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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจัยแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาลาดับความส าคัญและ
แนวทางของการบริ หารต้นทุนในแต่ละด้านของกลุ่มแปรรู ปน้ าตาลโตนด วิสาหกิ จชุ มชนจังหวัดเพชรบุรี และศึกษารู ปแบบการบริ หาร
ต้นทุนของกลุ่มแปรรู ปน้ าตาลโตนดวิสาหกิ จชุ มชนจังหวัดเพชรบุรี เก็บข้อมูลจากประชากรทุกหน่ วยซึ่ งเป็ นกลุ่มแปรรู ปน้ าตาลโตนด
วิสาหกิ จชุ มชนทั้งหมดในจังหวัดเพชรบุรี จานวน 8 กลุ่ม ได้แก่ 1)วิสาหกิ จชุ มชนวังตาล 2)วิสาหกิ จชุ มชนตาลโตนดบ้านดงห้วยหลวง
3)วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุ รักษ์ทาน้ าตาลโตนดบ้านท้ายหลวง 4)วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุ รักษ์ผลิตน้ าตาลโตนดบ้านโปร่ งสลอด 5)วิสาหกิ จ
ชุมชนทองม้วนน้ าตาลโตนด 6)วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ตาลโตนดตาบลดอนยาง 7)วิสาหกิจชุมชนขวัญเพชรขนมทองม้วนน้ าตาลโตนด
และ 8) วิสาหกิ จชุ มชนกลุ่มน้ าตาลโตนดบ้านดงห้วยหลวง โดยสอบถามจากสมาชิ กผูเ้ กี่ ยวข้องกับการบริ หารต้นทุนกลุ่มจานวน 30 ราย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ยและ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การศึกษาพบว่า วิสาหกิ จชุ มชนให้ความสาคัญกับการบริ หารต้นทุน และพบว่าต้นทุนที่วิสาหกิจ
ชุมชนให้ความสาคัญและมีผลต่อการดาเนิ นธุ รกิจมากที่สุด คือ ต้นทุนด้านการผลิต รองลงมาคือ ต้นทุนด้านการเงิน ต้นทุนด้านการจัดการ
และ ต้นทุนด้านการตลาดเป็ นลาดับสุ ดท้าย โดยมีแนวทางการบริ หารต้นทุนหลักคือ วิสาหกิจชุมชนให้ความสาคัญกับการบริ หารต้นทุนด้าน
การผลิตมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการตลาด ด้านการจัดการ และด้านการเงิน ตามลาดับ
คาสาคัญ : รู ปแบบการบริ หารต้นทุน น้ าตาลโตนด วิสาหกิจชุมชน

Abstract
This research was a mixed research of quantitative and qualitative research; studied about priority sequencing, procedure and
model of cost management for jaggery palm sugar producers of community enterprise in Phetchaburi. Data were collected from al l
population units, which were palm sugar processing groups, 8 community enterprises in Phetchaburi Province, namely: 1)Wang Tan
Community Enterprise. 2) Ban Dong Huay Luang, Palm Sugar Community Enterprise, 3) Ban Thai Luang, Palm Sugar Producing
Community Enterprise, Conservation Group, 4) Ban Phong Salot, Palm Sugar Producing Community Enterprise, Conservation Group
5) Palm Sugar Thong Muan, Community Enterprise, 6) Don Yang Subdistrict, Palm Sugar Products Community Enterprise, 7) Palm Su gar
Thong Muan Dessert, Kwan Petch Community Enterprise, and 8) Ban Dong Huai Luang, Palm Sugar group Community enterprise.
Inquiring by 30 members who involved in the cost management. Samples were specific selected and interviewed by open-ended structured
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questionnaire. General data and cost management were analyzed using descriptive statistics, such as frequency, percentage, mean and
standard deviation.
The research found that: community enterprises had affected to cost management. The costs of community enterprises value had
the most impact on business operations, such as production costs, followed by finance costs, management costs, and marketing costs. Within
the main cost management approach which was community enterprises affected to production cost management, followed by marketi ng,
management, and financial, respectively.
Keywords : Model of Cost Management, Palm Sugar, Community Enterprise

บทนา
จังหวัดเพชรบุรี หรื อที่รู้จกั กันในนามเมืองพริ บพรี เมืองพลิบพลี หรื อเมืองเพชร นับเป็ นอีกหนึ่งจังหวัดในประเทศไทยที่
มีประวัติศาสตร์ เก่าแก่ มีมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า รวมไปถึงมีเอกลักษณ์ที่หลากหลายในท้องถิ่น เช่น แหล่งโบราณสถาน
ประวัติศาสตร์ สกุลช่างเมืองเพชร ประเพณี วิถีชีวิต การละเล่นพื้นบ้าน ภาษา ภูมิปัญญา อาหาร และอาชีพ สะท้อนให้เห็นถึงการ
สื บสานภูมิปัญญาของบรรพบุ รุษที่ ได้ส่งต่อกันมายังชนรุ่ นหลัง จากรุ่ นสู่ รุ่น ซึ่ งนับว่าเป็ นวิถีชีวิตอันทรงคุ ณค่าที่ มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ควรค่าแก่การดารงรักษาไว้ [1] โดยลักษณะทางกายภาพของจังหวัดมีความเหมาะสมกับการทาเกษตรกรรม เป็ นพื้นที่
ราบลุ่มแม่น้ าและมีชายฝั่งทะเล จึงทาให้คนในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นอาชีพหลัก อาทิ การ
ทานา ทาสวน ทาการประมง เลี้ยงสัตว์ การทาน้ าตาลโตนด และผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด ซึ่งตาลโตนดถือเป็ นพืชเศรษฐกิจเก่าแก่ที่
สาคัญอย่างหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีที่ถูกค้นพบมาเป็ นเวลานานนับพันปี [1] มีส่วนสาคัญในการสรรสร้างภูมิปัญญาที่หลากหลาย
ในการใช้ประโยชน์ต้ งั แต่ปลายรากจนถึงใบหลายร้อยชนิ ด อีกทั้งยังมีจานวนมากจนกลายเป็ นเอกลักษณ์ประจาจังหวัดมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปั จจุบนั ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิ ชย์ [2] ได้พิจารณาคัดเลือกจังหวัดเพชรบุรีเป็ น 1 ใน 10 จังหวัดเมือง
ต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative City) ในด้าน “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด”
ตาลโตนด (Asian palmyra palm) เป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญชนิ ดหนึ่ งของจังหวัดเพชรบุรี จัดเป็ นไม้ตระกูลปาล์มเก่าแก่
ตระกูลหนึ่ ง จนกลายเป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ งของจังหวัดเพชรบุรี ที่เกี่ยวพันกับวิถีชีวิต ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ซึ่ งตาลโตนดมี
จุดเด่นมากมาย ทั้งการเป็ นส่ วนหนึ่ งของอาหารคาวหวาน นอกจากนี้ ยงั มีผลผลิตจากตาลโตนด เพื่อเพิ่มมูลค่าตาลโตนดและ
ผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด ซึ่ งจะทาให้มีปริ มาณผลิตภัณฑ์ดา้ นอาหารแปรรู ปจากตาลโตนดมากขึ้น เช่น น้ าตาลไซรัป น้ าส้มสายชู
วิตามิน น้ าตาลโตนดผง และขนมหวานประเภทต่าง ๆ เป็ นต้น รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์แปรรู ป เครื่ องใช้ไม้สอยจากตาลโตนดมากขึ้น
เช่น โคมไฟ พวงกุญแจ ของใช้ ของฝากหรื อของที่ระลึก นอกจากนี้ ตาลโตนดยังใช้ประโยชน์ได้มากมายตั้งแต่รากจนถึงยอดและ
ใบ จึงเป็ นที่ยอมรับกันว่า ตาลโตนด มีศกั ยภาพหลายด้าน ซึ่ งประกอบด้วย ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ด้านอาหารการกิน ด้าน
ของประดับตกแต่งที่ ผลิตจากต้นตาล ด้านอุตสาหกรรมอาหาร เป็ นต้น ซึ่ งสร้างรายได้จานวนมากให้กบั ประชาชนในจังหวัด
เพชรบุรี [3]
การนาส่วนต่าง ๆ ของต้นตาลโตนดมาแปรรู ปนั้น สามารถทาได้หลากหลาย ผลิตผลหลักที่ได้จากตาลโตนดที่เป็ นที่รู้จกั
กันดีและมีชื่อเสี ยงอย่างแพร่ หลายมากที่สุดคือ น้ าตาลโตนด [4] โดยในปั จจุบนั ได้มีการนาน้ าตาลโตนดมาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ มีการดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัยและความนิ ยมของผูบ้ ริ โภคได้มากขึ้น อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อให้เกิดการดารงรักษาอนุรักษ์ และสานต่อเอกลักษณ์ของการผลิตน้ าตาลโตนดอันเป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีให้คง
อยูต่ ่อไป โดยสิ่ งหนึ่งที่รัฐบาลได้ดาเนินการ คือ การผลักดันนโยบายจากรากหญ้าสู่รากแก้ว ซึ่งให้ความสาคัญในการมุ่งเสริ มสร้าง
ศักยภาพสิ นค้าและเพิ่มมูลค่าทางด้านการผลิตและบริ การ โดยการผลิตหรื อจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นให้กลายเป็ นสิ นค้าที่
มีคุณภาพ มีจุดเด่นที่เป็ นเอกลักษณ์ของตนเองสอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นในสามารถจาหน่ายทั้งตลาดภายในและ
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ต่างประเทศได้ [5] ทั้งนี้ จึงได้มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนซึ่ งเป็ นองค์กรประชาชนภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน
พ.ศ. 2548 ขึ้น เพื่อส่งเสริ มสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเป็ นพื้นฐานสาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่มีอยูแ่ ล้วจานวน
หนึ่ งให้ได้รับการส่ งเสริ มความรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน การพัฒนาความสามารถใน
การจัดการ การพัฒนาการรวมตัวในรู ปแบบของวิสาหกิจชุมขน และชุมชนพึ่งพาตนเองได้ และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาไปสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมได้ในอนาคต ซึ่ งแนวคิดดังกล่าวมีลกั ษณะ
เป็ นเครื่ องมือหรื อกระบวนการสร้างระบบแบบพึ่งพาตนเองให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใช้
หลักการริ เริ่ มและดาเนิ นการโดยชุ มชนด้วยการนาภูมิปัญญาท้องถิ่ น ผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล ก่ อเกิ ดนวัตกรรม มี การ
ดาเนินการแบบบูรณาการ มีกระบวนการเรี ยนรู ้เป็ นหัวใจสาคัญ รวมไปถึงการบริ หารจัดการด้านการผลิตและการตลาดที่เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมและศักยภาพของชุมชน มุ่งเน้นจุดสาคัญให้เกิดการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ [6]
การบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพจึงนับได้ว่าเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่ มีความสาคัญในการผลักดันในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สามารถด าเนิ น งานได้อ ย่า งมั่น คงและเกิ ด ความยัง่ ยืน ก่ อ ให้เ กิ ด รายได้เ พี ย งพอต่ อ ค่ า ใช้จ่ า ย และท าให้ส มาชิ ก กลุ่ ม ได้รั บ
ผลตอบแทนเพียงพอต่อการดารงชีพอย่างมีคุณภาพ ซึ่งในการบริ หารจัดการสามารถแบ่งออกได้หลายส่วน เช่น การจัดการแรงงาน
การตลาด และการบริ หารต้นทุน [7]
การบริ หารต้นทุนเชิ งกลยุทธ์ ถือเป็ นการตอบสนองต่อ กระบวนการบริ หารสมัยใหม่ ในสภาพการณ์การ แข่งขันทาง
ธุรกิจในปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารได้ตระหนักถึง ความสาคัญของข้อมูลทางการบัญชี ข้อมูลต้นทุน จะเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจ ซึ่ ง
นักบัญชี ตอ้ ง พัฒนาแนวทางในการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล ต่อผูบ้ ริ หาร แนวคิดเกี่ ยวกับการบริ หารต้นทุน เชิ งกลยุทธ์จึงมี
บทบาท และทวีความสาคัญมากขึ้น ในปั จจุบนั การบริ หารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การวิเคราะห์และการนาเสนอข้อมูลต้นทุน
โดยมุ่งเน้นให้ขอ้ มูลต้นทุนนั้นสาคัญต่อการบริ หารองค์การ และการตัดสิ นใจในการตั้งราคาขาย ซึ่งเป็ นการ ตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์มี
ผลกระทบต่อปริ มาณการผลิต และการขายสิ นค้า ตลอดจนรายได้และต้นทุนขององค์กร [8]
ในด้านของการบริ หารต้นทุน ในส่วนของการบริ หารต้นทุนการผลิตถือเป็ นกลยุทธ์ที่มีความสาคัญอย่างมาก โดยมุ่งเน้น
การบริ หารจัดการเพื่อให้ตน้ ทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ลดลง ทาให้กาไรเพิม่ ขึ้น ซึ่งหากผูป้ ระกอบการสามารถบริ หารต้นทุน
ได้อย่างมีคุณภาพจะเป็ นผลทาให้เกิ ดความได้เปรี ยบในการแข่งขันทางการตลาด มีโอกาสที่ ธุรกิ จจะประสบผลสาเร็ จมากกว่า
ได้ผลกาไรตามเป้ าหมาย และมีความพร้อมในการรับมือความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่อาจเกิ ดขึ้นในอนาคตต่อไป ทั้งยัง
ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนอีกด้วย
จากที่กล่าวมาข้างต้นทาให้ผวู ้ ิจยั เล็งเห็นความสาคัญของการอนุรักษ์วฒั นธรรมการผลิตน้ าตาลโตนดอันเป็ นเอกลักษณ์
เก่าแก่ของจังหวัดเพชรบุรีให้สืบทอด คงอยู่ เป็ นอาชีพของชุมชนท้องถิ่น ด้วยการยกระดับการบริ หารต้นทุนการแปรรู ปน้ าตาล
โตนดของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็ นการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการต้นทุนให้ชุมชนมีแนวทางสาหรับจัดการ
และบริ หารต้นทุนการผลิตน้ าตาลโตนด โดยจะนามาซึ่งการแก้ไขปั ญหาที่มกั เกิดขึ้นในกระบวนการคานวณต้นทุนการผลิตอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ มีผลกาไรที่มากขึ้น มีกาลังใจในการสื บทอดภูมิปัญญาพื้นบ้าน อีกทั้งองค์กรบริ หารส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่
เกี่ ยวข้องยังสามารถนาข้อมูลที่ ได้จากการศึ กษาวิจัย ไปใช้ประกอบการจัดทาแผนงบประมาณส าหรั บ สนับ สนุ นกลุ่มผูผ้ ลิ ต
ผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถิ่นรวมไปถึงกลุ่มเกษตรกรให้สามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั ได้อย่างยัง่ ยืน

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลาดับความสาคัญและแนวทางการจัดการต้นทุนในแต่ละด้านของกลุ่มแปรรู ปน้ าตาลโตนด วิสาหกิจชุมชน
จังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อศึกษารู ปแบบการบริ หารต้นทุนของกลุ่มแปรรู ปน้ าตาลโตนด วิสาหกิจชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 3) กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
92
10 (September - December) 89 - 97 (2020) Vol. 10, No. 3

วิธีดาเนินการวิจัย
ในการดาเนิ นการศึกษาวิจยั เป็ นวิจยั แบบผสมระหว่างวิจยั เชิงปริ มาณและวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่ งศึกษาข้อมูลแบบรอบด้าน
เพื่อทาความเข้าใจบริ บทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูแ้ ปรรู ปน้ าตาลโตนดในจังหวัดเพชรบุรีโดยเก็บรายละเอียดและวิเคราะห์ขอ้ มูล
เกี่ยวกับหลักการปฏิบตั ิงานและการบริ หารจัดการเกี่ยวกับต้นทุน เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับปั ญหาที่เกิดขึ้นซึ่ งจะนาไปสู่ การวิจยั
พัฒนา และแก้ไขปั ญหาเหล่านั้นโดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่ได้จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่ได้จากการค้นคว้าจากวารสารเอกสาร ตารา และข้อมูลจากสื่ อออนไลน์ตลอดทั้งแนวคิดและ
ทฤษฎีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการอธิบายผลของการวิจยั ให้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือโดยมีรายละเอียดวิธีการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. การก าหนดประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่ า ง คื อ กลุ่ มแปรรู ปน้ าตาลโตนดวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนทั้ง หมดในจังหวัดเพชรบุ รี
จานวน 8 กลุ่ม ได้แก่ 1) วิสาหกิจชุมชนวังตาล 2) วิสาหกิจชุมชนตาลโตนดบ้านดงห้วยหลวง 3) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุ รักษ์ทา
น้ าตาลโตนดบ้านท้ายหลวง 4) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผลิตน้ าตาลโตนดบ้านโปร่ งสลอด 5) วิสาหกิจชุมชนทองม้วนน้ าตาล
โตนด 6) วิส าหกิ จ ชุ ม ชนผลิ ตภัณ ฑ์ตาลโตนดต าบลดอนยาง 7) วิส าหกิ จ ชุ ม ชนขวัญเพชรขนมทองม้ว นน้ า ตาลโตนด และ
8) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ าตาลโตนดบ้านดงห้วยหลวง
2. กรอบแนวคิดการวิจยั
ตัวแปรต้น
- ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มวิสาหกิจแปรรู ปน้ าตาลโตนด
- ลาดับความสาคัญของต้นทุนและระดับผลกระทบของต้นทุนแต่
ละด้านของกลุ่มวิสาหกิจแปรรู ปน้ าตาลโตนด ในจังหวัดเพชรบุรี
- แนวทางการบริ หารต้นทุนของกลุ่มวิสาหกิจแปรรู ปน้ าตาล
โตนดในจังหวัดเพชรบุรี
- ปั ญหาและอุปสรรคในการบริ หารต้นทุนการแปรรู ปน้ าตาล
โตนดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ตัวแปรตาม
รู ปแบบการบริ หารต้นทุนการ
แปรรู ปน้ าตาลโตนดของ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัด
เพชรบุรี

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลเกี่ ยวกับการลาดับความสาคัญของต้นทุน ระดับผลกระทบของต้นทุน แนวทางการบริ หารต้นทุน และ
ปั ญหาในการบริ หารต้นทุนที่เกิดขึ้นปัจจุบนั ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูแ้ ปรรู ปน้ าตาลโตนดจังหวัดเพชรบุรี จากนั้นจึงนาข้อมูลในแต่
ละส่ วนมารวบรวม สรุ ป แก้ไขและปรับปรุ งด้วยวิธีและทฤษฎีทางวิชาการเพื่อให้ได้รูปแบบการบริ หารต้นทุนการแปรรู ปน้ าตาล
โตนดและแนวทางการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับการบริ หารตันทุนที่อาจเกิดขึ้นสาหรับกลุ่มวิสาหกิจแปรรู ปน้ าตาลโตนด
ในจังหวัดเพชรบุรี
3. การสร้ างเครื่ องมื อ ในการศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ มุ่งเน้นให้ได้มาซึ่ งข้อมูล และคาตอบที่ เป็ นจริ ง ครอบคลุมประเด็นอย่าง
สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่มุ่งศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เทคนิคหลายเพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริ งในชุมชนที่ศึกษา รวมทั้งเป็ นการลด
ช่องว่างระหว่างผูว้ ิจยั กับกลุ่มเป้ าหมายได้มีโอกาสสนิ มสนมกันมากขึ้น มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นเสมือนผูว้ ิจยั เป็ นคนในชุมชน
เนื่ องจากในการศึ กษาครั้งนี้ โดยข้อมูลวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ได้คน้ คว้าข้อมูลจากเอกสาร และใช้การสัมภาษณ์
เชิ งลึก (In-depth Interview) เป็ นเครื่ องมือที่ ใช้ในการศึ กษาและ รวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ข้อมูลทางด้านเอกสาร
ค้นคว้าและข้อมูลโดยการค้นหาทาง Internet จากWebsite ต่าง ๆ รวมไปถึงแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเสริ ม
การสัมภาษณ์เชิงลึกในลักษณะสัมภาษณ์แบบเป็ นทางการ โดยผูว้ ิจยั ติดต่อนัดวันและเวลาสาหรับเข้าสัมภาษณ์รวมถึงเก็บข้อมูล
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชมกระบวนการแปรรู ปน้ าตาลโตนดในวิสาหกิจชุมชนทั้ง 8 กลุ่ม ไว้ล่วงหน้าก่อน
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สาหรั บการสร้ างเครื่ องมื อในการวิจัยครั้ งนี้ อาศัยแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องเป็ นกรอบในการสร้ างแบบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถามสาหรับเก็บข้อมูลจากตัวแทนผูเ้ กี่ยวข้องการบริ หารต้นทุนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยในส่ วนของ
แบบสอบถามจะใช้เกณฑ์การประเมินคะแนนตามแบบของลิเคิทสเกล (Likert Scale) ระดับคะแนน 1 – 5 และแบบสัมภาษณ์แบบ
มี โครงสร้ าง(Structured Interview) โดยทาการบันทึ กเสี ยงและจดบันทึ กข้อมูลในขณะการสัมภาษณ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อ มู ล
ประกอบการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ปลายเปิ ด (Open-ended Question) ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์สามารถตอบได้อย่างเป็ น
อิสระตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การเก็บข้อมูลจากประชากร มีรายละเอียดครอบคลุม 4 ส่ วนดังนี้ ส่ วนที่ 1 รายละเอียดทัว่ ไปของ
ข้อมูลของวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย จานวนสมาชิก อายุของกิจการ จานวนเงินลงทุน และแหล่งเงินทุน ส่ วนที่ 2 ข้อมูลด้าน
ผลกระทบการบริ หารต้นทุน ลาดับความสาคัญของต้นทุน และระดับผลกระทบของต้นทุนแต่ละด้านของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปร
รู ปน้ าตาลโตนด ในจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย ต้นทุนด้านการตลาด ต้นทุนด้านการผลิต ต้นทุนด้านการเงิน และต้นทุนด้านการ
จัดการ ซึ่งมีลกั ษณะคาถามแบบปลายปิ ด(Close-ended Question) และปลายเปิ ด (Open-ended Question) เพื่อที่จะให้ผตู ้ อบได้ตอบ
แบบสอบถามได้อย่างอิสระ และแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่เกี่ยวกับการจัดการต้นทุน รวมทั้งการให้ขอ้ เสนอแนะที่มีประโยชน์
เพื่อที่จะนามาปรับปรุ งให้เข้ากับการบริ หารต้นทุนในวิสาหกิจชุมชนแปรรู ปน้ าตาลโตนด ส่ วนที่ 3 คาถามประกอบการสัมภาษณ์
ประกอบด้วย แนวทางการบริ หารต้นทุน และ ปั ญหาในการบริ หารต้นทุนการแปรรู ปน้ าตาลโตนดของกลุ่มวิสาหกิจแปรรู ปน้ าตาล
โตนดในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่ งมีลกั ษณะคาถามแบบปลายเปิ ด (Open-ended Question) เพื่อที่จะให้ผสู ้ ัมภาษณ์ได้ตอบแบบสอบถาม
ได้อย่างอิสระ และแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่เกี่ยวกับการจัดการต้นทุน รวมทั้งการให้ขอ้ เสนอแนะที่มีประโยชน์ เพื่อที่จะนามา
ปรับปรุ งให้เข้ากับการบริ หารต้นทุนในวิสาหกิจชุมชนแปรรู ปน้ าตาลโตนด ส่ วนที่ 4 ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแปรรู ปน้ าตาลโตนด
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล จากแหล่งปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สมาชิ กกลุ่มวิสาหกิ จแปรรู ปน้ าตาลโตนด
จังหวัดเพชรบุรี ผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชี และ/หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจในการบริ หารต้นทุนของกลุ่ม และจากแหล่งทุติย
ภูมิซ่ ึงได้จากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ หนังสื องานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลทั้งหมดใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล
ตั้งแต่เดือน มกราคม- เมษายน 2562
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป และลาดับต้นทุนโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
SPSS Version 22 ซึ่งสามารถอธิบายวิธีการทางสถิติและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยวิเคราะห์
การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และ ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
นอกจากนี้ ยงั วิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยการบรรยายและรายงานผลการศึกษาการบริ หารจัดการต้นทุนการแปรรู ปน้ าตาลโตนดของ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่ งมีการวิเคราะห์เนื้ อหาและสรุ ปประเด็นเกี่ยวกับการบริ หารต้นทุนแบบเดิม ลาดับความสาคัญ
ของต้นทุน ปั ญหาเกี่ยวกับต้นทุนที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั รวมไปถึงแนวทางแก้ไขให้วิสาหกิจสามารถบริ หารจัดการต้นทุนได้อย่าง
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น
6. การสังเคราะห์ นาผลวิจยั ที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วถอดองค์ความรู ้ สรุ ปประเด็นปั ญหา และนาเข้าสู่ การแก้ไขปั ญหาใน
การบริ หารจัดการต้นทุนการแปรรู ปผลิตภัณฑ์น้ าตาลในกลุ่มผูผ้ ลิตขนาดเล็กและกลุ่มชุมชนโดยนาเสนอต่อชุมชนและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ต่อไป

ผลการวิจัย
คณะผู ้วิ จัย ลงพื้ น ที่ ศึ ก ษาและเก็ บ ข้อ มู ล การศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ งการบริ ห ารต้น ทุ น กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนน้ าตาลโตนด
จังหวัดเพชรบุรี พบว่า
1. ส่วนข้อมูลพื้นฐาน
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ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ มีหน้าที่ จดั ทาบัญชี และ/หรื อผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจในการบริ หาร
ต้นทุนของกลุ่ม จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
ข้ อมูลทัว่ ไป
จานวน (N=30)
ร้ อยละ
เพศ
ชาย
12
40.00
หญิง
18
60.00
อายุ
20 - 30 ปี
0
0.00
31 - 40 ปี
1
3.33
41 - 50 ปี
14
46.67
50 ปี ขึ้นไป
15
50.00
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
12
40.00
มัธยมศึกษา/ปวช.
14
46.67
ปวส.
0
0.00
ปริ ญญาตรี
4
13.33
สูงกว่าปริ ญญาตรี
0
0.00
จานวนปี ทีด่ าเนินการ
น้อยกว่า 3 ปี
6
20.00
3 - 6 ปี
12
40.00
7 - 10 ปี
0
0.00
มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
12
40.00
จานวนสมาชิก
1 - 5 คน
0
0.00
6 - 10 คน
11
36.67
11 - 15 คน
7
23.33
มากกว่า 15 คนขึ้นไป
12
40.00
จานวนเงินลงทุน
น้อยกว่า 50000 บาท
24
80.00
50001 - 100000 บาท
6
20.00
100001 - 150000 บาท
0
0.00
มากกว่า 150000 บาท ขึ้นไป
0
0.00
สหกรณ์
1
3.33
แหล่ งเงินทุน
ธนาคารพาณิ ชย์
1
3.33
กรรมการ/สมาชิก
4
13.34
อื่นๆ
24
80.00
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป พบว่า กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 60 มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ
50 จบปี การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา/ปวช. คิดเป็ นร้อยละ 46.67 รองลงมาคือ ประถมศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 40 และ ปริ ญญาตรี
คิดเป็ นร้อยละ 13.33 และส่วนใหญ่เปิ ดดาเนินการ เป็ น วิสาหกิจชุมชนเป็ นระยะเวลาคือ 3 – 6 ปี และมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป ในด้าน
จ านวนสมาชิ ก พบว่า กลุ่ ม วิส าหกิ จ ชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ มี จ านวนสมาชิ ก มากกว่า 15 คนขึ้ น ไป มี จ านวนเงิ น ลงทุ น น้อ ยกว่า
50,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 80 โดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะมีแหล่งเงินลงทุนจากแหล่งอื่นๆ นอกจาก สหกรณ์ สมาชิก และธนาคาร
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 80
2. ข้อมูลเกี่ยวกับลาดับความสาคัญของต้นทุน
ตารางที่ 2 ลาดับความสาคัญของต้นทุนและการส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจ

ต้ นทุน

ให้ ความสาคัญ

ให้ ความสาคัญ

ให้ ความสาคัญ

ให้ ความสาคัญ

เป็ นอันดับที่ 1

เป็ นอันดับที่ 2

เป็ นอันดับที่ 3

เป็ นอันดับที่ 4

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

ด้านการตลาด

0

0

0

0

0

0

30

100

ด้านการผลิต

24

80

6

20

0

0

0

0

ด้านการเงิน

6

20

12

40

12

40

0

0

ด้านการจัดการ

0

0

12

40

18

60

0

0

จากการการสัมภาษณ์และสังเกตจากเอกสารรายการค้าของกลุ่มวิสาหกิจ พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรู ปน้ าตาลโตนด
ให้ความสาคัญต้นทุนด้านการผลิตมากที่สุดเป็ นอันดับ 1 รองลงมาคือต้นทุนด้านการเงินเป็ นอันดับที่ 2 ต้นทุนด้านการจัดการเป็ น
อันดับที่ 3 และต้นทุนด้านการตลาดเป็ นอันดับสุดท้าย และเมื่อทาการวิเคราะห์ระดับของผลกระทบจากการบริ หารต้นทุนในส่ วน
ต่าง ๆ จะพบว่า เมื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรู ปน้ าตาลโตนดมีการบริ หารจัดการ ค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ กิจการจะได้รับผลกระทบ
ระดับที่ต่างกัน ดังต่อไปนี้
การบริ ห ารจัด การต้น ทุ น ค่า บรรจุ ภ ัณ ฑ์ส่ ง ผลกระทบต้นทุ นด้านการตลาด, การบริ ห ารจัด การที่ ต ้น ทุ น ค่า วัส ดุ ส่ง
ผลกระทบต่อต้นทุนด้านการผลิต, การบริ หารจัดการต้นทุนเก็บรักษาสิ นค้าส่ งผลกระทบต่อต้นทุนด้านการเงิน, และการบริ หาร
จัดการที่ ตน้ ทุนค่าสวัสดิ การสมาชิ กผลกระทบต่อต้นทุนด้านการจัดการได้มากที่ สุด โดยในส่ วนของการวิเคราะห์แนวทางใน
การบริ หารต้นทุนสามารถหาข้อสรุ ปจาแนกตามการบริ หารต้นทุนแยกรายด้านได้ดงั ต่อไปนี้
ด้านการตลาด กลุ่มวิสาหกิจแปรรู ปน้ าตาลโตนด มีการบริ หารต้นทุนโดย การร่ วมจัดตั้งสมาคมผูป้ ระกอบการเพื่อป้ องกัน
การแข่งขันด้านราคามากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.42 รองลงมาคือ เลือกขายสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อที่เสนอราคาสู งสุ ด มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.75
รองลงมาคือ ขยายเครื อข่ายร้านค้าในชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.08 รองลงมาคือ ลดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2.43
รองลงมาคือ ลดส่วนลดการค้าและยกเลิกส่วนลดการค้า มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 0.00
ด้านการผลิต กลุ่มวิสาหกิจแปรรู ปน้ าตาลโตนด มีการบริ หารต้นทุนโดย ทาการผลิตแบบผสมผสานมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 3.83 รองลงมาคือ จัดการด้านคุณภาพเพื่อลดผลเสี ย มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.77 รองลงมาคือ ทาการผลิตแบบผสมผสานด้วยการปลูกพืช
มากกว่า 1 ชนิ ด มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.72 รองลงมาคือ วางแผนบารุ งรักษาเครื่ องจักรเชิงป้ องกันแทนเชิงแก้ไข มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.60 และ
พัฒนาพันธุ์ตน้ ตาล มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.33
ด้านการเงิน กลุ่มวิสาหกิจแปรรู ปน้ าตาลโตนด มีการบริ หารต้นทุนโดย ผลิตสิ นค้าให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า
เพื่อลดต้นทุนในการเก็บรักษาสิ นค้ามากที่ สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.90 รองลงมาคือ ทาบัญชี รายรับและรายจ่าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.96
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รองลงมาคื อ ชาระเจ้าหนี้ ตรงตามกาหนดเวลา มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 2.45 รองลงมาคื อ จัดหาแหล่งเงิ นกู้ยืมที่ มีอตั ราดอกเบี้ ยต่ าสุ ด
มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.55 รองลงมาคือ จัดทางบประมาณ และประมาณกระแสเงินสดประจาปี มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 1.17 และลดระยะเวลาการ
ให้เครดิตกับลูกค้า มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 0.00
ด้านการจัดการ กลุ่มวิสาหกิจแปรรู ปน้ าตาลโตนด มีการบริ หารต้นทุนโดย มีการคิดค้นหาวิธีในการนาเศษซากวัตถุดิบมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.81 รองลงมาคือ ใช้ประโยชน์จากบุคลากรในพื้นที่ที่มีความชานาญ มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.47 และ
มีการฝึ กอบรมสมาชิกให้มีความรู ้ความชานาญในการผลิต มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.77
3. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับการสัมภาษณ์พบว่า รายได้ของกลุ่มวิสาหกิ จทั้งหมดจะอยูป่ ระมาณ 27,000บาท – 60,000 บาท
โดยมีรายได้เฉลี่ยจะอยู่ที่ 37,400 บาท ต่อเดื อน ซึ่ งกลุ่มวิสาหกิ จระบุว่ามีรายได้ดงั กล่าวเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่ เป็ นต้นทุนของ
กิจการ ในส่วนของการบริ หารจัดการต้นทุนกลุ่มวิสาหกิจส่วนใหญ่มีการบริ หารต้นทุนโดยการเลือกซื้อวัตถุดิบจากในพื้นที่เพื่อลด
ค่าขนส่งและสามารถเลือกวัตถุดิบที่ตอ้ งการได้อย่างมีคุณภาพมีการสัง่ ซื้อในปริ มาณที่เหมาะสมต่อกาลังการผลิตในแต่ละช่วงเพื่อ
ควบคุมต้นทุนด้านวัตถุดิบอีกทางหนึ่งด้วย ในส่ วนการควบคุมต้นทุนในกระบวนการด้านการผลิตกลุ่มวิสาหกิจทั้งหมดมีการใช้
วัตถุดิบที่เหมาะสมต่อการผลิตสิ นค้าตามรอบคาสั่งซื้ อจึงทาให้สินค้าที่ผลิตเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ในขณะที่ทางด้าน
การตลาด กลุ่มวิสาหกิ จทั้งหมดที่ ให้การสัมภาษณ์ยงั ไม่มีการบริ หารต้นทุนทางด้านการตลาดเนื่ องจากกลุ่มวิสาหกิ จชุมชนไม่
สนใจที่จะเพิ่มยอดขายเองจากกาลังจากการผลิตที่มีอยูอ่ ย่างจากัดเป็ นผลให้ไม่มีการทาการตลาดและไม่มีตน้ ทุนทางการตลาดอยู่
ในระดับที่ ตอ้ งบริ หารจัดการ กลุ่ ม วิส าหกิ จ ทั้งหมดที่ ให้ก ารสัม ภาษณ์ มี ความพึ งพอใจในตัว สิ น ค้า ของกลุ่ มแล้ว และคิ ดว่า
ผลิ ตภัณฑ์แปรรู ปน้ าตาลโตนดอื่ น ๆ ไม่มีผลกระทบเนื่ องจากน้ าตาลในแต่ละพื้นที่ มีคุณภาพและราคาที่ แตกต่างกันออกไป
ซึ่ งตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั สิ นค้ามีการเพิ่มราคาขึ้นตามราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น และกลุ่มวิสาหกิจทั้งหมดสามารถยกระดับรายได้ให้
คนในชุมชนเพิ่มมากขึ้นเนื่ องจากคนในชุมชนที่ทาอาชีพทานาเป็ นหลักสามารถแบ่งเวลามาทางานกับกลุ่มวิสาหกิจเพื่อเป็ นอาชีพ
เสริ มได้อีกด้วย

อภิปรายผล
จากข้อมูลที่ได้ศึกษาวิจยั ดังกล่าวมาในข้างต้น คณะผูว้ จิ ยั จึงสามารถสรุ ปผลการศึกษาวิจยั ร่ วมกับวัตถุประสงค์การวิจยั ได้
ดังต่อไปนี้
1. จากการศึกษาลาดับความสาคัญของต้นทุนในแต่ละด้านของกลุ่มผูผ้ ลิตน้ าตาลโตนด พบว่ากลุ่มผูผ้ ลิตน้ าตาลโตนด
ให้ความสาคัญกับต้นทุนด้านการจัดการมากที่สุดเป็ นอันดับที่ 1 รองลงมาคือต้นทุนด้านการผลิตเป็ นลาดับที่ 2 ให้ความสาคัญกับ
ต้นทุนด้านการเงิ นเป็ นลาดับที่ 3 และให้ความสาคัญกับต้นทุนด้านการตลาดเป็ นลาดับที่ 4 โดยผลวิจยั มีความแตกต่างกับการ
ศึกษาวิจยั ของ ดวงสมร ฟักสังข์ [9] ที่ศึกษาเกี่ยวกับการบริ หารต้นทุนของกลุ่มผูผ้ ลิตน้ าตาลมะพร้าวในจังหวัดสมุทรสงครามที่
พบว่า กลุ่มผูผ้ ลิตให้ความสาคัญกับต้นทุนด้านการผลิตมากที่สุดเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือด้านการตลาด ซึ่ งสาเหตุของความ
แตกต่ า งอาจเนื่ อ งมาจากต้น ทุ นวัตถุ ดิบและอัต ราการแข่งขันในตลาดของผลิ ตภัณ ฑ์ที่แตกต่า งกัน เนื่ อ งจากน้ า ตาลโตนดมี
การแข่งขันในตลาดต่าโดยมีผผู ้ ลิตน้อยรายเนื่ องจากขั้นตอนการผลิตมีความยุง่ ยากในขณะที่ความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
เรื่ อย ๆ โดยข้อสรุ ปจากการสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิ จนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ วิมล อังควานิ ช และ นภสมน นิ จรันดร์ [10]
ที่ ศึกษาเรื่ อง การทาน้ าตาลโตนดในอาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี และพบว่าอาชี พการทาน้ าตาลโตนดแบบดั้งเดิมมีแนวโน้ม
ลดลงเนื่องจากความยุง่ ยากในการผลิต
2. ผลจากการวิเคราะห์แนวทางการบริ หารต้นทุนของกลุ่มผูผ้ ลิตน้ าตาลโตนดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
พบว่า ต้นทุนด้านการผลิต กลุ่มผูผ้ ลิตน้ าตาลโตนดจะใช้แนวทางทาการผลิตแบบผสมผสานร่ วมกับจัดการด้านคุณภาพเพื่อลด
ผลเสี ย ในด้า นการตลาดใช้แ นวทางเลื อ กขายสิ น ค้า ให้กับ ผูซ้ ้ื อ ที่ เ สนอราคาสู ง สุ ด ร่ ว มกับ การจัด ตั้ง สมาคมผูป้ ระกอบการ
เพื่อป้ องกันการแข่งขันด้านราคามากที่ สุด และเลื อกขายสิ นค้าให้กับผูซ้ ้ื อที่ เสนอราคาสู งสุ ด ซึ่ งผลการวิจยั มี ความขัดแย้งกับ
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งานวิจัยของ ธี รารั ตน์ มงคลโสฬศ และ ชนิ สรา แก้วสวรรค์ [11] ที่ พบว่า ผูป้ ระกอบการน้ าตาลโตนดมี ความคิดเห็ นมุ่งเน้น
การพัฒนาและการแข่งขันด้านการตลาดโดยการสร้างความแตกต่าง พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีลกั ษณะที่เหมาะสมกับการนาไปใช้งาน
ควรมีการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มให้มีการผลิตที่สม่าเสมอเพื่อทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้จกั สิ นค้ามากขึ้น ซึ่งเป็ นการขยายฐานลูกค้าให้
เพิ่มมากขึ้น และควรปรับปรุ งตราผลิตภัณฑ์ให้เด่นชัดมากยิง่ ขึ้น
ในด้านการเงิน กลุ่มวิสาหกิจมุ่งใช้แนวทางผลิตสิ นค้าให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าเพื่อลดต้นทุนในการ
เก็บรักษาสิ นค้ามากที่สุดร่ วมกับทาบัญชีรายรับและรายจ่าย และ ในด้านการจัดการใช้แนวทางการคิดค้นหาวิธีในการนาเศษซาก
วัตถุดิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์รวมถึงใช้ประโยชน์จากบุคลากรในพื้นที่ที่มีความชานาญ

ข้ อเสนอแนะ
1. กลุ่มวิสาหกิ จชุมชนผูแ้ ปรรู ปน้ าตาลโตนดไม่ได้ให้ความสาคัญกับการแข่งขันด้านการตลาด เนื่ องจากในปั จจุบนั มี
กาลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น กลุ่มผูผ้ ลิตอาจจาเป็ นต้องให้ความสนใจในด้านการเพิ่มและบริ หารกาลังการผลิต
เพื่อให้กลุ่มสามารถผลิตสิ นค้าออกมาตอบสนองความต้องการของตลาดได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็ นการเพิ่มรายได้ให้กบั กลุ่ม
2. การศึกษาครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูศ้ ึกษาและผูท้ ี่สนใจในศึกษาเกี่ยวกับการแปรรู ปน้ าตาลโตนด อีกทั้งยังสามารถ
ใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการประกอบการตัดสิ นใจและเปรี ยบเทียบในการลงทุนธุรกิจแปรรู ปน้ าตาลโตนด
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