
งานพัฒนาผลิตภัณฑเ์กษตรอินทรีย์ของชุมชนบ้านโนนทรายงาม 
การศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ บ้านโนนทรายงาม ต าบลหนองคู อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของชุมชน
บ้านโนนทรายงาม โดยน าแนวคิดเชิงออกแบบ (design thinking) มาปรับใช้ในการศึกษาท าความเข้าใจผลิตภัณฑ์และการตลาด
ของชุมชนบ้านโนนทรายงามในปัจจุบัน ศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ในเชิงการค้า รวมถึงวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่สอดคล้องกับศักยภาพชุมชน วิถีชีวิตของชาวบ้าน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร และทิศทางการ
พัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยงานศึกษานี้ใช้วิธีศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (สัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกร) และ
ข้อมูลทุติยภูมิ (เอกสารงานวิจัย แผนพัฒนาชุมชน และข้อมูลที่เปิดเผยในอินเทอร์เน็ต) ประกอบกัน ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป
ดังนี ้
 

การศึกษาบริบทของผู้ผลิต 
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านโนนทรายงาม มีการปลูกข้าวตามกรรมวิธีซึ่งได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้วด้วยกัน

จ านวน 6 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมนิล ข้าวเหนียว กข 6 ข้าวเหนียวด าลีลาทรณ์และ
ข้าวไรซ์เบอรี่ รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ เช่น ผลไม้ พืชผักสวนครัว ปลา ไข่ไก่ เป็นต้น ไว้เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน 
และเพื่อการค้าบางส่วน โดยปัจจุบันก าลังการผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่มสมาชิกในรูปของข้าวเปลือกอยู่ท่ีประมาณ 70 - 80 ตันต่อ
ปี ซึ่งจากปริมาณการผลิตดังกล่าว แบ่งออกได้เป็นสองส่วนดังนี ้

1. ข้าวเปลือกประมาณ 60 – 70 ตัน จะถูกจ าหน่ายให้กับกลุ่มเกษตรอินทรีย์จังหวัดศรีสะเกษที่มีการท าข้อตกลงร่วมกัน
ไว้ โดยราคารับซื้ออยู่ที่ประมาณ 20 บาท/กก. ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้าวและการตากข้าว ซึ่งหลังจากนั้นจะน าข้าวเปลือกไปสีท าการ
บรรจุหีบห่อและเพิ่มมูลค่าสินค้าก่อนน าส่งออกไปยังต่างประเทศ 

2. ข้าวเปลือกที่เหลืออีกประมาณ 10 – 20 ตัน บางส่วนจะน ามาสีเพื่อบริโภคเองในครัวเรือน บางส่วนเก็บไว้เพื่อเป็น
พันธุ์ข้าวส าหรับปลูกในฤดูกาลผลิตต่อไป และส่วนใหญ่จะน าไปสีเป็นข้าวสารด้วยโรงสีขนาดเล็กของชุมชน ซึ่งเป็นเครื่องสีข้าว
อินทรีย์โดยเฉพาะและสามารถสีข้าวได้ 500 กก./วัน และน าข้าวสารไปบรรจุลงในถุงสุญญากาศ โดยใช้เครื่องของกลุ่มเกษตรกร
ใกล้เคียง จากนั้นจึงน าใส่กล่องที่ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจัดท าไว้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ข้าวสารส่วนใหญ่จะถูกขายไปยัง
ผู้บริโภคโดยตรงผ่านผู้ให้บริการจัดส่งทางไกล เช่น ไปรษณีย์ไทย หรือ Kerry Express ซึ่งผู้บริโภครู้จักข้าวอินทรีย์ของกลุ่มฯ จาก
การออกงาน OTOP ที่มักจะเดินสายในบริเวณกรุงเทพฯ เป็นหลัก ส าหรับข้าวสารอีกจ านวนหนึ่ง กลุ่มฯ จะน าไปวางขายที่ตลาดนัดสี
เขียวใน จ. ยโสธร โดยราคาขายข้าวอินทรีย์ผ่านช่องทางนี้อยู่ที่ประมาณ 40 – 60 บาท/กก. 

ข้อมูลจากการลงพื้นที่ช้ีให้เห็นว่า กลุ่มสมาชิกฯ มีความมั่นคงและแข็งแรงเพราะสาเหตุส าคัญส่วนหน่ึงมาจากการมีผู้น าที่
มีความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์อันแรงกล้าที่อยากจะให้ผู้บริโภคข้าวได้รับสิ่งดีมากกว่าที่จะค้าขายท าก าไร และอยากจะให้เกษตรกรใน
กลุ่มฯ มีชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งพาตนเองได้อย่างพอเพียง โดยไม่มีต้องกู้หนี้ยืมสิน 
 

การศึกษาบริบทของผู้บริโภค 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อข้าวอินทรีย์ในแต่ละช่องทางการจัดจ าหน่าย1 พบว่า ปัจจุบันในประเทศไทยมี
อยู่ด้วยกันท้ังหมด 5 ช่องทาง ได้แก่ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (modern trade) ร้านกรีนท่ีมีภาพลักษณ์พรีเมี่ยม / ไม่พรีเมี่ยม ตลาด
นัดสีเขียวและซื้อตรงจากเกษตรกรที่หน้าฟาร์ม และการสั่งซื้อโดยตรงผ่านระบบสมาชิก  
 
 
 

                                                           
1
 กนกพร กลิ่นเกลา. 2558. พฤติกรรมการซือ้สินค้า (shopper behavior) และกลยทุธ์การตลาดในแตล่ะช่องทางการจ าหน่ายข้าว
อินทรีย์. คณะพานิชยศาสตร์และการบญัชี. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  



วิเคราะห์ปัญหาการขายข้าวอินทรีย์ 
 จากการศึกษาบริบทของกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภคตามข้างต้น สามารถสรุปประเด็นปัญหาของการเพิ่มมูลค่าสินค้าและ
การขยายช่องทางจ าหน่ายได้ดังนี้ 

 บรรจุภัณฑ์ / ช่ือและ logo ของแบรนด์ ยังไม่สื่อสารจุดขายของผลิตภัณฑ์ 

 ยังเข้าไม่ถึงกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายมากนัก เนื่องจากขายผ่านงาน OTOP และตลาดนัด 

 คู่แข่งขายปลีกข้าวอินทรีย์มีจ านวนมาก หากไม่มีจุดขายที่แตกต่าง จะแข่งขันได้ยาก 

 สัดส่วนข้าวสารที่ได้จากการผลิตยังมีน้อย เพราะเกษตรกรในกลุ่มจ าเป็นต้องขายข้าวเปลือกให้โรงสีเพื่อเสริมเงินทุน
หมุนเวียน 

 เกษตรกรไม่มีผู้รับช่วงต่อ / คนรุ่นใหม่สนใจท าการเกษตรน้อยลง 

 ผู้บริโภคไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างกรรมวิธีตามปกติกับกรรมวิธีแบบอินทรีย์ 
 

ทางเลือกในการแก้ปัญหา 
 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านโนนทรายงาม มีจุดแข็งและศักยภาพที่สามารถน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายช่องทางการ
จัดจ าหน่ายได้ โดยที่กลุ่มสมาชิกฯ มีการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น ช่วยกันรักษามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ไม่มีการสวมสิทธิ 
ในขณะทีจุ่ดขายของสินค้านอกจากจะมีความปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้ว ยังมีคุณค่าทางโภชนาการ และ
สามารถเพิ่มจุดขายด้วยการสื่อสารเจตนารมณ์อันดีที่จะผลิตข้าวด้วยความตั้งใจ อยากให้ผู้บริโภคซึ่งเปรียบเสมือนญาติมิตรได้มี
โอกาสรับประทานของดีมีคุณภาพ  

 ผู้ท าการศึกษาจึงได้ประมวลแนวทางข้อเสนอส าหรับกลุ่มสมาชิกฯไว้ 4 วิธีดังนี ้
1. เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายข้าวอินทรีย์ผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (modern trade) เช่น Big C, Tesco Lotus, 

หรือ Central Food Hall เป็นต้น 
2. เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายข้าวอินทรีย์ผ่านร้านกรีนพรีเมี่ยมที่ขายผลผลิตเกี่ยวกับสินค้าการเกษตรอินทรีย์ เช่น 

Lemon Farm หรือ Green Net เป็นต้น 
3. เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายข้าวอินทรีย์ผ่าน social media โดยเริ่มจาก Facebook ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางให้ผู้

ซื้อกับผู้ขายติดต่อกันและสั่งซื้อสินค้าได้โดยตรง  
4. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยเป็นการเปิดบ้านให้ท่องเที่ยวเข้ามาพักในลักษณะของ home stay หรือ farm stay 

เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับบรรยากาศและเห็นคุณภาพของข้าวและสินค้าเกษตรอื่นๆ รวมถึงเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้
กรรมวิธีเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะช่วยส่งผลให้มั่นใจในคุณภาพของสินค้า และอาศัยการบอกปากต่อปากหรือทาง social network 
เพื่อเป็นการโฆษณาต่อในวงที่กว้างขึ้น 

ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงทางเลือกตามที่เสนอ ความต้องการของกลุ่มฯ ที่ยึดหลักการท าเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ความปรารถนาดีต่อเกษตรกรรายอื่นๆ และผู้บริโภค บริบทด้านศักยภาพของกลุ่มฯ รวมถึงผลการวิเคราะห์
ปัญหาดังกล่าว ผู้ท าการศึกษาเห็นว่าการเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายข้าวอินทรีย์ผ่าน social media โดยเร่ิมจาก 
Facebook มีความเหมาะสมมากที่สุด ส าหรับทางเลือกอื่นๆ ผู้ศึกษาเห็นว่ามีข้อจ ากัดในทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 เนื่องจากก าลังการผลิตของกลุ่มสมาชิกฯ ยังมีไม่มาก จึงไม่เหมาะกับการจัดจ าหน่ายผ่านช่องทาง modern 
trade หรือร้านขายสินค้าเกษตรเฉพาะทาง ที่ต้องจัดส่งสินค้าในปริมาณมากและสม่ าเสมอให้แก่ผู้จัดจ าหน่าย ซึ่งจะท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อกลุ่มสมาชิกฯ อย่างมากในเวลาอันสั้น อาจไม่เหมาะสมกับการปรับตัวของคนในพื้นที่ รวมถึงอาจจะต้องมี
ค่าใช้จ่ายอื่นตามมาอีกด้วย 



 ถึงแม้ชุมชนบ้านโนนทรายงามจะมีศักยภาพส าหรับการเปิดเป็น home stay หรือ farm stay แต่ด้วยทัศนคติ
ของคนในพ้ืนท่ีที่ไม่พร้อมกับการท ากิจกรรมในลักษณะนี้  
 

การวิเคราะหน์วัตกรรมที่คัดเลือก 
การเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายข้าวอินทรีย์ผ่าน social media โดยเริ่มจาก Facebook ในเบื้องต้นใช้การ

ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย หรือผู้ที่มาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ของกลุ่มฯ หรือฝากประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ หรือเพจต่างๆ ที่มี
เนื้อหาใกล้เคียงกัน และช่องทางนี้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพซื้อข้าวอินทรีย์ ซึ่งคือ ชายหญิงวัยท างานที่มี
ครอบครัว 3 – 4 คน ซึ่งมีรายได้ครัวเรือนค่อนข้างสูง (รวมกันสูงกว่า 5 หมื่นบาท/เดือน) มีการใช้งาน social media ไม่มีเวลา
ไปซื้อของด้วยตนเอง ไม่รู้จักเกษตรอินทรีย์มากนัก แต่รักสุขภาพ สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตเกษตรกรในชนบท โดยการ
ท านวัตกรรมนี้จะมีการปรับช่ือสินค้าเป็นข้าว “จากใจแม่” รวมถึงโลโก้และฉลากสินค้าเพิ่มเติมด้วย เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่ม
ลูกค้าดังกล่าว โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 สรรพคุณและประโยชน์ของข้าวอินทรีย์  

 วิธีการประกอบอาหาร 

 อารมณ์ / เรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรกรที่ตั้งใจปลูกข้าว เสมือนแม่ท่ีอยากให้ลูกได้รับประทานข้าวดีมีคุณภาพ 

 ช่องทางการติดต่อสั่งซื้อ 
นอกจากน้ีฉลากยังยังปรับปรุงให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดโดยออกแบบให้มีโทนสีที่โดดเด่น สะดุดตา และมี

หลากหลายรูปแบบตามเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ วาเลนไทน์ หรือวันแม่ เป็นต้น รวมถึงปรับปรุงช่ือแบรนด์และรูป โลโก้ 
“จากใจแม่” ให้สอดรับกับอารมณ์ที่ต้องการจะสื่อสาร 

การใช้ช่องทาง Facebook มีความเหมาะสมดังเหตุผลต่อไปนี้ 
1. เป็นช่องทางการให้ข้อมูลเรื่องเกษตรอินทรีย์ และเจตนารมณ์ของกลุ่มฯ หรือผู้ขายได้ ช่วยกระตุ้นให้ซื้อสินค้าได้ 
2. กลุ่มฯ มีความพร้อมในด้านบุคลากรที่สามารถใช้งาน social media และมีทักษะในการสื่อสารเพื่อเจรจาค้าขาย 

ทั้งยังเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้ตลอดเวลา รวมทั้งไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดท าช่องทางดังกล่าว 
3. เป็นการเปิดช่องทางให้ผู้ซื้อกับผู้ขายติดต่อกันและสั่งซื้อสินค้าได้โดยตรง ช่วยให้เกษตรกรสามารถรับรู้ถึงความ

ต้องการของผู้ซื้อได้ด้วยตัวเอง และจัดจ าหน่ายโดยไม่ผ่านตัวกลาง ท าให้ก าหนดราคาและสามารถปรับก าลังการผลิตได้เองตาม
ความเหมาะสม โดยในเบื้องต้นสามารถเพิ่มราคาขายจาก 20 บาท/กก. เป็น 60 – 80 บาท/กก.  

4. เป็นวิธีที่ผู้น าของกลุ่มฯ ให้การสนับสนุน ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 
5. เริ่มต้นท าได้ง่ายและมีความเป็นไปได้ที่จะต่อยอดให้ยั่งยืน 
6. นอกจากการเป็นช่องทางการจ าหน่ายข้าวแล้ว ยังสามารถให้ช่องทางนี้ส าหรับขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ประเภท

อื่นของชุมชนได้อีกด้วย 
 

ข้อเสนอในการด าเนินการขั้นต่อไป 
1. ขยายช่องทาง social media อื่นๆ นอกจาก Facebook ซึ่งเป็นฐานหลักที่มีข้อมูล เช่น Line / Instragram / 

webboard กลุ่มคนรักสุขภาพ / website ของระบบสมาชิก เช่น ผูกปิ่นโตข้าว.com / YouTube ในลักษณะของการรีวิวสินค้าหรือ
โฆษณา โดยช่องทางอื่นๆ จะดึงผู้บริโภคให้กลับมาที่ Facebook 

2. จัดให้มีช่องทางช าระเงินท่ีสะดวกและเหมาะสมกับยุคดิจิทัล เช่น ระบบ Promptpay / QR Code / Rabbit Line Pay  
3. ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เป็นขวดเพื่อให้เก็บรักษาข้าวได้นานข้ึน ป้องกันแมลง ขนส่งได้ง่าย และใช้ในการตวงข้าวได้สะดวก 
4. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ โดยท าให้เป็นหน่วยงานที่สามารถออกใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการท าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งได้รับ

การรับรองจากทางการ 


