
บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาตามโครงการวิจยัในคร้ังน้ี จะน าเสนอผลการศึกษาตามเคร่ืองมือการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล การท ากิจกรรม และการอบรมเชิงปฏิบติัการ เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

 การตอบวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 ดา้นสภาพและศกัยภาพในการด าเนินการดา้นการตลาด
ของผลิตผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลือง และน ้ ามนังาในปัจจุบนัและในอนาคต เพื่อก่อให้เกิดการ
พึ่งพาตนเองไดข้องกลุ่มฯ จะใชผ้ลจากการศึกษาดูงาน ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผูรู้้ในชุมชนและ
การศึกษาบริบทของหมู่บ้านร่วมกับแกนน าในแต่ละกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการวิจัย ส่วนการตอบ
วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ดา้นการพฒันารูปแบบการจดัการตลาดท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัทรัพยากร
และขีดความสามารถของกลุ่ม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จะใช้โครงการฝึกอบรม           
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมตามโครงการท่ี 1-4 ในการตอบโจทกว์จิยั ซ่ึงมีรายละเอียดตามล าดบั ดงัน้ี   

ผลจากการศึกษาดูงาน 

 การศึกษาดูงาน เป็นการศึกษาโดยใชเ้คร่ืองมือการสังเกต และการสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้างโดยสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและคณะผูว้ิจ ัย ซ่ึงจากผลการศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบา้นป่าไผ ่อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง อ าเภอ
ป่าซาง จงัหวดัล าพูน และกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นก่ิวม่ืน อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพูน ผูผ้ลิตถัว่เน่า
แผน่ในช่ือ “ถัว่เหลืองทรงเคร่ืองสูตรเจ” พบแนวทางในการบริหารจดัการกลุ่มและปัญหาในการบริหาร
จดัการกลุ่มและปัญหาดา้นการจดัการการตลาด ดงัน้ี 

 1. การบริหารจัดการกลุ่มวสิาหกจิ 
 1.1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าไผ่ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ผูผ้ลิต
กระเทียมดองบา้นป่าไผ่ ไดริ้เร่ิมมานานกว่า 20 ปี โดยเร่ิมตน้จากการมองเห็นว่าในชุมชนมีการปลูก
กระเทียมกันมาก แต่ในบางปีราคากระเทียมสดจะตกต ่า จึงริเร่ิมรวมตัวกันท ากระเทียมดองข้ึน          
การด าเนินงานในช่วงแรกตอ้งพบปัญหาด้านการจดัการบุคคล ท่ีสมาชิกตอ้งมีความเหมาะสมท่ีจะ
เสียสละเวลามาท างานร่วมกนั ยกตวัอย่างเช่น ปัญหาการด่ืมสุราก่อนกลับบา้นของพ่อบา้น ฉะนั้น   
กลุ่มจึงคิดหาวิธีการโดยให้พ่อบา้นและแม่บา้นแต่ละบา้น เขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มพร้อมกนั ในดา้นผูน้ า
กลุ่มกระเทียมดองบ้านป่าไผ่ ให้หลักการประชาธิปไตยในการเลือกผู ้น ากลุ่ม  บางช่วงอาจมี             
การเปล่ียนแปลงผูน้ าท่ีท าใหแ้นวทางการจดัการกลุ่มเปล่ียนแนวทางไปบา้ง แต่ก็ถือวา่เป็นขอ้ดีมากกวา่



 74 

ขอ้เสียท่ีกลุ่มไดค้ดัเลือกผูน้ ากลุ่มดว้ยแนวทางการบริหารงานท่ีหลากหลาย จนกลุ่มประสบความส าเร็จ
จนถึงปัจจุบนั ส่วนด้านการลงทุน กลุ่มได้ลงทุนซ้ือท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีท าการปัจจุบนั โดยการกู้เงินจาก
ธนาคารมาซ้ือท่ีดินและปลูกสร้างโรงเรือนดองกระเทียม และร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ 

 1.2 กลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง กลุ่มไดรั้บถ่ายทอดภูมิปัญญาการท า
ผา้ฝ้ายทอมือมาจากบรรพบุรุษ ชาวบา้นส่วนใหญ่ในต าบลจะมีหูกพื้นบา้น อาชีพหลกัของประชาชนใน
บ้านดอนหลวง คือ อาชีพการเกษตร แต่เม่ือมีเวลาว่างจากการท าการเกษตรก็จะท าการทอผา้ฝ้าย        
โดยวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตในยุคดั้งเดิม จะมีการปลูกฝ้ายในพื้นท่ี  ปัจจุบนัไม่มีการปลูกฝ้ายในพื้นท่ี 
แต่สมาชิกกลุ่มจะซ้ือวตัถุดิบเส้นฝ้ายมาจากกาดหลวง ในจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นการบริหารจดัการกลุ่ม
พบวา่ ผูบ้ริหารกลุ่มจะไดรั้บการเลือกตั้งมาจากสมาชิก และถึงแมว้า่ผูบ้ริหารกลุ่มจะมีกิจการฝ้ายทอมือ
ของตวัเองก็ตาม แต่ก็เสียสละเวลาส่วนหน่ึงมาท างานส่วนรวม นัน่คือ การเสียสละความรู้ความสามารถ
ส่วนหน่ึงมาให้แก่กลุ่ม ขณะเดียวกนั ก็ยงัสามารถรักษาทกัษะการผลิต การตลาดของตวัเองเอาไวไ้ด้ 
และเม่ือกลุ่มผูผ้ลิตผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง รวมกลุ่มกนัไดดี้ในระดบัหน่ึง ทางส านกังานเทศบาล
ต าบลแม่แรงจึงเขา้มาสนบัสนุนการด าเนินงานของกลุ่ม ซ่ึงเจา้หน้าท่ีพฒันาต าบลดอนหลวงช้ีแจงว่า 
กลุ่มวิสาหกิจท่ีดีควรจะเร่ิมจากการรวมกลุ่มกนัเอง และริเร่ิมในการพฒันาผลิตภณัฑ์ของกลุ่มแบบ
พึ่งพาตนเองให้ดีในระดบัหน่ึง ก่อนท่ีจะให้หน่วยราชการ เช่น เทศบาลต าบลเข้ามาช่วยเหลือและ         
มีโครงการเขา้สนับสนุน ดงัเช่นการจดังานถนนคนเดินทุกเดือน ท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวเขา้มา
เท่ียวงาน และซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ฝ้ายทอมือ และการจัดงานประจ าปีในทุกวนัหยุดเสาร์อาทิตย์ก่อน
ประเพณีสงกรานต ์และในปี 2552 มีการจดังาน “แต่งสี อวดลาย ผา้ฝ้ายทอมือบา้นดอนหลวง คร้ังท่ี 7” 
ท่ีไดจ้ดัข้ึนในระหวา่งวนัท่ี 3-7 เมษายน 2552  

 1.3 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกิ่วมื่น กลุ่มผลิตถัว่เน่าแผ่น “ถัว่เหลืองทรงเคร่ือง
สูตรเจ”  มีการจดัตั้งกลุ่มมานานแลว้ แต่ก็ยงัมิไดร้วมตวัรวมกลุ่มเขม้แข็งเหมือนทุกวนัน้ี ซ่ึงหลงัจากท่ี
กลุ่มไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานในพื้นท่ีหลายหน่วยงาน อาทิ องคก์ารบริหารส่วนต าบล ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร สาธารณสุข และพฒันาชุมชน รวมถึงกรมส่งเสริมการเกษตรท่ีไดเ้ขา้มา
อบรมและพฒันากลุ่ม จนส่งผลใหท้างกลุ่มมีรูปแบบและการบริหารจดัการกลุ่มท่ีเขม้แข็ง มีแบบแผนท่ี
น่าเช่ือถือมากข้ึน ปัจจุบนัมีสมาชิกเขา้มารวมกลุ่มทั้งส้ิน 43 คน โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกเขา้มาร่วมหุ้น 
และจะจ่ายเงินปันผลให้กบัสมาชิกทุกคนในช่วงส้ินปี ดา้นผลิตนั้น สมาชิกท่ีเขา้ร่วมผลิตส่วนใหญ่จะ
เป็นผูสู้งอายุภายในหมู่บา้นท่ีวา่งงาน ซ่ึงจะเป็นการสร้างรายไดแ้ละท าให้ผูสู้งอายุเหล่าน้ีมีกิจกรรมท า
ยามวา่ง โดยกลุ่มมีค่าตอบแทนใหค้นละ 100 บาทต่อวนั จนท าให้ไดรั้บความสนใจจากผูสู้งอายุสตรีใน
หมู่บา้นจ านวนมาก เพราะเป็นงานท่ีง่าย อีกทั้งผูสู้งอายุส่วนใหญ่ในพื้นท่ีมีพื้นฐานและทกัษะในการท า
ถัว่เน่าท่ีช านาญมาก เน่ืองจากไดรั้บการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ จึงไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งสอนงานให้
ใหม ่โดยยงัคงรสชาติและความอร่อยแบบดั้งเดิมของบรรพบุรุษไวอ้ยา่งชดัเจน 
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 2. การพฒันาการจัดการตลาด 
 2.1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าไผ่ การบริหารการตลาดของกลุ่มได้พฒันา
ผลิตภณัฑ์โดยท าการเปรียบเทียบเคียงกับคู่แข่งขนัรายใหญ่ ๆ ในตลาด โดยกลุ่มตั้งเป้าหมายของ              
การพฒันาให้รสชาติไม่แตกต่างจากรายใหญ่ในตลาด กลุ่มไดมี้การน าเอาผลิตภณัฑ์ไปทดสอบ โดย  
การให้ลูกค้าปิดตาชิม (Blind Test) และพฒันาจนรสชาติไม่แตกต่างกันจากคู่แข่งขนัในตลาด          
ส่วนดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย กลุ่มใช้วิธีการออกงานแสดงสินคา้ท่ีหน่วยราชการจดั ซ่ึงผลของการ
ไปร่วมงานแสดงสินคา้ ก็เป็นส่ิงหน่ึงท่ีช่วยใหก้ลุ่มมีรายไดจ้ากการขาย ทั้งยงัไดพ้บปะกบัผูค้า้ปลีกท่ีจะ
ติดต่อซ้ือไปจ าหน่ายต่อไป ซ่ึงการขายปลีกถือวา่เป็นช่องทางจดัจ าหน่ายท่ีส าคญัของกลุ่มในปัจจุบนั 

 2.2 กลุ่มผู้ผลติผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง มีจุดแขง็จากช่ือเสียงดั้งเดิมของอ าเภอ
ป่าซางท่ีมีสินคา้หตัถกรรมเป็นท่ีรู้จกัทัว่ประเทศ สมาชิกกลุ่มมีจุดแข็งท่ีไดรั้บถ่ายทอดทกัษะภูมิปัญญา
การทอผา้ฝ้ายพื้นเมืองจากบรรพบุรุษ  ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีทั้ งผา้ผืน ผลิตภัณฑ์ผา้ส าหรับใช้ใน
ครัวเรือน เช่น ผา้ปูโต๊ะ ผา้ม่าน และผลิตภณัฑ์เส้ือผา้ส าเร็จรูปในรูปแบบเส้ือผา้พื้นเมืองประยุกต ์      
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย สมาชิกแต่ละรายจะมีกลุ่มลูกคา้ของตนเอง ส่วนใหญ่จะเป็นการขายส่ง
ให้กบัผูค้า้ส่ง และผูค้า้ปลีก ในกาดหลวงจงัหวดัเชียงใหม่ แต่ก็จะมีสมาชิกหลายคนจดัสถานท่ีบริเวณ
บา้นของตนเองเป็นร้านขายปลีกสินคา้ นอกจากนั้น สมาชิกยงัน าสินค้ามาฝากขายท่ีศูนย์จ  าหน่าย
ผลิตภณัฑข์องกลุ่ม และปัจจุบนัไดเ้พิ่มช่องทางจ าหน่ายโดยการจดังานประจ าปี “แต่งสี อวดลาย ผา้ฝ้าย
ดอนหลวง” ท่ีเทศบาลต าบลแม่แรงจดัข้ึน ซ่ึงเป็นงานในลกัษณะถนนคนเดินภายในหมู่บา้น ฉะนั้น
สมาชิกกลุ่มแต่ละรายก็จะมีจุดจ าหน่ายสินคา้ของตนเองในงาน อยา่งไรก็ตาม ปัญหาดา้นการตลาดของ
กลุ่มท่ีพบประกาหน่ึง ก็คือ การลอกเลียนแบบกนัเองภายในกลุ่มและจากต่างหมู่บา้น อาทิ หากสมาชิก
พฒันาเส้ือผา้รูปแบบใหม่ ๆ ข้ึนมาวางขายในร้านของตนเอง เพื่อนสมาชิกเพียงแต่ผา่นมาเห็นก็สามารถ
ผลิตสินคา้เหมือนกนัออกมาจ าหน่ายไดใ้นเวลาต่อมา ซ่ึงเหตุผลของการลอกแบบส่วนหน่ึงนั้นเกิดมา
จากสมาชิกมีความสามารถในการผลิตท่ีใกลเ้คียงกนั  

 2.3 กลุ่ มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกิ่วมื่น  พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นช่ือ “ถั่วเหลือง
ทรงเคร่ืองสูตรเจ” ซ่ึงเกษตรต าบลเดิมเป็นผูต้ ั้งช่ือให้ ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวเป็นการประยุกต์สูตรถัว่เน่า 
ของภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษกบัสูตรการพฒันาผลิตภณัฑ์แปรรูปจากวิทยาลยัเทคนิคจงัหวดัล าพูน     
โดยท่ีถัว่เน่าแผน่ของกลุ่มจะเป็นถัว่เน่าชนิดท่ีทอดเสร็จแลว้พร้อมรับประทาน โดยท่ีสูตรการท าถัว่เน่า
ของกลุ่มบ้านก่ิวม่ืน จะมีความแตกต่างจากสูตรการท าถั่วเน่าของกลุ่มผูผ้ลิตบ้านปางหมู กล่าวคือ        
จะหมกัถัว่เหลือในระเวลาท่ีสั้นกวา่ ท าใหมี้กล่ินไม่มากนกั และสีค่อนขา้งเหลือง ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบั
ถัว่เน่าของกลุ่มบา้นปางหมูแลว้ จะหมกัถัว่เหลืองนานมากกว่า ท าให้ถัว่เน่ามีกล่ินมากกว่าและสีของ   
ถัว่เน่าก็จะออกเป็นสีน ้ าตาลมากกว่าท่ีจะเป็นสีเหลือง ผลิตภณัฑ์ถัว่เหลืองทรงเคร่ืองสูตรเจ มีการจดั
จ าหน่ายคร้ังแรกท่ีตลาดบา้นแซม ซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ในต าบล สามารถจ าหน่ายไดดี้ตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึง
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ปัจจุบนั ส่วนกลุ่มตลาดเป้าหมายจะเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีรับประทานอาหารเจ ซ่ึงเหมาะสมกับช่ือ     
“ถัว่เหลืองทรงเคร่ืองสูตรเจ” ดา้นการส่ือสารการตลาด กลุ่มจะมีการออกแบบฉลาก และบรรจุภณัฑ์ท่ีมี 
หมายเลขโทรศพัทข์องกลุ่ม ทั้งน้ีเพื่อใหผู้ค้า้ส่งและคา้ปลีกสามารถใชใ้นการติดต่อกบักลุ่ม  

ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้รู้ในชุมชน 

 เก็บขอ้มูลดว้ยการใชก้ารสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง โดยสมาชิกกลุ่มเป็นผูค้ดัเลือกผู ้
รอบรู้ในหมู่บา้น 2 คน ผลการสัมภาษณ์ มีดงัน้ี 

 1. การสัมภาษณ์พ่อต่าน ผดุงกิจ พบว่าประชาชนในบา้นปางหมูมีรากฐานของ     
การรวมกลุ่มดา้นวฒันธรรมประเพณีเดิมท่ีเขม้แขง็ ซ่ึงสามารถดูไดจ้ากการจดังานประเพณีต่าง ๆ ท่ีจะมี
ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมสูงเป็นระยะเวลายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั แต่หากมารวมตวักนั   
ดา้นการประกอบอาชีพจะตรงขา้มกนั อาทิ รวมกลุ่มกนัแลว้ท างานก็ไม่ส าเร็จ หรือรวมตวักนัแลว้แต่ไม่
สามารถท างานร่วมกนัได ้โดยปัญหาดงักล่าวเกิดจากสาเหตุหลายประการ อาทิ ความยากจนท่ีท าให ้
ขาดแคลนเงินทุนท่ีจะรวมกลุ่มกนัน าวตัถุดิบมาผลิตสินคา้เพื่อให้ขายไดร้าคาสูงข้ึน เพราะตอ้งใชเ้วลา
ในการผลิตกวา่จะจะสามารถน าเอาผลิตภณัฑอ์อกจ าหน่ายได ้เพราะเงินหมุนเวยีนมีไม่เพียงพอ  

 ฉะนั้นจึงไม่สามารถรวมกลุ่มได ้และบางคนตอ้งน าวตัถุดิบไปขายเองก่อนและแม้
จะไดเ้งินนอ้ย แต่ก็สามารถรับเงินค่าขายไดท้นัที นอกจากน้ีแลว้ กลุ่มวิสาหกิจท่ีจดัตั้งบางกลุ่ม อาจมี
ผูน้ าท่ีไม่เหมาะสมเน่ืองจาก หวงัผลประโยชน์ส่วนตนมากกวา่ส่วนรวม แต่อยา่งไรก็ตาม ดา้นการจดัท า
กฎระเบียบแก่สมาชิก และระบบแบ่งปันผลประโยชน์ภายในกลุ่มจะค่อนขา้งดี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.1 คณะนกัวจิยัสัมภาษณ์พอ่ต่าน ผดุงกิจ ผูรู้้ในชุมชน 
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 2. การสัมภาษณ์พ่อโตทา มีสี พบว่า การรวมกลุ่มของหมู่บา้นค่อนขา้งดี มีกลุ่ม
เกิดข้ึนหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่มแปรรูปผลผลิตต่าง ๆ ส่วนการรวมกลุ่ม
วิสาหกิจจะแตกต่างจากเดิม ท่ีในอดีตแต่ละคนจะผลิตของตนเอง ไม่สนใจในการรวมกลุ่มว่ามี
ประโยชน์อยา่งไร และผลผลิตส่วนใหญ่ใชบ้ริโภคภายในครัวเรือน   

 การจ าหน่ายภายนอกชุมชนยงัมีอยู่มีน้อย แต่ภายหลงัการการรวมกลุ่มกนัและ
ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้กลุ่มมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน มีการ
จดัหาเงินทุนมาให้แก่ผูท่ี้ขาดแคลนเงินทุน สินค้าท่ีแปรรูปแล้วขายได้ดี เช่น กลุ่มถั่วเน่า เป็นต้น       
ดา้นการบริหารจดัการกลุ่มพบวา่ จะเลือกผูน้ ากลุ่มท่ีมีฐานะค่อนขา้งดี ทั้งน้ีเน่ืองจากค่อนขา้งมีความ
พร้อมในการด าเนินงาน บางคร้ังผูน้ ากลุ่มจะออกเงินทุนส่วนตวัในการด าเนินงานของกลุ่มให้ก่อน และ
การรวมกลุ่มก็จะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีดี ไม่มีขอ้โตแ้ยง้ และไม่มีการขายตดัราคากนัเอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.2 คณะนกัวจิยัสัมภาษณ์พอ่โตทา มีสี ผูรู้้ในชุมชน 
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ผลจากการจัดกจิกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการตามโครงการย่อย 

 โครงการที ่1 : การศึกษาศักยภาพทางการตลาดของวสิาหกจิชุมชนด้วยการวเิคราะห์  
 SWOT ในผลติภัณฑ์จากถั่วลสิง ถั่วเหลือง และน า้มันงา  

 คณะนกัวิจยัใชก้ารอบรมเชิงปฏิบติัการพร้อมทั้งการสนทนากลุ่มยอ่ย เพื่อสังเคราะห์
ขอ้มูลส าหรับใชใ้นการจดัการการตลาด ดงัแสดงในภาพท่ี 4.3 และภาพท่ี 4.4 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.3 การอบรมใหค้วามรู้ดา้นการตลาดแก่สมาชิกกลุ่มวสิาหกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.4 การสนทนากลุ่มยอ่ยระหวา่งนกัวจิยั และสมาชิกกลุ่มวสิาหกิจ 
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 ผลการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการแบบสีส่วนร่วม มีดงัต่อไปน้ี 

 1. กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสบสอย กลุ่มมีการบริหารจดัการ
กลุ่มดา้นต่าง ๆ ต่อไปน้ี 
 (1) โครงสร้างการบริหารงาน  
 กลุ่มมีโครงสร้างองคก์รการบริหารงานและการด าเนินงาน ดงัภาพท่ี 4.5 

 
 
ภาพที ่4.5 การจดัโครงสร้างองคก์รในการบริหารงานและการด าเนินงาน 

 (2) กฎระเบียบข้อบังคับและแนะแนวทางปฏิบัติของกลุ่ม  

 1.) สมาชิกของกลุ่มจะตอ้งเห็นชอบและตอ้งปฏิบติัตามวตัถุประสงค์
ของกลุ่มท่ีตั้งข้ึน 
 2.) สมาชิกกลุ่มจะตอ้งมีเงินออมแบบสัจจะออมทรัพย ์โดยตอ้งจ่ายค่า
สมาชิก 30 บาทต่อเดือน 
 3) กลุ่มจะจดัซ้ือวตัถุดิบจากสมาชิกภายในกลุ่มในราคาท่ีสูงกว่าราคา
ตลาด ประมาณ 10 บาทต่อถงั 
 (3) การแบ่งปันผลประโยชน์ 
 กลุ่มจะแบ่งผลก าไรใหแ้ก่สมาชิกตามจ านวนหุน้ท่ีแต่ละคนถือครอง 
 (4) ภารกจิเพือ่ชุมชน  

 กลุ่มจะมีนโยบายในการบริจาคเงินให้แก่ชุมชน และมอบทุนการศึกษา
ใหแ้ก่นกัเรียนในชุมชน 

 

ประธานกลุ่ม 
นางสาวเสาวลกัษณ์  

มุ่งเจริญ 

ฝ่ายผลิต 
นางสาวเสาวลกัษณ์  

มุ่งเจริญ 

เหรัญญิก 
นางอ าพรรณ   
มงคลรัตน ์

ฝ่ายจดัหาวตัถุดิบ 
นายครุฑ มุ่งเจริญ 

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
นางสาวเสาวนิตย ์
นิรมลฤทธิกลุ 
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 2. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสารเคมีบ้านปางหมู กลุ่มมีการบริหาร
จดัการกลุ่มดา้นต่าง ๆ ต่อไปน้ี 
 (1) โครงสร้างการบริหารงาน  
 กลุ่มมีโครงสร้างองคก์รการบริหารงานและการด าเนินงานดงัภาพท่ี 4.6 

 

 
 
ภาพที ่4.6 โครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑป์ลอดสารเคมีบา้นปางหมู 

 (2) เป้าหมายของกลุ่มวสิาหกจิ    
 1.) เพื่อเพิ่มราคารับซ้ือผลผลิตงาใหแ้ก่สมาชิกฯ 
 2.) เพื่อเพิ่มยอดขายของกลุ่มใหม้ากข้ึน 
 3.) อนุรักษก์ารหีบน ้ามนังาดว้ยภูมิปัญญาพื้นบา้น 
 4.) เพื่อใหมี้จุดขายสินคา้ของตนเอง 

 (3) กฎระเบียบข้อบังคับและแนะแนวทางปฏิบัติของกลุ่ม  

 1.) สมาชิกตอ้งมีความซ้ือสัตยต่์อกนั 
 2.) สมาชิกสามารถรวมกนัขายโดยใชต้รายีห่อ้ของตนเอง 

 (3) การแบ่งปันผลประโยชน์ 
 กลุ่มจะหกัก าไรจากการขายสินคา้ร้อยละ 3 เพื่อใชใ้นการบริหารจดัการ  

 

ประธาน 
นางจนัทร์ศรี สุธรรม 

ฝ่ายผลิต 
นายชชัวาล  ค าดี 

ฝ่ายตลาด 
นางส าเนียง ค าดี 

ฝ่ายวตัถุดิบ 
นางจนัทร์ศรี สุธรรม 

รองประธาน 
นางศรีออน รักเรียน 
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 3. กลุ่มงาเพือ่สุขภาพบ้านปางหมู กลุ่มมีการบริหารจดัการกลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 

 (1) โครงสร้างการบริหารงาน  
 กลุ่มมีโครงสร้างองคก์รการบริหารงานและการด าเนินงานดงัภาพท่ี 4.7 
 

 
  

ภาพที ่4.7 โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มงาเพื่อสุขภาพบา้นปางหมู 

 (2) กฎระเบียบข้อบังคับและแนะแนวทางปฏิบัติของกลุ่ม  
 1.) สมาชิกแต่ละคนตอ้งสะสมเงินออม 20 บาท/เดือนและ 200 บาท/ปี 
 2.) สมาชิกตอ้งมีความซ่ือสัตย ์ไม่เห็นแก่ตวั และใชต้ราสินคา้เหมือนกนั 
 3.) สมาชิกสามารถเลือกการมีส่วนร่วมในกลุ่มได ้2 แบบ คือ ดา้นการ
ขายวตัถุดิบ หรือดา้นการผลิตและการตลาด  

 (3) การแบ่งปันผลประโยชน์ 
 1.) สมาชิกท่ีเขา้ร่วมเฉพาะการขายวตัถุดิบจะไดร้าคารับซ้ือสูงกวา่ราคา
ตลาด ส่วนสมาชิกท่ีเขา้ร่วมผลิตและการตลาดจะไดรั้บส่วนแบ่งจากการแปรรูป และก าไรจากการขาย 
 2.) สมาชิกท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการผลิตน ้ ามนังาและการตลาด จะถูกหัก
เงินร้อยละ 3 ของก าไรเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายทางการตลาด เช่น ค่าแผน่สต๊ิกเกอร์ หรือค่าจดัพิมพน์ามบตัร 
ส่วนก าไรท่ีเหลือแบ่งกนัในสมาชิกท่ีร่วมกิจกรรมการผลิตน ้ามนังา และการตลาด 
 3.) สมาชิกท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการผลิตน ้ ามนังา และการตลาดจะตอ้งร่วม
กิจกรรมการขายอยา่งสม ่าเสมอกนั 
 (4) สวสัดิการกลุ่ม 
 สมาชิกมีสิทธิในการยมืเงินกลุ่มในช่วงเวลาท่ีจ าเป็น เช่น ช่วงเปิดเทอม  

ประธาน 
นายพชร ยวงสุวรรณ 

ฝ่ายผลิต 
นางสุชิน รุ่งโรจนศ์รีรัตน ์

ฝ่ายตลาด 
นางวลัภา เขื่อนรัตน ์

ฝ่ายซ่อมบ ารุง 
นายคะนอง ยวงสุวรรณ 

รองประธาน 
นางวลัภา  เข่ือนรัตน ์
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 4. กลุ่มถั่วแปหล่อแปยีบ้านปางหมู จากการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการและสนทนา
ในกลุ่มยอ่ยไดข้อ้มูล ดงัน้ี 

 (1) โครงสร้างการบริหารงาน  
 กลุ่มมีโครงสร้างองคก์รการบริหารงานและการด าเนินงานดงัภาพท่ี 4.8 

 
 

ภาพที ่4.8 โครงสร้างองคก์รของกลุ่มถัว่แปหล่อแปยบีา้นปางหมู 

 (2) กฎระเบียบข้อบังคับและแนะแนวทางปฏิบัติของกลุ่ม 
 1.) การสมคัรสมาชิก สมคัรสมาชิกฟรี พร้อมทั้งไดรั้บสิทธิประโยชน์ใน
การฝากขายสินคา้กบัทางกลุ่ม ส่วนผูท่ี้จะเขา้ร่วมกลุ่มจ าเป็นตอ้งมีความสามารถในการท าถัว่แปหล่อ 
แปยีไดดี้ แต่กรณีท่ีท าไม่เป็น กลุ่มจะท าการสอนให้โดยมีการจ่ายค่าแรงให้ในอตัราถงัขนาด28 ลิตร   
ถงัละ 180 บาทต่อคนต่อวนั และถงัขนาด 20 ลิตร ถงัละ 130 บาทต่อคนต่อวนั 
 2.) สิทธิของสมาชิก สมาชิกจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ในการกูย้ืมเงินกบั
ทางกลุ่มได ้โดยการซ้ือหุ้นจ านวนขั้นต ่า 10 หุ้น ๆ ละ 50 บาท แต่ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นสมาชิกกลุ่มมาอยา่ง
นอ้ย 1 ปี โดยสมาชิกแต่ละคนจะไดรั้บการแบ่งเงินกูย้ืมคนละเท่า ๆ กนั โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราปีละ 
300 บาท แต่หากกูย้มืเงินในกรณีฉุกเฉิน จะคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี หากสมาชิกไม่ส่งคืนเงินกูก้็
จะหมดสิทธิในการกูย้มืเงินงวดใหม่ และจะมีการพิจารณาการกูย้มืเงินอยา่งรอบคอบยิง่ข้ึน 
 3.) สมาชิกท่ีจะเขา้ร่วมกลุ่มจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตยต่์อตนเองและ
ผูอ่ื้นไม่เห็นแก่ตวั คิดถึงผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นหลกั รวมทั้งตอ้งไม่เป็นคนมีหน้ีสินมากเกินควร 
 (4) ด้านการตลาด  
 1.) ต้องการมีตราสินค้าเป็นของตนเอง ทั้งน้ีเพื่อสร้างความแตกต่าง
ระหวา่งสินคา้ของกลุ่มกบัสินคา้ของคู่แข่งขนัในตลาด 

นางถนอมศรี ปัญญา 
ประธานกลุ่ม 

นางนฤเนตร สุวรรณ์ 

การเงิน 

นางถนอมศรี ปัญญา 
การตลาด 

นางมาลา ชมเชย 
ประชาสมัพนัธ์ /ดูแลการผลิต 

นางจ านงคจิ์ต รัตนทวีชยัพร 
รองประธานกลุ่ม 

นางถนอมศรี ปัญญา 
บริหารทรัพยากรมนุษย ์
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 2) หวัหนา้กลุ่มจะเป็นผูจ้ดัหาตลาดให้แก่สมาชิกใหม่ตามก าลงัการผลิต
ของสมาชิกแต่ละคน ในกรณีท่ีสมาชิกอาวุโสรายใดมีสินคา้ไม่พอส่งให้แก่ลูกคา้ หวัหนา้กลุ่มจะจดัหา
สินคา้จากสมาชิกรายอ่ืน ๆ ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของตลาด 
 3.) ตอ้งการขยายตลาดใหก้วา้งข้ึน 
 4.) ตอ้งการทราบสรรพคุณของถัว่ เพื่อท่ีจะน าไปใช้ในการโฆษณาให้
ลูกคา้เห็นถึงประโยชน์ของถัว่ อนัจะเป็นวธีิการดึงดูดความสนใจของลูกคา้ไดอี้กวธีิหน่ึง 
 5.) ตอ้งการวธีิการส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคใหรั้บรู้ถึงความแตกต่างระหวา่ง
สินคา้ของกลุ่มกบัสินคา้จากพม่าซ่ึงมีขายในพื้นท่ีอ่ืน ๆ   

 5. กลุ่มผู้ผลิตถั่วเน่าแผ่นบ้านปางหมู จากการจดัการอบรมเชิงปฏิบติัการและ
สนทนาในกลุ่มยอ่ย พบว่า กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรผูผ้ลิตถัว่เน่าแผ่น มีลกัษณะของการด าเนินงานกลุ่ม 
คือ การผลิตถัว่เน่าแผน่ของสมาชิกในกลุ่ม ถือเป็นอาชีพหลกัท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัครอบครัว การผลิต
เป็นลกัษณะต่างคนต่างท าท่ีบา้นของตน ส าหรับกรรมวธีิในการผลิตยงัเป็นการผลิตโดยใชภู้มิปัญญาใน
ทอ้งถ่ินท่ีสืบทอดต่อกนัมาจากบรรพบุรุษ กลุ่มมีการคดัเลือกผูน้ าของกลุ่ม และมีการมอบหมายหนา้ท่ี
ให้กบัสมาชิกในกลุ่ม แต่ก็ยงัขาดความชัดเจน เน่ืองจากขาดโครงสร้างการท างานของกลุ่ม  อีกทั้ง      
การก าหนดระเบียบหรือข้อตกลงของกลุ่ม ก็มิได้ก าหนดไวเ้ป็นลายลักษณ์อกัษร ดังนั้นจากการท่ี
นกัวิจยัและสมาชิกของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรผูผ้ลิตถัว่เน่าแผน่ ไดมี้การสนทนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในเร่ืองการบริหารจดัการกลุ่ม จึงท าให้กลุ่มมีการพฒันาในส่วนของการบริหารจดัการกลุ่ม คือ จดัท า
โครงสร้างการบริหารของกลุ่ม พร้อมทั้งจดัท าระเบียบและขอ้ตกลงของกลุ่ม ดงัภาพท่ี 4.9   

 

 
 
ภาพที ่4.9 โครงสร้างองคก์รกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรผูผ้ลิตถัว่เน่าแผน่ 

หวัหนา้กลุ่ม 

นางราตรี  คลอ้งไชย 

เหรัญญิก 
นางก่ิงทอง  นานาวรรณคาร 

บญัชี 

นางสุจริต  วิฉายสกลุวรรณ 

รองหวัหนา้กลุ่ม 

นางอารีย ์ ทองชยั 

การตลาด 
นางราตรี  คลอ้งไชย 
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 ระเบียบข้อบังคับของกลุ่มทีส่มาชิกในกลุ่มร่วมกนัจัดตั้ง 

 1.) ผูส้นใจสามารถสมคัรเป็นสมาชิกกลุ่มฟรีในการเขา้เป็นสมาชิกเร่ิมแรก 
 2.) สมาชิกตอ้งจ่ายเงินออมทรัพยใ์หก้ลุ่มคนละ 50 บาทต่อเดือน  
 3.) สมาชิกท่ีขาดส่งเงินออมเกิน 3 เดือนจะถูกตดัออกจากการเป็นสมาชิก  
 4.) เงินท่ีกลุ่มได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ  จะถูกหักเขา้เงิน
ออมทรัพยอ์ยา่งนอ้ยร้อยละ 20 ท่ีเหลือแบ่งใหส้มาชิกกูใ้นจ านวนไม่เกินจ านวนเงินออมทรัพยท่ี์สมาชิก
ฝากไวก้บักลุ่มและท าสัญญากูย้มืเงิน  
 5.) เม่ือครบ 1 ปี ใหส้มาชิกท่ีกูน้ าเงินกูม้าคืนใหก้ลุ่มโดยคืนเฉพาะเงินตน้ 
 6.) ถา้ครบ 1 ปี ไม่ช าระเงินกูใ้หห้กัเงินออมของสมาชิกรายนั้นช าระเงินกู ้
 7.) สมาชิกรายใดท่ีออกจากกลุ่มจะไดรั้บเงินออมทรัพยท่ี์ฝากไวเ้ตม็จ านวน 
 8.) สมาชิกกลุ่มตอ้งใหค้วามร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรมของกลุ่มทุกคร้ัง 
 9.)  สมาชิกในกลุ่มตอ้งขายถัว่เน่าแผน่ในราคาเดียวกนั 
 10.)  กลุ่มแม่บา้นผูผ้ลิตถัว่เน่าแผน่มีเป้าหมายในการพฒันาตลาดของกลุ่ม คือ 
ตอ้งการสร้างตราผลิตภณัฑข์องกลุ่มและตอ้งการตลาดรองรับสินคา้ 

 6. กลุ่มตัดเยบ็ปักผ้าไตบ้านปางหมู จากการอบรมและสนทนาในกลุ่มยอ่ย พบวา่ 

 (1) โครงสร้างการบริหารงาน  
 ดา้นโครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มพบวา่ รูปแบบการเขา้กลุ่มยงัไม่
ชดัเจน ขาดการบริหารจดัการกลุ่มท่ีดี ฉะนั้นนกัวจิยัจึงมีส่วนร่วมจดัท ารูปแบบองคก์ร ดงัภาพท่ี 4.10 

 

ภาพที ่4.10 การจดัองคก์รของกลุ่มตดัเยบ็ปักผา้ไตบา้นปางหมู 

รองประธานควบคุมการผลิต 

คุณอญัชลี   ศรีชุ่ม 

 

 

เลขานุการกลุ่ม 

คุณสุวรรณา  หมีหวี 

การเงิน 

คุณอินทอน  แจ่มแจง้ 

ท่ีปรึกษากลุ่ม 

คุณอ่อน  ภกัก่าสาม 

ประธานกลุ่ม 

คุณณฐัปาณี   ของโพธ์ิ 
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 (2) กฎระเบียบข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติของกลุ่ม 
 จากการวิจยัพบวา่ กลุ่มยงัมีกฎระเบียบไม่ชดัเจน ฉะนั้นนกัวิจยัใช้การมี
ส่วนร่วมจดัท ากฎระเบียบใหก้บักลุ่ม ดงัน้ี 
 1.) ใหส้มาชิกรับผดิชอบช้ินงานท่ีรับไปท า 
 2.) ใหส้มาชิกมีความเสียสละ  และ สามคัคี 
 3.) ใหส้มาชิกร่วมการประชุมทุกคร้ังท่ีมีการนดัหมาย 
 4.) ใหส้มาชิกกลุ่มท่ีกูย้ืมเงินกลุ่มไปให้ช าระคืนตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
ถา้มีการกระท าผดิตามขอ้ใดขอ้หน่ึงใหต้ดัสิทธ์ิการเป็นสมาชิก (แลว้แต่ในท่ีประชุมใหพ้กัหรือติดสิทธ์ิ) 

 การศึกษาโอกาส อุปสรรค ์จุดแข็ง และจุดอ่อนหรือ SWOT Analysis โดยวิธีการ
ใน การฝึกอบรมจะแยกกลุ่มวสิาหกิจออกเป็นกลุ่ม ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 1. กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสบสอย กลุ่มเป็นวิสาหกิจท่ีมีความ
เขม้แขง็ระดบัหน่ึง สามารถด าเนินงานดา้นการตลาดไดป้ระสบความส าเร็จมากกวา่กลุ่มวิสาหกิจอ่ืน ๆ 
ในจ านวนกลุ่มท่ีเขา้ร่วมโครงการวิจยัในคร้ังน้ี ซ่ึงจากการสนทนากลุ่มกบัผูบ้ริหาร และสมาชิกกลุ่ม 
พบวา่ กลุ่มมีโอกาส อุปสรรคดา้นการตลาด รวมทั้งจุดอ่อนและจุดแขง็ ดงัต่อไปน้ี 

 (1) โอกาสด้านการตลาด  
 1.) กระแสการรักษาสุขภาพของสังคม ช่วงระยะเวลาหลายปีท่ีผา่นมาได้
เกิดกระแสการรักษาสุขภาพและการนิยมในผลิตภณัฑ์ธรรมชาติท่ีเพิ่มสูงข้ึนเป็นอยา่งมาก  ฉะนั้นจาก
ปัจจยัดงักล่าว ผลิตภณัฑน์ ้ามนังาของกลุ่มจึงมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 
 2.) การสนบัสนุนจากภาครัฐ  รัฐมีการรณรงค์สนบัสนุนโครงการหน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ โครงการสนบัสนุนกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก มีการจดังานแสดง
สินคา้อยา่งต่อเน่ือง ท าใหก้ลุ่มผูบ้ริโภคหนัมานิยมผลิตภณัฑน์ ้ามนังาอยา่งต่อเน่ือง 
 3.) สินคา้ภาพพจน์ของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผลิตภณัฑ์น ้ ามนังาของกลุ่ม 
เป็นสินคา้ท่ีเป็นภาพพจน์ของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ฉะนั้นจึงมีการขยายตวัและเจริญเติบโตไดดี้ ตามการ
ขยายตวัของตลาดท่องเท่ียวในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 (2) อุปสรรคด้านการตลาด   
 1.) ภาวะเศรษฐกิจตกต ่าในปี 2551 และปี 2552 ภาวะดงักล่าวท าให้
ผูบ้ริโภคมีความระมดัระวงัในการใชจ่้ายมากข้ึน งดการท่องเท่ียวท่ีถือวา่เป็นค่าใชจ่้ายท่ีฟุ่มเฟือยลง และ
จากการท่ีนกัวจิยัไดส้ัมภาษณ์ผูบ้ริหารกิจการ พนกังานขาย และฝ่ายจดัซ้ือของร้านผลไมแ้สงทอง และ
ร้านวนสันนัท ์ซ่ึงเป็นหน่ึงในร้านขายของฝากท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ยอดขายของกลุ่ม
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ท่องเท่ียวลดลงร้อยละ 74 ถึงร้อยละ 90 ฉะนั้น ยอดขายน ้ ามนังาของกลุ่มจึงลดลงกว่าร้อยละ 90 ใน
ฤดูกาลท่องเท่ียวปี 2551 และ 2552 
 2.) ภาวการณ์แข่งขนัด้านราคา จากการสังเกตของคณะนักวิจยัพบว่า 
ผลิตภณัฑ์น ้ ามนังาแข่งขนักนัจ าหน่ายในราคาขายท่ีค่อนขา้งถูก โดยท่ีผลิตภณัฑ์ตรากลว้ยไมซ่ึ้งเป็น      
คู่แข่งขนัรายส าคญัของกลุ่ม จ าหน่ายในราคาขายปลีกเพียง 190-205 บาทต่อขวดขนาด 500 ซีซี ซ่ึงหาก
กลุ่มจ าหน่ายในราคาดงักล่าว ก็จะขาดทุน และไม่คุม้ค่าแก่การลงทุน โดยผูบ้ริหารกลุ่มวสิาหกิจกล่าววา่ 
ราคาขายปลีกควรอยูท่ี่ 280 บาทต่อขวด จึงจะคุม้ค่าต่อการลงทุน 
 (3) จุดแข็ง   
 1.) เป็นตราสินคา้ท่ีไดรั้บการยอมรับจากตลาด เน่ืองจากวางจ าหน่ายใน
ตลาดมาไดช่้วงระยะเวลาหน่ึง ท าให้ไดรั้บการยอมรับในตลาดเช่นเดียวกบัตรากลว้ยไม ้ซ่ึงทั้ง 2 ตรา
ยีห่อ้เป็นตราสินคา้ท่ีมีวางตลาดมากท่ีสุดของน ้ามนังาจากจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 2.) ภาพพจน์การประยุกต์ใช้พลงังานกงัหันน ้ าให้เขา้กบัภูมิปัญญาของ
การหีบน ้ามนังาชาวไต ซ่ึงเป็นจุดแขง็ท่ีตราสินคา้อ่ืน ๆ จะลอกเลียนแบบได ้  

 (4) จุดอ่อน  

 1.) กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพยบ์า้นสบสอย เน้นการเลือกตลาดเป้าหมาย
เพียงส่วนเดียว คือ ตลาดนกัท่องเท่ียว ซ่ึงปัจจุบนัตลาดดงักล่าวอยูใ่นช่วงถดถอยเป็นอยา่งมาก 

 2. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสารเคมีบ้านปางหมู ภายหลงัจากการ
ถ่ายทอดความรู้ให้กบัสมาชิกกลุ่ม สมาชิกและนกัวิจยัร่วมกนัสังเคราะห์โอกาสอุปสรรค จุดแข็งและ
จุดอ่อนดา้นการตลาดของกลุ่ม ไดข้อ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

 (1) โอกาสด้านการตลาด   
 1.) กระแสการรักษาสุขภาพของสังคม ในช่วงระยะเวลาหลายปีท่ีผา่นมา
เกิดกระแสการรักษาสุขภาพของประชาชน การนิยมในผลิตภณัฑ์ธรรมชาติท่ีมากข้ึน ฉะนั้นผลิตภณัฑ์
น ้ามนังาของกลุ่ม จึงมีการขยายตวัเน่ืองจากปัจจยัดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง 
 2.) การสนับสนุนจากภาครัฐ ภาครัฐรณรงค์สนับสนุนโครงการหน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ โครงการสนบัสนุนกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก มีการจดังานแสดง
สินคา้อยา่งต่อเน่ือง ท าใหก้ลุ่มผูบ้ริโภคหนัมานิยมผลิตภณัฑน์ ้ามนังาอยา่งต่อเน่ือง 
 3.) ผลิตภณัฑ์น ้ ามนังาของกลุ่มเป็นสินค้าท่ีเป็นภาพพจน์ของจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน ฉะนั้นจึงขยายตวัไดดี้ตามตลาดท่องเท่ียวท่ีค่อนขา้งขยายตวัในระยะยาว 
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 (2) อุปสรรคด้านการตลาด   
 1.) ภาวะเศรษฐกิจตกต ่าในปี 2551 และ 2552 ภาวะดงักล่าวท าให้
ผูบ้ริโภคมีความระมดัระวงัในการใช้จ่ายมากข้ึน ลดการท่องเท่ียวท่ีถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายท่ีฟุ่มเฟือยลง 
และจากการท่ีนกัวิจยัไดส้ัมภาษณ์ผูบ้ริหารกิจการ พนกังานขาย และฝ่ายจดัซ้ือของร้านผลไมแ้สงทอง 
และร้านวนสันนัท ์ซ่ึงเป็นหน่ึงในร้านขายของฝากท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ยอดขายของ
กลุ่มท่องเท่ียวลดลงร้อยละ 74 ถึงร้อยละ 90 ฉะนั้น ยอดขายน ้ามนังาของกลุ่มจึงลดลงกวา่ร้อยละ 90   
 2.) ภาวการณ์แข่งขนัด้านราคา จากการสังเกตของคณะนักวิจยัพบว่า 
ผลิตภณัฑ์น ้ ามนังาแข่งขนักนัขายราคาท่ีค่อนขา้งถูก โดยท่ีผลิตภณัฑ์ตรา “กล้วยไม้” และตรา “ธัญ
ทิพย”์ คู่แข่งขนัรายส าคญัจ าหน่ายในราคาปลีก 190 – 205 บาทต่อขวดขนาด 500 ซีซี ซ่ึงหากกลุ่ม
จ าหน่ายในราคาดงักล่าว จะท าก าไรไดน้อ้ยมาก จนแทบจะไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน 

 (3) จุดแข็ง   
 1.) ภาพพจน์การอนุรักษหี์บน ้ ามนังา ในอดีตทางกลุ่มไดรั้บทุนการวิจยั
จากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) ถอดภูมิปัญญาและอนุรักษก์ารหีบน ้ ามนังาดว้ยแรงงาน
สัตวซ่ึ์งเป็นพาหนะตามภูมิปัญญาชาวไตแม่ฮ่องสอน ปัจจุบนัการอนุรักษ์การหีบน ้ ามนังาดว้ยแรงงาน
สัตวย์งัคงปรากฏให้เห็น ณ  ศูนยก์ารเรียนรู้อาชีพงา อยู ่และมีผูเ้ขา้เยี่ยมชมอยา่งต่อเน่ือง ฉะนั้นจึงเป็น
จุดแขง็ในการท าการตลาดท่ีส าคญัประการหน่ึงดว้ย 
 2.) สถานท่ีจดัจ าหน่ายสินคา้ กลุ่มมีสถานท่ีขายสินคา้ของตนเองอยู่ใน
บริเวณศูนยก์ารเรียนรู้อาชีพงา และมีการสาธิตหีบน ้ ามนังาดว้ยแรงงานสัตวพ์าหนะแก่ผูเ้ขา้มาเยี่ยมชม 
หรือมาช้ือผลิตภณัฑข์องกลุ่มดว้ย 
 (4) จุดอ่อน   
 1.) กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑเ์กษตรปลอดสารเคมีบา้นปางหมู เนน้ท าตลาด
เป้าหมายหลกัเพียงกลุ่มเดียว คือ ตลาดนกัท่องเท่ียว ซ่ึงปัจจุบนัอยูใ่นระยะท่ีถดถอย 
 
 2.3 กลุ่มงาเพื่อสุขภาพบ้านปางหมู ภายหลงัจากคณะนกัวิจยัได้ถ่ายทอดความรู้
ใหก้บัสมาชิกและร่วมกนัสังเคราะห์โอกาสอุปสรรค จุดแขง็และจุดอ่อนดา้นการตลาด ไดข้อ้มูล คือ   
 (1) โอกาสด้านการตลาด   
 1.) กระแสการรักษาสุขภาพของสังคม ในช่วงระยะเวลาหลายปีท่ีผา่นมา
เกิดกระแสการรักษาสุขภาพของประชาชน การนิยมในผลิตภณัฑ์ธรรมชาติท่ีมากข้ึน ฉะนั้นผลิตภณัฑ์
น ้ามนังาของกลุ่ม จึงมีการขยายตวัเน่ืองจากปัจจยัดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง 
 2.) ผลิตภณัฑ์น ้ ามนังาของกลุ่มเป็นสินค้าท่ีเป็นภาพพจน์ของจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน ฉะนั้นจึงน่าจะขยายตวัไดดี้ตามตลาดท่องเท่ียวท่ีมีแนวโนม้จะขยายตวัในระยะยาวต่อไป 
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 3.) การสนับสนุนจากภาครัฐ ภาครัฐรณรงค์สนับสนุนโครงการหน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ โครงการสนบัสนุนกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก มีการจดังานแสดง
สินคา้อยา่งต่อเน่ือง ท าใหก้ลุ่มผูบ้ริโภคหนัมานิยมผลิตภณัฑน์ ้ามนังาอยา่งต่อเน่ือง 
 (2) อุปสรรคด้านการตลาด  
 1.) ผลิตภณัฑ์น ้ ามนังาของกลุ่มพบอุปสรรคดา้นการตลาดท่ีส าคญั คือ 
ภาวะเศรษฐกิจตกต ่าในปี 2551 และ 2552 ส่งผลท าให้ผูบ้ริโภคระมดัระวงัในการใชจ่้าย แมว้่าตลาด
เป้าหมายของกลุ่มจะมุ่งเนน้ตลาดน ้ามนังาเพื่อบ ารุงผวิ แต่ยอดขายส่วนหน่ึงมาจากกลุ่มนกัท่องเท่ียว 
 (3) จุดแข็ง  
  1.) กลุ่มมีจุดแข็งดังท่ีสามารถสกัดกล่ินดอกไม้และสมุนไพรจาก
ธรรมชาติ และยงัไม่มีผลิตภณัฑน์ ้ามนังาในตลาดตราใด ท่ีมีจุดเด่นท่ีใกลเ้คียงกบักลุ่ม 
 (4) จุดอ่อน  
 1.) กลุ่มอยูใ่นระยะเร่ิมตน้การสร้างตราสินคา้ของตนเอง ซ่ึงแต่เดิมมุ่งแต่
ผลิตน ้ามนังาขายส่งใหแ้ก่ผูค้า้ส่งผูค้า้ปลีก ตราสินคา้ในตลาดจึงเป็นของผูค้า้ส่งผูค้า้ปลีก 

 2.4 กลุ่มถั่วแปหล่อแปยีบ้านปางหมู นกัวิจยัไดถ่้ายทอดความรู้ในการวิเคราะห์ 
โอกาส อุปสรรค์จุดแข็ง จุดอ่อน ให้กบัสมาชิกกลุ่มและให้สมาชิกร่วมกนัวิเคราะห์ SWOT ร่วมกนักบั
นกัวจิยัเพื่อน าขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนการตลาดของกลุ่ม ผลจากการวเิคราะห์มีดงัน้ี 
 (1) โอกาสทางการตลาด   
 1.) ภาครัฐสนบัสนุนการตั้งจุดขายสินคา้ 
 2.) กระทรวงพาณิชยส์นบัสนุนการแสดงสินคา้ท่ีกรุงเทพ 
 3.) เป็นสินคา้ภาพพจน์จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 4.) ผูบ้ริโภคนิยมสินคา้พื้นเมืองสินคา้เชิงวฒันธรรมเพิ่มข้ึน 
 (2) อุปสรรคทางการตลาด   
 1.) ราคาจะปรับตวัตามราคาน ้ามนัพืช 
 2.) สินคา้จากประเทศเพื่อนบา้นมีราคาถูกกวา่มาก 
 (3) จุดแข็ง   

 1.) มีภูมิปัญญาในการผลิตท่ีเป็นแบบชาวไทใหญ่ท่ีถ่ายทอดและสืบทอด
กนัมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั 
 2.) ผลิตภัณฑ์สามารถจ าหน่ายได้ทั้ งเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค และ
จ าหน่ายในรูปแบบของฝากท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 3.) ไม่ใชส้ารเคมีในการผลิต 
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 (4) จุดอ่อน   
 1.) ยงัไม่มีวธีิทางชีวภาพในการเก็บรักษาวตัถุดิบไม่มีแมลงมากดักิน   
 2.) ขาดการส่ือสารถึงความแตกต่างระหวา่งถัว่พม่ากบัถัว่ของกลุ่ม  
 3.) ราคาสูงกวา่สินคา้ชนิดเดียวกนัในตลาด 
 4.) การผลิตยงัไม่ไดม้าตรฐานเท่าท่ีควร 
 5.) ไม่มีตราสินคา้เป็นของกลุ่ม 
 6.) ไม่มีเวลาในการน าสินคา้ไปขายดว้ยตนเอง 
 7.) ขาดเงินทุนในการซ้ือวตัถุดิบ 

 2.3 กลุ่มผู้ผลติถั่วเน่าแผ่นบ้านปางหมู  นกัวจิยัไดถ่้ายทอดความรู้ในการวิเคราะห์ 
โอกาส อุปสรรค์จุดแข็ง จุดอ่อน ให้กบัสมาชิกกลุ่มและให้สมาชิกร่วมกนัวิเคราะห์ SWOT ร่วมกนักบั
นกัวจิยัเพื่อน าขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนการตลาดของกลุ่ม ผลจากการวเิคราะห์มีดงัน้ี 
 (1) โอกาสการตลาด   
 1.) ภาครัฐสนบัสนุนการตั้งจุดขายสินคา้ประจ าจงัหวดั 
 2.) กระทรวงพาณิชยส์นบัสนุนการแสดงสินคา้ท่ีกรุงเทพ  
 3.) แนวโนม้ของตลาดผูบ้ริโภคท่ีรักษาสุขภาพของเติบโต 
 (2) อุปสรรคทางการตลาด   
 1.) ราคาผลิตภณัฑคู์่แข่งขนัมีราคาท่ีถูกกวา่ 
 2.) นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ยงัคงขาดความรู้และความเขา้ใจในการน าเอา
ถัว่เน่าแผน่ไปปรุงเป็นอาหารเพื่อรับประทาน 
 (3) จุดแข็ง   
 1.) ไดรั้บการถ่ายทอดกรรมวธีิการผลิตโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 2.) ถัว่เน่าแผน่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพราะท ามาจากถัว่เหลือง 100 % 
 3.) มีรสชาติท่ีเขม้ขน้ตามสูตรชาวไตท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนัในตลาด 
 4.) มีการรวมกลุ่มมีความเขม้แขง็ระดบัหน่ึง  
 5.) สมาชิกใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง 
 6.) เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีช่ือเสียงประจ าจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 (4) จุดอ่อน   
 1.) ผลิตภณัฑท่ี์จ าหน่ายในตลาดมีราคาสูงกวา่คู่แข่งขนั 
 2.) ไม่มีบรรจุภณัฑเ์พื่อการขายปลีก    
 3.) ขาดความรู้และทกัษะทางการตลาดไม่มีตรายีห่อ้เป็นของกลุ่ม 
 4.) ยงัไม่ไดรั้บมาตรฐานการผลิตจาก อย. 
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 2.4 กลุ่มตัดเย็บเส้ือไตบ้านปางหมู นักวิจยัไดถ่้ายทอดความรู้เร่ืองการวิเคราะห์
ปัญหาอุปสรรค จุดแขง็ และจุดอ่อนใหแ้ก่กลุ่ม และใชก้ารมีส่วนร่วม วเิคราะห์ผลขอ้มูลไดด้งัต่อไปน้ี 
 (1) โอกาสทางการตลาด 
 1.) ถา้มีการพฒันาฝีมือทางดา้นการผลิตและการปักเยบ็ ก็สามารถท่ีจะ
วางจ าหน่ายและไดรั้บความนิยมจากตลาดมากข้ึนได ้
 2.) ผา้ไตเป็นสินคา้เชิงวฒันธรรมท่ีไดรั้บความนิยมสูงมากข้ึน 
 (2) อุปสรรคทางการตลาด 
 1.) นักท่องเทียวส่วนใหญ่ยงัไม่ทราบขอ้มูลเก่ียวกับการแต่งกายแบบ
ชาวไทใหญ่แม่ฮ่องสอน และยงัไม่นิยมใส่ชุดชาวไตไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 2.) กลุ่มคาดหวงัท่ีจะเป็นลูกคา้เป้าหมาย อาทิ องคก์ร หน่วยงานทางดา้น
การศึกษา และหน่วยงานของรัฐบาลส่วนใหญ่จะผูเ้ขา้ไปท าการตลาดอยูก่่อนแลว้ 
 (3) จุดแข็ง    
 1.) กลุ่มผูผ้ลิตผา้ไตปางหมู มีจุดแข็งท่ียงัไม่มีการรวมกลุ่มตดัเยบ็ผา้ไต
ในลกัษณะเดียวกนัในเขตพื้นท่ีใกลเ้คียง 
 (4) จุดอ่อน   
 1.) ยงัไม่มีการพฒันาฝีมือการตดัเยบ็ใหเ้ท่าเทียมกบัฝีมือการตดัเยบ็ของ
คู่แข่งขนัในตลาดได ้หรือไม่สามารถพฒันาใหผ้า้ไตเป็นจุดเด่นของกลุ่มได ้
 2.) ขาดฝีมือแรงงานท่ีมีความสามารถ 
 3.) ขาดแหล่งวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต 
 4.) ขาดวทิยากรถ่ายทอดความรู้ 
 5.) ขาดแหล่งสนบัสนุนทางการขาย 

 โครงการที ่2 : การสังเคราะห์แผนการตลาดในผลติภัณฑ์จากน า้มันงา ถั่วแปหล่อแปย ี 
 ถั่วลสิงคั่ว ถั่วเนาแผ่น และผ้าไต   

 คณะนักวิจยัใช้การอบรมเชิงปฏิบติัการพร้อมทั้งการสนทนากลุ่มย่อยเพื่อวิเคราะห์ 
ขอ้มูลส าหรับใชใ้นการวางแผนการตลาด ตามหวัขอ้และผลการอบรมในแต่ละหวัขอ้ยอ่ย ดงัน้ี 

 ตลาดเป้าหมายและต าแหน่งผลติภัณฑ์ 

 1. กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสบสอย กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มน้ีค่อนขา้งจะ
มีความเขม้แขง็ดา้นการตลาดระดบัหน่ึง สินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายตรายี่ห้อ “ธญัทิพย”์ ถูกน าไปจ าหน่าย
ในการจดังานแสดงสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์มาตั้งแต่ระยะเร่ิมตน้ มีร้านคา้หลายจงัหวดัทัว่
ประเทศน าสินคา้ของกลุ่มไปจ าหน่าย อยา่งไรก็ตาม ภาวะความตอ้งการตลาดลดในช่วงระยะเวลา 2 ปีท่ี
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ผา่นมาน้อยลงมาก ฉะนั้นสมาชิกกลุ่มและนกัวิจยัไดร่้วมกนัเพิ่มกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดเพิ่มอีก 1 
กลุ่ม รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย และต าแหน่งผลิตภณัฑ ์มีดงัต่อไปน้ี  

 (1) กลุ่มตลาดเป้าหมาย   
 1.) กลุ่มตลาดท่องเท่ียว เป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเข้าท่องเท่ียวท่ีจัดหวดั
เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน นกัท่องเท่ียวมกัจะซ้ือหาสินคา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัเชียงใหม่และ
แม่ฮ่องสอนเป็นไปเป็นของฝากญาติมิตร คนรู้จกั 
 2.) ตลาดเพื่อสุขภาพ ตลาดน้ีสามารถจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ ตลาดผูรั้กษา
สุขภาพในเขตเมือง ท่ีมกัจะซ้ือสินคา้เพื่อสุขภาพจากร้านขายสินคา้เพื่อสุขภาพ นอกจากนั้นกลุ่มยงั
ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยงัร้านขายอาหารเจเพื่อสุขภาพ โดยท าการตลาดทางตรงเขา้ไปเสนอขายสินคา้ 

 (2) ต าแหน่งผลติภัณฑ์ 

 เน่ืองจากผลิตภณัฑน์ ้ามนังาในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนลว้นแลว้แต่เป็นการหีบเยน็
ดว้ยภูมิปัญญาชาวไทใหญ่ดว้ยกนัทั้งส้ิน แต่กลุ่มสามารถสร้างความแตกต่างโดย “ประยุกตใ์ชพ้ลงังาน
กงัหนัน ้าเขา้กบัภูมิปัญญาการหีบเยน็น ้ามนังาชาวไทใหญ่” ดงันั้น จึงสามารถใชเ้ป็นต าแหน่งผลิตภณัฑ์
ท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนัในเขตพื้นท่ีแม่ฮ่องสอนเดียวกนัได ้

 2. กลุ่มแปรูปผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสารเคมีบ้านปางหมู มีกลุ่มเป้าหมายและ
ต าแหน่งผลิตภณัฑ ์ดงัต่อไปน้ี 
 (1) กลุ่มตลาดเป้าหมาย   
 1.) กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน 
เป็นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดเดิมของกลุ่มฯ และยงัคงด าเนินการตลาดต่อไป 
 2.) กลุ่มผูรั้กสุขภาพในจงัหวดัเชียงใหม่ จากการร่วมสังเคราะห์แผนการ
ตลาดของสมาชิกกลุ่ม และคณะนกัวจิยัพบวา่น ้ามนังาหีบเยน็มีคุณสมบติัสามารถดูดซึมเขา้ผิวหนงัไดดี้ 
รวมทั้งมีสารแอนติออกซิแดนซ์ช่วงปกป้องผวิ ฉะนั้นจึงเหมาะสมกบักบักลุ่มเป้าหมาย  

  นอกจากนั้นน ้ ามนังายงัเป็นกรดไขมนัชนิดไม่อ่ิมตวัจึงเหมาะสมกบัการ
รับประทานของกลุ่มผูรั้กสุขภาพ และกลุ่มเป้าหมายท่ีร่วมกนัก าหนดข้ึนใหม่น้ีจะถูกทดสอบตลาดท่ี
ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ ณ ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์             
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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 (2) ต าแหน่งผลติภัณฑ์ 
 จากร่วมสังเคราะห์ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจฯ และคณะนักวิจัยพบว่า
ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มอาจสร้างความแตกต่างดา้นภูมิปัญญาหีบเยน็น ้ ามนังาของชาวไตแม่ฮ่องสอนไม่ได ้
แต่กลุ่มมีจุดแขง็ท่ีเป็นศูนยถ่์ายทอดภูมิปัญญาดา้นงา และยงัคงอนุรักษก์ารหีบน ้ ามนังาดว้ยแรงงานสัตว์
พาหนะจนถึงปัจจุบนั มีนักท่องเท่ียวเข้ามาเยี่ยมชนโดยตลอด ฉะนั้นจึงใช้ “ศูนย์อนุรักษ์การหีบ
น ้ามนังาดว้ยแรงงานสัตว”์ เป็นจุดแตกต่างท่ีคู่แข่งขนัยากท่ีจะลอกเลียนแบบไดง่้าย 

 3. กลุ่มงาเพื่อสุขภาพบ้านปางหมู เดิมกลุ่มงาเพื่อสุขภาพผลิตน ้ ามนังาขายส่งให้แก่
เจา้ของตราสินคา้ต่าง ๆ ทัว่ประเทศ และผลิตภณัฑ์ถูกใชไ้ปในกิจการสปาเพื่อสุขภาพ แต่ภายหลงัจาก
เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ทางการตลาดฯ และได้ร่วมศึกษาเรียนรู้กับโครงการจึงได้เพิ่ม
กลุ่มเป้าหมาย และก าหนดลกัษณะเด่นผลิตภณัฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1) กลุ่มตลาดเป้าหมาย   
 1.) กลุ่มเป้าหมายกลุ่มผูรั้กษาสุขภาพ เป็นผูต้อ้งการถนอมผิว และเส้นผม
โดยคุณค่าสารจากธรรมชาติ มีรายไดต้ั้งแต่ปานกลางข้ึนไป  

 (2) ต าแหน่งผลติภัณฑ์ 
 ก าหนดเป็น 2 ลกัษณะคือ “ซึมซบัสู่ผิวหนงัดียิ่งข้ึนดว้ยน ้ างาสด 100 % ไม่
เติมน ้ าในกระบวนการผลิต” และ “กล่ินดอกไม ้และสมุนไพรจากธรรมชาติ” ซ่ึงลกัษณะเด่นดา้นกล่ิน
จากธรรมชาติไดใ้ชจุ้ดแขง็จากความสามารถดา้นการสกดักล่ินดอกไม ้และสมุนไพรจากธรรมชาติ 

 4. กลุ่มถั่วแปหล่อแปยีบ้านปางหมู ก่อนเร่ิมโครงการ กลุ่มถัว่แปหล่อแปยีขายส่ง 
ให้แก่ผูค้า้ส่งท่ีติดต่อซ้ือตรงกบักลุ่ม หรือสมาชิกแต่ละคน แต่ภายหลงัเขา้ร่วมโครงการฯจึงไดร่้วมกบั
นกัวจิยัทดสอบตลาดในกลุ่มตลาดเป้าหมาย และก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 
 (1) กลุ่มตลาดเป้าหมาย   
 1.) ตลาดนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ี
ตอ้งการสินค้าของฝากเป็นสินค้าเอกลักษณ์ของภาคเหนือ ตลาดเป้าหมายกลุ่มน้ีจะถูกทดสอบใน
ช่องทางร้านขายของฝากในจงัหวดัเชียงใหม่  
 2.) กลุ่มผูรั้กสุขภาพในเขตเมืองเชียงใหม่ ผู ้บริโภคกลุ่มน้ีมีฐานะ และ
การศึกษาตั้งแต่ปานกลางข้ึนไป กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดส่วนน้ีจะถูกทดสอบตลาดท่ีร้านคา้ของ
ศูนยว์จิยัเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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 (2) ต าแหน่งผลติภัณฑ์ 
 จากการร่วมกนัสังเคราะห์แผนการตลาดร่วมกนัระหว่างสมาชิกลุ่มวิสาหกิจ 
และคณะนกัวจิยัพบวา่ต าแหน่งผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสม คือ ถัว่ปลอดสารพิษและคัว่ทอดดว้ยภูมิปัญญาไต 
แม่ฮ่องสอน ทั้งน้ีไดม้องเห็นวา่ถัว่แปหล่อ และแปยผีลิตมาจากถัว่หลวงซ่ึงเป็นถัว่พนัธ์ุพื้นเมือง ไม่ตอ้ง
ใช้สารเคมีการเกษตรในการปลูก อีกทั้งกลุ่มฯยงัเก็บรักษาวตัถุดิบก่อนการคัว่ทอดโดยไม่อบสารเคมี
การเกษตร แม้ว่าจะมีมอดกัดกินเมล็ดถั่วเป็นรูบ้าง แต่กลุ่มก็ยงัคงรักษาแนวทางปลอดสารเคมี             
ซ่ึงแตกต่างจากถัว่แปหล่อแปยใีนตลาดท่ีไม่มีร่องรอยการกินของแมลงแมแ้ต่นอ้ย  

 นอกจากนั้นคณะนกัวิจยัยงัพบอีกวา่กลุ่มใชภู้มิปัญญาการคัว่ทอดของชาวไต
ท่ีคัว่ทอดถั่วทีละน้อย ใช้ทพัทีไม้ กวาดคนเมล็ดถั่วตลอดเวลาจนถั่วสุกได้ท่ีสม ่าเสมอ มีสีเหลือง
ทองธรรมชาติ แตกต่างจากคู่แข่งขนัท่ีใชก้ารเติมสีเหลืองท่ีเห็นไดช้ดั 

 5. กลุ่มผู้ผลิตถั่วเน่าแผ่นบ้านปางหมู มีกลุ่มเป้าหมายเดิมเป็นผูค้า้ส่งถัว่เน่าแผ่นท่ี
ติดต่อซ้ือตรงจากสมาชิกกลุ่ม ซ่ึงกลุ่มคาดการณ์ว่าผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยจะเป็นกลุ่มครัวเรือนท่ีปรุง
อาหารพื้นเมืองทัว่ไปในเขตจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และในเขตจงัหวดัภาคเหนือ  
 (1) กลุ่มตลาดเป้าหมาย  
 ภายหลังจากโครงการวิจัยการจดัการความรู้ทางการตลาดฯ ได้เข้ามาให้
ความรู้ทางการตลาด และใชก้ารมีส่วนร่วมสังเคราะห์ และพฒันาแผนการตลาดกลุ่มวิสาหกิจบา้นปาง
หมู กลุ่มจึงเพิม่กลุ่มเป้าหมายอีก  2 กลุ่ม คือ 
 1.) กลุ่มผูรั้กษาสุขภาพในเขตเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงจะทดสอบตลาดในช่องทาง
ร้านขายผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพในเขตเมืองเชียงใหม่เป็นช่องทางการกระจายสินคา้ 
 2.) กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวดัเชียงใหม่ และจังหวดั
แม่ฮ่องสอน ซ่ึงจะทดสอบตลาดในร้านขายของฝากในจงัหวดัเชียงใหม่  

  จากข้อมูลการสัมภาษณ์พนักงานจัดซ้ือร้านวนัสนันท์ ซ่ึงเป็นร้าน
จ าหน่ายของท่ีระลึกชั้นน าของจงัหวดัเชียงใหม่ โดยคณะนกัวิจยัพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีซ้ือถัว่เน่าแผ่น   
คือนกัท่องเท่ียวท่ีเดิมเป็นคนภาคเหนือ แต่ไดย้า้ยถ่ินฐานไปอยูจ่งัหวดัอ่ืน ฉะนั้นยงัคงรู้จกัและตอ้งการ
ซ้ือถัว่เน่าแผน่จากจงัหวดัภาคเหนือ  

 (2) ต าแหน่งผลติภัณฑ์  
 ต าแหน่งผลิตภณัฑ์ กลุ่มสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจและนักวิจยัร่วมกันก าหนด
ลกัษณะเด่นเป็น “ถัว่เน่าแผ่นสูตรตน้ต าหรับแม่ฮ่องสอน” ซ่ึงไดรั้บจุดแข็งจากภูมิปัญญาดั้งเดิมชาว    
ไตแม่ฮ่องสอนท่ีคู่แข่งขนัในจงัหวดัภาคเหนือยากท่ีจะเลียนแบบได ้
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 ข้อดีข้อเสียของการเลอืกจ านวนตลาดเป้าหมาย 

 จากสภาพปัญหาการจ าหน่ายน ้ ามนังาของกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้น 
สบสอยเจา้ของตราสินคา้ธญัทิพยท่ี์ฤดูกาลท่องเทียวปีล่าสุด ตั้งแต่พฤศจิกายน 2551 ถึงพฤษภาคม 2552 
ปรากฏวา่ ยอดขายลดลงไปจากเดิมประมาณร้อยละ 90 ผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร และพนกังานขายร้าน
ขายสินคา้ของฝากในจดัหวดัเชียงใหม่พบวา่ ตลาดนกัท่องเท่ียวลดลงประมาณร้อยละ 70  

 ฉะนั้นนกัวจิยัจึงใหค้วามรู้ดา้นการเลือกตลาดเป้าหมายวา่การเลือกตลาดเป้าหมายเพียง
ตลาดเดียวมีขอ้ดีท่ีสามารถระดมก าลงัความสามารถทางการตลาดใหส่้วนตลาดนั้นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี แต่การ
เลือกตลาดเดียวมีความเส่ียงหากตลาดมีการเปล่ียนแปลง 

 ดงักรณีของตราสินคา้ธญัทิพย ์นกัวิจยัจึงไดแ้นะน าให้เลือกตลาดเป้าหมายเพิ่มข้ึนอีก 
กลุ่มฯไดเ้ลือกกลุ่มเป้าหมายเพิ่มข้ึนอีก 1 กลุ่มคือกลุ่มขายอาหารเจ และขายอาหารเพื่อสุขภาพ ผลการ
ท าตลาดในกลุ่มเป้าหมายดงักล่าวนานประมาณ 4 เดือนพบว่า ปัจจุบนัมียอดขายประมาณร้อยละ 30 
ของตลาดท่องเท่ียว ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบยอดขายกบัระยะเวลาปฏิบติัการตลาดนานถึง 4 เดือนพบว่า              
มีความส าเร็จในระดบัหน่ึง 

 โครงการที ่3  : การบริหารการตลาดในผลติภัณฑ์จากน า้มันงา ถั่วแปหล่อ แปย ี 
 ถัว่ลสิงคั่ว และถั่วเนาแผ่น   

 คณะนกัวิจยัใชก้ารอบรมเชิงปฏิบติัการพร้อมทั้งการสนทนากลุ่มย่อยเพื่อใชข้อ้มูลท่ี
ไดจ้ากโครงการท่ี 1 และโครงการท่ี 2 ใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมตามหวัขอ้ยอ่ย ดงัน้ี 

 การออกแบบตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และแผ่นป้ายฉลาก 

 1. กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสบสอย ภายหลงัจากการจดัอบรมและ
ถ่ายทอดความรู้ และการสนทนากลุ่ม พบว่า เดิมกลุ่มมีการออกแบบผลิตภณัฑ์น ้ ามนังาหลายรูปแบบ 
และพบปัญหาหลายประการ ดงันั้นจึงร่วมกนัปรับตราสินคา้และแผน่ป้ายฉลาก ดงัรายละเอียด 

 (1) ช่ือตราสินค้า 
 กลุ่มใชต้ราสินคา้ช่ือ “ธญัทิพย”์ 
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 (2) คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอยและด้านอารมณ์ 
 คุณค่าประโยชน์ใชส้อยและดา้นอารมณ์แยกเป็น 2 แนวทางพร้อมกนั คือ  

 1.) ผลิตภณัฑ์ส าหรับการบ ารุงผิว  ก าหนดคุณค่าประโยชน์ใช้สอยเป็น 
“น ้ามนังาหีบเยน็” ท่ีมีคุณสมบติัดูดซึมเขา้ผวิหนงัไดดี้ และดา้นอารมณ์เป็น “คุณค่าการบ ารุงผวิ”  
 2.) ผลิตภณัฑ์ท่ีรับประทาน ก าหนดคุณค่าประโยชน์ใช้สอยเป็น “อุดมดว้ย
กรดไขมนัไม่อ่ิมตวั และสารอาหารบ ารุงร่างกาย” คุณค่าดา้นอารมณ์เป็น “รายการแขง็แรงสมบรูณ์” 
 ดงันั้นต าแหน่งผลิตภณัฑ์ของตราสินคา้ธัญทิพย์ จึงเกิดจากคุณค่าด้าน
ประโยชน์ใชส้อย และคุณค่าประโยชน์ดา้นอารมณ์ดงักล่าวรวมกนั 

 (3) สีของตราสินค้า 
 ธัญทิพยไ์ม่ได้ใช้สีเอกลักษณ์ของตราสินค้า โดยท่ีผลิตภณัฑ์น ้ ามนังาขวด
ใหญ่ใช้สีเขียว เหลือง และด า ขณะท่ีขวดขนาดกลางและขนาดเล็กใชสี้อ่ืนท่ีแตกต่างกนั สมาชิกกลุ่ม
แจง้วา่เน่ืองจากฉลากท่ีท าไวมี้มากจนตอ้งใชต่้อไปอีก 1 ปี นกัวจิยัจึงไดแ้กไ้ขใหโ้ดยปรับสัญลกัษณ์ตรา
สินคา้ใหมี้สีของตรา แลว้จดัท าเป็นสต๊ิกเกอร์แปะทบัในฉลากเดิม ฉะนั้นจึงสามารถใชไ้ดก้บัสต๊ิกเกอร์
ท่ีเหลือของกลุ่มไดท้ั้งหมด แลว้จึงค่อยปรับฉลากผลิตภณัฑใ์หม่ภายหลงั 

 (4) สัญลกัษณ์ตราสินค้าหรือโลโก้ 
 กลุ่มใชส้ัญลกัษณ์เป็นรูปดอกไมแ้ละตวัหนงัสือ “ธัญทิพย”์ แต่ใช้สีตราท่ีไม่
สม ่าเสมอ ฉะนั้นนกัวจิยัจึงปรับสัญลกัษณ์ท่ียงัคงรูปไวเ้หมือนเดิม แต่เพิ่มสีของตราสินคา้ลงไป  

 (5) รายละเอยีดบนบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลาก 
 ฉลากของผลิตภัณฑ์ธัญญทิพย์ แสดงข้อความและรายละเอียดเก่ียวกับ
สรรพคุณ วิธีใช ้การหีบเยน็ ขอ้มูลโภชนาการ ตรารับรองคุณภาพ “อย.” และ “OTOP” ซ่ึงรายละเอียด
ฉลากเดิม ฉลากใหม ่การปรับสัญลกัษณ์ตรา และการใชสี้ แสดงดงัภาพท่ี 4.11 ถึงภาพท่ี 4.15   

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.11 ฉลากและสัญลกัษณ์เดิมของตราธญัทิพย ์ 
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ภาพที ่4.12 ฉลากและสัญลกัษณ์ของตราธญัทิพยท่ี์พฒันาและปรับปรุงข้ึนมาใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.13  ฉลากเดิมของตราธญัทิพยใ์นขวดขนาดเล็กท่ีไม่ใชสี้ของตราและไม่มีสัญลกัษณ์ของตรา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.14 ฉลากใหม่ของตราธญัทิพยใ์นขวดขนาดเล็กท่ีใชสี้ของตราและมีสัญลกัษณ์ตรา  
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ภาพที ่4.15 บรรจุภณัฑข์องตราธญัทิพยท่ี์ไดป้รับสัญลกัษณ์และมีสีของตราสินคา้แลว้ 
 
 2. กลุ่มแปรรูปผลติภัณฑ์เกษตรปลอดสารเคมีบ้านปางหมู ภายหลงัจากการจดัอมรม 
กลุ่มร่วมกบัคณะนกัวจิยัไดอ้อกแบบของตราสินคา้ บรรจุภณัฑ ์และแผน่ป้ายฉลากใหม่ ดงัน้ี 
 (1) ช่ือตราสินค้า 
 กลุ่มใชต้รา “หมอกเปา” ซ่ึงเป็นดอกไมส้ัญลกัษณ์ของชาวไตแม่ฮ่องสอน 

 (2) คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอยและด้านอารมณ์  
 คุณค่าประโยชน์ใชส้อยและดา้นอารมณ์แยกเป็น 2 แนวทางพร้อมกนั คือ  
 1.) ผลิตภณัฑ์ส าหรับการบ ารุงผิว  ก าหนดคุณค่าประโยชน์ใช้สอยเป็น 
“น ้ามนังาหีบเยน็” ท่ีมีคุณสมบติัดูดซึมเขา้ผวิหนงัไดดี้ และดา้นอารมณ์เป็น “คุณค่าการบ ารุงผวิ”  
 2.) ผลิตภณัฑท่ี์ใชรั้บประทาน ก าหนดคุณค่าประโยชน์ใชส้อย คือ “อุดมดว้ย
กรดไขมนัไม่อ่ิมตวัและสารอาหารบ ารุงร่างกาย และดา้นอารมณ์เป็น“รายการแขง็แรงสมบรูณ์” 
 นอกจากนั้นกลุ่มยงัก าหนดคุณค่าทางอารมณ์เพิ่มเติมอีก คือ “อนุรักษ ์
การหีบเยน็ด้วยแรงงานสัตว์” ฉะนั้นต าแหน่งผลิตภณัฑ์ของ “น ้ ามนังาตราหมอกเปา” จึงเกิดจากการ
รวมเอาคุณค่าจากประโยชน์ใชส้อยและคุณค่าประโยชน์ดา้นอารมณ์เขา้ไวด้ว้ยกนั 

 (3) สีของตราสินค้า 
 กลุ่มเลือกใชสี้เหลือง และสีน ้าตาลเป็นสีของตรายีห่อ้หมอกเปา 

 (4) สัญลกัษณ์ตราสินค้าหรือโลโก้ 
 กลุ่มใช้สัญลักษณ์ท่ีมีรูปเสมือนจริง คือ การหีบน ้ ามนังาด้วยแรงงานสัตว ์
ผสมผสานกบัรูปเสมือนจัว่แบบหลงัคาชาวไต 
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 (5) รายละเอยีดบนบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลาก  
 ฉลากของหมอกเปา แสดงขอ้ความและรายละเอียดเก่ียวกบัสรรพคุณ วิธีใช ้
การหีบเยน็ ขอ้มูลโภชนาการ ตรารับรองคุณภาพ อย. และโอทอป แสดงดงัภาพท่ี 4.16 ถึงภาพท่ี 4.17  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที ่4.16  ป้ายฉลากของตราหมอกเปาท่ีแสดงสัญลกัษณ์ สี และรายละเอียดต่าง ๆ ของตรา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่4.17 บรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑห์มอกเปา 
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  3. กลุ่มงาเพื่อสุขภาพบ้านปางหมู ภายหลงัจากการจดัอมรมและการสนทนากลุ่ม
แลว้ กลุ่มวสิาหกิจร่วมกบัคณะนกัวจิยัไดอ้อกตราสินคา้ บรรจุภณัฑ ์และแผน่ป้ายฉลาก ดงัน้ี 
 (1) ช่ือตราสินค้า 
 กลุ่มใชช่ื้อตรา “น ้ ามนังาตราเกวียน” ซ่ึงเป็นตราสินคา้ท่ีกลุ่มพยายามส่ือถึง
ความเป็นธรรมชาติของผลิตภณัฑ ์

 (2) คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอยและด้านอารมณ์  
 คุณค่าประโยชน์ใชส้อยและดา้นอารมณ์แยกเป็น 2 แนวทางพร้อมกนั คือ  

 1.) “น ้ามนังาสด 100 % ไม่เติมน ้ าในกระบวนการผลิตเพื่อการดูดซึมดียิ่งข้ึน 
และ “กล่ินดอกไมแ้ละสมุนไพรธรรมชาติ”  
 2.) ก าหนดคุณค่าประโยชน์ดา้นอารมณ์เป็น “สุขภาพผิวดี และหอมสบาย” 
ฉะนั้นต าแหน่งผลิตภณัฑจึ์งเกิดจากคุณค่าประโยชน์ใชส้อย และคุณค่าประโยชน์ดา้นอารมณ์รวมกนั 

 (3) สีของตราสินค้า 
 กลุ่มเลือกใชสี้ชมพแูละขาวเป็นสีของตราสินคา้ตราเกวยีน 

 (4) สัญลกัษณ์ตราสินค้าหรือโลโก้ 
 กลุ่มใชส้ัญลกัษณ์รูปจริงของเกวยีนเป็นสัญลกัษณ์ของตราสินคา้ 

 (5) รายละเอยีดบนบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลาก  
 ฉลากของน ้ามนังาตราเกวยีนแสดงรูปและขอ้ความกล่ินดอกไมแ้ละสมุนไพร
ธรรมชาติ 6 กล่ิน พร้อมมีขอ้ความและรายละเอียดเก่ียวกบัสรรพคุณ วิธีใช ้การหีบเยน็ ภาพบรรจุภณัฑ ์
แผน่ป้ายฉลากสัญลกัษณ์ตราสินคา้ และการใชสี้ของตราสินคา้ แสดงดงัภาพท่ี 4.18 ถึงภาพท่ี 4.19 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.18 แผน่ป้ายฉลากของผลิตภณัฑน์ ้ามนังาตราเกวยีน 
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ภาพที ่4.19 บรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑน์ ้ามนังาตราเกวยีน 

 4. กลุ่มถั่วแปหล่อแปยีบ้านปางหมู ภายหลงัจากการจดัอมรม กลุ่มวิสาหกิจร่วมกบั
คณะนกัวจิยัไดด้ าเนินกิจกรรมออกตราสินคา้ บรรจุภณัฑ ์และแผน่ป้ายฉลากแสดง ดงัภาพท่ี 4.20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.20 การสนทนากลุ่มเพื่อออกแบบตราสินคา้ บรรจุภณัฑ ์และแผน่ป้ายฉลาก 
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 (1) ช่ือตราสินค้า 
 กลุ่มใชช่ื้อ “ถัว่หลวงทอง” ซ่ึงส่ือถึงวตัถุดิบถัว่หลวงและการคัว่ทอดจนสุก  

 (2) คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอยและด้านอารมณ์  
 คุณค่าประโยชน์ใชส้อยและดา้นอารมณ์แยกเป็น 2 แนวทางพร้อมกนั คือ  
 1.) ก าหนดคุณค่าประโยชน์ใช้สอยเป็น “กรอบไม่แข็ง” และ “คัว่ทอดดว้ย     
ภูมิปัญญาชาวไทใหญ่แม่ฮ่องสอน” เพื่อใหแ้ตกต่างจากถัว่ท่ีผลิตจากประเทศพม่า และอ าเภอแม่สอด  
 2.) ก าหนดคุณค่าประโยชน์ด้านอารมณ์เป็น “ถั่วปลอดสาร” ท่ีกลุ่มใช ้      
“ถัว่หลวง” ท่ีเป็นถัว่พื้นบา้น ไม่ใชส้ารเคมีใด ๆ ในการปลูก และการเก็บรักษาวตัถุดิบ  
 คุณค่าประโยชน์ใช้สอย และคุณค่าประโยชน์ด้านอารมณ์รวมกนัเป็น
ต าแหน่งผลิตภณัฑ์ของผลิตภณัฑ์ “ถัว่หลวงทอง” ส่วนคุณค่าประโยชน์ใชส้อยดงักล่าว สอดคลอ้งกบั
การเรียนการสอนรายวิชา การวิจยัตลาด ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่   
ท่ีคณะผูว้ิจยัและนกัศึกษาในชั้นเรียนไดร่้วมกนัท าการทดลองความกรอบของผลิตภณัฑ์ถัว่หลวงทอง 
และคู่แข่งขนั พบวา่ถัว่แปหล่อกรอบกวา่คู่แข่งขนัมาก ส่วนถัว่แปยกีรอบกวา่คู่แข่งขนัเพียงเล็กนอ้ย         

 (3) สีของตราสินค้า 
 ผลิตภณัฑ ์“ถัว่หลวงทอง” เลือกใชสี้เขียวและสีเหลืองเป็นสีของตราสินคา้ 

 (4) สัญลกัษณ์ตราสินค้าหรือโลโก้ 
 กลุ่มใชต้วัหนงัสือ “ถัว่หลวงทอง” เป็นสัญลกัษณ์ของตราสินคา้ 

 (5) รายละเอยีดบนบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลาก  
 ฉลากของ “ถั่วหลวงทอง” จะแสดงข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ คุณค่า
โภชนาการ และตรารับรองคุณภาพต่าง ๆ ไดด้งัภาพท่ี 4.21 ถึงภาพท่ี 4.24  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.21 แผน่ป้ายฉลากดา้นหนา้ผลิตภณัฑถ์ัว่หลวงทอง 
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ภาพที ่4.22 แผน่ป้ายฉลากดา้นหลงัผลิตภณัฑถ์ัว่หลวงทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.23 แผน่บรรจุภณัฑถ์ัว่แปยขีองผลิตภณัฑถ์ัว่หลวงทอง 
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ภาพที ่4.24 บรรจุภณัฑถ์ัว่แปหล่อของผลิตภณัฑถ์ัว่หลวงทอง 

 5. กลุ่มผู้ผลิตถั่วเน่าแผ่นบ้านปางหมู สมาชิกกลุ่มร่วมกับคณะนักวิจัยร่วมกัน
ออกแบบตราสินคา้ บรรจุภณัฑ ์และแผน่ป้าย แสดงดงัภาพท่ี 4.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.25 การร่วมกนัออกแบบตราสินคา้ บรรจุภณัฑแ์ละแผน่ป้ายฉลากระหวา่งนกัวจิยักบัสมาชิก  
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 (1) ช่ือตราสินค้า 
 กลุ่มใชต้รา “ถัว่เน่าแผน่บา้นไตปางหมู” เพื่อส่ือถึงสูตรการท าถัว่เน่าแผน่ของ
ชาวไต ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ไม่เหมือนผูผ้ลิตรายอ่ืน ๆ ในเขตจงัหวดัภาคเหนือ 

 (2) คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอยและด้านอารมณ์  
 กลุ่มก าหนดคุณค่าประโยชน์ใชส้อยเป็น “อร่อย แห้ง ละเอียด” รวมกบัคุณค่า
ดา้นอารมณ์เป็น “สูตรตน้ต าหรับแม่ฮ่องสอน” ท่ีจะให้คุณค่าจากภูมิปัญญาชาวไตแม่ฮ่องสอน และเม่ือ
น าเอาคุณค่าดา้นประโยชน์ใชส้อยและดา้นอารมณ์รวมกนั จะเป็นต าแหน่งผลิตภณัฑข์องถัว่เน่าแผน่  

 (3) สีของตราสินค้า 
 กลุ่มเลือกสีน ้ าตาล และสีขาวเป็นสีของตราสินคา้ “ถัว่เน่าแผน่บา้นไต” ซ่ึง
เป็นสีท่ีกลมกลืนกบัสีถัว่เน่าแผน่ท่ีสีน ้าตาลเขม้ 

 (4) สัญลกัษณ์ตราสินค้าหรือโลโก้ 
 กลุ่มเลือกรูปภาพแบบบา้นพื้นเมืองชาวไตเป็นสัญลกัษณ์ ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบั
สูตรการท าถัว่เน่าแผน่สูตรชาวไตแม่ฮ่องสอน 

 (5) รายละเอยีดบนบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลาก 
 ในแผน่ป้ายฉลากจะประกอบดว้ยสูตรอาหารจากถัว่เน่า 2 สูตร เพราะมุ่งหวงั
ใหน้กัท่องเท่ียวท่ีไม่เคยรับประทานมาก่อนไดซ้ื้อไปทดลองรับประทาน ซ่ึงภาพรายละเอียดบรรจุภณัฑ ์
และแผน่ป้ายฉลากตรายีห่อ้ แสดงไดด้งัภาพท่ี 4.26 และภาพท่ี 4.27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.26 แผน่ป้ายฉลากผลิตภณัฑถ์ัว่เน่าแผน่บา้นไตปางหมู 
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ภาพที ่4.27 บรรจุภณัฑข์องผลิตภณัฑถ์ัว่เน่าแผน่บา้นไตปางหมู 

 การจัดส่วนประสมทางการตลาด 

 1. กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสบสอย ภายหลงัจากการจดัอบรม และ
การสนทนากลุ่ม สมาชิกกลุ่มและนกัวจิยัร่วมกนัออกแบบส่วนประสมผลิตภณัฑ ์ดงัต่อไปน้ี  
 (1) การจัดการผลติภัณฑ์ตราธัญทพิย์ 
 ทดสอบตลาดจ านวน 1 รายการผลิตภณัฑ ์คือ น ้ามนังาในขวดขนาด 500 ซี.ซี  

 (2) การตั้งราคา 
 ราคาจ าหน่ายในขวดขนาด 500 ซี.ซี ขวดละ 205 บาท 

 (3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 คณะนกัวจิยัท าการทดสอบตลาดท่ีเชียงใหม่ ประกอบดว้ย  
 1.) ร้านขายผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ ศูนย์วิจยัเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  
คณะเกษตรศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 2.) กาดฝร่ัง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 3.) กาดหลวงแอร์พอร์ท ศูนยก์ารคา้โรบินสันแอร์พอร์ท 
 (4) การส่ือสารทางการตลาด 
 ผลิตภัณฑ์ธัญทิพย์ท าการส่ือสารการตลาดด้วยวตัถุประสงค์การส่ือสาร
เพื่อให้เกิดการรับรู้ในผลิตภัณฑ์ (Awareness) และเพื่อให้ได้รับความรู้ในผลิตภัณฑ์ (Brand 
Knowledge) ดว้ยการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารท่ีส าคญั 3 เคร่ืองมือ คือ 
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 1.) การส่ือสารโดยฉลากสินค้า โดยการส่ือรูปตราสินค้าธัญทิพย์ จุดเด่น
ผลิตภณัฑ์คือน ้ ามนังาหีบเย็นและผลิตโดยพลงังานจากกงัหันน ้ า ส่ือสารสีของตราสินคา้ ส่ือสาร
สรรพคุณ ขอ้มูลโภชนาการ และตรารับรองคุณภาพ “อย.” และ “OTOP” 
 2.) การส่ือสารโดยแท่นแสดงสินคา้ (Point-of-Purchase) จะส่ือสารถึงรูปตรา
สินคา้ธญัทิพย ์จุดเด่นผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นน ้ ามนังาหีบเยน็ และผลิตโดยพลงังานจากกงัหนัน ้ า และส่ือสาร
ถึงสีของตราสินคา้ แสดงไดด้งัภาพท่ี 4.28  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.28 แท่นแสดงสินคา้ของผลิตภณัฑธ์ญัทิพย ์

 2. กลุ่มแปรรูปผลติภัณฑ์เกษตรปลอดสารเคมีบ้านปางหมู ภายหลงัจากการจดัอบรม
และการสนทนากลุ่ม สมาชิกและนกัวจิยัร่วมกนัออกแบบส่วนประสมผลิตภณัฑ ์ดงัต่อไปน้ี  

 (1) การจัดการผลติภัณฑ์ตราหมอกเปา 
 สินคา้ทดสอบตลาดแบ่งเป็น 2 รายการผลิตภณัฑ์ ประกอบด้วยน ้ ามนังา      
ในขนาดขวดบรรจุ 500 ซี.ซี. และในขนาดขวดบรรจุ 300 ซี.ซี. 

 (2) การตั้งราคา 
 น ้ ามนังาตราหมอกเปา ในขวดขนาดบรรจุ 500 ซี.ซี. ราคาจ าหน่าย 205 บาท 
และในขวดขนาด 300 ซี.ซี. ราคาจ าหน่าย 140 บาท 
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 (3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
  คณะนกัวจิยัท าการทดสอบตลาดท่ีเชียงใหม่ ประกอบดว้ย 
 1.) ร้านขายผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ ศูนย์วิจยัเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  
คณะเกษตรศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 2.) กาดฝร่ัง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 3.) กาดหลวงแอร์พอร์ท ศูนยก์ารคา้โรบินสันแอร์พอร์ท 

 (4) การส่ือสารทางการตลาด  

 น ้ ามนังาตราหมอกเปา ท าการส่ือสารการตลาดดว้ยวตัถุประสงคก์ารส่ือสาร
เพื่อใหเ้กิดการรับรู้ในผลิตภณัฑแ์ละใหไ้ดรั้บความรู้ในผลิตภณัฑ์ดว้ยเคร่ืองมือส่ือสาร 3 เคร่ืองมือ คือ 
 1.) การส่ือสารโดยฉลากสินคา้ ดังรายละเอียดในการออกแบบตราสินค้า 
ฉลาก และบรรจุภณัฑ ์
 2.) การส่ือสารโดยแท่นแสดงสินคา้ (Point-of-Purchase) ซ่ึงจะส่ือสารถึงรูป
ตราสินค้าหมอกเปา จุดเด่นผลิตภณัฑ์ท่ีท าด้วยกรรมวิธีหีบเย็นด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน ตรารับรอง
คุณภาพ รวมทั้งส่ือสารสีของตราสินคา้ แสดงไดด้งัภาพท่ี 4.29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่4.29 แท่นแสดงสินคา้ผลิตภณัฑน์ ้ามนังาตราหมอกเปา 
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 3.) การส่ือสารโดยแผ่นป้ายให้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ เน่ืองคณะผูว้ิจยัได้รับการ
ร้องขอขอ้มูลผลิตภณัฑ์จากผูข้าย เพื่อท่ีจะอธิบายให้กบัผูซ้ื้ออยูบ่่อยคร้ัง ฉะนั้นจึงไดจ้ดัท าแผน่ป้ายให้
ขอ้มูลด้านจุดเด่น ต าแหน่งผลิตภณัฑ์ และคุณประโยชน์ผลิตภณัฑ์ โดยแผ่นป้ายจะถูกออกแบบให้
สามารถตั้ งบนแท่นแสดงสินค้าเพื่อท่ีผู ้ซ้ือสามารถอ่านได้ด้วยตนเอง ซ่ึงภาพแผ่นป้ายให้ข้อมูล
ผลิตภณัฑห์มอกเปา และภาพการใชง้าน ณ สถานจุดขาย แสดงไดด้งัภาพท่ี 4.30 และภาพท่ี 4.31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.30 ขอ้มูลการส่ือสารโดยแผน่ป้ายของผลิตภณัฑห์มอกเปา  
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ภาพที ่4.31 แผน่ป้ายขอ้มูลผลิตภณัฑห์มอกเปาบนแท่นแสดงผลิตภณัฑ ์ณ จุดขาย 
 
 3. กลุ่มงาเพื่อสุขภาพบ้านปางหมู หลังจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และการ
สนทนากลุ่ม สมาชิกกลุ่มวสิาหกิจฯ และนกัวจิยัร่วมกนัออกแบบส่วนประสมผลิตภณัฑด์งัต่อไปน้ี  
 (1) การจัดการผลติภัณฑ์น า้มันงาตราเกวยีน 
 ผลิตภณัฑ์น ้ ามนังาตราเกวียนมี 6 รายการ ในขวดบรรจุขนาดเดียว 85 ซี.ซี .
ประกอบดว้ยกล่ินดอกไมแ้ละสมุนไพรธรรมชาติ 6 กล่ิน ได้แก่ กล่ินมะกรูด ตะไคร้ ดอกกุหลาบ          
ดอกกระดงังา ดอกกลว้ยไม ้และกล่ินดอกจ าปา 

 (2) การตั้งราคา 
 ราคาจ าหน่ายขวดขนาด 85 ซี.ซี. ราคาขวดละ 150 บาท 

 (3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
  คณะนกัวจิยัท าการทดสอบตลาดท่ีเชียงใหม่ ประกอบดว้ย 
 1.) ร้านขายผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ ศูนย์วิจยัเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  
คณะเกษตรศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 2.) กาดฝร่ัง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 3.) กาดหลวงแอร์พอร์ท ศูนยก์ารคา้โรบินสันแอร์พอร์ท 
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 (4) การส่ือสารทางการตลาด  

 น ้ ามนังาตราเกวียน ท าการส่ือสารการตลาดด้วยวตัถุประสงค์การส่ือสาร
เพื่อใหเ้กิดการรับรู้ในผลิตภณัฑแ์ละใหไ้ดรั้บความรู้ในผลิตภณัฑ์ ดว้ยเคร่ืองมือส่ือสาร3 เคร่ืองมือ คือ 
 1.) การส่ือสารโดยฉลากสินคา้ ดังรายละเอียดในการออกแบบตราสินค้า 
ฉลาก และบรรจุภณัฑ ์
 2.) การส่ือสารโดยแท่นแสดงสินคา้ (Point-of-Purchase) ซ่ึงจะส่ือสารถึงรูป
ตราสินคา้เกวยีน จุดเด่นผลิตภณัฑท่ี์ไม่เติมน ้ าในกระบวนการผลิตเพื่อการซึมซบัผิวดียิ่งขั้น ตรารับรอง
คุณภาพ รวมทั้งส่ือสารสีของตราสินคา้ดว้ย แสดงไดด้งัภาพท่ี 4.32  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.32 แท่นแสดงสินคา้ผลิตภณัฑน์ ้ามนังาตราเกวยีน 

 3.) การส่ือสารโดยแผ่นป้ายให้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ เน่ืองคณะผูว้ิจยัได้รับการ
ร้องขอขอ้มูลผลิตภณัฑ์จากผูข้ายเพื่อท่ีจะอธิบายให้กบัผูซ้ื้อบ่อยคร้ัง ฉะนั้นคณะผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัท าแผ่น
ป้ายใหข้อ้มูลดา้นจุดเด่น หรือต าแหน่งผลิตภณัฑ์ และคุณประโยชน์ผลิตภณัฑ์ แผน่ป้ายจะถูกออกแบบ
ให้สามารถตั้ งบนแท่นแสดงสินค้าเพื่อท่ีผูซ้ื้อสามารถอ่านได้ด้วยตนเอง ภาพแผ่นป้ายให้ข้อมูล
ผลิตภณัฑห์มอกเปา และภาพการใชง้าน ณ สถานจุดขายแสดงดงัภาพท่ี 4.33 และภาพท่ี 4.34 
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ภาพที ่4.33 แผน่ป้ายใหข้อ้มูลผลิตภณัฑน์ ้ามนังาตราเกวยีน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.34 แผน่ป้ายขอ้มูลผลิตภณัฑน์ ้ามนังาตราเกวยีนบนแท่นแสดงผลิตภณัฑ ์ณ จุดขาย 
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 4. กลุ่มถั่วแปหล่อแปยีบ้านปางหมู ภายหลงัจากการจดัอบรมและการสนทนากลุ่ม 
สมาชิกกลุ่มวสิาหกิจฯ และนกัวจิยัร่วมกนัออกแบบส่วนประสมผลิตภณัฑ ์ดงัต่อไปน้ี  
 (1) การจัดการผลติภัณฑ์ถั่วหลวงทอง 
 ผลิตภณัฑ์ถัว่หลวงทองแบ่งเป็น 2 สายผลิตภณัฑ์ และ 2 รายการผลิตภณัฑ์ 
ประกอบดว้ยถัว่แปหล่อขนาดบรรจุ 300 กรัม และถัว่แปยขีนาดบรรจุ 200 กรัม 

 (2) การตั้งราคา 
 ถัว่แปหล่อขนาด 300 กรัม ราคาจ าหน่าย 45 บาท และถัว่แปยีขนาด 200 กรัม 
ราคาจ าหน่าย 45 บาท 

 (3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
  คณะนกัวจิยัท าการทดสอบตลาดท่ีเชียงใหม่ ประกอบดว้ย 
 1.) ร้านขายผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ ศูนย์วิจยัเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  
คณะเกษตรศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 2.) กาดฝร่ัง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 3.) กาดหลวงแอร์พอร์ท ศูนยก์ารคา้โรบินสันแอร์พอร์ท 

 (4) การส่ือสารทางการตลาด 
 การส่ือสารการตลาดมีวตัถุประสงค์การส่ือสารเพื่อให้เกิดการรับรู้ใน
ผลิตภณัฑ ์และใหไ้ดรั้บความรู้ในผลิตภณัฑ์ ดว้ยการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารท่ีส าคญั 3 เคร่ืองมือ คือ 
 1.) การส่ือสารโดยฉลากสินค้า เป็นการส่ือสารดังรายละเอียดในการ
ออกแบบตราสินคา้ ฉลาก และบรรจุภณัฑ์ 
 2.) การส่ือสารโดยแท่นแสดงสินคา้ ซ่ึงจะส่ือสารถึงรูปตราสินคา้ถัว่หลวง
ทอง จุดเด่นท่ีกรอบไม่แขง็ รวมทั้งส่ือสารสีของตราสินคา้ ดงัภาพท่ี 4.35 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่4.35 แท่นแสดงสินคา้ผลิตภณัฑถ์ัว่หลวงทอง 
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 3.) การส่ือสารโดยแผ่นป้ายให้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากไดรั้บการร้องขอ
ขอ้มูลผลิตภณัฑ์จากผูข้ายหรือผูจ้ดัจ  าหน่ายเพื่อท่ีจะอธิบายข้อมูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ให้กับผูซ้ื้ออยู่
บ่อยคร้ัง ฉะนั้นคณะผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัท าแผ่นป้ายให้ขอ้มูลดา้นจุดเด่น หรือต าแหน่งผลิตภณัฑ์ คุณสมบติั 
คุณประโยชน์ และวธีิการใชใ้หแ้ก่ผูซ้ื้อ โดยแผน่ป้ายจะถูกออกแบบให้สามารถตั้งบนแท่นแสดงสินคา้
เพื่อท่ีผูซ้ื้อสามารถอ่านไดด้้วยตนเอง ซ่ึงภาพแผ่นป้ายให้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ถัว่หลวงทองและภาพของ 
การใชง้าน ณ สถานจุดขายแสดงดงัภาพท่ี 4.36 และภาพท่ี 4.37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.36 ป้ายแสดงขอ้มูลของลิตภณัฑถ์ัว่หลวงทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.37 แผน่ป้ายขอ้มูลผลิตภณัฑถ์ัว่หลวงทองบนแท่นแสดงผลิตภณัฑ ์ณ จุดขาย  
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 5. กลุ่มผู้ผลิตถั่วเน่าแผ่นบ้านปางหมู หลงัจากการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการและการ
สนทนากลุ่ม สมาชิกกลุ่มและนกัวจิยัร่วมกนัออกแบบส่วนประสมผลิตภณัฑ ์ดงัต่อไปน้ี  
 (1) การจัดการผลติภัณฑ์ตราถั่วเน่าแผ่นบ้านไต 
 ผลิตสินคา้เพื่อทอสอบตลาด 1 รายการผลิตภณัฑคื์อขนาดบรรจุ 500 กรัม 

 (2) การตั้งราคา 
 จ าหน่ายในถุงขนาดบรรจุ 500 กรัม ราคาขาย 69 บาท 

 (3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
  คณะนกัวจิยัท าการทดสอบตลาดท่ีเชียงใหม่ ประกอบดว้ย 
 1.) ร้านขายผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ ศูนย์วิจยัเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  
คณะเกษตรศาสตร์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 2.) กาดฝร่ัง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 3.) กาดหลวงแอร์พอร์ท ศูนยก์ารคา้โรบินสันแอร์พอร์ท 

 (4) การส่ือสารทางการตลาด 
 นักวิจัย ร่วมกับสมาชิกกลุ่มร่วมกันออกแบบการส่ือสารการตลาดมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กิดการรับรู้ในผลิตภณัฑเ์พื่อใหไ้ดรั้บขอ้มูลผลิตภณัฑ ์ดงัต่อไปน้ี 
 1.) การส่ือสารโดยฉลากสินคา้ เป็นการส่ือสารรายละเอียดการออกแบบตรา
สินคา้ ฉลาก และบรรจุภณัฑ์ 
 2.) การส่ือสารโดยแท่นแสดงสินคา้ จะส่ือสารถึงรูปตราถัว่เน่าแผน่บา้นไต 
จุดเด่นผลิตภณัฑ ์สูตรตน้ต าหรับแม่ฮ่องสอน รวมทั้งส่ือสารสีของตราสินคา้ แสดงดงัภาพท่ี 4.38  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.38 แท่นแสดงสินคา้ผลิตภณัฑถ์ัว่เน่าแผน่บา้นไต 
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 3.) การส่ือสารโดยแผน่ป้ายให้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ คณะผูว้ิจยั และสมาชิกกลุ่ม
ไดจ้ดัท าแผน่ป้ายให้ขอ้มูลดา้นจุดเด่น หรือต าแหน่งผลิตภณัฑ์คุณสมบติั คุณประโยชน์ และวิธีการใช้
ให้แก่ผูซ้ื้อ แผน่ป้ายฯจะถูกออกแบบให้สามารถตั้งบนแท่นแสดงสินคา้เพื่อท่ีผูซ้ื้อสามารถอ่านไดด้ว้ย
ตนเอง ภาพแผน่ป้ายใหข้อ้มูลผลิตภณัฑถ์ัว่เน่าแผน่บา้นไต แสดงไดด้งัภาพท่ี 4.39 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพที ่4.39 แผน่ป้ายแสดงขอ้มูลผลิตภณัฑถ์ัว่เน่าแผน่บา้นไต 
 จากการสนทนากลุ่มระหว่างนกัวิจยั และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจบา้นปางหมูเห็น
ร่วมกนัวา่ ควรใชส่ื้อสารการตลาดดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวเขา้มาจุดขายในหมู่บา้น จุดขายของหมู่บา้นท่ี
น่าดึงดูดใจท่ีสุดน่าจะเป็นการหีบน ้ ามนังาดว้ยแรงงานแรงงานสัตวพ์าหนะของกลุ่มแปรูปผลิตภณัฑ์
เกษตรปลอดสารเคมีบา้นปางหมู เจา้ของตราสินคา้หมอกเปา ฉะนั้นนักวิจยัจึงไดอ้อกแบบแผ่นป้าย
โฆษณาจ านวน 5 ป้ายโดยมีวตัถุประสงคก์ารส่ือสารการตลาด ดงัน้ี 
 (1) เพื่อให้เกิดการรับรู้ (Awareness) ในกลุ่มเป้าหมายนกัท่องเท่ียววา่มีจุดสาธิต
การหีบน ้ามนังาดว้ยแรงงานสัตวพ์าหนะในหมู่บา้นปางหมู 
 (2) เพื่อให้เกิดการซ้ือ (Purchase) โดยท่ีนกัท่องเท่ียวเกิดความสนใจแวะเขา้ชม
การสาธิตการหีบน ้ามนังา และเกิดการซ้ือผลิตภณัฑใ์นโครงการวจิยั 

 คณะนกัวจิยัไดข้อความอนุเคราะห์จากกลุ่มหมอกเปาให้เป็นจุดขายสินคา้ท่ีอยูใ่น
โครงการวจิยัทั้งหมด โดยจะจะประเมินผลยอดขายของจุดขายสินคา้บา้นปางหมูในฤดูกาลท่องเท่ียว ปี
พ.ศ. 2552- 2553 ใชแ้ผน่ป้ายโฆษณาบอกทาง 5 แผน่ป้าย บอกระยะทางแตกต่างกนั ดงัภาพท่ี 4.40 
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ภาพที ่4.40 แผน่ป้ายโฆษณาบอกระยะทางท่ีแตกต่างกนัเพื่อไปยงัแหล่งสาธิตและแหล่งขาย 
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 ส่วนแผน่ป้ายติดตั้งในต าแหน่งต่าง ๆ ตามภาพท่ี 4.41 
 

 
 
ภาพที ่4.41 จุดติดตั้งแผน่ป้ายโฆษณาเชิญชมการสาธิตการหีบน ้ามนังาดว้ยแรงงานสัตวพ์าหนะ 
                   บา้นปางหมู และจุดทดสอบขายสินคา้หมู่ 
 

 การท าการตลาดทางตรง 

 จากสภาพปัญหาของกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบา้นสบสอย เจา้ของตราสินคา้ธัญ
ทิพยท่ี์ยอดขายในกลุ่มตลาดนกัเท่ียวลดลงกวา่ร้อยละ 90 ดงันั้นกลุ่มจึงขยายตลาดไปยงัร้านอาหารเจ
เพิ่มเติมอีกหน่ึงส่วนตลาด นกัวิจยัจึงไดใ้ห้ความรู้เร่ืองการท าการตลาดทางตรงให้แก่กลุ่ม หลงัจากนั้น
กลุ่มจึงเร่ิมจดัท าฐานขอ้มูลกลุ่มเป้าหมายโดยคน้ควา้จากรายการคา้เดิมของกลุ่ม สมุดรายนามโทรศพัท ์
แลว้ท าหนงัสือขายตรงไปยงัร้านคา้ต่าง ๆ ซ่ึงผลลพัธ์จากการท าการตลาดนานประมาณ 4 เดือนพบว่า 
ยอดขายท่ีไดรั้บจากกลุ่มตลาดเป้าหมายใหม่น้ี จะมีประมาณร้อยละ 30 ของกลุ่มตลาดเป้าหมายเดิม  

ไปจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ไปอ าเภอปาย 

บริเวณหมู่บ้านปางหมู 

จุดสาธิตการหีบ 
น า้มนังาแรงงานสัตว์พาหนะ 

และจุดขายผลติภัณฑ์หมู่บ้านปางหมู 



 118 

 จากสภาวะการแข่งขนัในตลาดปัจจุบนัท่ีได้รับขอ้มูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผูผ้ลิต
น ้ามนังาทั้งบา้นสบสอย บา้นปางหมู รวมทั้งจากการสังเกตของนกัวจิยัในร้านขายของฝาก และร้านขาย
สินคา้เพื่อสุขภาพในจงัหวดัเชียงใหม่พบวา่ มีตราสินคา้ส าคญัอยูเ่พียง 2 ยี่ห้อ คือ ตราธญัทิพยแ์ละตรา 
กลว้ยไม ้ ซ่ึงเป็นตราสินคา้ของจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเหมือนกนัอีกดว้ย ท าให้สภาวะการแข่งขนัในตลาด
น ้ามนังา จึงอยูส่ภาวะตลาดผูข้ายนอ้ยราย (Oligopoly) แต่ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลทางดา้นการเงินจาก
โครงการร่วมกลบัพบวา่ ก าไรของผลิตภณัฑน์ ้ามนังามีนอ้ย ฉะนั้นนกัวิจยัจึงสอบถามความเป็นไปไดท่ี้
กลุ่มตราธญัทิพยแ์ละตรากลว้ยไมจ้ะมีการเจรจาตกลงเพิ่มราคาขายปลีกจากขวดละ 190 ถึง 205 บาท  
ต่อขวด 500 ซีซี ไปเป็นราคาประมาณ 280 บาทต่อขวด นอกจากนั้นยงัพบอีกว่าทั้งตราธญัทิพย ์และ      
ตรากลว้ยไม ้อยู่ในเครือข่ายความสนบัสนุนของอุตสาหกรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ฉะนั้นจึงแนะน าให้
กลุ่มตราธัญทิพยป์ระสานงานผ่านอุตสาหกรรมจงัหวดัในการประชุมของอุตสาหกรรมฯ คร้ังต่อไป 
และหากการเจรจาประสบผลความส าเร็จ ก็จะเจรจาใหก้ลุ่มน ้ามนังาบา้นปางหมูปรับราคาตามภายหลงั 

 โครงการที ่4 : การทดสอบตลาดในผลติภัณฑ์จากน า้มันงา ถั่วแปหล่อ แปย ี 
 ถั่วลสิงคั่ว ถั่วเนาแผ่น และผ้าไต 

 โครงการจดัการความรู้ทางการตลาดเพื่อพฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบา้นปางหมู และ
บา้นสบสอย จดัใหมี้กิจกรรมทดสอบตลาด โดยใชเ้วลาในการทดสอบตลาดตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2552 
ถึงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2552 รวมทั้งส้ิน 60 วนั (ก่อนท าโครงการนกัวิจยัก าหนดไว ้45 วนั แต่ร้านคา้
แนะน าวา่ควรทดสอบตลาดอยา่งนอ้ย 2 เดือนข้ึนไปจึงจะเห็นผลและติดตามผลได ้ดงันั้นในโครงการ
จึงไดท้ดสอบตลาด 60 วนั) ซ่ึงโครงการดงักล่าวมีวตัถุประสงค์ คือ (1) ทดสอบการยอมรับผลิตภณัฑ์
ของกลุ่มเป้าหมายการตลาดกลุ่มต่าง ๆ (2) เพื่อคน้หาปัญหาอุปสรรค์ และขอ้แนะน าจากผูข้าย และ  
กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และเพื่อใช้พฒันาการท าการตลาดผลิตภณัฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจต่อไปในอนาคต  
โดยร้านคา้และจุดทดสอบตลาด ประกอบด้วย 4 ช่องทางการจดัจ าหน่ายหลกั (มีช่องทางย่อยอีก            
2 ช่องทาง คือ ร้านวนัสนนัท์และร้านทอ้แสงทอง ซ่ึงเป็นร้านจ าหน่ายของฝากท่ีมีช่ือเสียงในจงัหวดั
เชียงใหม่ แต่น าผลิตภณัฑ์ไปวางเพื่อสร้างการรับรู้ในตวัผลิตภณัฑ์เท่านั้น) เพื่อใช้ประกอบขอ้มูลใน
การตดัสินใจดา้นการตลาดในงานวจิยั ซ่ึงแต่ละสถานท่ีจะมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

 จุดทดสอบตลาด 

 1. ร้านขายผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดของร้าน คือ กลุ่มคนท่ีรักษาสุขภาพ 
กลุ่มเป้าหมายน้ีส่วนใหญ่จะมีการศึกษาในระดับปานกลางข้ึนไป และชอบรับประทานอาหารท่ี
ปลอดภยัต่อสุขภาพ โดยน าผลิตภณัฑ์จากโครงการท าวิจยัทุกประเภทเขา้ไปทดสอบตลาด ซ่ึงภาพ
ศูนยว์จิยัเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร และร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ดงัภาพท่ี 4.42 และภาพท่ี 4.43 
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ภาพที ่4.42 จุดทดสอบตลาดบริเวณศูนยว์จิยัเพื่อเพื่อผลผลิตทางเกษตร 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

ภาพที ่4.43 จุดทดสอบตลาด ร้านขายผลิตภณัฑป์ลอดสารพิษของศูนยว์จิยัเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร 

 2. กาดหลวงแอร์พอร์ท ศูนย์การค้าโรบินสันแอร์พอร์ท เป็นส่วนศูนยก์ารคา้อยูช่ั้นใต้
ดิน จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของฝากและสินค้าท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่และใกล้เคียง รวมทั้ งมีส่วน
ร้านอาหารพื้นเมืองใหลู้กคา้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนกัท่องเท่ียวต่างจงัหวดัท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้ท่ีระลึก สินคา้
ทอ้งถ่ินของจงัหวดัเชียงใหม่และใกล้เคียง โดยน าผลิตภณัฑ์จากโครงการท าวิจยัทุกประเภทเขา้ไป
ทดสอบตลาด ภาพถ่ายนกัวจิยัโครงการร่วมกบัผูบ้ริหารศูนยก์ารคา้ แสดงไดด้งัภาพท่ี 4.44 
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ภาพที ่4.44 จุดทดสอบตลาด ณ กาดหลวงแอร์พอร์ท ศูนยก์ารคา้โรบินสันแอร์พอร์ทพลาซ่า 

 7.3 ร้านชิน ศูนย์การค้าโรบินสันแอร์พอร์ท เป็นร้านขายผลิตภณัฑ์เคร่ืองหอม 
และเคร่ืองบ ารุงผวิจากสารธรรมชาติ ร้านเป็นลกัษณะเคา้ตเ์ตอร์ขายสินคา้บริเวณริมระเบียงทางเดินชั้น 
2 กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นกลุ่มคนท่ีบ ารุงรักษาผิวพรรณด้วยสารจากธรรมชาติ มีการศึกษาตั้งแต่       
ปานกลางข้ึนไป เป็นลูกคา้ท่ีทั้งมาจากต่างจงัหวดั และอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ ทดสอบเฉพาะผลิตภณัฑ ์  
ตราเกวยีน เน่ืองจากผลิตภณัฑอ่ื์นไม่ตรงกบักลุ่มเป้าหมายของร้าน ดงัภาพท่ี 4.45  
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.45 จุดทดสอบตลาด ณ ร้านชิน ศูนยก์ารคา้โรบินสันแอร์พอร์ทพลาซ่า 

 4. ศูนย์การค้ากาดฝร่ัง ตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่เป็นศูนยก์ารคา้ท่ี
จดัในลกัษณะของการเดินกลางแจง้เลือกหาชมสินคา้ จดัร้านคา้เป็นลกัษณะอาคารขนาดเล็กแยกกนั 
ลูกค้าเดิมเลือกชมร้านค้าจากภายนอกก่อนจึงเข้าไปเลือกซ้ือสินค้าภายในร้าน จากการสัมภาษณ์
ผูบ้ริหารพบว่า กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยทั้งชาวต่างประเทศท่ีอยู่อาศยัในจงัหวดัเชียงใหม่ และ
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นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ และนักท่องเท่ียวคนไทย โดยน าผลิตภณัฑ์จากโครงการท าวิจยัทุก
ประเภทเขา้ไปทดสอบตลาด ดงัภาพแสดงอาคารแสดงสินคา้และจุดขายสินคา้ ดงัภาพท่ี 4.46 และ 4.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.46 จุดทดสอบตลาด ณ อาคารจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องกาดฝร่ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.47  ชั้นวางผลิตภณัฑข์องกาดฝร่ัง    

 ผลการทดสอบตลาด 

 การยอมรับผลิตภณัฑข์องกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด ยอดขายของแต่ละผลิตภณัฑ์ใน
แต่ละสถานท่ีท่ีมีการทดสอบตลาด สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 4.1  
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ตารางที ่4.1 ยอดขายผลิตภณัฑใ์นแต่ละสถานท่ีทดสอบตลาด 

ผลติภัณฑ์ 

สถานทีท่ดสอบตลาด 

ร้านชิน กาดหลวง 

แอร์พอร์ท 

ศูนย์วจัิยเพือ่ 
เพิม่ผลผลติ 
ทางเกษตร 

ศูนย์การค้า 
กาดฝร่ัง 

น ้ามนังาหมอกเปา ไม่ไดท้ดสอบ 15 ขวด 22 ขวด 10 ขวด 

น ้ามนังาตราเกวยีน 8 ขวด 5 ขวด 26 ขวด 12 ขวด 

น ้ามนังาธญัทิพย ์ ไม่ไดท้ดสอบ - 11 ขวด 10 ขวด 

ถัว่เน่าแผน่บา้นไต ไม่ไดท้ดสอบ 9 ขวด 22 ขวด 12 ขวด 

ถัว่หลวงทอง ไม่ไดท้ดสอบ 44 ถุง 111 ถุง 30 ถุง 

 

 จากยอดขายในการทดสอบตลาดพบว่า ผลิตภณัฑ์ในโครงการทุกรายการได้รับการ
ยอมรับจากกลุ่มกลุ่มเป้าหมายผูรั้กษาสุขภาพ ท่ีซ้ือสินคา้จากศูนยว์จิยัเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร เห็นได้
จากมียอดขายทุกผลิตภณัฑ์ เปรียบเทียบกบักลุ่มเป้าหมายนกัท่องเท่ียวท่ีมียอดขายประมาณร้อยละ 40 
ของกลุ่มผูรั้กสุขภาพ แต่อยา่งไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารศูนยก์ารคา้แอร์พอร์ทพลาซ่า เจา้ของ
ร้านชิน และร้านขายของฝากในจงัหวดัเชียงใหม่พบวา่ ตลาดนกัท่องเท่ียวลดลงประมาณร้อยละ70 ถึง
ร้อยละ 90 โดยเฉพาะ ฉะนั้นอาจพอสรุปผลไดว้า่ กลุ่มเป้าหมายนกัท่องเท่ียวยอมรับผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม
วิสาหกิจในโครงการพอสมควร กลุ่มเป้าหมายผูท่ี้บ  ารุงรักษาผิวพรรณดว้ยสารจากธรรมชาติ ท่ีวาง
จ าหน่ายท่ีร้านชิน ศูนยก์ารคา้โรบินสันแอร์พอร์ทพลาซ่าพบว่า ยอดขายค่อนขา้งต ่ากว่าสินคา้อ่ืน ๆ  
ของร้าน ฉะนั้นตอ้งพิจารณาทบทวนกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดดงักล่าว อย่างไรก็ตาม การทดสอบ
ตลาดน้ีไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต ่าและการระบาดของไขห้วดั 2009 ค่อนขา้งสูง 

 อน่ึงศูนยก์ารคา้กาดฝร่ังไม่มียอดขาย จากการสังเกตของคณะนกัวิจยัพบว่ากาดฝร่ังมี
ลูกคา้นอ้ยมาก ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะลกัษณะอาคารสถานท่ีท่ีออกแบบให้ลูกคา้เดินเดินชมสินคา้จาก
ภายนอกอาคารซ่ึงมีอากาศร้อนก่อนท่ีจะเขา้ชมสินคา้ในอาคารท่ีตนเองสนใจ ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวเป็น
ลกัษณะพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ของชาวตะวนัตก ไม่ใช่พฤติกรรมการเลือกซ้ือของนกัท่องเท่ียว 
คนไทยท่ีชอบเดินดูสินคา้ในท่ีเยน็สบาย แต่อยา่งไรก็ตาม ในกลุ่มอาจคา้ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายประจ าของ
ตนเอง และเป็นสินค้าเจาะจงซ้ือจะเหมาะกบัศูนยก์ารคา้กาดฝร่ังมากกว่า จากเหตุผลดงักล่าวจึงไม่
สามารถประเมินการยอมรับผลิตภณัฑข์องกลุ่มเป้าหมายจากกาดฝร่ังได ้
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 ปัญหาอุปสรรค์ และข้อแนะน าจากผู้ขาย และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

 จากการสัมภาษณ์พนกังานขาย เจา้ของร้าน และผูบ้ริหารร้านคา้พบปัญหาอุปสรรค์
และขอ้แนะน า ดงัต่อไปน้ี 

 1. โดยรวมผลิตภณัฑ์ชุมชนควรพฒันาของบรรจุภณัฑ์ให้มีความสวยงามและความ
น่าเช่ือถือใหใ้กลเ้คียงกบัผลิตภณัฑม์าตรฐานในตลาด เพราะจะช่วยสร้างยอดขายไดม้าก 
 2. แผ่นป้ายให้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์น ้ ามนังา และถัว่แปหล่อแปยีสามารถช่วยพนกังาน
ขายไดท้ั้งในส่วนการเตรียมขอ้มูลการขาย และช่วยใหข้อ้มูลแก่ลูกคา้ท่ีตอ้งการอ่านดว้ยตนเอง  
 3. จากการสัมภาษณ์ผูซ้ื้อกลุ่มผูรั้กษาสุขภาพส่วนหน่ึงพบว่าทราบคุณสมบติั และ
คุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์อยูแ่ลว้ และรับประทานอยูเ่ป็นประจ า ฉะนั้นในกลุ่มน ้ ามนังา และถัว่แป
หล่อแปยีในกลุ่มเป้าหมายผูรั้กสุขภาพผูบ้ริโภคใช้ขอ้มูลสินคา้ในการตดัสินใจซ้ือ ฉะนั้นแผ่นป้ายให้
ขอ้มูลจึงสามารถส่ือสารการตลาดไดดี้ระดบัหน่ึง 
 4. การทดสอบผลิตภณัฑมี์ผลิตภณัฑว์างบนชั้นนอ้ยเกินไป เน่ืองจากการมีผลิตภณัฑ์
วางจ านวนมากจะดูน่าเช่ือถือมากกวา่ 
 5. ถัว่เน่าแผน่บา้นไตมีขนาดบรรจุภณัฑใ์หญ่เกินไป ควรปรับใหมี้ขนาดเล็กลง 
 6. ดา้นคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ ์พบปัญหาใน 3 ตราสินคา้ คือ 
 1.) ตราถัว่เน่าแผ่นบ้านไต ท่ีทดสอบจ าหน่ายท่ีกาดหลวงแอร์พอร์ทพลาซ่ามี
หนอนข้ึน สัมภาษณ์พนักงานขายพบว่าเคยมีผลิตภณัฑ์ผลไมแ้ห้งของตราสินคา้อ่ืนมาก่อน คาดว่า   
ส่วนหน่ึงมาจากสถานท่ีขายติดเคร่ืองปรับอากาศ และส่วนหน่ึงมาจากผลิตภณัฑ์มีความช้ืนมากเกินไป       
จาการสอบถามกลุ่มวสิาหกิจเจา้ของตราสินคา้พบวา่ สินคา้ชุดการผลิตดงักล่าวควบคุมคุณภาพไม่ดีพอ 
และเป็นการผลิตช่วงฤดูฝน ซ่ึงกลุ่มไดรั้บทราบและและแกไ้ขไดดี้ข้ึนในชุดการผลิตต่อมา  

 2.) ตราสินคา้ถัว่หลวงทองพบปัญหา 2 ประการคือ 
 - พบเส้นผมในถุงถัว่ ซ่ึงสาเหตุจากสมาชิกกลุ่มไม่ไดป้ฏิบติัตามสุขบญัญติั
ท่ีนกัวจิยัแนะน า ภายหลงัจากการพบปัญหาสมาชิกกลุ่มรับฟังไปแกไ้ขให้ดียิ่งข้ึน และนกัวิจยัยงัไม่พบ
ปัญหาในสินคา้ชุดการผลิตภายหลงั 
 - สินคา้ท่ีผลิตในช่วงตน้ฤดูฝนพบรูปแมลงกดักิน จากการสอบถามกลุ่ม
ผูผ้ลิตไดรั้บทราบว่า ถัว่หลวงมีการปลูกเพียงปีละ 1 คร้ัง และเก็บเก่ียวในราวเดือนมีนาคมของทุกปี 
กลุ่มผูผ้ลิตจะตอ้งซ้ือเมล็ดถัว่เก็บไวผ้ลิตถัว่แปหล่อ แปยีทั้งปี และวิธีเก็บของกลุ่มไม่ใชส้ารเคมีก าจดั
แมลงช่วยในกระบวนการเก็บ ฉะนั้นผลิตภณัฑ์ของกลุ่มจึงมัน่ใจไดว้า่ไม่มีสารเคมีเจือปน หลงัจากนั้น
นกัวจิยัจึงแจง้ขอ้มูลใหแ้ก่พนกังานขายเพื่อแจง้ใหแ้ก่ลูกคา้ทราบต่อไป 
 3.) ตราสินคา้หมอกเปาพบตะกอนท่ีกน้ขวด นกัวิจยัไดแ้จง้ให้กลุ่มผูผ้ลิตทราบ 
และกลุ่มเปล่ียนสินคา้ใหท้ั้งหมด และรับขอ้มูลเพื่อจะน าไปควบคุมคุณภาพใหส้ม ่าเสมอในช่วงต่อไป 
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 โครงการที ่5 : โครงการสัมมนาเพือ่สรุปผลการวจัิยและการน าเสนอผลการวจัิย 

 โครงการสัมมนาเพื่อสรุปผลการวจิยั แบ่งการสัมมนาเป็น 4 ช่วงประกอบดว้ยการเปิด
งานสัมมนาโดยคณบดีวิทยาลยัแม่อ่องสอน สรุปผลการวิจยัโดยกลุ่มวิสาหกิจ น าเสนอผลการวิจยั
โครงการ และความสนบัสนุนจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เน้ือหาการสัมมนามีดงัต่อไปน้ี 

 1. การเปิดงานสัมมนา คณบดีวทิยาลยัแม่ฮ่องสอนกล่าวเปิดงาน และแนะน าวทิยาลยั
แม่ฮ่องสอนท่ีมีภารกิจจดัการเรียนการสอนและบริการชุมชนแก่จงัหวดัแม่อ่องสอน ในส่วนการบริการ
ชุมชนวิทยาลยัให้บริการ ทั้งดา้นสถานท่ีการจดัประชุมสัมมา ท่ีหน่วยงานและชุมชนสามารถเขา้มาขอ
ใช้บริการได้ และศูนย์จ  าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวดัแม่ฮ่องสอน ท่ีอยู่ด้านหน้าวิทยาลัย
แม่ฮ่องสอน ศูนย์จ  าหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีมีท าเลเหมาะสมกับการวางจ าหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่ม
วสิาหกิจต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยศูนยจ์  าหน่ายดงักล่าวจะเปิดท าการในเวลาอนัใกลน้ี้ 

 2. การสรุปการวิจัยโดยกลุ่มวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการ โดยภาพรวมดา้นการตลาด
กลุ่มวสิาหกิจเห็นดว้ยกบัแนวทางการพฒันาการจดัการตลาดของโครงการวิจยัฯ กลุ่มวิสาหกิจท่ีมีความ
เข้มแข็งระดับหน่ึง เช่น กลุ่มกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสบสอยเจ้าของตราธัญทิพย ์   
กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์เกษตรปลอดสารเคมีบา้นปางหมู เจา้ของตราหมอกเปา และกลุ่มงาเพื่อสุขภาพ
บา้นปางหมู เจา้ของน ้ามนังาตราเกวยีนตอ้งการเพิ่มเพิ่มยอดขาย และก าไรผา่นกลุ่มตลาดเป้าหมาย และ
ช่องทางการจดัจ าหน่ายใหม่ ๆ   

  กลุ่มวิสาหกิจท่ีมีความเขม้แข็งรองรองมา เช่น กลุ่มถัว่แปหล่อแปยีบา้นปางหมู
และกลุ่มผูผ้ลิตถั่วเน่าแผ่นบ้านปางหมู มีปัญหาด้านการบริหารจัดการกลุ่มระดับหน่ึง ต้องการ
สนบัสนุนการพฒันาตราสินคา้ การพฒันาบรรจุภณัฑ์ และทดสอบตลาดเพื่อท่ีจะสามารถเพิ่มยอดขาย
และผลก าไรมากข้ึน และแมกิ้จกรรมการวิจยัจะตรงกบัความตอ้งการพฒันาของกลุ่ม แต่อยา่งไรก็ตาม 
กลุ่มวิสาหกิจยงัตอ้งการสนับสนุนเงินทุนในการพฒันามาตรฐานสินคา้ให้สูงข้ึน เช่น การปรับปรุง 
คุณภาพในการผลิตเพื่อใหไ้ดม้าตรฐาน “อย.” เป็นตน้ 

 3. สรุปโครงการการจัดการความรู้ทางการตลาดเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ต าบล
ปางหมู อ าเภอเมือง จังหวดัแม่ฮ่องสอน โดยน าเสนอตามวตัถุประสงคโ์ครงการ ดงัต่อไปน้ี 

 (1) เพื่อศึกษาสภาพและศกัยภาพในการด าเนินการดา้นการตลาดของกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรฯ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มวิสาหกิจพบโอกาสจากกระแสตลาดเพื่อสุขภาพ ความนิยมการ
ท่องเท่ียวในระยะยาว และการสนับสนุนจากภาครัฐ และการสนับสนุนจากสถาบนัการศึกษา และ
หน่วยงานราชการ พบอุปสรรคเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจตกต ่าในช่วงปีพ.ศ.2551 และ 2552 โครงการ
พบศกัยภาพกลุ่มในการด าเนินงานการตลาดท่ีมีจุดแขง็จากกลุ่มมีภูมิปัญญา และวฒันธรรมชาวไทใหญ่
ในการหีบน ้ ามนังา การคัว่ทอดถัว่ต่างๆ และการปักจกัรตดัเยบ็ผา้ไต แต่อยา่งไรก็ตาม กลุ่มวิสาหกิจมี
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จุดอ่อนท่ีส่วนใหญ่ยงัไม่มีตราสินคาของกลุ่ม ผลิตภณัฑ์บางรายการมีราคาแพงกว่าคู่แข่งขนั รวมทั้ง
กลุ่มยงัตอ้งการเพิ่มความรู้ และทกัษะการบริหารจดัการกลุ่มวสิาหกิจ 

 (2) เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการดา้นการตลาดของวิสาหกิจชุมชนท่ีเหมาะสมฯ 
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นกัวิจยัและกลุ่มวิสาหกิจร่วมกนัพฒันาขอบเขตตลาดจากเดิมท่ีบาง
กลุ่มวิสาหกิจผลิตสินคา้ขายส่งให้แก่ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีกโดยไม่มีตราสินคา้ของตนเอง กลุ่มวิสาหกิจฯ
ดงักล่าวไดร่้วมกบันกัวจิยัพฒันาตราสินคา้ของตนเองขายส่งใหแ้ก่ผูค้า้ปลีก 

 - ดา้นการจดัการตราสินคา้ กลุ่มวิสาหกิจท่ียงัไม่มีตราสินคา้ของตนเองได้
พฒันาตราสินคา้ข้ึนโดยการก าหนดช่ือตราสินคา้ ต าแหน่งผลิตภณัฑ์ และสัญลกัษณ์ตรายี่ห้อ แผน่ป้าย
ฉาก และพฒันาบรรจุภณัฑ ์ท าใหทุ้กกลุ่มวสิาหกิจมีตราสินคา้เป็นของตนเอง 

 -  ด้านการเ ลือกตลาดเป้าหมายและการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ ์            
กลุ่มวิสาหกิจทุกกลุ่ม มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของตนเอง มีการก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ทั้ ง              
ดา้นประโยชน์ใช้สอย และดา้นประโยชน์ด้านอารมณ์ การเลือกกลุ่มเป้าหมาย และก าหนดต าแหน่ง
ผลิตภณัฑ์ถูกประเมินจากการทดสอบตลาดพบว่า กลุ่มเป้าหมายตอบรับผลิตภณัฑ์ในระดบัพอใช้ใน
กลุ่มนกัท่องเท่ียว และตอบรับระดบัดีในกลุ่มผูรั้กษาสุขภาพ 

 - ดา้นการส่วนประสมผลิตภณัฑ์ กลุ่มวิสาหกิจและนกัวิจยัไดอ้อกแบบส่วน
ประสมผลิตภณัฑแ์ลว้น าไปทดสอบตลาดใน 4 ร้านคา้ ผลการวจิยัพบวา่ การจดัการราคาท่ีกลุ่มวิสาหกิจ
ร่วมกบันักวิจยัท าการทดสอบตลาดผลิตภณัฑ์ โดยการทดสอบการตั้งราคาขายปลีกด้วยตนเอง และ    
ผลการตั้งราคาพบวา่ ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีเหมาะสม เพียงแต่บางผลิตภณัฑ์พบวา่ ขนาดบรรจุภณัฑ์
ใหญ่เกินไปท าให้ยอดขายต ่า ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายพบว่า ร้านคา้ท่ีมีท าเลท่ีตั้งเหมาะสมและ                
มีช่ือเสียงในตลาดท่ีดี จะมียอดขายท่ีดีกวา่ ส่วนการส่ือสารการตลาดพบวา่ ผูบ้ริหารและพนกังานของ
ผูค้า้ปลีก เห็นดว้ยกบัแนวทางการส่ือสารการตลาดของโครงการ 

 4. สรุปความสนับสนุนจากหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง 

 (1) องคก์ารบริหารส่วนต าบลปางหมู รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลปางหมู
ได้กล่าวถึงแนวทางการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจว่า มีแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอยู่แล้ว          
แต่อาจจะยงัไม่สอดคลอ้งกบัโครงการวจิยั แต่ก็จะหาวธีิการร่วมกนัพฒันาในโครงการต่อไป 

 (2) ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน อุตสาหกรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน
ไดใ้หแ้นวทางการสนบัสนุนกลุ่มวิสาหกิจวา่ กรมมีการส่งเสริมสนบัสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจน าสินคา้ไป
แสดงในงานแสดงสินคา้ชุมชนทั้งในอดีตและปัจจุบนั รวมทั้งไดรั้บทราบปัญหาการแข่งขนัการขาย
ราคาต ่าของผลิตภณัฑน์ ้ามนังา รวมทั้งรับทราบการร้องขอให้เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพิ่มราคา
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ขายปลีก ระหว่างตราธัญทิพยท่ี์อยู่ในโครงการวิจยักบัตรากลว้ยไม ้ซ่ึงทั้ง 2 ตราสินคา้เป็นคู่แข่งขนั   
รายใหญ่ในผลิตภณัฑน์ ้ามนังาของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 (3) ส านกังานเกษตรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เจา้หน้าท่ีส านกังานไดก้ล่าวสนบัสนุน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรตามมาตรฐานคุณภาพ GAP และสนบัสนุน
การจดัตั้ง และจดทะเบียนกลุ่มวสิาหกิจชุมชนดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 




