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Abstract 
 

This research was a part of the research project of the community products enhancement to 
Mae Hong Son cyber-mall. The main purpose was to develop the community products of Mae Hong Son 
province, especially the production aspect. The data was gathered from 44 community enterprises 
groups in seven districts of Mae Hong Son province from April, 2012 to March, 2013. Economic 
research methods used in this research were production problem analysis by using Participatory Action 
Research (PAR) and the analysis of cost and returns of community products. The results of production 
perspective revealed that the problems faced by most producers were high price of materials and the 
lacks of circulating capital, product development knowledge, technologies in production and design 
processes, and skillful craftsmen. In terms of cost and benefit analysis, the results were different in each 
enterprise depending on the nature of the products. The costs of labor-intensive products were higher 
than capital-intensive products, so the returns of the prior were lower than the latter. The 
contributions of the project brought about the increase in community employment, the reduction of 
labor migration to work in the urban and no environmental impact. 
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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานวิจัยเพื่อ
ยกระดับสินค้าชุมชนสู่แม่ฮ่องสอนไซเบอร์มอลล์ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาสินค้าชุมชนของจังหวัด

แม่ฮ่องสอนทางด้านการผลิต โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน 7 อ าเภอ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
รวม 44 กลุ่ม ต้ังแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2555 ถึงมีนาคม 
พ.ศ. 2556 และใช้วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหาด้านการผลิตโดยใช้
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการวิเคราะห์
ต้นทุนและผลตอบแทนของสินค้าชุมชน ผลการวิเคราะห์
ด้านการผลิต พบว่า ปัญหาท่ีกลุ่มผู้ผลิตส่วนใหญ่เผชิญ 
ได้แก่ ราคาวัตถุดิบสูง การขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน 
การขาดความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขาดเทคโนโลยี
ในการผลิตและการออกแบบ และการขาดช่างฝีมือดี 
ส าหรับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิต
ของแต่ละกิจการพบว่า มีความแตกต่างกันข้ึนอยู่กับ
ลักษณะของสินค้า โดยสินค้าท่ีใช้แรงงานเข้มข้นในการ
ผลิตจะมีต้นทุนการผลิตท่ีสูงกว่าสินค้าท่ีใช้ทุนเข้มข้น 
ดังนั้น สินค้าท่ีใช้แรงงานเข้มข้นจึงให้ผลตอบแทนจากการ
ผลิตท่ีต่ ากว่า ท้ังนี้ ผลจากการด าเนินงานของโครงการ 
ท าให้เกิดการจ้างงานในชุมชนเพิ่มข้ึน ลดปัญหาการอพยพ
ย้ายถ่ินเพื่อไปท างานในเมืองใหญ่ และไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 

ค าส าคัญ:   สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์       
วิสาหกิจชุมชน  แม่ฮ่องสอนไซเบอร์มอลล์   
ตลาดสินค้าชุมชนออนไลน ์ 

 
ค าน า 

 
 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีลักษณะพิเศษท่ีเป็นจุดแข็ง
หรือศักยภาพในการพัฒนาหลายด้าน อาทิ สถานท่ีทาง
ประวัติศาสตร์ สถานท่ีทางธรรมชาติ วิถีชีวิตความเป็นอยู่    
ท่ีเรียบง่าย ภูมิอากาศ เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ตัวเอง สินค้าชุมชน กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เป็นต้น จนท าให้
เกิดการส่งเสริมการท่องเท่ียวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมากข้ึน 
หากพิจารณาสินค้าชุมชน (OTOP) ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในแต่ละอ าเภอมีลักษณะเด่นท่ีแตกต่างกันข้ึนอยู่กับ    
อัตลักษณ์ของชุมชนท่ีอยู่อาศัยในแต่ละพื้น ที่แต่ละ       
ชนเผ่า ได้แก่ อ าเภอเมืองเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรม           
อันหลากหลาย ผลิตภัณฑ์เด่น ได้แก่ ผ้าทอกะเหรี่ยง         
ปักลูกเดือย ผลิตภัณฑ์แปรรูปงาและน้ ามันงา เป็นต้น   
ในส่วนของอ าเภอปายมีพื้นท่ีเป็นทุ่งกว้างกลางหุบเขา   

จึงมีพื้นท่ีเพาะปลูกมากมาย ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีโดดเด่น 
คือ การท าถ่ัวหมักหรือถ่ัวเน่า ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก     
ถ่ัวเหลืองเป็นผงและก้อน ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร 
อ าเภอปางมะผ้าพื้นท่ีส่วนมากเป็นพื้นท่ีสูง มีเหล่าชนเผ่า
มากมายอาศัยอยู่ สินค้าชุมชนท่ีเด่น คือ ผ้าทอมือชาวเขา
เผ่าลีซอและมูเซอ กระเป๋าผ้าและเครื่องใช้จากผ้าของ  
เผ่าต่างๆ อ าเภอแม่ลาน้อย พื้นท่ีเหมาะแก่การเพาะปลูก
มีสินค้าชุมชนท่ีส าคัญ ได้แก่ กาแฟห้วยห้อม เป็นกาแฟ 
อาราบิกาพันธุ์ดี ผ้าทอขนแกะ เป็นต้น อ าเภอขุนยวมเป็น
ถ่ินท่ีอยู่ของชาวไทใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นชนชาติด้ังเดิมในพื้นท่ี 
สินค้าท่ีส าคัญ คือ เสื้อผ้าชุดไทใหญ่ อ าเภอแม่สะเรียง    
มีสินค้าชุมชนท่ีส าคัญ ได้แก่ ผ้าทอกระเหรี่ยงท่ีถูกถักทอ
จากเส้นใยธรรมชาติหลากสีสัน หมวก กระเป๋า ผ้าคลุมโต๊ะ 
ของฝากและของใช้ประดับตกแต่งบ้าน อ าเภอสบเมย    
มีผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากหมู่บ้านเลโค๊ะท่ีมีความ
สวยงาม ประณีต เป็นสินค้าท่ีอยู่ในระดับคุณภาพส่งออก   
 อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็น   
ปุาเขาท าให้การเดินทางมีความยากล าบาก ต้องใช้เวลาใน
การเดินทางค่อนข้างมาก ประกอบกับฤดูการท่องเท่ียว
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเพียง 5 เดือน คือ ต้ังแต่เดือน
ตุลาคม-กุมภาพันธ์ ท าให้ในช่วงนอกฤดูการท่องเท่ียว
จ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีน้อยส่งผล
ต่อยอดขายสินค้า โดยเฉพาะสินค้าชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การท่องเท่ียวและเกี่ยวเนื่อง ท าให้เกิดปัญหาการว่างงาน
และขาดแคลนรายได้เป็นเวลาหลายเดือน รายได้เฉลี่ย  
ต่อหัวของคนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี พ.ศ. 2556 มีเพียง 
50,924 บาทเท่านั้น เมื่อคิดเป็นรายเดือนจะมีรายได้เฉลี่ย
เพียงเดือนละ 4,244 บาท ในขณะท่ีรายได้เฉลี่ยต่อหัว
ของคนภาคเหนือมีรายได้ 98,268 บาท/ปี และรายได้เฉลี่ย
ต่อหัวของคนท้ังประเทศมีรายได้ปีละ 193,394 บาท 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2558) ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึง
เล็งเห็นถึงความจ าเป็น ในการส่งเสริมการผลิตและการ 
ตลาดสินค้าชุมชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่ีมีศักยภาพ 
เพื่อให้เกิดการขยายตัวด้านการผลิตและการตลาด ท่ีจะ
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ท าให้เศรษฐกิจของชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความ
เข้มแข็ง ยั่งยืน และช่วยตัวเองได้ในระยะยาว ทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงจัดสรรงบประมาณ     
ในการก่อสร้างศูนย์จ าหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัด
แม่ฮ่องสอนข้ึน ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน วิทยาเขตปางหมู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้ต้ังชื่อร้านว่า “ร้าน
เฮ็ดก้อเหลียว” ซึ่งร้านดังกล่าวได้น าสินค้าเด่นจาก 7 อ าเภอ
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาจ าหน่าย แต่ช่องทางการ      
จัดจ าหน่ายของสินค้าเหล่านี้ยังแคบไม่เพียงพอท่ีจะเพิ่ม
ยอดขายได้ ด้วยเหตุนี้ โครงการแม่ฮ่องสอนไซเบอร์มอลล์
จึงเกิดข้ึน เพื่อเป็นศูนย์รวมสินค้าชุมชนออนไลน์ของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเป็นการเปิดตลาดสินค้าชุมชน
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนสู่ตลาดระดับโลกและระดับประเทศ
ผ่านทางโลกออนไลน์ โดยในการจัดท าโครงการจ าเป็นต้อง
มีการศึกษาทางด้านการผลิต เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
สินค้าชุมชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ที่เป็นอยู่ 

การวิจัยนี้ใช้แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ 
มีส่วนร่วม ท่ีไม่ได้ก าหนดรูปแบบการพัฒนากระบวนการ
ผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบตายตัว แต่จะวางแผน
พัฒนาผลิตภัณฑ์หลังจากท่ีได้มีการเปิดเวทีชุมชนและท า 
Focus groups วิเคราะห์ SWOT ของกลุ่มการผลิตแล้ว
ระดมสมองหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า
ชุมชนและพัฒนากระบวนการผลิต  ดังเช่น งานวิจัย
หลายๆ งานท่ีผ่านมา อาทิ กังสดาล (2550) ท่ีมีการศึกษา
เกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาวิสาหกิจเพื่อการพึ่งพาตนเอง 
ได้ใช้แผนท่ีความคิดร่วมกับการวิเคราะห์ SWOT ในการ
ประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการประชุมกลุ่ม เพื่อ
จัดท าแผนงานและกลยุทธ์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อ
การพึ่งพาตนเอง เช่นเดียวกับชูศรี (2552) ท่ีท าการศึกษา
แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกองทุนฟื้นฟูอาชีพ
เกษตรกรหลังการพักช าระหนี้ ต าบลห้วยนาง อ าเภอห้วยยอด 
จังหวัดตรัง ได้ใช้เทคนิคแผนท่ีความคิดวิเคราะห์ข้อมูล

โดยการจัดหมวดหมู่ และการวิเคราะห์ SWOT ในการจัด
เวทีชุมชน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
กองทุนฟื้ นฟูอาชีพ เกษตรกรหลังการพักช าระหนี้        
ผลการศึกษาพบว่า วิสาหกิจชุมชนห้วยนางมีแนวทาง
พัฒนาการผลิตโดยใช้วัตถุดิบในท้องถ่ิน 2 ด้าน คือ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนาด้านการตลาด ในปี
เดียวกันมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ของสุกัญญา (2552) ท่ีมีการจัดเวทีชุมชน โดยใช้เทคนิค
แผนท่ีความคิดร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อหาแนวทาง 
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและการศึกษาปัจจัยสนับสนุน 
และปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจ
ชุมชน ผลของการจัดเวทีชุมชนและการใช้แผนท่ีความคิด 
ท าให้ได้แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนประกอบด้วย  
6 ประเด็น ได้แก่ การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
การจัดการความรู้ท่ีเหมาะสมกับบริบทวิสาหกิจชุมชน 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนา
ตลาดของวิสาหกิจชุมชน การสืบสานและต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และการสืบทอดงานวิสาหกิจชุมชน ส่วนการ 
ศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยกังสดาล (2552) ได้
ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของวิสาหกิจชุมชน 
บ้านโนนศิลา ต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ การหาเหตุผลเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่  
และการใช้แผนท่ีความคิดในการประชุมและการจัด
กระบวนการเรียนรู้  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของวิสาหกิจชุมชน วิธีการศึกษาดังกล่าว
ท าให้สมาชิกกลุ่มสามารถก าหนดแนวทางในการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน และร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนไปสู่ความยั่งยืนได้ 

การศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนพบว่า ประยูร (2551) ใช้เครื่องมือแผนท่ีความคิด
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  โดยใช้เวทีชุมชนและเวที
สรุปบทเรียนในการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนส าหรับแผนท่ีความคิดช่วยแสดง
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พันธมิตรและความสัมพันธ์ของกลุ่ม การเกื้อกูลเชื่อมโยง
กิจกรรมและการประสานผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเป็น
ปัจจัยท่ีส าคัญในการจัดต้ังเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน รวมท้ัง
พงศ์ศักด์ิ (2552) ได้ใช้เครื่องมือแผนท่ีความคิดและใช้
แบบสอบถามในการประเมินศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประชุม การจัดกระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้เวทีชุมชน และการจัดเวทีสรุปบทเรียน    
เพื่อหาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน    
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสานไม้ไผ่ ผลการศึกษาท าให้ได้
แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ในด้านการบริหาร
จัดการองค์กร การผลิต การประชาสัมพันธ์ การเงิน/บัญชี 
เงินทุน และพัฒนากระบวนการเครือข่ายท้ังภายในและ
ภายนอก อีกท้ังยังท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีท าให้เข้มแข็งท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กร นอกจากนี้  อารี และคณะ 
(2549) ได้ศึกษาการพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการไตรภาคีเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชน ระยะท่ี 1: 
ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน และยังได้ศึกษาการเตรียม
ความพร้อมของชุมชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(2556) ประกอบกับกาญจนา และคณะ (2554) ได้ท าการ 
ศึกษารูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า บ้านโตนกลอย 
เพื่อแสวงหาตลาดและส่งเสริมบทบาทสตรี หมู่ 6 ต าบล
ก าพวน อ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง เป็นต้น เมื่อมี
การวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์หลังจากท่ีได้มีการเปิดเวที
ชุมชนและท า Focus groups วิเคราะห์ SWOT ของกลุ่ม
การผลิตแล้วระดมสมองหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้าชุมชน และพัฒนากระบวนการผลิตด้วยการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการภายใต้งบประมาณท่ีมีอยู่ตามแผนงานนี้ 
โดยเน้นท่ีการสร้างเอกลักษณ์ของตัวสินค้าท่ีเป็นสินค้า
หนึ่งเดียวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เช่น สินค้าประจ าชนเผ่า
ต่างๆ ท่ีเป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ เครื่องมือเครื่องใช้ เสื้อผ้า 
อาหาร เครื่องด่ืม ขนม ของตกแต่ง ของฝากของท่ีระลึก
ประจ าชนเผ่าต่างๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรท้ังหมด

ท่ีจ าหน่ายสินค้าผ่านศูนย์จ าหน่ายสินค้า  OTOP ของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ท่ีบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนในชื่อร้านเฮ็ดก้อเหลียว จ านวน 44 
กลุ่ม รวม 7 อ าเภอ 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต
สินค้าชุมชน 

ข้ันตอนที่ 1 จัดประชุมเปิดเวทีชุมชนและ      
ท า Focus groups ในแต่ละอ าเภอเพื่อให้กลุ่มผู้ผลิต    
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และอุปสรรค (SWOT) 
ในการผลิตของตนเองและกลุ่ม เพื่อระดมสมองหาแนวทาง
ในการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าชุมชน 7 อ าเภอ โดย
ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research; PAR) 

ข้ันตอนท่ี 2 จัดท าแผนพัฒนากระบวนการผลิต
หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ข้ันตอนท่ี 3 ศึกษาข้อมูลกระบวนการผลิต 
ต้นทุนการผลิต ต้นทุนในการขนส่งล าเลียง ต้นทุนการ
บรรจุหีบห่อ รายรับ การก าหนดราคาสินค้า ศักยภาพ   
ในการผลิต การจ้างงาน ปัญหาและอุปสรรค ผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริหาร
จัดการกลุ่ม 

ข้ันตอนท่ี 4 พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิต ด้วยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตาม
แผนพัฒนากระบวนการผลิต หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์   
ท่ีก าหนด ด าเนินการโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลการผลิต 
วิธีการผลิต และมาตรฐานการผลิต ตามหลักมาตรฐาน
ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวง
สาธารณสุข ท้ังก่อนและหลังการฝึกอบรมแล้วเปรียบเทียบ
ผลการประเมินว่าผู้ผลิตได้มีการพัฒนา และปรับปรุง
กระบวนการผลิตจากความรู้ท่ีได้รับการฝึกอบรมมาหรือไม่
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เพราะเหตุใด เครื่องมือท่ีใช้ คือ แบบประเมินผลการพัฒนา
กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ 

 
ผลการวิจัยและวิจารณ์ 

 
 ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มวิสากิจชุมชนพบว่า
เจ้าของกิจการส่วนใหญ่มีอายุโดยเฉลี่ย 51-60 ปี มี
การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพ
วิสาหกิจชุมชนเป็นหลัก ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ และส่วน
ใหญ่มีระดับรายได้เฉลี่ยมากกว่า 20,000 บาท/เดือน จาก
การขายสินค้าตามสถานท่ีท่องเท่ียวและออกงานแสดง
สินค้า   
 ในการวิเคราะห์ปัญหาด้านการผลิตสินค้าชุมชน
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน (Figure 1) พบว่า ผู้ผลิตสินค้า
ประเภทเครื่องส าอางประสบปัญหาการขาดตลาด  
รองรับมาก ที่สุด  โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย  คือ  5.00   
เนื่องจากช่องทางการจัดจ าหน่ายเครื่องส าอางในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนมีน้อย รวมถึงสถานท่ีผลิตอยู่ห่างไกลจากเมือง
ใหญ่หรือตลาด การขนส่งมีต้นทุนสูงเนื่องจากพื้นท่ีจังหวัด
แม่ฮ่องสอนมีเส้นทางในการเดินทางและการขนส่ง
ยากล าบาก และสินค้ามีคุณภาพต่ ากว่ามาตรฐานเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ผลิตรายอื่นๆ ท าให้สินค้าราคาสูงสู้คู่แข่ง
ไม่ได้ ส่วนกิจการประเภทอาหารและเสื้อผ้า ส่วนมาก    
มีปัญหาราคาวัตถุดิบสูง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย คือ 4.10 
และ 3.71 ตามล าดับ เนื่องมาจากค่าขนส่งมีต้นทุนสูง
เพราะพื้นท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นท่ีห่างไกลจาก  
แหล่งวัตถุดิบท่ีส าคัญในการผลิตสินค้า ซึ่งวัตถุดิบบางชนิด     
ไม่สามารถหาซื้อได้ในพื้นท่ี ต้องส่งมาจากโรงงานหรือ
เมืองใหญ่ซึ่งมีราคาสูง หากพิจารณาปัญหาค่าจ้างแรงงานสูง
พบว่า กลุ่มผู้ผลิตสินค้าประเภทเสื้อผ้าและอาหาร มีปัญหา
ในระดับปานกลาง โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.69 และ 3.00 
ตามล าดับ สืบเนื่องจากผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาด
เล็ก การผลิตส่วนใหญ่จะใช้แรงงานในครอบครัว เช่น 
บุตรหลานและญาติพี่น้องในการผลิต แต่บางกิจการได้มี
การจ้างแรงงานต่างด้าว ซึ่งแรงงานประเภทนี้มีค่าจ้าง

แรงงาน ท่ีต่ ากว่า ค่าจ้างแรงงานของคนในหมู่บ้าน 
ประกอบกับการจ้างงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่ 
ท าการจ้างแรงงานต่อหน่วยของสินค้าท่ีแรงงานผลิตได้
หรือจ้างเป็นชิ้นงาน ซึ่งการจ้างเป็นชิ้นงานดังกล่า ว        
มีต้นทุนต่ ากว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่าการจ้าง     
เป็นรายวัน ผู้ผลิตส่วนใหญ่จึงไม่ได้รับผลกระทบจาก
นโยบายการข้ึนค่าจ้างแรงงานวันละ 300 บาท ของ
ภาครัฐ ท าให้ผู้ผลิตสินค้าชุมชนส่วนใหญ่หันมาจ้าง
แรงงานโดยจ่ายค่าจ้างต่อชิ้นงานมากข้ึน เป็นการลด
ปัญหาค่าจ้างแรงงานสูงได้อีกทางหนึ่ง 
 ส าหรับปัญหาการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน 
พบว่า สินค้าประเภทเสื้อผ้าและเครื่องส าอางมีระดับของ
ปัญหามากท่ีสุด คือ 4.00 เพราะกลุ่มผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็น
ชาวเขาเผ่ามูเซอและเผ่ากะเหรี่ยง ซึ่งผู้ผลิตกลุ่มนี้มัก
ประสบปัญหาขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจากไม่มี
หลักทรัพย์ค้ าประกันการกู้เงิน และขาดความรู้ในการ
บริหารจัดการการเงินของตน กอปรกับการจ าหน่ายสินค้า
ประเภทเสื้อผ้าเกิดต้นทุนคงท่ีในการเก็บรักษาสินค้า จึง
เป็นปัญหาหลักของกลุ่มผู้ผลิตเสื้อผ้า ส่วนปัญหาการขาด
ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พบว่า กลุ่มผู้ผลิตของตกแต่ง
และเครื่องส าอางมีปัญหาในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.50 เนื่องจากผู้ผลิตเหล่านี้ขาดทักษะฝีมือและ
ความช านาญในการผลิต ขณะท่ีปัญหาการขาดแคลน
เทคโนโลยีในการผลิตและการออกแบบพบว่า กลุ่มผู้ผลิต
เสื้อผ้าส่วนใหญ่ประสบปัญหาดังกล่าว โดยมีระดับคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.75 เนื่องมาจากผู้ผลิตใช้กรรมวิธีแบบด้ังเดิม 
คือ ตัดเย็บด้วยมือมากกว่าการใช้เครื่องจักรในการตัดเย็บ 
ท้ังนี้เพราะผู้ผลิตมีความช านาญในวิธีการผลิตแบบด้ังเดิม
มากกว่า แต่อย่างไรก็ตามการตัดเย็บด้วยมือมีความล่าช้า 
อีกท้ังการออกแบบสินค้ายังเป็นแบบเดิมๆ ไม่มีการ
ประยุกต์การตัดเย็บสินค้าแบบใหม่ จึงเป็นจุดอ่อนของการ
ยกระดับสินค้าให้ตรงกับความต้องการและเป็นท่ียอมรับ
ของลูกค้า ด้านปัญหาการขาดการรวมกลุ่มในการผลิต
และไม่มีอ านาจต่อรองส่วนใหญ่พบว่า กลุ่มผลิตสินค้า  
แต่ละประเภทไม่มีปัญหาดังกล่าว ท้ังนี้ เนื่องมาจาก
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หน่วยงานของภาครัฐได้ให้การสนับสนุนและเน้นการ
รวมกลุ่มในพื้นท่ี  อาทิ ส านักงานพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่ีให้การสนับสนุนและให้
ความรู้เกี่ยวกับการรวมกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ ส่วนอ านาจ

การต่อรองนั้น ส่วนใหญ่กิจการดังกล่าวเป็นกิจการขนาด
เล็กและสินค้ามีลักษณะเฉพาะ จึงไม่มีปัญหาเรื่องอ านาจ
ในการต่อรองท้ังด้านการซื้อปัจจัยการผลิต หรือการจัด
จ าหน่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
Figure 1   The production problems of community products in Mae Hong Son province separated     

by categories 
 

 เมื่อพิจารณาปัญหาด้านการขาดความรู้ทาง
การตลาดพบว่า กลุ่มผู้ผลิตประเภทยาสมุนไพร เสื้อผ้า
และเครื่องส าอาง มีปัญหาในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.33, 4.07 และ 4.00 ตามล าดับ สาเหตุมาจาก
ผู้ผลิตยังมีสถานประกอบการอยู่ห่างไกลจากเมืองใหญ่ ท า
ให้ผู้ผลิตไม่มีประสบการณ์และวิสัยทัศน์ในการเรียนรู้
รูปแบบทางการตลาดด้วยตนเอง อีกท้ังผู้ผลิตไม่สามารถ

เข้าถึงตลาดได้ เนื่องจากสินค้าของผู้ผลิตยังไม่ได้รับ
มาตรฐานท่ีสามารถแข่งขันได้ ส่วนปัญหาการขาด
ช่างฝีมือดีพบว่า กลุ่มผู้ผลิตของตกแต่ง และเครื่องส าอาง
มีปัญหาในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 เพราะ
สินค้าขาดการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย สอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ 
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ส าหรับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของ
สินค้าชุมชนแยกตามประเภท (Table 1) พบว่า สินค้า
ประเภทผลิตภัณฑ์งา ของตกแต่ง อาหาร และเสื้อผ้า  
ส่วนใหญ่มีผลตอบแทนจากการขายสินค้าไม่เกินร้อยละ 20 
โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 100.00, 52.94, 44.44 และ 
41.67 ตามล าดับ ขณะท่ีสินค้าประเภทเครื่องส าอางและ
ยาสมุนไพรพบว่า ส่วนใหญ่มีผลตอบแทนจากการขาย
สินค้ามากกว่าร้อยละ 40 โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
100.00 และ 75.00 ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าขนาดของ
ผลตอบแทนจากการผลิตในแต่ละประเภทของสินค้า     
มีความแตกต่างกัน สาเหตุมาจากลักษณะของสินค้าท่ีผลติ 
กล่าวคือ สินค้าท่ีใช้แรงงานเข้มข้นหรือใช้แรงงานใน
สัดส่วนสูงจะมีต้นทุนการผลิตท่ีสูงกว่า ท าให้ผลตอบแทน

จากการผลิตค่อนข้างต่ าหรือติดลบ เช่น จักสาน ผ้าทอ 
ตัดเย็บเสื้อผ้าชุดมูเซอและกะเหรี่ยง เป็นต้น ท้ังนี้ การผลิต
สินค้าบางประเภทให้ผลตอบแทนต่ ามากหรืออาจติดลบ 
เป็นเพราะในการผลิตมีการใช้แรงงานครัวเรือน ผู้ผลิตไม่ได้
ค านวณค่าตอบแทนจากการใช้แรงงานตนเองเข้าไป     
ในต้นทุนการผลิต ซึ่งในความเป็นจริงในการวิเคราะห์  
ทางเศรษฐศาสตร์ การใช้แรงงานครัวเรือนถือว่าเป็น
ต้นทุนค่าเสียโอกาส จึงควรน า เข้ามาพิจารณาด้วย 
ในขณะท่ีผลิตภัณฑ์ประเภทยาสมุนไพรและเครื่องส าอาง
จะให้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่า เนื่องจากใช้แรงงานในสัดส่วน
ท่ีต่ ากว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตสินค้าประเภท
ผลิตภัณฑ์งา ของตกแต่ง อาหาร และเสื้อผ้า 

 
Table 1   The benefits of the production of community products 
 

     Categories Less than 20% 20-40% more than 40% 
Food and beverage 44.44 22.22 33.33 
Apparel 41.67 25.00 33.33 
Herb 0.00 25.00 75.00 
Decoration 52.94 11.76 35.29 
Cosmetic 0.00 0.00 100.00 
Sesame product  100.00 0.00 0.00 

 

Source: survey 

 

สรุปผลการวิจัย 
 

 ผลการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์หรือด้านการผลิต 
พบว่า ปัญหาจากการผลิตและการตลาดของกลุ่มผู้ผลิต
สินค้าชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท่ีอยู่ในระดับมากและ
มากที่สุด ได้แก่ ปัญหาการขาดตลาดรองรับ ปัญหาราคา
วัตถุดิบสูง ปัญหาการขาดความรู้ทางการตลาด ในขณะท่ี
ปัญหาการขาดความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปัญหาการ
ขาดเทคโนโลยีในการผลิตและการออกแบบ อยู่ในระดับ
ปานกลางถึงมาก ส่วนปัญหาค่าจ้างแรงงานสูง ปัญหาขาด

แคลนเงินทุนหมุนเวียน และปัญหาการขาดแคลนช่างฝีมือดี    
อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง และปัญหาการขาดการ
รวมกลุ่มในการผลิตและไม่มีอ านาจต่อรอง อยู่ในระดับ
น้อยท่ีสุดถึงน้อย เนื่องจากการจ้างงานในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่ ท าการจ้างแรงงานต่อหน่วยของ
สินค้าท่ีแรงงานผลิตได้หรือจ้างเป็นชิ้นงาน ซึ่งการจ้างเป็น
ชิ้นงานดังกล่าวมีต้นทุนต่ ากว่าและมีประสิทธิมากกว่าการ
จ้างเป็นรายวัน ผู้ผลิตส่วนใหญ่จึงไม่ได้รับผลกระทบจาก
นโยบายการข้ึนค่าจ้างแรงงานวันละ 300 บาท ของภาครัฐ 
สินค้าประเภทเสื้อผ้าและกระเป๋าผ้าประสบปัญหาการ
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ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนมากท่ีสุด เพราะกลุ่มผู้ผลิต
ส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ามูเซอและเผ่ากะเหรี่ยง  ไม่มี
หลักทรัพย์ค้ าประกันการกู้เงิน และขาดความรู้ในการ
บริหารจัดการการเงินของตน ประกอบกับการจ าหน่าย
สินค้าประเภทเสื้อผ้าเกิดต้นทุนคงท่ีในการเก็บรักษาสินค้า
จึงเป็นปัญหาหลักของกลุ่ม การผลิตส่วนใหญ่ตัดเย็บด้วย
มือมากกว่าการใช้เครื่องจักรในการตัดเย็บ ท้ังนี้เพราะ
ผู้ผลิตมีความช านาญในวิธีการแบบด้ังเดิมมากกว่า แต่
อย่างไรก็ตามการตัดเย็บด้วยมือมีความล่าช้า อีกท้ังการ
ออกแบบสินค้ายังเป็นแบบเดิมๆ ไม่มีการประยุกต์การตัดเย็บ
สินค้าแบบใหม่ จึงเป็นจุดอ่อนของการยกระดับสินค้า   
ให้ตรงกับความต้องการและเป็นท่ียอมรับของลูกค้า ด้าน
ผลตอบแทนจากการผลิตพบว่า ขนาดของผลตอบแทน
จากการผลิตในแต่ละประเภทของสินค้ามีความแตกต่างกัน 
สาเหตุเกิดจากลักษณะของสินค้าท่ีผลิต คือ สินค้าท่ีใช้
แรงงานเข้มข้นหรือใช้แรงงานในสัดส่วนสูงจะมีต้นทุนการ
ผลิตท่ีสูงกว่า ท าให้ผลตอบแทนจากการผลิตค่อนข้างต่ า
หรือติดลบ เช่น จักสาน ผ้าทอ ตัดเย็บเสื้อผ้าชุดมูเซอและ
กะเหรี่ยง เป็นต้น 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้ผลิตสินค้าชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนควร 
พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส กล่าวคือ ควรใช้วัตถุดิบภายใน
ท้องถ่ินท่ีตนเองได้เปรียบ เช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน      
เป็นแหล่งท่ีมีชื่อเสียงด้านการปลูกงาท่ีมีคุณภาพใน
ระดับประเทศ ดังนั้นผู้ผลิตสามารถใช้งาในพื้นท่ีมาท าการ
ผลิตน้ ามันงาและผลิตภัณฑ์จากงาเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดได้ ด้านการตลาดผู้ผลิตสินค้าชุมชนต้องสร้างจุดขาย
ให้สินค้าตนเองด้วยการผลิตสินค้าท่ีมีเอกลักษณ์เป็นของ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อท่ีจะสร้างความแตกต่างในสินค้า
สร้างมูลค่าเพิ่ม และแยกตลาดสินค้าของตนออกจากตลาด
ท่ัวไป รัฐบาลและหน่วยงานราชการท่ีรับผิดชอบในพื้นท่ี
ควรอุดหนุนหรือช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าชุมชนในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ด้วยการเสนอวิธีการลดต้นทุนในการผลิต
รวมถึงแนวทางแก้ปัญหาส าหรับระบบขนส่งของจังหวัด
แม่ฮ่องสอนในระยะยาว เช่น การวางแผนสร้างเส้นทาง
ขนส่งท่ีประหยัด ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และใช้เวลาใน
การเดินทางน้อย นอกจากนี้ต้องสร้างจุดขายของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เช่น การท าให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเมือง
ท่องเท่ียวท่ีมีผักปลอดสารพิษ มีอาหารปลอดภัย มีอากาศ
ท่ีสดใส และไร้หมอกควันพิษ วิธี การนี้จะช่วยดึงดูด
นักท่องเท่ียวและกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าชุมชนมากข้ึน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
 บทความนี้ เป็นส่วนหนึ่ งของโครงการวิจั ย     
การยกระดับสินค้าชุมชนสู่แม่ฮ่องสอนไซเบอร์มอลล์     
ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการ 2-V Research 
Program: โครงการเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลผลิตจาก
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์: เชิงชุมชนประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จึง
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนวิจัยมา ณ โอกาสนี้ นอกจากนี้
ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน 7 อ าเภอ 
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่ีให้ความร่วมมือในการด าเนินการ
วิจัยเป็นอย่างดี และขอขอบคุณคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ท่ีช่วยอ านวยความสะดวก
ในการด าเนินการวิจัยจนท าให้โครงการวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี 
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