
บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ

การศึกษาเร่ือง แนวทางในการจัดการผลผลิตสมพันธุสายนํ้าผึ้งภายใตสภาวะราคาที่ผัน
ผวนของผูประกอบการสวนสมในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม แนวคิดที่นํามาใชเปนหลักเกณฑใน
การศึกษา คือ แนวทางในการจัดการผลผลิตสมพันธุสายนํ้าผึ้งภายใตสภาวะราคาที่ผันผวน โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี

1. ทฤษฎีการบริหารการเปลี่ยนแปลง
2. แนวคิดการวางแผนเชิงกลยุทธ

2.1 ทฤษฎีการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Management of change)
สุรศักด์ิ ฐานีพานิชสกุล (2550) ไดใหความหมายเกี่ยวกับ การบริหารการเปลี่ยนแปลง

วาเปนการจัดการกับกลไกสวนประกอบตางๆ ขององคการใหสามารถเรียนรู ปรับตัวใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณทั้งภายนอกและภายในองคการ เพื่อใหองคการไดรับผลดี และลด
ผลกระทบในทางที่ไมดีของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะชวยใหองคการดําเนินงานไปไดอยางตอเน่ือง
ราบร่ืน สามารถอยูรอดและเจริญกาวหนาไปได นอกจากน้ียังไดกลาวถึงรายละเอียดอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวของ ซึ่งไดแก

2.1.1 ความสําคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลง
1. องคการที่มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดี จะปรับตัวไดทันกับปญหา และการทาทาย

จากสภาพแวดลอมได ความสําเร็จขององคการในยุคของการเปลี่ยนแปลงไมไดอยูที่ขนาด แตอยูที่
ความสามารถในการปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด คูแขง ลูกคาและแหลง
ทรัพยากรตางๆ

2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดี ชวยใหองคการเห็นโอกาส และภัยคุกคามตางๆ
ที่เกิดขึ้น และสามารถปรับการดําเนินงานเพื่อควาโอกาส และ/หรือจัดการกับภัยคุกคามไดอยาง
เหมาะสมและทันตอเหตุการณ

3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะชวยใหการดําเนินงานขององคการเปนไปโดยราบร่ืน
ตอเน่ือง ไมตองติดขัด ชะงักงันโดยเฉพาะในชวงที่มีการเปลี่ยนแปลง
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4. การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดี จะชวยใหองคการไมสับสน วุนวาย ระส่ําระสาย
เมื่อตองเผชิญกับความจําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยนการดําเนินงาน

5. การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดี จะชวยใหองคการไดปรับปรุงตัวเองอยางตอเน่ืองใน
ดานตางๆ และจะชวยใหมีการนําศักยภาพที่มีอยูในองคการมาใชไดอยางคุมคา

2.1.2 การดําเนินการตามการบริหารการเปลี่ยนแปลง
1. ศึกษาจุดแข็งจุดออนของการดําเนินกิจการที่ผานมาและแสวง หาแนวทางการ

เปลี่ยนแปลงและสื่อสารขอมูลขาวสารไปยังผูเกี่ยวของเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน อาทิเชน เกษตรกรตองการเปลี่ยนมาปลูกผลผลิตที่ปลอดสารพิษ เน่ืองจากการแขงขันใน
ตลาดมีนอยและสามารถกําหนดราคาเองไดในระดับหน่ึง เพราะเปนตลาดเฉพาะกลุม และอาจเปน
ผูนําตลาดได สิ่งที่ตองทําตอมาคือเกษตรกรตองสรางความตระหนัก และความเขาใจตอสิ่งที่จะทํา
แกลูกจางหรือแรงงานใหรับรูและเขาใจในความต้ังใจ หรือเปาหมายของเกษตรกร เพื่อใหเกิด
ทัศนคติหรือความมุงหวังอยางเดียวกัน เพื่อใหการทํางานของลูกนองเปนไปดังที่ ต้ังใจไว

2. การทําวิสัยทัศนของการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ  เกษตรกรตองคํานึงวา เมื่อ
เปลี่ยนแปลงแลวกิจการในอนาคตของตนเองจะเปนเชนไร โดยตองต้ังคําถามเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงวา

2.1 การเปลี่ยนแปลงน้ีจะตอบสนองตอกลุมลูกคากลุมใด ในกรณีของการปลูกสม
ปลอดสารพิษ ลูกคาก็คือกลุมผูบริโภค (ชนชั้นกลาง) ที่ใสใจกับสุขภาพและสิ่งแวดลอม

2.2 ตองประเมินวากิจการของตนเองน้ันจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปสูจุดน้ันได
อยางไร มีศักยภาพพอหรือไม ตองการรูอะไรเพิ่มอีกหรือไม

2.3 ตองกําหนดทิศทางที่จะทําตอไปในอนาคต และวิธีการธํารงรักษาสิ่งที่
ดําเนินการมาแลวไดผลดี รวมทั้งหาวิธีที่จะปรับปรุงใหดีขึ้นอยางตอเน่ือง

3. การพัฒนากลยุทธในการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ เน่ืองจากเปนการแสวงหาแนวทาง
ในการปดชองวางระหวางสถานะปจจุบันและอนาคต เชนจะทําอยางไรเมื่อสามารถเปดตลาดได
แลว จะยังสามารถมีอํานาจในการกําหนดราคาเองได ไมเขาสูวังวนของความผันผวนของราคาใน
ตลาดที่ไมสามารถควบคุมได โดยอาจใชวิธีการขายผลผลิตสูมือผูบริโภคดวยตนเอง การขาย
ผลผลิตโดยไมผานพอคาคนกลาง เปนตน

4. ตองทําการวิเคราะหความเสี่ยงที่จะทําใหการเปลี่ยนแปลงไมบรรลุวัตถุประสงค โดย
การเปลี่ยนมาปลูกสมปลอดสารเคมี อาจมีปจจัยหลายประการที่เปนความเสี่ยง เชน ความเสี่ยงตอ
ผลผลิตที่ไมมีคุณภาพ เปนตน
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5. กําหนดแผนงานในการเปลี่ยนแปลง แนวคิดน้ีเปนแนวคิดที่ใหความสําคัญกับผูนําใน
ฐานะผูทําการเปลี่ยนแปลง ในกรณีของสวนสม เกษตรกรรายยอยในฐานะเจาของกิจการ จึงอยูใน
ฐานะผูนํา หรือผูบริหารการเปลี่ยนแปลง แมในองคกรที่มีการจัดลําดับชั้นในการบริหารเชน กลุม
บริษัทธุรกิจขนาดใหญ องคกร หรือหนวยงานภาครัฐ จะมีบุคคลที่ทําหนาที่เปนแนวรวมหรือ
ผูสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง

เมื่อเกษตรกรตองประสบกับสภาวะราคาที่ผันผวนตามราคาของทองตลาดซึ่งเกษตรกร
ไมสามารถควบคุมได เกษตรกรจําตองแสวงหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงการบริหารกิจการของ
ตนเอง ตัวอยางเชน การเปลี่ยนมาปลูกสมปลอดสารพิษเพื่อเจาะกลุมผูบริโภคที่ใสใจกับสุขภาพ
และสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนกลุมตลาดเฉพาะกลุม (Niche market)

2.2 แนวคิดการวางแผนเชิงกลยุทธ
2.2.1 ความหมายของการวางแผนเชิงกลยุทธ
การวางแผนเชิงกลยุทธเปนรูปแบบการวางแผนที่องคกรใชเพื่อใหบรรลุเปาประสงคของ

องคกรเพื่อรองรับตอความเปลี่ยนแปลงภายใตสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้น การวางแผนเชิงกลยุทธ
ดังกลาว ไดมีผูใหคํานิยามและความหมายไวหลากหลาย แตโดยสรุปแลวมีความหมายที่คล ายคลึง
กัน คือ

สมชัย  ศรีสุทธิยากร (2547) กลาววา เปนการคาดการณไปลวงหนา เพื่อใหเกิดการปฏิบัติ
อยางไดผลกลยุทธเปนวิธีการที่ตองใชความคิดเปนพิเศษ เพื่อกลั่นเอาแนวทางที่ดีที่สุด และสามารถ
แปรเปลี่ยนสถานการณทุกประเภท ใหกลับกลายเปนประโยชนแกหนวยงาน

ศิริพล ศิริทรัพย (2548) ไดใหความหมายเอาไววา เปนการประมวลขอมูลที่เกิดขึ้นใน
อดีตจนถึงปจจุบัน แลวใชดุลยพินิจเพื่อวางแนวทางดําเนินงานดานตางๆ ในอนาคต เพื่อกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานที่ตองเผชิญกับความไมแนนอน และความเสี่ยงในอนาคต เนนกระบวนการและ
กิจกรรมที่ตองปฏิบัติ งบประมาณ บุคลากรที่รับผิดชอบ วิธีที่จะตองปฏิบัติรวมกัน มีการตัดสินใจ
เชิงบูรณาการ คือมีการจําแนกแจกแจงเหตุผล และเชื่อมโยงการตัดสินใจของหนวยงานตางๆ เขา
ดวยกัน เพื่อบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2542) ไดอธิบายถึง การวางแผนเชิงกลยุทธ ไววา เปน
วิธีการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคระยะยาว การกําหนดกลยุทธทางเลือกและเลือกจากทางเลือก
ซึ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธเปนแผนที่สําคัญ โดยทั่วไปจะเปนแผนระยะยาวเพื่อให
บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและตอบสนองวิสัยทัศนและภารกิจขององคกร กลยุทธ
จะระบุรูปแบบการตัดสินใจที่เปนอันหน่ึงอันเดียวกันและสอดคลองกันเพื่อบรรลุจุดมุงหมายของ
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องคกร การจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายเหลาน้ีในระดับธุรกิจ การรับรูของธุรกิจ
เกี่ยวกับขอไดเปรียบทางการแขงขัน การกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และการกํา หนดกลยุทธ
ผูกําหนดกลยุทธขององคกรจะตองสํารวจขอมูลเกี่ยวกับ ภารกิจ วิสัยทัศน เปาหมาย นโยบาย
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก ทั้งน้ีปจจัยสําคัญในการกําหนดกลยุทธจะตองประกอบดวย

(1) ภารกิจ ซึ่งประกอบดวย วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค จุดมุ งหมาย
นโยบาย และกลยุทธ

(2) โอกาสและอุปสรรคจากภายนอก
(3) จุดแข็งและจุดออนจากภายใน
จากการใหคํานิยามและความหมายที่หลากหลายของนักวิชาการ การวางแผนเชิงกลยุทธ

หมายถึง การวางแผนการบริหารจัดการขององคกร เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานภายใตความ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณปจจุบันและอนาคตทั้งจากปจจัยภายนอกและภายใน เนนกระบวนการ
และกิจกรรมที่ตองปฏิบัติรวมกันโดยจะตองมีการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับ ภารกิจ ซึ่งประกอบดวย
วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค จุดมุงหมาย นโยบาย และกลยุทธ โอกาสและอุปสรรค
จากภายนอก และจุดแข็งและจุดออนจากภายใน จึงเปนแผนระยะยาวเพื่อใหบรรลุเปาหมายและ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธและตอบสนองวิสัยทัศนและภารกิจขององคกร

2.2.2 ความสําคัญของการวางแผนกลยุทธ
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2542) ไดอธิบายถึงความสําคัญของการวางแผนกลยุทธ คือ
1. การวางแผนกลยุทธเปนรูปแบบการวางแผนที่ชวยใหหนวยงานพัฒนาตนเองไดทัน

กับสภาพการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม เพราะการวางแผนกลยุทธใหความสําคัญกับการศึกษา
วิเคราะหบริบทและสภาพแวดลอมภายนอกองคกรเปนประเด็นสําคัญ

2. การวางแผนกลยุทธ เปนรูปแบบการวางแผนที่ชวยใหหนวยงานในทุกระดับ มีความ
เปนตัวเองมากขึ้น รับผิดชอบตอความสําเร็จและความลมเหลวของตนเองมากขึ้น ทั้งน้ี เพราะการ
วางแผนกลยุทธเปนการวางแผนขององคการ โดยองคการและเพื่อองคการ

3. การวางแผนกลยุทธ เปนการวางแผนที่ใหความสําคัญตอการกําหนด “กลยุทธ”
ที่ไดมาจากการคิดวิเคราะหแบบใหมๆ ที่ไมผูกติดอยูกับปญหาเกาในอดีตไมเอาขอจํากัดทางดาน
ทรัพยากร และงบประมาณมาเปนขออาง ดังน้ัน การวางแผนกลยุทธจึงเปนการวางแผนแบบทาทาย
ความสามารถ เปนรูปแบบการวางแผนที่ชวยใหเกิดการริเร่ิมสรางสรรคทางเลือกใหม ไดดวย
ตนเอง จึงเปนการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน
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2.2.3 ประโยชนท่ีสําคัญของการวางแผนกลยุทธ
ศิริพล ศิริทรัพย (2548) ยังไดอธิบายถึงประโยชนที่สําคัญของการวางแผนกลยุทธ คือ
1. เสริมสรางการคิดและการปฏิบัติในเชิงกลยุทธ
2. ปรับปรุงทักษะการตัดสินใจใหดีขึ้น
3. เพิ่มขีดความสามารถในการสนองตอบขององคการ
4. สรางคุณคาใหแกสมาชิกในองคกร
5. องคกรเกิดการเปลี่ยนแปลง ทํางานเปนระบบ มีทิศทางบรรลุสิ่งที่พึงประสงคมุงสู

คุณภาพ มีการริเร่ิมพัฒนา และสมานฉันท
ศิริพล ศิริทรัพย (2548) กลาววานอกจากน้ันแลวการนําเสนอแผนกลยุทธจะชวยอธิบาย

แนวทางในการทํางานที่ครอบคลุม โดยการรวบรวมขอมูลขาวสาร การตัดสินใจที่ชัดเจน พิจารณา
คาดคะเนผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคต กําหนดจุดหมายปลายทางที่ชัดเจน ทักษะการเลือกวิธีการที่
เหมาะสมจากน้ันกิจกรรมในการวางกลยุทธ ไดแก

1. การรวบรวมขอมูลและขอเท็จจริงตางๆ จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและ
ภายใน

2. ระบุปญหาและความตองการ
3. วิเคราะหสาเหตุของปญหา
4. กําหนดวัตถุประสงคในการแกปญหา
5. กําหนดกลยุทธหรือวิธีการในการแกปญหา โดยตอบคําถาม 8 ประการ คือจะทําอะไร

จะทําไปทําไม จะทําที่ไหน จะทําเมื่อไร ใครทํา ทําเพื่อใคร ทําอยางไร จะจายเทาไร ใชความคิด
สรางสรรคจากประสบการณ เรียนรูจากองคการ เรียนรูจากผูรูและจากการวิเคราะหสถานการณ

2.2.4 ข้ันตอนการวางแผนกลยุทธการตลาด
แนวหน่ึงที่จะชวยใหขั้นตอนชัดเจน และเปนทางเลือกในกระบวนการจัดทําแผน

ภายหลังจากที่ไดทราบถึงแนวคิดพื้นฐานขั้นตนแลวไดวา การวางแผนกลยุทธประกอบดวยขั้นตอนดังน้ี
1. การวิเคราะหภารกิจหรือพันธกิจ (mission analysis)
2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมในอนาคต (environmental analysis)
3. การวิเคราะหองคการ (SWOT หรือ situation analysis)
4. การกําหนดวิสัยทัศน (vision)
5. การคนหาอุปสรรคและปญหาในการดําเนินงาน (obstacles)
6. การกําหนดกลยุทธ (strategy decision)
7. การกําหนดนโยบาย (policy decision)
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8. การกําหนดกิจกรรม (activity) สําคัญตามกลยุทธและนโยบาย
9. การจัดทําเปนแผนกลยุทธ (strategic planning)
Thompson and Strickland (1998) ไดจําแนกระดับของกลยุทธตามลักษณะการกําหนด

กลยุทธและลักษณะความรับผิดชอบเปน 4 ระดับ คือ กลยุทธระดับบริษัท กลยุทธระดับธุรกิจ
กลยุทธตามหนาที่ และกลยุทธการปฏิบัติการ ซึ่งวัตถุประสงคของงานศึกษาวิจัยฉบับน้ีเปน
การศึกษาที่อยูในกลยุทธระดับธุรกิจ โดยมีลักษณะดังน้ี

1. คิดวิธีการแขงขันและรักษาความไดเปรียบทางการแขงขัน
2. กําหนดการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก
3. การใชความคิดริเร่ิมเชิงกลยุทธสําหรับแตละหนาที่/ฝายตาง ๆ
4. การระบุปญหาเฉพาะอยางของบริษัทและปญหาการปฏิบัติการ
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2542) กลาววาสําหรับแนวคิดเร่ืองหนวยกลยุทธระดับธุรกิจ

ทําใหสามารถกําหนดกลุมลูกคาและตลาดไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองพิจารณาสาระสําคัญ
เปน 5 ประเด็นหลัก ไดแก

1. คูแขงขัน หนวยกลยุทธระดับธุรกิจควรมีคูแขงขันเพียงประเภทเดียว และเปนคูแขงที่
กําหนดได

2. ราคา สินคาหรือบริการที่หนวยกลยุทธระดับธุรกิจนําเสนอขายควรมีการกําหนดราคา
ที่เหมือนกัน

3. ลูกคา หนวยกลยุทธระดับธุรกิจตองมีการระบุลูกคาเปาหมาย
4. คุณภาพ/สไตลในการกําหนดหนวยกลยุทธระดับธุรกิจ ความแตกตางเร่ืองคุณภาพ

หรือสไตลจะมีผลตอความคลายคลึงกันของผลิตภัณฑ
5. การไมลงทุนหรือการเลิกดําเนินการ สินคาหรือบริการที่เปนหนวยกลยุทธระดับธุรกิจ

แตละหนวยตองสามารถดํารงอยูไดหากไมสามารถอยูไดวิธีที่ดีที่สุดคือการไมลงทุนหรือการเลิก
ดําเนินการ

สรุปไดวา หนวยกลยุทธระดับธุรกิจเปนการแบงหนวยงานของบริษัทโดยมุงเนนตลาด
ภายนอก การระบุคูแขงขันที่ชัดเจน และความสามารถในการควบคุมการดําเนินการในหนวยกล
ยุทธระดับธุรกิจไดเอง
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2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
รวี  เสรฐภักดี (2542) กลาววา เคล็ดลับในการผลิตสมและผลไมอ่ืนๆ ในปจจุบันและยุค

ตอไปคือเร่ืองของปริมาณผลผลิตที่ไดมาตรฐานตามที่ตลาดตองการ (marketable yield) โดยเฉพาะ
คุณภาพซึ่งในที่น้ีหมายถึงรสชาติ สีสัน คุณคาทางอาหาร และการไมมีสารพิษตกคาง เปนผลผลิต
อนามัยตองมีการคัดคุณภาพ ทําบรรจุภัณฑและสรางตราสินคาเพื่อเพิ่มมูลคาราคาของสินคา
ซึ่งสามารถนําไปจําหนายขายสงตอไปยังตลาดในประเทศและตางประเทศ

วรพงศ ภูมิบอพลับ (2542) ศึกษาเร่ืองตนทุน-ผลตอบแทนของการลงทุนทําสวนสม
เขียวหวานในพื้นที่แตละขนาดในเขต อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  จากการศึกษาพบวา
ผูประกอบการสวนสมจะมีการคัดเกรดคุณภาพตามมาตรฐานเคร่ืองคัด แลวจึงนําไปคัดลงบรรจุ
ภัณฑเพื่อสงขายตอไป วิธีการจําหนายของผูประกอบการจะขายในลักษณะเปนขนาดและนํ้าหนัก
คือ การกําหนดราคาสมจากขนาดของสม ซึ่งมีหลายขนาดต้ังแตเบอร 1-9 (เบอร 1 มีขนาดเล็กที่สุด
และจะไลตามขนาดผลสมไปจนถึงเบอร 9 ซึ่งมีขนาดผลใหญที่สุด) และแตละขนาดจะมีการ
กําหนดราคาที่แตกตางกันโดยมีทั้งการกําหนดตามราคาเปนบาทตอกิโลกรัม ลักษณะการจําหนาย
ผูประกอบการสวนใหญจะมีการจําหนายผานทางพอคาคนกลางในทองถิ่น และพอคาคนกลางใน
กรุงเทพฯ และผูประกอบการจําหนายเองโดยตรงแกผูบริโภค

ปาน รัตนเรือง (2543) ศึกษาการวิเคราะหตนทุน – ผลตอบแทนของการปลูกสมพันธุ
สายนํ้าผึ้ง ในเขตอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่กําหนดการตัดสินใจปลูก
สมสายนํ้าผึ้ง มีอยู 5 ปจจัย คือ

1. อายุของเกษตรกร
2. การไดรับการฝกอบรมของเกษตรกร
3. อัตราสวนรายไดจากการปลูกไมผลตอสินทรัพยทั้งหมด
4. ราคาเปรียบเทียบของสมสายนํ้าผึ้งเทียบกับไมผลอ่ืนที่ปลูกในทองถิ่น
5. สัดสวนของเงินทุนของตนเองกับการกูยืม
และจากการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกสมสายนํ้าผึ้ง ชี้ใหเห็นวา

ปญหาสําคัญในการปลูกสมพันธสายนํ้าผึ้ง คือ มีตนทุนการผลิตสูงเน่ืองจากตนทุนคาปุยและคายา
ปราบศัตรูพืชมีมูลคาสูง มีปญหาดานแรงงานตางดาว ปญหาดานราคาสมที่มีแนวโนมลดลงหาก
พื้นที่ปลูกสมเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ และปญหาดานสิ่งแวดลอม ไดชี้ใหเหตุผลวาการที่สมมีราคาลดลง
เพราะมีเกษตรกรและผูลงทุนใหมาปลูกสมพันธุสายนํ้าผึ้งเปนจํานวนมาก ใหเกษตรกรไมเนนเร่ือง
คุณภาพของผลผลิตทําใหรสชาติสมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สงผลใหราคาของสมราคาถูกลง
นอกจากน้ีการมีเกษตรกรนิยมปลูกสมพันธุสายนํ้าผึ้งมากขึ้นทําใหอุปทานในตลาดมีมากราคาสมจึง
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เร่ิมลดลงตามผลผลิตที่มากขึ้น และไดใหขอเสนอแนะในการแกปญหาราคาสมตกตํ่าวา รัฐควร
สงเสริมใหมีการรวมกลุมผูผลิตเพื่อกอใหเกิดอํานาจตอรองกับพอคาคนกลางหรือรัฐควรสนับสนุน
การชวยเหลือในกลุมเกษตรกรดวยกัน

วาสนา  สิทธิรังสรรค (2544) ไดศึกษากลยุทธการตลาดของผูประกอบการสวนสมสาย
นํ้าผึ้งในจังหวัดเชียงใหม โดยไดทําการรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามสัมภาษณผูประกอบการ
สวนสม จํานวนทั้งสิ้น 40 ราย พบวาดานผลิตภัณฑผูประกอบการสวนใหญจะมีการคัดเกรดสม
กอนนําสมออกจําหนาย มีการกําหนดตราสินคาของสม และพิมพสติกเกอรติดลงบนผลสม
ผูประกอบการจะคํานึงถึง ปริมาณ ความหวานเปนอันดับแรก รองลงมาคือ อายุการเก็บเกี่ยว
สําหรับการตรวจสอบสารเคมีตกคางในผลสม ผูประกอบการยังมีการตรวจสอบกันนอย มีก าร
จัดทําบรรจุภัณฑยี่ตราสินคาสมของตนเอง ดานราคา ผูประกอบการจะพิจารณาดูจาก ปริมาณความ
ตองการสมในทองตลาด ขนาดเบอร และราคาขายของคูแขง ดานชองทางการจัดจําหนาย นิยม
จัดระบบการจําหนายสมโดยผานคนกลาง ดานการสงเสริมการตลาด การโฆษณา จะนิยมใชปายผา
การประชาสัมพันธโดยรวมงานแสดงสินคาในวันพิเศษตางๆ

อังศนา วงศสถาน (2550) กลาววาปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานของสวนสมมี 3 ปจจัย
ไดแก ปริมาณผลผลิตที่ผลิตออกจําหนายในแตละป ราคาตอกิโลกรัมที่ขายได และคาใชจายรวมใน
แตละป ผลการศึกษาพบวารายไดจากการปลูกสมของสวนแหงหน่ึงในอําเภอฝางในป พ.ศ. 2547-48
จะสูงกวาป พ.ศ. 2548-49 ทั้งน้ีเพราะราคาสมในป พ.ศ. 2547-48 สูงกวาแมวาจะไดปริมาณผลผลิต
นอยกวาป พ.ศ. 2548-49 ซึ่งราคาตอกิโลกรัมของกิจการสวนสมขึ้นอยูกับราคาของตลาด และไม
สามารถกําหนดได ผูประกอบกิจการสวนสมจึงใชวิธีการลดคาใชจายในการผลิตลง เพื่อใหกิจการ
สามารถดําเนินตอไปได และผลการศึกษายังชี้ใหเห็นวาปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มผลผลิตสวนสม
ขึ้นอยูกับราคาสมในแตละป ซึ่งไมสามารถควบคุมไดเน่ืองจากคุณภาพสมในแตละป มีความ
แตกตางกัน และปริมาณผลผลิตและราคาตอกิโลกรัมที่จําหนายมีผลตอการดําเนินงานของสวนสม
ดวยเชนกัน


