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บทคดัยอ่ 

แผนงานวิจยัโครงการน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อพฒันารูปแบบการบริหารจดัการวิสาหกิจ
ชุมชนอย่างบูรณาการในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่วเหลืองและน ้ ามันงา          
ทั้งดา้นการผลิต การระดมทุนของชุมชน การบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม การตลาด การบญัชีและ
การเงินเพื่อน ารูปแบบการพฒันาวิสาหกิจชุมชนภายใตก้ารพึ่งพาทรัพยากรภายในชุมชนทอ้งถ่ิน  
ไปเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีไดจ้ากงานวิจยัสู่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ของกลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรบา้นปางหมูและบา้นสบสอย ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน รูปแบบของ
การวจิยัเป็นการวจิยัแบบประยกุตท์ั้งการวจิยัเชิงปริมาณและมีการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนประกอบกนั การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิตร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าความแปรปรวน
และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตใช้ฟังก์ชนัเส้นพรมแดนการผลิต
(Stochastic Frontier Function) วดัประสิทธิภาพของผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผน่ (ถัว่เน่าแค่บ) ดว้ยวิธีการ 
Data Envelopment Analysis (DEA) การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมดว้ยการเปิดเวทีชาวบา้น 
ศึกษาปัญหา อุปสรรคและหาแนวทางการด าเนินการท่ีเหมาะสมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน            
การสัมภาษณ์ผูรู้้ในชุมชน การสนทนากลุ่มย่อย การสังเกต การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างกบั
สมาชิกและแกนน ากลุ่มวสิาหกิจ ผูบ้ริหารร้านคา้และศูนยก์ารคา้ พนกังานขาย กลุ่มผูซ้ื้อผลิตภณัฑ ์
แบบวิเคราะห์เอกสารเพื่อรวมรวมขอ้มูลการด าเนินงานของกลุ่มและการจดัโครงการฝึกอบรม    
เชิงปฏิบติัการ 

จากการวิเคราะห์ผลการวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า ผูผ้ลิตถัว่เหลืองแผ่น(ถัว่เน่าแค่บ) 
จ านวน 8 ราย มีประสิทธิภาพการผลิตใกล้เคียงกนั คือมีประสิทธิภาพสูงสุดจ านวน 2 ราย และ       
มีประสิทธิภาพต ่าท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 85.5 จ านวน 2 รายการไม่มีประสิทธิภาพเกิดข้ึนเน่ืองจากการ



 ค 

ใชแ้รงงาน ฟืน ไฟฟ้าและน ้าประปามากเกินไป ส่วนตน้ทุนในการผลิตถัว่เหลืองแผน่ต่อคร้ังเท่ากบั 
700.65 บาท มีรายรับจากการผลิต 650 บาท ดงันั้นผูผ้ลิตขาดทุนจ านวน 50.65 บาทต่อการผลิต   
คร้ังละ 1.5 ถงั ตน้ทุนในการผลิตถัว่แปหล่อเท่ากบั 640.86 บาทต่อคร้ัง รายรับรวมเท่ากบั 740 บาท
ต่อคร้ัง ดงันั้นผูผ้ลิตจะมีก าไรจากการผลิตจ านวน 99.14 บาทต่อการผลิตคร้ังละ 28 ลิตร ตน้ทุนใน
การผลิตถัว่แปจ่อเท่ากบั 1,075.52 บาทต่อคร้ัง มีรายรับรวมเท่ากบั 1,050 บาทต่อคร้ัง ดงันั้นผูผ้ลิต
จะขาดทุนเท่ากบั 25.52 บาทต่อการผลิตคร้ังละ 28 ลิตร ตน้ทุนในการผลิตถัว่ลิสงคัว่เท่ากบั 800.86 
บาทต่อคร้ัง มีรายรับรวมเท่ากบั 735 บาทต่อคร้ัง  ดงันั้นผูผ้ลิตจะขาดทุนเท่ากบั 65.86 บาทต่อ    
การผลิตคร้ังละ 20 ลิตร ต้นทุนในการผลิตน ้ ามนังาเท่ากับ 1,617.38 บาทต่อคร้ัง มีรายรับจาก      
การผลิต 1,950 บาทต่อคร้ัง ดงันั้นผูผ้ลิตจะมีก าไรเท่ากบั 332.62 บาทต่อการผลิตคร้ังละ 1.5 ถงั  
การพฒันารูปแบบการผลิต ผูผ้ลิตตอ้งการหาตลาดและช่องทางการจดัจ าหน่ายเพิ่มข้ึน และตอ้งการ
พฒันากระบวนการผลิตให้ไดรั้บมาตรฐานอาหารและยา แต่ผลตอบแทนจากการผลิตค่อนขา้งต ่า 
การสะสมทุนของผูผ้ลิตนอ้ยจึงไม่สามารถพฒันาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ไดรั้บมาตรฐาน
อาหารและยาได ้ 
 ผลการวิจัยทางการตลาด พบว่า   1) กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการผลิต           
บา้นสบสอย ผูผ้ลิตน ้ามนังาตราธญัทิพย ์จากผลการวิจยัพบวิธีการพฒันารูปแบบการจดัการตลาดท่ี
เหมาะสม คือ กลุ่มตอ้งขยายตลาดไปยงักลุ่มร้านอาหารเจ  โดยก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ คือ  
ความเป็นน ้ามนังาหีบเยน็ท่ีใชพ้ลงังานกงัหนัน ้ าในการผลิต พร้อมทั้งปรับรูปแบบการใชสี้ของตรา
ใหส้ม ่าเสมอเป็นสีเขียวและเหลือง ซ่ึงผลจากการทดสอบตลาดพบวา่ ธญัทิพยไ์ดรั้บการตอบรับจาก
กลุ่มผูรั้กษาสุขภาพสูงกวา่กลุ่มตลาดนกัท่องเท่ียว 2) กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์เกษตรปลอดสารเคมี
บา้นปางหมู ผูผ้ลิตน ้ามนังา ตราหมอกเปา จากผลการวิจยัพบวิธีการพฒันารูปแบบการจดัการตลาด
ท่ีเหมาะสม คือ กลุ่มควรขยายตลาดเพิ่มอีก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนกัท่องเท่ียวและกลุ่มผูรั้กษาสุขภาพ 
และควรก าหนดก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ คือ การหีบน ้ ามันงาด้วยแรงงานสัตว์ เน้นคุณค่า
ประโยชน์ใช้สอย คือ น ้ ามนังาหีบเย็นท่ีมีคุณค่าสารอาหารและคุณค่าด้านอารมณ์ คือ ร่างกาย
แขง็แรงสมบรูณ์ก าหนดสีเหลืองและน ้าตาลเป็นสีเอกลกัษณ์ของตราซ่ึงหลงัจากการทดสอบตลาด 2 
รายการ คือ ขวดขนาด 500 ซี.ซี. และ 300 ซี.ซี. ผลการทดสอบตลาดพบวา่ ตลาดผูรั้กสุขภาพให้การ
ตอบรับดีกวา่กลุ่มเป้าหมายนกัท่องเท่ียว 3) กลุ่มงาเพื่อสุขภาพบา้นปางหมู ผูผ้ลิตน ้ามนังาตราเกวียน 
จากผลการวจิยัพบวธีิการพฒันารูปแบบการจดัการตลาดท่ีเหมาะสม คือ กลุ่มควรก าหนดกลุ่มตลาด
เป้าหมายให้ชัดเจนโดยมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มตลาดท่ีนิยมการบ ารุงผิวด้วยสารธรรมชาติและก าหนด
ต าแหน่งผลิตภณัฑ์ท่ี ความสามารถในการซึมซับสู่ผิวหนังได้ดีด้วยน ้ ามนังาสด 100 % โดย
ผสมผสานกับจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ท่ีมีกล่ินดอกไม้และสมุนไพรธรรมชาติ ก าหนดคุณค่า
ประโยชน์ด้านอารมณ์ คือ ความมีสุขภาพผิวท่ี ดีและควรใช้สีชมพูและขาวส่ือสารถึงความเป็น
เอกลักษณ์ของตรา จากทดสอบตลาดในขวดบรรจุ 85 ซี.ซี. พบว่า กลุ่มผูรั้กษาสุขภาพจะให ้       
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การตอบรับไดดี้กว่ากลุ่มตลาดนกัท่องเท่ียว 4) กลุ่มถัว่แปหล่อแปยีบา้นปางหมู ผูผ้ลิตถัว่แปหล่อ
และแปยตีราถัว่หลวงทอง จากผลการวิจยัพบวิธีการพฒันารูปแบบการจดัการตลาดท่ีเหมาะสม คือ 
กลุ่มควรก าหนดตลาดเป้าหมายหลกัไปท่ีกลุ่มตลาดนกัท่องเท่ียวและผูรั้กษาสุขภาพและก าหนด
ต าแหน่งผลิตภณัฑ ์คือ ถัว่ปลอดสารพิษท่ีคัว่ทอดดว้ยภูมิปัญญาชาวไทใหญ่แม่ฮ่องสอนโดยมุ่งเนน้
คุณค่าประโยชน์ใชส้อยคือความกรอบและไม่แขง็และคุณค่าดา้นอารมณ์เป็นถัว่ท่ีปลอดสารพิษและ
ควรใชสี้เขียว สีขาวและเหลืองในการส่ือสารเอกลกัษณ์ของตราและควรมีส่ือท่ีให้ความรู้ ณ จุดขาย
ถึงวิธีการรับประทานและคุณค่าทางโภชนาการเพื่อให้ผูบ้ริโภคมีขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือมากข้ึน 
จากทดสอบตลาดจ านวน 2 รายการ คือ ถัว่แปหล่อขนาดบรรจุ 300 กรัมและถัว่แปยีขนาดบรรจุ 200 
กรัม พบว่า กลุ่มตลาดผูรั้กษาสุขภาพจะให้การตอบรับผลิตภณัฑ์ท่ีดีกว่ากลุ่มตลาดนักท่องเท่ียว     
5) กลุ่มผูผ้ลิตถัว่เน่าแผ่นบา้นปางหมู ผูผ้ลิตถัว่เน่าแค่บ (แผ่น) บา้นไตปางหมู จากผลการวิจยัพบ
วิธีการพฒันารูปแบบการจดัการตลาดท่ีเหมาะสม คือ กลุ่มควรขยายตลาดไปยงักลุ่มนกัท่องเท่ียว
และกลุ่มผูรั้กษาสุขภาพในเขตเมืองนอกเหนือจากการขายส่งเพียงอย่างเดียว โดยใช้ความเป็นถัว่
เหลืองสูตรชาวไตแม่ฮ่องสอนเป็นต าแหน่งผลิตภณัฑใ์นการแข่งขนัและมุ่งก าหนดคุณค่าประโยชน์
ใช้สอยเป็นความอร่อย แห้ง ละเอียดและคุณค่าด้านอารมณ์ท่ีความเป็นสูตรต้นต าหรับจาก
แม่ฮ่องสอนและใช้สีน ้ าตาลและสีขาวเป็นสีเอกลักษณ์ของตราจากทดสอบตลาดโดยบรรจุใน
ถุงพลาสติก ขนาดบรรจุ 500 กรัมและส่ือสารการตลาดด้วยแผ่นป้ายฉลาก แท่นวางจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ แผ่นป้ายให้ขอ้มูลสินคา้เพื่อให้ความรู้ดา้นผลิตภณัฑ์แก่ผูบ้ริโภคพบว่า กลุ่มตลาดผูรั้ก
สุขภาพจะใหก้ารตอบรับผลิตภณัฑท่ี์ดีกวา่กลุ่มตลาดนกัท่องเท่ียว   

ผลการวิจยัทางการบญัชี พบว่า  หลงัจากมีการฝึกอบรม กลุ่มเกษตรกรมีความรู้เก่ียวกบั
เศรษฐกิจพอเพียงมากข้ึน ซ่ึงจะน าความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในอนาคตและมีความรู้ใน
เร่ืองการท าบญัชีครัวเรือนมากยิ่งข้ึน โดยหลงัจากท าบญัชีครัวเรือนแลว้ค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นลดลง
ในระดบัมาก และในทางเดียวกนั เงินออมก็มีมากข้ึนเช่นกนั โดยในทา้ยท่ีสุดเกิดการใชจ่้ายอยา่งมี
เหตุผล ประหยดั และใชจ่้ายเงินเท่าท่ีจ  าเป็น ในเร่ืองของบญัชีผลิตภณัฑ์นั้น การท าบญัชีผลิตภณัฑ์
ท าให้ทราบตน้ทุนของผลิตภณัฑ์ในแต่ละเดือนอย่างแทจ้ริง ทราบผลการด าเนินงานจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ และสามารถแยกค่าใช้จ่ายระหว่างค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและค่าใช้จ่ายในการผลิตได้
ระดับมาก ทางกลุ่มเห็นว่า รูปแบบของสมุดบญัชีเข้าใจง่ายต่อการบนัทึกบญัชีและจะท าบญัชี
ผลิตภณัฑต่์อไป 

 




