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บทคดัยอ่ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการผลิต ตน้ทุนการผลิตผลิตภณัฑ์
จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ามนังา เพื่อพฒันารูปแบบการผลิต การระดมทุน ให้เป็นวิสาหกิจชุมชน
ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัทรัพยากรของชุมชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งตนเอง
และน ารูปแบบการพฒันาวิสากิจชุมชนภายใตก้ารพึ่งพาทรัพยากรภายในชุมชนทอ้งถ่ินไปเผยแพร่
องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากงานวิจยัสู่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ ของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้น
ปางหมู และบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งส าหรับ
การเก็บขอ้มูลจ านวน 14 ครัวเรือน รูปแบบของการวิจยัเป็นการวิจยัแบบประยุกต์ทั้งการวิจยั       
เชิงปริมาณและมีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนประกอบกนั การวิเคราะห์ขอ้มูล
ใช้สถิตร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าความแปรปรวนและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การศึกษา
ประสิทธิภาพการผลิตใช้ฟังก์ชันเส้นพรมแดนการผลิต(Stochastic Frontier Function)                  
วดัประสิทธิภาพของผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ (ถัว่เน่าแค่บ) ดว้ยวิธีการ Data Envelopment Analysis 
(DEA) การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมดว้ยการเปิดเวทีชาวบา้น ศึกษาปัญหา อุปสรรคและหา
แนวทางการด าเนินการท่ีเหมาะสมของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 

จากการวิเคราะห์ผลการวิจยั พบว่า ผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผ่น(ถัว่เน่าแค่บ) จ  านวน   ราย มี
ประสิทธิภาพการผลิตใกลเ้คียงกนั คือมีประสิทธิภาพสูงสุดจ านวน 2 ราย และมีประสิทธิภาพต ่า
ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ  5.5 จ  านวน 2 ราย การไม่มีประสิทธิภาพเกิดข้ึนเน่ืองจากการใช้แรงงาน ฟืน 
ไฟฟ้าและน ้าประปามากเกินไป ส่วนตน้ทุนในการผลิตถัว่เหลืองแผน่ต่อคร้ังเท่ากบั 700.65 บาท มี
รายรับจากการผลิต 650 บาท ดงันั้นผูผ้ลิตขาดทุนจ านวน 50.65 บาทต่อการผลิตคร้ังละ 1.5 ถงั 
ตน้ทุนในการผลิตถัว่แปหล่อเท่ากบั 640. 6 บาทต่อคร้ัง รายรับรวมเท่ากบั 740 บาทต่อคร้ัง ดงันั้น
ผูผ้ลิตจะมีก าไรจากการผลิตจ านวน 99.14 บาทต่อการผลิตคร้ังละ 2  ลิตร ต้นทุนในการผลิต       



 ค 

ถัว่แปจ่อเท่ากบั 1,075.52 บาทต่อคร้ัง มีรายรับรวมเท่ากบั 1,050 บาทต่อคร้ัง ดงันั้นผูผ้ลิตจะขาดทุน
เท่ากบั 25.52 บาทต่อการผลิตคร้ังละ 2  ลิตร ตน้ทุนในการผลิตถัว่ลิสงคัว่เท่ากบั  00. 6 บาทต่อ
คร้ัง มีรายรับรวมเท่ากบั 735 บาทต่อคร้ัง  ดงันั้นผูผ้ลิตจะขาดทุนเท่ากบั 65. 6 บาทต่อการผลิต  
คร้ังละ 20 ลิตร ตน้ทุนในการผลิตน ้ามนังาเท่ากบั 1,617.3  บาทต่อคร้ัง มีรายรับจากการผลิต 1,950 
บาทต่อคร้ัง ดงันั้นผูผ้ลิตจะมีก าไรเท่ากบั 332.62 บาทต่อการผลิตคร้ังละ 1.5 ถงั 

การพฒันารูปแบบการผลิต ผูผ้ลิตตอ้งการหาตลาดและช่องทางการจดัจ าหน่ายเพิ่มข้ึน และ
ตอ้งการพฒันากระบวนการผลิตให้ได้รับมาตรฐานอาหารและยา แต่ผลตอบแทนจากการผลิต
ค่อนขา้งต ่า การสะสมทุนของผูผ้ลิตน้อยจึงไม่สามารถพฒันาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้
ได้รับมาตรฐานอาหารและยาได้ โครงการวิจัยจึงได้ท าการพัฒนาปรับปรุงบรรจุภัณฑ์และ          
ตราสินคา้ ตลอดจนน าผลิตไปทดสอบตลาด ซ่ึงผลการทดสอบตลาดไดรั้บการตอบรับจากผูบ้ริโภค
เป็นอยา่งดี แนวทางการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ ถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อ ถัว่ลิสงคัว่
และกลุ่มผูผ้ลิตน ้ ามนังา คือ การหาช่องทางการจดัจ าหน่ายและขยายตลาดเพิ่มข้ึน จดัสร้างสถานท่ี
จ าหน่ายสินคา้ชุมชน สนบัสนุนเงินทุนเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต อุปกรณ์การผลิตโรงเรือน
ตลอดจนการพฒันาบรรจุภณัฑแ์ละตราสินคา้ ส่งเสริมความรู้ของผูผ้ลิตดว้ยการจดัการอบรมความรู้
ทางการตลาด การเงิน เรียนรู้แหล่งทุน เทคโนโลยีและเทคนิคการผลิตใหม่ ๆ ตลอดจนอบรมการ
วางแผนธุรกิจแก่ทายาท ของผูผ้ลิตเพื่อศกัยภาพการผลิตของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนในอนาคต 
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Abstract 

The purpose of this study were to investigate the efficiency, cost of production, capital 
supporter, scale of production and to develop production in community enterprises for peanuts 
products, soybean products and sesame oil at Pangmoo and Subsoi village Muang district 
Meahongson Province. 

The samples of this survey are 14 households. This research was used apply research and 
action research together. The analysis of data was completed using frequencies, percentages, 
means, variants and standard deviations. The analysis of producer’s efficiency was used 
Stochastic Frontier Function with Data Envelopment Analysis (DEA) method. The action 
research was used public hearing for investigating the problem, threat and cooperates of 
community enterprises. 

The findings indicated that 8 producers whose produce soybean products (sheet 
soybeans) almost had the same technical efficiency. 2 persons are the best of all had best 
efficiency and 2 persons had lowest efficiency about 85.5%. Inefficiency involves used labor 
resources, energy, electricity and water resources. However all of firms had used the law material 
(soybean) by high efficiency. Costs of production per once (30 liters) are 700.65 baths. Revenue 
were 650 baths thus producers had lost 50.65 baths per once. Cost of peanuts products divided 3 
types first, Shan peanuts (Paloa) costs are 640.86 baths per once (28 liters). Revenues are 740 
baths thus producers had profit 99.14 baths. Second, Shan peanuts (Pajoa) costs are 1075.52 baths 
per once (28 liters) Revenue are 1,050 baths thus producers had lost 25.52 baths and last fire 
peanuts costs are 800.86 baths per once (20 liters). Revenues are 735 baths thus producers had 
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lost 65.86 baths. Costs of sesame oil are 1,617.38 baths per once (30 liters). Revenue are1,950 
baths thus producers had profit 332.62 baths. 

The problem of production found that outputs are not qualified and tools for production 
are not standard and producer had not bargaining power, had small capital and had little margin. 
Path to solve this problems producers must improved the production process with standard tools 
and standard of the food and drug administration or standard of good manufacturing practice 
(GMP). Beside they must improved packaging, brand and packing after that they will to seek the 
place for more sale in local market and other province market. Official government will support 
this producers by training about finance, marketing, technology knowledge and innovation. In a 
hurry local government must provide the market place for these products in local area. 

    




