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บทคัดย่อ
ชุดโครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อ 1) เพื่อให้เกิดกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่
ที่เป็ น ธรรมของผลิ ตภัณ ฑ์อัตลั กษณ์ พื้นถิ่นข้าวเม่าแบบบูรณาการอำเภอนางรอง จังหวัด
บุ รีรัม ย์ 2) เพื่อให้ ได้มาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ์ อัตลักษณ์ พื้ นถิ่นแปรรูปข้าวเม่าแบบบูรณาการ
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 3) เพื่อให้ได้รูปแบบการยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์พื้นถิ่นข้าวเม่าแบบบูรณาการของอำเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และ 4) เพื่อให้ได้ผลวิเคราะห์ผลความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
ชุมชนข้าวเม่าอำเภอนางรองที่เกิดจากการปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
การท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาข้อมูล ในครั้งนี้ คือ แกนนำกลุ่ม
ผู้ผลิตข้าวเม่าจาก 3 หมู่บ้ าน คือ หมู่บ้านบุตาเวสน์ ตำบลหนองกง และหมู่บ้านโคกว่าน
หมู่บ้านบุคราม ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 30 คน งานวิจัยนี้
เป็นงานวิจัยแบบผสมใช้เครื่องมือเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย พบว่า กลยุทธ์
ทางการตลาดใหม่ คือ ขายแบบของฝาก ขายแบบกิจกรรมทดลองทำ ขายแบบออกร้าน
ทำกินสด ขายออนไลน์ การออกบูธแสดงสิ นค้าตามงานเทศกาลและงานอีเว้นท์ การเพิ่มช่อง
ทางการจำหน่าย คือ กลยุทธ์การตลาด 6P มาตรฐานผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ พบว่า การควบคุม
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มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ลักษณะเนื้อสัมผัส สี กลิ่น รส สิ่งแปลกปลอม วัตถุเจือปนอาหาร
บรรจุภัณฑ์ ปริมาณ ข้อมูลฉลากโภชนาการ และลักษณะของผลิตภัณฑ์ รูปแบบการยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชน พบว่า การบูรณาการแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมใช้การบูรณาการศาสตร์
วิชาการความรู้จ ากมหาวิทยาลั ย ราชภัฎ บุรีรัมย์ ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจาก
สถานการณ์ ปัญหาของชุมชน โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ ในการพัฒ นา ผลความเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน พบว่ า มู ล ค่ าของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพิ่ ม ขึ้ น 15-28.06% มู ล ค่ าเพิ่ ม มี ดั งนี้
ข้าวเม่าตูพอคำมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 136.22% ข้าวเม่าลูกชิ้นมีมูลค่า เพิ่มขึ้น 115.30% ข้าวเม่า
คลุกมูลค่ามีเพิ่มขึ้น 107.21% ข้าวเม่าหมี่มีมูล ค่าเพิ่มขึ้น 98.31% ข้าวเม่า กระยาสารท
มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 88.47% คณะกรรมการกลุ่มเป็นผู้จัดสรรการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อให้เกิดการ
กระจายรายได้อย่างทั่วถึง
คำสำคัญ: รูปแบบการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน, อัตลักษณ์พื้นถิ่น,
การบูรณาการ

Abstract
This research aimed to 1) create new and fair, integrated marketing
strategies of Khao Mao (unripe rice) identity products for Nang Rong district,
Buri Ram province, 2) set the integrated standard of processed Khao Mao
local identity products to raise the community economy, Nang Rong district,
Buri Ram province, 3) create the community economic uplift model through
integrated development of Khao Mao local identity products for Nang Rong
district, Buri Ram province, and 4) obtain the results of analysis of changes in
the economy of Khao Mao community, Nang Rong District arising from
agricultural adaptation to add value to tourism products of Buri Ram
Province. The target group of this study included 30 leaders of the Kao Mao
production group from three villages namely Bu Tawet village, Nong Kong
sub-district, and Khok Wan and Busarakham villages, Nong Sano sub-district,
Nang Rong district, Buri Ram province. This research applied both quantitative
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and qualitative tools. Research findings were that new marketing strategies
included consignment, sales with activities for trail cooking, making fresh food
in a trade fair, selling online, and exhibiting a booth in festivals and events.
Increasing distribution channels is done by using 6Ps marketing mix. For
product identity standards, standard control included appearance, texture,
color, flavor, extraneous materials, food additives, packaging, quantity,
nutrition facts label and appearance of the product. For a community
economic uplift model, it was found that participatory action plan integration
used integration of academic science and knowledge from Buriram Rajabhat
University, network partners from both public and private sectors given
community problems by dividing roles and duties to develop. Results of
change in community economy were that the product value increased by 1528.06%, the value added was as follows: Khao (Mao) Tu Phao Kham gained
136.22%, Khao Mao Luk Chin gained 115.30%, Khao Mao Kluk gained
107.21%, Khao Mao Mee gained 98.31%, and Khao Mao Krayasart gained
88.47%. the group committee would be the allocator of procurement of raw
materials to distribute income equally.
Keywords: Community Economic Uplift Model, Community Product Development,
Local Identity, Integration

1. บทนำ
ชุมชนข้าวเม่า อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบไปด้วยชุม ชนที่ทำข้าวเม่า
มายาวนานกว่า 100 ปี จำนวนกว่า 100 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล คือ ตำบลหนอง
กงและตำบลหนองโสน ข้าวเม่าเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนทั้ง 2 ตำบลนี้ โดยมีอัตลักษณ์
เป็นภูมิปัญญาในการทำข้าวเม่าโปร ซึ่งเป็นข้าวในระยะแก่จัดผ่านกระบวนการแช่ คั่ว ตำ
และแยกกาก นำมาคลุกเข้ากับเครื่องและมะพร้าว เอกลัษณ์เด่นของข้าวเม่าที่นี่คือความแบน
และความหอมนุ่มของข้าวเม่า (สรรเพชร เพียรจัด, 2562: 86-87) การขายข้าวเม่าของชุมชน
นิยมขายในรูปแบบเป็นข้าวเม่าโปร ส่วนการนำข้าวเม่ามาแปรรูปต่อเพื่อจำหน่ายยังคงมีน้อย
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โดยแม่ ค้ าในชุ ม ชนบางคนทำการคลุ กข้ าวเม่ าใส่ ก ล่ อ งจำหน่ ายกล่ องละ 20 บาท นำไป
จำหน่ายตามหมู่บ้านอื่นๆ ซึ่งทำให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าการขายข้าวเม่าโปร ภูมิปัญญา
ในการนำข้าวเม่าโปรมาแปรรูปยังคง พบเห็นได้ในงานเทศกาลหรืองานบุญที่ชาวบ้านร่วมแรง
ร่ ว มใจกั น ลงขั น และทำโรงทาน ได้ แ ก่ ข้า วเม่ าคลุ ก ข้ าวเม่ าหมี่ ข้ าวเม่ า ตู ข้ าวเม่ าทอด
ข้าวเม่าน้ำกะทิเป็นต้น จากงานวิจัยของจารินี ม้าแก้ว (2562: 188-193) ได้มีการบูรณาการ
กับชมรมรากแก้วจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปข้าวเม่าโดยมีการใช้สี
ธรรมชาติมาใช้ในกระบวนการคลุกข้าวเม่าลดการใช้สีเคมีลงและมีการทดสอบหารสชาติจาก
ประสาทการรับรู้ทางลิ้นที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่คือ ข้าวเม่า
เบญจรงค์ เป็นการต่อยอดภูมิปัญญาข้าวเม่าคลุกโดยใช้สีธรรมชาติ 5 สี และรสชาติตรงกับ
ความต้องการของผู้บริโภคได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มา
จากการนำภูมิปัญญามาต่อยอดโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนขึ้นอีก 1 ผลิตภัณฑ์
คือ ข้าวเม่าลูกชิ้น จำหน่ายในราคาไม้ละ10 บาท สามารถจำหน่ายได้ในงานเทศกาลลูกชิ้น
ยื น กิ น วั น ละประมาณ 1,000 ไม้ จะเห็ น ได้ ว่ า หากมี ก ารนำข้ า วเม่ า โปรมาแปรรู ป เป็ น
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ บนฐานของภูมิปัญญาเดิมจะสามารถสร้างรายได้และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
สู่ตลาดของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ดังนั้นผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าของที่นี่ที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นควร
ได้ รั บ การยกระดั บ และมี ก ารแปรรูป สร้างมาตรฐาน เพื่ อ การยอมรั บ และสร้างช่ อ งทาง
การตลาดใหม่ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทอย่างเป็นธรรมทั้งกับผู้ผลิตวัตถุดิบ
ผู้ผลิตข้าวเม่า คู่ค้า และกลุ่มแปรรูป ซึ่งการตลาดใหม่นี้จะสามารถสร้างกลไกทางด้านราคา
ให้ กับ ข้าวเม่าของชุมชนได้สูงขึ้น จะเกิดรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเกิดการกระจายรายได้สู่ภ าค
การเกษตรอย่างเป็ น ธรรม นำไปสู่ความยั่งยืนของผลิตภัณ ฑ์อัตลักษณ์ ข้าวเม่านางรองได้
ต่อไปในอนาคต
อุตสาหกรรมการผลิตข้าวเม่าระดับครัวเรือนของตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์นี้ เป็นธุรกิจที่ประกอบไปด้วย 1) ครัวเรือนผู้ผลิตข้าวเม่า 2) กลุ่ มวิสาหกิจ
แปรรูปข้าวเม่า 3) ครัวเรือนผู้จำหน่ายข้าวเม่าโปรและข้าวเม่าแปรรูป 4) พ่อค้าคนกลางรับ
ซื้อข้าวเม่าโปร จากการทำ Pilot study พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจทั้ง 4 ส่วนมีการดำเนินธุรกิจ
ในรูปแบบกิจการของใครของมันยึดผลกำไรของตนเองเป็นที่ตั้ง การคำนึงถึงผลโดยรวมทั้ง
เรื่ อ งของสั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม วั ฒ นธรรม ยั ง ไม่ มี ก ารดำเนิ น การอย่ า งรู ป ธรรม มี เพี ย ง
1 โรงเรือนผู้ผลิตกระเดื่อง ของนางวิไล ปรีนารัมย์ ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบโรงเรือนและเตาฟืน
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ใหม่ตามโครงการวิจัย ของจารินี ม้าแก้ว (2562: 155-157) หากการผลิ ตข้าวเม่าคำนึ งถึง
ผลกระทบของสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชุมชน ข้าวเม่าของชุมชนนี้
จะสามารถยกระดับสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ดีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถคงไว้ซึ่ง
ภูมิปัญญาวัฒนธรรม และการกระจายรายได้สู่สังคมในชุมชนอย่างเป็นธรรม และหากการ
แก้ไขปั ญหาเป็น ภาพการบูรณาการการมี ส่ วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืนทำให้คนรุ่นใหม่ ๆ ดำเนินธุรกิจการผลิตและ
จำหน่ายข้าวเม่าได้อย่างต่อเนื่อง คงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดี วัฒนธรรมไม่สูญหาย สังคมเข้มแข็ง
และสามัคคี เกิดรายได้และสามารถกระจายรายได้ได้อย่างยั่งยืน
ชุดโครงการวิจั ย เรื่ อง รูปแบบการยกระดับ เศรษฐกิจชุม ชนข้าวเม่ าด้ว ยการ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อั ต ลั ก ษณ์ พื้ น ถิ่ น แบบบู ร ณาการอำเภอนางรอง จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้กลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ ที่เป็นธรรมของผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์พื้นถิ่น
ข้ า วเม่ าแบบบู ร ณาการ อำเภอนางรอง จั งหวั ด บุ รี รั ม ย์ เพื่ อ ให้ ได้ ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
อัตลักษณ์พื้นถิ่นแปรรูปข้าวเม่าแบบบูรณาการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอำเภอนางรอง
จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ เพื่ อ ให้ ได้ รู ป แบบการยกระดั บ เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนข้ า วเม่ า ด้ ว ยการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์พื้นถิ่นแบบบูรณาการอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และเพื่อให้ได้ผล
ความเปลี่ ย นแปลงของเศรษฐกิ จ ชุมชนข้ าวเม่าอำเภอนางรองที่ เกิ ดจากการปรับ ตั วทาง
การเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่ องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น และภาคชุมชน เพื่อร่วมกัน
ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนข้าวเม่าแบบบูรณาการ ให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ให้ เกิ ด กลยุ ท ธ์ท างการตลาดใหม่ ที่ เป็ น ธรรมของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อัต ลั ก ษณ์
พื้นถิ่นข้าวเม่าแบบบูรณาการอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์พื้นถิ่นแปรรูปข้าวเม่าแบบบูรณาการ
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
3. เพื่ อ ให้ ได้ รู ป แบบการยกระดั บ เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนด้ ว ยการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
อัตลักษณ์พื้นถิ่นข้าวเม่าแบบบูรณาการ ของอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
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4. เพื่อให้ได้ผลความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจชุมชนข้าวเม่าอำเภอนางรองที่
เกิดจากการปรับ ตัว ทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูล ค่าผลิ ตภัณ ฑ์การท่องเที่ยวของจังหวัด
บุรีรัมย์

3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 ขอบเขตของการวิจัย
การวิจั ย ครั้งนี้ เป็ น การวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ระหว่างงานวิจัยเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ เป็นโครงการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อจะนำมาซึ่ง รูปแบบการ
ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์พื้นถิ่นข้าวเม่าแบบบูรณาการ
ของอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย
1. ขอบเขตด้านพื้นที่
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกพื้นที่แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
คื อ หมู่ บ้ านบุ ต าเวสน์ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จั งหวัด บุ รีรั ม ย์ หมู่ บ้ านโคกว่ า น
หมู่บ้านบุคราม ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย
1) กลุ่มเป้าหมายในการประชุมระดมความคิดเห็น ได้แก่ ผู้นำและแกน
นำในชุมชนหมู่บ้านบุตาเวสน์ ตำบลหนองกง และหมู่บ้านโคกว่าน หมู่ บ้านบุคราม ตำบล
หนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และภาคีเครือข่าย ทั้งหมด 11 หน่วยงาน รวม
ทั้งสิ้นประมาณ 20 คน
2) กลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนกลไกรูปแบบการยกระดับเศรษฐกิจ
ชุม ชนด้ ว ยการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อั ต ลั ก ษณ์ พื้ น ถิ่ น ข้ าวเม่ า ได้ แ ก่ อาสาสมั ค รในชุ ม ชน 3
หมู่บ้ าน ที่มีจิ ตอาสาในการแก้ไขปั ญ หาในชุมชนของตนเองและพร้อมที่เป็นแกนนำกลุ่ ม
ผู้ผลิตข้าวเม่า รวมทั้งสิ้น 30 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิจัย
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามาถนำไปใช้ในการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยดังกล่าวข้างต้น
ได้อย่างครบถ้วน คณะผู้วิจัยจึงได้กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลซึ่งสามารถแบ่งออก
ได้ 2 ประเภท คือ
1. เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
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แบบสอบถาม ในการนำมาพั ฒ นากลยุท ธ์ท างการตลาดใหม่ที่ เป็ น
ธรรมและมาตรฐานผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเม่า ซึ่งใช้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภคผลิตภั ณฑ์
แปรรูปข้าวเม่าการคัดเลือกผู้ประกอบการใช้วิธีเจาะจงจำนวน 30 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview Technique)
2) การสนทนากลุ่ม (Focused Group)
3) การสังเกต (Observation)
4) การประชุมแบบมีส่วนร่วม
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถาม การตรวจสอบความถูกต้องและ
น่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ โดยงานวิจัยนี้มีการตรวจสอบข้อมูลในขณะที่เก็บ
ข้อมูลอยู่ในภาคสนาม และเมื่อเสร็จสิ้นจากการลงพื้นที่ได้มีการตรวจสอบข้อ มูลที่เก็บมาอีก
ครั้ง เพื่อพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้นั้นมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูล
และเขี ย นอธิ บ ายเชิ ง พรรณนาความ โดยผลการวิ เคราะห์ ชุ ม ชนนำมาเชื่ อ มโยงกั บ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของชุมชน แล้วนำข้อมูลทั้ งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
เพื่อใช้ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย

4. สรุปผลการวิจัย
การวิจัยที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ สรุปได้ดังนี้
กลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ที่เป็นธรรมของผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์พื้นถิ่นข้าวเม่า พบว่า
การจำหน่ ายผลิตภัณ ฑ์อัตลั กษณ์ ในรูปแบบเดิมยังคงอยู่ จากงานวิจัยทำให้ เกิดการตลาด
รูป แบบใหม่ เพิ่ ม ขึ้ น คื อ รู ป แบบการขายของข้าวเม่ า ขายแบบของฝาก คือ ข้าวเม่ าหมี่
สมุนไพร ข้าวเม่ากระยาสารท ขายแบบกิจกรรมทดลองทำ คือ ข้าวเม่า เบญจรงค์ ขายแบบ
ออกร้านทำกิน สด คือ ข้าวเม่าเบญจรงค์ ข้าวเม่าลู กชิ้น ข้าว(เม่า) ตู พอคำ ขายออนไลน์
ข้าวเม่า การออกบูธแสดงสินค้าตามห้างสรรพสินค้า ขายตามงานเทศกาลและงานอีเว้นท์ต่าง ๆ
ที่จังหวัดจัดขึ้น ปัจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวเม่า เพื่อนำไปรับประทานเอง ซื้อเพื่อเป็น
ของฝาก เป็นของขวัญ และซื้อเพื่อจัดเป็นของว่างตามหน่วยงานหรือการประชุม การอบรม
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กลยุทธ์ทางการตลาดที่น ำมาใช้เพื่อการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ กับผลิตภัณ ฑ์แปรรูป
ข้าวเม่าใช้แนวคิดจากกลยุทธ์การตลาด 6P ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ราคา สถานที่ขาย
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์การใช้ข่าวสารในการชักจูงผู้บริโภคการเข้าถึงและการ
ยอมรั บ ของผู้ บ ริ โภคเห็ น ว่าผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรูป จากข้าวเม่า พบว่า ควรขายตามตลาดนั ด
ตลาดชุมชน ออกอีเว้นท์ เทศกาลต่าง ๆ รองลงคือการฝากขายตามห้างร้าน โรงแรมต่าง ๆ
ถัดมาคือการขายเป็ น อาหารว่างให้ กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และลำดั บ
สุดท้ายคือการขายในรูปแบบตลาดออนไลน์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์พื้นถิ่นแปรรูปข้าวเม่า พบว่า การควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานอาหารชุมชนโดยเน้นให้เห็นความสำคัญของการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ก ลุ่ ม ผลิ ต ขึ้ น มาโดยการอ้ า งอิ งจากมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน (มผ ช).
เป็นหลักเกณฑ์การตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารลักษณะทั่วไปและ
ลั กษณะเนื้ อสั ม ผั ส สี และกลิ่ น รส สิ่ งแปลกปลอม วัตถุเจือปนอาหาร และเลื อกใช้บรรจุ
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ปริมาณที่บรรจุ มีข้อมูลฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์
ข้าวเม่าโปรและข้าวเม่าหมี่สมุนไพร การยอมรับผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคให้ความสนใจรูปลักษณ์
ของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เป็นอันดับแรกสร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้บริโภค รองลงมา
คือรสชาติที่แตกต่างจากที่เคยรับประทาน ความหอม ความนิ่มของข้าวเม่าที่เป็นเอกลักษณ์
และใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ สีจากธรรมชาติ เป็นหลักที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดการยอมรับมากขึ้น
รูปแบบการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์พื้นถิ่น
ข้าวเม่ า พบว่า สถานการณ์ ปั ญ หาของชุ ม ชนข้ าวเม่ าที่ พ บ คื อ บรรจุภั ณ ฑ์ ไม่ เหมาะสม
ผลิ ตภั ณ ฑ์ แปรรู ป มี น้ อย กระบวนการผลิ ต ยังไม่ มี ม าตรฐาน การตลาดและช่อ งทางการ
จำหน่ ายยั งไม่แพร่ห ลาย นำปั ญ หาที่พ บมาวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญ หา โดยการบูรณาการ
แผนปฏิบัติการแบบมีส่ วนร่วมใช้กระบวนการบูรณาการศาสตร์วิชาการความรู้ จากมหา
วิทยาลันราชภัฎบุรีรัมย์ บูรณาการภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ร่ วมกันวางเป้าหมาย
แบ่งบทบาทหน้าที่จัดกิจกรรมอบรมเติมความรู้ การสร้างแบรนด์ของข้าวเม่านางรองให้เป็นที่
จดจำ รวมทั้งวิเคราะห์ ต้น ทุน รายได้ กำไร ราคาขาย ของผลิ ตภัณ ฑ์ แปรรูป จากข้าวเม่า
เกิด การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใหม่ ให้ ได้ มาตรฐานและเป็ น ที่ ยอมรับ โดยควบคุ มมารฐานดังนี้
สี ฉลากโภชนาการ กลิ่น สูตรมาตรฐานในการผลิต รสชาติ กระบวนการผลิตที่ดี เนื้อสัมผัส
สิ่งแปลกปลอมที่เจือปนในผลิตภัณฑ์แปรรูป เกิดการยกระดับผลิตภัณฑ์ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์
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ใหม่ ได้แก่ ข้าวเม่าลูกชิ้น ข้าวเม่าเบญจรงค์ ข้าวเม่าแฟนซี ข้าวเม่าหมี่ทรงเครื่อง ข้าว(เม่า)
ตูพอคำ และข้าวเม่ากระยาสารท การยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปสามารถจำหน่ายได้โดยมี
กลไกการตลาดการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม โดยการใช้วัตถุดิบในพื้นที่มาใช้ในการแปรรูป
และมีการกระจายการจัดซื้อข้าวเม่าโปรจากผู้ผลิตหลาย ๆ เจ้า โดยในการจัดซื้อวัตถุดิบจะมี
คณะกรรมการกลุ่มเป็นผู้จัดสรรการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม เกิดช่องทางการจำหน่ายใหม่ การขายออนไลน์ ออกบูธ การส่งเสริมการตลาด
สร้ า งแบรนด์ ข้ าวเม่ านางรอง ภายใต้ ส โลแกน “ข้ า วเม่ าในตำนานจากดิ น แดนภู เขาไฟ
บุรีรัมย์”การยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค จากกระบวนการทั้งหมดสามารถการยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนข้าวเม่า ยกระดับผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และเกิดการตลาดที่
เป็นธรรม

ภาพที่ 1 รูปแบบการยกระดับ เศรษฐกิจชุมชนด้วยการพัฒ นาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์พื้นถิ่น
ข้าวเม่า แบบบูรณาการ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (ภาพที่ 1)
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ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจชุมชนข้าวเม่าอำเภอนางรองที่เกิดจากการปรับตัว
ทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า มูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสามารถเพิ่มขึ้นได้ 15-28.06% การจำหน่ายแต่ละงานผลิตภัณฑ์ที่ขายดี
ที่สุดจะเป็น กลุ่มที่รับ ประทานสด คือ ข้าวเม่าเบญจรงค์ ข้าวเม่าลูกชิ้น ข้าว(เม่า) ตูพอคำ
ส่ ว นกลุ่ ม ที่ ส องจะสิ น ค้ า ที่ เป็ น ของฝาก คื อ ข้ า วเม่ า หมี่ ส มุ น ไพร ข้ า วเม่ า กระยาสารท
การผลิตข้าวเม่ามีการกระจายรายได้แบ่งเป็น ต้นน้ำกลุ่มแปรรูป กลางน้ำ พ่อค้าแม่ค้าคน
กลาง ปลายน้ำผู้บริโภค พบว่า ผลิตภัณฑ์แปรรูป ข้าวเม่าที่ขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าคนกลางใน
รูปแบบการฝากขายหน้าร้านราคาส่งที่ 30 บาท ได้แก่ ข้าวเม่าเบญจรงค์ ข้าวเม่าหมี่สมุนไพร
ข้ าว(เม่ า ) ตู พ อคำ พ่ อ ค้ า แม่ ค้ า คนกลางจะขายในราคาชิ้ น ละ 35 บาท ได้ ก ำไร 5 บาท
คิดเป็ น 14.29% ต่ อชิ้น คุณ ภาพและคุณ ค่าทางโภชนาการ ทำให้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ แปรรูป จาก
ข้าวเม่ามีมูล ค่าเพิ่มขึ้น จากเดิม เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ข้าว(เม่า) ตูพอคำ
มีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้น 136.22% ข้าวเม่าลูกชิ้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 115.30% ข้าวเม่าเบญจรงค์มี
มูลค่า เพิ่มขึ้น 107.21% ข้าวเม่าหมี่สมุนไพรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 98.31% ข้าวเม่ากระยาสารทมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น 88.47%

5. อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิ จั ย เรื่ อ งรู ป แบบการยกระดั บ เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนด้ ว ยการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์พื้นถิ่นข้าวเม่าแบบบูรณาการ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถ
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ที่เป็นธรรมของผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์พื้น
ถิ่นข้าวเม่า แบบบูรณาการ อำเภอนางรอง จังหวั ดบุรีรัมย์ พบว่า ในการดำเนินการส่งเสริม
และสนั บ สนุ น การผลิ ต ข้ า วเม่ าแบบครบวงจรโดยมี ก รอบและแนวทางการดำเนิ น งาน
3 ประเด็นคือ ร่วมส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือ ในการพัฒนาตามศักยภาพ
ในด้านการบริหารจัดการวัตถุดิบสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากข้าวเม่าแบบครบวงจรเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง สอดคล้องกับงานวิจัยของสุชาดา คุ้มสลุด
(2560: บทคั ด ย่ อ ) ได้ ก ล่ าวถึ งการบู รณาการในกระบวนการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใหม่ ดั งนี้
1) การพัฒนาแนวคิดจากการนำทรัพยากรและภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนา
แนวคิด 2) การประเมินทางด้านการตลาดลูกค้า และเทคโนโลยีที่ใช้เบื้องต้น 3) การประเมิน

วารสารวิ ช าการ มจร บุ รี รั ม ย์
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ทางด้านธุรกิจ การเงิน 4) การพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ต้นแบบ การทดสอบผลิตภัณ ฑ์ และการ
ทดสอบตลาดและ 5) การวางผลิ ตภั ณ ฑ์ ออกสู่ ตลาด โดยการมีส่ วนร่ว มของสมาชิกกลุ่ ม
ในการนำเสนอเรื่องราวและกล่าวถึงที่มาที่ ไปของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มซึ่งเป็นการนำทรัพยากร
ภูมิปัญญา
2. การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์พื้นถิ่นแปรรูปข้าวเม่าแบบบูรณา
การเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า คุณภาพและมาตรฐาน
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ก ลุ่ ม ผลิ ต ขึ้ น มาโดยการอ้ า งอิ งจากมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน (มผช).
เป็ น หลั ก เกณฑ์ ก ารตรวจสอบมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน การใช้ บ รรจุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
เครื่องหมายและฉลากมีข้อมูล ฉลากโภชนาการจากการวิเคราะห์ คุณ ภาพและคุณ ค่าทาง
โภชนาการ ทำให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเม่ามีมูลค่าเพิ่ม ขึ้นจากเดิมสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพรรณิ ภ า ซาวคำ (2559: บทคัดย่อ ) ได้กล่าวถึง ศักยภาพชุมชนที่มีผ ลิตภัณ ฑ์ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าของโรงแรม ในขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ไม่ ค่ อ ยแข็ งแรง สร้างความพึ งพอใจต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วในระดั บ มาก
การบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาในเรื่องกลิ่น
เหม็นหืนที่เกิดในตัวผลิตภัณฑ์ปรับลักษณะการบรรจุให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
3. การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเม่าที่ได้
มาตรฐาน อำเภอนางรอง จั งหวั ด บุ รีรั ม ย์ พบว่า ผู้ บ ริโภคให้ ค วามสนใจรู ป ลั ก ษณ์ ข อง
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เป็นอันดับแรกเนื่องจากไม่เคยเห็ นมาก่อนสร้างความแปลกใหม่
ให้กับผู้บริโภค รองลงมาคือรสชาติที่แตกต่างจากที่เคยรับประทาน ความหอม ความนิ่มของ
ข้า วเม่าที่ เป็ น เอกลั กษณ์ และใช้วัตถุดิบ จากธรรมชาติ สี จากธรรมชาติ เป็ นหลั กที่ ทำให้
ผู้บริโภคเกิดการยอมรับ มากขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของณฐปกรณ์ จันทะปิดตา (2553:
บทคัดย่อ) ได้กล่าวถึงการบู รณาการความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันหนุน
เสริมการขายและกิจกรรมในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนการ
ท่องเที่ย ว ช่องทางการตลาดการพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ร่ว มกับเครือข่ายนักธุรกิจในพื้น ที่และ
เครือ ข่ายการผลิ ต ในชุมชน และยั งสอดคล้ องกั บงานวิจัยของสรรเพชร เพียรจัด (2560:
บทคั ด ย่ อ ) การมี ส่ ว นร่ ว มให้ ค นในชุ ม ชนร่ ว มกั น วิ เคราะห์ สภาวะความเปลี่ ย นแปลง
โดยขับเคลื่อนการพัฒนาใน 3 มิติ บนฐานของ บันใด 3 ขั้น 1) สร้างการอยู่รอด ปรับฐานคิด
ของคนในชุมชนให้เข้าใจสถานปัญหาของชุมชน สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
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สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี 2) สร้างการอยู่รวย ให้ชุมชนต่อยอดจากภูมิปัญญาที่มีอยู่
ให้เกิดสัมมาอาชีพ มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่าง ๆ ที่สามารถทำรายได้ ให้เศรษฐกิจหมุนเวียน
ในชุ ม ชน 3) สร้ า งการอยู่ ร่ ว มให้ ทุ ก คนมองเห็ น ประโยชน์ ส่ ว นรวม สร้ างกติ ก าหมู่ บ้ า น
เกิดการแบ่ งปั น มีการถ่ายทอดความรู้สู่ สั งคม สร้างความสุ ขที่ ยั่งยืนและส่ งผลกระทบกับ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
4. รูปแบบการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์
พื้นถิ่นข้าวเม่าแบบบูรณาการของอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า แผนปฏิบัติการเชิง
ผลลัพธ์เป็นแผนที่ ทำร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมเพื่อกำหนดทิ ศทางในการเดินทางไปสู่ผลลัพธ์
ตามเป้ าหมายที่ตั้งไว้เกิดการสร้างความสั มพั นธ์ และความร่ว มมืออันดีกับภาคีเครือข่าย
กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และประโยชน์ร่วมกันโดยมีแนวทาง การบูรณาการประชุม
ร่วมกัน ก่อให้เกิดพลังในการทำงาน สู่การยั่งยืนแต่ต้องไม่เอาเวลามาเป็นตัวตั้งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเพ็ญจันทร์ สังข์แก้ว (2551: บทคัดย่อ) ได้กล่าวถึงปัญหาชุมชนที่จะต้องร่วมมือ
กันดำเนิ นกิจกรรมทางการตลาด การพัฒ นาบรรจุภัณฑ์ การมีตราสินค้าของกลุ่ม การตั้ง
ราคาที่เหมาะสมการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย ที่ครอบคลุมทั่วถึงด้วยกำลังทรัพยากรที่
ชุมชนมีอยู่ สมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชนต้องมีการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับแนววิถีเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วย โดยต้องลดละ เลิกอบายมุขทั้งปวง เกษตรกรต้องไม่ก่อหนี้สิน และหมั่นศึกษา
หาความรู้อยู่เสมอก็จะทำธุรกิจชุมชนประสบความสำเร็จสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
5. ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจชุมชนข้าวเม่าอำเภอนางรองที่เกิดจาก
การปรับ ตัวทางการเกษตรเพื่ อการเพิ่มมูล ค่าผลิ ตภัณ ฑ์การท่ องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์
พบว่ า 1) ด้ า นสถานการณ์ ปั ญ หาเดิ ม ของชุ ม ชน จำเป็ น ต้ อ งมี อ งค์ ก รและนั ก วิช าการที่
เกี่ยวข้องร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปข้าวเม่า ออกแบบ บรรจุภัณฑ์และแบรนด์ข้าวเม่าของ
ชุมชน และค้นหาช่องทางการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ กับชุมชน ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
มี อั ต ลั ก ษณ์ เป็ น ของตนเอง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป ที่ มี ค วามหลากหลายตามผู้ บ ริ โภค
2) ด้านผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มแปรรูปหลังการพัฒนาต้องมีกำไรเพิ่มขึ้น 3) ด้านช่องทาง
การจำหน่ าย ที่ มี ความหลากหลายขึ้ น การออกบู ธ แสดงสิ น ค้าตามห้ างสรรพสิ น ค้าและ
Event ของจังหวัด และการขาย Online 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด เกิดแบรนด์ข้าวเม่า
นางรอง ภายใต้โสนแกน มีตราสินค้า มีเรื่องเล่า มีบรรจุภัณฑ์ มีสื่อโฆษณา ส่งผลทำให้เกิด
การกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนที่ไม่ได้เป็นกลุ่มผู้ผลิตข้าวเม่า ทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น
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ทำให้เกิดชื่อเสียงกับชุมชนข้าวเม่า อำเภอนางรอง จังหวัดบุ รีรัมย์ จนเป็นสินค้าขึ้นชื่อของ
อำเภอ 5) ด้านการยอมรับผลิตภัณฑ์ การศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์จากผู้บริโภค ส่วนใหญ่
ผู้บริโภค ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์เกิน 50% ในทุกด้าน 6) ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากข้าวเม่าหลังยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต้องมีการควบคุมมาตรฐานที่เหมาะสม ฉลาก
โภชนาการ มี สู ต รมาตรฐานในการผลิ ต ที่ เหมาะสม มี ก ระบวนการผลิ ต ที่ อ้ า งอิ งจาก
มาตรฐานการผลิ ต ขั้ น ต้น (Primary GMP) สอดคล้ องกั บ งานวิ จัย ของวิไลวรรณ ทวิช ศรี
(2557: บทคัดย่อ) ได้กล่าวถึงอัตลักษณ์ของชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเมืองท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนซึ่งชุ มชนควรจะช่วยกันรักษาวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของท้องถิ่นด้วยให้ได้
การควบคุมรักษาวัฒนธรรมชุมชนหรืออัตลักษณ์ชุมชน ต้องบริหารจัดการควบคุมด้วยชุมชน
ที่ต้องมีส่วนร่วมหนทางในการปฏิบัติของการอยู่ร่วมกันด้วยหลักสาราณียธรรม ซึ่งนับว่าเป็น
เครื่องมือหนึ่งทางพุทธสันติวิธีที่จะช่วยเชื่อมประสานสมาชิกชุมชนให้มีทิศทางและแนวคิดจะ
รักษาอัตลักษณ์ชุมชนเป็นหนึ่งเดียวกัน อันจะส่งผลให้มีการจัดการปัญหาความขัดแย้งตาม
หลักพุทธสันติ มีการยอมรับซึ่งกันและกัน ทำให้ชุมชนเชียงคานสามารถคงอัตลักษณ์ของชุม
ขนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนสืบต่อไป
จากสถานการณ์ ปั ญ หาของชุ ม ชนข้ าวเม่ าที่ พ บ คื อ บรรจุภั ณ ฑ์ ไม่ เหมาะสม
ผลิ ตภั ณ ฑ์ แปรรู ป มี น้ อย กระบวนการผลิ ต ยังไม่มี ม าตรฐาน การตลาดและช่อ งทางการ
จำหน่ ายยั งไม่ แพร่ ห ลาย นำปั ญ หาที่ พ บมาวิเคราะห์ เพื่ อแก้ไขปั ญ หาโดยการบู รณาการ
แผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทั้งภาครั ฐและเอกชน ร่วมกันวางเป้าหมายแบ่งบทบาทหน้าที่
เกิ ด การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใหม่ ให้ ได้ ม าตรฐานและเป็ น ที่ ย อมรั บ โดยควบคุ ม มาตรฐาน
การยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปสามารถจำหน่ายได้โดยมีกลไกการตลาดการกระจายรายได้ที่
เป็นธรรม ใช้วัตถุดิบในพื้นที่มาใช้ในการแปรรูป วัตถุดิบเกิดการกระจายรายได้อ ย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม เกิดช่องทางการจำหน่ายใหม่ การขายออนไลน์ ออกบูธ การส่งเสริมการตลาด
สร้ างแบรนด์ ข้ าวเม่ านางรอง ภายใต้ ส โลแกน “ข้ าวเม่ า ในตำนานจากดิ น แดนภู เขาไฟ
บุรีรัมย์”การยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค จากกระบวนการทั้งหมดสามารถการยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนข้าวเม่า ยกระดับผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และเกิดการตลาดที่
เป็นธรรม
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6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรปรับโครงสร้างการจัดสรรการจัดซื้อวัตถุดิบให้ เหมาะสมกับปริมาณ
ความต้องการของตลาด และสามารถติดตาม ตรวจสอบการจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อให้เกิดการ
กระจายรายได้อย่างทั่วถึง เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย
2. ควรให้ ความสำคัญ ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพสิ นค้าแต่ล ะผลิ ตภั ณ ฑ์ ให้ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพยิ่งขี้นเพื่อที่จะมีความสามารถในการแข่งขันกับ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้ใน
ระยะยาว
3. ควรใช้การสนับสนุนจากภาครัฐและหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้สามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดและมีความสามารถในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดให้
มากขึน้
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยที่มีหน่วยงานภาคีโรงเรียนกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการศึกษามากขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
2. ควรส่ งเสริ ม ให้ เกิ ด การวิจั ย ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ให้ ค รอบคลุ ม ที่ ต รงกั บ ความ
ต้องการและสอดคล้องกับการแก้ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
3. ควรให้มีการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้มากโดยให้ชุมชนเป็น
แกนหลักภายใต้การสนับสนุนและการหนุนเสริมของนักวิชาการหรือหน่วยงานภาครัฐ
4. ควรมี ก ารบู ร ณาการการเรี ย นการสอนเข้ า กั บ บริ บ ทของพื้ น ที่ เพื่ อ ให้
นักศึกษาได้เรียนรู้การวิจัยชุมชนท้องถิ่น
5. ควรมี การศึกษาเปรียบเทียบการบริห ารจัดการกลุ่ มวิส าหกิจชุม ชนกั บ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล เพื่อเป็นข้อเสนอแนะ
ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปในภาพรวมต่อไป
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