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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาล าดบัความส าคัญและ
แนวทางของการบริหารตน้ทุนในแต่ละดา้นของกลุ่มแปรรูปน ้ าตาลโตนด วิสาหกิจชุมชนจงัหวดัเพชรบุรี และศึกษารูปแบบการบริหาร
ตน้ทุนของกลุ่มแปรรูปน ้ าตาลโตนดวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัเพชรบุรี เก็บขอ้มูลจากประชากรทุกหน่วยซ่ึงเป็นกลุ่มแปรรูปน ้ าตาลโตนด
วิสาหกิจชุมชนทั้งหมดในจงัหวดัเพชรบุรี จ  านวน 8 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1)วิสาหกิจชุมชนวงัตาล 2)วิสาหกิจชุมชนตาลโตนดบา้นดงห้วยหลวง  
3)วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษท์  าน ้ าตาลโตนดบา้นทา้ยหลวง 4)วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษผ์ลิตน ้ าตาลโตนดบา้นโปร่งสลอด 5)วิสาหกิจ
ชุมชนทองมว้นน ้ าตาลโตนด 6)วิสาหกิจชุมชนผลิตภณัฑต์าลโตนดต าบลดอนยาง 7)วิสาหกิจชุมชนขวญัเพชรขนมทองมว้นน ้ าตาลโตนด 
และ 8) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน ้ าตาลโตนดบา้นดงห้วยหลวง โดยสอบถามจากสมาชิกผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการบริหารตน้ทุนกลุ่มจ านวน 30 ราย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลประกอบดว้ยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ผลโดยใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่  ความถ่ี ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ียและ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การศึกษาพบว่า วิสาหกิจชุมชนให้ความส าคญักับการบริหารตน้ทุน และพบว่าตน้ทุนท่ีวิสาหกิจ
ชุมชนให้ความส าคญัและมีผลต่อการด าเนินธุรกิจมากท่ีสุด คือ ตน้ทุนดา้นการผลิต รองลงมาคือ ตน้ทุนดา้นการเงิน  ตน้ทุนดา้นการจดัการ 
และ ตน้ทุนดา้นการตลาดเป็นล าดบัสุดทา้ย โดยมีแนวทางการบริหารตน้ทุนหลกัคือ วสิาหกิจชุมชนใหค้วามส าคญักบัการบริหารตน้ทุนดา้น
การผลิตมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่  ดา้นการตลาด ดา้นการจดัการ และดา้นการเงิน ตามล าดบั 
 

ค าส าคัญ : รูปแบบการบริหารตน้ทุน น ้าตาลโตนด  วสิาหกิจชุมชน 
 

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 
 
 

บทน า   
จงัหวดัเพชรบุรี หรือท่ีรู้จกักนัในนามเมืองพริบพรี เมืองพลิบพลี หรือเมืองเพชร นบัเป็นอีกหน่ึงจงัหวดัในประเทศไทยท่ี

มีประวติัศาสตร์เก่าแก่ มีมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีคุณค่า รวมไปถึงมีเอกลกัษณ์ท่ีหลากหลายในทอ้งถ่ิน เช่น แหล่งโบราณสถาน 
ประวติัศาสตร์ สกุลช่างเมืองเพชร ประเพณี วิถีชีวิต การละเล่นพ้ืนบา้น ภาษา ภูมิปัญญา อาหาร และอาชีพ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการ
สืบสานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษท่ีได้ส่งต่อกนัมายงัชนรุ่นหลงั จากรุ่นสู่รุ่น ซ่ึงนับว่าเป็นวิถีชีวิตอนัทรงคุณค่าท่ีมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั ควรค่าแก่การด ารงรักษาไว ้[1] โดยลกัษณะทางกายภาพของจงัหวดัมีความเหมาะสมกบัการท าเกษตรกรรม เป็นพ้ืนท่ี
ราบลุ่มแม่น ้ าและมีชายฝ่ังทะเล จึงท าใหค้นในพ้ืนท่ีจงัหวดัเพชรบุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั อาทิ การ
ท านา ท าสวน ท าการประมง เล้ียงสตัว ์การท าน ้ าตาลโตนด และผลิตภณัฑจ์ากตาลโตนด ซ่ึงตาลโตนดถือเป็นพืชเศรษฐกิจเก่าแก่ท่ี
ส าคญัอยา่งหน่ึงของจงัหวดัเพชรบุรีท่ีถูกคน้พบมาเป็นเวลานานนบัพนัปี [1] มีส่วนส าคญัในการสรรสร้างภูมิปัญญาท่ีหลากหลาย
ในการใชป้ระโยชน์ตั้งแต่ปลายรากจนถึงใบหลายร้อยชนิด อีกทั้งยงัมีจ านวนมากจนกลายเป็นเอกลกัษณ์ประจ าจงัหวดัมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์[2] ไดพ้ิจารณาคดัเลือกจงัหวดัเพชรบุรีเป็น 1 ใน 10 จงัหวดัเมือง
ตน้แบบเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative City) ในดา้น “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” 

ตาลโตนด (Asian palmyra palm) เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัชนิดหน่ึงของจงัหวดัเพชรบุรี จดัเป็นไมต้ระกูลปาลม์เก่าแก่
ตระกูลหน่ึง จนกลายเป็นสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงของจงัหวดัเพชรบุรี ท่ีเก่ียวพนักบัวิถีชีวิต ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงตาลโตนดมี
จุดเด่นมากมาย ทั้งการเป็นส่วนหน่ึงของอาหารคาวหวาน นอกจากน้ียงัมีผลผลิตจากตาลโตนด เพ่ือเพ่ิมมูลค่าตาลโตนดและ
ผลิตภณัฑจ์ากตาลโตนด ซ่ึงจะท าให้มีปริมาณผลิตภณัฑด์า้นอาหารแปรรูปจากตาลโตนดมากข้ึน เช่น น ้ าตาลไซรัป น ้ าส้มสายชู 
วิตามิน น ้ าตาลโตนดผง และขนมหวานประเภทต่าง ๆ เป็นตน้ รวมทั้งมีผลิตภณัฑแ์ปรรูป เคร่ืองใชไ้มส้อยจากตาลโตนดมากข้ึน 
เช่น โคมไฟ พวงกญุแจ ของใช ้ของฝากหรือของท่ีระลึก นอกจากน้ี ตาลโตนดยงัใชป้ระโยชน์ไดม้ากมายตั้งแต่รากจนถึงยอดและ
ใบ จึงเป็นท่ียอมรับกนัวา่ ตาลโตนด มีศกัยภาพหลายดา้น ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ดา้นอาหารการกิน ดา้น
ของประดบัตกแต่งท่ีผลิตจากตน้ตาล ดา้นอุตสาหกรรมอาหาร เป็นตน้ ซ่ึงสร้างรายไดจ้ านวนมากให้กบัประชาชนในจงัหวดั
เพชรบุรี [3] 

การน าส่วนต่าง ๆ ของตน้ตาลโตนดมาแปรรูปนั้น สามารถท าไดห้ลากหลาย ผลิตผลหลกัท่ีไดจ้ากตาลโตนดท่ีเป็นท่ีรู้จกั
กนัดีและมีช่ือเสียงอยา่งแพร่หลายมากท่ีสุดคือ น ้ าตาลโตนด [4] โดยในปัจจุบนัไดมี้การน าน ้ าตาลโตนดมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์
ต่าง ๆ มีการดดัแปลงให้เขา้กบัยคุสมยัและความนิยมของผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน อีกทั้งยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
เพ่ือให้เกิดการด ารงรักษาอนุรักษ ์และสานต่อเอกลกัษณ์ของการผลิตน ้ าตาลโตนดอนัเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจงัหวดัเพชรบุรีใหค้ง
อยูต่่อไป โดยส่ิงหน่ึงท่ีรัฐบาลไดด้ าเนินการ คือ การผลกัดนันโยบายจากรากหญา้สู่รากแกว้ ซ่ึงใหค้วามส าคญัในการมุ่งเสริมสร้าง
ศกัยภาพสินคา้และเพ่ิมมูลค่าทางดา้นการผลิตและบริการ โดยการผลิตหรือจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินให้กลายเป็นสินคา้ท่ี
มีคุณภาพ มีจุดเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ินในสามารถจ าหน่ายทั้งตลาดภายในและ
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ต่างประเทศได ้[5] ทั้ งน้ีจึงไดมี้การจดัตั้งวิสาหกิจชุมชนซ่ึงเป็นองคก์รประชาชนภายใตพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ. 2548 ข้ึน เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุนเศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานส าคญัของการพฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพียงท่ีมีอยูแ่ลว้จ านวน
หน่ึงให้ไดรั้บการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การสร้างรายได ้การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การพฒันาความสามารถใน
การจดัการ การพฒันาการรวมตวัในรูปแบบของวิสาหกิจชุมขน และชุมชนพึ่งพาตนเองได ้และพฒันาระบบเศรษฐกิจชุมชนใหมี้
ความเขม้แขง็ สามารถพฒันาไปสู่การเป็นผูป้ระกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่มไดใ้นอนาคต  ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวมีลกัษณะ
เป็นเคร่ืองมือหรือกระบวนการสร้างระบบแบบพ่ึงพาตนเองให้เกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจชุมชนโดยยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ใช้
หลกัการริเร่ิมและด าเนินการโดยชุมชนด้วยการน าภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล ก่อเกิดนวตักรรม มีการ
ด าเนินการแบบบูรณาการ มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหวัใจส าคญั รวมไปถึงการบริหารจดัการดา้นการผลิตและการตลาดท่ีเหมาะสม
กบัสภาพแวดลอ้มและศกัยภาพของชุมชน มุ่งเนน้จุดส าคญัใหเ้กิดการลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได ้[6] 

การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพจึงนบัไดว้่าเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการผลกัดนัในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สามารถด าเนินงานได้อย่างมั่นคงและเกิดความยัง่ยืน ก่อให้เกิดรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย และท าให้สมาชิกกลุ่มได้รับ
ผลตอบแทนเพียงพอต่อการด ารงชีพอยา่งมีคุณภาพ ซ่ึงในการบริหารจดัการสามารถแบ่งออกไดห้ลายส่วน เช่น การจดัการแรงงาน 
การตลาด และการบริหารตน้ทุน [7] 

การบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ ถือเป็นการตอบสนองต่อ กระบวนการบริหารสมยัใหม่ ในสภาพการณ์การ แข่งขนัทาง
ธุรกิจในปัจจุบนั ผูบ้ริหารไดต้ระหนกัถึง ความส าคญัของขอ้มูลทางการบญัชี ขอ้มูลตน้ทุน จะเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ ซ่ึง
นักบญัชีตอ้ง พฒันาแนวทางในการวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูล ต่อผูบ้ริหาร แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารตน้ทุน เชิงกลยทุธ์จึงมี
บทบาท และทวีความส าคญัมากข้ึน ในปัจจุบนัการบริหารตน้ทุนเชิงกลยทุธ์ หมายถึง การวิเคราะห์และการน าเสนอขอ้มูลตน้ทุน
โดยมุ่งเนน้ใหข้อ้มูลตน้ทุนนั้นส าคญัต่อการบริหารองคก์าร และการตดัสินใจในการตั้งราคาขาย ซ่ึงเป็นการ ตดัสินใจเชิงกลยทุธ์มี
ผลกระทบต่อปริมาณการผลิต และการขายสินคา้ ตลอดจนรายไดแ้ละตน้ทุนขององคก์ร [8] 

ในดา้นของการบริหารตน้ทุน ในส่วนของการบริหารตน้ทุนการผลิตถือเป็นกลยทุธ์ท่ีมีความส าคญัอยา่งมาก โดยมุ่งเนน้
การบริหารจดัการเพ่ือใหต้น้ทุนการผลิตและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ลดลง ท าใหก้ าไรเพ่ิมข้ึน ซ่ึงหากผูป้ระกอบการสามารถบริหารตน้ทุน
ไดอ้ย่างมีคุณภาพจะเป็นผลท าให้เกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางการตลาด มีโอกาสท่ีธุรกิจจะประสบผลส าเร็จมากกวา่ 
ไดผ้ลก าไรตามเป้าหมาย และมีความพร้อมในการรับมือความเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตต่อไป ทั้งยงั
ส่งผลใหเ้กษตรกรมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนอีกดว้ย 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจยัเล็งเห็นความส าคญัของการอนุรักษว์ฒันธรรมการผลิตน ้ าตาลโตนดอนัเป็นเอกลกัษณ์
เก่าแก่ของจงัหวดัเพชรบุรีให้สืบทอด คงอยู ่เป็นอาชีพของชุมชนทอ้งถ่ิน ดว้ยการยกระดบัการบริหารตน้ทุนการแปรรูปน ้ าตาล
โตนดของวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัเพชรบุรี เพื่อเป็นการพฒันาระบบการบริหารจดัการตน้ทุนใหชุ้มชนมีแนวทางส าหรับจดัการ
และบริหารตน้ทุนการผลิตน ้ าตาลโตนด โดยจะน ามาซ่ึงการแกไ้ขปัญหาท่ีมกัเกิดข้ึนในกระบวนการค านวณตน้ทุนการผลิตอยา่งมี
ประสิทธิภาพ มีผลก าไรท่ีมากข้ึน มีก าลงัใจในการสืบทอดภูมิปัญญาพ้ืนบา้น อีกทั้งองคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งยงัสามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยไปใช้ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณส าหรับสนับสนุนกลุ่มผูผ้ลิต
ผลิตภณัฑจ์ากพืชทอ้งถ่ินรวมไปถึงกลุ่มเกษตรกรใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
1. เพ่ือศึกษาล าดบัความส าคญัและแนวทางการจดัการตน้ทุนในแต่ละดา้นของกลุ่มแปรรูปน ้ าตาลโตนด วิสาหกิจชุมชน

จงัหวดัเพชรบุรี 
2. เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารตน้ทุนของกลุ่มแปรรูปน ้ าตาลโตนด วสิาหกิจชุมชนจงัหวดัเพชรบุรี 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
ในการด าเนินการศึกษาวิจยัเป็นวิจยัแบบผสมระหวา่งวิจยัเชิงปริมาณและวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงศึกษาขอ้มูลแบบรอบดา้น 

เพื่อท าความเขา้ใจบริบทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูแ้ปรรูปน ้ าตาลโตนดในจงัหวดัเพชรบุรีโดยเก็บรายละเอียดและวิเคราะห์ขอ้มูล
เก่ียวกบัหลกัการปฏิบติังานและการบริหารจดัการเก่ียวกบัตน้ทุน เพ่ือท าความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนซ่ึงจะน าไปสู่การวจิยั 
พฒันา และแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นโดยการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท่ีไดจ้ากกลุ่มวสิาหกิจชุมชน และ
ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีไดจ้ากการคน้ควา้จากวารสารเอกสาร ต ารา และขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ตลอดทั้งแนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการอธิบายผลของการวจิยัใหมี้ความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือโดยมีรายละเอียดวธีิการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มแปรรูปน ้ าตาลโตนดวิสาหกิจชุมชนทั้ งหมดในจังหวัดเพชรบุรี  
จ านวน 8 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) วิสาหกิจชุมชนวงัตาล 2) วิสาหกิจชุมชนตาลโตนดบา้นดงห้วยหลวง 3) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ท า
น ้ าตาลโตนดบา้นทา้ยหลวง 4) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษผ์ลิตน ้ าตาลโตนดบา้นโปร่งสลอด 5) วิสาหกิจชุมชนทองมว้นน ้ าตาล
โตนด 6) วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ตาลโตนดต าบลดอนยาง 7) วิสาหกิจชุมชนขวญัเพชรขนมทองม้วนน ้ าตาลโตนด และ  
8) วสิาหกิจชุมชนกลุ่มน ้ าตาลโตนดบา้นดงหว้ยหลวง 

2. กรอบแนวคิดการวจิยั  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการล าดบัความส าคญัของตน้ทุน ระดบัผลกระทบของตน้ทุน แนวทางการบริหารตน้ทุน และ

ปัญหาในการบริหารตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนปัจจุบนัในกลุ่มวสิาหกิจชุมชนผูแ้ปรรูปน ้ าตาลโตนดจงัหวดัเพชรบุรี จากนั้นจึงน าขอ้มูลในแต่
ละส่วนมารวบรวม สรุป แกไ้ขและปรับปรุงดว้ยวิธีและทฤษฎีทางวิชาการเพ่ือใหไ้ดรู้ปแบบการบริหารตน้ทุนการแปรรูปน ้ าตาล
โตนดและแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการบริหารตนัทุนท่ีอาจเกิดข้ึนส าหรับกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปน ้ าตาลโตนด
ในจงัหวดัเพชรบุรี 

3. การสร้างเคร่ืองมือในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเน้นให้ได้มาซ่ึงขอ้มูล และค าตอบท่ีเป็นจริง ครอบคลุมประเด็นอย่าง
สมบูรณ์ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัท่ีมุ่งศึกษา ผูว้จิยัไดใ้ชเ้ทคนิคหลายเพื่อใหไ้ดข้อ้เท็จจริงในชุมชนท่ีศึกษา รวมทั้งเป็นการลด
ช่องวา่งระหวา่งผูว้ิจยักบักลุ่มเป้าหมายไดมี้โอกาสสนิมสนมกนัมากข้ึน มีความสัมพนัธ์แน่นแฟ้นเสมือนผูว้ิจยัเป็นคนในชุมชน
เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ี โดยขอ้มูลวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ไดค้น้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร และใชก้ารสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาและ รวบรวมขอ้มูล โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี ขอ้มูลทางดา้นเอกสาร 
คน้ควา้และขอ้มูลโดยการคน้หาทาง Internet จากWebsite ต่าง ๆ รวมไปถึงแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพเสริม
การสัมภาษณ์เชิงลึกในลกัษณะสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ โดยผูว้ิจยัติดต่อนดัวนัและเวลาส าหรับเขา้สัมภาษณ์รวมถึงเก็บขอ้มูล
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงชมกระบวนการแปรรูปน ้ าตาลโตนดในวสิาหกิจชุมชนทั้ง 8 กลุ่ม ไวล่้วงหนา้ก่อน 

ตวัแปรต้น 
- ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มวสิาหกิจแปรรูปน ้ าตาลโตนด  
- ล าดบัความส าคญัของตน้ทุนและระดบัผลกระทบของตน้ทุนแต่

ละดา้นของกลุ่มวสิาหกิจแปรรูปน ้ าตาลโตนด ในจงัหวดัเพชรบุรี  
- แนวทางการบริหารตน้ทุนของกลุ่มวสิาหกิจแปรรูปน ้ าตาล

โตนดในจงัหวดัเพชรบุรี 
- ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารตน้ทุนการแปรรูปน ้ าตาล

โตนดของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 

ตวัแปรตาม 
รูปแบบการบริหารตน้ทุนการ
แปรรูปน ้ าตาลโตนดของ
วสิาหกิจชุมชนจงัหวดั
เพชรบุรี 
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ส าหรับการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังน้ีอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งเป็นกรอบในการสร้างแบบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถามส าหรับเก็บขอ้มูลจากตวัแทนผูเ้ก่ียวขอ้งการบริหารตน้ทุนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยในส่วนของ
แบบสอบถามจะใชเ้กณฑก์ารประเมินคะแนนตามแบบของลิเคิทสเกล (Likert Scale) ระดบัคะแนน 1 – 5 และแบบสมัภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง(Structured Interview) โดยท าการบันทึกเสียงและจดบันทึกข้อมูลในขณะการสัมภาษณ์ เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ประกอบการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด (Open-ended Question) ผูต้อบแบบสัมภาษณ์สามารถตอบไดอ้ย่างเป็น
อิสระตามความเหมาะสม ทั้งน้ีการเก็บขอ้มูลจากประชากร มีรายละเอียดครอบคลุม 4 ส่วนดงัน้ี  ส่วนที่ 1 รายละเอียดทัว่ไปของ
ขอ้มูลของวิสาหกิจชุมชน ประกอบดว้ย จ านวนสมาชิก อายขุองกิจการ จ านวนเงินลงทุน และแหล่งเงินทุน  ส่วนที่ 2 ขอ้มูลดา้น
ผลกระทบการบริหารตน้ทุน ล าดบัความส าคญัของตน้ทุน และระดบัผลกระทบของตน้ทุนแต่ละดา้นของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปร
รูปน ้ าตาลโตนด ในจงัหวดัเพชรบุรี ประกอบดว้ย ตน้ทุนดา้นการตลาด ตน้ทุนดา้นการผลิต ตน้ทุนดา้นการเงิน และตน้ทุนดา้นการ
จดัการ ซ่ึงมีลกัษณะค าถามแบบปลายปิด(Close-ended Question) และปลายเปิด (Open-ended Question) เพื่อท่ีจะใหผู้ต้อบไดต้อบ
แบบสอบถามไดอ้ยา่งอิสระ และแสดงความคิดเห็นไดเ้ต็มท่ีเก่ียวกบัการจดัการตน้ทุน รวมทั้งการให้ขอ้เสนอแนะท่ีมีประโยชน์ 
เพ่ือท่ีจะน ามาปรับปรุงใหเ้ขา้กบัการบริหารตน้ทุนในวสิาหกิจชุมชนแปรรูปน ้ าตาลโตนด  ส่วนที ่3 ค  าถามประกอบการสมัภาษณ์ 
ประกอบดว้ย แนวทางการบริหารตน้ทุน และ ปัญหาในการบริหารตน้ทุนการแปรรูปน ้ าตาลโตนดของกลุ่มวสิาหกิจแปรรูปน ้ าตาล
โตนดในจงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงมีลกัษณะค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Question) เพื่อท่ีจะใหผู้ส้ัมภาษณ์ไดต้อบแบบสอบถาม
ไดอ้ยา่งอิสระ และแสดงความคิดเห็นไดเ้ตม็ท่ีเก่ียวกบัการจดัการตน้ทุน รวมทั้งการให้ขอ้เสนอแนะท่ีมีประโยชน์ เพื่อท่ีจะน ามา
ปรับปรุงใหเ้ขา้กบัการบริหารตน้ทุนในวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน ้ าตาลโตนด  ส่วนที่ 4 ขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแปรรูปน ้ าตาลโตนด 

4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล จากแหล่งปฐมภูมิ ได้แก่ ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปน ้ าตาลโตนด
จงัหวดัเพชรบุรี ผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชีและ/หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจในการบริหารตน้ทุนของกลุ่ม และจากแหล่งทุติย
ภูมิซ่ึงไดจ้ากการคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลทางวิชาการ หนงัสืองานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดใชเ้วลาในการรวบรวมขอ้มูล
ตั้งแต่เดือน มกราคม- เมษายน 2562  

5. การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป และล าดบัตน้ทุนโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
SPSS Version 22 ซ่ึงสามารถอธิบายวธีิการทางสถิติและวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยวเิคราะห์
การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
นอกจากน้ียงัวิเคราะห์เชิงคุณภาพดว้ยการบรรยายและรายงานผลการศึกษาการบริหารจดัการตน้ทุนการแปรรูปน ้ าตาลโตนดของ
วิสาหกิจชุมชน จงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงมีการวิเคราะห์เน้ือหาและสรุปประเด็นเก่ียวกบัการบริหารตน้ทุนแบบเดิม ล าดบัความส าคญั
ของตน้ทุน ปัญหาเก่ียวกบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั รวมไปถึงแนวทางแกไ้ขให้วิสาหกิจสามารถบริหารจดัการตน้ทุนไดอ้ย่าง
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

6. การสังเคราะห์ น าผลวิจยัท่ีผ่านการวิเคราะห์แลว้ถอดองคค์วามรู้ สรุปประเด็นปัญหา และน าเขา้สู่การแกไ้ขปัญหาใน
การบริหารจดัการตน้ทุนการแปรรูปผลิตภณัฑน์ ้ าตาลในกลุ่มผูผ้ลิตขนาดเล็กและกลุ่มชุมชนโดยน าเสนอต่อชุมชนและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ต่อไป 

 

ผลการวจัิย 
 คณะผู ้วิจัยลงพ้ืนท่ีศึกษาและเก็บข้อมูลการศึกษาวิจัยเร่ืองการบริหารต้นทุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน ้ าตาลโตนด  

จงัหวดัเพชรบุรี พบวา่  
1. ส่วนขอ้มูลพ้ืนฐาน 



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

94 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 10 (ฉบับที่ 3)  กนัยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีหน้าท่ีจดัท าบญัชีและ/หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจในการบริหาร
ตน้ทุนของกลุ่ม จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

ข้อมูลทัว่ไป จ านวน (N=30) ร้อยละ 
เพศ    
 ชาย 12 40.00 
 หญิง 18 60.00 
อาย ุ    
 20 - 30 ปี 0 0.00 
 31 - 40 ปี 1 3.33 
 41 - 50 ปี 14 46.67 
 50 ปีข้ึนไป 15 50.00 
ระดบัการศึกษา    
 ประถมศึกษา 12 40.00 
 มธัยมศึกษา/ปวช. 14 46.67 
 ปวส. 0 0.00 
 ปริญญาตรี 4 13.33 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 0 0.00 
จ านวนปีทีด่ าเนินการ    
 นอ้ยกวา่ 3 ปี 6 20.00 
 3 - 6 ปี 12 40.00 
 7 - 10 ปี 0 0.00 
 มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป 12 40.00 
จ านวนสมาชิก    
 1 - 5 คน 0 0.00 
 6 - 10 คน 11 36.67 
 11 - 15 คน 7 23.33 
 มากกวา่ 15 คนข้ึนไป 12 40.00 
จ านวนเงนิลงทุน    
 นอ้ยกวา่ 50000 บาท 24 80.00 
 50001 - 100000 บาท 6 20.00 
 100001 - 150000 บาท 0 0.00 
 มากกวา่ 150000 บาท ข้ึนไป 0 0.00 
แหล่งเงนิทุน สหกรณ์ 1 3.33 
 ธนาคารพาณิชย ์ 1 3.33 
 กรรมการ/สมาชิก 4 13.34 
 อ่ืนๆ 24 80.00 



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

95 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 10 (ฉบับที่ 3)  กนัยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563 

การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป พบวา่ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60 มีอาย ุ50 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 
50 จบปีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 46.67 รองลงมาคือ ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 40 และ ปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 13.33  และส่วนใหญ่เปิดด าเนินการ เป็น วสิาหกิจชุมชนเป็นระยะเวลาคือ 3 – 6 ปี และมากกวา่ 10 ปีข้ึนไป ในดา้น
จ านวนสมาชิก พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิก  มากกว่า 15 คนข้ึนไป มีจ านวนเงินลงทุน น้อยกว่า  
50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 80 โดย กลุ่มวสิาหกิจชุมชนจะมีแหล่งเงินลงทุนจากแหล่งอ่ืนๆ นอกจาก สหกรณ์ สมาชิก และธนาคาร
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 80   

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัล าดบัความส าคญัของตน้ทุน  
ตารางที ่2 ล าดบัความส าคญัของตน้ทุนและการส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ 

ต้นทุน 

ให้ความส าคญั ให้ความส าคญั ให้ความส าคญั ให้ความส าคญั 

เป็นอนัดบัที ่1 เป็นอนัดบัที ่2 เป็นอนัดบัที ่3 เป็นอนัดบัที ่4 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ดา้นการตลาด 0 0 0 0 0 0 30 100 

ดา้นการผลิต 24 80 6 20 0 0 0 0 

ดา้นการเงิน 6 20 12 40 12 40 0 0 

ดา้นการจดัการ 0 0 12 40 18 60 0 0 
 

จากการการสัมภาษณ์และสังเกตจากเอกสารรายการคา้ของกลุ่มวิสาหกิจ พบวา่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน ้ าตาลโตนด
ใหค้วามส าคญัตน้ทุนดา้นการผลิตมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 รองลงมาคือตน้ทุนดา้นการเงินเป็นอนัดบัท่ี 2  ตน้ทุนดา้นการจดัการเป็น
อนัดบัท่ี 3 และตน้ทุนดา้นการตลาดเป็นอนัดบัสุดทา้ย และเม่ือท าการวเิคราะห์ระดบัของผลกระทบจากการบริหารตน้ทุนในส่วน
ต่าง ๆ จะพบวา่ เม่ือกลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปน ้ าตาลโตนดมีการบริหารจดัการ ค่าใชจ่้ายในส่วนต่าง ๆ กิจการจะไดรั้บผลกระทบ
ระดบัท่ีต่างกนั ดงัต่อไปน้ี 

 การบริหารจัดการต้นทุนค่าบรรจุภัณฑ์ส่งผลกระทบต้นทุนด้านการตลาด , การบริหารจัดการท่ีต้นทุนค่าวสัดุส่ง
ผลกระทบต่อตน้ทุนดา้นการผลิต, การบริหารจดัการตน้ทุนเก็บรักษาสินคา้ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนดา้นการเงิน, และการบริหาร
จดัการท่ีตน้ทุนค่าสวสัดิการสมาชิกผลกระทบต่อตน้ทุนดา้นการจดัการไดม้ากท่ีสุด โดยในส่วนของการวิเคราะห์แนวทางใน 
การบริหารตน้ทุนสามารถหาขอ้สรุปจ าแนกตามการบริหารตน้ทุนแยกรายดา้นไดด้งัต่อไปน้ี 

ดา้นการตลาด กลุ่มวสิาหกิจแปรรูปน ้ าตาลโตนด มีการบริหารตน้ทุนโดย  การร่วมจดัตั้งสมาคมผูป้ระกอบการเพ่ือป้องกนั
การแข่งขนัดา้นราคามากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.42  รองลงมาคือ เลือกขายสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อท่ีเสนอราคาสูงสุด มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.75 
รองลงมาคือ ขยายเครือข่ายร้านคา้ในชุมชน มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.08 รองลงมาคือ ลดการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.43 
รองลงมาคือ ลดส่วนลดการคา้และยกเลิกส่วนลดการคา้ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 0.00 

ดา้นการผลิต กลุ่มวสิาหกิจแปรรูปน ้ าตาลโตนด มีการบริหารตน้ทุนโดย  ท าการผลิตแบบผสมผสานมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยู่
ท่ี 3.83 รองลงมาคือ จดัการดา้นคุณภาพเพ่ือลดผลเสีย มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.77 รองลงมาคือ ท าการผลิตแบบผสมผสานดว้ยการปลูกพืช
มากกวา่ 1 ชนิด มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.72 รองลงมาคือ วางแผนบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรเชิงป้องกนัแทนเชิงแกไ้ข มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.60 และ 
พฒันาพนัธ์ุตน้ตาล มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.33 

ดา้นการเงิน กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปน ้ าตาลโตนด มีการบริหารตน้ทุนโดย  ผลิตสินคา้ใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้
เพ่ือลดตน้ทุนในการเก็บรักษาสินคา้มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.90 รองลงมาคือ ท าบญัชีรายรับและรายจ่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.96 
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รองลงมาคือ ช าระเจ้าหน้ีตรงตามก าหนดเวลา มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.45 รองลงมาคือ จัดหาแหล่งเงินกู้ยืมท่ีมีอตัราดอกเบ้ียต ่าสุด  
มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.55 รองลงมาคือ จดัท างบประมาณ และประมาณกระแสเงินสดประจ าปี มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 1.17 และลดระยะเวลาการ
ใหเ้ครดิตกบัลูกคา้ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 0.00 

ดา้นการจดัการ กลุ่มวสิาหกิจแปรรูปน ้ าตาลโตนด มีการบริหารตน้ทุนโดย  มีการคิดคน้หาวธีิในการน าเศษซากวตัถุดิบมา
ใชใ้ห้เกิดประโยชน์ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.81 รองลงมาคือ ใชป้ระโยชน์จากบุคลากรในพ้ืนท่ีท่ีมีความช านาญ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.47 และ  
มีการฝึกอบรมสมาชิกใหมี้ความรู้ความช านาญในการผลิต มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.77 

3. ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการสัมภาษณ์พบว่า รายไดข้องกลุ่มวิสาหกิจทั้งหมดจะอยูป่ระมาณ 27,000บาท – 60,000 บาท 
โดยมีรายไดเ้ฉล่ียจะอยู่ท่ี 37,400 บาท ต่อเดือน ซ่ึงกลุ่มวิสาหกิจระบุว่ามีรายไดด้งักล่าวเพียงพอต่อค่าใชจ่้ายท่ีเป็นตน้ทุนของ
กิจการ ในส่วนของการบริหารจดัการตน้ทุนกลุ่มวสิาหกิจส่วนใหญ่มีการบริหารตน้ทุนโดยการเลือกซ้ือวตัถุดิบจากในพ้ืนท่ีเพ่ือลด
ค่าขนส่งและสามารถเลือกวตัถุดิบท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งมีคุณภาพมีการสัง่ซ้ือในปริมาณท่ีเหมาะสมต่อก าลงัการผลิตในแต่ละช่วงเพ่ือ
ควบคุมตน้ทุนดา้นวตัถุดิบอีกทางหน่ึงดว้ย ในส่วนการควบคุมตน้ทุนในกระบวนการดา้นการผลิตกลุ่มวิสาหกิจทั้งหมดมีการใช้
วตัถุดิบท่ีเหมาะสมต่อการผลิตสินคา้ตามรอบค าสั่งซ้ือจึงท าใหสิ้นคา้ท่ีผลิตเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ ในขณะท่ีทางดา้น
การตลาด กลุ่มวิสาหกิจทั้งหมดท่ีให้การสัมภาษณ์ยงัไม่มีการบริหารตน้ทุนทางดา้นการตลาดเน่ืองจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่
สนใจท่ีจะเพ่ิมยอดขายเองจากก าลงัจากการผลิตท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัเป็นผลให้ไม่มีการท าการตลาดและไม่มีตน้ทุนทางการตลาดอยู่
ในระดับท่ีตอ้งบริหารจัดการ กลุ่มวิสาหกิจทั้ งหมดท่ีให้การสัมภาษณ์มีความพึงพอใจในตัวสินคา้ของกลุ่มแล้ว และคิดว่า
ผลิตภณัฑ์แปรรูปน ้ าตาลโตนดอ่ืน ๆ ไม่มีผลกระทบเน่ืองจากน ้ าตาลในแต่ละพ้ืนท่ีมีคุณภาพและราคาท่ีแตกต่างกันออกไป  
ซ่ึงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัสินคา้มีการเพ่ิมราคาข้ึนตามราคาวตัถุดิบท่ีสูงข้ึน และกลุ่มวิสาหกิจทั้งหมดสามารถยกระดบัรายไดใ้ห้
คนในชุมชนเพ่ิมมากข้ึนเน่ืองจากคนในชุมชนท่ีท าอาชีพท านาเป็นหลกัสามารถแบ่งเวลามาท างานกบักลุ่มวสิาหกิจเพ่ือเป็นอาชีพ
เสริมไดอี้กดว้ย 
 

อภิปรายผล  
 จากขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาวจิยัดงักล่าวมาในขา้งตน้ คณะผูว้จิยัจึงสามารถสรุปผลการศึกษาวจิยัร่วมกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยัได้
ดงัต่อไปน้ี 
 1. จากการศึกษาล าดบัความส าคญัของตน้ทุนในแต่ละดา้นของกลุ่มผูผ้ลิตน ้ าตาลโตนด พบวา่กลุ่มผูผ้ลิตน ้ าตาลโตนด  
ให้ความส าคญักบัตน้ทุนดา้นการจดัการมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 1 รองลงมาคือตน้ทุนดา้นการผลิตเป็นล าดบัท่ี 2 ให้ความส าคญักบั
ตน้ทุนดา้นการเงินเป็นล าดบัท่ี 3 และให้ความส าคญักบัตน้ทุนดา้นการตลาดเป็นล าดบัท่ี 4 โดยผลวิจยัมีความแตกต่างกบัการ
ศึกษาวิจยัของ ดวงสมร ฟักสังข ์[9] ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการบริหารตน้ทุนของกลุ่มผูผ้ลิตน ้ าตาลมะพร้าวในจงัหวดัสมุทรสงครามท่ี
พบวา่ กลุ่มผูผ้ลิตให้ความส าคญักบัตน้ทุนดา้นการผลิตมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือดา้นการตลาด ซ่ึงสาเหตุของความ
แตกต่างอาจเน่ืองมาจากตน้ทุนวตัถุดิบและอตัราการแข่งขนัในตลาดของผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากน ้ าตาลโตนดมี 
การแข่งขนัในตลาดต ่าโดยมีผูผ้ลิตนอ้ยรายเน่ืองจากขั้นตอนการผลิตมีความยุง่ยากในขณะท่ีความตอ้งการของลูกคา้เพ่ิมมากข้ึน
เร่ือย ๆ โดยขอ้สรุปจากการสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุวิมล องัควานิช และ นภสมน นิจรันดร์ [10]  
ท่ีศึกษาเร่ือง การท าน ้ าตาลโตนดในอ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุรี และพบว่าอาชีพการท าน ้ าตาลโตนดแบบดั้งเดิมมีแนวโนม้
ลดลงเน่ืองจากความยุง่ยากในการผลิต 

2. ผลจากการวิเคราะห์แนวทางการบริหารตน้ทุนของกลุ่มผูผ้ลิตน ้ าตาลโตนดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัเพชรบุรี  
พบว่า ตน้ทุนดา้นการผลิต กลุ่มผูผ้ลิตน ้ าตาลโตนดจะใชแ้นวทางท าการผลิตแบบผสมผสานร่วมกบัจดัการดา้นคุณภาพเพ่ือลด
ผลเสีย ในด้านการตลาดใช้แนวทางเลือกขายสินค้าให้กับผูซ้ื้อท่ีเสนอราคาสูงสุดร่วมกับการจัดตั้ งสมาคมผูป้ระกอบการ 
เพ่ือป้องกันการแข่งขนัดา้นราคามากท่ีสุด และเลือกขายสินคา้ให้กับผูซ้ื้อท่ีเสนอราคาสูงสุด ซ่ึงผลการวิจยัมีความขดัแยง้กบั
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งานวิจัยของ ธีรารัตน์ มงคลโสฬศ และ ชนิสรา แก้วสวรรค์ [11] ท่ีพบว่า ผูป้ระกอบการน ้ าตาลโตนดมีความคิดเห็นมุ่งเน้น 
การพฒันาและการแข่งขนัดา้นการตลาดโดยการสร้างความแตกต่าง พฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัการน าไปใชง้าน 
ควรมีการประชาสัมพนัธ์ และส่งเสริมใหมี้การผลิตท่ีสม ่าเสมอเพ่ือท าใหผู้บ้ริโภครู้จกัสินคา้มากข้ึน ซ่ึงเป็นการขยายฐานลูกคา้ให้
เพ่ิมมากข้ึน และควรปรับปรุงตราผลิตภณัฑใ์หเ้ด่นชดัมากยิง่ข้ึน 

  ในดา้นการเงิน กลุ่มวสิาหกิจมุ่งใชแ้นวทางผลิตสินคา้ใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้เพ่ือลดตน้ทุนในการ
เก็บรักษาสินคา้มากท่ีสุดร่วมกบัท าบญัชีรายรับและรายจ่าย และ ในดา้นการจดัการใชแ้นวทางการคิดคน้หาวิธีในการน าเศษซาก
วตัถุดิบมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์รวมถึงใชป้ระโยชน์จากบุคลากรในพ้ืนท่ีท่ีมีความช านาญ  

 

ข้อเสนอแนะ  
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูแ้ปรรูปน ้ าตาลโตนดไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัการแข่งขนัดา้นการตลาด เน่ืองจากในปัจจุบนัมี

ก าลงัการผลิตไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ดงันั้น กลุ่มผูผ้ลิตอาจจ าเป็นตอ้งใหค้วามสนใจในดา้นการเพ่ิมและบริหารก าลงัการผลิต
เพ่ือใหก้ลุ่มสามารถผลิตสินคา้ออกมาตอบสนองความตอ้งการของตลาดไดม้ากข้ึน ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมรายไดใ้หก้บักลุ่ม 

2. การศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูศึ้กษาและผูท่ี้สนใจในศึกษาเก่ียวกบัการแปรรูปน ้ าตาลโตนด อีกทั้งยงัสามารถ
ใชเ้พ่ือเป็นแนวทางในการประกอบการตดัสินใจและเปรียบเทียบในการลงทุนธุรกิจแปรรูปน ้ าตาลโตนด 
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