
 
 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
4.1 การศึกษาประสิทธิภาพในการผลติ ต้นทุนการผลติ การระดมทรัพยากรในชุมชน เพือ่การ   
      พึง่ตนเองของชุมชนในกระบวนการผลติผลติภัณฑ์จากถั่วลิสง ถัว่เหลอืงและน า้มันงา 

4.1.1 ผลการศึกษากลุ่มวสิาหกจิชุมชนผู้ผลติถั่วเหลอืงแผ่น (ถั่วเน่าแค่บ) 
1) ข้อมูลพืน้ฐานและโครงสร้างการผลติ  
จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน พบวา่ จ านวนผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ 

(ถัว่เน่าแค่บ) เป็นเพศหญิงทั้งหมด จ านวน 8 ราย 
จากการศึกษาข้อมูลผูผ้ลิตถั่วเหลืองแผ่น(ถั่วเน่าแค่บ)พบว่า ผูผ้ลิตส่วนใหญ่มีอายุอยู่

ระหว่าง 41-50 ปีจ  านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.0 รองลงมามีอายุอยู่ระหว่าง 30 – 40 ปีและ 
ระหวา่ง 51 – 60 ปี จ  านวนระดบัละ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5 (ตารางท่ี 4.1) 
ตารางที ่4.1 แสดงระดบัอายขุองผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ 

ระดับอายุ จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ ค่าทางสถิติ 
30-40 ปี 1 12.5 

Std . deviation 0.535 
Variance 0.286 

41-50 ปี 6 75.0 
51-60 ปี 1 12.5 

รวม 8 100.0 
ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ (ถัว่เน่าแค่บ) โครงการวิจยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่ว เหลืองและ       
น ้ ามันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู และบ้านสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง                    
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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จากการศึกษาขอ้มูลผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ (ถัว่เน่าแค่บ) พบวา่ ผูผ้ลิตส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่
ในระดบัประถมศึกษาจ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.0 รองลงมามีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลายจ านวนระดบัละ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5 (ตารางท่ี 4.2) 
ตารางที ่4.2 แสดงระดบัการศึกษาของผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ 

ระดับการศึกษา จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ ค่าทางสถิติ 
ประถมศึกษา 6 75.0 

Std . deviation 0.744 
Variance 0.554 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 1 12.5 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 1 12.5 

รวม 8 100.0 
ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ (ถัว่เน่าแค่บ) โครงการวิจยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่ว เหลืองและ       
น ้ ามันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู และบ้านสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง                   
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

จากการศึกษาขอ้มูลด้านอาชีพหลักของผูผ้ลิตถั่วเหลืองแผ่น(ถั่วเน่าแค่บ)พบว่า ผูผ้ลิต
ทั้งหมดมีอาชีพหลกั คือ ผลิตถัว่เหลืองแผน่ (ถัว่เน่าแค่บ) จ านวน 8 ราย 

จากการศึกษาขอ้มูลดา้นอาชีพรองของผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่พบวา่ ส่วนใหญ่มีอาชีพรอง คือ 
เกษตรกร จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.0 รองลงมาผลิตน ้ ามนังาและผลิตภณัฑ์ จ  านวน 1 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 12.5 และไม่ระบุอาชีพรอง จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.5 (ตารางท่ี 4.3) 
ตารางที ่4.3 แสดงอาชีพรองของผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ 

อาชีพรอง จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ ค่าทางสถิติ 
ผลิตน ้ามนังาและผลิตภณัฑ ์ 1 12.5 

Std . deviation 0.916 
Variance 0.839 

เกษตรกร 2 25.0 
ไม่ระบุ 5 62.5 

รวม 8 100.0 
ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ (ถัว่เน่าแค่บ) โครงการวิจยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่ว เหลืองและ       
น ้ ามันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู และบ้านสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง                        
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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จากการศึกษาขอ้มูลรายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือนของผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผ่น(ถัว่เน่าแค่บ)พบว่า 
ส่วนใหญ่มีระดบัรายไดเ้ฉล่ียอยูร่ะหวา่ง เดือนละ 5,001 – 10,000 บาทต่อครัวเรือนจ านวน 5 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมารายได้เฉ ล่ียต ่ ากว่า  5,000 บาทต่อครัวเรือนจ านวน 2 ราย                  
คิดเป็นร้อยละ 25.0 และรายไดเ้ฉล่ียอยูร่ะหวา่ง10,001 – 15,000 บาทต่อครัวเรือนจ านวน 1 ราย   
คิดเป็นร้อยละ 12.5 (ตารางท่ี 4.4) 
ตารางที ่4.4 แสดงระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือนของผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
ต่อครัวเรือน 

จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ ค่าทางสถิติ 

ต ่ากวา่  5,000      บาท 2 25.0 
Std . deviation  0.641 

Variance 0.411 
5,001 – 10,000   บาท 5 62.5 
10,001 – 15,000 บาท 1 12.5 

รวม 8 100.0 
ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ (ถัว่เน่าแค่บ) โครงการวิจยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่ว เหลืองและ       
น ้ ามันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู และบ้านสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง                       
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 จากการศึกษาขอ้มูลดา้นการเป็นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ พบวา่ ผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ทั้งหมดเป็น
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบา้นปางหมู จ  านวน 8 ราย เหตุผลท่ีสมาชิกเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจส่วนใหญ่ตอบว่า เพื่อความสามคัคีของชุมชน รักษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเอาไว ้อยากให้
หน่วยงานของรัฐเขา้มาช่วยดูแลในส่วนของเงินทุนและส่วนใหญ่เป็นสมาชิกมานาน 5 ปี  
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 จากการศึกษาขอ้มูลจ านวนแรงงานในครอบครัวท่ีด าเนินกิจการ พบว่า ผูผ้ลิตถัว่เหลือง
แผ่น ส่วนใหญ่มีจ านวนแรงงานในครอบครัวท่ีด าเนินกิจการ 1 คน จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 
75.0 และจ านวนแรงงานในครอบครัวท่ีด าเนินกิจการ 2 คน จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5 และ
ไม่ระบุจ านวนแรงงานในครอบครัวจ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5 (ตารางท่ี 4.5)  
ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนแรงงานในครอบครัวท่ีด าเนินกิจการของผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ 

แรงงานในครอบครัว จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ ค่าทางสถิติ 
จ านวน 1 คน 6 75.0 

Std. deviation  0.535 
Variance 0.286 

จ านวน 2 คน 1 12.5 
ไม่ระบุ 1 12.5 

รวม 8 100.0 
ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ (ถัว่เน่าแค่บ) โครงการวิจยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่ว เหลืองและ       
น ้ ามันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู และบ้านสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง                    
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

จากการศึกษาข้อมูลสถานท่ีจ าหน่ายถั่วเหลืองแผ่น ผูผ้ลิตถั่วเหลืองแผ่น(ถั่วเน่าแค่บ)
สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ พบว่า ผูผ้ลิตถั่วเหลืองแผ่น(ถั่วเน่าแค่บ) ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.0 
จ าหน่ายผลผลิตถัว่เหลืองแผน่(ถัว่เน่าแค่บ) โดยการขายปลีก รองลงมาร้อยละ 50.0 จ  าหน่ายผลผลิต
ถัว่เหลืองแผน่ใหก้บัพอ่คา้รับซ้ือเร่ ร้อยละ 37.5 จ  าหน่ายผลผลิตถัว่เหลืองแผน่ใหก้บัพ่อคา้รับซ้ือใน
หมู่บา้น และร้อยละ 12.5 จ  าหน่ายผลผลิตถัว่เหลืองแผ่นด้วยการขายส่งในตวัเมืองแม่ฮ่องสอน 
(ตารางท่ี 4.6) 
ตารางที ่4.6 แสดงสถานท่ีจ าหน่ายถัว่เหลืองแผน่  

สถานทีจ่ าหน่ายถั่วเหลืองแผ่น(ถั่วเน่าแค่บ) ร้อยละ 
พอ่คา้รับซ้ือเร่ 50.0 
พอ่คา้รับซ้ือในหมู่บา้น 37.5 
ขายส่งในตวัเมืองแม่ฮ่องสอน 12.5 
ขายปลีก 75.0 

ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ (ถัว่เน่าแค่บ) โครงการวิจยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่ว เหลืองและ       
น ้ ามันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู และบ้านสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง                       
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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2) ต้นทุนการผลติ 
จากการศึกษาต้นทุนการผลิตถั่วเหลืองแผ่นในแต่ละคร้ังการผลิต ส่วนใหญ่จะผลิต        

คร้ังละ 30 ลิตรหรือคร้ังละ 1.5 ถงั ดงันั้นจึงใชป้ริมาณการผลิตดงักล่าวในการค านวณตน้ทุนการ
ผลิตในแต่ละคร้ังซ่ึงตน้ทุนการผลิตจะแบ่งเป็น 1) ตน้ทุนคงท่ีเป็นค่าเส่ือมราคาของโรงเรือนและ
อุปกรณ์ต่างๆ 2) ตน้ทุนผนัแปรเป็นค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าเช้ือเพลิงและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ
ผลิตถัว่เหลืองแผ่นคร้ังละ 30 ลิตรจะมีตน้ทุนในการผลิตประกอบดว้ยตน้ทุนคงท่ี จ านวน 23.88 
บาท คิดเป็นร้อยละ 3.4 ของต้นทุนทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นค่าเส่ือมราคาโรงเรือนร้อยละ 34.1 
รองลงมาเป็นค่าเส่ือมราคาเคร่ืองบดหรือเคร่ืองโม่ร้อยละ 31.37 ส่วนค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์อ่ืนๆ มี
มูลค่าท่ีต ่ามากรวมกนัคิดเป็นร้อยละ 34.53  (ตารางท่ี 4.7)  
ตารางที ่4.7 แสดงตน้ทุนคงท่ีต่อการผลิตถัว่เหลืองแผน่ 

ต้นทุนคงทีต่่อการผลติหน่ึงคร้ัง (30 ลติร) จ านวน(บาท) ร้อยละ 

โรงเรือน 8.14 34.10 

หมอ้ตม้ 1.32 5.55 

เคร่ืองโม ่ 7.49 31.37 
เคร่ืองป๊ัมแผน่ 1.39 5.82 

กะละมงั 0.76 3.20 

กระสอบ 0.46 1.93 

ตะแกรงตาก 1.94 8.12 
ถงัน ้า 0.76 3.18 

เตา 1.60 6.72 

รวม 23.88 100.00 
ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ (ถัว่เน่าแค่บ) โครงการวิจยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่ว เหลืองและ       
น ้ ามันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู และบ้านสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง                       
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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ตน้ทุนผนัแปรในการผลิตถัว่เหลืองแผ่นคร้ังละ 676.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.6 ของ
ต้นทุนทั้ งหมด ต้นทุนผนัแปรส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าเมล็ดถั่วเหลืองต่อคร้ังร้อยละ 54.86 
รองลงมาเป็นค่าแรงงานครอบครัวต่อคร้ังร้อยละ 22.16 ค่าจา้งป๊ัมแผ่นถัว่เหลืองต่อคร้ังร้อยละ 
10.16 ค่าฟืนร้อยละ 9.05 ค่าไฟฟ้า ค่าน ้ า ค่าถุงพลาสติกและค่ายางรัดคิดเป็นร้อยละ 3.77        
(ตารางท่ี 4.8) 
ตารางที ่4.8 แสดงตน้ทุนผนัแปรต่อการผลิตถัว่เหลืองแผน่ 

ต้นทุนผันแปรต่อการผลติคร้ังละ 30 ลติร จ านวน(บาท) ร้อยละ 

ค่าเมล็ดถัว่เหลืองต่อคร้ัง 371.25 54.86 

ค่าจา้งป๊ัมแผน่ถัว่เหลืองต่อคร้ัง 68.75 10.16 

คิดค่าแรงงานครอบครัวต่อคร้ัง 150.00 22.16 
ค่าฟืนส าหรับการผลิตต่อคร้ัง 61.25 9.05 

ค่าไฟฟ้าต่อคร้ัง 10.63 1.57 

ค่าน ้าต่อคร้ัง 8.25 1.22 

ค่าถุงพลาสติกต่อคร้ัง 3.48 0.51 
ค่ายางรัด 3.17 0.47 

รวม 676.77 100.00 
ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ (ถัว่เน่าแค่บ) โครงการวิจยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่ว เหลืองและ       
น ้ ามันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู และบ้านสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง                         
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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รายรับจากการผลิตถัว่เหลืองแผ่นจะไดผ้ลผลิตคร้ังละ 10 จ๊อย (1 จ๊อย = 4 มดั = 1.6 
กิโลกรัม) ราคาจ๊อยละ 65 บาท เป็นเงินรายรับรวม 650 บาทต่อคร้ัง ขณะท่ีตน้ทุนการผลิตรวม
เท่ากบั 700.65 บาท ดงันั้นผูผ้ลิตจึงขาดทุนคร้ังละ 50.65 บาท (คิดค่าแรงงานตนเองรวมอยู่ใน
ตน้ทุน) (ตารางท่ี 4.9) 
ตารางที ่4.9 แสดงขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตถัว่เหลืองแผน่ 

ข้อมูลเศรษฐศาสตร์ จ านวน(บาท) 

รายรับรวม(10 X 65) 650.00 

ตน้ทุนรวม 700.65 

ก าไร -50.65 
ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ (ถัว่เน่าแค่บ) โครงการวิจยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่ว เหลืองและ       
น ้ ามันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู และบ้านสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง                      
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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3) ประสิทธิภาพการผลติ 
จากการศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคของผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผ่นจ านวน 8 ราย พบว่า มี

ผูผ้ลิตท่ีมีประสิทธิภาพทางเทคนิคสูงสุดเตม็ประสิทธิภาพคืออยูบ่นเส้นFrontier จ านวน 2 ราย และ
มีผูผ้ลิตท่ีมีประสิทธิภาพทางเทคนิคต ่าสุดร้อยละ 85.5 จ านวน 2 ราย โดยประสิทธิภาพทางเทคนิคมี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 94.6 (ตารางท่ี 4.10) 
ตารางที ่4.10 แสดงการวดัประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตถัว่เหลืองแผน่ 

ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ (ถัว่เน่าแค่บ) โครงการวิจยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่ว เหลืองและ       
น ้ ามันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู และบ้านสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง                    
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประกอบการที่ ประสิทธิภาพทางเทคนิค ประสิทธิภาพทางเทคนิค(ร้อยละ) 
1 0.954 95.4 
2 0.954 95.4 
3 0.989 98.9 
4 0.855 85.5 
5 1.000 100.0 
6 0.966 96.6 
7 1.000 100.0 
8 0.855 85.5 

ค่าเฉลีย่ 0.946 94.6 
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จากการวเิคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตพบวา่ การใชปั้จจยัการผลิตมีการใชปั้จจยัการผลิตท่ี
หยอ่นประสิทธิภาพในปัจจยัการผลิตท่ี 2, 3, 4 และ 5 โดยมีค่าเฉล่ียของการใชปั้จจยัการผลิตหยอ่น
ประสิทธิภาพเท่ากบั 0.312, 15.014, 2.484 และ 2.389 ตามล าดบั ผูป้ระกอบการท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 2 ราย คือ รายท่ี 5 และ 7 ไม่มีการใชปั้จจยัการผลิตท่ีหยอ่นประสิทธิภาพในทุกปัจจยัการผลิต 
จะเห็นวา่การใชว้ตัถุดิบเมล็ดถัว่เหลืองผูผ้ลิตทุกรายมีประสิทธิภาพในการใชปั้จจยัวตัถุดิบ โดยทุก
รายไม่มีการหย่อนประสิทธิภาพในการใช้ปัจจยัวตัถุดิบ แต่อย่างไรก็ตามจากขอ้มูลการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพพบว่า ผูผ้ลิตรายท่ี 4, 8 และ 6 มีการใช้ปัจจยัฟืนหย่อนประสิทธิภาพเท่ากบั 49.57, 
49.57 และ 20.96 ตามล าดบั ผูผ้ลิตรายท่ี 8 และ 3 ยงัมีการใชปั้จจยัไฟฟ้าหยอ่นประสิทธิภาพเท่ากบั 
7.69 และ 4.59 ตามล าดบั นอกจากน้ีผูผ้ลิตรายท่ี 3, 6 และ 4 ยงัมีการใช้ปัจจยัน ้ าประปาหย่อน
ประสิทธิภาพเท่ากบั 6.99, 5.66 และ 3.33 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.11) 
ตารางที ่4.11  แสดงการใชปั้จจยัการผลิตท่ีหยอ่นประสิทธิภาพ (slacks) ในการผลิตถัว่เหลืองแผน่ 

ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ (ถัว่เน่าแค่บ) โครงการวิจยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่ว เหลืองและ       
น ้ ามันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู และบ้านสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง                      
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

หมายเหตุ input 1  คือ วตัถุดิบเมล็ดถัว่เหลือง 
  input 2 คือ แรงงานครอบครัว 
  input 3 คือ ฟืน 
  input 4 คือ ไฟฟ้า 
  input 5 คือ น ้าประปา 
 

ผู้ประกอบการที่ input1 input2 input3 input4 input5 
1 0.000 0.165 0.000 1.655 0.964 
2 0.000 0.165 0.000 1.655 0.964 
3 0.000 0.212 0.000 4.590 6.992 
4 0.000 0.342 49.573 1.282 3.333 
5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
6 0.000 1.266 20.966 2.995 5.662 
7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
8 0.000 0.342 49.573 7.692 1.197 

ค่าเฉลีย่ 0.000 0.312 15.014 2.484 2.389 
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4) ปัญหาทีเ่กดิจากการผลติ 
จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผ่น(ถัว่เน่าแค่บ) พบว่า ปัญหาราคาผลิตภณัฑ์

ตกต ่า ส่วนใหญ่ตอบวา่เป็นปัญหาระดบัปานกลาง จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.5 รองลงมาตอบ
วา่เป็นปัญหาระดบัมากจ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5  

จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผ่น(ถัว่เน่าแค่บ) พบว่า ปัญหาราคาวตัถุดิบสูง 
ส่วนใหญ่ตอบว่าเป็นปัญหาระดบัมาก จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาตอบว่าเป็น
ปัญหาระดบัมากท่ีสุด จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.5 และเป็นปัญหาระดบัปานกลางจ านวน 1 
ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5  
 จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผ่น(ถัว่เน่าแค่บ) พบว่า ปัญหาราคาฟืนสูงและ  
หายาก ส่วนใหญ่ตอบว่าเป็นปัญหาระดบัมากท่ีสุด จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมา 
ตอบวา่เป็นปัญหาระดบัมากและปานกลาง จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.0  
 จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผ่น(ถัว่เน่าแค่บ) พบวา่ ปัญหาน ้ าเสีย ส่วนใหญ่
ตอบว่าเป็นปัญหาระดบันอ้ยท่ีสุด จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.0 รองลงมาตอบว่าเป็นปัญหา
ระดบันอ้ยและไม่ระบุ จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5  
  จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่(ถัว่เน่าแค่บ) พบว่า ปัญหามลพิษทางอากาศ
ส่วนใหญ่ตอบวา่เป็นปัญหาระดบัปานกลางและนอ้ย จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมา
ตอบวา่เป็นปัญหาระดบันอ้ยท่ีสุดและไม่ระบุ จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5  
 จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผ่น(ถัว่เน่าแค่บ) พบว่า ปัญหาคุณภาพผลผลิต
ไม่ได้มาตรฐาน ส่วนใหญ่ตอบว่าเป็นปัญหาระดบัปานกลาง จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.5 
รองลงมาตอบวา่เป็นปัญหาระดบันอ้ย นอ้ยท่ีสุดและไม่ระบุ จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5  
 จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่(ถัว่เน่าแค่บ) พบวา่ ปัญหาการขาดความรู้ใน
การพฒันาผลผลิต ส่วนใหญ่ตอบว่าเป็นปัญหาระดบัน้อยท่ีสุดจ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.5 
รองลงมาตอบว่าเป็นปัญหาระดบัปานกลาง จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.0 และตอบว่าเป็น
ปัญหาระดบัมาก นอ้ยและไม่ระบุ จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5  
 จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่(ถัว่เน่าแค่บ) พบวา่ ปัญหาขาดเทคโนโลยีใน
การผลิต ส่วนใหญ่ตอบวา่เป็นปัญหาระดบัมาก จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมา ตอบวา่
เป็นปัญหาระดบัน้อย จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.0  และตอบว่าเป็นปัญหาระดบัปานกลาง 
นอ้ยท่ีสุดและไม่ระบุ จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5  
 จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตถั่วเหลืองแผ่น(ถั่วเน่าแค่บ) พบว่า ปัญหาการขาดการ
รวมกลุ่มในการผลิตและไม่มีอ านาจต่อรอง ส่วนใหญ่ตอบว่าเป็นปัญหาระดบัน้อย จ านวน 3 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมา ตอบวา่เป็นปัญหาระดบัปานกลาง จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.0 
และตอบวา่เป็นปัญหาระดบัมาก นอ้ยท่ีสุดและไม่ระบุ จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5  



 - 57 - 

หนว่ย : ร้อยละ 

 จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่(ถัว่เน่าแค่บ) พบว่า ปัญหาขาดแคลนเงินทุน
และแหล่งทุนสนบัสนุน ส่วนใหญ่ตอบวา่เป็นปัญหาระดบัมากและปานกลาง จ านวน 3 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 37.5 รองลงมาตอบวา่เป็นปัญหาระดบันอ้ยและไม่ระบุ จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5   

จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่(ถัว่เน่าแค่บ) พบวา่ ปัญหาการขาดความรู้ทาง
การตลาดและแหล่งตลาดรับซ้ือ ส่วนใหญ่ตอบวา่เป็นปัญหาในระดบัปานกลางและนอ้ย จ านวน 3 
ราย คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาตอบว่าเป็นปัญหาระดบัมากและไม่ระบุ จ านวน 1 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 12.5  

จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่(ถัว่เน่าแค่บ) พบว่า ปัญหาการขนส่งและค่า
ขนส่งสูง ส่วนใหญ่ตอบวา่เป็นปัญหาระดบัปานกลาง จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมา
ตอบวา่เป็นปัญหาระดบัน้อยจ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.0 และตอบวา่เป็นปัญหาระดบัน้อย
ท่ีสุดและไม่ระบุ จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5 (ตารางท่ี 4.12) 
ตารางที ่4.12 ขอ้มูลปัญหาท่ีเกิดจากการผลิตและการตลาดของผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ 

ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ (ถัว่เน่าแค่บ) โครงการวิจยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่ว เหลืองและ       
น ้ ามันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู และบ้านสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง                          
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ประเด็นปัญหา 
ระดับปัญหา 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ไม่ระบุ 
1.   ปัญหาราคาผลิตภณัฑต์กต ่า 
2.   ปัญหาราคาวตัถุดิบสูง 
3.   ปัญหาราคาฟืนสูงและหายาก 
4.   ปัญหาน ้ าเสีย 
5.   ปัญหาอากาศเสีย(ควนั,ฝุ่ น) 
6.   ปัญหาคุณภาพผลผลิตไม่ไดม้าตรฐาน 
7.   ปัญหาการขาดความรู้ในการพฒันาผลผลิต 
8.   ปัญหาขาดเทคโนโลยใีนการผลิต 
9.   ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มในการผลิต 
      และไม่มีอ านาจต่อรอง 
10.   ปัญหาการขาดแคลนเงินทุน 
        และแหล่งทุนสนบัสนุน 
11.   ปัญหาการขาดความรู้ทางการตลาด 
        และแหล่งตลาดรับซ้ือ 
12.   ปัญหาการขนส่งและค่าขนส่งสูง 
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แนวทางแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1) ปัญหาราคาถัว่เหลืองแผน่ (ถัว่เน่าแค่บ) ตกต ่า  จะแกปั้ญหาดว้ยการลดจ านวนการผลิต

หรือไม่ผลิตมากเกินความตอ้งการโดยผลิตใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 
2) ปัญหาราคาวตัถุดิบ(ราคาถัว่เหลือง)สูง  แก้ปัญหาด้วยการท่ีเกษตรกรลดการพึ่งพา

วตัถุดิบจากภายนอกหรือปลูกวตัถุดิบเอง 
3) ปัญหาไม่มีอ านาจต่อรองแกปั้ญหาดว้ยการจดัจ าหน่ายเองและรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มอ านาจ

ต่อรอง 
4) ปัญหาขาดแคลนเงินลงทุนและแหล่งทุน แกปั้ญหาดว้ยการใชจ่้ายอยา่งประหยดั และ

ใชเ้ศรษฐกิจพอเพียง(ไม่กูย้มื) 

5) แหล่งเงินทุน 
จากการศึกษาขอ้มูลการใช้เงินทุนหมุนเวียนของผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผ่น(ถัว่เน่าแค่บ) พบว่า 

ผูผ้ลิตส่วนใหญ่ใช้เงินทุนหมุนเวียน ระหว่าง 30,001 – 60,000 บาท จ านวน 5 ราย คิดเป็น           
ร้อยละ 62.5 รองลงมามีขนาดการใชเ้งินทุนหมุนเวียน ต ่ากวา่ 10,000 บาท, 10,000 – 30,000 บาท 
และระหวา่ง 60,001 – 100,000 บาท จ านวนขนาดละ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5   (ตารางท่ี 4.13) 
ตารางที ่4.13 แสดงการใชเ้งินทุนหมุนเวยีนผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ 

การใช้เงินทุนหมุนเวยีน จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ ค่าทางสถิติ 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 1 12.5 

Std . deviation  0.886 
Variance 0.786 

10,000 – 30,000 บาท 1 12.5 
30,001 – 60,000 บาท 5 62.5 
60,001 – 100,000  บาท 1 12.5 

รวม 8 100.0 
ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ (ถัว่เน่าแค่บ) โครงการวิจยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่ว เหลืองและ       
น ้ ามันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู และบ้านสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง                      
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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จากการศึกษาขอ้มูลผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผ่น (ถัว่เน่าแค่บ) พบว่าผูผ้ลิตส่วนใหญ่หาเงินทุน
หมุนเวยีนมาจากเงินออม จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.5 รองลงมาไม่ระบุจ านวน 2 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 25.0 และหาเงินทุนหมุนเวียนมาจากเงินกู้ยืม จ  านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5          
(ตารางท่ี 4.14) 
ตารางที ่4.14 แสดงแหล่งเงินทุนหมุนเวยีนของผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ 

เงินทุนหมุนเวยีน จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ ค่าทางสถิติ 
เงินออม 5 62.5 

Std . deviation  0.641 
Variance 0.411 

เงินกูย้มื 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 

จากการศึกษาขอ้มูลผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ (ถัว่เน่าแค่บ) สามารถตอบค าถามไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
พบว่าผูผ้ลิตส่วนใหญ่กูย้ืมเงินมาจากสหกรณ์การเกษตรและกองทุนหมู่บา้น คิดเป็นร้อยละ 62.5 
รองลงมาไม่ระบุ คิดเป็นร้อยละ 37.5 (ตารางท่ี 4.15) 
ตารางที ่4.15 แสดงแหล่งกูย้มืเงินทุนหมุนเวยีนของผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ 

แหล่งกู้ยมืเงินทุนหมุนเวยีน ร้อยละ 
กองทุนหมู่บา้น 62.5 
ไม่ระบุ 37.5 
ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ (ถัว่เน่าแค่บ) โครงการวิจยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่ว เหลืองและ       
น ้ ามันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู และบ้านสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง                     
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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จากการศึกษาขอ้มูลผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผ่น (ถัว่เน่าแค่บ) พบว่า  ผูผ้ลิตส่วนใหญ่ต้องการ
เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มข้ึน จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.5 รองลงมา ผูผ้ลิตไม่ตอ้งการเงินทุน
หมุนเวยีนเพิ่มข้ึน จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5 (ตารางท่ี 4.16) 
ตารางที ่4.16 แสดงความตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีนของผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ 

เงินทุนหมุนเวยีน จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ ค่าทางสถิติ 
ตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีน 7 87.5 

Std . deviation  0.354 
Variance 0.125 

ไม่ตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีน 1 12.5 
รวม 8 100.0 

ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ (ถัว่เน่าแค่บ) โครงการวิจยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่ว เหลืองและ       
น ้ ามันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู และบ้านสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง                         
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

จากการศึกษาขอ้มูลผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผ่น (ถัว่เน่าแค่บ) พบว่า  ผูผ้ลิตส่วนใหญ่ต้องการ
เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มข้ึนอยู่ระหว่าง 10,001-50,000 บาท จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.0 
รองลงมาผูผ้ลิตตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มข้ึนไม่เกิน 10,000 บาทและไม่ระบุจ านวนอยา่งละ 1 
ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5 (ตารางท่ี 4.17) 
ตารางที ่4.17 แสดงความตอ้งการวงเงินทุนหมุนเวยีนของผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ 

วงเงินทุนหมุนเวยีน จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ ค่าทางสถิติ 
ไม่เกิน 10,000  บาท 1 12.5 

Std . deviation  0.744 
Variance 0.554 

10,001 – 50,000   บาท 6 75.0 
ไม่ระบุ 1 12.5 

รวม 8 100.0 
ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ (ถัว่เน่าแค่บ) โครงการวิจยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่ว เหลืองและ       
น ้ ามันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู และบ้านสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง                       
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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4.1.2 ผลการศึกษากลุ่มวสิาหกจิชุมชนผู้ผลติถั่วแปหล่อ ถั่วแปจ่อและถั่วลสิงคั่ว 
1) ข้อมูลพืน้ฐานและโครงสร้างการผลติ 
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตถั่วแปหล่อ ถั่วแปจ่อและ            

ถั่วลิสงคัว่  มีจ  านวนตัวอย่างเพียง 3 ครัวเรือน พบว่า จ  านวนผูผ้ลิตถั่วแปหล่อ  ถั่วแปจ่อและ            
ถัว่ลิสงคัว่เป็นเพศหญิงทั้งหมด จ านวน 3 ราย 

จากการศึกษาขอ้มูลผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่พบวา่ ผูผ้ลิตส่วนใหญ่มีอายุ
อยูร่ะหว่าง 41-50 ปีจ  านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.7 และมีอายุอยูร่ะหวา่ง 30-40 ปีจ  านวน 1 ราย    
คิดเป็นร้อยละ 33.3 (ตารางท่ี 4.18) 
ตารางที ่4.18 แสดงระดบัอายขุองผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ 

ระดับอายุ จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ ค่าทางสถิติ 
30-40 ปี 1 33.3 

Std . deviation 0.577 
Variance 0.333 

41-50 ปี 2 66.7 
รวม 3 100.0 

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

จากการศึกษาข้อมูลผูผ้ลิตถั่วแปหล่อ ถั่วแปจ่อและถั่วลิสงคั่วพบว่า ผูผ้ลิตทั้ งหมดมี
การศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษา จ านวน 3 ราย  

จากการศึกษาขอ้มูลด้านอาชีพหลกัของผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ พบว่า 
ผูผ้ลิตทั้งหมดมีอาชีพหลกั คือ ผลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ จ  านวน 3 ราย 
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จากการศึกษาขอ้มูลด้านอาชีพรองของผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ พบว่า 
ผูผ้ลิตส่วนใหญ่มีอาชีพรอง คือ ผลิตถัว่เหลืองแผน่และคา้ขาย  จ านวนอาชีพละ 1 ราย และไม่ระบุ 
จ านวน 1 ราย (ตารางท่ี 4.19) 
ตารางที ่4.19 แสดงอาชีพรองของผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ 

อาชีพรอง จ านวนตัวอย่าง ค่าทางสถิติ 
ผลิตถัว่เหลืองแผน่ 1 

Std . deviation 3.000 
Variance 9.000 

คา้ขาย 1 
ไม่ระบุ 1 

รวม 3 
ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ โครงการวิจยัการจดัการ
ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและ
น ้ ามันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู และบ้านสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง             
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

จากการศึกษาขอ้มูลรายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือนของผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่
พบวา่ ส่วนใหญ่มีระดบัรายไดเ้ฉล่ียอยูร่ะหวา่งเดือนละ 5,001 – 10,000 บาทต่อครัวเรือน จ านวน 2 
ราย  คิดเป็นร้อยละ 66.7  และระดบัรายไดเ้ฉล่ียอยู่ระหว่างเดือนละ 10,001 – 15,000 บาทต่อ
ครัวเรือนจ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 (ตารางท่ี 4.20) 
ตารางที ่4.20 แสดงระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือนของผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อ  

       และถัว่ลิสงคัว่ 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ต่อครัวเรือน 
จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ ค่าทางสถิติ 

5,001 – 10,000    บาท 2 66.7 
Std . deviation  0.577 

Variance 0.333 
10,001 – 15,000  บาท 1 33.3 

รวม 3 100.0 
ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ โครงการวิจยัการจดัการ
ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและ
น ้ ามันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู และบ้านสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง             
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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 จากการศึกษาขอ้มูลดา้นการเป็นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ พบวา่ ผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและ    
ถัว่ลิสงคัว่ทั้งหมดเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบา้นปางหมู จ  านวน 3 ราย เหตุผลท่ีสมาชิก      
เขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มวสิาหกิจส่วนใหญ่ตอบวา่อยากสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและส่วนใหญ่เป็น
สมาชิกมานาน 4 ปี  
 จากการศึกษาขอ้มูลจ านวนแรงงานในครอบครัวท่ีด าเนินกิจการ พบว่า ผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ 
ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ทั้งหมดมีจ านวนแรงงานในครอบครัวท่ีด าเนินกิจการ 1 คน จ านวน 3 ราย  

จากการศึกษาขอ้มูลสถานท่ีจ าหน่ายถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ ผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ    
ถั่วแปจ่อและถั่วลิสงคั่วสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ พบว่า ผูผ้ลิตถั่วแปหล่อ ถั่วแปจ่อและ         
ถัว่ลิสงคัว่ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.7 จ าหน่ายผลผลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ให้กบัพ่อคา้
รับซ้ือในหมู่บ้านและขายส่งในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน รองลงมาร้อยละ 33.33 จ  าหน่ายผลผลิต         
ถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ใหก้บั พอ่คา้รับซ้ือเร่และขายปลีก (ตารางท่ี 4.21) 
ตารางที ่4.21 แสดงสถานท่ีจ าหน่ายถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ 

สถานทีจ่ าหน่ายถั่วแปหล่อ ถั่วแปจ่อและถั่วลสิงคั่ว ร้อยละ 
พอ่คา้รับซ้ือเร่ 33.33 
พอ่คา้รับซ้ือในหมู่บา้น 66.7 
ขายส่งในตวัเมืองแม่ฮ่องสอน 66.7 
ขายปลีก 33.3 

ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ โครงการวิจยัการจดัการ
ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและ
น ้ ามันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู และบ้านสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง     
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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2) ต้นทุนการผลติ 
 จากการศึกษาตน้ทุนการผลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อ และถัว่ลิสงคัว่ ส่วนใหญ่จะผลิตคร้ังละ 
28 ลิตร หรือ 1 ควาย ดงันั้นจึงใชป้ริมาณการผลิตดงักล่าว ในการค านวณตน้ทุนการผลิตต่อคร้ัง ซ่ึง
ตน้ทุนการผลิตต่อคร้ังประกอบดว้ย 1) ตน้ทุนคงท่ีและ 2) ตน้ทุนผนัแปร ในการค านวณไม่ว่าจะ
เป็นการผลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อ หรือถัว่ลิสงคัว่ จะค านวณตน้ทุนคงท่ีเท่ากนัคือ 26.30 บาท (คิด
เป็นร้อยละ 4.10)ต่อการผลิต 1 คร้ัง ซ่ึงประกอบไปดว้ยค่าเส่ือมราคาโรงเรือน 17.92 บาท คิดเป็น
ร้อยละ68.12 ค่าเส่ือมราคากระทะ 4.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.70 ค่าเส่ือมราคา เส่ือส าหรับ ตากถัว่      
1.82 บาท หรือร้อยละ 6.94 และค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น กะละมงั ท่ีตกัถัว่ เตา กะดง้ เป็นเงิน 
2.42 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.24 (ตารางท่ี 4.22) 
ตารางที ่4.22 แสดงตน้ทุนคงท่ีต่อการผลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ 

ต้นทุนคงทีต่่อการผลติหน่ึงคร้ัง จ านวน(บาท) ร้อยละ 

โรงเรือน 17.92 68.12 

กระทะ 4.13 15.70 

กะละมงั 0.40 1.54 
ท่ีตกัถัว่ 0.99 3.78 

เตา 0.74 2.82 

เส่ือตากถัว่ 1.82 6.94 

กะดง้ 0.29 1.10 

รวม 26.30 100.00 
ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ โครงการวิจยัการจดัการ
ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและ
น ้ ามันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู และบ้านสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง            
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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 ส าหรับตน้ทุนผนัแปรจะมีค่าแตกต่างกนักล่าวคือ ตน้ทุนผนัแปรต่อการผลิตถัว่แปหล่อ     
1 คร้ัง (28 ลิตร) จ านวนเงิน 614.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.9 ของตน้ทุนทั้งหมด ประกอบดว้ย      
ค่าถัว่แปหล่อ 400 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.09 บาท ค่าแรงงานครอบครัว 150 บาท หรือร้อยละ 24.41 
ค่าฟืน 35.00 บาท หรือร้อยละ 5.70 ค่าเกลือป่น 20.33 หรือร้อยละ 3.31  ค่าถุงพลาสติก 9.22 บาท 
หรือร้อยละ 1.50 และค่าน ้าประปา 8.58 หรือร้อยละ 1.40 (ตารางท่ี 4.23) 
ตารางที ่4.23 แสดงตน้ทุนผนัแปรต่อการผลิตถัว่แปหล่อ 

ต้นทุนผันแปรต่อการผลติถั่วแปหล่อคร้ังละ 28 ลติร จ านวน(บาท) ร้อยละ 

ค่าถัว่แปหล่อ 400.00 65.09 

เกลือป่น 20.33 3.31 

คิดค่าแรงงานครอบครัวต่อคร้ัง 150.00 24.41 
ค่าฟืนส าหรับการผลิตต่อคร้ัง 35.00 5.70 

ค่าถุงพลาสติกต่อคร้ัง 9.22 1.50 

ค่าน ้าต่อคร้ัง 8.58 1.40 

รวม 614.56 100.00 
ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ โครงการวิจยัการจดัการ
ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและ
น ้ ามันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู และบ้านสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง            
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับการผลิตถั่วแปหล่อต่อคร้ังประกอบด้วย รายรับจาก       
การผลิต 740 บาท (ผลผลิตเพิ่มข้ึนจาก 1 ถงัเป็น 1.85  ถงั ราคาถงัละ 400) ตน้ทุนรวม (ตน้ทุนคงท่ี 
+ ตน้ทุนผนัแปร) เท่ากบั 640.86 บาท ดงันั้นผูผ้ลิตจะมีก าไรจากการผลิตเม่ือค านวณค่าแรงงาน
ตนเองแลว้เท่ากบั 99.14 บาท (ตารางท่ี 4.24) 
ตารางที ่4.24 แสดงขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตถัว่แปหล่อ 

ข้อมูลเศรษฐศาสตร์ จ านวน(บาท) 

รายรับรวม (1.85 X 400) 740.00 

ตน้ทุนรวม 640.86 

ก าไร 99.14 
ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ โครงการวิจยัการจดัการ
ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและ
น ้ ามันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู และบ้านสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง              
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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 ตน้ทุนผนัแปรในการผลิตถัว่แปจ่อ 28 ลิตร เป็นเงิน 1,049.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.5 ของ
ตน้ทุนทั้งหมด ซ่ึงประกอบดว้ยค่าถัว่แปจ่อ 400 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.12 ค่าแรงงานครอบครัวต่อ
การผลิต 1 คร้ัง 150 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.30 ค่าน ้ามนัพืชส าหรับทอดถัว่แปหล่อเป็นเงิน 300 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 28.59 ค่าจา้งแกะเปลือกถัว่ 150 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.30 ค่าฟืนจ านวน 35 บาท   
คิดเป็นร้อยละ 3.34 ค่ากระดาษซบัมนั 15 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.43 ค่าถุงพลาสติก 9.22 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.88 ค่าน ้าประปา 8.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.82 และค่าเกลือป่น 5 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.48 
(ตารางท่ี 4.25) 
ตารางที ่4.25 แสดงตน้ทุนผนัแปรต่อการผลิตถัว่แปจ่อ 

ต้นทุนผันแปรต่อการผลติถั่วแปจ่อคร้ังละ 28 ลติร จ านวน(บาท) ร้อยละ 

ค่าถัว่แปหล่อ 400.00 38.12 

เกลือป่น 5.00 0.48 

คิดค่าแรงงานครอบครัวต่อคร้ัง 150.00 14.30 

ค่าฟืนส าหรับการผลิตต่อคร้ัง 35.00 3.34 
น ้ามนัพืช 300.00 28.59 

ค่าจา้งแกะเปลือก 150.00 14.30 

ค่าถุงพลาสติกต่อคร้ัง 9.22 0.88 

ค่าน ้าต่อคร้ัง 8.58 0.82 
ค่ากระดาษซบัมนั 15.00 1.43 

รวม 1,049.22 100.00 
ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ โครงการวิจยัการจดัการ
ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและ
น ้ ามันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู และบ้านสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง            
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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 ขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับการผลิตถัว่แปจ่อต่อคร้ัง จะเป็นดงัน้ี คือ รายรับจากการ
ผลิต 1 ถัง (1 ควาย) ผลผลิตเพิ่มข้ึนเป็น 1.5 ถัง ราคาถังละ 700 บาท เป็นเงิน 1,050.00 บาท     
ตน้ทุนรวม(ตน้ทุนคงท่ี +ตน้ทุนผนัแปร) 1,075.52 บาท ดงันั้นจะมีก าไรเม่ือค านวณค่าแรงงาน
ตนเองแลว้ เท่ากบั -25.52 (ขาดทุน) (ตารางท่ี 4.26) 
ตารางที ่4.26 แสดงขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตถัว่แปจ่อ 

ข้อมูลเศรษฐศาสตร์ จ านวน(บาท) 

รายรับรวม (1.5 X 700) 1,050.00 

ตน้ทุนรวม 1,075.52 

ก าไร -25.52 
ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ โครงการวิจยัการจดัการ
ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและ
น ้ ามันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู และบ้านสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง            
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 ตน้ทุนผนัแปรในการผลิตถัว่ลิสงคัว่ 1 ถงั (20 ลิตร) เป็นเงิน 774.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 
96.71 ของต้นทุนการผลิตทั้ งหมด ซ่ึงประกอบด้วยค่าถั่วลิสง 500 บาท หรือร้อยละ 64.55 
ค่าแรงงานครอบครัว 150 บาท หรือร้อยละ 19.37 ค่าจา้งคัว่ถงัละ 60 บาท หรือร้อยละ 7.75 ค่าฟืน 
35 บาท หรือร้อยละ 4.52 ค่าเกลือป่น 20.33 บาท หรือร้อยละ 2.63 และค่าถุงพลาสติก 9.22 บาท 
หรือร้อยละ 1.19 (ตารางท่ี 4.27) 
ตารางที ่4.27 แสดงตน้ทุนผนัแปรต่อการผลิตถัว่ลิสงคัว่ 

ต้นทุนผันแปรต่อการผลติถั่วลสิงคั่วคร้ังละ 1 ถัง จ านวน(บาท) ร้อยละ 

ค่าถัว่ลิสง 500.00 64.55 
เกลือป่น 20.33 2.63 

ค่าจา้งคัว่ถงัละ 60 บาท 60.00 7.75 

คิดค่าแรงงานครอบครัวต่อคร้ัง 150.00 19.37 

ค่าฟืนส าหรับการผลิตต่อคร้ัง 35.00 4.52 

ค่าถุงพลาสติกต่อคร้ัง 9.22 1.19 

รวม 774.56 100.00 
ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ โครงการวิจยัการจดัการ
ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและ
น ้ ามันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู และบ้านสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง           
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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 ขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับผลิตถัว่ลิสงคัว่ต่อคร้ัง จะเป็นดงัน้ี คือ รายรับรวมจากการ
ผลิต 1 ถัง ผลผลิตจะเพิ่มข้ึนเป็น 1.05 ถัง ราคาถังละ 700 บาท รายรับรวมเท่ากับ 735 บาท      
ตน้ทุนรวม (ตน้ทุนคงท่ี +ตน้ทุนผนัแปร) เท่ากบั 800.86 บาท ดงันั้นผูผ้ลิตจะขาดทุนเม่ือค านวณ
ค่าแรงงานครอบครัวแลว้เท่ากบั -65.86 บาท (ตารางท่ี 4.28) 
ตารางที ่4.28 แสดงขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตถัว่ลิสงคัว่ 

ข้อมูลเศรษฐศาสตร์ จ านวน(บาท) 

รายรับรวม (1.05 X 700) 735.00 

ตน้ทุนรวม 800.86 

ก าไร -65.86 
ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ โครงการวิจยัการจดัการ
ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและ
น ้ ามันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู และบ้านสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง        
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

3) ปัญหาทีเ่กดิจากการผลติ 
จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ พบวา่ส่วนใหญ่ตอบว่า

ปัญหาราคาผลิตภณัฑ์ตกต ่าเป็นปัญหาในระดบัมาก จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมา
ตอบวา่ปัญหาราคาผลิตภณัฑต์กต ่าเป็นปัญหาใจระดบัปานกลางจ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3  

จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตถั่วแปหล่อ ถั่วแปจ่อและถั่วลิสงคั่วพบว่า ปัญหาราคา
วตัถุดิบในฤดูสูง ผูผ้ลิตทั้งหมดตอบวา่เป็นปัญหาระดบัมาก  
 จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่พบวา่ ปัญหาราคาฟืนสูง
และหายาก ผูผ้ลิตทั้งหมด ตอบวา่เป็นปัญหาระดบัมาก  
 จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่พบว่า ปัญหาน ้ าเสีย      
ส่วนใหญ่ตอบว่าปัญหาน ้ าเสียเป็นปัญหาระดบัน้อยท่ีสุด จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 และ  
ไม่ระบุ จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.7  
  จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่พบวา่ ปัญหามลพิษทาง
อากาศ ส่วนใหญ่ตอบวา่เป็นปัญหาระดบันอ้ยท่ีสุด จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 และไม่ระบุ 
จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.7   
 จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่พบว่า ปัญหาคุณภาพ
ผลผลิตไม่ไดม้าตรฐาน ส่วนใหญ่ตอบว่าเป็นปัญหาระดบัน้อยท่ีสุดจ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 
33.3 และไม่ระบุ จ  านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.7  
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 จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่พบว่า ปัญหาการขาด
ความรู้ในการพฒันาผลผลิตส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามตอบว่า เป็นปัญหาระดับปานกลาง 
จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 และไม่ระบุ จ  านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.7  
 จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตถั่วแปหล่อ ถั่วแปจ่อและถั่วลิสงคั่วพบว่า ปัญหาขาด
เทคโนโลยีในการผลิตผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 ตอบวา่เป็น
ปัญหาระดบัปานกลาง และไม่ระบุ จ  านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.7  
 จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่พบวา่ ปัญหาการขาดการ
รวมกลุ่มในการผลิตและไม่มีอ านาจต่อรองส่วนใหญ่ตอบวา่ เป็นปัญหาระดบัปานกลางจ านวน 1 
ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 และไม่ระบุ จ  านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.7  
 จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่พบวา่ ปัญหาขาดแคลน
เงินทุนและแหล่งทุนสนบัสนุน ส่วนใหญ่ตอบวา่ เป็นปัญหาระดบัปานกลางจ านวน 1 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 33.3 และไม่ระบุ จ  านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.7  

จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่พบว่า ปัญหาการขาด
ความรู้ทางการตลาดและแหล่งตลาดรับซ้ือส่วนใหญ่ตอบว่า เป็นปัญหาระดบัปานกลางจ านวน 1 
ราย     คิดเป็นร้อยละ 33.3 และไม่ระบุ จ  านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.7  

จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่พบวา่ ปัญหาการขนส่ง
และค่าขนส่งสูงส่วนใหญ่ตอบว่า เป็นปัญหาระดบัมากจ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 และไม่
ระบุ จ  านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.7 (ตารางท่ี 4.29) 
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ตารางที ่4.29 ขอ้มูลปัญหาท่ีเกิดจากการผลิตและการตลาดของผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อ 
       และถัว่ลิสงคัว่ 

หน่วย : ร้อยละ 

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

ประเด็นปัญหา 
ระดับปัญหา 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ไม่ระบุ 
1.   ปัญหาราคาผลิตภณัฑต์กต ่า 
2.   ปัญหาราคาวตัถุดิบสูง 
3.   ปัญหาราคาฟืนสูงและหายาก 
4.   ปัญหาน ้ าเสีย 
5.   ปัญหาอากาศเสีย(ควนั,ฝุ่ น) 
6.   ปัญหาคุณภาพผลผลิตไม่ไดม้าตรฐาน 
7.   ปัญหาการขาดความรู้ในการพฒันาผลผลิต 
8.   ปัญหาขาดเทคโนโลยใีนการผลิต 
9.   ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มในการผลิต 
       และไม่มีอ านาจต่อรอง 
10.   ปัญหาการขาดแคลนเงินทุนและ 
        แหล่งทุนสนบัสนุน 
11.   ปัญหาการขาดความรู้ทางการตลาด 
        และแหล่งตลาดรับซ้ือ 
12.   ปัญหาการขนส่งและค่าขนส่งสูง 
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4)  แหล่งเงินทุน 
จากการศึกษาขอ้มูลการใชเ้งินทุนหมุนเวียนของผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ 

พบวา่ ผูผ้ลิตทั้งหมดใชเ้งินทุนหมุนเวยีน ระหวา่ง 10,000 – 30,000 บาท จ านวน 3 ราย 
จากการศึกษาข้อมูลผูผ้ลิตถั่วแปหล่อ ถั่วแปจ่อและถั่วลิสงคัว่สามารถตอบค าถามได้

มากกวา่  1ขอ้ พบวา่ผูผ้ลิตส่วนใหญ่กูย้ืมเงินมาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
และกองทุนหมู่บา้น คิดเป็นร้อยละ 33.3 (ตารางท่ี 4.30) 
ตารางที ่4.30 แสดงแหล่งกูย้มืเงินทุนหมุนเวยีนของของผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อ และถัว่ลิสงคัว่ 

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

จากการศึกษาข้อมูลผูผ้ลิตถั่วแปหล่อ ถั่วแปจ่อและถั่วลิสงคัว่พบว่า  ผูผ้ลิตส่วนใหญ่
ตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มข้ึน จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.7 และผูผ้ลิตไม่ตอ้งการเงินทุน
หมุนเวยีนเพิ่มข้ึน จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 (ตารางท่ี 4.31) 
ตารางที ่4.31 แสดงความตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีนของผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่        

เงินทุนหมุนเวยีน จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ ค่าทางสถิติ 
ตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีน 2 66.7 Std . deviation  0.577 

Variance 0.333 ไม่ตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีน 1 33.3 
รวม 3 100.0 

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

แหล่งเงินทุนหมุนเวียน ร้อยละ 
จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 33.3 
กองทุนหมู่บา้น 33.3 
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จากการศึกษาข้อมูลผูผ้ลิตถั่วแปหล่อ ถั่วแปจ่อและถั่วลิสงคัว่พบว่า  ผูผ้ลิตส่วนใหญ่
ตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มข้ึนอยูร่ะหวา่ง  50,001 – 100,000 บาท จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 
66.7 รองลงมาผูผ้ลิตไม่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มข้ึน จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3              
(ตารางท่ี 4.32) 
ตารางที ่4.32 แสดงความตอ้งการวงเงินทุนหมุนเวยีนของของผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อ 
        และถัว่ลิสงคัว่         

วงเงินทุนหมุนเวยีน จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ ค่าทางสถิติ 
50,001 – 100,000  บาท 2 66.7 

Std . deviation  1.732 
Variance 3.000 

ไม่ตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีน 1 33.3 
รวม 3 100.0 

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

4.1.3 ผลการศึกษาข้อมูลกลุ่มวสิาหกจิชุมชนผู้ผลติน า้มันงา 
1) ข้อมูลพืน้ฐานและโครงสร้างการผลติ 
จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พบว่า จ  านวนผูผ้ลิตน ้ ามนังาส่วนใหญ่

เป็นเป็นเพศหญิงจ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.7 และเพศชายจ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 
(ตารางท่ี 4.33) 
ตารางที ่4.33 แสดงเพศของผูผ้ลิตน ้ามนังา 

เพศ จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ ค่าทางสถิติ 
ชาย 1 33.3 

Std . deviation  0.577 
Variance 0.333 

หญิง 2 66.7 
รวม 3 100.0 

ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตน ้ ามนังา โครงการวิจยัการจดัการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อ
พฒันาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ ามนังาของกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรบา้นปางหมู และบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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จากการศึกษาขอ้มูลผูผ้ลิตน ้ ามนังาพบวา่ ผูผ้ลิตน ้ ามนังาทั้งหมดมีอายุอยูร่ะหวา่ง 41-50 ปี 
จ  านวน 3 ราย  

จากการศึกษาข้อมูลผู ้ผลิตน ้ ามันงาพบว่า ผู ้ผลิตส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษาจ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.7 และมีการศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง จ  านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 (ตารางท่ี 4.34) 
ตารางที ่4.34 แสดงระดบัการศึกษาของผูผ้ลิตน ้ามนังา 

ระดับการศึกษา จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ ค่าทางสถิติ 
ประถมศึกษา 2 66.7 

Std . deviation 2.309 
Variance 5.333 

ปวส. 1 33.3 
รวม 3 100.0 

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

จากการศึกษาขอ้มูลด้านอาชีพหลกัของผูผ้ลิตน ้ ามนังา พบวา่ ผูผ้ลิตส่วนใหญ่มีอาชีพหลกั 
คือ ผลิตน ้ามนังาและผลิตภณัฑ ์ เกษตรกรและธุรกิจส่วนตวัจ านวนอาชีพละ 1 ราย (ตารางท่ี 4.35) 
ตารางที ่4.35 แสดงอาชีพหลกัของผูผ้ลิตน ้ามนังา 

อาชีพหลกั จ านวนตัวอย่าง ค่าทางสถิติ 
ผลิตน ้ามนังาและผลิตภณัฑ ์ 1 

Std . deviation 2.309 
Variance 5.333 

เกษตรกร 1 
ธุรกิจส่วนตวั 1 

รวม 3 
ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตน ้ ามนังา โครงการวิจยัการจดัการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อ
พฒันาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ ามนังาของกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรบา้นปางหมู และบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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จากการศึกษาขอ้มูลดา้นอาชีพรองของผูผ้ลิตน ้ามนังาพบวา่ ผูผ้ลิตส่วนใหญ่มีอาชีพรอง คือ 
ผลิตน ้ามนังาและผลิตภณัฑ ์ จ  านวน 2 ราย และธุรกิจส่วนตวัจ านวน 1 ราย (ตารางท่ี 4.36) 
ตารางที ่4.36 แสดงอาชีพรองของผูผ้ลิตน ้ามนังา 

อาชีพรอง จ านวนตัวอย่าง ค่าทางสถิติ 
ผลิตน ้ามนังาและผลิตภณัฑ ์ 2 

Std . deviation 3.464 
Variance 12.000 

ธุรกิจส่วนตวั 1 
รวม 3 

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

จากการศึกษาขอ้มูลรายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือนของผูผ้ลิตน ้ามนังาพบวา่ ผูผ้ลิตทั้งหมดมีระดบั
รายไดเ้ฉล่ียอยูร่ะหวา่ง เดือนละ 5,001 – 10,000 บาท จ านวน 3 ราย 
 จากการศึกษาข้อมูลด้านการเป็นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ พบว่า ผูผ้ลิตน ้ ามนังาทั้งหมดเป็น
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบา้นปางหมู จ  านวน 3 ราย เหตุผลท่ีสมาชิกเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจส่วนใหญ่ตอบว่า เพื่อช่วยเหลือเก้ือกูลกนัและร่วมมือกนัพฒันาแนวคิดด้านการแปรรูป 
การตลาดและรับการสนบัสนุนการต่อยอด ทกัษะ งบประมาณท่ีจ าเป็น และส่วนใหญ่เป็นสมาชิก
มานาน 10 ปี  
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 จากการศึกษาขอ้มูลจ านวนแรงงานในครอบครัวท่ีด าเนินกิจการ พบวา่ ผูผ้ลิตน ้ ามนังาส่วน
ใหญ่มีจ านวนแรงงานในครอบครัวท่ีด าเนินกิจการ 2 คน จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.7 และ
จ านวนแรงงานในครอบครัวท่ีด าเนินกิจการ 1 คน จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 (ตารางท่ี 4.37)  
ตารางที ่4.37 แสดงจ านวนแรงงานในครอบครัวท่ีด าเนินกิจการของผูผ้ลิตน ้ามนังา 

แรงงานในครอบครัว จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ ค่าทางสถิติ 
จ านวน 2 คน 2 66.7 

Std . deviation  0.577 
Variance 0.333 

จ านวน 1 คน 1 33.3 
รวม 3 100.0 

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

จากการศึกษาขอ้มูลสถานท่ีจ าหน่ายน ้ ามนังา ผูผ้ลิตน ้ ามนังาสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
พบว่า ผูผ้ลิตน ้ ามนังาส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.3 จ  าหน่ายผลผลิตน ้ ามนังาด้วยการขายส่งในตวัเมือง
แม่ฮ่องสอนและขายปลีก (ตารางท่ี 4.38) 
ตารางที ่4.38 แสดงสถานท่ีจ าหน่ายน ้ามนังา 

สถานทีจ่ าหน่ายน า้มันงา ร้อยละ 
ขายส่งในตวัเมืองแม่ฮ่องสอน 33.3 
ขายปลีก 33.3 
ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตน ้ ามนังา โครงการวิจยัการจดัการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อ
พฒันาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ ามนังาของกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรบา้นปางหมู และบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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2) ต้นทุนการผลติ 
จากการศึกษาตน้ทุนการผลิตน ้ ามนังา ผูผ้ลิตจะผลิตคร้ังละ 1.5 ถงั (เมล็ดงา) ซ่ึงตน้ทุนการ

ผลิตต่อคร้ังประกอบด้วยตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนัแปร ตน้ทุนคงท่ีในการผลิตน ้ ามนังา 1.5 ถัง 
เท่ากับ 243.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.04 ของต้นทุนทั้งหมด ซ่ึงประกอบด้วย ค่าเส่ือมราคา
โรงเรือน 107.64 บาท(ร้อยละ 44.23) ค่าเส่ือมราคาชุดครกอีดงา , ท่ีตากงา , ผา้ขาวบาง , กระสอบ , 
ผา้เต็นทแ์ละตะแกรงร่อนงา มีค่าเส่ือมราคาเท่ากบั 32.29, 31.25, 30.0, 11.67, 10.69 และ 8.06 บาท 
ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.39) 
ตารางที ่4.39 แสดงตน้ทุนคงท่ีต่อการผลิตน ้ามนังา 

ต้นทุนคงทีต่่อการผลติหน่ึงคร้ัง จ านวน(บาท) ร้อยละ 

โรงเรือน 107.64 44.23 
ตะแกรงร่อนงา 8.06 3.31 

ผา้ขาวบาง 30.00 12.33 

ผา้เตน็ท ์ 10.69 4.39 

ถงัน ้าพลาสติก 4.59 1.89 

กรวย 0.39 0.16 
กะดง้ฝัดงา 1.28 0.53 

ขนัน ้า 0.39 0.16 

กระสอบ 11.67 4.79 

พดัลม 5.13 2.11 
ชุดครกอีดงา 32.29 13.27 

ท่ีตากงา 31.25 12.84 

รวม 243.38 100.00 
ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตน ้ ามนังา โครงการวิจยัการจดัการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อ
พฒันาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ ามนังาของกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรบา้นปางหมู และบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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ตน้ทุนผนัแปรในการผลิตน ้ ามนังาคร้ังละ 1.5 ถงั มีตน้ทุนผนัแปรเท่ากบั 1,374.00 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 84.96 ของตน้ทุนทั้งหมด ซ่ึงประกอบด้วยค่าวตัถุดิบ (เมล็ดงา) 675 บาท คิดเป็น  
ร้อยละ 49.13 ค่าบรรจุภณัฑ์ (ขวด) 210 บาท(ร้อยละ 15.28) ค่าจา้งแรงงานอีดงา 150 บาท(ร้อยละ 
10.92) ค่าแรงงานครอบครัว 150 บาท(ร้อยละ 10.92) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ได้แก่ ฉลากตราสินค้า,         
ค่ากล่องบรรจุ, ค่าจา้งคดั – ฝัดงา, ค่าจา้งตาก-ขน-เก็บ, ค่าจา้งกรอง-บรรจุขวด-ติดฉลาก, ค่าไฟฟ้า
และค่าน ้า เป็นเงิน 45, 24, 30, 20, 25, 40 และ 5 บาท ตามล าดบั (ตารางท่ี 4.40) 
ตารางที ่4.40 แสดงตน้ทุนผนัแปรต่อการผลิตน ้ามนังา 

ต้นทุนผันแปรต่อการผลติคร้ังละ 1.5 ถัง จ านวน(บาท) ร้อยละ 

ค่าวตัถุดิบ(เมล็ดงา) 675.00 49.13 

ค่าบรรจุภณัฑ(์ขวด 85 ซีซี 30 ขวด) 210.00 15.28 

ฉลากตราสินคา้(1.5 บาท/แผน่) 45.00 3.28 

ค่ากล่องบรรจุ 24.00 1.75 
ค่าจา้งแรงงานอีด 150.00 10.92 

ค่าจา้งคดั-ฝัดงา 30.00 2.18 

ค่าจา้งตาก-ขน-เก็บ 20.00 1.46 

ค่าจา้งกรอง-บรรจุขวด-ติดฉลาก 25.00 1.82 
ค่าแรงงานครอบครัว 150.00 10.92 

ค่าไฟฟ้า 40.00 2.91 

ค่าน ้า 5.00 0.36 

รวม 1,374.00 100.00 
ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตน ้ ามนังา โครงการวิจยัการจดัการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อ
พฒันาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ ามนังาของกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรบา้นปางหมู และบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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ขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตน ้ ามนังาคร้ังละ 1.5 ถงั จะมีรายรับจากการผลิตจ านวน 
30 ขวด ราคาขวดละ 65 บาท เป็นเงิน 1,950 บาท มีตน้ทุนรวม 1,617.38 บาท ดงันั้นผูผ้ลิตจะไดรั้บ
ก าไรหลงัจากค านวณค่าแรงงานครอบครัวแลว้ 332.62 บาท ต่อการผลิตหน่ึงคร้ัง(ตารางท่ี 4.41) 
ตารางที ่4.41 แสดงขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตน ้ามนังา 

ข้อมูลเศรษฐศาสตร์ จ านวน(บาท) 

รายรับรวม (30 X 65) 1,950.00 

ตน้ทุนรวม 1,617.38 

ก าไร 332.62 
ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตน ้ ามนังา โครงการวิจยัการจดัการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อ
พฒันาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ ามนังาของกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรบา้นปางหมู และบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

3) ปัญหาทีเ่กดิจากการผลติ 
จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตน ้ามนังา พบวา่ส่วนใหญ่ตอบวา่ปัญหาราคาผลิตภณัฑ์ตกต ่า

เป็นปัญหาระดับปานกลาง จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมาตอบว่าปัญหาราคา
ผลิตภณัฑต์กต ่าเป็นปัญหาในระดบัมากจ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3  

จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตน ้ ามนังาพบว่า ปัญหาราคาวตัถุดิบในฤดูสูง ส่วนใหญ่   
ตอบวา่เป็นปัญหาระดบัมาก จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมาเป็นปัญหาระดบัมากท่ีสุด
จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3  
 จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตน ้ ามนังาพบวา่ ปัญหาราคาฟืนสูงและหายาก ผูผ้ลิตทั้งหมด
ตอบวา่เป็นปัญหาระดบันอ้ย  
 จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตน ้ ามนังาพบว่า ปัญหาน ้ าเสีย ผูผ้ลิตทั้งหมดตอบว่าเป็น
ปัญหาระดบันอ้ยท่ีสุด  
  จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตน ้ ามนังาพบว่า ปัญหามลพิษทางอากาศ ส่วนใหญ่ตอบว่า
เป็นปัญหาระดับน้อยท่ีสุด จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมาตอบว่า เป็นปัญหา        
ระดบันอ้ยจ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3  
 จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตน ้ ามนังาพบว่า ปัญหาคุณภาพผลผลิตไม่ไดม้าตรฐาน ส่วน
ใหญ่ตอบว่าเป็นปัญหาระดบัมาก จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมาตอบวา่เป็นปัญหา
ระดบัปานกลางจ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3  
 จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตน ้ ามนังาพบว่า ปัญหาการขาดความรู้ในการพฒันาผลผลิต
ผูผ้ลิตทั้งหมดตอบวา่เป็นปัญหาระดบันอ้ย   
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 จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตน ้ ามนังาพบวา่ ปัญหาขาดเทคโนโลยีในการผลิต ส่วนใหญ่
ตอบว่าเป็นปัญหาระดับปานกลาง จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมา เป็นปัญหา       
ระดบั นอ้ยจ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3  
 จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตน ้ ามนังาพบวา่ ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มในการผลิตและ
ไม่มีอ านาจต่อรอง ผูผ้ลิตทั้งหมดตอบวา่เป็นปัญหาระดบัปานกลาง 
 จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตน ้ ามันงาพบว่า ปัญหาขาดแคลนเงินทุนและแหล่งทุน
สนบัสนุน ผูผ้ลิตทั้งหมดตอบวา่เป็นปัญหาระดบันอ้ย  

จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตน ้ ามนังาพบว่า ปัญหาการขาดความรู้ทางการตลาดและ
แหล่งตลาดรับซ้ือ ส่วนใหญ่ตอบว่าเป็นปัญหาในระดบัน้อย จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.7 
รองลงมาตอบวา่เป็นปัญหาระดบัมาก จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3  

จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตน ้ ามนังาพบวา่ ปัญหาการขนส่งและค่าขนส่งสูง ส่วนใหญ่
ตอบวา่เป็นปัญหาระดบัมาก จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.7 เป็นปัญหาระดบัมากท่ีสุด จ านวน 1 
ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 (ตารางท่ี 4.42) 
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ตารางที ่4.42 ขอ้มูลปัญหาท่ีเกิดจากการผลิตและการตลาดของผูผ้ลิตน ้ามนังา 
         หน่วย : ร้อยละ 

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

1) ปัญหาราคาตกต ่ า จะแก้ปัญหาด้วยการไม่ผลิตมากเกินความต้องการ ผลิตให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 

2) ปัญหาราคาวตัถุดิบสูง  แกปั้ญหาดว้ยการท่ีเกษตรกรควรปลูกงาให้เพียงพอกบัความ
ตอ้งการของตลาดและใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูแ้ปรรูปควรท าความเขา้ใจกบัเกษตรกร 

3) ปัญหาไม่มีอ านาจต่อรอง  แก้ปัญหาดว้ยการรวมกลุ่มกนัของผูผ้ลิตเพื่อต่อรองราคา
และใหท้ าการเกษตรปลอดจากสารพิษหรือสารเคมี 

4) ปัญหาขาดแคลนเงินลงทุนและแหล่งทุนการแกปั้ญหานั้นควรเร่ิมจากทุนของตนเองท่ี
มีอยู ่

5) ปัญหาการขาดความรู้ดา้นเทคโนโลยีการผลิตและความรู้ดา้นการตลาดแกปั้ญหาดว้ย
การไปเขา้ร่วมงานท่ีภาครัฐหรือเอกชนจดัข้ึน 

ประเด็นปัญหา 
ระดับปัญหา 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ไม่ระบุ 
1.   ปัญหาราคาผลิตภณัฑต์กต ่า 
2.   ปัญหาราคาวตัถุดิบสูง 
3.   ปัญหาราคาฟืนสูงและหายาก 
4.   ปัญหาน ้ าเสีย 
5.   ปัญหาอากาศเสีย(ควนั,ฝุ่ น) 
6.   ปัญหาคุณภาพผลผลิตไม่ไดม้าตรฐาน 
7.   ปัญหาการขาดความรู้ในการพฒันาผลผลิต 
8.   ปัญหาขาดเทคโนโลยใีนการผลิต 
9.   ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มในการผลิต 
       และไม่มีอ านาจต่อรอง 
10.   ปัญหาการขาดแคลนเงินทุนและ 
        แหล่งทุนสนบัสนุน 
11.   ปัญหาการขาดความรู้ทางการตลาด 
        และแหล่งตลาดรับซ้ือ 
12.   ปัญหาการขนส่งและค่าขนส่งสูง 
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4) แหล่งเงินทุน 
จากการศึกษาขอ้มูลการใช้เงินทุนหมุนเวียนของผูผ้ลิตน ้ ามนังา พบวา่ ผูผ้ลิตส่วนใหญ่ใช้

เงินทุนหมุนเวียน ระหวา่ง 100,001 – 300,000 บาท จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมาใช้
เงินทุนหมุนเวยีน ระหวา่ง 300,001- 600,000 บาท จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 (ตารางท่ี 4.43) 
ตารางที ่4.43 แสดงการใชเ้งินทุนหมุนเวยีนของผูผ้ลิตน ้ามนังา 

การใช้เงินทุนหมุนเวยีน จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ ค่าทางสถิติ 
100,001 – 300,000 บาท 2 66.7 

Std . deviation  0.570 
Variance 0.333 

300,001 -600,00 บาท 1 33.3 
รวม 3 100.0 

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

จากการศึกษาข้อมูลผูผ้ลิตน ้ ามันงาสามารถตอบค าถามได้มากกว่า 1 ข้อ พบว่าผูผ้ลิต    
ส่วนใหญ่กู้ยืมเงินมาจากสหกรณ์การเกษตรและกองทุนหมู่บา้น คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมา
ผูผ้ลิตกูย้ืมเงินมาจากญาติหรือคนรู้จกัและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 (ตารางท่ี 4.44) 
ตารางที ่4.44 แสดงแหล่งกูย้มืเงินทุนหมุนเวยีนของผูผ้ลิตน ้ามนังา 

แหล่งเงินทุนหมุนเวียน ร้อยละ 
จากญาติหรือคนรู้จกั 33.3 
จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 33.3 
สหกรณ์การเกษตร 66.7 
กองทุนหมู่บา้น 66.7 
ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตน ้ ามนังา โครงการวิจยัการจดัการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อ
พฒันาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ ามนังาของกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรบา้นปางหมู และบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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จากการศึกษาขอ้มูลผูผ้ลิตน ้ามนังาพบวา่  ผูผ้ลิตส่วนใหญ่ตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มข้ึน 
จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 และผูผ้ลิตไม่ตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มข้ึน จ านวน 2 ราย    
คิดเป็นร้อยละ 66.7 (ตารางท่ี 4.45) 
ตารางที ่4.45 แสดงความตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีนของผูผ้ลิตน ้ามนังา 

เงินทุนหมุนเวยีน จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ ค่าทางสถิติ 
ตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีน 1 33.3 

Std . deviation  0.577 
Variance 0.333 

ไม่ตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีน 2 66.7 
รวม 3 100.0 

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

จากการศึกษาขอ้มูลผูผ้ลิตน ้ ามนังาพบว่า  ผูผ้ลิตส่วนใหญ่ตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม
ข้ึนอยูร่ะหวา่ง  100,001-500,000 บาท จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาผูผ้ลิตไม่ตอ้งการ
เงินทุนหมุนเวยีนเพิ่มข้ึนจ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.7 (ตารางท่ี 4.46) 
ตารางที ่4.46 แสดงความตอ้งการวงเงินทุนหมุนเวยีนของผูผ้ลิตน ้ามนังา 

วงเงินทุนหมุนเวยีน จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ ค่าทางสถิติ 
100,001 – 500,000 บาท 1 33.3 

Std . deviation  2.309 
Variance 5.333 

ไม่ตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีน 2 66.7 
รวม 3 100.0 

ท่ีมา: จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตน ้ ามนังา โครงการวิจยัการจดัการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อ
พฒันาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ ามนังาของกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรบา้นปางหมู และบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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4.2 การพัฒนารูปแบบการผลิต การระดมทุน ให้เป็นวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ทรัพยากรของชุมชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่การพึง่ตนเอง 
 4.2.1 การพฒันารูปแบบการผลิต 

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 4.47) 
ตารางที ่4.47 แสดงการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์ของผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ 

ปรับปรุงและพฒันาผลติภัณฑ์ 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 
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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 4.48) 
ตารางที ่4.48 แสดงการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์ของผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ 

ปรับปรุงและพฒันาผลติภัณฑ์ 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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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 4.49) 
ตารางที ่4.49 แสดงการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์ของผูผ้ลิตน ้ามนังา 

ปรับปรุงและพฒันาผลติภัณฑ์ 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 วสิาหกิจชุมชนบา้นสันป่ายาง ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่, วิสาหกิจชุมชนบา้น
ป่าไผ ่หมู่ 2 ต. แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด, วิสาหกิจชุมชนบา้นดอนหลวง ต.แม่แรง และวิสาหกิจชุมชน
บา้นก่ิวม่ืน ต.มะกอก อ าเภอป่าซาง จ.ล าพูน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชน    
บา้นปางหมูได้ศึกษาเรียนรู้ถึงการด าเนินการรวมกลุ่มเพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชนและกระตุน้ให้
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนของหมู่บา้นปางหมู ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เกิดแนวคิดในการ
พฒันาวสิาหกิจชุมชนของกลุ่มตนเองใหม้ากยิง่ข้ึน 
 4.2.2 การระดมทุน ใหเ้ป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัทรัพยากรของชุมชน 
 จากการศึกษาส ารวจขอ้มูลจากแบบสอบถาม พบว่า การระดมทุนของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแต่ละประเภท สรุปไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 



 - 86 - 

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 บาท และไม่เกิน 50,000 บาท 
จ านวนอย่างละ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5 และไม่ระบุจ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.0         
(ตารางท่ี 4.50) 
ตารางที ่4.50 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) 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 4.51) 
ตารางที ่4.51 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 4.52) 
ตารางที ่4.52 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 
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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 4.53) 
ตารางที ่4.53 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 4.54) 
ตารางที ่4.54 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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4.3 การน ารูปแบบการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้การพึ่งพาทรัพยากรภายในชุมชนท้องถิ่นไป
เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากงานวจัิยสู่เครือข่ายวสิาหกจิชุมชนท้องถิน่อืน่ๆ 
 การเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยสู่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท้องถ่ินอ่ืนๆ 
โครงการวิจยัไดจ้ดัท าโครงการสัมมนาสรุปและน าเสนอผลการวิจยั  เร่ือง “การวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ ามนังาของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 
บ้านปางหมูและบ้านสบสอย หมู่  1 ต าบลปางหมู อ า เภอเมือง จังหวัดแม่ ฮ่องสอน” เ ม่ือ                 
วนัจนัทร์    ท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เวลา 8.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องประชุมกลางดอย อาคาร
หอพกัอาจารยว์ิทยาลยัแม่ฮ่องสอนวิทยาเขตปางหมู มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ต าบลปางหมู 
อ าเภอเมือง จังหวดัแม่ฮ่องสอน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสรุปและน าเสนอผลการศึกษาวิจัย           
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในการพฒันาผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่วเหลืองและน ้ ามนังาของ     
ก ลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมูและบ้านสบสอย หมู่  1  ต าบลปางหมู  อ า เภอ เ มือง                
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูป้ระกอบการและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการวจิยัต่อเน่ืองจากโครงการน้ี เพื่อเผยแพร่ผลการวิจยั
สู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเก่ียวข้องซ่ึงจะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปซ่ึงได้เชิญหน่วยงานทั้ ง          
ภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้องตลอดจนเชิญวิสาหกิจชุมชนในเขตอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและ      
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผ่น ถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อ ถัว่ลิสงคัว่และกลุ่มผูผ้ลิตน ้ ามนังา
จ านวน 40 คนเขา้ร่วมสัมมนาสรุปและน 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) 
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สถานท่ีตั้ง : เลขท่ี 64 หมู่ 2 ต  าบลผาบ่อง อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 58000  
ผูน้ าชุมชนและกลุ่ม : คุณบวัทิพย ์เสริมประชา 
โทร :08-1030-4245 , 053686180  
รายการผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจ  ผา้ฝ้ายทอมือยอ้มสีธรรมชาติ  
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  
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10.   กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรม่อนตะแลง 
สถานท่ีตั้ง : 4 ม่อนตะแลง หมู่ 11 ต  าบลผาบ่อง อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 58000  
ผูน้ าชุมชนและกลุ่ม : นางอารีรัตน์ วารินทร์ 
โทร :0-5361-3101  
รายการผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจ  ขนมงาช็อกก้ี   
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 
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16.  กลุ่มผา้ทอลายจก 
สถานท่ีตั้ง : 53/3 หมู่ 3 ต  าบลหว้ยโป่ง อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 58000  
ผูน้ าชุมชนและกลุ่ม : นางเยาวนุช บุญมาลา 
โทร :08-1024-2168  
รายการผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจ ผา้ทอลายจก 
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  
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22.   กลุ่มแม่บา้นหว้ยเด่ือ 
สถานท่ีตั้ง : 32 หมู่ 3 บา้นหว้ยเด่ือ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000  
ผูน้ าชุมชนและกลุ่ม : นางกนกวรรณ วรจารุวรรณ 
โทร :053 613159  
รายการผลิตภณัฑท่ี์น่าสนใจ ชาใบหม่อนสมุนไพร  
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 

mailto:pho5801@health2.moph.go.th
mailto:moi_maehongson@industry.go.th
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7.   สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
      ท่ีอยู ่ 124/2 ถ.ขนุลุมประพาส ต.จองค า อ.เมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 58000 
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 




