
ประวตัินักวจิัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ  สิงฆราช 

พ.ศ. 2520 – 2525  โรงเรียนเมธีวฒิุกร อ.เมือง จ.ล ำพนู 
พ.ศ. 2526 – 2529  เศรษฐศาสตรบณัฑิต (ศ.บ.)   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2530 – 2532 นกัวจิยั กรมวชิาการเกษตร 
พ.ศ. 2533 – 2540 เศรษฐกร กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานปลดักระทรวง

อุตสาหกรรม นกัวชิาการอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2535 – 2538 เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต (ศ.ม.) 
   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2540 – 2545 อาจารยค์ณะวทิยาการจดัการ   สถาบนัราชภฏัเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2546 – ปัจจุบนั ผูช่้วยศาสตราจารย ์ระดบั 8 สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
   คณะวทิยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

ต าแหน่งบริหาร 
พ.ศ. 2543 – 2544 ประธานโปรแกรมวชิาเศรษฐศาสตร์ 
พ.ศ. 2544 – 2547 ประธานศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพ คณะวทิยาการจดัการ 
พ.ศ. 2546 – 2547 รองคณบดีรับผดิชอบงานกิจการนกัศึกษา คณะวทิยาการจดัการ 

ผลงานทางวชิาการ 
ลู่ทางการลงทุนอุตสาหกรรมผลติภัณฑ์จากหนังสัตว์ (ถุงมือกอล์ฟ).  ศูนยเ์ศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ  ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2534. 
การเลอืกสาขาอุตสาหกรรมส าคัญเพือ่พฒันาเศรษฐกจิในภาคเหนือตอนบน. ศูนยเ์ศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมภาคเหนือ  ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 
2539. 

แนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวดัตาก ก าแพงเพชร นครสวรรค์และอุทัยธานี. ศูนย์
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคเหนือ  ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กระทรวง
อุตสาหกรรม, 2539. 

การศึกษาโครงสร้างการผลติของจังหวดัเชียงใหม่ ล าพูน.  คณะวทิยาการจดัการ  สถาบนัราชภฏั
เชียงใหม่, 2542. 

เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป. พิมพค์ร้ังท่ี 3.  เชียงใหม่ : หจก. ธนุชพร้ินต้ิง, 2546. 
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เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1. พิมพค์ร้ังท่ี 2.  เชียงใหม่ : แพรวกำรพิมพ,์ 2549. 
เศรษฐกจิไทย 1.  พิมพค์ร้ังท่ี 1. เชียงใหม่ : แพรวการพิมพ,์ 2549. 

ประสบการณ์ในการบริหารงานวจิัย  

 1.   หัวหน้าโครงการวิจัย : ปีงบประมำณ 2551 เร่ือง “กำรวิจยัเชิงปฏิบติักำรแบบมีส่วน
ร่วมเพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์ล ำไยอบแห้งสีทองด้วยกำรจัดกำรควำมรู้ของกลุ่มวิสำหกิจชุมชน         
บำ้นเหมืองกวกั หมู่ 5 ต ำบลมะเขือแจ ้อ ำเภอเมือง จงัหวดัล ำพูน” ไดรั้บทุนสนบัสนุนกำรวิจยัจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรวจิยัแห่งชำติ(วช.) 

    2.   งานวิจัยที่ท าส าเ ร็จแล้ว : ปีงบประมำณ 2551  เ ร่ือง “กำรจัดกำรควำมรู้ทำง
เศรษฐศำสตร์เพื่อพฒันำวสิำหกิจชุมชนในกำรผลิตล ำไยอบแห้งสีทองของกลุ่มวิสำหกิจชุมชนบำ้น
เหมืองกวกั หมู่ 5 ต ำบลมะเขือแจ ้อ ำเภอเมือง จงัหวดัล ำพูน” ได้รับทุนสนับสนุนกำรวิจยัจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรวจิยัแห่งชำติ(วช.) 

---------------------- 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
แบบสอบถาม 

กลุ่มผู้ผลติถัว่เหลอืงแผ่น(ถัว่เน่าแค่บ) ถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อ ถัว่ลสิงคัว่และน า้มันงา  
ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมูและบ้านสบสอย 

ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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แบบสอบถามผู้ผลติถั่วเหลอืงแผ่น(ถั่วเน่าแค่บ) 

โครงการวิจัย โครงการวิจัยการจัดการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชนในการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่วเหลืองและน ้ ามันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมูและบ้านสบสอย      
ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการผลิต ตน้ทุนการผลิต การระดมทรัพยากรในชุมชน เพื่อการพึ่งพา
ตนเองของชุมชนในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่วเหลืองและน ้ ามันงา ของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบา้นปางหมู และบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

2. เพื่อพฒันารูปแบบการผลิต การระดมทุน ให้เป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับ
ทรัพยากรของชุมชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งตนเอง 

3. เพื่อน ารูปแบบการพฒันาวิสาหกิจชุมชนภายใตก้ารพึ่งพาทรัพยากรภายในชุมชนท้องถ่ินไป
เผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากงานวจิยัสู่เครือข่ายวสิาหกิจชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ 
ค าช้ีแจง 1. การศึกษาดงักล่าวเป็นการศึกษาวจิยัเพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 

  2. การใหข้อ้มูลของท่านจะไม่กระทบกบัรายไดห้รือภาษีอากรแต่อยา่งใด 
3. การน าเสนอขอ้มูลจากการศึกษาวจิยัจะน าเสนอเป็นภาพรวม 
4. ขอขอบคุณกลุ่มวสิาหกิจชุมชนดงักล่าวท่ีใหข้อ้มูล มา ณ โอกาสน้ี 
5. แบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นการสอบถามขอ้มูลพื้นฐานของผูผ้ลิต ส่วน 
ท่ี 2 เป็นการศึกษาตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ี 3 เป็นการศึกษาปัญหาแหล่งทุน ส่วนท่ี 4 เป็น
การศึกษาเร่ืองการตลาด ส่วนท่ี 5 เป็นการศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการผลิตและ
การตลาดของกลุ่มฯ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐาน 
1. ช่ือเจา้ของกิจการ...................................................................บา้นเลขท่ี...........................

บา้น............................หมู่ท่ี............ ต  าบล  ..........................อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
โทร.............................................เบอร์มือถือ................................................................... 
กลุ่มผลิตภณัฑ.์................................................................................................................. 

2. เพศ 
  ชาย    หญิง 
3. อาย ุ   

ต ่ากวา่ 30 ปี   30 – 40 ปี   
41 – 50 ปี   51- 60 ปี   

มากกวา่ 60 ปี 

แบบสอบถามหมายเลข…… 
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4.    การศึกษา  
ประถมศึกษา   มธัยมศึกษาตอนตน้  
มธัยมศึกษาตอนปลาย  ปวช. 
ปวส.    ปริญญาตรี 
ปริญญาโท   สูงกวา่ปริญญาโท 

5. อาชีพหลกั(ใหห้มายเลข 1 ) อาชีพรอง(ใหห้มายเลข 2)   
ผลิตน ้ามนังาและผลิตภณัฑ์ เกษตรกร 
ผลิตถัว่ถัว่เหลืองแผน่ 
ผลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อ ถัว่ลิสงคัว่ 
เยบ็-ปัก ผา้ไต 
คา้ขาย    ขา้ราชการ 
ธุรกิจส่วนตวั   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................. 

6. รายไดร้วมของครอบครัวทั้งหมดโดยเฉล่ียต่อเดือน 
    ต ่ากวา่ 5,000          บาท  5,001 – 10,000         บาท 
    10,001 – 15,000     บาท  15,001 – 20,000       บาท 
    มากกวา่ 20,000      บาท    

7. การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
  เป็นสมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
  เป็นผูผ้ลิตอิสระ/ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มฯ  

กรณีเป็นสมาชิกรวม................ปี  เหตุผลท่ีเขา้เป็นสมาชิก   
เพราะ................................................................................................................ 
กรณีไม่เป็นสมาชิก เหตุผลท่ีไม่เขา้ร่วมเป็นสมาชิก   

 เพราะ................................................................................................................   
8. จ านวนแรงงานในครอบครัวท่ีด าเนินกิจการ...........................คน 

 
ส่วนที ่2 ข้อมูลต้นทุนการผลิต 
1. ตน้ทุนคงท่ี 

 การผลติถั่วเหลืองแผ่น(ถั่วเน่าแค่บ) 
วสัดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ 
1.1 โรงเรือนผลิต จ านวน..........โรง      มูลค่า...................บาทระยะเวลาใชง้าน................ปี 
1.2 หมอ้ตม้  จ านวน...........หมอ้   มูลค่ารวม.............บาท ระยะเวลาใชง้าน................ปี 
1.3 เคร่ืองโม่ จ านวน...........เคร่ือง มูลค่ารวม..............บาทระยะเวลาใชง้าน................ปี 
1.4 เคร่ืองหนีบ จ านวน...........เคร่ือง มูลค่ารวม.............บาทระยะเวลาใชง้าน................ปี 
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1.5 กะละมงั จ านวน...........ใบ       มูลค่ารวม.............บาทระยะเวลาใชง้าน.................ปี 
1.6 กระสอบส าหรับหมกั จ านวน.......ใบมูลค่ารวม.............บาทระยะเวลาใชง้าน..............ปี 
1.7 ตะแกรงตาก   จ  านวน.........แผง      มูลค่ารวม.............บาทระยะเวลาใชง้าน................ปี 
1.8 ถงัน ้า จ านวน.........ใบ        มูลค่ารวม.............บาทระยะเวลาใชง้าน.................ปี 
1.9 เตา  จ านวน...........เตา     มูลค่ารวม.............บาทระยะเวลาใชง้าน..................ปี 
1.10...........................................มูลค่า...................บาทระยะเวลาใชง้าน................ปี 
1.11...........................................มูลค่า...................บาทระยะเวลาใชง้าน................ปี 
1.12...........................................มูลค่า...................บาทระยะเวลาใชง้าน................ปี 
1.13...........................................มูลค่า...................บาทระยะเวลาใชง้าน................ปี 
1.14...........................................มูลค่า...................บาทระยะเวลาใชง้าน................ปี 
1.15...........................................มูลค่า...................บาทระยะเวลาใชง้าน................ปี 

2. ตน้ทุนผนัแปร 
2.1 ค่าวตัถุดิบ   

รายการท่ี 1 ถัว่เหลือง จ านวน.............................ลิตร/ถงั/ควายต่อการผลิต 1 คร้ัง  
วตัถุดิบราคา..................บาท/ถงั/ควาย เป็นเงินรวม....................บาท 

2.2 ค่าจา้งแรงงาน 
 2.2.1   ค่าจา้งแรงงานป้ัมหรือหนีบแผน่....................บาท/ตะแกรง/ถงั/ควาย 
  เป็นเงินรวม...............................บาท  
2.3   แรงงานในครอบครัวจ านวน............คน จ านวนวนัท่ีท างาน..........วนัต่อการผลิต..........คร้ัง 
2.4   ค่าฟืน จ านวน................. ล า ราคาล าละ..............บาท  เป็นเงินรวม............บาทใชส้ าหรับ 

 การผลิต.............................คร้ัง 
2.5  ค่าไฟฟ้า............................บาท/เดือน/ต่อการผลิต...............................คร้ัง 
2.6  ค่าน ้า.......................................บาท/เดือนต่อการผลิต...........................คร้ัง 
2.7   ค่าแก๊ส (ถา้มี)............บาท/เดือน/ต่อการผลิต...................คร้ัง 
2.8  ค่าถุงพลาสติกเป็นเงินรวม.............บาท    ต่อการผลิต................. คร้ัง 
2.9  ค่าบรรจุถุง หีบห่อ ค่าสติกเกอร์ตราสินคา้ เป็นเงิน.................บาท 
 ต่อผลผลิต...................... กก./ถุง/มดั/ควาย/จอ๊ย 
2.10 ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ คือ...................................................... เป็นเงิน......................บาท 
 ต่อการผลิต...................................กก./ถุง/มดั/ควาย/จอ๊ย 
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3. รายรับ 
จ านวนผลผลิตไดผ้ลผลิต คร้ังละ.......................มดั/จอ๊ย/ถุง 
ราคา มดั ละ.............บาท จ านวน............มดั  เป็นเงินรวม...........บาท 
หรือราคา จ๊อยละ.............บาท จ านวน........... จอ๊ย เป็นเงินรวม..........บาท 
หรือราคา ถุง ละ..............บาท จ านวน............ ถุง เป็นเงินรวม............บาท 

4 สถานท่ีจ าหน่ายผลผลิต   
   พอ่คา้รับซ้ือเร่  พอ่คา้รับซ้ือในหมู่บา้น 
   ขายส่งในตวัเมืองแม่ฮ่องสอน  ช่ือร้าน.......................... 
   ขายส่งในตวัเมืองเชียงใหม่   ช่ือร้าน....................... 
   ขายปลีกราคา.....................บาท/มดั/ถุง/จอ๊ย (ระบุขนาดของถุง) 
   บรรจุถุงละ.......................มดั/จอ๊ย 

5. ท่านอยากจะปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑข์องท่านอยา่งไร 
    เพิ่มก าลงัการผลิตใหม้ากข้ึน 
    พฒันาบรรจุภณัฑใ์หดี้ข้ึน 
    พฒันาฉลากและตราสินคา้ใหดี้ข้ึน 
    พฒันาประสิทธิภาพการผลิตโดยลดตน้ทุนการผลิต 
    พฒันาการผลิตใหไ้ดรั้บมาตรฐานอาหารและยา(อย.)หรือGMP 
    หาตลาดและช่องทางการจดัการจ าหน่ายเพิ่มข้ึน 
    อ่ืนๆ(โปรดระบุ)...................................................................................... 
 
ส่วนที ่3 ข้อมูลการหาแหล่งเงินทุน 
 1. การผลิตแต่ละปีท่านใชเ้งินทุนหมุนเวยีนประมาณ 

 ต ่ากวา่ 10,000      บาท  10,000-30,000        บาท 
30,001-60,000         บาท  60,001-100,000        บาท

 100,001-300,000      บาท  300,001-600,000     บาท
 600,001-1,000,000    บาท 

2. ท่านหาเงินทุนหมุนเวยีนมาจากไหน 
เงินออม คิดเป็นร้อยละ ................. 
เงินกูย้มื คิดเป็นร้อยละ.................. 
 รวม  100 % 
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3. ถา้ท่านกูย้มื ท่านกูย้มืจากแหล่งใด 
จากญาติหรือคนรู้จกั  จาก ธกส. 
สหกรณ์การเกษตร  ธนาคารพาณิชย ์
ธนาคารออมสิน   กองทุนหมู่บา้น 
แหล่งอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................................................ 

4. ท่านตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีนเพิ่มข้ึนหรือไม่ 
 ตอ้งการ(ตอบขอ้ 5) 
ไม่ตอ้งการ 

5. ท่านตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีนเพิ่มประมาณเท่าใด 
ไม่เกิน 10,000  บาท  10,001-50,000  บาท 
50,001-100,000  บาท  100,001-500,000 บาท 
500,001-1,000,000 บาท  มากกวา่ 1,000,000 บาท 

6. ถา้มีการระดมทุนส าหรับการจดัตั้งหรือด าเนินการวสิาหกิจชุมชน ท่านสามารถระดมทุนร่วม
ด าเนินการไดห้รือไม่ 

ร่วมระดมทุน(ไปตอบขอ้ 7) 
ไม่ร่วมระดมทุน 

7. ถา้ท่านจะร่วมด าเนินการวสิาหกิจ ท่านสามารถร่วมด าเนินการวสิาหกิจในวงเงินไม่เกินเท่าใด 
ไม่เกิน 1000  บาท   ไม่เกิน 3000 บาท 
ไม่เกิน 5000 บาท   ไม่เกิน 10000 บาท 
ไม่เกิน 50000 บาท 
 

ส่วนที ่4 : ข้อมูลเกีย่วกบัการท าการตลาด ของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯ 
ด้านผลติภัณฑ์ 
1.   ช่วงฤดูกาลท่ีผลิต.......................คือเดือน ....................................................................................................  
2.   ผลิตภณัฑข์องท่านท าบรรจุภณัฑแ์บบใด เช่น ใส่ถุง ใส่กล่อง ใส่ขวด และมีก่ีขนาด  
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
3. ใชต้รายีห่อ้ (แบรนด์) ในการจดัจ าหน่ายวา่.................................................................................................... 
4. จากขอ้ 3 กรณีใชต้รายีห่้อใหต้อบค าถามขอ้ 4.1 กรณีไม่มีตรายีห่้อใหต้อบค าถามขอ้ 4.2  
 4.1   ท่านคิดวา่ตราสินคา้มีความส าคญัต่อการจ าหน่ายล าไยอยา่งไร 
 ............................................................................................................................................................. 
 4.2    เหตุผลท่ีท่านไม่ติดตรายีห่อ้ในการจ าหน่ายเพราะ...................................................................... 
 ............................................................................................................................................................ 
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5.   ท่านมีการแปรรูปผลิตภณัฑข์องท่านเป็นผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ดว้ยหรือไม่ เช่น น ้ามนังาแปรรูปเป็นโลชัน่ 
 5.1   ถา้มีการแปรรูปเป็น ................................................................................................................... 
 5.2  ไม่มีการแปรรูป เพราะ ............................................................................................................... 
6.   ท่านคิดวา่ผลิตภณัฑท่ี์ท่านผลิต มีจุดแขง็และจุดอ่อนอยา่งไร 
   จุดแขง็ คือ  1.  ..................................................................................................................  
  2.  .................................................................................................................. 
  3. ...................................................................................................................  
  4.  .................................................................................................................. 
   จุดอ่อน คือ  1.  ..................................................................................................................  
  2.  ..................................................................................................................   
  3. ................................................................................................................... 
  4.  .................................................................................................................. 
7.   ท่านตอ้งการใหช่้วยเหลือทางดา้นการตลาดในดา้นใดบา้ง 
......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
 
ส่วนที ่5 ข้อมูลปัญหาที่เกดิจากการผลติและการตลาด 
1.ปัญหาท่ีพบจากการผลิตและการตลาด 

ประเด็นปัญหา ระดบัปัญหา 

 มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1.   ปัญหาราคาผลิตภณัฑต์กต ่า 
2.   ปัญหาราคาวตัถุดิบสูง 
3.   ปัญหาราคาฟืนสูงและหายาก 
4.   ปัญหาน ้ าเสีย 
5.   ปัญหาอากาศเสีย(ควนั,ฝุ่ น) 
6.   ปัญหาคุณภาพผลผลิตไม่ไดม้าตรฐาน 
7.   ปัญหาการขาดความรู้ในการพฒันาผลผลิต 
8.   ปัญหาขาดเทคโนโลยใีนการผลิต 
9.   ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มในการผลิตและไม่มีอ านาจต่อรอง 
10.   ปัญหาการขาดแคลนเงินทุนและแหล่งทุนสนบัสนุน 
11.   ปัญหาการขาดความรู้ทางการตลาดและแหล่งตลาดรับซ้ือ 
12.   ปัญหาการขนส่งและค่าขนส่งสูง 
ปัญหาอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 
13................................................................... 

14............................................................ 

     



 (8) 

2. แนวทางแกปั้ญหาและขอ้เสนอแนะ 
2.1 ปัญหาราคาผลผลิตตกต ่า  จะแกปั้ญหาดว้ยการ 

(1) ....................................................................................................................... 
(2) ....................................................................................................................... 
4.1) ปัญหาราคาวตัถุดิบสูง  แกปั้ญหาดว้ยการ 
(1) ...................................................................................................................... 
(2) ..................................................................................................................... 

2.3   ปัญหาราคาเช้ือเพลิง(ราคาฟืน) สูงและหายาก  แกปั้ญหาดว้ยการ 
(1) .................................................................................................................... 
(2) .................................................................................................................... 

2.4   ปัญหามลภาวะ น ้าเสีย อากาศเสีย แกปั้ญหาดว้ยการ 
(1) .................................................................................................................. 
(2) .................................................................................................................. 

2.5   ปัญหาไม่มีอ านาจต่อรอง แกปั้ญหาดว้ยการ 
(1) .................................................................................................................. 
(2) .................................................................................................................. 

2.6   ปัญหาขาดแคลนเงินลงทุนและแหล่งทุน  แกปั้ญหาดว้ยการ 
(1) ................................................................................................................ 
(2) ................................................................................................................ 

2.7 ปัญหาการขาดความรู้ดา้นเทคโนโลยกีารผลิตและความรู้ดา้นการตลาด   
 แกปั้ญหาดว้ยการ 

(1) ................................................................................................................. 
(2) ................................................................................................................ 

2.8   แนวทางแกปั้ญหาอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 
(1) ............................................................................................................... 
(2) ............................................................................................................... 

ขอขอบคุณทุกท่านทีใ่นความร่วมมือด้วยดี 
คณะผู้วจัิยจากมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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แบบสอบถามผู้ผลติถั่วแปหล่อ ถั่วแปจ่อและถั่วลสิงคัว่ 

โครงการวิจัย โครงการวิจัยการจัดการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชนในการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่วเหลืองและน ้ ามนังาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู และบ้านสบสอย     
ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการผลิต ตน้ทุนการผลิต การระดมทรัพยากรในชุมชน เพื่อการพึ่งพา
ตนเองของชุมชนในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่วเหลืองและน ้ ามันงา ของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบา้นปางหมู และบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

2. เพื่อพฒันารูปแบบการผลิต การระดมทุน ให้เป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับ
ทรัพยากรของชุมชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งตนเอง 

3. เพื่อน ารูปแบบการพฒันาวิสาหกิจชุมชนภายใตก้ารพึ่งพาทรัพยากรภายในชุมชนท้องถ่ินไป
เผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากงานวจิยัสู่เครือข่ายวสิาหกิจชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ 
ค าช้ีแจง 1. การศึกษาดงักล่าวเป็นการศึกษาวจิยัเพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 

  2. การใหข้อ้มูลของท่านจะไม่กระทบกบัรายไดห้รือภาษีอากรแต่อยา่งใด 
3. การน าเสนอขอ้มูลจากการศึกษาวจิยัจะน าเสนอเป็นภาพรวม 
4. ขอขอบคุณกลุ่มวสิาหกิจชุมชนดงักล่าวท่ีใหข้อ้มูล มา ณ โอกาสน้ี 
5. แบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นการสอบถามขอ้มูลพื้นฐานของผูผ้ลิต ส่วน
ท่ี 2 เป็นการศึกษาตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ี 3 เป็นการศึกษาปัญหาแหล่งทุน ส่วนท่ี 4 เป็น
การศึกษาเร่ืองการตลาด ส่วนท่ี 5 เป็นการศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการผลิตและ
การตลาดของกลุ่มฯ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐาน 
1. ช่ือเจา้ของกิจการ...................................................................บา้นเลขท่ี...........................

บา้น............................หมู่ท่ี............ ต าบล  ..........................อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
โทร.............................................เบอร์มือถือ.................................................................... 
กลุ่มผลิตภณัฑ.์................................................................................................................. 

2. เพศ 
  ชาย    หญิง 
3. อาย ุ   

ต ่ากวา่ 30 ปี   30 – 40 ปี   
41 – 50 ปี   51- 60 ปี  
มากกวา่ 60 ปี 

แบบสอบถามหมายเลข…… 
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4.    การศึกษา  
ประถมศึกษา   มธัยมศึกษาตอนตน้  
มธัยมศึกษาตอนปลาย  ปวช. 
ปวส.    ปริญญาตรี 
ปริญญาโท   สูงกวา่ปริญญาโท 

5. อาชีพหลกั(ใหห้มายเลข 1 ) อาชีพรอง(ใหห้มายเลข 2)   
ผลิตน ้ามนังาและผลิตภณัฑ์ เกษตรกร 
ผลิตถัว่เน่าแผน่ 
ผลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อ ถัว่ลิสงคัว่ 
เยบ็-ปัก ผา้ไต 
คา้ขาย    ขา้ราชการ 
ธุรกิจส่วนตวั   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................. 

6. รายไดร้วมของครอบครัวทั้งหมดโดยเฉล่ียต่อเดือน 
    ต ่ากวา่ 5,000          บาท  5,001 – 10,000         บาท 
    10,001 – 15,000     บาท  15,001 – 20,000       บาท 
    มากกวา่ 20,000      บาท    

7. การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
  เป็นสมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
  เป็นผูผ้ลิตอิสระ/ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มฯ  

กรณีเป็นสมาชิกรวม................ปี  เหตุผลท่ีเขา้เป็นสมาชิก   
เพราะ................................................................................................................ 
กรณีไม่เป็นสมาชิก เหตุผลท่ีไม่เขา้ร่วมเป็นสมาชิก   

 เพราะ................................................................................................................   
8. จ านวนแรงงานในครอบครัวท่ีด าเนินกิจการ...........................คน 

 
ส่วนที ่2 ข้อมูลต้นทุนการผลิต 
1. ตน้ทุนคงท่ี 

 การผลิตถัว่แปหล่อ แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ 
วสัดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ 
1.1 โรงเรือนผลิต จ านวน.......โรง มูลค่ารวม..............บาทระยะเวลาใชง้าน................ปี 
1.2 กะทะส าหรับคัว่หรือทอด จ านวน....ใบ มูลค่ารวม..............บาทระยะเวลาใชง้าน........ปี 
1.3 กะละมงัแช่ จ านวน...........ใบ       มูลค่ารวม.............บาทระยะเวลาใชง้าน................ปี 
1.4 ท่ีตกัถัว่(กระชอน)จ านวน...........ใบมูลค่ารวม.............บาทระยะเวลาใชง้าน................ปี 
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1.5 เตา  จ านวน...........เตา     มูลค่ารวม.............บาทระยะเวลาใชง้าน................ปี 
1.6 ถงัน ้า จ านวน.........ใบ        มูลค่ารวม.............บาทระยะเวลาใชง้าน................ปี 
1.7 ไมค้ัว่หรือตะหลิวจ านวน.........ดา้ม มูลค่ารวม.............บาทระยะเวลาใชง้าน...............ปี 
1.8 เส่ือส าหรับตาก จ านวน.........ผนื มูลค่ารวม.............บาทระยะเวลาใชง้าน................ปี 
1.9 กะดง้     จ านวน.........ใบ       มูลค่ารวม.............บาทระยะเวลาใชง้าน................ปี 
1.10...........................................มูลค่ารวม.............บาทระยะเวลาใชง้าน................ปี
1.11...........................................มูลค่ารวม.............บาทระยะเวลาใชง้าน................ปี
1.12...........................................มูลค่ารวม.............บาทระยะเวลาใชง้าน................ปี 
1.13...........................................มูลค่ารวม.............บาทระยะเวลาใชง้าน................ปี 
1.14...........................................มูลค่ารวม.............บาทระยะเวลาใชง้าน................ปี 
1.15...........................................มูลค่ารวม.............บาทระยะเวลาใชง้าน................ปี 

2. ตน้ทุนผนัแปร 
2.1  ค่าวตัถุดิบ   
รายการท่ี 1  ถัว่แปหล่อ จ านวน.............................ถงั.....................ลิตรต่อการผลิต 1 คร้ัง 

วตัถุดิบราคา..................บาท/ถงั/ควาย เป็นเงินรวม...................บาท 
รายการท่ี 2   ถัว่ลิสง จ านวน.............................ถงั.....................ลิตรต่อการผลิต 1 คร้ัง  

วตัถุดิบราคา........................บาท/ถงั/ควาย เป็นเงินรวม.................บาท 
รายการท่ี 3   เกลือป่น จ านวนท่ีใช.้..................กรัม/ถุง/ลิตรต่อการผลิต 1 คร้ัง  

เกลือป่นราคา......................บาทต่อกรัม/ถุง/ลิตรเป็นเงินรวม.................บาท 
รายการท่ี 4  น ้ามนัพืช จ านวนท่ีใช.้..................กิโลกรัม/ถุง/ลิตรต่อถัว่...............ลิตร 

ราคา........................บาทต่อกิโลกรัม/ถุง/ลิตรเป็นเงินรวม...................บาท 
2.2  ค่าจา้งแรงงาน 
 2.2.1    ค่าจา้งแรงงานแกะเปลือกราคา....................บาท/ถงั/ลิตร 
  เป็นเงินรวม.............................บาท  
 2.2.2    ค่าจา้งคัว่หรือทอด..........................บาท/ถงั/ลิตร/ควาย 
2.3  แรงงานในครอบครัวจ านวน.....................คน จ านวนวนัท่ีท างาน.....................วนั 

ต่อการผลิต........................คร้ัง 
2.4 ค่าฟืน จ านวน................. ล า ราคาล าละ..............บาท  เป็นเงินรวม............บาท 

ใชส้ าหรับการผลิต............................ถงั/คร้ัง/ควาย/ลิตร 
2.5 ค่าไฟฟ้า............................บาท/เดือน/ต่อการผลิต...............................คร้ัง 
2.6 ค่าน ้า.......................................บาท/เดือนต่อการผลิต...........................คร้ัง 
2.7  ค่าแก๊ส (ถา้มี)............บาท/เดือน/ต่อการผลิต...................คร้ัง 
2.8  ค่าถุงพลาสติกเป็นเงิน...................บาท    ต่อการผลิต................. คร้ัง 
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2.9  ค่าบรรจุถุง หีบห่อ ค่าสติกเกอร์ตราสินคา้ เป็นเงิน.................บาท 
 ต่อผลผลิต...................... ถงั/ลิตร/ควาย 
2.10 ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ คือ...................................................... เป็นเงินรวม.................บาท 

ต่อการผลิต...................................ถงั/คร้ัง/ควาย/ลิตร 
3. รายรับจ านวนผลผลิตไดผ้ลผลิต คร้ังละ...............ลิตร/ถงั/ถุง ขนาดบรรจุถุงละ.................กรัม 

  ราคา กิโลกรัม ละ.............บาท จ านวน............กก.เป็นเงินรวม...........บาท 
  ราคา ลิตรละ.............บาท จ านวน........... ลิตร เป็นเงินรวม...............บาท 
  ราคา ถุง ละ..............บาท จ านวน............ ถุง เป็นเงินรวม.................บาท 
  ราคา ถงั ละ..............บาท จ านวน............ ถงั เป็นเงินรวม..................บาท 

4. สถานท่ีจ าหน่ายผลผลิต   
   พอ่คา้รับซ้ือเร่  พอ่คา้รับซ้ือในหมู่บา้น 
   ขายส่งในตวัเมืองแม่ฮ่องสอน  ช่ือร้าน.......................... 
   ขายส่งในตวัเมืองเชียงใหม่   ช่ือร้าน....................... 
   ขายปลีกราคา.....................บาท/กก./ลิตร/ถุง/ถงั (ระบุขนาดของถุง) 
   บรรจุถุงละ.......................กรัม/ขีด 

5. ท่านอยากจะปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑข์องท่านอยา่งไร 
    เพิ่มก าลงัการผลิตใหม้ากข้ึน 
    พฒันาบรรจุภณัฑใ์หดี้ข้ึน 
    พฒันาฉลากและตราสินคา้ใหดี้ข้ึน 
    พฒันาประสิทธิภาพการผลิตโดยลดตน้ทุนการผลิต 
    พฒันาการผลิตใหไ้ดรั้บมาตรฐานอาหารและยา(อย.)หรือGMP 
    หาตลาดและช่องทางการจดัการจ าหน่ายเพิ่มข้ึน 
    อ่ืนๆ(โปรดระบุ)...................................................................................... 
ส่วนที ่3 ข้อมูลการหาแหล่งเงินทุน 
1. การผลิตแต่ละปีท่านใชเ้งินทุนหมุนเวยีนประมาณ 

 ต ่ากวา่ 10,000      บาท  10,000-30,000        บาท 
30,001-60,000         บาท  60,001-100,000        บาท

 100,001-300,000      บาท  300,001-600,000     บาท
 600,001-1,000,000    บาท 

2. ท่านหาเงินทุนหมุนเวยีนมาจากไหน 
เงินออม คิดเป็นร้อยละ ................. 
เงินกูย้มื คิดเป็นร้อยละ.................. 
 รวม 100 % 
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3. ถา้ท่านกูย้มื ท่านกูย้มืจากแหล่งใด 
จากญาติหรือคนรู้จกั  จาก ธกส. 
สหกรณ์การเกษตร  ธนาคารพาณิชย ์
ธนาคารออมสิน   กองทุนหมู่บา้น 
แหล่งอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................................................ 

4. ท่านตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีนเพิ่มข้ึนหรือไม่ 
 ตอ้งการ(ตอบขอ้ 5) 
ไม่ตอ้งการ 

5. ท่านตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีนเพิ่มประมาณเท่าใด 
ไม่เกิน 10,000  บาท  10,001-50,000  บาท 
50,001-100,000  บาท  100,001-500,000 บาท 
500,001-1,000,000 บาท  มากกวา่ 1,000,000 บาท 

6. ถา้มีการระดมทุนส าหรับการจดัตั้งหรือด าเนินการวสิาหกิจชุมชน ท่านสามารถระดมทุนร่วมด าเนินการ
ไดห้รือไม ่

ร่วมระดมทุน(ไปตอบขอ้ 7) 
ไม่ร่วมระดมทุน 

7. ถา้ท่านจะร่วมด าเนินการวสิาหกิจ ท่านสามารถร่วมด าเนินการวสิาหกิจในวงเงินไม่เกินเท่าใด 
ไม่เกิน 1000  บาท   ไม่เกิน 3000 บาท 
ไม่เกิน 5000 บาท   ไม่เกิน 10000 บาท 
ไม่เกิน 50000 บาท 
 

ส่วนที ่4 : ข้อมูลเกีย่วกบัการท าการตลาด ของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯ 
ด้านผลติภัณฑ์ 
1.   ช่วงฤดูกาลท่ีผลิต.......................คือเดือน ......................................................................................  
2. ผลิตภณัฑข์องท่านท าบรรจุภณัฑแ์บบใด เช่น ใส่ถุง ใส่กล่อง ใส่ขวด และมีก่ีขนาด 
............................................................................................................................................................. 
3. ใชต้รายีห่อ้ (แบรนด์) ในการจดัจ าหน่ายวา่................................................................................... 
4. จากขอ้ 3 กรณีใชต้รายีห่้อใหต้อบค าถามขอ้ 4.1 กรณีไม่มีตรายีห่้อใหต้อบค าถามขอ้ 4.2  
 4.1   ท่านคิดวา่ตราสินคา้มีความส าคญัต่อการจ าหน่ายล าไยอยา่งไร 
 ............................................................................................................................................ 
 4.2    เหตุผลท่ีท่านไม่ติดตรายีห่อ้ในการจ าหน่ายเพราะ...................................................... 
 ............................................................................................................................................ 
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5.   ท่านมีการแปรรูปผลิตภณัฑข์องท่านเป็นผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ดว้ยหรือไม่ เช่น น ้ามนังาแปรรูปเป็นโลชัน่ 
 5.1   ถา้มีการแปรรูปเป็น ...................................................................................................... 
 5.2  ไม่มีการแปรรูป เพราะ ................................................................................................. 
6.   ท่านคิดวา่ผลิตภณัฑท่ี์ท่านผลิต มีจุดแขง็และจุดอ่อนอยา่งไร 
   จุดแขง็ คือ  1.  .....................................................................................................................  
  2.  .....................................................................................................................  
  3. ......................................................................................................................  
  4.  ..................................................................................................................... 
   จุดอ่อน คือ  1.  .....................................................................................................................  
  2.  ....................................................................................................................   
  3. ...................................................................................................................... 
7.   ท่านตอ้งการใหช่้วยเหลือทางดา้นการตลาดในดา้นใดบา้ง 
............................................................................................................................................................. 
 
ส่วนที ่5 ข้อมูลปัญหาที่เกดิจากการผลติและการตลาด 

 
 

ประเด็นปัญหา ระดบัปัญหา 

 มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1.   ปัญหาราคาผลิตภณัฑต์กต ่า 
2.   ปัญหาราคาวตัถุดิบสูง 
3.   ปัญหาราคาฟืนสูงและหายาก 
4.   ปัญหาน ้ าเสีย 
5.   ปัญหาอากาศเสีย(ควนั,ฝุ่ น) 
6.   ปัญหาคุณภาพผลผลิตไม่ไดม้าตรฐาน 
7.   ปัญหาการขาดความรู้ในการพฒันาผลผลิต 
8.   ปัญหาขาดเทคโนโลยใีนการผลิต 
9.   ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มในการผลิตและไม่มีอ านาจต่อรอง 
10.   ปัญหาการขาดแคลนเงินทุนและแหล่งทุนสนบัสนุน 
11.   ปัญหาการขาดความรู้ทางการตลาดและแหล่งตลาดรับซ้ือ 
12.   ปัญหาการขนส่งและค่าขนส่งสูง 
ปัญหาอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 
13................................................................... 

14............................................................ 
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แนวทางแกปั้ญหาและขอ้เสนอแนะ 
1. ปัญหาราคาผลผลิตตกต ่า  จะแกปั้ญหาดว้ยการ 

(1) ....................................................................................................................... 
(2) ....................................................................................................................... 

2. ปัญหาราคาวตัถุดิบสูง  แกปั้ญหาดว้ยการ 
(1) ...................................................................................................................... 
(2) ..................................................................................................................... 

3   ปัญหาราคาเช้ือเพลิง(ราคาฟืน) สูงและหายาก แกปั้ญหาดว้ยการ 
(1) .................................................................................................................... 
(2) .................................................................................................................... 

4.   ปัญหามลภาวะ น ้าเสีย อากาศเสีย แกปั้ญหาดว้ยการ 
(1) .................................................................................................................. 
(2) .................................................................................................................. 

5.   ปัญหาไม่มีอ านาจต่อรอง แกปั้ญหาดว้ยการ 
(1) .................................................................................................................. 
(2) .................................................................................................................. 

6.   ปัญหาขาดแคลนเงินลงทุนและแหล่งทุน  แกปั้ญหาดว้ยการ 
(1) ................................................................................................................ 
(2) ................................................................................................................ 

7. ปัญหาการขาดความรู้ดา้นเทคโนโลยกีารผลิตและความรู้ดา้นการตลาด   
 แกปั้ญหาดว้ยการ 

(1) ................................................................................................................. 
(2) ................................................................................................................ 

8.   แนวทางแกปั้ญหาอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 
(1) ............................................................................................................... 
(2) ............................................................................................................... 

ขอขอบคุณทุกท่านทีใ่นความร่วมมือด้วยดี 
คณะผู้วจัิยจากมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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แบบสอบถามกลุ่มผู้ผลติน า้มนังา 

โครงการวิจัย โครงการวิจัยการจัดการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชนในการผลิต
ผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ ามนังาของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมู และบา้นสบสอย ต าบล
ปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการผลิต ตน้ทุนการผลิต การระดมทรัพยากรในชุมชน เพื่อการพึ่งพา
ตนเองของชุมชนในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่วเหลืองและน ้ ามันงา ของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบา้นปางหมู และบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

2. เพื่อพฒันารูปแบบการผลิต การระดมทุน ให้เป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับ
ทรัพยากรของชุมชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งตนเอง 

3. เพื่อน ารูปแบบการพฒันาวิสาหกิจชุมชนภายใตก้ารพึ่งพาทรัพยากรภายในชุมชนท้องถ่ินไป
เผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากงานวจิยัสู่เครือข่ายวสิาหกิจชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ 
ค าช้ีแจง   1. การศึกษาดงักล่าวเป็นการศึกษาวจิยัเพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 

  2. การใหข้อ้มูลของท่านจะไม่กระทบกบัรายไดห้รือภาษีอากรแต่อยา่งใด 
3. การน าเสนอขอ้มูลจากการศึกษาวจิยัจะน าเสนอเป็นภาพรวม 
4. ขอขอบคุณกลุ่มวสิาหกิจชุมชนดงักล่าวท่ีใหข้อ้มูล มา ณ โอกาสน้ี 
5. แบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นการสอบถามขอ้มูลพื้นฐานของผูผ้ลิต ส่วน

ท่ี 2 เป็นการศึกษาตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ี 3 เป็นการศึกษาปัญหาแหล่งทุน ส่วนท่ี 4 เป็นการศึกษาเร่ือง
การตลาด ส่วนท่ี 5 เป็นการศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการผลิตและการตลาดของกลุ่มฯ 
ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐาน 

1. ช่ือเจา้ของกิจการ.....................................................................บา้นเลขท่ี.........................
บา้น...........................หมู่ท่ี............ ต  าบล  ..........................อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
โทร.............................................เบอร์มือถือ.................................................................... 
กลุ่มผลิตภณัฑ.์............................................................................................................... 

2. เพศ 
  ชาย    หญิง 
3. อาย ุ   

ต ่ากวา่ 30 ปี  30 – 40 ปี   
41 – 50 ปี  51- 60 ปี      

   มากกวา่ 60 ปี 
 

แบบสอบถามหมายเลข…… 
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4.    การศึกษา  
ประถมศึกษา   มธัยมศึกษาตอนตน้  
มธัยมศึกษาตอนปลาย  ปวช. 
ปวส.    ปริญญาตรี 
ปริญญาโท   สูงกวา่ปริญญาโท 

5. อาชีพหลกั(ใหห้มายเลข 1 ) อาชีพรอง(ใหห้มายเลข 2)   
ผลิตน ้ามนังาและผลิตภณัฑ์ เกษตรกร 
ผลิตถัว่เน่าแผน่ 
ผลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อ ถัว่ลิสงคัว่ 
เยบ็-ปัก ผา้ไต 
คา้ขาย    ขา้ราชการ 
ธุรกิจส่วนตวั   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................. 

6. รายไดร้วมของครอบครัวทั้งหมดโดยเฉล่ียต่อเดือน 
    ต ่ากวา่ 5,000          บาท  5,001 – 10,000         บาท 
    10,001 – 15,000     บาท  15,001 – 20,000       บาท 
    มากกวา่ 20,000      บาท    

7. การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
  เป็นสมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
  เป็นผูผ้ลิตอิสระ/ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มฯ  

กรณีเป็นสมาชิกรวม................ปี  เหตุผลท่ีเขา้เป็นสมาชิก   
เพราะ................................................................................................................ 
กรณีไม่เป็นสมาชิก เหตุผลท่ีไม่เขา้ร่วมเป็นสมาชิก   

 เพราะ................................................................................................................   
8. จ านวนแรงงานในครอบครัวท่ีด าเนินกิจการ...........................คน 

 
ส่วนที ่2 ข้อมูลต้นทุนการผลิต 
1. ตน้ทุนคงท่ี 

 การผลติน า้มันงา 
วสัดุ อุปกรณ์ท่ีใช ้

1.1 โรงเรือนผลิต จ านวน.......โรง มูลค่ารวม..............บาทอายกุารใชง้าน................ปี 
1.2 ตะแกรงร่อนงา จ านวน.......อนัมูลค่ารวม..............บาทอายกุารใชง้าน................ปี 
1.3 ผา้ขาวบางส าหรับกรองน ้ ามนังา ราคา..............บาท ต่อผนื ใชจ้  านวน..............ผืน      
   มูลค่ารวม.............บาท ใชก้รองได.้..........................คร้ัง 
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1.4 ผา้เตน็ทส์ าหรับตากงา จ านวน......ผนื ราคาผืนละ......บาท มูลค่ารวม.....บาทอายกุารใชง้าน.........ปี 
1.5 ป๊ัมมือส าหรับป๊ัมน ้ามนังาใส่ถงั จ  านวน.......ตวั ราคาตวัละ........บาท มูลค่ารวม.....บาท  
   อายกุารใชง้าน.............ปี 

1.6 ถงัน ้าพลาสติก จ านวน.......ใบ ราคาใบละ.........บาท มูลค่ารวม.........บาทอายใุชง้าน......ปี 
1.7 ถงัน ้า 20 ลิตร จ านวน.......ใบ ราคาใบละ.........บาท มูลค่ารวม.........บาทอายใุชง้าน.......ปี 
1.8 กรวยส าหรับกรองน ้ามนังา จ านวน.........อนั ราคาอนัละ.........บาท มูลค่ารวม.......บาท 
      อายใุชง้าน...............ปี 
1.9 กะดง้ฝัดงา จ านวน.........ใบ ราคาใบละ.........บาท มูลค่ารวม.........บาทอายใุชง้าน..........ปี 
1.10 ขนัน ้าส าหรับตกัน ้ามนังาเพื่อกรองจ านวน.........ใบ ราคาใบละ.........บาท  
      มูลค่ารวม.............บาทอายใุชง้าน...............ปี 
1.11 กระสอบบรรจุงาดิบจ านวน......ใบ ราคาใบละ.....บาท มูลค่ารวม.......บาทอายใุชง้า.....ปี 
1.12 พดัลม ส าหรับเป่าคดังา จ านวน.......ตวั ราคาตวัละ.........บาทมูลค่ารวม.............บาทอาย ุ  
       การใชง้าน................ปี 
1.13 ชุดครกอีดงา ขนาดบรรจุงา...............ถงั จ  านวน............ชุด มูลค่าชุดละ...........บาท  
       เป็นเงินรวม.................บาท อายกุารใชง้าน.................ปี 
 1.14 ป๊ัมน ้าส าหรับลา้งอุปกรณ์ ราคาเคร่ืองละ..............บาท จ านวน........เคร่ือง  
        อายกุารใชง้าน.....................ปี 
 1.15 ท่ีตากงา มูลค่ารวม...................บาท อายกุารใชง้าน................ปี 
1.16 อ่ืนๆ.............................................มูลค่า...................บาท อายกุารใชง้าน..............ปี 
1.17 อ่ืนๆ.............................................มูลค่า...................บาท อายกุารใชง้าน..............ปี 
1.18 อ่ืนๆ.............................................มูลค่า...................บาท อายกุารใชง้าน..............ปี 
1.19 อ่ืนๆ.............................................มูลค่า...................บาท อายกุารใชง้าน..............ปี 
1.20 อ่ืนๆ.............................................มูลค่า...................บาท อายกุารใชง้าน..............ปี 

2. ตน้ทุนผนัแปร 
2.1 ค่าวตัถุดิบ   

รายการท่ี 1  งาขาว จ านวน.............................ถงั.....................ลิตรต่อการผลิต 1 คร้ัง  
วตัถุดิบราคา..................บาท/ถงั/ควาย เป็นเงินรวม...................บาท 

รายการท่ี 2  งาด า จ  านวน.............................ถงั.....................ลิตรต่อการผลิต 1 คร้ัง  
วตัถุดิบราคา........................บาท/ถงั เป็นเงินรวม.................บาท 

รายการท่ี 3  ขวดแกว้ขนาดบรรจุ 88 ซีซี จ  านวนท่ีใช.้..................ขวดต่อการผลิต...............คร้ัง 
ราคาขวดละ............บาท เป็นเงินรวม...................บาทต่อ..............คร้ัง 

รายการท่ี 4 ขวดแกว้ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จ  านวนท่ีใช.้..................ขวดต่อการผลิต...............คร้ัง 
ราคาขวดละ............บาท เป็นเงินรวม...................บาทต่อ..............คร้ัง 
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รายการท่ี 5 ขวดแกว้ขนาดบรรจุ 500 ซีซี จ  านวนท่ีใช.้..................ขวดต่อการผลิต...............คร้ัง 
ราคาขวดละ............บาท เป็นเงินรวม...................บาทต่อ..............คร้ัง 

รายการท่ี 6  ฉลากติดขวดขนาด 88 ซีซี ราคาแผน่ละ..............บาทใชค้ร้ังละ........แผน่ 
รายการท่ี 7  ฉลากติดขวดขนาด 200 ซีซี ราคาแผน่ละ..............บาทใชค้ร้ังละ........แผน่ 
รายการท่ี 8  ฉลากติดขวดขนาด 500 ซีซี ราคาแผน่ละ..............บาทใชค้ร้ังละ........แผน่ 
รายการท่ี 9  ถุงพลาสติกบรรจุน ้ามนังา ส าหรับขายส่งใชค้ร้ังละ.............ถุงราคาถุงละ..........บาท 
รายการท่ี 10 กล่องกระดาษบรรจุ ราคาใบละ............บาท ใชค้ร้ังละ...............ใบ 

2.2 ค่าจา้งแรงงาน 
 2.2.1 ค่าจา้งแรงงานอีดงา............บาท/ต่อวนั จ  านวน.....คน สามารถอีดงาไดจ้  านวน.......ถงั  
 2.2.2 ค่าจา้งคดั- ฝัดงา...........บาท/ต่อวนั จ  านวน.........คน สามารถฝัดงาไดจ้  านวน…....ถงั  

2.2.3 ค่าจา้งตาก-ขน-เก็บ.........บาท/ต่อวนั จ  านวน......คน สามารถตากงาไดจ้  านวน.......ถงั  
2.2.4 ค่าจา้งกรองน ้ามนังา............บาท/ต่อวนั จ  านวน...........คน สามารถกรองน ้ามนังาได ้ 
         จ  านวน.......... ถงั  
2.2.5 ค่าจา้งบรรจุขวด-ติดฉลาก...........บาท/ต่อวนั จ  านวน...........คน สามารถบรรจุขวด-ติด 

  ฉลากไดจ้  านวน.......... ขวด  
2.3   แรงงานในครอบครัวจ านวน..............คน จ านวนวนัท่ีท างาน................วนัต่อการผลิต............คร้ัง 
2.4 ค่าไฟฟ้า............................บาท/เดือน/ต่อการผลิต...............................คร้ัง 
2.5 ค่าน ้า.......................................บาท/เดือนต่อการผลิต...........................คร้ัง 
2.6   ค่าแก๊ส (ถา้มี)............บาท/เดือน/ต่อการผลิต...................คร้ัง 
2.7   ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ คือ...................................................... เป็นเงินรวม.................บาท          
        ต่อการผลิต...................................ถงั/คร้ัง/ควาย/ลิตร 

3. รายรับจ านวนผลผลิตไดผ้ลผลิตน ้ามนังา คร้ังละ...............ลิตร ขนาดบรรจุถุงละ...............ลิตร 
ราคาขายส่ง 

 ราคา ลิตรละ.............บาท จ านวน........... ลิตร เป็นเงินรวม...............บาท 
 ราคา ถุง ละ..............บาท จ านวน............ ถุง เป็นเงินรวม.................บาท 
 ราคา ถงั ละ..............บาท จ านวน............ ถงั เป็นเงินรวม..................บาท 

 ราคาขายปลีก 
  ขนาด บรรจุ 88 ซีซี จ  านวนท่ีได.้...........ขวดราคาขายขวดละ............บาท 
  ขนาด บรรจุ 200 ซีซี จ  านวนท่ีได.้...........ขวดราคาขายขวดละ............บาท 
  ขนาด บรรจุ 500 ซีซี จ  านวนท่ีได.้...........ขวดราคาขายขวดละ............บาท 
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4. สถานท่ีจ าหน่ายผลผลิต   
   พอ่คา้รับซ้ือเร่  พอ่คา้รับซ้ือในหมู่บา้น 
   ขายส่งในตวัเมืองแม่ฮ่องสอน  ช่ือร้าน.......................... 
   ขายส่งในตวัเมืองเชียงใหม่   ช่ือร้าน....................... 
   ขายปลีกราคา.....................บาท/กก./ลิตร/ถุง/ถงั (ระบุขนาดของถุง) 
   บรรจุถุงละ.......................กรัม/ขีด 

5. ท่านอยากจะปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑข์องท่านอยา่งไร 
    เพิ่มก าลงัการผลิตใหม้ากข้ึน 
    พฒันาบรรจุภณัฑใ์หดี้ข้ึน 
    พฒันาฉลากและตราสินคา้ใหดี้ข้ึน 
    พฒันาประสิทธิภาพการผลิตโดยลดตน้ทุนการผลิต 
    พฒันาการผลิตใหไ้ดรั้บมาตรฐานอาหารและยา(อย.)หรือGMP 
    หาตลาดและช่องทางการจดัการจ าหน่ายเพิ่มข้ึน 
    อ่ืนๆ(โปรดระบุ)...................................................................................... 
 
ส่วนที ่3 ข้อมูลการหาแหล่งเงินทุน 
1. การผลิตแต่ละปีท่านใชเ้งินทุนหมุนเวยีนประมาณ 

 ต ่ากวา่ 10,000      บาท  10,000-30,000        บาท 
30,001-60,000         บาท  60,001-100,000        บาท

 100,001-300,000      บาท  300,001-600,000     บาท
 600,001-1,000,000    บาท 

2. ท่านหาเงินทุนหมุนเวยีนมาจากไหน 
เงินออม คิดเป็นร้อยละ ................. 
เงินกูย้มื คิดเป็นร้อยละ.................. 
 รวม 100 % 

3. ถา้ท่านกูย้มื ท่านกูย้มืจากแหล่งใด 
จากญาติหรือคนรู้จกั  จาก ธกส. 
สหกรณ์การเกษตร  ธนาคารพาณิชย ์
ธนาคารออมสิน   กองทุนหมู่บา้น 
แหล่งอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................................................ 

4. ท่านตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีนเพิ่มข้ึนหรือไม่ 
 ตอ้งการ(ตอบขอ้ 5) 
ไม่ตอ้งการ 



 (21) 

5. ท่านตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีนเพิ่มประมาณเท่าใด 
ไม่เกิน 10,000  บาท  10,001-50,000  บาท 
50,001-100,000  บาท  100,001-500,000 บาท 
500,001-1,000,000 บาท  มากกวา่ 1,000,000 บาท 

6. ถา้มีการระดมทุนส าหรับการจดัตั้งหรือด าเนินการวสิาหกิจชุมชน ท่านสามารถระดมทุนร่วมด าเนินการ
ไดห้รือไม ่

ร่วมระดมทุน(ไปตอบขอ้ 7) 
ไม่ร่วมระดมทุน 

7. ถา้ท่านจะร่วมด าเนินการวสิาหกิจ ท่านสามารถร่วมด าเนินการวสิาหกิจในวงเงินไม่เกินเท่าใด 
ไม่เกิน 1000  บาท   ไม่เกิน 3000 บาท 
ไม่เกิน 5000 บาท   ไม่เกิน 10000 บาท 
ไม่เกิน 50000 บาท 

 
ส่วนที ่4 : ข้อมูลเกีย่วกบัการท าการตลาด ของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯ 
ด้านผลติภัณฑ์ 
1.   ช่วงฤดูกาลท่ีผลิต.......................คือเดือน ......................................................................................  
2. ผลิตภณัฑข์องท่านท าบรรจุภณัฑแ์บบใด เช่น ใส่ถุง ใส่กล่อง ใส่ขวด และมีก่ีขนาด 
............................................................................................................................................................. 
3. ใชต้รายีห่อ้ (แบรนด์) ในการจดัจ าหน่ายวา่................................................................................... 
4. จากขอ้ 3 กรณีใชต้รายีห่้อใหต้อบค าถามขอ้ 4.1 กรณีไม่มีตรายีห่้อใหต้อบค าถามขอ้ 4.2  
 4.1   ท่านคิดวา่ตราสินคา้มีความส าคญัต่อการจ าหน่ายล าไยอยา่งไร 
 ............................................................................................................................................ 
 4.2    เหตุผลท่ีท่านไม่ติดตรายีห่อ้ในการจ าหน่ายเพราะ...................................................... 
 ............................................................................................................................................ 
5.   ท่านมีการแปรรูปผลิตภณัฑข์องท่านเป็นผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ดว้ยหรือไม่ เช่น น ้ามนังาแปรรูปเป็นโลชัน่ 
 5.1   ถา้มีการแปรรูปเป็น ...................................................................................................... 
 5.2  ไม่มีการแปรรูป เพราะ ................................................................................................. 
6.   ท่านคิดวา่ผลิตภณัฑท่ี์ท่านผลิต มีจุดแขง็และจุดอ่อนอยา่งไร 
   จุดแขง็ คือ  1.  .....................................................................................................................  
  2.  .....................................................................................................................  
  3. ......................................................................................................................  
  4.  ..................................................................................................................... 
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   จุดอ่อน คือ  1.  .....................................................................................................................  
  2.  ....................................................................................................................   
  3. ...................................................................................................................... 
7.   ท่านตอ้งการใหช่้วยเหลือทางดา้นการตลาดในดา้นใดบา้ง 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
 
ส่วนที ่5 ข้อมูลปัญหาที่เกดิจากการผลติและการตลาด 

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นปัญหา ระดบัปัญหา 

 มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1.   ปัญหาราคาผลิตภณัฑต์กต ่า 
2.   ปัญหาราคาวตัถุดิบสูง 
3.   ปัญหาราคาฟืนสูงและหายาก 
4.   ปัญหาน ้ าเสีย 
5.   ปัญหาอากาศเสีย(ควนั,ฝุ่ น) 
6.   ปัญหาคุณภาพผลผลิตไม่ไดม้าตรฐาน 
7.   ปัญหาการขาดความรู้ในการพฒันาผลผลิต 
8.   ปัญหาขาดเทคโนโลยใีนการผลิต 
9.   ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มในการผลิตและไม่มีอ านาจต่อรอง 
10.   ปัญหาการขาดแคลนเงินทุนและแหล่งทุนสนบัสนุน 
11.   ปัญหาการขาดความรู้ทางการตลาดและแหล่งตลาดรับซ้ือ 
12.   ปัญหาการขนส่งและค่าขนส่งสูง 
ปัญหาอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 
13................................................................... 

14............................................................ 
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แนวทางแกปั้ญหาและขอ้เสนอแนะ 
1. ปัญหาราคาผลผลิตตกต ่า  จะแกปั้ญหาดว้ยการ 

(1) ....................................................................................................................... 
(2) ....................................................................................................................... 

2. ปัญหาราคาวตัถุดิบสูง  แกปั้ญหาดว้ยการ 
(1) ...................................................................................................................... 
(2) ..................................................................................................................... 

3   ปัญหาราคาเช้ือเพลิง(ราคาฟืน) สูงและหายาก แกปั้ญหาดว้ยการ 
(1) .................................................................................................................... 
(2) .................................................................................................................... 

4.   ปัญหามลภาวะ น ้าเสีย อากาศเสีย แกปั้ญหาดว้ยการ 
(1) .................................................................................................................. 
(2) .................................................................................................................. 

5.   ปัญหาไม่มีอ านาจต่อรอง แกปั้ญหาดว้ยการ 
(1) .................................................................................................................. 
(2) .................................................................................................................. 

6.   ปัญหาขาดแคลนเงินลงทุนและแหล่งทุน  แกปั้ญหาดว้ยการ 
(3) ................................................................................................................ 
(4) ................................................................................................................ 

7. ปัญหาการขาดความรู้ดา้นเทคโนโลยกีารผลิตและความรู้ดา้นการตลาด   
 แกปั้ญหาดว้ยการ 

(1) ................................................................................................................. 
(2) ................................................................................................................ 

8.   แนวทางแกปั้ญหาอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 
(1) ............................................................................................................... 
(2) ............................................................................................................... 

ขอขอบคุณทุกท่านทีใ่นความร่วมมือด้วยดี 
คณะผู้วจัิยจากมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
ภาพการจัดกจิกรรม 

เวทีชุมชนคร้ังที่ 1 เพือ่พฒันากลุ่มผู้ผลติผลติภณัฑ์จากถัว่ลสิง ถัว่เหลอืง และ
น า้มันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้างปางหมูและบ้านสบสอย 

ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
วนัอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2551 เวลา 8.00 – 16.30 น. 

ณ วดัปางหมู ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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การระดมสมองเวทชุีมชนคร้ังที ่1 

แบ่งกลุ่มอภิปราย 
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วเิคราะห์ปัญหา 

หาแนวทางแก้ไข 
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นักวจัิยให้ข้อเสนอแนะ 

น าเสนอผลการระดมสมอง 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค. 
ภาพการจัดกจิกรรม 

โครงการศึกษาส ารวจข้อมูลการผลติและการรวมกลุ่ม 

ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู และบ้านสบสอย  

ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

วนั ที ่ 6 ตุลาคม 2551 – 28 กมุภาพนัธ์ 2552 

ณ บ้านปางหมู และบ้านสบสอย ต าบลปางหมู  

อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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สัมภาษณ์เกบ็ข้อมูล 

เลอืกรูปแบบตราสินค้า 
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ช้ีแจงแผนพฒันาผลติภัณฑ์ 

สัมภาษณ์เกบ็ข้อมูล 



 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
ภาพการจัดกจิกรรม 

 โครงการศึกษาดูงาน 
 “กลุ่มวสิาหกจิชุมชนทีป่ระสบผลส าเร็จในการพฒันาผลติภณัฑ์วสิาหกจิชุมชน”   

วนั ที ่27 กมุภาพนัธ์ - 2 มีนาคม พ.ศ. 2552 เวลา 8.00 น. - 17.00 น. 
ณ วสิาหกจิชุมชนบ้านสันป่ายาง ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่, 

วสิาหกจิชุมชนบ้านป่าไผ่ หมู่ 2 ต าบล แม่โป่ง อ าเภอดอยสะเกด็, 
วสิาหกจิชุมชนบ้านดอนหลวง ต าบลแม่แรง และวสิาหกจิชุมชนบ้านกิว่มื่น  

ต าบลมะกอก อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพูน 
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ภาคผนวก ข ที ่2 การเปิดเวทีชุมชนคร้ังที ่1 

ศึกษาดูงานกลุ่มวสิาหกจิชุมชนบ้านสันป่ายาง ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ศึกษาดูงานกลุ่มวสิาหกจิชุมชนบ้านสันป่ายาง ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ศึกษาดูงานตลาดผลติภัณฑ์ชุมชน “กาดหลวงเซนทรัลแอร์พอร์ท” 

ศึกษาดูงานกระบวนรวมกลุ่มในการผลติกระเทยีมดองของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าไผ่ 
หมู่ 2 ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ศึกษาดูงานกลุ่มผู้ผลติผ้าฝ้ายทอมอืบ้านดอนหลวง ต าบลแม่แรง อ าเภอเมอืง จงัหวดัล าพูน 

ศึกษาดูงานกลุ่มผู้ผลติถั่วเน่าแผ่นของวสิาหกจิชุมชนบ้านกิว่มืน่  
ต าบลมะกอก อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพูน 
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ศึกษาดูงานกระบวนการรวมกลุ่มในการผลติถั่วเหลอืงก้อนคนอร์ 
ณ อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ศึกษาดูงานกระบวนการรวมกลุ่มในการผลติถั่วเหลอืงก้อนคนอร์ 
ณ อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ. 
ภาพการจัดกจิกรรม 

 เร่ือง “การระดมสมองเพือ่แก้ปัญหาและหาแนวทางพฒันากลุ่มวสิาหกจิชุมชน”   
วนัพุธที่ 13 -15  มนีาคม 2552 ระหว่างเวลา 08.00 น. - 17.00 น. 

ณ วดัปางหมู ต าบลปางหมู  
อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

 

 

 

 

 

 



 (37) 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

  

สรุปผลการศึกษาดูงาน 

ก าหนดกลยุทธ์การพฒันากลุ่ม 
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ระดมสมองเพือ่วางแผนการพฒันา 

นักวจัิยให้ข้อเสนอแนะ 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ. 
ภาพขั้นตอนการผลติ 

 เร่ือง “กระบวนการการผลติถัว่เหลอืงแผ่น(ถัว่เน่าแค่บ)  
ถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อ ถั่วลสิงและน า้มันงา” 

ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมูและบ้านสบสอย 
 ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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กระบวนการผลติน า้มันงา 
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กระบวนการผลติถั่วเหลอืงแผ่น(ถั่วเน่าแค่บ) 
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กระบวนการผลติถั่วแปหล่อ 
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กระบวนการผลติถั่วแปจ่อ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช. 
ภาพบรรจุภัณฑ์ ผลติภัณฑ์ถั่วเหลอืงแผ่น  

ถั่วแปหล่อ ถั่วแปจ่อและน า้มันงา 
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บรรจุภัณฑ์น า้มันงา ก่อนและหลงัการท าวจัิย 

บรรจุภณัฑ์ก่อนท าวจิยั บรรจุภณัฑ์หลงัท าวจิยั 
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บรรจุภัณฑ์ถั่วแปหล่อ ถั่วแปจ่อ ก่อนและหลงัการท าวจัิย 

บรรจุภณัฑ์ก่อนท าวจิยั บรรจุภณัฑ์หลงัท าวจิยั 



 (47) 

 

 

บรรจุภัณฑ์ถั่วเหลอืงแผ่น(ถั่วเน่าแค่บ) ก่อนและหลังการท าวจัิย 

บรรจุภณัฑ์ก่อนท าวจิยั บรรจุภณัฑ์หลงัท าวจิยั 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ. 
ภาพการจัดกจิกรรม 

 โครงการสัมมนาสรุปและน าเสนอผลการวจิัย 
เร่ือง  

“การวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมีส่วนร่วมเพือ่พฒันาผลติภณัฑ์จากถัว่ลสิง ถัว่
เหลอืงและน า้มันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านปางหมูและบ้านสบสอย หมู่ 1 

ต าบลปางหมู อ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน”   

วนั จนัทร์ ที ่17 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 8.00 น. - 17.00 น. 
ณ  ห้องประชุมกลางดอย อาคารหอพกัอาจารย์  

วทิยาลยัแม่ฮ่องสอนวทิยาเขตปางหมู 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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ลงทะเบียน 

คณบดีวทิยาลยัแม่ฮ่องสอนกล่าวเปิดงาน 
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ผู้เข้าร่วมสัมมนาสรุปและน าเสนอผลการวจัิย 

เปิดเวทีแสดงความคิดเห็น 
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อุตสาหกรรมจังหวดัให้ข้อเสนอแนะ 

ส านักงานเกษตรจังหวดัให้ข้อเสนอแนะ 
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เจ้าหน้าทีจ่ากองค์การบริหารส่วนจังหวดักล่าวแสดงความคิดเห็น 

นักวจัิยสรุปผลการวจัิย 



 (53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักวจัิยน าเสนอผลการพฒันาบรรจุภัณฑ์ 

มอบรางวลัผลการประกวดการจัดท าบัชชี 




