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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เ พื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุน
และ 2) ศึกษาแนวทางการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงผสม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด
ผ่านการคัดเลือกแบบเจาะจง จานวน 30 ครัวเรือน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและค่าร้อยละ ผลการวิจัย
พบว่า 1) พฤติกรรมการบริหารจัดการต้นทุน ที่ดีจะต้องมีการบริหารจัดการลดต้นทุนตลอดกระบวนการผลิต ด้วยการลด
ต้นทุนแบบต้นน้า การลดต้นทุนด้านการเพาะปลูก กระบวนการลดต้นทุนแบบกลางน้า การลดต้นทุนด้านการเก็บเกี่ยวและ
ขนส่ง และกระบวนการลดต้นทุนแบบปลายน้า การจัดจาหน่ายและแปรรูปสินค้าสู่ท้องตลาด และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการตลาด และด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
ตามลาดับ และ 2) การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันมี 4 ประเด็นสาคัญคือ (1) ด้านการเรียนรู้ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ในชุมชนแบบครบวงจร (2) ด้านการจัดการ มีการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มอานาจต่อรองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกั น
(3) ด้านการผลิต แลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิตร่วมกัน และ (4) ด้านการตลาด ยกระดับผลิตภัณฑ์เป็นของฝากประจาจังหวัด
คาสาคัญ : ประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุน, ความได้เปรียบทางการแข่งขัน, เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด
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Abstract
The purpose of this research was to 1) study behavior and the ways to increase efficiency cost
of management and 2) study the methods to create a competitive advantage of pineapple planter
groups by using mixed research methods. The research instruments were interview and questionnaires.
Sample group was a community enterprise and pineapple planter groups selected by a specific
selection total of 30 household. Analyzed by content analysis and percentage. The result of the
research found that 1) Behavior of management must be managed to reduce the cost throughout the
production process. By reduce upstream costs through cultivation costs, Midstream cost-cutting
through harvest and transportation costs and downstream cost reduce processes through product
distribution and market. And, the ways to increase efficiency of factors that have an effect on increase
cost management efficiency are personnel support, market, and external support, respectively. And 2)
Create a competitive advantage, 4 important points were (1) Learn, Establish a fully integrated learn
unit in the community. (2) Management, There were groups to increase bargain power and exchange of
knowledge together. (3) Production, Exchange production factors together and (4) Marketing, Upgrade
the product to be a provincial souvenir.
Keywords: Cost Management Efficiency, Competitive Advantage, Pineapple Planter Groups

บทนา
สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย เนื่องจากเป็นวัตถุดิบหลักที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ
ปี ล ะ 20,000 ล้ า นบาท มี พื้ น ที่ ก ารเพาะปลู ก สั บ ปะรดประมาณ 449,914 ไร่ มี แ หล่ ง ผลิ ต ที่ ส าคั ญ คื อ จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง ราชบุรี และเพชรบุรี ทั้งนี้ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นแหล่งปลูกสับปะรดที่สาคัญ มีมูลค่า
ผลผลิตปีละหลายหมื่นล้านบาท ผลผลิตเฉลี่ยในแต่ละปีประมาณ 1 ล้านตัน ซึ่งมากเป็นครึ่งหนึ่งของผลผลิตทั้งประเทศ
ผลผลิต 80% ส่งเข้าโรงงานแปรรูป อีกประมาณ 20% บริโภคภายในประเทศ แต่การส่งออกสับปะรดสดไปต่างประเทศยัง
มีปริมาณน้อยมาก เนื่องจากปัญหาหลายประการ ได้แก่ คุณภาพไม่สม่าเสมอ การปนเปื้อนสิ่งสกปรก โรคแมลง รวมทั้ง
ปัญหาเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว และอายุการเก็บรักษา (รายงานภาวการณ์ผลิตพืช จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 2558)
แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2564 – 2570 มีแผนปฏิบัติการประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ เพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการผลไม้ในการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าไม้ผล พัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการตลาดไม้ผลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งและความเสมอภาคให้กับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรไม้ผล และบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิตผลไม้ครบวงจร
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2563) การเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรนั้น รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสาคัญ
ต่อภาคการเกษตรเป็นอย่างมาก โดยการมุ่งเน้นในการพัฒนาให้เกษตรกรเพิ่มขีดความสมารถในการผลิตผลผลิตที่มี
คุณภาพสูง และมีปริมาณเพิ่มขึ้น
การผลิตสับปะรดของเกษตรกรเป็นการผลิตที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรได้รับในแต่ละปี
ไม่แน่นอน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สภาวะแวดล้อม การแพร่ระบาดของโรค และแมลง
ศัตรูพืช อีกทั้งยังต้องเผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ปัจจัยการผลิต และการเปลี่ยนแปลงของราคาผลผลิตที่มีความผัน
ผวน ส่งผลกระทบต่อรายได้ที่ไม่แน่นอนของเกษตรกร (ภาคภูมิ พิชญ์หาญณรงค์ , 2553) จึงนามาซึ่งการบริหารจัดการ
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI.) อยู่ในกลุ่ม 1 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี
Vol 15 NO 1 January - April 2020

130 Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

ต้นทุนเพื่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เกษตรกรควรให้ความสาคัญกับ
ปัจจัยด้านราคาและปัจจัยด้านการผลิต รวมถึงปัจจัยที่ทาให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันอีก 4 ปัจจัย (Porter, 1990)
ได้แก่ สภาพของปัจจัยการผลิต อุปสงค์ภายในประเทศ หน่วยงานที่สนับสนุนและเกี่ยวข้องภายในประเทศ และกลยุทธ์ของ
ธุรกิจ เป็นต้น ควบคู่ไ ปกับแนวคิดการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ ให้สินค้าชุมชนมีมูลค่าสูงขึ้นจากการเพิ่มมูลค่า
ให้กับสินค้าของ Alexander D Ster Walder หรือเรียกว่า Business Model Canvas โดยใช้เครื่องมือ Value
Propositions Canvas ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ การศึกษาทาความรู้จักกับมูลค่า
และการเพิ่มมูลค่าในตัวสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าและประโยชน์ใช้สอยให้กับผู้บริโภคเพิ่มขึ้น
ขีดความสมารถในการผลิตภาคการเกษตรควรยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผ่านการรวมกลุ่มเกษตรกรเป็น
วิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มอานาจต่อรองให้กับเกษตรกรเพื่อส่งผลกระทบด้านบวกต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศใน
การประกอบวิสาหกิจชุมชนควรมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ , 2551) ผ่านการเข้าใจใน
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและการค้นพบแนวทางการการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้ประสบความสาเร็จ สู่การสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันให้กับกลุ่มเกษตรกรในการต่อยอดภาคการเกษตรให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ (กาญจนา สุระ, 2562)
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนและความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านกระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยการลงความเห็น
ร่วมกันด้วยการจัดการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการต้นทุนและความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
สับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. เพื่อศึกษาการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร คือกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จานวน 689 วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มตัวอย่าง นักวิจัยได้คัดเลือกเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด
จานวน 5 กลุ่ม/วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ 1) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดผลสดหินเหล็กไฟ 2) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด
โรงงานหินเหล็กไฟ 3) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดผลสดปราณบุรี 4) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดโรงงานปราณบุรี และ
5) วิสาหกิจชุมชนหนองกาพัฒนาสามัคคีอาเภอปราณบุรี รวมเป็น 30 ครัวเรือน ผ่านการคัดเลือกเป็นแบบเจาะจง โดยทา
การจัดสนทนากลุ่ม Focus group จากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการต้นทุนและแนว
ทางการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างถือว่าเป็นจรรยาบรรณของ
นักวิจัยที่นักวิจัยต้องคานึงถึงมากที่สุด นักวิจัยจึงแสดงความเคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวปกปิดข้อมูลเป็นความลับ ภายใต้
การชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนการเก็บข้อมูลและระยะเวลาของการวิจัย โดยให้สิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าร่วม
การวิจัยการให้ข้อมูล และข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะเก็บเป็นความลับและนาเสนอในภาพรวมเท่านั้น
เครื่ องมือ เก็ บรวบรวมข้ อมู ล การวิ จัย ในครั้ งนี้ เป็ นงานวิ จัย เชิ งผสมจะใช้ เครื่อ งมื อ 2 ส่ว น ได้ แก่ 1) แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และกรอบสาหรับการสนทนากลุ่ม Focus Group Discussion พร้อม
กับการระดมความเห็นของผู้เข้าสนทนากลุ่มเกี่ยวกับการบริหารจัดการต้นทุนและแนวทางการสร้างความได้เปรียบทางการ
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI.) อยู่ในกลุ่ม 1 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี
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แข่งขัน และ 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่นาไปสู่การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
สับปะรด
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย แบบผสมผ่ า นการวิ จั ย แบบโครงการ ( Project
Management) โดยอาศัยการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความพึงพอใจใน 3 มิติ คือ เวลา (Time) งบประมาณ
(Budget) และคุณภาพ (Quality) ดังนั้น การดาเนินโครงการ แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังภาพที่ 1

บริบทชุมชนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด
การเตรียมนักวิจยั
ขั้นตอนที่ 1

กลุ่มเป้าหมาย

วางแผนการดาเนินงาน
เก็บข้อมูลบริบทชุมชน

ขั้นตอนที่ 2
สังเคราะห์ข้อมูล

ขั้นตอนที่ 3

การติดตามผลและ
รายงานความก้าวหน้า

ขั้นตอนที่ 4

สังเคราะห์ผลและสรุปผล

ขั้นตอนที่ 5

สรุปผลและรายงาน
ผลการวิจัย
ภาพที่ 1 วิธีดาเนินการวิจยั
ที่มา (พิมพ์ปวีณ์ มะณีวงค์, 2563)

จากภาพที่ 1 สามารถอธิบายเป็นลาดับขั้นตอนได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมนักวิจัย เป็นการประชุมนักวิจยั เพื่อวางแผนกิจกรรมในการขับเคลื่อนงานวิจัย เพื่อให้ได้กิจกรรม
ที่มีความเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย รวมถึงการเตรียมพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ทีม
นักวิจัย เจ้าหน้าที่เครือข่าย ผู้นาชุมชน/ผู้นาวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด พร้อมทั้งประสานงานเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานวิจัย สถานที่ที่ใช้ในการจัดเวทีในการขับเคลื่อนงานวิจัย เพื่อวางแผนการดาเนินงานวิจัยและทาการทบทวนเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ และกาหนดบทบาทหน้าที่การทางานร่วมกันกับผู้ให้ข้อมูลหลักที่เลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย ประธานและรอง
ประธานวิสาหกิจชุมชน 10 คน สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด จานวน 20 คน รวมจานวนทั้งสิ้น 30 คน
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ขั้นตอนที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลบริบทชุมชน ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยการสัมภาษณ์ (Interview
Guide) เพื่อให้ได้ข้อมูลครบทุกองค์ประกอบ และการสังเคราะห์ข้อมูลร่วมกับสรุปวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันของชุมชน
ขั้นตอนที่ 3 การติ ดตามผล และการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ โดยการใช้กระบวนการในการติดตาม
ความก้าวหน้า เพื่อให้การดาเนินงานวิจัยเป็นไปตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ และมีการรายงานปัญหาที่เกิดขึ้น และ
สังเคราะห์ผลเพื่อการรายงานความก้าวหน้าเป็นการทบทวนและสังเคราะห์ผลการวิจัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
ขั้นตอนที่ 4 การสังเคราะห์ผล โดยใช้วิธีการสังเคราะห์ด้วยวิธีการบรรยายที่ได้จากบทสรุปของโครงการวิจัยและข้อ
ค้นพบ และน ามาสรุปบทเรียนโดยการสรุปบทเรียนที่ ได้ จากงานวิจัย ซึ่ งเป็นการสรุ ปบทเรียนระหว่างนักวิจั ย และชุ มชน
กลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
1) จากการสัมภาษณ์และการจัดสนทนากลุ่มผู้วิจัยจะใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผู้วิจัยก็จะทาการ
ตีความถ้อยคาดังกล่าวโดยอาศัยบริบทของการสนทนามาสนับสนุนการตีความและพรรณนาความ (Description) เป็นการร้อยเรียง
ถ้อยคา
2) แบบสอบถาม จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พรรณนาเชื่อมโยงแต่
ละเนื้อหาหรือเหตุการณ์ให้เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน (Porter, 1980) วิเคราะห์แนวทางการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผล และการรายงานผลการวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสม ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการบริหารจัดการต้นทุนและการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ได้ดังภาพที่ 2

ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการต้นทุน

รูปแบบการเพิม่ มูลค่าสินค้า
ชุมชน
รูปแบบช่องทางการจัดจาหน่าย
สินค้าชุมชน

ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย
ที่มา (พิมพ์ปวีณ์ มะณีวงค์, 2563)

ผลการวิจัย
1. พฤติกรรมและแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนของกลุ่มเกษตรกร จากการศึกษาและ
ประเมินข้อมูลภาพรวมของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด พบว่า คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมเป็นหลัก
โดยเฉพาะการปลูกสับปะรด และการพิจารณาร่วมกันในการวางแผนแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุน
จากการกระบวนการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ปัจจัยสาคัญที่เกษตรกรได้ให้ความสาคัญและกล่าวถึงคือ 1) บุคลากรเป็น
สาคัญได้แก่ ประธานชุมชนและผู้นาชุมชน เป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนของกลุ่มเกษตรกรและทาให้กลุ่มเกษตรกรนั้นมี
อานาจในการต่อรองต่อพ่อค้าคนกลาง ผ่านการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจเพิ่มขึ้น และเชิญชวนเกษตรกรที่ยังไม่เข้า
ร่วมกลุ่ มให้ เล็ งเห็ นถึงความสาคั ญและโอกาสที่จะได้ รั บเมื่ อได้ เข้ าร่วมเกษตรกรแล้ วนั้น และบุ คลากรที่ ส าคั ญอีกกลุ่มคื อ
เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ที่จะต้องมีการวางแผนการเพาะปลูกผ่านการบริหารจัดการต้นทุนด้วยการลดการใช้ปุ๋ยเคมีและกลับมา
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ใช้ปุ๋ยชีวภาพและแนวทางดั้งเดิมในการกาจัดวัชพืช 2) การตลาด เป็นปัจจัยรองลงมาในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ต้นทุน เพราะถ้าการบริหารจัดการการตลาดที่ดีจะต้องทาควบคู่ไปกับการบริหารจัดการต้นทุน ทั้งนี้ เกษตรกรให้ความสาคัญกับ
การขายในราคาถูก เช่น 3 ชิ้น 100 บาท เป็นต้น ซึ่งถ้าคิดในอัตราที่ต้นทุนเท่ากัน การขายในราคาที่ถูกจะทาให้ได้กาไรน้อย แต่
หากเกษตรกรให้ความสาคัญกับการลดต้นทุน เช่น การจัดทาบรรจุภัณฑ์ที่ดี เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าผ่านการเก็บรักษาสินค้าได้
นาน เป็นต้น จะทาให้ราคาขายมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นประกอบกับต้นทุนในการปลูกสับปะรดที่ลดลงจะทาให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูงขึ้น
และมีกาไรเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการได้รับ 3) การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานรัฐบาลที่ส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน ที่เข้ามาให้ความรู้และให้ทุนสนับสนุนในการบริหารจัดการต้นทุนและการส่งเสริมการทาบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยจะทาให้
เกษตรกรมีกาลังขับเคลื่อนที่สูงขึ้นได้ และ 4) ปัจจัยสาคัญที่เกษตรกรทุกคนให้ความสนใจคือ การลดต้นทุนการผลิต ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่เกษตรกรควบคุมได้ ทั้งนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การลดต้นทุนนั้นสามารถดาเนินการได้ในอัตราที่ค่อยเป็น
ค่อยไป เช่น จากเดิมมีการใช้ปุ๋ยเคมี 100% ก็จะพยายามใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยคอกควบคู่ไปด้วย และจากเดิมมีการใช้สารเคมี
กาจัดวัชพืช 100% ก็จะพยายามใช้สารกาจัดวัชพืชแบบชีวภาพเพิ่มขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อการลดต้นทุนการผลิตและเป็นการ
รักษาสุ ขภาพของเกษตรกรเอง การเพิ่มประสิทธิภาพในการจั ดการต้นทุ นนั้ น ควรเป็ นการบริหารจัดการลดต้นทุ นตลอด
กระบวนการ เช่น ลดปัจจัยด้านค่าเก็บเกี่ยวที่มาจากค่าเชื้อเพลิงที่หากมีการเก็บเกี่ยวเกษตรรายเดียวจะมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ถ้า
เกษตรกรรวมกลุ่มกันเก็บเกี่ยวพร้อมกันก็จะสามารถต่อรองราคาค่าเก็บเกี่ยวได้ เป็นต้น สามารถสรุปดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์พฤติกรรมและแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุน
ปัจจัยสาคัญ
พฤติกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพ
1. บุคลากร
ประธานชุมชนและผู้นาชุมชนส่งเสริมการขับเคลื่อนของกลุ่มเกษตรกรและทาให้
กลุ่มเกษตรกรนั้นมีอานาจในการต่อรองต่อพ่อค้าคนกลาง ผ่านการจัดตั้งกลุ่ม
เกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจเพิ่มขึ้น
2. การตลาด
ส่งเสริมเกษตรกรให้เน้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่ อเพิ่มมูล ค่า ควบคู่ ไปกับการ
บริหารจัดการต้นทุน และหาตลาดรองรับและขยายตลาดให้เพิ่มขึ้น
3. การสนับสนุนจากหน่วยงาน
หน่วยงานรัฐบาลส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เข้ามาให้ความรู้และให้ทุนสนับสนุนใน
ภายนอก
การบริหารจัดการต้นทุนและการส่งเสริมการทาบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย
4. การลดต้นทุนการผลิต
การลดต้นทุนตลอดกระบวนการผลิต เช่น จากเดิมมีการใช้ปุ๋ยเคมีร้อยละ 100 จะ
พยายามใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยคอกควบคู่ไปด้วย และจากเดิมมีการใช้สารเคมีกาจัด
วัชพืชร้อยละ 100 จะพยายามใช้สารกาจัดวัชพืชแบบชีวภาพเพิ่มขึ้น เป็นต้น
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมและแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนทั้ง 4 ปัจจัยข้างต้น
นามาวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อนามากาหนดแนวทางการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
สับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถสรุปดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุน
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ความถี่
ร้อยละ
1. ด้านบุคลากร
13
43.33
2. ด้านการตลาด
9
30.00
3. ด้านต้นทุนการผลิต
2
6.67
4. ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
6
20.00
รวม
30
100.00

ลาดับที่
1
2
4
3

จากตารางที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนที่เกษตรกรผู้ปลูก
สับปะรดให้ความสาคัญเพื่อเป็นแนวทางการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 3 อันดับแรก ได้แก่ ลาดับที่หนึ่งประเด็นด้าน
บุคลากร คิดเป็นร้อยละ 43.33 ลาดับที่สอง ประเด็นด้านการตลาด คิดเป็นร้อยละ 30.00 และลาดับที่สามประเด็นด้านการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก คิดเป็นร้อยละ 20.00
จากแนวคิดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องเห็นได้ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
ต้นทุนผ่านการบริหารจัดการลดต้นทุนตลอดกระบวนการผลิต โดยกระบวนการลดต้นทุนแบบต้นน้าคือ การลดต้นทุนด้านการ
เพาะปลูก กระบวนการลดต้นทุนแบบกลางน้าคือ การลดต้นทุนด้านการเก็บเกี่ยวและขนส่ง และกระบวนการลดต้นทุนแบบ
ปลายน้าคือ การจัดจาหน่ายและแปรรูปสินค้าสู่ท้องตลาด สามารถอธิบายตามภาพที่ 3 ดังนี้
แบบต้นน้า

การลดต้นทุนด้านการเพาะปลูก
(กระบวนการเตรียมดิน รักษาหน้าดิน บริหารจัดการน้า และการดูแลรักษา)

แบบกลางน้า

การลดต้นทุนด้านการเก็บเกีย่ วและการขนส่ง
(การเก็บเกี่ยวผลผลิต การขนส่ง และการเก็บรักษาผลผลิตระหว่างรอจาหน่าย)

แบบปลายน้า

การจัดจาหน่ายและแปรรูปสินค้าสู่ท้องตลาด
(การรวมกลุ่มเกษตรกร การแปรรูปสินค้า และการเพิม่ ช่องทางทางการตลาด)
ภาพที่ 3 แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุน
ที่มา (พิมพ์ปวีณ์ มะณีวงค์, 2563)

2. แนวทางการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประเด็นสาคัญควรมีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการเพิ่มมูลค่าและช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าชุมชน ทั้งนี้ เกษตรกรผู้
ปลูกสับปะรดเดิมเป็นเกษตรกรรายเดี่ยว ที่มีการปลูกสับปะรดแล้วขายสับปะรดสด ทั้งปลีกและส่งให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภค
เพียง 1 ขั้นตอน คือ การเก็บสับปะรดสดจากสวนแล้วขายผลสดเป็นกิโลกรัมให้พ่อค้าคนกลางทันที และสับปะรดสดบางส่วนที่
ไม่ได้ขายให้กับพ่อค้าคนกลาง ก็จะดาเนินการไปขายที่ตลาดสดหรือตลาดชุมชน ดังนั้น ผลการวิจัยพบแนวทางการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดังนี้
2.1 ด้านการเรียนรู้ กลุ่มผู้นาชุมชนให้ความสาคัญกับการรวมกลุ่มเกษตรกรและส่งเสริมการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน และ
ส่งเสริมร่วมกันกับหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาเงินทุนและอุปกรณ์ มาใช้ในการเกษตร และจัดตั้งหน่วยการเรียนรู้ใน
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI.) อยู่ในกลุ่ม 1 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี
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ชุมชนแบบครบวงจร ทั้งด้านการผลิต แปรรูป และจาหน่ายสิ นค้าชุมชน เพื่อให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปเข้ามาศึกษาการ
ปฏิบัติงานจริง
2.2 ด้านการจัดการ เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มอานาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง และก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ควรมีการชวนเกษตรกรรายย่อยมารวมกลุ่มมากขึ้นเพื่อลดการแข่งขันกดราคากันเองระหว่างเกษตรกร ก่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์
2.3 ด้านการผลิต เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิตร่วมกัน เช่น พันธุ์สับปะรด เป็นต้น
2.4 ด้านการตลาดและช่องทางการจัดจาหน่าย ผ่านการเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน...
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์และสร้างบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจและยกระดับผลิตภัณฑ์เป็นของฝากประจาจังหวัด
- จัดทาตลาดออนไลน์เป็นเว็บกลางของสมาชิกกลุ่ม เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าชุมชนได้และเพื่อขยายตลาดการ
จาหน่ายสินค้าได้วงกว้างมากขึ้น
- การสร้างเรื่องราว (Story) ของผลิตภัณฑ์ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และค่านิยมของผู้บริโภคผ่าน
แนวคิดที่ว่า ของฝากประจวบคีรีขันธ์ต้องสับปะรดของชุมชน และประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนทั้งหน้าร้านและออนไลน์
- การจัดตั้งตลาดชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทางการจาหน่ายผลผลิตจากชุมชน โดยให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
สนับสนุน เช่น มหาวิทยาลัย อาเภอ จังหวัด เป็นต้น
แนวทางการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของสินค้าชุมชนจากที่กล่าวข้างต้น สามารถแสดงตามภาพที่ 4

ภาพที่ 4 การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกร
ที่มา (พิมพ์ปวีณ์ มะณีวงค์, 2563)

อภิปรายผลการวิจัย
1. พฤติกรรมและแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนของกลุ่มเกษตรกร จากการศึกษาและ
ประเมินข้อมูลภาพรวมของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด พบว่า การวางแผนแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ต้นทุน เกษตรกรส่วนใหญ่กล่าวถึงปัจจัยสาคัญในการบริหารจัดการต้นทุนได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการตลาด ปัจจัย
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI.) อยู่ในกลุ่ม 1 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี
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ด้านต้นทุนการผลิต และปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ปัจจัยสาคัญที่เกษตรกรทุกคนให้ความสนใจคือ การลด
ต้นทุนการผลิต เนื่องจากแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการต้นทุนนั้น ควรเป็นการบริหารจัดการลดต้นทุนตลอด
กระบวนการ โดยกระบวนการลดต้นทุนแบบต้นนา ได้แก่ จากเดิมมีการใช้ปุ๋ยเคมีร้อยละ 100 จะพยายามใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ย
คอกควบคู่ไปด้วย และจากเดิมมีการใช้สารเคมีกาจัดวัชพืชร้อยละ 100 จะพยายามใช้สารกาจัดวัชพืชแบบชีวภาพเพิ่มขึ้น รวมถึง
เกษตรกรจะต้องมีการปลูกสับปะรดให้มีคุณภาพดีได้มาตรฐาน หมั่นดูแลให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และปลอดภัยจากสารเคมี
กระบวนการลดต้นทุนแบบกลางนา เกษตรกรจะต้องมีการลดต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวที่มาจากค่าเชื้อเพลิงที่หากมี
การเก็บเกี่ยวเกษตรรายเดียวจะมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ถ้าเกษตรกรรวมกลุ่มกันเก็บเกี่ยวพร้อมกันจะสามารถต่อรองราคาค่าเก็บเกี่ยว
ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการจัดเก็บผลผลิตทางการเกษตรด้วย และกระบวนการลดต้นทุนแบบปลายนา เกษตรกรจะต้อง
มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการด้านการตลาด ส่งเสริมการตลาด และรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อมีอานาจในการต่อรองกับคู่ค้า
และมีการต่อยอดการเกษตรให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะด้วยการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น เช่น การแปรรูป
สินค้าเป็นสับปะรดกวน เป็นต้น สอดคล้องกับการวิจัยของ (ฐานันท์ ตั้งรุจิกุล, 2560) พบว่า การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้
ประสบผลสาเร็จและสามารถยืนหยัดต่อไปได้นั้นจาเป็นต้องศึกษาบริบทและสภาวการณ์ของวิสาหกิจชุมชนในเรื่องของจุดอ่อน จุด
แข็ง โอกาส อุปสรรค ที่เกิดขึ้นของวิสาหกิจชุมชนตลอดจนการศึกษาแนวทางพัฒนากลุม่ หรือวิสาหกิจชุมชน และให้วิสาหกิจชุมชน
มีส่วนร่วมในการดาเนินการให้ตรงกับความต้องการและความจาเป็นที่แท้จริงของวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง
แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนที่เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดให้ความสาคัญเพื่อเป็นแนว
ทางการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการตลาด และด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
เนื่องจากเกษตรกรได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของบุคลากรทางการเกษตรผ่านการพัฒนาทักษะและความรู้ตลอดกระบวนการผลิต
ของเกษตรกรเอง และการรวมกลุ่มกันของเกษตรกร และต้องการความรู้ด้านการตลาดด้วยการส่งเสริมการพัฒนา แปรรูป และต่อ
ยอดสินค้าเกษตร และสร้างความร่วมมือให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้วยการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคนอกทั้งจาก
ภาครัฐบาลและสถาบันทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับงานวิจัย (วรรณา โชคบันดาลสุข และคณะ, 2563) พบว่า แนว
ทางการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของเกษตรกรคือ การปลูกมะพร้าวให้มีคุณภาพดีได้มาตรฐานปลอดภัย และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (มานิดา เชื้ออินสูง และคณะ, 2562) พบว่า ปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่ง
ทองยั่งยืน ได้แก่ ผู้นากลุ่ม สมาชิกกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม เป็นต้น
2. การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดให้ความสาคัญเพื่อเป็นแนวทางการสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันผ่าน ปัจจัยด้านการเรียนรู้ ด้วยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และการแปรรูป เป็นต้น ปัจจัยด้านการ
จัดการ ด้วยการส่งเสริมการจัดจาหน่ายสินค้าชุมชน ได้แก่ การรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มอานาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง และก่อตั้ง
วิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้น ร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยด้านการผลิต ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์และสร้างบรรจุภัณฑ์ผ่านกระบวนการลดต้นทุนการผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ และ ปัจจัย
ด้านการตลาดและช่องทางการจัดจาหน่าย ด้วยการยกระดับผลิตภัณฑ์เป็นของฝากประจาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และส่งเสริม
ช่องทางการจัดจาหน่าย ผ่านการกระจายสินค้าสูต่ ลาดใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สอดคล้องกับแนวคิดของ (Porter, 2007)
ได้นาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันไว้ 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์การสร้าง
ความแตกต่าง (Differentiation) เป็นการที่องค์กรแสวงหาความแตกต่างเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยการสร้างสินค้า
หรือบริการที่ไม่เหมือนคู่แข่งขัน โดยต้องคิดหาความแตกต่างในตัวสินค้าหรือบริการ 2) กลยุทธ์การเป็นผู้นาทางด้านต้นทุน (Cost
Leadership) เป็นแนวทางในการลดต้นทุนทางการจัดการขององค์กร สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้เกิดขึ้นได้ด้วย
การมุ่งเน้นการลดต้นทุนโดยให้สามารถใช้ทรัพยากรผลิตร่วมกันได้ก่อให้เกิดการประหยัดต้นทุนในการผลิต และ 3) กลยุทธ์การ
มุ่งเน้นเฉพาะ (Focus) เป็นความสามารถทางการแข่งขันที่มีการเชื่อมโยงกับแนวคิดทางการตลาด เพื่อกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
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(Target Group) ให้เล็กลงเพื่อที่จะได้เข้าถึงพฤติกรรมของลูกค้าและสามารถคาดคะเนความต้องการในอนาคตของลูกค้าได้ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (กาญจนา สุระ, 2562) พบว่า ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเกษตรของชุมชน ควรมีการ
ต่อยอดการเกษตรให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะคือ พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ผู้นาควรมีความเข้มแข็งและ
มุ่งมั่นในการพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตร และสร้างความร่วมมือด้วยกันในการพัฒนาและต่อยอดสินค้าให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ควรมีการนาแนวทางการบริหารจัดการต้นทุนตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า ไป
ประกอบวางแผนการเพาะปลูกและผลิตร่วมกับการพิจารณาระหว่างต้นทุนประกอบอาชีพปีก่อนและปีปัจจุบันเพื่อลดต้นทุนใน
การผลิต และมีการจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อเป็นข้อมูลในการกาหนดราคาต่อพ่อค้าคนกลาง
2. ผู้นาชุมชนและหน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตในส่วนของการใช้ปุ๋ยเคมีปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ย
อินทรีย์แทน รวมถึงการส่งเสริมการปลูกพืชแซมระหว่างการปลูกสับปะรดเพื่อเป็นการหมุนเวียนหน้าดิน
3. หน่วยงานภาครั ฐควรเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการตลาดให้กับเกษตรกรด้ วยการสนับสนุนการทาวิ จัยตลาด
สับปะรดในการวางแผนการผลิต และผลักดันขยายตลาดในประเทศและต่างประเทศ
4. หน่วยงานภาครัฐควรจะดาเนินการส่งเสริมงบประมาณการตั้งศูนย์รวบรวมผลผลิตและจาหน่ายสินค้าชุมชนเพื่อการ
ส่งออกในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรเพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาถึงองค์ประกอบที่สาคัญของการจัดการโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน เช่น การจัดการโซ่อุปทานกับการสื่อสารระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานด้านการเกษตร เป็นต้น
2. ควรทาการศึกษาด้านทัศนคติและเจตคติของเกษตรกรที่มีต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันบนพื้นฐานการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการกาหนดราคา
ขายสูงขึ้น เป็นต้น
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