
ห่วงโซ่มูลค่าเพื่อพัฒนาตลาดต่างประเทศ 

กรณศึีกษาสถาบันเกษตรกรสมุนไพร 

นายธนภัท แสงอรุณ 
นักวชิาการพาณชิย์ช านาญการ 

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  

ความเห็นที่ปรากฏอยู่ในเอกสารเป็นของผู้วิจยั มใิช่หรือไมจ่ าเป็นต้องเป็นความเห็นของ 
ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 



ประเด็นน าเสนอ 

 ความส าคญัและขอบเขตของการศกึษา 

 โจทยก์ารวิจยั 

 แนวคดิ/ทฤษฎ ี 
 วิธีการศกึษา 

 ผลการศกึษา และ ขอ้เสนอแนะ  
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1. การสรา้งมูลค่าและพฒันา 

ธุรกจิการคา้โดยสถาบนั

เกษตรกร รวมทัง้เชือ่มโยงกบั

ธุรกจิบรกิาร   

2. โอกาสและการแข่งขนัใน

ภูมภิาคและตลาดโลก 
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ความส าคญัและ 

ขอบเขตการศกึษา 

  

http://2.bp.blogspot.com/_HXxnyTeDRWg/TUY-OwV1bZI/AAAAAAAAAQY/AQNeTYU1RK4/s1600/mawaeng_e_fruits.jpg


โจทยก์ารวจิยั 

  

1. มรูีปแบบและปัจจยัความส าเรจ็ของการพฒันาห่วงโซ่

มูลคา่เพือ่พฒันาตลาดตา่งประเทศโดยสถาบนัเกษตรกร   

2. อปุสรรคและแนวทางส่งเสรมิจากภาครฐัและเอกชน 

เพือ่เอือ้อ านวยใหม้สีถาบนัเกษตรกรมกีารพฒันา
เครอืข่ายเพือ่ขยายโอกาสสูส่ากลมากขึน้ 
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เครือ่งมอื/อุปกรณ์ 

ปุ๋ ยและยา 

เมลด็พนัธุ ์
เกษตรกร
สมาชิก 

ทีด่นิ/สถานที/่ 
เงนิทุน 

เกษตรกร
สมาชิก 

เกษตรกร
สมาชิก 

กลุ่ม
เกษตรกร/
สหกรณ์

การเกษตร 

ค้าส่ง/              
ค้าปลีก 

ผู้ส่งออก 

สถานบริการสขุภาพ
และความงาม /  รร.

ธรุกิจน าเท่ียว 

ผู้บริโภค 

สมาชิก 

ผู้น าเข้า 

ผู้บริโภค 

นักท่องเท่ียว 

ผู้รบับริการ 

ภาพรวมห่วงโซ่มลูค่าของสินค้าและบริการสมนุไพร 

สภาพแวดล้อมทางธุรกจิและเครือข่ายสนับสนุนจากทกุภาคส่วน 

นักท่องเท่ียว/
ผู้รบับริการ 
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กรอบแนวคดิการวจิยั 

ใชแ้นวคดิพืน้ฐานจาก Netchain Analysis / Lazzarini et al. (2001)          

เพือ่ชีน้ าไปคน้ควา้ปัจจยัในระดบัต่างๆ  

 
1. Hart, 1995 : ปัจจยัภายในระดบัองคก์รทีม่ผีลตอ่สมรรถนะธุรกจิ 

2. Hoffman, 2001 : ปัจจยัแวดลอ้มภายนอกทีม่ผีลตอ่พฤตกิรรมและ

ความสามารถของหน่วยธุรกจิ 

3. Morgan and Hunt, 2004 : ปัจจยัดา้นความสมัพนัธก์บัคู่คา้ใน 

หว่งโซมู่ลคา่ ซึง่มผีลตอ่ประสทิธภิาพดา้นต่างๆ และการตอบสนอง 

ความตอ้งการของตลาด 
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1. คน้หาและถอดบทเรยีนจากศกึษากรณีตวัอย่างของสถาบนั

เกษตรกรในกลุ่มสนิคา้สมุนไพร ซึง่มกีารแสวงหาและพฒันา

ความรว่มมอืกบัคูค่า้และภาคพีนัธมติรเพือ่ขยายตลาดสู่

ตา่งประเทศ 

2. สมัภาษณส์ถาบนัเกษตรกรทีม่ศีกัยภาพ 10 แหง่ เพือ่ศกึษาถงึ

ปัจจยัทีเ่ป็นอปุสรรคและมาตรการสนบัสนุน เพือ่ใหส้ถาบนั

เกษตรกรเหล่านีม้กีารพฒันาเครอืข่ายและหว่งโซมู่ลค่าไปสู่

ตา่งประเทศ   

3. รวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ชีย่วชาญผ่านการเสวนาและสมัภาษณก์ึง่

โครงสรา้ง เพือ่หาแนวทางทีภ่าครฐัและภาคเอกชนควรรว่มกนั

ผลกัดนัใหส้ถาบนัเกษตรกรในกลุ่มทีม่ศีกัยภาพมกีารพฒันา

เครอืข่ายและขยายตลาดสูต่่างประเทศ   
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ขัน้การวจิยัเชงิคณุภาพ 



               Critical Factors         
   Value Chains 

 ทัศนคติต่อการรวมกลุ่มเพื่อการค้า
และพัฒนาตลาดต่างประเทศ 

การมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน
พ้ืนที่เพื่อเข้าถึงข้อมูลตลาดและองค์ความรู้ 

ความสามารถในการสร้างสรรค์ 
จุดเด่นให้กับสินค้า 

กลุ่มดงบัง (D) -               

อภัยภูเบศร ์(A) 

(สินค้ายาสมุนไพร) 

(คะแนนรวม 11) 

 ผู้น าเข้มแข็ง                   

 รวมกลุ่มขนาดเล็กและเหนียวแน่น  

 ความร่วมมือกันยาวนาน 

 

(3) 

 แลกเปลี่ยนทรัพยากร / องค์ความรู้และ 

ห้อง Lab                       

 ศูนย์ถ่ายทอดประสบการณ์ส าหรับชาว 

ไทยและต่างชาติ 

(๔) 

 เมืองผลไม้และท่องเที่ยว  

 ชื่อเสียงของ ร.พ. อภัยภูเบศร์  

 เส้นทางท่ีเชื่อมต่อกับกัมพูชา 

และเวียดนาม   

(๔) 

กลุ่มปากพนัง (P) -               
เซนเทลลา (C) 

(สินค้ายาสมุนไพร) 

(คะแนนรวม ๕) 

 ตื่นตัว ศึกษา/เพิ่มความรู้ด้วยตนเอง  

และงานวิจัยในต่างประเทศ 

 พันธมิตรเคยเป็นผู้ประกอบการ

สินค้าชุมชน OTOP ห้าดาว 

(๒) 

 มีเครือข่ายการวิจัยกับมหาวิทยาลัยให้

การสนับสนุน 

 ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 

 

(๒) 

 วัตถุดิบเฉพาะถิ่น 

 กล้าที่จะออกไปลงทุนในต่างประเทศ 

 คิดค้นสินค้าที่ยากจะเลียนแบบ 

 

(๑) 

กลุ่มคีรีวง (K) -                

Mr. มังคุด (M) 

(สินค้าสปาและความงาม) 

(คะแนนรวม ๘) 

 ตระหนักในความส าคัญของใน 

เศรษฐกิจชุมชนและมีภาวะผู้น าสูง 

 พันธมิตรเคยเป็นผู้ประกอบการ 

สินค้าชุมชน OTOP ห้าดาว 

(๔) 

 ความร่วมมือกับหนวยงานปกครองส่วน

ท้องถิ่นและหนวยงานของจังหวัด  

 เป็นวิทยากรการฝึกอาชีพและร่วมกับ

มหาวิทยาลัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

(๑) 

 เป็นแหล่งท่องเที่ยว Ozone ของไทย

มีเรื่องราวและวิถีชีวิตท้องถิ่น 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสวงหา

ตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ 

(๓) 

กลุ่มเกษตรกร (F) - 

พณรัญชน์ (P) 

(สินค้าสปาและ ความงาม) 
(คะแนนรวม ๖) 

 พึ่งพาค าแนะน าจากพันธมิตร 

ธุรกิจการค้าในการวางแผนผลิตพืช  

แต่ยังไม่ได้มีการแปรรูป 

 

(๑) 

 พันธมิตรคนกลางมีความรู้และเครือข่าย

กับมหาวิทยาลัย 

 

(๓) 

 จุดเด่นด้านการออกแบบ  

 คิดค้นพัฒนานวัตกรรมจากความ

หลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นและ

ข้อมูลแนวโน้มตลาด   

(๒) 



 Evolving Process 

(In
te

rn
at

ion
ali

za
tio

n)
 

D-A   

F-P 
K-M  
P-C 

Story-based* 

Quality-based* 

ความร่วมมือ
ใกล้ชิด 

 *ขนาดแสดงถึงขนาดกิจการของธุรกิจการค้า              
ที่เป็น ‘คนกลาง’ เช่ือมต่อไปยังตลาด 

กระบวนการพัฒนาเครือข่าย/ห่วงโซ่มูลค่าเพื่อพัฒนาตลาดสู่ต่างประเทศ 

๔ ปัจจัยหลักในการผลักดันให้สถาบันเกษตรกรขยายเครือข่ายและเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ:  
1) ทัศนคติต่อการรวมกลุ่มเพื่อการค้าและพัฒนาตลาดต่างประเทศ  
2) การมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อเข้าถึงข้อมูลตลาดและองค์ความรู้  
3) ความสามารถในการสร้างสรรค์จุดเด่นของสินค้า  
4) การแสวงหาความร่วมมือกับธุรกิจการค้าเพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อไปยังคู่ค้าใน
ต่างประเทศ (Intermediaries)   
 

เข้าสู่ตลาดต่างประเทศผ่านความ
ร่วมมือกับคู่ค้าและภาคีธุรกิจ 



 

 
 ทัศนคตืที่พอใจกับยอดจ าหน่ายในตลาด 
ภายในประเทศ และไม่ต้องการเสี่ยงขยายกิจการ 
 ไม่มีคู่ค้าที่จะเป็นพันธมิตรพัฒนาสินค้าและ            
ตลาดใหม่ 
 มีทรัพยากรจ ากัด (เวลา แรงงาน และเงินทุน 
ตามล าดับ) 

 

 สินค้าไม่มีเอกลักษณ์ ไม่มีการออกแบบที่สร้างสรรค์  
 ผู้ประกอบการใช้ช่องทางการจ าหน่ายที่แคบ อาทิ  
งานแสดงสินค้า และ ซุปเปอร์มาเก็ต  
 มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการน้อยกว่า            
กลุ่มอื่น 

 สินค้ามีรูปลักษณะดี แต่ไม่โดดเด่น และไม่มีความ 
หลากหลาย 
 พร้อมรับจ้างผลิต แต่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ 
 ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนในลักษณะพี่เลี้ยง อาทิ  
โครงการต้นกล้าทูโกล ในการพัฒนาออกสู่ต่างประเทศ 

 คู่ค้ารายส าคัญที่ท าการค้าในปัจจุบันไม่ใช่ผู้ส่งออก  
เป็นเอเยนต์ที่รับช่วงไปจ าหน่ายต่อเท่านั้น 
 ขาดความรู้ด้านการค้า กฎระเบียบการค้าระหว่าง 
ประเทศ  
 มีความสนใจในตลาดอาเซียนและจีน   

1. มีจุดเด่น แต่ขาดคนกลาง 2. มีจุดเด่น และมีคนกลาง 

3. ขาดจุดเด่น และขาดคนกลาง 4. ขาดจุดเด่น แต่มีคนกลาง 

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน

กา
รจ

ุดเ
ด่น

/น
วัต

กร
รม

 

คนกลาง (Strategic Alliance) 

อุปสรรค/ความท้าทายของสถาบันเกษตรกรในการพัฒนาเครือข่ายและขยายโอกาสสู่ต่างประเทศ 
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 กระตุ้นให้มีการวางแผนขยายตลาดในระยะยาว  
ด้วยการ Diversify ตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากการ 
พึ่งพาตลาดเดิม 
 ส่งเสริมให้มีการวางแผนการผลิตร่วมกับผู้ผลิต/ 
แปรรูป  
 จูงใจผู้ประกอบการให้เข้ามาร่วมลงทุนหรือเป็น 
พันธมิตรกับสถาบันเกษตรกรเพื่อพัฒนาสินค้าและตลาด 
ขยายสู่ต่างประเทศ 

 
  
 

 หาพืชเฉพาะถิ่น เรื่องราวและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา 
สร้างเอกลักษณ์ 
 สนับสนุนการสร้างตราสินค้าท้องถิ่น โดยการ 
สนับสนุนของหน่วยงานในจังหวัด 
 ส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่และทายาท 
 เร่งให้มีการใช้สื่อออนไลน์และโซเชียล เน็ตเวิร์กเพือ่ 
แนะน าสินค้าและสร้างความนา่เชื่อถอืให้กับคู่ค้าที่จะมา 
เป็นตัวกลางทางการตลาด 
  

 
 

 

 

 หาพืชเฉพาะถิ่น เรื่องราวและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา 
สร้างเอกลักษณ์ 
 ใช้ประโยชย์จากเครือข่ายวิชาการที่มีอยู่สร้างสรรค์ 
นวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
 พัฒนาสินค้าให้หลากหลายตอบสนองความ 
ต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม และสามารถน าไปใช้ใน 
การบริการ 

 
 

 

 จับคู่หุ้นส่วนพัฒนาธุรกิจระหว่างสถาบันเกษตรกร 
และหน่วยธุรกิจที่จะท าหน้าที่คนกลางที่มีศักยภาพใน 
การส่งออก 
 จับคู่หุ้นส่วนธุรกิจระยะยาวกับผู้น าเข้าในต่างประเทศ  
ภาคบริการสุขภาพและความงาม และธุรกิจท่องเที่ยว  
 

   

ศักยภาพสูง ดาวรุ่ง 

ยังไม่พร้อม ศักยภาพรอง 

แนวทางการสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าสู่ต่างประเทศ 
คว

าม
สา

มา
รถ

ใน
กา

รจ
ุดเ

ด่น
/น

วัต
กร

รม
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ด้านข้อมูลและการวางแผนธุรกิจ 
 สร้างกลไกเข้าถึงข้อมูลแนวโน้มความ

ต้องการของตลาดเป้าหมาย รวมท้ังข้อมูล
ด้านกฎระเบียบและมาตรฐาน 

 สื่อสารและให้ค าปรึกษาสถาบันเกษตรกร 
ในการวางแผนและออกแบบสินค้าและ
บริการ โดยร่วมกับภาคเอกชน สถาบัน
วิชาการ และภาคีในพ้ืนท่ี 

 ส่งเสริมการวิจัยเชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนา
สรรพคุณและความแตกต่างท่ีสอดรับกับ
ความต้องการของตลาด 

ด้านการพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ 
 ยกระดับการผลิตสินค้าสมุนไพรให้มี

คุณภาพตามมาตรฐาน และสนบัสนนุ
การตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
รวมท้ังก าหนดมาตรฐานร่วมกับ
ต่างประเทศ 

 พัฒนาสินค้าให้หลากหลายตามความ
ต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม และ
สามารถน าไปใช้ให้บริการสุขภาพได้  

 สนับสนุนการสร้างเอกลักษณ/์จุดเด่น 
เพื่อตราและมูลค่าเพิ่มให้สินค้า  

ต้นน้ า (พณ. วท. สธ.)                        
  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ด้านการส่งเสริมตลาด 
 สนับสนุนด้านภาษาและประสานงาน

กับต่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงความ
ร่วมมือ 

 สร้างสื่อกลางความร่วมมือระหว่าง
สถาบันเกษตรกรและสถาบันวิชาการ 
และผู้ประกอบการ รวมท้ังก ากับดูแล
ความเป็นธรรมทางการค้า 

 จับคู่หุ้นส่วน/พันธมิตรการค้าระหว่าง
สถาบันเกษตรกรและธุรกิจส่งออก 
และธุรกิจท่องเท่ียวและบริการสุขภาพ 

  
 
 

กลางน้ า (กษ. อก. สธ.)  ปลายน้ า (พณ. กท. มท.)                        

การก ากับดูแลการขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะกรรมการอย่างบูรณาการ  

12 



ขอบคุณครับ 

นายธนภทั แสงอรุณ  
 กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร 

 ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
tanapats@moc.go.th 

0 2507 7894   

งานวิจยันีไ้ด้รับการสนบัสนนุจาก ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) 


