
 

 

บทท่ี 1 
บทนำ 

 
ที่มาและความสำคัญ 

 จากการวิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรของสำนักงานเกษตร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ส่วนหนึ่งในวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ต้องการให้ภาคเกษตรเป็น
ฐานการผลิตที่มีความมั่นคง และมีการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค้าเกษตร อาหาร 
และพลังงานที่มีมูลค่าเพ่ิม มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัยและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของ
ตลาดในระดับราคาที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านอาหารเป็นลำดับแรก และมี
เป้าหมายสำคัญคือการเพ่ิมสัดส่วนมูลค่าสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรและมีปริมาณการผลิต
สินค้าเกษตร และอาหารเพียงพอต่อความต้องการของตลาด  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและ        
ความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารอย่างต่อเนื่องและเกษตรกร มีหลักประกันที่มั่นคงด้าน
อาชีพ และรายได้มีความสามารถในการชำระหนี้สินเพ่ิมขึ้นรวมทั้งเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตร
อย่างต่อเนื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับพืชเศรษฐกิจในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งนี้จะสามารถสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ และยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกร
แห่งชาติและยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัดและหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ดังนี้ 

 1. นโยบายรัฐบาลในด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 นโยบายรัฐบาลในการเพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศในด้านเกษตรกรรม        
2 เรื่องใหญ่คือการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการ   
ต่าง ๆ และเพ่ิมขีดความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง   

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 สถานการณ์เศรษฐกิจด้านการเกษตรในปัจจุบัน แล้วบูรณาการงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
เน้นการพัฒนาเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ      
ภาคเกษตรโดยพิจารณาการผลิตสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ส่งเสริม  
การผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคเพ่ิมขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิต 
และการตลาดให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรคือเร่งสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาของเกษตรกร       
โดยการสร้างระบบประกันความเสี่ยงทางการเกษตร โดยเฉพาะระบบประกันภัยพืชผลให้สามารถ
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ขยายการดูแลเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาจากการผลิต
และราคาสินค้าเกษตร โดยพัฒนาตลาดสินค้า เกษตรล่วงหน้าให้มีความเข้มแข็งสร้างตลาดกลาง    
เพ่ือการค้าส่งและค้าปลีกสินค้าเกษตรในทุกภูมิภาค ผลักดันให้มีการเปิดตลาดสินค้าเกษตรแห่งใหม่  
ให้ครอบคลุมทั่วโลกและส่งเสริมระบบเกษตรพันธะสัญญา รวมทั้งใช้ระบบไตรภาคีภาครัฐ เอกชน
และเกษตรกรใน  การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์ที่ 2 คือการพัฒนาการผลิตที่จะ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมผลตอบแทนด้านการเกษตรและลดต้นทุนทาง
การเกษตร โดยส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
จัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาสินค้าเกษตรระยะยาวเป็นรายสินค้าทั้ง  ด้านพืช ปศุสัตว์ และประมงโดยเน้น
การเพ่ิมผลิตภาพ เน้นการลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา การผลิตพืชทดแทนพลังงาน 
โดยวางแผนการผลิตในภาพรวมให้มีความสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน 

 3. ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ  
 ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ มีสาระสำคัญของยุทธศาสตร์สภาเกษตรกร
แห่งชาติ (ปี 2556-2559) ว่า การพัฒนาด้านการเกษตรที่ผ่านมา ภาคเกษตรยังคงมีบทบาทสำคัญต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเนื่องจากเป็นภาคการผลิตที่สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศมูลค่า
มหาศาล ขณะที่ดุลการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มวลรวมเกินดุลมาโดยตลอด ช่วยชดเชย      
การขาดดุลการค้าของประเทศ นอกจากนี้  ภาคเกษตรยังเป็นแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงประชากรของ
ประเทศ และของโลก เป็นแหล่งรองรับการประกอบอาชีพของคนส่วนใหญ่ สินค้าเกษตรส่งออกของ
ไทยมีการพัฒนาทั้งด้านคุณภาพ รูปแบบจากสินค้าปฐมภูมิ เป็นสินค้าเกษตร แปรรูป อย่างง่าย     
และการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ มูลค่าการส่งออกขยายตั วเพ่ิมขึ้น         
ซึ่งตามเป้าประสงค์ข้อที่ 3 ที่ว่าเกษตรกร องค์กรเกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การจัดการผลิตและการตลาดรวมทั้งการจัดการองค์กรเกษตรกร และตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างความมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรมที่เนื่องมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ที่ผ่านมา นอกจากปัญหาด้านการผลิตแล้ว เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตขายเกษตรกรมักประสบปัญหาราคา
ขายผลผลิต เนื่องจากเกษตรกรรายย่อยขาดอำนาจการต่อรอง พ่อค้าผู้รับซื้อเป็นผู้กำหนดราคารับซื้อ 
เกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคา จึงกำหนดแนวทางพัฒนาภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์นี้เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตเพ่ือลดความเสี่ยงเรื่องราคาขาย พร้อมกับพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด มีส่วนร่วมในการเจรจาซื้อขายสินค้า
เกษตร และติดตามผลการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย เพ่ือให้เกษตรกรไม่ถูกเอาเปรียบและขายได้      
ในราคาที่เป็นธรรม นอกจากนั้นมุ่งสร้างเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ตัดสินใจในการประกอบอาชีพและเป็นเกษตรกรยุคใหม่   
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 4. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด  
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง 
แม่ฮ่องสอน) ได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ พ.ศ. 2557-2560 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เป็นแผนที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด และนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของ
ภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด โดยคำนึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายของ
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค รวมถึงยุทธศาสตร์ 
รายสาขา รวมทั้งความสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส สภาพปัญหา และความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่และการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ได้ผ่านกระบวนการเห็นชอบ
ร่วมกันและเป็นที่ยอมรับของทุกภาค ประกอบกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภาคการเกษตร 
(SWOT Analysis) ในส่วนเฉพาะของการผลิตและการตลาด แสดงไดต้ามตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1.1 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของภาคการเกษตรของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. มีสภาพอากาศที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืช 

  เศรษฐกิจ เช่น ข้าว กระเทียม ถั่วเหลืองและงา   
2. เกษตรกรส่วนใหญ่มีองค์ความรู้  และภูมิปัญญา

ด้านเกษตรกรรมที่หลากหลาย 

3. ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ เป็ น      
เอกลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

4. มีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศสหภาพพม่าทุก
อำเภอ และมีจุดผ่อนปรนช่ัวคราวทางการค้าที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวและการลงทุน   

5. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม   

 1. สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและพื้นที่สูง    
  เป็นปัญหาในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสินค้าเกษตรเพื่อสร้าง  
  มูลค่าเพิ่มยังมีน้อย ขาดคุณภาพและมาตรฐาน 

 3. เกษตรกรบางส่วนยังขาดความรู้  ความเข้าใจที่   
  ถูกต้องถึงด้านการบริหารจัดการทางการเกษตร 
  เช่น การผลิต การตลาด  การรวมกลุ่ม  
        การประยุกต์ ภูมิปัญญาที่มีอยู่กับความรู้สมัยใหม่ 
  

 

 โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

 1. นโยบายภาครัฐเปิดโอกาสและสนับสนุนการพัฒนา
  ด้านต่าง ๆ   
 2. นโยบายการยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP SMEs 

  และการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการประกอบการ 

 6. มี พรบ. สภาเกษตรกรแห่งชาติกำหนดทิศทางการ
  ดำเนินงานยุทธศาสตร์ระดับประเทศท่ีให้ 
  ความสำคัญและเน้นการพัฒนาด้านการเกษตรมาก
  ขึ้นและมีความเช่ือมโยงในหลายยุทธศาสตร์ 

 1. นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ขาดความต่อเนื่อง
  ไม่เอื้อประโยชน์กับเกษตรกรรายย่อย  

 2. ระบบโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่  
  เช่น ถนน  ไฟฟ้า ระบบน้ำประปา เป็นต้น 

 3. จังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนมากมีพื้นที่ที่ลาดชันเป็น
  ภูเขาสูงและห่างไกล ทำให้การเดินทางไม่สะดวก 

 

 

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน. (2560) 
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 ดังนั้นหากนำเอา SWOT มาวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix จะเห็นว่าทางจังหวัดควร 
เน้นการนำเอาจุดแข็งของจังหวัดคือการมีสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชเมืองร้อน เมือง
หนาว พืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว กระเทียม ถั่วแดง ถั่ว เหลือง กาแฟ พริก และงา เกษตรกร           
ส่วนใหญ่มีองค์ความรู้ และภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรมที่หลากหลาย ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทาง  
การเกษตรที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด และการทีมีสถาบันการเรียนรู้ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ส่งเสริม
การเรียนรู้แก่เกษตรกรมาผสมผสานกับโอกาสที่มีอยู่ เช่น นโยบายภาครัฐเปิดโอกาสและสนับสนุน
การพัฒนาด้านต่าง ๆ นโยบายการยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP SMEs และการเข้าถึงบริการแหล่ง
ทุนเพ่ือการประกอบการและที่สำคัญคือการมีกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์  กลุ่มอาชีพและ             
กลุ่มยุวเกษตรกรที่เข้มแข็งสามารถส่งเสริมให้มีการทำการเกษตรแบบปลอดภัย ปลอดสารพิษ 
(อินทรีย์) มากำหนดเป็นกลยุทธ์ SO เพ่ือการพัฒนาต่อไป 

 ประกอบกับข้อมูลจากกลุ่มงานสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(2559) พบว่า ขนาดของเศรษฐกิจของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ที่ 8,843 ล้านบาทจากขนาดของธุรกิจ

ของประเทศคือ 102491 ล้านบาท การเติบโตของเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ 1.0 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว
หรือจีดีพีในปี 2556 อยู่ที่ 42,481 บาทต่อคนต่อปี โดยค่าเป้าหมายในปี 2560 อยู่ที่ 53,985 บาท 
ต่อคนต่อปี และในปี 2561 อยู่ที่  57,332 บาทต่อคนต่อปี และตามตัวชี้วัดแผนพัฒนาจังหวัด
แม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2557-2560 เพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของจังหวัด คือ เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน บนฐานความพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่ส่งเสริมระบบการเชื่อมโยงโลจิสติกส์ การค้าชายแดนและหุ้นส่วนเศรษฐกิจ     
เพ่ือนบ้าน แม่ฮ่องสอน-เมียนมาร์   

 การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับพืชเศรษฐกิจในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะเน้นพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ดังนี้  

 (1) ข้าว เป็นพืชหลักที่เกษตรกรอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ปลูกกันมากเพราะ
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา โดยจะปลูกข้าวในพ้ืนที่ราบระหว่างหุบเขา โดยสัดส่วนการบริโภคและ      
การจำหน่ายจะอยู่ที่ประมาณ 40:60 แต่เนืองจากข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัด อาทิ ข้าวสีนิล    
ซึ่งถือได้ว่าเป็นราชินีแห่งธัญพืช ซึ่งชุมชนต้องการขยายส่วนของการปลูกเพ่ือการจำหน่ายให้มากขึ้น 
เพราะเป็นพืชที่มีคุณภาพมีรสชาติดีและเป็นที่ต้องการของตลาดโดยรวม       

 (2) ถั่วเหลือง เป็นพืชหลักชนิดหนึ่งที่เกษตรกรนิยมปลูกมากรองลงมาจากการปลูกข้าว 
เนื่องจากสามารถทำรายได้ที่ดีระดับหนึ่ง บางส่วนนำมาแปรรูปเป็นถั่วเน่าแผ่นเพ่ือใช้ในการปรุง
อาหาร และการจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้า ชาวเมียนมาร์กว่า 60 % และกลุ่มผู้บริโภคอ่ืน ๆ ที่นำไป
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ประกอบเป็นเครื่องปรุงรสอาหาร โดยจำหน่ายเองที่บ้านและให้กับพ่อค้าท้องถิ่นและจากต่างจังหวัด 
แต่มักนิยมขายคละเกรดจึงทำให้ได้ราคาถั่วเหลือต่ำกว่าบางพ้ืนที่ที่มีการคัดเกรดและมาตรฐาน  

 (3) งา เป็นพืชน้ำมันที่สำคัญทางเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งของเกษตรกรในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และถือว่างาเป็นราชาแห่งธัญพืช เนื่องจากเป็นพืชที่มีศักยภาพในการผลิตและ
การตลาดสูง สามารถปลูกขึ้นง่าย ลงทุนน้อย ทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้ดี อย่างไรก็ตาม จากการที่
ปลูกงาในพ้ืนที่จำนวนมาก และเกษตรกรส่วนใหญ่จะรีบขายเมื่อเก็บเกี่ยว ขายโดยไม่คัดเกรดหรือ
คุณภาพ ทำให้ราคางาโดยรวมจึงตกต่ำ และทำให้งาของอำเภอเมือง แม่ฮ่องสอนถูกมองจากผู้ซื้อหรือ
ผู้บริโภคว่าไม่ค่อยมีคุณภาพ โดยที่ผ่านมาราคางาต่อถัง (1 ถัง 12 กิโลกรัม) ต่ำสุดอยู่ที่ 500 บาท 
สูงสุดอยู่ที่ 750 บาท โดยเฉลี่ยราคาจะอยู่ที่ 650 บาทต่อถัง โดยราคาดังกล่าวจะถูกกำหนดโดย   
พ่อค้าคนกลาง ซึ่งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกจะไม่มีอำนาจในการต่อรองและการตั้งราคา และเฉลี่ยแล้ว
กำไรต่อไร่จะอยู่ที่ประมาณเพียง 2,900 บาท ซึ่งถือว่าต่ำมาก ซ่ึงกำไรดังกล่าวเป็นกำไรที่ได้จากการที่
ผลผลิตงาตามปกติ กล่าวคือเป็นงาที่ปลูกโดยไม่มีโรคแทรกซ้อน หรือไม่เกิดภาวะน้ำท่วม  แต่หาก
วิเคราะห์ในภาพรวมแล้วจึงเกิดเป็นประเด็นในการวิจัยว่า เมื่อทรัพยากร สภาพดินฟ้าอากาศ และ    
ภูมิปัญญาในการผลิตมีอยู่พร้อม แต่ทำไมกลุ่มเกษตรกรจึงได้รับผลตอบแทนที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น 
และทำอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง หรือทำอย่างไรจึงจะลดการพ่ึงพา
พ่อค้าคนกลางลง และหันมาทำการตลาดหรือการขายเองได้ 

 ดังนั้น การจัดการห่วงโซ่ อุปทานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให ้ก ับพ ืช เศรษฐกิจ ในเขต     
อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงเป็นประเด็นเร่งด่วนสำคัญและจำเป็นต้องทำวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหา
ให้กับพืชเศรษฐกิจกิจในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเร่งด่วน เพราะมิเช่นนั้นหากปล่อย
ให้การขายสินค้าเกษตรยังคงอยู่ในรูปแบบเดิม ๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาและหรือไม่นำเอา
ระบบและวิธีการทางการตลาดสมัยใหม่มาใช้ในการดำเนินการ ก็จะอยู่ในกับดักของการมีรายได้น้อย  
เสียเปรียบพ่อค้าคนกลาง และไม่สามารถทำให้รายได้ต่อคนต่อปีของจังหวัดไม่เป็นไปตามแผนยุทธ์
ศาสตร์ของจังหวัด และผลกระทบที่เกิดจากประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย      
ก็ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีเท่าท่ีควรจะเป็นได้ 
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วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

 1.  ศึกษาและวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของพืชเศรษฐกิจ คือ งา ถั่วเหลือง และข้าวใน
พ้ืนทีอ่ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ  
 2. สร้างโมเดลธุรกิจและกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมสำหรับกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกหรือแปรรูปพืชเศรษฐกิจ คือ งา ถั่วเหลือง และข้าวในพ้ืนที่อำเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เพ่ือใช้ประโยชน์ใน เชิงพาณิชย์บนฐานฐานของทรัพยากรและภูมิปัญญาของท้องถิ่น   
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตเชิงพื้นที่  
 พ้ืนที่เป้าหมายในการวิจัย คือ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน   

 2. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 2.1 ประชากร  ค ือ กลุ ่มเกษตรกรผู ้ปล ูกหรือแปรรูปพ ืชเศรษฐกิจที ่สำคัญ
ประกอบไปด้วยงา ถั่วเหลือง และข้าว ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 2.2 กลุ ่มตัวอย่าง เล ือกกลุ ่มต ัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จำนวน 3 กลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพที่สามารถจะพัฒนาเป็นต้นแบบเป็นได้อย่างดีประกอบด้วย  
 2.2.1 พืชเศรษฐกิจงา กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มงาเพ่ือสุขภาพบ้านปางหมู ตำบล
ปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 2.2.2  พืชเศรษฐกิจถั่วเหลือง กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มถั่วเน่าแผ่นบ้านปางหมู 
อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 2.2.3  พืชเศรษฐกิจข้าว กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มการเกษตรวิสาหกิจชุมชน  
ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

    3. ขอบเขตเชิงเนื้อหา  
 งานวิจัยนี้ประกอบด้วยเนื้อหาการวิจัย คือ  
 3.1 การศึกษาบริบทของพ้ืนที่ 
 3.2 การศึกษาโซ่อุปทาน 
 3.3 การศึกษาโมเดลธุรกิจและการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 
 3.4 การสร้างแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ 
 3.5 การศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 
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 โดยเนื ้อหาของการวิจัยข้างต้น จะศึกษาผ่านกระบวนการแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และให้กลุ ่มเกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงการค้าเพื ่อสร้างศักยภาพและ       
ขีดความในการแข่งขัน รวมถึงสร้างรายได้แก่ชุมชนและครอบครัวต่อไป  

 4. ขอบเขตของพืชเศรษฐกิจที่ศึกษา  
 พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนสำหรับใช้ในการวิจัย

ครั้งนี้ ประกอบด้วยพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรปลูกกันมากจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ งา ถั่วเหลือง และข้าว 

 5. ขอบเขตของช่วงเวลาที่วิจัย  
 ขอบเขตของช่วงเวลาที่วิจัย ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์และผลกระทบจากผลงานวิจัยที่คาดว่าจะเกิดมี ดังนี้ 

 1. ด้านความรู้  
 กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการจะได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทาน โมเดลธุรกิจ 
แบรนด์ บรรจุภัณฑ์ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด และการนำเอาความรู้บูรณาการเพ่ือพัฒนา
เป็นธุรกิจชุมชนที่เข็มแข็ง รวมถึงอาจารย์ นักศึกษา และทีมวิจัยจะได้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการ
ตลาดที่สามารถประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานทางธุรกิจและบูรณาการสู ่การปฏิบ ัต ิได้ อีกทั้ง        
องค์ความรู้เหล่านั้นก็สามารถนำมาถ่ายทอดในด้านการเรียนและการสอนผ่านประสบการณ์จริงได้ 

 2. ด้านการพัฒนา  
 กลุ่มที่ เข้าร่วมโครงการจะได้นำเอาองค์ความรู้ที่ ได้ไปช่วยในการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการทำการตลาดงา ถั่งเหลืองและข้าว อันจะทำให้
ผู้เข้าร่วมโครงการมีอาชีพที่มั่นคง โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นและหลักการทำการตลาดสมัยใหม่
อันจะนำไปสู่การยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอี จะได้ต ้นแบบของการดำเนินการด้านการตลาดที ่สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้กับธุรกิจชุมชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบต่อไป 

 3. ด้านผลผลิต  
 ด้านผลผลิตที่จะได้จากการวิจัยคือยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพ่ิมในห่วงโซ่อุปทาน
โมเดลธุรกิจและกลยุทธ์ส่วนประสมทาการตลาดของงา ถั่วเหลืองและข้าว ที่มีลักษณะการบูรณาการ 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ อันจะนำไปสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพา
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ตนเองได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสามารถนำเอาผลจากการวิจัยไป
เป็นแนวทางกำหนดงบประมาณการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 

 4. ด้านการเผยแพร่  
 ผลผลิตในข้อ 3 จะนำไปเผยแพร่ในวารสารการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอี หรือธุรกิจชุมชนของอำเภอที่เกี่ยวข้องและ
ชุมชน สามารถนำเอาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตลาดสินค้าชุมชนประเภทอ่ืน ๆ ให้มี
ความเข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




