
 
 

บทที ่5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
ผลการศึกษาวิจยัการจดัการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชนในการผลิต

ผลิตภณัฑจ์ากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ามนังาของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมูและบา้นสบสอย 
ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน สามารถสรุปผลการศึกษาวจิยัไดด้งัน้ี 

5.1 สรุปผลการวจัิย 
5.1.1 การศึกษาประสิทธิภาพในการผลิต ต้นทุนการผลิต การระดมทรัพยากรในชุมชน 

เพือ่การพึง่ตนเองของชุมชนในกระบวนการผลติ ผลติภัณฑ์จากถั่วลสิง ถั่วเหลอืงและน า้มันงา 
 5.1.1.1 ผลการศึกษากลุ่มวสิาหกิจชุมชนผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ (ถัว่เน่าแค่บ) 
1) ขอ้มูลพื้นฐานและโครงสร้างการผลิต 
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พบว่า  จ  านวนผู ้ผลิต              

ถัว่เหลืองแผ่น (ถัว่เน่าแค่บ) เป็นเพศหญิงทั้งหมด ผูผ้ลิตส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหว่าง 41-50 ปี ส่วน
ใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดบัประถมศึกษา อาชีพหลกัของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดมีอาชีพหลกั 
คือ ผลิตถัว่เหลืองแผ่น (ถัว่เน่าแค่บ) ส่วนใหญ่มีระดบัรายไดเ้ฉล่ียอยู่ระหว่าง เดือนละ 5,001 – 
10,000 บาทต่อครัวเรือน ผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ (ถัว่เน่าแค่บ)ทั้งหมดเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บา้นปางหมู เหตุผลท่ีสมาชิกเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ตอบว่า เพื่อความ
สามคัคีของชุมชนด้วยการเขา้ร่วมกบัศูนย ์OTOP และรักษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเอาไว ้อยากให้
หน่วยงานของรัฐเขา้มาช่วยดูแลในส่วนของเงินทุนและส่วนใหญ่เป็นสมาชิกมานาน 5 ปี ผูผ้ลิต   
ถัว่เหลืองแผน่ (ถัว่เน่าแค่บ) ส่วนใหญ่มีจ านวนแรงงานในครอบครัวท่ีด าเนินกิจการ 1 คน จ านวน 6 
ราย คิดเป็นร้อยละ 75.0 ผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ (ถัว่เน่าแค่บ) ส่วนใหญ่จ าหน่ายผลผลิตถัว่เหลืองแผน่ 
(ถัว่เน่าแค่บ) โดยการขายปลีก 

2) ตน้ทุนการผลิต รายรับและก าไร 
จากการศึกษาตน้ทุนการผลิตถัว่เหลืองแผน่ในการผลิตแต่ละคร้ัง 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 
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บาท คิดเป็นร้อยละ 3.4 ของต้นทุนทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นค่าเส่ือมราคาโรงเรือนร้อยละ 34.1 
รองลงมาเป็นค่าเส่ือมราคาเคร่ืองบดหรือเคร่ืองโม่ร้อยละ 31.37 ส่วนค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์อ่ืนๆ มี
มูลค่าท่ีต ่ามากรวมกนัคิดเป็นร้อยละ 34.53 ตน้ทุนผนัแปรในการผลิตถัว่เหลืองแผ่นคร้ังละ 676.77 
บาท คิดเป็นร้อยละ 96.6 ตน้ทุนผนัแปรส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่าเมล็ดถัว่เหลืองร้อยละ 54.86 
รองลงมาเป็นค่าแรงงานครอบครัวร้อยละ 22.16 ค่าจา้งป๊ัมแผน่ถัว่เหลืองร้อยละ 10.16 ค่าฟืนร้อยละ 
9.05 ค่าไฟฟ้า ค่าน ้า ค่าถุงพลาสติกและค่ายางรัดคิดเป็นร้อยละ 3.77 

รายรับจากการผลิตถัว่เหลืองแผน่จะไดผ้ลผลิตคร้ังละ 10 จ๊อย (1 จ๊อย = 4 มดั = 
1.6 กิโลกรัม) ราคาจ๊อยละ 65 บาท เป็นรายรับรวม 650 บาทต่อคร้ังขณะท่ีตน้ทุนการผลิตรวม
เท่ากบั 700.65 บาท ดงันั้นผูผ้ลิตจึงขาดทุนคร้ังละ 50.65 บาท  

3) ประสิทธิภาพการผลิต 
จากการศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคของผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผ่นจ านวน 8 ราย 

พบวา่ มีผูผ้ลิตท่ีมีประสิทธิภาพทางเทคนิคสูงสุดเต็มประสิทธิภาพคืออยูบ่นเส้นFrontier จ านวน 2 
ราย และมีผูผ้ลิตท่ีมีประสิทธิภาพทางเทคนิคต ่าสุดร้อยละ 85.5 จ านวน 2 ราย โดยประสิทธิภาพทาง
เทคนิคมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 94.6 จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตพบวา่ การใช้ปัจจยัการ
ผลิตมีการใชปั้จจยัการผลิตหยอ่นประสิทธิภาพในปัจจยัการผลิตท่ี 2, 3, 4 และ 5 โดยมีค่าเฉล่ียของ
การใช้ปัจจยัการผลิตหย่อนประสิทธิภาพเท่ากับ 0.312, 15.014, 2.484 และ 2.389 ตามล าดับ 
ผูป้ระกอบการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 2 ราย คือ รายท่ี 5 และ 7 ไม่มีการใช้ปัจจยัการผลิตหย่อน
ประสิทธิภาพในทุกปัจจัยการผลิต จะเห็นว่าการใช้วตัถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองผู ้ผลิตทุกรายมี
ประสิทธิภาพในการใช้ปัจจยัวตัถุดิบชนิดน้ี แต่อยา่งไรก็ตามจากขอ้มูลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
พบวา่ ผูผ้ลิตรายท่ี 4, 8 และ 6 มีการใชปั้จจยัฟืนหยอ่นประสิทธิภาพเท่ากบั 49.57, 49.57 และ 20.96 
ตามล าดบั ผูผ้ลิตรายท่ี 8 และ 3 ยงัมีการใช้ปัจจยัไฟฟ้าหย่อนประสิทธิภาพเท่ากบั 7.69 และ 4.59 
ตามล าดบั นอกจากน้ีผูผ้ลิตรายท่ี 3, 6 และ 4 ยงัมีการใชปั้จจยัน ้ าประปาหยอ่นประสิทธิภาพเท่ากบั 
6.99, 5.66 และ 3.33 ตามล าดบั 

4) ปัญหาท่ีเกิดจากการผลิต 
จากการศึกษาปัญหาท่ีเกิดจากการผลิตของผูผ้ลิตถั่วเหลืองแผ่นจ านวน 8 ราย 

พบว่า ปัญหาราคาผลผลิตตกต ่าส่วนใหญ่เป็นปัญหาระดับปานกลาง ปัญหาราคาวตัถุดิบสูง       
ส่วนใหญ่เป็นปัญหาระดบัมากท่ีสุด ปัญหาน ้าเสียส่วนใหญ่เป็นปัญหาระดบันอ้ยท่ีสุด ปัญหามลพิษ
ทางอากาศส่วนใหญ่เป็นปัญหาระดบัปานกลางและน้อย ปัญหาคุณภาพผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน 
ส่วนใหญ่เป็นปัญหาระดบัปานกลาง ปัญหาการขาดความรู้ในการพฒันาผลผลิตส่วนใหญ่เป็น
ปัญหาระดบันอ้ยท่ีสุด ปัญหาขาดเทคโนโลยีในการผลิตส่วนใหญ่เป็นปัญหาระดบัมาก ปัญหาการ
ขาดการรวมกลุ่มในการผลิตและไม่มีอ านาจต่อรองส่วนใหญ่เป็นปัญหาระดบัน้อย ปัญหาขาด
แคลนเงินทุนและแหล่งทุนสนบัสนุนส่วนใหญ่เป็นปัญหาระดบัมากและปานกลาง ปัญหาการขาด
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ความรู้ทางการตลาดและแหล่งตลาดรับซ้ือส่วนใหญ่เป็นปัญหาระดบัปานกลางและนอ้ย ปัญหาการ
ขนส่งและค่าขนส่งสูงส่วนใหญ่เป็นปัญหาระดบัปานกลาง  

5) แหล่งเงินทุน 
จากการศึกษาแหล่งเงินทุนของผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผ่นจ านวน 8 ราย พบว่า ผูผ้ลิต  

ถัว่เหลืองแผ่นส่วนใหญ่ใช้เงินทุนหมุนเวียน ระหวา่ง 30,001 – 60,000 บาท ส่วนใหญ่หาเงินทุน
หมุนเวยีนมาจากเงินออม ผูผ้ลิตถัว่เน่าแผน่ส่วนใหญ่กูย้ืมเงินมาจากสหกรณ์การเกษตรและกองทุน
หมู่บา้น ส่วนใหญ่ตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มข้ึน และตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนอยู่ระหว่าง  
10,001-50,000 บาท  

5.1.1.2  ผลการศึกษากลุ่มวสิาหกิจชุมชนผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ 
1) ขอ้มูลพื้นฐานและโครงสร้างการผลิต 
จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพบวา่ จ  านวนผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ 

ถัว่แปจ่อและถั่วลิสงคัว่เป็นเพศหญิงทั้งหมด ผูผ้ลิตส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี ผูผ้ลิต
ทั้ งหมดมีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา อาชีพหลักของผู ้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมดมี       
อาชีพหลกั คือ ผลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ อาชีพรองของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีอาชีพรอง คือ ผลิตถัว่เหลืองแผ่นและคา้ขาย  ส่วนใหญ่มีระดบัรายไดเ้ฉล่ียอยู่ระหว่าง เดือนละ 
5,001 – 10,000 บาทต่อครัวเรือน ผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ทั้งหมดเป็นสมาชิก  
กลุ่มวสิาหกิจชุมชนบา้นปางหมู เหตุผลท่ีสมาชิกเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจส่วนใหญ่ตอบวา่
อยากสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและส่วนใหญ่ก็เป็นสมาชิกมานาน 4 ปีแล้ว ผูผ้ลิตถั่วแปหล่อ        
ถั่วแปจ่อและถั่วลิสงคั่วทั้ งหมดมีจ านวนแรงงานในครอบครัวท่ีด าเนินกิจการ 1 คน ผู ้ผลิต            
ถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ส่วนใหญ่จ าหน่ายผลผลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่
ใหก้บัพอ่คา้รับซ้ือในหมู่บา้นและขายส่งในตวัเมืองแม่ฮ่องสอน  

2) ตน้ทุนการผลิต รายรับและก าไร 
จากการศึกษาตน้ทุนการผลิตถัว่แปจ่อ แปหล่อ และถัว่ลิสงคัว่ ส่วนใหญ่จะผลิต

คร้ังละ 28 ลิตร ดังนั้นจึงใช้ปริมาณการผลิตดงักล่าว ในการค านวณตน้ทุนการผลิตต่อคร้ัง ซ่ึง
ตน้ทุนการผลิตต่อคร้ังประกอบดว้ย 1) ตน้ทุนคงท่ีและ 2) ตน้ทุนผนัแปร ในการค านวณไม่ว่าจะ
เป็นการผลิตถั่วแปหล่อ ถั่วแปจ่อ หรือถั่วลิสงคัว่ จะค านวณต้นทุนคงท่ีเท่ากันคือ 26.30 บาท      
(คิดเป็นร้อยละ 4.10) ต่อการผลิต 1 คร้ัง ซ่ึงประกอบไปด้วยค่าเส่ือมราคาโรงเรือน 17.92 บาท       
คิดเป็นร้อยละ 68.12 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  
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ตน้ทุนผนัแปรต่อการผลิตถั่วแปหล่อ 1 คร้ัง(28 ลิตร) จ  านวนเงิน 614.50 บาท    
คิดเป็นร้อยละ 95.9 ของตน้ทุนทั้งหมด ประกอบดว้ยค่าถัว่แปหล่อ 400 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.09 
บาท ค่าแรงงานครอบครัว 150 บาท หรือร้อยละ 24.41 ค่าฟืน 35.00 บาท หรือร้อยละ 5.70 ค่าเกลือ
ป่น 20.33 หรือร้อยละ 3.31 ค่าถุงพลาสติก 9.22 บาท หรือร้อยละ 1.50 และค่าน ้ าประปา 8.58 หรือ
ร้อยละ 1.40  รายรับจากการผลิตถัว่แปหล่อ 740 บาท (ผลผลิตเพิ่มข้ึนข้ึนจาก 1 ถงัเป็น 1.85 ถงั 
ราคาถงัละ 400) ตน้ทุนรวม (ตน้ทุนคงท่ี + ตน้ทุนผนัแปร) เท่ากบั 640.86 บาท ดงันั้นผูผ้ลิตจะมี
ก าไรจากการผลิตเม่ือค านวณค่าแรงงานตนเองแลว้เท่ากบั 99.14 บาท  

ตน้ทุนผนัแปรในการผลิตถัว่แปจ่อ 28 ลิตร เป็นเงิน 1,049.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 
97.5 ของตน้ทุนทั้งหมด ซ่ึงประกอบด้วยค่าถัว่แปจ่อ 400 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.12 ค่าแรงงาน
ครอบครัวต่อการผลิต 1 คร้ัง 150 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.30 ค่าน ้ ามนัพืชส าหรับทอดถัว่แปจ่อ    
เป็นเงิน 300 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.59 ค่าจา้งแกะเปลือกถัว่ 150 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.30 ค่าฟืน
จ านวน 35 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.34 ค่ากระดาษซบัมนั 15 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.43 ค่าถุงพลาสติก 
9.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.88 ค่าน ้ าประปา 8.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.82 และค่าเกลือป่น 5 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 0.48 รายรับจากการผลิต 1 ถงั (1 ควาย) เพิ่มข้ึนเป็น 1.5 ถงั ราคาถงัละ 700 บาท   
เป็นเงิน 1,050.00 บาท ตน้ทุนรวม(ตน้ทุนคงท่ี +ตน้ทุนผนัแปร) 1,075.52 บาท ดงันั้นจะมีก าไรเม่ือ
ค านวณค่าแรงงานตนเองแลว้ เท่ากบั -25.52 (ขาดทุน)  

ตน้ทุนผนัแปรในการผลิตถัว่ลิสงคัว่ 1 ถงั (20 ลิตร) เป็นเงิน 774.56 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 96.71 ของตน้ทุนการผลิตทั้งหมด ซ่ึงประกอบดว้ยค่าถัว่ลิสง 500 บาท หรือร้อยละ 64.55 
ค่าแรงงานครอบครัว 150 บาท หรือร้อยละ 19.37 ค่าจา้งคัว่ถงัละ 60 บาท หรือร้อยละ 7.75ค่าฟืน 35 
บาท หรือร้อยละ 4.52 ค่าเกลือป่น 20.33 บาท หรือร้อยละ 2.63 และค่าถุงพลาสติก 9.22 บาท หรือ
ร้อยละ 1.19 รายรับรวมจากการผลิต 1 ถงั ผลผลิตจะเพิ่มข้ึนเป็น 1.05 ถงั ราคาถงัละ 700 บาท 
รายรับรวมเท่ากบั 735 บาท ตน้ทุนรวม (ตน้ทุนคงท่ี +ตน้ทุนผนัแปร) เท่ากบั 800.86 บาท ดงันั้น
ผูผ้ลิตจะขาดทุนเม่ือค านวณค่าแรงงานครอบครัวแลว้เท่ากบั 65.86 บาท  

3) ปัญหาท่ีเกิดจากการผลิต 
จากการศึกษาปัญหาท่ีเกิดจากการผลิตของผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสง

คัว่จ  านวน 3 ราย พบว่า ปัญหาราคาผลิตภณัฑ์ตกต ่าส่วนใหญ่เป็นปัญหาระดบัมาก ปัญหาราคา
วตัถุดิบในฤดูสูงผูผ้ลิตทั้งหมดตอบว่า เป็นปัญหาระดบัมาก ปัญหาราคาฟืนสูงและหายาก ผูผ้ลิต
ทั้งหมดตอบว่าปัญหาราคาฟืนสูงและหายากอยู่ในระดบัมาก ปัญหาน ้ าเสียส่วนใหญ่เป็นปัญหา
ระดบันอ้ยท่ีสุด ปัญหามลพิษทางอากาศส่วนใหญ่เป็นปัญหาระดบันอ้ยท่ีสุด ปัญหาคุณภาพผลผลิต
ไม่ไดม้าตรฐานส่วนใหญ่เป็นปัญหาระดบัน้อยท่ีสุด ปัญหาการขาดความรู้ในการพฒันาผลผลิต
ส่วนใหญ่เป็นปัญหาระดบัปานกลาง ปัญหาขาดเทคโนโลยีในการผลิตส่วนใหญ่เป็นปัญหาระดบั
ปานกลาง ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มในการผลิตและไม่มีอ านาจต่อรองส่วนใหญ่เป็นปัญหาระดบั
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ปานกลาง ปัญหาขาดแคลนเงินทุนและแหล่งทุนสนบัสนุนส่วนใหญ่เป็นปัญหาระดบัปานกลาง 
ปัญหาการขาดความรู้ทางการตลาดและแหล่งตลาดรับซ้ือส่วนใหญ่ เป็นปัญหาระดบัปานกลาง 
ปัญหาการขนส่งและค่าขนส่งสูงส่วนใหญ่ เป็นปัญหาระดบัมาก  

4)  แหล่งเงินทุน 
จากการศึกษาแหล่งเงินทุนของผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่จ  านวน 3 

ราย พบวา่ ผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ทั้งหมดใชเ้งินทุนหมุนเวียน ระหวา่ง 10,000 – 
30,000 บาท   ส่วนใหญ่กูย้ืมเงินมาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและกองทุน
หมู่บา้น ผูผ้ลิตส่วนใหญ่ตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีนเพิ่มข้ึนอยูร่ะหวา่ง 50,001 – 100,000 บาท  

5.1.1.3 ผลการศึกษาขอ้มูลกลุ่มวสิาหกิจชุมชนผูผ้ลิตน ้ามนังา 
1) ขอ้มูลพื้นฐานและโครงสร้างการผลิต 
จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พบว่า จ  านวนผูผ้ลิตน ้ ามนังา

ส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิง ผูผ้ลิตทั้งหมดมีอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี ผูผ้ลิตส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่
ในระดบัประถมศึกษา อาชีพหลกัของผูผ้ลิตน ้ ามนังาส่วนใหญ่มีอาชีพหลกั คือ ผลิตน ้ ามนังาและ
ผลิตภณัฑ์  ผูผ้ลิตน ้ ามนังาทั้งหมดมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียอยูร่ะหว่าง เดือนละ 5,001 – 10,000 บาท 
เหตุผลท่ีสมาชิกเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจส่วนใหญ่ตอบว่า เพื่อช่วยเหลือเก้ือกูลกนัและ
ร่วมมือกันพฒันาแนวคิดด้านการแปรรูป การตลาดและรับการสนับสนุนการต่อยอด ทักษะ 
งบประมาณท่ีจ าเป็นจากหน่วยงานรัฐบาลและส่วนใหญ่ก็เป็นสมาชิกมานาน 10 ปี ผูผ้ลิตน ้ ามนังา
ส่วนใหญ่มีจ านวนแรงงานในครอบครัวท่ีด าเนินกิจการ 2 คน ผูผ้ลิตน ้ ามนังาส่วนใหญ่จ าหน่าย
ผลผลิตน ้ามนังาใหพ้อ่คา้ดว้ยการขายส่งในตวัเมืองแม่ฮ่องสอนและขายปลีก 

2) ตน้ทุนการผลิต รายรับและก าไร 
จากการศึกษาตน้ทุนการผลิตน ้ ามนังา ผูผ้ลิตจะผลิตคร้ังละ 1.5 ถงั (เมล็ดงา) ซ่ึง

ต้นทุนการผลิตต่อคร้ังจะประกอบด้วยต้นทุนคงท่ีและต้นทุนผนัแปร ต้นทุนคงท่ีในการผลิต
น ้ ามนังา 1.5 ถงั เท่ากบั 243.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.04 ของตน้ทุนทั้งหมด ซ่ึงประกอบด้วย      
ค่าเส่ือมราคาโรงเรือน 107.64 หรือร้อยละ 44.23 ค่าเส่ือมราคาชุดครกอีดงา , ท่ีตากงา , ผา้ขาวบาง , 
กระสอบ , ผา้เตน็ทแ์ละตะแกรงร่อนงา มีค่าเส่ือมราคาเท่ากบั 32.29, 31.25, 30.0, 11.67, 10.69 และ 
8.06 บาท ตามล าดับ ตน้ทุนผนัแปรในการผลิตน ้ ามนังาคร้ังละ 1.5 ถัง มีต้นทุนผนัแปรเท่ากับ 
1,374.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.96 ของตน้ทุนทั้งหมด ซ่ึงประกอบดว้ยค่าวตัถุดิบ (เมล็ดงา) 675 
บาท คิดเป็นร้อยละ 49.13 ค่าบรรจุภณัฑ์ (ขวด) 210 บาท ร้อยละ 15.28 ค่าจา้งแรงงานอีดงา 150 
บาท ร้อยละ 10.92 ค่าแรงงานครอบครัว 150 บาท ร้อยละ 10.92 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ฉลากตรา
สินคา้, ค่ากล่องบรรจุ, ค่าจา้งคดั – ฝัดงา, ค่าจา้งตาก-ขน-เก็บ, ค่าจา้งกรอง-บรรจุขวด-ติดฉลาก,    
ค่าไฟฟ้าและค่าน ้ า เป็นเงิน 45, 24, 30, 20, 25, 40 และ 5 บาท ตามล าดบั การผลิตน ้ ามนังาคร้ังละ 
1.5 ถงั จะมีรายรับจากการผลิต จ านวน 30 ขวด ราคาขวดละ 65 บาท เป็นเงิน 1,950 บาท มีตน้ทุน
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รวม 1,617.38 บาท ดงันั้นผูผ้ลิตจะไดรั้บก าไรหลงัจากค านวณค่าแรงงานครอบครัวแล้ว 332.62 
บาท   ต่อการผลิตหน่ึงคร้ัง 

3) ปัญหาท่ีเกิดจากการผลิต 
จากการศึกษาปัญหาท่ีเกิดจากการผลิตของผูผ้ลิตน ้ ามนังาจ านวน 3 ราย พบว่า 

ส่วนใหญ่ปัญหาราคาผลิตภณัฑ์ตกต ่าเป็นปัญหาในระดบัปานกลาง ปัญหาราคาวตัถุดิบในฤดูสูง
ส่วนใหญ่เป็นปัญหาระดับมาก ปัญหาราคาฟืนสูงและหายากผูผ้ลิตทั้งหมดตอบว่าเป็นปัญหา  
ระดบันอ้ย ปัญหาน ้ าเสียผูผ้ลิตทั้งหมดตอบวา่เป็นปัญหาระดบันอ้ยท่ีสุด ปัญหามลพิษทางอากาศ
ส่วนใหญ่เป็นปัญหาระดบัน้อยท่ีสุด ปัญหาคุณภาพผลผลิตไม่ไดม้าตรฐานส่วนใหญ่เป็นปัญหา
ระดบัมาก ปัญหาการขาดความรู้ในการพฒันาผลผลิตผูผ้ลิตทั้งหมดตอบว่าเป็นปัญหาระดบัน้อย 
ปัญหาขาดเทคโนโลยีในการผลิตส่วนใหญ่เป็นปัญหาระดบัปานกลาง ปัญหาการขาดการรวมกลุ่ม
ในการผลิตและไม่มีอ านาจต่อรองผู ้ผลิตทั้ งหมดตอบว่าเป็นปัญหาระดับปานกลาง ปัญหา          
ขาดแคลนเงินทุนและแหล่งทุนสนับสนุนผูผ้ลิตทั้งหมดตอบว่าเป็นปัญหาระดบัน้อย ปัญหาการ 
ขาดความรู้ทางการตลาดและแหล่งตลาดรับซ้ือส่วนใหญ่เป็นปัญหาระดบัน้อย ปัญหาการขนส่ง
และค่าขนส่งสูงส่วนใหญ่เป็นปัญหาระดบัมาก  

 4) แหล่งเงินทุน 
จากการศึกษาแหล่งเงินทุนของผูผ้ลิตน ้ ามนังาจ านวน 3 ราย พบวา่ ผูผ้ลิตน ้ ามนังา

ส่วนใหญ่ใชเ้งินทุนหมุนเวียน ระหวา่ง 100,001 – 300,000 บาท ส่วนใหญ่กูย้ืมเงินมาจากสหกรณ์
การเกษตรและกองทุนหมู่บา้น ผูผ้ลิตส่วนใหญ่ตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มข้ึนและส่วนใหญ่
ตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีนอยูร่ะหวา่ง 100,001-500,000 บาท  

5.1.2 การพัฒนารูปแบบการผลิต การระดมทุน ให้เป็นวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสม
สอดคล้องกบัทรัพยากรของชุมชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่การพึง่ตนเอง 

 5.1.2.1 การพฒันารูปแบบการผลิต 
 การพฒันารูปแบบการผลิตโครงการวิจยัไดด้ 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 ้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ สามารถหาตลาดและหาช่องทางการจดัจ าหน่ายไดเ้พิ่มข้ึน จากการศึกษา
ขอ้มูลในการปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์ผูต้อบแบบสอบถามสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
พบว่า ผูผ้ลิตถั่วเหลืองแผ่น (ถั่วเน่าแค่บ) ส่วนใหญ่ ต้องการหาตลาดและช่องทางการจดัการ
จ าหน่ายเพิ่มข้ึน ผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ทั้งหมด ตอ้งการพฒันากระบวนการผลิต
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ให้ได้รับมาตรฐานอาหารและยา (อย.) หรือ GMP ผูผ้ลิตน ้ ามันงาทั้ งหมด ต้องการพฒันา
กระบวนการผลิตใหไ้ดรั้บมาตรฐานอาหารและยา (อย.) หรือ GMP เช่นเดียวกนั  
  5.1.2.2 การระดมทุน ให้เป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัทรัพยากร
ของชุมชน 

จากการศึกษาขอ้มูลผูผ้ลิตพบว่า ผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผ่นทั้งหมดสามารถระดมทุน
ร่วมด าเนินการได้ ส่วนใหญ่สามารถระดมทุนร่วมด าเนินการได้ไม่เกิน 10,000 บาท ผูผ้ลิต           
ถัว่แปหล่อ ถั่วแปจ่อและถั่วลิสงคัว่จ  านวน 3 ราย พบว่าผูผ้ลิตส่วนใหญ่สามารถระดมทุนร่วม
ด าเนินการได ้ส่วนใหญ่สามารถระดมทุนร่วมด าเนินการไดไ้ม่เกิน 3,000 ผูผ้ลิตน ้ ามนังาส่วนใหญ่
สามารถระดมทุนร่วมด าเนินการไดไ้ม่เกิน 3,000 บาท  

5.1.3 การน ารูปแบบการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้การพึ่งพาทรัพยากรภายในชุมชน
ท้องถิ่นไปเผยแพร่องค์ความรู้ทีไ่ด้จากงานวจัิยสู่เครือข่ายวสิาหกจิชุมชนท้องถิ่นอืน่ๆ 

การเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจยัสู่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ 
โครงการวิจยัไดจ้ดัท าโครงการสัมมนาสรุปและน าเสนอผลการวิจยั เร่ือง “การวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ ามนังาของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร 
บา้นปางหมูและบา้นสบสอย หมู่ 1 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน” เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 17 สิงหาคม 
พ.ศ. 2552 เวลา 8.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องประชุมกลางดอย อาคารหอพกัอาจารย์ วิทยาลัย
แม่ฮ่องสอนวทิยาเขตปางหมู มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ต.ปางหมู อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อสรุปและน าเสนอผลการศึกษาวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในการพฒันา
ผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่วเหลืองและน ้ ามันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านปางหมูและ            
บา้นสบสอย หมู่ 1 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อรับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจาก
ผูป้ระกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจยัต่อเน่ืองจาก
โครงการน้ี เพื่อเผยแพร่ผลการวิจยัสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจะน าไปใช้ประโยชน์ได้
ต่อไปซ่ึงไดเ้ชิญหน่วยงานทั้งภาคราชการและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนเชิญวิสาหกิจชุมชนในเขต
อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผ่น ถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อ ถัว่ลิสง
คัว่และกลุ่มผูผ้ลิตน ้ามนังาจ านวน 40 คนเขา้ร่วมสัมมนาสรุปและน าเสนอผลการวจิยั  

5.2 อภิปรายผลการวจัิย 
 จากผลการศึกษาวจิยัพบวา่ ผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่(ถัว่เน่าแค่บ)ทั้งหมด มีอาชีพหลกั

คือ การผลิตถัว่เหลืองแผน่ แสดงถึงความมัน่คงทางอาชีพของผูผ้ลิตวา่มีรายไดท่ี้มัน่คงพอสมควรท่ี
ประกอบอาชีพน้ีเป็นหลกั ส าหรับตน้ทุนการผลิต รายรับและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของ
ผูผ้ลิตนั้นพบว่า การผลิตถัว่เหลืองแผ่นคร้ังละ 30 ลิตร ไดผ้ลผลิตคร้ังละ 10 จ๊อย (16 กิโลกรัม) มี
รายรับจากการขายคร้ังละ 650 บาท แต่มีตน้ทุนซ่ึงรวมค่าแรงงานครอบครัวแลว้เท่ากบั 700.65 บาท 
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ขาดทุนคร้ังละ 50.65 บาท โดยคิดค่าแรงงานครอบครัวคร้ังละ 150 บาท แสดงวา่ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจของการผลิตมีค่าติดลบหรือขาดทุนคร้ังละ 50.65 บาท หรืออธิบายได้ว่า ค่าแรงงาน
ครอบครัวท่ีไดรั้บจะไดรั้บเพียงคร้ังละ 99.35 บาท หรือประมาณคร้ังละ 100 บาท จากการวิเคราะห์
ตน้ทุน รายรับ และก าไรดงักล่าว จะส่งผลต่อการสะสมทุนของผูผ้ลิตคือ ผูผ้ลิตจะไม่มีโอกาสใน
การสะสมทุนเน่ืองจากผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเป็นลบ ดงันั้นจะท าให้การพฒันาหรือปรับปรุง
กระบวนการผลิตโรงเรือนและปรับปรุงวสัดุอุปกรณ์ในการผลิตมีปัญหาทางดา้นเงินลงทุน ซ่ึงมี
ขอ้มูลยืนยนัว่า ผูผ้ลิตจ านวน 7 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 87.5 ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มข้ึน 
จ านวนเงินทุนหมุนเวียนท่ีตอ้งการอยู่ระหว่าง 10,001 – 50,000 บาท อย่างไรก็ตามจากการศึกษา
พบวา่ ผูผ้ลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 62.5 ใชเ้งินทุนหมุนเวียนจากเงินออมภายในครอบครัว แสดงถึงการ
พึ่งพาปัจจยัภายนอกของกลุ่มผูผ้ลิตมีน้อย ส่วนใหญ่เป็นการพึ่ งพาเงินทุนภายในชุมชน แหล่ง
เงินทุนท่ีส าคญัของผูผ้ลิตคือ สหกรณ์การเกษตรและกองทุนหมู่บา้น 

 ส าหรับประสิทธิภาพการผลิตของผูผ้ลิตทั้งหมดพบว่า การผลิตมีประสิทธิภาพ
ใกล้เคียงกันโดยเฉพาะการใช้วตัถุดิบท่ี ผูผ้ลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดมีจ านวน 2 รายและมี
ประสิทธิภาพต ่าสุดจ านวน 2 ราย มีประสิทธิภาพร้อยละ 85.5 การหย่อนประสิทธิภาพเกิดข้ึน
เน่ืองจากการใชแ้รงงาน ฟืน ไฟฟ้าและน ้าประปามากเกินไป แต่ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นสัดส่วนไม่มากนกั
ในตน้ทุนการผลิต ส่วนปัญหาในการผลิตท่ีเป็นปัญหาในระดบัมากท่ีสุด คือ ปัญหาราคาวตัถุดิบสูง 
รองลงมาคือ ปัญหาการขาดแคลนเงินทุนและแหล่งทุน ปัญหาราคาผลผลิตตกต ่าและปัญหาการขาด
เทคโนโลยใีนการผลิตเป็นปัญหาในระดบัมากและปานกลาง 

 ผลการศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ ส่วน
ใหญ่ยึดเป็นอาชีพหลกัและมีบางรายยงัผลิตถัว่เหลืองแผ่นควบคู่กบัการผลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อ
และถั่วลิสงคั่วอีกด้วย การศึกษาต้นทุนการผลิตในการผลิตต่อคร้ังจ านวน 28 ลิตร การผลิต          
ถัว่แปหล่อ(ถัว่คัว่เกลือ) มีตน้ทุนรวมเท่ากบั 640.86 บาท รายรับจากการผลิต 740 บาท มีก าไรจาก
การผลิตคร้ังละ 99.14 บาท การผลิตถั่วแปจ่อ(ถั่วแกะเปลือกทอดน ้ ามัน) มีต้นทุนรวมเท่ากับ 
1,075.52 บาท รายรับจากการผลิต1,050.00 บาท ดงันั้นการผลิตแต่ละคร้ังผูผ้ลิตจะขาดทุนคร้ังละ 
25.52 บาท โดยคิดค่าแรงตนเองรวมไวใ้นตน้ทุนรวมแลว้ การผลิตถัว่ลิสงคัว่ 1 ถงั มีตน้ทุนรวม
เท่ากบั 800.80 บาท รายรับรวมเท่ากบั 735 บาท ดงันั้นผูผ้ลิตจะขาดทุนคร้ังละ 65.86 บาท จาก
การศึกษาตน้ทุนรายรับและก าไรของผูผ้ลิตจะเห็นไดว้่า การผลิตผลิตภณัฑ์บางชนิดท าให้ผูผ้ลิต
ขาดทุนและผูผ้ลิตก็ทราบขอ้มูลเหล่าน้ีดี แต่ผูผ้ลิตใหเ้หตุผลวา่ การผลิตดงักล่าวเป็นการจา้งแรงงาน
ในครอบครัวให้มีงานท า การผลิตผลิตภณัฑ์หลายชนิดจะเป็นการเฉล่ียก าไรและขาดทุน เน่ืองจาก
ผลผลิตจากการผลิตบางชนิดมีปริมาณเพิ่มข้ึนจากการขยายตวัของถัว่ท าให้ได้ก าไรสูงข้ึน ส่วน
ปัญหาของกลุ่มผูผ้ลิต        ถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่คือ ปัญหาท่ีจดัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ 
ปัญหาราคาผลผลิตตกต ่า ปัญหาราคาวตัถุดิบสูง ปัญหาราคาฟืนสูงและหายาก ส่วนปัญหาด้าน
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แหล่งเงินทุนพบวา่ ส่วนใหญ่กูย้มืมาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและกองทุน
หมู่บา้น และส่วนใหญ่ตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีนเพิ่มข้ึน  

 จากการศึกษากลุ่มผูผ้ลิตน ้ ามนังาพบว่า มีกลุ่มผูผ้ลิตน ้ ามนังาในหมู่บา้นปางหมู
จ  านวน 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มนางจันทร์ศรี สุธรรม มีสมาชิกจ านวน 11 ราย มีครกอีดงา 3 ครก 
ประกอบดว้ยครกท่ีอีดงาดว้ยแรงงานสัตว ์1ครก และครกท่ีอีดดว้ยมอเตอร์จ านวน 2 ครก 2) กลุ่ม
นางวลัภา เข่ือนรัตน์ มีสมาชิก 11ราย มีครกอีดงาดว้ยมอเตอร์จ านวน 1 ครก สมาชิกส่วนใหญ่ไม่ได้
อีดงาแต่เป็นลูกไร่หรือน าผลผลิตงามาจ าหน่ายให้กบัหัวหนา้กลุ่ม กลุ่มผูผ้ลิตน ้ ามนังาบา้นสบสอย 
จ านวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มนางเสาวลกัษณ์ มุ่งเจริญ มีสมาชิกจ านวน 30 ราย มีครกอีดงาจ านวน 1 ครก 
ใช้พลงังานน ้ าในการอีดงา สมาชิกส่วนใหญ่ไม่ได้อีดงาแต่เป็นลูกไร่หรือน าผลผลิตมาจ าหน่าย
ให้กบัหัวหน้ากลุ่ม การศึกษาตน้ทุนการผลิต การผลิตงาคร้ังละ 1.5 ถงั(เมล็ดงา) มีรายรับจากการ
ผลิตคร้ังละ 30 ขวด ราคาขายส่งขวดละ 65 บาท เป็นเงินรวม 1,950 บาท ต้นทุนรวมเท่ากับ 
1,617.38 บาท มีก าไรจากการผลิตคร้ังละ 332.62 บาท ปัญหาท่ีเกิดจากการผลิตพบวา่ ปัญหาท่ีพบ
ในระดบัมากคือ ปัญหาราคาวตัถุดิบสูง ปัญหาคุณภาพผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน ปัญหาการขนส่ง
เน่ืองจากค่าขนส่งมีตน้ทุนสูง การศึกษาแหล่งเงินทุนพบวา่ เงินทุนหมุนเวียนของผูผ้ลิตอยูร่ะหวา่ง 
100,001 – 300,000 บาท ส่วนใหญ่กูย้มืมาจากสหกรณ์การเกษตรและกองทุนหมู่บา้น 

 การพฒันารูปแบบการผลิต การระดมทุนให้เป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัทรัพยากรของชุมชน ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งตนเองนั้น จาก
การศึกษาพบว่า ปัจจุบนัแนวทางการด าเนินกิจการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้งสามกลุ่มคือ กลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่(ถัว่เน่าแค่บ) กลุ่มผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่และ
กลุ่มผูผ้ลิตน ้ามนังา ใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพื่อการพึ่งตนเองในการด าเนินกิจการอยู่
แลว้ จากขอ้มูลการศึกษาท่ีจะเห็นไดว้่า เงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากเงินออม การพึ่งพาเงินทุนจาก
ภายนอกชุมชนมีน้อย กระบวนการผลิตอาศยัภูมิปัญญาพื้นบา้นจากบรรพบุรุษ แต่อย่างไรก็ตาม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเหล่าน้ีก็จะตอ้งไดรั้บการพฒันาและปรับปรุงทั้งในดา้นของรูปแบบการผลิต 
การตลาด การพฒันาบรรจุภณัฑ ์การระดมทุน การเงินและการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้กลุ่ม
ดังกล่าวอยู่รอด ภายใต้กระแสการแข่งขันของโลกในยุคโลกาภิวฒัน์ โดยยงัยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนของกลุ่มและชุมชนแนวทางการพฒันาควรด าเนินการใน
รูปแบบของกลุ่ม ผลิตเพื่อตอบสนองความตอ้งการสินคา้เฉพาะกลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ 
กลุ่มผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่ เน่ืองจากสินคา้เหล่าน้ีจะรู้จกัในเฉพาะกลุ่มลูกคา้ท่ี
เคยบริโภคเท่านั้น เช่น ถั่วเหลืองแผ่น(ถั่วเน่าแค่บ) เป็นผลิตภณัฑ์ส าหรับปรุงอาหารของทาง
ภาคเหนือและอาหารของไทยใหญ่ ถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่เป็นอาหารทานเล่นของกลุ่ม
ลูกคา้ทางภาคเหนือเช่นเดียวกนั แต่ผูผ้ลิตก็สามารถพฒันากระบวนการผลิตปรับปรุงบรรจุภณัฑ์ให้
ดึงดูดความสนใจมากข้ึน ซ่ึงงานวิจยัท่ีได้ด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการไปแล้ว ส่วนกลุ่มผูผ้ลิต



 - 104 - 

น ้ ามันงา สามารถท่ีจะพัฒนาปรับปรุงคุณภาพน ้ ามันงาเปล่ียนแปลงรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้
หลากหลาย มีทางเลือกส าหรับลูกคา้ผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน ซ่ึงเป็นไปตามผลงานวิจยัทางการตลาดใน
แผนงานวจิยัเดียวกนั 

5.3 แนวทางแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
5.3.1  จากปัญหาท่ีราคาผลผลิตตกต ่าในบางช่วงฤดูนั้น จากการศึกษาวิจยัพบว่า 

การผลิตส่วนใหญ่เป็นการผลิตตามค าสั่งของผูค้า้ท่ีอยูใ่นตลาดตวัเมืองหรือตลาดท่ีเชียงใหม่ ดงันั้น
เม่ือผลผลิตเกินความตอ้งการจึงส่งผลท าให้ราคาลดลง เม่ือวิเคราะห์ช่องทางการจดัจ าหน่ายพบว่า 
ช่องทางการจดัจ าหน่ายผลผลิตยงัแคบ โครงการวิจยัจึงได้ปรับปรุงบรรจุภณัฑ์และน าไปทดสอบ
ตลาดในตวัเมืองเชียงใหม่ ผลปรากฏว่า ไดรั้บการตอบสนองจากลูกคา้ค่อนขา้งดีโดยเฉพาะตลาด
ผลิตภณัฑ์ดา้นรักษาสุขภาพหรือผลิตภณัฑ์ท่ีปลอดสารเคมี แนวทางการแกปั้ญหาดงักล่าวคือ การ
ขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายดว้ยการปรับปรุงคุณภาพสินคา้และบรรจุภณัฑห์าช่องทางการตลาดใน
ตลาดระดบัท่ีสูงข้ึน ซ่ึงโครงการวจิยัไดท้ดลองทดสอบตลาดและไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ 

5.3.2  ควรสนับสนุนให้เกิดตลาดจ าหน่ายสินค้าชุมชนข้ึนในหมู่บ้านปางหมู 
เน่ืองจากบ้านปางหมูเป็นแหล่งผลิตสินค้าหลายประเภทได้แก่ ถั่วเหลืองแผ่น (ถั่วเน่าแค่บ)           
ถั่วแปหล่อ ถั่วแปจ่อ ถั่วลิสงคั่ว ถั่วเหลืองคั่ว น ้ ามันงาและผลิตภณัฑ์จากงา น ้ าผึ้ งป่า ขนมงา        
การปัก-เย็บผา้ไต การจกัสานกุ๊ปไต แต่สินคา้เหล่าน้ียงัไม่มีแหล่งตลาดรองรับ โดยเฉพาะตลาด
ส าหรับนักท่องเท่ียวในฤดูกาล ดังนั้ นหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควร
สนบัสนุนการจดัตั้งตลาดหรือศูนยจ์  าหน่ายสินคา้ชุมชนของหมู่บา้นปางหมูเพื่อช่วยให้ผลิตภณัฑ์
ของหมู่บา้นปางหมูและหมู่บา้นใกลเ้คียง มีช่องทางการตลาดไดเ้พิ่มมากข้ึน 

5.3.3 หน่วยงานภาครัฐควรสนบัสนุนแหล่งทุนและสินเช่ือในขนาดท่ีเหมาะสมกบั
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเหล่าน้ี เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถพฒันาและปรับปรุงกระบวน       
การผลิต ปรับปรุงโรงเรือน ใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีดีข้ึนเหมาะสมมากข้ึน ตลอดจนสามารถ
ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ตราสินค้า ขยายช่องทางการจัดจ าหน่าย ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ฟืนเป็น
เช้ือเพลิง ซ่ึงในอนาคตฟืนจะหายาก และราคาจะสูงข้ึนดว้ยการปรับปรุงไปใชเ้ช้ือเพลิงท่ีเหมาะสม 

5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวจัิยต่อไป 
5.4.1 ควรด าเนินการศึกษาวิจัย  เจาะลึกด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ทั้ งตลาด          

ถัว่เหลืองแผ่น (ถัว่เน่าแค่บ) ถัว่แปหล่อ ถัว่แปจ่อและถัว่ลิสงคัว่และตลาดน ้ ามนังา เพื่อหาแนว
ทางการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกบักลุ่มลูกคา้ในแต่ละทอ้งถ่ิน เน่ืองจากสินค้า
เหล่าน้ีเป็นสินคา้ส าหรับผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่ม จึงไม่สามารถส่งเสริมการตลาดแบบทัว่ไปได ้
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5.4.2 ควรส่งเสริมผูผ้ลิตรุ่นใหม่ให้เขา้ถึงความรู้ทางการตลาด ความรู้ทางการเงิน 
เรียนรู้แหล่งเงินทุน เรียนรู้เทคโนโลยีและแนวคิดการผลิตใหม่ ๆ ตลอดจนเปิดโลกทศัน์ของ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชนทอ้งถ่ินดว้ยการจดัอบรมระยะสั้นและศึกษาดูงาน เช่น จดัอบรมการ
วางแผนธุรกิจหรืออบรมผูป้ระกอบการรุ่นเยาว ์เป็นตน้ 




