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บทคัดยอ
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) วิเคราะหศักยภาพชุมชนโดยเนนการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณเกษตร
อินทรียเชียงใหม จํากัด 2) พัฒนาขนมขบเคี้ยวจากขาวกลองอินทรียหักที่เหมาะสมกับศักยภาพของกลุมสมาชิก       
สหกรณฯ และเปนการสรางมูลคาเพิ่ม  และ 3) ศึกษาการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวจาก             
ขาวกลองอินทรียหักของสมาชิกสหกรณเกษตรอินทรียเชียงใหม จํากัด กลุมตัวอยางที่ศึกษาไดแกสมาชิกสหกรณ
เกษตรอินทรียจงัหวัดเชียงใหมจากกลุมบานดอนเจียง และกลุมดอกคํา จาํนวน 16 ราย และผูบรโิภคท่ัวไปในอําเภอ
เมืองเชียงใหม จํานวน 200 ราย วิธีการวิจัยที่ใชไดแก การวิจัยเชิงคุณภาพ การพัฒนาทดลอง การปฏิบัติการแบบ    
มีสวนรวม และการวิจัยเชิงปริมาณ  ผลการวิจัยพบวา สมาชิกสหกรณทั้งสองกลุมมีศักยภาพใกลเคียงกัน                         
ในเรื่องความเปนผูนําของหัวหนากลุม ความพรอมของปจจัยการผลิต และความรวมมือของสมาชิกกลุม รวมถึง   
ความรวมมือระหวางกลุมสมาชิกที่มีอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ และการมีเปาหมายเดียวกัน นาํมาซ่ึงขอสรุปทีจ่ะสราง
มูลคาเพิ่มแกขาวกลองอินทรียหักรวมกันโดยการพัฒนาเปนผลิตภัณฑขาวตังหนาหมูหยอง ทั้งนี้การพัฒนาสูตร         
ขาวตังหนาหมูหยองพบวา อัตราสวนการใชขาวกลองหอมนิลหักและขาวกลองหอมมะลิแดงหักที่แตกตางกัน            
ไมมีผลทําใหคุณภาพทางประสาทสัมผัสแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (P>0.05) ขาวตังหนาหมูหยองท่ีพัฒนา            
ไดมีปริมาณคารโบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีนเทากับรอยละ 72.22, 10.54 และ 8.51 ตามลําดับ และใหพลังงาน 
417.78 กิโลแคลอรีตอ 100 กรัม ซึ่งมีคุณภาพความปลอดภัยเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน             
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ผูบริโภครอยละ 94 ใหการยอมรับผลิตภัณฑที่พัฒนาไดโดยมีคะแนนความชอบโดยรวมเทากับ 6.9 จากคะแนน     
เต็ม 9 ซึ่งหมายความวาผูบริโภคชอบเล็กนอยถึงชอบปานกลาง สามารถเก็บรักษาไดเปนระยะเวลา 8 สัปดาห               
ผูบริโภคใหความสําคัญในดานความเหมาะสมของราคาตอคุณภาพและปริมาณมากที่สุด เทากับ 8.6 ที่ระดับราคา
ขายปลีก 35 บาทตอถุงซึ่งมี 10 ชิ้น รองลงมาคือความนาเชื่อถือทางดานมาตรฐานผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย                    
ไดคะแนน  เทากับ 7.5 โดยผูบริโภครอยละ 96 มีแนวโนมจะซ้ือผลิตภัณฑขาวตังหนาหมูหยอง สุดทาย คือ สมาชิก
สหกรณทั้งสองกลุมเห็นวาการมีสวนรวมในงานวิจัยนี้  ไดประโยชนทั้งในแงของการเรียนรู การไดโอกาสท่ีจะพัฒนา
ศักยภาพของกลุมสมาชิกใหสูงขึ้น และมีรายไดมากขึ้นโดยวิธีการสรางมูลคาเพิ่ม

คําสําคัญ 
  การสรางมูลคาเพ่ิม   ขาวกลองอินทรียหัก    สหกรณเกษตรอินทรียเชียงใหม จํากัด 

Abstract
  This research aimed 1) to study the community potential of Chiangmai organic agricultural           
cooperative’s members by emphasizing on their participatory 2) to develop cracker from broken organic 
brown rice which was suitable to their potential and value added and 3) to study the acceptance of      
consumers for the cracker developed from broken organic brown rice of Chiangmai organic agricultural 
cooperative. The sample groups of this study were 16 members from Ban Donchiang group and Dokkham 
group and 200 consumers in Mueang Chiangmai district. Research methodologies were qualitative       
research, development research, participatory action research and quantitative research.  The study found 
that both groups had a very common potential in the area of leadership, agricultural input and the constant 
collaboration between each member and each other groups. Moreover, they also had the same goal. 
These lead to the conclusion to create value added to broken brown rice together by developing to brown 
rice cracker. The product development process began on the ratio study between 2 kinds of brown rice, 
Hom Nil and Red Jasmine. It was found that there was no significant different in consumer sensory score 
when using different ratio (p>0.05). Brown rice crackers developed contained 72.22% carbohydrate, 
10.54% fat, 8.51% protein and gave 417.78 kcal/100g. They were safe in accordance with the community 
product standard of Thailand. 94 percent of consumer accepted the product with slightly to moderately 
like (6.9), overall liking hedonic score from 9-point hedonic scale. Regarding the shelf-life period of brown 
rice cracker, the consumers accepted it within 8 weeks. The highest score of marketing mix was 8.6 on 
the pricing. The consumers accepted the product quality and quantity at the price level of 35 baht per bag 
of 10 pieces. The second ranking score was 7.5 on the organic agricultural product creditability. Ninety six 
percent of consumers intended to buy brown rice crackers.
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Finally, the members of Chiangmai organic agricultural cooperative considered that they gained a lot       
of benefits after participated with this research in term of learning how to produce new product, getting 
new chance to develop higher potential and getting more income from value added creation. 

Keywords
  Value Added Creation, Broken Organic Brown Rice, Chiang Mai Organic Agricultural Cooperative’s 
Members

บทนํา
  สหกรณเกษตรอนิทรยีเชยีงใหม จาํกดั มสีมาชกิทัง้หมด  จาํนวน 333 ราย มรีะบบการบรหิารจดัการในรปูแบบ
สหกรณโดยมกีรรมการ  จาํนวน 9 ราย สมาชกิทกุรายเปนเกษตรกรในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ทีม่อีาชพีทางเกษตรกรรม
ปลูกขาวและผกัตามแนวทางเกษตรอนิทรยี ทัง้นีส้มาชกิทีด่าํเนนิการปลกูขาวมจีาํนวนประมาณ 78 รายนัน้ จาํหนาย
ขาวผานสหกรณในรูปขาวเปลือก จากน้ันทางสหกรณจึงสงเขาโรงสีเพ่ือดําเนินการสีขาวออกมาเปนขาวกลอง        
เกษตรอินทรีย แลวนําไปจัดจําหนายตอไปเพ่ือแกปญหาดานการตลาดใหกับสมาชิกใหมีรายไดเพิ่มข้ึน (จันทรทอน 
เสารแกว, 2555)
  อยางไรก็ตาม ปญหาท่ีเกดิขึน้คือปริมาณขาวกลองอินทรียทีส่งเขาโรงสีแตละคร้ังเกิดการสูญเสียเปนจํานวน
มากจากกระบวนการสี คดิเปนรอยละ 10-30 ของปรมิาณขาวเปลอืกทัง้หมด ขึน้อยูกบัชนดิของขาวทีน่าํสงโรงสีแตละ
ครัง้ จงึสงผลใหสญูเสยีรายไดไปเปนจาํนวนมาก เน่ืองจากขาวกลองอินทรยีทีม่สีภาพสมบูรณหลงัการสีนัน้จะจําหนาย
ไดกิโลกรัมละ 45 บาท แตขาวกลองอินทรียหักนั้น  ทางสหกรณสามารถจําหนายไดโดยเฉล่ียประมาณ 10 บาท            
ตอกิโลกรัม ราคาดังกลาวน้ีเปนราคาขายสงระหวางสหกรณกับโรงสี หากสมาชิกนําขาวกลองอินทรียสวนท่ีไมได
จําหนายผานสหกรณไปสีเพื่อจัดจําหนายเองโดยตรง ราคาขายปลีกจะประมาณ 40-50 บาทตอกิโลกรัม สวนขาว
กลองอินทรียหักจะจําหนายในราคาประมาณ 25 บาทตอกิโลกรัม (จันทรทอน  เสารแกว, 2555)
  ดังนั้น เพื่อหาทางแกไขปญหาการสูญเสียดังกลาว งานวิจัยน้ีจึงมีเปาหมายเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับขาว
กลองอนิทรียหกัตามแนวคิดเรือ่งการพัฒนาผลิตภัณฑใหม (ศริวิรรณ เสรีรตัน, ปริญ ลกัษติานนท,  ศภุร เสรีรตัน และ 
องอาจ ปทะวานิช, 2546) ซึง่เปนแนวทางท่ีสอดคลองกับสถานการณปจจุบนัทีค่วามตองการของผูบริโภคเปล่ียนแปลง
ไปอยางรวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม หรือวัฒนธรรม วิสาหกิจชุมชน หรือชุมชน ตองผลักดันตนเองใหสามารถ
อยูรอดไดดวยการพัฒนาผลิตภณัฑใหมเขาสูตลาดอยูตลอดเวลา จากงานวิจยัของ พนิติย กิง่สอน (2551) ทีไ่ดศกึษา
ศักยภาพทางดานการตลาดของสหกรณเกษตรอินทรียเชียงใหม จํากัด  สําหรับผลิตภัณฑขาวกลองอินทรีย และ       
พบวา  สหกรณมศีกัยภาพสูงไมวาจะเปนการผลิตและการจัดการ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรบัจากการสรางมูลคาเพ่ิมและ
การมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณเกษตรอินทรียเชยีงใหม จาํกดั ดวยการพัฒนาขนมขบเค้ียวจากขาวกลองอินทรียหัก 
จะชวยแกไขปญหาสูญเสียรายไดของสหกรณเกษตรอินทรียเชียงใหม จํากัด และเปนการใชทรัพยากรใหเกิด
อรรถประโยชนสูงสุดสําหรับสมาชิกสหกรณเกษตรอินทรียเชียงใหม จํากัด หรือเกษตรกรที่มีความสนใจในการเพิ่ม
มูลคาผลิตภัณฑทางการเกษตรของตนใหยั่งยืน สําหรับผูบริโภคที่ใสใจเรื่องสุขภาพจะไดมีทางเลือกในการบริโภค
ผลิตภัณฑอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้น
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วัตถุประสงค
  1. เพือ่วเิคราะหศกัยภาพชุมชนโดยเนนการมีสวนรวมของกลุมสมาชิกสหกรณเกษตรอินทรียเชียงใหม จาํกดั
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวจากขาวกลองอินทรียหัก
  2. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวจากขาวกลองอินทรียหักท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของกลุมสมาชิก
สหกรณเกษตรอินทรียเชียงใหม จํากัด และเปนการสรางมูลคาเพิ่ม
  3. เพื่อศึกษาการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวจากขาวกลองอินทรียหักของกลุมสมาชิก
สหกรณเกษตรอินทรียเชียงใหม จํากัด

วิธีการวิจัย
  งานวิจยันีเ้ปนการวิจยัโดยผสมผสานระหวางการวิจยัเชิงคุณภาพ การพัฒนาทดลอง การปฏิบตักิารแบบมี
สวนรวม และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่เกี่ยวของในการวิจัยนี้แบงเปน 2 กลุม ไดแก 
   1.1 สมาชิกสหกรณเกษตรอินทรียเชียงใหมที่จําหนายขาวเปลือกอินทรียผานสหกรณเกษตรอินทรีย
เชยีงใหม ซึง่มปีระชากรจาํนวน 78 ราย การเลอืกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง ไดแก สมาชิกสหกรณเกษตรอนิทรยี
เชียงใหม จาํกดั อนัไดแก กลุมเกษตรอินทรยีบานดอนเจยีง และกลุมเกษตรอนิทรยีดอกคํา เน่ืองจากผูนาํและสมาชิก
ทั้งสองกลุมมีความสมัครใจและพรอมที่จะรวมงานวิจัยนี้ โดยคิดเปนรอยละ 20 ของจํานวนประชากร ไดตัวอยาง
จํานวน 16 ราย
   1.2 ผูบริโภคทั่วไปในอําเภอเมืองเชียงใหม โดยใชผูทดสอบเปนผูสนใจรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
จํานวน 200 ราย โดยสุมตัวอยางตามความสะดวก
  2. เครือ่งมอืทีใ่ชในงานวจิยั ไดแก 1) การสนทนากลุม 2) การสมัภาษณ 3) การสงัเกต 4)  แบบสอบถาม 
5) การจัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู 6) การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสดวยวิธี 9-Point Hedonic Scale       
ตามวิธีการของ Resurreccion (1998) และ Siriluck Surin, Prodpran Thakeow, Phisit Seesuriyachan, Sergio 
Angeli, Yuthana Phimolsiripol (2014)  และ 7) การประมวลผลทางสถติดิวยวธิวีเิคราะหความแปรปรวน (ANOVA) 
  3. ขั้นตอนการดําเนินงาน แบงเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้

   3.1 ขั้นศึกษาศักยภาพชุมชน ดําเนินการต้ังแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนกุมภาพนัธ 2556 
โดยผูวจิยัเขาไปเก็บขอมลูดวยตนเองเปนหลกัและอาศยัเครือ่งมอืทีช่วยในการเก็บรวบรวมขอมลู ไดแก แนวคําถาม
ในการสัมภาษณ แนวคําถามในการสนทนากลุม เพื่อศึกษาศักยภาพชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผลิตภัณฑ        
ของกลุมสมาชิกสหกรณเกษตรอินทรียเชียงใหม จํากัด จากนั้นผูวิจัยไดนําขอสรุปที่ไดจากการสัมภาษณและ             
การสนทนากลุมมาเปนแนวทางในการหาองคความรูจากสิง่ตพีมิพ เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วของเพือ่คนหาแนวทาง
การพัฒนาผลิตภัณฑ ซึ่งมีงานวิจัยของวิศินี จงจิตวิมล และ อรนุช สอนนอย (2547) ที่ไดศึกษา เรื่อง การพัฒนา
ผลติภณัฑขนมขบเค้ียวจากขาวกลองไว จงึนาํมาเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภณัฑทีเ่หมาะสมกับศกัยภาพชุมชน
ของกลุมสมาชิกสหกรณ
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   3.2 ขั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ ดําเนินการตั้งแตเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยผูวิจัย
นําผลท่ีไดจากการศึกษาศักยภาพชุมชนไปดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑใหมใหเหมาะสมกับศักยภาพชุมชนและ      
ตรงตามความสนใจหรือเปนที่ยอมรับของกลุมสมาชิก
    1) วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design) แปรผันอัตราสวน
ของขาวกลองหอมมะลิแดงหักและขาวกลองหอมนิลหัก 3 ระดับ (100:0, 75:25 และ 50:50) ทําการผลิตขาวตัง    
ตามวธิกีารดัดแปลงจากผลงานวจิยัของ นฤศนัส วาสกิดลิก (2541) โดยหงุขาวกลองหอมมะลแิดงหักและขาวกลอง
หอมนิลหกั  โดยใชอตัราสวนขาวกลองตอนํา้เปน 1:1.7  จากน้ันนาํขาวกลองหุงสุกทัง้สองชนิดมาผสมกันในอัตราสวน
ที่กําหนด นวดใหเขากันประมาณ 15-20 นาที ชั่งนํ้าหนักขาวผสมประมาณ 45 กรัม  วางลงบนแผนพลาสติกแลวรีด
ใหเปนแผนหนาประมาณ 2-3 มลิลเิมตร นาํไปวางบนเตาเหล็กแบนท่ีทาน้ํามันไวแลว ตัง้ไฟออนจนแผนขาวรอนจากเตา  
นํามาหั่นเปนชิ้นขนาด 4x6 เซนติเมตร จากนั้นนําไปทําใหแหงดวยแสงแดด จากนั้นนําแบะแซ 250 กรัมผสมกับ           
ซีอิ้วขาว 20 กรัม และพริกไทยเล็กนอย ตั้งไฟออนและคนสวนผสมทั้งหมดใหเขากัน เพื่อใชทาบนแผนหนาตัง           
แลวโรยหนาดวยหมูหยอง 
    2) นําผลิตภัณฑตนแบบที่พัฒนาไดในหองปฏิบัติการมาตรวจสอบคุณภาพตางๆ ไดแก                   
องคประกอบทางเคมีซึ่งประกอบดวยคารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน ความชื้น เถา และพลังงาน และคุณภาพทาง
จุลินทรียตามวิธีการของ The Association of Official Analytical Chemists (2000) ซึ่งประกอบดวยโคลิฟอรม
แบคทีเรีย Escherichia coli, Total Plate Count และ Yeast and Molds และดําเนินการทดสอบยืนยันสูตร โดยใช
การทดสอบคุณภาพประสาทสัมผัสและการยอมรับของกลุมตัวอยางสําหรับผลิตภัณฑตนแบบเพื่อกําหนดสูตรการ
ผลิตที่เปนมาตรฐานสําหรับถายทอดแกกลุมสมาชิกสหกรณ  ตอไป 
    3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญวิทยากรที่มีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ   
มาใหความรูและฝกปฏิบัติการผลิตขาวตังหนาหมูหยองที่เปนมาตรฐานแกกลุมสมาชิกสหกรณ
    4) ศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑขาวตังหนาหมูหยองท่ีผลิตโดยสมาชิกสหกรณ โดยนํา
ผลิตภัณฑจํานวน 180 ชิ้น แบงบรรจุถุงแกว OPP (Oriented Poly Propylene) ปดสนิท ถุงละช้ิน และเก็บรักษาไว
ในกลองพลาสตกิอเนกประสงคปดสนทิทีอ่ณุหภมูหิอง จากนัน้นาํมาทดสอบการยอมรบัของผูบริโภค  สปัดาหละ 20 ชิน้ 
โดยสุมตัวอยางตามความสะดวก
    5) นําผลิตภัณฑขาวตังหนาหมูหยองท่ีผลิตโดยกลุมสมาชิกสหกรณมาตรวจสอบคุณภาพ                
องคประกอบทางเคมี และคุณภาพทางจุลินทรียตามวิธีการของ The Association of Official Analytical Chemists 
(2000) เชนเดียวกันกับการตรวจสอบผลติภัณฑตนแบบ
   3.3 ขัน้ศกึษาการยอมรับของตลาด ดาํเนินการต้ังแตเดอืนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 โดยนํา
ผลติภณัฑใหมมาทดสอบตลาด และจัดจาํหนายเพ่ือศกึษาความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมตีอสวนประสมทางการตลาด
อันประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด โดยเก็บแบบสอบถามจาก             
กลุมตัวอยาง จํานวน 200 ราย นําผลการศึกษามาประมวลผลและวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชคารอยละ               
สวนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกลุมตัวอยางจากขอคําถามปลายเปดจะใชการประมวลผลเชิงวิเคราะหคุณคา
และสรุปผลการศึกษาเพ่ือใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑใหดีขึ้น  ตอไป
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   3.4 ขั้นสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูสูชุมชน ดําเนินการในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556  มีการจัด
ประชุมเพ่ือถายทอดสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพทางวิทยาศาสตรการอาหาร  และผลการศึกษาการยอมรับของตลาด 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางคณะผูวิจัยกับกลุมสมาชิกสหกรณเกษตรอินทรียเชียงใหม จํากัด รวมทั้ง
วางแนวทางการแกไขเพ่ือการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑและการพัฒนาผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานทีด่ยีิง่ข้ึนตอไป

ผลการวิจัย
  1.  ศักยภาพชุมชนของกลุมสมาชิกสหกรณเกษตรอินทรียเชียงใหม จํากัด
   1.1 บริบทชุมชน และสภาพทางสังคม
        กลุมเกษตรอนิทรียบานดอนเจยีง อยูทีห่มู 8 ตาํบลสบเปง อาํเภอแมแตง จงัหวดัเชยีงใหม มจีาํนวน
ครอบครัวประมาณ 3,700 ครอบครัว คิดเปนประชากรประมาณ 10,700 คน แบงเปนเพศชายประมาณรอยละ 40 
เพศหญิงประมาณรอยละ 60 พื้นที่ทําการเกษตรเฉลี่ยประมาณ 6-10 ไรตอครอบครัว รายไดเฉล่ียตอเดือนประมาณ 
15,000 ถึง 20,000 บาทตอครอบครัว สําหรับกลุมเกษตรอินทรียดอกคํา ตั้งอยูในตําบลนํ้าแพร อําเภอพราว จังหวัด
เชียงใหม มีประมาณ 1,619 ครอบครัว คิดเปนประชากรประมาณ 3,730 คน แบงเปนเพศชายประมาณรอยละ 40  
เพศหญิงประมาณรอยละ 60 มีพื้นที่ทําการเกษตรเฉลี่ยประมาณ 5-10 ไรตอครอบครัว และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน
ประมาณ 15,000 บาทตอครอบครัว
   1.2 ดานศักยภาพของบุคคลในชุมชน หรือกลุมและองคกรในชุมชน
    จากประชากรของสองอาํเภอซึง่มจีาํนวนทัง้หมดประมาณ 5,319 ครอบครวันัน้ ประชาชนทีป่ระกอบ
อาชพีเกษตรกรรมและสนใจเขารวมกลุมเกษตรอนิทรยีบานดอนเจยีง และกลุมเกษตรอนิทรียดอกคาํ รวมกนัทัง้หมด
เปนจาํนวน 47 ครอบครัว ทัง้สองกลุมถอืเปนชมุชนเขมแข็ง มผีูนาํทีม่คีวามสามารถ มกีารเรียนรูรวมกันอยางตอเน่ือง
บนพื้นฐานของวัฒนธรรม ความศรัทธาทางศาสนา และเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งพาและเอ้ือเฟอซึ่งกันและกัน มีความ
รวมมอืกันอยางจริงจังในการจัดการปญหาดวยตนเองภายใตความรวมมือและการสนับสนุนจากองคกรภายนอก 
   1.3 ดานสิ่งปลูกสราง เครื่องมือ และอุปกรณทําอาหารพ้ืนฐาน
    สมาชิกสหกรณเกษตรอินทรยีเชยีงใหม จาํกดั  ทัง้สองกลุมตางมีโรงสีของกลุมตัง้อยูในพ้ืนทีช่มุชน
ของตนเอง อีกทั้งยังมีอาคารท่ีใชเปนศูนยการเรียนรู เพื่อใชเปนสถานท่ีอบรมพัฒนาความรูใหแกสมาชิกในชุมชน    
ไดเปนอยางดี สําหรับกลุมเกษตรอินทรียดอกคํานั้น  มีอาคารโรงเรือนแปรรูปผลผลิตของกลุม 1 โรง สวนโรงเรือน
แปรรูปของกลุมเกษตรอินทรียบานดอนเจียงนั้นกําลังอยูในระหวางการดําเนินการกอสราง โดยสรางทีละสวนตาม  
งบประมาณที่หาได ซึ่งสวนใหญไดมาจากการบริหารจัดการเองภายในกลุม 
   1.4 ดานความสามารถและภูมิปญญาทองถิ่น
       จากการที่ทั้งสองกลุมเขารวมโครงการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายเกษตรอินทรีย และ
หนวยงานตางๆ อยูเสมอทําใหปจจบุนัท้ังสองกลุมมคีวามสามารถ และภูมปิญญาทองถ่ินในเร่ืองการทําเกษตรอินทรีย 
และการแปรรูปเปนอยางดี มีการจัดจําหนายในตลาดชุมชน และตลาดนัดเกษตรอินทรียบอยคร้ัง ผลิตภัณฑแปรรูป
บางอยางของกลุมสมาชิกสหกรณไดผานการรับรองมาตรฐานอาหารและยาแลว เชน กลวยไขฉาบรสหวาน รสเค็ม 
รสจืด กลวยบารบีคิว กลวยสาหราย เปนตน
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   1.5 ดานผลผลิตชุมชน
       ทั้งสองกลุมมีผลผลิตเกษตรอินทรียหลากหลายตามแนวคิดการทําการเกษตรอินทรียผสมผสาน 
ผลผลิตหลักของชุมชน คือ ขาวกลองหอมมะลิ มีปริมาณรวมกันตอปประมาณ 108,000 กิโลกรัม สวนผลผลิตทาง   
การเกษตรอื่นๆ ไดแก พืชผักตามฤดูกาล เชน ถั่วเหลือง ถั่วลิสง และผลไม เชน กลวย เปนตน การแปรรูปผลิตภัณฑ
โดยหลักแลวจะแปรรูปตามผลิตผลทางการเกษตรท่ีมีอยู เชน การทําขาวแตน ขาวแคบ ขาวกลองงอก กลวยฉาบ
ปรุงรสตางๆ ถั่วคั่วทราย ถั่วสมุนไพร นํ้านมขาวกลอง เปนตน
   1.6 ดานการบริหารจัดการของชุมชน
       สมาชิกสหกรณเกษตรอินทรียเชียงใหม จํากัด ทั้งสองกลุมจะมีการบริหารจัดการโดยยึดแนวคิด
เรื่องการออมทรัพยปลดหน้ี โดยแตละเดือนจะมีการเก็บเงินออมจากสมาชิกทุกรายตามจํานวนหุน ไมจํากัดจํานวน
หุนตอราย หากสมาชิกตองการกูยืมเงินเพ่ือใชเปนทุนสําหรับปจจัยการผลิต กรรมการบริหารกลุมและสมาชิก              
จะพิจารณาปลอยกูแกสมาชิกตามความเหมาะสม ทั้งนี้ไมไดจํากัดจํานวนครั้งการขอกูตอป แตจะพิจารณาตาม         
ความจําเปนของแตละราย ทกุสิน้ปจะมีการปนผลหุนแกสมาชิกตามจํานวนหุน
   1.7 ดานการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ
       การประชุมรวมกันระหวางกลุมสมาชิกสหกรณเกษตรอินทรียเชียงใหม จํากัด และคณะผูวิจัย          
ไดขอสรุปรวมกันวาการแปรรูปขาวกลองอินทรียหักเปนขาวตังหนาหมูหยองนาจะเหมาะสมกับศักยภาพ                      
และประสบการณของสมาชิกสหกรณมากที่สุด อีกทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวจากขาวกลองอินทรียหัก  
เปนขาวตังหนาหมูหยองกอนนั้นสามารถใชเปนพื้นฐานในการพัฒนาตอยอดแปรรูปเปนขาวตังรสชาติอื่นตอไป      
และนาจะสามารถทําตลาดไดงายในชวงเริ่มตนพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปชนิดนี้
  2.  การพัฒนาผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวจากขาวกลองอินทรียหัก
   2.1 กรรมวิธีการผลิต การศึกษาอัตราสวน การทดสอบยืนยันสูตร การทดสอบการยอมรับ 
         จากการศึกษาอัตราสวนระหวางขาวกลองหอมมะลิแดงหักและขาวกลองหอมนิลหกั (100:0, 75:25 
และ 50:50) ในการผลิตแผนขาวตัง พบวา คาคะแนนความชอบในทุกอัตราสวนและทุกคุณลักษณะไมมีความ        
แตกตางกนั (P>0.05) โดยคะแนนความชอบอยูในชวง 7-8 คะแนนซึง่หมายถงึความชอบอยูในระดบัชอบปานกลาง
ถึงชอบมาก
        การทดสอบยืนยันสูตรโดยการทดสอบทางประสาทสัมผัส พบวาทุกคุณลักษณะซึ่งไดแก สี ขนาด 
ความกรอบ กลิ่นรส ความเผ็ดและความชอบรวมมีคะแนนอยูในชวง 7-8 ซึ่งหมายถึงระดับความชอบอยูในชวงชอบ
ปานกลางถึงชอบมาก โดยผูบริโภครอยละ 96.36 ยอมรับผลิตภัณฑ และผูที่ไมยอมรับใหเหตุผลวา ไมคุนเคยกับ
ลักษณะปรากฏ สีเขม ทําใหผลิตภัณฑดูไมนารับประทาน
   2.2 การตรวจสอบคุณภาพทางเคมี การตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย
    จากการวิเคราะหคุณภาพทางเคมีพบวา ขาวตังหนาหมูหยองท่ีเปนผลิตภัณฑตนแบบ และ
ผลิตภัณฑของกลุมสมาชิกสหกรณมีปริมาณองคประกอบทางเคมีที่ใกลเคียงกัน ดังตารางที่ 1
    สําหรับคุณภาพทางจุลินทรียพบวาผลิตภัณฑตนแบบมีปริมาณจุลินทรียทั้งหมด (Total Plate 
Count) เทากับ 4.5 x 103 CFU/g ในขณะที่ผลิตภัณฑของกลุมสมาชิกสหกรณมีปริมาณจุลินทรียทั้งหมด                     
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(Total Plate Count) เทากบั 4.5 x 10 CFU/g และไมพบปรมิาณเชือ้โคลฟิอรมและ Escherichia coli ทัง้ในผลติภัณฑ
ตนแบบและผลิตภัณฑของกลุมสมาชิกสหกรณ ดังตารางที่ 1

ตารางท่ี 1 
องคประกอบทางเคมีและพลังงานของขาวตังหนาหมูหยอง

ตารางท่ี 2
คุณภาพทางจุลินทรียของขาวตังหนาหมูหยอง

 

 
 

  
 (g/100g; %wb) 66.59 72.22 

  (g/100g; %wb) 16.86 10.54 
  (g/100g; %wb) 8.88 8.51 

  (g/100g; %wb) 6.39 6.32 
  (g/100g; %wb) 

 (Kcal/100g) 
1.28 

453.62 
1.23 

417.78 

  
  

 <3.0  MPN <3.0  MPN 
Escherichia coli <3.0  MPN <3.0  MPN 
Total Plate Count 4.5 x103CFU/g 4.5 x10 CFU/g 
Yeast and Molds < 10 CFU/g < 10 CFU/g 

:   .28/2546   1x104  1     

   2.3 การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ
          จากการศกึษา  พบวา  การเกบ็รกัษาผลติภณัฑซึง่อยูในบรรจภุณัฑทีป่ดมดิชดิตามมาตรฐานทีก่าํหนด
ไวในการทดลอง เม่ือนําออกไปทดสอบหลังจากผานไป 1-2 สัปดาห มีผูยอมรับในผลิตภัณฑรอยละ 85 ของผูบริโภค
ทั้งหมด และลดลงเหลือรอยละ 70 ในสัปดาหที่ 3 ในสัปดาหที่ 4-6 มีผูยอมรับลดลงเหลือรอยละ 65 ของผูบริโภค
ทัง้หมด ในสปัดาหที ่7 มผีูยอมรบัในผลติภณัฑลดลงเหลอืรอยละ 55 และลดลงเหลอืรอยละ 50 ในสปัดาหที ่8 เหตผุล
ที่ผูบริโภคสวนใหญไมยอมรับผลิตภัณฑ คือ เกิดกลิ่นหืน และเนื้อสัมผัสแข็ง จึงอาจกลาวไดวาผูบริโภคจะยอมรับ
ขาวตงัหนาหมหูยองมากกวารอยละ 50 ของผูบรโิภคทัง้หมดตลอดระยะเวลา 8 สปัดาหหลังจากวนัทีผ่ลติ ดงันัน้ อายุ    
การเก็บรักษาขาวตังหนาหมูหยองควรอยูที่ไมเกิน 8 สัปดาห
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   2.4 การวิเคราะหตนทุนทางธุรกิจ
          ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดชวยใหชุมชนไดเรียนรูเขาใจถึงวิธีการคํานวณตนทุนและกําไร     
วามีความสัมพันธกันอยางไร ทั้งนี้เพ่ือต้ังราคาขายใหเหมาะสม โดยการผลิตตามสูตรหนึ่งครั้งจะไดขาวตังหนา
หมูหยอง 12 ถุงๆ  ละ 10 ชิ้น คิดเปนตนทุนเฉพาะคาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑเทากับ 151.25 บาท เฉล่ียถุงละ 13 บาท  
แตเมื่อรวมคาแรงแลว ตนทุนรวมทั้งหมดจะเทากับ 376.25 บาท ตนทุนเฉล่ียถุงละ 31.5 บาท ทางสมาชิกสหกรณ  
มีความเห็นรวมกันวาจะกําหนดราคาขายตามตลาด คือ 35 บาทตอถุง เพื่อแนะนําผลิตภัณฑใหมสูตลาดในชวงตน 
ซึ่งจะไดกําไรถุงละ 3.5 บาท หรือประมาณรอยละ 10 ของราคาขาย
  3.  การศึกษาการยอมรับของตลาด
        3.1 การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส
       จากการการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผสัโดยผูบรโิภคจํานวน 200 ราย พบวา  ทกุคุณลักษณะ
ซึ่งไดแก สี ขนาด ปริมาณหมูหยอง ความกรอบ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส และรสชาติโดยรวม ผูบริโภคมีคะแนนความชอบ
อยูในชวงชอบเล็กนอยถึงชอบปานกลาง (6.4-6.9) ดังตารางที่ 3 สวนการยอมรับผลิตภัณฑนั้น ผูบริโภครอยละ 94 
ยอมรับผลิตภัณฑ และรอยละ 6 ไมยอมรับโดยใหเหตผุลวารสชาติออนไป

ตารางท่ี 3 
คุณภาพทางประสาทสัมผัสของขาวตังหนาหมูหยอง

  
 6.7±1.6 

 6.5±1.6 
 6.5±1.8 

 6.8±1.6 
 6.4±1.6 

 6.6±1.7 
 6.7±1.5 

 6.9±1.5 
:    ±  (n=200)  9-point hedonic scale  9 

   1  
   3.2  การยอมรับของผูบริโภคตอสวนประสมทางการตลาด
    การทดสอบการยอมรับของผูบรโิภคตอสวนประสมทางการตลาด ดงัตารางท่ี 4 ผูบริโภคมีความชอบ 
เร่ือง ความนาเช่ือถือทางดานมาตรฐานผลิตภัณฑเกษตรอินทรียอยูระหวางชอบปานกลางถึงชอบมาก สวนเรื่อง       
รูปแบบของสินคา ความสวยงามของแผนขาวตัง ความแตกตางจากคูแขง ปริมาณสินคาตอถุง ความสวยงามของ
ฉลาก ความครบถวนของขอมลูบนฉลาก และความแข็งแรงของบรรจุภณัฑนัน้ ผูบริโภคมีความชอบเล็กนอยถึงชอบ
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ปานกลาง ดานราคานั้น ผูบริโภคมีความชอบมากทั้งราคาจําหนายที่ 35 บาทตอถุง ทั้งความเหมาะสมของราคาตอ
คุณภาพและปริมาณ ความเหมาะสมเม่ือเทียบกับคูแขง แตเมื่อระดับราคาเพ่ิมเปน 40 และ 45 บาท ผูบริโภคมี    
ความชอบลดลงมาอยูในระดับปานกลางถึงเล็กนอย และเมื่อระดับราคาเพิ่มขึ้นไปถึง 50 บาท ผูบริโภคเริ่มลด        
ความชอบนอยลงจนถงึบอกไมไดวาชอบหรอืไมชอบ สวนความชัดเจนของปายราคาน้ัน   ผูบรโิภคมคีวามชอบปานกลาง 
ดานชองทางการจัดจําหนายนั้น ทั้งเรื่องการหาซื้อสินคาไดงาย ความสะดวกของสถานท่ีจัดจําหนายสินคา               
ความเหมาะสมของชวงเวลาในการจําหนาย และปริมาณสินคามีเพียงพอตอความตองการ  ผูบริโภคมีความชอบ   
ในระดับเล็กนอยถึงปานกลาง สวนเร่ืองการสงเสริมการตลาดท่ีสามารถจูงใจใหผูบรโิภคซ้ือสนิคาท่ีผูบรโิภคชอบมาก 
คอื การใหทดลองชิมสนิคาตวัอยาง  นอกจากน้ี พบวา  ทัง้การจดัแสดงสนิคา ณ จดุขาย การใหสวนลด การดูแลเอาใจใส  
ของผูขาย การใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาของผูขายนั้น ผูบริโภคลดความชอบลงมาอยูที่ระดับปานกลางถึงชอบมาก     
โดยผูบรโิภคมแีนวโนมทีจ่ะตัดสนิใจซือ้ผลติภณัฑขาวตงัหนาหมหูยองสูงถงึ  รอยละ 96 สวนรอยละ 4 ตดัสินใจไมซือ้

นัน้ โดยสวนใหญเนื่องจากไมถูกใจในรสชาติวาออนไป 

ตารางท่ี 4 
การยอมรับของผูบริโภคตอสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ

  
 

 6.9±1.4 
 6.6±1.6 

 6.7±1.4 
 6.7±1.5 

 6.7±1.7 
 6.8±1.6 

 7.5±1.4 
 7.0±1.6 

 ( ) 35 40 45 50 
 8.6±0.6 7.6±1.3 6.7±1.3 5.7±1.6 
 8.6±0.6 7.7±1.3 6.7±1.3 5.7±1.6 

 8.5±0.7 7.6±1.3 6.7±1.3 5.8±1.5 
 7.2±1.9 
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ตารางท่ี 4 
การยอมรับของผูบริโภคตอสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ (ตอ)

  
 

 6.7±1.5 
 6.7±1.5 

 6.6±1.6 
 6.7±1.6 

   
   6.6±1.6 

 6.7±1.6 
 6.7±1.6 

 6.7±1.6 
 7.2±1.5 

:    ±  (n=200)  9-scale 
 9    1  

  4.  การสรุปผลการแลกเปล่ียนเรียนรูสูชุมชน
   4.1  การถายทอดผลการทดสอบทางดานวิทยาศาสตรการอาหาร และการยอมรับของผูบริโภค
        สมาชิกสหกรณเกษตรอินทรียเชียงใหม จํากัด ทั้งสองกลุมไดทราบถึงคุณภาพของขาวตังหนา
หมูหยองท่ีทางกลุมดําเนินการผลิตกันเองเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑตนแบบ วามีคุณภาพทางเคมีที่ใกลเคียงกัน และ
เปนไปตามมาตรฐานผลติภัณฑชมุชนขาวตังหนาหมหูยองเลขที ่มผช.28/2546 และมอีายกุารเกบ็รกัษาในบรรจภุณัฑ
ที่ปดมิดชิดตามมาตรฐานที่กําหนดไวในการทดลองที่อุณหภูมิหองไดนานถึง 8 สัปดาห ผลิตภัณฑเปนที่ยอมรับของ
ผูบรโิภคสวนใหญโดยมคีะแนนความชอบโดยรวม 6.9 คะแนน หมายความวา  ผูบริโภคชอบเล็กนอยถึงชอบปานกลาง 
        สวนเร่ืองสวนประสมทางการตลาดน้ัน ในดานผลติภัณฑผูบริโภคใหความสาํคญักบัความนาเชือ่ถอื          
ทางดานมาตรฐานผลิตภัณฑเกษตรอินทรียมากท่ีสุด  ดานราคาเปนดานความเหมาะสมของราคาตอคุณภาพและ
ปรมิาณมากทีส่ดุทีร่าคาขายปลกี 35 บาทตอถงุ ดานชองทางการจดัจาํหนาย เปนเรือ่งการหาซือ้ไดงาย ความสะดวก
ของสถานที่จําหนาย ความเหมาะสมของชวงเวลาในการจําหนาย และปริมาณสินคามีจําหนายอยางเพียงพอตอ
ความตองการ สาํหรับดานการสงเสริมการตลาดน้ัน ผูบริโภคใหความสําคญัมากท่ีสดุในเร่ืองการใหทดลองชิมสนิคา
ตวัอยาง และผูบรโิภคมแีนวโนมทีจ่ะจะตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑขาวตงัหนาหมูหยองของกลุมสมาชกิสหกรณมถีงึรอยละ 96 
สาํหรบัการถายทอดวิธกีารคาํนวณตนทนุผลติภัณฑเพือ่การตัง้ราคาท่ีเหมาะสมใหแกสมาชิก โดยสวนใหญมพีืน้ฐาน
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การคิดตนทุนจากท่ีเคยไดรับการอบรมจากหนวยงานตางๆ มาพอสมควร ประกอบกับมีผูนํากลุมที่มีความเขาใจ       
ในเร่ืองตนทุนสินคาเกษตรท่ีทางกลุมดําเนินการจําหนาย และสามารถใหคําแนะนําแกสมาชิกเพ่ือกําหนดราคา
จาํหนายไดเปนอยางด ีซึง่ผลติภณัฑขาวตงัหนาหมหูยองนีป้ระกอบดวยตนทนุหลกัๆ 3 สวน  คอื ตนทนุวตัถดุบิ ตนทนุ
บรรจุภัณฑและฉลาก และตนทุนคาแรง โดยผลรวมของตนทุนหลักทั้งสามสวนนี้จะเทากับ 31.5 บาท ซึ่งถาสมาชิก
สหกรณจําหนายที่ราคา 35 บาทตอถุงบรรจุ 10 ชิ้น จะไดกําไรถุงละ 3.5 บาท หรือประมาณรอยละ 10 ของราคาขาย 
และจากการสอบถามกลุมตัวอยางผูบริโภคปรากฏวา ผูบริโภคใหการยอมรับที่ระดับราคาต้ังแต 35 ถึง 45 บาท        
โดยมีคะแนนการยอมรับท่ีนอยลงผันแปรตามระดับราคาท่ีสงูขึน้ แตถาเปนทีร่ะดับราคา 50 บาท ผูบรโิภคจะเร่ิมลงัเลใจ      
วาจะยอมรับหรือไมยอมรับดี จึงเปนแนวทางในการตัดสินใจต้ังราคาจําหนายผลิตภัณฑขาวตังหนาหมูหยองให        
กับกลุมสมาชิกสหกรณฯ วาจะจําหนายในราคาเทาใดตามความตองการของสมาชิก และเปนที่ยอมรับของตลาด   
แตทัง้นีต้องรกัษาคุณภาพใหไดมาตรฐาน และแสดงราคาจําหนายใหชดัเจน เพราะเปนสิง่ทีผู่บริโภคใหความสาํคญั
มากที่สุด
   4.2 การถอดบทเรียนรวมกัน
          สิ่งที่สมาชิกไดเรียนรูจากงานวิจัย คือ การที่สมาชิกไดเรียนรูการแบงหนาที่การผลิตขาวตังตาม
ความถนัดของแตละคน ซึ่งการแบงงานกันทําในลักษณะนี้ สมาชิกพบวาทําใหการทํางานเร็วข้ึน และไดสินคา              
ที่มีคุณภาพดีขึ้น  อีกทั้งสมาชิกยังเห็นวาในระหวางท่ีชวยกันผลิตขาวตัง ก็ไดมีโอกาสในการพูดคุย แลกเปลี่ยน      
ความคิดเห็นกัน นอกจากนี้ยังสามารถถายทอดวิธีการทําขาวตังใหแกสมาชิกรายอื่นๆ รวมถึงรายใหมใหมีความรู   
ในการทาํขาวตงัเปนอาชพีเสรมิ ทาํใหเปนโอกาสทีด่ใีนการเช่ือมความสัมพนัธระหวางสมาชิกในกลุม เปนการใชเวลา
วางใหเปนประโยชนในการชวยเพ่ิมรายไดใหกับกลุมสมาชิก ใหมีชีวิตความเปนอยูดีขึ้น ทั้งยังเปนการเพ่ิมมูลคา       
ใหกบัผลผลติทางการเกษตรท่ีมอียูมากในทองถิน่ และทําใหกลุมมคีวามเขมแขง็สามัคคยีิง่ขึน้ และจากผลการตรวจ
คุณภาพทางวิทยาศาสตรที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนในเบื้องตน ประกอบกับการทดสอบ               
การยอมรบัของผูบรโิภคทีใ่หการยอมรบัในเรือ่งมาตรฐานผลติภณัฑเกษตรอนิทรียเปนอยางมาก ทาํใหสมาชกิสหกรณ
มคีวามมัน่ใจในคณุภาพผลติภณัฑของกลุม ตระหนกัถงึความสาํคญัในเรือ่งคณุภาพ และตัง้ใจทีจ่ะพฒันามาตรฐาน
การผลิตใหไดมาตรฐานสูงขึ้นตอไป 
        ทั้งนี้ กลุมสมาชิกและผูวิจัยมีความเห็นตรงกันวา การผลิตขาวตังหนาหมูหยองใหไดมาตรฐาน
เดียวกันทุกครั้งนั้น ควรมีคูมือการผลิตที่สมาชิกเขาใจไดงาย จึงชวยกันระดมสมองเพ่ือจัดทําแผนปายไวนิลแสดง
วตัถดุบิ อปุกรณ และอธบิายขัน้ตอนการผลติ พรอมภาพประกอบทีเ่หน็ชดัเจน ตดิไวในโรงแปรรปูจะชวยใหการผลติ
เปนไปตามมาตรฐานเดียวทุกคร้ัง  สวนเร่ืองอายุการเก็บรักษาขาวตัง แมพบวาผูบริโภคใหการยอมรับขาวตังหนา
หมูหยองไดนานถึง 8 สัปดาห แตในเบ้ืองตนทางกลุมสมาชิกจะไมผลิตแผนขาวตังดิบเก็บไวนานกวาหนึ่งเดือน และ
จะทยอยมาทอดเพื่อจําหนายใหหมดเปนสัปดาหตอสัปดาห เพื่อรักษาคุณภาพขาวตังหนาหมูหยองใหใหมเสมอ
       ในแงของการจําหนายเชิงพาณิชยและการจัดสรรผลประโยชน แมวาผูบรโิภคยอมรับราคาขายได
ตัง้แต 35-45 บาท แตสมาชิกลงความเห็นรวมกนัทีจ่ะจําหนายในราคา 35 บาทตอถงุ เพราะเปนราคาท่ีไดรวมตนทนุ
วตัถดุบิและคาแรงของสมาชกิไวเพยีงพอแลว และตองการชวยผูบริโภคเรือ่งราคาขายทีไ่มแพงเกนิไป สวนการจดัสรร
ผลประโยชนที่ไดจากการจําหนายขาวตังหนาหมูหยองน้ัน  กลุมสมาชิกวางแผนจะดําเนินการในลักษณะเดียวกับ  
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ขาวกลอง คือ เงินลงทุนคาวัตถุดิบและคาแรงจะใชจากสวนกลางของเงินทุนของแตละกลุม สมาชิกที่มาชวยผลิตจะ
ไดคาแรงซ่ึงจะเปนการรวมแรงกันทาํงานตามความสมัครใจของสมาชิก เมือ่จําหนายไดเทาไหรกจ็ะเก็บไวเปนรายได  
ของกลุมเพือ่จัดสรรเปนเงนิปนผลใหแกสมาชกิสหกรณตามจาํนวนหุนตอไป โดยสมาชกิสวนใหญเห็นดวยกบัแนวทาง
การดําเนินการดังกลาว  ซึ่งในประเด็นดังกลาวนี้  คณะผูวิจัยพบวา  สอดคลองเปนไปตามแนวคิดการมีสวนรวมของ
ชุมชนของ สุธี วรประดิษฐ (ม.ป.ป.) ที่ดําเนินการตามขั้นตอนการมีสวนรวมตั้งแต การวางแผน รวมถึงการตัดสินใจ
ในการกําหนดเปาหมาย   กลวิธี  ทรัพยากรที่ตองใช การดําเนินงาน การใชบริการจากโครงการ และการมีสวนรวม
ในการรับผลประโยชน

อภิปรายผล
  การศึกษาศักยภาพชุมชน ทําใหผูวิจัยพบวา ภาวะผูนําของหัวหนาแตละกลุมมีความสําคัญอยางยิ่งใน         
การผลักดัน ขับเคลื่อนการดําเนินงานของกลุมใหกาวไปในทิศทางใด เชน หัวหนากลุมเกษตรอินทรียบานดอนเจียง
มีความเปนผูนําสูงมาก และมีความสนใจเร่ืองการพัฒนาในดานตางๆ อยางมาก ทําใหสามารถโนมนาวสมาชิก        
ในกลุมใหความรวมมอืเปนอยางด ีในขณะทีห่วัหนากลุมเกษตรอนิทรยีดอกคาํมีความเปนผูนาํนอยกวา จะมคีวามสนใจ 
หรือมีความพรอมในการพัฒนานอยกวามาก แมวาจะเคยไดรับการอบรม หรือเขารวมโครงการในลักษณะเดียวกัน
มาหลายคร้ังแลวก็ตาม รวมถึงความสามารถท่ีมีนอยกวาในการโนมนาวใหสมาชิกในกลุมของตนใหรวมมือใน          
การพัฒนาตางๆ นอกจากนี้แนวโนมความคิดเห็นของสมาชิกกลุมที่มีความเขมแข็ง หรือมีความสามัคคีรวมมือกัน
อยางดนีัน้จะหาขอสรุปรวมกนัไดงาย โดยอาจมขีอสงสัยบางในบางครัง้ แตกไ็มไดมคีวามเห็นขดัแยงในทางตรงขาม 
เมือ่ไดคาํตอบในเรือ่งทีส่งสยั จะยินดใีหความรวมมอืดาํเนนิงานดวยด ีนอกจากเรือ่งความเปนผูนาํแลว ดานศกัยภาพ
ของคนในชมุชน หรอืกลุมและองคกรในชมุชนทีม่คีวามเขมแข็ง รวมมือรวมใจกนัอยางจรงิจังในการทาํงานตางๆ และ
ใชเวลาใหเกดิประโยชน    ดงันัน้จากองคประกอบเหลานี ้ถาไดรบัการสนับสนนุจากหนวยงานตางๆ จากภายนอกเพ่ิมเตมิ 
ทั้งในเรื่องของเงินทุนที่สามารถนําไปใชพัฒนามาตรฐานการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน ปรับปรุงโรงแปรรูป 
จดัหาเครือ่งมอื และอปุกรณใหมทดแทนของเกาทีช่าํรดุ  ตลอดจนการจดัหาชองทางในการจาํหนายผลติภณัฑแปรรปู
ตางๆ ใหแกกลุมสมาชิกไดมากขึ้น โอกาสท่ีจะเกิดความยั่งยืนในการสรางรายไดจากการผลิตขาวตังหนาหมูหยอง
เพื่อจัดจําหนายในเชิงพาณิชยอยางตอเนื่องของกลุมสมาชิกสหกรณก็จะมีความเปนไปไดสูง  
  จากการพัฒนาผลิตภัณฑขาวตังหนาหมูหยองพบวา ผลิตภัณฑที่ไดมีความปลอดภัย โดยมีปริมาณ              
เชื้อจุลินทรียไมเกิน 1.5 x 104CFU/g และตองไมมีเช้ือราปรากฏ ตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนขาวตัง            
หนาหมูหยอง แสดงวาสมาชิกสหกรณเกษตรอินทรียเชียงใหม จํากัด สามารถผลิตขาวตังหนาหมูหยองที่มีคุณภาพ
ปลอดภยั จากผลการวเิคราะหปรมิาณโคลฟิอรมแบคทเีรียและ Escherichia coli กบ็งบอกวานํา้ทีใ่ชในการผลติและ
สุขลักษณะในการผลิตอยูในระดับดี สวนการทดสอบตลาดผูบริโภคก็ใหการยอมรับทั้งดานคุณภาพประสาทสัมผัส 
และสวนประสมทางการตลาด ซึง่สงผลใหสมาชิกสหกรณสามารถสรางรายไดเพ่ิมข้ึนมากกวาการนาํขาวกลองอนิทรยี
หักไปจําหนายแบบเดิม ดังน้ันการพัฒนาผลิตภัณฑโดยการนําวัตถุดิบการเกษตรอินทรียมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
ใหมเพื่อเพิ่มมูลคาของกลุมสมาชิกสหกรณเกษตรอินทรียเชียงใหม จํากัด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสรรฤดี   ดีปู 
และ  วไิลพร ปองเพียร (2552) ในประเด็นเร่ืองการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตรตามกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหมนั้นสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑทางการเกษตรได 
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สรุป 
  การศกึษาครัง้นีส้ามารถสรางมลูคาเพิม่และการมสีวนรวมของสมาชกิสหกรณเกษตรอินทรียเชียงใหม จาํกดั
ดวยการพัฒนาขนมขบเคี้ยวจากขาวกลองอินทรียหัก เปนผลิตภัณฑขาวตังหนาหมูหยองที่มีคุณภาพและ                 
ความปลอดภยั เปนทีย่อมรบัของผูบรโิภค  ซึง่จะกอใหเกดิรายไดและความรวมมอืในการสรางความเขมแข็งแกชมุชนได   
อกีทัง้ยงัใชเปนแนวทางในการสรางมลูคาเพิม่ใหแกผลติภณัฑทางการเกษตรโดยใชพฒันาผลิตภณัฑจากทรัพยากร
ทีม่อียูในทองถ่ินใหมปีระสิทธภิาพย่ิงขึน้ และอาจเปนแนวทางสําหรับเกษตรกรพ้ืนท่ีอืน่นําไปประยุกตใชในการพัฒนา
ผลิตภัณฑในทองถิ่นของตนเอง ตอไป
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