
 
 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การพฒันารูปแบบการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนอย่างบูรณาการในการผลิตและ

จ าหน่ายผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ ามนังาทั้งดา้นการผลิต การระดมทุนของชุมชน การ
บริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม การตลาด การบญัชีและการเงิน 
4.1 การพัฒนารูปแบบการผลิต การระดมทุน ให้เป็นวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ทรัพยากรของชุมชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่การพึง่ตนเอง 
 4.1.1 การวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ 
 1) การพฒันารูปแบบการผลิต 

1.1) กลุ่มวสิาหกิจชุมชนผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ (ถัว่เน่าแค่บ) 
 การพฒันารูปแบบการผลิตโครงการวิจยัได้ด าเนินการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อ
พฒันาและปรับปรุงกระบวนการผลิตถั่วเหลืองแผ่น(ถั่วเน่าแค่บ) บ้านปางหมู ต าบลปางหมู    
อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอนระหว่างวนัท่ี 25-26 เมษายน พ.ศ. 2552 เวลา 8.00 น. - 17.00 น.    
ณ.ท่ีท าการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูผ้ลิตถั่วเหลืองแผ่นฯ บ้านปางหมู ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง         
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนเพื่อให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผ่นบา้นปางหมูปรับปรุงและ
พฒันารูปแบบผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑใ์นการผลิตถัว่เหลืองแผน่ (ถัว่เน่าแค่บ) ให้มากข้ึนซ่ึงจะท า
ให ้กลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯ สามารถหาตลาดและหาช่องทางการจดัจ าหน่ายไดเ้พิ่มข้ึน  

จากการศึกษาข้อมูลในการปรับปรุงและพฒันาผลิตภัณฑ์  ผูผ้ลิตถั่วเหลืองแผ่น
สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ พบว่า ผูผ้ลิตส่วนใหญ่ตอ้งการหาตลาดและช่องทางการจดัการ
จ าหน่ายเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมาตอ้งการพฒันาบรรจุภณัฑ์ให้ดีข้ึน คิดเป็นร้อยละ 
22.2 และตอ้งการพฒันาฉลากและตราสินคา้ใหดี้ข้ึน พฒันาประสิทธิภาพการผลิตโดยลดตน้ทุนการ
ผลิตและพฒันาการผลิตให้ได้รับมาตรฐานอาหารและยา (อย.) หรือ GMP คิดเป็นร้อยละ11.1 
(ตารางท่ี 4.1) 
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ตารางที ่4.1 แสดงความตอ้งการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์ของผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ 
ความต้องการปรับปรุงและพัฒนาผลติภัณฑ์ ร้อยละ 

พฒันาบรรจุภณัฑใ์หดี้ข้ึน 22.2 
พฒันาฉลากและตราสินคา้ใหดี้ข้ึน 11.1 
พฒันาประสิทธิภาพการผลิต โดยลดตน้ทุนการผลิต 11.1 
พฒันาการผลิตใหไ้ดรั้บมาตรฐานอาหารและยา (อย.) หรือ GMP 11.1 
หาตลาดและช่องทางการจดัจ าหน่ายเพิ่มข้ึน 66.7 
ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ (ถัว่เน่าแค่บ) โครงการวิจยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่ว เหลืองและ       
น ้ ามันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู และบ้านสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง                   
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

1.2) กลุ่มวสิาหกิจชุมชนผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ 
จากการศึกษาขอ้มูลในการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์ ผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อ

และถัว่ลิสงคัว่สามารถตอบได้มากกว่า 1 ขอ้ พบว่า ผูผ้ลิตส่วนใหญ่ ตอ้งการพฒันาการผลิตให้
ไดรั้บมาตรฐานอาหารและยา (อย.) หรือ GMP คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาตอ้งการเพิ่มก าลงัการ
ผลิตให้มากข้ึน พฒันาบรรจุภณัฑ์ให้ดีข้ึน พฒันาประสิทธิภาพการผลิตโดยลดตน้ทุนการผลิตและ
หาตลาดและช่องทางการจดัจ าหน่ายเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 33.3 (ตารางท่ี 4.2) 
ตารางที ่4.2 แสดงความตอ้งการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์ของผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและ 
      ถัว่ลิสงคัว่       

ความต้องการปรับปรุงและพัฒนาผลติภัณฑ์ ร้อยละ 
เพิ่มก าลงัการผลิตใหม้ากข้ึน 33.3 
พฒันาบรรจุภณัฑใ์หดี้ข้ึน 33.3 
พฒันาประสิทธิภาพการผลิต โดยลดตน้ทุนการผลิต 33.3 
พฒันาการผลิตใหไ้ดรั้บมาตรฐานอาหารและยา(อย.) หรือ GMP 100.0 
หาตลาดและช่องทางการจดัจ าหน่ายเพิ่มข้ึน 33.3 
ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ โครงการวิจยัการจดัการ
ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและ
น ้ ามันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู และบ้านสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง      
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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1.3) กลุ่มวสิาหกิจชุมชนผูผ้ลิตน ้ามนังา 
จากการศึกษาขอ้มูลในการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์ ผูผ้ลิตน ้ ามนังาสามารถตอบ

ไดม้ากกว่า 1 ขอ้ พบว่า ผูผ้ลิตส่วนใหญ่ ตอ้งการพฒันาการผลิตให้ไดรั้บมาตรฐานอาหารและยา 
(อย.) หรือ GMP คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาตอ้งการพฒันาประสิทธิภาพการผลิตโดยลดตน้ทุน
การผลิตและหาตลาดและช่องทางการจดัจ าหน่ายเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 66.7 และตอ้งการพฒันา
ฉลากและตราสินคา้ใหดี้ข้ึน คิดเป็นร้อยละ 33.3 (ตารางท่ี 4.3) 
ตารางที ่4.3 แสดงความตอ้งการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์ของผูผ้ลิตน ้ามนังา 

ความต้องการปรับปรุงและพัฒนาผลติภัณฑ์ ร้อยละ 
พฒันาฉลากและตราสินคา้ใหดี้ข้ึน 33.3 
พฒันาประสิทธิภาพการผลิต โดยลดตน้ทุนการผลิต 66.7 
พฒันาการผลิตใหไ้ดรั้บมาตรฐานอาหารและยา(อย.) หรือ GMP 100.0 
หาตลาดและช่องทางการจดัจ าหน่ายเพิ่มข้ึน 66.7 
ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตน ้ ามนังา โครงการวิจยัการจดัการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อ
พฒันาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ ามนังาของกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรบา้นปางหมู และบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 โครงการวจิยัไดจ้ดัท าโครงการศึกษาดูงาน “กลุ่มวสิาหกิจชุมชนท่ีประสบผลส าเร็จใน
การพฒันาผลิตภณัฑ์วิสาหกิจชุมชน” วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ - 2 มีนาคม พ.ศ. 2552 เวลา 8.00 น. - 
17.00 น. ณ วิสาหกิจชุมชนบา้นสันป่ายาง ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่, 
วิสาหกิจชุมชนบา้นป่าไผ่ หมู่ 2 ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด, วิสาหกิจชุมชนบา้นดอนหลวง 
ต าบลแม่แรง และวิสาหกิจชุมชนบ้านก่ิวม่ืน ต าบลมะกอก อ าเภอป่าซาง จังหวดัล าพูน โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนบา้นปางหมูไดศึ้กษาเรียนรู้ถึงการด าเนินการรวมกลุ่ม
เพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชนและกระตุน้ให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนของหมู่บา้นปางหมู ต าบลปางหมู 
อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เกิดแนวคิดในการพฒันาวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มตนเองให้มาก
ยิง่ข้ึน 
 2) การระดมทุน ใหเ้ป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัทรัพยากรของชุมชน 
 จากการศึกษาส ารวจขอ้มูลจากแบบสอบถาม พบว่า การระดมทุนของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแต่ละประเภท สรุปไดด้งัน้ี 
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2.1) กลุ่มวสิาหกิจชุมชนผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ (ถัว่เน่าแค่บ) 
จากการศึกษาขอ้มูลผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผ่น(ถัว่เน่าแค่บ) พบว่า ผูผ้ลิตทั้งหมดสามารถ

ระดมทุนร่วมด าเนินการได ้จ านวน 8 ราย  
จากการศึกษาขอ้มูลผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ (ถัว่เน่าแค่บ) พบวา่  ผูผ้ลิตส่วนใหญ่สามารถ

ระดมทุนร่วมด าเนินการไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาผูผ้ลิต
สามารถร่วมระดมทุนด าเนินการไดไ้ม่เกิน 1,000 บาท, ไม่เกิน 5,000 บาทและไม่เกิน 50,000 บาท 
จ านวนอย่างละ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5 และไม่ระบุจ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.0         
(ตารางท่ี 4.4) 
ตารางที ่4.4 แสดงวงเงินท่ีจะร่วมระดมทุนด าเนินการของผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ 

วงเงินทีร่่วมระดมทุน จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ ค่าทางสถิติ 
ไม่เกิน 1,000  บาท 1 12.5 

Std . deviation  1.996 
Variance 3.982 

ไม่เกิน 5,000 บาท 1 12.5 
ไม่เกิน 10,000 บาท 3 37.5 

ไม่เกิน 50,000 บาท 1 12.5 

ไม่ระบุ 2 25.0 
รวม 8 100.0 

ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ (ถัว่เน่าแค่บ) โครงการวิจยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่ว เหลืองและ       
น ้ ามันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู และบ้านสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง                   
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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2.2) กลุ่มวสิาหกิจชุมชนผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ 
จากการศึกษาขอ้มูลผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ พบวา่ ผูผ้ลิตส่วนใหญ่

สามารถระดมทุนร่วมด าเนินการได ้จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.7 และผูผ้ลิตไม่สามารถร่วม
ระดมทุนด าเนินการได ้จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 (ตารางท่ี 4.5) 
ตารางที ่4.5 แสดงการร่วมระดมทุนด าเนินการของผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อ และถัว่ลิสงคัว่ 

การระดมทุนร่วมด าเนินการ จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ ค่าทางสถิติ 
ร่วมระดมทุน 2 66.7 

Std . deviation  0.577 
Variance 0.333 

ไม่ร่วมระดมทุน 1 33.3 
รวม 3 100.0 

ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ โครงการวิจยัการจดัการ
ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและ
น ้ ามันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู และบ้านสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง     
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

จากการศึกษาขอ้มูลผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่พบว่า  ผูผ้ลิตส่วนใหญ่
สามารถระดมทุนร่วมด าเนินการไดไ้ม่เกิน 3,000 บาท จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.7 และผูผ้ลิต
ไมส่ามารถร่วมระดมทุนด าเนินการได ้จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 (ตารางท่ี 4.6) 
ตารางที ่4.6 แสดงวงเงินท่ีจะร่วมระดมทุนด าเนินการของผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อ  
        และถัว่ลิสงคัว่ 

วงเงินทีร่่วมระดมทุน จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ ค่าทางสถิติ 
ไม่เกิน 3,000 บาท 2 66.7 

Std . deviation  1.528 
Variance 2.333 

ไม่ร่วมระดมทุน 1 33.3 
รวม 3 100.0 

ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ โครงการวิจยัการจดัการ
ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและ
น ้ ามันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู และบ้านสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง     
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 
 
 
 
 



 - 53 - 

2.3) กลุ่มวสิาหกิจชุมชนผูผ้ลิตน ้ามนังา 
จากการศึกษาข้อมูลผูผ้ลิตน ้ ามนังา พบว่า ผูผ้ลิตส่วนใหญ่สามารถระดมทุนร่วม

ด าเนินการได ้จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.7 และผูผ้ลิตไม่สามารถร่วมระดมทุนด าเนินการได ้
จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 (ตารางท่ี 4.7) 
ตารางที ่4.7 แสดงการร่วมระดมทุนด าเนินการของผูผ้ลิตน ้ามนังา 

การระดมทุนร่วมด าเนินการ จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ ค่าทางสถิติ 
ร่วมระดมทุน 2 66.7 

Std . deviation  0.577 
Variance 0.333 

ไม่ร่วมระดมทุน 1 33.3 
รวม 3 100.0 

ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตน ้ ามนังา โครงการวิจยัการจดัการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อ
พฒันาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ ามนังาของกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรบา้นปางหมู และบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

จากการศึกษาข้อมูลผูผ้ลิตน ้ ามนังาพบว่า  ผูผ้ลิตส่วนใหญ่สามารถระดมทุนร่วม
ด าเนินการไดไ้ม่เกิน 3,000 บาท จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.7 และผูผ้ลิตไม่สามารถร่วมระดม
ทุนด าเนินการได ้จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 (ตารางท่ี 4.8) 
ตารางที ่4.8 แสดงวงเงินท่ีจะร่วมระดมทุนด าเนินการของผูผ้ลิตน ้ามนังา 

วงเงินทีร่่วมระดมทุน จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ ค่าทางสถิติ 
ไม่เกิน 3,000 บาท 2 66.7 

Std . deviation  1.155 
Variance 1.333 

ไม่ร่วมระดมทุน 1 33.3 
รวม 3 100.0 

ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตน ้ ามนังา โครงการวิจยัการจดัการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อ
พฒันาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ ามนังาของกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรบา้นปางหมู และบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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 4.1.2 การวจิยัทางการตลาด 
 ผลการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการแบบสีส่วนร่วม มีดงัต่อไปน้ี 

 1. กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์เพือ่การผลติบ้านสบสอย กลุ่มมีการบริหารจดัการ
กลุ่มดา้นต่าง ๆ ต่อไปน้ี 
 (1) โครงสร้างการบริหารงาน  
                              กลุ่มมีโครงสร้างองค์กรการบริหารงานและการด าเนินงาน ดังภาพท่ี 4.1

รูปที ่4.1 การจดัโครงสร้างองคก์รในการบริหารงานและการด าเนินงาน 

 (2) กฎระเบียบข้อบังคับและแนะแนวทางปฏิบัติของกลุ่ม  

 1.) สมาชิกของกลุ่มจะตอ้งเห็นชอบและตอ้งปฏิบติัตามวตัถุประสงค์
ของกลุ่มท่ีตั้งข้ึน 
 2.) สมาชิกกลุ่มจะตอ้งมีเงินออมแบบสัจจะออมทรัพย ์โดยตอ้งจ่าย
ค่าสมาชิก 30 บาทต่อเดือน 
 3) กลุ่มจะจดัซ้ือวตัถุดิบจากสมาชิกภายในกลุ่มในราคาท่ีสูงกว่า
ราคาตลาด ประมาณ 10 บาทต่อถงั 
 (3) การแบ่งปันผลประโยชน์ 
 กลุ่มจะแบ่งผลก าไรใหแ้ก่สมาชิกตามจ านวนหุน้ท่ีแต่ละคนถือครอง 
 (4) ภารกจิเพือ่ชุมชน  

 กลุ่มจะ มีนโยบายในการบริจาค เ งินให้แ ก่ ชุมชน และมอบ
ทุนการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียนในชุมชน 

 2. กลุ่มแปรรูปผลติภัณฑ์เกษตรปลอดสารเคมีบ้านปางหมู กลุ่มมีการบริหาร
จดัการกลุ่มดา้นต่าง ๆ ต่อไปน้ี 

ประธานกลุ่ม 
นางสาวเสาวลกัษณ์  

มุ่งเจริญ 

ฝ่ายผลิต 
นางสาวเสาวลกัษณ์  

มุ่งเจริญ 

เหรัญญิก 
นางอ าพรรณ   
มงคลรัตน์ 

ฝ่ายจดัหาวตัถุดิบ 
นายครุฑ มุ่งเจริญ 

ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
นางสาวเสาวนิตย ์
นิรมลฤทธิกุล 
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 (1) โครงสร้างการบริหารงาน  
                               กลุ่มมีโครงสร้างองคก์รการบริหารงานและการด าเนินงานดงัภาพท่ี 4.2 

 

 
 
รูปที ่4.2 โครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑป์ลอดสารเคมีบา้นปางหมู 

 (2) เป้าหมายของกลุ่มวสิาหกจิ    
 1.) เพื่อเพิ่มราคารับซ้ือผลผลิตงาใหแ้ก่สมาชิกฯ 
 2.) เพื่อเพิ่มยอดขายของกลุ่มใหม้ากข้ึน 
 3.) อนุรักษก์ารหีบน ้ามนังาดว้ยภูมิปัญญาพื้นบา้น 
 4.) เพื่อใหมี้จุดขายสินคา้ของตนเอง 

 (3) กฎระเบียบข้อบังคับและแนะแนวทางปฏิบัติของกลุ่ม  

 1.) สมาชิกตอ้งมีความซ้ือสัตยต่์อกนั 
 2.) สมาชิกสามารถรวมกนัขายโดยใชต้รายีห่อ้ของตนเอง 

 (3) การแบ่งปันผลประโยชน์ 
 กลุ่มจะหักก าไรจากการขายสินคา้ร้อยละ 3 เพื่อใช้ในการบริหาร
จดัการ  

 

 

ประธาน 
นางจนัทร์ศรี สุธรรม 

ฝ่ายผลิต 
นายชชัวาล  ค าดี 

ฝ่ายตลาด 
นางส าเนียง ค าดี 

ฝ่ายวตัถุดิบ 
นางจนัทร์ศรี สุธรรม 

รองประธาน 
นางศรีออน รักเรียน 
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 3. กลุ่มงาเพือ่สุขภาพบ้านปางหมู กลุ่มมีการบริหารจดัการกลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 

 (1) โครงสร้างการบริหารงาน  
                              กลุ่มมีโครงสร้างองคก์รการบริหารงานและการด าเนินงานดงัภาพท่ี 4.3 
 

 
  

รูปที ่4.3 โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มงาเพื่อสุขภาพบา้นปางหมู 

 (2) กฎระเบียบข้อบังคับและแนะแนวทางปฏิบัติของกลุ่ม  
 1.) สมาชิกแต่ละคนตอ้งสะสมเงินออม 20 บาท/เดือนและ 200 บาท/ 
ปี 
 2.) สมาชิกต้องมีความซ่ือสัตย์ ไม่เห็นแก่ตัว และใช้ตราสินค้า
เหมือนกนั 
 3.) สมาชิกสามารถเลือกการมีส่วนร่วมในกลุ่มได ้2 แบบ คือ ดา้น
การขายวตัถุดิบ หรือดา้นการผลิตและการตลาด  

 (3) การแบ่งปันผลประโยชน์ 
 1.) สมาชิกท่ีเขา้ร่วมเฉพาะการขายวตัถุดิบจะไดร้าคารับซ้ือสูงกว่า
ราคาตลาด ส่วนสมาชิกท่ีเขา้ร่วมผลิตและการตลาดจะไดรั้บส่วนแบ่งจากการแปรรูป และก าไรจาก
การขาย 
 2.) สมาชิกท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการผลิตน ้ ามนังาและการตลาด จะถูก
หกัเงินร้อยละ 3 ของก าไรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการตลาด เช่น ค่าแผ่นสต๊ิกเกอร์ หรือค่าจดัพิมพ์
นามบตัร ส่วนก าไรท่ีเหลือแบ่งกนัในสมาชิกท่ีร่วมกิจกรรมการผลิตน ้ามนังา และการตลาด 
 3.) สมาชิกท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการผลิตน ้ ามนังา และการตลาดจะตอ้ง
ร่วมกิจกรรมการขายอยา่งสม ่าเสมอกนั 

ประธาน 
นายพชร ยวงสุวรรณ 

ฝ่ายผลิต 
นางสุชิน รุ่งโรจน์ศรีรัตน์ 

ฝ่ายตลาด 
นางวลัภา เข่ือนรัตน์ 

ฝ่ายซ่อมบ ารุง 
นายคะนอง ยวงสุวรรณ 

รองประธาน 
นางวลัภา  เข่ือนรัตน์ 
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 (4) สวสัดิการกลุ่ม 
 สมาชิก มี สิท ธิในการยืม เ งินก ลุ่มในช่วง เวลา ท่ีจ า เ ป็น  เ ช่น              
ช่วงเปิดเทอม  

 4. กลุ่มถั่วแปหล่อแปยีบ้านปางหมู จากการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการและ
สนทนาในกลุ่มยอ่ยไดข้อ้มูล ดงัน้ี 

 (1) โครงสร้างการบริหารงาน  
                               กลุ่มมีโครงสร้างองคก์รการบริหารงานและการด าเนินงานดงัภาพท่ี 4.4 

 
 

รูปที ่4.4 โครงสร้างองคก์รของกลุ่มถัว่แปหล่อ ถัว่แปยบีา้นปางหมู 

 (2) กฎระเบียบข้อบังคับและแนะแนวทางปฏิบัติของกลุ่ม 
 1.) การสมัครสมาชิก  สมัครสมาชิกฟรี พร้อมทั้ งได้รับสิทธิ
ประโยชน์ในการฝากขายสินคา้กบัทางกลุ่ม ส่วนผูท่ี้จะเขา้ร่วมกลุ่มจ าเป็นตอ้งมีความสามารถใน
การท าถัว่แปหล่อ แปยีไดดี้ แต่กรณีท่ีท าไม่เป็น กลุ่มจะท าการสอนให้โดยมีการจ่ายค่าแรงให้ใน
อตัราถงัขนาด 28 ลิตร ถงัละ 180 บาทต่อคนต่อวนัและถงัขนาด 20 ลิตร ถงัละ130 บาทต่อคนต่อวนั 
 2.) สิทธิของสมาชิก สมาชิกจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ในการกูย้ืมเงิน
กบัทางกลุ่มได ้โดยการซ้ือหุน้จ านวนขั้นต ่า 10 หุน้ ๆ ละ 50 บาท แต่ทั้งน้ีจะตอ้งเป็นสมาชิกกลุ่มมา
อย่างน้อย 1 ปี โดยสมาชิกแต่ละคนจะไดรั้บการแบ่งเงินกูย้ืมคนละเท่า ๆ กนั โดยคิดดอกเบ้ียใน

นางถนอมศรี ปัญญา 

ประธานกลุ่ม 

นางนฤเนตร สุวรรณ์ 

การเงิน 

นางถนอมศรี ปัญญา 

การตลาด 

นางมาลา ชมเชย 

ประชาสัมพนัธ์ /
ดูแลการผลิต 

นางถนอมศรี ปัญญา 

บริหารทรัพยากร
มนุษย ์

นางจ านงคจิ์ต รัตนทวชียัพร 

รองประธานกลุ่ม 



 - 58 - 

อตัราปีละ 300 บาท แต่หากกูย้ืมเงินในกรณีฉุกเฉิน จะคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี หากสมาชิก
ไม่ส่งคืนเงินกู้ก็จะหมดสิทธิในการกู้ยืมเ งินงวดใหม่  และจะมีการพิจารณาการกู้ยืมเ งิน               
อยา่งรอบคอบยิง่ข้ึน 
 3.) สมาชิกท่ีจะเขา้ร่วมกลุ่มจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความซ่ือสัตยต่์อตนเอง
และผูอ่ื้นไม่เห็นแก่ตวั คิดถึงผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นหลกั รวมทั้งตอ้งไม่เป็นคนมีหน้ีสินมาก 
เกินควร 
 (4) ด้านการตลาด  
 1.) ตอ้งการมีตราสินคา้เป็นของตนเอง ทั้งน้ีเพื่อสร้างความแตกต่าง
ระหวา่งสินคา้ของกลุ่มกบัสินคา้ของคู่แข่งขนัในตลาด 
 2) หวัหนา้กลุ่มจะเป็นผูจ้ดัหาตลาดให้แก่สมาชิกใหม่ตามก าลงัการ
ผลิตของสมาชิกแต่ละคน ในกรณีท่ีสมาชิกอาวุโสรายใดมีสินคา้ไม่พอส่งให้แก่ลูกคา้ หวัหนา้กลุ่ม
จะจดัหาสินคา้จากสมาชิกรายอ่ืน ๆ ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของตลาด 
 3) ตอ้งการขยายตลาดใหก้วา้งข้ึน 
 4) ตอ้งการทราบสรรพคุณของถัว่ เพื่อท่ีจะน าไปใช้ในการโฆษณา
ใหลู้กคา้เห็นถึงประโยชน์ของถัว่ อนัจะเป็นวธีิการดึงดูดความสนใจของลูกคา้ไดอี้กวธีิหน่ึง 
 5) ตอ้งการวิธีการส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคให้รับรู้ถึงความแตกต่าง
ระหวา่งสินคา้ของกลุ่มกบัสินคา้จากพม่าซ่ึงมีขายในพื้นท่ีอ่ืน ๆ   
 5. กลุ่มผู้ผลิตถั่วเน่าแผ่นบ้านปางหมู จากการจดัการอบรมเชิงปฏิบติัการ
และสนทนาในกลุ่มย่อย พบว่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู ้ผลิตถั่วเน่าแผ่น มีลักษณะของการ
ด าเนินงานกลุ่ม คือ การผลิตถัว่เน่าแผ่นของสมาชิกในกลุ่ม ถือเป็นอาชีพหลกัท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบั
ครอบครัว การผลิตเป็นลกัษณะต่างคนต่างท าท่ีบา้นของตน ส าหรับกรรมวิธีในการผลิตยงัเป็นการ
ผลิตโดยใชภู้มิปัญญาในทอ้งถ่ินท่ีสืบทอดต่อกนัมาจากบรรพบุรุษ กลุ่มมีการคดัเลือกผูน้ าของกลุ่ม 
และมีการมอบหมายหนา้ท่ีให้กบัสมาชิกในกลุ่ม แต่ก็ยงัขาดความชดัเจน เน่ืองจากขาดโครงสร้าง
การท างานของกลุ่ม  อีกทั้ง การก าหนดระเบียบหรือข้อตกลงของกลุ่ม ก็มิได้ก าหนดไวเ้ป็น        
ลายลกัษณ์อกัษร ดงันั้นจากการท่ีนกัวจิยัและสมาชิกของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรผูผ้ลิตถัว่เน่าแผน่ ได้
มีการสนทนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองการบริหารจดัการกลุ่ม จึงท าใหก้ลุ่มมีการพฒันาในส่วน
ของการบริหารจดัการกลุ่ม คือ จดัท าโครงสร้างการบริหารของกลุ่ม พร้อมทั้งจดัท าระเบียบและ
ขอ้ตกลงของกลุ่ม ดงัภาพท่ี 4.5   
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รูปที ่4.5 โครงสร้างองคก์รกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ 
 ระเบียบข้อบังคับของกลุ่มทีส่มาชิกในกลุ่มร่วมกนัจัดตั้ง 

 1) ผูส้นใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มฟรีในการเข้าเป็นสมาชิก
เร่ิมแรก 
 2) สมาชิกตอ้งจ่ายเงินออมทรัพยใ์หก้ลุ่มคนละ 50 บาทต่อเดือน  
 3) สมาชิกท่ีขาดส่งเงินออมเกิน 3 เดือนจะถูกตดัออกจากการเป็นสมาชิก  
 4) เงินท่ีกลุ่มได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ  จะถูกหักเข้า 
เงินออมทรัพยอ์ยา่งนอ้ยร้อยละ 20 ท่ีเหลือแบ่งให้สมาชิกกูใ้นจ านวนไม่เกินจ านวนเงินออมทรัพย ์
ท่ีสมาชิกฝากไวก้บักลุ่มและท าสัญญากูย้มืเงิน  
 5) เม่ือครบ 1 ปี ให้สมาชิกท่ีกู้น าเงินกู้มาคืนให้กลุ่มโดยคืนเฉพาะ      
เงินตน้ 
 6) ถา้ครบ 1 ปี ไม่ช าระเงินกู้ให้หักเงินออมของสมาชิกรายนั้นช าระ
เงินกู ้
 7) สมาชิกรายใดท่ีออกจากกลุ่มจะได้รับเงินออมทรัพย์ท่ีฝากไว ้        
เตม็จ านวน 
 8) สมาชิกกลุ่มต้องให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม   
ทุกคร้ัง 
 9)  สมาชิกในกลุ่มตอ้งขายถัว่เน่าแผน่ในราคาเดียวกนั 

หวัหนา้กลุ่ม 

นางราตรี  คลอ้งไชย 

เหรัญญิก 

นางก่ิงทอง  นานาวรรณคาร 

บญัชี 

นางสุจริต  วฉิายสกุลวรรณ 

การตลาด 

นางราตรี  คลอ้งไชย 

รองหวัหนา้กลุ่ม 

นางอารีย ์ ทองชยั 
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 10)  กลุ่มแม่บา้นผูผ้ลิตถัว่เน่าแผน่มีเป้าหมายในการพฒันาตลาดของกลุ่ม 
คือ ตอ้งการสร้างตราผลิตภณัฑข์องกลุ่มและตอ้งการตลาดรองรับสินคา้ 

 6. กลุ่มตัดเย็บปักผ้าไตบ้านปางหมู จากการอบรมและสนทนาในกลุ่มย่อย 
พบวา่ 

 (1) โครงสร้างการบริหารงาน  
 ดา้นโครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มพบวา่ รูปแบบการเขา้กลุ่มยงั
ไม่ชัดเจน ขาดการบริหารจัดการกลุ่มท่ีดี ฉะนั้ นนักวิจัยจึงมีส่วนร่วมจัดท ารูปแบบองค์กร             
ดงัภาพท่ี 4.6 

 

รูปที ่4.6 การจดัองคก์รของกลุ่มตดัเยบ็ปักผา้ไตบา้นปางหมู 

 (2) กฎระเบียบข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติของกลุ่ม 
 จากการวิจยัพบว่า กลุ่มยงัมีกฎระเบียบไม่ชดัเจน ฉะนั้นนักวิจยัใช้
การมีส่วนร่วมจดัท ากฎระเบียบใหก้บักลุ่ม ดงัน้ี 
 1) ใหส้มาชิกรับผดิชอบช้ินงานท่ีรับไปท า 
 2) ใหส้มาชิกมีความเสียสละ  และ สามคัคี 
 3) ใหส้มาชิกร่วมการประชุมทุกคร้ังท่ีมีการนดัหมาย 
 4) ให้สมาชิกกลุ่มท่ีกู้ยืมเงินกลุ่มไปให้ช าระคืนตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด ถา้มีการกระท าผิดตามขอ้ใดขอ้หน่ึงให้ตดัสิทธ์ิการเป็นสมาชิก (แลว้แต่ในท่ีประชุมให้พกั
หรือติดสิทธ์ิ) 

รองประธานควบคุมการผลิต 

คุณอญัชลี   ศรีชุ่ม 

 

 

เลขานุการกลุ่ม 

คุณสุวรรณา  หมีหวี 

การเงิน 

คุณอินทอน  แจ่มแจง้ 

ท่ีปรึกษากลุ่ม 

คุณอ่อน  ภกัก่าสาม 

ประธานกลุ่ม 

คุณณฐัปาณี   ของโพธ์ิ 
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4.1.3 การวจิยัทางบญัชี 
 กลุ่มเกษตรกรบา้นปางหมูหมู่ 1 และบา้นสบสอย เป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีรวมกลุ่มกันท า
ผลิตภณัฑ์จ  านวนทั้งหมด 4 กลุ่ม คือ ผลิตภณัฑ์จากถัว่เหลือง ผลิตภณัฑ์จากถัว่แปหล่อ ผลิตภณัฑ์
น ้ามนังา และการเยบ็-ปักผา้ไต ซ่ึงไดร้วมกลุ่มกนัตามยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้ ส่งเสริมการรวมตวั ร่วมคิด ร่วมท าในรูปแบบท่ีหลากหลายและจดักิจกรรมอย่างต่อเน่ือง
ตามความพร้อมของกลุ่มเกษตรกร น าภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ินมาใชส้ร้างสรรคคุ์ณค่าของ
สินคา้และบริการ พร้อมทั้งสร้างระบบบ่มเพาะวิสาหกิจกลุ่มเกษตรกรควบคู่กบัการพฒันาความรู้
และทกัษะ นักวิจยัมีวตัถุประสงค์ในการพฒันาดา้นบญัชีของวิสาหกิจชุมชน โดยไดจ้ดัให้มีการ
อบรม แลกเปล่ียน และพฒันารูปแบบบญัชีซ่ึงให้ไดม้าเพื่อสมุดบญัชีของกลุ่มเกษตรกร ผลจากการ
สัมภาษณ์และสนทนากลุ่มของสมาชิกเกษตรกรพบว่า กลุ่มเกษตรกรไม่ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการ
บญัชีผลิตภณัฑ์ควรแต่มีการจดบนัทึกเพียงแต่รายจ่ายและรายไดอ้ย่างไม่เป็นระบบ โดยไม่ไดคิ้ด
ค่าแรงของตนเอง แยกบญัชีต้นทุนและค่าใช้จ่ายของผลิตภณัฑ์ออกจากกัน ผูว้ิจยัจึงได้น าองค์
ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์มีอยูใ่นชุมชน ผสานกบัความรู้สากลของนกัวิจยั พฒันาการท าบญัชีของ
สมาชิกกลุ่มเกษตรกรใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ี ถูกตอ้ง เหมาะสม เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได ้โดยได้
น าเอาบญัชีครัวเรือนตามแนวทางการปฏิบติัตนตามแนวพระราชด าริเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมา
ผนวกเขา้กบัการบญัชีผลิตภณัฑซ่ึ์งสมาชิกกลุ่มไดท้  าสมุดบญัชีเล่มเดียวแต่ไดป้ระโยชน์ทั้งสองดา้น 
ส่งผลใหก้ลุ่มเกษตรกรมีเงินออม รักการจด รู้การจ่าย เกิดการออม ชีวติมีความสุขน าไปสู่สังคมและ
ชุมชนท่ีน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 
 หลงัจากไดมี้การน าเสนอผลการด าเนินโครงการหลงัจากท่ีได้มีการด าเนินโครงการเพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้แล้ว โดยมีการเชิญหน่วยงานต่างๆของจังหวัดมาจัดสัมมนาเช่น         
เกษตรจงัหวดั เกษตรอ าเภอ องค์การบริหารส่วนต าบลปางหมู พฒันาการจงัหวดันั้น จากการ
สัมภาษณ์ตวัแทนหน่วยงานมีความเห็นวา่ โครงการวิจยัน้ีเป็นโครงการท่ีน่าส่งเสริมและสนบัสนุน
ให้เกิดข้ึนในวิสาหกิจชุนท่ียงัไม่ไดรั้บการพฒันาเท่าท่ีควร โดยจะน าเอารูปแบบสมุดบญัชีท่ีไดรั้บ
การพฒันาจากโครงการวจิยัไปทดลองใชก้บัวสิาหกิจชุมชนอ่ืนต่อไปอีกดว้ย 

4.2 การน ารูปแบบการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้การพึ่งพาทรัพยากรภายในชุมชนท้องถิ่นไป
เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากงานวจัิยสู่เครือข่ายวสิาหกจิชุมชนท้องถิน่อืน่ๆ 
  การเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจยัสู่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ 
โครงการวิจยัไดจ้ดัท าโครงการสัมมนาสรุปและน าเสนอผลการวิจยั เร่ือง “การวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ ามนังาของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 
บ้านปางหมูและบ้านสบสอย หมู่  1 ต าบลปางหมู อ า เภอเมือง จังหวัดแม่ ฮ่องสอน” เ ม่ือ                 
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วนัจนัทร์ ท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 8.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องประชุมกลางดอย อาคารหอพกั
อาจารยว์ิทยาลยัแม่ฮ่องสอนวิทยาเขตปางหมู มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ต าบลปางหมู อ าเภอ
เมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสรุปและน าเสนอผลการศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมในการพฒันาผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่วเหลืองและน ้ ามันงาของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบา้นปางหมูและบา้นสบสอย หมู่ 1 ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพื่อรับ
ฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูป้ระกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะใชเ้ป็นแนวทางใน
การด าเนินการวิจยัต่อเน่ืองจากโครงการน้ี เพื่อเผยแพร่ผลการวิจยัสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง
ซ่ึงจะน าไปใชป้ระโยชน์ไดต่้อไปซ่ึงไดเ้ชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนเชิญ
วิสาหกิจชุมชนในเขตอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตถั่วเหลืองแผ่น           
ถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อ ถัว่ลิสงคัว่และกลุ่มผูผ้ลิตน ้ ามนังาจ านวน 40 คนเขา้ร่วมสัมมนาสรุปและ
น าเสนอผลการวจิยั ดงัน้ี 

กลุ่มผู้ผลติสินค้าวสิาหกจิชุมชนจากต าบลอืน่ๆ 
1.   ศูนยศิ์ลปาชีพ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน(ผูอ้  านวยการ) 
สถานท่ีตั้ง : ถ.ขมุลุมประพาส ต.จองค า อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000  
โทร. (053) 611-244 
2.   กลุ่มวสิาหกิจชุมชนโรสลามิน  
สถานท่ีตั้ง : 123/6 จองค า หมู่ 1 ขนุลุมประพาส ต.จองค า อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000  
ผูน้ าชุมชนและกลุ่ม : นางสาวสิริพชั การสอน 
โทร :081-8855621, Fax : 053-620085 
รายการผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจ  ผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิจากงาและสมุนไพร   
3.   ศูนยผ์ลิตผลิตภณัฑส์มุนไพรชุมชน 5 
สถานท่ีตั้ง : 109/1 หว้ยโป่ง หมู่ 1 ต.หว้ยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000  
ผูน้ าชุมชนและกลุ่ม : นางดวงพร สืบสายอ่อน 
โทร :081-9609355, Fax : 053-060031  
รายการผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจ  น ้ามนังา อโรมามะกรูด   
4.   กลุ่มผา้ทอมือสีธรรมชาติ(ต่ากีญะ) 
สถานท่ีตั้ง : เลขท่ี 64 หมู่ 2 ต  าบลผาบ่อง อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 58000  
ผูน้ าชุมชนและกลุ่ม : คุณบวัทิพย ์เสริมประชา 
โทร :08-1030-4245 , 053686180  
รายการผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจ  ผา้ฝ้ายทอมือยอ้มสีธรรมชาติ  
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5.   กลุ่มตดัเยบ็เส้ือไต  
สถานท่ีตั้ง : 71 หมู่1 ต.หมอกจ าแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000  
ผูน้ าชุมชนและกลุ่ม : นางพิกุล ยอ้นเรือน 
โทร :08-1838-5254  
รายการผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจ  เส้ือไต  
6.   กลุ่มอาชีพจกัสานกุ๊ปไต 
สถานท่ีตั้ง : 53 หมู่1 ต.หว้ยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000  
ผูน้ าชุมชนและกลุ่ม : นายสมาน นิยมไทย 
รายการผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจ หมวกกุ๊ปไต  
7.   กลุ่มชาเขียวชุน 
สถานท่ีตั้ง : 72 รักไทย หมู่ 6 ต าบลหมอกจ าแป่ อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 58000  
ผูน้ าชุมชนและกลุ่ม : นายเซียวชุน แซ่เซียว 
โทร :08-1031-4749  
รายการผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจ  ชาอู่หลง  
8.   กลุ่มผลิตชาจีน (สหกรณ์การเกษตรบา้นรักไทย จ ากดั) 
สถานท่ีตั้ง : 117/2 หมู่ 6 บา้นรักไทย ต.หมอกจ าแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000  
ผูน้ าชุมชนและกลุ่ม : นายธงชยั จารุจิตต ์
โทร :053 611564, 620283, 01 8385254  
รายการผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจ  ชาจีน 
9.   กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรเมืองสามหมอก 
สถานท่ีตั้ง : 72 ถนนขนุลุมประพาส ต าบลจองค า อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 58000  
ผูน้ าชุมชนและกลุ่ม : นางพนัธิพา ปิติวฒิุ 
โทร :053 611290, 089 4303219  
e-mail : Jin_Eji@hotmail.com รายการผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจ  ขา้วแต๋นงามน  
10.   กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรม่อนตะแลง 
สถานท่ีตั้ง : 4 ม่อนตะแลง หมู่ 11 ต  าบลผาบ่อง อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 58000  
ผูน้ าชุมชนและกลุ่ม : นางอารีรัตน์ วารินทร์ 
โทร :0-5361-3101  
รายการผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจ  ขนมงาช็อกก้ี   
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11.   ศูนยสิ์นคา้ OTOP แม่ฮ่องสอน(หวัหนา้) 
ธุรกิจ : สินคา้ OTOP ของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
ประเภท : ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SMEs) 
สถานท่ีตั้ง : ศูนยสิ์นคา้ OTOP แม่ฮ่องสอน อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 58000 
 12.   กลุ่มทอผา้ PADONC 
สถานท่ีตั้ง : 31 หมู่ 1 ต  าบลจองค า อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 58000  
ผูน้ าชุมชนและกลุ่ม : นางวรพรรณี วชิยัสกุล 
โทร :0-5361-2125  
e-mail : padonc@padonc.com รายการผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจ หตัถกรรมผา้ทอ  
13.   กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นไมแ้งะ 
สถานท่ีตั้ง : 76 จองค า หมู่ 1 ต  าบลจองค า อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 58000  
ผูน้ าชุมชนและกลุ่ม : นางปิยนาถ ทาค ามา 
โทร :08-6186-2428  
รายการผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจ งาขาวน ้าผึ้ง   
14. กลุ่มเฮือนไต 
สถานท่ีตั้ ง : 11 หมู่  4 บ้านชุมชนตะวนัออก ถนนประดิษฐ์จองค า ต าบลจองค า อ าเภอเมือง    
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 58000  
ผูน้ าชุมชนและกลุ่ม : คุณกชพร เพช็รฏา 
โทร :053 312792, 089 635 7600  
รายการผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจ เส้ือไต ชาย-หญิง 
15.   กลุ่มศิลปาชีพ (แม่บา้นเกษตรกร) 
สถานท่ีตั้ง : หมู5่ บา้นท่าโป่งแดง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000  
ผูน้ าชุมชนและกลุ่ม : นางพิณรัฎ วชัวรรณเรศ 
โทร :053 611244  
รายการผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจ เตา้เจ้ียวแป้งขา้วสาลี 
16.  กลุ่มผา้ทอลายจก 
สถานท่ีตั้ง : 53/3 หมู่ 3 ต  าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 58000  
ผูน้ าชุมชนและกลุ่ม : นางเยาวนุช บุญมาลา 
โทร :08-1024-2168  
รายการผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจ ผา้ทอลายจก 
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17.   กลุ่มทอผา้บา้นหว้ยช่างค า 
สถานท่ีตั้ง : เลขท่ี 4 หมู่ท่ี 8 ต  าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 58000  
ผูน้ าชุมชนและกลุ่ม : นางสาวศรีพรรณ จิตตภ์าวนา 
โทร :053 619860  
รายการผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจ ผลิตภณัฑจ์ากการทอผา้บา้นหว้ยช่างค า 
18.   กลุ่มหตัถกรรมเรซ่ิน 
สถานท่ีตั้ง : 336/5 หมู่ 12 ต  าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 58000  
ผูน้ าชุมชนและกลุ่ม : นางสุจิตรา วทิยาการยทุธกุล 
โทร :0-5361-3189  
รายการผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจ เรซ่ิน  
19.   กลุ่มทอผา้บา้นป่าปุ๊ 
สถานท่ีตั้ง : 87/2 หมู่ 2 ต  าบลผาบ่อง อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 58000  
ผูน้ าชุมชนและกลุ่ม : นางบวัทิพย ์เสริมประชา 
โทร :053 686028, 053 686195  
รายการผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจ ผา้ทอยอ้มสีธรรมชาติ  
20.   กลุ่มประดิษฐตุ์ก๊ตาชาวเขา 
สถานท่ีตั้ง : 67 หมู่ 2 ต  าบลผาบ่อง อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 58000  
ผูน้ าชุมชนและกลุ่ม : นางสุจิตรา พินิจประชารมย ์
โทร :053 614230  
รายการผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจ ตุก๊ตาชาวเขา  
21.   กลุ่มผลิตชาเขียวใบหม่อนผสมสมุนไพร 
สถานท่ีตั้ง : 33/4 หมู่ 4 ต  าบลผาบ่อง อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 58000  
ผูน้ าชุมชนและกลุ่ม : นางคนึงนิตย ์ประทุมวรรณ์ 
โทร :06 1896733  
รายการผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจ ชาเขียวใบหม่อนสมุนไพร  
22.   กลุ่มแม่บา้นหว้ยเด่ือ 
สถานท่ีตั้ง : 32 หมู่ 3 บา้นหว้ยเด่ือ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000  
ผูน้ าชุมชนและกลุ่ม : นางกนกวรรณ วรจารุวรรณ 
โทร :053 613159  
รายการผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจ ชาใบหม่อนสมุนไพร  
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23.   กลุ่มแม่บา้นหว้ยเสือเฒ่า 
สถานท่ีตั้ง : 99 หว้ยเสือเฒ่า หมู่ 8 ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000  
ผูน้ าชุมชนและกลุ่ม : นางกาแหม่ ฟูเกียรติธนชยั 
โทร :08-7177-5357  
รายการผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจ ชาใบหม่อนกล่ินใบเตย  
หน่วยงานรัฐและเอกชน 
1.   ส านกังานเกษตรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ท่ีอยู ่ ถนนขนุลุมประพาส  ต าบลจองค า, อ าเภอเมือง, แม่ฮ่องสอน 58000 
2. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  

ท่ีอยู ่ ถนนขนุลุมประพาส ต าบลจองค า อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 58000 
หมายเลขโทรศพัท ์053-611385, 053-611507 

3.   องคก์ารบริหารส่วนต าบลปางหมู   
ท่ีอยู ่184  หมู่ท่ี  3  ต  าบลปางหมู  อ าเภอเมือง  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  58000 
โทร. 0-5361-3341 , 0-5361-3289  :  โทรสาร. 0-5361-3341  ต่อ  20 

  E-mail: pangmu@gmail.com : pangmu@pangmu.com 
4.   ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอน   
 ท่ีอยู ่  ขนุลุมประพาส จองค า อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 

โทร.0-5361-1281, 0-5361-1324  ต่อ 127  โทรสาร.0-5361-1322 
E-mail Address : pho5801@health2.moph.go.th 

5.   ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
ท่ีอยู ่เลขท่ี 124/2 ถ.ขนุลุมประพาส ต าบลจองค า อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 58000 

  โทรศพัท ์0-5361-1032 , 0-5361-2033   
โทรสาร 0-5361-1903  
E-mail moi_maehongson@industry.go.th 

6.   หอการคา้จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
ท่ีอยู ่  69 ถ.สิงหนาทบ ารุง ต.จองค า อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000  
โทร.(053)620-316, 711-342-43 โทรสาร 748-072 

7.   สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
      ท่ีอยู ่ 124/2 ถ.ขนุลุมประพาส ต.จองค า อ.เมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 58000 
 
 
 

mailto:pho5801@health2.moph.go.th
mailto:moi_maehongson@industry.go.th


 - 67 - 

8.   เกษตรอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
ท่ีอยู ่  ท่ีวา่การอ าเภอ ถนนปางลอ้นิคม ถนนปางลอ้นิคม ต าบลจองค า อ าเภอเมือง   
           แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000.  
          โทรศพัท ์: 053-613491 

9.   พฒันาชุมชนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ท่ีอยู ่: บา้นพกัพฒันาการจงัหวดั 137/4 ต จองค า ต จองค า ต าบลจองค า อ าเภอเมือง   
           แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000 

10. ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัแม่ฮ่องสอน 




