
บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล ขอคนพบและขอเสนอแนะ

5.1 สรุป
จากการศึกษาเร่ืองแนวทางในการจัดการผลผลิตสมพันธุสายนํ้าผึ้งภายใตสภาวะราคาที่

ผันผวนของผูประกอบการสวนสม ในเขตอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม สรุปไดดังน้ี
1. ผูประกอบการสวนสมทุกรายที่สอบถามมีการผลิตสมในฤดูกาลและนอกฤดูกาล โดยมี

ปริมาณผลสมในฤดูกาลมากกวานอกฤดูกาล
2. วิธีการจัดการผลผลิตสมในฤดูกาลของผูประกอบการ มีผูประกอบการมากถึง 6 รายใช

วิธีการขายเหมาสวนตลอดระยะเวลา 5 ป สวนผูประกอบการที่เหลือใชวิธีการจัดการหลากหลาย
ผสมผสานกัน ไดแก การเก็บแลวขายทันที เก็บแลวแวกซ และเก็บแลวแชไวในหองเย็นแลวแวกซ
วิธีการหลังน้ีมีผูประกอบการ 3 ราย ที่เพิ่งเร่ิมทําในป พ.ศ. 2553

3. วิธีการจัดการผลผลิตสมนอกฤดูกาลน้ัน มีผูประกอบการ 6 รายเดิมยังคงใชวิธีการขาย
เหมาสวน ผูประกอบการรายอ่ืนใชวิธีการหลากหลายเชนเดียวกับสมในฤดูกาลต้ังแตป พ.ศ. 2549 มี
ผูประกอบการจํานวน 3 รายเร่ิมใชวิธีเก็บแชในหองเย็นแลวแว็กซ

4. เหตุผลอันดับแรกที่ผูประกอบการเลือกวิธีการการจัดการผลผลิตสม คือ ขาดความรูใน
วิธีการใหม ยังคงใชวิธีการขายเหมาสวนแบบเดิม รองลงไปเปนความตองการในการกระจายความ
เสี่ยง และเหตุผลสุดทายเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนไมเพียงพอที่จะจัดการวิธีอ่ืน

5. ปจจัยที่สําคัญที่สุดของเกณฑในการตัดสินใจการจัดการผลผลิตสม ไดแก ปริมาณ
ผลผลิตสมไทยในชวงน้ันๆ และยังมีปจจัยอ่ืนอีก 3 ปจจัยที่มีความสําคัญรองลงไปใกลเคียงกัน
ไดแก ชวงใกลวันตรุษจีน ปริมาณผลผลิตโดยรวม และคุณภาพของสมไทยในชวงน้ันๆ และ
ชวงเวลาที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจในการจัดการผลผลิตสม ไดแก ชวงกอนผลสมสุก และยังมี
ชวงเวลาที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจที่มีความสําคัญรองลงไปใกลเคียงกัน ไดแก ชวงผลสมเร่ิม
ออกดอก และในชวงระหวางการเก็บเกี่ยว

5.2 อภิปรายผล
การศึกษาเร่ืองแนวทางในการจัดการผลผลิตสมพันธุสายนํ้าผึ้งภายใตสภาวะราคาที่ผัน

ผวนของผูประกอบการสวนสม ในเขตอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม พบวาวิธีการจัดการจัดการ
ผลผลิตสมในชวง ป พ.ศ. 2549 – 2553 ของผูประกอบการสวนสม จํานวน 10 ราย ซึ่งมีพื้นที่ปลูก
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สมต้ังแต 20-50 ไร และมีผลผลิตสมออกจําหนายมาแลวไมนอยกวา 5 ป ผลการศึกษาพบวา
ผูประกอบการสวนสมทุกรายมีการผลิตสมในฤดูกาลและนอกฤดูกาล โดยมีปริมาณผลสมใน
ฤดูกาลมากกวานอกฤดูกาล ซึ่งคลายคลึงกับผลการศึกษาของ วาสนา สิทธิรังสรรค (2544) ที่พบวา
ผูประกอบการสวนสมสายนํ้าผึ้งในอําเภอฝางที่มีพื้นที่ปลูกนอยกวา 50 ไร สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
เพื่อจําหนายไดถึงรอยละ 95 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด ทั้งน้ีหากพิจารณาเปนรายปจะพบวา
ป พ.ศ. 2553 มีพื้นที่ในการปลูกสมที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดนอยกวาปอ่ืนๆ

ผลการศึกษายังพบวา พื้นที่ปลูกสมทั้งหมดในฤดูกาลเฉลี่ย 15.54 ไร และพื้นที่ปลูกสม
ทั้งหมดนอกฤดู เฉลี่ย 8.52 ไร เมื่อนํามาเปรียบเทียบกันจะพบวา พื้นที่ปลูกสมทั้งหมดในฤดูกาลสูง
กวานอกฤดูถึงรอยละ 54.82 สวนพื้นที่ปลูกสมในฤดูทั้งหมดที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดเฉลี่ย
15.24 ไร และพื้นที่ปลูกสมนอกฤดูทั้งหมดที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดเฉลี่ย 7.8 ไร เมื่อนํามา
เปรียบเทียบกันจึงพบวา พื้นที่ปลูกสมในฤดูทั้งหมดที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดสูงกวานอกฤดูถึง
รอยละ 51.18 จะเห็นไดวา ผูประกอบการสวนใหญใชพื้นที่เพื่อการปลูกสมในฤดูกาล เพราะมี
ตนทุนการผลิตที่ตํ่ากวา และอีกปจจัยหน่ึงคือราคาตลาดของสมในแตละป ซึ่งจะเห็นไดวาในป พ.ศ. 2553
ราคาตลาดของสมในฤดูกาลมีราคาสูง ผูประกอบการจึงเนนผลผลิตในฤดูกาลมากกวาการผลิตนอก
ฤดูกาล เปนตน

เมื่อสอบถามถึงวิธีการจัดการผลผลิตสมในฤดูกาลของผูประกอบการพบวามี
ผูประกอบการมากถึง 6 รายใชวิธีการขายเหมาสวนตลอดระยะเวลา 5 ป สวนผูประกอบการที่เหลือ
ใชวิธีการจัดการหลากหลายผสมผสานกัน ไดแก การเก็บแลวขายทันที เก็บแลวแวกซกอนขาย และ
เก็บแลวแชไวในหองเย็นแลวแวกซขายทันที วิธีการหลังน้ีมีผูประกอบการ 3 ราย ที่เพิ่งเร่ิมทําในป
พ.ศ. 2553 สําหรับวิธีการจัดการผลผลิตสมนอกฤดูกาลน้ัน พบวาผูประกอบการ 6 รายเดิมยังคงใช
วิธีการขายเหมาสวน ผูประกอบการรายอ่ืนใชวิธีการหลากหลายเชนเดียวกับสมในฤดูกาลต้ังแตป
พ.ศ. 2549 มีผูประกอบการจํานวน 3 รายเร่ิมใชวิธีเก็บแชในหองเย็นแลวแว็กซกอนขาย

จะเห็นไดวาการใชวิธีการจัดการที่หลากหลายสามารถบริหารความเสี่ยงตอการผันผวน
ของราคาสมได กลาวคือเมื่อวิธีการขายเหมาสวนเปนวิธีการจัดการที่งายแตตองประสบกับภาวะ
ราคาตลาดที่ผันผวนมากกวาวิธีการอ่ืน ผูประกอบการจึงปรับตัวดวยการแสวงหาแนวทางการ
จัดการแบบอ่ืน ไดแก การแว็กซแลวขายทันที หรือเก็บไวในหองเย็นแลวแว็กซกอนขาย เพื่อสราง
มูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตสม ตามที่  สุรศักด์ิ  ฐานีพานิชกุล (2550) กลาวถึงการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง วาเปนการบริหารจัดการขององคการใหสามารถเรียนรู ปรับตัวใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ เพื่อใหองคการไดรับผลดี และลดผลกระทบในทางที่ไมดีของการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะชวยใหองคการดําเนินงานไปไดอยางตอเน่ือง ราบร่ืน สามารถอยูรอดตอไปได
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ลําดับเหตุผลที่ผูประกอบการเลือกวิธีการการจัดการผลผลิตสม คือ ผูประกอบการที่มีการ
จัดการผลสมโดยวิธีการขายเหมาสวน มีเหตุผลที่ใชในการจัดการผลผลิตสม คือ เปนวิธีการที่ทําอยู
แลว แตวิธีอ่ืนยังขาดความรูและขอมูลในการตัดสินใจ รองลงไปผูประกอบการที่มีการจัดการผลสม
โดยใชวิธีการผสมผสาน ไดแก เก็บแลวขายทันที, เก็บแลวแวกซขายทันที, เก็บแลวแชไวในหอง
เย็นแลวแวกซกอนขาย มีเหตุผลที่ใชในการจัดการผลผลิตสม คือ ตองการกระจายความเสี่ยง และ
สุดทายผูประกอบการที่มีการจัดการผลสมโดยวิธีการเก็บแลวขายทันทีและขายเหมาสวน มีเหตุผล
ที่ใชเปนวิธีการจัดการผลผลิตสม คือ เงินทุนหมุนเวียนไมเพียงพอ สําหรับปจจัยที่สําคัญที่สุดของ
เกณฑในการตัดสินใจการจัดการผลผลิตสม ไดแก ปริมาณผลผลิตสมไทยในชวงน้ันๆ และยังมี
ปจจัยอ่ืนอีก 3 ปจจัยที่มีความสําคัญรองลงไปใกลเคียงกัน ไดแก ชวงใกลวันตรุษจีน ปริมาณ
ผลผลิตโดยรวม และคุณภาพของสมไทยในชวง น้ัน ๆ ซึ่ งคล าย คลึ งกับการศึกษาของ
อังศนา วงศสถาน (2550) ที่พบวาปจจัยสําคัญที่มีผลตอการดําเนินงานของสวนสมประการหน่ึงคือ
ปริมาณผลผลิตที่ผลิตออกจําหนายในแตละป ไดสรุปไวดวยวาปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มผลผลิตสวน
สมขึ้นอยูกับปริมาณผลผลิตและราคาตอกิโลกรัมที่ขายไดมีผลตอการดําเนินงานของสวนสมดวย
เชนกัน และชวงเวลาที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจในการจัดการผลผลิตสม ไดแก ชวงกอนผลสม
สุก แตหากจะใหไดแนวทางการจัดการที่ เหมาะสมมากขึ้น ควรตัดสินใจจัดการผลผลิตสมในชวง
เร่ิมออกดอก เพราะทําใหผูประกอบการมีเวลาในการหาขอมูลมากขึ้น เชน การเปรียบเทียบปริมาณ
การออกดอกของแตละสวน เพื่อนํามาวางแผนประกอบการตัดสินใจที่จะนําไปสูการเลือกแนว
ทางการจัดการที่เหมาะสมได และยังมีชวงเวลาที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจที่มีความสําคัญรองลง
ไปใกลเคียงกัน ไดแก ชวงผลสมเร่ิมออกดอก และชวงหลังเก็บเกี่ยวผลสม และยังมีชวงเวลาที่
สําคัญที่สุดในการตัดสินใจที่มีความสําคัญรองลงไปใกลเคียงกัน ไดแก ชวงผลสมเร่ิมออกดอก และ
ในชวงระหวางเก็บเกี่ยวผลสม

แนวทางการจัดการผลผลิตสมของผูประกอบการสวนสมในเขตอําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม ทั้ง 4 วิธี มีความเหมาะสมกับสถานการณความผันผวนของราคาผลผลิตสมตางกัน
กลาวคือ ในสภาวะการณที่ผลผลิตสมมีราคาตกตํ่า ผูประกอบการนาจะใชวิธีการจัดการโดยการเก็บ
แลวแวกซขายทันที หรือ การจัดการโดยการเก็บแลวแชไวในหองเย็นแลวแวกซ เพราะเปนการเพิ่ม
มูลคาและยึดอายุของผลสม การแวกซนอกจากจะเปนการรักษาคุณภาพของผลสมใหมีระยะเวลาที่
ยาวนานขึ้นแลว ยังเปนการเพิ่มรูปลักษณภายนอกของผลสมใหดูสวยงามขึ้นอีกดวย ขณะเดียวกันก็
มีการคัดเกรดคุณภาพและติดสติกเกอรลงบนผลสม แลวกําหนดราคาจากขนาดของสม สมแตละ
ขนาดจะมีการกําหนดราคาที่แตกตางกันโดยกําหนดราคาเปนบาทตอกิโลกรัม ทั้งสองวิธีการ
ดังกลาวขางตน จึงเปนวิธีการที่จะชวยเพิ่มมูลคาและราคาของสมในสภาวะราคาตกตํ่าไดดีกวาการ
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จัดการโดยการขายเหมาสวน และ การจัดการโดยการเก็บแลวขายทันที แตทั้งน้ีผูประกอบการอาจ
ตองมีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการและตนทุนสวนเพิ่มดวย โดยเฉพาะการเก็บ
เขาหองเย็นน้ัน ควรมีการศึกษาถึงคุณภาพสม ระยะเวลาที่เหมาะสม มิฉะน้ันแลวอาจเกิดความ
เสียหายหรือผลสมอาจเนาเสียได ประกอบกับผูประกอบการแตละรายเปนผูประกอบการรายยอย
จึงมักประสบปญหาดานเงินทุนไมเพียงพอในการเชาเหมาตูแชเย็น

สวนในสถานการณที่ผลผลิตสมมีราคาสูง ผูประกอบการนาจะใชวิธีการจัดการโดยการ
ขายเหมาสวน หรือ การจัดการโดยการเก็บแลวขายทันที เพราะในสภาวะการณที่สมเปนที่ตองการ
ของตลาดสูง จะทําใหผูประกอบการมีอํานาจตอรองกับพอคาคนกลางได วิธีการจัดการดังกลาวจึง
เปนวิธีการที่งาย ไมมีตนทุนสวนเพิ่ม และไมตองเผชิญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากมีการจัดการ
ไมถูกวิธี

5.3 ขอคนพบ
1. จากการศึกษาเร่ือง แนวทางในการจัดการผลผลิตสมพันธุสายนํ้าผึ้งของผูประกอบการ

สวนสมในเขตอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ทําใหผูศึกษาพบวา แนวทางการจัดการผลผลิตสม
ประกอบดวย 4 แนวทาง คือ การจัดการโดยการขายเหมาสวน การจัดการโดยการเก็บแลวขายทันที
การจัดการโดยการเก็บแลวแวกซขายทันที และการจัดการโดยการเก็บแลวแชไวในหองเย็นแลว
แวกซกอนขาย

2. วิธีการจัดการโดยการขายเหมาสวน และวิธีการจัดการโดยเก็บแลวขายทันที เหมาะกับ
สถานการณที่ผลผลิตสมมีราคาตกตํ่า เพราะเปนวิธีการจัดการที่งาย ไมซับซอน และไมมีตนทุน
สวนเพิ่ม สวนการจัดการโดยการเก็บแลวแวกซขายทันที และการจัดการโดยการเก็บแลวแชไวใน
หองเย็นแลวแวกซกอนขาย เหมาะกับสถานการณราคาผลผลิตสมมีราคาสูง เพราะเปนการเพิ่ม
มูลคาของผลผลิตสมและชวยรักษาคุณภาพของผลสมใหยาวนานขึ้น

3. ชวงเวลาที่สําคัญที่สุดที่ผูประกอบการสวนใหญใชในการตัดสินใจจัดการผลผลิตสม
คือ ชวงกอนผลสมสุก แตหากจะใหไดแนวทางการจัดการที่เหมาะสมมากขึ้น ควรตัดสินใจจัดการ
ผลผลิตสมในชวงเร่ิมออกดอก เพราะทําใหผูประกอบการมีเวลาในการหาขอมูลมากขึ้น เชน การ
เปรียบเทียบปริมาณการออกดอกของแตละสวน เพื่อนํามาวางแผนประกอบการตัดสินใจที่จะ
นําไปสูการเลือกแนวทางการจัดการที่เหมาะสมได
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5.4 ขอเสนอแนะ
5.4.1 ขอเสนอแนะตอผูประกอบการ

1) ผูประกอบการในยุคที่ราคาสมผันผวนน้ี จําเปนอยางยิ่งที่ตองเตรียมตัวศึกษาหา
ความรูเพื่อจะไดรับมือกับวิธีการจัดการผลผลิตสมหลากหลายวิธีผสมผสาน เพื่อใหใชวิธีการจัดการ
ที่เหมาะสมสามารถทําใหผูประกอบการไดผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น และเปนการเตรียมความพรอม
และปรับตัวไดทันตอสถานการณความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น

2) แนวทางหน่ึงในการสรางอํานาจตอรอง คือ การรวมกลุมในรูปสหกรณ อีกทั้ง
ยังชวยเพิ่มชองทางการจัดจําหนายโดยไมผานพอคาคนกลาง ทั้งยังเปนการระดมทุนหมุนเวียนเพื่อ
เปนแหลงกูยืมในกลุมสมาชิก หรืออาจเปนการรวมกลุมเพื่อระดมทุนสรางหองเย็น เปนตน

5.4.2 ขอเสนอแนะตอการวิจัย
1) ควรมีการศึกษาวิจัยเร่ือง FTA (Free Trade Agreement, FTA) ที่สงผลกระทบ

ตอราคาสม เน่ืองจากผลการศึกษาคร้ังน้ีผูประกอบการที่ตอบแบบสอบถามทุกราย ตางไดรับ
ผลกระทบของขอตกลงการเปดเสรีทางการคา

2) การศึกษาวิจัยคร้ังตอไปควรมีการศึกษาเชิงลึกเร่ืองผลตอบแทนของวิธีการเก็บ
แลวแชไวในหองเย็นแลวแวกซกอนขาย ซึ่งเปนวิธีที่ไดราคาตอหนวยที่สูงที่สุด แตวิธีการน้ีตองมี
การจัดการและการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น


