คูม อื “การบริหารจัดการ Farmers’ Market“
ISBN :
พิมพ์ครั้งที่ 1
จํานวน
จํานวนหน้า
ผู้เขียน
ออกแบบ-รูปภาพ
พิมพ์ที่

เจ้าของเรื่อง
อีเมลล์
เว็บไซต์

978-616-361-176-5
กรกฎาคม 2557
120 เล่ม
26 หน้า
รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
สายสุดา ศรีอุไร
บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จํากัด
100/470 หมู่ 11 ถนนเสนานิคม แขวงลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
10230
โทร. 02-9420195 โทรสาร 02-9420331
กรมส่งเสริมสหกรณ์
fecojup@ku.ac.th, fecojup.ku@gmail.com
www.cai.ku.ac.th

คํานํา
การจัดทําคู่มือการบริหารจัดการ Farmers’ Market ในครั้งนี้ เป็นไปภายใต้
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการรวบรวมผู้ผลิตคุณภาพ และการจัดตั้งตลาดเกษตรกรของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยได้มอบหมายให้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จัดทําในรูปของแนว
ปฏิบัติสําหรับการบริหารจัดการ Farmers’ Market เพื่อประโยชน์สําหรับสหกรณ์การเกษตร/
กลุ่ม เกษตรกร ได้ นํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการจัดตั้ง และดํา เนิ น งานตลาดเกษตรกรตามความ
เหมาะสม
จึงหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ตามความคาดหวัง

(รองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ ภัทราวาท)
ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
กรกฎาคม 2557

สารบัญ
หน้า
คํานํา
สารบัญ

a

ความหมายของ Farmers’ Market

1

รูปแบบของ Farmers’ Market

2

สิ่งจูงใจในการจัดตั้งและดําเนินงาน Farmers’ Market

7

การพิจารณาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน

8

การประสานงานผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมใน Farmers’ Market

10

การประชุมกลุ่มเป้าหมาย

11

การทําวิจัยตลาด

12

การกําหนดตลาดธุรกิจของ Farmers’ Market

13

การออกแบบและวางระบบบริหารจัดการ

13

ตัวอย่างโครงสร้างการบริหารจัดการ Farmers’ Market

16

ข้อแนะนําสําหรับสิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติ

19

บทส่งท้าย

20

เอกสารอ้างอิง

21
a

ความหมายของ Farmers’ Market (ตลาดเกษตรกร)
Farmers’ Market โดยทั่วไปอาจมีความหมายที่แตกต่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย
ของฝ่ายบริหารจัดการตลาด แต่ในที่นี้ Farmers’ Market หรือตลาดเกษตรกร หมายถึง
สถานที่จําหน่ายสินค้าที่เกษตรกรนําผลผลิตมาจําหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง ในสถานที่และ
ช่ ว งเวลาที่ กํ า หนด ในลั ก ษณะเช่ น นี้ ตลาดเกษตรกรจึ ง จะเป็ น ทางเลื อ กให้ เ กษตรกรและ
ผู้บริโภคได้มีโอกาสซื้อขายผลผลิตที่สดใหม่โดยตรง ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถขายสินค้า
ได้ในราคาสูงขึ้น ในขณะเดียวกันผู้บริโภคก็สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาถูกลง นอกจากนั้น
ตลาดเกษตรกรจึงยังทําหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ผลิตในชุมชน ซึ่งจะช่วยสร้างสรรค์ให้
เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชนอีกด้วย

เกษตรกรจําหน่าย
ผลผลิตได้ราคา
สูงขึ้น

ผู้บริโภคมีโอกาส
บริโภคสินค้าสดใหม่
ในราคาถูกลง

ศูนย์กระจายสินค้า
ที่ผลิตในชุมชน

กลไก
การสร้างสรรค์
เศรษฐกิจชุมชน

รูปแบบของ Farmers’ Market
Farmers’ Market อาจดําเนินงานในหลายรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน ดังนี้
1. ตลาดนัดวันเสาร์-อาทิตย์

ตลาดสุขใจ อ.สามพราน จ.นครปฐม

Farmers’ Market, Sidney Australia

Farmers’ Market, UK

Farmers’ Market, Belgium
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2. Farmer’s Market ในรูปแบบของตลาดขายส่ง

Farmers’ Market ตลาดสี่มุมเมือง รังสิต

Farmers’ Market, Japan

Farmers’ Market, Australia

Farmers’ Market, China
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3. Farmer’s Market จําหน่ายตามเทศกาลต่าง ๆ

Farmers’ Market เมืองทองธานี

Farmers’ Market งานเกษตรแฟร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Farmers’ Market, Japan

Farmers’ Market, Peru
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4. Farmer’s Market ในรูปแบบของเคาน์เตอร์ในสหกรณ์

Farmers’ Market ในสหกรณ์ออสเตรเลีย

Farmers’ Market ในสหกรณ์ญี่ปุ่น

Farmers’ Market
ณ ร้านสหกรณ์ กฟผ. จํากัด

Farmers’ Market
ณ สหกรณ์การเกษตรปราสาท จํากัด
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5. Farmer’s Market ในห้างสรรพสินค้า

Farmers’ Market
ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์

Farmers’ Market
ณ ห้างสรรพสินค้า Central world

Farmers’ Market
ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล

Farmers’ Market
ณ ห้างสรรพสินค้า ประเทศญี่ปุ่น
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สิง่ จูงใจในการจัดตัง้ และดําเนินงาน Farmers’ Market
โดยทั่วไป สิ่งจูงใจในการจัดตั้งและดําเนินงาน Farmer’s Market มักได้แก่
 การสนับสนุนให้เกษตรกรมีทางเลือกในการจําหน่ายผลผลิต
 การส่งเสริมตลาดผลผลิตเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ของหน่วยงาน
ภาครัฐ/องค์กรชุมชน
 การส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนในโอกาสต่าง ๆ
 การส่งเสริมธุรกิจชุมชนของหน่วยงานภาครัฐ
 การทําธุรกิจตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค/กระแสสังคม
เมื่อมีความริเริ่มหรือมีสิ่งจูงใจก็จะเป็นขั้นตอนของการวางแผนตัดสินใจในรูปแบบ
ขนาดธุรกิจ การออกแบบและวางระบบการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง การส่งเสริม
ตลาด และอื่น ๆ เพื่อความยั่งยืนและเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการจัดตั้ง Farmers’ Market
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การพิจารณาเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐาน
สิ่งสําคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อมีความชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายในการดําเนินการ
ตลาดเกษตรกรแล้ว มีดังต่อไปนี้


สถานที่-เงื่อนไขการใช้สถานที่

สถานที่ เป็ น สิ่ ง จํ าเป็ น เพราะเป็ น ปั จจั ยสํ าคั ญที่ กํ าหนดกลุ่ ม เป้ าหมายและ
จํานวนกลุ่มเป้าหมายทั้งในด้านเกษตรกรผู้ผลิตและจําหน่าย ผู้บริโภคและความยั่งยืนในการ
ดําเนินงานของ Farmers’ Market คําถามที่ต้องชัดเจน มีดังนี้









เงื่ อ นไขการให้ ใ ช้ ส ถานที่เ อื้ อ ต่ อ ความยั่ง ยื น ในการดํา เนิ น การ Farmers’
Market มากน้อยเพียงใด มีความเสี่ยงหรือไม่?
ความสามารถในการ
นําผลผลิตมาจํ าหน่ าย
ของเกษตรกรและการ
จับจ่ายซื้อของผู้บริโภค
ความเหมาะสมของ
ส ถ า น ที่ ใ น ก า ร เ ป็ น
ต ล า ด ท า ง เ ลื อ ก ที่
จํ า หน่ า ยสิ น ค้ า สดใหม่
จากเกษตรกร
สภาพแวดล้อม เมื่อคํานึงถึงคู่แข่งที่เป็นตลาดเกษตรกรบริเวณใกล้เคียง
สถานที่อยู่ใน Location ที่มีคนสนใจเข้ามามีส่วนร่วมและอุดหนุนบริการ
ตามเป้าหมายหรือไม่ มากน้อยเพียงใด?
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เงื่อนไขทางกฎหมายหรือข้อกําหนดของชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขทางกฎหมาย ข้อกําหนดของชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับเงินทุน ค่าใช้จ่าย ภาษีและมาตรการด้านสุขอนามัย
ที่ต้องพิจารณา ดังนั้นจึงควรศึกษาเพื่อให้ทราบและตอบคําถาม ดังต่อไปนี้
ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้เจ้าของสถานที่เป็นจํานวนเท่าใด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างไร และมีโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่ มากน้อยเพียงใด
 ค่าใช้จ่ายด้านภาษีโรงเรือน ค่าบํารุงท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมจ่ายต่างๆมี
อะไรบ้าง เป็นจํานวนเงินมากน้อยเพียงใด
 มาตรการทีต
่ ้องเตรียมการมีอะไรบ้าง เช่น มาตรการด้านสุขภาพอนามัย การ
กําจัดขยะมูลฝอย การตรวจประเมินคุณภาพอาหารปลอดภัย ฯลฯ
 ใครจะเป็นผู้รบ
ั ผิดชอบในการประสานงานเกีย่ วกับข้อมูลต่างๆ เหล่านี้
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การประสานงานผูเกี่ยวของเขารวมใน Farmers’ Market
ขั้นตอนนี้เป็นเรื่องของการวางตัวบุคคล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน Farmers’ Market ซึ่ง
องค์ประกอบที่สําคัญมี 3 กลุ่ม คือ
ผู้ค้าในตลาดซึ่งประกอบด้วยใครบ้าง อาทิเช่น เกษตรกรผู้ผลิต หรือผู้ค้า
สินค้าที่เป็นตัวแทนสถาบันเกษตรกร คนในชุมชน
 ฝ่ายบริหารจัดการซึ่งอาจประกอบด้วย ฝ่ายนโยบาย และฝ่ายจัดการเพื่อให้
การดําเนินการ Farmers’ Market เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวัง
 ฝ่ า ยส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น อาทิ หน่ ว ยงานรั ฐ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน สถาบันเกษตรกร สมาคมรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
ซึ่งมีความสนใจและต้องการสนับสนุน เป็นต้น
 แหล่งทุนสนับสนุน เช่น มูลนิธิ สมาคม แหล่งทุนวิจัย เป็นต้น
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การประชุมกลุม เปาหมาย เพือ่ วางกรอบทิศทางการดําเนินงานของ Farmers’ Market
การประชุมกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับ Farmers’ Market
ควรได้รับเชิญได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุม ซึ่งมีประเด็นสําคัญ ดังนี้


ปณิธานร่วม หมายถึง แรงบันดาลใจทีท่ าํ ให้ทกุ ฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมใน

Farmers’ Market
เป้าหมายร่วม หมายถึง ความคาดหวังทีต่ ้องการจาก Farmers’ Market
 แผนการดําเนินการ ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมที่จําเป็นต้องดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่ต้องทํา ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
 การเลือกตั้งหรือแต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบในเรื่องนโยบายและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
 การเปิดประชุมครั้งต่อไป
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การทําวิจัยตลาด
การวิจัยตลาดเป็นขั้นตอนที่จําเป็นที่มีส่วนสําคัญในการกําหนดขนาดธุรกิจและ
การวางแผนการดําเนินการของ Farmers’ Market และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความ สําเร็จ
หรือล้มเหลว โดยรายละเอียดที่สําคัญของการวิจัยตลาด ได้แก่
การจัดเตรียมเอกสาร การสํารวจข้อมูลและเตรียมทีมงานสํารวจข้อมูล เพื่อให้
มั่นใจว่าจะได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนดําเนินการตลาด และเป็นข้อมูลที่เป็น
ตัวแทนสําหรับกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง ซึ่งในขั้นตอนนี้จําเป็นต้องดําเนินการภายใต้ผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้ได้แบบสํารวจที่เหมาะสม โดยการสํารวจอาจใช้วิธีการสํารวจแบบตัวต่อตัว ใช้การ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือการใช้เวทีสัมมนากลุ่มเป้าหมาย โดยคําถามควรให้ครอบคลุม
ประเด็นต่างๆ ดังนี้
ความต้องการซื้อของกลุ่มเป้าหมายมีจํานวนเท่าไหร่ ปริมาณซื้อสินค้าที่
คาดหมายในแต่ละช่วงเวลามีเท่าไหร่
 รสนิยมและพฤติกรรมการบริโภคในปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการใช้
บริการที่ Farmers’ Market มีมากน้อยเพียงใด
 ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดําเนินการ (ทุกวัน สุดสัปดาห์ ฯลฯ)
 มีเกษตรกรให้ความสนใดมากน้อยเพียงใดและมีปริมาณผลผลิตมากน้อย
เพียงใดเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพทีต่ ้องการเพียงใด
 จํานวนคู่แข่งที่อยู่ในบริเวณสถานที่จัดตั้ง Farmers’ Market มีมากน้อย
เพียงใด กลยุทธ์การดําเนินการคืออะไร ปริมาณการจําหน่ายมีมากน้อยเพียงใด อุปสรรค
ในธุรกิจที่เป็นอยู่มีหรือไม่ เป็นอย่างไร
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การกําหนดขนาดธุรกิจของ Farmers’ Market
หลั ง การประชุ ม กลุ่ ม เป้ า หมายในครั้ ง แรก
ควรมีข้อสรุปที่สําคัญๆ ได้แก่
ข น า ด ธุ ร กิ จ ข อ ง ต ล า ด
เกษตรกรซึ่งจะเป็นตัวกําหนด
สถานที่ จํ า นวนผู้ ค้ า ในตลาด
เงิ น ทุน เวลาทํา การของตลาด
ต ล อ ด จ น รู ป แ บ บ ต ล า ด
(กลางแจ้ ง , ในอาคาร) และที่
สํ า คั ญ คื อ ตั ว บุ ค คลที่ จ ะเข้ า มา
เป็นผู้จัดการตลาดและทีมงาน

การออกแบบและวางระบบบริหารจัดการ
จะเกี่ยวข้องกับการดําเนินการ ต่อไปนี้
การเตรียมการก่อนเปิดตลาด
เส้นทางที่ผู้บริโภคจะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในตลาดมีความสะดวกและสร้าง
ความพึงพอใจมากกว่าไปใช้บริการที่อื่น ควรเป็นอย่างไร
 ที่จอดรถที่สามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายในช่วงเวลาต่างๆ มีเพียงพอหรือไม่ มี
ที่สํารองบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างไร
 สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกต่ า งๆ เช่ น มุ ม ข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ มุ ม พั ก ผ่ อ นสํ า หรั บ
ผู้ติดตาม ที่พักรับประทานอาหาร โทรศัพท์สาธารณะ ห้องสุขา ฯลฯ
 การขออนุ ญ าตการเปิ ด ตลาดและการดํ า เนิ น การตามเงื่ อ นไขของชุ ม ชน
ท้องถิ่น กฎหมาย
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การประชุมเตรียมการกับผู้ค้า (เกษตรกร, ผู้ประกอบการในชุมชน, สถาบัน
เกษตรกร) ภายใต้เงื่อนไขของตลาด (การวางแผนเรื่องปริมาณ คุณภาพมาตรฐาน การกําหนด
ราคา สิ น ค้ า ที่จํา หน่ า ยในตลาดและการปฏิ บั ติ ตนตามเงื่ อนไขที่กํ าหนดร่ วมกั น) ตลอดจน
มาตรการการลงโทษ กรณีปฏิบัติผิดเงื่อนไข และการปฏิบัติที่ส่งผลต่อตลาด
 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะ
 การเตรี ย มการเปิ ด ตลาดซึ่ ง จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ พิ ธี ก าร แขกรั บ เชิ ญ ผู้ ร่ ว มงาน
กิจกรรมในวันเปิดตลาด ฯลฯ
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การบริหารจัดการตลาด
หลังเปิดตลาด สิ่งที่สําคัญ คือ การบริหารจัดการตลาด ซึ่งมีสาระสําคัญที่ต้อง
พิจารณา ดังต่อไปนี้
o รูป แบบองค์ ก ร ทั้ง นี้ ย่ อ มขึ้ น อยู่ กับ ความเหมาะสมและอยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
ผู้ริเริ่มก่อตั้ง ดังต่อไปนี้
(1) สหกรณ์
(2) มูลนิธิ
(3) ชมรม/สมาคม
(4) โครงการภายใต้การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
o โครงสร้างการบริหารจัดการ
โครงสร้ า งการบริ ห ารจั ด การ จะเป็ น กลไกสํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการ
ดําเนินงานของ Farmers’ Market สู่ความสําเร็จ ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจ ขนาดธุรกิจ
ความหลากหลายของกิ จ กรรมภายใต้ ก ารดํ า เนิ น งานของตลาด โดยทั่ว ไปโครงสร้ า งการ
บริ ห ารงาน ควรประกอบด้ ว ย คณะกรรมการตลาด ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบในเรื่อ ง
นโยบาย การกํ า หนดระเบี ย บ และแนวปฏิ บัติ ต่ า ง ๆ ตลอดจนการกํ า กับ ดู แ ลและการนํ า
นโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ ผู้ ต รวจการ จะมี ห น้ า ที่ ส อดส่ อ งดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ จั ด การ/
หน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย ผู้จัดการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการให้เป็นไปตาม
นโยบาย ตลอดจนการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ พนักงาน จะทําหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น
ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายฝึกอบรม และติดตามประเมินผล/การประเมินคุณภาพมาตรฐานสินค้าฝ่าย
ประชาสัมพันธ์สมาชิก เป็นต้น
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โครงสรางการบริหารจัดการ Farmers’ Market
คณะกรรมการตลาด

ผู้ตรวจการ

ผูจัดการ

พนักงานฝ่ายสถานที/่
สิ่งอํานวยความสะดวก

พนักงานฝึกอบรม/
ติดตามประเมินผล/ประเมิน
คุณภาพสินค้า

พนักงาน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาชิก

คณะกรรมการตลาด: มีอํานาจหน้าทีใ่ นการกําหนดนโยบาย กรอบแนวทางการดําเนินงานและ
ระเบียบปฏิบตั ิ เพื่อให้เป็นไปตามปณิธานและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
ผู้ตรวจการ
: มีอํานาจหน้าทีใ่ นการติดตามประเมินผลตามนโยบายและกรอบแนวทาง
ที่คณะกรรมการกําหนด และรายงานต่อคณะกรรมการตลาด
ผู้จัดการ

พนักงาน

: มีอํานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการให้การดําเนินงานของตลาด
เป็นไปตามนโยบาย กรอบแนวทาง และระเบียบปฏิบตั ิ ตลอดจนการ
ออกคําส่งในการปฏิบตั ิงานแก่พนักงาน เพื่อให้การดําเนินงานตลาด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการดําเนินงานแก่
คณะกรรมการตามระเบียบ
: มีหน้าทีใ่ นการปฏิบตั ิงานให้เป็นไปตามคําสั่ง และภารกิจตามที่ได้รับ
มอบหมาย
16

การประมาณการเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน
การประมาณการเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนเป็นสิง่ สําคัญ เพื่อให้การวางแผน
จัดหาเงินทุน และการใช้จ่ายเป็นไปอย่างเหมาะสมตามแผนที่กําหนด โดยการจัดทําประมาณ
การรายได้-รายจ่าย ซึ่งมีรายละเอียดทีส่ ําคัญ ดังนี้
ประมาณการเงินลงทุน ประกอบด้วย
- ค่าใช้จ่ายพื้นที่ / ค่าเช่าสถานที่
- ค่าตกแต่งสถานที่
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- เงินทุนหมุนเวียน
การจัดทําประมาณการรายได้-รายจ่ายดําเนินงาน ดังตัวอย่าง
Farmers’ Market
ประมาณการรายได้-รายจ่าย
ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2557
รายการ

บาท
xxx
xx
xx
xx
xxx
xx
xx
xx
xx
xx
xxx

1. รายได้รวม
1.1 รายได้จากการจําหน่ายสินค้า
1.2 เงินอุดหนุน
1.3 รายได้ค่าเช่า / ค่าใช้พนื้ ที่
2. รายจ่ายรวม
2.1 ต้นทุนสินค้าขาย
2.2 ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
เงินเดือน / ค่าจ้าง
ค่าสาธารณูปโภค
2.3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
3. รายได้สทุ ธิ (ส่วนเกิน/ส่วนขาด)
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การควบคุม
เพื่อให้การดําเนินงานของ Farmers’ Market เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด การ
ควบคุมจึงเป็นสิ่งจําเป็น ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงการควบคุมในระดับต่าง ๆ ดังนี้
การควบคุมนโยบาย: เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตลาด โดยอาจใช้เวทีการ
ประชุมประจําเดือนในการติดตามการดําเนินงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามปณิธานและ
วัตถุประสงค์ที่กําหนด
การกํากับดูแลการบริหารจัดการตลาด: เป็นหน้าที่ของผู้จัดการตลาดกํากับดูแล
ให้เป็นไปตามแผนงานและระเบียบที่กําหนด โดยผู้จัดการอาจได้รับมอบหมายให้ตัดสินใจใน
กรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วนได้ตามสถานการณ์ แต่ต้องรายงานให้คณะกรรมการฯรับทราบ
ทีมงานประชาสัมพันธ์: ในระยะแรกตั้ง อาจมีทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือจัด
Events เพื่อรณรงค์สมาชิกและผู้บริโภค นอกจากนั้นอาจมีฝ่ายสถานที่ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
ฝ่ายฝึกอบรม ฯลฯ ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับรูปแบบของกิจกรรมและปริมาณธุรกิจของตลาด
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ขอแนะนํา สําหรับสิ่งที่ควรและไมควรปฏิบัติ
สิ่งที่ควรปฏิบัติ
 การกําหนดสัดส่วนให้มีการผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนแก่เกษตรกรหน้าใหม่เข้ามา
จําหน่ายผลผลิต


การจัดสรรโควต้าสําหรับผลิตภัณฑ์ให้มี
ความหลากหลายในตลาด



การจัดให้มีกลไกการตรวจมาตรฐาน
สินค้าที่จําหน่ายในตลาด

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ
 การอนุญาตให้สัตว์เลี้ยงเข้ามาในตลาด
การหยุดดําเนินการโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
 การอนุญาตให้พ่อค้าคนกลางเข้ามา
จําหน่ายในตลาด
 ใช้เครื่องเสียงในขณะประชาสัมพันธ์ของ
ผู้ค้าในตลาด




การกําหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดสําหรับ
ผู้ค้าในตลาดที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ
 มีกลไกการตรวจประเมินมาตรฐานการ
ผลิตที่ฟาร์มเกษตรกรที่เป็นผู้ค้าในตลาด
อย่างสม่ําเสมอ
 กําหนดนโยบายจําหน่ายสินค้าในราคา
เป็นธรรม
 มีมาตรการเรือ
่ งสุขอนามัยที่เป็นมาตรฐาน
 มีสิ่งอํานวยความสะดวกเรือ
่ งที่จอดรถ
สุขา โทรศัพท์สาธารณะ ทีน่ ั่งพักผ่อน
สําหรับกันแดดกันฝน
 มีการประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ค้าในตลาด
อย่างสม่ําเสมอเกี่ยวกับนโยบาย-มาตรการ
ปฏิบัติของตลาด


การใช้สิ่งปรุงแต่งให้เกิดความสวยงามเกินจริง

การตัดราคาจําหน่ายสินค้าระหว่างผู้ค้าใน
ตลาด
 การอนุญาตให้จําหน่ายสินค้าปนเปื้อน
สารเคมีที่เป็นอันตราย


การหยุดจําหน่ายสินค้าของผู้ค้าโดยไม่
แจ้งล่วงหน้า
 การอนุญาตให้ผ้ค
ู ้าอื่นมาจําหน่ายสินค้าใน
ตลาดโดยมิได้ผ่านมาตรการปฏิบตั ิตาม
ระเบียบ
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การจําหน่ายสินค้าของเกษตรกรผู้ค้า
นอกเหนือข้อตกลง
ฯลฯ

บทสงทาย:
การจัดตั้งและดําเนินการ Farmers’ Market ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี จึงจะ
ติดตลาดและเข้าสู่ระบบที่อออกแบบและวางแผนไว้ นั่นหมายความว่า ทีมงานจะต้องใช้ความ
พยายาม ทั้งการประชาสัมพันธ์ที่ดี การปฏิบัติและทํากิจกรรมที่ทําให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจใน
สถานการณ์และร่วมมือกันปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด สถานการณ์ที่พึงเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ คือ การรับภาระขาดทุน รายได้ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายซึ่งต้องเตรียมการและทําความเข้าใจ
ตลอดจนสร้างสรรค์กิจกรรมที่จะช่วยชดเชยภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมฝึกอบรม
การจัดโครงการอาหารสําเร็จรูปจําหน่ายแก่หน่วยงานภาคี โดยใช้วัตถุดิบจากเกษตรกร เป็นต้น
สิ่ ง สํ า คั ญ นอกเหนื อ จากเป้ า หมายร่ ว มของภาคี ใ นการจั ด ตั้ ง และดํ า เนิ น การ
Farmers’ Market คือ ปณิธานร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสทางเลือกให้แก่เกษตรกรและผู้บริโภค
เข้าถึ งสินค้าที่ผลิตในชุ ม ชน ในราคาที่ เ ป็น ธรรม และการสร้ างสรรค์ ใ ห้ เ กิ ดการหมุน เวี ย น
เศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น

20

เอกสารอ้างอิง
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท. 2557. การบริหารจัดการ Farmers’ Market. บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จํากัด: กรุงเทพฯ.
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ. 2557. รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย “การขยายผลตัวแบบ
ธุรกิจ Farmer Shop เพื่อใช้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเชื่อมโยงธุรกิจสินค้า
ชุมชนสู่สากล” สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. อัดสําเนา.
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ. 2556. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” ระยะที่ 6 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. อัดสําเนา.
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ. 2556. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย “การพัฒนาและ
ดําเนินตัวแบบ Farmer Shop” ระยะที่ 2 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. อัดสําเนา.
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ. 2555. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม” ระยะที่ 5 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. อัดสําเนา.
อรุษ นวราช และคณะ. 2556. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน” ปีที่ 3
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. อัดสําเนา.

21

