
 
 

บทที ่5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
ผลการศึกษาแผนงานวิจยัเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภณัฑ์

จากถั่วลิสง ถั่วเหลืองและน ้ ามันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมูและบ้านสบสอย        
ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สามารถสรุปผลการศึกษาวจิยัไดด้งัน้ี 
5.1 สรุปผลแผนงานวจัิย 
  5.1.1 สรุปผลโครงการวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ 

1) การพฒันารูปแบบการผลิต 
 การพฒันารูปแบบการผลิตโครงการวิจยัไดด้ าเนินการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อ

พฒันาและปรับปรุงกระบวนการผลิตถั่วเหลืองแผ่น (ถั่วเน่าแค่บ) บ้านปางหมู ต าบลปางหมู    
อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอนระหว่างวนัท่ี 25-26 เมษายน พ.ศ. 2552 เวลา 8.00 น. - 17.00 น.    
ณ.ท่ีท าการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูผ้ลิตถั่วเหลืองแผ่นฯ บ้านปางหมู ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง  
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนเพื่อให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผ่นบา้นปางหมูปรับปรุงและ
พฒันารูปแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑใ์นการผลิตถัว่เหลืองแผน่ (ถัว่เน่าแค่บ) ให้มากข้ึนซ่ึงจะท า
ให ้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ สามารถหาตลาดและหาช่องทางการจดัจ าหน่ายไดเ้พิ่มข้ึน จากการศึกษา
ขอ้มูลในการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์ พบว่า ผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผ่น (ถัว่เน่าแค่บ) ส่วนใหญ่ 
ตอ้งการหาตลาดและช่องทางการจดัการจ าหน่ายเพิ่มข้ึน ผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่
ทั้งหมด ตอ้งการพฒันากระบวนการผลิตให้ไดรั้บมาตรฐานอาหารและยา (อย.) หรือ GMP ผูผ้ลิต
น ้ามนังาทั้งหมด ตอ้งการพฒันากระบวนการผลิตให้ไดรั้บมาตรฐานอาหารและยา (อย.) หรือ GMP 
เช่นเดียวกนั  
  2) การระดมทุน ให้เป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัทรัพยากรของ
ชุมชน 

จากการศึกษาขอ้มูลผูผ้ลิตพบว่า ผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผ่นทั้งหมดสามารถระดมทุน
ร่วมด าเนินการได้ ส่วนใหญ่สามารถระดมทุนร่วมด าเนินการได้ไม่เกิน 10,000 บาท ผูผ้ลิต           
ถัว่แปหล่อ ถั่วแปจ่อและถั่วลิสงคัว่จ  านวน 3 ราย พบว่าผูผ้ลิตส่วนใหญ่สามารถระดมทุนร่วม
ด าเนินการได ้ส่วนใหญ่สามารถระดมทุนร่วมด าเนินการไดไ้ม่เกิน 3,000 ผูผ้ลิตน ้ ามนังาส่วนใหญ่
สามารถระดมทุนร่วมด าเนินการไดไ้ม่เกิน 3,000 บาท  
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3) การน ารูปแบบการพฒันาวิสาหกิจชุมชนภายใตก้ารพึ่งพาทรัพยากรภายใน
ชุมชนทอ้งถ่ินไปเผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากงานวจิยัสู่เครือข่ายวสิาหกิจชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ 

การเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจยัสู่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ 
โครงการวิจยัไดจ้ดัท าโครงการสัมมนาสรุปและน าเสนอผลการวิจยั เร่ือง “การวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ ามนังาของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 
บา้นปางหมูและบา้นสบสอย หมู่ 1 ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน” เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 
17 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 8.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องประชุมกลางดอย อาคารหอพกัอาจารย ์
วิทยาลยัแม่ฮ่องสอนวิทยาเขตปางหมู มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสรุปและน าเสนอผลการศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วมในการพฒันาผลิตภณัฑ์จากถั่วลิสง ถั่วเหลืองและน ้ ามนังาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร   
บา้นปางหมูและบ้านสบสอย หมู่ 1 ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพื่อรับฟัง
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูป้ระกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินการวิจยัต่อเน่ืองจากโครงการน้ี เพื่อเผยแพร่ผลการวิจยัสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง
ซ่ึงจะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปซ่ึงได้เชิญหน่วยงานทั้งภาคราชการและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง
ตลอดจนเชิญวิสาหกิจชุมชนในเขต115อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูผ้ลิต            
ถัว่เหลืองแผน่ ถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อ ถัว่ลิสงคัว่และกลุ่มผูผ้ลิตน ้ามนังาจ านวน 40 คนเขา้ร่วมสัมมนา
สรุปและน าเสนอผลการวจิยั  

 5.1.2 สรุปผลโครงการวจิยัทางการตลาด  

โครงการวิจยัการจดัการความรู้ทางการตลาดไดด้ าเนินการวิจยัตามวตัถุประสงค์
โครงการ ดงัต่อไปน้ี 

 1) การศึกษาสภาพและศกัยภาพในการด าเนินการด้านการตลาดของกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรฯ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มวิสาหกิจพบโอกาสจากกระแสตลาดเพื่อสุขภาพ     
ความนิยมการท่องเท่ียวในระยะยาว และการสนับสนุนจากภาครัฐ และการสนับสนุนจาก
สถาบนัการศึกษา และหน่วยงานราชการ พบอุปสรรคเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจตกต ่าในช่วงปี     
พ.ศ.2551 และ 2552 โครงการพบศกัยภาพกลุ่มในการด าเนินงานการตลาดท่ีมีจุดแข็งจากกลุ่มมี  
ภูมิปัญญา และวฒันธรรมชาวไทใหญ่ในการหีบน ้ ามนังา การคัว่ทอดถัว่ต่างๆ และการปักจกัร     
ตัดเย็บผ้าไต แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มวิสาหกิจมี จุดอ่อนท่ีส่วนใหญ่ย ังไม่ มีตราสินคาของ               
กลุ่ม ผลิตภณัฑ์บางรายการมีราคาแพงกวา่คู่แข่งขนั รวมทั้งกลุ่มยงัตอ้งการเพิ่มความรู้ และทกัษะ
การบริหารจดัการกลุ่มวสิาหกิจ 

 2) การพัฒนารูปแบบการจัดการด้านการตลาดของวิสาหกิจชุมชนท่ี
เหมาะสมฯ ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักวิจยัและกลุ่มวิสาหกิจร่วมกนัพฒันาขอบเขต
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ตลาดจากเดิมท่ีบางกลุ่มวิสาหกิจผลิตสินคา้ขายส่งให้แก่ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีกโดยไม่มีตราสินคา้ของ
ตนเอง กลุ่มวสิาหกิจฯดงักล่าวไดร่้วมกบันกัวจิยัพฒันาตราสินคา้ของตนเองขายส่งใหแ้ก่ผูค้า้ปลีก 

 - ดา้นการจดัการตราสินคา้ กลุ่มวิสาหกิจท่ียงัไม่มีตราสินคา้ของตนเอง
ไดพ้ฒันาตราสินคา้ข้ึนโดยการก าหนดช่ือตราสินคา้ ต าแหน่งผลิตภณัฑ์ และสัญลกัษณ์ตรายี่ห้อ 
แผน่ป้ายฉลาก และพฒันาบรรจุภณัฑ ์ท าใหทุ้กกลุ่มวสิาหกิจมีตราสินคา้เป็นของตนเอง 

 - ด้านการเลือกตลาดเป้าหมายและการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ ์            
กลุ่มวิสาหกิจทุกกลุ่ม มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของตนเอง มีการก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ทั้ง              
ดา้นประโยชน์ใชส้อย และดา้นประโยชน์ดา้นอารมณ์ การเลือกกลุ่มเป้าหมาย และก าหนดต าแหน่ง
ผลิตภณัฑ์ถูกประเมินจากการทดสอบตลาดพบว่า กลุ่มเป้าหมายตอบรับผลิตภณัฑ์ในระดบัพอใช้
ในกลุ่มนกัท่องเท่ียว และตอบรับระดบัดีในกลุ่มผูรั้กษาสุขภาพ 

 - ดา้นการส่วนประสมผลิตภณัฑ์ กลุ่มวิสาหกิจและนกัวิจยัไดอ้อกแบบ
ส่วนประสมผลิตภณัฑแ์ลว้น าไปทดสอบตลาดใน 4 ร้านคา้ ผลการวจิยัพบวา่ การจดัการราคาท่ีกลุ่ม
วิสาหกิจร่วมกบันกัวิจยัท าการทดสอบตลาดผลิตภณัฑ์ โดยการทดสอบการตั้งราคาขายปลีกดว้ย
ตนเอง และผลการตั้งราคาพบว่า ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีเหมาะสม เพียงแต่บางผลิตภณัฑ์พบว่า 
ขนาดบรรจุภณัฑ์ใหญ่เกินไปท าให้ยอดขายต ่า ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายพบว่า ร้านคา้ท่ีมีท าเล
ท่ีตั้ งเหมาะสมและมีช่ือเสียงในตลาดท่ีดี จะมียอดขายท่ีดีกว่า ส่วนการส่ือสารการตลาดพบว่า 
ผูบ้ริหารและพนกังานของผูค้า้ปลีก เห็นดว้ยกบัแนวทางการส่ือสารการตลาดของโครงการ 

5.1.3 สรุปผลโครงการวจิยัทางการบญัชี 
 สรุปผลการวิจยัแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ สภาพการจดัท าบญัชีของกลุ่มเกษตรกร     

บา้นปางหมู หมู่1และบา้นสบสอย การพฒันารูปแบบการจดัท าบญัชีของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร  
บา้นปางหมู หมู่1 และบา้นสบสอย และการพฒันาวสิาหกิจชุมชนของโครงการวจิยัเชิงปฏิบติัการน้ี 

1)   การจดัท าบญัชีของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมู หมู่1และบา้นสบสอย  
สมาชิกกลุ่มเกษตรกรบา้นปางหมู หมู่1 และบา้นสบสอย ส่วนใหญ่มีอาชีพเยบ็-ปัก

ผา้ไต เป็นเพศหญิงอายุระหวา่ง 45 – 47 ปี จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ีย 6,896 
บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่ไม่เคยท าบญัชีครัวเรือนมาก่อน สภาพหน้ีสินของเกษตรกรส่วนใหญ่มี
หน้ีสินปานกลางถึงนอ้ย  

ก่อนการอบรมเกษตรกรมีความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัปานกลาง สมาชิก
คิดวา่ทุกคนตอ้งรู้และเขา้ใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัมาก โดยเกษตรกรจะน าความรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชใ้นอนาคตในระดบัมากและมีความรู้เร่ืองบญัชีครัวเรือนในระดบัปานกลาง หลงัจากท่ี
ท าบญัชีครัวเรือนแลว้ เกษตรกรคิดวา่ค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น จะลดลงในระดบัปานกลาง 
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กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยท าบัญชีเก่ียวผลิตภัณฑ์มาก่อน โดยมีความรู้
เก่ียวกับการบัญชีของการผลิตผลิตภัณฑ์ในระดับน้อย และคิดว่าการบัญชีเป็นเร่ืองท่ียาก                
มีความคิดเห็นวา่ การท าบญัชีมีประโยชน์ต่อการเพิ่มก าไรจากการขายสินคา้ไดใ้นระดบัปานกลาง 
โดยหลงัจากการอบรมแลว้กลุ่มเกษตรกรจะท าบญัชีผลิตภณัฑต่์อไปอีกในระดบัปานกลาง 

สภาพการจดัท าบญัชีผลิตภณัฑ์ของกลุ่มเกษตรกรบา้นปางหมูหมู่ 1 และบา้นสบสอย
ยงัมีน้อย แต่ในทางกลบักนั ความรู้ในเร่ืองของการท าบญัชีทัว่ไปของกลุ่มมีอยู่มาก จากการท า
กิจกรรมระดมสมองท าใหท้ราบวา่กลุ่มเกษตรกรมีความรู้เร่ืองบญัชีจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ แต่การบนัทึกบญัชีของกลุ่มยงัไม่มี
การบนัทึกบญัชีอยา่งสม ่าเสมอ 

2) การพฒันารูปแบบการจดัท าบญัชีของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมู หมู่1 
และบา้นสบสอย 

การพฒันารูปแบบการจดัท าบญัชีของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมู หมู่1 และ
บา้นสบสอยนั้น จากเดิมกลุ่มเกษตรกรเคยไดรั้บความรู้จากหน่วยงานราชการ โดยรูปแบบบญัชีนั้น 
ยากเกินความเขา้ใจของกลุ่มเกษตรกร แต่เม่ือไดรั้บการพฒันารูปแบบบญัชีท่ีสามารถเขา้ใจได้ง่าย
ต่อการจดบนัทึก ทั้งสมุดบญัชีครัวเรือนและบญัชีผลิตภณัฑ์ของกลุ่มเกษตรกร วิทยากร นกัวิจยั 
และกลุ่มเกษตรกร จึงได้ร่วมกันพัฒนาและแก้ไขรูปแบบบัญชีท่ีเหมาะสมต่อสมาชิกกลุ่ม             
ในการบันทึกบัญชีใช้เกณฑ์เงินสดในการลงสมุดบัญชี โดยถือเอาเงินสดท่ีผ่านเข้า-ออก                
ในครอบครัวของสมาชิกแต่ละคน จากนั้นท าการผ่านรายการไปยงังบก าไร-ขาดทุนของบญัชี
ผลิตภณัฑโ์ดยรายละเอียดของงบก าไร-ขาดทุนประกอบไปดว้ย รายได ้หกัดว้ย ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 
หกัค่าแรง หกัรายจ่ายถวัเฉล่ียสินทรัพยถ์าวรเฉล่ียต่อรอบการผลิต หกัวตัถุดิบคงเหลือ  

หลงัจากท่ีไดมี้การปรับปรุงและพฒันาสมุดบญัชีโดยผูว้ิจยั วิทยากร และสมาชิก
เกษตรกร จนไดรู้ปแบบท่ีเป็นท่ียอมรับในกลุ่มสมาชิกแลว้ จึงไดน้ าสมุดบญัชีไปบนัทึกจริง แลว้มี
การติดตามการบันทึกบัญชีของสมาชิกเกษตรกรอยู่เป็นระยะๆ จากนั้นจึงได้มีการออกแบบ
สอบถามหลงัจากการเขา้ร่วมโครงการ  

หลงัจากมีการฝึกอบรม กลุ่มเกษตรกรมีความรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงมากข้ึน 
ซ่ึงจะน าความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในอนาคตและมีความรู้ในเร่ืองการท าบญัชีครัวเรือน
มากยิ่งข้ึนโดยหลงัจากท าบญัชีครัวเรือนแลว้ค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ  าเป็นลดลงในระดบัมาก และในทาง
เดียวกนั เงินออมก็มีมากข้ึนเช่นกัน โดยในท่ีสุดเกิดการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล ประหยดั และใช้
จ่ายเงินเท่าท่ีจ  าเป็น ในเร่ืองของบญัชีผลิตภณัฑ์นั้น การท าบญัชีผลิตภณัฑ์ท าให้ทราบตน้ทุนของ
ผลิตภณัฑ์ในแต่ละเดือนอย่างแทจ้ริง ทราบผลการด าเนินงานจากการขายผลิตภณัฑ์ และสามารถ
แยกค่าใชจ่้ายระหวา่งค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและค่าใช้จ่ายในการผลิตไดร้ะดบัมาก ทางกลุ่มเห็นว่า 
รูปแบบของสมุดบญัชีเขา้ใจง่ายต่อการบนัทึกบญัชีและจะท าบญัชีผลิตภณัฑ์ต่อไปอยา่งย ัง่ยนื  
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3)   การพฒันาวสิาหกิจชุมชนของโครงการวจิยัเชิงปฏิบติัการ 
กลุ่มเกษตรกรบา้นปางหมูหมู่ 1 และบา้นสบสอย เป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีรวมกลุ่มกนั

ท าผลิตภัณฑ์จ  านวนทั้ งหมด 4 กลุ่ม คือ ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง ผลิตภัณฑ์จากถั่วแปหล่อ 
ผลิตภณัฑ์น ้ ามนังา และการเยบ็-ปักผา้ไต ซ่ึงไดร้วมกลุ่มกนัตามยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศใน
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้ ส่งเสริมการรวมตวั ร่วมคิด ร่วมท าในรูปแบบท่ีหลากหลายและจดักิจกรรมอย่าง
ต่อเน่ืองตามความพร้อมของกลุ่มเกษตรกร น าภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ินมาใช้สร้างสรรค์
คุณค่าของสินคา้และบริการ พร้อมทั้งสร้างระบบบ่มเพาะวิสาหกิจกลุ่มเกษตรกรควบคู่กบัการ
พฒันาความรู้และทกัษะ นกัวิจยัมีวตัถุประสงคใ์นการพฒันาดา้นบญัชีของวิสาหกิจชุมชน โดยได้
จดัใหมี้การอบรม แลกเปล่ียน และพฒันารูปแบบบญัชีซ่ึงให้ไดม้าเพื่อสมุดบญัชีของกลุ่มเกษตรกร 
ผลจากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มของสมาชิกเกษตรกรพบว่า กลุ่มเกษตรกรไม่ทราบขอ้มูล
เก่ียวกบัการบญัชีผลิตภณัฑค์วรแต่มีการจดบนัทึกเพียงแต่รายจ่ายและรายไดอ้ยา่งไม่เป็นระบบ โดย
ไม่ไดคิ้ดค่าแรงของตนเอง แยกบญัชีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายของผลิตภณัฑ์ออกจากกนั ผูว้ิจยัจึงไดน้ า
องคค์วามรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์มีอยูใ่นชุมชน ผสานกบัความรู้สากลของนกัวิจยั พฒันาการท าบญัชี
ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในรูปแบบท่ี ถูกตอ้ง เหมาะสม เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได ้
โดยไดน้ าเอาบญัชีครัวเรือนตามแนวทางการปฏิบติัตนตามแนวพระราชด าริเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง
มาผนวกเขา้กบัการบญัชีผลิตภณัฑ์ซ่ึงสมาชิกกลุ่มได้ท าสมุดบญัชีเล่มเดียวแต่ได้ประโยชน์ทั้ง   
สองดา้น ส่งผลใหก้ลุ่มเกษตรกรมีเงินออม รักการจด รู้การจ่าย เกิดการออม ชีวิตมีความสุขน าไปสู่
สังคมและชุมชนท่ีน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

5.1.4 การน ารูปแบบการพฒันาวิสาหกิจชุมชนภายใตก้ารพึ่งพาทรัพยากรภายใน
ชุมชนท้องถ่ินไปเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจยัสู่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท้องถ่ินอ่ืนๆ 
โครงการวิจยัไดจ้ดัท าโครงการสัมมนาสรุปและน าเสนอผลการวิจยั เร่ือง “การวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ ามนังาของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 
บา้นปางหมูและบา้นสบสอย หมู่ 1 ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน” เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 
17 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 8.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องประชุมกลางดอย อาคารหอพกัอาจารย ์
วิทยาลยัแม่ฮ่องสอนวิทยาเขตปางหมู มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง             
จงัหวดั แม่ฮ่องสอน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสรุปและน าเสนอผลการศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วมในการพฒันาผลิตภณัฑ์จากถั่วลิสง ถั่วเหลืองและน ้ ามนังาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร   
บา้นปางหมูและบา้นสบสอย หมู่ 1 ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพื่อรับฟัง
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูป้ระกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินการวิจยัต่อเน่ืองจากโครงการน้ี เพื่อเผยแพร่ผลการวิจยัสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง
ซ่ึงจะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปซ่ึงได้เชิญหน่วยงานทั้งภาคราชการและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง
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ตลอดจนเชิญวสิาหกิจชุมชนในเขตอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูผ้ลิตถัว่เหลือง
แผน่ ถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อ ถัว่ลิสงคัว่และกลุ่มผูผ้ลิตน ้ามนังาจ านวน 40 คนเขา้ร่วมสัมมนาสรุปและ
น าเสนอผลการวิจยั ผลการเผยแพร่ผลการวิจยัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีเห็นความส าคญัของ
การวจิยัเชิงปฏิบติัการดงักล่าวและให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดีและไดข้อให้ทางมหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ด าเนินการศึกษาวิจยัเพื่อพฒันาและส่งเสริมผลิตภณัฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ี
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงหน่วยงานในพื้นท่ียนิดีใหค้วามร่วมมือกบัโครงการวิจยัลกัษณะ
น้ี นอกจากน้ีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในต าบลปางหมูและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ่ืนๆ ก็พร้อมท่ีจะให้
ความร่วมมือในการด าเนินการวจิยัต่อเน่ืองต่อไป 

5.2 อภิปรายผลการวจัิย 
 จากผลการศึกษาวจิยัพบวา่ ผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่(ถัว่เน่าแค่บ)ทั้งหมด มีอาชีพหลกั

คือ การผลิตถัว่เหลืองแผน่ แสดงถึงความมัน่คงทางอาชีพของผูผ้ลิตวา่มีรายไดท่ี้มัน่คงพอสมควรท่ี
ประกอบอาชีพน้ีเป็นหลกั ส าหรับตน้ทุนการผลิต รายรับและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของ
ผูผ้ลิตนั้นพบว่า การผลิตถัว่เหลืองแผ่นคร้ังละ 30 ลิตร ไดผ้ลผลิตคร้ังละ 10 จ๊อย (16 กิโลกรัม) มี
รายรับจากการขายคร้ังละ 650 บาท แต่มีตน้ทุนซ่ึงรวมค่าแรงงานครอบครัวแลว้เท่ากบั 700.65 บาท 
ขาดทุนคร้ังละ 50.65 บาท โดยคิดค่าแรงงานครอบครัวคร้ังละ 150 บาท แสดงวา่ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจของการผลิตมีค่าติดลบหรือขาดทุนคร้ังละ 50.65 บาท หรืออธิบายได้ว่า ค่าแรงงาน
ครอบครัวท่ีไดรั้บจะไดรั้บเพียงคร้ังละ 99.35 บาท หรือประมาณคร้ังละ 100 บาท จากการวิเคราะห์
ตน้ทุน รายรับ และก าไรดงักล่าว จะส่งผลต่อการสะสมทุนของผูผ้ลิตคือ ผูผ้ลิตจะไม่มีโอกาสใน
การสะสมทุนเน่ืองจากผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเป็นลบ ดงันั้นจะท าให้การพฒันาหรือปรับปรุง
กระบวนการผลิตโรงเรือนและปรับปรุงวสัดุอุปกรณ์ในการผลิตมีปัญหาทางดา้นเงินลงทุน ซ่ึงมี
ขอ้มูลยืนยนัว่า ผูผ้ลิตจ านวน 7 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 87.5 ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มข้ึน 
จ านวนเงินทุนหมุนเวียนท่ีตอ้งการอยู่ระหว่าง 10,001 – 50,000 บาท อย่างไรก็ตามจากการศึกษา
พบวา่ ผูผ้ลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 62.5 ใชเ้งินทุนหมุนเวียนจากเงินออมภายในครอบครัว แสดงถึงการ
พึ่ งพาปัจจัยภายนอกของกลุ่มผู ้ผลิตมีน้อย ส่วนใหญ่เป็นการพึ่ งพาเงินทุนภายในชุมชน            
แหล่งเงินทุนท่ีส าคญัของผูผ้ลิตคือ สหกรณ์การเกษตรและกองทุนหมู่บา้น 

 ส าหรับประสิทธิภาพการผลิตของผูผ้ลิตทั้งหมดพบว่า การผลิตมีประสิทธิภาพ
ใกล้เคียงกันโดยเฉพาะการใช้วตัถุดิบท่ี ผูผ้ลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดมีจ านวน 2 รายและมี
ประสิทธิภาพต ่าสุดจ านวน 2 ราย มีประสิทธิภาพร้อยละ 85.5 การหย่อนประสิทธิภาพเกิดข้ึน
เน่ืองจากการใชแ้รงงาน ฟืน ไฟฟ้าและน ้าประปามากเกินไป แต่ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นสัดส่วนไม่มากนกั
ในตน้ทุนการผลิต ส่วนปัญหาในการผลิตท่ีเป็นปัญหาในระดบัมากท่ีสุด คือ ปัญหาราคาวตัถุดิบสูง 
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รองลงมาคือ ปัญหาการขาดแคลนเงินทุนและแหล่งทุน ปัญหาราคาผลผลิตตกต ่าและปัญหาการขาด
เทคโนโลยใีนการผลิตเป็นปัญหาในระดบัมากและปานกลาง 

 ผลการศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ ส่วน
ใหญ่ยึดเป็นอาชีพหลกัและมีบางรายยงัผลิตถัว่เหลืองแผ่นควบคู่กบัการผลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อ
และถั่วลิสงคั่วอีกด้วย การศึกษาต้นทุนการผลิตในการผลิตต่อคร้ังจ านวน 28 ลิตร การผลิต          
ถัว่แปหล่อ(ถัว่คัว่เกลือ) มีตน้ทุนรวมเท่ากบั 640.86 บาท รายรับจากการผลิต 740 บาท มีก าไรจาก
การผลิตคร้ังละ 99.14 บาท การผลิตถั่วแปจ่อ(ถั่วแกะเปลือกทอดน ้ ามัน) มีต้นทุนรวมเท่ากับ 
1,075.52 บาท รายรับจากการผลิต1,050.00 บาท ดงันั้นการผลิตแต่ละคร้ังผูผ้ลิตจะขาดทุนคร้ังละ 
25.52 บาท โดยคิดค่าแรงตนเองรวมไวใ้นตน้ทุนรวมแลว้ การผลิตถัว่ลิสงคัว่ 1 ถงั มีตน้ทุนรวม
เท่ากบั 800.80 บาท รายรับรวมเท่ากบั 735 บาท ดงันั้นผูผ้ลิตจะขาดทุนคร้ังละ 65.86 บาท จาก
การศึกษาตน้ทุนรายรับและก าไรของผูผ้ลิตจะเห็นไดว้่า การผลิตผลิตภณัฑ์บางชนิดท าให้ผูผ้ลิต
ขาดทุนและผูผ้ลิตก็ทราบขอ้มูลเหล่าน้ีดี แต่ผูผ้ลิตใหเ้หตุผลวา่ การผลิตดงักล่าวเป็นการจา้งแรงงาน
ในครอบครัวให้มีงานท า การผลิตผลิตภณัฑ์หลายชนิดจะเป็นการเฉล่ียก าไรและขาดทุน เน่ืองจาก
ผลผลิตจากการผลิตบางชนิดมีปริมาณเพิ่มข้ึนจากการขยายตวัของถัว่ท าให้ได้ก าไรสูงข้ึน ส่วน
ปัญหาของกลุ่มผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถั่วลิสงคัว่คือ ปัญหาท่ีจดัอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ 
ปัญหาราคาผลผลิตตกต ่า ปัญหาราคาวตัถุดิบสูง ปัญหาราคาฟืนสูงและหายาก ส่วนปัญหาด้าน
แหล่งเงินทุนพบวา่ ส่วนใหญ่กูย้มืมาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและกองทุน
หมู่บา้น และส่วนใหญ่ตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีนเพิ่มข้ึน  

 จากการศึกษากลุ่มผูผ้ลิตน ้ ามนังาพบว่า มีกลุ่มผูผ้ลิตน ้ ามนังาในหมู่บา้นปางหมู
จ  านวน 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มนางจันทร์ศรี สุธรรม มีสมาชิกจ านวน 11 ราย มีครกอีดงา 3 ครก 
ประกอบดว้ยครกท่ีอีดงาด้วยแรงงานสัตว ์1ครก และครกท่ีอีดดว้ยมอเตอร์จ านวน 2 ครก 2) กลุ่ม
นางวลัภา เข่ือนรัตน์ มีสมาชิก 11ราย มีครกอีดงาดว้ยมอเตอร์จ านวน 1 ครก สมาชิกส่วนใหญ่ไม่ได้
อีดงาแต่เป็นลูกไร่หรือน าผลผลิตงามาจ าหน่ายให้กบัหัวหนา้กลุ่ม กลุ่มผูผ้ลิตน ้ ามนังาบา้นสบสอย 
จ านวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มนางเสาวลกัษณ์ มุ่งเจริญ มีสมาชิกจ านวน 30 ราย มีครกอีดงาจ านวน 1 ครก 
ใช้พลงังานน ้ าในการอีดงา สมาชิกส่วนใหญ่ไม่ได้อีดงาแต่เป็นลูกไร่หรือน าผลผลิตมาจ าหน่าย
ให้กบัหัวหน้ากลุ่ม การศึกษาตน้ทุนการผลิต การผลิตงาคร้ังละ 1.5 ถงั(เมล็ดงา) มีรายรับจากการ
ผลิตคร้ังละ 30 ขวด ราคาขายส่งขวดละ 65 บาท เป็นเงินรวม 1,950 บาท ต้นทุนรวมเท่ากับ 
1,617.38 บาท มีก าไรจากการผลิตคร้ังละ 332.62 บาท ปัญหาท่ีเกิดจากการผลิตพบวา่ ปัญหาท่ีพบ
ในระดบัมากคือ ปัญหาราคาวตัถุดิบสูง ปัญหาคุณภาพผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน ปัญหาการขนส่ง
เน่ืองจากค่าขนส่งมีตน้ทุนสูง การศึกษาแหล่งเงินทุนพบวา่ เงินทุนหมุนเวียนของผูผ้ลิตอยูร่ะหวา่ง 
100,001 – 300,000 บาท ส่วนใหญ่กูย้มืมาจากสหกรณ์การเกษตรและกองทุนหมู่บา้น 
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 การพฒันารูปแบบการผลิต การระดมทุนให้เป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัทรัพยากรของชุมชน ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งตนเองนั้น จาก
การศึกษาพบว่า ปัจจุบนัแนวทางการด าเนินกิจการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้งสามกลุ่มคือ กลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่(ถัว่เน่าแค่บ) กลุ่มผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่และ
กลุ่มผูผ้ลิตน ้ามนังา ใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพื่อการพึ่งตนเองในการด าเนินกิจการอยู่
แลว้ จากขอ้มูลการศึกษาท่ีจะเห็นไดว้่า เงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากเงินออม การพึ่งพาเงินทุนจาก
ภายนอกชุมชนมีน้อย กระบวนการผลิตอาศยัภูมิปัญญาพื้นบา้นจากบรรพบุรุษ แต่อย่างไรก็ตาม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเหล่าน้ีก็จะตอ้งไดรั้บการพฒันาและปรับปรุงทั้งในดา้นของรูปแบบการผลิต 
การตลาด การพฒันาบรรจุภณัฑ ์การระดมทุน การเงินและการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้กลุ่ม
ดังกล่าวอยู่รอด ภายใต้กระแสการแข่งขันของโลกในยุคโลกาภิวฒัน์ โดยยงัยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนของกลุ่มและชุมชนแนวทางการพฒันาควรด าเนินการใน
รูปแบบของกลุ่ม ผลิตเพื่อตอบสนองความตอ้งการสินคา้เฉพาะกลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ 
กลุ่มผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ เน่ืองจากสินคา้เหล่าน้ีจะรู้จกัในเฉพาะกลุ่มลูกคา้ท่ี
เคยบริโภคเท่านั้น เช่น ถั่วเหลืองแผ่น(ถั่วเน่าแค่บ) เป็นผลิตภณัฑ์ส าหรับปรุงอาหารของทาง
ภาคเหนือและอาหารของไทยใหญ่ ถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่เป็นอาหารทานเล่นของกลุ่ม
ลูกคา้ทางภาคเหนือเช่นเดียวกนั แต่ผูผ้ลิตก็สามารถพฒันากระบวนการผลิตปรับปรุงบรรจุภณัฑ์ให้
ดึงดูดความสนใจมากข้ึน ซ่ึงงานวิจยัท่ีได้ด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการไปแล้ว ส่วนกลุ่มผูผ้ลิต
น ้ ามันงา สามารถท่ีจะพัฒนาปรับปรุงคุณภาพน ้ ามันงาเปล่ียนแปลงรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้
หลากหลาย มีทางเลือกส าหรับลูกคา้ผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามผลงานวิจยัทางการตลาดใน
แผนงานวจิยัเดียวกนั 
 อภิปรายผลการศึกษาจากการศึกษาดูงาน และการสัมภาษณ์ผูรู้้ในชุมชน                

จากการศึกษาดูงานของกลุ่มวิสาหกิจบา้นปางหมู และบา้นสบสอย ได้รับรู้และ
ประสบการณ์จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบา้นป่าไผ่ผูผ้ลิต “กระเทียมดองบา้นป่าไผ่” กลุ่มผูผ้ลิต     
ผา้ฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านก่ิวม่ืนผูผ้ลิต “ถั่วหลวงทรงเคร่ือง    
สูตรเจ” ทั้งในดา้นการบริหารจดัการกลุ่มวสิาหกิจ และการบริหารจดัการตลาด ดงัน้ี 

1) ด้านการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มวิสาหกิจจะมีสภาพปัญหาเป็น
ปกติ ขณะท่ีกลุ่มพยายามด าเนินธุรกิจและการตลาด จะมีสมาชิกท่ีความเห็นแตกต่างกันเสมอ 
สมาชิกบางคนไม่เห็นด้วยกบัแนวทางกลุ่มจะถอนตวัออกจากกลุ่มไป แต่ด้วยการยืนหยดัของ   
แกนน า กลุ่มก็สามารถผ่าฟันอุปสรรคจนมีความส าเร็จเกิดข้ึนตามล าดบั สอดคล้องกบัความเห็น
ของผูรู้้ในชุมชนท่ีมองเห็นว่า แมก้ารรวมกลุ่มชาวบา้นแต่เดิมจะมีความส าเร็จระดบัหน่ึง แต่เพื่อ
ความส าเร็จระดบัสูงข้ึนยงัตอ้งการการพฒันาการบริหารจดัการกลุ่มใหเ้กิดความส าเร็จอยา่งต่อเน่ือง 
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ความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนจะดึงดูดสมาชิกเขา้มาร่วมงานกบักลุ่มมากข้ึน พร้อมกบัเห็นดว้ยกบัแนวทาง
ของกลุ่มท่ีไดด้ าเนินการจนมีความส าเร็จต่อเน่ือง ความส าเร็จของกลุ่มวิสาหกิจขั้นตน้จะเกิดจาก
การท่ีกลุ่มพึ่งพาตนเองเป็นหลกัก่อน ภายหลงัจากนั้นหน่วยงานพฒันาต่าง ๆ ถึงจะเขา้มาให้การ
สนบัสนุนให้เกิดความส าเร็จเพิ่มข้ึน แต่อยา่งไรก็ตาม ความส าเร็จของกลุ่มโดยรวมแลว้ ข้ึนอยูก่บั
การพึ่งพาตนเองตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงเป็นส าคญั 

2) ด้านการบริหารจัดการตลาด กลุ่มวสิาหกิจชุมชนบา้นดอนหลวงและบา้นก่ิวม่ืน
มีจุดแข็งจากภูมิปัญญา วฒันธรรมและประเพณีพื้นบ้านด้านการทอผ้าฝ้ายด้วยมือ การท า              
ถัว่เหลืองแผน่ท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษซ่ึงจะท าให้คู่แข่งขนัเลียนแบบไดย้าก จุดแข็ง
ดังกล่าวถูกน ามาสร้างต าแหน่งผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และท าให้ธุรกิจ
ประสบผลส าเร็จระดับหน่ึง เช่นเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจบ้านปางหมู และบ้านสบสอยท่ีมี           
ภูมิปัญญาพื้นบา้นดา้นการหีบน ้ามนังาดว้ยครกหีบน ้ามนังาของชาวไทใหญ่ การใชแ้รงงานสัตวเ์ป็น
พาหนะในการหีบน ้ ามนังา การคัว่ทอดถัว่หลวง การท าถัว่เน่าสูตรชาวไทใหญ่ และการปักผา้และ
ตดัเยบ็ชุดชาวไตใหญ่ ดงันั้นภูมิปัญญาเหล่าน้ีเป็นจุดแข็งท่ีคู่แข่งขนัเลียนแบบไดย้าก สามารถน ามา
สร้างต าแหน่งผลิตภณัฑต์อบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดี  

3) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากความส าเร็จของ 3 กลุ่มท่ีเป็นแบบอย่างใน
การศึกษาดูงาน จึงน่าจะเป็นแนวทางให้กลุ่มวิสาหกิจบา้นปางหมู และบา้นสบสอย ไดมี้การพฒันา
ผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ืองจนสามารถเทียบเคียงหรือเอาชนะคู่แข่งขนัได ้การพฒันาผลิตภณัฑ์ดงักล่าว
จะตอ้งท าอย่างต่อเน่ืองและเป็นระยะเวลายาวนาน นอกจากน้ีจ าเป็นต้องจดัท าระบบรับขอ้มูล
การตลาดยอ้นกลบั ขอ้มูลดงักล่าวอาจประกอบดว้ยความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายและผูจ้ะ
เป็นกลุ่มเป้าหมายในอนาคต ขอ้มูลคู่แข่งขนัดา้นต่าง ๆ ขอ้มูลความพึงพอใจของลูกคา้ต่อผลิตภณัฑ์
ของตนและของคู่แข่งขนั ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีควรไดรั้บการพิจารณาจากกลุ่มเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ของ
ตนเองตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ไดค้วามพึงพอใจ ซ่ึงจะท าให้กลุ่มบา้นปางหมู และ
บา้นสบสอยประสบความส าเร็จอยา่งต่อเน่ืองในอนาคตได ้

4) จากการสัมภาษณ์ผู้รู้ในชุมชน พบวา่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบา้นปางหมูมีพื้นฐาน
การรวมกลุ่มในชุมชนด้านวฒันธรรมประเพณีค่อนข้างดี การรวมกลุ่มวิสาหกิจด้านอาชีพมี
ความส าเร็จขั้นตน้ อยา่งไรก็ตาม กรณีกลุ่มวสิาหกิจบา้นสบสอยและบา้นปางหมูตอ้งการพฒันาการ
บริหารจดัการตลาดให้สามารถขายสินคา้ไดม้ากข้ึน มีตราสินคา้ของตนเอง มีก าไรเพิ่มข้ึน มีความ
จ าเป็นตอ้งพฒันาความรู้ และทกัษะการบริหารจดัการกลุ่มวิสาหกิจให้สูงข้ึน ซ่ึงการพฒันาการ
บริหารจดัการกลุ่มน้ี ตอ้งท าควบคู่กนัไปกบัการบริหารการตลาด หรืออาจกล่าวไดว้่าเม่ือขณะท า
การตลาดไปจะพบว่า ปัญหาบางส่วนเป็นด้านการบริหารจดัการกลุ่ม เม่ือถึงเวลานั้นกลุ่มต้อง
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ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาการบริหารจดัการกลุ่มใหลุ้ล่วงไป การแกไ้ขปัญหาดงักล่าวก็จะเป็นการพฒันา
ความรู้ และทกัษะการบริหารจดัการกลุ่มใหสู้งข้ึนต่อไปอยา่งต่อเน่ือง 

 อภิปรายผลการศึกษาจากการอบรมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมกบักลุ่มฯ 
1) กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสบสอย กลุ่มมีการบริหารงานท่ี

ค่อนขา้งเขม้แขง็เน่ืองจากมีความส าเร็จดา้นการตลาดระดบัหน่ึง กลุ่มจึงมีการพฒันาการบริหารงาน
กลุ่มไปไดค้่อนขา้วดี แต่อยา่งไรก็ตาม จากการสังเกตของคณะนกัวิจยัพบวา่ ผูเ้ป็นแกนหลกัในการ
บริหารจดัการและการบริหารการตลาด จะท าโดยหัวหน้ากลุ่มเป็นส่วนใหญ่ การมีส่วนร่วมของ
ของสมาชิกในการท าการตลาดนั้นมีอยูน่อ้ย ฉะนั้นกลุ่มจึงควรพฒันาบุคลากรดา้นการบริหารงาน 
และการตลาดเพิ่มข้ึนทั้งน้ีเพื่อความเขม้แขง็ และย ัง่ยืนต่อไปในอนาคต และแมว้า่กลุ่มไดรั้บโอกาส
การตลาดท่ีดี แต่จุดแข็งท่ีประยุกต์ใช้พลังงานกังหันน ้ า อาจต้องท าการวิจยัตลาดตรวจสอบว่า      
เป็นภาพลกัษณ์ท่ีท าให้ผูบ้ริโภคบางกลุ่มให้ความช่ืนชมหรือไม่ หากผูบ้ริโภคให้ความช่ืนชมอาจ
เป็นแนวทางให้กลุ่ม น ามาสร้างเป็นความแตกต่างให้กบัผลิตภณัฑ์และสามารถขายไดร้าคาสูงข้ึน 
และสามารถหลีกเล่ียงการขายราคาถูกจากคู่แข่งขนัรายส าคญัได ้ 

 ดา้นกลุ่มเป้าหมายการตลาดท่ีปัจจุบนัไดเ้พิ่มข้ึนเป็น 2 กลุ่ม คือตลาดท่องเท่ียว
และผูรั้กษาสุขภาพนั้น กลุ่มควรมุ่งเนน้ตลาดเพื่อสุขภาพเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากเป็นตลาดท่ีมีแนวโนม้
ท่ีดีในระยะยาว ส่วนผูค้า้ปลีกรายเล็ก กลุ่มควรใชก้ารตลาดทางตรงเสนอขายสินคา้ โดยหารายช่ือ
ร้านคา้มุ่งหวงัผา่นอินเทอร์เน็ต หรือนิตยสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อท่ีจะท าการตลาดทางตรงต่อเน่ือง และ
ในกรณีท่ีกลุ่มเดินไปไปกรุงเทพฯ หรือจงัหวดัใหญ่ ๆ ในภาคเหนือ ก็อาจใช้วิธีการเขา้ไปติดต่อท่ี
ร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพชั้นน าของจงัหวดันั้นโดยตรง ทั้งน้ีเพื่อประหยดัค่าใชจ่้าย แต่จะ
ไดช่้องทางจ าหน่ายสินคา้เพิ่มข้ึน ในกรณีร้านคา้ปลีกลูกโซ่ขนาดใหญ่ หรือร้านสรรพาหารขนาด
ใหญ่ เช่น เดอะมอลล์หรือสยามพารากอน ท่ีส่งเสริมผลิตภณัฑ์ชุมชน และสินคา้เพื่อสุขภาพก็
จ  าเป็นตอ้งเขา้ไปเสนอขายสินคา้โดยตรง 

 จากการสังเกตร้านสรรพาหารชั้นน าในจังหวดัเชียงใหม่ของคณะนักวิจัย
พบว่า ในกลุ่มสินคา้น ้ ามนังาท่ีใช้ส าหรับเป็นเคร่ืองปรุงอาหาร จะมีราคาต ่ากว่าตราธัญทิพยม์าก 
ราคาเฉล่ียขวดขนาด 500 ซี.ซี. ประมาณ 150 บาท ขณะท่ีธญัทิพยจ์  าหน่าย 280 บาท อยา่งไรก็ตาม
ผลิตภณัฑ์ของคู่แข่งขนัท่ีไม่ใช่น ้ ามนังาหีบเยน็จะมีตน้ทุนถูกกว่าประมาณร้อยละ 20-30  ฉะนั้น
ราคาดงักล่าวเป็นส่ิงสะทอ้นจุดอ่อนของผลการเลือกตลาด 2 ตลาด คือตลาดน ้ามนังาเพื่อการบริโภค 
และน ้ ามนัเพื่อการบ ารุงผิว ทางออกของกลุ่มในระยะยาว คือ การเขา้ไปท าตลาดเฉพาะผลิตภณัฑ์
บ ารุงผวิเพียงอยา่งเดียว ทั้งน้ีเน่ืองจากมีราคาขายปลีกสูงกวา่มาก จากการส ารวจตลาดน ้ ามนับ ารุงผิว
จากธรรมชาติในร้านคา้ชั้นน าในจงัหวดัเชียงใหม่พบวา่ ราคาน ้ ามนับ ารุงผิวในขวดขนาด 500 ซี.ซี.
จ  าหน่าย 500-800 บาท อีกทั้งกลุ่มยงัมีรายการผลิตภณัฑ์ดูแลผิวท่ีผลิตจากน ้ ามนังาอีกหลายรายการ
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จึงเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายบ ารุงผิวพรรณ แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มอาจจ าเป็นตอ้งสร้างตราสินคา้
ข้ึนมาใหม ่ท่ีมีคุณค่าประโยชน์ใชส้อยและดา้นอารมณ์ท่ีเฉพาะส าหรับกลุ่มตลาดเป้าหมายใหม่ ๆ   

 ในกรณีการแข่งขนัในตลาดน ้ ามนังาทัว่ไป ท่ีเป็นตลาดทั้งส าหรับการบริโภค 
และการบ ารุงผิว และแข่งขนักนัจ าหน่ายในราคาต ่า กลุ่มบา้นสบสอยจ าเป็นตอ้งเพิ่มการส่ือสาร
การตลาดเพื่อให้ความรู้แก่ผูบ้ริโภคด้านการหีบเย็นด้วยภูมิปัญญาชาวไตใหญ่ และพลังงาน     
กงัหันน ้ าเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขนัในตลาด ท่ีใช้การหีบเย็นด้วยเคร่ืองจกัร ซ่ึงหาก            
ความแตกต่างน้ีสามารถสร้างภาพพจน์ไดดี้กบัตลาดผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดสู้งกว่า และเป็นกลุ่มท่ีให้
ความส าคญักบั ภูมิปัญญาพื้นบา้นแล้ว กลุ่มก็สามารถจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ในราคาท่ีสูงข้ึนไดแ้ละ
สามารถหลีกเล่ียงการใชร้าคาในการแข่งขนั (Price War) ซ่ึงจะไม่เป็นผลดีกบักลุ่มในระยะยาวเลย 

 2) กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสารเคมีบ้านปางหมู ภายหลงัจาก     
การด าเนินกิจกรรมการตลาดมาช่วงเวลาหน่ึง กลุ่มค่อนขา้งมีความเขม้แข็งข้ึนมาในระดบัหน่ึง แต่ก็
ยงัคงตอ้งเพิ่มการบริหารจดัการตามความกา้วหนา้ดา้นการตลาด จากการสนทนากลุ่มพบวา่ สมาชิก
กลุ่มบางคนตอ้งการเพิ่มจุดแข็งดา้นวตัถุดิบงาอินทรีย ์แต่ในขณะท่ีสมาชิกบางส่วนไม่สนบัสนุน                 
ในภาวการณ์แข่งขนัรายราคาต ่าของตลาดน ้ ามนังาในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน กลุ่มยงัคงตอ้งทบทวน  
จุดแข็งด้านภาพพจน์การใช้ภูมิปัญญาการหีบน ้ ามนัหาด้วยแรงงานสัตวท่ี์จะสามารถสร้างคุณค่า   
ในจิตใจกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มหรือไม่ หากกลุ่มพบว่ามีผูบ้ริโภคบางกลุ่มให้คุณค่าดา้นการรักษา      
ภูมิปัญญาพื้นบา้นกลุ่มสามารถก าหนดเป็นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด และสามารถปรับราคาราคา
ขายปลีกใหสู้งข้ึน และสามารถหลีกเล่ียงการแข่งขนัดา้นราคาไดด้ว้ย จากนั้นจึงปรับปรุงและพฒันา        
ส่วนประสมการตลาดส าหรับตอบสนองกลุ่มเป้าหมายน้ีใหไ้ดรั้บความพึงพอใจต่อไป 

 นอกจากน้ี การเลือกกลุ่มตลาดเป้าหมาย 2 กลุ่มท่ีมีราคาขายแตกต่างกัน
ค่อนข้างมาก ก็เป็นอีกปัญหาหน่ึงท่ีกลุ่มจ าเป็นต้องแก้ไขในภาวะราคาขายปลีกต ่าเช่นปัจจุบนั     
จากการส ารวจของคณะนกัวิจยัพบวา่ น ้ ามนังาเพื่อการปรุงอาหารราคาเฉล่ียขวดขนาด 500 ซี.ซี. 
จ  าหน่ายประมาณขวดละ 150 บาท ผลิตภณัฑ์ของคู่แข่งขนัไม่ใช่น ้ ามนังาหีบเยน็และจะมีตน้ทุน   
ถูกกวา่ประมาณร้อยละ 20-30 ในขณะท่ีผลิตภณัฑ์น ้ ามนังาเพื่อการบ ารุงผิว ขายปลีกประมาณขวด
ละ 500 ถึง 800 ร้อยบาท ฉะนั้นการท่ีกลุ่มรักษากลุ่มเป้าหมายเพื่อการรับประทาน อาจท าให้       
เสียโอกาสในตลาดราคาสูงได้ ซ่ึงการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาจท าได้โดย การเลือกแนวทาง        
การสร้างตราสินคา้ใหม่ (Multi Brand) เพื่อตอบสนองกลุ่มตลาดบ ารุงผิว และสามารถเพิ่มราคาขาย
ไดอี้กค่อนขา้งมาก 

 ดา้นการจดัการส่วนประสมผลิตภณัฑ์ กลุ่มควรเนน้การท ากิจกรรมการตลาด
กบักลุ่มผูรั้กสุขภาพเพิ่มข้ึน ควรเสนอขายสินคา้สู่ร้านคา้เพื่อสุขภาพเพิ่มข้ึน เพิ่มรายการผลิตภณัฑ์
เพื่อการบ ารุงผิวมากข้ึน เช่น ครีมลา้งหนา้ ครีมบ ารุงผิวและน ้ ามนังาเขา้ไปในร้านคา้ดงักล่าว หรือ
อาจใช้การตลาดทางตรงเสนอขายสินค้าให้แก่ร้านค้าปลีก โดยหารายช่ือร้านค้ามุ่งหวงัจาก           
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ส่ืออินเทอร์เน็ต จากนิตยสารสุขภาพในห้องสมุดของสถาบนัการศึกษาในพื้นท่ี หลงัจากนั้นจึง     
ส่งแผ่นพบั และจดหมายเสนอขายต่อไป ดา้นการส่ือสารการตลาด กลุ่มควรด าเนินการดา้นการ
ส่ือสารด้วยแผ่นป้ายข้อมูล สินค้า ต่อไป เ น่ืองจากผลวิจัยพบว่า  ผู ้ซ้ือน ้ ามันงาต้องการ                
ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจซ้ือค่อนขา้งมาก ทา้ยท่ีสุดกลุ่มวิสาหกิจผูผ้ลิตน ้ ามนังาตราธัญทิพย ์ 
ควรต่อรองราคาขายปลีกกบัคู่แข่งขนัรายส าคญัให้วางจ าหน่ายในราคาสูงข้ึน ซ่ึงหากการเจรจา
ต่อรองประสบความส าเร็จ กลุ่มก็จะใชก้ าไรท่ีเพิ่มมากข้ึนมาพฒันาผลิตภณัฑต่์อไป 

 3) กลุ่มงาเพือ่สุขภาพบ้านปางหมู การบริหารจดัการกลุ่มตามเอกสารหลกัฐาน
มีการบริหารจดัการท่ีดีพอสมควร แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมหลักยงัคงด าเนินการโดยสมาชิก    
แกนน าเป็นส่วนใหญ่ แมว้่าการด าเนินงานดงักล่าวอาจท าให้ตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว คล่องตวัใน
การด าเนินงาน แต่ความเขม้แขง็ระยะยาวของกลุ่มก็จะไม่ไดรั้บการพฒันาเท่าท่ีควร 

 แม้ว่ากลุ่มจะได้รับอุปสรรคการตลาดท่ีเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต ่า และการ
ระบาดของไขห้วดัสายพนัธ์ุใหม่ 2009 แต่ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มก็ยงัคงเป็นสินคา้ท่ีสอดคลอ้งกบั  
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคในระยะยาว ฉะนั้นการสร้างตราสินคา้เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับกลุ่มงาเพื่อ
สุขภาพบา้นปางหมูเป็นอยา่งยิง่ ดา้นกลุ่มเป้าหมายการตลาด กลุ่มมองตลาดเป้าหมายในภาพรวม ๆ 
วา่เป็นกลุ่มรักษาความงาม แต่จากการทดสอบตลาดพบวา่ ตลาดน ้ ามนังาบ ารุงผิวแบ่งยอ่ยออกเป็น 
3 กลุ่ม และแต่ละกลุ่มก็จะมีกลยุทธ์การจดัจ าหน่ายท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ (1)  กลุ่มผูรั้กษาสุขภาพ
รับประทานอาหารปลอดสารพิษ ลูกคา้กลุ่มน้ีตอ้งการผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวท่ีผลิตจากสารธรรมชาติ 
ซ้ือผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวจากร้านขายผลิตภณัฑ์ปลอดสารพิษ (2) กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์
เอกลกัษณ์แต่ละทอ้งถ่ินไปใช ้ร้านคา้ท่ีเขา้ถึง คือ ร้านขายผลิตภณัฑข์องฝากเพื่อการท่องเท่ียวชั้นน า 
และ (3) กลุ่มผูใ้ช้ผลิตภณัฑ์เพื่อความสวยงาม แต่เน้นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตมาจากธรรมชาติผูบ้ริโภค
กลุ่มน้ีซ้ือสินคา้จากร้านขายผลิตภณัฑ์เคร่ืองหอม และเคร่ืองบ ารุงผิวจากธรรมชาติ ฉะนั้นน ้ ามนังา
ตราเกวียน  จึงควรพิจารณากลุ่มเป้าหมายเป็น 3 กลุ่ม ทดสอบจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ผ่านช่องทางท่ี
เหมาะสม และประเมินผลส าเร็จในแต่ละกลุ่มเป้าหมายในระยะกลางต่อไป ดา้นต าแหน่งผลิตภณัฑ ์
จะแตกต่างจากคู่แข่งขนัในปัจจุบนั แต่ในอนาคตคาดการณ์ว่าจะมีสินคา้คู่แข่งขนัพฒันาต าแหน่ง
ตราสินคา้ท่ีใกลก้บักลุ่ม ฉะนั้นกลุ่มจึงควรพฒันาจุดแข็งของดา้นการผลิตน ้ ามนังาสด 100 % และ
การสกดักล่ินดอกไมแ้ละสมุนไพรธรรมชาติท่ียากต่อการเลียนแบบของคู่แข่งขนัต่อไป 

 ด้านการจดัการส่วนประสมผลิตภณัฑ์ น ้ ามนังาตราเกวียนสามารถพฒันา
รายการผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ เพื่อขายให้แก่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดียวกันได้อีก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลิตภณัฑท่ี์ใชร่้วมกนัไดแ้ก่ สบู่ หรือครีมนวดผม เป็นตน้ ส่วนดา้นราคาจดัจ าหน่ายพบวา่ ยอดขาย
ค่อนข้างต ่าเม่ือเปรียบเทียบกับต าแหน่งผลิตภณัฑ์ท่ีโดดเด่น โดยได้รับข้อมูลด้านการขายจาก
พนกังานขายร้านคา้ผลิตภณัฑ์ปลอดสารพิษแจง้วา่ ลูกคา้กลุ่มผูรั้กษาสุขภาพแจง้วา่ราคาสูงเกินไป 
แต่ตรงขา้มกบัพนักงานขายร้านเพื่อความงามแจง้ว่า ราคาขายไม่แพง ฉะนั้นเป็นไปได้ว่าลูกค้า       
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2 กลุ่มน้ีอาจมีความตอ้งการรายละเอียดผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงกลุ่มอาจก าหนดเป็น    
กลยทุธ์การตลาดได ้2 แนวทาง คือ (1) พฒันาผลิตภณัฑอ์อกเป็น 2 สายผลิตภณัฑ์ คือสายผลิตภณัฑ์
ท่ีมีความเป็นพิเศษ และจ าหน่ายขายแพงกวา่อีกสายผลิตภณัฑ์หน่ึง หรือ (2) กลุ่มผลิต 2 ตราสินคา้
ไปตอบสนองกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั 2 กลุ่ม ดา้นการส่ือสารการตลาดพบวา่ ผูส้นใจส่วนใหญ่
จะเปิดทดสอบดมสินคา้ ณ จุดขายก่อนตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นการส่งเสริมการขายดว้ยวิธีการให้ลูกคา้
ทดสอบผลิตภณัฑก่์อนซ้ือ จึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับสินคา้ “น ้ามนังาตราเกวยีน”  

 4) กลุ่มถั่วแปหล่อแปยีบ้านปางหมู กลุ่มมีการพฒันาบริหารจดัการกลุ่มได้
นอ้ยกวา่กลุ่มวิสาหกิจอ่ืน ๆ ท่ีเขา้ร่วมโครงการ เน่ืองจากกิจกรรมการตลาดยงัอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้ ท า
การตลาดในลกัษณะของขายส่งใหผู้ค้า้ส่งคา้ปลีก โดยไม่มีตราสินคา้ของตนเอง ท าให้กลุ่มยงัไม่ได้
พบปัญหาอุปสรรคดา้นการตลาดท่ีจะตอ้งพฒันาการบริหารจดัการกลุ่มให้สูงข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม 
กลุ่มตอ้งการพฒันาการจดัการดา้นการตลาดร่วมกบัโครงการวจิยัน้ี ท่ีจะมีตราสินคา้ของตนเอง และ
ตอ้งการส่ือสารต าแหน่งผลิตภณัฑ์ของตนเองท่ีแตกต่างกบัคู่แข่งขนั ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีเหมาะสม
เพราะจะท าใหก้ลุ่มสามารถใชก้ าลงัการผลิตท่ีมีอยูสู่งสร้างยอดขาย และก าไรมากข้ึนส่วนต าแหน่ง
ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มเป็นต าแหน่งผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสม เห็นไดจ้ากกิจกรรมการวิจยัในชั้นเรียนของ
นกัศึกษาราชภฏัเชียงใหม่ ท่ีช้ีให้เห็นความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ของกลุ่มอย่างชดัเจน เพราะ     
การออกแบบตราสินคา้ แผน่ป้ายฉลาก และบรรจุภณัฑท่ี์มีความสวยงามและส่ือถึงถัว่จากธรรมชาติ 
และเป็นสินคา้ภูมปัญญาพื้นบา้นมีความเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม โครงการวิจยัพบว่า ก าไรของ
กลุ่มยงัต ่ามากเน่ืองจากตน้ทุนผลิตภณัฑ์ของกลุ่มสูงกวา่คู่แข่งขนัมาก อาทิ ในการทดสอบตลาดท่ี
วางจ าหน่ายถัว่แปยท่ีี 45 บาทต่อถุงในขณะท่ีคู่แข่งขนัจ าหน่ายในราคา 25 บาทต่อถุง แต่ลูกคา้กลุ่ม
ผูรั้กษาสุขภาพก็ยงัยอมรับราคาค่อนขา้งดี  ฉะนั้นโครงการวิจยัในอนาคต จ าเป็นตอ้งปรับค่าตน้ทุน
บรรจุภณัฑจ์าก 15 บาทต่อถุงใหล้ดลงเหลือไม่เกิน 5 บาทต่อถุง เพื่อใหก้ลุ่มไดก้ าไรสูงข้ึนต่อไป 

 นอกจากน้ี จากการทดสอบตลาดพบวา่ นอกเหนือตลาดกลุ่มนกัท่องเท่ียวแลว้
กลุ่มยงัสามารถจ าหน่ายในกลุ่มเป้าหมายผูรั้กษาสุขภาพอีกดว้ย เน่ืองจากต าแหน่งผลิตภณัฑ์ของ
กลุ่มสอดคล้องกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มน้ี ฉะนั้นในอนาคตกลุ่มสามารถพฒันา
รายการผลิตภณัฑ์ประกอบด้วยถัว่ลิสง ถัว่เหลืองคัว่เกลือต่อไป  ดา้นการจดัการช่องทางการจดั
จ าหน่ายในอนาคตอาจท าร่วมกับการส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้าพื้นบ้าน และสินค้าเชิง
วฒันธรรมร่วมกบัหน่วยงานราชการ ซ่ึงการเขา้ร่วมงานดงักล่าวจะเป็นการแนะน าตราสินคา้ของ
กลุ่มเขา้ไปยงักลุ่มเป้าหมายผูรั้กสุขภาพ และยงัมีโอกาสพบและเสนอขายสินคา้ไปยงัร้านคา้ปลีกท่ี
เขา้ชมงาน และอาจท าโดยการเดินทางไปเสนอขายสินคา้ใหแ้ก่ร้านคา้ปลีกโดยตรงอีกดว้ย   

 5) กลุ่มผู้ผลติถั่วเหลอืงแผ่นบ้านปางหมู จากการศึกษาสภาพท่ีเป็นอยูแ่ละการ
วิเคราะห์โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อนของกลุ่มพบว่า ถัว่เหลืองแผ่นเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ศกัยภาพและแนวโน้มเติบโตในตลาดได้ เน่ืองจากกระแสรักสุขภาพของผูบ้ริโภคท่ีต้องการ
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ผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีตกคา้ง ประกอบกบัคุณสมบติัผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถใช้
ทดแทนเคร่ืองปรุงอาหารท่ีผา่นการแปรรูปและมีสารตกคา้ง อีกทั้งรสชาติของผลิตภณัฑ์ก็แตกต่าง
จากคู่แข่งขนั มีการผลิตโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน กลุ่มควรเพิ่มขอบเขตของการท าตลาดท่ีกวา้งมาก
ข้ึน โดยจ าหน่ายตรงสู่ผูค้า้ปลีกใหม้ากข้ึนแทนการขายส่งเพียงอยา่งเดียว   

กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดควรเป็นผูบ้ริโภคท่ีอยูใ่นเขตเมือง เพราะราคาจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ค่อนขา้งแพงกว่านอกเมือง อนัจะท าให้กลุ่มมีโอกาสท าก าไรได้มากกว่า แต่ช่องทาง   
การจดัจ าหน่ายในตลาดสดนอกเมืองส่วนใหญ่ มกัจะมีถัว่เหลืองแผน่ราคาถูกวางขายอยูแ่ลว้ ฉะนั้น
การแข่งขนัด้านราคาในตลาดรอบนอกจึงมีความเป็นได้ยาก อย่างไรก็ตาม ผูจ้ดัการกาดหลวง     
แอร์พอร์ทพลาซ่าช้ีแนะวา่ ควรเพิ่มสูตรอาหารลงในผลิตภณัฑ์อีก เพราะจะช่วยให้นกัท่องเท่ียวจาก 
ภาคอ่ืน ๆ ไดท้ดลองซ้ือไปรับประทานได ้ นอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมายขา้งตน้ ในขณะน้ีกลุ่มได ้
วางแผนการขยายตลาดไปยงัชาวไตใหญ่ท่ียา้ยถ่ินฐานไปอยูก่รุงเทพมหานครอีกดว้ย โดยอยูใ่นช่วง
เร่ิมแสวงหาขอ้มูลดา้นแหล่งท่ีอยูอ่าศยั และแหล่งซ้ือสินคา้ของกลุ่มเป้าหมายดงักล่าว 

 ด้านส่วนประสมการตลาดพบว่า บรรจุภณัฑ์ขนาด 500 กรัมจะเป็นทางเลือก
ส าหรับผูซ้ื้อท่ีใชถ้ัว่เน่าจ านวนมาก แต่ก็ยงัคงพบวา่ ลูกคา้ส่วนใหญ่แจง้วา่ขนาดบรรจุภณัฑ์มีขนาด
ท่ีใหญ่เกินไป  ฉะนั้นผลิตภณัฑ์ถัว่เหลืองแผน่บา้นไตยงัตอ้งปรับขนาดบรรจุภณัฑ์ให้เล็กลงเหลือ
ประมาณ 100 ถึง 150 กรัมต่อถุง เพราะความถ่ีในการรับประทานของกลุ่มผูซ้ื้อไม่สูงมากนัก        
และผลจากการลดขนาดบรรจุภณัฑ์ลง จะท าให้จ  านวนเงินจ่ายต่อคร้ังของลูกคา้ลดลง และกลุ่มยงั
จ าเป็นตอ้งส่ือสารให้กบักลุ่มไดท้ราบถึงขอ้มูลของผลิตภณัฑ์อยู่ เพราะขอ้มูลสินคา้เป็นส่ิงส าคญั
ประการหน่ึงในการตดัสินใจซ้ือถัว่เหลืองแผ่น จากการทดสอบตลาดพบว่า สินคา้ในกาดหลวง        
แอร์พอร์ทพลาซ่ามีหนอนเกิดข้ึน แต่ก็ไดรั้บแจง้จากพนกังานขายวา่เคยเกิดข้ึนกบัผลิตภณัฑ์อ่ืนดว้ย
ซ่ึงคาดวา่เป็นเพราะความเยน็ของอากาศในศูนย ์รวมทั้งผลิตภณัฑ์ไม่แห้งพอ จากการสนทนากลุ่ม
ผูผ้ลิตยอมรับวา่สินคา้ชุดผลิตดงักล่าวควบคุมคุณภาพไม่ดีพอ และเป็นการผลิตช่วงฤดูฝน และกลุ่ม
ก็ด าเนินการแปรับปรุงทนัที จากการตรวจสอบของนกัวจิยัพบวา่สินคา้ชุดผลิตต่อมามีคุณภาพดีข้ึน  

5.3. สรุปผลการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้อง 
 (1) องค์การบริหารส่วนต าบลปางหมู รองนายกองค์การบริหารส่วน      

ต าบลปางหมูไดก้ล่าวถึงแนวทางการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจว่า มีแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนอยู่แล้วแต่อาจจะยงัไม่สอดคล้องกับโครงการวิจัย แต่ก็จะหาวิธีการร่วมกันพัฒนาใน
โครงการต่อไป 

 (2) ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัแม่ฮ่องสอน อุตสาหกรรมจังหวดั
แม่ฮ่องสอนได้ให้แนวทางการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจว่า กรมมีการส่งเสริมสนับสนุนให ้         
กลุ่มวสิาหกิจน าสินคา้ไปแสดงในงานแสดงสินคา้ชุมชนทั้งในอดีตและปัจจุบนั รวมทั้งไดรั้บทราบ
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ปัญหาการแข่งขนัการขายราคาต ่าของผลิตภณัฑ์น ้ ามนังา รวมทั้งรับทราบการร้องขอให้เป็น        
คนกลางในการเจรจาต่อรองเพิ่มราคาขายปลีก ระหว่างตราธัญทิพย์ท่ีอยู่ในโครงการวิจยักับ        
ตรากลว้ยไม ้ซ่ึงทั้ง 2 ตราสินคา้เป็นคู่แข่งขนัรายใหญ่ในผลิตภณัฑน์ ้ามนังาของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 (3) ส านักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เจ้าหน้าท่ีส านักงานได้กล่าว
สนบัสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรตามมาตรฐานคุณภาพ GAP 
และสนบัสนุนการจดัตั้งและจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการประชุมสรุปผลและน าเสนอ
ผลงานวจิยัของโครงการฯ 

5.4 แนวทางแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
5.4.1  จากปัญหาท่ีราคาผลผลิตตกต ่าในบางช่วงฤดูนั้น จากการศึกษาวิจยัพบว่า 

การผลิตส่วนใหญ่เป็นการผลิตตามค าสั่งของผูค้า้ท่ีอยูใ่นตลาดตวัเมืองหรือตลาดท่ีเชียงใหม่ ดงันั้น
เม่ือผลผลิตเกินความตอ้งการจึงส่งผลท าให้ราคาลดลง เม่ือวิเคราะห์ช่องทางการจดัจ าหน่ายพบว่า 
ช่องทางการจดัจ าหน่ายผลผลิตยงัแคบ โครงการวิจยัจึงได้ปรับปรุงบรรจุภณัฑ์และน าไปทดสอบ
ตลาดในตวัเมืองเชียงใหม่ ผลปรากฏว่า ไดรั้บการตอบสนองจากลูกคา้ค่อนขา้งดีโดยเฉพาะตลาด
ผลิตภณัฑ์ดา้นรักษาสุขภาพหรือผลิตภณัฑ์ท่ีปลอดสารเคมี แนวทางการแกปั้ญหาดงักล่าวคือ การ
ขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายดว้ยการปรับปรุงคุณภาพสินคา้และบรรจุภณัฑห์าช่องทางการตลาดใน
ตลาดระดบัท่ีสูงข้ึน ซ่ึงโครงการวจิยัไดท้ดลองทดสอบตลาดและไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ 

5.4.2  ควรสนับสนุนให้เกิดตลาดจ าหน่ายสินค้าชุมชนข้ึนในหมู่บ้านปางหมู 
เน่ืองจากบ้านปางหมูเป็นแหล่งผลิตสินค้าหลายประเภทได้แก่ ถั่วเหลืองแผ่น (ถั่วเน่าแค่บ)           
ถั่วแปหล่อ ถั่วแปจ่อ ถั่วลิสงคั่ว ถั่วเหลืองคั่ว น ้ ามันงาและผลิตภณัฑ์จากงา น ้ าผึ้ งป่า ขนมงา        
การปัก-เย็บผา้ไต การจกัสานกุ๊ปไต แต่สินคา้เหล่าน้ียงัไม่มีแหล่งตลาดรองรับ โดยเฉพาะตลาด
ส าหรับนักท่องเท่ียวในฤดูกาล ดังนั้ นหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควร
สนบัสนุนการจดัตั้งตลาดหรือศูนยจ์  าหน่ายสินคา้ชุมชนของหมู่บา้นปางหมูเพื่อช่วยให้ผลิตภณัฑ์
ของหมู่บา้นปางหมูและหมู่บา้นใกลเ้คียง มีช่องทางการตลาดไดเ้พิ่มมากข้ึน 

5.4.3 หน่วยงานภาครัฐควรสนบัสนุนแหล่งทุนและสินเช่ือในขนาดท่ีเหมาะสมกบั
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเหล่าน้ี เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถพฒันาและปรับปรุงกระบวน       
การผลิต ปรับปรุงโรงเรือน ใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีดีข้ึนเหมาะสมมากข้ึน ตลอดจนสามารถ
ปรับปรุงบรรจุภณัฑ์ตราสินค้า ขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ฟืนเป็น
เช้ือเพลิง ซ่ึงในอนาคตฟืนจะหายาก และราคาจะสูงข้ึนดว้ยการปรับปรุงไปใชเ้ช้ือเพลิงท่ีเหมาะสม 
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5.5 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวจัิยต่อไป 
1) ควรด าเนินการศึกษาวิจัย  เจาะลึกด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ทั้ งตลาด            

ถั่วเหลืองแผ่น (ถั่วเน่าแค่บ) ถั่วแปหล่อ ถั่วแปจ่อและถั่วลิสงคั่วและตลาดน ้ ามันงา เพื่อหา          
แนวทางการพฒันาผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบักลุ่มลูกคา้ในแต่ละทอ้งถ่ิน เน่ืองจากสินคา้
เหล่าน้ีเป็นสินคา้ส าหรับผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่ม จึงไม่สามารถส่งเสริมการตลาดแบบทัว่ไปได ้

2) ควรส่งเสริมผูผ้ลิตรุ่นใหม่ให้เข้าถึงความรู้ทางการตลาด ความรู้ทางการเงิน 
เรียนรู้แหล่งเงินทุน เรียนรู้เทคโนโลยีและแนวคิดการผลิตใหม่ ๆ ตลอดจนเปิดโลกทศัน์ของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชนทอ้งถ่ินด้วยการจดัอบรมระยะสั้ นและศึกษาดูงาน เช่น จดัอบรม    
การวางแผนธุรกิจหรืออบรมผูป้ระกอบการรุ่นเยาว ์เป็นตน้ 

 3) ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัการเก็บรักษาวตัถุดิบถัว่หลวงเพื่อป้องกนัแมลง โดยวิธี
ชีวภาพ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากกลุ่มวสิาหกิจพบปัญหาแมลงกดักิน วธีิการเก็บวตัถุดิบจะใชว้ธีิใส่กระสอบ
พลาสติก แลว้คลุมดว้ยผา้ใบ ขอ้มูลจากกลุ่มพบว่า การเก็บรักษาถัว่ของชาวบา้นโดยทัว่ไปไม่ให้มี
แมลงกดักินเลย เพราะชาวบา้นจะโรยยาฆ่าแมลงรอบ ๆ ถุงถัว่ กล่ินของยาจะอบอยูใ่นผา้ใบแลว้ท า
ใหไ้ม่มีแมลงกดักิน แต่กลุ่มไม่ใชส้ารเคมีช่วยดงักล่าวเลยท าให้แมลงเขา้กดักินถัว่เป็นรู สมาชิกเคย
พยายามใชส้มุนไพรพื้นบา้นท่ีมี เช่น ใบกะเพราช่วยขบัไล่แมลง แต่ก็ไม่ไดผ้ล ฉะนั้นจึงตอ้งการให้
สถาบนัการศึกษาช่วยในการศึกษาวจิยัการเก็บรักษาวตัถุดิบถัว่หลวงโดยวธีิชีวภาพ 

 4) ควรมีการวิจยัเก่ียวกบัความตระหนกัของผูบ้ริโภคกบัการใชภู้มิปัญญาพื้นบา้น
ในการหีบน ้ามนังา ทั้งน้ีเพราะกลุ่มผูผ้ลิตน ้ามนังาในโครงการวิจยัพบปัญหาการแข่งขนัขายราคาต ่า 
ซ่ึงราคาดงักล่าวเป็นราคาท่ีท าให้กลุ่มมีก าไรเพียงเล็กน้อย ทั้งท่ีตน้ทุนบางอย่าง เช่น ค่าแรงงาน     
ไม่สามารถคิดเตม็ราคาได ้ประกอบกบัคู่แข่งขนัรายส าคญัใชเ้คร่ืองจกัรในการหีบน ้ ามนังา ไม่ไดใ้ช ้
ภูมิปัญญาพื้นบา้นชาวไตเหมือนผลิตภณัฑ์ในโครงการ ฉะนั้นนกัวิจยัจึงตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมว่า  
ผูบ้ริโภคมีความตระหนกัในดา้นการหีบน ้ ามนังาโดยภูมิปัญญาพื้นบา้นมากนอ้ยเพียงไร และกลุ่ม
สามารถใชต้ าแหน่งผลิตภณัฑ์ คือ การหีบดว้ยภูมิปัญญาพื้นบา้นชาวไทใหญ่ ช่วยในการยกระดบั
ราคาขายปลีกใหสู้งมากข้ึนกวา่เดิมไดห้รือไม่  

 5) ควรวิจยัหาความเป็นไปไดข้องกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดเพิ่มเติม เพราะผล
จากการทดสอบตลาดพบว่า ตลาดผู ้รักษาสุขภาพมีแนวทางการเติบโตท่ีดี ในขณะท่ีกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวยงัไม่สามารถสรุปถึงความเติบโตของตลาดได้ดีนกั เน่ืองจากอยู่ในช่วงนอกฤดูกาล
ท่องเท่ียว ภาวะเศรษฐกิจตกต ่า และเกิดการระบาดไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ 2009 นอกจากน้ีแลว้
ผลิตภณัฑถ์ัว่หลวงทองยงัมีตลาดในกลุ่มของผลิตภณัฑ์ขบเค้ียวทัว่ไป ท่ีจ  าหน่ายในร้านขายของช า 
และร้านมินิมาร์ท ท่ียงัไม่ไดท้  าการทดสอบตลาดในโครงการน้ี ฉะนั้นจึงควรศึกษาความเป็นไปได้
ของตลาดเป้าหมายทุก ๆ ตลาด ก่อนท าการขยายตลาดเพื่อสร้างยอดขายและก าไรต่อไป 
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6) ควรจดัท าการวิจยัเชิงปฏิบติัการเพื่อสร้างยอดขาย และก าไร ซ่ึงการวิจัย
โครงการน้ีได้พฒันาศกัยภาพการตลาดพื้นฐานของกลุ่ม แผนกลยุทธ์การตลาด และการจดัการ   
ตราสินคา้ และทดสอบการขายในกลุ่มตลาดเป้าหมายส่วนหน่ึงให้แก่กลุ่มท่ีเขา้ร่วมโครงการไป
แลว้ขั้นตอนทางธุรกิจต่อไป คือ การปรับปรุงส่วนประสมผลิตภณัฑ์ให้เกิดก าไรต่อหน่วยมากข้ึน 
แลว้ ขยายตลาดทางดา้นภูมิศาสตร์ไปยงัจงัหวดัอ่ืน ๆ ในเขตภาคเหนือ หรือกรุงเทพมหานคร หรือ      
ทัว่ประเทศไทย พร้อมทั้งจดัการช่องทางการจดัจ าหน่ายเพื่อให้ไดย้อดขาย และก าไรตามตอ้งการ 
แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในโครงการยงัมีความเขม้แข็งไม่เพียงพอ ฉะนั้นจึงตอ้งการ
โครงการวจิยัเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาการจดัการตลาด และขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายต่อไป 

 7) โครงการจดัการเรียนรู้ดา้นการตลาดจากตลาดท่องเท่ียว ฤดูกาลปีพ.ศ.2552 ถึง 
2553 โครงการวิจยัน้ีได้จดัสถานท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีเข้าร่วมในโครงการวิจยั โดยได้รับการ
อนุเคราะห์สถานท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์เกษตรปลอดสารเคมีบา้นปางหมูท่ี
โครงการวิจยัไดจ้ดัท าป้ายโฆษณาบอกทางจ านวน 5 ป้าย เพื่อเชิญชวนให้ผูส้นใจเขา้ชมการหีบ
น ้ ามันงาด้วยแรงงานสัตว์ ฉะนั้น จึงควรมีการวิจัยต่อยอดด้านการจัดจ าหน่ายเพื่อติดตามผล        
การด าเนินงานต่อไปวา่ กลุ่มท่ีเขา้ร่วมโครงการสามารถบูรณาการความรู้ไดดี้เพียงใด   

 
 




