
 

 
 

 
 
 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
 

 
 

โครงการวิจัย : เครือขายคณุคากระจายสินคา 

(15 กันยายน 2551 -  15 กนัยายน 2552) 
 

 

กลุมวิจัยการเชื่อมโยงหวงโซอุปทาน 

ชุดโครงการวิจัย การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม 
 

 

 

 

โดย 

ดวงทิพย ระเบียบ และคณะ 

พฤศจิกายน  2552 



 

คํานํา 

รายงานการวิจัยโครงการวิจัย “เครือขายคุณคากระจายสินคา” ฉบับนี้เปนรายงานการวิจัยใน

ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” ดําเนินการในลักษณะของ

การวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมสีวนรวม ระหวางนักวิจยัของโครงการและนักวิจยัจากบริษัทไปรษณยี

ไทย จํากัด โดยมีวัตถุประสงครวมกัน ที่จะสนับสนุนการพัฒนากระบวนการสหกรณในดานการ

กระจายสินคา ใหเกิดคุณคาจากการพึ่งพาและรวมมือกันอยางเปนรูปธรรมในระบบการคาที่เปนธรรม  

การทํางานรวมกันของนักวจิัยกับกลุมผูผลิตสินคาสหกรณและหนวยงานเอกชนรวมถึง

โครงการวิจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวของ กอใหเกิดผลการดําเนนิงานที่สามารถนําไปปรับใชไดจริง สามารถชวย

สงเสริมกลุมผูผลิตสินคาสหกรณ รวมไปถึงระบบสหกรณในภาพรวม และสามารถตอบโจทยคําถาม

วิจัย ซ่ึงนําไปสูการวางแนวทางการพัฒนาสหกรณที่เหมาะสม  

ขอขอบคุณสํานักงานกองทนุสนับสนุนงานวิจยั ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันวิชาการดานสหกรณ  

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เจาหนาทีส่ถาบันวิชาการดานสหกรณ ที่ชวยสนับสนนุ 

และใหความรวมมืออยางดีมาโดยตลอด  

 

 

      (ดวงทพิย ระเบียบ)   

หัวหนาโครงการวิจัย   

     กันยายน 2552          
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บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 
โครงการวิจัย : เครือขายคุณคากระจายสินคา 

กลุมวิจัยการเชื่อมโยงหวงโซอุปทาน 
ชุดโครงการวจัิย การขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาท่ีเปนธรรม 

  โครงการวิจัยเครือขายคุณคากระจายสินคาเปนโครงการวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

สวนรวม ที่มีแนวคิดมุงสรางการเชื่อมโยงเครือขายและการพึ่งพากันระหวางสมาชิกทีจ่ะชวยกนัใน

เร่ืองของการลดตนทุนผลิตและการกระจายสินคาสูผูบริโภค  ในรูปแบบการขายตรงและขายผาน 

Outlet ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ซ่ึงสมาชิกในโครงการประกอบไปดวย กลุมเกษตรกร สหกรณ 

นักวจิัย บริษัท ไปรษณยีไทย จํากัด และกลุมกระจายสินคาอ่ืนๆ ดวยราคาที่เปนธรรม  

 การดําเนนิงานวิจยั เร่ิมดวยการประชุมระหวางนกัวจิัยของโครงการฯ และหนวยงานที่

เกี่ยวของ เพื่อกําหนดกรอบการดําเนนิงาน และวางแผนการดําเนินงานเพื่อนําไปสูผลลัพธที่คาดหวัง

ตามวัตถุประสงคของงานวิจัย ซ่ึงวางอยูบนแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และเสริมสรางใหเกิดการ

พึ่งพาตนเองไดของกลุมผูผลิตสินคาสหกรณ การดําเนินงานในสวนตอมา จึงเปนการดําเนินการสราง

เครือขายคุณคา เพื่อเสริมสรางความมั่นคง โดยมีโครงการหลักคือ เครือขายคุณคากระจายสินคาซ่ึง

เปนโครงการการกระจายสนิคารวมกับบริษัทไปรษณยีไทย จํากัด และการสรางเครือขายคุณคา

ระหวางกลุมสหกรณ เพื่อใหเกิดความชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน  

 การดําเนนิงานของโครงการ กอใหเกิดการสรางเครือขายยอยระหวางกลุมสหกรณเขารวม 

ไดแก รานสหกรณกรุงเทพ จํากัด ,กลุมเครือขายคุณคาชาวนาคณุธรรม: ขาวคุณธรรม,กลุมสตรีและ

เยาวชนสหกรณผูใชน้ําบานนอย : มะพราวออนเคียงเลย ,กลุมวิสาหกจิชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว : หมยูอ

กระบอกไมไผ ,วิสาหกจิชุมชนสนามจันทร: กระเจี๊ยบไพรทิพ ,โครงการเครือขายกลุมธุรกิจสหกรณ

เชิงคุณคา –เกษตรกรสวนสามพราน,กลุมสหกรณผูปลูกกาแฟชุมพร ,กลุมอาชีพสตรีอาสาพัฒนา

เกษตรกรทุงสมอ :จมูกขาว ,กลุมแมบานเกษตรกรและ สภตปลายบาง:ถ่ัวเฮริ์บนัท  และบริษัท 

ไปรษณยีไทย จํากัด โดยการดําเนินงานวจิยั เร่ิมจากการประชุมระหวางนักวจิัยโครงการฯ กับนกัวจิัย

จากบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เพื่อวางกรอบการดําเนินงานรวมกนั โดยกําหนดตัวช้ีวัดสินคาของ

โครงการ อันไดแก  ความพึงพอใจของ บริษัทไปรษณยีไทย จํากัด และความพึงพอใจของผูบริโภค , 

มูลคาผลิตภัณฑที่จําหนายผาน post shop/direct sale   , value network  สินคาชุมชนและ ผลิตภัณฑที่



ข 

 

ไดรับการพัฒนา, เปนสินคาที่โดนเดน และมีความแตกตาง นาสนใจ  จากนั้นโครงการวิจัยของ

สถาบันวิชาการดานสหกรณ  จึงทําการประชุมสรรหาและคัดเลือกผลิตภณัฑสินคาสหกรณที่ได

เกณฑมาตรฐานเปนสินคาประจําทองถ่ิน หาทานยาก และแปลกใหม จากรานคาหรอืกลุมวิสาหกจิ

ชุมชน ที่เปนแหลงสินคาตนตํารับหรือมีช่ือเสียงทั่วประเทศ เพื่อเขารวมในโครงการอรอยทั่วไทยกบั

ไปรษณยี ตอไป  นอกจากนีแ้ลว ยังมกีารสงเสริมสินคาทางดานอื่นๆ ไมวาจะเปนการจัดทําแค็ตตาล็

อกประชาสัมพันธสินคาลงในวารสารคนสหกรณ ,เว็บไซต www.cai.ku.ac.th  และแค็ตตาล็อกสินคา

ของ 108 SHOP   การจัดฝกอบรมใหเหน็คณุคา และนําไปสูการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑและ

บรรจุภัณฑ เพือ่เพิ่มกลุมเปาหมายและขีดความสามารถในการแขงขนัของสินคา การจัดเวทเีรียนรู

รวมกัน และการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อปรับแนวทางในการวางแผนการดําเนินงานใน

ขั้นตอไป 

จากการดําเนินงาน กอใหเกดิเครือขายระหวางกลุมสหกรณและบรษิัท ไปรษณยีไทย จํากัด 

โดยสินคาสหกรณที่เขารวมโครงการ " อรอยทั่วไทย ส่ังไดที่ไปรษณีย " คือ หลามหมูยอภหูลวง ( หมู

ยอกระบอกไมไผ ) จ.เลย   ,ขาวคุณธรรม  ของ กลุมเครือขายคุณคาชาวนาคุณธรรม จ.ยโสธร , 

มะพราวออนแกวตราเคียงเลย  กลุมสตรีและเยาวชนสหกรณผูใชน้ําบานนอย อ.เชยีงคาน จ.เลย และ

ที่อยูระหวางการพิจารณาของ ปณท เกี่ยวกบัรายละเอียดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการใชบริการ

คือ กลุมสหกรณผูปลูกกาแฟชุมพร จํากัด  ไดแค็ตตาล็อกสินคาสหกรณลงในวารสารคนสหกรณ 

และ เว็บไซต www.cai.ku.ac.th ซ่ึงเปนรูปแบบการขายตรงระหวางผูผลิตและผูบริโภค และได

เครือขายจากการประชุม โดยมีการจัดการประชุมรวม กบับริษัทไปรษณียไทย จํากัด , ชุมนุมราน

สหกรณแหงประเทศไทย จํากัด, โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, และจัดประชุม

คัดสรรสินคาสหกรณจากจงัหวัดตางๆทุกภาคของประเทศ  และรวมประชุมในเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู  

และรวมประชุมหารือการขับเคลื่อนเครือขายสตรีสหกรณ รวมทั้งไดประชาสัมพันธแค็ตตาล็อกดวย

โปสเตอรในงานเพื่อไทย พนภัย พึ่งใจ เพือ่นพึ่ง(ภาฯ) ณ ตําหนักสวนกุหลาบ  และงาน “อรอยทัว่

ไทยกับไปรษณีย”  บริษัทไปรษณียไทย จาํกัด  ,งานวันสหกรณสากล,นิทรรศการโครงการฯ ในเวที

เรียนรู สูเสนทางสหกรณที่มคีุณคา   

ขอคนพบจากงานวิจยัพบวา  ปญหาของกลุมผูผลิตสวนใหญแลวจะมีทศิทางของปญหาใน

แนวเดยีวกัน คือ ปญหาการตลาดและการประชาสัมพันธ   ปญหาการสนับสนุนจากภาครัฐ  ปญหา

ของตัวผลิตภณัฑ/ บรรจภุณัฑ  ปญหาทางดานการขนสง   การแกปญหาดานการขนสงดวยการสราง

http://www.cai.ku.ac.th/
http://www.cai.ku.ac.th/
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ชองทางการกระจายสินคาไปทั่วประเทศผานที่ทําการไปรษณีย โดยหวงัจะลดตนทนุคาขนสงนั้น 

สินคาที่ไดเขารวม จะประสบผลสําเร็จเปนอยางดี อยางไรก็ตามการดาํเนินงานโครงการฯ ยัง

ประกอบไปดวยขอจํากัดของกําลังการผลิต หนึ่งในขั้นตอนการพิจารณาขีดความสามารถและ

ระเบียบของการดําเนินงานของบริษัทไปรษณียไทย จํากัด  สวนแนวทางอื่นไดศึกษาแนวทางการขอ

ความรวมมือจากหางสรรพสินคาตาง ๆ ใหเปด “เคานเตอรสินคาสหกรณ” ใหพื้นที่สําหรับสินคา

สหกรณโดยไมมีคาใชจายพืน้ที่หรือในอัตราพิเศษ   และไดรับทราบขอมูลจากกลุมสหกรณที่ได

พยายามรวบกลุมเองและขอความอนุเคราะหพืน้ที่เพื่อจาํหนายสินคาในสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ 

เปนชวงเวลาคลายตลาดนัดในสภาวะของชวงที่ระบบเศรษฐกิจถดถอย 

 จากการติดตามและประเมนิผลการวิจัยพบวาผูเขารวมโครงการวิจยัมีความพึงพอใจจากการ

ไดรับความชวยเหลือจากโครงการ และพรอมที่จะพัฒนาสินคาของตนและสงเสริมการพัฒนาอยาง

ยั่งยืนของระบบสหกรณโดยรวมตอไป 

  ในที่สุดแลว ไดขอสรุปวาแนวทางการพฒันาสหกรณอยางยั่งยืนนัน้ ควรพัฒนาโดยอาศัย

ความรวมมือกนัระหวางกลุมสหกรณ เพื่อสรางความเขมแข็ง และเพิ่มขดีความสามารถในการแขงขนั

ภายใตระบบตลาดสากล ซ่ึงการสรางความเขมแข็งนี้ จะตองเกิดขึ้นจากการเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน รวม

ไปถึงการวางหลักยุทธศาสตรในการพัฒนาอยางเปนระบบ ควรเกดิการสนับสนุนใหสินคารวมตัวกัน

ภายใต “แบรนดรวม” โดยกําหนดมาตรฐานและแนวทางการดําเนนิงาน และการแกปญหาอยาง

ชัดเจน รวมพฒันาตัวสินคาและบรรจุภณัฑใหมีคณุภาพ และใหความรูการสนับสนุนแกกลุมอ่ืนๆ

ตอไป 

 

 

 

 

 



Executive Summary  

Value Distribution Network Research Project 

Value Chain Research Group 

   The Value Distribution Research Project is a participative research project in action 
[participatory action research], whose aim is to connect and create networks between members 
and promote cooperation among members in the area of cost reduction and goods distribution 
through direct sales and through Thailand Post Co. Ltd outlets . Its members are the agricultural 
cooperative groups, researchers, Thailand Post Co. Ltd and other distributor groups.  

The research project started from a meeting between the researcher and other researchers from 
Thailand Post Co. Ltd. In order to create a framework and action plan to research the objectives 
on sustainable development and the self reliance of the cooperative groups, it was necessary to 
create Value Distribution Networks, with the main project being value goods distribution in 
cooperation with Thailand Post Co. Ltd., and among the Cooperative Groups Network. 

 The Value Distribution Research Project has also created  sub-networks as a by-product,  such as 
the Moral Rice Value Network and the Chumporn Coffee Growers’ Cooperative Group and a 
customer satisfaction survey has been used as a key performance indicator for the project. 

The research findings reveal that most of the cooperative producers faced the same problems in 
generally the same areas of marketing problems, advertisement problems, support from the 
government, product packaging and transportation problems. The transportation problems were 
eased by cooperation with Thailand Post Co. Ltd but there are many limitations for example, 
packaging, the shelf life of goods and the inability to supply sufficient goods to meet large-scale 
orders.  

The research project evaluation has revealed that research participants had a high level of 
satisfaction from the project and were ready to develop their own goods in order to help sustain 
the cooperative system. 



In conclusion, sustainable cooperative development should be based upon cooperation 
among the cooperative groups to help increase their capability to compete in the world 
market and to build their strength by helping each other, as well as through forming a 
systematic development strategy under cooperative banding with a clear action plan and 
cooperative standards and through sharing learning and knowledge with other groups. 
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บทที่ 1  

บทนํา 

1.1  ความเปนมา 

  ภายใตแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) ไดกําหนดยุทธศาสตรที่
สําคัญไว 5 ยุทธศาสตร แตยุทธศาสตรที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การรณรงค ใหคนในชาติเห็นคุณคา
สหกรณและแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยคาดหวังที่จะใหคนในชาติหันมาใชหลักการ
พึ่งพาและรวมมือกัน อันจะกอใหเกิดความสามัคคีของคนในชาติและเขามามีสวนรวมในระบบ
สหกรณเพื่อการแกปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมรวมกัน ซ่ึงกลยุทธสําคัญที่ไดกําหนดไว
เพื่อการดังกลาว ไดแก การวิจัยเพื่อสรางชุดความรู / กระบวนการสรางคุณคาสหกรณและแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาทีมงานการสรางคุณคาสหกรณ และการเผยแพรผลงานและผลิตภัณฑ
สหกรณ ซ่ึงปจจุบันคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนฯไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลกําลัง
ประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน/ขบวนการสหกรณเพื่อการดังกลาว 

เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดังกลาวขางตน กอรปกับภาวะการณของ
ประเทศซึ่งกําลังเผชิญกับภาวะวิกฤติพลังงานและสงผลกระทบตอภาวะการครองชีพของประชาชน
สวนใหญของประเทศ ซ่ึงที่อยูในภาคการผลิตไดแก เกษตรกร ผูประกอบการรายยอยในชุมชน 
ตลอดจนประชาชนที่มีรายไดปานกลางและรายไดนอยที่อยูในฐานะผูบริโภคที่ตองจับจายใชสอย
สินคาอุปโภคบริโภคที่มีราคาสูงขึ้นอยางมากในรอบปที่ผานมาและมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต 
ดังนั้น การดําเนินการโครงการวิจัย “เครือขายคุณคากระจายสินคา”  ภายใตชุดโครงการวิจัยการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรมในครั้งนี้ เปนไปในลักษณะของการแสวงหา
พันธมิตรที่จะเชื่อมเปนภาคีเครือขายกระจายสินคา โดยมีจุดมุงหมายเพื่อทําหนาที่คัดสรรผลิตภัณฑ
สหกรณและผลิตภัณฑชุมชนที่อยูในเกณฑที่จะทําหนาที่เปนตัวแทนในการสื่อสารใหเห็นภาพลักษณ
ของการทํางานรวมกันของคนสหกรณและกลุมคนในชุมชนในแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และกระจายไปสูกลุมผูบริโภคในประเทศในรูปแบบและวิธีการที่จะชวยลดคาใชจายและราคาสินคาที่
ชวยประหยัดรายจายแกผูบริโภคในยุคขาวยากหมากแพง 

ดวยกรอบคิดและกระบวนการทํางานดังกลาวขางตน การดําเนินการโครงการวิจัย
เครือขายคุณคากระจายสินคา จึงไดถูกริเร่ิมขึ้นภายใตแกนประสานของสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เพื่อการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมรวมกันในลักษณะโครงการวิจัยตอเนื่อง โดยบริษัทไปรษณียไทย จํากัด มีแผนงานที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของที่ทําการไปรษณียทั่วประเทศ ในการจัดหาสินคามาจําหนายหรือรับ
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ส่ังซ้ือสินคา ณ ที่ทําการไปรษณีย สวนสถาบันวิชาการดานสหกรณ มีแผนงานการเชื่อมโยงเครือขาย
พันธมิตรภายใตการดําเนินการชุดโครงการวิจัย “เครือขายคุณคากระจายสินคา” เพื่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการรณรงคใหคนในชาติเห็นคุณคาสหกรณและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการ
พัฒนาชองทางการกระจายสินคาเพื่อนําผลิตภัณฑของสหกรณและชุมชนมาพัฒนารูปแบบและ
ลักษณะที่สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคและมีคุณภาพเพื่อแสดงถึงเอกลักษณของผลิตภัณฑ
สหกรณและชุมชน โดยการกระจายสูผูบริโภคในรูปแบบการขายตรงและขายผาน Outlet ของบริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด ดวยราคาที่เปนธรรม ดังนั้น จึงถือเปนโอกาสดีที่ภาคีพันธมิตรจะไดรวมมือกัน
ดําเนินการโครงการดังกลาว เพื่อการบรรลุเปาหมายรวมกัน 

1.2 คําถามวิจัย 

1. ชนิด รูปแบบ กระบวนการจัดหาและกระจายสินคาสหกรณและชุมชน เพื่อชวย
เผยแพรภาพลักษณสหกรณและชุมชนแกกลุมลูกคาเปาหมายผานชองทางการจําหนายของบริษัท
ไปรษณียไทย จํากัดควรเปนอยางไร 

2. ระบบการบริหารจัดการเพือ่ใหเกดิประสทิธิภาพและความยั่งยืนควรเปนอยางไร 
3. รัฐควรเขามาหนุนเสริมอยางไร  

1.3 วัตถุประสงค 

1. ดําเนินการพัฒนาตัวแบบเครือขายคุณคากระจายสินคา ในกลุมสหกรณและองคกร
ชุมชนที่มีศักยภาพและสมัครใจเขารวมโครงการ ภายใตการบริหารจัดการรวมของภาคีพันธมิตร คือ
สถาบันวิชาการดานสหกรณและบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ สําหรับเครือขายคุณคากระจายสินคา 
3. ติดตามประเมนิผล การดําเนนิการของเครือขายคุณคากระจายสินคา 

1.4 ผลลัพธท่ีคาดหวัง 

1. ผลิตภัณฑสหกรณและชุมชนไดรับการพฒันาเพื่อจดัจําหนายในชองทางการ
จาํหนายของบริษัทไปรษณยีไทย จํากัด 

2. ประชาชนใหความสนใจและอุดหนุนผลิตภัณฑสหกรณและชุมชนผานชองทางการ
จําหนายบริษทัไปรษณยีไทย จํากดั 

3. ไดตัวแบบการกระจายสินคาที่เอื้อประโยชนตอผูผลิตและผูบริโภคอยางเปนธรรม 
4. ไดพัฒนานวัตกรรมการกระจายสินคาทางตรงจากผูผลิตถึงผูบริโภค (Direct Sale) 
5. ขอเสนอเชิงนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาสูระบบการคาที่เปนธรรม 

(Fairtrade) 
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1.5  ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึน้ 

  1. ชองทางการกระจายสินคาจากจังหวดัทีอ่ยูหางไกลกันจะสามารถกระจายไดทัว่ถึง
กันทั้งประเทศ  ดวยเครือขายที่ทําการไปรษณียทีก่ระจายอยูทัว่ประเทศซึ่งจะทําใหตนทุนคาขนสง
ลดลง  เปรียบไดกับการแลกเปลี่ยนสินคาระหวางกัน 

2. สมาชิกสหกรณทีไ่ดรับการจัดจาํหนายในชองทางการจําหนายของบริษัท
ไปรษณยีไทยจํากัด  จะไดรับการประชาสัมพันธสินคา ที่จะทําใหจํานวนลูกคารับรูเพิ่มขึ้นและการ
จําหนายสินคาไดเพิ่ม  การผลิตจะเพิ่มมากขึ้น กลุมสหกรณจะเติบโตและเขมแข็งขึ้น 
  3.ในสวนของสินคาสหกรณที่ลงในแค็ตตาล็อกวารสารคนสหกรณ และลงใน
เว็บไซต www.cai.ku.ac.th  หรือในแค็ตตาล็อกที่โครงการวิจัยไดจัดทําขึ้นและรวมมือกับบริษัท
ไปรษณยีไทย จํากัดในการจัดสงถึงกลุมเปาหมายในกรงุเทพฯและปริมณฑล   จะเปนอีกชองทาง
หนึ่งในการกระจายสินคาทีจ่ะโครงการฯจะติดตามประเมินผล 
  4. ผูบริโภคที่เห็นคุณคาในการอุดหนนุสินคาสหกรณ จะไดรับความสะดวก
ประหยดัเวลาและคาใชจายในการหาซื้อสินคา 
  5.กําลังการผลิตอาจมีไมเพยีงพอตอความตองการของตลาดหากการกระจายสินคา
ในชองทางตางๆเปนไปไดดวยดี และเปนที่สนใจของผูบริโภคมากขึ้น   

1.6 กระบวนการวิจัย 

 การวิจยัจะดําเนินการตามขัน้ตอน ดังนี้ 
1. การประชุมวางกรอบการทํางานรวมระหวางนักวิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และผูแทนบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เกี่ยวกับชนิด/รูปแบบของ
ผลิตภัณฑและกระบวนการบริหารจัดการเครือขายกระจายสินคา 

2. การจัดประชุมหนวยงานแมขายที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑสหกรณและสินคาชุมชน
เพื่อคัดเลือกสหกรณและองคกรชุมชนที่มีศักยภาพ 

3. การจัดทําแผนการดําเนินงานเครือขายกระจายสินคาดานการจัดหา/การกําหนด
ราคา/การประชาสัมพันธ การชําระเงิน การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูแกผูแทนสหกรณ/องคกรชุมชน 

4. เร่ิมดําเนินการ 
5. การติดตามประเมินผล 
6. การจัดทําขอสรุป เพื่อการวางระบบการดําเนินงานในระยะตอไป 

 

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


 

 
 
รูปที่ 1 ขั้นตอนและกระบวนการวิจัย เครือขายคุณคากระจายสินคา 
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1.7 แผนการดาํเนนิงาน     ปท่ี 1 : 12 เดือน (โครงการตอเนือ่ง) 

 

ระยะเวลา / เดือนที่ ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 การประชุมระหวางนกัวจิัยสว.สก./
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เพื่อวาง
กรอบการดําเนินงานรวมกนั 

            

2 การทําขอตกลง/การประชาสัมพันธ             

3 การจัดทําแผนการดําเนนิงาน
เครือขายคุณคากระจายสินคา 

            

4 การประชุมคัดสรรผลิตภัณฑ/การ
วางระบบการคัดสรรสินคา 

     
 

      

5 การจัดทําแค็ตตาล็อกสินคา             

6 การดําเนนิการเครือขาย             

7 การประชุมกบัหนวยงานแมขาย
เพื่อเชิญชวนเขารวมโครงการ 

            

8 การพัฒนาผลิตภัณฑ             

9 การติดตามประเมินผล             

10 การประชุมรวมระหวางภาคสีว.
สก.-บริษัท การไปรษณียไทย จํากดั 

            

11 การจัดทํารายงาน-นําเสนอ             
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บทที่ 2 

ผลการวิจัย 
 

 

รูปที่ 2 ผลการวิจัย เครือขายคณุคากระจายสินคา 

 

  ในระยะเวลา 12 เดือน การดาํเนินงานตามแผนการวจิัยเพื่อพัฒนาเครอืขายคุณคา

กระจายสินคา ตามแนวทางของการทํางานรวมกัน เพื่อนาํไปสูการพัฒนาและพึ่งพาตนเองอยางยั่งยนื

ของชุมชน ไดดําเนินไปตามแผนการดําเนนิงาน พบอุปสรรคและความกาวหนาในแตละขั้นตอน 

นําไปสูผลลัพธในแตละกระบวนการ ซ่ึงไดใหขอสรุปแกการดําเนินงานวิจยัในขั้นสดุทาย 

  การนําเสนอผลลัพธนี้ นํามาอภิปรายในแตละขั้นตอนการดําเนินงาน คอื  

1.ผลจากการประชุมระหวางนักวิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และผูแทนบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด  

2.ผลจากการจัดประชุมหนวยงานแมขายที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑสหกรณและ 

   สินคาชุมชน 

3.ผลจากแผนการดําเนินงานเครือขายกระจายสินคา 

4.การติดตามประเมินผล 
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 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ผลจากการประชุมวางกรอบการทํางานรวมระหวางนักวิจัยสถาบันวิชาการดาน
สหกรณ  มห า วิ ท ย า ลั ย เ กษต รศ าสต ร  แ ล ะผู แ ทนบริ ษั ท  ไ ป รษณี ย ไ ท ย  จํ า กั ด   

1.1. การดําเนินงานเดิมของบริษทั ไปรษณียไทย จํากัด 

กอนการดําเนนิโครงการวิจยันี้ บริษัทไปรษณยีไทย จํากดั มีการดําเนินงานเพื่อสนับสนุน

ชุมชนในสวนของการขายสินคา ภายใตโครงการ “อรอยทั่วไทย กับไปรษณีย” 

บริษัทไปรษณยีไทย จํากัด เปดใหบริการรับสั่งซ้ือสินคาประเภทอาหารประจําทองถ่ิน 

คุณภาพดี และหาทานยากจากรานคาที่มีช่ือเสียง  โดยจะจดัสงถึงที่อยูผูรับในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล มาตั้งแตวนัที่ 1 กนัยายน 2551    เปนตนมา  ปจจุบันไดขยายพื้นที่ใหบริการไปยังที่ทําการ

ไปรษณยีจังหวัดทัว่ประเทศแลว ซ่ึงลูกคาสามารถสั่งซ้ือสินคาไดหลายชองทางและรบัสินคาไดใน

วันรุงขึ้น (เฉพาะเขตกรุงเทพและปริมณฑล) หรือรับสินคาไดในเวลาสองถึงสามวันถัดมา ขึ้นอยูกับ

ระยะทาง สําหรับพื้นที่อ่ืน ทัว่ประเทศ 

1.2. การดําเนินงานเดิมของสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีความตั้งใจในการสนับสนนุสหกรณ กลุมแมบาน 

วิสาหกจิชุมชน ใหมีความเขมแข็ง และพึง่พาตนเองได ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง มีการ

สนับสนุนใหเกิดโครงการสงเสริมกลุมสหกรณอยางตอเนื่อง และมแีนวคิดที่จะชวยสงเสริมและ

พัฒนาผานชองทางการสรางเครือขายคุณคากระจายสินคา สงเสริมความรวมมือและการพึ่งพากนั

ภายในชุมชน และภายในเครือขาย รวมไปถึงการรณรงคใหสินคาสหกรณเปนที่รูจกั และเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขนัภายในตลาดเสรี 

1.3. เปาหมายในการทํางานรวมระหวางนักวิจัยสถาบันวิชาการดานสหกรณ  
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร และบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

ประโยชนที่กลุมสหกรณ,กลุมวิสาหกิจชมุชน คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

1. ชวยใหสามารถกระจายสินคาไปยังพื้นทีต่าง ๆ ไดอยางทัว่ถึงครอบคลุมทั้งประเทศ เพิ่มจํานวน

กลุมผูบริโภคและชองทางการตลาด เนื่องดวยมองเห็นวา บริษัทไปรษณียไทย จํากัด มีที่ทําการ

ไปรษณยี ครอบคลุมพื้นที่ของประเทศ รวมถึงมีความจําเปนในการขนสงพัสดุ อยูทุกวัน ดังนั้น

แลวการสงสินคาไปพรอมกนั จะลดตนทนุการกระจายสินคาของกลุมชุมชนจากตนน้ําผานกลาง

น้ํา ไปสูปลายน้ํา  กอใหเกดิความคุมคาไดมากขึ้น 
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2. ทําใหสินคาไดรับการโฆษณาและประชาสมัพันธไปไดทัว่ประเทศ โดยไมเสียตนทนุใน

การโฆษณาเพิม่ขึ้น 

3. บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เปนองคกรขนาดใหญ มีความนาเชื่อถือ ดังนั้นการดําเนินธุรกิจ

รวมกัน ยอมใหความมั่นคง และความมัน่ใจแกกลุมไดมาก 

ประโยชนของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ที่คาดวาจะไดรับจากการวจิยั 

1. ทําใหมีสินคาจําหนายหลากหลายมากขึ้น และสามารถเลือกสินคาไดจากทองถ่ินทัว่

ประเทศ ทําใหสามารถขยายฐานลูกคาไดกวางขึ้น และตอบสนองความตองการไดหลาย

มิติ 

2. สงเสริมภาพลักษณทีด่ีขององคกร ในการสนับสนุนชุมชนสหกรณ เกษตรกร และกลุม

วิสาหกจิชุมชน เกี่ยวกบัการขนสงสินคาและการตลาด  

เปาหมายรวม 

1. สรางความเขาใจในรายละเอยีดของเครือขายคุณคาการกระจายสินคา รวมไปถึงกรอบ

ในการทํางานรวมกันของ บริษัท ไปรษณยีไทย จํากัด และสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

2. คัดเลือกชนิดและรูปแบบของผลิตภัณฑ ซ่ึงตอบโจทยไดตามความตองการของทั้งสอง

องคกร 

3. วางกรอบกระบวนการบริหารจัดการเครือขายกระจายสินคา 

4. ตอบสนองความคาดหวังในประโยชนที่พึงไดรับของทั้งสององคกร 

 

2. ผลจากการจัดประชุมหนวยงานแมขายท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑสหกรณและสินคา

ชุมชนเพื่อคดัเลือกสหกรณและองคกรชุมชนท่ีมีศักยภาพ 

 

โดยที่ผานมาโครงการฯมีการจัดการประชมุกับ 

− นักวจิัยและตวัแทนนกัวจิัยจาก บริษัทไปรษณียไทย จํากัด 

− ชุมนุมรานสหกรณแหงประเทศไทย จํากัด 

− โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย 

− รานสหกรณกรุงเทพจํากัด 
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− จัดประชุมคัดสรรสินคาสหกรณจากจังหวดัตางๆ ทุกภาคของประเทศ 

− รวมประชุมในเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู 

− รวมประชุมหารือการขับเคลื่อนเครือขายสตรีสหกรณ 

− ประชุมภาคีเครือขายกับตัวแทนสันนิบาตสิหกรณแหงประเทศไทย 

− ประชุมเพื่อสรางเครือขายระหวางโครงการเครือขายกลุมธุรกิจสหกรณเชิงคุณคา  

สวนสามพราน กับกลุมวิสาหกิจชุมชนสนามจันทน ผูผลิตกระเจีย๊บกรอบไพรทิพ 

− ประชุมรวมกบัสหกรณผูปลูกกาแฟชุมพร 

− ประชุมกับสวนบริหารสินคาตลาดสด The Mall Group Co.,Ltd 

 

โดยในการประชุมทั้งหมดนัน้ กอใหเกดิผลดังตอไปนี ้

- การคัดสินคาเขาโครงการ อรอยทั่วไทย โดยบริษัทไปรษณยีไทย จํากดั   ไดแกสินคา  

หมูยอกระบอกไมไผ  ขาวคณุธรรม และ มะพราวแกวเคียงเลย 

- กลุมที่ไดรับการอนุมัติใหนําสินคามาวางจาํหนาย  ดําเนนิการตามเงื่อนไขที่ ปณท 

กําหนด โดย ปณท จะไดรับคาตอบแทนจากราคาขายสนิคา และไดยกเวนคาดําเนนิการ

ในการเปดจําหนายสินคาในแตละครั้งใหเปนกรณพีิเศษ       กลุมที่เขารวมในเงื่อนไขนี้ 

ไดแก กลุมสหกรณผูปลูกกาแฟชุมพร จํากดั  

- กลุมที่ไดรับการอนุมัติใหนําสินคามาวางจาํหนาย  ดําเนนิการตามเงื่อนไขที่ ปณท 

กําหนด โดย ปณท จะไดรับคาตอบแทนจากราคาขายสนิคา และไดยกเวนคาดําเนนิการ

ในการเปดจําหนายสินคาในแตละครั้งใหเปนกรณพีิเศษ       กลุมที่อยูระหวางการ

ดําเนินการเขารวมในเงื่อนไขนี้ ไดแก กลุมอาชีพสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุงสมอ  จ.

กาญจนบุรี สินคาคือจมูกขาวกลองชงดื่ม กลุมวิสาหกจิชุมชนสนามจนัทร จ.นครปฐม 

สินคาคือกระเจี๊ยบกรอบไพรทิพ    กลุมแมบานเกษตรกรและ สภตปลายบาง  จ.นนทบุรี 

สินคาคือ ถ่ัวลิสงทอดสมุนไพร Herb Nut 
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- เชื่อมโยงเครือขายระหวางโครงการเครือขายกลุมธุรกิจสหกรณเชงิคุณคา สวนสาม

พรานที่มีกลุมเกษตรกรและพื้นที่ปลูกพืชผักปลอดสาร (Organic)    กับกลุมวิสาหกจิ

ชุมชนสนามจนัทนผูผลิตกระเจีย๊บกรอบไพรทิพ     

- เชื่อมโยงเครือขายระหวางสหกรณผูปลูกกาแฟชุมพรและสวนบริหารสินคาตลาดสด 

The Mall Group Co.,Ltd 

- การประชาสัมพันธโครงการฯโดยรวมจัดนทิรรศการในงานวันสันนิบาตสากล ณ 

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

2.1.1. ทราบปญหาของกลุมสหกรณ  

จากการตอบแบบสอบถามในการประชุมคัดสินคาไดพบปญหาของกลุมผูผลิตซ่ึงเปนไปใน

แนวเดยีวกัน ซ่ึงนําไปสูความเขาใจในปญหา เพื่อนําไปสูการแกปญหาที่ตรงจุด โดยมีรายละเอียดคือ 

2.1.1. ปญหาการตลาดและการประชาสัมพันธ   

− ไมมีสถานที่จัดจําหนายเอง   

− การประชาสัมพันธนอย  

− มี Order นอยแตมีแรงงานมาก    

− ไมสะดวกในการฝากขายสินคา  ทุนนอย 

− สินคาของกลุมไมเปนที่รูจัก 

2.1.2. ปญหาการสนับสนุนของภาครัฐ 

− ไมมีความตอเนื่อง 

− การสนับสนุนจากภาครัฐไมเพียงพอ  

− เมื่อส้ินสุดการสนับสนุนของภาครัฐ ก็ไมสามารถพึ่งตนเองได นําไปสูปญหาแนวโนม

ที่สูงขึ้นของการพึ่งพาภายนอกของกลุมวิสาหกิจชุมชน 

2.1.3.ปญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  

− อายุของผลิตภัณฑ   

− ผลิตภัณฑถูกความรอนไมคอยได   

− ไมมีความรูในการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมประสิทธิภาพของสินคา 
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− สินคาสหกรณยังมีรูปแบบทีต่องการการพฒันาใหดึงดูดความสนใจ รวมถึงการพัฒนา       

Packaging  พัฒนาผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการของตลาดมากยิ่งขึ้น  จําเปนตอง

เพิ่มความรูดานความตองการของตลาดเพื่อใหสามารถวางแผนการผลิตไดอยาง

เหมาะสม สรางความมั่นใจใหสินคาดวยระบบการตรวจสอบยอนกลับจัดอบรมการวดั

ประสิทธิภาพของการผลิตสินคา 

− การรับรองศักยภาพในการผลิตของผูผลิตสวนใหญที่จะสามารถผลิตไดตามความ

ตองการ    ตามการสั่งซ้ือของผูบริโภคยังไมแนนอน ผูผลิตแตละกลุมควรมีการประเมิน

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของตนเองอยูสม่ําเสมอ เพื่อความนาเชื่อถือของกลุมที่

ตนสังกัด 

2.1.4. ปญหาเกี่ยวกับบรรจภุัณฑ    

− การออกแบบยงัไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร สงผลใหผลิตภัณฑดูไมนาสนใจ 

− บางกลุมมีผลิตภัณฑที่หลากหลาย สงผลใหตองลงทุนดานบรรจุภณัฑสูงมาก 

2.1.5. ปญหาทางดานการขนสง  

− ขนสงสินคาลําบาก  

− คาใชจายในการนําสินคาออกแสดงสูง ผลตอบแทนที่ไดรับไมคุมคา 

− เนื่องจากเปนสินคาในชุมชนทองถ่ิน ทําใหมักจะอยูไกลจากที่แสดงสินคา 

2.1.2. ความรวมมือกับ บริษัทไปรษณียไทย จํากัด 

จากการดําเนินงานรวมมือกับบริษัทไปรษณยีไทย จํากัด มคีวามกาวหนาตามขั้นตอนคอื 

1. โครงการอรอยทั่วไทยกับไปรษณยี 

1.1 กําหนดตัวช้ีวดัสินคาของโครงการ อันไดแก 

1. ความพึงพอใจของ บริษัทไปรษณยีไทย จํากัด และความพึงพอใจของผูบริโภค  

2. มูลคาผลิตภัณฑที่จําหนายผาน post shop/direct sale  

3. value network สินคาชุมชนและ ผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนา 

4. เปนสินคาทีโ่ดนเดน และมีความแตกตาง นาสนใจ 

1.2 สรรหาและคัดเลือกสินคาประจําทองถ่ิน หาทานยาก และแปลกใหม จากรานคาหรือ

กลุมวิสาหกจิชุมชน ที่เปนแหลงสินคาตนตํารับหรือมีช่ือเสียงทั่วประเทศ เพื่อเขารวมใน
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โครงการอรอยทั่วไทยกับไปรษณีย ทั้งนี้ มีสินคาจากกลุมการคัดสินคาในโครงการวจิัย

ของสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแก 

 

กลุม  สินคาที่ไดรับการคัดเลือก 

1. กลุมวิสาหกจิชุมชนแปรรปูเนื้อสัตว  

อ.ภูหลวง จ.เลย 

- หลามหมยูอภูหลวง 

- ไสกรอกจมกูขาว ตราภหูลวง 

2. กลุมเครือขายคุณคาชาวนาคุณธรรม 

 อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 

- ขาวสารคุณธรรม 

3. กลุมสตรีและเยาวชนสหกรณผูใชน้ําบานอย  

อ.เชียงคาน จ.เลย 

- มะพราวออนแกวตราเคียงเลย 

 

1.3 ทําขอตกลงการใหบริการกับรานคาที่ไดรับการคัดเลือกแลว โดยรานคาจะแจงราคา

สินคารวม          คาบรรจุหีบหอที่พรอมจัดสงทางไปรษณีย  

1.4 ดําเนินการรับคําส่ังซ้ือและชําระเงินคาสินคาจากลูกคา โดยจะกําหนดราคาสินคารวมคา
จัดสงไปยัง   ที่อยูผูรับแลว 

1.5 จัดทําส่ือโฆษณาและประชาสัมพันธไปยังกลุมลูกคาเปาหมาย เชน แจกแผนพับไปตาม

บานพักอาศยั/อาคารสํานักงาน  สปอตโฆษณาทางวิทยุ และโฆษณาทางเว็บไซด 

www.thailandpost.co.th ฯลฯ รวมทั้งการจดักิจกรรมสงเสริมการขาย เชน จัดตลาดนดั

อรอยทั่วไทย และออกรานในงานตาง ๆ  

1.6 ลูกคาสามารถสั่งซ้ือและชําระเงินคาสินคาได 3 ชองทาง ไดแก 

- ณ ที่ทําการไปรษณียในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล รวมทัง้ที่ทําการไปรษณยีจังหวัด

ทั่วประเทศ โดยชําระเปนเงนิสด 

- Call Center 1545 หรือ โทร. 0 2982 8222 ในเวลาทําการ โดยชําระเงนิโอนเขาบัญชี
ธนาคาร   ไทยพาณิชย และธนาคารกรุงไทย รวมทั้งผานมือถือบริการ mPay  และ
จุดรับชําระ mPay STATION 

- www.thaialandpost.co.th เขาเมนู Post e Mart ซ่ึงลูกคาสามารถทํารายการไดตลอด 
24 ช่ัวโมง โดยชําระเงินดวยบัตรเครดิต 

http://www.thailandpost.co.th/
http://www.thaialandpost.co.th/
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2. โครงการบริการรับจําหนายสินคา ณ ที่ทําการไปรษณยี 

บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เปดใหบริการรับจําหนายสินคาจากรานคาหรือผูผลิต

สินคาที่มีความสนใจจะนําสินคามาวางจาํหนาย ณ ที่ทาํการไปรษณยี ที่มีอยูทั่วประเทศ

ประมาณ 1,200 แหง  โดยมีเงื่อนไขในการใหบริการเปนไปตามที่ บริษทั ไปรษณยีไทย 

จํากัด กําหนด 

1.2.1 กลุมวิสาหกจิชุมชนที่อยูในโครงการวิจัยของสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงความประสงคที่จะนําสินคามาวางจําหนาย 

ณ ที่ทําการไปรษณีย 

1.2.2 บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด คัดเลือกสินคาโดยพิจารณาความเปนไปไดทาง

การตลาด ประกอบกับสภาพสินคาที่สามารถจัดสงทางไปรษณียได และ

กําลังการผลิตที่มีเพียงพอ รวมทั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนที่สามารถดําเนินการ

ตามเงื่อนไขที่ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด กําหนดไวไดดวย 

1.2.3 กลุมวิสาหกจิชุมชนที่ไดรับการอนุมัติใหนําสินคามาวางจําหนายได จะ

ดําเนินการตามเงื่อนไขที่ บริษัท ไปรษณยีไทย จํากัด กาํหนด โดย บริษัท 

ไปรษณยีไทย จํากัด จะไดรับคาตอบแทนจากราคาขายสนิคา และไดยกเวน

คาดําเนินการในการเปดจําหนายสินคาในแตละครั้งใหเปนกรณีพเิศษ 

1.2.4 ระยะเวลาในการวางจําหนายสินคาในระยะแรกไมเกิน 6 เดือน 

กลุมที่เขารวมในเงื่อนไขนี้ ไดแก กลุมสหกรณผูปลูกกาแฟชุมพร จํากดั  

 

3. โครงการบริการรับสั่งซ้ือ/ส่ังจองสินคาพรอมชําระเงิน 

บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เปดใหบริการรับส่ังซ้ือ/ส่ังจองพรอมรับชําระเงินคาสินคา ณ ที่

ทําการไปรษณีย โดยกลุมวสิาหกิจชุมชนจะเปนผูจัดสงสินคาใหแกผูรับผานทางบริการไปรษณยี

ตามเงื่อนไขที่ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด กําหนด  ซ่ึง บริษัท ไปรษณยีไทย จํากัด จะไดรับ

คาตอบแทนจากราคาขายสินคา 

1.2.5 กลุมวิสาหกจิชุมชนแจงรายการสินคาที่จะจําหนายผานแคตตาลอกสินคา 

1.2.6 สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผูรวบรวมและ

จัดทําแคตตาลอกสินคา พรอมแจกจายไปยงักลุมลูกคาเปาหมาย 
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1.2.7 บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ทําขอตกตลงการใชบริการกบักลุมวิสาหกจิ

ชุมชนที่ตองการให บริษัท ไปรษณียไทย จาํกัด รับส่ังซ้ือ/ส่ังจองพรอมรับ

ชําระเงินคาสินคา 

1.2.8 ระยะเวลาในการเปดใหบริการไมเกิน 3 เดอืน 

กลุมที่เขารวมในเงื่อนไขนี้ ไดแก  กลุมอาชีพสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุงสมอ  จ.กาญจนบุรี 

สินคาคือจมูกขาวกลองชงดืม่     กลุมวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร จ.นครปฐม สินคาคือกระเจีย๊บ

กรอบไพรทิพ       กลุมแมบานเกษตรกรและ สภตปลายบาง  จ.นนทบุรี สินคาคือ ถ่ัวลิสงทอด

สมุนไพร Herb Nut 

3. ผลจากแผนการดําเนินงานเครือขายกระจายสินคา 

แผนการดําเนินงานเครือขายกระจายสินคาแบงไดตามดานตางๆคือ ดานการจัดหา/การ

กําหนดราคา/การประชาสัมพันธ/ การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ และการประสานเครือขาย

โดยวางอยูบนรากฐานของมติจากที่ประชุมใหมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานสําหรับ

เครือขายกระจายสินคา โดยมีการกําหนดชนิดผลิตภัณฑที่จะจําหนายกอน แลวจึงทําการกําหนด

ตลาดเปาหมายเปนขั้นตอนตอไป และใหดําเนินการโครงการทดลองกอน กอนที่จะมีการ

ประชาสัมพันธสงเสริมการขาย 

3.1. ดานการการจัดหา 
การจัดหาสินคาสหกรณจากทุกจังหวัด เพื่อคัดเลือกเขารวมโครงการกับบริษัท

ไปรษณียไทย จํากัด โดยการขอใหสหกรณจังหวัด คัดสินคากลุมเปาหมาย และเชิญเขารวมการ

ประชุมคัดเลือกสินคา กับนักวิจัยของโครงการ และนักวิจัยจากไปรษณียไทย เมื่อวันที่ 14 

พฤศจิกายน 2551 โดยไดถายภาพและเก็บขอมูลสินคา สําหรับลงแค็ตตาล็อกดวย สินคาสวนหนึ่ง

บริษัทไปรษณียไทยจะไดดําเนินการตอ ภายใตโครงการอรอยทั่วไทย และสินคาอื่นๆ จะนํามาเขา

กระบวนการพิจารณาคัดเลือกและฝากขายภายใตโครงการอื่นๆตอไป เชน ฝากขาย ณ ที่ทําการ

ไปรษณีย ซ่ึงไดแนบเงื่อนไขของการจัดหาและฝากวางสินคาจําหนายในภาคผนวก 1 หนา  71-78 

 

 

สรุปการสนับสนุนสินคาชุมชนไดดังนี้ 
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โครงการที่เขารวม สินคา กลุม 

อรอยทั่วไทยกับไปรษณีย - หลามหมยูอภูหลวง 

-ไสกรอกจมกูขาว 

กลุ มวิสาหกิ จชุมชนแปรรูป

เนื้อสัตว อ.ภูหลวง จ.เลย 

อรอยทั่วไทยกับไปรษณีย - ขาวสารคุณธรรม ก ลุ ม เครื อข า ยคุณค าช าวนา

คุณธรรม อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 

อรอยทั่วไทยกับไปรษณีย - มะพราวออนแกว 

   ตราเคียงเลย 

กลุมสตรีและเยาวชนสหกรณ

ผูใชน้ําบานนอย อ.เชียงคาน จ.

เลย 

ฝากขาย ณ ที่ทําการไปรษณีย - กาแฟชุมพร กลุมสหกรณผูปลูกกาแฟชุมพร 

ฝากขาย ณ ที่ทําการไปรษณีย 

(อยูระหวางการดําเนินการ) 

-จมูกขาวกลองชงดื่ม กลุ มอาชีพสตรี อ าสาพัฒนา

เกษตรกรทุงสมอ  จ.กาญจนบุรี 

ฝากขาย ณ ที่ทําการไปรษณีย 

(อยูระหวางการดําเนินการ) 

กระเจี๊ยบกรอบไพรทิพ     กลุมวิสาหกิจชุมชนสนามจันทร 

 จ.นครปฐม 

ฝากขาย ณ ที่ทําการไปรษณีย 

(อยูระหวางการดําเนินการ) 

ถ่ัวลิสงทอดสมุนไพร 

 Herb Nut 

กลุมแมบานเกษตรกรและ  

สภตปลายบาง  จ.นนทบุรี 

 

3.2. การกําหนดราคา 
โครงการเปนผูประสานงาน ระหวางบรษิทัไปรษณยีไทย จํากดั และกลุมวิสาหกิจชมุชน

เพื่อใหมกีารพดูคุยตกลงราคาสินคา โดยมุงเนนราคาตกลงที่ยุติธรรม และลดคาใชจายในสวนของ

พอคาคนกลางออกมากที่สุด เพื่อสนับสนุนแนวคดิในเรื่อง Direct Sale หรือการขายตรงอยางเปน

ธรรม 

ผลจากการประสานงานคือ กาแฟชุมพร ไดรับคําแนะนําในการจดัสรรสินคาลงใน

พื้นที่ตางๆ รวมถึงคาขนสง และวิธีการดําเนินงานที่คุมคาที่สุด   
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3.3. การประชาสัมพันธ 

โครงการวิจัยไดทําการประชาสัมพันธโครงการใหเปนที่รูจักมากขึ้น แกบุคคลทั่วไป โดย
ไดมีการจัดทําแค็ตตาล็อกสินคา โปสเตอรประชาสัมพันธโครงการ และการเขารวมงานนิทรรศการ 

 
3.3.1. แค็ตตาล็อก 

− แค็ตตาล็อกสินคาสหกรณ ลงในวารสารคนสหกรณ ฉบับที่ 3, 4 และ
ฉบับที่ 5 

− แค็ตตาล็อกสินคาสหกรณ ลงใน www.cai.ku.ac.th  

− แค็ตตาล็อกสินคาสหกรณ ลงใน 108 SHOP Catalogue จํานวน 2 ฉบับ 

− แค็ตตาล็อกผาไทย 
3.3.2. โปสเตอรประชาสัมพันธโครงการ  

− โปสเตอรประชาสัมพันธแค็ตตาล็อกสินคาสหกรณ ในงานเพื่อนพึ่งพาฯ 
ณ วังสวนกุหลาบ  และงานอาหารอรอยทั่วไทยกับไปรษณีย  1 ช้ิน 

− โปสเตอร สําหรับรวมงานวันสหกรณสากล  4  กรกฏาคม  2552  
จํานวน 4 ช้ิน 

− โปสเตอรสําหรับรวมจัดนิทรรศการโครงการฯ ในงาน “เวทีเรียนรู สู
เสนทางสหกรณที่มีคุณคา” วันที่ 15 กันยายน 2552   จํานวน 7 ช้ิน   
ปาย 2 ช้ิน 

3.3.3. การเขารวมประชาสัมพันธโครงการผานงานนิทรรศการตางๆ 

− จัดซุมใหความรูเกี่ยวกับโครงการในงาน วันสหกรณสากล 4 กรกฏาคม 
2552 ณ สันนิบาติสหกรณ แหงประเทศไทย โดยนอกจากการ
ประชาสั มพันธ แก บุ คคลทั่ ว ไป เปนภาษาไทยแล ว  ได มี ก า ร
ประชาสัมพันธแกสมาชิกสหกรณสากล ซ่ึงเปนชาวตางชาติ เปน
ภาษาอังกฤษ เพื่อโฆษณาโครงการสูสากลดวย 

− รวมจัดนิทรรศการโครงการฯ ในงาน “เวทีเรียนรู สูเสนทางสหกรณที่มี
คุณคา” ในวันที่ 15 กันยายน 2552  ณ หองสุธรรมอารีกุล อาคาร 50 ป 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร  โดยมีกลุมผูผลิตสินคาสหกรณเขารวม
จําหนายสินคาดวย 

 
 
 

http://www.cai.ku.ac.th/
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3.4. การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 
โครงการฯ เขารวมกับรานสหกรณกรุงเทพจํากัด เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาสําหรับ

ถวายสงฆในชวงเทศกาลเขาพรรษา โดยมีคุณดวงทิพย ระเบียบ และคุณบุษกร ประดิษฐเขียน เปนผู

จัดหาตัวอยางและออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ และไดรับความรวมมือจากอาจารยศรราม ดียอด จาก

ศูนยฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร ในการอบรมฝกการประดิษฐของใช มาชวยใหความรูในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ โดยการพับผาไตรจีวรเปนรูปดอกบัว-หงส กับกลุมเจาหนาที่จากรานสหกรณกรุงเทพ

จํากัด 

ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑที่ไดรับการออกแบบพัฒนา โครงการไดบันทึกภาพและสาน

ตอเครือขายโดยนําลงพิมพในแค็ตตาล็อก 108 SHOP ซ่ึงสงถึงกลุมผูจัดซ้ือรายใหญ จํานวนตีพิมพ 

25,000 ฉบับ ตอรอบ 2 เดือน เปนการขยายฐานผูซ้ือใหแกรานสหกรณกรุงเทพจํากัด 

3.5. การสรางเครือขาย 

โครงการไดประสานใหเกิดการประชุมเสริมสรางความรวมมือ เปนเครือขายคุณคา โดย

สงเสริมใหผูรวมมือไดรับผลประโยชนซ่ึงกันและกันในดานตางๆ ความรวมมือที่เกิดขึ้นจากการ

สงเสริมของโครงการ ไดแก 

3.5.1. เครือขายจากการประชุมคัดเลือกสินคาโดยมีตัวแทนกลุมผูผลิตสหกรณจาก
จังหวดัตาง ๆ เขารวมจํานวน 40 กลุม วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551ไดขอมูลภาพถายสินคาของกลุมและ

ขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม 

3.5.2. ขอมูลเครือขายจากการเก็บขอมูลงานแสดงสินคาสหกรณ ณ ฟวเจอรพารค รังสิต 

วันที่ 23 กันยายน 2551 ไดขอมูลภาพและสถานที่ติดตอ  

3.5.3. ขอมูลเครือขายจากการเก็บขอมูลภาพและจากแบบสอบถาม งานแสดงสินคา

วิสาหกจิชุมชน วันที่ 29 ธันวาคม 2551 จํานวน 352 กลุม  

3.5.4. ขอมูลเครือขายจากการเก็บขอมูลภาพงานแสดงสินคาจากงานมหกรรมอาหารและ
วัฒนธรรมมุสลิมไทย คร้ังที่ 2 วันที่ 19 มกราคม 2552  

3.5.5. เครือขายจากการประสานงานระหวางโครงการเครือขายกลุมธุรกิจสหกรณเชิง
คุณคา สามพรานกับกลุมวิสาหกิจชุมชนสนามจันทน ผูผลิตกระเจีย๊บไพรทิพ  

โครงการเครือขายกลุมธุรกิจสหกรณเชิงคณุคา สามพรานมีกลุมเกษตรกรและพื้นทีป่ลูก

พืชผักปลอดสาร (Organic) และกลุมวิสาหกิจชุมชนสนามจันทน ก็มีความตองการทีจ่ะไดกระเจี๊ยบ
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ปลอดสาร เพื่อสรางรูปแบบของสินคาใหมเปนสินคาปลอดสาร ซ่ึงกําลังเปนที่ตองการของตลาด ทั้ง

ภายในและตางประเทศ ภายใตช่ือใหม  

ดังนั้นความรวมมือในครั้งนี้ จะทําใหเกษตรกรมีตลาดรับซื้อผลผลิตที่แนนอน และมกีาร

ประกันราคาสนิคา ในขณะทีก่ลุมวิสาหกจิชุมชนสนามจนัทนก็ไดแหลงผลิตวัตถุดิบมาปอนโรงงาน

อยางสม่ําเสมอ 

3.5.6. เครือขายจากการประชุมกับฝายการตลาด The Mall Group  

เปนการสรางเครือขาย โดยโครงการฯกําลังอยูในระหวางการทําขอตกลงเพื่อจัดเคาเตอร

สหกรณ ใหเปนเปนมุมที่จัดจําหนายสินคาสหกรณภายในซุปเปอรมาเก็ตของหางสรรพสินคา ใน

เครือของ The Mall Group 

โดยการประชุมครั้งนี้กลุมสหกรณผูปลูกกาแฟชุมพรไดเขารวมประชุมดวย  

การสรางเครือขายในครั้งนี้ จะชวยสงเสริมภาพลักษณอันดีงามใหแก The Mall 

Group ในขณะที่กลุมสหกรณก็จะสามารถกระจายสินคาไปยังกลุมผูซ้ือใหม ซ่ึงจัดวาเปนฐาน

การตลาดที่มีความมั่นคงสูง   

 

4. การติดตามและประเมินผล 

หลังจากการดําเนินโครงการ ไดทําการติดตามและประเมินผล โดยการสอบถามกลุม

ผูผลิตกลุมตางๆ ถึงผลกําไรหลังไดรับการสนับสนุนจากโครงการ ไมวาจะเปนจากการจัดอบรมการ

ปรับปรุงคุณภาพสินคาและบรรจุภัณฑ การสงเสริมการโฆษณาสินคาผานชองทางตางๆ  วา

กิจกรรมเหลานี้มีสวนชวยสงเสริมใหกลุมวิสาหกิจชุมชน มีผลประกอบการที่ดีขึ้น ไดรับความ

สนใจมากขึ้นอยางไร โดยไดรับการตอบรับดังนี้ 

4.1. หมูยอกระบอกไมไผ 
ประเภทสินคา  อาหาร 

จุดเดนของสินคา  1. บรรจุภัณฑ บรรจุในกระบอกไมไผ 

   2. ผูประกอบการมีประสบการณดานการตลาด 

   3. มีสูตรอาหารไหมทอง เปนสวนผสมผงไหม ไดรับการรับรองจาก 

       สถาบันเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร 



19 

 

   4. มีการรับรองมาตราฐานสินคา 

การนําหมูยอกระบอกไมไผเขารวมกับโครงการอรอยทั่วไปกับไปรษณีย ภายใต

โครงการวิจัยเครือขายกระจายสินคา  ไดรับผลดีเปนที่พึงพอใจของกลุมผูประกอบการ  และผูสนใจ

อุดหนุนสินคาของกลุม 

คุณสุชาดา สิงหสถิตย กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว จังหวัดเลย กลาววา 

“สําหรับกลุมที่อยูในหุบเขา หางไกลจากตัวเมืองและความเจริญ การไดรวมอยูในโครงการอรอยทั่ว

ไทย กับไปรษณีย เปนโอกาสที่ดีที่สุดที่ทําใหการจําหนายสินคากระจายไปไดทั่วถึงโดยไมตองไป

ออกงานแสดงสินคา ที่ตองมีคาใชจายในการเดินทาง ออกบูท คาที่พัก คาเจาหนาที่ขาย เพียงเดิน

ออกไปสงที่ที่ทําการไปรษณียขางบาน สินคาก็สามารถออกไปไดทั่วประเทศไทย บางครั้งบุรุษ

ไปรษณียมาสงจดหมายก็รับสินคาไปดวยเลย สะดวกมากคะ” 

โดยหลังการสนับสนุน ผลประกอบการจากการจําหนายผานไปรษณียภายใตโครงการ

ตลอดเวลากวา 3 เดือน  

เดือนมิถุนายน 2552  ไดรับผลประกอบการ    26,000   บาท 

เดือนกรกฏาคม 2552 ไดรับผลประกอบการ   29,000  บาท 

เดือนสิงหาคม 2552  ไดรับผลประกอบการ    32,000 บาท 

  เดือนกนัยายน 2552  ในสองสัปดาหแรกไดรับผลประกอบการ    30,000 บาท  

 (ครบกําหนดรับเงินทุกวนัศกุรแรกของเดอืน)  
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ตารางสรุปการเพิ่มขึ้นของผลประกอบการภายใตโครงการ 
 ของหมูยอกระบอกไมไผ 

 ระหวางเดอืนมิถุนายน ถึงเดอืนสงิหาคม 2552

หมูยอกระบอก… 

 
4.2. ขาวคุณธรรม 

 
ประเภทสินคา  อาหารแหง 

จุดเดนของสินคา  1. ตราสินคา (แบรนด) ช่ือและคุณคาของกลุมเปนที่ประจักษยอมรับ 

2. ผูประกอบการมีจุดแข็งของการดําเนินกลุมภายใตศีลหา เนนศีลธรรม 

    และการตรวจศีล   ผูบริโภคตองการสินคาดีทั้งคุณภาพพรอมความ 

    ตองการทําบุญ    เกื้อกูลผูรักษาศีล 

3. สินคามีคุณภาพ 

การนําขาวคุณธรรมเขารวมกับโครงการอรอยทั่วไปกับไปรษณีย ภายใตโครงการวิจัย
เครือขายกระจายสินคา   นายนิคม เพชรผา ตัวแทนกลุม ไดกลาวแสดงความคิดเห็นตอโครงการดังนี้ 
“พึงพอใจ ไดรับการติดตอสอบถามจากผูสนใจสั่งซ้ือหลายคน เขาติดใจความหอมนุมอรอย มีผูติดตอ
ซ้ือติดตอกัน 3 เดือนถึง 4-5 ราย” 

โดยหลังการสนับสนุน ผลประกอบการจากการจําหนายทางไปรษณียภายใตโครงการ
ตลอด 3 เดือน เพิ่มขึ้นคงที่คือ 

เดือนมิถุนายน 2552  ไดรับผลประกอบการ 4,000 บาท 
เดือนกรกฏาคม 2552 ไดรับผลประกอบการ 6,500 บาท 
เดือนสิงหาคม 2552  ไดรับผลประกอบการ 9,000 บาท 
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ตารางสรุปการเพิ่มขึ้นของผลประกอบการภายใตโครงการ 
ของขาวคุณธรรม 

ระหวางเดอืนมิถุนายน ถึงเดือนสงิหาคม 2552

ขาว…

 
4.3. รานสหกรณกรุงเทพฯ จํากัด 

จากการรวมมือกับรานสหกรณกรุงเทพฯ จํากัด ไดมีการทําการสนับสนุนในดาน
ตางๆดังนี้ 

- ชวยการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ  
- จัดอบรมการประดิษฐผา ดอกบัว- หงสใหแกพนักงานรานสหกรณกรุงเทพ 
- นําผลิตภัณฑลงโฆษณาในแคตตาล็อกวารสารคนสหกรณ และ 108 SHOP 

 
โดยไดรับการตอบรับจาก คุณอุษา ณตุรงค ผูจัดการรานสหกรณกรุงเทพฯจํากัดดังนี้ 

“หลังจากที่พนักงานรานสหกรณ กรุงเทพฯ จํากัด ไดรับการอบรมการประดิษฐผาดอกบัว
หงส ทําใหพนักงานรานสหกรณกรุงเทพ ฯ มีฝมือในการประดิษฐผาดอกบัว-หงส ทําใหสมาชิก
สนใจและมาสั่งซื้อสินคาเพิ่มขึ้น ทําใหมียอดขายเพิ่มขึ้น และการประดิษฐผาดอกบัว-หงส 
กลายเปนสินคาที่แปลกและใหมสําหรับรานสหกรณ” 

“ในการไดลงโฆษณาในแคตตาล็อกราน 108 SHOP รูสึกพึงพอใจ ทําใหมีคนรูจักราน
สหกรณ  กรุงเทพฯเพิ่มขึ้น  และมีการโฆษณาใหร านสหกรณกรุงเทพฯ  จํากัด  เปนการ
ประชาสัมพันธที่ดีใหกับรานสหกรณ กรุงเทพ จํากัด” 
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บทที่ 3 

การวิเคราะหผลการดําเนินการวิจัย 
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บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด กลุมเปาหมาย (วิสาหกิจชุมชน/ สหกรณ) 

สวสก

โครงการวิจัยเครือขายคุณคากระจายสินคา 

 

 

โครงการเครือขายคุณคากระจายสินคา เปนโครงการวิจัยภายใตการนําของสถาบันวิชาการ

ดานสหกรณ หรือ สวสก ซ่ึงวางยุทธศาสตรจัดทําโครงการวิจยั มีเปาหมายเพื่อพัฒนาความสามารถ



ในการพึ่งพาตนเองของวิสาหกิจชุมชน รวมไปถึงขีดความสามารถในการแขงขัน ภายในเวทีของ

ตลาดเสรี ซ่ึงนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ภายใตแนวทางแบบเศรษฐกจิพอเพียง 

 โครงการวิจัยนี้มีจุดมุงหมาย เสริมความแข็งแกรงใหแกชุมชนทองถ่ิน ผานการสราง

เครือขายคุณคา ระหวางวิสาหกิจชุมชนกลุมตางๆดวยกัน และกับบริษัท ไปรษณยีไทย  จํากัด ดวย

เล็งเห็นคุณคาจากการฝากขายผานทางไปรษณยี 

 การจัดทําโครงการ ไดชวยสรางเครือขาย แกกลุมวิสาหกจิชุมชน และไปรษณีย รวมถึงกลุม

สหกรณ/กลุมวิสาหกจิชุมชนดวยกนัเอง 

 

รูปที่ 3 เครือขายโครงการ 

 ซ่ึงแตละฝายในเครือขาย เล็งเห็นผลประโยชนเปนเปาหมายคือ 

1.กลุมสหกรณ /วิสาหกิจชมุชน: มีเปาหมายเพื่อใหไดรับการสนับสนุนในการวางนโยบายการคา 

ภายใตแนวคิดแบบการขายตรง เพื่อลดสวนตางในการผลิตและการขายจริง รวมไปถงึการ

ประชาสัมพันธสินคาใหเปนที่รูจัก สรางฐานลูกคาใหม ไดรับการชวยเหลือใหมีการพัฒนาสินคา และ

เพิ่มผลประกอบการใหแกกลุม 
23 
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2.บริษัท ไปรษณยีไทย จํากดั : มีเปาหมายเพื่อชวยเหลือกลุมสหกรณ/วิสาหกจิชุมชน และชวย

สงเสริมภาพลักษณอันดีงามใหแกบริษัท ไปรษณียไทย จาํกัด และเพิ่มความหลากหลายของสินคา

ใหกับโครงการอรอยทั่วไทยกับไปรษณีย ซ่ึงเปนโครงการเดิมของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

 ดังนั้นแลว การดําเนินงานรวมกัน นาจะทาํใหเกิดการพฒันาและเกิดประโยชนแกทั้งสองฝาย 

รวมไปถึงการสรางผลประโยชนภายนอกแกสังคมไทย ใหมีรากฐานทีแ่ข็งแกรง และพัฒนาตนเองไป

ตามระบบเศรษฐกิจพอเพยีงตามพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ  

 และจากการดาํเนินงานในระยะเวลาที่ผานมา เปนเวลา 1 ป โครงการวิจัยไดใหคําตอบ เพื่อ

นําไปสูการพฒันาโครงการวิจัยใหมีความเหมาะสมมากขึ้น และเกิดประสิทธิภาพแกสังคมไทยได

มากขึ้น ดังนี ้

1.ชองทางการตลาดแบบผานบริษัท ไปรษณยีไทย จํากดั  และแค็ตตาล็อกชวยเพิ่มประโยชนเชิงธุรกิจ

หรือไม มากนอยเพียงใด 

 ชองทางการตลาดผานบริษัท ไปรษณยีไทย จํากดั  เปนชองทางที่ไดรับการยอมรับจากผูที่

ไดรับโอกาสเขารวมโครงการวาเปนชองทางที่มีคุณสมบัติตางๆครบถวน ในการชวยเพิ่มประโยชน

เชิงธุรกิจ ตั้งแตความสะดวกในการขายหรอืจัดสงสินคา การลดปญหาสวนตางของราคา การชวย

โฆษณาสินคาใหเปนที่รูจักมากขึ้น เนื่องจากที่ทําการไปรษณยีมีอยูทัว่ประเทศ การสรางฐานผูบริโภค

กลุมใหม ซ่ึงหากสังเกตจากผลประกอบการ จะพบวาชองการตลาดผานบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

ปณทนี้ ชวยเพิม่ผลประโยชนเชิงธุรกิจไดมาก 

 แค็ตตาล็อกสินคา เปนวิธีการประชาสัมพันธสินคาที่ดีมากทางหนึ่ง เนือ่งจากสินคาของ

สหกรณสวนใหญแลว มักไมคอยเปนที่รูจกักวางขวาง  การจะสรางตราสนิคา และผลิตภัณฑใหเปนที่

รูจักโดยปกติแลวจะเสยีคาใชจายสูงไมคุมคา แตการชวยจดัทําแค็ตตาล็อกสงเสริมใหแตละผลิตภัณฑ

ในครั้งนี้ชวยแกปญหานี้ และสงเสริมผลิตภัณฑใหเปนทีรู่จักไดมากขึ้น จึงชวยเพิ่มผลประกอบการ

ใหแกกลุมผูผลิตไดเชนเดียวกัน 

2.กระบวนการมีอุปสรรคอยางไร ควรปรบัอยางไร 

2.1. ขั้นตอนการดําเนินงานของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด มีการวางแผนการดําเนนิงานลวงหนา

มาแลว 1 ป การปรับเปลี่ยนแผนงานใด จะสงผลกระทบตอการดําเนนิงานในหลายฝาย และเปนไป
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ไดยาก ดังนัน้หากโครงการวิจัยตองการดาํเนินงานเขากบัแผนงานของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

ควรมีการประสานวางแผนงานลวงหนารวมกันกอนการแผนงานของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด  

2.2. การติดตอส่ือสารระหวางโครงการกับกลุมผูผลิตบางกลุมมีปญหา ทําใหการดําเนินการลาชา 

หลายครั้งที่กลุมผูผลิตยังไมคอยตื่นตวัใหความรวมมือกับโครงการฯ ผูผลิตไมมีเวลาตรวจสอบ

เอกสารอยางละเอียดจากโครงการฯเนื่องจากเอกสารไปถึงระหวางออกงานจําหนายสินคาตางที่  บาง

คราวเตรียมงานแสดงสินคา  ไดรับทราบรายละเอียดเมื่อเลยกําหนดบางแลว  ทําใหเสยีโอกาสในการ

เขารวมกิจกรรมหลายๆอยางกับโครงการวจิัย ตองใชการสื่อสารทางโทรศัพทซํ้าหลายครั้ง  

2.3. กลุมผูผลิต /ผูประกอบการควรมีความรู ความเขาใจ  และตองศกึษาความตองการของตลาด  

ทั้งดานมาตราฐานสินคา การพัฒนารูปแบบสินคา  ความพึงพอใจของลกูคา  การกระจายสินคา 

รวมถึงการจัดการวัตถุดิบในการผลิตที่มีเพียงพอและยั่งยนื 

2.4. หนวยงานที่ใหความชวยเหลือแกกลุมสหกรณมีอยูหลายหนวยงานดวยกนั ทําใหบางครั้งเกิดการ

ดําเนินงานทับซอนกันระหวางหนวยงานนัน้กับโครงการ ควรแกปญหาโดยการวางขอบเขตแผนงาน

ใหแนชัดในแตละหนวยงาน   

จากผลลัพธที่คาดหวัง 

1. ผลิตภัณฑสหกรณและชุมชนไดรับการพฒันาเพื่อจดัจําหนายในชองทางการ
จําหนายของบริษัท ไปรษณยีไทย จํากัด 

จากการดําเนินงานภายใตการทํางานของโครงการ ผลิตภัณฑของสหกรณและชุมชน 

ไดรับการพัฒนาเพื่อจัดจําหนายผานชองทางของบริษัท ไปรษณยีไทย จํากัด ไมวาจะเปน 

ขาวคุณธรรม หมูยอกระบอกไมไผ กาแฟชุมพร และอีกหลายโครงการที่กําลังดําเนนิการเขารวม 

อยางไรก็ตาม มีสินคาไมมากกลุมที่ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมกับบริษัท ไปรษณยี

ไทย จํากัด รวมไปถึงการแทรกการดําเนนิงานของโครงการวิจยัเขาไปในแผนการดําเนินงานของ

ไปรษณยี ก็กอใหเกิดปญหาความไมสะดวกเนื่องจากการวางแผนการดาํเนินงานของบริษัท ไปรษณีย

ไทย จํากัดมีการดําเนินงานลวงหนากอนปดําเนินงาน 

2. ประชาชนใหความสนใจและอุดหนุนผลิตภัณฑสหกรณและชุมชนผานชอง
ทางการจําหนายของบริษัท ไปรษณยีไทย จํากัด  
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จากการเขารวมกับโครงการผานทางการจดัจําหนายกับบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

สหกรณที่เขารวม ไดใหการตอบรับมาเปนอยางดี และแสดงความพึงพอใจในผลประกอบการที่

เพิ่มขึ้น เนื่องจากการจัดจําหนายทางไปรษณียนั้น นอกจากจะเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย และเพิม่

กลุมลูกคาขึ้นแลวนั้น ยังเปนการประชาสมัพันธสินคาสหกรณทเีขารวม ใหเปนที่รูจกั แกประชาชน

ทั่วไปมากขึน้อีกดวย 

3. ไดตัวแบบการกระจายสินคาที่เอื้อประโยชนตอผูผลิตและผูบริโภคอยางเปนธรรม 

จากการดําเนินโครงการ ไดพบกับอุปสรรครวมไปถึงผลประโยชนตางๆ หลาย

โครงการที่ไดรับการเขารวม แสดงความพึงพอใจ และเหน็วาการกระจายสินคารวมกับบริษัท 

ไปรษณยีไทย จํากัด เปนประโยชนแกผูผลิตอยางมากทีสุ่ด ไมวาจะเปนในดานความสะดวกในการ

จัดสงสินคา ซ่ึงจัดสง และรับไดผานทางไปรษณยีซ่ึงมีเครือขายที่ทําการอยูทั่วประเทศ และจัดสง

สินคาถึงบาน โดยเปนการสรางความคุมคาใหเกดิขึ้น โดยใชพืน้ที่ที่วางจากการสงไปรษณีย ซ่ึง

จะตองจดัสงอยูอยางตอเนื่องทุกวันอยูแลว ใหเกิดประโยชนสูงสุด และเปนการขายสินคาในทางตรง 

ไมผานการลดกําไรจากการขายผานพอคาคนกลาง และเปนการประชาสัมพันธสินคาใหเปนที่รูจกั

มากขึ้นผานเครือขายของไปรษณียทัว่ประเทศ 

จึงเปนการกระจายสินคาทีเ่อื้อประโยชนตอผูผลิตและผูบริโภคอยางเปนธรรมไดมาก

ที่สุด ภายใตความสะดวก และความคุมคาสูงสุด 

 อยางไรก็ตามการดําเนนิการกับทางไปรษณียนั้นมีขอจํากัดอยูมาก เนื่องจากบริษทั

ไปรษณยีก็มีโครงการและการดําเนินการภายในบรษิัทเอง รวมถึงตั้งมาตรฐานของสินคาที่จะสามารถ

เขารวมโครงการไวสูง เพื่อประกันคณุภาพ ผลประกอบการที่มั่นคงและแนนอน ทําใหการเขารวม

โครงการเปนไปไดยาก และมีสินคาจากเพียงไมกีก่ลุมสหกรณที่สามารถเขารวมโครงการได 

4. ไดพัฒนานวัตกรรมการกระจายสินคาทางตรงจากผูผลิตถึงผูบริโภค (Direct Sale) 

แนวคดิของการกระจายสินคาทางตรงภายใตโครงการ เนนการลดบทบาทของพอคา

คนกลาง โดยใหมีการจดัสงสินคาโดยผูผลิตโดยตรง ดงันั้นแลวการไดเขารวมกับโครงการอรอยทั่ว

ไทย กับไปรษณียจงึเปนการพัฒนานวัตกรรมการกระจายสินคาทางตรง 

5. ขอเสนอเชิงนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาสูระบบการคาที่เปนธรรม 

(Fairtrade) 
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การคาที่เปนธรรม หรือ Fairtrade เปนแนวคิดการคาที่ใหความเปนธรรมแกทุกฝาย

โดยมีหลักแนวคิดคือ 

• พัฒนาความเปนอยูของผูผลิตโดยการเพิ่มอํานาจในการตอรอง  

และประกนัราคาที่เปนธรรม  

• ไมใชแรงงานเด็ก และ เพิ่มศักยภาพการแขงขันทางการผลิตและการคาของผูดอยโอกาส 

โดยเฉพาะผูหญิงและชาวพืน้เมือง  

• กระตุนใหผูบริโภคตระหนกัถึงความสําคัญของการคาโดยชอบธรรม  

• เพื่อเปนตวัอยางของการคาที่โปรงใสและชอบธรรม  

• รณรงคใหมีการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑและวิถีการคาขายแบบดั้งเดมิที่ผูผลิตรายยอย

มักจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง  

• ปกปองสิทธิมนุษยชน และแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

 ดังนั้นแลว โครงการจึงยึดหลักแนวคิดนี ้ และสงเสริมการลดบทบาทของพอคาคน

กลาง โดยการใชการขายทางตรง สงเสริมการพัฒนาคุณภาพสินคา และการผลิตใหมีคุณภาพและอยู

บนฐานของการรักษาสิ่งแวดลอม และสิทธิมนุษยชน 
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บทที่ 4 

ขอคนพบและขอเสนอแนะจากการวิจัย 

การดําเนนิโครงการวิจยัเครือขายคุณคากระจายสินคา สงผลใหเกิดขอคนพบและขอวิจัย เพื่อ

ตอบคําถามวิจยัที่ตั้งไวขางตน ดังตอไปนี ้

1. ชนิด รูปแบบ กระบวนการจัดหาและกระจายสินคาสหกรณและชุมชน เพื่อชวยเผยแพร

ภาพลักษณสหกรณและชุมชนแกกลุมเปาหมายผานชองทางการจําหนายของบริษัท ไปรษณีย

ไทย จํากัด ควรเปนอยางไร 

แนวคิดดานการจัดหาและการกระจายสินคาสหกรณและชุมชนของโครงการ ตั้งขึ้นบน

พื้นฐานของ “คุณคา” พรอมกับการกระจายสินคา คําวาคุณคาหมายถึงการกอใหเกิดประโยชน

สูงสุด โดยเนนหลักการพึ่งพา เห็นประโยชนรวมกัน ภายใตหลักคุณธรรม  

การดําเนินงานรวมของกลุมสหกรณชุมชนและบริษัทไปรษณียไทย จํากัด จึงเริ่มดวย

การแสวงหาผลประโยชนรวม และความตองการที่ตรงกัน บริษัทไปรษณียไทย จํากัด กําหนด

มาตรฐานสินคาในกระบวนการจัดหา เพื่อหาสินคาสหกรณที่ตรงกับความตองการ และเมื่อได

รวมงานกันแลว จึงสรางใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกัน ในการทําขอตกลงการจัดจําหนายสินคา 

โดยใชรูปแบบการขายตรง และตกลงตนทุนในการจัดจําหนายผานไปรษณียใหเปนธรรม เพื่อลด

บทบาทของพอคาคนกลาง และกอใหเกิดประโยชนแกกลุมสหกรณ  

ดวยหลักการดําเนินงานเชนนี้ เกิดโครงการการจัดจําหนายขึ้น ระหวางกลุมสหกรณ

ชุมชนและบริษัทไปรษณียไทย จํากัด สองชองทางดวยกัน คือ 

1.ภายใตโครงการอรอยทั่วไทย ส่ังไดที่ไปรษณีย 
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2.ฝากขายในที่ทําการไปรษณียไทยทั่วประเทศ (สามารถเลือกพื้นที่จําหนายได) 

 

1. บริการ “อรอยท่ัวไทย สั่งไดท่ีไปรษณีย 

ปณท เปดใหบริการรับสั่งซ้ือสินคาประเภทอาหารประจาํทองถ่ิน คุณภาพดี และหาทานยาก 

จากรานคาที่มช่ืีอเสียง  โดยจะจัดสงถึงที่อยูผูรับในเขตกรงุเทพและปริมณฑล มาตั้งแตวันที่ 1 

กันยายน 2551    เปนตนมา  ปจจุบันไดขยายพื้นทีใ่หบริการไปยังที่ทําการไปรษณยีจงัหวัดทัว่

ประเทศแลว ซ่ึงลูกคาสามารถสั่งซ้ือสินคาไดหลายชองทางและรับสินคาไดในวนัรุงขึ้น (เฉพาะเขต

กรุงเทพและปริมณฑล) สรุปขั้นตอน การดาํเนินงานของ ปณท  เปนดังนี้ 

1.2 สรรหาและคัดเลือกสินคาประจําทองถ่ิน หาทานยาก และแปลกใหม จากรานคาหรือ

กลุมวิสาหกจิชุมชน ที่เปนแหลงสินคาตนตํารับหรือมีช่ือเสียงทั่วประเทศ ทั้งนี้ มีสินคา

จากกลุมวิสาหกิจชุมชนที่อยูในโครงการวจิัยของสถาบันวิชาการดานสหกรณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแก 

กลุม สินคาที่ไดรับการคัดเลือก 

1. กลุมวิสาหกจิชุมชนแปรรปูเนื้อสัตว อ.ภหูลวง จ.เลย - หลามหมยูอภูหลวง 

- ไสกรอกจมกูขาว ตราภหูลวง 

2. กลุมเครือขายคุณคาชาวนาคุณธรรม อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร - ขาวสารคุณธรรม 

3. กลุมสตรีและเยาวชนสหกรณผูใชน้ําบานอย อ.เชียงคาน จ.

เลย 

- มะพราวออนแกวตราเคียงเลย 

1.3 ทําขอตกลงการใหบริการกับรานคาที่ไดรับการคัดเลือกแลว โดยรานคาจะแจงราคา

สินคารวม          คาบรรจุหีบหอที่พรอมจัดสงทางไปรษณีย  

1.4 ดําเนินการรับคําส่ังซ้ือและชําระเงินคาสินคาจากลูกคา โดยจะกําหนดราคาสินคารวมคา
จัดสง  ไปยังทีอ่ยูผูรับแลว 

1.5 จัดทําส่ือโฆษณาและประชาสัมพันธไปยังกลุมลูกคาเปาหมาย เชน แจกแผนพับไปตาม

บานพักอาศยั/อาคารสํานักงาน สปอตโฆษณาทางวิทยุ และโฆษณาทางเว็บไซด 

www.thailandpost.co.th รวมทั้งการจัดกจิกรรมสงเสริมการขาย เชน สวนลด จัดตลาด

นัดอรอยทัว่ไทย และรวมออกราน     ในงานตาง ๆ  

1.6 ลูกคาสามารถสั่งซ้ือและชําระเงินคาสินคาได 3 ชองทาง ไดแก 

http://www.thailandpost.co.th/
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- ณ ที่ทําการไปรษณียในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล รวมทัง้ที่ทําการไปรษณยีจังหวัด           

ทั่วประเทศ โดยชําระเปนเงนิสด 

- Call Center 1545 หรือ โทร. 0 2982 8222 ในเวลาทําการ โดยชําระเงนิโอนเขาบัญชี

ธนาคาร   ไทยพาณิชย และธนาคารกรุงไทย รวมทั้งผานมือถือบริการ mPay  และ

จุดรับชําระ mPay STATION 

- www.thaialandpost.co.th เขาเมนู Post e Mart ซ่ึงลูกคาสามารถทํารายการไดตลอด             

24 ช่ัวโมง โดยชําระเงินดวยบัตรเครดิต 

1.7 ปณท จะจายชาํระคาสินคาตามจํานวนที่สงมอบสินคาใหแกผูส่ังซ้ือเรียบรอยแลว ตาม

ระยะเวลาที่ตกลงกัน คือ เปนรายสัปดาห หรือรายเดือน 

 

โครงสรางการกําหนดราคาขายสินคาของบริการ “อรอยทั่วไทย ส่ังไดทีไ่ปรษณยี” ซ่ึง ปณท 

จะกําหนดราคาขายสินคาที่สามารถแขงขันในตลาดได เปนดังนี้  

1. ราคาสินคาที่รานคาคิดกับ ปณท (ราคาขายสง) 

2. ปณท รับภาระคาใชจาย ไดแก 

- คากลอง 

- คาบริการดําเนนิการรับสั่งซ้ือ/ชําระเงินและจัดสงสินคาไปยัง ณ ที่อยูของผูรับ 

รวมทั้งคาสงเสริมการขายและประชาสัมพันธ 

- คาธรรมเนียมการใชบัตรเครดิต 

- ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% จากราคาขายสินคา (เนือ่งจากกลุมวิสาหกิจชุมชนไมไดเขา

ระบบภาษีมูลคาเพิ่ม) 

รายการ หลามหมูยอภู

หลวง 

(750 กรัม) 

ไสกรอกจมูก

ขาว 

(600 กรัม) 

ขาวสารคุณธรรม 

(4 ก.ก.) 

มะพราวออนแกว 

(1 ก.ก.) 

1.ราคาสินคาจากกลุมฯ 105 บาท/ชุด 120 บาท/ชุด 164 บาท/ชุด 150 บาท/ชุด 

2.คาดําเนินการของ ปณท 63.22 บาท/ชุด 57.57 บาท/ชุด 136 บาท/ชุด 83.64 บาท/ชุด 

3.ภาษีมูลคาเพิม่ 11.78 บาท/ชุด 12.43 บาท/ชุด ยกเวน VAT 16.36 บาท/ชุด 

4.ราคาขายสินคาของ 180 บาท/ชุด 190 บาท/ชุด 300 บาท/ชุด 250 บาท/ชุด 

http://www.thaialandpost.co.th/
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ปณท 

   (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

(ยกเวน VAT) 

5.ราคาตลาดเขต กทม. 180 บาท/ชุด 200 บาท/ชุด 240-280 บาท/ชุด 280-350 บาท/ชุด 

 แมวา สินคาบางรายการจะมรีาคาขายสูงกวาราคาตลาดแตก็เพียงเล็กนอย เมื่อเทียบกบัความ

สะดวก  ที่ลูกคาไมตองเดินทางไปซื้อสินคา เนื่องจากแหลงจําหนายสนิคามีจํานวนนอย โดยเฉพาะ

ตางจังหวัด (สินคาจําหนายราคาเดียวกันทัว่ประเทศ) 

ทั้งนี้  กลุมลูกคาเปาหมายหลักของบริการ “อรอยทั่วไทย ส่ังไดที่ไปรษณยี” จะเปนลูกคาราย

ยอยที่มีอํานาจในการซื้อสินคาระดับกลางขึ้นไป โดยจะมุงเนนไปยังผูที่ทํางานในอาคารสํานักงานทั้ง

หนวยงานราชการและธุรกิจเอกชน รวมทั้งผูที่อาศัยอยูในหมูบานจดัสรรที่มีราคาตั้งแต 2 ลานบาท

ขึ้นไป แตก็ยังมีการกําหนดราคาขายสินคาที่ลดกวาปกติ เพื่อรองรับการสั่งซ้ือสินคาแตละครั้งเปน

จํานวนมากดวยเชนกนั 

 อนึ่ง  ปณท ไดทําการสํารวจความคิดเห็นของลูกคาที่ส่ังซ้ือสินคาของบริการ “อรอยทั่วไทย 

ส่ังได    ที่ไปรษณยี” พบวา ไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี ซ่ึงมคีวามพึงพอใจรอยละ 96.33%  

 

2. บริการรับจําหนายสินคา ณ ท่ีทําการไปรษณีย 

ปณท เปดใหบริการรับจําหนายสินคาจากรานคาหรือผูผลิตสินคาที่มีความสนใจจะนาํสินคามาวาง

จําหนาย ณ ทีท่ําการไปรษณีย ที่มีอยูทั่วประเทศประมาณ 1,200 แหง  โดยมีเงื่อนไขในการใหบริการ

เปนไปตามที่ ปณท กําหนด 

2.1 กลุมวิสาหกจิชุมชนที่อยูในโครงการวิจัยของสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แจงความประสงคที่จะนําสินคามาวางจําหนาย ณ ที่ทําการ

ไปรษณยี 

2.2 ปณท คัดเลือกสินคาโดยพิจารณาความเปนไปไดทางการตลาด ประกอบกับสภาพสินคา

ที่สามารถจัดสงทางไปรษณยีได และกําลังการผลิตที่มีเพียงพอ รวมทั้งกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนที่สามารถดําเนินการตามเงื่อนไขที่ ปณท กําหนดไวไดดวย 

2.3 กลุมวิสาหกจิชุมชนที่ไดรับการอนุมัติใหนําสินคามาวางจําหนายได จะดําเนินการตาม
เงื่อนไขที่ ปณท กําหนด เชน จัดสงสินคาไปยังที่ทําการไปรษณียที่รานคาเลือกเปนจดุ
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ขายสินคา เปนตน โดย ปณท จะไดรับคาตอบแทนจากราคาขายสินคา และไดยกเวนคา

ดําเนินการในการเปดจําหนายสินคาในแตละครั้งใหเปนกรณีพิเศษ 

2.4 ระยะเวลาในการวางจําหนายสินคาในระยะแรกไมเกิน 6 เดือน 

2.5 ปณท จะจายชาํระคาสินคาตามจํานวนที่ขายสินคาได เปนรายเดือน 

3. บริการรับสั่งซือ้/สั่งจองสินคาพรอมชําระเงนิ 

ปณท เปดใหบริการรับสั่งซ้ือ/ส่ังจองพรอมรับชําระเงินคาสินคา ณ ที่ทําการไปรษณีย โดย

กลุมวิสาหกจิชุมชนจะเปนผูจัดสงสินคาใหแกผูรับผานทางบริการไปรษณียตามเงื่อนไขที่ ปณท 

กําหนด  ซ่ึง ปณท จะไดรับคาตอบแทนจากราคาขายสินคา 

3.1 กลุมวิสาหกจิชุมชนแจงรายการสินคาที่จะจําหนายผานแคตตาลอกสินคา 
3.2 สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนผูรวบรวมและจัดทําแคต

ตาลอกสินคา พรอมแจกจายไปยังกลุมลูกคาเปาหมาย 

3.3 ปณท ทําขอตกตลงการใชบริการกับกลุมวสิาหกิจชุมชนที่ตองการให ปณท รับส่ังซ้ือ/

ส่ังจองพรอมรับชําระเงินคาสินคา 

3.4 กลุมวิสาหกจิชุมชนจะตองสงสินคาไปใหผูส่ังซ้ือ ณ ที่อยูผูรับ หรือใหมารับสินคา ณ ที่

ทําการไปรษณียทีก่ําหนดไวก็ได 

3.5 ระยะเวลาในการเปดใหบริการไมเกิน 3 เดอืน 

ผลประโยชนที่กลุมวิสาหกจิชุมชนที่คาดวาจะไดรับจากการโครงการวิจัย 

1. ทําใหสามารถกระจายสินคาไปยังพื้นทีต่าง ๆ ไดอยางทั่วถึงครอบคลุมทั้งประเทศได

เพิ่มขึ้น 

2. ทําใหกลุมวิสาหกิจชุมชนสามารถขายสินคาไดในราคาทียุ่ติธรรมไมผานพอคาคนกลาง  

3. ทําใหสินคาไดรับการโฆษณาและประชาสมัพันธไปไดทัว่ประเทศ โดยไมเสียคาใชจาย 

4. บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เปนองคกรขนาดใหญ มีความนาเชื่อถือที่จะดําเนินธรุกิจ

รวมกัน 

ผลประโยชนของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ที่คาดวาจะไดรับจากโครงการวิจยั 

1. ทําใหมีสินคาจําหนายหลากหลายมากขึ้น และสามารถขยายฐานลูกคาไปยังกลุมใหม ๆ

ได 
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2. ทําใหองคกรมภีาพลักษณที่ดใีนการชวยเหลือชุมชนเกษตรกร เกี่ยวกับการขนสงสินคา

และการตลาด 

ผลประโยชนของผูบริโภค 

 1. ซ้ือสินคาจากผูผลิตโดยตรง ไมผานพอคาคนกลาง 

  2. ประหยดัเวลาและคาใชจายในการเดินทาง 

 

ส่ิงที่คนพบจากงานวจิัย 

1. สินคาที่ผลิตจากกลุมวิสาหกจิชุมชนไมมีความแตกตางจากสินคาตามทองตลาดทั่วไป

และ        ไมตรงตอความตองการของตลาด  

2. สินคาจากกลุมวิสาหกจิชุมชนบางประเภทควรจะตองมกีารพัฒนาบรรจุภณัฑให

สามารถจัดสงสินคาผานทางไปรษณยี  เชน อาหารสดควรบรรจุถุงสูญญากาศ  และน้าํ

ผลไม/ไวน/สมุนไพรหากบรรจุขวดแกวกค็วรมีวัสดุหุมหอที่แข็งแรงกนักระแทกไดดี   

3. ประเภทสินคาที่เหมาะสมในแตละชองทางการจําหนายของบริษทั ไปรษณยีไทย จํากดั 

สรุปไดดังนี ้

ประเภทสินคา “อรอยทั่วไทย 

ส่ังไดที่ไปรษณีย” 

ฝากขายสินคา 

ณ ที่ทําการไปรษณีย 

ส่ังซ้ือสินคาผาน 

แคตตาลอก 

1. กลุมอาหาร/

เครื่องดื่ม 

   

2. กลุมสินคาอ่ืน ๆ  -   

ดังนั้นแลว จึงตองเลือกประเภทของสินคา ใหตรงกับขอจาํกัด และความเหมาะสมของ

แตละโครงการ 

4. มีเงินทุนนอย ทําใหกําลังการผลิตมีไมเพียงพอตอความตองการของตลาดที่ขยายตวัมาก

ขึ้น ทําใหสินคาปอนตลาดไมทัน และอาจเสียภาพพจนในดานการผลิตวาไมมี

ประสิทธิภาพเพียงพอได 
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5. การบริหารงานของกลุมยังไมเปนธุรกิจมากนัก เนื่องจากผูมีอํานาจในการตัดสินใจมี

หลายคน  ทําใหการดําเนินงานลาชา 

 

ดังนั้นการดําเนินงานรวมระหวางสหกรณชุมชนและไปรษณีย ควรเปนไปในแนวคดิแบบ 

“คุณคา” แตกค็ํานึงถึงขอจํากัด และเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจมากที่สุด 

 

2. ระบบการบริหารจัดการเพือ่ใหเกดิประสทิธิภาพและความยั่งยืนควรเปนอยางไร 

   การบริหารจัดการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความยั่งยนื ควรมองทั้งในแงของเครือขาย 

และผลิตภัณฑ คําวามีประสิทธิภาพคือสามารถใชงานไดอยางเต็มความสามารถตามมาตรฐานทีค่วร

จะเปนและใหประโยชนไดอยางรอบดาน คําวายั่งยืนนัน้หมายถึง การอยูไดอยางมั่นคง ดวยศักยภาพ

และการพึ่งพาตนเอง  

จากการทํางานวิจยั ไดขอสรุปมาวา การบริหารจัดการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความ

ยั่งยืนควรมีขั้นตอนดังนี ้

1. กลุมผูผลิตกําหนดเปาหมายสุดทาย (Ultimate Goal) ในการผลิตและการดําเนนิการ 

2. สํารวจหากลุมเปาหมายที่มเีปาหมายการดาํเนินการรวมกัน หรือสามารถรวมมือกัน

เพื่อใหเกิดการพัฒนารวมกันได และมารวมมือกันเปนเครือขาย 

3. ทําการสํารวจและตรวจสอบผลิตภัณฑของแตละกลุมในเครือขาย วางมาตรฐานและ

แนว นโยบายพื้นฐาน ทําการพัฒนาคุณภาพผลิตภณัฑ รวมไปถึงบรรจุภัณฑใหมี

ความโดดเดน พรอมแขงขันในตลาด 

4. สรางแบรนดสินคารวม กําหนดนโยบายการตลาด และการแกปญหารวมกัน 

5. หากลุมเปาหมาย และตลาด 

6. ตรวจสอบและพัฒนาคณุภาพของสินคาอยูเสมอ ใหสินคาผานการรับรองมาตรฐาน  

     และพัฒนาในดานอื่น ๆ เพิ่มเติม 

ดวยข้ันตอนเหลานี้ โครงการวิจัยเห็นวา การดําเนนิงานใหเปนเครือขายของกลุมผูผลิต จะเกดิความ

ยั่งยืนจากการทํางานรวมกนัและสนับสนนุพัฒนาใหเกดิประสิทธิภาพแกเครือขาย ทําใหกลุมผูผลิต

อยูไดดวยตนเองอยางมั่นคง 
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3. รัฐควรเขามาหนุนเสริมอยางไร 

การสนับสนุนจากภาครัฐที่ผานมานั้น โดยสวนใหญแลว เปนการสนับสนุนโดยการ

ใหงบประมาณในการชวยเหลือกลุมสหกรณ โดยใหความชวยเหลือจากภายนอก อยางไรก็ตาม 

หลังจากงบประมาณและความชวยเหลือในครั้งนั้นหมดไป กลุมวิสาหกจิชุมชนสวนใหญ เคยชิน

กับการไดรับการชวยเหลือในรูปแบบสําเร็จรูป และไมสามารถพึ่งพาตนเองได กอใหเกิดปญหา 

ตองการพึ่งพาภาครัฐตามมา 

ดังนั้นแลวโครงการจึงเล็งเห็นวา การชวยเหลือโดยใหภาครัฐเขามาหนุนเสริมนั้น 

ควรเปนการสนับสนุนโดยใหกลุมสหกรณ,กลุมวิสาหกิจชุมชนริเร่ิมที่จะทําการพฒันาภายใต

โครงการตางๆดวยตนเอง เพื่อใหเกดิความรูความเขาใจในปญหา รวมถึงวิธีการที่จะพัฒนา

ผลิตภัณฑและกลุมอาชีพของตนเอง ซ่ึงจะกอใหเกดิความกาวหนาทางความสามารถภายในกลุม 

และนําไปสูการพัฒนาอยางยัง่ยืน และพึ่งพาตนเองไดตอไป  

การสนับสนุนเพื่อกอใหเกดิการพึ่งพาตนเองไดนั้นอาจทําไดผานแนวทางตางๆ เชน 

1.การเสริมสรางความรู และเทคนิคในการผลิต 

2.การใหความรูในการดาํเนนินโยบายทางดานการตลาด 

3.การใหความรูความเขาใจในความสําคัญของบรรจุภัณฑ และการสงเสริมการพัฒนา

สินคาใหนาสนใจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันภายใตระบบตลาดเสรี 

4.การสงเสริมใหเกิดความตระหนกัในคณุคาของคุณภาพของผลิตภัณฑ วาคุณภาพของ

ผลิตภัณฑสามารถกอใหเกดิความนาเชื่อถือในระยะยาว นําไปสูการสนับสนุนจากกลุมผูบริโภค 

อยางตอเนื่อง 

5.การสงเสริมการแขงขัน ภายในประเภทของกลุมอาชีพ และกลุมผลิตภัณฑ เพื่อนําไปสู

การตระหนกัในการแขงขันในตลาดจริง และนําไปสูการพัฒนา และสรางแนวทางใหมที่แตกตาง 

ในการผลิตผลิตภัณฑภายในกลุมเดียวกนั  

6.การสงเสริมใหกลุมสหกรณและกลุมวิสาหกิจชุมชนตระหนกัถึงปญหาตางๆที่อาจ

เกิดขึ้น ในการประกอบการ และใหคําปรกึษา และชวยเหลือแกไขสถานการณตางๆ โดยเนนให

กลุม ชวยเหลือตนเองเปนหลัก 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวกที่ 1 ตารางแสดงการทํางานของโครงการ (15 กย. 2551 –  15 กย. 2552) 

ลําดับ

ที่ 

กิจกรรมการวิจัย วัน/

เดือน/ป 

กลุมเปาหมาย/จํานวน

ผูเขารวม 

เปาหมายการ

ดําเนินงาน 

ผลลัพธที่ได 

1 พบ ผอ.สถาบัน สว.สก. เพื่อ
หารือโครงการวิจัย 

 

19/09/51 ผอ.สถาบัน / 

หัวหนาโครงการวิจัย/

ผูชวยนักวิจัย/ 

นักวิจัยสถาบัน 

ปรึกษาและขอ

ขอคิดเห็นในการ

ทํางาน 

มีความเขาใจในเรื่อง

แนวทางการทํางาน 

2 ถายภาพและเก็บขอมูลงาน
สินคาสหกรณ /ฟวเจอร
พารครังสิต 

 

 

23/09/51 ผูผลิตจากสหกรณจังหวัด

ตางๆ  

ขอมูลผูผลิตและ

สินคาสหกรณ 
ไดขอมูลผูผลิต 

ที่อยูที่ติดตอ  

ขอมูลสินคา ราคา 

มาตรฐานสินคาที่

ไดรับ ปญหาของ

กลุม 
3 ประชุม ระหวางนักวิจัย

สถาบันฯและผูแทนบริษัท
ไปรษณียไทย จํากัด 

 

06/10/51 ผูประสานงาน/หัวหนา

โครงการวิจัย/ผูชวย

นักวิจัย/ 

นักวิจัยสถาบัน 

แนวทางการทํางาน
รวมกัน 

ระหวางนักวิจัย

สถาบันและผูแทน

บริษัทไปรษณียไทย 

จํากัด 

มีความเขาใจในเรื่อง
งานวิจัยและแนว
ทางการทํางาน
รวมกัน 

4 รวมการประชุมชุดโครงการ

การขับเคลื่อนการพัฒนาการ

08/10/51 
09/10/51 

ผูทรงคุณวุฒิ/นักวิจัยใน

โครงการตาง ๆ 
รวมรับฟงการรายงาน

ความกาวหนาของชุด

เพื่อเปนแนวทางใน

การทํางานวิจัยและ
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สหกรณและการคาฯ โครงการฯ ไดเครือขายงานวิจัย 

5 ประชุมกลุมยอยในชุด

โครงการวิจัยการขับเคลื่อนฯ 
09/10/51 ผูประสานงาน/หัวหนา

โครงการวิจัย/ผูชวย

นักวิจัย/ นักวิจัยสถาบัน    

รวม 7 คน 

การดําเนินงานวิจัย รับทราบและ

แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นในการ

ดําเนินงานวิจัย 

ลําดับ

ที่ 

กิจกรรมการวิจัย วัน/

เดือน/ป 

กลุมเปาหมาย/จํานวน

ผูเขารวม 

เปาหมายการ

ดําเนินงาน 

ผลลัพธที่ได 

6 ถายภาพและเก็บขอมูล งาน
แสดงสินคาชุมชน อตก. 

27/10/51 ผูผลิตจากสหกรณจาก

จังหวัดตาง ๆประมาณ 50 

รานคา 

ขอมูลสินคาสหกรณ ไดขอมูลสินคา

สหกรณ 

7 ถายภาพสินคาสหกรณที่หอง
จําหนายสินคา/กรมสงเสริม
สหกรณฯ 

28/10/51 หองจําหนายสินคา การพัฒนารูปแบบ ไดภาพสินคา

สหกรณและการ

พัฒนารูปแบบ 

8 ประชุม  31/10/51 ผูประสานงาน/หัวหนา

โครงการวิจัย/ผูชวย

นักวิจัย/ นักวิจัยสถาบัน 

หารือเรื่อง Packaging 

และออกแบบแค็ต

ตาล็อกสินคา 

แนวทางการจัดทํา 

แค็ตตาล็อกสินคา

และ Packaging 

9 ประชุม 

 
6/11/51 ผูประสานงาน/หัวหนา

โครงการวิจัย/ผูชวย

นักวิจัย/ นักวิจัยสถาบัน/

ผูจัดการชุมนุมราน

สหกรณแหงประเทศไทย 

จํากัด/ผูชวยผูจัดการฝาย

การพิมพ  โรงพิมพชุมนุม

สหกรณการเกษตรแหง

ประเทศไทย 

1.หารือเรื่องการ
จําหนายกระเชา
ของขวัญและการ
จัดทําแค็ตตาล็อก 
2. หารือเรื่องการด
อวยพรปใหม 

 

ไดทราบระบบของ
การดําเนินงานของ
ชุมนุมราน/การวาง
ระบบการจัด
กระเชา/ฝากเรื่อง
การจําหนายกระเชา
ของขวัญในการ
ประชุมกรรมการ
ของชุมนุมรานฯ/
หารือรูปแบบการด
อวยพรปใหมและ
ขอพิจารณาในการ
พิมพ 
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10 ถายภาพสินคาสหกรณ 08/11/51 กลุมสหกรณประมาณ 60 
ราน 

งานสินคาสหกรณ  
ลานหนาบิ๊กซี   
จ.สุโขทัย 
 
 
 

ไดขอมูลผูผลิตและ
ภาพสินคาสหกรณ 
 

 

 

 

 

ลําดับ

ที่ 

กิจกรรมการวิจัย วัน/

เดือน/ป 

กลุมเปาหมาย/จํานวน

ผูเขารวม 

เปาหมายการ

ดําเนินงาน 

ผลลัพธที่ได 

11 ประชุมคัดสรรสินคาสหกรณ 

 
14/11/51 ตัวแทนกลุมผูผลิต

สหกรณจากจังหวัดตาง ๆ/

ผูประสานงาน/หัวหนา

โครงการวิจัย/ตัวแทน

นักวิจัย จากบริษัท

ไปรษณียไทย จํากัด ผูชวย

นักวิจัย/ นักวิจัยสถาบัน/

ผูสื่อขาว จํานวน 45 คน 

1.โครงการคัดสรร
สินคาสหกรณและ
สินคาชุมชนที่ได
มาตรฐาน เขารวม
จัดทํา    แค็ตตาล็อก
และกระเชาปใหม 
2. ความกาวหนาการ
จัดทําการด ส.ค.ส. 
และ กลองสําหรับ
บรรจุการด 

 

บริษัทไปรษณียไทย 
จํากัดไดรวมคัด
สินคา และโครงการ
ไดเก็บภาพสินคา
และขอมูลเพื่อจัดทํา
แค็ตตาล็อกสินคา/
ทดลองจัดกระเชา
ตัวอยาง/หารือ
ตัวอยางการด 
ส.ค.ส.ที่ไดทดลอง
ทํา และ กลอง
สําหรับบรรจุการด 

12 ประชุม 
 

25/11/51 ผูประสานงาน/หัวหนา

โครงการวิจัย/ผูชวย

นักวิจัย/ นักวิจัยสถาบัน 

หารือรูปแบบแค็ตตาล็

อกสินคา 
ไดรูปแบบเบื้องตน 

13 ประชุม 
 

04/12/51 ผูประสานงาน/หัวหนา

โครงการวิจัย/ผูชวย

นักวิจัย/ นักวิจัยสถาบัน/

นักออกแบบ 

การจัดทําแค็ตตาล็อก  

14 ออกแบบ 05/12/51  ออกแบบโปสเตอร
ประชาสัมพันธแค็ต
ตาล็อกสินคาสหกรณ 
 

สั่งพิมพโปสเตอร

ประชาสัมพันธแค็ต

ตาล็อก 
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15 ออกแบบ 06/12/51  ทําแบบใบแทรก
ประชาสัมพันธหนา 
62 แค็ตตาล็อกสินคา
สหกรณเพื่อลงใน
วารสารคนสหกรณ
และสําเนา 

เพื่อเนนย้ําการ

ประชาสัมพันธ 

แค็ตตาล็อกสินคา

สหกรณ 

 

ลําดับ

ที่ 

กิจกรรมการวิจัย วัน/

เดือน/ป 

กลุมเปาหมาย/จํานวน

ผูเขารวม 

เปาหมายการ

ดําเนินงาน 

ผลลัพธที่ได 

16 คัดและโทรศัพทสั่งสินคา 
สหกรณ 

07/12/51  สั่งสินคาสหกรณเพื่อ
จัดของขวัญปใหม 

ไดชุดกระเชา

ของขวัญ 10 กระเชา 

17 รับโปสเตอรประชาสัมพันธ
ไปวางในงานเพื่อไทย พนภัย
พ่ึงใจ เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)  ณ 
ตําหนักสวนกุหลาบ 

09/12/51 

10/12/51 

 รับโปสเตอร
ประชาสัมพันธไปวาง
รวมกับซุมงานขาว
คุณธรรมของ สวสก. 
ในงานเพื่อไทย พน
ภัย พ่ึงใจ เพื่อนพึ่ง(ภา
ฯ) ณ 
ตําหนักสวนกุหลาบ/
และเก็บคืนเมื่อปด
งาน 

ประชาสัมพันธแค็ต

ตาล็อกสินคา

สหกรณ 

18 ถายภาพและเก็บขอมูล งาน
แสดงสินคา 

10/12/51  งานแสดงสินคา
สายใยรักแหง
ครอบครัว   
อิมแพค เมืองทองธานี 

ไดขอมูลผูผลิตและ

ภาพสินคาสหกรณ 

19 ประชุม 
 

11/12/51 ผูประสานงาน/หัวหนา

โครงการวิจัย/ตัวแทน

นักวิจัย ปณท./ผูชวย

นักวิจัย/ นักวิจัยสถาบัน  

รวม 7 คน 

ความกาวหนางานวิจัย
กับนักวิจัยจากบริษัท
ไปรษณียไทย 
 

การดําเนินงาน
ตอไป/ 
บ.ไปรษณียไทย 
จก เชิญสินคา 6 
กลุมไปรวมจําหนาย
สินคา ในงานปใหม
ของ ปณท. ที่บริษัท 
ถ.แจงวัฒนะ วันที่
25-26 ธค.2551  โดย
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ไมเสียคาใชจาย 
20 ประชุม 

 
18/12/51 ผูประสานงาน/ ผูชวย

นักวิจัย/ นักวิจัยสถาบัน /

ประธานสหกรณผูปลูก

กาแฟชุมพร /ผูชวย ผจก.

สหกรณผูปลูกกาแฟฯ 

การกระจายสินคา
กาแฟชุมพรกับ
ชองทางจําหนายและ
รานกาแฟสด ณ ที่ทํา
การไปรษณีย/ประชา
สัมพันธแค็ตตาล็อก 

ไดแนวทาง
ดําเนินการ  /ศึกษา
พ้ืนที่สาขาที่นา
ลงทุนเปดจําหนาย
กาแฟสด 

ลําดับ

ที่ 

กิจกรรมการวิจัย วัน/

เดือน/ป 

กลุมเปาหมาย/จํานวน

ผูเขารวม 

เปาหมายการ

ดําเนินงาน 

ผลลัพธที่ได 

21 ถายภาพและเก็บขอมูล
แบบสอบถาม 

25/12/51 

26/12/51 

6 กลุมสินคาที่รวม

จําหนายสินคาในงาน  
6 กลุมสินคา รวม
จําหนายสินคา ในงาน 
"อรอยทั่วไทย สั่งไดที่
ไปรษณีย"  

งานปใหมของ ปณท 
ถ.แจงวัฒนะ 

หมูยอกระบอกไม

ไผ จาก จ.เลย ไดเขา

รายการอรอยทั่ว

ไทย-กระเจี๊ยบกรอบ

ไพรทิพจาก

นครปฐม จําหนาย

ไดเกินเปาหมาย / 

สวน ขาว/จมูกขาว/

หมูทุบ –ตะลิงปลิง/

กาแฟชุมพร พอ

จําหนายได 

22 สงหนังสือขอขอมูลที่สุด
อาหารสหกรณ จากทุก
จังหวัด 

 สหกรณจังหวัดละ 1 

รายการ 

ขอมูลตอบรับจาก
จังหวัดตางๆ 

คาดวาจะได
โครงการที่สุด
อาหารสหกรณ  ตอ
จากอาหารภาคตางๆ
ของโครงการ 

"อรอยทั่วไทย สั่งได

ที่ไปรษณีย"  

23 ถายภาพและเก็บขอมูล
แบบสอบถามงานแสดง
สินคาวิสาหกิจชุมชน 

29/12/51 รานคาวิสาหกิจชุมชน

ประมาณ 350 รานคา  

  

งานแสดงสินคา
วิสาหกิจชุมชน  ช้ัน 5 
พารากอน 
 

ไดขอมูลสินคา

วิสาหกิจชุมชน  250 

รานคา 
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24 พบฝายทําแค็ตตาล็อก 09/01/52 หัวหนาโครงการวิจัย/

ผูชวยนักวิจัย/  

นักออกแบบ 

หารือฝายทําปรับแก
ไขแค็ตตาล็อกเพ่ือลง
วารสารและเว็บไซต 

จัดทําแค็ตตาล็อก 

25 เตรียมบทความ 11/01/52 - เตรียมบทความเพื่อลง
วารสารคนสหกรณ 
 

บทความ 

ลําดับ

ที่ 

กิจกรรมการวิจัย วัน/

เดือน/ป 

กลุมเปาหมาย/จํานวน

ผูเขารวม 

เปาหมายการ

ดําเนินงาน 

ผลลัพธที่ได 

26 สงหนังสือถึงกรรมการ
ผูจัดการใหญ ปณท 

 - ขอความอนุเคราะห
การเพิ่มหมวดอาหาร
สหกรณในอรอยทั่ว
ไทย/การจัดสงแค็ต
ตาล็อก/การ 
ประชาสัมพันธ 
 

ไดแนวทางการ

ดําเนินการ 

27 ประชุม 13/01/52 ผูประสานงาน/หัวหนา

โครงการวิจัย/ตัวแทน

นักวิจัย ปณท./ผูชวย

นักวิจัย/ นักวิจัยสถาบัน/ 

การเตรียมการ
เกี่ยวกับ 
แค็ตตาล็อกที่จะจัดสง 

ปณท.ขอขอมูล 

ขนาดบรรจุ และ

น้ําหนัก /ตองขอ

ประชุมความพรอม

ในการผลิต และ

ขอตกลงตาง ๆอีก

ครั้งกอนลงพิมพ 

28 ถายภาพและเก็บขอมูล 
สินคาสหกรณ  
 

19/01/52 งานมหกรรมอาหารและ

วัฒนธรรมมุสลิมไทย  

ครั้งที่ 2  (สสม.)ถนน

รามคําแหง 

ถายภาพและเก็บ
ขอมูล 
สินคาสหกรณ  
 

ภาพและขอมูล 
สินคาสหกรณ 
มุสลิม 
 

29 ติดตอขอขนาดบรรจุพรอม
น้ําหนัก ราคา จากกลุมที่คัด
ลงแค็ตตาล็อกสงไปรษณีย 

14-28 

/01/52 

กลุมสินคา  25 กลุม ติดตอกลุมสินคา ไดขอมูลเพื่อให 

ปณท. คํานวณราคา

คาจัดสงและ

ดําเนินการ 
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30 เริ่มพิมพขอมูลวิสาหกิจ
ชุมชน จากงานแสดงสินคา 
พารากอน มอลล 

09/01/52 

 

250 ขอมูล ลงขอมูลวิสาหกิจ
ชุมชน พารากอน ใน
คอมพิวเตอร 

ขอมูลวิสาหกิจ

ชุมชน 

31 ถายภาพและเก็บขอมูล 
 

02/02/52 ภาพและขอมูลผา 
 

วัฒนธรรมผาเผาไท 
และโครงการสมุนไพร
ไทยในงานเกษตรแฟร 

 

ภาพและขอมูล 
วัฒนธรรมผาเผาไท
โครงการสมุนไพร
ไทย  

ลําดับ

ที่ 

กิจกรรมการวิจัย วัน/

เดือน/ป 

กลุมเปาหมาย/จํานวน

ผูเขารวม 

เปาหมายการ

ดําเนินงาน 

ผลลัพธที่ได 

32 ประชุมทําขอตกลงนําขาว
คุณธรรมเขารวมโครงการ
“อรอยทั่วไทยกับไปรษณีย”  

 

03/02/52 หัวหนาโครงการวิจัย/

ตัวแทนนักวิจัย ปณท./ 

นักวิจัยสถาบัน/ตัวแทน

ขาวคุณธรรม 

นําขาวคุณธรรมเขารวม
โครงการ“อรอยทั่วไทย
กับไปรษณีย”  

 

ขาวคุณธรรมเขารวม
โครงการ“อรอยทั่ว
ไทยกับไปรษณีย”  

 

33 สงแค็ตตาล็อกสินคาสหกรณ 
ลงวารสารคนสหกรณฉบับ 
เดือนมีนาคม 2552 จํานวน 
 2 หนา 

18/02/52 วารสารคนสหกรณ เพื่อลงพิมพวารสาร
คนสหกรณ 

พิมพในวารสารคน

สหกรณ 2  หนา 

34 ประชุมเตรียมการเกี่ยวกับ 
แค็ตตาล็อกที่จะจัดสงและได
หารือระหวาง”ขาวเกิดบุญ” 
และบริษัทไปรษณียไทย 
จํากัด 

19/02/52 ผูประสานงาน/หัวหนา

โครงการวิจัย/ตัวแทน

นักวิจัย ปณท./ผูชวย

นักวิจัย/ นักวิจัยสถาบัน/ 

นักออกแบบ 

การเตรียมการ
เกี่ยวกับ 
แค็ตตาล็อกที่จะจัดสง
และการนํา 
”ขาวเกิดบุญ” 
เขารวมโครงการ
“อรอยทั่วไทยกับ
ไปรษณีย” 
 

ปณท.ขอขอมูล 

ขนาดบรรจุ และ

น้ําหนัก /ตองขอ

ประชุมความพรอม

ในการผลิต และ

ขอตกลงตาง ๆอีก

ครั้งกอนพิมพ/

คํานวณคาจัดสง”

ขาวเกิดบุญ” กรณี

ฝากวางจําหนาย 

35 รวมประชุมในเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรูผู

ประสานงานกับทีมวิจัย การ

27/02/52 ประมาณ 30 คน แลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางทีมวิจัย 

ไดเรียนรูกับทีมวิจัย 

การขับเคลื่อนการ

พัฒนาการสหกรณ
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ขับเคลื่อนการพัฒนาการ

สหกรณและการคาที่เปน

ธรรม 

และการคาที่เปน

ธรรมและประสาน

เครือขายกับทีมวิจัย

เครือขายคุณคา

ผลไมและทีม

ทองเที่ยวชุมชนเชิง

อนุรักษ  

ลําดับ

ที่ 

กิจกรรมการวิจัย วัน/

เดือน/ป 

กลุมเปาหมาย/จํานวน

ผูเขารวม 

เปาหมายการ

ดําเนินงาน 

ผลลัพธที่ได 

36 รวมประชุมหารือการ
ขับเคลื่อนเครือขายสตรี
สหกรณ 

06/03/52 ผูอํานวยการสวสก./

กรรมการ สอ.กฟผ./สอ.ม.

ธุรกิจบัณฑิตย/สอ.กรม

อนามัย / 

สอ ม.เกษตรศาสตร

หัวหนาโครงการวิจัย/ /

ผูชวยนักวิจัย/นักวิจัย

สถาบัน 

หารือการขับเคลื่อน
เครือขายสตรีสหกรณ 

พันธมิตรในการ

ขับเคลื่อนเครือขาย

สตรีสหกรณและ

การวางแนวทางราน 

Charity Shop 

37 ติดตอกลุมตัดเย็บผาไหมจีวร
กาฬสินธุ 

12/03/52 หัวหนากลุมตัดเย็บผาไหม

จีวรกาฬสินธุ 

แนวทางการกระจาย
สินคากับบริษัท
ไปรษณียไทย จํากัด 
 

สั่งสินคาตัวอยาง  

1 ชุด 

38 นําเสนอรายงาน
ความกาวหนา 6 เดือน 

26-

27/03/52 

ชุดโครงการการขับเคลื่อน

การพัฒนาการสหกรณ

และการคาที่เปนธรรม 

นําเสนอรายงาน
ความกาวหนา 6 เดือน 

นําเสนอรายงาน

ความกาวหนา 6 

เดือน                

กระบวนการหลัก

ของการทํางาน 

1.การวิเคราะห

กลุมเปาหมาย 

2.โปรโมทโดย 

event ควบคูกับแคต
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ตาลอค เพิ่ม story, 

brand royalty 

3. key process 

กระบวนการทํา

ขอตกลงผูคาผูขาย 

4.การพัฒนา

ผลิตภัณฑ 

ลําดับ

ที่ 

กิจกรรมการวิจัย วัน/

เดือน/ป 

กลุมเปาหมาย/จํานวน

ผูเขารวม 

เปาหมายการ

ดําเนินงาน 

ผลลัพธที่ได 

39 ถายภาพงานราชภัฎ อิมแพค
เมืองทองธานี (อ.ยินดี เจา
แกว) 

4/04/52  ถายภาพ ภาพ 

40 ประชุม 
 

21/04/52 ผูประสานงาน/หัวหนา

โครงการวิจัย/ผูชวย

นักวิจัย/ นักวิจัยสถาบัน  

รวม 5 คน 

ติดตามความกาวหนา
งานวิจัย  

ติดตาม

ความกาวหนา

งานวิจัย 

41 ประชุม 
 

24/04/52 ผูประสานงาน/ ตัวแทน

นักวิจัย ปณท./ผูชวย

นักวิจัย/ นักวิจัยสถาบัน  

การจัดสินคาชุมชนลง
แคตตาล็อคและจัดสง
ถึงกลุมเปาหมาย 
 

จัดสินคาลงแคตตา

ล็อค 

42 จัดภาพและขอมูลลงแคตตา
ล็อค ชุดที่ 2 วารสารคน
สหกรณ 

04/05/52 

12/05/52 

 แคตตาล็อค ชุดที่ 2 
จํานวน 2 หนา 

แคตตาล็อค ชุดที่ 2 

สําหรับวารสารคน

สหกรณ จํานวน 2 

หนา 

43 สงเมลลแกไขภาษาอังกฤษ
โปรชัวรทองเที่ยว จ.พังงา 

14/05/52  แกไขภาษาอังกฤษ
โปรชัวรทองเที่ยว จ.
พังงา 

แกไขภาษาอังกฤษ

โปรชัวรทองเที่ยว จ.

พังงา 

44 สัมภาษณผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากวิกฤติเศรษฐกิจใน
อเมริกา 

15/05/52 ผูไดรับผลกระทบจํานวน 

5 ราย 

บทสัมภาษณ บทสัมภาษณ 
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45 ถายภาพอาคารชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย (ชวงเวลาเย็น) 

17/05/52 อาคารชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยแหงประเทศไทย 

ถายภาพอาคารชุมนุม
สหกรณออมทรัพย
สําหรับทําโปสการด 

ภาพถายอาคาร

ชุมนุมสหกรณออม

ทรัพยแหงประเทศ

ไทย 

 

 

ลําดับ

ที่ 

กิจกรรมการวิจัย วัน/

เดือน/ป 

กลุมเปาหมาย/จํานวน

ผูเขารวม 

เปาหมายการ

ดําเนินงาน 

ผลลัพธที่ได 

45 ถายภาพอาคารชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย (ชวงเวลาเชา
กอนสวาง) 

18/05/52 อาคารชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยแหงประเทศไทย 

ถายภาพอาคารชุมนุม
สหกรณออมทรัพย
สําหรับทําโปสการด 

ภาพถายอาคาร

ชุมนุมสหกรณออม

ทรัพยแหงประเทศ

ไทย 

46 ประชุม 
 

1/06/52 ผูประสานงาน/หัวหนา

โครงการวิจัย/ภาคี

สันนิบาตสหกรณแหง

ประเทศไทย/ผูชวย

นักวิจัย/ นักวิจัยสถาบัน  

 

ความรวมมือกับภาคี
สันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย 

รวมจัดบอรด

นิทรรศการ

โครงการฯในงาน

วันสหกรณสากล 1-

5 กรกฎาคม 2552 ที่

สันนิบาตสหกรณ

แหงประเทศไทย 

47 ประชุม 03/06/52 ผูประสานงาน/หัวหนา

โครงการวิจัย/ผจก.ราน

สหกรณกรุงเทพฯ /ผช.

ผจก.รานสหกรณ

กรุงเทพฯ/ตัวแทน

การตลาด 108 shop /ผูชวย

นักวิจัย/ นักวิจัยสถาบัน/ 

ความรวมมือกันใน
การพัฒนารูปแบบ
สินคาสําหรับ
พระสงฆในเทศกาล
เขาพรรษาและนําลง
แคตตาล็อค 108 shop  

นัดหมายวัน เวลาใน

การดําเนินการ ใน

วันเสารที่ 6 

มิถุนายน 2552 

48 หาขอมูลและติดตามวิทยากร
เพื่อสอนทําตนแบบ บัว-หงส 

04/06/52  วิทยากร ขอมูลติดตอ 
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49 ทาบทามวิทยากร 05/06/52  วิทยากร ติดตอนัดหมาย

วิทยากร 

50 จัดหาอุปกรณในการพัฒนา
ผลิตภัณฑและทําตนแบบ
สินคา 

06/06/52 เจาหนาที่จากรานสหกรณ

กรุงเทพฯ 

ตนแบบสินคาที่ไดรับ
การพัฒนา 

ตนแบบสินคาที่

ไดรับการพัฒนาและ

ภาพถายสินคาเพื่อ

ทําแคตตาล็อค 

 

 

ลําดับ

ที่ 

กิจกรรมการวิจัย วัน/

เดือน/ป 

กลุมเปาหมาย/จํานวน

ผูเขารวม 

เปาหมายการ

ดําเนินงาน 

ผลลัพธที่ได 

51 รับตนแบบผาอาบน้ํา 
ดอกบัว-หงส จากอ.ศรราม 

08/06/52   ตนแบบผาอาบน้ํา 

ดอกบัว-หงส 

52 อบรมเจาหนาที่พับผาอาบน้ํา 
ดอกบัว-หงส จากอ.ศรราม 

08/06/52 เจาหนาที่จากรานสหกรณ

กรุงเทพทัง 4 สาขา 

จํานวน11  คน 

 ผูเขารับการ

ฝกอบรมสามารถ

พับผาตามแบบได 

53 ทําแคตตาล็อคสินคาสําหรับ
พระสงฆในเทศกาล
เขาพรรษาและนําลงแคตตา
ล็อค 108 shop 

12/06/52  แคตตาล็อคสินคา
สําหรับพระสงฆใน
เทศกาลเขาพรรษา
และนําลงแคตตาล็อค 
108 shop 

แคตตาล็อคสินคา

สําหรับพระสงฆใน

เทศกาลเขาพรรษา

และนําลงแคตตา

ล็อค 108 shop 

54 ประชุม 
 

23/06/52 หัวหนาโครงการ/ ตัวแทน

นักวิจัย ปณท./ผูชวย

นักวิจัย/ นักวิจัยสถาบัน  

ติดตามการจัดสินคา
ชุมชนลงแคตตาล็อค 
 

ติดตามการจัดสินคา
ชุมชนลงแคตตา
ล็อค 
 

55 เตรียมขอมูล และแปลเปน
ภาษาอังกฤษสําหรับทํา
โปสเตอรและโปรชัวร  
 

23/06/52  ขอมูล ขอมูล 

56 ถายภาพสินคาที่ลงแคตตา
ล็อค 108 shopที่แสดงใน
งานสหพัฒน ศูนยประชุม

24/06/52  ภาพถาย ภาพถาย 
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แหงชาติสิริกิต์ิ 
 

57 เตรียมแบบสอบถามและ
อุปกรณในการทดสอบ
รสชาดกาแฟสําหรับพัฒนา
กาแฟชุมพรและรวมในงาน
อรอยทั่วไทยเพื่อเก็บขอมูล
แบบสอบถาม 
 
 

25/06/52 ผูมาเที่ยวงานอรอยทั่วไทย 

ปณ.หลักสี่ แจงวัฒนะ 

และนิสิตคณะรัฐศาสตร

จุฬาฯ 

ขอมูลใน
แบบสอบถาม 

ขอมูลใน
แบบสอบถาม 
 

ลําดับ

ที่ 

กิจกรรมการวิจัย วัน/

เดือน/ป 

กลุมเปาหมาย/จํานวน

ผูเขารวม 

เปาหมายการ

ดําเนินงาน 

ผลลัพธที่ได 

58 รวมจัดนิทรรศการเผยแพร
โครงการวิจัยในงานวัน
สหกรณสากล สันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย 
โดยใชโปสเตอรและแผนพับ
ประชาสัมพันธ ในการ
นําเสนอ 

4/07/52 ผูเขารวมงานวันสหกรณ

สากล 

  

59 รวมประชุมในเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผู
ประสานงานและหัวหนาทีม
วิจัย ชุดโครงการวิจัยการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณและ
การคาที่เปนธรรม สวนสามพราน 
จ.นครปฐม 
 

13-14/07/52 ผูประสานงานโครงการ

และหัวหนาทีมวิจัย 

แลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางผู
ประสานงานและ
หัวหนาทีมวิจัย 

แลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางผู
ประสานงานและ
หัวหนาทีมวิจัย 

60 จัดประชุมทําขอตกลง
ระหวางผูประกอบการและ
บริษัท ไปรษณียไทย  

 ผูประสานงานโครงการ 

หัวหนาทีมวิจัย 

นักวิจัยจากบริษัท
ไปรษณียไทย 

ผูประกอบการ 

นําภาพสินคาที่ผาน
การทําขอตกลงลง
แคตตาล็อคและสงถึง
กลุมเปาหมายในเขต
กรุงเทพและ
ปริมณฑล 

แคตตาล็อคสินคา
ผานระบบจัด
จําหนายทาง
ไปรษณียเพื่อสงถึง
กลุมเปาหมายในเขต
กรุงเทพและ
ปริมณฑล 

61 ประชุมกับผูประสานงานชุด 03/08/52 ผูประสานงานโครงการ การเตรียมจัด event เตรียมขอมูลลงแคต
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โครงการวิจัยการขับเคลื่อน
การพัฒนาการสหกรณฯ 

หัวหนาทีมวิจัยเจาหนาที่
สถาบันฯ 

สินคาเพิ่มเติม – กาแฟ
ดอยคํา ความเปนไป
ไดของกระเจี๊ยบ
organic การรวมงาน
ในวันครบรอบ
สถาบันฯ  

ตาล็อคสินคา 108 
shop วางแผนการจัด
ซุมนิทรรศการใน
งานครบรอบ
สถาบันฯ 

62 ถายภาพสหกรณสวนยาง
จังหวัดชุมพร 

05/08/52 หัวหนาทีมวิจัย ถายภาพสหกรณสวน
ยางจังหวัดชุมพร 

ภาพสหกรณสวน
ยางจังหวัดชุมพร
สําหรับทําโปสการด
สหกรณ 
 

ลําดับ

ที่ 

กิจกรรมการวิจัย วัน/

เดือน/ป 

กลุมเปาหมาย/จํานวน

ผูเขารวม 

เปาหมายการ

ดําเนินงาน 

ผลลัพธที่ได 

63 พบคุณพัชรินทร บริษัท
ไปรษณียไทยจํากัด  

11/08/52 หัวหนาทีมวิจัย  

คุณพัชรินทร บริษัท
ไปรษณียไทยจํากัด 

เตรียมขอมูลผลการ
ทํางานรวมกันกับ
นักวิจัย บริษัท
ไปรษณียไทยจํากัด 

ขอมูลสําหรับ
รายงาน
ความกาวหนา
โครงการวิจัย  

64 ประชุมประสานงานระหวาง
กระเจี๊ยบกรอบไพรทิพและ
โครงการวิจัยเครือขายกลุม
ธุรกิจสหกรณเชิงคุณคา สาม
พราน 

13/08/52 ผูประสานงานโครงการ 

หัวหนาทีมวิจัย  

คุณณฐนนท เมธีพิสิฐกุล 
หัวหนาโครงการวิจัย
เครือขายกลุมธุรกิจ
สหกรณเชิงคุณคา  

คุณสะอาด จึงสมานญาติ 
กลุมวิสาหกิจชุมชน
กระเจี๊ยบกรอบไพรทิพ 

เพื่อศึกษาความ
เปนไปไดในการเปด
ชองทางปลูกและรับ
ซื้อกระเจี๊ยบออรกา
นิค  

ไดชนิดพันธุ ขนาด 
ปริมาณที่จะสั่งซื้อ 
ไดราคาสงหนา
โรงงานในเบื้องตน  

65 ลงพื้นที่โครงการวิจัย
เครือขายกลุมธุรกิจสหกรณ
เชิงคุณคา สามพราน และ 
กระเจี๊ยบกรอบไพรทิพ จ.
นครปฐม 

18/08/52 หัวหนาทีมวิจัย  

คุณณฐนนท เมธีพิสิฐกุล 
หัวหนาโครงการวิจัย
เครือขายกลุมธุรกิจ
สหกรณเชิงคุณคา  

คุณสะอาด จึงสมานญาติ 
กลุมวิสาหกิจชุมชน

ดูพ้ืนที่ปลูกผักออรกา
นิค สวนสามพราน 
ดูโรงงานผลิต
กระเจี๊ยบกรอบไพร
ทิพ จ.นครปฐม 

ไดความมั่นใจ
ระหวางคูคา และ
ภาพถายพื้นที่ปลูก
ผักออรกานิค สวน
สามพราน 
ดูโรงงานผลิต
กระเจี๊ยบกรอบไพร
ทิพ จ.นครปฐม 
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กระเจี๊ยบกรอบไพรทิพ 

65 ประชุมประสานความ
รวมมือกับผูจัดการสวน
บริหารสินคาตลาดสด เดอะ
มอลล กรุป 

21/08/52 ผูประสานงานโครงการ 

หัวหนาทีมวิจัย 

ผูจัดการสวนบริหารสินคา
ตลาดสด เดอะมอลล กรุป 

เจาหนาที่จัดหาสินคา
ตลาดสด เดอะมอลล กรุป 

เพื่อทราบหลักเกณฑ
การคัดสินคาเขาตลาด
สด เดอะมอลล กรุป  
(คุณภาพ ราคา  
คาสนับสนุน คา 
consignment) 
 
 

โครงการCounter 
สหกรณในเดอะ
มอลล กรุป  
ความเปนไปไดที่ 
เดอะมอลล กรุป จะ
เปนชองทางการคาที่
เปนธรรม สําหรับ
สินคาสหกรณ 
และจัดซุมสินคา
สหกรณในหาง 
 

ลําดับ

ที่ 

กิจกรรมการวิจัย วัน/

เดือน/ป 

กลุมเปาหมาย/จํานวน

ผูเขารวม 

เปาหมายการ

ดําเนินงาน 

ผลลัพธที่ได 

66 รวมจัดนิทรรศการงานสู
เสนทางสหกรณที่มีคุณคา 

15/09/52 สถาบันวิชาการดาน
สหกรณ 

คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
รวมกับ 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย  

จัดนิทรรศการ
โครงการเครือขาย
คุณคากระจายสินคา 

ไดรับความรวมมือ
จากกลุมผูผลิต 
ทั้งหมด 5 กลุมที่
มารวมจําหนาย
สินคา มีผูใหความ
สนใจเปนจํานวน
มาก 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 2 ภาพกิจกรรมของโครงการ 

   
ประชุม กับนักวิจัย
บริษัทไปรษณียไทย 
จํากัดเพื่อคัดสินคา 
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ถายภาพและเก็บ
ขอมูลงานสินคา
สหกรณ /ฟวเจอร

พารครังสิต 

 

 

 

 

ประชุม ระหวาง
นักวิจัยสถาบันฯและ
ผูแทนบริษัท
ไปรษณียไทย จํากัด 
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รวมการประชุมชุด

โครงการการ

ขับเคลื่อนการ

พัฒนาการสหกรณ

และการคาที่เปน

ธรรม 

 
ถายภาพและเก็บ
ขอมูล งานแสดง
สินคาชุมชน อตก. 

 

ถายภาพสินคา
สหกรณที่หอง
จําหนายสินคา/กรม
สงเสริมสหกรณฯ 
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ประชุมคัดสรรสินคา
สหกรณ 

 

 

ภาพสินคาสหกรณใน
วันคัดสรรสินคา 
 

 

ภาพสินคาสหกรณใน
วันคัดสรรสินคา 
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ประชุมรูปแบบแค็ต
ตาล็อก 

 

ออกแบบใบแทรกเพื่อ
ประชาสัมพันธแค็ต
ตาล็อกในวารสารคน
สหกรณ 
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โปสเตอร
ประชาสัมพันธของ
แผงจัดงานขาว
คุณธรรม ในงานเพื่อ
ไทย พนภัย พ่ึงใจ 
เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ณ 
ตําหนักสวนกุหลาบ   

 

งานแสดงสินคา
สายใยแหงครอบครัว 
ณ อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี 
 

 

ถายภาพและเก็บ
ขอมูลแบบสอบถาม 
ณ งานวิสาหกิจชุมชน 
ที่ศูนยการแสดงสินคา
พารากอน ฮอลล 
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ถายภาพและเก็บ
ขอมูล 
งานมหกรรมอาหาร
และวัฒนธรรมมุสลิม
ไทย  ครั้งที่ 2  (สสม.) 
 

 

วัฒนธรรมผาเผาไท 
ในงานเกษตรแฟร 

 

โครงการสมุนไพร
ไทยในงานเกษตร
แฟร 
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ถายภาพและเก็บ
ขอมูล 
อรอยทั่วไทยกับ
ไปรษณีย 

 

ขาวคุณธรรมในงาน 
อรอยทั่วไทยกับ
ไปรษณีย 
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รวมประชุมในเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรูผู

ประสานงานกับทีม

วิจัย การขับเคลื่อน

การพัฒนาการ

สหกรณและการคาที่

เปนธรรม 

 

รวมประชุมหารือการ
ขับเคลื่อนเครือขาย
สตรีสหกรณ 
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นําเสนอรายงาน
ความกาวหนา 6 เดือน 

 

ถายภาพงานราชภัฎ 
อิมแพคเมืองทองธานี 
(อ.ยินดี เจาแกว) 

 

ประชุมติดตาม
ความกาวหนา
งานวิจัย   / 
ประชุมการจัดสินคา
ชุมชนลงแค็ตตาล็อก
และจัดสงถึง
กลุมเปาหมาย 
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ประชุมความรวมมือ
กับภาคีสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศ
ไทย 

 

ประชุมความรวมมือ
กันในการพัฒนา
รูปแบบสินคาสําหรับ
พระสงฆในเทศกาล
เขาพรรษาและนําลง
แคตตาล็อค 108 shop  
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จัดหาอุปกรณในการ
พัฒนาผลิตภัณฑและ
ทําตนแบบสินคา 

 

รับตนแบบผาอาบน้ํา 
ดอกบัว-หงส จากอ.
ศรราม 

 

เชิญวิทยากร อ.ศรราม  
ดียอดอบรมเจาหนาที่
พับผาอาบน้ํา 
ดอกบัว-หงส  

 

61 

 



อบรมเจาหนาที่พับผา
อาบน้ํา ดอกบัว-หงส 
จากอ.ศรราม 
และจัดทําแคตตาล็อค
สินคาสําหรับ
พระสงฆในเทศกาล
เขาพรรษาและนําลง
แคตตาล็อค 108 shop 

 

ประชุมติดตามการจัด
สินคาชุมชนลงแคต
ตาล็อค 
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ถายภาพสินคาที่ลง
แคตตาล็อค 108 shop
ที่แสดงใน
งานสหพัฒน ศูนย
ประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ 

  

เก็บขอมูล
แบบสอบถามและ
อุปกรณในการ
ทดสอบรสชาดกาแฟ
สําหรับพัฒนากาแฟ
ชุมพรและรวมในงาน
อรอยทั่วไทย 

 

เตรียมบูทนิทรรศการ
เผยแพรโครงการวิจัย
ในงานวันสหกรณ
สากล สันนิบาต
สหกรณแหงประเทศ
ไทย โดยใชโปสเตอร
และแผนพับ
ประชาสัมพันธ ใน
การนําเสนอ 

 

63 

 



ประชาสัมพันธและ
เผยแพรโครงการวิจัย
ในงานวันสหกรณ
สากล สันนิบาต
สหกรณแหงประเทศ
ไทย  

 

รวมประชุมในเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางผู
ประสานงานและ
หัวหนาทีมวิจัย ชุด
โครงการวิจัยการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
สหกรณและการคาที่
เปนธรรม สวนสาม
พราน จ.นครปฐม 
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จัดประชุมทําขอตกลง
ระหวาง
ผูประกอบการและ
บริษัท ไปรษณียไทย  

 

ประชุมกับผู
ประสานงานชุด
โครงการวิจัยการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณฯ 

 

ถายภาพสหกรณสวน
ยางจังหวัดชุมพร 
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พบคุณพัชรินทร 
ตัวแทนนักวิจัยจาก
บริษัทไปรษณียไทย
จํากัด เพื่อติดตามงาน
การฝากขายสินคาใน
โครงการวิจัย 

 

ประชุมประสานงาน
ระหวางกระเจี๊ยบ
กรอบไพรทิพและ
โครงการวิจัยเครือขาย
กลุมธุรกิจสหกรณเชิง
คุณคา สามพราน 

 

ลงพื้นที่โครงการวิจัย
เครือขายกลุมธุรกิจ
สหกรณเชิงคุณคา 
สามพราน และ 
กระเจี๊ยบกรอบไพร
ทิพ จ.นครปฐม 
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ลงพื้นที่โครงการวิจัย
เครือขายกลุมธุรกิจ
สหกรณเชิงคุณคา 
สามพราน และ 
กระเจี๊ยบกรอบไพร
ทิพ จ.นครปฐม 
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ประชุมประสานความ
รวมมือกับทีม
ผูจัดการสวนบริหาร
สินคาตลาดสด เดอะ
มอลล กรุป 

 

รวมจัดนิทรรศการ
งานสูเสนทางสหกรณ
ที่มีคุณคา 
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กลุมสินคาใน
เครือขายรวมจําหนาย
ผลิตภัณฑนิทรรศการ
งานสูเสนทางสหกรณ
ที่มีคุณคา 
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ภาพผนวกที่ 3 เงื่อนไขการใหบริการจาํหนายสินคาเบ็ตเตล็ด ณ ที่ทําการไปรษณีย 

                                   และสื่อประชาสัมพันธของโครงการ 

ขอตกลงวาดวยการวางจําหนายสินคาไปรษณยี  

1. เงื่อนไขการใหบริการจําหนายสินคาเบ็ตเตล็ด ณ ที่ทําการไปรษณีย (สําหรับผลิตภัณฑ
ของชุมชนหรือสินคาโอทอป   คําขอใชบริการจําหนายสินคาผานที่ทําการไปรษณยี 

       ขอตกลงวาดวยการวางจาํหนายสินคาไปรษณีย 
2. ส่ือประชาสัมพันธของบริษัทไปรษณยีไทยในโครงการอาหารอรอยทั่วไทยกับไปรษณยี  
3. แค็ตตาล็อกสินคาลงในวารสารคนสหกรณฉบับที่ 3,4 และ5 จํานวน 6 หนา และในเวป

ไซต www.cai.ku.ac.th  
4. แค็ตตาล็อกผาไทย 
5. แค็ตตาล็อกสินคาลงในแค็ตตาล็อก 108 SHOP จํานวน 2 ฉบับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cai.ku.ac.th/
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เงื่อนไขการใหบริการจําหนายสินคาเบ็ดเตล็ด ณ ที่ทําการไปรษณีย 

(สําหรับผลิตภัณฑของชุมชน หรือสินคา OTOP) 

1. คาตอบแทนและคาใชจายในการดําเนินงานอื่นๆ  

 1.1  บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด คิดคาตอบแทนในการจําหนายสินคา ณ ทีท่ําการไปรษณียในอัตรา  
  ไมต่ํากวา 20% ของยอดการจําหนายสินคา กรณีที่ผูฝากวางจําหนายไมอยูในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม 
 1.2  คาดําเนินการในการเปดจําหนายสินคาในแตละครั้ง ซ่ึงเปนการเรียกเก็บครั้งเดียว 20,000 บาท  
  (ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) แตถาเปนกลุมชุมชนที่มีรายไดไมมากนักอาจขอยกเวนได แตตองมีเหตุผล
        สนับสนุน 
 1.3  ผูฝากวางจําหนายสินคาตองเปนผูจัดสงสินคาใหกับที่ทาํการไปรษณยี หรือ ปน./ปข. ที่ตองการให
        เปนจุดกระจายสินคาโดยคิดในอัตราคาฝากสงพัสดุไปรษณียในประเทศหรือไปรษณยีดวนพิเศษ 
            ในประเทศ บวกคาดาํเนินการ 30 บาท/กลอง (ขึ้นอยูกับมูลคาสินคา) 
 1.4 ในการสงสินคาคืนเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการจําหนาย ผูฝากวางจําหนายเปนผูมารับสินคาคืน ณ  
  ที่ทําการไปรษณีย หรือ ปน./ปข. ที่เปนจุดกระจายสินคาเอง แตหากตองการให ปณท เปนผูสงสินคา
        คืนให ผูฝากวางจําหนายจะตองชําระคาฝากสงสินคาคืนในอัตราคาฝากสงพัสดุไปรษณียใน
ประเทศ        หรือไปรษณียดวนพิเศษในประเทศ (ข้ึนอยูกับมูลคาสินคา) 
 1.5  คาติดโปสเตอรประชาสัมพันธคิดในอัตรา 100 บาท/ แหง/เดือน โดยเรยีกเก็บลวงหนา 3 เดือน 
 1.6 คาวางแผนพับ/ใบ ปลิว คิดในอัตรา 200 บาท/แหง/เดือน โดยเรียกเก็บลวงหนา 3 เดอืน 

2. ระยะเวลาการจําหนายเบื้องตน 6 เดือน หากสินคาไมไดรับความนิยม ปณท จะยกเลิกการวางจําหนาย  
หากไดรับความนิยมกจ็ะวางจําหนายตอไปตามระยะเวลาที่ตกลงกัน เชน 1 ป 2 ป เปนตน 

3. บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด จะสงคืนสินคาที่เหลือทั้งหมดคืนใหผูฝากวางจําหนายสินคา หลังจากสิ้นสุด
 ระยะเวลาการจําหนาย ตามเงื่อนไขในขอ 1.4  

4. กรณีที่สินคามกีารชํารุดเสียหายในระหวางที่ผูฝากวางจําหนายสินคาจดัสงใหแกบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
 สามารถเปลี่ยนคืนสินคาได หรือกรณีที่ผูฝากวางจําหนายสินคาจัดสงสินคาใหแกบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด  
 ไมครบตามจํานวนทีแ่จงไว จะตองทําการจัดสงเพิ่มเติมใหครบถวน 

5. บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด จะชําระเงินคาสินคาใหแกผูฝากวางจําหนายตามยอดที่จาํหนายไดใน 
 แตละเดือนและเปนยอดเงนิที่หักคาตอบแทนตามขอ 1.1 แลวภายใน 30 วันของเดือนถัดไป 
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6. บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจําหนายสนิคา หากพบวายอดการจําหนายในแต
ละเดือนไมสูงเทาที่ควร 
7. ผูฝากวางจําหนายสินคาจะตองจัดทํารหัสบารโคดติดที่ตัวสินคาทุกรายการที่จะจําหนายผานที่ทําการ
 ไปรษณยี หากไมสามารถทําติดที่สินคาไดทุกตัว ตองจัดทําเปนแผนเพือ่มอบใหกับทีท่ําการไปรษณีย 
 สําหรับใช Scan จําหนายได 
8. ผูฝากวางจําหนายสินคาจะตองจัดทําใบลดหนี้และใบแจงหนี้ทุกไตรมาส ซ่ึงเปนการจัดทําเอกสาร เทานั้น
ไมมีการสงคืนสินคาจริงจนกวาจะสิ้นสุดการจําหนาย 
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คําขอใชบริการจําหนายสินคาผานที่ทําการไปรษณีย 

คําขอฉบับนี้ทําขึ้นที่............................................................................................................................. 
 ดวย (ช่ือผูขอใชบริการ) ...............................................................ที่อยูเลขที่.......................... 
หมูที่............ซอย.............................ถนน...........................................ตําบล/แขวง..............................
อําเภอ/เขต..................................จังหวดั ...................................รหัสไปรษณยี.................................... 
โทรศัพท...........................................โดย (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................
เลขที่บัตรประชาชน.....................................ที่อยูตามทะเบียนบานเลขที่........................หมูที่............
ซอย.......................................ถนน...........................................ตําบล/แขวง.........................................
อําเภอ/เขต....................................จังหวดั...........................รหัสไปรษณยี...........................................
โทรศัพท...........................................ไดจัดทําสินคา (ช่ือสินคา) ......................................................... 
............................................................................................................................................................. 
โดยมีวัตถุประสงคในการจัดทําเพื่อ 
 1............................................................................................................................................. 
 2. ............................................................................................................................................. 
 3. ............................................................................................................................................. 
 4. ............................................................................................................................................. 
 5. ............................................................................................................................................. 
และมีความประสงคให บริษทั ไปรษณยีไทย จํากดั (ปณท) เปนตวัแทนเพื่อจําหนายสินคาดังกลาว โดย
จัดจําหนาย ณ ที่ทําการไปรษณีย จาํนวน...................แหง ทั้งนี้ ผูขอใชบริการและ ปณท มิไดมี
วัตถุประสงค หรือมิไดมีเจตนาที่จะตกลงเขากันเพื่อกระทําการ หรือ ประกอบกิจการรวมกัน โดย
ประสงคจะแบงปนกําไรหรือมีวัตถุประสงครวมคากันแตอยางใด โดยมีเงื่อนไขการดําเนินงาน ดงันี้.- 
 1. ปณท คิดคาตอบแทนในอตัรารอยละ...............ของยอดการจําหนายสินคา 
 2. ระยะเวลาการจําหนาย.................เดือน เร่ิมตั้งแตวันที่.........................................ถึงวันที่
.............................................. 
 3. กรณีที่สินคาชํารุดเสียหายระหวางที่ผูขอใชบริการจัดสงใหแก ปณท ปณท สามารถเปลี่ยน
หรือคืนสินคาได หรือกรณีทีผู่ขอใชบริการจัดสงสินคาไมครบตามจํานวนที่รับไวจะตองจัดสงเพิ่มเติม
ใหแก ปณท ใหครบตามจํานวนที่รับไว 
 4. ปณท จะชําระเงินคาจําหนายสินคาใหแกผูขอใชบริการตามยอดที่รับจําหนายไวได 
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เมื่อที่ทําการไปรษณียทีเ่ปดจําหนายไดรับสินคาตามรายการจัดจําหนายจากผูขอใชบริการแลว  
โดยเปนยอดเงนิที่หักคาตอบแทนตามขอ 1. แลว      
 5. ปณท คิดคาใชจายอ่ืนๆ นอกจากคาตอบแนบตามขอ 1. สําหรับการเปดรับจําหนาย 
สินคา ดังนี ้
  5.1 คาจัดสง/กระจายสินคาถึงที่ทําการไปรษณยีที่เปดรับการจําหนายและคิดในอัตรา
คาฝากสงพัสดุไปรษณยีปกต ิบวกคาดําเนินการ..................บาท/กลอง 
  5.2 คาจัดสงสินคาคืนใหแกผูขอใชบริการเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการจําหนาย คิดใน
อัตราคาฝากสงพัสดุไปรษณยีในประเทศหรือไปรษณียดวนพิเศษในประเทศบากคาดาํเนินการ
...................บาท/กลอง (ขึ้นอยูกับมูลคาสินคา) 
  5.3 หากมีการติดโปสเตอรประชาสัมพันธการจําหนายสนิคา ณ ที่ทําการไปรษณีย 
ที่เปดบริการจาํหนายสินคา คิดคาใชจายในอัตรา...................บาท/แหง/เดือน หรือวางแผนพับใบปลิว 
คิดคาใชจายในอัตรา...................บาท/แหง/เดือน และการติดปายผาประชาสัมพันธการจําหนายคิด
คาใชจาย...................บาท/แหง/เดือน 
 
    ขาพเจาไดรับเงื่อนไขการใหบริการ และใหถือเปนสวนหนึ่งของคําขอฉบับนี้ ขาพเจา
ตกลงใชบริการและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการ และขอรับรองวาลายมือช่ือใน 
คําขอฉบับนี้และในเอกสารประกอบเปนลายมือที่แทจริงของขาพเจา โดยเอกสารประกอบการขอให
บริการมีดังนี้.- 
  1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  2. สําเนาหนังสืออนุญาตใหผลิต/จําหนาย 
  3. ตัวอยางใบประชาสัมพันธสินคา 
  4. รูปแบบ/รายละเอียดสินคา 
 
 
 
     ลงชื่อ............................................................ผูขอใชบริการ 
                (.........................................................) 
            วันที่.................../ .................../ ................... 
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ขอตกลงวาดวย 

การวางจําหนายสินคาไปรษณีย 

ระหวาง 

บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด กับ ..................... 

 

ขอตกลงนี้จัดทําขึ้น เมื่อวันที่ ....................................... ณ บริษัท ไปรษณยีไทย จํากดั สํานักงาน
ตั้งอยูเลขที่ 111 หมูที่ 3 ถนนแจงวฒันะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210-0299 
ประเทศไทย ระหวาง บริษัท ไปรษณยีไทย จํากัด โดย ................................. ผูรับมอบอํานาจ ซ่ึงตอไป
ในขอตกลงนี้เรียกวา “ปณท” ฝายหนึ่ง กับ บริษัท/รานคา ......................................โดย 
....................................... ผูรับมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจฉบบัลงวันที่ .................................... 
จากผูมีอํานาจผูกพันบริษัทฯ/หางราน ตามหนังสือรับรองการจดทะเบยีนบริษัท/รานคา ออกใหโดย
..............................................เลขที่ .................................. ออกให ณ วนัที่ ............................. 
ตั้งอยูเลขที่ ................................................................................................................................................ 
ซ่ึงตอไปนี้ขอตกลงนี้จะเรียกวา “บริษัท/รานคา” อีกฝายหนึ่ง ทั้งสองฝายไดทําขอตกลงกัน ดังขอความ
ตอไปนี ้
 ขอ 1. ปณท ตกลงใหบริษัท/รานคาเปนผูจาํหนายสินคาไปรษณีย และบริษัท/รานคาตกลงรับเปนผู

จําหนายสินคาไปรษณยีใหแก ปณท โดยรายการสินคาไปรษณียทีจ่ะนาํไปจําหนายขึน้อยูกับการ

พิจารณารวมกนัทั้งสองฝาย และ ปณทไดพิจารณาอนุญาตแลว 

 ขอ 2. บริษัท/รานคาตกลงจะสั่งซ้ือสินคาไปรษณียจาก ปณท เพื่อจําหนายที่บริษัท/รานคา หรือตาม

สาขาตางๆ ของบริษัทรานคา โดยจัดทําใบสั่งซ้ือเปนหลักฐานระบจุํานวนสินคาไปรษณยีที่ตองการ 

และระบุมูลคารวมไวดวยทุกครั้ง 

 ขอ 3. ปณท ตกลงมอบสินคาไปรษณยีตามขอ 2. ใหแกบริษัท/รานคา โดยจัดสงใหทีค่ลังสินคาของ
บริษัท/ 
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รานคาเพียงแหงเดยีว ภายใน 7 วัน นับแตวันที่บริษัทไดสงใบสั่งซ้ือสินคาพรอมระบุรหัสสินคาให ปณท 
ทราบ ทั้งนี้ หากรอบการจัดสงสินคาดังกลาวตรงกับชวงวนัหยดุตามประเพณี ปณท จะดําเนินการจดัสง
สินคาใหบริษทั/รานคาในวนัทําการถัดไป 

 ขอ 4. บริษัท/รานคาจะตองจดัจําหนายสินคาไปรษณยีตามราคาที่กําหนดไวอยางเครงครัด มิให

จําหนายเกนิราคาเปนอันขาด และหามจําหนายสินคาไปรษณียกอนวนัที่ ปณท กําหนด 

 ขอ 5. บริษัท/รานคาตกลงจะสั่งซ้ือสินคาไปรษณียตามขอ 1. ดังนี ้

  5.1 ช่ือสินคา ......................................................... ราคา .......................... จํานวน ..................... 

  5.2 ช่ือสินคา ......................................................... ราคา .......................... จํานวน ..................... 

  5.3 ช่ือสินคา ......................................................... ราคา .......................... จํานวน ..................... 

 ขอ 6. ปณท ตกลงใหคาตอบแทนแกบริษัท/รานคาทันทีขณะขายสินคา ในอัตรารอยละ ......  ของ

มูลคารวมสินคาไปรษณยีตามใบสั่งซ้ือแตละงวด ทั้งนี้ บริษัท/รานคาจะสงคืนและ/หรือแลกเปลี่ยน

สินคาไปรษณยีที่บริษัทไดรับมอบไวแลวไมได เวนแตความเสียหายหรือสูญหายเกิดขึ้นกับสินคา

ไปรษณยีที่เกดิจาก ปณท เจาหนาที่ของ ปณทตัวแทนที่ไดรับแตงตั้งจาก ปณท เอง ทาง ปณท จะเปน

ผูรับผิดชอบความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการกระทํานั้น 

 ขอ 7. บริษัท/รานคาตกลงชําระเงินคาสินคาไปรษณยีใหแก ปณท เปนเงินสด หรือวิธีการที่จะตกลง

รวมกันตอไปภายใน 30 วนั นับถัดจากวันที่ไดรับสินคา 

 ขอ 8. ปณท จะวางใบเรียกเก็บเงิน ณ บริษัท ทุก 2 วนัทาํการแรกของเดือน (เปนการวางบิลทั้ง

เดือน) 

 ขอ 9. ปณท สงวนสิทธิที่จะตกลงใหบุคคลอื่นเปนตัวแทนจําหนายสินคาไปรษณยี ตามขอ 5. ใหแก 

ปณท ไดตามความเหมาะสมและจําเปน โดยบริษัท/รานคาไมมีสิทธิโตแยงใดๆ 

 ขอ 10. ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกเรยีกรองหรือฟองรองให ปณท รับผิดชอบอันเนื่องมาจากการ

ดําเนินงานของบริษัท ตามขอตกลงนี้ หากมีความเสียหายและ/หรือคาใชจายใดๆ เกดิขึ้น บริษัทจะตอง

รับผิดชอบในคาเสียหายเฉพาะสวนที่บริษทั/รานคาผิดขอตกลงเทานั้น 
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 ขอ 11. ขอตกลงนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวนัลงนามในขอตกลงนี้เปนตนไป จนกวาฝายหนึ่งฝายใด

ประสงคจะบอกเลิกขอตกลงดังกลาว โดยจะตองทําหนังสือแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาไมนอยกวา 

30 วัน นับจากวันที่ไดรับหนงัสือบอกกลาวนั้น 

 ขอ 12. หนังสือบอกกลาวทีฝ่ายใดฝายหนึง่จะสงใหแกอีกฝายหนึ่ง ใหดําเนินการจัดสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียน 
ไปยังสํานักงานใหญของอีกฝายหนึ่งตามทีร่ะบุไวขางตนของขอตกลงนี้ 

 ขอ 13. ในกรณีที่ฝายใดฝายหนึ่งปฏิบัติผิดขอตกลงขอใดขอหนึ่ง และทาํใหอีกฝายหนึง่ตองไดรับความ

เสียหาย 

อันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดขอตกลงดังกลาว อีกฝายหนึ่งนั้นจะตองบอกกลาวใหฝายที่ปฏิบัติผิดขอตกลง

ใหทําการแกไขหรือปฏิบัติใหถูกตองภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับการบอกกลาวเปนลายลักษณอักษร 

หากฝายที่ปฏิบัติผิด 

ขอตกลงมิไดมีการแกไขหรอืปฏิบัติใหถูกตองภายในกําหนดเวลาดังกลาว อีกฝายหนึ่งนั้นมีสิทธิบอกเลิก

ขอตกลงนี้ได 

 ขอ 14. ขอตกลงฉบับนี้อาจแกไขเปลี่ยนแปลงได หากมีเหตุผลและความจําเปน ทั้งนี้ โดยความตกลง

ยินยอมเปนหนังสือของทั้งสองฝาย 

 ขอ 15. ขอตกลงนี้มีเอกสารแนบทายดังตอไปนี้ และใหถือวาเปนสวนหนึ่งของขอตกลงนี้ดวย คือ 
หนังสือรับรองรายการจดทะเบียนบริษัท/รานคา ......................................... ทะเบียนเลขที่ .............................. 
ออกใหโดย .................................................... ณ วนัที่ ....................................................................................... 
 
  ขอตกลงนี้ไดจัดทําขึ้นเปน 2 ฉบับ มีขอความอยางเดียวกัน ทั้งสองฝายไดอานและเขาใจขอความโดย
ละเอียด 
ตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือพรอมทั้งประทับตรา (หากมี) ไวตอหนาพยานผูรูเหน็เปนสําคัญ และตางยดึถือ
ไวฝายละ 1 ฉบับ 
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บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

 

ลงชื่อ ...................................... 

(......................................) 

ผูรับมอบอํานาจ 

 

ลงชื่อ ...................................... 

(......................................) 

พยาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท/รานคา ......................................  

 

ลงชื่อ ...................................... 

(......................................) 

ผูรับมอบอํานาจ 

 

ลงชื่อ ...................................... 

(......................................) 

พยาน



 
 
แผนประชาสมัพันธ “อรอยทั่วไทย ส่ังไดที่ไปรษณยี 
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ขอตกลง 
วาดวย 

การวางจําหนายสินคาไปรษณีย 
ระหวาง 

บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด กับ ..................... 
 

ขอตกลงนี้จัดทําขึ้น เมื่อวันที่ ....................................... ณ บริษัท ไปรษณยีไทย จํากดั สํานักงานตัง้อยูเลขที่ 111 
หมูที่ 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210-0299 ประเทศไทย ระหวาง บริษัท 
ไปรษณยีไทย จํากัด โดย ................................. ผูรับมอบอํานาจ ซ่ึงตอไปในขอตกลงนี้เรียกวา “ปณท” ฝายหนึ่ง กบั 
บริษัท/รานคา ......................................โดย ....................................... ผูรับมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจฉบบั
ลงวันที่ .................................... จากผูมีอํานาจผูกพันบริษทัฯ/หางราน ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/
รานคา ออกใหโดย..............................................เลขที่ .................................. ออกให ณ วนัที่ ............................. 
ตั้งอยูเลขที่ ............................................................................................................................................................. 
ซ่ึงตอไปนี้ขอตกลงนี้จะเรียกวา “บริษัท/รานคา” อีกฝายหนึ่ง ทั้งสองฝายไดทําขอตกลงกัน ดังขอความตอไปนี ้
 ขอ 1. ปณท ตกลงใหบริษัท/รานคาเปนผูจาํหนายสินคาไปรษณีย และบริษัท/รานคาตกลงรับเปนผูจําหนาย
สินคาไปรษณยีใหแก ปณท โดยรายการสนิคาไปรษณยีที่จะนําไปจําหนายขึ้นอยูกับการพิจารณารวมกันทั้งสองฝาย 
และ ปณทไดพิจารณาอนุญาตแลว 
 ขอ 2. บริษัท/รานคาตกลงจะสั่งซ้ือสินคาไปรษณียจาก ปณท เพื่อจําหนายที่บริษัท/รานคา หรือตามสาขาตางๆ 
ของบริษัทรานคา โดยจดัทาํใบสั่งซ้ือเปนหลักฐานระบจุํานวนสินคาไปรษณยีที่ตองการ และระบมุูลคารวมไวดวย
ทุกครั้ง 
 ขอ 3. ปณท ตกลงมอบสินคาไปรษณยีตามขอ 2. ใหแกบริษัท/รานคา โดยจัดสงใหทีค่ลังสินคาของบริษัท/ 
รานคาเพียงแหงเดยีว ภายใน 7 วัน นับแตวันที่บริษัทไดสงใบสั่งซ้ือสินคาพรอมระบุรหัสสินคาให ปณท ทราบ ทั้งนี้ 
หากรอบการจดัสงสินคาดังกลาวตรงกับชวงวนัหยุดตามประเพณี ปณท จะดําเนินการจัดสงสินคาใหบริษัท/รานคาใน
วันทําการถัดไป 
 ขอ 4. บริษัท/รานคาจะตองจดัจําหนายสินคาไปรษณยีตามราคาที่กําหนดไวอยางเครงครัด มิใหจําหนายเกิน
ราคาเปนอันขาด และหามจําหนายสินคาไปรษณียกอนวนัที่ ปณท กําหนด 
 ขอ 5. บริษัท/รานคาตกลงจะสั่งซ้ือสินคาไปรษณียตามขอ 1. ดังนี ้
  5.1 ช่ือสินคา ......................................................... ราคา .......................... จํานวน ............................. 
  5.2 ช่ือสินคา ......................................................... ราคา .......................... จํานวน ............................. 
  5.3 ช่ือสินคา ......................................................... ราคา .......................... จํานวน ............................. 
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 ขอ 6. ปณท ตกลงใหคาตอบแทนแกบริษัท/รานคาทันทีขณะขายสินคา ในอัตรารอยละ ......  ของมูลคารวม
สินคาไปรษณยีตามใบสั่งซ้ือแตละงวด ทั้งนี้ บริษัท/รานคาจะสงคืนและ/หรือแลกเปลี่ยนสินคาไปรษณียที่บริษัท
ไดรับมอบไวแลวไมได เวนแตความเสยีหายหรือสูญหายเกดิขึ้นกับสนิคาไปรษณยีที่เกิดจาก ปณท เจาหนาที่ของ 
ปณทตัวแทนที่ไดรับแตงตั้งจาก ปณท เอง ทาง ปณท จะเปนผูรับผิดชอบความเสียหายหรือสูญหายอันเกดิจากการ
กระทํานัน้ 
 ขอ 7. บริษัท/รานคาตกลงชําระเงินคาสินคาไปรษณยีใหแก ปณท เปนเงินสด หรือวิธีการที่จะตกลงรวมกันตอไป
ภายใน 30 วนั นับถัดจากวันที่ไดรับสินคา 
 ขอ 8. ปณท จะวางใบเรียกเก็บเงิน ณ บริษัท ทุก 2 วนัทาํการแรกของเดือน (เปนการวางบิลทั้งเดือน) 
 ขอ 9. ปณท สงวนสิทธิที่จะตกลงใหบุคคลอื่นเปนตัวแทนจําหนายสินคาไปรษณยี ตามขอ 5. ใหแก ปณท ได
ตามความเหมาะสมและจําเปน โดยบริษทั/รานคาไมมสิีทธิโตแยงใดๆ 
 ขอ 10. ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกเรยีกรองหรือฟองรองให ปณท รับผิดชอบอันเนื่องมาจากการดําเนินงานของ
บริษัท ตามขอตกลงนี้ หากมคีวามเสียหายและ/หรือคาใชจายใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจะตองรับผิดชอบในคาเสียหายเฉพาะ
สวนที่บริษัท/รานคาผิดขอตกลงเทานั้น 
 ขอ 11. ขอตกลงนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวนัลงนามในขอตกลงนี้เปนตนไป จนกวาฝายหนึ่งฝายใดประสงคจะบอก
เลิกขอตกลงดงักลาว โดยจะตองทําหนังสือแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน นบัจากวนัที่ไดรับ
หนังสือบอกกลาวนั้น 
 ขอ 12. หนังสือบอกกลาวทีฝ่ายใดฝายหนึง่จะสงใหแกอีกฝายหนึ่ง ใหดําเนินการจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน 
ไปยังสํานักงานใหญของอีกฝายหนึ่งตามทีร่ะบุไวขางตนของขอตกลงนี้ 
 ขอ 13. ในกรณีที่ฝายใดฝายหนึ่งปฏิบัติผิดขอตกลงขอใดขอหนึ่ง และทาํใหอีกฝายหนึง่ตองไดรับความเสียหาย 
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดขอตกลงดังกลาว อีกฝายหนึ่งนั้นจะตองบอกกลาวใหฝายที่ปฏิบัติผิดขอตกลงใหทําการ
แกไขหรือปฏิบัติใหถูกตองภายใน 15 วนั นับแตวันที่ไดรับการบอกกลาวเปนลายลกัษณอักษร หากฝายที่ปฏิบัติผิด 
ขอตกลงมิไดมีการแกไขหรอืปฏิบัติใหถูกตองภายในกําหนดเวลาดังกลาว อีกฝายหนึ่งนั้นมีสิทธิบอกเลิกขอตกลงนี้ได 
 ขอ 14. ขอตกลงฉบับนี้อาจแกไขเปลี่ยนแปลงได หากมีเหตุผลและความจําเปน ทั้งนี้ โดยความตกลงยินยอมเปน
หนังสือของทั้งสองฝาย 
 ขอ 15. ขอตกลงนี้มีเอกสารแนบทายดังตอไปนี้ และใหถือวาเปนสวนหนึ่งของขอตกลงนี้ดวย คือ 
หนังสือรับรองรายการจดทะเบียนบริษัท/รานคา ......................................... ทะเบียนเลขที่ ...................................... 
ออกใหโดย .................................................... ณ วนัที่ ............................................................................................... 
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 ขอตกลงนี้ไดจัดทําขึ้นเปน 2 ฉบับ มีขอความอยางเดียวกัน ทั้งสองฝายไดอานและเขาใจขอความโดยละเอยีด 
ตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือพรอมทั้งประทับตรา (หากมี) ไวตอหนาพยานผูรูเหน็เปนสําคัญ และตางยดึถือไวฝายละ 1 
ฉบับ

 
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 

 
ลงชื่อ ...................................... 

(......................................) 
ผูรับมอบอํานาจ 

 
ลงชื่อ ...................................... 

(......................................) 
พยาน 

 

บริษัท/รานคา ......................................  
 

ลงชื่อ ...................................... 
(......................................) 

ผูรับมอบอํานาจ 
 

ลงชื่อ ...................................... 
(......................................) 

พยาน

 
 



เงื่อนไขการใหบริการจําหนายสินคาเบ็ดเตล็ด ณ ที่ทําการไปรษณีย 
(สําหรับผลิตภัณฑของชุมชน หรือสินคา OTOP) 

 
1. คาตอบแทนและคาใชจายในการดําเนินงานอื่นๆ  
 1.1  บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด คิดคาตอบแทนในการจําหนายสินคา ณ ทีท่ําการไปรษณียในอัตรา  
  ไมต่ํากวา 20% ของยอดการจําหนายสินคา กรณีที่ผูฝากวางจําหนายไมอยูในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม 
 1.2  คาดําเนินการในการเปดจําหนายสินคาในแตละครั้ง ซ่ึงเปนการเรียกเก็บครั้งเดียว 20,000 บาท  
  (ไมรวมภาษีมลูคาเพิ่ม) แตถาเปนกลุมชุมชนที่มีรายไดไมมากนักอาจขอยกเวนได แตตองมีเหตุผล
  สนับสนุน 
 1.3  ผูฝากวางจําหนายสินคาตองเปนผูจัดสงสินคาใหกับที่ทาํการไปรษณยี หรือ ปน./ปข. ที่ตองการให
  เปนจุดกระจายสินคาโดยคิดในอัตราคาฝากสงพัสดุไปรษณยีในประเทศหรือไปรษณียดวนพิเศษใน
  ประเทศ บวกคาดําเนินการ 30 บาท/กลอง (ขึ้นอยูกบัมลูคาสินคา) 
 1.4 ในการสงสินคาคืนเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการจําหนาย ผูฝากวางจําหนายเปนผูมารับสินคาคืน ณ  
  ที่ทําการไปรษณีย หรือ ปน./ปข. ที่เปนจุดกระจายสินคาเอง แตหากตองการให ปณท เปนผูสงสินคา
  คืนให ผูฝากวางจําหนายจะตองชําระคาฝากสงสินคาคืนในอัตราคาฝากสงพัสดุไปรษณียในประเทศ 
  หรือไปรษณยีดวนพิเศษในประเทศ (ขึ้นอยูกับมูลคาสินคา) 
 1.5  คาติดโปสเตอรประชาสัมพันธคิดในอัตรา 100 บาท/ แหง/เดือน โดยเรยีกเก็บลวงหนา 3 เดือน 
 1.6 คาวางแผนพับ/ใบ ปลิว คิดในอัตรา 200 บาท/แหง/เดือน โดยเรียกเก็บลวงหนา 3 เดอืน 
2. ระยะเวลาการจําหนายเบื้องตน 6 เดือน หากสินคาไมไดรับความนิยม ปณท จะยกเลิกการวาง
 จําหนาย หากไดรับความนยิมก็จะวางจําหนายตอไปตามระยะเวลาที่ตกลงกัน เชน 1 ป 2 ป เปนตน 
3. บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด จะสงคืนสินคาที่เหลือทั้งหมดคืนใหผูฝากวางจําหนายสินคา หลังจากสิ้นสุด
 ระยะเวลาการจําหนาย ตามเงื่อนไขในขอ 1.4  
4. กรณีที่สินคามกีารชํารุดเสียหายในระหวางที่ผูฝากวางจําหนายสินคาจดัสงใหแกบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
 สามารถเปลี่ยนคืนสินคาได หรือกรณีที่ผูฝากวางจําหนายสินคาจัดสงสินคาใหแกบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด  
 ไมครบตามจํานวนทีแ่จงไว จะตองทําการจัดสงเพิ่มเติมใหครบถวน 
5. บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด จะชําระเงินคาสินคาใหแกผูฝากวางจําหนายตามยอดที่จาํหนายไดใน 
 แตละเดือนและเปนยอดเงนิที่หักคาตอบแทนตามขอ 1.1 แลวภายใน 30 วันของเดือนถัดไป 
6. บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจําหนายสนิคา หากพบวายอดการจําหนายใน
 แตละเดือนไมสูงเทาที่ควร 
7. ผูฝากวางจําหนายสินคาจะตองจัดทํารหัสบารโคดติดที่ตัวสินคาทุกรายการที่จะจําหนายผานที่ทําการ
 ไปรษณยี หากไมสามารถทําติดที่สินคาไดทุกตัว ตองจัดทําเปนแผนเพือ่มอบใหกับทีท่ําการไปรษณีย 
 สําหรับใช Scan จําหนายได 
8. ผูฝากวางจําหนายสินคาจะตองจัดทําใบลดหนี้และใบแจงหนี้ทุกไตรมาส ซ่ึงเปนการจัดทําเอกสาร
 เทานั้นไมมกีารสงคืนสินคาจริงจนกวาจะสิ้นสุดการจําหนาย 



คําขอใชบริการจําหนายสินคาผานที่ทําการไปรษณีย 
 

คําขอฉบับนี้ทําขึ้นที่............................................................................................................................. 
 ดวย (ช่ือผูขอใชบริการ) ...............................................................ที่อยูเลขที่.......................... 
หมูที่............ซอย.............................ถนน...........................................ตําบล/แขวง..............................
อําเภอ/เขต..................................จังหวดั ...................................รหัสไปรษณยี.................................... 
โทรศัพท...........................................โดย (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................
เลขที่บัตรประชาชน.....................................ที่อยูตามทะเบียนบานเลขที่........................หมูที่............
ซอย.......................................ถนน...........................................ตําบล/แขวง.........................................
อําเภอ/เขต....................................จังหวดั...........................รหัสไปรษณยี...........................................
โทรศัพท...........................................ไดจัดทําสินคา (ช่ือสินคา) ......................................................... 
............................................................................................................................................................. 
โดยมีวัตถุประสงคในการจัดทําเพื่อ 
 1............................................................................................................................................. 
 2. ............................................................................................................................................. 
 3. ............................................................................................................................................. 
 4. ............................................................................................................................................. 
 5. ............................................................................................................................................. 
และมีความประสงคให บริษทั ไปรษณยีไทย จํากดั (ปณท) เปนตวัแทนเพื่อจําหนายสินคาดังกลาว 
โดยจัดจําหนาย ณ ที่ทําการไปรษณีย จํานวน...................แหง ทั้งนี้ ผูขอใชบริการและ ปณท มิไดมี
วัตถุประสงค หรือมิไดมีเจตนาที่จะตกลงเขากันเพื่อกระทําการ หรือ ประกอบกิจการรวมกัน โดย
ประสงคจะแบงปนกําไรหรือมีวัตถุประสงครวมคากันแตอยางใด โดยมีเงื่อนไขการดําเนินงาน ดงันี้.- 
 1. ปณท คิดคาตอบแทนในอตัรารอยละ...............ของยอดการจําหนายสินคา 
 2. ระยะเวลาการจําหนาย.................เดือน เร่ิมตั้ งงงแตวนัที่.........................................ถึงวันที่
.............................................. 
 3. กรณีที่สินคาชํารุดเสียหายระหวางที่ผูขอใชบริการจัดสงใหแก ปณท ปณท สามารถเปลี่ยน
หรือคืนสินคาได หรือกรณีทีผู่ขอใชบริการจัดสงสินคาไมครบตามจํานวนที่รับไวจะตองจัดสง
เพิ่มเติมใหแก ปณท ใหครบตามจํานวนที่รับไว 
 4. ปณท จะชําระเงินคาจําหนายสินคาใหแกผูขอใชบริการตามยอดที่รับจําหนายไวได 
เมื่อที่ทําการไปรษณียทีเ่ปดจําหนายไดรับสินคาตามรายการจัดจําหนายจากผูขอใชบริการแลว  
โดยเปนยอดเงนิที่หักคาตอบแทนตามขอ 1. แลว 
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 5. ปณท คิดคาใชจายอ่ืนๆ นอกจากคาตอบแนบตามขอ 1. สําหรับการเปดรับจําหนาย 
สินคา ดังนี ้
  5.1 คาจัดสง/กระจายสินคาถึงที่ทําการไปรษณยีที่เปดรับการจําหนายและคิดใน
อัตราคาฝากสงพัสดุไปรษณยีปกติ บวกคาดําเนินการ..................บาท/กลอง 
  5.2 คาจัดสงสินคาคืนใหแกผูขอใชบริการเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการจําหนาย คิดใน
อัตราคาฝากสงพัสดุไปรษณยีในประเทศหรือไปรษณียดวนพิเศษในประเทศบากคาดาํเนินการ
...................บาท/กลอง (ขึ้นอยูกับมูลคาสินคา) 
  5.3 หากมีการติดโปสเตอรประชาสัมพันธการจําหนายสนิคา ณ ที่ทําการไปรษณีย 
ที่เปดบริการจาํหนายสินคา คิดคาใชจายในอัตรา...................บาท/แหง/เดือน หรือวางแผนพับใบปลิว 
คิดคาใชจายในอัตรา...................บาท/แหง/เดือน และการติดปายผาประชาสัมพันธการจําหนายคิด
คาใชจาย...................บาท/แหง/เดือน 
 
  ขาพเจาไดรับเงื่อนไขการใหบริการ และใหถือเปนสวนหนึ่งของคําขอฉบับนี้ 
ขาพเจาตกลงใชบริการและยนิยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการ และขอรับรองวาลายมือช่ือใน 
คําขอฉบับนี้และในเอกสารประกอบเปนลายมือที่แทจริงของขาพเจา โดยเอกสารประกอบการขอให
บริการมีดังนี้.- 
  1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  2. สําเนาหนังสืออนุญาตใหผลิต/จําหนาย 
  3. ตัวอยางใบประชาสัมพันธสินคา 
  4. รูปแบบ/รายละเอียดสินคา 
 
 
 
     ลงชื่อ............................................................ผูขอใชบริการ 
                (.........................................................) 
            วันที่.................../ .................../ ................... 
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