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 บทที ่4 
ผลการวจิัย 

 
 ผลการศึกษาวจิยัเร่ืองการประเมินความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการด าเนินงานกลุ่มผูผ้ลิต
ชาเม่ียง ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 สภาพ
บริบทชุมชนของต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนท่ี 2 การประเมินผลกระทบและ
ความคุม้ค่าการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีก่อนด าเนินการพฒันากลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ี
ต าบลป่าแป๋ และส่วนท่ี 3 การประเมินผลกระทบและความคุม้ค่าการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่เม่ือมีการน าผลงานวิจยัไปขยายยงักลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงใน
พื้นท่ีต าบลป่าแป๋โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

4.1 สภาพบริบทชุมชนของต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ 
4.1.1 ประวตัิของหมู่บ้าน  

   ต าบลป่าแป๋ ไดก่้อตั้งมาเม่ือ 100 ปีมาแลว้ โดยมีชาวไทยใหญ่ หรือ เง้ียว ไดพ้ยายาม
เขา้มาตั้งรกรากเพื่อท าสวนเม่ียง (ใบชา) ต่อมาไดมี้ชาวพื้นเมืองอพยพเขา้มาอาศยัเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ 
เพื่อท าสวนเม่ียงเป็นอาชีพหลกั ในขณะนั้นเม่ียงเป็นท่ีนิยมของคนในยุกตน์ั้นมาก ค าวา่ "แป๋" ตรง
กบัภาษาไทยวา่ "อกไก่" ซ่ึงเป็นไมส่้วนท่ีอยูสู่งสุดในส่วนของหลงัคาบา้น ชาวบา้นจึงนิยมเรียกว่า 
"แป๋" ดว้ยเหตุท่ี ต.ป่าแป๋ มีพื้นท่ีอยูบ่นภูเขาสูง มีตน้ไมม้าก ป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์ จึงเรียกวา่ "ป่าแป๋" 

4.1.2 ลกัษณะทีต่ั้งและลกัษณะพืน้ที่ 

  สภาพภูมิประเทศของต าบลป่าแป๋ส่วนใหญ่เป็นภูเขามีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ พื้นท่ี
บางส่วนตั้งอยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน ้าดงั และบางส่วนอยูใ่นเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าแม่เลา-แม่
แสะ โดยมีภูเขาท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ดอยม่อนเล่ียม ดอยกองแป ดอยปางโก้ง ต าบลป่าแป๋มีทางหลวง
หมายเลข 1095 ผา่นบริเวณกลางต าบลตั้งแต่เหนือจรดใต ้ห่างจากตวัอ าเภอประมาณ 33 กิโลเมตร
และอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของจงัหวดัเชียงใหม่ มีพื้นท่ี 318 ตารางกิโลเมตร หรือ 198,750 
ไร่ ต าบลป่าแป๋มีอาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีขา้งเคียง ดงัน้ี 
  ทิศเหนือ ติดต่อกบัต าบลเมืองก๋าย อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
  ทิศใต ้ติดต่อกบัต าบลสะเมิงเหนือและต าบลย ั้งเมิน อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
  ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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4.1.3 เขตการปกครอง 

  ต าบลป่าแป๋แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 บา้นป่ายางหนาด หมู่
ท่ี 2 บา้นปางมะกลว้ย หมู่ท่ี 3 บา้นผาเด็ง หมู่ท่ี 4 บา้นป่าแป๋ หมู่ท่ี 5 บา้นแม่เลา หมู่ท่ี 6 บา้นปางลนั 
หมู่ท่ี 7 บา้นแม่ไคร้ หมู่ท่ี 8 บา้นแม่และ หมู่ท่ี 9 บา้นแม่แมม หมู่ท่ี 10 บา้นแม่น ้าแขม หมู่ท่ี 11 บา้น
ท่าผา หมู่ท่ี 12 บา้นก่ิวถว้ย-ปางมะโอ และหมู่ท่ี 13 บา้นขุนห้วยพระเจา้ โดยมีผูป้กครองในแต่ละ
หมู่บา้น แสดงดงัตารางท่ี 4.1 
ตารางที ่4.1 รายช่ือผูป้กครองแต่ละหมู่บา้นในต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
หมู่ที่ ช่ือหมู่บ้าน ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1 บา้นป่ายางหนาด นายเกษม  ใจเท่ียง ผูใ้หญ่บา้น 
2 บา้นปางมะกลว้ย นายรุ่งโรจน์  ค าแดง ผูใ้หญ่บา้น 
3 บา้นผาเด็ง นายทวทีรัพย ์ ท ากิน ก านนั 
4 บา้นป่าแป๋ นายสุริยะ  ไพปัญญา ผูใ้หญ่บา้น 
5 บา้นแม่เลา นายบุญทรัพย ์ เช้ืออินทร์ ผูใ้หญ่บา้น 
6 บา้นปางลนั นายทว ี ลาทู ผูใ้หญ่บา้น 
7 บา้นแม่ไคร้ นายบุญเป็ง  กะหลู่ ผูใ้หญ่บา้น 
8 บา้นแม่แสะ นายมานพ  พลอยพิกุล ผูใ้หญ่บา้น 
9 บา้นแม่แมม นายสายยณัฑ ์ ชยัวงค ์ ผูใ้หญ่บา้น 

10 บา้นแม่น ้าแขม นายสมจิตร  แปงตา ผูใ้หญ่บา้น 
11 บา้นท่าผา นายสมบูรณ์ สิงหมู่ ผูใ้หญ่บา้น 
12 บา้นก่ิวถว้ย-ปางมะโอ นายบุญชยั  จองหวา่ ผูใ้หญ่บา้น 
13 บา้นขนุหว้ยพระเจา้ นายเอกชยั  นนัทลกัษมี ผูใ้หญ่บา้น 

ท่ีมา: องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าแป๋, 2558. 

4.1.4 ข้อมูลประชากร 

  จ านวนประชากรในต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ มีจ  านวนทั้งส้ิน 6,157  
คน แบ่งเป็นชาย จ านวน 3,171 คน  และหญิง จ านวน 2,986 คน  จ านวนครัวเรือนท่ีอาศยัจ านวน 
2,449 ครัวเรือน โดยมีบา้นปางมะกลว้ยมีจ านวนครัวเรือนมากท่ีสุด รองลงมา คือ บา้นแม่เลา บา้น
ป่าแป๋ บา้นป่ายางหนาด บา้นแม่แสะ บา้นผาเด็ง บา้นท่าผา บา้นปางลนั บา้นแม่แมม บา้นขุนห้วย
พระเจา้ บา้นก่ิวถว้ย – ปางมะโอ บา้นแม่ไคร้ และ บา้นแม่น ้ าแขม ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดของ
แต่ละหมู่บา้นแสดงดงัตารางท่ี 4.2 
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ตารางที ่4.2 จ  านวนประชากรแต่ละหมู่บา้นในต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน 
จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

1 บา้นป่ายางหนาด 201 287 255 542 
2 บา้นปางมะกลว้ย 364 418 418 836 
3 บา้นผาเดง็ 179 169 178 347 
4 บา้นป่าแป๋ 267 287 307 594 
5 บา้นแม่เลา 310 321 321 642 
6 บา้นปางลนั 161 185 171 356 
7 บา้นแม่ไคร้ 113 176 155 331 
8 บา้นแม่แสะ 188 265 255 520 
9 บา้นแม่แมม 159 248 180 428 
10 บา้นแม่น ้ าแขม 44 64 55 119 
11 บา้นท่าผา 178 233 226 459 
12 บา้นก่ิวถว้ย – ปางมะโอ 125 243 209 452 
13 บา้นขนุหว้ยพระเจา้ 158 275 256 531 
 รวม 2,449 3,171 2,986 6,157 

ท่ีมา: องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าแป๋, 2558. 

4.1.5 การคมนาคมขนส่ง 

  การคมนาคมติดต่อระหว่างต าบลและอ าเภอ จะใช้ถนนเส้นผ่านกลางต าบลเป็นหลกั
สภาพถนนในปัจจุบนัยงัคงเป็นถนนดินไม่สามารถใชก้ารไดต้ลอดปี แมจ้ะมีการพฒันาบางเส้นทาง
แต่เส้นทางส่วนใหญ่ท่ีติดต่อระหวา่งต าบล และหมู่บา้นมีสภาพเป็นถนนลูกรังและถนนดินท่ีไม่
สามารถใชก้ารไดต้ลอดปีเช่นกนั 

4.1.6 สภาพทางเศรษฐกจิ 

  ประชากรของต าบลป่าแป๋ส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
คือ การท าสวนเม่ียง (ชา) รองลงมาคือ ท าสวนมะแขว่นล้ินจ่ี มะม่วง ส าหรับอาชีพเสริมมีการ
รวมกลุ่มเพื่อผลิตสินคา้ต่างๆ ซ่ึงวตัถุดิบท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน เช่น การท าไมก้วาดจาก
ดอกหญา้ การทอผา้ชาวเขา 

4.2 การประเมินผลกระทบและความคุ้มค่าการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ก่อนด าเนินการพัฒนา 
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลติชาเมี่ยงในพืน้ทีต่ าบลป่าแป๋  
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 จากการเลือกชุมชนเพื่อการถ่ายทอดองคค์วามรู้ของการวิจยัสู่ชุมชนตน้แบบเพื่อใชป้ระโยชน์
นั้น ไดมี้การจดัประชุมเพื่อวเิคราะห์ปัญหากลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ 
 

    
 

ภาพที่ 4.1 การจดัเวทีวิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการของการถ่ายทอดเทคโนโลยีกลุ่มเกษตรกร
ผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ 

 โดยเวทีดงักล่าวไดมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ถึงสภาพของปัญหา และมีการแยกปัญหาท่ีเกิด
จากความตอ้งการท่ีแทจ้ริง (Felt needs)  เป็นส่ิงท่ีประชาชนรู้สึกวา่มีความเดือดร้อนมากท่ีสุด ตอ้ง
ขจดัใหห้มดไป ปัญหาท่ีเกิดจากความตอ้งการท่ีมีความรุนแรงนอ้ยลงมา (Unfelt needs)  เป็นปัญหา
ท่ีประชาชนสึกว่าเดือดร้อนบา้ง แต่ยงัไม่เห็นความจ าเป็นท่ีจะท าการแกไ้ขในทนัทีทนัใด ตอ้งให้
การศึกษาและแนะน าให้เห็นถึงคุณและโทษของส่ิงเหล่านั้นและปัญหาท่ีเกิดจากความตอ้งการท่ี
ประชาชนไม่รู้สึกเดือดร้อน (Unawared needs)  เป็นปัญหาท่ีประสบอยู ่แต่ไม่รู้วา่เป็นปัญหาละควร
แก้ไข ตอ้งให้การศึกษาแนะน าอย่างมาก ตอ้งอดทนใช้เวลานาน จึงจะสามารถท าให้ประชาชน
ยอมรับวา่เป็นปัญหาและร่วมกนัขจดัใหห้มดไป โดยสรุปดงัตารางท่ี 4.3 

ตารางที ่4.3 การวเิคราะห์ปัญหาชุมชนก่อนการถ่ายทอดองคค์วามรู้การวจิยั 

ปัญหาในชุมชน 
ผลลพัธ์ของปัญหาที่

เกดิขึน้ 
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้
จากปัญหาชุมชน 

ระดบัของ
ปัญหา 

1) ดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ท่ีดินท ากินไม่มี
เอกสารสิทธ์ิ 

ไม่สามารถน าไป
เป็นทุนประกอบ
อาชีพได ้

ประชาชนไม่
สามารถปลูกสร้าง
บา้นเรือนได ้

มาก 
ปานกลาง 
นอ้ย 

 ไม่มีพ้ืนท่ีการ
จดัการบริหารขยะ 

การก าจดัขยะไม่ถูก
วธีิ 

เช่นการเผาท าใหเ้กิด
มลภาวะของ
ส่ิงแวดลอ้ม 

มาก 
ปานกลาง 
นอ้ย 

  



30 
 

 

ตารางที ่4.3 (ต่อ) 

ปัญหาในชุมชน 
ผลลพัธ์ของปัญหาที่

เกดิขึน้ 
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้
จากปัญหาชุมชน 

ระดบัของ
ปัญหา 

1) ดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (ต่อ) 

ถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อน ้ าท่วมขงั 

ถนนเป็นหลุมเป็น
บ่อ น ้ าท่วมขงัในฤดู
ฝน 

การคมนาคมหนา้ฝน
ไม่สะดวก 

มาก 
ปานกลาง 
นอ้ย 

2) ดา้นเศรษฐกิจ 
 

ผลผลิตราคาต ่า ขายไม่ไดร้าคา ไม่
คุม้ตน้ทุน การผลิต 

ประชาชนไม่กลา้
ลงทุนท าอีก 

มาก 
ปานกลาง 
นอ้ย 

ประชากรมี
ค่าใชจ่้ายมากกวา่
รายได ้

ค่าครองชีพสูง
รายไดค้งเดิม 

มีหน้ีสินเพ่ิมข้ึน มาก 
ปานกลาง 
นอ้ย 

3) ดา้นสงัคม ประชาชนมี
การศึกษาต ่า 

ประชาชนมีทกัษะ
การอ่านหนงัสือต ่า 

เกิดการพฒันาดา้น
องคค์วามรู้ 
 

มาก 
ปานกลาง 
นอ้ย 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน -ไม่มีการถ่ายทอด
แก่คนรุ่นต่อไป 

-ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
บางอยา่งเร่ิมสูญหาย 

มาก 
ปานกลาง 
นอ้ย 

คนในชุมชน
เจ็บป่วยเพ่ิม 

-มีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารท่ี
เส่ียงต่อการเจบ็ป่วย 

-ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใน
การรักษาเพ่ิมมาก
ข้ึน 

มาก 
ปานกลาง 
นอ้ย 

4) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 

ป่าไมชุ้มชนโดน
เผาทุกปี 

ตน้ไมใ้หญ่โดนเผา
หกัโค่น ตน้ไมเ้ลก็
ไม่เกิด 

อากาศเป็นพิษ มาก 
ปานกลาง 
นอ้ย 

ป่าชุมชนโดนลุก
ล ้าแนวเขต 

ป่าไมโ้ดนท าลาย อากาศร้อนข้ึน แนว
เขตป่าไม่ชดัเจน 

มาก 
ปานกลาง 
นอ้ย 

ขยะในชุมชน ไม่มีท่ีท้ิงขยะ เกิดความไม่สะอาด
ในชุมชน 

มาก 
ปานกลาง 
นอ้ย 

การเล้ียงหมู กล่ินเหม็นจากการ
เล้ียงหมู 

ปัญหามูลพิษกล่ินไม่
พึ่งประสงค ์

มาก 
ปานกลาง 
นอ้ย 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 
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4.3 การประเมินผลกระทบและความคุ้มค่าการใช้ประโยชน์ในพื้นที่หลังด าเนินการพัฒนากลุ่ม
เกษตรกรผู้ผลติชาเมี่ยงในพืน้ทีต่ าบลป่าแป๋ 

 การประเมินผลในส่วนน้ีไดใ้ชว้ิธีการ จดัเวทีแบบมีส่วนรวมชุมชนในการวิเคราะห์เศรษฐกิจ
ควัเรือน สัมภาษณ์ผูน้ าและครัวเรือนท่ีร่วมโครงการโดยใช้แบบประเมินผลลพัธ์ด้านเศรษฐกิจ
ครัวเรือนและภาพรวมของชุมชน ของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋พื้นท่ีใหม่ใน
การถ่ายทอดองคค์วามรู้งานวิจยั โดยภาพรวมหลงัจากด าเนินการพฒันากลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียง
ในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ มีรายละเอียดดงัน้ี 

4.3.1 การประเมินผลด้านเศรษฐกิจของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตชาเมี่ยงในพื้นที่ต าบลป่าแป๋ 
อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ 

    กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ไดรั้บ
การถ่ายทอดในแต่ละดา้น ดงัน้ี การพฒันาดา้นการผลิตโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของเตาให้
เหมาะสม เพื่อให้สามารถก าหนดตน้ทุนดา้นพลงังานของการผลิตเม่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
เน่ืองจากสภาพปัญหาในกระบวนการผลิต คือ ปัญหาน ้ าเสียจากกระบวนการผลิตซ่ึงเป็นปัญหา
เล็กนอ้ยส าหรับสถานประกอบการ แต่ปัญหาส าคญัท่ีพบก็คือ ปัญหาเร่ืองของเตาท่ีใชต้ม้ไอน ้ าเพื่อ
น่ึงเม่ียง ซ่ึงปัญหาท่ีพบเป็นหลกั ไดแ้ก่ การสูญเสียพลงังานความร้อนไปทางผนงัเตาและอ่ืนๆ กบั
การสูญเสียพลงังานความร้อนไปทางปล่องระบาย อาจเกิดจากการสร้างเตาและปล่องระบายท่ีไม่ถูก
ตามหลกั และการใชเ้ช้ือเพลิงจ านวนมากในการน่ึงเม่ียงแต่ละคร้ัง  และการพฒันาดา้นการแปรรูป
และแนวทางการวางแผนการตลาดผลผลิตจากชาเม่ียง เน่ืองจากกลุ่มเกษตรฯ มีแปรรูปจากชาเม่ียง
ภายในชุมชนน้อย และขาดความรู้ในการพฒันาผลิตภณัฑ์สินคา้ ซ่ึงในการพฒันาน้ีเป็นทางเลือก
ของอาชีพเสริมให้แก่ครัวเรือนในชุมชนและลดรายจ่ายในครัวเรือน ดงันั้น การถ่ายทอดองคค์วามรู้
เร่ืองการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต และการแปรรูปและแนวทางการวางแผนการตลาดผลผลิต
จากชาเม่ียง มีผลดีต่อกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ ดงัน้ี 

ก) กลุ่มเกษตรกรผู ้ผลิตชาเม่ียงท่ีเข้าร่วมการพัฒนาด้านการผลิตการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของเตา สามารถลดการใชปั้จจยัการผลิตและเวลาท่ีใชใ้นการผลิต รวมไปถึงค่าใชจ่้าย
ในการซ้ือฟืนลดลง เน่ืองจากปัจจุบนัฟืนขาดแคลนและมีราคาสูงข้ึน ทั้งน้ี หลงัไดรั้บการถ่ายทอด
เทคโนโลยีในการแปรรูป พบว่า การแปรรูปของเตารูปแบบเดิมจะใช้ฟืนในปริมาณมากกว่าเตา
รูปแบบใหม่ท่ีไดรั้บการพฒันา แสดงดงัตารางท่ี 4.4 
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ตารางที ่4.4 การเปรียบเทียบเตาน่ึงเม่ียงแบบเดิมและแบบใหม่ 

ข้อมูล แห่งที ่1 แห่งที ่2 เตาผลติไอน า้ 
1. ชนิดของเช้ือเพลิงท่ีใช ้ ฟืน ฟืน ฟืน 
2. ปริมาณท่ีใช ้(กิโลกรัม) 67 65 35 
3. ปริมาณเม่ียง (กิโลกรัม) 35 35 70 
4. ปริมาณน ้าเร่ิมตน้ (ลิตร) 50 50 45 
5. ปริมาณน ้าสุดทา้ย(ลิตร) 21 20 10 
5. อุณหภูมิน ้าเร่ิมตน้ ( oC) 32 32 32 
6. อุณหภูมิเม่ียงเร่ิมตน้ ( oC) 27 27 27 
7. อุณหภูมิน ้าสุดทา้ย ( oC) 100 100 100 
8. อุณหภูมิเม่ียงสุดทา้ย ( oC) 100 100 100 
9. อุณหภูมิแก๊สไอเสีย ( oC) 650 650 650 
10. ความเร็วของแก๊สไอเสีย (m/s) 3.5 3.5  
11. อุณหภูมิผนงัเตา ( oC) 60 60 50 
12. ขนาดพื้นท่ีหนา้ตดัปล่องไอเสีย (m2) 0.04 0.04 0.01 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 

   นอกจากน้ีเม่ือกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงมีการน ามาปรับใชใ้นกระบวนการผลิต พบวา่ 
กระบวนการผลิตสามารถลดการใช้ปัจจยัการผลิต (ฟืน) ร้อยละ 47.76 และท าให้เสียตน้ทุนลดลง
กระบวนการผลิตโดยใช้เตารูปแบบเดิมเฉล่ียร้อยละ 20 ของตน้ทุนทั้งหมด ดงันั้น กลุ่มเกษตรกร
ผูผ้ลิตชาเม่ียงจึงสามารถแปรรูปชาเม่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ข) จากส าหรับแนวโนม้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมชาสมุนไพรในอีก1-2 ปีขา้งหนา้นั้นคาด
วา่น่าจะขยายตวัไดเ้ฉล่ียประมาณร้อยละ5-10 ต่อปีทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจยัทางการตลาดหลายๆปัจจยั
อาทิการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตามส่ือต่างๆการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆการเพิ่มช่อง
ทางการจ าหน่ายและพื้นท่ีการจ าหน่ายให้กวา้งข้ึนและการเพิ่มความหลากหลายของสินคา้ทั้งใน
ด้านของรสชาติขนาดบรรจุและด้านราคาเป็นตน้ประกอบกบักระแสความใส่ใจในสุขภาพของ
ผูบ้ริโภคท่ียงัคงมีอยู่อยา่งต่อเน่ืองก็น่าจะส่งผลให้เคร่ืองด่ืมชาสมุนไพรเติบโต โดยเฉพาะกลุ่มคน
รักสุขภาพท่ีให้ความสนใจบริโภคมากข้ึน จะเห็นได้ผลิตภณัฑ์แปรรูปชาเม่ียงของกลุ่มเกษตรกร
ผูผ้ลิตชาเม่ียงมีโอกาสทางการตลาดมากข้ึน อีกทั้งชุมชนป่าแป๋เป็นแหล่งปลูกชาเม่ียงท่ีส าคญัมี
นกัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวตามเทศกาลต่างๆ ท าให้เกิดความตอ้งการซ้ือผลิตภณัฑ์แปรรูปจากชา
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เม่ียง ซ่ึงส่งผลใหค้นในชุมชนตระหนกัถึงผลดีจากการแปรรูปชาเม่ียงมากข้ึน ครัวเรือนในชุมชนจึง
ตอ้งการใหน้กัวจิยัเขา้มาถ่ายทอดองคค์วามรู้ดงักล่าวในชุมชน 

ค) การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรและผลผลิตชาเม่ียง สร้างอาชีพให้กับคนใน
ชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชน สร้างความสามคัคีให้กับชุมชนและเพิ่มผลก าไรให้กับธุรกิจ 
เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ของกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑช์าเม่ียงตราม่อนนางเกตุ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความโดด
เด่นดา้นบรรจุภณัฑแ์ละมีความหลากหลายดา้นรสชาติ นอกจากน้ียงัเป็นผลิตภณัฑใ์หม่จึงท าให้เกิด
โอกาสในการแข่งขนัเพิ่มมากข้ึนและผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตข้ึนยงัอยูใ่กลแ้หล่งวตัถุดิบจึงท าให้ไดเ้ปรียบ
ในดา้นคุณภาพ ท าให้สามารถจ าหน่ายผลผลิตในราคาสูง ซ่ึงกลุ่มเกษตรกรฯส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพ
หลกัเป็นของตนเอง คือ อาชีพเกษตรกรรม ถือเป็นการส่งเสริมครัวเรือนให้สร้างอาชีพเสริมให้แก่
ครัวเรือนในชุมชน 

ง) นอกจากการน าแนวทางการวางแผนดา้นการตลาดจากการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชน
ไปพฒันาแปรรูปชาเม่ียงกลุ่มเกษตรกรฯสามารถน าไปประยุกตใ์ชก้บัสินคา้อ่ืนในชุมชนท่ีช่วยใหมี้
ช่องการตลาดท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้ดีของการน าผลผลิตท่ีมีอยูใ่นชุมชนมาแปรรูปสร้างรายไดใ้น
ช่องทางอ่ืนเพิ่มข้ึน คือ การสร้างรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน และการสามารถสร้างช่องทางการจดัจ าหน่ายเอง
ไดโ้ดยไม่ผา่นตวักลางทางการตลาด ท าใหส้ามารถจ าหน่ายโดยไม่ถูกกีดกนัทางการคา้ขายได ้
    จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นการอธิบายถึงขอ้ดีในช่วงเร่ิมตน้ของการถ่ายทอดองคค์วามรู้ 
ในระยะเวลาสั้ นท่ีสามารถสร้างต้นแบบเทคโนโลยีท่ีช่วยในการผลิตและการแปรรูปและแนว
ทางการวางแผนการตลาดผลผลิตจากชาเม่ียง โดยระยะแรกเกิดการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มตน้แบบท่ีมี
ผูส้นใจเขา้มาศึกษาดูงาน แต่อย่างไรก็ตามในระยะยาวจะมีจ านวนครัวเรือนท่ีสนใจเขา้ร่วมกลุ่ม
เพิ่มข้ึนร้อยละ 50 เพราะคนในชุมชนเร่ิมตระหนกัถึงผลไดข้องการถ่ายทอดองคค์วามรู้ ท่ีเนน้สร้าง
รายไดเ้สริม ลดรายจ่ายในครัวเรือน อีกทั้งลดค่าใชจ่้ายในการเกษตรท่ีหนัมาสร้างรายไดเ้สริมให้กบั
ชุมชน ดังนั้นในช่วงแรกคณะนักวิจยัได้ท าการประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากกลุ่ม
เกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ หลังจากท่ีการถ่ายทอดองค์ความรู้มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

1) ต้นทุนการผลติและผลตอบแทน 

   กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ไดเ้ลือกองค์ความรู้การรวมกลุ่ม
พอเพียงโดยเลือกการปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิตและการแปรรูปผลิตภณัฑ์จากผลผลิตชาเม่ียง 
เพราะตอ้งการเนน้การลดตน้ทุนการผลิตและการสร้างอาชีพเสริมในระยะสั้น และคาดหวงัในระยะ
ยาวกลุ่มเกษตรกรสามารถปรับใช้เตารูปแบบใหม่ท่ีพฒันาให้สามารถเห็นตวัเลขตน้ทุนค่าใช้จ่าย
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ทางการเกษตรลดลง และปรับเปล่ียนจากการปลูกชาเม่ียงอยา่งเดียวเป็นการแปรรูปผลิตภณัฑ์เพื่อ
สร้างมูลค่าสินคา้ อีกทั้ง ราคาจากการแปรรูปผลิตภณัฑ์ชาเม่ียงสูงกวา่ขายทัว่ไปซ่ึงมีความแตกต่าง
อยา่งเห็นไดช้ดั  
 หลงัจากมีการน าเตารูปแบบใหม่มาปรับใช้ในกระบวนการผลิตท าให้กลุ่มเกษตรกรฯมี
ตน้ทุนและผลตอบแทนการผลิตส าหรับผลผลิตชาเม่ียงลดลง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายฟืน ซ่ึงท าให้
ตน้ทุนรวมเฉล่ีย 14.75 บาท/กก. (ตารางท่ี 4.5) ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่การปรับปรุงเตาท าให้ตน้ทุนการ
ผลิตลดลงและไดรั้บผลตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึน 
ตารางที่ 4.5 ตน้ทุนและผลตอบแทนการแปรรูปชาเม่ียงของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ี

ต าบลป่าแป๋ 
รายการต้นทุน ต้นทุนเฉลีย่ต่อหน่วย(บาท/กิโลกรัม) 

ต้นทุนคงที่  
เคร่ืองสูบน ้า 1.29 
จอบ  0.03 
เสียม 0.03 
มีด  0.04 
พลัว่ 0.10 
ถงัพลาสติก 0.11 
รวมต้นทุนคงที ่(1) 1.6 

ต้นทุนผนัแปร  
ค่าเมล็ดพนัธ์ 1.28 
ค่าเตรียมดิน 2.88 
ค่าถุงบรรจุ 1.07 
ค่าปุ๋ยหมกั 1.18 
ค่าแรงงานตนเอง 4.81 
ค่าไฟฟ้า 0.43 
ค่าฟืน 0.96 
รวมต้นทุนผนัแปร (2) 12.61  

ต้นทุนค่าเสียโอกาส(3) 0.54 

รวมต้นทุน (4)=(1)+(2)+(3) 14.75 
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 
รายการต้นทุน ต้นทุนเฉลีย่ต่อหน่วย(บาท/กิโลกรัม) 

รายรับเฉลี่ย (5)  
ราคาขายเฉล่ีย 1 กิโลกรัม 25  

ผลตอบแทน(6)= (5)-(4) 10.25 

ทีม่า: จากการวเิคราะห์ 
หมายเหตุ : ค่าเสียโอกาสคือโอกาสท่ีเสียไปจากการน าเงินไปลงทุนอยา่งอ่ืน เช่นน าเงินไปฝากไดด้อกเบ้ีย 

  เม่ือพิจารณาการวิเคราะห์ต้นทุนแต่ผลผลิตหลังจากจากงานวิจัยท่ีถ่ายทอดสู่ชุมชนใช้
ประโยชน์ โดยเปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทน พบวา่ มีตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ 14.75 บาท/
กก. ขณะท่ีตน้ทุนท่ีเป็นตวัเงิน เท่ากบั 14.21 บาท/กก. โดยมีตน้ทุนผนัแปรเฉล่ียต ่าสุดคือ 1.60 บาท/
กก. และต้นทุนผนัแปร 12.61 บาท/กก. เม่ือพิจารณาผลผลิตต่อรอบการผลิตพบว่า ชาเม่ียงให้
ผลผลิต 468 กิโลกรัม/ไร่ โดยใหผ้ลตอบแทน 10.25 บาท ดงัตารางท่ี 4.6 
ตารางที่ 4.6 การเปรียบเทียบตน้ทุนและผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินและตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ของ

การผลิตชาเม่ียง 
 

รายการต้นทุน ต้นทุนชาเมี่ยง 
ตน้ทุนคงท่ี(บาท/กก.) 1.60 
ตน้ทุนผนัแปร(บาท/กก.) 12.61 
ตน้ทุนค่าเสียโอกาส(บาท/กก.) 0.54 
ตน้ทุนท่ีเป็นตวัเงิน(บาท/กก.) 14.21 
ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์(บาท/กก.) 14.75 
ผลผลิต(กก./ไร่) 468 
ราคา(บาท/กก.) 25 
ผลตอบแทน 10.25 

 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 

  ส าหรับผลิตภณัฑช์าเม่ียงท่ีไดถ่้ายทอดใหก้บักลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋
คือ เคร่ืองด่ืมสมุนไพรชาเม่ียง อยู่ในหมวดเคร่ืองด่ืม โดยเป็นสินค้าท่ีมีความโดดเด่นจากกลุ่ม
เคร่ืองด่ืมทัว่ไปท่ีน าสรรพคุณทางยาก าหนดเป็นจุขาย นอกจากน้ีเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผา่นกระบวนการ
ผลิตท่ีสะอาดและปลอดภยั โดยตน้ทุนการผลิตผลิตภณัฑ ์แสดงดงัตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7 ตน้ทุนการผลิตของผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมชาเม่ียง 
รายการ จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย มูลค่ารวม 

ต้นทุนโรงงาน 
เคร่ืองอบ 1 เคร่ือง 50,000.00 50,000.00 
เคร่ืองบดชา 1 เคร่ือง 10,000.00 10,000.00 
ชอ้นตวง 2 อนั 250.00 500.00 
ถว้ยตวง 2 อนั 300.00 600.00 
ตราชัง่ 1 อนั 699.00 699.00 
ตูเ้ก็บภาชนะ 1 ตู ้ 7,000.00 7,000.00 
ผา้กนัเป้ือน 3 ชุด 200.00 600.00 
เคร่ืองชัง่ 1 เคร่ือง 1,550.00 1,550.00 

เคร่ืองผนึกถุง 1 เคร่ือง 15,000.00 15,000.00 
รวมต้นทุนโรงงาน  85,949.00 

ต้นทุนการผลติเคร่ืองด่ืมชาเมี่ยง 
ใบชาเม่ียงแหง้ 2,000 กิโลกรัม 60.00 120,000.00 
ถุงเยือ่กระดาษกรองชาขนาดเล็ก 6 x 5 cm. 208 แพค็ 125.00 26,000.00 
กล่องส าหรับบรรจุผลิตภณัฑ ์ 20,833 กล่อง 8.00 166,664.00 
ถุงมือ 2 ห่อ 19.00 38.00 
แรงงานผลิต 2 คน 320.00 38,400.00 
รวมต้นทุนการผลติเคร่ืองด่ืมสมุนไพรจากชาเมี่ยง (บาท) 476,102.00 

ก าลงัการผลติเคร่ืองด่ืมสมุนไพรจากชาเมี่ยง (กโิลกรัมต่อปี) 2,500.00 

รวมต้นทุนการผลติเคร่ืองด่ืมสมุนไพรจากชาเมี่ยง (บาทต่อกโิลกรัม) 190.44 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 
       ส าหรับราคาขาย ผลตอบแทนสุทธิ และมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมชา
เม่ียง พบว่า ผลิตภณัฑ์สามารถขายปลีกได้ในราคา 1,000 บาท/กก. ท าให้ได้ผลตอบแทนสุทธิ 
809.56 บาท/กก. โดยมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปเพิ่มข้ึนร้อยละ 425.10 ขณะท่ีหากขายส่งจะไดใ้น
ราคา 666.67 บาท/กก. ท าให้ไดผ้ลตอบแทนสุทธิ 476.23 บาท/กก. และมีมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูป
เพิ่มข้ึนร้อยละ 250.07 แสดงดงัตารางท่ี 4.8  
 



37 
 

 

ตารางที ่4.8 ราคาขาย ผลตอบแทนสุทธิ และและมูลค่าเพิ่มจากผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมชาเม่ียง 
ผลติภัณฑ์ เคร่ืองด่ืมสมุนไพรจากชาเมี่ยง 

น ้าหนกัสุทธิ (กรัม) 120 

ราคาขายต่อหน่วย 
ขายปลีก 120.00 
ขายส่ง 80.00 

ราคาขายเฉล่ีย  
(บาทต่อกิโลกรัม) 

ขายปลีก 1,000.00 
ขายส่ง 666.67 

ผลตอบแทนสุทธิ1  
(บาทต่อกิโลกรัม) 

ขายปลีก 809.56 

ขายส่ง 476.23 

มูลค่าเพิ่มจากการแปรรูป (ร้อยละ) 
ขายปลีก 425.10 
ขายส่ง 250.07 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 

2) เทคโนโลยกีารผลติ 

     เม่ือพิจารณาเทคโนโลยีการผลิต กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋
ไดรั้บการถ่ายทอดองคค์วามรู้เตาไอน ้าและองคค์วามรู้เก่ียวกบัการการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากผลผลิต
ชาเม่ียง ซ่ึงผลดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าเพิ่มจากการใชเ้ทคโนโลยทีางการวจิยั แสดงดงัตารางท่ี 4.9  

ตารางที่ 4.9 ผลตอบแทนจากงานวิจยัของครัวเรือนท่ีไดรั้บจากองคค์วามรู้และเทคโนโลยีสู่การใช้
ประโยชน์ 

ผลติภัณฑ์ 
ผลผลติ
ทีไ่ด้ 

ราคาขาย รายรับ 
ต้นทุนตวั

เงนิ 
ต้นทุนไม่
เป็นตวัเงนิ 

ผลตอบแทน
ตวัเงนิ 

ผลตอบแทน
ทาง

เศรษฐศาสตร์ 
ชาเม่ียง 30 25 750 426.30 442.50 323.70 307.50 
ผลิตภณัฑแ์ปร
รูปชาเม่ียง 

10 1,000 10,000 1,804.40 1,904.40 8,195.60 8,095.60 

ผลตอบแทนครัวเรือนทีไ่ด้รับจากองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ 8,519.30 8,403.10 
 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 
  จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ผลตอบแทนครัวเรือนท่ีได้รับจากองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์
งานวิจยัท่ีก่อให้เกิดอาชีพเสริมของครัวเรือนในชุมชนท่ีเกิดในช่วงโครงการวิจยั คือผลตอบแทนท่ี
เป็นตัวเงิน เท่ากับ 8,519.30 บาท/เดือน/ครัวเรือน และผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ คือ
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ผลตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน มีค่าเท่ากบั 8,403.10 บาท/เดือน/ครัวเรือน จะเห็นไดว้่าการประเมิน
เป็นการวดัผลระดบัเร่ิมตน้ของการเปล่ียนแปลงการครัวเรือนตน้แบบท่ีไดรั้บการพฒันาซ่ึงสามารถ
วดัไดซ่ึ้งตวัเงินไม่สูงมากในช่วงแรก หากเป็นระยะยาว ก็สามารถท าใหเ้กิดผลกระทบท่ีมีมูลค่าสูง 

3) รายได้ของครัวเรือนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลติชาเมี่ยงในพืน้ทีต่ าบลป่าแป๋ 

     ขอ้มูลทางดา้นเศรษฐกิจครัวเรือนของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบล
ป่าแป๋ในภาพรวม โดยแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบัรายได้ การออม และหน้ีสินของครัวเรือน พบว่า 
รายไดต่้อหัวของหัวหน้าครัวเรือนในกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯ ซ่ึงพบว่า รายไดต่้อเดือนของ
หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วง 5,001 - 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.36 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด ซ่ึงรายไดข้องหวัหนา้ครัวเรือนไดรั้บมาจากการการรับจา้งทั้งในชุมชนและนอก
ชุมชนอีกทั้งบา้นครัวเรือนยงัประกอบการอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการท านาท่ีมีพื้นท่ีเฉล่ีย 2-3 
ไร่เท่านั้น จึงมีความสอดคล้องได้ว่ารายได้เฉล่ียคนในชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
นอกจากน้ีในการสอบถามครัวเรือนมีได้พบว่า ในชุมชนบา้นหนองปลามนัมีบางครัวเรือนท่ีมี
รายไดข้องหวัหน้าครัวเรือนต ่าสุดเท่ากบั 4,300 บาทต่อเดือน ในขณะท่ีรายไดข้องครัวเรือนสูงสุด
เท่ากบั 20,000 บาทต่อเดือน และเม่ือท าการพิจารณาในภาพรวม โดยเฉล่ียแลว้หวัหนา้ครัวเรือนใน
กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯมีรายไดเ้ท่ากบั 9,282 บาทต่อเดือน รายไดส่้วนใหญ่มาจากอาชีพเดิม
ของครัวเรือน คือ อาชีพรับจา้งทัว่ไป ซ่ึงโดยทัว่ไปของการรับจา้งในพื้นท่ีชุมชนโดยเฉล่ียมีอตัรา
ค่าจา้งต่อวนัโดยเฉล่ีย 285 บาท ดงันั้นจะเห็นได้ว่ากลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯจึงมีรายได้โดย
เฉล่ียต ่า แสดงดงัตารางท่ี 4.10 
 

ตารางที ่4.10 รายไดต่้อเดือนของหวัหนา้ครัวเรือนกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ 
รายได้ต่อหัวของหัวหน้า

ครัวเรือน 
ร้อยละ รายได้ต ่าสุด รายได้สูงสุด รายได้เฉลีย่ 

ต ่ากวา่ 5,000 บาท 18.18 

4,300 20,000 9,282 
5,001 - 10,000 บาท 36.37 
10,001-15,000 บาท 27.27 
15,001-20,000 บาท 18.18 

รวม 100 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 
 

   หากพิจารณารายได้ทั้ งหมดต่อครัวเรือนในกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯ ซ่ึงพบว่า 
ครัวเรือนในชุมชนส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,001 - 20,000 บาท และต ่ากวา่ 10,000 บาท เป็น
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จ านวนท่ีเท่ากนั คิดเป็นจ านวนร้อยละเท่ากบั 37.50 ของครัวเรือนทั้งหมด เน่ืองจากครัวเรือนอยูใ่น
เขตชนบทมีขนาดครัวเรือน 1-3 คนเป็นส่วนใหญ่จึงจึงมีรายไดเ้ฉล่ียครัวเรือนในระดบัต ่าเม่ือเทียบ
กับชุมชนเมือง นอกจากน้ีในการสอบถามได้พบว่า กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯมีรายได้ของ
ครัวเรือนต ่าสุดเท่ากบั 5,300 บาทต่อเดือน ในขณะท่ีรายไดข้องครัวเรือนสูงสุดเท่ากบั 45,000 บาท
ต่อเดือน และเม่ือท าการพิจารณาในภาพรวม โดยเฉล่ียครัวเรือนในกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯ มี
รายไดเ้ท่ากบั 21,938 บาทต่อเดือน ดงัตารางท่ี 4.11 
 

ตารางที ่4.11 รายไดต่้อครัวเรือนในกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ 

รายได้ครัวเรือน ร้อยละ รายได้ต ่าสุด รายได้สูงสุด รายได้เฉลีย่ 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 37.50 

5,300 45,000 21,938 

10,001 - 20,000 บาท 37.50 
21,001-30,000 บาท 12.50 
30,001-40,000 บาท 12.50 
40,001-50,000 บาท - 

รวม 100.00 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 

4) การออมของครัวเรือนในกลุ่มเกษตรกรผู้ผลติชาเมี่ยงในพืน้ทีต่ าบลป่าแป๋ 

     ส่วนของการออมครัวเรือน พบวา่ ครัวเรือนในกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯ ส่วน
ใหญ่ท าการออมท่ีกองทุนหมู่บ้าน/ธนาคารหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 46.67 ของจ านวนครัวเรือน 
เพราะการออมในกองทุนหมู่บา้นนั้นกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯ มีความเขม้แข็ง อีกทั้งความ
สะดวกสบายเพราะกองทุนหมู่บา้น/ธนาคารหมู่บา้นมีอยูใ่นชุมชน  ขณะท่ีรองลงมาคือ ธ.ก.ส.(ทวี
โชค เงินฝากอ่ืน) คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของจ านวนครัวเรือนตามล าดบั ในขณะท่ีแหล่งเงินออม
ธนาคารพาณิชย ์(กรุงไทย กรุงเทพ ไทยพาณิชย ์เป็นตน้) และเงินออมทรัพยค์นชราในชุมชนแทบ
จะไม่ใหค้วามสนใจในการออมกบัแหล่งน้ี นอกจากน้ี ในดา้นของเงินออมต่อเดือนของครัวเรือนใน
กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯ พบวา่ ครัวเรือนมีเงินออมต ่าสุดเท่ากบั 7,200 บาทต่อปี ในขณะท่ีเงิน
ออมสูงสุดเท่ากบั 133,200 บาทต่อปี และหากมองในภาพรวม พบวา่เงินออมของครัวเรือนโดยเฉล่ีย
เท่ากบั 52,770 บาทต่อปี เน่ืองจากกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯ มีการตระหนกัเป็นอยา่งดีถึงความ
มัน่คงของครัวเรือนโดยการสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัครัวเรือนของชุมชนคือการส่งเสริมให้ครัวเรือน
เก็บออม เน่ืองจากในช่วงเร่ิมตน้โครงการ ครัวเรือนส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัสูงกวา่
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รายไดท่ี้ครัวเรือนไดรั้บ คณะกรรมการจึงไดส้นบัสนุนให้กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯ รู้จกัออม
เงินมากข้ึน แสดงดงัท่ีตารางท่ี 4.12 
ตารางที ่4.12 จ  านวนเงินออมต่อปีของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ 

แหล่งออมทรัพย์ ร้อยละ เงินออมต ่าสุด เงินออมสูงสุด เงินออมเฉลีย่ 

1. ธ.ก.ส.(ทวโีชค เงินฝากอ่ืน) 40.00 4,500 100,000 22,383 
2. สหกรณ์ต่างๆ 26.67 3,000 48,000 15,300 
3. ธนาคารพาณิชย์ (กรุงไทย 
กรุงเทพ ไทยพาณิชย ์เป็นตน้) 

13.33 10,080 70,000 40,400 

4. กองทุนหมู่บ้าน /ธนาคาร
หมู่บา้น 

46.67 1,200 14,000 6,371 

5. กลุ่มออมทรัพย์/กลุ่มสัจจะ
สะสม/กลุ่มเกษตรต่างๆ 

26.67 1,800 6,000 3,150 

6. สลากออมทรัพย ์ทวีสิน ออม
ทรัพย ์

26.67 12,000 90,000 25,500 

7. อ่ืนๆ (เงินออมทรัพยค์นชรา) 13.33 5,000 12,000 9,000 
รวม 7,200 133,200 52,770 

 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 

5) หนีสิ้นของครัวเรือนในกลุ่มเกษตรกรผู้ผลติชาเมี่ยงในพืน้ทีต่ าบลป่าแป๋ 

     เม่ือพิจารณาแหล่งเงินกู้ของครัวเรือนพบว่าส่วนใหญ่มาจากกองทุนหมู่บา้น คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 38.46 ของจ านวนครัวเรือนเพราะ ชุมชนดงักล่าวมีสถาบนัการเงินท่ีเป็นแหล่ง
ทุนส าหรับไวใ้ชใ้นการประกอบอาชีพ แหล่งเงินกูย้มื ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ดงันั้นจะเห็นไดว้า่
คนในชุมชนส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการสถาบนัการเงินชุมชน มีก่อใหเ้กิดหน้ีสินเพื่อการผลิตและการ
บริโภคของครัวเรือนแทนสถาบนัการเงินท่ีเป็นธนาคารใหญ่  ขณะท่ีรองลงมาคือ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.77 ของจ านวนครัวเรือนท่ีสอบถาม
ทั้งหมด นอกจากน้ี หากมองถึงการมีหน้ีสินของครัวเรือนในชุมชนพบว่า ครัวเรือนมีหน้ีสินต ่าสุด
เท่ากับ 10,000 บาท มีหน้ีสินสูงสุดเท่ากับ 400,000 บาท และโดยเฉล่ียแล้ว ครัวเรือนในกลุ่ม
เกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯ มีหน้ีสินเท่ากบั 131,000 บาท  ดงัแสดงตารางท่ี 4.13 จะเห็นไดว้่าภาระ
หน้ีสินของครัวเรือนยงัคงอยูใ่นระดบัสูงดงันั้นการถ่ายทอดองคค์วามรู้การวจิยัในชุมชนดงักล่าวใน
ระยะยาวจะสามารถช่วยลดภาระหน้ีสินครัวเรือนลงได ้ 
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ตารางที ่4.13 หน้ีสินของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ 

แหล่งเงินกู้ ร้อยละ หนีสิ้นต ่าสุด หนีสิ้นสูงสุด หนีสิ้นเฉลี่ย 

1. ธนาคาร เพื่ อก าร เกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 

30.77 40,000 400,000 226,680 

2. สหกรณ์การเกษตร 15.38 20,000 100,000 35,140 
3. กองทุนหมู่บา้น 38.46 5,000 30,000 14,500 
4. ธนาคารออมสิน 10.33 50,000 300,000 135,750 
5.  กองทุนเงินลา้น 3.05 3000 10,000 6,500 

รวม 10,000 400,000 131,000 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 

6) รายได้และค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตชาเมี่ยงในพื้นที่ต าบล
ป่าแป๋ 

     ในการวเิคราะห์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายครัวเรือนมีประโยชน์ต่อครัวเรือนเพื่อเป็นการ
วเิคราะห์เชิงปริมาณเพื่อใหท้ราบจุดแขง็และจุดอ่อนครัวเรือน พิจารณาจากความเปล่ียนแปลงความ
ผิดปกติของตวัเลขทางการเงินของครัวเรือน อีกทั้งยงัท าให้เป็นขอ้มูลครัวเรือนเพื่อในการวางแผน
ก าไรและการวางแผนการแสวงหารายไดแ้ละลดค่าใชจ่้ายในอนาคต จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลการ
ประเมินผลครัวเรือนดงักล่าวสามารถแสดงถึงรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทของครัวเรือนใน
กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯ พบวา่ รายไดโ้ดยเฉล่ียจากภาคการเกษตร จากการเล้ียงสัตว ์และจาก
นอกภาคการเกษตร เท่ากับ 106,400 บาท 86,200 บาท และ 216,844 บาท ตามล าดับ ในขณะท่ี 
ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ีย เท่ากบั 64,200 บาท 33,800 บาท และ 233,808 บาท ตามล าดบั ในส่วนน้ีจะเห็น
ว่ารายไดน้อกภาคการเกษตรน้อยกว่าค่าใช้จ่ายนอกภาคการเกษตรอย่างไรก็ตาม รายไดจ้ากภาค
การเกษตรและรายไดจ้ากการเล้ียงสัตวน์ั้นมีมูลค่าท่ีสูง ซ่ึงสามารถน ามาหกัลบกบัค่าใชจ่้ายท่ีสูงกวา่
รายไดจ้ากภาคการเกษตรและรายไดจ้ากการเล้ียงสัตว ์แสดงให้เห็นวา่ เศรษฐกิจของกลุ่มเกษตรกร
ผูผ้ลิตชาเม่ียงฯ ยงัมีความเป็นอยู่ในระดบัท่ีดีหลงัจากมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบัครัวเรือน 
แสดงดงัตารางท่ี 4.14 
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ตารางที ่4.14 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแต่ละประเภทของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ 
ประเภท รายได้และค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อปี (บาท) 

รายได ้
รายไดจ้ากภาคการเกษตร 106,400 
รายไดจ้ากการเล้ียงสัตว ์ 86,200 
รายไดน้อกภาคการเกษตร 216,844 

ค่าใชจ่้าย 
ค่าใชจ่้ายจากภาคการเกษตร 64,200 
ค่าใชจ่้ายการเล้ียงสัตว ์ 33,800 
ค่าใชจ่้ายนอกภาคการเกษตร 233,808 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 
  ส าหรับรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียของการท าการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิต 
ชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋มีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียของการท าการเกษตรของครัวเรือนใน
พื้นชุมชน ซ่ึงพบว่า ในการท าสวนไมย้ืนตน้สามารถสร้างรายได้โดยเฉล่ียสูงสุดให้กบัครัวเรือน
เท่ากบั 180,000 บาทต่อปี รองลงมาคือเล้ียงสัตว ์ท านาและการท าสวนผกั เท่ากบั 86,200 71,500 
และ 5,621 บาทต่อปี ตามล าดับ จากผลดังนั้นกล่าวสามารถอธิบายได้ว่า ครัวเรือนท่ีท าเกษตร
โดยเฉพาะสวนล าไยสามารถสร้างรายไดม้ากกวา่การท าเกษตรแบบอ่ืน แต่เน่ืองครัวเรือนสวนใหญ่
ในชุมชนหนองปลามนั มีขนาดพื้นท่ีท ากินต่อครัวเรือนต ่า จึงท ามีสัดสวนน้อยกว่า ครัวเรือนใน
พื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีขนาดพื้นทีท ากินเยอะ แสดงดงัตารางท่ี 4.15 
 

ตารางที่ 4.15 รายได้และค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียของการท าการเกษตรและการเล้ียงสัตว์ของกลุ่ม
เกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ 

 

ประเภท รายได้เฉลีย่ต่อครัวเรือนต่อปี ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อครัวเรือนต่อปี 

ท านา 71,500 33,260 
ท าไร่ - - 
ท าสวนไมย้นืตน้ 180,000 44,238 
ท าสวนผกั 5,621 1,248 
เล้ียงสัตว ์ 86,200 33,800 
รวม 106,400 64,200 

 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 
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 จากตารางท่ี 4.15 ส่วนของค่าใช้จ่ายจะเห็นว่าในการท าสวนไมย้ืนตน้มีค่าใช้จ่ายเท่ากบั 
44,238 บาทต่อปี ซ่ึงมากท่ีสุดแมว้า่ครัวเรือนจะมีรายไดสู้งกวา่การท าเกษตรแบบอ่ืนๆ แต่จะเห็นได้
ว่าการท าสวนไมย้ืนตน้ จะเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าเกษตรแบบอ่ืน ขณะท่ีรองลงมาคือการเล้ียงสัตว ์
เท่ากบั 33,800บาท ต่อปี เพราะส่วนมากกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯ จะเล้ียงไก่ และโคเน้ือ ส่วน
ท านามีรายจ่ายเท่ากบั 33,260 และ การปลุกผกัสวนครัว มีค่าใช้จ่ายเท่ากบั 1,248 บาทต่อปี เพราะ
การปลูกผกัสวนครัวเรือนส่วนใหญ่ตอ้งการปลูกเพื่อการลดรายจ่ายของการบริโภค 
   ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในส่วนของนอกภาคการเกษตร จากตารางท่ี 4.16 
แสดงถึง รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียนอกภาคการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯ ซ่ึง
พบว่าครัวเรือนมีรายไดสุ้ทธิ (ก าไร) จากการคา้ขาย/ท าธุรกิจสูงสุดเท่ากบั 318,000 บาท/ปี ธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นธุรกิจเดิมในครัวเรือนซ่ึงมีครัวเรือนร้อยละ15 ของครัวเรือนทั้งหมดในชุมชน รองลงมา
คือการให้เช่าท่ีดิน นา สวนและไร่ โดยเฉล่ียต่อครัวเรือนเท่ากบั 144,000 บาท/ปี เพราะในพื้นท่ี
หมู่บา้นมีครัวใหค้นภายนอกมาเช่าพื้นท่ีในการแสวงหารายไดเ้พิ่ม ส่วนรายไดจ้ากอาชีพรับจา้งโดย
เฉล่ีย เท่ากบั 104,000 บาท/ปี ซ่ึงส่วนใหญ่กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯ จะประกอบอาชีพรับจา้ง
เป็นส่วนใหญ่ รายไดเ้งินเดือน/เงินประจ าต าแหน่ง โดยเฉล่ียต่อครัวเรือนเท่ากบั 102,840 รายไดจ้าก
ลูกหลานส่งมาให้ โดยเฉล่ียต่อครัวเรือนเท่ากบั 52,000 บาท/ปี เงินเบ้ียชรา โดยเฉล่ียต่อครัวเรือน
เท่ากบั 10,500 บาทต่อปี และท่ีน้อยท่ีสุดคือรายได้จากการพนัน ลอตเตอร่ี (1 ครัวเรือน) เท่ากบั 
5,950 บาท อย่างไรก็ตามหากดูภาพรวมของครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรนั้น 
พบวา่ครัวเรือนมีรายไดโ้ดยเฉล่ีย เท่ากบั 216,844 บาท/ปี 

ตารางที่ 4.16 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียนอกภาคการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงใน
พื้นท่ีต าบลป่าแป๋ 

รายได้นอกภาคการเกษตร รายได้เฉลีย่ต่อครัวเรือนต่อปี 
1. รายไดจ้ากอาชีพรับจา้ง 104,000 
2. รายไดจ้ากลูกหลานส่งมาให ้ 52,000 
3. การใหเ้ช่าท่ีดิน, นา , สวน, ไร่ 144,000 
4. รายไดเ้งินเดือน/เงินประจ าต าแหน่ง  102,840 
5. รายไดสุ้ทธิ (ก าไร) จากการคา้ขาย/ท าธุรกิจ 318,000 
6. รายไดจ้ากการพนนั ลอตเตอร่ี (1 ครัวเรือน) 5,950 
7. เงินเบ้ียชรา 10,500 
รายได้รวมเฉลีย่ 216,844 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 
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 เม่ือพิจารณาตารางท่ี 4.17 แสดงถึง ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการด ารงชีวติประจ าวนัของกลุ่ม
เกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯ หลงัการถ่ายทอดองคค์วามรู้การท าเกษตรเพื่อการลดค่าใชจ่้ายในครัวเรือน
แลว้ พบวา่ ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อครัวเรือนเสียค่าใช้จ่ายประเภทค่าอาหาร เท่ากบั 49,704 บาทต่อปี ค่า
เคร่ืองนุ่งห่มและของใชแ้ละอาหารส าเร็จรูปหรือเคร่ืองปรุง เท่ากบั 9,710 และ 6,736 บาทต่อปี และ
มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อครัวเรือนท่ีเสียน้อยสุดคือ ค่ายารักษาโรค เท่ากบั 4,099 บาทต่อปี แต่โดยเฉล่ีย
ของค่าใชจ่้ายการด ารงชีวิตประจ าวนัของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯ เท่ากบั 62,054 บาท/ปี ซ่ึงยงั
มีความใชจ่้ายต ่ากวา่พื้นท่ีอ่ืนๆ 

ตารางที ่4.17 ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการด ารงชีวิตประจ าวนัของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ี
ต าบลป่าแป๋ 

ค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวติประจ าวนั ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อครัวเรือนต่อปี 
1. ค่าอาหาร 49,704 
2. อาหารส าเร็จรูป / เคร่ืองปรุง 6,736 
3. เคร่ืองด่ืม / ขนม 5,900 
4. เคร่ืองนุ่งห่มและของใช ้ 9,710 
5. เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย 5,325 
6. ยารักษาโรค 4,099 
รวม 62,054 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 

   หากพิจารณารายจ่ายสาธารณูปโภคของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯ พบวา่  ครัวเรือนมี
ค่าใช้จ่าย เท่ากบั 129,613 บาท/ครัวเรือน/ปี ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อครัวเรือนคือค่าซ่อมแซมท่ีอยู่
อาศยั 120,750 บาทต่อปี ค่าโทรศพัทป์ระจ าเดือน/มือถือ 5,145 บาท/ปี  ค่าไฟฟ้า/ค่าน ้าของครัวเรือน 
7,635 บาท/ปี ค่าน ้ ามนัและค่าเดินทางบา้นไปท่ีท างาน 15,650 บาท/ปี ค่าประกนัภยัทรัพยสิ์นและ
ชีวิตรวม 21,378 บาท/ปี  ค่าซ้ือเคร่ืองมือส่ือสารด้วยเงินสด 23,033 บาท/ปี ค่าซ้ือรถด้วยเงินสด 
50,000 บาท/ปี และค่าซ่อมแซมรถและเคร่ืองจกัรกล 20,333 บาท/ปี แสดงดงัตารางท่ี 4.18 

   ส่วนค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในด้านการศึกษาของบุตรต่อครัวเรือน ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อ
ครัวเรือนคือ ค่ารถเช่า/รถประจ าทาง/รถโรงเรียน เท่ากบั 38,400  บาทต่อปี ค่าเล่าเรียน/ค่าหนงัสือ/
อุปกรณ์การเรียนบุตรหลานและค่าใช้จ่ายเพื่อไปโรงเรียน เท่ากบั 31,200 และ 25,340 บาทต่อปี 
ตามล าดับ ค่าใช้จ่ายท่ีน้อยท่ีสุดคือ ค่ารองเท้านักเรียน/รองเท้าพละ เท่ากบั 450 บาทต่อปี โดย
ภาพรวมครัวเรือนเสียค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษาเท่ากบั  69,900 บาท/ปี แสดงดงัตารางท่ี 4.19 
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ตารางที่ 4.18  ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในเร่ืองสาธารณูปโภคของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ี
ต าบลป่าแป๋ 

 

ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคในครัวเรือน ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อครัวเรือนต่อปี 
1. ค่าเช่าบา้น 0 
2.  ค่าโทรศพัทป์ระจ าเดือน/มือถือ 5,145 
3. ค่าไฟฟ้า/ค่าน ้า 7,635 
4.  ค่าน ้ามนัและค่าเดินทาง 15,650 
5.  ค่าประกนัภยัทรัพยสิ์นและชีวติ  
 5.1 ฌาปนกิจ 4,978 
 5.2 ประกนัชีวติ 16,400 
6.  ค่าซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยั 120,750 
7.  ค่าซ้ือเคร่ืองมือส่ือสารดว้ยเงินสด  23,033 
8.  ค่าซ้ือรถดว้ยเงินสด  50,000 
9.  ค่าซ่อมแซมรถและเคร่ืองจกัรกล 20,333 
10.  อ่ืนๆ  - 
รวมเฉลีย่ 129,613 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 

ตารางที่ 4.19 ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในดา้นการศึกษาของบุตรของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ี
ต าบลป่าแป๋ 

ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตร ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อครัวเรือนต่อปี 
1. ค่าชุดนกัเรียน/ชุดพละ/ชุดลูกเสือ-เนตรนารี 1,253 
2. รองเทา้นกัเรียน/รองเทา้พละ 450 
3. ค่ารถเช่า/รถประจ าทาง/รถโรงเรียน 38,400 
4. ค่าเล่าเรียน/ค่าหนงัสือ/อุปกรณ์การเรียนบุตรหลาน 31,200 
5. ค่าใชจ่้ายเพื่อไปโรงเรียน 25,340 
6. อ่ืนๆ  3,000 
รวม 69,900 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 
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   นอกจากน้ีค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียทางสังคมต่อกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบล
ป่าแป๋โดยเฉล่ียรวม  เท่ากบั 21,102 บาท/ปี หากพิจารณารายละเอียดแต่ละค่าใชจ่้ายดา้นสังคมซ่ึง
พบว่า ค่าใช้จ่ายสูงสุดคือ การจดังานสังสรรค์หรืองานบุญ เท่ากบั 84,000 บาทต่อปี รองลงมาคือ 
งานพิธีกรรมต่างๆ และซ้ือลอตเตอร่ี เท่ากบั 34,600 และ 8,436 บาทต่อปี ตามล าดบั แต่อย่างไรก็
ตามจะเห็นวา่ค่า กฐิน/ผา้ป่า/บวชนาค/งานศพ/แต่งงาน/ข้ึนบา้นใหม่ฯ มีค่าใชจ่้ายเท่ากบั 7,270 บาท/
ปี ซ่ึงถือวา่อยูใ่นอตัราส่วนค่าใชจ่้ายสูง แสดงดงัตารางท่ี 4.20 

ตารางที ่4.20 ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียทางสังคมของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ 
ค่าใช้จ่ายทางสังคม ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อครัวเรือนต่อปี 

1. กฐิน/ผา้ป่า/บวชนาค/งานศพ/แต่งงาน/ข้ึนบา้นใหม่ 7,270 
2. ซ้ือลอตเตอร่ี 8,436 
3.งานพิธีกรรมต่างๆ (จดัเอง) 34,600 
4. จดังานสังสรรคห์รืองานบุญ (จดัเอง) 84,000 
ค่าใช้จ่ายรวม 21,102 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 

7) สรุปการประเมินผลด้านเศรษฐกจิของชุมชน 

     จากขอ้มูลขา้งตน้จึงสามารถสรุป จากตารางท่ี 4.21 ท่ีเป็นการเปรียบเทียบรายได้
ต่อค่าใช้จ่ายและหน้ีสินเฉล่ียต่อครัวเรือนในกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ซ่ึง
พบวา่ การเปรียบเทียบรายไดต่้อค่าใชจ่้ายของการเล้ียงสัตว ์ รายไดต่้อค่าใชจ่้ายภาคการเกษตรและ
รายไดน้อกภาคการเกษตรต่อหน้ีสิน มีค่าเท่ากบั 2.55 1.66 และ 1.65 เท่า ตามล าดบั ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นวา่มี
รายได้ในด้านภาคการเกษตรท่ีมากกว่าค่าใช้จ่ายภาคการเกษตรและหน้ีสิน ในขณะท่ีรายได้ต่อ
ค่าใชจ่้ายนอกภาคการเกษตร รายไดภ้าคการเกษตรต่อหน้ีสินและรายไดจ้ากการเล้ียงสัตวต่์อหน้ีสิน 
มีค่าเท่ากบั 0.92 0.82 และ 0.65 เท่า ตามล าดบั ซ่ึงช้ีให้เห็นวา่มีรายไดจ้ากการเล้ียงสัตวแ์ละรายได้
จากการท าเกษตร สามารถก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตดา้นเศรษฐกิจท่ีก่อให้เกิดก าไรมากวา่ รายไดภ้าค
เกษตรและรายได้นอกภาคการเกษตรนั้น แสดงให้เห็นว่า กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯ มีความ
เป็นอยูใ่นเร่ืองเศรษฐกิจชุมชนท่ีดีโดยเฉพาะในเร่ืองการท าการเกษตร เน่ืองจากสามารถสร้างรายได้
จากภาคการเกษตรในมูลค่าท่ีสูงรวมถึงนอกภาคการเกษตรท่ีสูงกวา่รายจ่ายและหน้ีสิน ซ่ึงช้ีให้เห็น
ถึงมีสถานะความเป็นอยูท่ี่ดีและมีความความสามารถในการช าระหน้ีของตนเองได ้
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ตารางที่ 4.21 การเปรียบเทียบรายได้ต่อค่าใช้จ่ายและหน้ีสินเฉล่ียต่อครัวเรือนในกลุ่มเกษตรกร
ผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ 

 

ประเภท มูลค่า 
รายไดต่้อค่าใชจ่้ายภาคการเกษตร 1.66 
รายไดต่้อค่าใชจ่้ายของการเล้ียงสัตว ์ 2.55 
รายไดต่้อค่าใชจ่้ายนอกภาคการเกษตร 0.92 
รายไดภ้าคการเกษตรต่อหน้ีสิน 0.82 
รายไดจ้ากการเล้ียงสัตวต่์อหน้ีสิน 0.65 
รายไดน้อกภาคการเกษตรต่อหน้ีสิน 1.65 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 
  ดงันั้น จากขอ้มูลขา้งตน้จึงสามารถสรุปได้ว่า การประเมินผลจากการใช้ประโยชน์
ของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ในด้าน
เศรษฐกิจ ผูใ้ช้ประโยชน์หรือกลุ่มเกษตรรวมใจพอเพียงมีความสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนดงัน้ี 

ก) กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการ
บริโภคของครัวเรือนลงได้โดยเฉล่ียร้อยละ 34.20 ของรายจ่ายทั้งหมด ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ใน
ระยะแรกเร่ิมตน้ของการถ่ายทอดองคค์วามรู้สามารถเกิดผลระยะสั้นในครัวเรือน ซ่ึงหากจะมีการ
วดัผลระยะยาวจะตอ้งพิจารณาในช่วงเวลาท่ีหลงัจากโครงการวจิยัเสร็จส้ิน ถึงจะประเมินผลกระทบ
ระยะได ้

ข) เพิ่มรายไดเ้สริมคือพื้นฐานเดิม กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋  
ซ่ึงจากการวิเคราะห์พื้นฐานทางเศรษฐกิจ พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย 
ดงันั้นการถ่ายทอดองคค์วามรู้เร่ืองการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต เนน้ในระยะแรกเพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลผลิตชาเม่ียง ส่วนท่ีเหลือน าไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ของชุมชน โดยทาง
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ไดอ้บรมให้ความรู้แนวทางการวางแผนการตลาดผลผลิตจากชาเม่ียง 
โดยพฒันาผลิตภณัฑ์จากชาเม่ียงซ่ึงเน้นกลุ่มรักสุขภาพท่ีมีอตัราการขยายตวัของกลุ่มตลาดสูง
ส าหรับพื้นท่ีในจงัหวดัเชียงใหม่ อนัจะน าไปสู่สามารถท าการขายและสร้างก าไรให้กบักลุ่ม แสดง
ให้เห็นถึงการสร้างรายไดใ้ห้กบักลุ่มและครัวเรือนและเป็นช่องทางในการสร้างอาชีพเสร็จให้กบั
ชุมชน รวมถึงการน าใช้ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชนต่อไป เพื่อให้เศรษฐกิจของชุมชนมีสถานะ
ความเป็นอยูท่ี่ดี และมีความความสามารถในการช าระหน้ีของตนเองได ้
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4.3.2 การประเมินผลด้านสังคมของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตชาเมี่ยงในพื้นที่ต าบลป่าแป๋ อ าเภอ
แม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ 

    ในการประเมินทางด้านสังคมเป็นการประเมินถึงเร่ืองคุณภาพชีวิตหลังจากมีการ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้สู้การปฏิบติัของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ท่ีร่วมโครงการ
น า ท่ีพิจารณา ดชันีคุณภาพชีวติหรือดชันีความสุขท่ีใชว้ดัผลการประเมินดา้นสังคม  อีกทั้งเป็นการ
ประเมินผลการเจ็บป่วย ตน้ทุนการเจ็บป่วยแต่ละคร้ัง รวมถึงหน่วยงานหรือสถาบนัต่างๆ ท่ีเขา้มา
ให้ความช่วยเหลือและพฒันาชุมชนหลังจากโครงการวิจยัมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ซ่ึงแสดง
รายละเอียดการประเมินทางดา้นสังคม ดงัน้ี 

1) ผลการประเมินคุณภาพชีวิตหลังการถ่ายทอดองค์ความรู้ของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลติ
ชาเมี่ยงในพืน้ทีต่ าบลป่าแป๋ 

     ในการประเมินคุณภาพชีวิตหลงัการถ่ายทอดองค์ความรู้ของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิต
ชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ ไดป้ระยกุตใ์ชว้ธีิการค านวณหาค่าดชันีความยากจนของมนุษย ์(Human 
poverty index: HPI) ของ UNDP ซ่ึงวธีิน้ีจะท าใหท้ราบถึงระดบัของคุณภาพชีวติครัวเรือนในชุมชน 
โดยผลการวเิคราะห์แสดงไดด้งัน้ี 
     เม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 4.22 แสดงถึงค่าสถิติเชิงพรรณนาของคะแนนระดบั
คุณภาพชีวิตของครัวเรือนในกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯ ซ่ึงแสดงถึงความสุขในแต่ละดา้น โดย
ในดา้นความมัน่คงในชีวิตของครัวเรือน ค่าคะแนนความสุขโดยเฉล่ียเท่ากบั 0.094 ซ่ึงอยูใ่นระดบั
ปานกลางโดยมีส่วนเบ่ียงเบนเท่ากบั 0.099 ดา้นสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีค่าคะแนนความสุข
โดยเฉล่ียเท่ากบั 0.528 ท่ีอยู่ในระดบัปานกลางโดยมีส่วนเบ่ียงเบนเท่ากบั 0.300 ด้านครอบครัว
อบอุ่น มีค่าคะแนนความสุขโดยเฉล่ียเท่ากบั 0.096 ซ่ึงอยู่ในระดบัปานกลางโดยมีส่วนเบ่ียงเบน
เท่ากบั 0.082 ดา้นการรวมกลุ่มเพื่อการผลิตเกษตรปลอดภยั มีค่าคะแนนความสุขโดยเฉล่ียเท่ากบั 
0.092 ซ่ึงอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีส่วนเบ่ียงเบนเท่ากบั 0.060 ด้านครัวเรือนมีท่ีพกัอาศยัและ
สภาพแวดลอ้มท่ีดี มีค่าคะแนนความสุขโดยเฉล่ียเท่ากบั 0.116 ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีส่วน
เบ่ียงเบนเท่ากบั 0.111 ดา้นความปลอดภยัและพฤติกรรมของคนในชุมชน มีค่าคะแนนความสุขโดย
เฉล่ียเท่ากบั 0.115 ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีส่วนเบ่ียงเบนเท่ากบั0.088 ดา้นความภาคภูมิใจใน
ตนเอง ค่าคะแนนความสุขโดยเฉล่ียเท่ากบั 0.130 ซ่ึงอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
เท่ากบั 0.165 ดา้นการเขา้ถึงธรรมะในครัวเรือน มีค่าคะแนนความสุขโดยเฉล่ียเท่ากบั 0.145 ท่ีอยูใ่น
ระดบัปานกลางโดยมีส่วนเบ่ียงเบนเท่ากบั 0.085 และดา้นครัวเรือนมีส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติท่ีดี มีค่า
คะแนนความสุขโดยเฉล่ียเท่ากบั 0.136 ท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีส่วนเบ่ียงเบนเท่ากบั0.104  
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นอกจากน้ีหากมองถึงระดบัความสุขของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯ ในภาพรวมแลว้ จะพบวา่ ค่า
คะแนนโดยเฉล่ียของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯ เท่ากบั 0.012 โดยมีส่วนเบ่ียงเบนเท่ากบั0.014 
ซ่ึงมีระดบัความสุขอยูใ่นระดบัปานกลาง แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบล
ป่าแป๋ มีระดบัความสุขในแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ตารางที ่4.22 ค่าสถิติเชิงพรรณนาของคะแนนระดบัคุณภาพชีวิตของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงใน
พื้นท่ีต าบลป่าแป๋ หลงัการถ่ายทอดองคค์วามรู้ 

ความสุข Max Min Mean S.D. ค่าคะแนน 

1) ครัวเรือนมีความ
มัน่คงในชีวติ 

0.285 0.007 0.094 0.099 

ระดบัต ่า = ค่าคะแนน < -0.006 
ระดับปานกลาง  =  - 0. 006< ค่ า
คะแนน < 0.193 
ระดบัสูง = 0.193< ค่าคะแนน 

2) ครัวเรือนสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตท่ี
ดี 

1.005 0.070 0.528 0.300 

ระดบัต ่า = ค่าคะแนน < 0.228 
ระดับปานกลาง  =  0. 228 < ค่ า
คะแนน < 0.828 
ระดบัสูง = 0.828< ค่าคะแนน 

3) ครอบครัวอบอุ่น 0.260 0.014 0.096 0.082 

ระดบัต ่า = ค่าคะแนน < 0.015 
ระดับป านกล า ง  =  0. 015< ค่ า
คะแนน < 0.178  
ระดบัสูง = 0.178 < ค่าคะแนน 

4) การรวมกลุ่มเพื่อ
ก า ร ผ ลิ ต  เ ก ษ ต ร
ปลอดภัย และการ
เพราะเห็ด 

0.285 0.215 0.092 0.060 

ระดบัต ่า = ค่าคะแนน < 0.031 
ระดับปานกลาง  =  0.031 < ค่ า
คะแนน < 0.152 
ระดบัสูง = 0.152 < ค่าคะแนน 

5) ครัวเรือนมีท่ีพกั
อาศยัและ
สภาพแวดลอ้มท่ีดี 

0.300 0.004 0.116 0.111 

ระดบัต ่า = ค่าคะแนน < 0.004 
ระดับปานกลาง  =  0.004 < ค่ า
คะแนน < 0.227 
ระดบัสูง = 0.227< ค่าคะแนน 
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ตารางที ่4.22 (ต่อ) 
ความสุข Max Min Mean S.D. ค่าคะแนน 

6) ความปลอดภัย
และพฤติกรรมของ
คนในชุมชน 

0.236 0.014 0.115 0.088 

ระดบัต ่า = ค่าคะแนน < 0.027 
ระดับปานกลาง  =  0. 027 < ค่ า
คะแนน < 0.203 
ระดบัสูง = 0.203 < ค่าคะแนน 

7) ความภาคภูมิใจ
ในตนเอง 

0.260 0.000 0.130 0.105 

ระดบัต ่า = ค่าคะแนน < 0.025 
ระดับป านกล า ง  =  0. 025< ค่ า
คะแนน < 0.235 
ระดบัสูง =0.235 < ค่าคะแนน 

8) การเขา้ถึงธรรมะ
ในครัวเรือน 

0.333 0.030 0.145 0.085 

ระดบัต ่า = ค่าคะแนน < 0.060 
ระดับปานกลาง  =  0.060 < ค่ า
คะแนน < 0.230 
ระดบัสูง =0.230 < ค่าคะแนน 

9) ครัวเรือนมี
ส่ิงแวดลอ้ม ธรรมชาติ
ท่ีดี 

0.333 0.000 0.136 0.104 

ระดบัต ่า = ค่าคะแนน < 0.032 
ระดับป านกล า ง  =  0. 032< ค่ า
คะแนน < 0.240 
ระดบัสูง = 0.240 < ค่าคะแนน 

10) โดยรวม 0.042 0.001 0.012 0.014 

ระดบัต ่า = ค่าคะแนน < 0.060 
ระดับปานกลาง  =  0.060 < ค่ า
คะแนน < 0.026 
ระดบัสูง = 0.026 < ค่าคะแนน  

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 

   เม่ือวิเคราะห์รายครัวเรือนท่ีรับการถ่ายทอดองคค์วามรู้โดยกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯ 
ไดน้ าองค์ความรู้จากการถ่ายทอดเร่ืองการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต เน้นในระยะแรกเพื่อลด
ภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลผลิตชาเม่ียง ส่วนท่ีเหลือน าไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ของชุมชน การ
ปรับปรุงเทคโนโลยกีารผลิต และการแปรรูปผลิตภณัฑข์องชุมชน เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนและมี
ช่องทางหารายไดเ้สริมจากผลผลิตชาเม่ียงท่ีเหลือ ซ่ึงหลงัจากกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯ ดงักล่าว
มีการเร่ิมการผลิตจากองค์ความรู้ ทีมวิจยัไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูลรายครัวเรือนเพื่อประเมินผล
และวิเคราะห์คุณภาพชีวิตหลงัจากน าความรู้จากการถ่ายทอดไปประยกุตใ์ช้กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชา
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เม่ียงฯ ท่ีเข่ารวมโครงการ พบว่า  ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางเน่ืองการ
ประเมินคุณภาพเป็นการประเมินในระยะสั้ นของผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนในครัวเรือน จะเห็นไดว้่ากลุ่ม
เกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯ ท่ีเข้าร่วมเร่ิมมีคุณภาพชีวิตในระดับท่ีดีข้ึน ดังนั้น ในภาพรวมกลุ่ม
เกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯ ท่ีเขา้ร่วมส่วนใหญ่จึงคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง หากแยก
การพิจารณาในคุณภาพชีวิตในแต่ละดา้น พบวา่ กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯ มีความมัน่คงในชีวิต
ครัวเรือนมีความสุขในระดบัปานกลางร้อยละ 68.57 ดา้นสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีคุณภาพ
ชีวิตในระดบัปานกลาง ร้อยละ 48.57  ของครัวเรือนท่ีสอบถามทั้งหมด ด้านครอบครัวอบอุ่น มี
คุณภาพชีวิตในระดบัระดบัปานกลาง ร้อยละ 74.29 ของครัวเรือนท่ีสอบถามทั้งหมด ในด้านการ
รวมกลุ่มเพื่อการผลิตเกษตรปลอดภยั มีคุณภาพชีวิตในระดบัปานกลางร้อยละ 82.86 ของครัวเรือน
ท่ีสอบถามทั้งหมด ดา้นครัวเรือนมีท่ีพกัอาศยัและสภาพแวดล้อมท่ีดีมีคุณภาพชีวิตในระดบัปาน
กลางร้อยละ 74.29 ของครัวเรือนท่ีสอบถามทั้งหมด ดา้นความปลอดภยัและพฤติกรรมของชุมชน มี
คุณภาพชีวติในระดบัปานกลาง ร้อยละ 45.76 ของครัวเรือนท่ีสอบถามทั้งหมด ดา้นความภาคภูมิใจ
ในตนเอง มีคุณภาพชีวติในระดบัปานกลาง ร้อยละ 45.71 ของครัวเรือนท่ีสอบถามทั้งหมด ดา้นการ
เขา้ถึงธรรมะของครัวเรือน มีคุณภาพชีวติในระดบัปานกลาง ร้อยละ 65.71 ของครัวเรือนท่ีสอบถาม
ทั้งหมด ดา้นการมีส่ิงแวดล้อมธรรมชาติท่ีดี มีคุณภาพชีวิตในระดบัปานกลางร้อยละ 65.71 ของ
ครัวเรือนท่ีสอบถามทั้งหมด  ตามล าดบั และหากมองคุณภาพชีวิตในภาพรวม พบวา่ กลุ่มเกษตรกร
ผูผ้ลิตชาเม่ียงฯ มีคุณภาพชีวิตในระดบัตระดบัปานกลางร้อยละ 77.14 ของครัวเรือนตามล าดับ 
แสดงดงัตารางท่ี 4.23  

ตารางที ่4.23 สัดส่วนระดบัคุณภาพชีวติของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ 

คุณภาพชีวติ หลงัการถ่ายทอด 
ระดับความคุณภาพชีวติ 

รวม 
สูง ปานกลาง ต ่า 

1) ครัวเรือนมีความมัน่คงในชีวติ จ านวน 11 24 0 35 
ร้อยละ 31.43 68.57 0.00 100.00 

2) ครัวเรือนสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ท่ีดี 

จ านวน 9 17 9 35 
ร้อยละ 25.71 48.57 25.71 100.00 

3) ครอบครัวอบอุ่น จ านวน 6 26 3 35 
ร้อยละ 17.14 74.29 8.57 100.00 
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ตารางที ่4.23 (ต่อ) 

คุณภาพชีวติ หลงัการถ่ายทอด 
ระดับความคุณภาพชีวติ 

รวม 
สูง ปานกลาง ต ่า 

4) การรวมกลุ่มเพื่อการผลิต เกษตร
ปลอดภยัและการเพราะเห็ด 

จ านวน 3 29 3 35 
ร้อยละ 8.57 82.86 8.57 100.00 

5)  ค รั ว เ รื อ น มี ท่ี พั ก อ า ศั ย แ ล ะ
สภาพแวดลอ้มท่ีดี 

จ านวน 6 26 3 35 
ร้อยละ 17.14 74.29 8.57 100.00 

6) ความปลอดภยัและพฤติกรรมของ
คนในชุมชน 

จ านวน 10 16 9 35 
ร้อยละ 28.57 45.71 25.71 100.00 

7) ความภาคภูมิใจในตนเอง จ านวน 10 16 9 35 
ร้อยละ 28.57 45.71 25.71 100.00 

8) การเขา้ถึงธรรมะในครัวเรือน จ านวน 6 23 6 35 
ร้อยละ 17.14 65.71 17.14 100.00 

9) ครัวเรือนมีส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติท่ีดี จ านวน 9 23 3 35 
ร้อยละ 25.71 65.71 8.57 100.00 

10) คุณภาพชีวติ โดยรวม จ านวน 8 27 0 35 
ร้อยละ 22.86 77.14 0.00 100.00 

 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 

2) ผลการประเมินมูลค่าสุขภาพหลงัการถ่ายทอดองค์ความรู้ของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต
ชาเมี่ยงในพืน้ทีต่ าบลป่าแป๋ 

     จากการวเิคราะห์ถึงผลการประเมินดา้นสังคมของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯใน
พื้นท่ีวิจยัพบวา่ หลงัโครงการวิจยัเสร็จส้ิน หากพิจารณาค่าใชจ่้ายรักษาพยาบาลของกลุ่มเกษตรกร
ผูผ้ลิตชาเม่ียงฯหลังจากงานวิจยัเสร็จส้ิน พบว่า กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯร้อยละ 45.28 มี
ค่าใชจ่้ายรักษาพยาบาลลดลง ซ่ึงค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง คือ 235 บาท/คร้ัง ขณะท่ีครัวเรือนอีกร้อยละ 
54.72 ยงัค่าใชจ่้ายรักษาพยาบาลเท่าเดิม ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง คือ 568.23 บาท/คร้ัง แต่อยา่งไร
ก็ตาม ไม่มีครัวเรือนในชุมชนท่ีมีค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลเพิ่มข้ึนหลงัจากมีการใช้เตาไอน ้ าเขา้
ไปใชเ้ป็นพลงังานในชุมชนและครัวเรือน อีกทั้งในส่วนของความถ่ีในการเขา้รับการรักษาพยาบาล
ของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯ พบวา่ ครัวเรือนร้อยละ 26.73 มีความถ่ีในการเขา้รับการรักษาท่ี
ลดลง โดยเขา้โรงพยาบาลประมาณ 3 เดือนต่อคร้ัง ครัวเรือนร้อยละ 73.27 มีความถ่ีในการเขา้รับ
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การรักษาท่ีเท่าเดิม โดยเขา้โรงพยาบาลประมาณ 2 เดือนต่อคร้ัง ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงประโยชน์
ทางออ้มท่ีชุมชนไดรั้บจากโครงการวจิยั แสดงดงัตารางท่ี 4.24 และ ตารางท่ี 4.25 
   อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าโครงการวิจยัยงัมีประโยชน์ทางออ้มแก่ชุมชนโดยไม่ท าให้
ค่าใชจ่้ายรักษาพยาบาลเพิ่มข้ึน  
 

ตารางที่ 4.24 ค่าใชจ่้ายรักษาพยาบาลของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋หลงัจาก
งานวจิยัเสร็จส้ิน 

ค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล ครัวเรือน (ร้อยละ) ค่าใช่จ่ายรักษาพยาบาลโดยเฉลีย่/คร้ัง (บาท) 
ลดลง 45.28 235 
เท่าเดิม 54.72 568.23 
เพิ่มข้ึน - - 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 
ตารางที่ 4.25 ความถ่ีการเข้ารับการรักษาของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋

หลงัจากงานวจิยัเสร็จส้ิน 
ความถี่การเข้ารับการรักษา ครัวเรือน (ร้อยละ) ความถี่การเข้าโรงพยาบาล 

ลดลง 26.73 3 เดือน/คร้ัง 
เท่าเดิม 73.27 2 เดือน/คร้ัง 
เพิ่มข้ึน - - 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 

 ในส่วนของการเจบ็ป่วยของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯ พบวา่ แสดงดงัตารางท่ี 57 ร้อย
ละ 3.25 เป็นโรคภูมิแพท้างเดินหายใจ ร้อยละ 0.45 เป็นโรคภูมิแพท้างผิวหนงั ร้อยละ 13.19 เป็น
โรคเบาหวาน ร้อยละ 25.77 เป็นโรคความดนัโลหิตสูง ร้อยละ 0.37 เป็นโรคหวัใจ ร้อยละ 4.30 เป็น
โรคกระเพาะ/โรคล าไส้ ร้อยละ 29.60 เป็นโรคขอ้เข่า ปวดเข่า ปวดหลงั ปวดเอว ร้อยละ 0.96 เป็น
โรคปอด หอบเหน่ือยและโรคอมัพาต อมัพฤกษ์ ร้อยละ 6.12 เป็นโรคเครียด ร้อยละ 5.01 ไดรั้บ
อุบติัเหตุจากรถจนไดรั้บบาดเจ็บ และร้อยละ 10.84 เป็นโรคอ่ืนๆ เช่น ไขมนัในเส้นเลือด โรคไต 
กระดูกทบัเส้น  

 เม่ือพิจารณาถึงการเจ็บป่วยของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯ ขา้งตน้ จะเห็นว่า กลุ่ม
เกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯ นั้นไดมี้การเจ็บป่วยเกือบทุกโรคตามท่ีระบุในขอ้มูลขา้งตน้ ดงันั้นในการ
ประเมินมูลค่าสุขภาพของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯ โดยส่วนใหญ่ประชาชน จะเจ็บป่วยจาก 
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จากโรค ขอ้เข่า ปวดเข่า ปวดหลงั ปวดเอว ซ่ึงโรคดงักล่าวส่วนใหญ่พบในกลุ่มผูสู้งอายุ หากมีการ
รวมกลุ่มและมีกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดสุขภาพท่ีดี จึงท าให้ผลลพัธ์เกิดทางออ้มคือสุขภาพของผูสู้งอายุ
ท่ีท าการผลิตเพื่อการบริโภคดีข้ึน แสดงดงัตารางท่ี 4.26 

ตารางที่ 4.26 อตัราการเจ็บป่วยของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋หลงัจากร่วม
โครงการ 

การเจ็บป่วยในรอบ 1 ปี ชุมชนหนองปลามัน 
1. โรคภูมิแพท้างเดินหายใจ 3.25 
2. โรคภูมิแพท้างผวิหนงั 0.45 
3. โรคเบาหวาน 13.19 
4. โรคความดนัโลหิตสูง 25.77 
5. โรคหวัใจ 0.37 
6. โรคกระเพาะ/โรคล าไส้ 4.30 
7. โรคขอ้เข่า ปวดเข่า ปวดหลงั ปวดเอว 29.60 
8. โรคปอด หอบเหน่ือย 0.96 
9. โรคอมัพาต อมัพฤกษ ์ 0.13 
10. โรคเครียด 6.12 
11. โรคจิต ประสาท 0.00 
12. อุบติัเหตุจากรถจนไดรั้บบาดเจบ็ 5.01 
13. อ่ืนๆ เช่น ไขมนัในเส้นเลือด โรคไต กระดูกทบัเส้น 10.84 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 

3) การเข้าถึงขององค์กรหรือภาคีหลังการถ่ายทอดองค์ความรู้ของกลุ่มเกษตรกร
ผู้ผลติชาเมี่ยงในพืน้ทีต่ าบลป่าแป๋ 

     ในประเด็นของการเขา้ถึงขององค์กรหรือภาคีเครือข่ายต่างท่ีเขา้มามีส่วนร่วมใน
การพฒันาชุมชนนั้น หลงัจากครัวเรือนในชุมชนได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี แสดงดงัตารางท่ี 
4.27 ซ่ึงแสดงรายละเอียดในเร่ืองของการใหค้วามช่วยเหลือหรือให้การสนบัสนุนขององคก์รทั้งใน
ดา้นเงินทุน ความรู้ ปัจจยัการผลิต การศึกษาดูงาน การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และเร่ืองตลาดขาย
สินคา้ โดยองคก์รหรือภาคีเครือข่ายท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันากลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงใน
พื้นท่ีต าบลป่าแป๋ พบว่า ในด้านเงินทุนมีองค์การบริหารส่วนต าบลป่าแป๋ มหาวิทยาลยัราชภฎั
เชียงใหม่ และสถาบนัการเงินชุมชน ท่ีให้การสนับสนุน ในด้านความรู้ องค์กรท่ีมีส่วนในการ
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พฒันา ไดแ้ก่ พฒันาชุมชนอ าเภอ เกษตรอ าเภอ มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และสาธารณสุขอ าเภอและต าบลท่ีให้การสนบัสนุน ดา้นปัจจยัการผลิต มี
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแป๋ พฒันาชุมชนอ าเภอ เกษตรอ าเภอ มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสถาบนัการเงินชุมชน ท่ีให้การสนับสนุน ด้านการศึกษาดูงานมีเพียง
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแป๋และมหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ ท่ีให้การสนับสนุน ด้านการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ มีองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าแป๋ พฒันาชุมชนอ าเภอ มหาวิทยาลยัราชภฎั
เชียงใหม่ และสาธารณสุขอ าเภอและต าบล ท่ีให้การสนบัสนุน และดา้นตลาดขายสินคา้ มีองคก์าร
บริหารส่วนต าบลป่าแป๋ มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
และสถาบนัการเงินชุมชน ท่ีใหก้ารสนบัสนุน 
 

ตารางที่ 4.27 องคก์รหรือภาคีเครือข่ายท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันากลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียง
ในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ 

องค์กรหรือภาคี
เครือข่าย 

ลกัษณะการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรหรือภาคีเครือข่าย 

เงนิทุน ความรู้ 
ปัจจยั 
การผลติ 

ศึกษา 
ดูงาน 

โฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ 

ตลาดขาย
สินค้า 

พฒันาชุมชนอ าเภอ - - -    
องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลป่าแป๋ 
     - 

เกษตรอ าเภอแม่ริม -     - 
มหาวิทยาลยัราชภฎั

เชียงใหม่ 
      

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ -   - -  
สาธารณสุขอ าเภอและ

ต าบล 
-  - -  - 

ท่ีมา: จากการส ารวจ. 

4.3.3 การประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตชาเมี่ยงในพื้นที่ต าบล
ป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ 

  เป็นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมทั้งในทางบวก และทางลบจาก
โครงการวิจัยหรือกิจการท่ีส าคัญของการถ่ายทอด เพื่อก าหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไข
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ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและใช้ในการประกอบการตัดสินใจส าหรับชุมชน โดยการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ประเด็นดงัน้ี 

1) ด้านทรัพยากร 

   ในดา้นทรัพยากรไดแ้สดงให้เห็นถึงระดบัของการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและ
ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายในกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯ โดยระดบัการใชท้รัพยากรของกลุ่ม
เกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯ ซ่ึงพบว่า กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯมีการใชท้รัพยากรอย่างประหยดั
และท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ระดบัปานกลาง ระดบัมาก และระดบัมากท่ีสุดร้อยละ 43.61 31.33 
และ 25.06 ตามล าดบั และมีการใช้ทรัพยากรด้วยการอนุรักษ์และท าให้เกิดการฟ้ืนฟู ระดบัปาน
กลาง ระดบัมาก และระดบัมากท่ีสุดร้อยละ 27.68 45.09 และ 27.23 ตามล าดบั แสดงดงัตารางท่ี 
4.28  

ตารางที ่4.28 ระดบัการใชท้รัพยากรของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ 

ด้านทรัพยากร 
ระดับ 
น้อย 

ระดับ 
ปานกลาง 

ระดับ 
มาก 

ระดับ 
มากทีสุ่ด 

1) การใช้ทรัพยากรอย่างประหยดัและ
ท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

- 43.61 31.33 25.06 

2) การใชท้รัพยากรดว้ยการอนุรักษ์และ
ท าใหเ้กิดการฟ้ืนฟู 

- 27.68 45.09 27.23 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 
2) ด้านพลงังาน 

     ในดา้นพลงังานแสดงให้เห็นถึงระดบัของการใช้พลงังานท่ีท าให้เกิดความคุม้ค่า
และลดการเกิดความสูญเสีย และการเผาไหม ้การใชไ้ฟฟ้า และการจดัการของเสียในกลุ่มเกษตรกร
ผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ โดยระดบัการใชพ้ลงังานของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯ พบวา่ 
กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯมีระดบัการใชพ้ลงังาน ลดลง เท่าเดิม และเพิ่มข้ึนร้อยละ 28.62 55.15  
และ 16.24 ตามล าดบั และระดบัการใชพ้ลงังานท่ีท าให้เกิดความคุม้ค่าและลดการเกิดความสูญเสีย 
เท่าเดิม และเพิ่มข้ึน ร้อยละ 24.38 47.01 และ 11.43 ตามล าดบั ส่วนในเร่ืองของการเผาไหม ้การใช้
ไฟฟ้า และการจดัการของเสียส่วนใหญ่ลดลง เท่าเดิม และเพิ่มข้ึน ร้อยละ 54.29 45.71 และ 28.58 
ตามล าดบั แสดงดงัตารางท่ี 4.29 
     จากรายละเอียดเก่ียวกบัการใช้พลงังานขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า กลุ่มเกษตรกร
ผูผ้ลิตชาเม่ียงส่วนใหญ่มีการใช้พลงังาน ท่ีท าให้เกิดความคุม้ค่าและลดการเกิดความสุญเสียใน
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ระดบัเท่าเดิม แต่มีกิจกรรมการเผาไหม ้การใชไ้ฟฟ้า และการจดัการของเสีย ท่ีลดลงเป็นส่วนใหญ่ 
ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่าแสดงกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯไม่มีการปรับเปล่ียนในเร่ืองของการใช้
พลงังานให้เกิดประโยชน์และความคุม้ค่า ดงันั้น กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯสามารถลดปัญหา
มลพิษเรือนกระจก และยงัสามารถลดปัญหามลพิษทางน ้ า อีกทั้งยงัสามารถลดการปล่อยทิ้งก๊าซ
มีเทนสู่บรรยากาศ เป็นการช่วยลดอตัราการเกิดภาระเรือนกระจก ซ่ึงเป็นตน้เหตุให้อุณหภูมิของ
โลกสูงข้ึน 
 

ตารางที่ 4.29 ระดบัการใชพ้ลงังานและการปล่อยแก็สเรือนกระจกของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียง
ในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ 

ด้านพลงังานและการปล่อยแกส็เรือนกระจก ลดลง เท่าเดิม เพิม่ขึน้ 
1) การใชพ้ลงังาน 28.62 55.14 16.24 
2) การใชพ้ลงังานท่ีท าใหเ้กิดความคุม้ค่าและลด

การเกิดความสูญเสีย 
24.38 47.01 11.43 

3) การเผาไหม ้การใชไ้ฟฟ้า และการจดัการของ
เสีย 

54.29 45.71 28.58 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 

4.3.4 การประเมินผลกระทบจากการน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์เชิงพืน้ที่ 

    ในการประเมินผลกระทบในภาพรวมจากการน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์เชิงพื้นท่ี
หลงัจากมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลการวิจยัสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์  ทั้งดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ไดว้ิเคราะห์ของผลกระทบจากระดบัท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเป้าหมาย อีกทั้งมี
การน าค่าผลกระทบมาค านวณค่าดชันีผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ของ UNDP มาประยุกต์ใช้
เช่นกนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ผลกระทบด้านเศรษฐกจิจากการน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์เชิงพืน้ที่ 

   จากผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ของชุมชนหลังการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน
ตน้แบบคือ กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ พบวา่ในดา้นเศรษฐกิจ แต่ละตวัช้ีวดั
ของผลกระทบดา้นเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯมีระดบัผลกระทบในระดบัมาก คือ
ตวัช้ีวดั 1.1 ผลงานวิจยัดงักล่าวสามารถท าให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มข้ึนจากการมีแหล่งรายได้
เสริมจากการแปรรูปผลิตภณัฑ์ชาเม่ียง มีระดบัผลกระทบในชุมชนคิดเป็นร้อยละ 60.00 มี ตวัช้ีวดั
1.2 ผลงานวิจยัท าให้กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯมีค่าใชจ่้ายลดลงจากการบริโภคในครัวเรือน คิด
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เป็นร้อยละ 51.43 ตวัช้ีวดั 1.3 งานวิจยัมีผลกระทบท าให้ชุมชนมีการจา้งงานเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 
42.86 ตวัช้ีวดั 1.4 งานวิจยัมีผลกระทบท าให้เกิดอาชีพใหม่ข้ึนในชุมชนเพราะเกิดเปล่ียนแปลงจาก
การรับจา้ง มาท าแปรรูปผลิตภณัฑ์จากชาเม่ียงมากข้ึน คิดเป็นร้อยละ  45.71 ตวัช้ีวดั 1.5 งานวิจยัมี
ผลกระทบท าให้ราคาสินคา้ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัลดลง คิดเป็นร้อยละ 37.14 ตวัช้ีวดั 1.6 เร่ืองของ
ผลกระทบท าให้ราคาปัจจยัการผลิตในชุมชนลดลง คิดเป็นร้อยละ 51.43 ตวัช้ีวดั1.7 ท าให้ชุมชนมี
หน้ีสินลดลง คิดเป็นร้อยละ 57.14 ตวัช้ีวดั 1.8 ผลกระทบท าให้ชุมชนมีการพฒันาและมีความ
เจริญกา้วหนา้ คิดเป็นร้อยละ 42.86 ตวัช้ีวดั 1.9 ผลกระทบท่ีท าให้ราคาท่ีดินสูงข้ึน คิดเป็นร้อยละ 
34.29 และผลกระทบของการใชป้ระโยชน์ท าให้ชุมชนมีการซ้ือขายท่ีดินมากข้ึนในชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 40.00  ดงัตารางท่ี 4.30 
 

ตารางที่ 4.30 ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจของชุมชนต่อการถ่ายทอดความรู้งานวิจยัต่อกลุ่มเกษตรกร
ผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ 

ผลกระทบด้านเศรษฐกจิ 
ระดับผลกระทบ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน มาก
สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
สุด 

1.1) ท าใหค้นในชุมชนมีรายได้
เพิ่มข้ึน 

17.14 60.00 17.14 5.71 0.00 3.986 0.758 

1.2) ท าใหค้นในชุมชนมี
ค่าใชจ่้ายลดลง  

25.71 51.43 22.86 0.00 0.00 4.029 0.707 

1.3) ท าใหค้นในชุมชนมีการจา้ง
เงินเพิ่มข้ึน  

14.29 42.86 34.29 5.71 2.86 3.600 0.914 

1.4) ท าใหเ้กิดอาชีพใหม่ข้ึนใน
ชุมชน  

11.43 45.71 31.43 8.57 2.86 3.543 0.919 

1.5) ท าใหร้าคาสินคา้ท่ีใชใ้น
ชีวติประจ าวนัลดลง  

17.14 37.14 37.14 5.71 2.86 3.600 0.946 

1.6) ท าใหร้าคาปัจจยัการผลิตใน
ชุมชนลดลง  

14.29 51.43 22.86 8.57 2.86 3.657 0.938 

1.7) ท าใหค้นในชุมชนมีหน้ีสิน
ลดลง  

22.86 57.14 17.14 2.86 0.00 4.000 0.728 
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ตารางที ่4.30 (ต่อ) 

ผลกระทบด้านเศรษฐกจิ 
ระดับผลกระทบ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน มาก
สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
สุด 

1.8) ท าใหชุ้มชนมีการพฒันาและ
มีความเจริญกา้วหนา้  

28.57 42.86 25.71 2.86 0.00 3.971 0.822 

1.9) ท าใหร้าคาท่ีดินสูงข้ึน  28.57 34.29 34.29 2.86 0.00 3.894 0.874 

1.10) ท าใหมี้การซ้ือขายท่ีดินมาก
ข้ึนในชุมชน 

28.57 40.00 25.71 2.86 2.86 3.886 0.963 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 
    จากระดบัของผลกระทบชุมชนต่อการใชป้ระโยชน์หากพิจารณาตวัช้ีวดัในแต่ละขอ้ 
พบวา่ ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจของการน าผลงานวจิยัไปประโยชน์แลว้เกิดผลกระทบต่อชุมชนมาก
ท่ีสุดคือท าให้กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯมีค่าใช้จ่ายลดลง โดยมีค่าเฉล่ียของผลกระทบเท่ากบั 
4.029 เน่ืองจากการน าองคค์วามรู้เร่ืองการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตจนท าให้ตวัเลขของรายจ่าย
การผลิตลดลง ท าใหร้ายจ่ายปัจจยัการผลิตลดลงไปจากเดิมก่อนเขา้ร่วมโครงการ ส่งผลใหค้รัวเรือน
ส่วนใหญ่ใหค้่าน าหนกัเฉล่ียสูง รองลงมาตวัช้ีวดัผลกระทบของงานวิจยัสามารถ ท าใหค้นในชุมชน
มีหน้ีสินลดลง โดยมีค่าเฉล่ียของผลกระทบเท่ากบั 4.000 หมายความวา่การน าองคค์วามรู้ไปปฏิบติั
เพื่อให้เกิดรายได้และลดรายจ่ายสามารถแกไ้ขปัญหาเร่ืองหน้ีสินในครัวเรือนของกลุ่มเกษตรกร
ผูผ้ลิตชาเม่ียงฯ 

2) ผลกระทบด้านสังคมจากการน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์เชิงพืน้ที่ 

   จากผลกระทบการใช้ประโยชน์จากการวิจยัดา้นสังคมของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิต 
ชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ พบวา่ ดา้นสังคม มีองคป์ระกอบตวัช้ีวดั ส่วนใหญ่มีระดบัผลกระทบ
ของชุมชน คือระดับมาก เม่ือพิจารณาแต่ละองค์ประกอบตัวช้ีว ัดสามารถอธิบายได้ดัง น้ี  
องคป์ระกอบตวัช้ีวดั 2.1ให้มีการพฒันาถนน ประปา ไฟฟ้า โทรศพัทภ์ายในชุมชนมากข้ึน คิดเป็น
ร้อยละ 45.71  องคป์ระกอบตวัช้ีวดั 2.2 มีอตัราการยา้ยถ่ินฐานในชุมชนลดลง คิดเป็นร้อยละ 48.57   
องคป์ระกอบตวัช้ีวดั 2.3 ท าให้คนมีน ้ าใจช่วยเหลือและร่วมมือในกิจกรรมมากข้ึน คิดเป็นร้อยละ 
60.00 องค์ประกอบตวัช้ีวดั 2.4  ลดปัญหายาเสพติดจากการท่ีชุมชนอยู่เยน็เป็นสุข คิดเป็นร้อยละ 
42.86  อย่างไรก็ตาม พบว่า องค์ประกอบตัวช้ีวดั 2.5 ท าให้การด าเนินชีวิตของคนในชุมชน
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สะดวกสบายมากข้ึน และ องคป์ระกอบ ตวัช้ีวดั 2.6 ท าใหไ้ม่มีปัญหาของการใชท้รัพยากรในชุมชน 
สวนมาก มีระดบัผลกระทบ คือมากสุด คิดเป็นร้อยละ 40.00 แสดงดงัตารางท่ี 4.31 
  จากผลกระทบด้านสังคมของกลุ่มเกษตรกรผู ้ผลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋
เปรียบเทียบองค์ประกอบของตัวช้ีวดัด้านสังคมพบว่า ส่วนใหญ่ผลกระทบท าให้คนมีน ้ าใจ
ช่วยเหลือและร่วมมือในกิจกรรมมากข้ึน และท าให้การด าเนินชีวิตของคนในชุมชนสะดวกสบาย
มากข้ึน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียของผลกระทบคือ 4.086 สามารถอธิบายไดว้า่ หลงัจากมีโครงการวิจยัเพื่อการ
ถ่ายทอดในชุมชนท าให้คนท่ีเขา้ร่วมโครงการใหค้วามส าคญักบัชุมชนมากข้ึน มีส่วนร่วมในชุมชน
และเกิดการเรียนรู้ในชุมชนจึงเกิดความสุขของคนในชุมชนจากการได้ร่วมกิจกรรมของคนใน
ชุมชนเพิ่มข้ึน 

ตารางที่ 4.31 ผลกระทบดา้นสังคมของชุมชนต่อการถ่ายทอดความรู้งานวิจยักลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิต 
ชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ 

ผลกระทบด้านสังคม 
ระดับผลกระทบ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน มาก
สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
สุด 

2.1) ท าใหมี้การพฒันาถนน 
ประปา ไฟฟ้า โทรศพัท์
ภายในชุมชนมากข้ึน 

31.43 45.71 17.14 2.86 2.86 4.000 0.939 

2.2) มีอตัราการยา้ยถ่ินฐานใน
ชุมชนลดลง 

14.29 48.57 25.71 11.43 0.00 3.657 0.873 

2.3) ท าใหค้นมีน ้าใจช่วยเหลือและ
ร่วมมือในกิจกรรมมากข้ึน 

25.71 60.00 11.43 2.86 0.00 4.086 0.702 

2.4) ลดปัญหายาเสพติดจากการท่ี
ชุมชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

28.57 42.86 25.71 0.00 2.86 3.943 0.906 

2.5) ท าใหก้ารด าเนินชีวิตของคน
ในชุมชนสะดวกสบายมาก
ข้ึน 

40.00 34.29 20.00 5.71 0.00 4.086 0.919 

2.6) ท าใหไ้ม่มีปัญหาของการใช้
ทรัพยากรในชุมชน 

40.00 28.57 22.86 8.57 0.00 4.000 1.000 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 
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3) ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมจากการน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์เชิงพืน้ที่ 

   จากระดบัผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มส าหรับกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ี
ต าบลป่าแป๋หลงัการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ พบว่า กลุ่มเกษตรกร
ผู ้ผลิตชาเม่ียงฯมีระดับผลกระทบขององค์ประกอบแต่ละตัวช้ีวดัในระดับมากสุด หมายถึง
ผลกระทบดงักล่าวเกิดข้ึนจริงในชุมชน คือ องค์ประกอบท่ี 3.1 ท าให้คนในชุมชนรักและห่วงใย
ส่ิงแวดล้อมมากข้ึน คิดเป็นร้อยละ 37.1 และ 3.2 ท าให้ปัญหาการเผาในชุมชนลดลง 3.3 ท าให้
ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนลดลง 3.4 ท าให้แม่น ้ าล าคลองสะอาจ ไม่เกิดปัญหาน ้ าเสีย 3.5 ท าให้ไม่
มีปัญหาเร่ืองจราจรติดขดั มีระดบัผลกระทบมากสุด  คิดเป็นร้อยละ 34.3 ส่วน องคป์ระกอบตวัช้ีวดั 
3.6 ท าใหไ้ม่มีกล่ินเหม็น 3.7 ท าใหไ้ม่เกิดปัญหาเร่ืองเสียงรบกวน 3.8 ท าใหม้ลพิษทางอากาศลดลง 
และ 3.9  ท าให้สภาพแวดลอ้มโดยรวมไม่ถูกท าลาย มีระดบัผลกระทบ คิดเป็นร้อยละ 45.7 37.1 
37.1 และ 42.9 ตามล าดบั แสดงดงัตารางท่ี 4.32 
 

ตารางที ่4.32 ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มของชุมชนต่อการถ่ายทอดความรู้งานวิจยัในกลุ่มเกษตรกร
ผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ 

ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
ระดับผลกระทบ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน มาก
สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
สุด 

3.1) ท าใหค้นในชุมชนรักและ
ห่วงใยส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 

37.1 28.6 25.7 8.6 0.0 3.943 0.998 

3.2) ท าใหปั้ญหาการเผาใน
ชุมชนลดลง 

34.3 37.1 17.1 11.4 0.0 3.943 0.998 

3.3) ท าใหปั้ญหาขยะมูลฝอยใน
ชุมชนลดลง 

34.3 31.4 22.9 11.4 0.0 3.886 1.022 

3.4) ท าใหแ้ม่น ้าล าคลองสะอาจ 
ไม่เกิดปัญหาน ้าเสีย 

34.3 42.9 20.0 2.9 0.0 4.086 0.818 

3.5) ท าใหไ้ม่มีปัญหาเร่ืองจราจร
ติดขดั 

34.3 34.3 22.9 8.6 0.0 3.943 0.968 

3.6) ท าใหไ้ม่มีกล่ินเหมน็ 25.7 45.7 17.1 11.4 0.0 3.857 0.944 

3.7) ท าใหไ้ม่เกิดปัญหาเร่ืองเสียง
รบกวน 

25.7 37.1 25.7 11.4 0.0 3.771 0.973 
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ตารางที ่4.32 (ต่อ) 

ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
ระดับผลกระทบ 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน มาก
สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
สุด 

3.8) ท าใหม้ลพิษทางอากาศลดลง 25.7 42.9 22.9 5.7 2.9 3.829 0.985 

3.9) ท าใหส้ภาพแวดลอ้ม
โดยรวมไม่ถูกท าลาย 

31.4 42.9 20.0 5.7 0.0 4.000 0.874 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 

   จากตารางท่ี 4.32 เม่ือพิจารณาถึงค่าเฉล่ียของระดบัผลกระทบแต่ละองคป์ระกอบของ

ตวัช้ีวดั พบว่า กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ส่วนใหญ่เกิดผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงในพื้นท่ีเกิดข้ึนมากสุดคือเม่ือมีโครงการวิจยัการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการใช้

ประโยชน์ในพื้นท่ีท าให้แม่น ้ าล าคลองสะอาด ไม่เกิดปัญหาน ้ าเสียข้ึนในชุมชน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียของ

ผลกระทบคือ 4.086 หมายความวา่ การปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตโดยการปรับใชเ้ตาไอน ้ าของ

กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯเขา้ร่วมโครงการ สามารถแกไ้ขปัญหาการทิ้งสารเคมีลงสู่แม่น ้า และมี

การอบรมการจดัการของเสียเพื่อไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

4.3.5 ภาพรวมดัชนีการประเมินผลกระทบจากการน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์เชิงพืน้ที่ 

    ส าหรับการประเมินผลกระทบจากงานวิจยัในชุมชนท่ีวิเคราะห์จากดชันี ท่ีประยุกต์
จาก UNDP มาใช้นั้ น โดยหลักของการประเมินจะใช้องค์ประกอบของตัวช้ีว ัดทั้ ง  3 ด้าน 
ประกอบดว้ย ดา้นเศรษฐกิจสามารถตีความไดถึ้งประเด็นต่างๆ คือ ประเด็นในเร่ืองของการเพิ่มข้ึน
ของรายไดข้องครัวเรือน ค่าใชจ่้ายท่ีลดลงของครัวเรือน การเกิดการจา้งงานท่ีเพิ่มข้ึน การท าให้เกิด
อาชีพใหม่ หน้ีสินของชุมชนลดลง และเศรษฐกิจของชุมชนมีการพฒันาและมีความเจริญกา้วหน้า  
ในดา้นสังคมสามารถตีความถึงประเด็นต่างๆ คือ การพฒันาระบบสาธารณูปโภคของชุมชน เช่น 
การพฒันาถนน ประปา ไฟฟ้า โทรศพัท ์การให้ความช่วยเหลือหรือความมีน ้ าใจของคนในชุมชน 
การลดปัญหายาเสพติด การด าเนินชีวิตของคนในชุมชนท่ีสะดวกสบายมากข้ึน และการลดปัญหา
การใชท้รัพยากรในชุมชนอยา่งส้ินเปลือง และในดา้นส่ิงแวดลอ้มสามารถตีความถึงประเด็นต่างๆ 
คือ การลดปัญหาการเผาไหมใ้นชุมชน การลดปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน การลดปัญหาน ้ าเน่าเสีย 
การลดปัญหาเร่ืองการจราจรติดขดั การลดปัญหากล่ินเหม็นหรือเสียงรบกวน การลดปัญหามลพิษ
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ทางอากาศ และการลดปัญหาเร่ืองสภาพแวดลอ้มโดยรวมท่ีถูกท าลาย ซ่ึงรายละเอียดการประเมิน
สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
  จากการวิเคราะห์ระดบัผลกระทบท่ีได้รับจากงานวิจยัในแต่ละดา้น ซ่ึงครัวเรือนใน
กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ในดา้นเศรษฐกิจนั้นมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 0.608 
ซ่ึงอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นสังคมมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 0.640 ซ่ึงอยู่ในระดบัปานกลาง และ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 0.672 ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั ดงันั้น หากพิจารณา
ถึงค่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋นั้นได้รับประโยชน์จาก
งานวจิยัอยูใ่นระดบัปานกลาง จากตารางท่ี 4.33  

ตารางที ่4.33 การวิเคราะห์ระดบัผลกระทบในดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ 

ผลกระทบ Max Min Mean SD ค่าคะแนน 

ดา้นเศรษฐกิจ 1.000 0.413 0.608 0.126 
ระดบัต ่า = ค่าคะแนน < 0.482 
ระดบัปานกลาง = 0.482< ค่าคะแนน < 0.734 
ระดบัสูง = 0.734< ค่าคะแนน 

ดา้นสังคม 1.000 0.300 0.640 0.138 
ระดบัต ่า = ค่าคะแนน < 0.502 
ระดบัปานกลาง = 0.502< ค่าคะแนน < 0.778 
ระดบัสูง = 0.778< ค่าคะแนน 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 1.000 0.360 0.672 0.140 
ระดบัต ่า = ค่าคะแนน < 0.532 
ระดบัปานกลาง = 0.532< ค่าคะแนน < 0.812 
ระดบัสูง = 0.812< ค่าคะแนน 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 

  นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาถึงสัดส่วนระดบัผลกระทบจากงานวิจยัของกลุ่มเกษตรกร
ผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ พบว่า กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบ
จากการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในระดับปานกลาง โดยกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงได้รับ
ประโยชน์จากงานวิจยัทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 71.43 77.14 และ 74.29 
ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.34 
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ตารางที ่4.34 สัดส่วนของระดบัผลกระทบจากงานวิจยัของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ี
ต าบลป่าแป๋ 

ผลกระทบ 
ระดับระดับผลกระทบ 

รวม 
สูง ปานกลาง ต ่า 

ดา้นเศรษฐกิจ 
จ านวน 5 25 5 35 
ร้อยละ 14.29 71.43 14.29 100.00 

ดา้นสังคม 
จ านวน 5 27 3 35 
ร้อยละ 14.29 77.14 8.57 100.00 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
จ านวน 5 26 4 35 
ร้อยละ 14.29 74.29 11.43 100.00 

ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 

4.3.6 การวเิคราะห์ความคุ้มค่าของผลผลติทางการวจัิยทีชุ่มชนน าไปใช้ประโยชน์ 

    จากการวิเคราะห์ความคุม้ค่าไดป้ระยุกต์วิธีการการวิเคราะห์โครงการซ่ึงประยุกต์ใช้
กับทางเลือกของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ เพื่อวิเคราะห์ถึงหากมีการ
ปรับเปล่ียนวถีิชีวิตการขายชาเม่ียงโดยส่วนใหญ่หนัมาท าแปรรูปผลิตภณัฑ์ชาเม่ียงแลว้สร้างรายได้
หลกัในครัวเรือนใหม่ จากการน าองคค์วามรู้วิจยัไปใช้ในการประกอบอาชีพและการร่วมกลุ่มกนั
ภายในชุมชน ท าการช้ีให้เห็นถึงความคุม้ค่าจากผลผลิตท่ีไดรั้บจากโครงการเม่ือครัวเรือนน าไปใช้
ประโยชน์ โดยกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ มีผลผลิตของโครงการวิจยัแตกต่าง 
ดงันั้นจึงมีการแยกการวเิคราะห์ความคุม้ค่าแต่ละชุมชนดงัน้ี 
   ในการวิเคราะห์ความคุม้ค่าของผลผลิตทางการวิจยัท่ีชุมชนน าไปใช้ประโยชน์  ได้
ประยกุตใ์ชก้ารวเิคราะห์และประเมินผลโครงการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
   (1) มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net present value: NPV)  
    มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ หมายถึง ผลรวมสุทธิของมูลค่าปัจจุบนัของกระแสรายวนัหรือ
ผลตอบแทนและกระแสรายจ่าย หรือตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนตลอดช่วงอายุของการผลิตในรอบ 1 ปี โดย
การคิดลดดว้ยอตัราส่วนลด ซ่ึงสามารถค านวณไดต้ามสูตรดงัน้ี  
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    โดยท่ี NPV คือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ, Btคือผลตอบแทนของโครงการ ในปีท่ี t, Ct คือ 
เงินลงทุนสุทธิของการผลิตใน 1 ปี ในปีท่ี t, i คือ อตัราส่วนลด, t คือ ปีของโครงการ คือปีท่ี 0, 1, 2, 
3, …, n และ n คือ อายขุองโครงการซ่ึงปีท่ี 0 คือปีท่ีมีการลงทุนเร่ิมแรก (Initial investment) 
 

   (2) อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return: IRR)  
    อตัราส่วนลดท่ีจะท าใหมู้ลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บในอนาคตเท่ากบั
มูลค่าปัจจุบนัของเงินลงทุนสุทธิของการผลิตนั้นพอดี หรือเป็นการพิจารณาวา่อตัราส่วนลดตวัไหน
ท่ีจะท าให้มูลค่าปัจจุบนัสุทธิมีค่าเป็นศูนย ์เกณฑ์ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
จะต่างกนัตรงท่ีเปล่ียนจากอตัราดอกเบ้ีย ใน NPV มาเป็นส่วนลด (i) ใน IRR เท่านั้น 
    การหาค่า IRR เร่ิมจากการหักผลตอบแทนออกด้วยค่าใช้จ่ายเป็นรอบการผลิต 
เพื่อให้ได้มาซ่ึงผลตอบแทนสุทธิในปีนั้น หลงัจากนั้นก็หาอตัราส่วนลดท่ีจะท าให้ผลรวมมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิของผลตอบแทนสุทธิรวมกนัแลว้มีค่าเป็น 0 โดยสามารถหาไดด้ว้ยการทดลองแทนค่า 
(Trial and error) หรือวธีิเทียบบญัญติัไตรยางศ ์
 

       
0

( )
        0

(1 )

n
t t

t
t

B C
IRR

i


 


      (2) 

 

    โดยท่ี IRR คือ อตัราผลตอบแทนภายใน, Btคือผลตอบแทนของโครงการ ในปีท่ี t, 
Ct คือ เงินลงทุนสุทธิของการผลิต ในปีท่ี t, iหรือ IRR คืออตัราส่วนลดหรืออตัราดอกเบ้ีย, t คือ ปี
ของผลิต คือปีท่ี 0, 1, 2, 3, …, n และ n คือ อายขุองโครงการซ่ึงปีท่ี 0 คือปีท่ีมีการลงทุนเร่ิมแรก 
    ในการตดัสินใจนั้น เม่ือได ้IRR มาแลว้ก็น าไปเปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบ้ีย ถา้ 
IRR ท่ีไดสู้งกวา่อตัราดอกเบ้ียจะเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่า ถา้ค่า IRR ต ่ากวา่อตัราดอกเบ้ียจะเป็นการ
ลงทุนท่ีไม่คุม้ค่า 
   (3) อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุน (Benefit cost ratio: B/C ratio)  
    เกณฑ์น้ีแสดงถึงอัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนกับมูลค่า
ปัจจุบนัของค่าใชจ่้ายตลอดอายุท่ีท  าการผลิตค่าใชจ่้ายในท่ีน้ีคือ ค่าใชจ่้ายทางดา้นทุนและค่าใชจ่้าย
ในการด าเนินงานและบ ารุงรักษา  นัน่ก็คือ ค่าใชจ่้ายท่ีไม่มีการแบ่งแยกวา่เป็นค่าใชจ่้ายประเภทใด
ซ่ึงจะเป็นการวดัทางดา้นตน้ทุนของการผลิตนั้นเอง แต่รายไดข้องผลผลิต คือ ผลประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บเม่ือมีผลผลิตนั้นเกิดข้ึน การวดัรายไดต่้อตน้ทุนของการผลิตลงทุนของหน่วยครัวเรือน ส่วน
ใหญ่จะเป็นการวดัรายได้ต่อตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนโดยตรงกบัหน่วยครัวเรือน เป็นการวดัผลทางด้าน
เศรษฐกิจโดยมิไดมี้การน าเอาผลท่ีจะมีต่อทางดา้นสังคมเขา้ไปเก่ียวขอ้ง การวดัรายไดแ้ละตน้ทุน
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ของหน่วยครัวเรือน นั้นการตีค่าของรายไดแ้ละตน้ทุนนั้น จะใชร้าคาตลาดเพียงอยา่งเดียวมิได้ให้
ราคาเงามาวเิคราะห์ ประกอบดว้ย 
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    โดยท่ี B/C Ratio คือ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน, Btคือ ผลตอบแทนของการ
ผลิต ในปีท่ี t, Ctคือ เงินลงทุนสุทธิของการผลิตครัวเรือน ในปีท่ี t, i คืออตัราส่วนลด, t คือ ปีของ
การผลิต คือปีท่ี 0, 1, 2, …, n และ n คือ อายขุองโครงการซ่ึงปีท่ี 0 คือ ปีท่ีมีการลงทุนเร่ิมแรก 
    เกณฑ์ท่ีใช้ในการตดัสินใจ คือ เลือกโครงการต่างๆ ท่ีมีค่าอตัราผลตอบแทนต่อ
ตน้ทุนเกินกวา่ 1 ซ่ึงหมายความวา่ ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากโครงการจะมีมากกวา่ค่าใชจ่้ายท่ีเสียไป 

1) ความคุ้มค่าของผลผลติทางการวจัิยเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเกษตรกร
ผู้ผลติชาเมี่ยงในพืน้ทีต่ าบลป่าแป๋ 
      เม่ือกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ไดรั้บการถ่ายทอดองคค์วามรู้ 
จนสามารถประยุกต์น าไปใชป้ระโยชน์ในการประกอบอาชีพ จากการส ารวจความคุม้ค่าท่ีเป็นตวั
เงินของผลผลิตท่ีกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯน าไปใช ้(ตารางท่ี 4.35) มีดงัน้ี 
      จากการวิเคราะห์ผลผลิตชาเม่ียงของครัวเรือนในรอบ 1 ปี ซ่ึง 1 ปี พบว่า มูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากบั 23,409.28 บาท แสดงให้เห็นวา่โครงการมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิเป็น
บวกสามารถท าก าไรได ้ อตัราผลตอบแทนภายในของการผลิตชาเม่ียง (IRR) มีค่าเท่ากบัร้อยละ 
8.96 แสดงให้เห็นว่าการผลิตมีอัตราผลตอบแทนภายในมากกว่าอัตราคิดลด 6.5 ซ่ึงแสดงว่า
ครัวเรือนหากมีการปลูกท่ีคิดต่อไรมีความคุม้ค่าสูง อตัราส่วนมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนต่อ
ตน้ทุน (B/C Ratio) มีค่าเท่ากบั 2.77 เท่า แสดงให้เห็นว่าการผลิตมีอตัราส่วนมูลค่าปัจจุบนัของ
ผลตอบแทนต่อตน้ทุนมีค่ามากกว่า 1 ซ่ึงหมายถึงเกิดความคุม้ค่า และระยะเวลาคืนทุน (PB) มีค่า
เท่ากับ 0.09 หรือประมาณ 1 เดือน ดังนั้ นจึงสามารถสรุปได้ว่าองค์ความรู้จากการปรับปรุง
เทคโนโลยีการผลิตในกระบวนการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯท่ีมีความคุม้ค่าและน่า
ลงทุน 
    ส่วนการวิเคราะห์กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯท่ีเลือกผลิตภณัฑ์แปรรูปชาเม่ียง 
สามารถแปรรูปโดยเฉล่ีย 4 รอบ/ปีของการผลิต ผลการวเิคราะห์ พบวา่ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) มี
ค่าเท่ากบั 46,873.88 บาท แสดงใหเ้ห็นวา่โครงการมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิเป็นบวกสามารถท าก าไรได ้ 
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ส่วนอตัราผลตอบแทนภายในของการแปรรูปชาเม่ียง (IRR) มีค่าเท่ากบัร้อยละ 8.98 แสดงใหเ้ห็นวา่
การผลิตมีอตัราผลตอบแทนภายในมากกวา่อตัราคิดลด 6.5 ซ่ึงแสดงวา่ครัวเรือนหากมีการแปรรูป
ชาเม่ียงมีความคุม้ค่าสูง ขณะท่ีอตัราส่วนมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C Ratio) มีค่า
เท่ากบั 4.14 เท่า แสดงให้เห็นว่าการผลิตผกัคะน้ามีอตัราส่วนมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนต่อ
ตน้ทุนมีค่ามากกวา่ 1 ซ่ึงหมายถึงเกิดความคุม้ค่า และระยะเวลาคืนทุน (PB) มีค่าเท่ากบั 0.37 หรือ 3 
เดือน 21 วนั ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้่าองค์ความรู้จากการถ่ายทอดของโครงการวิจยัในการแปร
รูปผลิตภณัฑ์ชาเม่ียงในรูปแบบใหม่มีความคุม้ค่าและน่าลงทุนส าหรับกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียง
ในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ 
 

ตารางที ่4.35 อตัราผลตอบแทนและการคืนทุนของผลผลิตชาเม่ียงของกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียง
ในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ท่ีรับการถ่ายทอด 

ผลติภัณฑ์ NPV IRR B/C Ratio Pay Back Period ระยะเวลาคืนทุน 
ชาเม่ียง 23,409.28 8.96>6.5 2.77 0.09 1 เดือน 
ผลิตภณัฑแ์ปร
รูปชาเม่ียง 

46,873.88 8.98>6.5 4.14 0.37 3 เดือน 21 วนั 

 ท่ีมา: จากการวเิคราะห์. 
หมายเหตุ : 6%  มาจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้พ่ือการเกษตรของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ภายใตข้อสมมติ
ท่ีวา่เกษตรกรไม่มีเงินทุนค ้าประกนั 
  ทั้งน้ี จากการวิเคราะห์ความคุม้ค่าของอตัราผลตอบแทนและการคืนทุนของการแปร
รูปชาเม่ียงทั้งในรูปแบบเดิมและผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋ท่ี
ไดรั้บจากการถ่ายทอดจะเห็นไดว้่าเกิดความคุม้ค่า เน่ืองมาจากในระยะการผลิตจากการถ่ายทอด
เร่ิมตน้ท่ีมีการด าเนินการตามการถ่ายทอดองค์ความรู้การปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต (เตาไอน ้ า)
นั้น กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงฯไม่มีแนวคิดหรือความรู้ในการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ และยงัไม่
เห็นถึงผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึน หลงัจากมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เกิดตน้แบบครัวเรือนท่ีเร่ิมน าองค์
ความรู้ไปปรับใชใ้นครัวเรือน และมีการวเิคราะห์ใหเ้ห็นถึงการประเมินความคุม้ค่าท่ีจะเกิดข้ึน โดย
วดัอยู่ในรูปของตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน โดยการวดัความคุม้ค่าจากการปรับเปล่ียนท่ีเป็นตวัเงินก็
สามารถช้ีใหเ้ห็นถึงความคุม้ค่า อยา่งไรก็ตามหากพิจารณาถึงความคุม้ค่าท่ีไม่เป็นตวัเงิน พบวา่ การ
แปรรูปผลผลิตชาเม่ียง ยงัเกิดผลลพัธ์ในดา้นสังคมข้ึน เกิดความร่วมมือในสังคม อีกทั้งสามารถลด
ค่าใชจ่้ายในครัวเรือน และสามารถแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มไดจ้ากการลดใชท้รัพยากรในชุมชน ดงันั้น
จึงสามารถสรุปไดว้่าองค์ความรู้จากการพฒันาสู่กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตชาเม่ียงในพื้นท่ีต าบลป่าแป๋
เป็นทางเลือกท่ีดีส าหรับชุมชนท่ีจะน าไปต่อยอดขยายผลเพราะมีความคุม้ค่าต่อการลงทุน 


