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ควำมเป็นมำและทีม่ำของปัญหำทีท่ ำกำรวจิัย 

 ควำมเป็นมำของกำรวจัิย 

 ปัจจุบนักระแสโลกาภิวตัน์ไดแ้ผข่ยายครอบคลุมไปทัว่โลก ไม่เวน้แมแ้ต่ชุมชนต่าง ๆ ซ่ึง
แต่ก่อนเคยมีรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเรียบง่าย การผลิตหรือการประดิษฐ์ส่ิงต่าง ๆ ข้ึนมาก็เพียงเพื่อใช้
บริโภคภายในครัวเรือน หรือภายในชุมชนเท่านั้น แต่ดว้ยกระแสดงักล่าวไดท้  าให้วิถีในการด าเนินชีวิต
ของชุมชนเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก ประกอบกบัค่าครองชีพและค่าใชจ่้ายเพื่อการอุปโภคบริโภคก็สูง
มากข้ึนทุกขณะ ท าให้รูปแบบในการผลิตสินคา้ของครัวเรือนเปล่ียนแปลงไป จากการผลิตเพื่อเพียง    
การบริโภคเฉพาะภายในครัวเรือน กลายเป็นการรวมกลุ่มกนัผลิตเพื่อให้ไดป้ริมาณผลผลิตท่ีสูงมากข้ึน 
จากการจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์หก้บักลุ่มผูซ้ื้อในชุมชน กลายเป็นการพยายามแสวงหาผูซ้ื้อจากแหล่งอ่ืน ๆ 
มากข้ึน จนก่อให้เกิดปัญหาดา้นผลผลิตท่ีมากเกินความตอ้งการตามมา อีกทั้งการเกิดข้ึนของจ านวน     
คู่แข่งขนัในตลาดท่ีนบัวนัจะทวีจ  านวนมากข้ึน ท าให้ธุรกิจหรือชุมชนใดท่ีมีศกัยภาพในดา้นการตลาด       
การแข่งขนั และดา้นการบริหารจดัการท่ีดีกว่าเท่านั้น จึงจะสามารถน าพากลุ่มหรือองค์กรให้มีความ
เจริญเติบโตและอยูร่อดไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป  

 ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 มีประเด็นหน่ึงท่ีมุ่งเนน้การสร้าง
ความเข็มแข็งให้กับชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานท่ีมัน่คงของประเทศ โดยมุ่งเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชน ดว้ยการส่งเสริมการรวมตวั ร่วมคิด ร่วมท าในรูปแบบท่ีหลากหลาย และจดักิจกรรม
อยา่งต่อเน่ือง ตามความพร้อมของชุมชน เกิดการสร้างความมัน่คงของเศรษฐกิจชุมชน ท่ีเนน้การผลิต
เพื่อการบริโภคอยา่งพอเพียง น าภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน มาใชส้ร้างสรรคคุ์ณค่าของสินคา้และ
บริการ พร้อมทั้งสร้างระบบบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน ควบคู่ไปกบัการพฒันาความรู้และทกัษะในการ
ประกอบอาชีพ เสริมสร้างศกัยภาพของชุมชนในการอยูร่่วมกนักบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเก้ือกูล ตลอดจนยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและย ัง่ยืน โดยให้ความส าคญั
กบัการปรับโครงสร้างการผลิต เพื่อสร้างความเขม็แขง็ของภาคการผลิตและการบริการ บนฐานการเพิ่ม
คุณค่าสินคา้และบริการ จากองคค์วามรู้และการบริหารจดัการท่ีดีอนัจะช่วยแกปั้ญหาความยากจนลงได ้
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 ทีม่ำของปัญหำทีท่ ำกำรวจัิย   

 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบา้นปางหมูและบ้านสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน ไดร้วมกลุ่มกนัท าการผลิตผลิตภณัฑจ์ากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ ามนังา ไดแ้ก่ ถัว่ลิสงทอด 
ถัว่เหลืองคัว่ ถัว่เหลืองแผน่ (ถัว่เน่าแค่บ) และน ้ ามนังา และจดัจ าหน่ายในตลาดชุมชนและตลาดในตวั
เมืองเพื่อเป็นของฝากหรือของท่ีระลึกส าหรับนักท่องเท่ียว แต่อย่างไรก็ตาม ในการด าเนินการด้าน
การตลาด การผลิต การคดัเลือกวตัถุดิบ การบริหารจดัการ และการบญัชี ยงัคงตอ้งพึ่งพิงความรู้จาก
หน่วยงานภายนอก อาทิ  ส านกังานเกษตรอ าเภอ ซ่ึงยงัขาดแคลนผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ ในการท่ีจะ
ให้การช่วยเหลือ หรือในบางคร้ังก็จะใชก้ารด าเนินงานในลกัษณะของการลองผิดลองถูก  ซ่ึงส่งผลท า
ให้การท าธุรกิจของชุมชน ส่วนใหญ่ต้องพึ่ งพึงแต่ตลาดนักท่องเท่ียวของจังหวดั ประกอบกับ
บริษทัเอกชนขนาดใหญ่จากส่วนกลาง ก็เร่ิมเขา้มาแข่งขนัในการผลิตสินคา้ลกัษณะเดียวกนั แต่มีการท า
การตลาดท่ีดีกวา่และมีการน าเอาเทคโนโลยใีนการผลิตท่ีสูงกวา่เขา้มาใชใ้นการด าเนินธุรกิจ  

 ฉะนั้น หากมีการพฒันาด้านการบริหารการตลาดและการผลิตท่ีดีแล้ว ผลิตภณัฑ์จาก     
ถั่วลิสง ถั่วเหลืองและน ้ ามนังาในพื้นท่ีจังหวดัแม่ฮ่องสอน ยงัมีโอกาสในการเติบโตท่ีดีได้ ทั้ งน้ี
เน่ืองจากการผลิตในพื้นท่ีดังกล่าว มีความได้เปรียบในเร่ืองของต้นทุนการผลิต ด้านการขนส่ง 
ตลอดจนใกลแ้หล่งวตัถุดิบ คือ แหล่งผลิตถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและงาในพื้นท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงหาก
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรสามารถรวมกลุ่มกนัเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สามารถน าสินคา้ท่ีเกิดจาก
วิสาหกิจชุมชนในเครือข่ายมาแลกเปล่ียนในเชิงการค้า จนเกิดเป็นระบบเครือข่ายการค้าระหว่าง
วสิาหกิจชุมชนต่าง ๆ แลว้ ก็จะส่งผลท าใหว้สิาหกิจชุมชนของกลุ่มสามารถขยายตวัไดเ้ป็นอยา่งดี  เช่น 
ผลิตผลิตภณัฑจ์ากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ามนังา ของวิสาหกิจชุมชนบา้นปางหมูและสบสอย สามารถ
ส่งไปจ าหน่ายยงัวสิาหกิจชุมชนอ่ืน ๆ เช่น กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเมืองสามหมอก หรือสามารถขยายตลาด
ไปยงัจงัหวดัใกลเ้คียง นอกจากน้ีแลว้ วสิาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบา้นปางหมูและสบสอย ยงัสามารถ
ซ้ือวตัถุดิบ ถัว่เหลืองและถัว่ลิสงจากวสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตถัว่เหลืองคริสตจกัรแม่ปิงในราคาท่ีต ่าดว้ย  

  ปัจจุบัน ปัญหาของวิสาหกิจชุมชนท่ีส าคัญ ก็คือ การขาดความรู้ทางด้านการตลาด       
การผลิต การบริหารจดัการ และการพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ์ อาทิ ผลิตภณัฑ์ยงัไม่มีตาสินคา้หรือ     
ตราสินคา้ ซ่ึงในการตลาดถือว่าการตราสินคา้เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอย่างยิ่งในการแข่งขนัทางการตลาดใน
ปัจจุบนั หรือไม่ไดร้ะบุวนัเดือนปีท่ีหมดอายุ ไม่ไดบ้อกถึงส่วนผสมของผลิตภณัฑ์ การบรรจุภณัฑ์ท่ียงั
อาศยัวสัดุอุปกรณ์ท่ีหาไดภ้ายจากภายในทอ้งถ่ิน หรือการด าเนินการผลิตท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะในการผลิต
เป็นตน้ อยา่งไรก็ดี หากน าเอาแนวคิดในการพฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพียงและวิสาหกิจชุมชนท่ีก าลงั
ไดรั้บความสนใจและไดรั้บการส่งเสริมจากรัฐบาลปัจจุบนั ผนวกเขา้กบัการน าความรู้จากวิทยาการ
สมยัใหม่ทั้งทางดา้นการตลาด เศรษฐศาสตร์ การผลิต การบริหารจดัการดา้นการเงิน การบญัชี และ   
การคดัเลือกวตัถุดิบท่ีจะใชใ้นการผลิต มาประยุกตใ์ชก้บัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชนแลว้ ก็จะสามารถ
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ท าให้เกิดการพฒันาวิสาหกิจอย่างย ัง่ยืน ท าให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและใช้ทรัพยากรภายใน
ชุมชนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดตามแนวคิดการพฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพียงต่อไป 

 นอกจากน้ีแล้ว การวิจยัน้ียงัสอดรับกับยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 ท่ีมุ่งเน้นยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่
สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญกับการพฒันาคนท่ีมีคุณธรรม น าความรู้ 
ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิตและสามารถจดัการองค์ความรู้ทั้งภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินและองค์ความรู้สมยัใหม่ เพื่อน าไปใช้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม และสอดคล้องกับ  
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและสังคม ให้เป็นรากฐานท่ีมั่นคงของประเทศ            
โดยมุ่งเน้นในการเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนด้วยการส่งเสริมการรวมตวั ร่วมคิด ร่วมท าใน      
รูปแบบท่ีหลากหลาย และจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองตามความพร้อมของชุมชน เกิดการสร้างความมัน่คง
ของเศรษฐกิจชุมชนท่ีเนน้การผลิตเพื่อการบริโภคอยา่งพอเพียง น าภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ินมา
ใช้สร้างสรรค์คุณค่าของสินคา้และบริการ พร้อมทั้งสร้างระบบบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน ควบคู่กบัการ
พฒันาความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างศกัยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกนักับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างเก้ือกูล ตลอดจนเป็นไปตามยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจใหส้มดุลและย ัง่ยนื โดยให้ความส าคญักบัการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อสร้างความเข็มแข็ง
ของภาคการผลิตและการบริการบนฐานการเพิ่มคุณค่าสินคา้และบริการ จากองคค์วามรู้และนวตักรรม
และการบริหารจดัการท่ีดี รวมทั้งการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ทั้งน้ีเพื่อเกิด     
การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจในการช่วยแกปั้ญหาความยากจนและมีการกระจายรายไดท่ี้ดีข้ึน 

 ผูว้จิยัจึงไดแ้นวคิดในการศึกษาวา่ หากน าเอาภูมิปัญญาและความรู้ท่ีมีอยูใ่นตวัปราชญข์อง
ชุมชนบา้นปางหมูและบา้นสบสอย มาบูรณาการเขา้กบักบัความรู้สากลของทีมผูว้ิจยั อนัไดแ้ก่ ความรู้
ด้านการตลาด  เศรษฐศาสตร์ การผลิต การคดัเลือกวตัถุดิบ การระดมทุนและทรัพยากรในทอ้งถ่ิน          
การบริหารจดัการแบบสหกรณ์ และระบบการจดัท าบญัชี ตลอดจนศึกษาจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน  
(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (Threats) หรือท่ีเรียกวา่ “SWOT Analysis” 
ของวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนศึกษาถึงตน้ทุนการผลิตท่ีแทจ้ริง และหาแนวทางในการระดมทุนและ
ทรัพยากรในชุมชน ศึกษาขนาดของการลงทุนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัตลาดของชุมชน โดยเน้น
เป้าหมายการบริหารจัดการตามหลักการสหกรณ์และการพฒันาตลาดวิสาหกิจชุมชน ตลอดจน         
การเรียนรู้วธีิปฏิบติัตามพระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียงแลว้ ก็จะสามารถพฒันาเป็นฐานความรู้กลบัคืน
สู่ทอ้งถ่ิน จนก่อใหเ้กิดการสืบทอดและพฒันาเครือข่ายความรู้แบบยัง่ยนืต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของโครงกำรวจิัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพและศกัยภาพในการด าเนินการด้านการตลาดของผลิตภณัฑ์จาก     
ถัว่ลิสง ถัว่เหลือง และน ้ ามนังาในปัจจุบนัและในอนาคต เพื่อก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองไดข้องกลุ่ม
แม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมูและบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 2. เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการด้านการตลาดของวิสาหกิจชุมชนท่ีเหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบัทรัพยากรและขีดความสามารถของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมูและบา้นสบสอย   
ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ขอบเขตของโครงกำรวจิัย 

 1. ขอบเขตเน้ือหา ศึกษาปัญหาทางการตลาดในด้านต่าง ๆ โดยครอบคลุมไปถึง         
แนวทางการพฒันาผลิตภณัฑ์ การตั้งราคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด การหากลุ่มตลาด
เป้าหมาย การสร้างตราสินคา้ การพฒันาและการออกแบบบรรจุภณัฑ์ และการสร้างความแตกต่างใน
สินคา้ ตามแนวคิดปรัชญาการท าการตลาดแบบเศรษฐกิจพอเพียง  

 2. ขอบเขตพื้นท่ีวิจยั กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมูและบา้นสบสอย ต าบลปางหมู 
อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 3. ขอบเขตของช่วงเวลาท่ีวจิยั  1 ตุลาคม 2551 ถึง 30 กนัยายน 2552 

 4. ขอบเขตของประชากรผูเ้ก่ียวขอ้งในการวิจยั กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมูและ
บา้นสบสอย   ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวน 50 คน 

นิยำมศัพท์ 

 การวจิยัในคร้ังน้ี มีนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีใช ้ดงัน้ี 

  1. กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) หมายถึง การรวบรวม สร้าง              
จดัระเบียบ แลกเปล่ียน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพฒันาระบบจากข้อมูล สารสนเทศ  
ความรู้ ความช านาญ (วกิีพีเดีย, ออนไลน,์ 19 พ.ย. 2549) ในการวจิยัน้ีจะใชก้ารจดัความรู้เพื่อการพฒันา
ในผลิตภณัฑ์ต่อไปน้ี (1) ผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ไดแ้ก่ ถัว่ลิสงทอด (2) ผลิตภณัฑ์จากถัว่เหลือง ไดแ้ก่ 
ถัว่เหลืองคัว่และถัว่เหลืองแผน่ (ถัว่เน่าแค่บ) และ (3) ผลิตภณัฑจ์ากงา ไดแ้ก่ น ้ามนังาและขนมงา 

 2. กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) 
หมายถึง การวิจยัท่ีเนน้การมีส่วนร่วมระหวา่งประชาชน สมาชิกของชุมชนและผูว้ิจยัร่วมคิดวิเคราะห์

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D&action=edit
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สภาวการณ์ของปัญหา ศึกษาหาแนวทางการแก้ปัญหา ตลอดจนการด าเนินการแก้ปัญหาและ            
การประเมินผล ตั้งแต่ระยะเร่ิมตน้การวจิยั ระยะด าเนินการวจิยัจนส้ินสุดการวิจยั โดยท่ีทุกฝ่ายไดเ้ขา้มา
มีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจตลอดกระบวนการวจิยั 

 3. เศรษฐกิจ คือ เร่ืองของกิจกรรมและความสัมพนัธ์ของคนในดา้นการผลิตและบริการ 
และกระจายหรือการแลกเปล่ียนสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการบริโภคท่ีจ าเป็นต่อ           
การด ารงชีวติของตนเอง ครอบครัวและสมาชิกในชุมชน (วทิยากร  เชียงกลู, 2548, หนา้ 9) 

 4. เศรษฐกิจพอเพียง คือ การมุ่งเนน้ความสมดุล องคร์วม และย ัง่ยืน ท่ีเนน้หลกัความ
พอประมาณท่ีมีภูมิคุ้มกันผลกระทบจากความเปล่ียนแปลงจากโลกาภิวตัน์ ถือว่าเป็นแนวทาง         
“การเดินสายกลาง” ท าใหด้ าเนินชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 

  5. หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเผยแพร่อย่าง
กวา้งขวาง คือ “พอประมาณ มีเหตุผล สร้างภูมิคุม้กนั” เป็นหลกัการกวา้ง ๆ เพื่ออธิบายใหก้บัประชาชน
ทุกกลุ่ม ขยายตวัเป็นกระแสการพฒันาในหมู่ประชาชนระดบัรากแกว้ของสังคมไทย พวกเขาขานรับ
กระแสเศรษฐกิจพอเพียงเร็วกว่าประชาชนในภาคส่วนอ่ืนๆ ปัจจยัส าคญัเป็นเพราะ พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัว ได้พระราชทานแนวทาง "ทฤษฎีใหม่" ให้กบัประชาชนมาก่อนหน้านั้นแล้ว และ
ประสานเขา้กบัองคค์วามรู้ในการพฒันาวสิาหกิจชุมชน ท่ีผูน้  าชุมชนน าเสนอเป็นนโยบายระดบัชาติ ทั้ง
เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ และวสิาหกิจชุมชน มีหลกัคิดส าคญัและเป้าหมายท่ีใกลเ้คียงกนั 

 6. เศรษฐกิจชุมชน คือ ระบบการผลิต การแลกเปล่ียนและการวิภาคของชุมชนท่ีมีความ
สอดคล้องกับชีวิตเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมภายใต้เง่ือนไขทางประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร, 2546, หน้า 189) เศรษฐกิจชุมชนมิใช่
ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมท่ีสนบัสนุนให้ผูเ้ป็นเจา้ของ “ทุน”แสวงหาประโยชน์สูงสุดเพื่อตนเอง แต่ใน
ขณะเดียวกนัก็มิใช่ระบบเศรษฐกิจท่ีควบคุมโดยรัฐและบงการจากรัฐ แต่เป็นระบบท่ีสมาชิกของชุมชน
ร่วมกนับริหารจดัการโดยมุ่งใหบ้รรลุถึง ความพอเพียง ความเป็นธรรม และความสงบสุข ภายในชุมชน 

 7. ธุรกจิชุมชน (Community Business Enterprise) เป็นกิจกรรมท่ีบุคคลหรือองคก์รใน
ชุมชนมีส่วนเป็นเจา้ของกิจกรรม และหรือช่วยด าเนินงานบางส่วนหรือทั้งหมด โดยประสานความ
ร่วมมือกบัหน่วยต่าง ๆ ทั้งภายและภายนอกชุมชน มีการเรียนรู้และการจดัการร่วมกนัเพื่อด าเนินการใน
กิจกรรม การผลิต แปรรูป การคา้ และการบริการ ทั้งน้ีมุ่งพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง
กบัสังคม วฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชน อนัจะน าชุมชนไปสู่ชีวิตความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน และมีการพฒันาท่ียงัยนื (ปาริชาติ วลยัเสถียร, 2544) 
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 8. วิสำหกิจชุมชน (SMCE -Small and Micro Community Enterprise) หมายถึง            
การประกอบการขนาดย่อมและขนาดจ๋ิวของชุมชนเพื่อการจดัการ “ทุน” ของชุมชนอยา่งสร้างสรรค์
เพื่อการพึ่งตนเอง  

 9. กำรตลำด (Marketing) หมายถึง การคน้หาความตอ้งการของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลท่ี
กิจการคาดวา่จะมี ความตอ้งการ มีความจ าเป็น มีความเตม็ใจ และมีอ านาจในการแลกเปล่ียนสินคา้และ
บริการขององค์กร จากนั้นจึงคิดคน้สินคา้และบริการใหม่ หรือพฒันาและปรับปรุงส่วนประสมทาง
การตลาดเดิม ไปตอบสนองต่อความ   จ  าเป็นและความตอ้งการนั้น จนลูกคา้กลุ่มดงักล่าวเกิดความพึง
พอใจสูงท่ีสุด และขณะเดียวกนัองคก์รก็บรรลุ   ซ่ึงวตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจ หรือบรรลุซ่ึงก าไร
ท่ีคาดหวงัไว ้และยงัไดรั้บความพึงพอใจดว้ยเช่นเดียวกนั 

ระยะเวลำท ำกำรวจิัยและแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรวจิัย 

 ระยะเวลาในการท าวจิยั 12 เดือน เร่ิมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2551 ถึง 30 กนัยายน 2552 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

  1. ด้ำนควำมรู้ จะได้องค์ความรู้เก่ียวกบัการตลาด คือ วิธีการคน้หาความต้องการของ
ลูกคา้ การพฒันาส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ การพฒันาผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และ การส่งเสริมการตลาดท่ีดี รวมถึงแนวทางในการสร้างตรายี่ห้อ การสร้างจุดขายและจุดแตกต่าง
ใหก้บัสินคา้ ภายใตก้ารท าตลาดแบบวสิาหกิจชุมชนท่ีจะท าใหชุ้มชนสามารถพึ่งพาตนเองได ้  

 2. ด้ำนกำรพัฒนำ สามารถพฒันาการผลิตเช่ือมโยงเขา้สู่รูปแบบของการท าการตลาด ท่ี
เหมาะสมและย ัง่ยืน ทั้งน้ีเพื่อให้ชุมชนสามารถจ าหน่ายสินคา้ไดดี้มากข้ึน อีกทั้งยงัช่วยเตรียมความ
พร้อมในการพฒันาผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ ามนังา ไดแ้ก่ ถัว่ลิสงทอด ถัว่เหลืองคัว่ ถัว่
เหลืองแผน่ และน ้ ามนังา ให้เป็นสินคา้แปรรูปท่ีหลากหลายมากข้ึน และเป็นการเตรียมความพร้อมใน
การพฒันาตลาด และขยายกลุ่มตลาดจากชุมชนไปยงัตลาดส่วนอ่ืน ๆ ต่อไป  นอกจากน้ี บุคคลและ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งจะเกิดการเปล่ียนแปลงเชิงพฒันาหรือเรียนรู้ในองคค์วามรู้ใหม่ คือ (1) กลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรบา้นปางหมูและบา้นสบสอยหมู่ท่ี 9 ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ (2) ทีมวจิยั (3) องคก์รผูส้นบัสนุนทุนด าเนินงาน และ (4) สาธารณชนผูส้นใจ 

 3. ด้ำนผลผลติ ไดรู้ปแบบการพฒันาตลาดวสิาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองแบบยัง่ยืน 
โดยใชแ้นวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปเผยแพร่และสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
ตลอดจนมีเอกสารและบทเรียนท่ีเป็นผลผลิตของโครงการในการติดตามประเมินผลโครงการ 
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