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จัดทําโดย 
 
 

ที ่ ช่ือ-สกุล ตําแหนง หนวยงาน 
1. นางสาวกุลลดา ภูสุวรรณ นักวิเคราะหรัฐวิสาหกจิ 

ระดับชํานาญการพเิศษ 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

2.  นางสาวเสาวลักษณ วิจิตร นักสังคมสงเคราะห 
ระดับชํานาญการพเิศษ 

กรมสงเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต
คนพิการ 

3.  นางสาวบุณิกา จลุละโพธิ นายสัตวแพทย 
ระดับชํานาญการพเิศษ 

กรมปศุสัตว 

4. นายภวิศรพล หรสิพรรณ นักวิชาการขนสง 
ระดับชํานาญการพเิศษ 

กรมทาอากาศยาน 

5. นางสาวณัฐกานต วงศฝน นักวิชาการสิ่งแวดลอม 
ระดับชํานาญการพเิศษ 

สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6. นางภัคภร ปรีฐนัทธ นายแพทย 
ระดับชํานาญการพเิศษ 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

7.  นางสาวอาภา เนตรประไพ นักวิเทศสมัพันธ 
ระดับชํานาญการพเิศษ 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ 

8. นายยุทธนา ทิณรัตน พนักงานคดีปกครอง 
ระดับชํานาญการพเิศษ 

สํานักงานศาลปกครอง 

9. นายนภดล เปลินเสวี นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ระดับชํานาญการพเิศษ 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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บทสรุปผูบริหาร 

(Executive summary) 
 

รายงานกรณีศึกษาบานโนนยาง เปนการศึกษาขอมูลการทําเกษตรอินทรียของกลุมวิสาหกิจ
ผูผลิตขาวอินทรียเพื่อสังคมบานโนนยาง ตําบลกําแมด อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ดวยการลงพื้นที่เก็บขอมูล
ปฐมภูมิ และนําแนวคิดทฤษฎี Z Process – Outward Backward Forward Process ตลอดจนขอเท็จจริง
มาวิเคราะห เพื่อจัดทําขอเสนอแนะในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาศักยภาพการตลาด และชองทางการจําหนาย
ขาวอินทรีย เพื่อใหกลุมเกษตรกรบานโนนยาง และจังหวัดยโสธรนําไปปรับใชตามความเหมาะสมตอไป   

จากการศึกษา กลุมเกษตรกรบานโนนยางมีความเขมแข็งดานกระบวนการผลิต เพราะมี
เครือขาย และปราชญชาวบานที่สงเสริม และใหความรูแกสมาชิก ตลอดจนไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย จากสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) แตหากมองในแงของการสงเสริมการตลาดและการจัด
จําหนาย กลุมเกษตรกรยังประสบปญหาดานตางๆ อาทิ ปญหาการสนับสนุนของภาครัฐที่ไมสอดคลองกับ
ความตองการของเกษตรกร ทําใหขาดความเช่ือมโยงเชิงลึกระหวางภาครัฐ และกลุมเกษตรกร ปญหาการขาด
ตอนในกระบวนการสรางความรู  เชน ขอมูลโภชนาการ  ขอดี และขอดอยของขาวแตละสายพันธุ สงผลใหไม
สามารถทําการตลาดแบบเช่ือมโยงขอมูลเพื่อดึงดูดผูบริโภค ปญหาขาดความสมดุลทางกลไกการตลาด ทําให
ไมสามารถกําหนดราคาเองได ปญหาการขาดเงินทุนสํารองในการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิก และปญหากลุม
ผูบริโภคของขาวอินทรียบานโนนยางเปนกลุมใหญไมกระจายตัว จึงมีความเสี่ยงตอการจําหนายหากสูญเสยีลกู
คากลุมน้ีไป ซึ่งจากสภาพปญหาดังกลาวทําใหเกิดแนวคิดในการจัดทําโครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพ และชองทาง
การจําหนายขาวอินทรีย โดยไดกําหนดเปาหมายของกลยุทธในการพัฒนาศักยภาพการตลาดไว ๕ เปาหมาย 
ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังน้ี  

เปาหมายท่ี ๑ : เพ่ือสรางกระแสการบริโภค และเพ่ิมความหลากหลายของผูบริโภค   

วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มจํานวนผูบริโภคขาวอินทรีย ตลอดจนเพิ่มความหลากหลายของผูบริโภค
ขาวอินทรียใหมีจํานวนมากข้ึน โดยเสนอใหนํานวัตกรรมทางการตลาดหลากหลายรูปแบบเขามาใช
ประชาสัมพันธ ไดแก การแตงต้ัง Brand Ambassador การ Add on งานประจําป/เทศกาลของจังหวัด    
การประชาสัมพันธในสื่อหลัก เชน วิทยุ โทรทัศน สิ่งพิมพ การจัด Road show และ การใช Social Media 
เชน Facebook Line และ Instagram เปนตน  

เปาหมายท่ี ๒ : เพ่ือเพ่ิมชองทางการจัดจําหนาย    

วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มจํานวนผูบริโภคขาวอินทรีย และสามารถจําหนายขาวอินทรียไดปริมาณ 
และราคาที่สูงข้ึน  โดยไดเสนอชองทางการจัดจําหนายเพิ่มเติมจากรูปแบบเดิมที่กลุมเกษตรกรบานโนนยางได
ดําเนินการแลว เชน การจัดหนายผานรานคา E-commerce ที่มีผูประสานงานดูแลอยางตอเน่ือง การพัฒนา
บรรจุภัณฑใหมีเรื่องราว สรางความนาสนใจ และเขาถึงขอมูลไดสะดวกและรวดเร็วข้ึนดวยการใช QR Code 
การสรางรูปแบบการจําหนายขาวอินทรียกับคูคารายใหญเปนเครือขายของจังหวัด ดวย Model คลายกับการ
ทําขอตกลงกับบริษัทกระทิงแดง และการสรางเครือขายกับบริษัทขนสงเพื่อรองรับฐานลูกคาใหมๆ ที่มาจาก
รูปแบบการสรางรานคาอิเล็กทรอนิกส 
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เปาหมายท่ี ๓ : สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ และเครือขาย   

วัตถุประสงคเพื่อใหการบริหารจัดการระบบเกษตรอินทรียมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ืองดวย
การมีสวนรวมระหวางรัฐและกลุมเกษตรกร โดยเสนอแนวทางใหจัดต้ังองคกรตลาดกลางเกษตรอินทรียใน
ระดับจังหวัด เพื่อเชามามีสวนรวมกันกําหนดโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน ตลอดจนควบคุมกลไกตลาดของขาว
อินทรีย การสงเสริมใหมีเงินทุนปลอดดอกเบี้ยในการรับซื้อผลผลิต หรือใชในการดึงดูดใหเกษตรกรรายใหม  
หันมาทําเกษตรอินทรียใหมากข้ึน นอกจากน้ี การใหความรู ตลอดจนการนํางานวิจัยตางๆ เขามาประยุกตใช
เพื่อพัฒนาการผลิตอยางย่ังยืนตอไป  

เปาหมายท่ี ๔: สงเสริมการทองเท่ียวเชิงเกษตรอินทรีย 

วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มเครือขาย และอัตลักษณของสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรียเพื่อ
ดึงดูดใหมีนักทองเที่ยวสนใจมาเที่ยวมากข้ึน โดยการนําจุดเดนเรื่องการมีปราชญชาวบาน และการทําเกษตร
วิถีธรรมชาติ มาสรางรูปแบบการทองเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว และผูสนใจใหไดรับ
ความรูดานเกษตรอินทรียใหมากข้ึน เชน การทํา Farm stay การทองเที่ยวเชิงเกษตรที่สามารถทํากิจกรรมกับ
กลุมเกษตรกรไดตลอดทั้งป เปนตน  

เปาหมายท่ี ๕: พัฒนารูปแบบการบริหารกลุมเกษตรอินทรีย 

วัตถุประสงคเพื่อวางแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรอินทรียอยางมีประสิทธิภาพ โดย
พัฒนาฐานขอมูลตางๆ ที่สําคัญ เชน ขอมูลขาวอินทรีย และโภชนาการของขาวแตละชนิด ปริมาณ stock ขาว 
ตลอดจนขอมูลสถิติการตลาด เชน จํานวนยอดขายของขาวแตละชนิด และชนิดขาวที่ผูบริโภคนิยมซื้อ เพื่อให
สามารถนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหการตลาดตอไป นอกจากน้ี เทคนิคการสอนงาน การนําเสนอแนวปฏิบัติ
ที่ดี จะเปนการกระตุนและเปนการเพิ่มศักยภาพในการทําเกษตรอินทรียในอนาคตไดดวย 
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สารบัญ 
หนา 

บทสรปุผูบริหาร         ค 

สารบัญ          จ 

สารบัญรูป          ช  

บทที่ ๑  บทนํา         ๑ 
 ๑.๑  ท่ีมาของการศึกษา       ๑ 

๑.๒. วัตถุประสงคของการศึกษา      ๑ 
๑.๓  วิธีการดําเนินการ        ๑ 
๑.๔  สิ่งท่ีคาดหวังในการเพิ่มศักยภาพการตลาด     ๒ 

และชองทางการจัดหนายเกษตรอินทรีย 
๑.๕  ขอมูลพื้นฐานบานโนนยาง      ๒ 

บทที่ ๒ ทฤษฎีทีเ่กีย่วของและการวิธกีารเกบ็ขอมูล     ๓ 
๒.๑  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ  

(๑) การทําเกษตรทฤษฎีใหม      ๓ 
(๒) ทฤษฎี Z Process       ๔ 

๒.๒  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล       ๗ 
(๑) วิธีการสัมภาษณจากผูใหคําตอบโดยตรง    ๗ 
(๒) วิธีการสังเกตการณ       ๗ 
(๓) วิธีการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร     ๘ 

บทที่ ๓ ขอมูลพื้นฐานจากการลงสํารวจพื้นที ่     ๙ 
 ๓.๑ ขอมูลพื้นฐานบานโนนยาง       ๙ 
 ๓.๒ สินคาและมาตรฐานของสินคา      ๑๐ 

๓.๓ การตลาดของกลุมวิสาหกิจผูผลิตขาวอินทรียเพื่อสังคมบานโนนยาง  ๑๐  
๓.๔ ประเด็นปญหาของกลุมเกษตรผูปลูกพืชอินทรียบานโนนยาง  ๑๒ 

(๑) การสนับสนุนของภาครัฐไมตรงจุด     ๑๒ 
(๒) การขาดตอนในกระบวนการสรางองคความรู    ๑๓ 
(๓) ขาดความสมดุลทางกลไกการตลาด     ๑๓ 
(๔) ขาดเงินทุนสํารองในการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิก   ๑๓ 
(๕) ผูบริโภคเปนกลุมใหญไมกระจายตัว     ๑๓ 

๓.๕ กลุมเครือขาย และปราชญชาวบาน      ๑๔ 
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หนา 

บทที่ ๔ วิเคราะหรูปแบบ/วิธกีาร ในการดําเนนิการเพือ่เพิ่มศกัยภาพ  ๑๖ 
ของการตลาด และชองทางการจําหนายขาวอินทรยี บานโนนยาง    

บทที่ ๕ บทสรปุ         ๒๕ 

ภาคผนวก          ๒๖ 
๑. ตัวอยางโครงการเพื่อพัฒนาการตลาด และชองทางการจัดจําหนาย ๒๖ 

“โครงการการสรางระบบ QR Code สูการเลาเร่ืองขาวอินทรีย 
วิถียโสธรเพื่อเพิ่มชองทางการตลาด” 

๒. เอกสารประกอบการนําเสนอ       ๓๐ 
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โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทย รุนท่ี ๒๒                                           เมษายน ๒๕๖๐ 

สารบัญรูป 
หนา 

 
รูปท่ี ๑   สมการ/Simple Rules ของการคิดเชิงกลยุทธ    ๔ 
รูปท่ี ๒   หลักแนวคิดเพื่อกําหนดแผนฯ        ๔ 
รูปท่ี ๓   สมการ/Simple Rule ของการคิดเชิงกลยุทธ (๒)    ๖ 
รูปท่ี ๔   แผนท่ีจังหวัดยโสธร และตําแหนงอําเภอภายในจังหวัดยโสธร  ๙ 
รูปท่ี ๕   ผลิตภัณฑขาว ประเภทตางๆ ของกลุมวิสาหกจิผูผลิตขาวอินทรียเพื่อ ๑๐ 
           สังคมบานโนนยาง 
รูปท่ี ๖  แผนภูมิวงกลม แสดงกลุมลูกคาของกลุมวิสาหกจิผูผลิตขาวอินทรียเพื่อ ๑๑ 
           สังคมบานโนนยาง 
รูปท่ี ๗  กิจกรรม “กระทิงแดง ขาวผูกใจ”      ๑๑ 
รูปท่ี ๘    อุปกรณคัดแยกเมล็ดขาว “เขิง”        ๑๒ 
รูปท่ี ๙    โครงการสงเสริมเกษตรอินทรีย ณ บานโนนยาง       ๑๕ 
รูปท่ี ๑๐   คณะผูดูงานถายรูปรวมกับปราชญชาวบาน และผูวาราชการจังหวัด  ๑๕ 
             ยโสธร 
รูปท่ี ๑๑  การวิเคราะหบานโนนยางดวย Z Process – Outward Backward         ๑๘ 
             Forward Process



๑ 

 

บทที่ ๑ 

บทนํา 

๑.๑ ท่ีมาของการศึกษา  

โครงการศึกษา เรื่อง การเพิ่มศักยภาพของการตลาดและชองทางการจําหนายขาวอินทรีย   
บานโนนยาง ตําบลกําแมด อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เรื่องน้ีเปนสวนหน่ึงของหลักสูตรการพัฒนา          
ผูนําคลื่นลูกใหมในราชการไทย รุนที่ ๒๒ เปนการศึกษาในรูปแบบของกิจกรรมเรียนรูจากการปฏิบัติ (Action 
Learning) โดยการศึกษากลุม (Group Project) ที่เนนการพัฒนาทักษะในการบริหารโครงการ (Project 
Management) ประกอบดวยการเรียนรูในภาคทฤษฎี เพื่อใหมีกรอบแนวคิดในการวิเคราะหวางแผน และ
ภาคปฏิบัติลงพื้นที่ศึกษาขอมูล แลวนําเสนอเปนโครงการในการแกปญหาหรือจัดการประเด็นเรงดวนจาก
ปญหาที่พบในพื้นที่จริงโดยเช่ือมโยงกับทิศทางและบริบทในการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร
ชาติและยุทธศาสตรในระดับตาง ๆ ที่เกี่ยวของซึ่งมีเปาหมายใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ      
มีกระบวนการคิดและแนวทางในการจัดทําโครงการอยางเปนระบบ รวมทั้งมีประสบการณในการทํางาน
โครงการดวยหลักการทรงงานในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช “เขาใจ 
เขาถึง พัฒนา” เพื่อการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของประชาชนไดอยางเปนรูปธรรมและสามารถนําไปปรับใช
ในการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุดทุกภาคสวนตอไป 

๑.๒ วัตถุประสงคของโครงการศึกษา 
(๑) ผูศึกษาสามารถนําความรูภาควิชาการเรื่องการบริหารจัดการโครงการมาใชในการจัดทําโครงการ

ในพื้นที่จริงไดอยางถูกตองตามหลักการและข้ันตอนที่กําหนด 
(๒) ผูศึกษาสามารถจัดทําขอเสนอโครงการที่สะทอนถึงการนําสิ่งที่ไดเรียนรู อันไดแก กระบวนการ    

วิธีคิดวิเคราะห การนํานวัตกรรม ดิจิทัลเทคโนโลยี มาใชไดอยางสรางสรรค เปนระบบพื้นฐาน
ของบริบทและความเปนไปไดในทางปฏิบัติเนนการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

(๓) จัดทําขอเสนอโครงการที่เปนลักษณะโครงการนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม
นโยบายของภาครัฐและยุทธศาสตรชาติ 

๑.๓ วิธีการดําเนินการ 
 (๑) กลุมผูศึกษาไดรับมอบหมายใหลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลปฐมภูมิ ณ บานโนนยาง ตําบลกําแมด
อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ซึ่งตองดําเนินการศึกษาในรูปแบบหมูบานปลายนํ้าของการพัฒนาขาวอินทรียของ
จังหวัดยโสธร กลาวคือ เปนหมูบานที่ตองการใหมีการพัฒนาการตลาดและชองทางการจําหนายขาวอินทรีย
เปนหลัก สอดคลองกับเปาหมายของจังหวัดยโสธรในการเปนเมืองเกษตรอินทรีย ทําการเกษตรแบบประณีต
โดยใชวิธีทางธรรมชาติ ไมใชสารเคมี ที่ตองเริ่มจากการมีใจมุงมั่นในการทําเกษตรอินทรียและมีความรูดาน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย 
  (๒) กลุมผูศึกษาดําเนินการภาคปฏิบัติลงพื้นที่จังหวัดยโสธร ระหวางวันที่ ๒๐ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
เพื่อรับฟงขอมูลพื้นฐานจากสวนราชการทองถ่ินที่เกี่ยวของ และใชชีวิตรวมกับเกษตรกร บานโนนยาง เพื่อเก็บ
ขอมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับการทําการเกษตรอินทรีย รวมถึงปญหาตาง ๆ ที่เกษตรกรประสบปญหาและตองการให
แกไข  



๒ 

 

(๓) กลุมผู ศึกษานําแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของและขอเท็จจริงที่ไดรับมาใชวิเคราะห เพื่อจัดทํา
ขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงพัฒนา ในรูปแบบของโครงการในภาพรวม เพื่อใหจังหวัดยโสธรและภาคสวน
ที่เกี่ยวของสามารถพิจารณานําไปปรับใชตามความเหมาะสมตอไป 

๑.๔ สิ่งท่ีคาดหวังในการเพ่ิมศักยภาพการตลาด และชองทางการจัดหนายเกษตรอินทรีย 
(๑) คนยโสธรมีการบริโภคเกษตรอินทรีย และมีความหลากหลายของกลุมผูบริโภคมจีํานวนมากข้ึน   
(๒) จังหวัดยโสธรมกีารสงออกผลผลิตเกษตรอินทรียไดปริมาณ และราคาทีสู่งข้ึน 
(๓) จังหวัดยโสธรมกีารบรหิารจัดการระบบเกษตรอินทรียดวยการมีสวนรวมระหวางรฐัและกลุม

เกษตรกรอินทรียอยางมีประสิทธิภาพและตอเน่ือง 
(๔) มีการเพิ่มเครือขาย และอัตลักษณของสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรียในจังหวัดยโสธร ดึงดูด

ใหนักทองเที่ยวมาเที่ยวมากข้ึน  
(๕) มีแนวทางการบรหิารจัดการสินคาเกษตรอินทรียทีส่งเสริมการตลาดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

๑.๕ ขอมูลพ้ืนฐานบานโนนยาง 

 (๑) บานโนนยาง ต้ังอยูในตําบลกําแมด อําเภอกุดชุม ซึ่งเปนอําเภอที่ประกอบดวย ๙ ตําบล          
(กุดชุมหนองหมี โนนเปอย โพนงาม กําแมด คํานํ้าสราง นาโส หนองแหน หวยแกง) และ ๒๘ หมูบาน มีพื้นที่ 
๓๔๐,๐๐๐ไร เทากับ ๕๔๔ ,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร หางจากอําเภอเมือง ๓๗ กิโลเมตร มีประชากร       
๒๐,๔๔๔ ครัวเรือน เปนเพศชาย ๓๓,๔๖๖ คน และเพศหญิง ๓๒,๙๖๗ คน รวมจํานวน ๖๖,๔๓๓ คน          
(ขอมูลป ๒๕๕๙) สําหรับตําบลกําแมด มีจํานวนประชากร ๙,๙๑๐ คน มีองคการบริหารสวนตําบลกําแมด  
เปนหนวยงานปกครองทองถ่ิน  

 (๒) ตําบลกําแมด เปนตําบลที่ต้ังอยูในเขตการปกครองของอําเภอกุดชุม ประกอบไปดวย ๑๘ หมูบาน 
ไดแก หมู ๑ บานกําแมด หมู ๒ บานหัวงัว หมู ๓ บานโนนยาง หมู ๔ บานกุดหิน หมู ๕ บานหนองเหี่ย      
หมู ๖ บานหนองตาไก หมู ๗ บานกําแมด หมู ๘ บานคําเอ็นอา หมู ๙ บานหัวงัว หมู ๑๐ บานโคกสวาท     
หมู ๑๑ บานโนนยาง หมู ๑๒ บานแสนศรี หมู ๑๓ บานหวยคอ หมู ๑๔ บานหัวงัว หมู ๑๕ บานกุดหิน      
หมู ๑๖ บานกําแมด หมู ๑๗ บานโนนยาง หมู ๑๘ บานหนองบอน 

(๓) เขตพื้นที่ติดกัน  
ทิศเหนือ  ติดกับ ต.โนนเปอย อ.กุดชุม จ.ยโสธร  
ทิศใต   ติดกับ ต.หนองเปด อ.เมือง จ.ยโสธร  
ทิศตะวันออก  ติดกับ ต.โคกนาโก อ.ปาต้ิว จ.ยโสธร 
ทิศตะวันตก  ติดกับ ต.นาโส อ.กุดชุม จ.ยโสธร 

(๔) สาธารณูปโภค จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟาใชในเขต อบต. ๒,๓๒๔ ครัวเรือน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
จํานวนบานที่มีโทรศัพท ๑๐ หลังคาเรือน คิดเปนรอยละ ๐.๓๙ ของจํานวนหลังคาเรือน 
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บทที่ ๒  
ทฤษฎีที่เกี่ยวของและการวิธีการเกบ็ขอมูล 

 
๒.๑ ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

(๑) การทําเกษตรทฤษฎีใหม เปนทฤษฎีที่ถูกคิดคนข้ึนโดยใชแนวคิดแหงการใชทรัพยากรธรรมชาติ
และการบริหารงานในการทําการเกษตร ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช รัชกาล    
ที่ ๙ แหงราชวงศจักรี ของประเทศไทย ไดทรงพระราชทานแกพสกนิกรชาวไทย เพื่อแกไขปญหาการเกษตร 
เพื่อใหเกษตรกรไดมีชีวิตอยูโดยหลุดพนบวงแหงความยากจนโดยหลักการคือ การแบงพื้นที่การเกษตรออกเปน 
๔ สวน ดังน้ี  

สวนที่ ๑  ใหขุดสระกักเก็บนํ้าจํานวน ๓๐% ของพื้นที่ทั้งหมด เน่ืองจากการเกษตร จําเปนตองใชนํ้า  
สวนที่ ๒  ใหปลูกขาว จํานวน ๓๐% ของพื้นที่เพราะครอบครัวตองกินตองใช สําหรับเปนแหลง

อาหารหลัก  
สวนที่ ๓  ใหปลูกไมผลไมยืนตน เก็บดอกผลไวกินไวขาย เสริมสรางรายไดสวนหน่ึงอีกทาง  
สวนที่ ๔  เปนพื้นที่สําหรับใชสรางสิ่งปลูกสรางเชน ที่อยูอาศัย โรงเรือนเลี้ยงสัตว ฉาง จํานวน ๑๐% 

ของพื้นที่  
จํานวนสัดสวนของพื้นที่ทั้งหมดสามารถปรับเพิ่มหรือลด ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แตละแหงได
ตามสะดวก 

ตัวอยางคือ มีที่นาอยูที่ ๔ ไร จะแบงออกเปน ๔ สวน อาจจะไดประมาณสวนละ ๑ ไร แตให
พิจารณาถึงความจําเปนและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ดวย หากพื้นที่โดยรอบแหงแลงกันดาร ใหเผื่อเน้ือที่ของการ
ปลูกตนไมยืนตนและสระเก็บนํ้ามากหนอย เน่ืองจากนํ้าเปนสิ่งจําเปน และหากมีแตนํ้าแตผืนดินไมชุมช้ืน
เพราะขาดตนไมใหรมเงา นํ้าก็จะขาดแคลน การแบงพื้นที่ดังตัวอยางมีดังน้ี 

พื้นที่สวนที่ ๑ จํานวน ๑.๒ ไร ขุดสระกักเก็บนํ้าจํานวน ๒ สระ สามารถกักเก็บนํ้าได
มาก เพียงพอตอการนํานํ้ามาใชในการทําการเกษตรไดทั้งปแตการผันนํ้ามาใชน้ัน หากพื้นที่กวางใหญ เชน      
มีเน้ือที่ประมาณ ๑๒-๑๓ ไร การขุดสระโดยใชพื้นที่ถึง ๓-๔ ไรน้ันยังคงตองใชเครื่องจักรกลในการสูบนํ้ามาใช 
ทําใหสูญเสียพลังงานเช้ือเพลิงจํานวนมาก โดยเฉพาะในชวงฤดูแลง ถาสามารถลดการใชพลังงานลงได หรือหา
พลังงานเช้ือเพลิงอื่นทดแทน หรือมีการวางแผนการใชนํ้า เชน หากพื้นที่มีระดับที่ตางกันมาก สามารถวางทอ
นํานํ้าออกมาใชโดยไมตองใชเครื่องสูบนํ้าและนํ้ามัน เปนการจัดการทําใหตนทุนการเกษตรลดลงไดในระยะ
ยาว สําหรับพื้นที่เล็กๆ ประมาณ ๑-๒ ไร สามารถทําเปนทองรองไดโดยกะใหกวางพอประมาณไมใหแคบ
เกินไปเพราะเน้ือที่แคบนํ้าจะขาดแคลน  

พื้นที่สวนที่ ๒ ใชพื้นที่ ๑ ไร ใชปลูกขาว การปลูกขาวดวยพื้นที่ ๑ ไรควรใชวิธีการดํานา 
หรือ การปลูกขาวตนเดียว เพราะจะใหผลผลิตดี ปริมาณมากกวาการปลูกขาวแบบหวานปกติ เน่ืองจากการ
ปกขาวลงดินเองจะทําใหขาวมีผลผลิตดี การเตรียมดิน และปกดําโดยใชขาวเจาหอมมะลิ ๑๐๕ ทําการกําจัด
วัชพืชในนาขาว โดยการถอน และไถกลบ เริ่มแรกอาจมีการปลูกพืชตระกูลถ่ัวกอนเน่ืองจากถ่ัว เปนพืชที่
ตองการนํ้านอย เจริญเติบโตเร็ว หลังเก็บเกี่ยวสามารถไถกลบและซังพืชจะเปนปุยช้ันดีใหนาขาว  

พื้นที่สวนที่ ๓ มีทั้งหมด ๑.๕ ไร ปลูกพืชแบบผสมผสาน โดยสามารถปลูกมะมวงพันธุ
โชคอนันต ปลูกกลวยนํ้าวา ปลูกพืชผัก ปลูกไมใชสอย เชน ตนสัก ตนไผรวก ไผตง หรือ ตนหวาย โดยทั้งน้ี



๔ 

 

พื้นที่การปลูกอาจใชพื้นที่ทั้งหมดที่เหลือโดยพื้นที่สําหรับปลูกสรางบานเรือนก็สามารถปลูกครอมพืน้ทีส่วนที ่๓ 
ไดเชนเดียวกัน  

พื้นที่สวนที่ ๔ น้ีมีพื้นที่เหลือประมาณ ๓ งาน สามารถใชเปนพื้นที่สําหรับสรางที่อยู
อาศัยและคอกสัตวเล็กๆ ใตถุนเรือน หรือผสมผสานในการปลูกบานเรือนยกสูงบนสระนํ้า ใหใตถุนเปนคอก
เลี้ยงเปดไก หมู ติดกับสระนํ้า โดยในนํ้าก็มีการเลี้ยงปลาดุกปลานิลผสมกัน เปนแนวทางการเกษตรแบบพึ่งพา
อาศัย  

ทั้งน้ี มี Smart Farmer ซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีความภูมิใจในการเปนเกษตรกร มีความ
รอบรูในระบบการผลิตดานการเกษตรแตละสาขา มีความสามารถในการวิเคราะห เช่ือมโยงและบริหารจัดการ
การผลิตและ การตลาด โดยใชขอมูลประกอบการตัดสินใจ คํานึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผูบริโภค 
สังคมและ สิ่งแวดลอม 

(๒) ทฤษฎี Z Process  

   การกําหนดกลยุทธเปนวิธีการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย โดยมี ๓ key People ที่เปน
รากฐานในการกําหนด Good Strategy คือ ๑) ผูคุม (Agenda) เปนผูที่มีบารมีและเปนที่เคารพในองคกร    
๒) ผูรูในสถานการณ Trend และ Potential Demand ๓) ผูที่สามารถเช่ือมโยงความคิดเห็นของทุกคน     
ซึ่ง People Issue องคกรตองมี Robin ซึ่งเปนผูเรียบเรียง กําหนด และขับเคลื่อนแผนตอไปได สวน CEO 
เปน Batman ที่มองภาพใหญ จัดทํา MOU หาทรัพยากร โดยสมการของกลยุทธ คือ X (ของเดิม)+Y        
(ตอยอด) = Z (สิ่งที่อยากได/เปาหมาย) และมีการนํา Z Process – Outward Backward Forward        
มาวิเคราะห โดย Logic ของกลยุทธคือ ทําเพิ่มนอย ไดเพิ่มมาก ซึ่งสามารถยกระดับ S-Curve ของการเปน 
Thailand 4.0 

   การที่เราตองกําหนดกลยุทธก็เพื่อทําใหปญหาเรื้อรังหมดไปปญหาในอนาคตถูกปองกันไวได
ผลงานมีคุณภาพที่กาวกระโดด มีรากฐานที่มั่นคงสําหรับอนาคตดังน้ัน ในการกําหนดกลยุทธและนํากลยุทธสู
การปฏิบัติ เราตอง “ทําใจ” วาสิ่งที่เราจะทําน้ันจะมาจาก “กระบวนการคิดที่แตกตางไปจากเดิม” “มองสู
อนาคต” “จําเปนตองใชเวลาในการบมเพาะเพื่อสรางรากฐาน” และ “ตองใชความเพียรพยายามเพื่อใหเห็น
ผลตามที่ไดต้ังใจไว” ซึ่งในบริบทของการจัดการภาครัฐ การพัฒนาควรมุงเนนการ “กาวไปดวยกัน”และมุงเนน
การสรางความย่ังยืน (Inclusive Growth& Development for Sustainability) 

“สมการ/Simple Rule” ของ การคิดเชิงกลยุทธ”์

a) อยากได้/ควรได้ 

 Z
b) ของเดิมทําได้ 

X
c) ควรทําเพิ�ม

+ Y

a) เพราะอยากได้เพ่ิมมาก
(หรือ อยากเพ่ิมคุณค่าได้มาก 

หรือ อยากบรรลุผลได้มาก)

c) เลยต้องทําเพ่ิม
แต่ก็อยากทําเพ่ิมน้อย

(จึงต้องกําหนดกลยุทธ)์

b) ซ่ึงของเดิมทําได้แค…่

 

รูปท่ี ๑     สมการ/Simple Rules ของการคิดเชิงกลยุทธ  



๕ 

 

ประเภทของ Z ในภาคเอกชน Financial Performance และ Value (Equity Value) 
ราคาหุนขององคกรในภาครัฐ Contribution ตอ Public เชนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได
ของพื้นที่ คุณภาพชีวิตของประชาชนคุณภาพของสภาพแวดลอม (ดิน นํ้า อากาศ) และความมั่นคงของ
ประเทศ โดยทั้งหมด ตองอิงภารกิจขององคกรวามีบทบาทภารกิจอยางไรประโยชนที่สังคมจะไดรับ และ
จะตองทําใหเห็นไดอยางชัดเจนภายในกี่ป 

Good Strategy การกําหนดกลยุทธที่ดีจะทําใหมีคุณประโยชนเห็นชัดมากข้ึน และขยายผล
ในหลายพื้นที่ไดมากข้ึน แตดวยการทําเพิ่มจากเดิมมาก ซึ่งจะตองมีองคประกอบดวย 

๑) Good Diagnosis การคิดวิเคราะหสถานการณ Demand ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
ความตองการของเจาของทรัพยากร และวินิจฉัยปญหาใหไดอยางละเอียดถ่ีถวน 
ความแมนยํา  

๒) Clear Guiding Policy มีโจทย หรือเปาหมายทั้งหลักและรอง หรือผลลัพธที่
ตองการบรรลุ และแนวทางในการแกโจทยที่ชัดเจน  

๓) Coherent Action การมีแนวทางในการนําแผนไปปฏิบัติที่ทั้งสอดประสาน และ
เสริมสงกันระหวางสวนงานที่เกี่ยวของ  

หลักแนวคิดเพื�อกําหนดแผนฯ
สถานการณ์ในอนาคต

สิ�งที�เราอยากเห็น 

และ 

อยากเป�น
Potential 
Demand

สภาพการแข่งขัน

 

รูปท่ี ๒     หลักแนวคิดเพื่อกําหนดแผนฯ  

     ทักษะและความรูท่ีจําเปนตอการกําหนดแผน มีดังน้ี 
๑) ความคิดริเริ่มและใฝรู (Passion for Knowing) 
๒) การมี Paradigm ที่ยืดหยุน และ Growth Mindset 
๓) Scope การคิดที่กวางและครอบคลุม 
๔) Future Oriented 
๕) ความแมนยําในการ Forecast สถานการณ 
๖) ความเขาใจใน Demand 
๗) ความเขาใจในการคิดและความแมนยําในการประเมินคูแขง 
๘) ความรูในเชิงลกึถึงศักยภาพ และประสิทธิภาพขององคกร 



๖ 

 

๙) ความสรางสรรค พลิกแพลงและ ความสามารถในการสื่อสารเพื่อกําหนด “จุดขาย” 
และ บงบอกถึง “สรรพคุณ” ที่ Unique 

๑๐) ความสามารถในการสรางสรรคและ ผสมผสานศักยภาพที่มี ความรูเชิง Technique 
และทรัพยากร/Technology มาใชในการแกโจทย 

๑๑) ทักษะในการคิดเปนระบบและเช่ือมโยงแนวทางการปฏิบัติเขาดวยกัน ทําใหเห็นภาพ 
และ เปนรูปธรรม 

๑๒) การกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนฯใหไดอยางเปนข้ันตอนและเปนระบบ 
๑๓) ทักษะการเลอืกคนใหเหมาะสมกับงาน 
๑๔) การเลือก Timing 
๑๕) ความเปน Negotiator, EQ, และ การเปน Motivator 
๑๖) การกัดไมปลอย 

“สมการ/Simple Rule” ของ การคิดเชิงกลยุทธ์ (2)
a) อยากได้/ควรได้ 

 Z
b) ของเดิมทําได้ 

X
c) ควรทําเพิ�ม

+ Y

1) กําหนด 
Unique Value

4) โครงการ & Action Plan

Know-How 
ที่ส่ังสมมาจาก

การปฏิบัติภารกจิ 

และ ทรัพยากรที่

มีอยู่เดิม
 

รูปท่ี ๓     สมการ/Simple Rule ของการคิดเชิงกลยุทธ (๒)  

 การประเมินและคาดการณสถานการณ และวิเคราะหความพรอมขององคกรในการ
เผชิญกับสถานการณในอนาคต 

๑) ควรพิจารณาภารกิจหลักขององคกรอยางไร มีความเกี่ยวของกับงานที่สรางประโยชน พัฒนา หรือ
ลดปญหาในดานใดแนวโนมของภารกิจในอนาคตจะเปนอยางไร จะมีความทาทายในประเด็นใดมาก
เปนพิเศษ พื้นที่ที่องคกรตองการเขาถึงในอนาคตคือพื้นที่ใดพื้นที่น้ันๆ มีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลง
ไปอยางไร 

๒) Potential Target Segment ในพื้นที่ที่ตองการเขาถึงจะมีพฤติกรรมเปนอยางไร จะมีการ
เปลี่ยนแปลงมากนอยแคไหน Demand อะไรที่เขายังขาดหรืออยากมีเพิ่มอิงขอมูลอะไร 

๓) ในการเผชิญกับความทาทายของภารกิจในอนาคต หนวยงานและองคกรตองอาศัยความชํานาญใน
ดานใดมากเปนพิเศษแตละพื้นที่ หรือประเด็น ที่ตองการเขาถึง จะมีความทาทายมากนอยตางกัน
อยางไร 



๗ 

 

๔) องคกรมี Know-How และ/หรือ Service อะไรที่จะสนอง Demand ของ Potential Target 
Segment และ สามารถเผชิญกับความทาทายที่ได 

๕) Z ขององคกรคืออะไรตองบรรลุใหไดภายในเมื่อไหรสอดรับกับวิสัยทัศน และ นโยบายของผูบริหาร 
และ/หรือยุทธศาสตรชาติอยางไร 

๖) การบรรลุ Z Product และ Service ขององคกรมี Unique Quality อะไรที่สามารถสนอง 
Demand ไดงายและเร็ว  

๗) หนวยงานตองพัฒนาหรือแกปญหาภายในดานใดเพื่อสราง Unique Quality เชน Recruitment, 
Process, Internal Coordination-การประสานภายใน, IT, Equipment, Infrastructure,        
In-Bound Logistics 

๘) หนวยงานตองใชกุศโลบายอะไร เพื่อทําให Unique Quality ที่ระบุขางตนเปนที่รับรูใหกับ Key 
Stakeholders และทําใหเปนที่ประจักษอยางกวางขวางและกระจายไดอยางรวดเร็ว  

๙) แนวทางในการนําการพัฒนาและการแกปญหาภายใน และ/หรือ กุศโลบายไปถายทอด ปฏิบัติ 
ประเมินและติดตามผล อยางตอเน่ืองมีข้ันตอนอยางไรผูเกี่ยวของและเจาภาพคือใคร งบประมาณที่
ตองใชเพิ่มเปนเทาไร 

๒.๒ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

   วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลการทําเกษตรอินทรียที่บานโนนยาง ตําบลกําแมด อําเภอกุดชุม 
จังหวัดยโสธร ซึ่งกลุมผูศึกษาไดรับมอบหมายใหไปศึกษาและหาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพสรางความ
เขมแข็งและย่ังยืนในการทําเกษตรอินทรียสวนปลายทาง ไดแก การพัฒนาบรรจุภัณฑ การพัฒนาระบบขนสง 
การสื่อสารสรางกระแสการบริโภคผลิตภัณฑอินทรียภายในประเทศ การจัดต้ังตลาดกลางเกษตรอนิทรยีภายใน
จังหวัดยโสธร  

(๑)วิธีการสัมภาษณจากผูใหคําตอบโดยตรง (Personal interview หรือ Face to face 
interview)  
   โดยกลุมผูศึกษาลงพื้นที่ออกไปสัมภาษณชาวนาที่ทําเกษตรอินทรียที่บานโนนยาง ตําบล  
กําแมด อําเภอกุดชุม วิธีน้ีนิยมใชกันมากในการสํารวจ โดยเฉพาะอยางย่ิงกับสภาพการณของประเทศไทย 
เปนวิธีการที่จะทําใหไดขอมูลที่ละเอียด ผูสัมภาษณสามารถช้ีแจงหรืออธิบายให ผูตอบเขาใจในคําถามได  
ทําใหไดรับคําตอบตรงตามวัตถุประสงค ในทางปฏิบัติกอนที่จะสงเจาหนาที่หรือพนักงานออกไปปฏิบัติงาน 
จะตองทําการอบรมช้ีแจงใหเขาใจถึงข้ันตอนการสัมภาษณ ตลอดจนวัตถุประสงคพื้นที่สัมภาษณชาวนา  
ไดมีการเตรียมคําถามรวมกัน ที่จะใชถามชาวนาที่ทําเกษตรอินทรีย  

(๒) วิธีการสังเกตการณ (Observation) เปนวิธีเก็บขอมูลโดยการสังเกตโดยตรงจากปฏิกิริยา 
ทาทาง หรือเหตุการณหรือปรากฏการณ ที่เกิดข้ึนในขณะใดขณะหน่ึง และจดบันทึกไวโดยไมมีการสัมภาษณ 
วิธีน้ีใชกันอยางกวางขวางในการวิจัย ทั้งการสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participant Observation)  
การสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม (Non-participant Observation) โดยกลุมผูศึกษาไดลงพื้นที่สังเกตการณ
ของการทํานา ทําสวน ของชาวนาที่ทําเกษตรอินทรียที่บานโนนยาง ตําบลกําแมด อําเภอกุดชุม นอกจากน้ียัง
ไดลงมือทํากิจกรรมตางๆ รวมกับชาวนา เชน เก็บเศษหญาออกจากขาวที่สีแลว บรรจุเขาใสถุง เลี้ยงไกไข    
เก็บผัก ทอผา เรียนรูการทําธนาคารเมล็ดพันธุขาว การปลูกพืชสมุนไพร การเลี้ยงปลา การทําสวนผสม      



๘ 

 

การปลูกพืชหลังนา โดยไดรับการดูแลเอาใจใสอยางดีจากคุณพอบุญสง มาตขาว ปราชญชาวบาน ประธาน
กลุมวิสาหกิจผูผลิตขาวอินทรียเพื่อสังคม เครือขายเกษตรกรรมทางเลือกยโสธร 

  (๓) วิธีการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร เชน หนังสือ รายงานวิจัย วิทยานิพนธ บทความ สิ่งพิมพ  
ตาง ๆ ของทางจังหวัดยโสธร เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

บทที่ ๓ 

ขอมูลพืน้ฐานจากการลงสํารวจพื้นที ่

๓.๑ ขอมูลพ้ืนฐานบานโนนยาง 
  บานโนนยาง ต้ังอยูในตําบลกําแมด อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ลักษณะของดินในพื้นที่เปน
ดินรวนปนทราย ในปจจุบันเปนพื้นที่ปาสาธารณะ และปาเบญจพรรณซึ่งถูกจัดสรรใหเปนเขตพื้นที่ สปก. 
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทํานา ทําสวน เลี้ยงสัตว โดยอาศัยแหลงนํ้า
ธรรมชาติ ไดแก หวย หนอง และใชนํ้าบาดาล มีการจัดต้ังกลุมเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากการใชสารเคมี
มาทําเกษตรอินทรียวิถีธรรมชาติต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยการนําของพอบุญสง มาตขาว หลังจากน้ันไดมีการ
จัดต้ังเปนกลุมวิสาหกิจผลิตขาวอินทรียเพื่อสังคม ขับเคลื่อนรวมกับเกษตรทางเลือกและประสานงานกับ
สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร (สปก.) ในโครงการวิจัยและขยายฐานสมาชิก, เพิ่มพื้นที่การผลิต (พื้นที่ 
สปก.), และเริ่มพัฒนาระบบการแปรรูปขาวอินทรียเพื่อจําหนายในประเทศ ซึ่งมีผลผลิตหลักไดแก ขาวอินทรยี 
และพืชหลังนา ไดแก พืชตระกูลถ่ัว แตง หัวหอม และขาวโพด เปนตน  นอกจากน้ัน กลุมวิสาหกิจผูผลิตขาว
อินทรียเพื่อสังคม บานโนนยาง ยังมีกลุมอนุรักษ และพัฒนาพันธุกรรมขาวพื้นเมือง ในการจัดทําฐาน
ทรัพยากรทองถ่ิน อนุรักษและขยายพันธุขาวพื้นเมืองกวา ๑๐๐ สายพันธุ และจําหนายใหแกเกษตรกรใน
ทองถ่ินภายใตช่ือ “แมหญิงเลือกขาวปลูก” 

          

รูปท่ี ๔   แผนที่จังหวัดยโสธร และตําแหนงอําเภอภายในจังหวัดยโสธร 

 
 

 



๑๐ 

 

๓.๒ สินคาและมาตรฐานของสินคา 

  สินคาหลักของกลุมวิสาหกิจผูผลิตขาวอินทรียเพื่อสังคม บานโนนยาง ไดแก ขาวหอมมะลิ
แดง ขาวหอมนิล ขาวหอมมะลิ ๑๐๕ ขาว ๕ สายพันธุ  ขาวเหนียวดํา ขาวเหนียวแดง โดยมีการ 
สีขาวดวยเครื่องจักรขนาดเล็ก การบรรจุผลิตภัณฑมีทั้งแบบหอพลาสติกธรรมดาและแบบสุญญากาศ โดยมี
กําลังผลิตรวม ประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ ตัน/ป และกระบวนการแปรรูปยังใชแรงงานเกษตรกรในกลุมเปนหลัก 

        

รูปท่ี ๕   ผลิตภัณฑขาว ประเภทตางๆ ของกลุมวิสาหกจิผูผลิตขาวอินทรียเพื่อสังคม บานโนนยาง 

  กลุมวิสาหกิจผูผลิตขาวอินทรียเพื่อสังคม เครือขายเกษตรกรรมทางเลือกยโสธร ไดรับการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย จากสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) มาแลว ๒๐ ป ซึ่งถือไดวาเปน
หนวยตรวจรับรองเกษตรอินทรียเอกชนรายแรกในภูมิภาคเอเชียที่ไดรับการรับรองจากสหพันธเกษตรอินทรีย
นานาชาติ (IFOAM) โดยในปจจุบัน บานโนนยางมีจํานวนสมาชิกที่ทําเกษตรอินทรียแลวกวา ๑๐๐ ครอบครัว 
และยังคงเดินหนาทํางานเพื่อขยายฐานสมาชิกในเขตการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพิ่มข้ึน โดยกลุมเกษตร
อินทรียบานโนนยางไดยึดการผลิตและแปรรูปตามมาตรฐาน มกท. ต้ังแตสมัครสมาชิก มอบองคความรู     
สอนเทคนิคตางๆ รวมถึงจัดต้ังเปนศูนยอบรมการเกษตรพอเพียงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีการจัดทํา
คูมือที่ระบุกฎระเบียบ รวมทั้งแนวทางการทําเกษตรอินทรียเพื่อแจกจายใหแกเกษตรกรที่สนใจทําเกษตร
อินทรียดวย  

๓.๓ การตลาดของกลุมวิสาหกิจผูผลิตขาวอินทรียเพ่ือสังคมบานโนนยาง   

  กลุมลูกคาหลักของกลุมวิสาหกิจผูผลิตขาวอินทรียบานโนนยาง จะมุงเนนการแปรรูปและ
จําหนายแกผูบริโภคในประเทศ โดยสวนใหญเปนลูกคากลุมเฉพาะ ไดแก กลุมผูรักสุขภาพ กลุมบริษัทที่มุงเนน
ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) และกลุมลูกคาการตลาดแบบปากตอปาก สวนผักพื้นบานตามฤดูกาล จะเนน
การขายผานตลาดนัดสีเขียวในระดับชุมชน อําเภอ และจังหวัด โดยมีสวนแบงการตลาดของขาวอินทรีย ดังน้ี 

๑) บริษัทเครื่องด่ืมกระทิงแดง จํากัด คิดเปนประมาณ รอยละ ๗๐ ของผลผลิตรวม ซึ่งไดมี
การลงนามรับซื้อผลผลิตขาวอินทรียของกลุม ในโครงการ "กระทิงแดง ขาวผูกใจ" ต้ังแตป  พ.ศ. ๒๕๕๘   
เปนตนมา โดยเปนการทําสัญญาแบบปตอป 



๑๑ 

 

๒) เครือขายขาวอินทรีย เชน รานเลมอนฟารม และรานอาหาร Organic อื่นๆ คิดเปน 
รอยละ ๑๕ ของผลผลิตรวม  

๓) การกระจายสินคาแบบอื่นๆ ไดแก การเขารวมจําหนายตามงานเทศกาลตางๆ ที่ 
จังหวัดจัดข้ึน และการขายผลผลิตผานสื่ออินเตอรเนต หรือลูกคารายยอย คิดเปนรอยละ ๑๕ 
ของผลผลิตรวม  

 

รูปท่ี ๖   แผนภูมิวงกลม แสดงกลุมลูกคาของกลุมวิสาหกจิผูผลิตขาวอินทรียเพื่อสังคมบานโนนยาง  

  จากสวนแบงการตลาดกวารอยละ ๗๐ ซึ่งเปนการลงนามสัญญาซื้อ-ขาย ขาวอินทรีย ภายใต
กิจกรรม “กระทิงแดง ขาวผูกใจ” ระหวาง บริษัท เครื่องด่ืมกระทิงแดง จํากัด กับกลุมวิสาหกิจผูผลิต        
ขาวอินทรียเพื่อสังคม บานโนนยาง โดยมีเปาหมายเพื่อสนับสนุนการปลูกขาวอินทรียอยางครบวงจร ต้ังแต      
การปลูกไปจนถึงการรับซื้อผลผลิต เพื่อนําขาวอินทรียที่ไดเปนสวัสดิการอาหารกลางวันใหแกพนักงานใน
องคกรไดบริโภคขาวที่ปลอดภัย และดีตอสุขภาพ และมุงกระตุนใหพนักงานในองคกรไดมีสวนรวมในการ
ขับเคลื่อนสังคมอยางย่ังยืน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูและมีสวนรวมโดยตรงในกระบวนการการปลูกขาว
อินทรียอยางครบวงจร ไปจนถึงการตรวจสอบคุณภาพและประเมินจํานวนขาวในแปลงนา ตลอดจนติดตาม
ประเมินผลการดําเนินโครงการเปนระยะ  

      

รูปท่ี ๗    กิจกรรม “กระทิงแดง ขาวผูกใจ”  

70% 

15% 

15% 

กลุ่มลูกค้าบ้านโนนยาง  

กลุ่มกระทิงแดง  

Lemon Farm & organic 
Restaurant  

อ่ืนๆ  



๑๒ 

 

๓.๔ ประเด็นปญหาของกลุมเกษตรผูปลูกพืชอินทรียบานโนนยาง 
             จากการสํารวจโดยการลงพื้นที่ พบวากลุมเกษตรกรผูปลูกขาวอินทรียบานโนนยางประสบ
ปญหาในการดําเนินกิจการต้ังแตกระบวนการผลิต การแปรรูป และการจัดจําหนาย แตในการศึกษาครั้งน้ี   
ทางกลุมไดรับมอบหมายใหศึกษาเฉพาะสวนที่เปนปญหาเกี่ยวกับกระบวนการปลายนํ้า ไดแก การตลาด และ
การจัดจําหนายผลผลิต ซึ่งจากการศึกษาพบประเด็นปญหาตางๆ ดังน้ี 

  ๑) การสนับสนุนของภาครัฐไมตรงจุด 
     กลุมเกษตรอินทรียบานโนนยางประสบปญหาเรื่องขาดการเช่ือมโยงในเชิงลึกระหวางภาครฐั

และกลุมเกษตรกร การสนับสนุนจากภาครัฐบางครั้งจึงไมตรงตามความตองการ ทั้งจาก แนวทางการจัดซื้อ  
จัดจางของราชการ ซึ่งสวนใหญเนนเกณฑการพิจารณาดานระเบียบวิธีและราคาเปนหลัก ทําใหการพัฒนา
สาธารณูปโภคหรือการใหความชวยเหลือทางดานปจจัยการผลิตไมสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร 
เชน การสรางยุงฉางหรือโรงเรือนเก็บขาวหรือบรรจุขาวที่ตองเปนไปตามรูปแบบและระเบียบของราชการ     
(มีการกําหนดรูปแบบมาตรฐานโรงเรือนไวลวงหนา) แตไมสอดคลองกับการใชงานจริงของเกษตรกร หรือ    
การสนับสนุนปจจัยการผลิต (เครื่องสูบนํ้า) ที่มีความทนทานตอการใชงานไดนอย รวมไปถึงการสนับสนุนปุย
อินทรียที่ไมไดรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย01 เปนตน  
         นอกจากน้ี การสนับสนุนจากภาครัฐในบางลักษณะยังเปนการสรางภาระใหกับกลุมเกษตรกร 
เชน การสนับสนุนปจจัยการผลิต (ปุยคอก) ใหแกกลุมเกษตรกร ทั้งที่กลุมเกษตรกรดังกลาวไมไดประสบ
ปญหาการขาดแคลน ปญหาความถ่ีในการลงพื้นที่เจาหนาที่ของรัฐซึ่งบอยครั้งที่เขามาตรวจสอบเพื่อจะให
ความชวยเหลือ แตสวนใหญเมื่อเกษตรกรใหขอมูลไปแลวไมไดรับการสนับสนุนกลับมา เชน การเขามา
ตรวจสอบคุณภาพของดินหรือปุยอินทรีย ซึ่งเกษตรกรอยากทราบผลเพราะมีสวนสําคัญตอการปรับปรุงดิน
และกระบวนการผลิตปุยอินทรีย แตเกษตรกรกลับไมไดรับทราบผลการตรวจสอบและคําแนะนําจากเจาหนาที่
ดังกลาว จนเกิดวลีที่วา “ปกปาย ถายรูป เบิกงบ” “ราษฎรเปนคนปลูกแตขาราชการมาเด็ดเอาแตยอด” เปนตน 
         จากการสอบถามความตองการของกลุมเกษตรกรไดรับแจงวา การที่หนวยงานราชการจะเขา
มาสนับสนุนการผลิตขาวอินทรียน้ันเปนเรื่องที่ดี แตตองสอบถามเกษตรกรกอนวาตองการการสนับสนุนใน
เรื่องอะไร และในบางเรื่องตองใหเกษตรกรซึ่งเปนผูใชงานเปนผูกําหนดแบบเพื่อใหตรงกับลักษณะการใชงาน 
เชน ในปจจุบันการคัดแยกเมล็ดขาวระหวางขาวเต็มเมล็ดกับเมล็ดขาวหักยังตองใชเครื่องมือที่มีมาแตโบราณที่
เรียกวา “เขิง” ซึ่งมีประสิทธิภาพนอย จึงตองการไดรับการสนับสนุนเครื่องมือที่ทันสมัยในการคัดแยกเมล็ด
ขาวดังกลาว 

 

 

รูปท่ี ๘   อุปกรณคัดแยกเมล็ดขาว “เขิง”   

                                                             
1 ปญหาการสนับสนุนปุยที่ไมไดรับมาตรฐานเกษตรอินทรียเกิดขึ้นกับเกษตรกรในกลุมอ่ืนแตสงผลกระทบตอความ

เช่ือม่ันของเกษตรกรกลุมเกษตรอินทรียบานโนนยางที่มีตอการสนับสนุนของภาครัฐ 



๑๓ 

 

 ๒) การขาดตอนในกระบวนการสรางองคความรู  

     เกษตรกรผูปลูกขาวอินทรียบานโนนยางมีความตองการแหลงความรูทางดานโภชนาการของ
ขาวแตละสายพันธุ  และคุณประโยชนของขาวอินทรียทางวิชาการเชิงลึก ตลอดจนขอดี และขอดอยเพื่อ    
การพัฒนาการผลิตพันธุขาวแตละชนิด ซึ่งไมสามารถประสานขอขอมูลกับหนวยงานที่มีขอมูล หรือไมมีการ
เผยแพรขอมูลผลการวิจัยทั้งที่ในการจัดทํางานวิจัยเกษตรกรเปนคนใหขอมูล ทั้งน้ี เพื่อจะไดนําขอมูลดังกลาว
ไปใชในการพัฒนาพันธุขาว หรือเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อดึงดูดใหผูบริโภคหันมารับประทานผลิตผลเกษตร
อินทรียเพิ่มมากข้ึน การที่เกษตรกรขาดขอมูลดังกลาวน้ันในแงของกระบวนการพัฒนาสายพันธุขาวจึงสามารถ
พัฒนาไดเพียงปจจัยภายนอก เชน ความทนทานตอสภาพดินฟาอากาศ ความตานทานโรค ความหอมและ
ออนนุมของเมล็ดขาวเมื่อนํามาหุงสุก เปนตน โดยไมสามารถพัฒนาในสวนของคุณคาทางดานโภชนาการได 
เชน การนําขาวสายพันธุ A บวกกับสายพันธุ B แลวจะทําใหไดขาวสายพันธุใหมที่มีวิตามินสูงข้ึนหรือไม     
เปนตน การขาดองคความรูในเรื่องดังกลาวจึงทําใหไมเกิดการพัฒนาพันธุกรรมขาวที่เปนประโยชนทาง
โภชนาการ และยังสงผลใหไมมีขอมูลมาเช่ือมโยงทางดานการตลาดเพื่อดึงดูดใหผูบริโภคหันมารับประทาน
ผลิตผลเกษตรอินทรียเพิ่มมากข้ึนได 

 ๓) ขาดความสมดุลทางกลไกการตลาด 

   เน่ืองจากขาวอินทรียมีตลาดแบบเฉพาะกลุม และตนทุนการผลิตที่ซับซอนกวาขาวในแบบ   
ที่ไมไดผลิตในระบบอินทรีย จึงทําใหราคาขายสูงกวาราคาขาวหอมมะลิทั่วไปในทองตลาด ปญหาที่เกิดข้ึนคือ
กลุมเกษตรกรยังไมสามารถกําหนดราคาขายขาวอินทรียของตนเองได ปจจุบันยังคงเปนราคาที่แปรผันตาม
ราคาขาวหอมมะลิทั่วไป ซึ่งอาจไมสะทอนถึงตนทุนการผลิตที่แทจริง 

 ๔) ขาดเงินทุนสํารองในการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิก 

       เน่ืองจากภายหลังฤดูการเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้น สมาชิกของกลุมวิสาหกิจผูผลิตขาวอินทรียบาน     
โนนยางจะนําผลผลิตที่ไดมาสงขายพรอมๆ กัน ซึ่งทางกลุมไมมีเงินทุนเพียงพอตอการรับซื้อ จึงทําใหกลุม    
ตกอยูในสภาวะการขาดสภาพคลองทางดานการเงินในชวงเวลาดังกลาว ทางออกในการแกไขปญหาจึงเปนการ
ไปกูยืมเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรมาเสริมสภาพคลองเพื่อใหสามารถรับซื้อผลผลิตไดทั้งหมด แตโดยที่ใน
การกูยืมเงินดังกลาวทางธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละสามตอป ซึ่งเปนอัตราเดียวกันกับลูกคาทั่วไปของ
ธนาคาร ทั้งน้ี แมอาจเห็นไดวาอัตราดอกเบี้ยดังกลาวมีจํานวนไมสูงมากนัก แตอยางไรก็ตามหากภาครัฐมี
แนวทางที่จะสนับสนุนและสงเสริมการปลูกขาวแบบเกษตรอินทรียแลว การกําหนดอัตราดอกเบี้ยดังกลาวยอม
ไมเกิดแรงจูงใจใหมีการทําการเกษตรแบบอินทรียเพิ่มมากข้ึน 

 ๕) ผูบริโภคเปนกลุมใหญไมกระจายตัว 

      เน่ืองจากกลุมลูกคาหลักของกลุมวิสาหกิจผูผลิตขาวอินทรียบานโนนยาง จะมุงเนนการ     
แปรรูปและจําหนายผูบริโภคในประเทศ สวนใหญเปนลูกคากลุมบริษัทเครื่องด่ืมกระทิงแดง จํากัด ซึ่งคิดเปน
ประมาณ รอยละ ๗๐ ของผลผลิตโดยรวม และโดยที่บริษัทฯ สั่งซื้อขาวก็เพื่อมุงเนนความรับผิดชอบตอสังคม 
(CSR) ซึ่งไมใชแนวนโยบายโดยตรงของบริษัทฯ และในการสั่งซื้อเปนการทําสัญญาแบบปตอป ปจจัยดังกลาว
จึงทําใหเกิดความเสี่ยงตอจํานวนผูบริโภค โดยหากบริษัทฯ เลิกสั่งขาวจากกลุมยอมสูญเสียลูกคารายใหญไป 
และเปนการสูญเสียลูกคาอยางมีนัยสําคัญเน่ืองจากบริษัทฯ สั่งขาวจากกลุมจํานวนถึงรอยละ ๗๐ ของผลผลิต



๑๔ 

 

โดยรวม ดังน้ัน ในอนาคตหากบริษัทฯ ไมทําสัญญาซื้อขาวจากกลุมยอมเกิดปญหาตอการกระจายผลผลิตอยาง
แนนอน 

๓.๕ กลุมเครือขาย และปราชญชาวบาน  

  กลุมเกษตรอินทรียบานโนนยาง ไดมีการบริหารจัดการรูปแบบเครือขาย และมีการทํางาน
ใกลชิดกับเครือขายเกษตรอินทรียอื่นๆ ในจังหวัดยโสธร มีการแบงปนความรู มีแนวทางการดําเนินงานของ
กลุมที่ชัดเจน ทั้งการยกระดับผูนําแถวสอง ตลอดจนมีการสรางแรงบันดาลใจและแรงจูงใจที่ดีใหแกสมาชิก
เพื่อใหสามารถตระหนักถึงประโยชนของเกษตรอินทรีย ที่ทําใหสามารถพึ่งตนเองได และสามารถพัฒนาได
อยางย่ังยืน นอกจากน้ี ยังไดมีการจัดต้ังศูนยการเรียนรู เพื่อเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีใหแกเกษตรกรที่สนใจได มี
ปราชญชาวบานกวา ๑๐ ราย มีการดําเนินการวิจัยในพื้นที่รวมกับ สกว. ทั้งทางดานพันธุขาว การทําเกษตร
อินทรียแบบผสมผสาน และการเปดแปลงนา แปลงเกษตร เพื่อเปนแหลงศึกษาดูงาน เรียนรู ของเกษตรกรที่
สนใจ ผลงานวิจัยของปราชญกลุมวิสาหกิจผูผลิตขาวอินทรียเพื่อสังคม บานโนนยาง เชน โครงการวิจัย 
การศึกษาพันธุกรรมขาวพื้นบานเพื่อการขยายผลผลิตขาวในระบบเกษตรกรรมย่ังยืนในพื้นที่บานกุดหิน     
บานกําแมด บานโนนยาง ตําบลกําแมด อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (ดาวเรือง พืชผล และคณะ, ๒๕๕๓) 

  การลงพื้นที่บานโนนยางทําใหไดมีโอกาสเรียนรูการทําเกษตรแบบอินทรียจากปราชญ
ชาวบานหลายๆ ทาน ซึ่งแตละทานไดถายทอดความรูและประสบการณที่มีคุณคาใหแกคณะที่เดินทางลงพื้นที่
ซึ่งเปนประโยชนอยางย่ิง และควรคาตอการเอยนามของทานทั้งหลายดังกลาว ไดแก 

๑) พอเร่ิม ชูรัตน ผูสอนมีความชํานาญดานระบบการบริหารจัดการนํ้าในแปลงนาเกษตรอินทรีย  
การปลูกพืชหลังนา การทําปุยอินทรีย และฟารมไขไกอินทรีย 

๒) พออรุณ หาวงษ ผูใหความรูดานการบริหารจัดการผลผลิตเกษตรอินทรียอยางเปนระบบรวมไป
ถึงขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชนเกี่ยวกับกลุมวิสาหกิจผูผลิตขาวอินทรียบานโนนยาง 

๓) พอทวี เสนาพรหม เกษตรกรผูนําแนวทางตามพระราชดําริเกี่ยวกับการจัดทําเกษตรแบบทฤษฎี
ใหมมาประยุกตใชกับการทําเกษตรอินทรีย เปนผูทําใหเราเห็นวาตนไมตนเดียวสามารถออกผลได
หลายชนิด (ตนสังออกลูกเปนมะนาวและมะกรูด) และเปนแหลงศึกษาการนําเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
พลังงานแสงอาทิตยมาใชในการเกษตร 

๔) พอถาวร พิลานอย ผูมีความโดดเดนในเรื่องของการอนุรักษพันธขาว ซึ่งมีพันธุกรรมขาว 
ที่เก็บรักษาไวกวารอยสายพันธุ นอกจากน้ียังไดทําสวนปาเพื่ออนุรักษตนไมและพืชสมุนไพร
โบราณ โดยสิ่งที่ทําเปนการทําดวยใจเพื่ออนุรักษไวใหเปนมรดกของคนรุนหลัง 

๕) พอสนิท ทองนอย เกษตรกรผูทําเกษตรอินทรียแบบหลากหลาย ไมวาจะเปนการเลี้ยงไกเน้ือ กบ 
ปลา การปลูกเห็ด ปลูกผลไม การทําเกษตรหลังนา และการปรับปรุงดินโดยใหปุยพืชสด        
(ปอเทือง) 

๖) พอบุญกอง สุวรรณเพชร มีความโดดเดนดานการอนุรักษวิธีการทํานํ้าตาลออยแบบด้ังเดิม เปน
ชางแกะสลักไม และเปนกวีชาวบานที่มีการแตงนิทานและเรื่องเลาที่ใหขอคิดในเชิงปรัชญาตอ
สังคม 

๗) พอบุญสง มาตขาว เกษตรกรนักพัฒนาผูมีความคิดกาวหนา และมี ศิลปะในการพูด  
ซึ่งทานเปนแกนนําในการกอต้ังกลุมเกษตรกรเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากการใชสารเคมมีา 
ทําเกษตรอินทรียวิถีธรรมชาติ 



๑๕ 

 

ปราชญชาวบานเหลาน้ีไดรวมกับคนอื่นๆ อีกหลายทานซึ่งไมไดเอยนาม ไดเปนผูสราง       
องคความรูเกี่ยวกับการจัดทําเกษตรอินทรียจากการลงมือทําจริงๆ ซึ่งควรคาตอการยกยองสรรเสริญ และนํา
ความรูของทานไปเผยแพรเพื่อการพัฒนาการทําเกษตรอินทรียอยางย่ังยืนตอไป 

  

รูปท่ี ๙   โครงการสงเสรมิเกษตรอินทรีย ณ บานโนนยาง    

  

รูปท่ี ๑๐   คณะผูดูงานถายรูปรวมกบัปราชญชาวบาน และผูวาราชการจังหวัด ยโสธร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

บทท่ี ๔ 

วิเคราะหรูปแบบ/วิธีการ ในการดําเนินการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของการตลาด และชองทางการจําหนายขาว
อินทรีย บานโนนยาง ตําบลกําแมด อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  

  จากการที่ไดนําเสนอในบทที่ ๒ ถึงหลักการในการกําหนดแผนกลยุทธ และวิธีที่ใชในการ
สํารวจ เก็บขอมูล ณ บานโนนยาง และบทที่ ๓  ผลการสํารวจ และศึกษา จากการลงพื้นที่ โดยสามารถ
รวบรวมขอมูลพื้นฐาน และสภาพปญหาจริงที่เกิดข้ึนในการปลูกขาวอินทรีย ซึ่งในบทที่ ๔ น้ีจะเปนการ
วิเคราะหขอมูลที่มี เพื่อจัดทําแนวทางและแผนพัฒนาการตลาด และชองทางการจําหนายขาวอินทรีย ของ
บานโนนยาง    

๔.๑ กรอบแนวคิดในการวิเคราะห  

  ในการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน และสภาพปญหาจริงที่ เกิดข้ึนเพื่อจัดทําแนวทางและ
แผนพัฒนาการตลาด และชองทางการจําหนายขาวอินทรียของบานโนนยาง กลุมผูจัดทําจะพิจารณาถึงขอมูล
พื้นฐาน สภาพปญหาที่เกิดข้ึน ตลอดจนความตองการของกลุมเกษตรกรบานโนนยาง โดยมุงเปาที่จะพัฒนา
ชองทางการตลาด และการจัดจําหนายของเกษตรกร และเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงานดานการตลาด
ของบานโนนยางวาควรพัฒนาตอไปในทิศทางใด เพื่อใหสามารถพัฒนาการจําหนายขาวอินทรียบานโนนยางได
อยางย่ังยืน และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

๔.๒ การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน และสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นของบานโนนยางท่ีสงผลกระทบกับการ
พัฒนาการตลาด และการจัดจําหนาย  

  จากการศึกษาทั้งจากขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลปฐมภูมิจากการลงพื้นที่ ตนทุนเดิมที่บาน   

โนนยางมีความเขมแข็งอยูแลว ประกอบไปดวยสิ่งตางๆ ดังน้ี  

ปจจัยภายใน ไดแก 

 การริเริ่มทําการเกษตรดวยวิถีธรรมชาติ มากวา ๒๐ ป และไดจัดต้ังเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน 

เพื่อเพาะปลูกผลผลิตที่ ดีตอสุขภาพของผูผลิตและผูบริ โภค และเปนการรักษา

สภาพแวดลอม และมีปราชญชาวบานที่มีความรู 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดยโสธร ใหเปนเมืองเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัยไม

กระทบสิ่งแวดลอมและเพิ่มมูลคาผลผลิต 

 บานโนนยางมีการจัดการผลิตและแปรรูปเปนไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) และม ี

รูปแบบการดําเนินงานรวมกันแบบเครือขายเพื่อแบงปนความรู และสรางแรงจูงใจที่ดีแก

สมาชิก   

ปจจัยภายนอก ไดแก 

 การสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีการลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ

ในการพัฒนาเกษตรอินทรีย และพัฒนาจังหวัดใหเปนตนแบบของการพัฒนาเกษตรอินทรีย 



๑๗ 

 

 กําลังซื้อปริมาณมาก จาก บริษัท เครื่องด่ืมกระทิงแดง จํากัด ในการรับซื้อผลผลิตขาว

อินทรียภายใตโครงการ “กระทิงแดง ขาวผูกใจ” 

แตหากมองในแงของการสงเสริมการตลาด และการจัดจําหนาย การดําเนินงานของบานโนนยาง ยังพบวายังมี

ขอจํากัดตางๆ หลายประการ ดังน้ี  

 ขาดการเช่ือมโยงขอมูลคุณคาทางโภชนาการ ประโยชนของขาวพื้นบานแตละสายพันธุ เพื่อ
นําไปใชในการดึงดูด และสรางแรงกระตุนใหกลุมผูบริโภคกลุมใหมหันมารับประทานขาว
อินทรียเพิ่มข้ึน   

 มีชองทางการจัดจําหนายที่จํากัด เชน การขายขาวอินทรียจํานวนมากแกลูกคารายใหญ
อยางบริษัทกระทิงแดง (ซึ่งมีแนวโนมที่จะมีการสั่งขาวลดลงในแตละป) กลุมลูกคาขนาด
ยอมยที่ยังไมหลากหลาย ตลอดจนวิธีการจําหนายที่ตองพึ่งพาภาครัฐเพื่อไปจําหนายตาม
งานที่จังหวัดจัดให ตลอดจนการขายผาน Social Media ที่ยังทําไดไมตอเน่ือง ซึ่งดวย
รูปแบบการจําหนายรูปแบบเดิมน้ี นอกจากจะทําใหไมสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคกลุม
ใหมๆ แลว ยังทําใหกลุมเกษตรกรบานโนนยางพบกับสภาพความเสี่ยง หากกลุมฐานลูกคา
เดิมงดการสั่งซื้อขาวอินทรียไป 

ดังน้ัน หากพิจารณาถึงเปาหมายที่ตองมุงเนนในการเพิ่มศักยภาพดานการตลาด และชองทางการจําหนายขาว
อินทรีย บานโนนยาง จากขอมูลพื้นฐาน สภาพปญหาที่เกิดข้ึน ตลอดจนความตองการของกลุมเกษตรกร       
บานโนนยาง แลววิเคราะหดวยวิธี Z Process – Outward Backward Forward Process ดังแสดงในภาพ ๑ 
แลว พบวาการพัฒนาศักยภาพการตลาดบานโนนยางสามารถทําได ๕ ประการ (ตาราง ๑) ดังน้ี 

๑) การสรางกระแสการบริโภค และชองทางการจําหนายดวยการนํานวัตกรรมทางการตลาด
หลากหลายรูปแบบเขามาใช  

๒) การบริหารจัดการขอมูลเพื่อวิเคราะหทิศทางการตลาดและกลุมลูกคา  
๓) การนําความโดดเดนของกลุมวิสาหกิจชุมชนดานการผลิตขาวอินทรียมาประชาสัมพันธและสราง

ความเช่ือมั่นใหกลุมผูบริโภค 
๔) การสรางอัตลักษณของบานโนนยางดวยการนําความรูจากปราชญชาวบานเปนเรือธง (Flagship) 

พัฒนาการทองเที่ยววิถีเกษตรธรรมชาติ  
๕) การสนับสนุนดานการบริหารจัดการดวยแนวทางประชารัฐ  



๑๘ 

 

 
รูปท่ี ๑๑   การวิเคราะหบานโนนยางดวย Z Process – Outward Backward Forward Process 

ตาราง ๑  เปาหมายของการพัฒนาศักยภาพการตลาดบานโนนยาง  
Scenario (ภาพอนาคต) เปาหมาย 

๑. สรางกระแสการบริโภค และเพิม่
ความหลากหลายของผูบริโภค   

เพื่อเพิ่มจํานวนผูบริโภคขาวอินทรีย ตลอดจนความหลากหลาย

ของกลุมผูบริโภคขาวอินทรียใหมีจํานวนมากข้ึน   

๒. เพิ่ มชองทางการจัดจํ าหนาย

ผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย 

เพื่อใหสามารถจําหนายขาวอินทรียไดปริมาณ และราคาที่สงูข้ึน  

 

๓. สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ 

และเครือขาย   

เพื่อใหการบรหิารจัดการระบบเกษตรอินทรียมปีระสทิธิภาพ

และตอเน่ืองดวยการมีสวนรวมระหวางรัฐและกลุมเกษตรกร 

๔. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร

อินทรีย 

เพื่อเพิ่มเครือขาย และอัตลักษณของสถานที่ทองเที่ยวเชิง

เกษตรอินทรียเพื่อดึงดูดใหมีนักทองเที่ยวสนใจมาเที่ยวมากข้ึน  

๕. พัฒนารูปแบบการบริหารกลุม

เกษตรอินทรีย 

เพื่อวางแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรอินทรียอยางมี

ประสิทธิภาพ  

 
ซึ่งกลุมผูจัดทําจึงไดนําเปาหมายน้ี มาพัฒนา และสรางรูปแบบ/วิธีการ เพื่อใหบรรลเุปาหมายดานการตลาด
และการจัดจําหนาย ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรเกษตรอินทรียจังหวัดยโสธร ดังน้ี



๑๙ 

 

รูปแบบ/วิธีการ 

ยุทธศาสตรจังหวัด เปาหมาย กลยุทธ กิจกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  
สรางกระแสการรบัรู 
และการมีสวนรวมใน
การขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย  

๑. สรางกระแสการบริโภค และ
เพ่ิมความหลากหลายของ
ผูบริโภค   
 

 

(๑) โครงการสรางกระแสการ

บริโภคขาวอินทรีย 

 

๑.๑ สราง Brand Ambassador ที่มีความเกี่ยวของกับจังหวัด

ยโสธร หรือการทําเกษตรอินทรีย เชน คุณหม่ํา จกมก และคุณ 

ไผ พงศธร เพื่อสรางภาพลักษณ และ “สํานึกรกับานเกิด”แก

จังหวัดยโสธร 

๑.๒ Add on งานประจําป/เทศกาลของจงัหวัด เพื่อเพิ่มการเขาถึง

ผูบริโภคใหมากข้ึน  

๑.๓ ประชาสมัพันธในสื่อหลกั เชน สื่อวิทยุ โทรทัศน และสิง่พิมพ ที่

สามารถเขาถึงประชาชน ทุกกลุม ทุกเพศ และทุกวัย   

๑.๔ Road show นําผลิตภัณฑไปนําเสนอในสถานที่ตางๆ  

 

(๒)  โครงการ Social media 
เฉพาะขาวอินทรียยโสธร เชน 
FB, Line, IG  

๒.๑ เพิ่มชองทางการขายดวยการสรางเน้ือหา (content) รวมถึง

ขอมูลขาวสาร และความรูเรื่องคุณประโยชนของการ

รับประทานขาวอินทรียผาน Social Media   

 

 



๒๐ 

 

ยุทธศาสตรจังหวัด เปาหมาย กิจกรรม ลักษณะการดําเนินการ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  
เพิ่มตลาด และชองทาง
การจําหนายในประเทศ 

๒. เพ่ิมชองทางการจัดจําหนาย    (๑) โครงการสรางรานคา E-

commerce  

 

๑.๑  รานคา E-commerce จะชวยกอใหเกิดประโยชนที่ดีทั้งแก

ผู ผ ลิ ตข าวอิ นทรีย ที่ ส ามารถ เปดตลาดใหม  และ เพิ่ ม

ความสัมพันธกับลูกคาไดทั่วถึง ข้ึน สวนในแงของ  ผูซื้อ 

นอกจากจะชวยใหเกิดความสะดวกสบายในการซื้อผลิตภัณฑ

แลว ยังสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลทั้งกับผูผลิต และผูบริโภค

รายอื่นไดโดยตรงอีกดวย   

(๒) โครงการ QR CODE บอกเลา 

Story  

๒.๑ พัฒนาบรรจุภัณฑใหมี QR CODE บอกเลาเรื่องราวขอมูลตางๆ 

เชน ขอมูลโภชนาการ การสั่งซื้อ หรือการสรางเรื่องราวที่แตง

ข้ึน ใหเกี่ยวของกับการสงเสริมการซื้อขาวอินทรีย เพื่อดึงดูด

ผูบริโภคใหมากข้ึน  

(๓)  โครงการเช่ือมสัมพันธขยาย

ตลาดเพิ่มคูคารายใหญ 

๓.๑ เพิ่มชองทางการขายไปยังกลุมคูคารายใหญ โดยอาจจะใช

รูปแบบการดําเนินการเดียวกับการขายใหแกบริษัทกระทิงแดง

ของบานโนนยาง 

(๔)  โครงการทําขอตกลงกบั

บริษัทขนสงสินคา  เชน 

ไปรษณียไทย, Kerry 

Express  

๔.๑ เพิ่มชองทางการขนสงขาวอินทรีย โดยการทําขอตกลงกับ

บริษัทขนสงสินคาตางๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแกผูบริโภค

และเปนการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายอีกชองทางหน่ึง  

 

 



๒๑ 

 

ยุทธศาสตรจังหวัด เปาหมาย กิจกรรม ลักษณะการดําเนินการ  

ยุทธศาสตรท่ี ๔  
เพิ่มตลาด และ
ชองทางการจําหนาย
ในประเทศ 
 

๓. สงเสริมการมีสวนรวมของ

ภาครัฐ และเครือขาย   

(๑) โครงการสานพลังประชารัฐ สงเสรมิ

ขาวอินทรีย  

๑.๑ จัดต้ังองคกรตลาดกลางเกษตรอินทรีย โดยมีผูแทน

เกษตรกร ปราชญชาวบาน พาณิชยจังหวัด ที่แตงต้ัง

โดยผูวาราชการจังหวัดยโสธรเพื่อทําหนาที่กํากับ

นโยบาย  สงเสริมการคาเกษตรอินทรียภายใน และ

ภายนอกจังหวัดยโสธร  

๑.๒ สนับสนุนเงินทุน/เงินกูปลอดดอกเบี้ย เพื่อกลุมเกษตร

อินทรีย ในการใชรับซื้อผลผลิตจากสมาชิก  

๑.๓ สนับสนุนใหนํางานวิจัยที่ไดทําการศึกษามาแลว       

ทั้งจากภาคการศึกษา สถาบันวิจัยตางๆ และการวิจัย

ทองถ่ิน ที่สามารถตอยอดไดมาประยุกต หรือสราง

นวัตกรรม เพื่อใชในการทําเกษตรอินทรีย  

๔. สงเสริมการทองเท่ียวเชิงเกษตร

อินทรีย  

(๑) โครงการสรางอัตลักษณ และเครือขาย

ทองเที่ยวเกษตรอินทรีย  

๑.๑สรางการทองเที่ยวเกษตรอินทรียรูปแบบใหมที่มี

ลักษณะเฉพาะตัวของจังหวัดยโสธร เชน กิจกรรมการ

ปลูกขาวอินทรียวิถียโสธร การจัด FARM STAY 

เพื่อใหไดเรียนรูจากประสบการณจริง ซึ่งกิจกรรม

เหลาน้ี จะชวยดึงดูดนักทองเที่ยว และผูสนใจทํา

เกษตรอินทรียใหไดเขามามีสวนรวม ไดรับความรู 

และประสบการณ ตลอดจนความบันเทิงที่ไมสามารถ

หาไดจากที่สถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ  



๒๒ 

 

ยุทธศาสตรจังหวัด เปาหมาย กิจกรรม ลักษณะการดําเนินการ  

ยุทธศาสตรท่ี ๔  
เพิ่มตลาด และ
ชองทางการจําหนาย
ในประเทศ 

๕. พัฒนารูปแบบการบริหารกลุม

เกษตรอินทรีย 

(๑) โครงการ พี่สอนนอง เพื่อนสอนเพื่อน 

พัฒนาเกษตรอินทรีย  

๑.๑ สรางระบบ Coaching หรือ Sharing โดยใหเกษตรกร 

และ/หรือปราชญชาวบาน และผูทรงคุณวุฒิที่มีความ

เช่ียวชาญในการทําเกษตรอินทรีย และการบริหาร

จัดการ มาใหคําแนะนํา ชวยเหลือ พัฒนา การทํา

เกษตรอินทรีย ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการทั้ง

ระบบ  (การผลิต การแปรรูป การตลาด) เพื่อลด

ข้ันตอนการดําเนินงาน ทําไดอยางสะดวกรวดเร็ว โดย

การเรียนรู เทคนิค หรือแนวคิดจากผูที่มีประสบการณ  

๑.๒ นําเสนอแนวปฏิบัติที่ ดี (Best practices) ใหแก

เกษตรกรอินทรีย หรือกลุมวิสาหกิจผูผลิตขาวรายใหม 

ไดเรียนรูจากกลุมเกษตรกรที่มีประสบการณ เพื่อนํา

ความรู และแนวทางไปประยุกตใชในการทํา และจัด

จําหนายเกษตรอินทรียของตนได   

(๒)  โครงการพัฒนา Information 

Center  

๒.๑ สรางระบบฐานขอมูล (database/web base, 
application, back office) เพื่อเก็บขอมูลขาว
อินทรีย และโภชนาการของขาวแตละชนิด ตลอดจน
ขอมูล จํานวน (stock) ขาวแตละชนิด จํานวน
ยอดขาย และชนิดขาวที่ผูบริ โภคนิยมซื้อ เพื่อที่
สามารถนําขอมูลดังกลาว มาวิเคราะหหาแนวโนม 
ความตองการของผูบริโภค และจัดการการดําเนินงาน
ไดอยางเปนระบบมากข้ึน  



๒๓ 

 

เมื่อพจิารณาในเปาหมายที่กลุมผูจัดทําไดวางไวทั้ง ๕ ประการ กลุมผูจัดทํามีขอเสนอแนะและขอคิดเห็น ดาน

ผูรบัผิดชอบหลักคือจงัหวัดยโสธร และผูสนับสนุนเพื่อใหบรรลเุปาหมาย ไดแก หนวยงานของกระทรวงตางๆ 

ดังน้ี  

๑. การสรางกระแสการบริโภค และเพ่ิมความหลากหลายของผูบริโภค   
หนวยงานสนับสนุนภาครัฐ: กระทรวงพาณิชย 

กลุมเกษตรกรบานโนนยางไดมุงเนนการจําหนายแกผูบริโภคในประเทศ โดยมีสวนแบง
การตลาดเปนกลุมลูกคาเฉพาะ ไดแก กลุมบริษัทที่มุงเนนความรับผิดชอบตอสังคม กลุมผูรักสุขภาพ และกลุม
ลูกคาการตลาดแบบปากตอปาก  ทําใหประสบปญหาที่ไมสามารถขยายฐานลูกคาไปยังผูบริโภคกลุมใหมๆ  
ดังน้ัน จึงมีความจําเปนที่ตองมีการประชาสัมพันธ และสรางกระแสใหประชาชนกลุมอื่น ไดมีการรับรู และเขา
มามีสวนรวมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรียใหมากย่ิงข้ึน ทั้งน้ี วิธีการประชาสัมพันธเพื่อสรางการรับรู 
สามารถดําเนินการไดหลายชองทาง โดยข้ึนอยูกับงบประมาณที่จังหวัดไดรับ ตลอดจนอาศัยกระแสสังคม 
แฟช่ัน และความรับรูของผูบริโภคในชวงที่จะดําเนินการ ซึ่งสามารถประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ได
หลากหลาย เชน สื่อวิทยุ โทรทัศน สิ่งพิมพ, สื่ออิเล็กทรอนิกส การจัดงาน Roadshow เปนตน    

๒. การเพ่ิมชองทางการจัดจําหนาย   
หนวยงานสนับสนุนภาครัฐ: กระทรวงพาณิชย และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

กลุมเกษตรกรบานโนนยาง มีชองทางการตลาดที่เนนการตลาดแบบปากตอปาก และกลุม
ลูกคาเดิมที่ไดมีการลงนามทําสัญญารวมกัน ซึ่งนับวาเปนจุดแข็งและจุดออนในคราวเดียวกัน กลาวคือเปนจุด
แข็งเพราะเปนการผลิตที่มีฐานลูกคารองรับแลว แตก็เปนจุดออนเพราะยังมีความเสี่ยงดานการจําหนายอยู 
หากกลุมลูกคาฐานเดิมน้ี ลดจํานวนการสั่งซื้อลง ดังน้ัน เพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว กลุมเกษตรกรบานโนนยาง
จึงจําเปนที่ตองพัฒนาวิธีและเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย ใหมีความหลากหลาย และสามารถเขาถึงผูบริโภค
ไดมากข้ึน  เชน การสรางรานคา E-commerce ที่มีผูประสานงานดูแลอยางตอเน่ือง การพัฒนาบรรจุภัณฑให
มีเรื่องราว สรางความนาสนใจ และเขาถึงขอมูลไดสะดวกและรวดเร็วข้ึนดวยการใช QR Code การสราง
รูปแบบการจําหนายขาวอินทรียกับคูคารายใหญเปนเครือขายของจังหวัด ดวย Model คลายกับการทํา
ขอตกลงกับบริษัทกระทิงแดง และการสรางเครือขายกับบริษัทขนสง เพื่อรองรับฐานลูกคาใหมๆ ที่มาจาก
รูปแบบการสรางรานคาอิเล็กทรอนิกส  

๓. สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ และเครือขาย   
หนวยงานสนับสนุนภาครัฐ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรมุงเนนการจัดต้ังองคกรตลาดกลางเกษตรอินทรียในระดับจังหวัด มีองคประกอบสําคัญ ไดแก 
ผูแทนจากกลุมเกษตรกร, พาณิชยจังหวัด และเกษตรจังหวัด ที่จะมีสวนสําคัญในการรวมกันกําหนดโครงสราง
พื้นฐานที่จําเปน เชน ชนิดและประเภทของโรงสี, ปุยที่ใชสําหรับเกษตรอินทรีย และอื่นๆ นอกจากน้ันยังชวย
แทรกแซงกลไกตลาดของขาวอินทรีย ไมใหผันผวนตามราคาขาวหอมมะลิปกติจนเกินไป การสงเสริมใหมี
เงินทุนปลอดดอกเบี้ยในการรับซื้อผลผลิต หรือใชในการดึงดูดใหเกษตรกรรายอื่นหันมาทําเกษตรอินทรียให
มากข้ึน นอกจากน้ี การใหความรู ตลอดจนการนํางานวิจัยมาประยุกตใชเพื่อพัฒนาการผลิต ตลอดจน
การตลาดก็เปนสวนสําคัญ กลุมเกษตรกรบานโนนยาง มีเครือขายชุมชน และปราชญชาวบานที่มีความรูดาน



๒๔ 

 

เกษตรอินทรียเปนจุดแข็งที่ดีอยูแลว แตที่ตองพัฒนาเพิ่มเติมคือการสรางเครือขายกับภาครัฐบาลในการ
สงเสริมปจจัยในการดําเนินการดานเกษตรอินทรีย  

๔. สงเสริมการทองเท่ียวเชิงเกษตรอินทรีย 
หนวยงานสนับสนุนภาครัฐ: กระทรวงการทองที่ยวและกีฬา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และ
กระทรวงคมนาคม   

ถึงแมวากลุมเกษตรกรบานโนนยาง จะพัฒนาการดําเนินการเกษตรอินทรียไปสูการจัดต้ัง
ศูนยการเรียนรูดานเกษตรอินทรีย แตยังไมสามารถนําอัตลักษณ และรูปแบบเฉพาะตัวคือการมีปราชญ
ชาวบาน และการทําเกษตรวิถีธรรมชาติ มาใชใหเปนจุดเดน ดึงความสนใจของนักทองเที่ยวกลุมอื่น
นอกเหนือจากการศึกษาดูงานภายใตเครือขายศูนยเรียนรูได ดังน้ัน เพื่อสรางอัตลักษณใหสามารถดึงดูด
นักทองเที่ยว และผูสนใจไดรับความรูดานเกษตรอินทรียใหมากข้ึน กลุมผูจัดทําไดประเมินรูปแบบการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะกับบานโนนยางเปนแนวทาง Farm stay โดยใหผูสนใจรวมทํากิจกรรมกับกลุม
เกษตรกรตลอดทั้งป และมีการบริการจองและจัดการหองพักที่ทันสมัย เปนที่นาสนใจ แกนักทองเที่ยวใหมาก
ข้ึน ในขณะเดียวกันภาครัฐจําเปนตองใหการสนับสนุนดานตางๆ เชน การบริการดานคมนาคมแกนักทองเที่ยว  

๕.  พัฒนารูปแบบการบริหารกลุมเกษตรอินทรีย 
หนวยงานสนับสนุนภาครัฐ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

กลุมเกษตรกรบานโนนยาง มีเครือขาย และตลาดเดิมที่เปนจุดแข็งอยูแลว แตเพื่อใหระบบ
การผลิตขาวอินทรีย สามารถดําเนินการไปไดอยางตอเน่ือง กลุมบานโนนยางควรที่จะพัฒนาฐานขอมูลตางๆ    
ที่สําคัญ เชน ขอมูลขาวอินทรีย และโภชนาการของขาวแตละชนิด ปริมาณ stock ที่มี ตลอดจนขอมูลสถิติ
การตลาด เชน จํานวนยอดขายของขาวแตละชนิด และชนิดขาวที่ผูบริโภคนิยมซื้อ เพื่อใหสามารถนําขอมูล
ดังกลาวมาวิเคราะหการตลาดตอไป นอกจากน้ี เทคนิคการสอนงาน การนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี จะเปนการ
กระตุนและเปนการเพิ่มศักยภาพในการทําเกษตรอินทรียในอนาคตไดดวย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

บทที่ ๕ 

บทสรปุ 

  การพัฒนาการตลาดและสงเสริมการจําหนายขาวอินทรียของบานโนนยาง ตําบลกําแมด 
อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ดวยวิธีการกําหนดเปาหมาย กลยุทธ และวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน และสภาพ
ปญหาจริงที่เกิดข้ึนในการปลูกขาวอินทรีย ตลอดจนความตองการของกลุมเกษตรกรบานโนนยาง ทั้งจาก
ขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลปฐมภูมิจากการลงพื้นที่ โดยมุงเปาที่จะพัฒนาชองทางการตลาด และการจัดจําหนาย
ของเกษตรกร และเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงานดานการตลาดของบานโนนยางวาควรพัฒนาตอไปใน
ทิศทางใด เพื่อใหสามารถพัฒนาการจําหนายขาวอินทรียบานโนนยางไดอยางย่ังยืน และมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน พบวาจุดเดนของกลุมเกษตรกรบานโนนยาง ซึ่งรวมตัวทําการเกษตรวิถีธรรมชาติมากวา ๒๐ ป จนต้ัง
เปนกลุมวิสาหกิจผลิตขาวอินทรียเพื่อสังคม มีการจัดการผลิตและแปรรูปเปนไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
(มกท.) มีปราชญชาวบานและรูปแบบการดําเนินงานรวมกันแบบเครือขาย ปจจุบันไดรับการสนับสนุนภายใต
ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียของจังหวัดยโสธร และมีลูกคาหลักคือบริษัท เครื่องด่ืมกระทิงแดง จํากัด 
ในการรับซื้อผลผลิตขาวอินทรียภายใตโครงการ “กระทิงแดง ขาวผูกใจ” อยางไรก็ตามแมจะมีการผลิตและ
การแปรรูปที่เขมแข็งและโดดเดน บานโนนยางยังขาดการสงเสริมการตลาด และการจัดจําหนาย ขาดขอมูล
คุณคาทางโภชนาการของขาวพื้นบานแตละสายพันธุเพื่อมาใชสราง Brand story ในการจูงใจผูบริโภค และ
ประสบปญหาดานการบริหารจัดการเงินทุน โดยเฉพาะในชวงเก็บเกี่ยวขาวซึ่งมีเพียงปละครั้ง กลุมวิสาหกิจไม
สามารถสํารองเงินทุนไดเพียงพอตอการรับซื้อขาวจากเกษตรกรในกลุมเพื่อการเก็บไวจําหนาย และการ
สนับสนุนจากภาครัฐที่ยังไมตรงกับความตองการของเกษตรกรอยางแทจริง  

เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหการพัฒนาศักยภาพการตลาดบานโนนยางดวยวิธี Z Process        
– Outward Backward Forward  Process พบวามีเปาหมายสําคัญในการพัฒนา ๕ ประการ ไดแก ๑) การ
สรางกระแสการบริโภค และเพิ่มความหลากหลายของผูบริโภค ๒) การเพิ่มชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑ
เกษตรอินทรีย ๓) การสงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ และเครือขาย ๔) การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร
อินทรีย และ ๕) พัฒนารูปแบบการบริหารกลุมเกษตรอินทรีย ดังแสดงในแผนภาพดานลาง 

 

 



๒๖ 

 

ภาคผนวก 

๑. ตัวอยางโครงการเพือ่พฒันาการตลาด และชองทางการจัดจําหนาย 

ชื่อโครงการ : การสรางระบบ QR Code สูการเลาเร่ืองขาวอินทรียวิถียโสธรเพ่ือเพ่ิมชองทางการตลาด 

๑. เหตุผลความเปนมา 

  ตามยุทธศาสตรเกษตรอินทรียวิถียโสธรของจังหวัดยโสธร ยุทธศาสตรที่ ๔ การเพิ่มตลาด
และชองทางการจําหนายในประเทศ ซึ่งมุงเนนที่จะพัฒนาตลาด และชองทางการจําหนาย เพื่อนําไปสู         
๕ เปาหมาย ไดแก ๑) เพื่อเพิ่มมูลคาการสงออกผลผลิตและผลิตภัณฑเกษตรอินทรียไปตางประเทศใหมากข้ึน 
๒) เพื่อเพิ่มมูลคาการจําหนายผลผลิตและผลิตภัณฑเกษตรอินทรียในประเทศใหมากข้ึน ๓) เพื่อเพิ่มจํานวน
ตลาดนัดเกษตรอินทรียในจังหวัดยโสธรใหมากข้ึน ๔) เพื่อใหมีตลาดกลางในการรวบรวมจําหนายผลิตภัณฑ
เกษตรอินทรียในจังหวัด ๕) เพื่อสรางแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรอินทรียในจังหวัดยโสธร ซึ่งจากลงพื้นที่
พบวากลุมผูทําเกษตรอินทรีย ตางก็ประสบปญหาในการทําเกษตรอินทรียตางกันไป เชน ปญหาการชักจูง
เกษตรกรใหหันมาทําเกษตรอินทรียของหมูบานตนนํ้า การแปรรูปผลผลิตไปสูผลิตภัณฑอื่นๆของหมูบาน  
กลางนํ้า และปญหาการเพิ่มชองทางการตลาดของหมูบานปลายนํ้า โดยที่กลุมผูทําเกษตรอินทรียที่มีบทบาท
โดดเดน และมีวิวัฒนาการการทําเกษตรอินทรียมายาวนานกลุมหน่ึงในจังหวัดยโสธร ไดแกกลุมวิสาหกิจผูผลิต
ขาวอินทรียเพื่อสังคมเครือขายเกษตรกรรมทางเลือกยโสธรบานโนนยาง ตําบลกําแมด อําเภอกุดชุม      
จังหวัดยโสธร เปนกลุมที่ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย จากสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
(มกท.) มาแลวกวา ๒๐ ป และมีจํานวนสมาชิกที่ทําเกษตรอินทรียแลวกวา ๑๐๐ ครอบครัว ตลอดจนมี
แนวทางในการขยายฐานสมาชิกในเขตการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพิ่มข้ึน ดวยวิธีการดําเนินแนวทาง    
การผลิตและแปรรูปตามมาตรฐาน มกท. เริ่มต้ังแตการสมัครสมาชิก การสงมอบองคความรู สอนเทคนิคตางๆ 
รวมถึงการจัดต้ังเปนศูนยอบรมการเกษตรพอเพียงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีการจัดทําคูมือที่ระบุ
กฎระเบียบ รวมทั้งแนวทางการทําเกษตรอินทรียเพื่อแจกจายใหแกเกษตรกรที่สนใจทําเกษตรอินทรียดวย  

   ถึงแมวากลุมเกษตรกรบานโนนยางจะมีจุดเดนในดานการผลิต และการแปรรูปที่เขมแข็งและ
โดดเดนในเรื่องการรวมตัวทําการเกษตรวิถีธรรมชาติมามากกวา ๒๐ ป จนสามารถต้ังเปนกลุมวิสาหกิจผลิต
ขาวอินทรียเพื่อสังคม มีการจัดการกระบวนการผลิตและแปรรูปเปนไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.)       
มีปราชญชาวบานและรูปแบบการดําเนินงานรวมกันแบบเครือขาย แตก็ยังประสบปญหาการสงเสริมการตลาด 
และการจัดจําหนาย การขาดขอมูลคุณคาทางโภชนาการของขาวพื้นบานแตละสายพันธุเพื่อมาใชสราง Brand 
story ในการจูงใจผูบริโภค การพัฒนากลไกทางการตลาดเพิ่มตอบสนองยุทธศาสตรเกษตรอินทรียดังกลาวให
เกิดผลเปนรูปธรรม ดังน้ันเพื่อสงเสริมการตลาด จึงเห็นควรจัดทําโครงการ “การสรางระบบ QR Code       
สูการเลาเร่ืองขาวอินทรียวิถียโสธรเพ่ือเพ่ิมชองทางการตลาด” เพื่อใหผูบริโภคไดรับทราบถึงจุดกําเนิดของ          
ขาวอินทรียวิถียโสธร เสนทางของขาวอินทรียต้ังแตการเปนเมล็ดพันธุสูกระบวนการผลิตแปรรูป จนกระทั่ง
เปนผลิตภัณฑที่วางขายตามทองตลาด วามีข้ันตอนและระยะเวลาในการผลิตเชนไร ตลอดจนคุณคาทาง
โภชนาการของขาวอินทรีย แตละสายพันธุวามีประโยชนอยางไร 

 ซึ่งปจจุบันโทรศัพทเคลื่อนที่แบบ Smartphone ถือเปนอุปกรณพื้นฐานที่ทุกคนมี ดังน้ันการ
มี QR Code จะชวยใหผูบริโภคสามารถเขาถึงขอมูลที่สําคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินคา        
การสั่งซื้อผานระบบอินเตอรเน็ต เครือขายสังคมออนไลน และรานคาออนไลนตางๆ ที่สามารถอํานวยความ



๒๗ 

 

สะดวกใหแกผูบริโภคในการเขาถึงสินคา นอกจากน้ี QR Code เลาเรื่องยังเปนอีกชองทางหน่ึงในการบอกเลา
เรื่องราวความเปนมาของผลิตภัณฑ การสรางจุดเดนในการสรางแบรนดสินคาใหเปนที่จดจํา ตลอดจนเขาถึง
ความรูสึกรวมกันระหวางผูผลิตและผูบริโภค ซึ่งสามารถนําไปสูการเพิ่มมูลคาของสินคาใหสูงข้ึนได  

๒. วัตถุประสงค 
(๑) เพื่อสงเสริมชองทางการตลาดการแขงขันขาวอินทรียของจังหวัดยโสธร 
(๒) เพื่อกระตุนกระแสการบริโภค และดึงดูดความสนใจผูบริโภคใหสนใจผลติภัณฑขาวอินทรียมาก

ข้ึน 
(๓) เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรเกษตรอินทรียจังหวัดยโสธร 
(๔) เพื่อเพิ่มมูลคาและความนาเช่ือถือของผลิตภัณฑขาวอินทรียของจังหวัดยโสธร 
(๕) เพื่อใหผูบริโภคและผูผลิตสามารถมีชองทางในการสื่อสารขอมูล โดยการเช่ือมโยงรับสงขอมูลตอ

กันผานระบบ QR Code ได 

๓. กลุมเปาหมาย 
 กลุมลูกคาเปาหมายแบงเปน ๒ ระดับ 
 (๑) ผูมีรายไดนอยถึงปานกลางในประเทศ 
 (๒) ผูมีรายไดสูงในประเทศ (ลูกคาระดับ Premium) 

๔. วิธีการและขั้นตอนดําเนินการ 
(๑) สํานักงานพาณิชยจังหวัด และสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด รวมกันศึกษารวบรวมขอมูล

ความเปนมาของเกษตรอินทรีย โดยเฉพาะขาวอินทรียของจังหวัดยโสธร โดยใชกรณีของบาน    
โนนยางเปนกลุมตัวอยางในการศึกษา เพื่อจัดทําเรื่องเลาหรือเรื่องราวความเปนมาของขาว
อินทรีย (Story)  

(๒) สํานักงานพาณิชยจังหวัด ศึกษา จัดทําระบบ QR Code และจัดทําระบบฐานขอมูลขาวอินทรีย
สําหรับการจัดทําการตลาดขาวอินทรีย  

(๓) สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด จัดทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ QR Code และ Story ของขาว
อินทรียผานชองทางสื่อตางๆ เชน ปายโมษณา โทรทัศน วิทยุ แผนพับ แถลงขาว สื่อสังคม
ออนไลนตางๆ อยางเปนระบบและตอเน่ือง 

(๔) สํานักงานพาณิชยจังหวัด ทดลองใชระบบ QR Code ในการจําหนายผลิตภัณฑขาวอินทรียของ
จังหวัดยโสธร 

(๕) สํานักงานพาณิชยจังหวัด ติดตามประเมินผลและพัฒนารูปแบบการตลาดเพื่อเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑและรายไดดานขาวอินทรีย 

 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

๕. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๖ เดือน (เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

กิจกรรม มิ.ย. ๖๐ ก.ค. ๖๐ ส.ค.๖๐ ก.ย. ๖๐ ต.ค. ๖๐ พ.ย. ๖๐ 

๑. เตรียมการ และวางแผนการ

ดําเนินการ 

      

๒. ดําเนินการตามข้ันตอนวิธีการ

ที่กําหนด 

      

๓. ประเมินผลโครงการ 

 

      

๔. ติดตามผลโครงการ 

 

ติดตามผลการดําเนินงานตอเน่ืองทกุ ๆ ๖ เดือน 

 
๖. หนวยงานผูรับผิดชอบ 

(๑) กลุมวิสาหกจิผลิตขาวอินทรียเพื่อสังคมบานโนนยาง 
(๒) สํานักงานพาณิชยจงัหวัดยโสธร 
(๓) สํานักงานประชาสัมพันธจงัหวัดยโสธร 
(๔) สํานักงานเกษตรและสหกรณจงัหวัดยโสธร 

๗. งบประมาณ 
 งบประมาณดานการสงเสรมิเกษตรอินทรียของจังหวัดยโสธร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๘. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
(๑) จังหวัดยโสธรมีชองทางการตลาดในการแขงขันขาวอินทรีย 
(๒) จังหวัดยโสธรสามารถกระตุนกระแสการบริโภค และดึงดูดความสนใจผูบริโภคใหสนใจผลติภัณฑ

ขาวอินทรียมากข้ึน มีรายไดมาก 
(๓) จังหวัดยโสธรสามารถดําเนินการตอบสนองยุทธศาสตรเกษตรอินทรีย 
(๔) จังหวัดยโสธรสามารถเพิ่มมูลคาและสรางความนาเช่ือถือของผลิตภัณฑขาวอินทรีย 
(๕) เพื่อใหผูบริโภคและผูผลิตสามารถมีชองทางในการสื่อสารขอมูล โดยการเช่ือมโยงรับสงขอมูลตอ

กันผานระบบ QR Code ได 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

๙. รูปแบบตัวอยางระบบ QR Code   
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๒. เอกสารประกอบการนําเสนอ  
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