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บทคัดย่อ 

   ในการศึกษาการการวิเคราะห์ความคุม้ค่าในการพฒันาผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่ของกาแฟอารา
บิก้า โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวดัแม่ฮ่องสอนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มี
วตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาสถานภาพองคป์ระกอบของปัจจยัท่ีใชใ้นการแปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟอาราบิกา้
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพื่อวิเคราะห์ความคุม้ค่าของการลงทุนในการแปรรูป
กาแฟกะลาสู่ผลิตภณัฑ์กาแฟอาราบิกา้ และเพื่อน าเสนอรูปแบบการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีก่อให้เกิดความ
คุม้ค่าในการลงทุนของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนั 
   การศึกษามีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาโดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) จ  านวน 200 คน โดยมีเง่ือนไขคือ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้จะต้องเป็นสมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนฯ ในพื้นท่ีเป้าหมาย ไดแ้ก่ อ าเภอแม่สะเรียง และอ าเภอแม่ลาน้อย เน่ืองจากเป็นพื้นท่ี
ใหผ้ลกาแฟมากสุด รวมถึงขอ้มูลท่ีรวบรวมจากเอกสารท่ีไดเ้ก็บรวบรวมไวแ้ลว้ จากนั้นไดท้  าการศึกษา
สถานภาพบริบททัว่ไปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีใช้ในการแปร
รูปผลิตภณัฑ์ พบวา่ เกษตรกรผูป้ลูกกาแฟในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุช่วง 31-
50 ปี มีพื้นท่ีปลูกกาแฟเฉล่ียครัวเรือนละ 4.88 ไร่ มีประสบการณ์ในการปลูกกาแฟ 5-10 ปี และแหล่ง
เงินทุนการปลูกส่วนใหญ่มาจากเงินส่วนตวัร้อยละ 62.00 โดยการแปรรูปกาแฟของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน
ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไดแ้ก่  กาแฟกะลา กาแฟสาร กาแฟคัว่ และกาแฟบด ซ่ึงมีช่องทางในการจดั
จ าหน่ายหลายช่องทาง 
   ส าหรับการวิเคราะห์ความคุม้ค่าของการลงทุนในการแปรรูปกาแฟกะลาสู่ผลิตภณัฑก์าแฟอา
ราบิกา้ จากผลการวเิคราะห์ประมาณการงบก าไรขาดทุนและประมาณการงบกระแสเงินสดสุทธิ และท า
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การจ าลองการลงทุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value )เท่ากับ 
49,385,873.40 บาท อัตราผลตอบแทนของโครงการ(Internal Rate Of Return )เท่ากับร้อยละ 94.41 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio )เท่ากับ 2.11 และระยะเวลาคืนทุน (Payback 
Period )เท่ากบั 0.318 ซ่ึงจากค่าท่ีกล่าวมาขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่ การลงทุนการแปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟ
ของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่ากบัการลงทุน(ไดก้ าไร)และใชเ้วลาคืนทุนเพียง 4 เดือน 
  นอกจากน้ีไดมี้การวิเคราะห์ศกัยภาพการแปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ 
พบว่า จุดแข็ง คือ กาแฟท่ีน ามาแปรรูปเป็นสายพนัธ์ุอาบิก้าท่ีปลูกแบบธรรมชาติปราศจากสารเคมี 
รวมถึงไดรั้บการรับรองคุณภาพการเกษตรอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม ส่วนจุดอ่อน คือ บรรจุภณัฑ์มี
ลกัษณะคลา้ยกนั แบรนด์ยงัไม่มีความโดดเด่น และปริมาณผลผลิตกาแฟในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ไม่
เพียงพอต่อการแปรรูปผลิตภณัฑ ์
  จากผลการศึกษาข้างต้น ย ังท าให้ผู ้ผลิตกาแฟในพื้นท่ีได้พัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับ 
องคป์ระกอบของปัจจยัท่ีใชใ้นการแปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟอาราบิกา้ ความคุม้ค่าของการลงทุนในการ
แปรรูปกาแฟ การจดัการผลผลิตหลงัการเก็บเก่ียว การลดตน้ทุนและเพิ่มมูลค่าของสินคา้กาแฟ และยงั 
สามารถพฒันารูปแบบการผลิตและการแปรรูป ท าใหเ้กิดผลิตภณัฑก์าแฟแบบใหม่ในพื้นท่ี 
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Project Name         Value Gained Analysis in New Product Development of Arabica Coffee 
by the Community Enterprises in Mae Hong Son Province for Enhancing 
the Competitiveness 

 
Abstract 

The purpose of studying the valued gained analysis in new product development of Arabica 
coffee by the community enterprise in Mae Hong Son province for enhancing the competitive is to 
study the complement status of factor that use in Arabica coffee processing of the community enterprise 
in Mae Hong Son, to analyse the valued gained of investing in parchment coffee processing to Arabica 
coffee product and to present the product development model which create the investment value of 
community enterprise in Mae Hong Son to increase the competitiveness. 
 In the study, the group of study sample will be selected by using the purposive sampling about 
200 people. The condition is that the group of study sample must be the member of community 
enterprise in the target area where are Mae Sariang district and Mae La Noi district because these area 
was given the most coffee bean referring to the collected data. Then the study has been covered the 
general context status of community enterprise in Mae Hong Son province that affects the factor using 
in product processing. It found that the most of coffee grower in Mae Hong Son province is male who 
is in age 31 - 50 years old. The cultivated area is 4.88 rai per a household in average. The experience 
of growing coffee is 5 - 10 years and the money supplied is mostly from private fund about 62 percent. 
The coffee processing products of community enterprise in Mae Hong Son province are parchment 
coffee, green coffee, roasted coffee and ground coffee. These products will be sold in several channels. 
 The result of analysis of investment value in the coffee processing to Arabica coffee product 
is from the analytical result of estimating profit and loss statement and net cash flow statement. 
According to simulating the investment model of product processing, it found that the net present value 
is 49,385,873.40 baht, the internal rate of return is 94.41 percent, the ratio of cost and benefit is 2.11 
and the payback period is 0.318. These result indicate that investing in coffee processing product of 
community enterprise in Mae Hong Son province gives the worth of return on investment (gain the 
profit) and only takes the payback in 4 months. 
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 In addition, the potential of coffee processing product of community enterprise was analysed. 
The strength is that the coffee processing is Arabica which is naturally grown in the nature and chemical 
free and it has been certified for agricultural quality properly. The weakness is the similarity in 
packaging, lacking of proper branding and insufficient in quantity of coffee product in the community 
enterprise to use in the coffee processing.  
 As the result, it helps the coffee producer in the area to develop the knowledge about the factor 
component using in Arabica coffee processing, the investment value in coffee processing, the product 
management after harvesting, decreasing the cost and increasing the value of coffee product and the 
ability of developing production model and the processing which create new coffee product in the area. 
 




