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 บทที ่5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

 จงัหวดัแม่ฮ่องสอนเป็นจงัหวดัท่ีมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีเหมาะสมในการปลูก

กาแฟ โดยลักษณะพื้นท่ีปลูกกาแฟอราบิก้าส่วนใหญ่ตั้ งอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีระดับความสูงจาก

ระดบัน ้ าทะเล  800 – 2,000 เมตร พื้นท่ีท่ีมีการปลูกกาแฟ ไดแ้ก่ อ าเภอเมือง อ าเภอขุนยวม อ าเภอ

ปาย อ าเภอแม่สะเรียง อ าเภอแม่ลานอ้ย อ าเภอสบเมย และอ าเภอปางมะผา้ ปัจจุบนัเกษตรกรผูป้ลูก

กาแฟในพื้นท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอนไดมี้การรวมกลุ่มเป็นวสิาหกิจชุมชนจ านวน 27 กลุ่ม โ ด ย ข้ อ มู ล

บริบททัว่ไปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบวา่ เกษตรกรผูป้ลูกกาแฟในจงัหวดั

แม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุช่วง 31-50 ปี สถานภาพสมรส ไดรั้บการศึกษาสูงสุดใน

ระดบัประถมศึกษาอีกทั้งมีจ  านวนสมาชิกในครัวเรือนตั้งแต่ 2-4 คน ในส่วนของรายไดสุ้ทธิของ

ครัวเรือน พบวา่ ครัวเรือนท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียคือ 61,376.25 บาทต่อปี รายไดสู้งสุดคือ 500,505.00 บาท

ต่อปี และรายไดต้ ่าสุดคือ 26,000.00 บาทต่อปี  โดยแหล่งเงินทุนส าหรับการปลูกกาแฟส่วนใหญ่มา

จากเงินส่วนตวัร้อยละ 62.00 โดยการผลิตกาแฟอราบิกา้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯมีลกัษณะการ

ปลูกกาแฟใตร่้มเงาป่า มีพื้นท่ีปลูกกาแฟเฉล่ียครัวเรือนละ 4.88 ไร่ และมีประสบการณ์ในการปลูก

กาแฟ 5-10 ปี ทั้งน้ี การผลิตกาแฟในปัจจุบนัมีดารน าหลกัการปฏิบติัตามระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม 

(GAP) มาปรับใชใ้นการผลิตกาแฟ 

 ส าหรับผลการวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตกาแฟผลสดเฉล่ียต่อกิโลกรัมของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯ 

เฉล่ียกิโลกรัมละ 17.48 บาท แบ่งเป็น ต้นทุนผนัแปรกิโลกรัมละ 16.47บาท และต้นทุนคงท่ี

กิโลกรัมละ 1.01 บาท ซ่ึงผลตอบแทนกาแฟผลสดเฉล่ียต่อกิโลกรัมเฉล่ีย 16.92 บาทต่อกิโลกรัม ท า

ให้มีผลตอบแทนสุทธิต่อเหนือตน้ทุนการผลิตทั้งหมดเป็นลบ (ขาดทุน)  ในขณะท่ีตน้ทุนการผลิต

กาแฟกะลาเฉล่ียกิโลกรัมละ 109.12 บาท ในประกอบดว้ย ตน้ทุนผนัแปรกิโลกรัมละ 104.18 และ

ตน้ทุนคงท่ีกิโลกรัมละ 4.94 บาท โดยผลตอบแทนของกาแฟกะลาเฉล่ียต่อกิโลกรัม 111.63 บาทต่อ

กิโลกรัม ไดผ้ลตอบแทนสุทธิต่อเหนือตน้ทุนการผลิตทั้งหมดเป็นบวก (ก าไร)  เท่ากบั 2.51 บาทต่อ

กิโลกรัม 
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 การแปรรูปกาแฟของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ประกอบดว้ย เช่น กาแฟกะลา 

กาแฟสาร กาแฟคัว่ และกาแฟบด โดยมีช่องทางในการจดัจ าหน่าย 4 ช่องทาง ไดแ้ก่ ช่องทางท่ี 1 

ขายกาแฟผลสดใหก้บัพอ่คา้คนกลางในชุมชน และโรงงานในชุมชน ช่องทางท่ี 2 ขายผลผลิตกาแฟ

กะลาส่วนใหญ่จ าหน่ายใหพ้่อคา้คนกลางทั้งในชุมชนและนอกชุมชน โดยรูปแบบการขายเป็นแบบ

คละเกรด ช่องทางท่ี 3 ขายผลผลิตกาแฟสารส่วนใหญ่จ าหน่ายให้พ่อคา้คนกลางทั้งในชุมชนและ

นอกชุมชน และช่องทางท่ี 4 กาแฟคัว่เม็ดจ าหน่ายให้ให้กบับริษทัท่ีมารับซ้ือโดยตรง โดยราคา

กาแฟท่ีขาย ไดแ้ก่ ราคาจ าหน่ายผลผลิตกาแฟ แยกเป็นราคาผลผลิตสดเฉล่ีย 16.92 บาทต่อกิโลกรัม 

ราคากาแฟกะลาเฉล่ีย 111.63 บาทต่อกิโลกรัม ราคาสารกาแฟเฉล่ีย 131.52 บาทต่อกิโลกรัม ราคา

กาแฟคัว่เมด็เฉล่ีย 506.67 บาทต่อกิโลกรัม 

 การวิเคราะห์ศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวดั

แม่ฮ่องสอน พบว่า จุดแข็ง คือ กาแฟท่ีน ามาแปรรูปเป็นสายพนัธ์ุอาบิก้าท่ีปลูกแบบธรรมชาติ

ปราศจากสารเคมี รวมถึงได้รับการรับรองคุณภาพ การผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องและ

เหมาะสม และการแปรรูปกาแฟส่วนใหญ่มีการใชแ้รงงานครัวเรือนเป็นหลกั ส่วนจุดอ่อน คือ บรรจุ

ภณัฑ์มีลกัษณะคลา้ยกนั เป็นลกัษณะเป็นบรรจุดว้ยถุง และแบรนด์ยงัไม่มีความโดดเด่น สมาชิก

ภายในกลุ่มวิสาหกิจฯ ยงัไม่เขา้ใจการแปรรูปผลิตภณัฑ์อย่างถ่องแท ้และปริมาณผลผลิตกาแฟใน

กลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯ ไม่เพียงพอต่อการแปรรูปผลิตภณัฑ ์

 จากผลการวิเคราะห์ประมาณการงบก าไรขาดทุนและประมาณการงบกระแสเงินสดสุทธิการ

แปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟของวิสาหกิจชุมชนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเบ้ืองตน้ สามารถประมาณการ

ทางการเงินส าหรับจ าลองการลงทุนการแปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟ ได้แก่ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net 

Present Value : NPV) เท่ากบั 49,385,873.40 บาท แสดงว่า การลงทุนการแปรรูปผลิตภณัฑ์กาแฟ

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ให้ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่ากบัการลงทุนเน่ืองจากมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 

เป็นบวก อตัราผลตอบแทนของโครงการ(Internal Rate Of Return : IRR) มีค่าเท่ากบัร้อยละ 94.41 

ต่อปี ซ่ึงสูงกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้9.76 เท่า แสดงให้เห็นว่า ว่า การลงทุนการแปรรูปผลิตภณัฑ์

กาแฟของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯให้ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่ากบัการลงทุน อตัราส่วนผลตอบแทนต่อ

ต้นทุน (Benefit-Cost Ratio : B/C Ratio) เท่ากับ 2.11 ซ่ึงเป็นอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน
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มากกวา่หน่ึง แสดงใหเ้ห็นวา่ วา่ การลงทุนการแปรรูปผลิตภณัฑก์าแฟของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯได้

ก าไร และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period :PB) เท่ากับ 0.318  แสดงถึงการลงทุนการแปรรูป

ผลิตภณัฑก์าแฟของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯใชเ้วลาคืนทุนเพียง 4 เดือน  

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

   1) ส่งเสริมการการช่วยเหลือและสนบัสนุนจากภาครัฐถึงเทคโนโลยี และนวตักรรม

ใหม่ๆ ในการพฒันาผลิตภณัฑ ์เพื่อการต่อยอดการพฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง  

   2) ควรสนบัสนุนการจดัท าระบบการซ้ือขายบนอินเทอร์เน็ตท่ีเช่ือมโยงกนั เพื่อเพิ่ม

ช่องทางการตลาด พร้อมกบัช่วยในการประชาสัมพนัธ์กาแฟแปรรูปให้เป็นท่ีรู้จกั

มากข้ึน 

   3)  ควรส่งเสริมการจดัประชุมแสดงความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมระหว่างพ่อคา้คน

กลาง ผูแ้ปรรูป เกษตรกรผูป้ลูกกาแฟ และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างความร่วมมือ

กนั รวมถึงการแบ่งปันความรู้และขอ้มูลข่าวสาร 

 5.2.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

   1) ควรมีการขยายพื้นท่ีการศึกษาใหท้ัว่ทั้งจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูล

ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

    

 




