
ระบบเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากรและพัฒนาองคกรชุมชนอยางยั่งยืน 

รายงานการสัมมนาระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 1  กรุงเทพฯ  15-17 พ.ย. 2543 

 
ศักยภาพของกลุมแมบานเกษตรกรในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนดวย 

ธุรกิจอาหารแปรรูปพื้นบาน 

 

ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต 
1/

 และ อารี  วิบูลยพงศ 
2/ 

 

บทคัดยอ 

 

บทความนี้ มุงที่จะวิเคราะหขีดความสามารถในการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนของ

กลุมแมบาน ซึ่งเปนองคกรชุมชนที่สําคัญ โดยใชอาหารแปรรูปพ้ืนบานเปนกิจกรรมการเสริมสราง

รายไดและแกปญหาการตลาดสินคาเกษตร ผลการวิเคราะหชี้วา อาหารแปรรูปพ้ืนบานเปนสินคาท่ีมี

ศักยภาพมาก กลุมแมบานสามารถทํายอดขายไดสูงถึง 10 ลานบาทตอป โดยใชวัตถุดิบในพ้ืนที่กวารอย

ละ 75 และใชแรงงานของตนเอง โดยทั่วไปแลวกลุมแมบานมีขีดความสามารถจํากัด ความสําเร็จของ

กลุมมาจากปจจัยหลัก 2 ประการคือ การตลาด และความรวมมือของสมาชิก สถานภาพในปจจุบันชี้ชัด

วา กลุมจําเปนตองไดรับการฝกอบรมในดานการผลิต ใหถูกสุขอนามัย เพ่ือเขาถึงตลาดผูบริโภคที่มี

รายไดปานกลางถึงสูง และใหมีวิสัยทัศนในการกําหนดเปาหมายและความสามารถในการบริหารงาน

กลุม สิ่งสําคัญที่จะทําใหองคกรนี้เปนลูทางเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนไดแทจริง ก็คือจะตองมี

การกระจายผลประโยชนภายในกลุมใหทั่วถึง สําหรับหนวยงานที่ใหการสนับสนุนนั้น จะตองพิจารณาให

ความชวยเหลือแกกลุมที่มีความตองการอยางแทจริง และลดการชวยเหลืออยางซ้ําซอน โดยเฉพาะกับ

กลุมที่ประสบความสําเร็จ หรือมีการกระจุกตัวของผลประโยชนภายใน 

 

 

 

 การพัฒนาเศรษฐกิจที่ผานมา ไดเนนไปในภาคอุตสาหกรรมและบริการเปนอยางมาก  แมวา

จะมีประชากรรวมอยูในภาคเกษตรกรรมเกือบรอยละ 58 ของประชากรทั้งประเทศก็ตาม แตภาค

เกษตรกรรมกลับสรางรายไดเพียงรอยละ 11 ของผลิตภัณฑประชาชาติ (GDP) เทานั้น ความแตกตาง

ในรายไดของประชากร นํามาซึ่งปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมอยางตอเนื่อง การลดชองวางของรายได

ดังกลาว อาจทําไดโดยการยกระดับรายไดของภาคเกษตรกรรมหรือภาคชนบทใหสูงขึ้น ซึ่งถือไดวาเปน

นโยบายที่สําคัญของประเทศ และบรรจุอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาหลายแผน 

1/
 อาจารย คณะเศรษฐศาสตร และศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2/
 รองศาสตราจารย ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร และศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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มาตรการหนึ่งในการยกระดับรายไดในภาคชนบทก็คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรพื้นบาน ซึ่งจะ

สรางมูลคาเพ่ิมใหแกสินคาเกษตร ลดปญหาราคาสินคาและตลาดใหแกเกษตรกร ทําใหเกษตรกรมี

ทางเลือกในการนําวัตถุดิบการเกษตรมาใชประโยชนหรือจัดจําหนาย นอกจากนี้ยังเปนการเพิ่มโอกาส

การจางงานในชนบทใหสูงข้ึน และลดการอพยพแรงงาน อันนําไปสูการลดปญหาการลมสลายของ

สถาบันครอบครัวอีกดวย อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เปนอุตสาหกรรมเกษตรพื้นบานที่งายที่สุดตอการ

เริ่มตนของสตรีหรือของกลุมสตรีแมบานเกษตรกร ในอันที่จะพัฒนาใหเปนธุรกิจที่เขมแข็งและมี

ศักยภาพเชิงธุรกิจได 

 บทความนี้อิงผลการวิเคราะหและบทเรียนที่ไดรับจากงานวิจัยของผูเขียน 2 โครงการ
1
 เปน

หลัก เพ่ือเปนตัวอยางในการชี้ขีดความสามารถขององคกรชุมชน
2
 รวมทั้งอุปสรรคและปญหาโดยใช

อาหารแปรรูปพ้ืนบานเปนเครื่องมือเพ่ือเพ่ิมรายได การจางงาน และการใชผลผลิตเกษตรของทองถ่ิน

เปนวัตถุดิบ ทั้งนี้โดยมีขอสันนิษฐานวา เครื่องมือนี้จะเปนสวนหนึ่งของการนําไปสูความเขมแข็งของ

ชุมชน และความยั่งยืนของภาคเกษตร 

ภูมิหลัง 

 แมวาผลิตภัณฑเกษตรพื้นบานจะมีใหพบเห็นอยูมากมายก็ตาม แตเปนการยากที่จะประเมิน

มูลคาโดยรวมไดอยางแมนยํา โดยเฉพาะสวนที่ผลิตโดยองคกรชุมชน สถิติที่รวบรวมไดจากกรมสงเสริม

การเกษตรในป 2536
3
 ซึ่งอารี และคณะ (2539) รายงานวา ผลิตภัณฑอาหารพ้ืนบานของประเทศ 

(ผลิตโดยกลุมตางๆ และผูผลิตรายเดี่ยวทําเองในครัวเรือน) มีมูลคารวมประมาณ 939.66 ลานบาท 

โดยรอยละ 85 เปนผลิตภัณฑจากภาคกลาง รองลงมาคือภาคเหนือ (รอยละ 7) ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเทาๆ กับภาคใต (คือรอยละ 4) ผลิตภัณฑจากผลไมมีคาสูงสุด (762 ลานบาท) 

รองลงมาคือผลิตภัณฑจากผัก 45 ลานบาท ธัญพืช 33 ลานบาท วาน และเนื้อสัตว  30 และ 24 ลาน

บาทตามลําดับ ในความเปนจริง มูลคาของผลิตภัณฑอาหารพ้ืนบานนาจะสูงกวานี้ไดอีกมาก หากมีการ

รวมมูลคาท่ีผลิตโดยผูประกอบการทั่วไปไดครบถวน อยางไรก็ตาม ในภาพรวมของเศรษฐกิจของ

ประเทศแลว อาจกลาวไดวาผลิตภัณฑเกษตรพื้นบานมีมูลคานอยมาก กลาวคือ จากตัวเลขลาสุดในป 

2538/39 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2542) ในขณะที่รายไดสุทธิของครัวเรือนเกษตร และ

รายไดสุทธิทางการเกษตรโดยเฉลี่ยตอครัวเรือนของเกษตรกรตอป เทากับ 80,870 บาท และ 29,812 

                                                   

1
  โครงการวิจัยหลัก 2 โครงการคือ "แนวทางยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรพื้นบาน กรณีศึกษา : จังหวัด

เชียงใหม เชียงราย พะเยา และลําปาง"  สนับสนุนโดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2539 และ โครงการวิจัย "การปรับปรุงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบาน : จังหวัด

เชียงใหมและลําพูน" สนับสนุนโดย ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  พ.ศ. 2543 

2
  องคกรชุมชนในที่นี้หมายถึง กลุมแมบานเกษตรกรและกลุมแมบาน หรือกลุมสตรี หรือกลุมสตรีสหกรณ ซ่ึง

จัดตั้งโดยความชวยเหลือของหนวยงานราชการตาง ๆ หรือโดยความสมัครใจของสมาชิก 

3
   ขอมูลจากแหลงเดียวกันในป พ.ศ. 2543 มีเพียง 64 จังหวัด จึงไมสามารถนํามาเสนอได 
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บาท รายไดสุทธิจากการแปรรูปสินคาเกษตรตอครัวเรือนมีเพียง 114.43 บาทเทานั้น (หรือเพียงรอย

ละ 0.38 ของรายไดสุทธิทางการเกษตร) ตัวเลขนี้แสดงใหเห็นวา ยังมีชองวางท่ีจะผลักดันใหสราง

มูลคาเพ่ิมใหแกสินคาเกษตรจากไรนาไดอีกมาก 

ลักษณะและขนาดของธุรกิจ 

 อาหารแปรรูปพ้ืนบานผลิตโดยหนวยประกอบการ  2  ลักษณะ คือ กลุมผูประกอบการ ซึ่งมัก

เปนกลุมแมบานเกษตรกร และผูประกอบการรายเดี่ยว  (ตอไปนี้เรียกวา "กลุม" และ "รายเดี่ยว" 

ตามลําดับ) ขอมูลจาก "ทะเบียนผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรในครัวเรือนและชนบท" ของกรมสงเสริม

การเกษตร พ.ศ. 2536 พบวา มีกลุมอยูรวมทั้งสิ้น 686 กลุม และเอกชน 470 ราย รวมทั้งสิ้น 1156 

ราย ซึ่งสรางมูลคาใหแกผลิตภัณฑอาหารพ้ืนบานรวม 939.66 ลานบาท ดังกลาวแลวขางตน ซึ่งเทากับ

วาโดยเฉลี่ยแลว แตละหนวยสรางมูลคาผลิตภัณฑไดประมาณ 813,000 บาทตอป 

 กลุมที่กลาวถึงนี้ สวนใหญเปนกลุมแมบานเกษตรกร ซึ่งไดรับการสนับสนุนและสงเสริมให

จัดตั้งขึ้นโดยฝายเคหกิจเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ สวนหนวยราชการ

และองคกรพัฒนาเอกชนอื่นๆมีการสงเสริมใหจัดตั้งกลุมบางแตไมมากนัก เชน หนวยงานของกรม

ประมง กรมพัฒนาชุมชน เปนตน กลุมเหลานี้นอกจากจะไดรับความชวยเหลือใหมีการจัดตั้งกลุมแลว 

ยังไดรับความชวยเหลือในดานเงินทุน (แบบไดเปลา) และเงินยืมและเงินกู ตลอดจนความชวยเหลือใน

ดานวิธีการผลิตและการจัดจําหนาย กลุมที่มีธุรกิจในระดับกาวหนา จะไดรับการสนับสนุนในดาน

เทคโนโลยีการผลิต การเงิน การจัดการธุรกิจ (การบรรจุหีบหอ การตลาด ฯลฯ) จากกรมสงเสริม

อุตสาหกรรมเพื่อยกระดับธุรกิจใหมีผลิตภัณฑที่มีมาตรฐาน และตอบสนองตอผูบริโภคในตลาดบน

ตอไปดวย 

 ผูประกอบการรายเดี่ยวในทําเนียบของกรมสงเสริมการเกษตร หมายถึงผูท่ีไมเขาเปนสมาชิก

ของกลุมแตทําการผลิตเองในครัวเรือนและขายเองอยางอิสระ แตสําหรับบทความนี้จะรวมถึง

ผูประกอบการรายเดี่ยวที่ขนาดธุรกิจใหญกวาท่ีจะทําเองในครัวเรือนดวย (ผูผลิตรายเดี่ยวใน

ความหมายแรกรวมกับกลุม จึงนาจะสะทอนถึงธุรกิจของชนบทไดดีกวาการรวมเอาเอกชนที่เขามาทํา

ธุรกิจพ้ืนบาน แมวาจะเปนผูที่พัฒนามาจากรายเดี่ยวขนาดเล็กก็ตาม) ซึ่งผูผลิตรายเดี่ยวนี้ ไมไดรับ

ความชวยเหลือจากหนวยงานตางๆ ดังกลาวแลวขางตน 

 ขนาดการผลิตของกลุมและรายเดี่ยวคอนขางแตกตางกัน อารี และคณะ (2539) ไดรายงาน

จากการทําสํามะโนในครั้งนั้นวา อุตสาหกรรมอาหารพื้นบานใน 4 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม 

เชียงราย พะเยา และลําปาง) ประกอบดวยผูผลิตรายเดี่ยว 536 ราย และกลุมตางๆ 317 กลุม การ

ผลิตกวารอยละ 60 เปนการผลิตขนาดเล็ก ไมเขาขายคําจํากัดความของโรงงาน กลาวคือ มีคนงานต่ํา

กวา 7 คน และรอยละ 51 ของกลุม และรอยละ 53 ของรายเดี่ยวมีมูลคาผลผลิตต่ํากวา 30,000 บาท

ตอป (รูปที่ 1) อยางไรก็ตาม พบวามีกลุมที่มีมูลคาผลผลิตสูงกวา 1 ลานบาทตอป รอยละ 6.6 (2 

กลุมที่มีมูลคา 1-10 ลานบาท และ 1 กลุมมีมูลคา 18.5 ลานบาท) สําหรับรายเดี่ยวมีรอยละ 10.7 ที่มี

มูลคาผลผลิตกวา 1 ลานบาทตอป (11 รายที่มีมูลคา 1-10 ลานบาท และ 1 รายมีมูลคา 21.9 ลาน

บาท) 
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 ธุรกิจอาหารแปรรูปพ้ืนบานมีการขยายตัว โดยเฉพาะการผลิตของกลุมมีการเติบโตในระหวาง

ป 2536-2538 ดวยอัตราประมาณรอยละ 23-120 แลวแตชนิดของผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑผักดองและ

เนื้อมีการเติบโตสูงกวารอยละ 100 และสวนใหญเปนการขยายตัวของกลุม สวนหนึ่งเนื่องจากมีฐานการ

ผลิตที่เล็กวารายเดี่ยว 

 ทั้งกลุมและรายเดี่ยวสวนมาก (รอยละ 56 และ 77 ของผูผลิตทั้งหมด) ผลิตสินคาเพียงชนิด

เดียว รายที่ผลิตสินคา 2 ชนิดมีประมาณรอยละ 24 และ 15 ตามลําดับ สวนที่เหลืออาจผลิตมากถึง 12 

ชนิด จากการศึกษาในโครงการที่ 2 ผูเขียนพบวา กลุมและรายเดี่ยวที่มีกิจการคอนขางใหญ จะมีชนิด

ของผลิตภัณฑหลากหลายกวาผูผลิตรายเดี่ยวและกลุมที่มีขนาดเล็ก (ทรงศักดิ์ และคณะ 2543) 

 

51
53.5

22.2
22.4

15.4 16
8.8 6.3 6.6

10.7

0

10

20

30

40

50

60

�
�

ร
อ
ย
ล
ะ
ข
อ
งต
ัว
อ
ย
าง

<=
30
,00
0

30
,00
1-1
00
,00
0

10
0,0
01
-50
0,0
00

50
0,0
01
-90
0,0
00

>=
1,0
00
,00
0

� � � �มูลคาผลผลิตรวมตอปตอราย

�กลุมฯ

�ผูผลิตฯ

รูปที่ 1  มูลคาผลผลิตรวมตอปตอราย 

   ที่มา :  อารี และคณะ (2539) 

การใชวัตถุดบิและการจางงานในพื้นที่ 

 ที่มาของกลุมแมบานตามนโยบายของภาครัฐ คือ การจัดตั้งกลุมแมบานเกษตรกรเพื่อถนอม

อาหารจากผลผลิตการเกษตรที่ผลิตไดเปนวัตถุดิบ และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน แลวพัฒนาตอมา

จนกระทั่งเปนธุรกิจตามความสามารถของแตละกลุม ในภาพรวมของประเทศจะเห็นไดชัดเจนวา อาหาร

แปรรูปพ้ืนบานมีผลิตภัณฑหลากหลายขึ้นอยูกับวัตถุดิบที่มีอยูในทองถ่ิน เชน จังหวัดสมุทรสงครามมี

การผลิตอาหารแปรรูปพ้ืนบานมากที่สุด และเปนผลิตภัณฑผลไมเกือบทั้งหมด รองลงมาคือ จังหวัด

สุพรรณบุรี จากผลิตภัณฑวานหางจรเข ภาคเหนือมีผลิตภัณฑจากผักสูงกวาภาคอ่ืน ๆ เปนตน จาก

ผลการวิจัย (พ.ศ. 2539) พบวา รอยละ 75 ของวัตถุดิบหลักมาจากแหลงผลิตในจังหวัด ที่เหลืออาจ

มาจากจังหวัดใกลเคียง หรือแมแตจากกรุงเทพฯ เชน การแปรรูปปลาสมของจังหวัดพะเยา หรือนําเขา

บางสวน เชน หนังหมู สําหรับแปรรูปแคบหมู เปนตน ซึ่งการนําวัตถุดิบจากตางถ่ินมีความเปนไปไดเม่ือ
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กิจการนั้นมีความมั่นคง มีตลาดแนนอน หรือขยายตัวเมื่อวัตถุดิบในพื้นที่ขาดแคลน ผูแปรรูปมี

ความสามารถเพียงพอที่จะซื้อวัตถุดิบจากตางถ่ิน ซึ่งยอมจะมีตนทุนที่สูงกวาวัตถุดิบในพ้ืนที่ได การซื้อ

วัตถุดิบจากนอกพื้นที่ บางครั้งเปนเพราะคุณภาพของวัตถุดิบในพื้นที่ไมเปนไปตามความตองการดวย 

 กรณีตัวอยางของการใชผลผลิตในพื้นที่ที่ เกิดประโยชน และแกปญหาการตลาดใหแก

เกษตรกร ไดแก การแปรรูปมะเขือเทศแชอ่ิม โดยกลุมที่ทํากลวยกวน กลุมแมบานกลุมนี้รับซื้อมะเขือ

เทศในปริมาณมาก เม่ือมะเขือเทศสดลนตลาดและราคาต่ํามาก ซึ่งเปนความสามารถเฉพาะของกลุมที่มี

ความเขมแข็งแลวเทานั้น กลุมตัวอยางนี้มีความสามารถในการตลาดสูง และมีการจัดการท่ีคอนขางมี

ระบบ 

 อาหารแปรรูปพ้ืนบาน เปนผลิตภัณฑที่ใชแรงงานคนในการผลิตสูง ซึ่งเปนไปตาม

วัตถุประสงคของนโยบายเมื่อแรกเริ่ม การผลิตจึงมาจากแรงงานของสมาชิกเกือบทั้งหมด การจางงานจะ

มีมากนอยเพียงไร จึงขึ้นอยูกับปริมาณการผลิตตามความสามารถในการหาตลาดของกลุม เนื่องจาก

กลุมมีขนาดแตกตางกัน ยกเวนกลุมที่มีขนาดเล็ก สมาชิกสวนใหญไมมีโอกาสรับจางทํางานในกลุม และ

มักพบวาการจางงานมักจํากัดอยูเฉพาะสมาชิกคนเดิมบางคน ในกรณีที่มีการผลิตไมมาก ผูที่ทําหนาที่

แปรรูปจะเปนกรรมการเทานั้น อยางไรก็ตามพบวารอยละ 6 ของกลุม และรอยละ 28 ของรายเดี่ยวมี

การจางแรงงานในพื้นที่ดวยเชนกัน 

การผลิตและเทคโนโลยี 

 จากการศึกษาในป 2539 โดยการสํารวจกลุมแมบาน 47 กลุมและผูผลิตรายเดี่ยว 122 ราย 

และการศึกษาเจาะลึกในป 2543 จํานวน 26 กลุมและรายเดี่ยว 14 รายพบวา ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป

พ้ืนบานเกือบทั้งหมด ผลิตโดยกรรมวิธีแปรรูปขั้นพ้ืนฐาน อุปกรณสวนใหญเปนอุปกรณงานครัวทั่วไป 

สําหรับอุปกรณจําเพาะเพ่ือชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ในป 2539 พบวามีเพียง 16 รายการ 

ซึ่งใชโดยผูแปรรูป 100 ราย กลุมไดอุปกรณเหลานี้จากความชวยเหลือมากกวาท่ีจะจัดหาซื้อดวยเงินทุน

ของกลุมเอง แตรายเดี่ยวมีการลงทุนดวยตนเอง อยางไรก็ตามจากการศึกษาในป 2543 พบวามี

อุปกรณที่ทันสมัยมากขึ้น ไดแก เครื่องกวนผลไม เครื่องอบแหง (สําหรับอบลําไย ซึ่งนําไปใชกับการอบ

ผลไมนานาชนิด) และเครื่องอบไสอ่ัว 

 การผลิตทุกแหงไมถูกสุขอนามัยอาหาร ซึ่งอาจเปนในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือทั้งหมด 

นับตั้งแตการใชโรงเรือนที่ไมเหมาะสม ทําใหยากตอการควบคุมสัตวรบกวน การกําจัดสิ่งปฏิกูล การทํา

ความสะอาดอาคาร พ้ืนที่ใชสอย และอุปกรณ ตลอดจนการควบคุมความสะอาดในระหวางการผลิตและ

การบรรจุ (รูปที่ 2) จากการศึกษาทั้งสองโครงการพบวา ไมมีรายใดผานมาตรฐาน GMP (Good 

Manufacturing Practice) ตามเกณฑที่กําหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข 

 นอกจากนี้ ผูผลิตเพียงรอยละ 27.5 เทานั้น ที่ตอบวามีความเขาใจในเรื่องสารเคมีที่ใชกับการ

ประกอบอาหาร และสําหรับผลิตภัณฑหลายชนิดมีการใชสารเคมีกันบูดและสารใหความหวาน ซึ่ง

ปริมาณการใชไมมีการชั่งตวงอยางละเอียด ขอมูลจากการศึกษาทั้งสองครั้งชี้ใหเห็นวา อาหารแปรรูป

พ้ืนบานซึ่งผลิตในพื้นที่ศึกษา ยังมีความเสี่ยงสูงในเรื่องความปลอดภัยตอผูบริโภคจากการใชสารเคมีใน

การผลิตซึ่งไดแก อาหารหมักดอง เชนกระเทียมดอง ผลไมดอง ทอฟฟ น้ําพริก น้ําสตรอเบอรี่ เปนตน 
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ก.  การจัดเก็บอุปกรณการผลิตไมเปนระเบียบ (กลุมกระเทียมดอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข. สถานที่ผลิตเปนที่โลงและพ้ืนเปนพ้ืนดินซึ่งไมสามารถปองกันฝุน 

  และสัตวรบกวนได (กิจการปลาสม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค. สารเคมี (ถุงปุย) ถูกเก็บไวบนชั้นใตหลังคาโรงดองซึ่งอาจทําใหผลิตภัณฑ 

         มีสารเคมี และฝุนละอองปนเปอนได (กลุมมะมวงดอง) 
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ง.   ผูผลิตไมสวมอุปกรณปองกันการปนเปอนขณะบรรจุผลิตภัณฑ  และไมใชโตะ 

       สแตนเลสสูงไมต่ํากวา 60 เซนติเมตร (กลุมเตาเจ้ียว) 

 

รูปที่ 2  ลักษณะของสถานประกอบการและการปฏิบัติการระหวางการผลิต 

    ที่ไมถูกตองตามมาตรฐานสาธารณสุข 

    ที่มา : ทรงศักดิ์  และคณะ (2543) 

การจัดองคกรและการบริหารงานของกลุมแมบาน 

 รูปแบบการจัดองคกรของกลุมแมบาน มีหลายรูปแบบตามระดับความครบถวนสมบูรณของ

คณะกรรมการ กลุมสวนใหญมีคณะกรรมการที่ประกอบดวยประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และ

ประชาสัมพันธ บางกลุมอาจมีฝายตลาดเพิ่มขึ้นอีก 1 ตําแหนง หรือมีฝายบัญชี และสินเชื่อ หรือฝาย

ควบคุมการผลิต ฝายสินเชื่อ ฝายจัดหาทุน และฝายจัดหาวัตถุดิบเพิ่มเติม เปนตน ในกรณีที่กลุมไมมี

ฝายตลาด ประธานมักจะเปนผูทําหนาท่ีฝายตลาดเอง หรือดูแลฝายอ่ืนๆ ที่ไมปรากฏตําแหนงอยางเปน

ทางการ ซึ่งการมีตําแหนงครบถวนทุกฝายหรือไม สะทอนใหเห็นการกระจายหนาท่ีรับผิดชอบและ

ความสามารถของสามาชิกในกลุม ในอันที่จะรวมมือปฏิบัติภาระกิจของกลุมไดมากนอยตางกัน การ

บริหารงานภายในกลุมแมบานสวนใหญ (รอยละ 65) มีการแบงงานกันทําตามหนาท่ีหรือตําแหนงอยาง

ชัดเจน (ทรงศักดิ์ และคณะ 2543) 

 ขนาดของกลุมคอนขางแตกตางกัน กลุมมีสมาชิกตั้งแต 3 คน ถึง 150 คน เนื่องจากตามปกติ

แลวสตรีในหมูบานจะเปนสมาชิกกลุมแมบานโดยอัตโนมัติ กลุมแมบานจึงถูกเรียกวากลุมธรรมชาติ ซึ่ง

กลุมจะมีกิจกรรมตางๆ กัน เชน ตัดเย็บเสื้อผา ทอผา งานหัตถกรรม ออมทรัพย และแปรรูปอาหาร

เปนตน เมื่อแมบานมีความสนใจรวมกันก็สามารถรวมกลุมกันเปนกลุมยอยๆ อยางไมเปนทางการได 

ตามปกติแลวกลุมออมทรัพยมักเปนกลุมขนาดใหญ และในกลุมประเภทนี้อาจมีกลุมยอยท่ีสนใจทําการ

แปรรูปอาหารเฉพาะดานเกิดขึ้น ในบางกรณีอาจมีกลุมผลิตอาหารยอยๆ ตามประเภทของอาหารที่ผลิต

ดวย อารี และคณะ (2539) พบวารอยละ 32 ของจํานวนกลุมมีสมาชิกทุกคนรวมในกิจกรรมแปรรูป
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อาหาร กลุมสวนใหญ (รอยละ 68) มีสมาชิกเพียงบางสวนเทานั้นที่รวมทํากิจกรรมอาหาร (ซึ่ง

เหตุการณนี้พบใน ทรงศักดิ์ และคณะ (2543) ดวยเชนกัน)  

 จากการสุมถามตัวอยางผูผลิตรายเดี่ยว (จํานวน 65 ราย) พบวา รอยละ 89 ไมเคยเปน

สมาชิกของกลุมใดๆ มากอน และที่เหลือรอยละ 10 เคยทําการผลิตรวมกับกลุม แตไดแยกออกจาก

กลุมภายหลัง เหตุผลที่ไมเปนสมาชิกของกลุมมีหลากหลาย นอกเหนือไปจากการที่ไมมีกลุมแปรรูป

อาหารในพื้นที่ดังปรากฏในตารางที่ 1 แตการมีกลุมไมไดเปนสิ่งยืนยันวารายเดี่ยวเหลานี้จะเขาเปน

สมาชิก และกลุมจะสามารถอํานวยประโยชนใหแกรายเดี่ยวไดดีกวา ในแงมุมของการพัฒนาความยั่งยืน

ใหแกชุมชน รายเดี่ยวเหลานี้ถือวาเปนสมาชิกของชุมชนที่มีความเขมแข็ง สามารถอยูไดดวยตนเอง และ

ไมเปนภาระแกชุมชน 

 

 

ตารางท่ี 1  เหตุผลของการไมเปนสมาชิกกลุมแปรรูปอาหารของผูผลิต 

 

เหตุผล จํานวนผูผลิต (ราย) รอยละ 

1. ปจจุบันไมมีกลุมแปรรูปอาหาร 

2. อยากทํากิจการสวนตัวมากกวา 

3. ไมมีเวลาทําการผลิตรวมกับกลุมฯ 

4. กลุมฯ ผลิตสินคาไมตรงกับความตองการของตน 

5. กลุมฯ ไมมีความแนนอนในการจัดตั้ง 

6. เปนผูชายเลยไมไดเขาเปนสมาชิกกลุมฯ  

   ซึ่งสวนใหญไดแกกลุมแมบาน 

7. อายุมากแลวเลยไมไดเขาเปนสมาชิกกลุมฯ 

8. เพ่ิงยายเขามาอยูในหมูบาน 

9. กลุมฯ ไมประสบผลสําเร็จ 

10. ไมมีผูสนใจรวมทําดวยจึงไมไดตั้งเปนกลุมฯ 

11. ไมมีเวลาและในหมูบานก็ยังไมมีกลุมแปรรูปอาหาร 

12. เหตุผลที่ 1 และ 6 

13. เหตุผลที่ 1 และสามารถทําเองได 

    โดยไมจําเปนตองรวมกลุม 

14. เหตุผลที่ 4 และ 6 

15. ไมระบุเหตุผล 

29 

10 

6 

5 

2 

2 

 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

44.61 

10.76 

9.22 

7.69 

3.08 

3.08 

 

3.08 

3.08 

1.54 

1.54 

3.08 

1.54 

1.54 

 

1.54 

1.54 

                             รวมทั้งหมด 65 100.00 

ที่มา : อารี และคณะ (2539) 
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ที่มาของทุน 

 ที่มาของทุนสําหรับกลุมมีหลายแหลงดวยกัน ไดแก เงินทุนของกลุมเอง เงินคาหุน สินเชื่อ 

และเงินชวยเหลือแบบใหเปลา เงินทุนของกลุมอาจเริ่มตนมาจากการจัดกิจกรรมทางสังคมและศาสนา 

เพ่ือนํารายไดมาจัดตั้งกองทุนใหแกกลุม สวนกลุมที่เรียกหุนนั้นมีประมาณรอยละ 23 ของจํานวนกลุม

ทั้งหมดเทานั้น (อารี และคณะ 2539) สําหรับขอมูลในป 2543 พบวามีรอยละ 80 ของกลุมที่มีการ

เรียกหุนจากสมาชิก สําหรับเงินชวยเหลือแบบใหเปลานั้นมีเพียงรอยละ 5 ของจํานวนกลุม (ในป 

2539) ทั้งนี้หนวยงานของรัฐจะใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเปนสวนใหญ (รอยละ 15 ของจํานวนกลุม)  

 จากการวิจัยทั้ง 2 ครั้ง พบวา กลุมแมบานกลุมใดไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานตาง ๆ 

มาก จะเปนกลุมที่สามารถขยายกิจการไดมาก และนําไปสูการไดมาซึ่งการสนับสนุนรอบใหมอีก ทําให

เกิดการกระจุกตัวของการใหความชวยเหลือจากภาครัฐ 

 จากการศึกษาในป 2539 พบวา กลุมมีความตองการสินเชื่อโดยเฉลี่ยประมาณ 88,750 บาท

ตอกลุม แตจํานวนเงินที่กูไดเฉลี่ยประมาณ 74,500 บาทตอกลุม อยางไรก็ตาม พบวากลุมมีหนี้คาง

ชําระ ณ วันสัมภาษณสูงถึง 121,555 บาท (จํานวน 9 กลุม) และเพ่ือใหเห็นภาพความตองการสินเชื่อ

ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงไดเปรียบเทียบกับผูผลิตรายเดี่ยว ซึ่งพบวายอดเงินที่กลุมตองการและสามารถกูไดนั้น

สูงกวาที่กลุมตองการมากเปนเทาตัว 

 นอกจากนี้จะเห็นไดวา สัดสวนของกลุมที่ตองการกูมีประมาณรอยละ 34 และท่ีมีหนี้คางชําระ 

(รอยละ 19) นั้นสูงกวาสัดสวนของตัวอยางผูผลิตรายเดี่ยว (รอยละ 23 และ 13 ตามลําดับ) (ตารางที่ 

2) ปริมาณเงินกูและความตองการขอกูนี้ แสดงใหเห็นถึงศักยภาพเชิงธุรกิจของกลุมดวย ทั้งนี้พบวา

กลุมที่มีความพรอมดานการตลาด และมีความมุงม่ันที่จะขยายกิจการเทานั้นที่ยินดีจะกูเงิน กลุมสวน

ใหญหวังจะไดรับเงินชวยเหลือเปนอันดับแรก และเงินกูปลอดดอกเบี้ยเปนความตองการในอันดับ

รองลงมา ในขณะที่กลุมขนาดเล็ก หรือแมแตขนาดกลางบางกลุมไมตองการกูเงินเลย และตองการขยาย

งานโดยอาศัยเงินชวยเหลือเปนหลกั 

 จากการศึกษาเจาะลึกในป 2543 เก่ียวกับการกระจายการถือหุนของกลุม เพ่ือวิเคราะห

บทบาทของกลุมตอชุมชน พบวา ในจํานวนตัวอยาง 26 กลุม มี 20 กลุม (รอยละ 80.77) ที่มีสมาชิก

ไมเกิน 150 คน และกลุมที่มีสมาชิกนอยกวา 50 คน มีถึงรอยละ 57 ในบรรดา 20 กลุมนี้ มีสมาชิกถือ

หุนครบทุกคนอยู 18 กลุม แตการกระจายของหุนอาจไมเทาเทียมกัน (ตารางท่ี 3) 

 จากขอมูลลงลึกท่ีหาไดเพียง 4 กลุม พบวา การถือหุนมีการกระจุกตัวสูงมาก กลาวคือ รอยละ 

84.5 ของสมาชิกถือหุนไดเพียงรอยละ 30 ของจํานวนหุนทั้งหมด (รูปที่ 3) อันแสดงถึงการกระจายที่

ไมเปนธรรม ในเมื่อสมาชิกควรมีสวนเปนเจาของอยางเทาเทียมกัน ในขณะเดียวกัน ขอเท็จจริงนี้อาจ

สะทอนภาพในทางกลับกันวา ในชนบทนั้น สมาชิกสวนใหญเปนผูไมมีรายไดและไมมีเงินลงทุน การที่

กลุมมีกิจกรรมอยูไดนั้น เนื่องจากมีสมาชิกบางคน (ซึ่งมีโอกาสมากที่จะเปนประธานหรือกรรมการ) 

เปนผูลงทุนโดยเปนผูถือหุนรายใหญ อยางไรก็ตามเหตุผลประการหลังเปนจริงเพียงบางสวนเทานั้น 

 นอกจากนี้ยังพบวามี 2 กลุมที่ไมมีสมาชิกคนใดไดถือหุนเลย (มีสมาชิก 20 และ 24 คน

ตามลําดับ) ตัวอยางหนึ่งในสองกลุมนี้ไดรับเงินชวยเหลือแบบใหเปลา 622,000 บาท เงินชวยเหลือคืน
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เงินตนไมคิดดอกเบี้ย 80,000 บาท และเงินชวยเหลือดอกเบ้ียต่ํา 83,000 บาท กิจการของกลุมนี้มี

กําไร 752,000 บาท ผลประโยชนทั้งหมดจึงมีโอกาสท่ีจะตกอยูกับบุคคลเพียงคนเดียวในกลุม ในขณะ

ที่สมาชิกคนอ่ืน ๆ จะไดประโยชนจากคาจางแรงงานเทานั้นก็เปนได 

 

ตารางท่ี 2  ภาวะการกูเงินของผูประกอบการอาหารพื้นบาน 

 

รายละเอียด กลุม รายเดี่ยว รวม 

 จํานวน (บาท)
1/

ราย จํานวน (บาท) ราย  

จํานวนเงินที่ตองการกูเฉลี่ยตอราย 88,750.00 16
2/

158,280.00 25
2/

41 

จํานวนเงินที่สามารถกูได 74,500.00 17
2/

136,224.14 29
2/

46 

จํานวนเงินคางชําระ ณ วันที่สัมภา

ษณ 

 

121,555.56 

 

9
2/

 

126,548.75 

 

16
2/

 

25 

อัตราดอกเบี้ย/ป      

     ในระบบ 10.17 6
3/

11.69 13
3/

19 

     นอกระบบ 60.00 1
3/

86.40 5
3/

6 

     หนวยงาน 9.11 9
3/

11.75 10
3/

19 

ที่มา : อารี และคณะ (2539) 

หมายเหตุ : 1/  เฉลี่ยตามจํานวนคําตอบ 

 2/  จํานวนหนวยประกอบการ 

3/  จํานวนรายการกู (หนวยประกอบการอาจกูมากกวา 1 ครั้ง) 

 

ตารางท่ี 3  ขนาดของกลุมแมบานพิจารณาจากจํานวนสมาชิกและการถือหุน 

 

ขนาดที่ จํานวนสมาชิก (คน) จํานวนกลุม (กลุม) 
จํานวนกลุมที่สมาชิกถือหุน

ครบทุกคน (กลุม) 

1 นอยกวา 50 15 13 

2    50 - 150 6 5 

3 151 - 300 4 2 

4 มากกวา 300 1 0 

 รวม 26 20 

ที่มา :  ทรงศักดิ์ และคณะ (2543) 
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การตลาดผลิตภัณฑของกลุมและการจัดการอื่น ๆ 

 การจัดการดานการตลาด ถือเปนหัวใจของความสําเร็จของธุรกิจทุกประเภท และเปนที่ยอมรับ

จากกลุมและรายเดี่ยวในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารพื้นบานดวย การจัดการดานการตลาดนั้น ไมได

หมายความเฉพาะการขายเทานั้น แตหมายรวมถึงการเตรียมผลิตภัณฑที่ตรงตามความตองการของผูซื้อ

ดวย กลุม (ประมาณรอยละ 70) ประเมินวา กลุมประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจการ และรอยละ 

43 ระบุวาสามารถขยายธุรกิจของกลุมได เนื่องจากมีตลาดรองรับ และไดรับความรวมมือจากสมาชิก 

อยางไรก็ตาม จากการวิเคราะหเพ่ิมเติมพบวา ความสําเร็จในการหาตลาดและความรวมมือของสมาชิก

นั้น เปนผลจากความสามารถเฉพาะตัวของประธานกลุม โดยทั่วไปประธานกลุมเปนผูมีบทบาทอยาง

สําคัญยิ่ง ทั้งในดานการคิดริเริ่ม การตัดสินใจตาง ๆ กลุมที่มีขนาดการผลิตใหญกวาจะมีการแบงหนาท่ี

ของกรรมการไดชัดเจน และมีแนวโนมความสําเร็จดีกวากลุมขนาดเล็ก 

 ประสบการณจากการคาขาย หรือเก่ียวของกับธุรกิจอ่ืน ๆ ทําใหประธานกลุมมีโลกทัศน และมี

เครือขายมากกวาประธานกลุมที่มีอาชีพทํานา หรือแมบาน 
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รูปที่ 3 ความสัมพันธระหวางรอยละจํานวนหุนสะสมกับรอยละจํานวนผูถือหุนสะสม 
 

          ที่มา : ทรงศักดิ์  และคณะ (2543)  

หมายเหตุ :  รูปนี้ไดจากขอมูลผูประกอบการกลุมแมบาน 4 กลุมที่มีขอมูลการ

กระจายของผูถือหุนแตละรายจากผูประกอบการ กลุมแมบานทั้งหมด 

26 กลุม โดยแตละกลุมใน 4 กลุมนี้มีผูถือหุนไมนอยกวา 2 คน 

นอกนั้นอีก 20 กลุมก็มีผูถือหุนไมนอยกวา 2 คน แตไมทราบการ

กระจายของจํานวนหุนในผูถือหุนแตละราย สวนอีก 2 กลุมนั้นมีผูถือ

หุนเพียงกลุมละ 1 คนเทานั้น 
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 นอกจากการหาตลาดดวยตนเองแลว การออกงานนับเปนตลาดสําคัญของกลุม การออกราน 

หรือออกงานนั้น เปนความชวยเหลือจากหนวยงาน โดยเฉพาะฝายเคหกิจเกษตร กรมสงเสริม

การเกษตร ในการประสานงานใหแกกลุมแมบาน ในปจจุบันโอกาสในการออกรานของกลุมมีมากขึ้น

อยางชัดเจน และกลุมที่มีขนาดคอนขางใหญมักนําสินคาไปจําหนายยังงานในจังหวัดอ่ืน ๆ และใน

กรุงเทพฯ นอกเหนือจากงานออกรานแลว สินคาสวนมากของกลุมขนาดเล็กโดยทั่วไปมักจํากัดอยูเฉพาะ

ตลาดในทองถ่ิน ในระหวาง พ.ศ. 2539-2543 สถานการณการตลาดของกลุมขนาดเล็กดีขึ้นเพียง

เล็กนอยเทานั้น ตัวอยางของแหลงจําหนาย หรือชองทางการตลาดของผลิตภัณฑขนมคบเคี้ยว และ

เตาเจ้ียว สามารถใหภาพรวมของตลาดอาหารแปรรูปพื้นบานของภาคเหนือในพ้ืนที่ศึกษาไดเปนอยางดี 

(รูปที่ 4 และ 5) 

ตลาดของผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพ้ืนบานที่ผลิตในพื้นที่ศึกษานี้ สวนใหญเปนตลาดลาง ในป 

2539 นั้นพบวามีเพียงกลุมเดียวที่สามารถนําสินคาเขาไปจําหนายในซุปเปอรมาเก็ตได กลุมตาง ๆ จึง

พยายามที่จะผลักดันใหสินคาของตนขายไดในซุปเปอรมาเก็ต และสรางความเชื่อม่ันใหแกผูบริโภคดวย

การขอฉลากอาหารและยา และโดยปรับปรุงดานสุขอนามัยอาหารตามคําแนะนําของเจาหนาท่ี

สาธารณสุข ปรากฏวาในป 2543 มีผลิตภัณฑที่ไดรับฉลากอาหารเทากับรอยละ 24.15 ของสัดสวน

ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปพ้ืนบาน แตที่เหลืออีกรอยละ 75-85 ยังเปนผลิตภัณฑที่ไมสอดคลองกับความ

มั่นใจของผูบริโภค และมีโอกาสท่ีจะพัฒนายกระดับตอไป 
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รูปที่ 5  ครรลองการตลาดของเตาเจ้ียว 

           ที่มา :  อารี และคณะ (2539) 

หมายเหตุ :  ตัวเลขแสดงรอยละของจํานวนตัวอยาง 

 

 ในดานผูบริโภคนั้น การศึกษาทั้ง 2 ชวงเวลาพบวา ผูบริโภคสวนใหญไมมีความมั่นใจในความ

สะอาดของอาหารแปรรูปพ้ืนบาน ผูบริโภค (ป 2543) ประมาณรอยละ 80 ใหความสําคัญตอฉลาก

อาหารและยา (อย.) ดวยความมั่นใจวาผลิตภัณฑที่มี อย. นาจะมีคุณภาพถูกหลักอนามัย ปลอดภัยตอ

ผูบริโภค ผูบริโภคที่ไมเห็นความจําเปนของการมีฉลาก อย. มีเพียงรอยละ 6 สวนที่ตองการใหมีฉลาก 

อย. แตไมคอยมั่นใจมีประมาณรอยละ 14 อยางไรก็ตามฉลากที่ผลิตภัณฑอาหารไดรับเปนฉลาก

ประเภท อย.จ (จดแจง)
1
 เทานั้น ซึ่งผูบริโภครอยละ 90 ไมมีความรูวาเครื่องหมายนี้หมายถึงอะไร 

 จากการวิเคราะหเชิงสถิติพบวา ผูบริโภคที่มีรสนิยมในการบริโภคอาหารราคาแพง และชอบ

เดินทางทองเที่ยวเปนผูที่ตองการใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยเฉพาะการปรับปรุงบรรจุภัณฑใหดีขึ้น 

 

1  เครื่องหมาย อย. จ  หรอื อย. จดแจง เปนเครือ่งหมายองคการอาหารและยา (อย.) ที่ผูประกอบการแจง

ขออนุญาตผลิตผลิตภัณฑอาหาร ซ่ึงโดยทั่วไปแลวไมตองขอฉลาก ผูประกอบการจะสามารถใชเครื่องหมาย

ดังกลาวได ก็ตอเม่ือผานขั้นตอนการตรวจสถานประกอบการและกระบวนการผลติโดยเจาหนาท่ี

สาธารณสุข โดยไมตองผานการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑอาหาร ดังนั้นเครื่องหมายนีจ้ึงไมสามารถใหความ

มั่นใจแกผูบริโภคในดานความปลอดภัยในการบริโภคไดอยางเต็มที่ 
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(สําหรับสินคาประเภทที่มีราคาสูง) และปรากฏวาสําหรับสินคาท่ีมีราคาปานกลาง (เชน แคบหมู) 

ผูบริโภคทั่วไปทุกบุคลิกลักษณะตางตองการใหมีการปรับปรุงผลิตภัณฑในทํานองเดียวกัน 

ศักยภาพเชิงธุรกิจของกลุมแมบาน 

 การวิเคราะหศักยภาพเชิงธุรกิจ ควรพิจารณาจากปจจัยหลายดาน ในที่นี้จะเลือกนําเสนอ

เฉพาะดัชนีชี้วัดเพียงบางตัว ไดแก ศักยภาพการทํากําไร ยอดขาย และศักยภาพเชิงบริหารธุรกิจ 

ศักยภาพเหลานี้แตกตางกันแลวแตชนิดของสินคาท่ีผลิตดวย จากจํานวนสินคาตัวอยาง 10 ชนิด 

(ตารางที่ 4)  นั้น สินคาที่ทํากําไรตอราคาท่ีขาย และกําไรตอตนทุนในระดับที่นาพอใจมีหลายชนิด 

ไดแก ผลิตภัณฑจากเนื้อ (เชน ไสอ่ัว แคบหมู) สมุนไพร น้ําพริก และขาวแตน อัตราสวนกําไรตอ

ตนทุนและราคาของมะมวงดองอยูในเกณฑปานกลาง สวนกระเทียมดอง เตาเจ้ียว มีอัตราสวนกําไรต่ํา

ที่สุด (สําหรับสินคาชนิดเดียวกันอัตราสวนกําไรแตกตางกันไดตามลักษณะของผลิตภัณฑ) 

 

ตารางที่ 4  ยอดขายตอราย รอยละกําไรจากราคาขายเฉลี่ย และรอยละกําไรตอตนทุนของผลิตภัณฑที่

ทําการศึกษา
1/ 

 

ผลิตภัณฑ ยอดขายตอราย 

(บาท) 

กําไรจากราคาขาย

เฉลี่ย  (รอยละ) 

กําไรตอตนทุน 

(รอยละ) 

1. กระเทียมดอง 774,000 19 23.5 

2. ปลาสม
2/

358,000 39 64 

3. ไสอ่ัว 4,107,000 53 113 

4. ขาวแตนน้ําแตงโม ขาวแตนหนา 

    หมูหยอง ขาวแตนหนาปลาแหง 

24,000 38 – 58 61 – 138 

5. แคบหมูติดมัน  แคบหมูไรมัน 2,074,000 30 – 60
3/

43 – 150 

6. มะมวงดอง มะมวงแชอ่ิม 28,000 25 – 40 33 – 67 

7. สมุนไพร
4/

ดอกคําฝอยผง มะตูมผง ขิงผง 

146,000 31 – 54 45 – 117 

8. น้ําพริก 

น้ําพริกตาแดง  น้ําพริกลาบ 

66,000 37 – 62 59 – 163 

9. หมูยอ 

หมูยอธรรมดา  หมูยอเห็ดหอม 

826,000 23 – 39 30 – 64 

10. เตาเจ้ียว 31,000 26 35 

ที่มา : ทรงศักดิ์  และคณะ (2543)  

หมายเหตุ :   1/ เปนตัวเลขที่ปดเศษแลวเพ่ือความงายตอการพิจารณา 

     
2/ ปลาสมรวมปลาฟกแบบเปนชิ้นและเปนตัว 

       
3/ เปนขอมูลที่มีการปรับตัวเลขจากการทํารายงานเฉพาะกรณี 2 กรณี ในรายละเอียดกับ 
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        การตรวจสอบความถูกตองจากภาพรวมของธุรกิจกับผูประกอบการอีกครั้ง 

       
4/ สมุนไพรที่ผลิตมีหลายชนิด แตในที่นี้นําเสนอเฉพาะชนิดที่ผูผลิตทุกรายทําการผลิต 

 เมื่อพิจารณาศักยภาพในดานกําไรควบคูกับยอดขายเฉลี่ยตอราย (กลุม) แลว จะเห็นวา ไสอ่ัว 

แคบหมู และหมูยอ เปนสินคาที่มีศักยภาพเชิงธุรกิจสูงท่ีสุด เพราะนอกจากจะมีกําไรตอหนวยสูงมาก

แลว ยังมียอดขายสูง ซึ่งหมายถึงกําไรโดยรวมจะสูงตามไปดวย เม่ือเปรียบเทียบระหวางกระเทียมดอง 

และเตาเจ้ียว กระเทียมดองนาสนใจมากกวา 

 จากขอเท็จจริงพบวา สินคาท่ีผลิตโดยกลุมแมบาน คือ สินคาทุกชนิด นอกจาก ไสอ่ัว แคบหมู 

และหมูยอ (ยกเวน กลุมแมบานกลุมเดียวที่ผลิตไสอ่ัวบางเล็กนอยสําหรับตลาดทองถ่ินเทานั้น) 

ขอเท็จจริงนี้มีความหมายอยางยิ่งตอการนําไปพิจารณาในเชิงนโยบาย วาจะทําอยางไรกลุมแมบานซึ่ง

ประกอบดวยแมบานเกษตรกรที่ดอยโอกาส จึงจะสามารถสรางรายไดเพ่ิมขึ้นอยางพอเพียง 

 ศักยภาพในดานการบริหารธุรกิจ อาจสะทอนไดจากการจัดทําบัญชีของกลุมแมบาน กลุม

สวนมาก (รอยละ 80) มีระบบบัญชีอยางงาย แตขอมูลไมครบสมบูรณ สวนที่เหลือมีการทําบัญชีแยก

ประเภท ไดแก บัญชีรับ-จาย บัญชีลูกหนี้ บัญชีวัตถุดิบ บัญชีคาแรง และบัญชีการขาย แตไมปรากฏวา

มีกลุมแมบานแมแตกลุมเดียวที่ทําบัญชีอยางถูกตองและขอมูลครบ ซึ่งการมีระบบบัญชีที่ถูกตองและมี

ขอมูลครบถวนนั้น จะชวยใหกลุมสามารถติดตาม และตรวจสอบผลการดําเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ อีกท้ังสรางความมั่นใจใหแกสมาชิก ตลอดจนสถาบันการเงินและสถาบันที่ใหความ

ชวยเหลือ วิธีการจัดทําบัญชี จึงเปนดัชนีชี้วัดศักยภาพการบริหารที่ดีไดตัวหนึ่ง ซึ่งเชื่อวามีความหมาย

บงชี้ถึงความยั่งยืนของกลุมในระยะยาวดวย 

ประเด็นในดานการบริหารธุรกิจอ่ืน ๆ อยางนอย 3 ประเด็นที่สําคัญ และนาจะมีผลตอ

ความสําเร็จหรือความเขมแข็งของธุรกิจของกลุมแมบาน ไดแก  

(1) ทัศนะตอธุรกิจของกลุม การที่กลุมกําหนดเปาหมายของการแปรรูปอาหาร (หรือกิจกรรม

อ่ืน ๆ) ใหเปนอาชีพเสริมนั้น สมาชิกจะไมทุมเทใหธุรกิจอยางจริงจัง เพ่ือใหธุรกิจเปนแหลงรายไดที่

เลี้ยงตนเองได จึงมีเฉพาะกรรมการที่พยายามรักษากลุมใหคงอยู และกลายเปนผูเสียสละเพ่ือกิจกรรม

ของกลุม 

(2) ในบางทองท่ีซึ่งแมบานเกษตรกรมีการจางงานเต็มที่อยูแลว กิจกรรมหารายไดของกลุม

มักไมประสบความสําเร็จ และโรงเรือน ตลอดจนอุปกรณ (ที่กลุมไดรับการสนับสนุนตามที่เสนอขอไป

ยังหนวยงาน) ไมถูกนําไปใชประโยชนเทาที่ควร 

(3) กลุมไมมีความสามารถในการบริหารลูกหนี้อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหไมสามารถเรียก

เก็บเงินจากลูกคา (รานคา) ไดตามที่ตกลง และบางกรณีการใหเครดิตแกสมาชิกท่ีนําสินคาไปจําหนาย

และไมสามารถเก็บเงินคืนไดตามเวลา ทําใหกลุมขาดสภาพคลอง ผูบริหารกลุมเขาใจวาเปนเพราะกลุม

มีเงินทุนไมพอเพียงและพยายามหากูเพ่ิมเติม 
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สรุป :  ขีดความสามารถ อุปสรรค และปญหา 

 ขีดความสามารถขององคกรชุมชน ในการเสริมสรางความเข็มแข็งใหแกชุมชน ซึ่งสมาชิกสวน

ใหญคือ ครัวเรือนเกษตรกรนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยอยางนอย 4 ประการ คือ ประเภทของธุรกิจที่เลือกผลิต 

ความสามารถในการบริหารจัดการองคกร ความสามารถในการทําธุรกิจ และการกระจายผลประโยชน 

 อาหารแปรรูปพ้ืนบานเปนธุรกิจที่ตอเนื่องจากภาคเกษตรกรรมอยางใกลชิด โดยใชวัตถุดิบที่

ผลิตในทองถ่ิน ซึ่งหาไดงายและตนทุนต่ํา นอกจากนี้ยังอาศัยภูมิปญญาทองถ่ินที่มีอยูใหเกิดมูลคาเพ่ิม

แกผลผลิตเกษตรของสมาชิกหรือทองถ่ิน อาหารแปรรูปพ้ืนบานจะมีตลาดรองรับมากขึ้นอยางกวางขวาง 

ถามีคุณภาพถูกสุขอนามัยเปนที่เชื่อถือของผูบริโภค ซึ่งท่ีผานมาไดพิสูจนศักยภาพของตลาดวามีอยูจริง 

 กลุมแมบานเกษตรกรและกลุมแมบานอื่น ๆ สวนมากเกิดจากการสงเสริมจากทางการ สวน

ใหญไมไดเกิดจากความตองการอยางแทจริงของชุมชนเพื่อตอสูกับปญหาของตนเอง องคกรชุมชนจึงมัก

ไมทราบซึ้งถึงเปาประสงคของการจัดตั้งกลุมของตนเอง และไมมีเปาหมายชัดเจนที่จะมุงมั่นบากบั่นพา

องคกรใหไปถึง ซึ่งปรากฏการณนี้ไมใชสิ่งใหมในสังคมไทย ดวยเหตุนี้จึงขาดแรงจูงใจที่จะบริหารจัดการ

องคกรตามแนวคิดการบริหารองคกรอยางมีประสิทธิผล เพราะการบริหารจัดการจะพัฒนาไดตอเม่ือมี

แรงจูงใจที่เพียงพอเสียกอน 

 ความสามารถในการทําธุรกิจ ยอมไดรับผลกระทบจากเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร 

กลุมแมบานมีแนวคิดที่จะใชอาหารแปรรูปพ้ืนบาน (หรือกิจกรรมอื่นๆ หัตถกรรม ฯลฯ) เปนแหลง

รายไดเสริม วัตถุประสงคนี้ไมเขมพอที่จะเปนพลังขับเคลื่อนการบริหารธุรกิจ คณะกรรมการขาด

วิสัยทัศน และมองไมเห็นคุณคาการเรียนรูการบริหารจัดการมากพอที่จะลงทุนเขารับการศึกษาและ

อบรม จึงเห็นไดเสมอวา ทุกครั้งที่มีการฝกอบรม ฝายฝกอบรมนอกจากจะตองแบกรับภาระคาใชจาย

แลว ยังตองใหคาตอบแทนการเขาฝกอบรมอีกดวย กลุมแมบานที่ประสบความสําเร็จในการทําตลาด

และธุรกิจของตน มักเปนกลุมที่ประธานมีวิสัยทัศนดานการจัดการดีกลาวกลุมอ่ืน ๆ  

 การกระจายผลประโยชนไปสูสมาชิกอยางเปนธรรม จะทําใหองคกรนั้นเปนเครื่องมือในการ

พัฒนาความเข็มแข็งใหแกชุมชุนอยางแทจริง ในทางปฏิบัติ ผลประโยชนจากการทํากิจกรรมแปรรูป

อาหารกระจุกตัวอยูเฉพาะสมาชิกเพียงไมก่ีคน ใน 2 ดาน คือ การจางงาน และการไดรับปนผลจากการ

ถือหุน การกระจายผลประโยชนของกลุมอาจดีขึ้น เม่ือพิจารณาถึงการที่สมาชิกที่เหลือสามารถขาย

ผลิตผลเกษตรใหแกกลุมได 

 โดยสรุปแลวอาจกลาวไดวา การใชอาหารแปรรูปพ้ืนบานเปนกิจกรรมสําหรับสงเสริมความ

เขมแข็งใหแกชุมชนโดยกลุมแมบานนั้นมีศักยภาพสูง แตความสามารถของกลุมแมบานในปจจุบันยังไม

เพียงพอ ควรไดรับการพัฒนาในดานการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ เพ่ือใหแมบานเกิดความเขาใจ และ

กําหนดเปาหมายและทิศทางของกลุมใหชัดเจน โดยเกิดความตระหนักถึงคุณคาและความจําเปนของ

การมีองคกรเปนอันดับแรก มีความสามารถในการจัดการธุรกิจเปนอันดับตอมา หนวยงานที่ใหการ

สนับสนุนจําเปนตองพิจารณาเพื่อมิใหเกิดการชวยเหลือท่ีสูญเปลาและซ้ําซอน โดยมุงท่ีจะสงเสริมให

เกิดการกระจายผลประโยชนสูคนหมูมากเปนหลักดวย ในปจจุบันแมวากรมสงเสริมอุตสาหกรรมจะมี

หลักสูตรดานนี้โดยเฉพาะก็ตาม การฝกอบรมในดานบริหารธุรกิจยังไมเพียงพอและไมทั่วถึง ในขณะที่

จํานวนกลุมแมบานเกษตรกรเพิ่มขึ้นทุกป และเม่ือมีการผลิตสินคาประเภทเดียวกัน การแขงขันยอม
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