
130

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560

การสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑดานการเกษตรขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห 
โดยการพัฒนาศักยภาพเครือขายเกษตรกร: กรณีศึกษาเครือขายเกษตรยั่งยืน

ตําบลหนองแคน อําเภอปทุมรัตต จังหวัดรอยเอ็ด
Improving the potential of farming networks to increase the quality 

of jasmine rice: A case stady of sustainable agriculture network 
in Tambon Nong Khaen of Pathumrat district, Roi Ed province

 
  วิระเดช นารินทร1

รองศาสตราจารย ดร.เพ็ญณี แนรอท2

บทคัดยอ
 การสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภณัฑดานการเกษตรขาวหอมมะลิทงุกลุารองไหโดยการพัฒนาศักยภาพเครือขายเกษตรกร:
กรณีศกึษาเครือขายเกษตรย่ังยนื ตาํบลหนองแคน อาํเภอปทุมรตัต จังหวัดรอยเอ็ดมี วตัถปุระสงค 1) เพ่ือศกึษาแนวทาง
พฒันาศักยภาพเครือขายเกษตรกรเพ่ือสรางมลูคาเพิม่ของเครือขายเกษตรย่ังยืนตาํบลหนองแคน 2) เพ่ือศกึษาปญหา
อุปสรรคและความตองการของกลุมเครือขายเกษตรย่ังยืน และ 3) เพื่อจัดทําขอเสนอแนะในการพัฒนาเครือขาย
เกษตรกรเพือ่สรางมลูคาเพิม่ใหกบัผลิตภณัฑจากขาวหอมมะลขิองเครอืขายเกษตรยัง่ยนืตาํบลหนองแคนเกบ็รวบรวม
ขอมูลจากกลุมผูใหขอมูล ไดแก ผูนําและสมาชิกเครือขายเกษตรย่ังยืนตําบลหนองแคน จํานวน 6คนใชการสัมภาษณ
และสนทนาเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูและถอดบทเรียน นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเชิงคุณภาพและนําเสนอเชิงพรรณนาความ 
 ผลการศึกษาพบวา 
 1.  แนวทางพัฒนาศักยภาพเครือขายเกษตรกรพบวากลุมเกษตรกรไดจัดการเครือขายท่ีมีประสิทธิภาพเปน
รูปแบบของวสิาหกจิชมุชน พรอมทัง้สรางมลูคาเพิม่ใหกับผลติภณัฑโดยการบรรจใุนกลองทีส่วยงามและไดแปรรปูเปน
ผงพอกหนาขาวหอมมะลิและปจจบุนักาํลังพฒันาเปนผลติภณัฑหลายรายการมีการจัดจําหนายในชุมชน การออกราน 
และวางขายใหแกนักทองเที่ยว 
 2.  ปญหาอุปสรรคและความตองการของกลุมเครือขายเกษตรย่ังยืนตําบลหนองแคน ในการเพ่ิมมูลคาขาว
หอมมะลิทงุกลุารองไหไดแก ปญหาการใชสารเคมีปญหาดานทัศนคติของชาวนา ปญหาการขาดเงินทุนและปญหาการ
ขาดความรูดานการรวมกลุมเกษตรกร 
 3.  ขอเสนอแนะในการพัฒนาเครือขายเกษตรกรเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑจากขาวหอมมะลิ จาก
การสมัภาษณผูใหขอมูลหลักสรปุไดวาควรมกีารรวบรวมสมาชกิใหไดครอบคลมุท้ังตาํบล และควรมกีารรวมกลมุแปรรปู
ผลิตภัณฑจากขาวหอมมะลิในรูปแบบที่หลากหลาย

คําสําคัญ  : เครือขายเกษตรกร, การสรางมูลคาขาวหอมมะลิ, เกษตรยั่งยืน

1 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน
2 อาจารยประจําวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน
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Abstract
 The research had the following objectives: (1) To study ways of building capacity of a 
sustainable agricultural network to add value to products by conducting a case study of the Tambon 
Nong Kaen network in Pathumrat District, Roi-et Province; (2) To study obstacles and needs of the 
agricultural network; and (3) To present recommendations on improving the network in adding 
value to its produce. Data were collected from leaders and members of the sustainable agriculture 
network in Tambon Nong Kaen (6 persons) using focus group discussion. 
 The results: 
 1)  The network is operating efficiently and was set up in the model of a cottage industry. 
The network adds value to the jasmine rice through attractive packaging in a solid container, and 
has processed jasmine rice into a cosmetic face powder. The network is expanding its product line 
and has plans to open a shop to sell products to locals and tourists. 
 2)  One of the problems of the network concerns the use of chemicals in the production 
process. The network has a shortage of capital to invest in product improvement. There is a lack of 
knowledge about managing an agricultural network. 
 3)  Recommendations to add more value to the network’s products include the need to 
expand network membership to cover the entire Tambon. There is a need to expand the variety of 
the network products.

Keywords : Farming networks, increase the quality of jasmine rice, sustainable agriculture .

บทนํา
  ขาวเปนพชืทีม่คีวามสาํคัญของประเทศและสงัคม
ไทยอยางย่ิง มีพื้นที่ปลูกกวา 60 ลานไร และมีครัวเรือน
ชาวนาประมาณ 3.72 ลานครัวเรือน หรือประมาณ 17 
ลานคนที่ยังชีพโดยมีขาวเปนพืชอาหารหลัก นอกจากน้ี
ยังเปนสินคาสงออกนําเงินรายไดเขาประเทศประมาณ
ปละ 200,000 ลานบาท ดังน้ัน ขาวจึงเปนพืชอาหารหลัก
และมคีวามสําคัญตอวถีิชวีติคนไทยมาต้ังแตในอดตีจนถงึ
ปจจุบัน เปนแหลงกอเกิดวัฒนธรรมประเพณีและ
ภมูปิญญาทองถ่ินทีเ่กีย่วกับขาวและชาวนา (กรมการขาว, 
2558) แนวโนมในอนาคตขาวจะเปนสินคาที่มีบทบาท
มากในเวทีการคาระดับโลก เนื่องจากเปนธัญพืชท่ีนิยม
บริโภคอยางกวางขวาง ดังนั้นการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ
ผลติภณัฑขาวจงึเปนส่ิงจาํเปนซึง่จะสงผลใหขาวมรีาคาดี
ขึ้นซึ่งจะเปนผลดีตอชาวนาผูผลิตขาว

ขาวเปนพชืเศรษฐกจิทีส่าํคญัของโลก เนือ่งจากประชากร
ครึ่งโลกบริโภคขาวเปนอาหารหลักโดยมีการบริโภค
ขาวสารปละกวา 400 ลานตัน และอัตราเฉล่ียการขยาย
ตัวเพิ่มขึ้นทุกปขณะที่ดานการผลิตมีประเทศที่ผลิตขาว
เปนหลัก 8-9 ประเทศ เชน จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ไทย 
บังกลาเทศ เวียดนาม พมา ฟลิปปนส เปนตน แตมีเพียง 
2 ประเทศหลักที่สงออกขาวเปนปริมาณมาก คือ ไทย 
และเวียดนาม แตมิใชวาประเทศไทยจะไมมีปญหา
อปุสรรคในการสงออกขาว ท้ังนีเ้นือ่งจากปจจบุนัประเทศ
เวยีดนามสงออกขาวไดใกลเคยีงกับประเทศไทย ประเทศ
เวยีดนามมีขอไดเปรยีบกวาประเทศไทย คอืตนทนุตํา่กวา
ทางดานแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติ คือ ดินมีความ
อุดมสมบูรณ ประเทศเวียดนามมีการใชประโยชนที่ดิน
ในการปลกูขาวอยางจรงิจงัเมือ่ป 2532 ทัง้ทีม่พ้ืีนทีป่ลกูขาว
นอยกวาไทยกวาคร่ึงแตสามารถปลูกขาวไดประมาณ 7 
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ครั้งในรอบ 2 ป ผลผลิตขาวเฉล่ีย 550 - 560 กิโลกรัม
ตอไร โดยเปลี่ยนสถานภาพจากประเทศผูนําเขาขาวมา
เปนประเทศผูสงออกขาว (ปวีณา แสงเดือน, 2551) 
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมมีขาวเปนสินคา
เกษตรกรรมท่ีสําคัญเพราะนอกจากจะผลิตเพื่อบริโภค
ภายในประเทศแลวยังเปนสินคาเกษตรกรรมสงออกที่
สามารถสรางรายไดในรูปเงินตราตางประเทศเปนมูลราคา
มากในแตละป ซึ่งแหลงผลิตขาวหอมมะลิที่สําคัญและ
ใหญท่ีสดุอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะแถบ
ทุงกุลารองไหครอบคลุมพ้ืนที่ 5 จังหวัด รวม 10 อําเภอ 
คือ จังหวัดรอยเอ็ด 4 อําเภอ จังหวัดสุรินทร 2 อําเภอ 
จังหวัดมหาสารคาม 1 อําเภอ จังหวัดยโสธร 2 อําเภอ 
และจังหวัดศรีสะเกษ 1 อําเภอ
 ในปจจุบันรัฐบาลไดมีนโยบายในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูการ
ปฏบิตัโิดยมแีนวทางการพฒันาหลกัเพือ่เพิม่ศักยภาพการ
ผลิตสนิคาเกษตรไปสมูาตรฐานเกษตรอนิทรยีและอาหาร
ปลอดภัย มีแนวทางในการสนับสนุนแผนงานพัฒนาทุง
กลุารองไหใหเปนแหลงผลติขาวหอมมะลิคุณภาพสงูและ
สามารถสรางมูลคาเพิม่สตูลาดอยางยัง่ยนืโดยวทิยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงมีการคิดนําคุณคา จาก
ศักยภาพตางๆ มาขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดโดย
ปรบัเปล่ียนพ้ืนทีทุ่งกุลารองไห ท้ัง 5 จังหวัด ไดแก มหาสารคาม
ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร และรอยเอ็ด จํานวนพื้นที่รวม 
2,107,690 ไร มีประชากรท่ีทําการเกษตรอยูในพ้ืนที่
จาํนวน 464,785 คน ใหเปนเขตพฒันาเศรษฐกจิเพือ่สราง
มูลคาเพ่ิมขาวหอมมะลิทุงกุลา ดวยการนําวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาใชในการปรบัโครงสราง
การผลติและการสรางมลูคาเพิม่ต้ังแตตนนํา้ กลางน้ํา และ
ปลายน้ํา เพ่ือใหพืน้ท่ีทงุกลุารองไหเปนแหลงผลติขาวหอม
มะลิคุณภาพสูง มีระบบการผลิตที่ชุมชนมีสวนรวมมีการ
แปรรูปผลผลิตขาวใหเปนสนิคานวัตกรรม เปนเขตพัฒนา
ที่เอื้อตอการสราง New Startups ในกลุมอุตสาหกรรม
อาหาร ตลอดจนสามารถจัดจําหนายสินคาผานชองทาง
พาณชิยอิเลก็ทรอนกิสทัง้ภายในประเทศและตางประเทศ 

รวมไปถึงอาจพัฒนาไปสูการเปนเมืองนวัตกรรมขาว 
(Rice Innopolis) (อนุสรณ แกวกังวาล,2559)
 จังหวัดรอยเอ็ดไดกําหนดแผนพัฒนาจังหวัด
รอยเอ็ด ป พ.ศ. 2557 - 2560 โดยกําหนดวิสัยทัศน เพ่ือ
เปนทิศทางการพัฒนา คือ “เปนผูนําการผลิตขาวหอม
มะลิสูสากล พัฒนาคนและการทองเท่ียวอยางย่ังยืน”
มีพันธกิจ ในการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการ
ผลติขาวหอมมะลิสสูากล มีประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด ท่ีจะพัฒนาคุณภาพการผลิตและการตลาดสินคา
ภาคการเกษตรใหไดมาตรฐานและแขงขันได (สํานักงาน
สถิติจังหวัดรอยเอ็ด,2557) 
  เครอืขายเกษตรยัง่ยืนตาํบลหนองแคน เปนกลมุ
เกษตรกรทีจ่งัหวดัรอยเอด็ โดยหอการคาจงัหวดัรอยเอด็ 
ไดสนับสนุนเนื่องจากมีการรวมกลุมกันของสมาชิกที่
เขมแข็งและเปนตัวอยางของการผลิตผลิตภัณฑจากขาว
หอมมะลิทุงกุลารองไหที่มีความหลากหลาย เครือขาย
เกษตรย่ังยืนตําบลหนองแคน ต้ังอยทูี ่หมูท่ี 5 บานสาํราญ 
ตําบลหนองแคน อําเภอปทุมรัตต จังหวัดรอยเอ็ด เปนก
ลุมเกษตรกรที่รวมกลุมกันผลิตขาวหอมมะลิอินทรียโดย
อาศัยพ้ืนท่ีทุงกุลารองไหซ่ึงอุดมไปดวยแรธาตุ ความเค็ม
ของเกลอื อุณหภมูคิวามรอน ผสมกบัภมูปิญญาดงัเดมิใน
การทํานา ทาํใหขาวหอมมะลทิงุกลุารองไหยงัคงความหอม 
นุม อรอย มาอยางยาวนาน แตในการผลิตโดยทั่วไป
ในเขตพื้นท่ีตําบลหนองแคนทั้ง 11 หมูบาน มักประสบ
ปญหาคือการขาดทุนในการดําเนินการ และการบริหาร
ปจจัยการผลิต ขาดวัสดุอุปกรณในการดําเนินการผลิต 
รวมถงึประสบปญหาดานการบรรจภุณัฑและการแปรรูป
ผลิตภณัฑ การเพิม่มลูคาผลติภณัฑ จงึจาํเปนตองแสวงหา
หนทางในการพัฒนา ซึ่งเปนประเด็นนาจะเปนประโยชน
อยางยิ่งในการพัฒนากลุมเกษตรกรที่จะนําขอมูลและ
องคความรูทีไ่ดนาจะนาํมาปรับปรุงระบบการจัดการ การคัดสรร 
การแปรรูป การจัดจําหนาย อันจะสงผลใหการผลิต
ขาวหอมมะลิของกลมุเครอืขายเกษตรยัง่ยืนตาํบลหนองแคน 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิพลและสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตความเปนอยูใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
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การพัฒนาภาคตะวันออกเฉลียงเหนือสกูารปฏิบัติตามนโยบาย
ของคณะรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ตลอดจน
นาํไปสูการพัฒนาภูมปิญญาทองถ่ินสกูารเปนสนิคา OTOP
ระดับสากล เพื่อพัฒนาชุมชน และประเทศชาติอยาง
ยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1.  เพือ่ศกึษากระบวนการพัฒนาศักยภาพเครือ
ขายเกษตรกรเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมของเครือขายเกษตร
ยั่งยืนตําบลหนองแคน
 2.  เพือ่ศกึษาปญหาอุปสรรคและความตองการ
ของกลุมเครือขายเกษตรย่ังยืนตําบลหนองแคน ในการ
ผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห
 3.  เพื่อจัดทําขอเสนอแนะในการพัฒนาเครือ
ขายเกษตรกรเพือ่สรางมลูคาเพิม่ใหกับผลิตภัณฑจากขาว
หอมมะลิของเครือขายเกษตรยั่งยืนตําบลหนองแคน

สมมุติฐาน
 ความสามารถและศักยภาพของเกษตรกรเปน
ปจจัยสําคัญในการแปรรูปผลิตภัณฑ

ขอบเขตของการวิจัย
 วิจัยครั้งนี้ศึกษาจากผูนําเครือขายเกษตรย่ังยืน 
สมาชิกเครือขายเกษตรยั่งยืนตําบลหนองแคน อําเภอ
ปทุมรัตต จังหวัดรอยเอ็ด

วิธีดําเนินการวิจัย
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง ในการศกึษาครัง้นี้
เปนกรณีศึกษาการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมาย
ซึง่เปนผูมีสวนเกีย่วของและมีบทบาทในการดําเนินงานใน
เครือขายเกษตรยัง่ยนืตําบลหนองแคน เปนผใูหขอมลูหลกั
(key informants) รวมจํานวนทั้งส้ิน 6 คน ไดแก ผูนํา
เครอืขายเกษตรยัง่ยนืตําบลหนองแคน จาํนวน 1 คน และ
สมาชิกเครือขายเกษตรยั่งยืนตําบลหนองแคน จํานวน 5 
คน

 2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ในการศึกษา
คนควาคร้ังน้ีผูศึกษาไดใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ไดแก
   2.1 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (struc-
tured-interview) และกรอบการสนทนากลุม โดยแบบ
สัมภาษณมีลักษณะเปน 2 ตอน ไดแก ตอนที ่1 เปนขอมลู
พ้ืนฐาน ดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตอนท่ี 2 เปน
ประเด็นเรื่องการจัดการเครือขาย การพัฒนาศักยภาพ
กลุมเกษตรกร
  2.2 แบบสังเกต ซึ่งใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลภาคสนาม
  2.3 กรอบการสนทนากลมุ เปนประเดน็เรือ่ง
การพัฒนาศักยภาพเครือขายเกษตรกร โดยการสราง
มูลคาเพิ่มผลิตภัณฑดานการเกษตร
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล ในการเก็บรวบรวม
ขอมูลผูศึกษามีวิธีการดําเนินงานตามข้ันตอนตอไปน้ี 
   3.1 การลงพื้นที่เก็บขอมูลประสานงานกับ
กลุมตัวอยางในพ้ืนที่
   3.2 การเขารวมสัมภาษณและสนทนาเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑดาน
การเกษตร โดยการถอดบทเรยีนจากกรณทีีป่ระสบความ
สําเร็จและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพกลุมเกษตรกร 
เพ่ือใหไดองคความรู นวัตกรรม หรือบทเรียนท่ีเปนแบบ
อยางที่ดี
   3.3 สังเกตภาคสนามโดยการติดตามและ
สังเกตการดําเนินงานของเครือขายในพื้นท่ีที่ศึกษา
  3.4 การจัดสนทนากลุมยอย (focus group 
discussion) โดยการสนทนาในประเด็นการพัฒนา
ศักยภาพเครือขายเกษตรกร โดยการสรางมูลคาเพ่ิม
ผลิตภัณฑดานการเกษตร
 4.  การวเิคราะหขอมลู รวบรวมขอมูลแลวตรวจ
สอบความถูกตองโดยการยืนยันขอมูลกับกลุมเปาหมาย 
วิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content analysis) สรุปองคความ
รูที่ได ถอดบทเรียนจากการสังเกต นําเสนอประกอบ
ประเดน็สําคัญ เหตกุารณ วธิกีารปฏบิตัทิีน่าํไปสกูารสราง
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มูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑดานการเกษตร จากน้ันสรุปนํา
เสนอผลเชิงพรรณนาความตามวตัถปุระสงคของการวจัิย

ผลการวิจัย
 1.  แนวทางพัฒนาศักยภาพเครือขายเกษตรกร
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มของเครือขายเกษตรยั่งยืนตําบล
หนองแคน ประกอบไปดวยแนวทางในประเดน็ตางๆ ดังนี้
  1.1 การจัดการเครือขายที่มีประสิทธิภาพ 
    1.1.1 การจัดการเครือขาย เพ่ือเปน
องคกรทีพ่ึง่พาตนเองไดอยางย่ังยนื โดยการจดัตัง้กลุมเพ่ือ
ตองการสรางการเปล่ียนแปลงใหเกิดขึ้นในชุมชนทองถ่ิน
ของตนเอง สรางรายไดดวยการผลิตโดยใชระบบเกษตร
อินทรียในชุมชนตามวิถีชีวิตแบบชนบทดั้งเดิม เชน การ
ทํานา การปลูกพืช การเล้ียงสัตว มีการสงเสริมการผลิต
เพือ่สรางความปลอดภยัทางอาหาร เพ่ือเปนชองทางการ
จําหนายสินคาที่มีคุณภาพใหแกคนในพื้นท่ีและผูบริโภค
ที่สนใจในเรื่องของอาหารปลอดภัยซ่ึงกําลังไดรับความ
นิยมอยูในปจจุบัน การจัดการองคกรของกลุมเครือขาย
เกษตรยั่งยืนตําบลหนองแคน เปนรูปแบบของวิสาหกิจ
ชุมชน ประกอบไปดวยกลุมตางๆ ไดแก กลุมทอผา กลุม
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เชน นํ้าผลไม นํ้าสมุนไพร 
กลมุปศสัุตวอินทรีย และตลาดสเีขยีว ในแตละกลุมมกีาร
วางโครงสรางการดําเนินการซึ่งประกอบดวย ประธาน
กลุมเกษตรกรกรรมการบริหารและสมาชิก ซึ่งนอกจาก
กลุมมุงสงเสริมผลิตภัณฑโดยการสรางมูลคาเพ่ิมแลว 
ยงัมสีวนในการรวมแกปญหา โดยการจัดประชุมกรรมการ
บริหารและสมาชิกอยางสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ยังมีลูทาง
ในการส่ือสารสมาชิกโดย การจัดการความรู เพ่ือมุง
คุณภาพการผลิตและการรักษาคุณภาพซ่ึงจะทําใหขาว
หอมมะลิคงความหอม และมีการจัดการความรูดานการ
ผลิตขาวอินทรีย ซ่ึงเร่ิมจากการปลูกขาว การดูแลรักษา
การเก็บเก่ียว จนถึงการแปรรูปและบรรจุภัณฑ โดยการ
เปดโอกาสใหสมาชิกเรียนรูจากเพื่อนสมาชิกท่ีประสบ
ผลสาํเร็จลักษณะการจัดการความรูเครือขายวางแผนการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบ ซึ่งเปนกระบวนการหลักใน

การสรางศักยภาพใหกับกลุม
     1.1.2 การสรางวฒันธรรมองคกรสมาชิก
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในการ
ดําเนินกิจกรรมของกลุม มีการจัดประชุมกลุมอยาง
ตอเน่ืองเพ่ือรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาอุปสรรค
การทํางานท่ีผานมาทําใหทราบแนวทางแกไขปญหาท่ีเกดิขึน้
ตลอดจนการรวมกันเสนอความคิดเห็นเพ่ือจัดการ
กับปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
  1.2 การสรางมูลคาเพ่ิมใหกบัผลิตภณัฑให
เปนที่ยอมรับของตลาด 
     1.2.1  การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุ
ภัณฑ มียี่หอสินคาการคาและมีการออกแบบบรรจุภัณฑ
ท่ีสวยงามเหมาะในการจัดจําหนาย 
   1.2.2  การแปรรูปผลติภณัฑ มกีารบรรจุ
ขาวประเภทตางๆ ในกลองที่สวยงามออกจําหนาย และ
ไดแปรรปูผลติภณัฑขาวหอมมะลอิินทรีย เพือ่สรางมลูคา
เพ่ิมโดยใชภูมปิญญาทองถิน่เปนผงพอกหนาขาวหอมมะลิ 
ทุงกุลารองไห (Jasmine Rice Powder Mask Thung 
Kula Ronghai) บรรจุซองจําหนาย มีสรรพคุณชวยให
ใบหนาและผิวหนังเตงตึง ผองใส ลดการอักเสบของสิว 
และปจจุบนัอยใูนขัน้ตอนของการพฒันาผลติภณัฑนวัตกรรม
จากขาวหอมมะลิ เชน โคลนพอกหนา เซรัม่จากขาวหอม
มะลิ สบูนํา้นมขาวหอมมะลิ สบนูํา้มันรําขาวหอมมะลิ สบู
รําขาวหอมมะลิ ครีมอาบนํ้า โลชั่น และสครัป โดยใชแบ
รน ESANA เพื่อใหเกิดความเปนสากล
    1.2.3 การจัดหาสถานท่ีจําหนาย มกีาร
จัดจําหนายทางส่ือออนไลน การออกรานจําหนายตาม
งานแสดงสนิคา และวางขายใหแกนกัทองเทีย่วทีโ่รงแรม
เพชรรัตน จังหวัดรอยเอ็ด 
     1.2.4 การประชาสัมพันธผลิตภัณฑ 
มกีารใชชองทางออนไลนทีห่ลากหลาย ในการประชาสัมพนัธ
ผลิตภัณฑ 
  1.3 การสนับสนุนจากองคกรภาครัฐ 
    1.3.1 การสนับสนุนเงินทุน/แหลงทุน
โดยผวูาราชการจงัหวัดรอยเอด็ เชน การจดัสรรงบประมาณ
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ในการจดัการดานกระบวนการการผลติ มกีารนาํเกษตรกร
ไปอบรมศึกษาดูงาน นอกจากน้ียงัมกีารจัดสรรงบประมาณ
เพื่อสร างโรงงานในการผลิตผลิตภัณฑแปรรูปจาก
ขาวหอมมะลิ
    1.3.2 การตลาด หอการคาจังหวัดรอยเอ็ด
ไดเขามาสนับสนุนโดยใชกลยุทธการขายตรง (Direct 
Sales) กับทางตลาดที่เปนโรงแรมช้ันหนึ่ง เชน โรงแรม

เพชรรตัน ซึง่มกีารเชือ่มโยงการคาตลอดป มีการนาํสนิคา
ไปนําเสนอ (Road show) ทีส่งิคโปร และในภูมภิาคตางๆ 
ของประเทศ สงเสริมชองทางการตลาดใหมใหม เชน 
การคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) มีการนําสินคา
ไปจําหนายทีห่างแม็คโคร และในปจจบุนัมกีารติดตอทีจ่ะ
จําหนายผลิตภัณฑที่หางบ๊ิกซี 

 ภาพที่ 1 ภาพที่ 2

ภาพท่ี 1 และ 2 ผลิตภัณฑขาวอินทรียของเครือขายเกษตรยั่งยืนตําบลหนองแคน

 ภาพที่ 3 ภาพที่ 4

ภาพท่ี 3 และ 4 ผงและโคลนพอกหนาจากขาวหอมมะลิ

 2. ปญหาอปุสรรคและความตองการของกลุม
เครอืขายเกษตรยัง่ยืนตําบลหนองแคน ในการผลติขาว
หอมมะลิทุงกุลารองไห ประกอบไปดวยประเด็นตางๆ 
ดังนี้
  2.1 ปญหาดานผลกระทบสิง่แวดลอม ชาวนา
หันไปทําการเกษตรเชิงเดี่ยวโดยการปลูกออยซึ่งใชสาร

เคมีในปริมาณมากเปนปญหาตอส่ิงแวดลอม
  2.2 ปญหาดานทัศนคติของชาวนาในดาน
ปริมาณการผลิตท่ีเนนปริมาณมากกวาคุณภาพ 
  2.3 ปญหาการขาดเงินทุนท่ีจะมารับซื้อ
ผลผลิตขาวอินทรียเพื่อรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรไว
ไดทั้งหมด



136

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560

  2.4 ปญหาการขาดความรดูานการรวมกลมุ
เกษตรกร 
  2.5 ปญหาเกษตรกรหันมาทํานาหวานมาก
ยิ่งขึ้น เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหตนทุนการผลิตขาวของ
ชาวนาสูงขึ้น 
  2.6 ปญหาการแบกภาระตนทนุทางการผลติ 
โดยเฉพาะคาปุยเคมีที่เขามาเพ่ิมในสวนของการผลิต
  2.7 ปญหาดานเมล็ดพันธุเปนปจจัยที่ทําให
ตนทุนในการทํานาของเกษตรกรเพิ่มข้ึน 
  2.8  เครอืขายเกษตรยัง่ยนืตําบลหนองแคน
ยังขาดในเรื่องของการเชื่อมโยงจุดจําหนายผลิตภัณฑ
ในตําบล ซึ่งจุดจําหนายดังกลาวมีเฉพาะในหมูที่ 5 บาน
สําราญ ตําบลหนองแคน จึงควรมีการขยายเครือขาย
ในหมบูานตางๆ ของตาํบลหนองแคนเปนการประชาสมัพนัธ
ผลิตภัณฑใหเปนที่รูจักอยางแพรหลายยิ่งข้ึน
 3. ขอเสนอแนะในการพฒันาเครอืขายเกษตรกร
เพ่ือสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑจากขาวหอมมะลิ
ของเครือขายเกษตรย่ังยืนตําบลหนองแคน 
  จากการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลหลักได
ใหขอเสนอแนะไวดังนี ้
   3.1 ควรส งเสริมธุรกิจค าปลีกสมัยใหม 
(Modern Trade) อยางเปนระบบ มงุเนนในการนําเสนอ
สินคาที่มีความหลากหลาย
  3.2 ควรจดัสินคาใหมคีวามหลากหลาย โดย
อาจแบงเปนกลุมสินคาบริโภค และสินคาอุปโภค 
   3.3 ควรมีการนําระบบเทคโนโลยีสมัยใหม
มาใชเพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการใหบริการ เชน การ
ขายระบบออนไลน เปนตน 
   3.4 ควรสรางกลุมบริหารอยางมืออาชีพ
ทัง้ในกระบวนการผลติ การประชาสมัพันธ การตลาด และ
การจัดจําหนาย 
   3.5 ควรเปดชองทางในการรับฟงขอมูล
ทีเ่ปนขอเสนอแนะจากกลุมลูกคา เพ่ือปรบัปรุงและพัฒนา
ผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานไดตรงตามความตองการของ
ลูกคา

   3.6 ควรตกแตงรานใหสวยงามสะอาดตา 
จัดเรียงสินคาหลากหลายชนิดอยางเปนระเบียบเพื่อให
ผูบริโภคเลือกซ้ือไดเองตามความพอใจ หรือสามารถ
บริการตนเองได (self service) 
   3.7 ควรต้ังศูนยจําหนายผลิตภัณฑของเครือ
ขายในทําเลที่การเดินทางไปมาสะดวก หรืออยูในจุด
ที่เปนท่ีสนใจของผูคนท่ัวไป
   3.8 ควรมีการจัดรายการสงเสริมการขาย
ท่ีจูงใจและมีการใชระบบการส่ือสารการตลาดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทํา ใหเกิดประสิทธิผลการทํางานที่ดี
  3.9 สรางความตระหนกัและรบัรถูงึประโยชน
และรายไดจากการทําเกษตรอินทรีย เพ่ือใหเกษตรกรมี
ความเขาในอนัจะนาํไปสกูารทาํเกษตรอนิทรยีทัง้หมบูาน
หรือทั้งตําบล

อภิปรายผลการวิจัย
 1. กระบวนการพฒันาศกัยภาพของกลมุเกษตรกร
ที่สําคัญประกอบดวย 1) การจัดองคกรของกลุมที่ชัดเจน
ที่ประกอบดวยประธานกลุม กรอบการบริหาร และ
สมาชิกกลมุท่ีมกีารประชมุอยางตอเนือ่ง และมีการจดัการ
ความรู ในกลุมนับแตการพูดคุย สาธิต แลกเปลี่ยนเรียนรู
ซึ่งมีทั้งในระดับชุมชน และระดับกลุมซึ่งสอดคลองกับ
ขอคิดของ ปราโมทย  เหลาลาภะ (2556) ที่ศึกษา
การจัดการความรูของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และอภิชาติ ชิดบุรี (2556) ซึ่งไดถอดองคความรูของ
การจัดการความรูในชุมชนเพ่ือนาํไปสูการพัฒนาและเพ่ิม
มูลคาของผลผลิตทางการเกษตรจากกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพของกลุมเกษตรกรไดนําไปสูการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับผลิตภัณฑใหเปนที่ยอมรับของตลาด โดยการ
ออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑใหมียี่หอสินคาและ
มีการออกแบบบรรจุภัณฑที่สวยงามเหมาะในการจัด
จําหนาย รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ มีการบรรจุขาว
ประเภทตางๆ ในกลองที่สวยงามออกจําหนาย และการ
แปรรูปผลิตภัณฑขาวหอมมะลิอินทรีย เพ่ือสรางมูลคา
เพ่ิมโดยใชภมูปิญญาทองถ่ินเปนผงพอกหนาขาวหอมมะลิ 
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ทงุกุลา บรรจุซองจําหนาย เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกบัผลิตภัณฑ
นั้นเปนรูปแบบการดําเนินงานที่ประสบผลสําเร็จซ่ึงเห็น
ไดจากการดําเนินงานของกลุมเครือขายเกษตรย่ังยืน
ตําบลหนองแคนท่ีไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑจากขาวหอม
มะลิทงุกุลารองไหขึน้ ซึง่เปนท่ียอมรับของกลมุลูกคาท่ีได
ทดลองใช จนมีการนําไปสูนวตักรรมการผลติใหมทีใ่ชองค
ความรูทางวิทยาศาสตรรวมกับภูมิปญญาพ้ืนบานเขามา
พัฒนาเปนผลิตภัณฑอีกหลายชิ้น เชน โคลนพอกหนา 
เซรั่มจากขาวหอมมะลิ สบูนํ้านมขาวหอมมะลิ สบูนํ้ามัน
ราํขาวหอมมะลิ สบูราํขาวหอมมะลิ ครมีอาบน้ํา โลช่ัน และ
สครปั เปนตน เปนอีกกลยุทธในการสรางมลูคาเพิม่ใหกับ
ผลิตภัณฑ ที่สําคัญ ซึ่ งสอดคล องกับงานวิ จัยของ
กลัยารตัน คณุชมพ ู(2554) ทีไ่ดศกึษาการสรางมลูราคาเพิม่
ผลติภณัฑขาวกลองตําบลทาปลาดกุ อําเภอแมทา จังหวดัลําพนู 
ผลการศึกษา พบวา การสรางมูลราคาเพิ่มผลิตภัณฑ
ขาวกลอง คือ การพัฒนาใหขาวกลองมีผลิตภัณฑท่ี
หลากหลายโดยมีวธิกีารท่ีจะสรางมูลราคาเพ่ิม คือ ใชวธิกีาร
สงเสริมการแปรรูปขาวกลองใหเปนผลติภณัฑผงขาวกลอง 
เพือ่ชงด่ืมสงเสริมสขุภาพ ทาํการแปรรูปขาวกลองใหเปน
ผลติภัณฑผงนัวใชปรงุอาหารสําหรับแทนผงชูรส ซ่ึงผงนัว
จะมีหลายรสชาติแลวแตสวนผสม การแปรรูปขาวกลอง
เปนผลิตภัณฑนํ้าขาวกลองงอก การนําเขากลองมา
แปรรูปเปนขาวแทงธัญชาติ นอกจากน้ีการหุงขาวกลอง
โดยใชใบเตยเพิ่มกลิ่นหอมในการหุง รูปแบบบรรจุภัณฑ
ที่สวยงามนาสนใจ การประชาสัมพันธถึงประโยชน
ของการกนิขาวกลอง การนาํเขากลองมาจัดเลีย้งรบัรองแทน
ขาวขาวในงานตางๆ ในหมูบาน การใชบุคคลตนแบบที่
รบัประทานขาวกลองแลวเหน็ถึงประโยชนของขาวกลอง 
การประชาสัมพันธ การแนะนําการเก็บรักษาขาวกลอง
ไมใหตวัมอดกดักินขาว และการจดัทาํผลติภณัฑท่ีทําจาก
ขาวกลองใหหลากหลายยิง่ข้ึนยงัชวยในการสรางมูลราคา
เพิ่มผลิตภัณฑขาวกลองตําบลทาปลาดุก อําเภอแมทา 
จังหวัดลําพูนได
 2. การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรในชุมชน ดวยการผลิตระบบเกษตรอินทรยี

ในชมุชนตามวถิชีีวติในชนบทดัง้เดิม เชน การทาํนา การปลกูพชื
การเล้ียงสัตว เปนการพัฒนากลุมเกษตรกรในรูปแบบ
ของกระบวนการทํางาน ที่เกิดผลสําเร็จ และการสราง
จิตสํานกึรวมกนัของคนในชมุชนทีต่องการสรางมลูคาเพ่ิม
ใหแกผลิตภัณฑดานการเกษตรท้ังการผลิตขาวหอมมะลิ
อินทรยีในบรรจุภณัฑทีส่วยงามและการแปรรูปขาวหอมมะลิ
เปนเคร่ืองสําอางจึงเปนรูปแบบของการใชภูมิปญญา
ทองถ่ินผสมผสานองคความรูทางวิทยาศาสตรเกิดเปน
ผลิตภัณฑของกลุมเกษตรกร การสรางองคความรู
ใหแกเกษตรกรในดานการสรางนวตักรรมจึงเปนสิง่สําคญัทีจ่ะ
ชวยพัฒนากลุมเกษตรกรใหมีความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ดานการตลาดและการแขงขันในอนาคต สรางรายไดให
แกชุมชน เกิดเปนชุมชนที่พึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน 
ซึง่สอดคลองกบังานวจัิยของชยัณรงค นามนาเมอืง (2554) 
ทีไ่ดศึกษาเร่ือง ภมูปิญญาทองถิน่ในการผลติขาวกลองงอก
ศึกษากรณีตําบลไชยสอ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 
พบวา ภูมิปญญาทองถ่ินขาวกลองงอกตําบลไชยสอ 
เปนภูมปิญญาทีใ่นทองถิน่ไมคอยไดรับความสนใจมากนกั
ในระยะเริม่แรกแตในปจจุบนักลมุสามารถพฒันาจากเดมิ
ที่เปนการผลิตเพียงเพื่อการบริโภคในครัวเรือนของ
สมาชิกภายในกลุมเทาน้ัน ไดมีการพัฒนาไปสูการสราง
รายไดใหกับกลุมปละหลายแสนบาท และจากการที่กลุม
มีระบบการบริหารจัดการที่ เขมแข็งมากไมวาเรื่อง
โครงสราง ระบบการเงิน บญัชี กลมุขาวกลองงอกจึงถอืวา
เปนกลุมที่สามารถพึ่งตนเองและยังสรางเศรษฐกิจเชิง
สรางสรรคใหกับชุมชนได
 3. การจัดการความรูของเกษตรกรดานการผลิต
และการรักษาคุณภาพขาวหอมมะลิและความรูเร่ืองขั้น
ตอนการผลิตขาวอินทรียของเกษตรกร ซึ่งเปนความรู
ที่เกิดจากภูมิปญญาที่ส่ังสมมาจากบรรพบุรุษผสมผสาน
กับความรูสมัยใหมในปจจุบัน จึงเกิดเปนผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับขาวหอมมะลิทุง
กุลารองไหไดเปนอยางดี ซ่ึงจากการศึกษาวิจยัของวัชรินทร
แสนรุงเมือง (2551) ทีไ่ดทาํการศึกษาวิจยั เร่ือง ภมูปิญญา
พ้ืนบานในการพัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิมาตรฐาน
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เพื่อการสงออกของเกษตรกรในเขตทุงกุลารองไห พบวา 
ในการพัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิมาตรฐาน เกษตรกร
มีการปรับใชเทคโนโลยีและปจจัยภายนอกมากขึ้นสาม
ประการ ไดแก ประการท่ีหน่ึง พัฒนาการผลิตขาวดาน
คุณภาพโดยวิธีการคัดเลือกเมล็ดพันธุไมใหมีพันธุขาวอ่ืน
ปะปน ประการท่ีสอง ดานปริมาณโดยวิธกีารเพ่ิมผลผลิต
ตอพืน้ทีใ่หสูง และประการท่ีสาม ดานคุณภาพโดยวิธกีาร
เก็บรักษาผลผลิตขาว ซึ่งทั้งสามประการนี้เกษตรกร
ควรมีการปรับใชความรูเทคโนโลยีการเกษตรผสมผสาน
กับภูมิปญญาพื้นบาน เพื่อพัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิ 
105 ใหไดมาตรฐาน ดานปริมาณโดยวิธีการเพิ่มผลผลิต
ตอพื้นที่ใหสูง และดานคุณภาพโดยวิธีการคัดเลือกเมล็ด
พันธุขาวเพ่ือเก็บไวทําพันธุ การเก็บรักษาผลผลิตขาวให
มีคุณภาพการหุงตมดีเพื่อการสงออก

ขอเสนอแนะ
 1.  ขอเสนอแนะดานการพัฒนาศักยภาพเครอืขาย
  1.1 ดานบริหารเครือขายควรมีการวางแผน
การจัดกิจกรรมของกลุมเกษตรกร ที่ชัดเจนและดําเนิน
การอยางตอเนื่อง สมาชิกกลุมมีโอกาสในการนําเสนอ
ความตองการปญหาอปุสรรค ใหเครอืขายไดมสีวนในการ
แกไขและตอบสนองความตองการ
  1.2 ดานการจดัการองคกรควรมคีวามชดัเจน
ดานบทบาทของการบริหารเครือขายและสมาชิกโดยเกิด
จากความเปนธรรมของทุกฝาย
  1.3 ควรมีการวางแผนงานดานการพัฒนา
องคกรพฒันาสมาชกิเครือขายดานการพฒันากลยทุธการ
ตลาด
 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยในอนาคต
  ควรมีการศึกษาวิจัยกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพเครือขายเกษตรกรที่ประสพผลสําเร็จและเปน
แบบอยางท่ีดี เปนการสรางนวัตกรรมดานขาวหอมมะลิ
ทุงกุลารองไหเพื่อการสรางมูลคาเพ่ิม
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