
บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาตามโครงการวิจัยคร้ังนี้ จะน าเสนอผลการศึกษาตามเคร่ืองมือการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การท ากิจกรรม และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ในด้าน           
(1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการตลาดที่กลุ่มด าเนินอยู่ในปัจจุบันและอนาคตที่ เหมาะสม 
(2) การพัฒนารูปแบบการตลาดแบบวิสาหกิจชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับทรัพยากรและ
ขีดความสามารถของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเอง และ                
(3) การหารูปแบบการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนภายใต้แนวคิดการตลาดชุมชน โดยมุ่งใช้ทรัพยากร
ภายในท้องถิ่น ดังจะเสนอผลการศึกษาโดยมีรายละเอียดตามล าดับ ดังนี้  

 1. การศึกษาสภาพและศักยภาพของชุมชนด้วยการจัดเวทีชาวบ้าน 

 2. การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการท าการตลาดด้วยการสัมภาษณ์  

 3. การศึกษาข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดด้วยการใช้แบบสอบถาม   

 4. การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการย่อย ๆ ดังนี้  

 4.1 การสร้างองค์ความรู้ด้วยการจัดโครงการอบรมการสร้างตราสินค้า 

 4.2 การสร้างองค์ความรู้ด้วยการจัดโครงการอบรมการสร้างบรรจุภัณฑ์ 

 5. การจัดโครงการทดสอบตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้งสีทอง 

 6. โครงการสรุปผลการสัมมนา 

 7. การท ากิจกรรมร่วมกับชุดโครงการ การจัดการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแห้งสีทองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเหมืองกวักฯ ดังนี ้

 7.1 โครงการศึกษาดูงานด้านการผลิตและการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านป่าไผ่ หมู่ 2 ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ผลิตมันฝร่ัง
ทอดกรอบบ้านเจดีย์แม่ครัว หมู่ 14 ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  

 7.2 โครงการฝึกอบรมและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต
ล าไยอบแห้งสีทองเพื่อให้ได้รับมาตรฐาน อย. และ GMP    
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1.  การศึกษาสภาพและศักยภาพของชุมชนด้วยการจัดเวทีชาวบ้าน 

 จากการศึกษาสภาพการด าเนินงานด้านการตลาดล าไยอบแห้งสีทองของกลุ่มเกษตรกร
บ้านเหมืองกวัก หมู่ 5 และบ้านใหม่เหมืองกวัก หมู่ 19 ต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
โดยเปิดเวทีให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิด ถึงสภาพปัญหาทางการตลาดล าไยอบแห้ง
สีทองที่ผ่านมา รวมถึงสภาพปัญหาในปัจจุบันและแนวโน้มการท าการตลาดในอนาคต ซึ่งได้จัดขึ้น
ในวันที่  20 มกราคม 2551 ณ หมู่บ้านเหมืองกวัก หมู่ที่ 5 ต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตล าไยอบแห้งสีทองและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของ
หมู่บ้านเหมืองกวัก ได้รับทราบปัญหาและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมถึงทิศทางในการแก้ไขปัญหา
ทางการตลาดที่เหมาะสม ส าหรับการท าตลาดของผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้งสีทอง ทั้งนี้เพื่อสร้าง
ศักยภาพทางการตลาด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้งสีทอง ดังภาพที่ 4.1  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

ภาพท่ี 4.1 การเปิดเวทีชาวบ้าน ณ บ้านเหมืองกวัก หมู่ 5 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ล าพูน 

 ผลการศึกษาจากการจัดเวทีชาวบ้าน 

 การจัดเวทีชาวบ้านในคร้ังนี ้มีกลุ่มชาวบ้านเข้าร่วมในกิจกรรมจ านวนประมาณ 50 คน 
จัดแบ่งกลุ่มเพื่อน าเสนอข้อมูลการท าการตลาดในผลิตภัณฑ์ล าไยอบแงสีทองที่ผ่านมาในอดีตและ
ในปัจจุบันของกลุ่ม โดยจัดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งเป็นกลุ่มสมาชิกจากบ้านเหมืองกวัก 
และกลุ่มที่ 2 เป็นสมาชิกจากบ้านใหม่เหมืองกวัก ได้ข้อมูลจากการเปิดเวทีชาวบ้าน ดังน้ี 

 1. ปัญหาด้านราคา ปัจจุบัน ราคาจ าหน่ายของผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้งสีทองมีการ
แกว่งตัวไปมาและปรับตัวในทางที่ลดลงกว่าในอดีต ประกอบกับการจ าหน่ายล าไยอบแห้งของกลุ่ม   
ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการชั่งกิโลขาย ท าให้การตั้งราคาของล าไยอบแห้งอยู่ที่คนกลางเป็น          
ผู้ก าหนด ซึ่งในบางคร้ังก าไรต่อกิโลกรัมที่กลุ่มได้รับจะน้อยมาก จนท าให้สมาชิกบางคนต้องหยุด   
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การผลิตไป เพราะการที่จะได้ล าไยอบแห้งประมาณ 1 กิโลกรัม อาจต้องใช้ล าไยสดถึง 10 กิโลกรัม 
ฉะนั้น หากราคาล าไยสดกิโลกรัมละ 12 บาท จะท าให้ต้นทุนวัตถุดิบต่อกิโลกรัมสูงถึง 120 บาท 
และเมื่อรวมกับค่าจ้างแกะเปลือกล าไยสดประมาณกิโลกรัมละ 1 บาท ค่าจ้างจัดเรียงล าไยใส่ถาด
ก่อนเข้าเตาเผา ค่าฟืน ค่าไฟ ค่าจ้างคนเฝ้าเตาเผา และอ่ืน ๆ  ท าให้ต้นทุนต่อกิโลกรัมอาจจะสูงถึง 
130-140 บาท ซึ่งหากพ่อค้าคนกลางรับซื้อโดยก าหนดราคาที่จะรับซื้อเองที่กิโลกรัมละ 150 บาท 
จะท าให้ผู้ผลิตล าไยอบแห้งสีทอง ได้รับก าไรเพียงกิโลกรัมละ 10-20 บาทเท่านั้น   

 2. ปัญหาด้านต้นทุนในการผลิต ปัจจุบัน ต้นทุนในการผลิตล าไยอบแห้งสีทองต่อ      
1 กิโลกรัมจะมีความไม่แน่นอน ทั้งนี้เน่ืองจากราคาของวัตถุดิบในส่วนของล าไยสดที่แกว่งตัวไปมา  
ราคาของฟืนที่ใช้ในการท าเชื้อเพลิงก็สูงมากขึ้นและหาได้ยากมากขึ้น (แต่หากใช้แก๊สในการอบจะ
ได้ล าไยอบแห้งที่ไม่ค่อยมีกลิ่นหอมและคุณภาพของล าไยอบแห้งอาจจะลดลงได้) และอัตราค่าจ้าง
แรงงานที่สูงขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มยังมีปัญหาการผลิตที่ยังไม่ได้มาตรฐานมากนัก อาทิ  ล าไยที่เข้าเตา
อบนั้นสุกไม่ทั่วถึงทุกเม็ด บางคร้ังไฟจากเตาที่มีฟืนเป็นเชื้อเพลิงแรงเกินไปหรืออ่อนไป เพราะใช้
แรงงานคนในการเติมฟืนใส่ลงในเตาอบ หรือกรณีใช้ไฟฟ้าก็อาจเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง จนท าให้
เน้ือล าไยอบแห้งเป็นสีแดงมากกว่าที่จะเป็นสีเหลืองทอง หรือมีสีคล้ า ไม่น่ารับประทาน   

 3. ปัญหาด้านการรวมกลุ่ม สาเหตุของการก่อตั้งกลุ่มและการรวมกลุ่มขึ้นมาเป็น
วิสาหกิจชุมชนนั้น กลุ่มมีความมุ่งหวังว่าจะสามารถมีอ านาจในการต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง
ได้ดีมากขึ้น และสามารถที่จะก าหนดราคาล าไยอบแห้งสีทองเองได้ หรือต้องการส่วนต่างในก าไร
ที่สูงขึ้น อีกทั้งมีความคาดหวังที่จะขยายตลาดเพิ่มมากขึ้น แทนการรอจ าหน่ายให้แต่พ่อค้าคนกลาง
ที่มารับซื้อที่บ้านเพียงตลาดเดียว ต้องการให้หน่วยงานจากภาครัฐบาลเข้ามาช่วยเหลืออย่างจริงจัง
ในการหาตลาด การสร้างตราสินค้า (แบรนด์) การให้ความรู้และแนวทางในการผลิตเพื่อให้ได้
มาตรฐาน อย. รวมถึงต้องการได้รับเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการผลิต เพราะกลุ่มเชื่อว่า
หากมีตลาดรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้น กลุ่มก็จะสามารถขยายการผลิตได้มากขึ้น ซึ่งเมื่อต้องการกู้เงิน
กับธนาคารเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการผลิต การซื้อวัตถุดิบ การสร้างโรงเรือน และการเก็บ
รักษาล าไยอบแห้งไว้ในห้องเย็น ก็จะสามารถขออนุมัตสิินเชื่อได้ง่ายกว่าการขอเป็นรายบุคคล   

 จากประเด็นปัญหาที่ได้จากการเปิดเวทีชาวบ้าน จึงมีแนวทางที่อาจช่วยเหลือและแก้ไข
ด้วยการวิจัย คือ ปัญหาด้านการตลาดจะต้องใช้การวิจัยด้วยการจัดอบรมและฝึกปฏิบัติให้กับกลุ่ม
โดยเร่ิมตั้งแต่การให้ความรู้และการสร้างความตระหนักในการท าธุรกิจในปัจจุบัน  เพราะกลุ่ม
ชาวบ้านยังขาดความรู้และความเข้าใจในระบบตลาด จากนั้นจึงเร่ิมโครงการอบรมการพัฒนา     
ตราสินค้า (แบรนด์) และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้งสีทอง ทั้งนี้เพื่อช่วย
สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) และสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้ดีมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยแก้ปัญหา
ในการถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา เนื่องจากกลุ่มจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้ผลิตล าไยอบแห้งสีทองแต่
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เพียงอย่างเดียว ไปเป็นการจ าหน่ายภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มแทน แต่ทั้งนี้จะต้องบูรณาการเข้ากับ
การวิจัยของทีมวิจัย ในการพัฒนาคุณภาพของล าไยอบแห้งสีทองให้ได้มาตรฐาน ด้วยการอบรม
มาตรฐานการผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐานจีเอ็มพี. และได้รับการรับรองคุณภาพหรือมาตรฐานจาก อย. 
เพราะการตลาดจะด าเนินไปได้ด้วยดี จะต้องมีสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานที่ดีด้วย และให้
กลุ่มได้เห็นตัวอย่างของการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ เข้มแข็ง ด้วยการจัดโครงการศึกษาดูงานใน
กลุ่มที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเป็นที่รู้จักของตลาดเป็นอย่างดี   

2. การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการท าการตลาดด้วยการสัมภาษณ์  

 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์  

 1. ปัญหาด้านการตลาดของกลุ่มในอดีตและปัจจุบัน ชาวบ้านส่วนใหญ่จะจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้งสีทองแบบชั่งกิโลขายเอง โดยจะบรรจุลงในถุงพลาสติกใสไม่มีตราสินค้า
ในขนาด 5 กิโลกรัม ท าการคัดแยกเกรดโดยใช้ห่วงเป็นสัญลักษณ์ อาทิ 1 ห่วง คือ ล าไยเกรด A 
ส่วน 2 ห่วง คือ ล าไยเกรด AA และ 3 ห่วง คือ ล าไยเกรด AAA ดังภาพที่ 4.2 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2 การจ าหน่ายล าไยอบแห้งสีทองแบบชั่งกิโลขาย และบรรจุลงในถุงพลาสติกใส   

 จากภาพที่ 4.2 การจ าหน่ายล าไยอบแห้งแบบชั่งกิโลขาย จะท าให้อ านาจการต่อรอง
ราคากับพ่อค้าคนกลางท าได้ยาก เพราะหากพ่อค้าคนกลางเห็นว่ามีชาวบ้านคนใดจ าหน่ายล าไยใน
ราคาที่ต่ ากว่า ก็จะซื้อจากบุคคลนั้น ท าให้ชาวบ้านผู้ผลิตรายอ่ืน ๆ จ าเป็นต้องขายในราคาที่ต่ า
เช่นกัน เพราะกลัวว่าถ้าขายในราคาที่สูงกว่าจะไม่สามารถขายได้ ประกอบกับเงินทุนหมุนเวียนที่มี
อยู่อย่างจ ากัด หากไม่รีบขายก็จะขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนได้ และถึงแม้ราคาล าไยอบแห้งสีทอง
จะมีการปรับตัวที่สูงขึ้นตามกลไกของตลาดในเดือนตุลาคมถึงสิ้นปี  อันเนื่องจากปริมาณผลผลิต
ล าไยอบแห้งในตลาดลดลง แต่กลุ่มหรือชาวบ้านผู้ผลิตก็ไม่ต้องการแบกรับความเสี่ยงจากราคาใน
ตลาดได้ รวมถึงไม่มีเงินทุนมากพอที่จะเก็บล าไยไว้ในห้องเย็นเพื่อรอขายในช่วงที่ได้ราคาแพง 
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 นอกจากนี้แล้ว ผู้ผลิตล าไยอบแห้งสีทองจะมีความเคยชินกับการผลิตแล้วรอขายให้กับ
คนกลางที่มารับซื้อที่บ้าน โดยไม่ได้ท าการตลาดอย่างแท้จริง อีกทั้งแนวคิดในการท าธุรกิจชุมชน  
ก็เป็นแค่การคิด มิได้น าไปลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังแต่อย่างใด เพราะกลุ่มชาวบ้านยังขาดองค์ความรู้
ทางการตลาด และขาดผู้น ากลุ่มที่มีวิสัยทัศน์ด้านการท าธุรกิจชุมชนที่แท้จริง ประกอบกับการขาย
แบบตัดราคาในล าไยอบแห้งสีทอง ก็ยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะเป็นเพราะกลุ่มยังขาด
ความเข้าใจในกลไกทางการตลาด จนท าให้อ านาจการต่อรองที่มีอยู่ต่ ามาก ซึ่งแนวทางแก้ไขนั้น
จะต้องมีการรวมกลุ่มที่เป็นปึกแผ่น ซึ่งในชุดโครงการนี้ได้บูรณาการศาสตร์ด้านนี้ให้กับกลุ่มแล้ว 
ซึ่งหากกลุ่มน าไปประยุกต์ใช้จริง ก็จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางการตลาดได้อีกทางหนึ่งด้วย 

  2. ปัญหาด้านการผลิตและการเก็บรักษา ปัญหาด้านนี้จะแยกออกเป็น 2 ประเด็น คือ    

 2.1 ปัญหาด้านการผลิต การผลิตล าไยอบแห้งสีทองจะท ากันมากในช่วงฤดูที่มี
ผลผลิตล าไยสดมาก คือ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมของแต่ละปี ส่วนการผลิตล าไย
อบแห้งสีทองนอกฤดูกาล ชาวบ้านผู้ผลิตก็จะรับซื้อล าไยสดจากแหล่งอื่น ๆ ที่ใส่สารเร่งในต้นล าไย
เพื่อให้ได้ผลผลิตตลอดปี ซึ่งจะได้ขนาดผลที่เล็กกว่าฤดูการปกติ ท าให้ผลิตภัณฑ์ ล าไยอบแห้ง 
ส่วนใหญ่จะเป็นเกรด AA หรือ A เท่านั้น กระบวนการผลิตแสดงได้ ดังภาพที่ 4.3   

 
ภาพท่ี 4.3 กระบวนการผลิตล าไยอบแห้งสีทอง 
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 จากภาพที่ 4.3 กระบวนการผลิตล าไยอบแห้งสีทองจะเร่ิมจากการคัดเลือกล าไยสด 
(พันธ์อีดอ) ที่มีเนื้อหนา หวาน น้ าในเนื้อมาก ผลใหญ่คุณภาพดี โดยคัดคุณภาพเกรด A, AA และ 
AAA ด้วยการใช้เคร่ืองร่อนคัดเกรดล าไย ซึ่งในการอบล าไย 1 เตา จะใช้ล าไยสดประมาณ 1,000 
กิโลกรัม และ(ได้ล าไยอบแห้งประมาณ 120 กิโลกรัม) เมื่อได้ล าไยแล้วจึงน ามาคว้านและแกะ
เปลือกล าไยด้วยอุปกรณ์คว้านและแกะเมล็ดไม่ให้เปลือกและเมล็ดติดเนื้อล าไย และไม่ให้เนื้อล าไย
ฉีกขาด หลังจากนั้นน าเนื้อล าไยแช่น้ าที่ผสมสารโปรแตสเซียมเมตาไบซัลไฟท์ประมาณ  30 นาที 
แล้วน ามาจัดเรียงในถาดและน าเข้าเตาอบ โดยจัดวางเป็นชั้น ๆ และ สลับถาดในเตาในแต่ละชั้น   
ทุก 30 นาที เพื่อไม่ให้ล าไยอบแห้งไหม้ โดยควบคุมอุณหภูมิในเตาอบไม่ให้เกิน 70 องศาเซลเซียส
จากนั้น น ามาวางไว้นอกเตาอบให้เย็น แล้วจึงน าไปตากแดดเพื่อลดความชื้นคร่ึงถึงหนึ่งวัน จากนั้น
น ามาคัดเกรดเพื่อบรรจุและจ าหน่ายต่อไป อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลังจากน าล าไยอบแห้งที่ผ่าน   
การอบจากเตาแล้วน าไปตากแดด ก็คือ สีของผิวล าไยบางส่วนจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลแดง และ
รูปทรงของล าไยอบแห้งแต่ละเม็ดไม่สวยงาม ซึ่งมีสาเหตุจากอุณหภูมิในการอบไม่สม่ าเสมอ และ
การจัดเรียงล าไยที่แกะเปลือกแล้ว วางในถาดที่ทับกัน จึงท าให้เนื้อล าไยเกาะติดกัน ดังภาพที่ 4.4 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4 การอบล าไยที่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงและการจัดเรียงล าไยเข้าเตาอบ  

 จากภาพที่ 4.4 สาเหตุที่ท าให้สีผิวของล าไยอบแห้งเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลอมแดง    
มาจากการใช้ฟืนในการอบ ท าให้การควบคุมอุณหภูมิให้สม่ าเสมอท าได้ยากกว่าการใช้ไฟฟ้าหรือ
การใช้แก๊ซในการอบ เพราะในบางคร้ังอุณหภูมิการอบสูงกว่า 70 องศาเซลเซียส แต่อย่างไรก็ตาม    
การใช้แก๊ซหรือไฟฟ้าในการอบล าไย ก็จะท าให้รสชาติของล าไยไม่อร่อยเท่ากับการใช้ฟืนอบ และ
ความหอมก็ไม่ดีเท่ากับการอบด้วยฟืน และที่ส าคัญ ฟืนก็ยังเป็นเชื้อเพลิงที่ถูกกว่าไฟฟ้าและแก๊ซ   
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 2.2 ปัญหาด้านการเก็บรักษา ปัญหาที่พบในการเก็บล าไยอบแห้ง ก็คือ เกิดการเน่า
เสียที่ขั้วล าไย ล าไยมีน้ าหนักน้อยลงหลังจากน าเข้าไปเก็บรักษาไว้ในห้องเย็น สีไม่สวยเหมือนกับ
ผลิตออกจากเตาใหม่ ๆ และหากผลิตเสร็จแล้วยังไม่สามารถขายได้ ก็จะท ามีต้นทุนในการเก็บรักษา
ล าไยอบแห้งไว้ในห้องเย็น คือ ต้องเสียค่าจัดเก็บในอัตรา 1 บาทต่อกิโลกรัมต่อเดือน และแม้กลุ่ม
จะเก็บล าไยอบแห้งไว้กับห้องเย็นไม่ถึง 1 เดือน ก็ยังคงเสียค่าใช้จ่ายต่อกิโลกรัมละ 1 บาทเท่าเดิม 

 3.  ปัญหาด้านอื่น ๆ อาทิ ปัญหาด้านเงนิทุนหมุนเวียนที่ต้องใช้แบบวันต่อวัน กล่าวคือ  
กลุ่มผู้ผลิตจะใช้เงินที่ได้จากการขายล าไยอบแห้ง มาจ่ายค่าจ้างรายวันแก่คนงาน หรือเพื่อซื้อล าไย
สดมาอบแห้งและจ าหน่ายในวันถัด ๆ ไป โดยมีเงินเหลือส ารองไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉินน้อยมาก 
นอกจากนี้ยงเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการแกะล าไยและอบล าไย เพราะว่าชาวบ้านส่วน
ใหญ่มิได้ประกอบอาชีพแค่การอบล าไย แต่ยังคงมีอาชีพหลักอ่ืน ๆ ด้วย เช่น ท านา ท าสวน ท าไร่ 
รับจ้างรายวันทั่วไป รับราชการ หรือค้าขาย  

 นอกจากนี้ ปริมาณการผลิตล าไยอบแห้งส่วนใหญ่ จะท ากันมากเฉพาะเดือน
กรกฎาคมถึงกันยายนของแต่ละปี ท าให้แรงงานที่รับจ้างแกะล าไย อบล าไย และเฝ้าเตาอบ ต้องหา
งานอื่น ๆ เลี้ยงชีพและครอบครัว เมื่อมีผู้มาว่าจ้างงานก็ต้องรีบท าก่อน ท าให้เมื่อกลุ่มผู้ผลิตต้องการ
แรงงานเร่งด่วนเพื่อผลิตล าไยอบแห้งสีทองนอกฤดูกาลแล้ว ก็จะหาแรงงานท าได้ล าบากยิ่งขึ้น 

 4. ปัญหาราคาล าไยตกต่ า กลุ่มได้ร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ปัญหาในหลาย ๆ วิธี 
อาทิ หาตลาดใหม่ ๆ มารองรับนอกเหนือจากการขายให้แต่เฉพาะพ่อค้าคนกลาง โดยกลุ่มเห็นว่า
หน่วยงานของรัฐบาลต้องเข้ามาช่วยก าหนดราคาให้สูงขึ้น หรือเข้ามาช่วยเหลือในการซื้อล าไย
อบแห้งในราคาที่สูงกว่าราคาที่คนกลางรับซื้อ ส่วนปัญหาการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางนั้น 
จะต้องมีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างอ านาจในการต่อรองราคาและต้องการให้เทศบาลต าบลมะเขือแจ้ 
ตั้งศูนย์รับซื้อขายล าไยอบแห้งสีทองของต าบลมะเขือแจ้ด้วย ส่วนปัญหาราคาล าไยสดที่ใช้เป็น
วัตถุดิบที่สูงขึ้น อาจแก้ด้วยการหาแหล่งซื้อล าไยสดใหม่ หรือต้องพยายามหาวิธีการขายล าไย
อบแห้งในราคาที่สูงขึ้น เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างราคาล าไยสดกับราคาของล าไยอบแห้ง 

 

 

 

 



 70 

3. การศึกษาข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดด้วยการใช้แบบสอบถาม   

 จากการส ารวจข้อมูลจากสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ด้วยแบบสอบถาม
ทางด้านการตลาด มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 44 ราย ผลการศึกษามีดังนี ้

 3.1 ผลท่ีได้รับจากการศึกษาด้านข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 4.1  เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
ชาย 19 43.18 
หญิง 25 56.81 
รวม 44 100.00 

 

ท่ีมา (จากการส ารวจครัวเรือนผู้ผลิตล าไยอบแห้งสีทองตามโครงการจัดการความรู้ทางการตลาดฯ 
ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านเหมืองกวัก หมู่ 5 ต. มะเขือแจ้ อ. เมือง จ.ล าพูน)  

 จากตาราง 4.1 ผู้ผลิตล าไยอบแห้งสีทองส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 25 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 56.81 และเป็นเพศชาย จ านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.18 

ตารางท่ี 4.2 ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ช่วงอายุ จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
ต่ ากว่า 30 ปี 0 0.00 
30 – 40 ปี 9 20.45 
41 – 50 ปี 24 54.54 
51 – 60 ปี 11 25.00 

มากกว่า 60 ปี 0 0.00 
รวม 44 100.00 

 

ท่ีมา (จากการส ารวจครัวเรือนผู้ผลิตล าไยอบแห้งสีทองตามโครงการจัดการความรู้ทางการตลาดฯ 
ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านเหมืองกวัก หมู่ 5 ต. มะเขือแจ้ อ. เมือง จ.ล าพูน)  

 จากตาราง 4.2 ผู้ผลิตล าไยอบแห้งสีทองส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 
24 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.54 รองลงมามีอายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 
25.00 และอายุอยู่ระหว่าง 30-40 ปี จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ20.45 แสดงว่ากลุ่มผู้ผลิตล าไย
อบแห้งสีทองส่วนใหญ่อยู่ในวัยกลางคนขึ้นไป ซึ่งน่าจะมีประสบการณ์ในการผลิตล าไยอบแห้ง   
มานานหลายปี และเป็นที่น่าสังเกตว่าคนรุ่นใหม่ในหมู่บ้าน จะไม่สนใจในภูมิปัญญาพื้นบ้านใน
การผลิตล าไยอบแห้งสีทอง ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับธุรกิจชุมชนประเภทอื่น ๆ อาทิ ผ้าฝ้ายทอมือ 
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ตารางท่ี 4.3 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
ประถมศึกษา 35 79.54 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 13.63 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 2.27 
ปวช. 1 2.27 
ปวส. 0 0.00 
ปริญญาตรี 1 2.27 

รวม 44 100.00 
 

ท่ีมา (จากการส ารวจครัวเรือนผู้ผลิตล าไยอบแห้งสีทองตามโครงการจัดการความรู้ทางการตลาดฯ 
ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านเหมืองกวัก หมู่ 5 ต. มะเขือแจ้ อ. เมือง จ.ล าพูน)  

 จากตาราง 4.3 ผู้ผลิตล าไยอบแห้งสีทองส่วนใหญ่ มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา
จ านวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.54 รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน  
6 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.63 มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นตน้ และระดับปริญญาตรี ระดับละ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.27 แสดงว่า กลุ่มผู้ผลิตส่วนใหญ่ยังคง
มีระดับการศึกษาอยู่ในขั้นพื้นฐานเท่านั้น ซึ่งการที่จะพัฒนาแนวคิดการท าการตลาด และแนวคิดใน     
การจัดการธุรกิจชุมชนสมัยใหม่ จึงจ าเป็นที่กลุ่มต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ในชุมชนให้การช่วยเหลือด้วย 

ตารางท่ี 4.4 อาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ระดับปัญหา  คิดเป็นร้อยละ 
ผลิตล าไยอบแห้ง 23.8 
เกษตรกร 22.2 
ค้าขาย 25.4 
ข้าราชการ 1.6 
ธุรกิจส่วนตัว 15.9 
อื่น ๆ 11.1 

รวม 100.00 
 

ท่ีมา (จากการส ารวจครัวเรือนผู้ผลิตล าไยอบแห้งสีทองตามโครงการจัดการความรู้ทางการตลาดฯ 
ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านเหมืองกวัก หมู่ 5 ต. มะเขือแจ้ อ. เมือง จ.ล าพูน)  

 จากตาราง 4.4 ผู้ผลิตล าไยอบแห้งสีทองส่วนใหญ่ (ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบ
ได้มากกว่า 1 อาชีพ)  มีอาชีพหลัก คือ ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 25.4 รองลงมา คือ ผู้ผลิตล าไยอบแห้ง 
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คิดเป็นร้อยละ 23.8 อาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 22.2 ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 15.9 อาชีพ   
อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 11.1 และอาชีพข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 1.6 แสดงว่า กลุ่มที่มาร่วมกันผลิต
ล าไยอบแห้งก็มิได้มีแค่อาชีพหลักในการท าล าไยอบแห้งสีทองเท่านั้น แต่ยังมีอาชีพค้าขายและ
อาชีพเกษตรกร ซึ่งสัมพันธ์กับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการผลิตล าไยอบแห้งสีทองในช่วง
ฤดูการท าไร ่ท านา หรือท าสวน เพราะสมาชิกบางส่วนต้องไปประกอบอาชีพเหล่านั้นด้วย 

ตารางท่ี 4.5 ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ช่วงระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ต่อครัวเรือน 

จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 

   ต่ ากว่า  5,000      บาท 13 29.54 
   5,001 – 10,000   บาท 17 38.63 
   10,001 – 15,000 บาท 5 11.36 
   15,001 – 20,000 บาท 5 11.36 
   มากกว่า 20,000  บาท 4 9.09 

รวม 44 100.00 
 

ท่ีมา (จากการส ารวจครัวเรือนผู้ผลิตล าไยอบแห้งสีทองตามโครงการจัดการความรู้ทางการตลาดฯ 
ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านเหมืองกวัก หมู่ 5 ต. มะเขือแจ้ อ. เมือง จ.ล าพูน)  

 จากตาราง 4.5 ผู้ผลิตล าไยอบแห้งสีทองส่วนใหญ่ มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อ
ครัวเรือนอยู่ระหว่างเดือนละ 5,001 – 10,000 บาท จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.63 รองลงมามี
ระดับรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนที่ต่ ากว่าเดือนละ 5,000 บาท จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.51     
มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท และ 15,001 – 20,000 บาท 
จ านวนอย่างละ 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.36 และมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนที่มากกว่า 20,000 บาท 
จ านวน 4 รายเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ  9.09 ซึ่งหากเฉลี่ยจ านวนรายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาท    
ชาวบ้านจะมีรายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7,500 บาท หรือวันละ 250 บาท ในกรณี
ตัวอย่าง 17 ราย และกรณีตัวอย่าง 13 ราย จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเพียงเดือนละ 2,500 บาท หรือ
ประมาณ 83 บาทต่อคนต่อวันเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นรายได้ที่ค่อนข้างต่ ามาก 
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ตารางท่ี 4.6 การเป็นสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน 

สมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตรากวักทอง 9 20.45 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านใหม่เหมืองกวัก 7 15.90 
กลุ่มอิสระ 27 61.36 
ไม่ระบุ 1 2.27 

รวม 44 100.00 
  

ท่ีมา (จากการส ารวจครัวเรือนผู้ผลิตล าไยอบแห้งสีทองตามโครงการจัดการความรู้ทางการตลาดฯ 
ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านเหมืองกวัก หมู่ 5 ต. มะเขือแจ้ อ. เมือง จ.ล าพูน)  

 จากตาราง 4.6 ผู้ผลิตล าไยอบแห้งสีทองส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ผลิตอิสระ โดยไม่เป็น
สมาชิกของกลุ่มใด ๆ จ านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.36 เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจตรากวักทอง
จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.45 และเป็นสมาชิกกลุ่มบ้านใหม่เหมืองกวักจ านวน 7 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 15.90 และไม่ระบุข้อมูลจ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.27 ซึ่งแสดงว่าชาวบ้านน่าจะมี
ปัญหาด้านการรวมกลุ่ม หรืออาจจะไม่เห็นความจ าเป็นในการรวมกลุ่มหรือไม่เป็นถึงผลดีหรือ
ผลประโยชน์ที่จะได้จากการรวมกลุ่ม ซึ่งสัมพันธ์กับข้อมูลที่ได้มาจากจากการเปิดเวทีชาวบ้านและ
การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ที่ผู้ผลิตจะรีบขายผลผลิตของตนเพื่อต้องการน าเงินที่ได้จากการ
ขายไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตล าไยอบแห้ง หรือใช้ประกอบอาชีพหลักอ่ืน ๆ ซึ่งสอด
รับกับอาชีพหลักของกลุ่มที่ยังคงประกอบอาชีพหลักอ่ืนนอกเหนือจากการผลิตล าไยอบแห้งสีทอง 
 

 3.2 ผลท่ีได้รับจากการศึกษาด้านข้อมูลในส่วนประสมทางการตลาด 

 ผลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) 
ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีดังนี ้

 - ผลการศึกษาด้านผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาด้านผลิตภัณฑ์พบว่า ช่วงฤดูกาลที่
ผลิตล าไยอบแห้งมาก คือช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนของทุก ๆ ปี ส่วนการผลิตล าไยอบแห้ง
นอกฤดูกาลนั้น กลุ่มจะน าเอาล าไยสดมาจากดอยเต่า หนองช้างคืน ฮอด สันป่าตอง ป่าซาง แม่อาว 
พร้าว ลี้ จากพ่อค้าคนกลางที่รับส่งล าไยสด จากโรงงานที่รับซื้อล าไยสด และจากจังหวัดจันทบุรี 
ในขณะที่ผู้ผลิตแบบอิสระบางคน ก็ไม่ผลิตล าไยอบแห้งสีทองในช่วงนอกฤดูกาล 

 ในส่วนของพันธ์ล าไยที่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการท าล าไยอบแห้งได้ส่วน
ใหญ่จะมีแค่เพียง 1 สายพันธ์ คือ สายพันธ์อีดอ ซึ่งราคาของล าไยสดที่กลุ่มน ามาอบแห้งตลอด 3 ปี
ที่ผ่านมามีการแกว่งตัวขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา ดังตารางที่ 4.7 ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.7 ราคาล าไยสดเฉลี่ยต่อกิโลกรัมตั้งแต่ปี 2548-2551 

 ปี พ.ศ. ราคาล าไยสดเฉลี่ยต่อกิโลกรัม (บาท) 
2548 16 
2549 12 
2550 13 
2551 21 

 

ท่ีมา (จากการส ารวจครัวเรือนผู้ผลิตล าไยอบแห้งสีทองตามโครงการจัดการความรู้ทางการตลาดฯ 
ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านเหมืองกวัก หมู่ 5 ต. มะเขือแจ้ อ. เมือง จ.ล าพูน)  

 จากตาราง 4.7 ราคาโดยเฉลี่ยของล าไยสดจะมีการแกว่งตัวขึ้นลงตามกลไก
ของตลาด โดยเฉลี่ยราคาจะขึ้นมาสูงสุดในปี 2551 คือ 21 บาทต่อกิโลกรัม ท าให้ต้นทุนวัตถุดิบใน
การผลิตในปี 2551 สูงขึ้นเป็นอย่างมาก อาทิ หากผลิตล าไยอบแห้ง 1 กิโลกรัม จะมีต้นทุนเฉพาะ
ล าไยสดถึง 189 บาท ถึง 210บาท (9 กิโลกรัม X 21 บาท และ 10 กิโลกรัม X 21 บาท) ซึ่งสัมพันธ์
กับราคาขายล าไยอบแห้งสีทองที่กลุ่มต้องการต่อกิโลกรัมที่ประมาณ 250 บาทหรือมากกว่า   

 บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้งส่วนใหญ่ จะน าบรรจุลงในถุงพลาสติก
ใสขนาด 5 กิโลกรัม แล้วชั่งกิโลขายให้แก่คนกลางหรือพ่อค้าส่ง โดยไม่มีตราสินค้า (แบรนด์)             
เหตุผลที่กลุ่มไม่มีตราสินค้ามีหลายประการ อาทิ มีพ่อค้านกลางมาซื้อล าไยอบแห้งสีทองถึงบ้าน  
จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องมีตราสินค้า อีกทั้งกลุ่มเห็นว่า การสร้างตราสินค้าก็เป็นสิ่งที่ยุ่งยาก
เน่ืองจากมีขั้นตอนมากมาย และท าให้กลุ่มเสียเวลาแทนที่จะใช้เวลานั้นในการท างานอย่างอื่น   

 นอกจากนี้แล้ว กลุ่มยังไม่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้งสีทองเป็น
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อาทิ น้ าล าไย ท๊อฟฟี่ล าไย ล าไยกวน หรือไม่มีการขยายสายผลิตภัณฑ์ของล าไยไป
เป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ เพราะกลุ่มให้เหตุผลว่าไม่มีเวลา หรือไม่แน่ใจว่าหากแปรรูปแล้วจะสามารถ
จ าหน่ายได้หรือไม่ หรือกลัวว่าจะมีขั้นตอนการท าหรือการแปรรูปที่ยุ่งยากซับซ้อน และที่ส าคัญ     
ก็คือ กลุ่มยังไม่มีความรู้ในด้านการผลิตและการแปรรูปล าไยเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  

  จากการศึกษาถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้งสีทองของกลุ่ม
พบว่า จุดแข็งของล าไยอบแห้งสีทองของกลุ่ม คือ ล าไยที่อบแห้งแล้วมีผิวสวยเป็นสีเหลืองทอง    
ได้น้ าหนักดี สามารถผลิตได้ตลอดปี มีผลผลิตป้อนตลาดที่ค่อนข้างสูง สามารถเก็บไว้ทานได้นาน 
ขั้นตอนการผลิตไม่ยุ่งยาก เพราะมีประสบการณ์ท าล าไยอบแห้งมาหลายปี ส่วนจุดอ่อนที่ส าคัญ คือ 
ราคาล าไยอบแห้งของไม่มีมาตรฐานเพราะต่างคนต่างขาย จึงท าให้เสถียรภาพด้านราคาต่ า เนื่องจาก
มีเงินทุนน้อย ส่วนปัญหาและอุปสรรคอื่น ๆ อาทิ ฟืนที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงราคาสูงขึ้นเร่ือย ๆ เนื่องจาก
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หาได้ยากมากขึ้น จากเดิมที่เคยซื้อต่อกิโลกรัมไม่ถึง 1 บาท ก็ขยับราคาขึ้นไปมากกว่า 2 บาท      
และตลาดในการรองรับผลผลิตที่มีความไม่แน่นอน 

 - ผลการศึกษาด้านราคา ราคาล าไยอบแห้งที่กลุ่มจะสามารถอยู่รอดได้ หรือเป็น
ราคาที่น่าพึงพอใจ คือ เกรด AAA ราคาเฉลี่ย 230-250 บาทต่อกิโลกรัม เกรด AA ราคาเฉลี่ยอยู่ที่
ประมาณ 180-220 บาทต่อกิโลกรัม เกรด A ราคาเฉลี่ย 160-180บาทต่อกิโลกรัม หรือราคาล าไย
อบแห้งต้องสมดุลกับราคาล าไยสด ราคาขายล าไยอบแห้งสีทองในฤดูกาลจะมีความแตกต่างไปจาก
ราคาขายนอกฤดูกาล ประมาณกิโลกรัมละ 25-30 บาท รูปแบบการขายล าไยอบแห้งสีทองจะเป็น
แบบแบ่งเป็นเกรดขาย โดยแต่ละเกรดก็จะก าหนดราคาที่ต่างกัน ส่วนราคาขายล าไยอบสีทองแห้ง
ต่อกิโลกรัมเมื่อเทียบกับวิสาหกิจชุมชนอ่ืน ๆ จะต่ ากว่ากลุ่มอ่ืน  ประมาณ 15-20 บาทต่อกิโลกรัม 
ส่วนการให้ส่วนลดกับลูกค้านั้น ทางกลุ่มจะไม่มีการให้ส่วนลดแก่ลูกค้าหรือตัวกลางในการขาย 
เพราะก าไรต่อกิโลกรัมที่ได้รับก็ต่ าอยู่แล้ว ทั้งยังจ าหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางในราคาที่ต่ าอยู่แล้ว 
ส่วนรายรับและก าไรจากการผลิตล าไยอบแห้งสีทองสามารถอธิบายได้ ดังตารางที่ 4.8 

ตารางท่ี 4.8 รายรับและก าไรจากการผลิตล าไยอบแห้งสีทอง 

รายรับและก าไร ในฤดกูาล นอกฤดูกาล 
1 รายรับต่อเตา   
 -  ผลผลิต (ล าไยอบแหง้สีทอง) 125 กิโลกรัม/เตา 95 กิโลกรัม/เตา 
 -  ราคาต่อหน่วย (เฉลี่ย) 145.8 บาท (เกรด AAA) 129.4 บาท (เกรด AA) 
 -  รายรับต่อเตา (ปริมาณ X ราคา) 18,225 บาท 12,293 บาท 

2 ต้นทุนการผลติ   
 -  ต้นทุนคงที ่(Fixed Cost) 189.25 บาท 189.25 บาท 
 -  ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) 16,180.21 บาท 11,809.21 บาท 
 -  ต้นทุนรวม (Total Cost) 16,369.46 บาท 11,998.46 บาท 

3 ก าไร (ขาดทุน) ต่อเตา 1,855.54 บาท 294.54 บาท 
4 ราคา ณ จุดคุ้มทนุ (ราคาล าไยสด)  130.95 บาท (11.38 บาท/กก.) 126.30 บาท (7.53 บาท/กก.) 
 ราคา ณ จุดคุ้มทนุ (ราคาล าไยสด)  143.92 บาท (13.00 บาท/กก.) 131.25 บาท (8.00 บาท/กก.) 
 ราคา ณ จุดคุ้มทนุ (ราคาล าไยสด)  159.92 บาท (15.00 บาท/กก.) 141.77 บาท (9.00 บาท/กก.) 
 ราคา ณ จุดคุ้มทนุ (ราคาล าไยสด)  183.92 บาท (18.00 บาท/กก.) 152.30 บาท (10.00 บาท/กก.) 
 ราคา ณ จุดคุ้มทนุ (ราคาล าไยสด)  207.92 บาท (21.00 บาท/กก.) 162.83 บาท (11.00 บาท/กก.) 

 

ท่ีมา (จากการส ารวจครัวเรือนผู้ผลิตล าไยอบแห้งสีทอง ในโครงการวิจัยการจัดการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ในการผลิตล าไยอบแห้งสีทองบ้านเหมืองกวัก ต.มะเขือแจ้ 
อ.เมือง จ.ล าพูน 
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 จากตาราง 4.8 ผลผลิตล าไยอบแห้งสีทองของกลุ่มต่อ 1 เตาในฤดูกาลผลิตจากล าไยสด 
1,000 กิโลกรัม จะได้ล าไยที่อบแห้งแล้วจ านวน 125 กิโลกรัม และนอกฤดูกาล 95 กิโลกรัม ราคา
ขายล าไยอบแห้งสีทองโดยเฉลี่ยในฤดูกาลต่อกิโลกรัม เท่ากับ 145.8 บาท (เกรด AAA) ท าให้มี
รายรับต่อเตาประมาณ 18,225 บาท (ก าไรสุทธิต่อเตา 1,855.54 บาท) และนอกฤดูเท่ากับ 129.4 บาท 
ทั้งนี้เนื่องจากล าไยนอกฤดูกาลจะมีผลที่เล็กกว่า ท าให้มีรายรับต่อเตาประมาณ 12,293 บาท      
(เกรด AA มีก าไรสุทธิต่อเตา 294.54 บาท) โดยมีต้นทุนรวมต่อเตาในการผลิตล าไยอบแห้งใน
ฤดูกาล เท่ากับ 16,369.46 บาท และนอกฤดูกาล เท่ากับ 11,998.46 บาท   

 ดังนั้น หากวิเคราะห์ถึงจุดคุ้มทุนโดยการเฉลี่ยราคาล าไยสด ซึ่งเป็นต้นทุนผันแปรที่มี
ผลต่อการตั้งราคาเป็นอย่างมาก จะพบว่าในปี 2551 ณ ราคาล าไยสดพันธ์อีดอโดยเฉลี่ยในฤดูกาล
สูงถึงกิโลกรัมละ 21 บาท ท าให้กลุ่มต้องขายล าไยอบแห้งสีทองให้ได้กิโลกรัมละ 207.92 บาทจึงจะ
คุ้มทุนและนอกฤดูกาลประมาณ 162.83 บาท (ราคาล าไยสดต่อกิโลกรัมในช่วงนอกฤดูกาล ช่วงปี  
2550-2551 ประมาณกิโลกรัมละ 11 บาท) ซึ่งสัมพันกับความต้องการที่ต้องการขายล าไยอบแห้ง    
สีทองให้ได้ในฤดูกาลผลิตโดยเฉลี่ยกิโลกรัมละประมาณ 250 บาท 

 - ผลการศึกษาด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจุบัน กลุ่มจะจัดจ าหน่ายล าไย
อบแห้งสีทองผ่านช่องทางจัดจ าหน่าย คือ ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยพ่อค้าคนกลางจะมารับซื้อล าไย
อบแห้งสีทองถึงบ้านของผู้ผลิต แต่ก็จะมีบางคร้ังที่จ าหน่ายไปยังผู้บริโภคหรือลูกค้าโดยตรง      
โดยการน าเอาล าไยอบแห้งสีทองไปร่วมออกงานขายของในชุมชน ดังภาพที่ 4.5 

 



        

 



 







 

ภาพท่ี 4.5   ช่องทางการจัดจ าหน่ายล าไยอบแห้งสีทองของกลุ่มเกษตรกรบ้านเหมืองกวัก 

 จากภาพที่ 4.5 กลุ่มเกษตรกรบ้านเหมืองกวักส่วนใหญ่ จะจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ล าไย
อบแห้งสีทองผ่านพ่อค้าคนกลางที่เข้ามารับซื้อล าไยอบแห้งถึงบ้าน หลังจากนั้นในช่องทางต่อไป 

ผู้ผลิตล ำไย

อบแห้งสีทอง 

พอ่ค้ำ 
คนกลำง 

  

ผู้ค้ำปลีก 
ผู้บริโภค/ 
ตลำด 

 

ผู้ค้ำส่ง 
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พ่อค้าคนกลางก็จะจ าหน่ายต่อไปยังผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และท้ายสุดจึงถึงมือผู้บริโภค  โดยกลุ่มจะเป็น
เพียงผู้ที่น าล าไยอบแห้งสีทองเข้าสู่ช่องทางการจัดจ าหน่ายในระดับต้นเท่านั้น 

 

 - ผลการศึกษาด้านการส่งเสริมการตลาด  ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มจะไม่มีกิจกรรม
การส่งเสริมการตลาดในล าไยอบแห้งสีทอง เพราะยังขาดองค์ความรู้ในเร่ืองดังกล่าว และส่วนหนึ่ง
ยังไม่เห็นถึงความส าคัญของการส่งเสริมการตลาดว่า เป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญทางการตลาดในการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริโภคได้ทราบ หรือเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยกระตุ้นการซื้อ และชักจูงให้เกิด
พฤติกรรมการซื้อ แต่ก็จะมีเพียงการน าล าไยอบแห้งสีทองไปออกงานในระดับชุมชนเท่านั้น   

 - ผลการศึกษาปัญหาอื่น ๆ ได้แก่ ปัญหาการเก็บรักษา คุณภาพ ราคาขาย สินค้าขาด
ตลาดและการติดต่อแหล่งขาย ปัญหาด้านการจัดการการขาย และปัญหาด้านการวางกลยุทธ์การขาย      
ดังแสดงผลได้ตามตารางที่ 4.9 ถึงตารางที่ 4.11   

ตารางท่ี 4.9 ปัญหาการเก็บรักษา คุณภาพ ราคาขาย สินค้าขาดตลาด และการติดต่อแหล่งขาย  

 
 

ปัญหา 

ระดับของปัญหา   
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไม่มี 
(จ านวน 

และร้อยละ) 

น้อย 
(จ านวน 

และร้อยละ) 

มาก 
(จ านวน 

และร้อยละ) 
1. การเก็บรักษาสินค้า 21 

(47.72%) 
13 

(29.54%) 
10 

(22.72%) 
44 

(100.00%) 
2. ความคงท่ีของคุณภาพสินค้า 16 

(36.36%) 
17 

(38.63%) 
11 

(25.00%) 
44 

(100.00%) 
3. ราคาขายในตลาด 3 

(6.81%) 
3 

(6.81%) 
38 

(86.36%) 
44 

(100.00%) 
4. สินค้าขาดตลาดในเวลาที่มี 
 ความต้องการในตลาดสูง 

11 
(25.00%) 

16 
(36.36%) 

17 
(38.63%) 

44 
(100.00%) 

5. การติดต่อกับแหล่งจัดจ าหน่าย 17 
(38.63%) 

15 
(34.09%) 

12 
(27.27%) 

44 
(100.00%) 

 

ท่ีมา (จากการส ารวจครัวเรือนผู้ผลิตล าไยอบแห้งสีทองตามโครงการจัดการความรู้ทางการตลาดฯ 
ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านเหมืองกวัก หมู่ 5 ต. มะเขือแจ้ อ. เมือง จ.ล าพูน)  
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 จากตาราง 4.9 ปัญหาด้านการเก็บรักษาสินค้าพบว่า ร้อยละ 47.72 ไม่มีปัญหาในการ
จัดเก็บรักษาล าไยอบแห้ง ร้อยละ 29.54 มีปัญหาน้อย และร้อยละ 22.72  มีปัญหาในการเก็บรักษา
สินคา้มาก ส่วนปัญหาด้านความคงที่ของคุณภาพสินค้า พบว่า ร้อยละ 38.63 มีปัญหาความคงที่ของ
คุณภาพล าไยอบแห้งที่น้อย ร้อยละ 36.36 ไม่มีปัญหาด้านคุณภาพของล าไยอบแห้งที่ผลิต และ   
ร้อยละ 25 มีปัญหาด้านคุณภาพของล าไยอบแห้งน้อย ส่วนปัญหาด้านราคาขายในตลาดนั้นพบว่า 
ร้อยละ 86.36 มีปัญหาด้านราคาขายล าไยอบแห้งในตลาดมากและมีเพียงร้อยละ 6.81 ที่มีปัญหาน้อย
และไม่มีปัญหาด้านราคาขายเลย ส่วนปัญหาล าไยอบแห้งขาดตลาดนั้น พบว่า ร้อยละ 38.63 ตอบว่า    
มีปัญหาด้านนี้สูง ร้อยละ 36.36 มีปัญหาน้อย และร้อยละ 25 ไม่มีปัญหาด้านล าไยอบแห้งขาดตลาด 
ในขณะที่ปัญหาในการติดต่อกับแหล่งจัดจ าหน่ายนั้น พบว่า ร้อยละ 38.63 ตอบว่าไม่มีปัญหา     
ร้อยละ 34.09 มีปัญหาน้อย และร้อยละ 27.27 ตอบว่าไม่มีปัญหาในด้านการติดต่อกับแหล่งขาย 

 ตารางท่ี 4.10 ปัญหาด้านการจัดการการขาย 

 
 

ปัญหา 

ระดับของปัญหา  
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไม่มี 
(จ านวน 

และร้อยละ) 

น้อย 
(จ านวน 

และร้อยละ) 

มาก 
(จ านวน 

และร้อยละ) 
1. การจัดโปรแกรมการขาย 27 

(61.36%) 
7 

(15.90%) 
10 

(22.72%) 
44 

(100.00%) 
2. การจัดบุคลกรในการขาย 26 

(59.09%) 
9 

(20.45%) 
9 

(20.45%) 
44 

(100.00%) 
3. การจัดองค์กรขาย 14 

(31.81%) 
22 

(50.00%) 
8 

(18.18%) 
44 

(100.00%) 
4. การประสานงานการขาย 19 

(43.18%) 
17 

(38.63%) 
8 

(18.18%) 
44 

(100.00%) 
5.  การควบคุมการขาย 15 

(34.09%) 
21 

(47.72%) 
8 

(18.18%) 
44 

(100.00%) 
 

ท่ีมา (จากการส ารวจครัวเรือนผู้ผลิตล าไยอบแห้งสีทองตามโครงการจัดการความรู้ทางการตลาดฯ 
ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านเหมืองกวัก หมู่ 5 ต. มะเขือแจ้ อ. เมือง จ.ล าพูน)  

 จากตาราง 4.10 ปัญหาในส่วนของการจัดโปรแกรมการขาย พบว่า ร้อยละ 61.63 ไม่มี
ปัญหาด้านการจัดโปรแกรมการขาย ร้อยละ 22.72 มีปัญหามาก และร้อยละ 15.90 มีปัญหาน้อย 
ปัญหาด้านการจัดบุคลกรในการขาย พบว่า ร้อยละ 59.09 ตอบว่าไม่มีปัญหาด้านการจัดบุคลากร
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การขาย ร้อยละ 20.45 ตอบว่ามีปัญหาน้อยและมีปัญหามากในสัดส่วนเท่ากัน ส่วนด้านการจัด
องค์กรขาย พบว่า ร้อยละ 50 มีปัญหาน้อยมาก ร้อยละ 31.81 ไม่มีปัญหาในด้านนี้ และมีเพียงร้อยละ 
8 ตอบว่า การจัดองค์กรขายมีปัญหามาก ขณะที่ปัญหาในการประสานงานการขาย พบว่า ร้อยละ 
43.18 ไม่มีปัญหาด้านการประสานงานการขาย ร้อยละ 36.63 ตอบว่ามีปัญหาน้อย มีเพียงร้อยละ 
18.18 ตอบว่ามีปัญหามาก ท้ายสุด ปัญหาด้านการควบคุมการขายนั้นพบว่า ร้อยละ 47.72 ตอบว่ามี
ปัญหาน้อย ร้อยละ 34.09 ตอบว่าไม่มีปัญหา และร้อยละ 18.18 ตอบว่ามีปัญหามาก 

ตารางท่ี 4.11 ปัญหาด้านการวางกลยุทธ์ในการขาย 

 
 

ปัญหา 

ระดับของปัญหา   
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไม่มี 
(จ านวน 

และร้อยละ) 

น้อย 
(จ านวน 

และร้อยละ) 

มาก 
(จ านวน 

และร้อยละ) 
1. การสร้างตรายี่ห้อ 7 

(15.90%) 
4 

(9.09%) 
33 

(75.00%) 
44 

(100.00%) 
2. การสร้างสื่อโฆษณา 6 

(13.63%) 
2 

(4.54%) 
36 

(81.81%) 
44 

(100.00%) 
3. การให้บริการลูกค้า 24 

(54.54%) 
8 

(18.18%) 
12 

(27.27%) 
44 

(100.00%) 
4. การสร้างเครือขา่ยทาง  
    การตลาด 

23 
(52.27%) 

9 
(20.45%) 

12 
(27.27%) 

44 
(100.00%) 

5. การเข้าถึงลูกค้าเป้าหมาย 23 
52.27%) 

7 
(15.90%) 

14 
(31.81%) 

44 
(100.00%) 

 

ท่ีมา (จากการส ารวจครัวเรือนผู้ผลิตล าไยอบแห้งสีทองตามโครงการจัดการความรู้ทางการตลาดฯ 
ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรบ้านเหมืองกวัก หมู่ 5 ต. มะเขือแจ้ อ. เมือง จ.ล าพูน)  

 จากตาราง 4.11 ปัญหาด้านการสร้างตรายี่ห้อ พบว่า กลุ่มยังคงมีปัญหาในการสร้าง 
ตราสินค้ามาก คิดเป็นร้อยละ 75 ร้อยละ 15.90 ตอบว่าไม่มีปัญหา และมีเพียงร้อยละ 9.09 ตอบว่า  
มีปัญหาน้อย ส่วนปัญหาด้านการสร้างสื่อโฆษณายังคงเป็นปัญหาส าหรับกลุ่มมาก คิดเป็นร้อยละ 
81.81 ร้อยละ 13.63 ไม่มีปัญหา และมีเพียงร้อยละ 4.52 ที่ตอบว่ามีปัญหาน้อย ในขณะที่ปัญหาด้าน
การให้บริการนั้นพบว่า ร้อยละ 54.54 ตอบว่าไม่มีปัญหาด้านการบริการลูกค้า ร้อยละ 27.27 ตอบว่า
มีปัญหามาก และร้อยละ 18.18 ตอบว่ามีปัญหาน้อย ส่วนปัญหาในการสร้างเครือข่ายนั้น พบว่า  
ร้อยละ 52.27 ตอบว่าไม่มีปัญหาในการสร้างเครือข่าย ร้อยละ 27.27 มีปัญหามาก และร้อยละ 20.45 
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ตอบว่ามีปัญหาน้อย และปัญหาด้านการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมาย พบว่า ร้อยละ 52.27 ไม่มีปัญหาใน
การเข้าถึงลูกค้า ร้อยละ 31.18 มีปัญหามาก และร้อยละ 15.09 มีปัญหาน้อย 

 จากข้อมูลที่ได้จากตารางที่ 4.9 ถึง 4.11 ปัญหาด้านราคาขายของล าไยอบแห้งสีทอง 
ยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาส าคัญมากที่สุดของการท าการตลาดชุมชนของกลุ่ม ทั้งนี้เนื่องจากการขาด
ความสามารถในการเป็นผู้ก าหนดราคาล าไยอบแห้งสีทองเอง นอกจากนี้ แล้ว ปัญหาการสร้าง    
ตราสินค้า (การสร้างแบรนด์) และการสร้างสื่อโฆษณา ก็เป็นปัญหาส าคัญไม่น้อยไปกว่าปัญหาด้าน
ราคาขาย ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มยังคงขาดความตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการสร้าง
ตราสินค้า เพราะที่ผ่านมากลุ่มมีแนวความคิดเกี่ยวกับตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพียงว่า ท าได้ยาก    
มีขั้นตอนมากมาย และท าให้ต้นทุนการผลิตล าไยอบแห้งสีทองของกลุ่มสูงขึ้น  

4. การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการย่อย   

 4.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เร่ือง “การสร้างตราสินค้าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้งสีทอง” ซึ่งได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ระหว่างเวลา 
8.00 น. - 17.00 น. ณ ศาลาวัดเหมืองกวัก ต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอ เมือง จังหวัดล าพูน เป็นโครงการที่
เกิดขึ้นมาจากการรวบรวมสภาพปัญหาของกลุ่มผู้ผลิตล าไยอบแห้งสีทอง ด้วยการจัดเวทีชาวบ้าน 
การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการท าการตลาดด้วยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และ    
การใช้แบบสอบถาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกเกษตรกรบ้านเหมืองกวักฯ ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นในการสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้งสีทอง และได้เรียนรู้
ถึงกระบวนการสร้างตราสินค้าที่ถูกต้อง อันจะน าไปสู่การสร้างศักยภาพในการแข่งขันและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ล าไยสีทองอบแห้งของกลุ่มต่อไป ดังภาพที่ 4.6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.6   การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการสร้างตราสินค้าฯ 
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  ผลท่ีได้รับจากการฝึกอบรมการสร้างตราสินค้า 

 1. องค์ประกอบของตราสินค้า (แบรนด์) สมาชิกกลุ่มและทีมวิจัยได้ร่วมกันก าหนด
องค์ประกอบของตราสินค้าของล าไยอบแห้งสีทองของกลุ่มไว้ ดังนี ้

 1.1 ชื่อตราสินค้า (Brand Name) กลุ่มได้ร่วมกันก าหนดชื่อตราหรือยี่ห้อของ
ล าไยอบแห้งสีทองไว้หลาย ๆ ชื่อ ทั้งนี้เพื่อใหส้มาชิกที่ร่วมประชุมในกลุ่ม ได้น าเสนอและคัดเลือก 
ส าหรับใช้เป็นตราสินค้าของล าไยอบแห้งของกลุ่มต่อไป โดยมีชื่อที่ร่วมกันก าหนด ได้แก่ 

 - ตรากวักทอง 

 - ตราเหมืองทอง 

 - ตราเหมืองกวักทอง 

 - ตราเหมืองกวัก 

 - ตราเกษตรกรบ้านเหมืองกวัก 

 - ตราวิสาหกิจชุมชนบ้านเหมืองกวัก 

 - ตราบ้านเหมืองกวัก 

 - ตราวิสาหกิจกวักทอง 

 1.2 โลโก้และเคร่ืองหมายการค้าสินค้า (Logo and Trade Mark) โลโก้และ
เคร่ืองหมายการค้าของล าไยอบแห้งสีทองที่กลุ่มก าหนด ได้แก่ 

 - โลโก้รูปพวงล าไยสีน้ าตาลพร้อมใบสีเขียว 

 - โลโก้ภาพผู้หญิงก าลังอบล าไย 

 - โลโก้รูปตะกร้าสีขาว และมีเนื้อล าไยอบแห้งสีทองวางอยู่ข้างใน 

 - โลโก้รูปเตาอบล าไยและล าไยอบแห้งสีทอง 

 1.3 สโลแกน (Slogan) สโลแกนของล าไยอบแห้งสีทองที่กลุ่มก าหนด ได้แก่ 

 - ล าไยดี หวาน กรอบ อร่อย 

 - ล าไยอบแห้งสีทองแท้ ต้องล าไยจากบ้านเหมืองกวัก 

 - ของดี ของแท้ ล าไยบ้านเหมืองกวัก 

 - ของดีเมืองหริภุญชัย รสชาติถูกปาก หวาน กรอบ อร่อย 
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 1.4 ต ำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ของล าไยอบแห้งสีทอง
ที่กลุ่มก าหนด มีอยู่หลายแนวความคิด ได้แก่ 
 

 - หวาน กรอบ อร่อย 

 - ล าไยอบแห้งสีทองจากแหล่งผลิตแท้ ๆ  

 - หวาน มัน ได้ประโยชน์ 

 - ล ำไยคุณภำพจำกแหล่งก ำเนิดแท้   

 - สีสวย นุ่ม อร่อย 

 - สีทอง ไม่ขึ้นรา 

 - ของดีจากเมืองหริภุญชัย 

 1.5 บุคลิกภาพตราสินค้า (Brand Personality) กลุ่มก าหนดบุคลิกภาพตราสินค้า
ให้เข้ากับล าไยอบแห้งสีทอง คือ บทของเพื่อน เพราะล าไยอบแห้งสีทองสามารถทานเป็นของเล่น 
เหมือนกับขนมขบเคี้ยวทั่วไป หรือใช้ส าหรับเป็นของฝากหรือของที่ระลึกได้ หรือสะท้อนถึงความ
ช่ าชองในประสบการณ์ที่โชกโชนของกลุ่มในการผลิตล าไยอบแห้งสีทองมายาวนาน 

 1.6 เอกลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Identity) ล าไยอบแห้งสีทองจะใช้
เอกลักษณ์ของตราที่สอดคล้องกับวิถีปฏิบัติของกลุ่ม และวิถีของพฤติกรรมของกลุ่ม เพื่อสะท้อน
ไปยังกลุ่มลูกค้าว่า ล าไยอบแห้งสีทองที่ทานอยู่นั้นมาจากแหล่งผลิตล าไยอบแห้งจริง ๆ 

 จากองค์ประกอบของตราสินค้า 6 ประการในข้างต้น ทีมนักวิจัยได้น าเสนอให้กับ
กลุ่มเพื่อพิจารณาคัดเลือกร่วมกันว่า กลุ่มจะใช้ตราสินค้า โลโก้และเคร่ืองหมายการค้า สโลแกน  
ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ บุคลิกภาพของตราสินค้า และเอกลักษณ์ของตราสินค้าใดในการแข่งขัน ซึ่งมติ
ในที่ประชุมของกลุ่มตัดสินใจเลือกองค์ประกอบของตราสินค้าออกมาตามตารางที่ 4.12 ดังนี ้

ตารางท่ี 4.12  องค์ประกอบของตราสินค้าที่กลุ่มตัดสินใจเลือกใช้  

องค์ประกอบของตราสินค้า สิ่งท่ีกลุ่มตัดสินใจเลือกใช้ในตราสินค้า 

1.  ตราสินค้า บ้านเหมืองกวัก 

2.  โลโก้และเครื่องหมายการค้า รูปพวงล าไยสีน้ าตาลพร้อมใบสีเขียว 

3.  สโลแกน ของดีเมืองหริภุญชัย รสชาติถูกปาก หวาน กรอบ อร่อย 

4.  ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ ล าไยคุณภาพจากแหล่งก าเนิดแท้  ๆ  
(The Original Premium Golden Dried Longan) 
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5.  บุคลิกภาพของตราสินค้า เป็นเสมือนเพื่อนคู่ปากที่ทานเป็นของเล่นและความ
ช่ าชองในประสบการณ์การผลิตมายาวนาน  

6.  เอกลักษณ์ของตราสินค้า ล าไยเน้ือสีทองที่มาจากแหล่งก าเนิดจริง 
 

 จากตารางที่ 4.12 ตราสินค้าที่กลุ่มเลือก คือ “บ้านเหมืองกวัก” ซึ่งมาจากชื่อของ
หมู่บ้าน มีโลโก้ที่จะน าไปจดทะเบียนการค้าเป็นรูปพวงล าไยสีน้ าตาลพร้อมใบสีเขียว ใช้สโลแกน
ส าหรับการโฆษณาว่า “ของดีเมืองหริภุญชัย รสชาติถูกปาก หวาน กรอบ อร่อย” มีต าแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ในการแข่งขัน คือ ล าไยคุณภาพจากแหล่งก าเนิดแท้  ๆ (The Original Premium Golden 
Dried Longan) มีบุคลิกภาพของตรา คือ ความเป็นเพื่อนคู่ปากที่ใช้ทานเป็นของเล่นเหมือนกับขนม
ขบเคี้ยวทั่วไปได้ และมีความช่ าชองในประสบการณ์การผลิตอันยาวนาน และมีเอกลักษณ์ของตรา 
คือ เป็นล าไยเน้ือสีทองคุณภาพสูงจากแหล่งผลิตจริง ๆ และผลิตจากภูมิปัญญาชาวบ้านมายาวนาน 

 4.2 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  เร่ือง “การสร้างบรรจุภัณฑ์
ให้กับผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้งสีทอง” ซึ่งได้จัดขึ้นในวันพฤหัสที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2551 ระหว่างเวลา 
8.00 น. - 17.00 น. ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปล าไยอบแห้งเนื้อสีทอง บ้านเหมืองกวัก หมู่ที่ 5     
ต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน เป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากโครงการการสร้างตรา
สินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้งสีทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกเกษตรกรบ้านเหมืองกวักฯ 
ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการสร้างบรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้ง  
สีทอง และได้บรรจุภัณฑ์ที่จะใช้บรรจุล าไยอบแห้งสีทองเพื่อน าไปจ าหน่ายต่อไป โครงการนี้จะ 
ช่วยสร้างศักยภาพทางการแข่งขัน การขาย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวผลิตภัณฑ์และเป็นโครงการ
ที่จะเชื่อมโยงไปยังโครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบรรจุภัณฑ์ล าไยอบแห้งสีทองตาม
มาตรฐาน GMP และอย. และโครงการการน าเอาผลิตภัณฑ์ไปทดสอบตลาดจริง ดังภาพที่ 4.7  
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ภาพท่ี 4.7 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการสร้างบรรจุภัณฑฯ์ 
   

 

 ผลท่ีได้รับจากการฝึกอบรมการสร้างบรรจุภัณฑ์ 

 จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่ม ทีมวิจัย และวิทยากรได้ร่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์
ของล าไยอบแห้งสีทองที่สอดรับการการสร้างตราสินค้า ซึ่งผลจากการฝึกอบรมและปฏิบัติการ    
ได้บรรจุภัณฑ์พร้อมองค์ประกอบของตราสินค้าและเน้ือหา ดังภาพที่ 4.8 ถึงภาพที่ 4.13 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.8   บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้งสีทองแบบกล่องพลาสติก 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 4.9  บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้งสีทองแบบตะกร้าสานมีหูหิ้ว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 85 

 

 

 

ภาพท่ี 4.10 บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้งสีทองแบบตะกร้าสานกลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.11 บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้งสีทองแบบกล่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.12 สติ๊กเกอร์ป้ายชื่อส าหรับติดลงในบรรจภุัณฑ์ล าไยอบแห้งสีทอง  
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ภาพท่ี 4.13 บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ ส าหรับใส่ล าไยอบแห้งสีทอง  
 จากภาพที่ 4.8 ถึงภาพที่ 4.13 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จะพัฒนาออกมาในหลากหลาย
รูปแบบ ซึ่งในแต่ละแบบก็จะมีขนาดบรรจุที่ต่างกันไป อาทิ แบบตะกร้ากลม ตะกร้าแบบมีหูหิ้ว    
แบบกล่องพลาสติกใส หรือแม้แต่บรรจุภัณฑ์กล่องก็จะมีขนาดบรรจุ ตั้งแต่ 100 กรัม 150 กรัม    
250 กรัม 500 กรัม และ 1,000 กรัม ทั้งนี้เพื่อให้อรรถประโยชน์ทางด้านรูปแบบ (Form Utility)    
กับผู้บริโภคได้เลือกซื้อได้ตามความชอบ และตามปริมาณที่ต้องการ ทั้งยังช่วยให้สินค้ามีความ
หลากหลายในด้านบรรจุภัณฑ์ และสามารถน าไปจัดแสดงบนชั้นวางได้อย่างสวยงาม และช่วยให้
สินค้าสามารถขายตัวมันเองได้บนชั้นแสดงสินค้าอีกด้วย 
 

5. โครงการการทดสอบตลาดหลังการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์  
 ล าไยอบแห้งสีทอง  

 โครงการปฏิบัติการการทดสอบตลาดหลังการพัฒนาแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้งสีทอง เป็นโครงการที่สืบเนื่องจากโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบ   
มีส่วนร่วมเร่ือง “การสร้างตราสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้งสีทอง” โครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเร่ือง “การสร้างบรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้งสีทอง ” 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การปรับปรุงกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ล าไยอบแห้ง
สีทองตามมาตรฐาน GMP และ อย.” และ “โครงการการประกวดบรรจุภัณฑ์ล าไยอบแห้งสีทอง” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเอาผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้งสีทองของสมาชิกเกษตรกรบ้านเหมืองกวัก  
หมู่ที่ 5 และบ้านใหม่เหมืองกวักหมู่ที่ 19 ต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูนที่ผ่านการพัฒนา 
ตราสินค้า การท าบรรจุภัณฑ์ และการพัฒนาคุณภาพด้านการบรรจุหีบห่อแล้วไปทดสอบตลาดจริง 
รวมถึงให้สมาชิกเกษตรกรฯ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แนวทางในการท าตลาดที่ดีขึ้น และน าไปเป็น
แนวทางการก าหนดทิศทางการท าการตลาดและทิศทางในการแข่งขันต่อไป   

 ผลท่ีได้รับจากโครงการทดสอบตลาด 

 หลังจากพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์แล้ว ได้น าเอาล าไยอบแห้งสีทองไปทดสอบ
ตลาดจริง ณ ตลาดเจเจ มาร์เก็ตและ กาดของฝาก เซ็นทรัล แอร์พอร์ต ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ซื้อ
เป็นอย่างดี โดยราคาที่จ าหน่ายก็สูงกว่าการแบบชั่งกิโลขายมาก โดยบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กประมาณ 
50 กรัม 100 กรัม หรือขนาด 150 กรัม จะจ าหน่ายได้ดีกว่าบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่กว่า เพราะผู้ซื้อ
สามารถใช้ทานได้เหมือนกับขนมขบเคี้ยวทั่วไป ดังการทดสอบตลาดตามภาพที่ 4.14 ถึง 4.15 
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ภาพท่ี 4.14 การทดสอบตลาดล าไยอบแห้งสีทอง ณ เจเจ มาร์เก็ต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.15 การทดสอบตลาดล าไยอบแห้งสีทอง ณ กาดของฝาก เซ็นทรัล แอร์พอร์ต 
 
 

 จากภาพที่ 4.14 และภาพที่ 4.15 โครงการทดสอบตลาดได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค
หรือผู้ซื้อเป็นอย่างดี ซึ่งบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าที่พัฒนาขึ้นจากการท าวิจัยในคร้ังนี้  ทางกลุ่ม 
เกษตรกรบ้านเหมืองกวักสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินการตลาดและการขายได้เป็น
อย่างดี แต่ทั้งนี้กลุ่มจะต้องมีการดูแลรักษาและเอาใจใส่ต่อตราสินค้าที่สร้างขึ้นเป็นอย่างดีด้วย จึงจะ
ท าให้ตราสินค้านั้นเติบโต ยั่งยืน และสร้างศักยภาพในการแข่งขันได้ อีกทั้งต้องน าเอาตราสินค้านี้
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ไปจดทะเบียนการค้าเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ และต้องพัฒนาคุณภาพของล าไยอบแห้งให้
สม่ าเสมอ เพื่อสอดรับกับต าแหน่งผลิตภัณฑ์ของล าไยอบแห้งสีทองตรา “บ้านเหมืองกวัก” ที่สร้าง
การรับรู้ในสายตาของผู้บริโภคว่า ตราสินค้านี้เป็นล าไยอบแห้งสีทองระดับพรีเมี่ยม   

 อย่างไรก็ตาม การทดสอบตลาดที่ผ่านมาประสบปัญหาที่ส าคัญหลายประการ ดังนี ้

 1. ปัญหาในการการเข้าถึงตัวกลางในการจัดจ าหน่าย แม้บรรจุภัณฑ์และสีของล าไย
อบแห้งสีทองของบ้านเหมืองกวักที่เข้าร่วมโครงการ จะสวยงามและน่าดึงดูดใจก็ตาม แต่เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ยังขาดการรับรองคุณภาพหรือมาตรฐานจากหน่วยงานมาตรฐานต่าง ๆ อาทิ มาตรฐาน        
โอทอป มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) อย. หรือมาตรฐานด้านจีเอ็มพี. (Good Manufacturing 
Practice : GMP) ซึ่งคู่แข่งขันที่น าไปวางจ าหน่ายต่างก็มีเคร่ืองหมายเหล่านี้รับรองคุณภาพอยู่แล้ว 
จึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคหรือผู้ซื้อได้ดีกว่ตราบ้านเหมืองกวัก ดังภาพที่ 4.16 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.16 ผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้งของชุมชนอ่ืน ๆ ที่ได้รับเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ 
 

 2. ปัญหำสีผิวของล ำไยอบแห้งเปลี่ยนไป ปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการจัด
จ าหน่าย ก็คือ เมื่อจัดวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้งไปช่วงเวลาหนึ่งแล้วประมาณ 2 -3 สัปดาห์
สขีองล าไยอบแห้งจะเร่ิมคล้ าลงหากไม่เก็บไว้ในที่เย็น ดังภาพที่  4.17  
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ภาพท่ี 4.17 ปัญหาสีผิวของล าไยอบแห้งเปลี่ยนไปเมื่อวางจ าหน่ายไปแล้ว 2-3 สัปดาห์ 
 จากภาพที่ 4.17 หากผู้ผลิตไม่สามารถจ าหน่ายล าไยอบแห้งสีทองให้หมดชั้นวางได้
ภายในระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ สีของล าไยอบแห้งก็จะเร่ิมคล้ าลง และเนื่องจากการทดสอบตลาด    
ณ เจเจ มาร์เก็ต ไม่ได้จัดวางล าไยอบแห้งไว้ในห้องปรับอากาศ จึงท าให้สีของล าไยอบแห้งคล้ า   
เร็วกว่าปกติ ท าให้ต้องลดราคาลง หรือจ าหน่ายในราคาเกรดที่ต่ ากว่า แต่ปัญหาที่เกิดกับตราสินค้า 
ก็คือ ตรา “บ้านเหมืองกวัก” ได้วางต าแหน่งผลิตภัณฑ์เป็นล าไยคุณภาพจากแหล่งก าเนิดแท้  ๆ      
ท าให้การรับรู้ของผู้ซื้อผิดไปจากต าแหน่งผลิตภัณฑ์เดิม ซึ่งในการสร้างตราสินค้าแล้วจะไม่เป็น
ผลดีต่อตราสินค้านั้นเลย เพราะจะท าให้ภาพลักษณ์ของตราสินค้าลดต่ าลงในมุมมองของผู้ซื้อ หรือ
ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของตราสินค้า (Bridge Positioning) จะไม่มีความคงที่ในสายตาของลูกค้า 

 จากปัญหาที่ส าคัญทั้ง 2 ประการในข้างต้น สามารถน าเอาความรู้ที่ได้จากการวิจัยของ
ชุดโครงการวิจัยไปประยุกต์และบูรณาการแก้ปัญหาได้ ดังนี้ 

 ปัญหาในการการเข้าถึงตัวกลางในการจัดจ าหน่าย แม้การผลิตล าไยอบแห้งสีทองของ
กลุ่มในบางคร้ังจะประสบกับปัญหาการควบคุมอุณหภูมิในเตาอบ จนท าให้สีของผิวล าไยอบแห้ง
ออกมาไม่สวยงามมากนัก แต่โดยรวมแล้ว ด้วยประสบการณ์ในการผลิตที่ยาวนานจึงท าให้
ผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้งสีทองของกลุ่มยังคงมีคุณภาพที่ดีในระดับหนึ่ง ดังนั้นในเบื้องต้นของ      
การแก้ปัญหาในการเข้าถึงช่องทางการจัดจ าหน่ายให้ง่ายขึ้น กลุ่มควรด าเนินการขอมาตรฐานใน
ระดับเบื้องต้นก่อน อาทิ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอทอป โดยจะต้อง
มีบุคคลที่คอยประสานงาน และติดต่อกับหน่วยงานที่ให้มาตรฐานเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่กลุ่มได้  

 จากนั้นจึงปรับปรุงและพัฒนาโรงเรือนในการแกะและคว้านล าไยสดให้เป็นสัดส่วน 
สะอาด มีแหล่งบ าบัดน้ าเสีย แหล่งก าจัดเปลือกและเมล็ดของล าไยสดที่ดี  ท าความสะอาด
เคร่ืองจักร เคร่ืองมือให้เรียบร้อยหลังเสร็จจากการใช้งาน หมั่นคอยซ่อมแซมบ ารุงรักษาอยู่เสมอ
และไม่ผลิตบนพื้นโรงงานหรือพื้นดิน ส่วนขบวนการผลิตนั้น กลุ่มจะต้องจัดหาวัตถุดิบที่สะอาด  
ไม่ใช้สารต้องห้าม มีภาชนะที่สะอาด ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนระบบคนงานจะต้องมี
ระเบียบวินัย ต้องมีมาตรฐาน อาทิ ใส่เสื้อคลุม รองเท้า ถุงเท้า ต้องสะอาด ไม่รกรุงรัง  ใส่หมวก     
ผ้าคลุมผม ผ้าปิดปาก ถุงมือ เล็บมือตัดสั้น ดูแลให้สะอาด เป็นต้น เพื่อเป็นไปตามหลักการขอ อย. 
จากกระทรวงสาธารณะสุขได้ ซึ่งกลุ่มได้รับการอบรมแนวทางการขอ อย. ไปแล้ว ดังภาพที่ 4.18    
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ภาพท่ี 4.18 การอบรมการบรรจุล าไยอบแห้งสีทองให้ถูกต้องตามมาตรฐาน อย. 

 จากภาพที่ 4.18 เนื่องจากได้ผ่านการอบรมมาแล้ว จึงน่าจะไม่ใช่สิ่งที่ยากส าหรับกลุ่ม
ในการที่จะพัฒนากระบวนการผลิตและการบรรจุไปจนถึงได้ อย. ซึ่งหากกลุ่มมีการพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีแล้ว ก็สามารถพัฒนาไปถึงขั้นของการขอมาตรฐานจีเอ็มพี . (Good Manufacturing 
Practice : GMP) ต่อไปได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับช่องทางที่กลุ่มจะน าสินค้าไปจัด
จ าหน่าย เพราะช่องทางเหล่านั้นก็ย่อมต้องการได้สินค้าที่ดี มีมาตรฐานไปจ าหน่ายในร้านค้า อีกทั้ง
ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อก็มั่นใจได้ว่า ล าไยอบแห้งสีทองนั้นได้ผ่านการตรวจและการรับรองมาตรฐาน 
จากหน่วยงานมาตรฐานแล้ว จึงเชื่อมั่นว่าได้บริโภคสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยสูง 

6. โครงการสัมมนาเพื่อสรุปผลการวิจัยและการน าเสนอผลการวิจัย 

 โครงการสัมมนาเพื่อสรุปผลการวิจัยและการน าเสนอผลการวิจัยเร่ือง  “การจัดการ
ความรูท้างการตลาดเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ในการผลิตผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้งสีทองของสมาชิก
กลุ่มเกษตรกรบ้านเหมืองกวัก หมู่ที่ 5 และบ้านใหม่เหมืองกวักหมู่ที่ 19 ต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าพูน” จัดขึ้นในวันศุกรท์ี่ 26 กันยายน 2551 ระหว่างเวลา 8.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องเอ้ืองค า 
ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ์ (อาคาร 27) มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสรุปผลการศึกษาวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยให้สมาชิกเกษตรกรฯ ที่เข้าร่วมโครงการและ    
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เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากสมาชิกกลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชนฯ และหน่วยงาน  
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยในครั้งต่อไป ดังภาพที่ 4.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.19 การสรุปการสัมมนาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมฯ 
 
 ผลท่ีได้รับจากโครงการสัมมนาเพื่อสรุปผลการวิจัยและการน าเสนอผลการวิจัย 

 การสัมมนาเพื่อสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ ได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้

 1. ได้สรุปผลการศึกษาวิจัยด้านการตลาดในผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้งสีทองให้กับกลุ่ม
เกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านเหมืองกวัก หมู่ที่ 5 และบ้านใหม่เหมืองกวัก หมู่ที่ 19     
ต. มะเขือแจ้ อ. เมือง จ. ล าพูน และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสนใจ อาทิ ตัวแทนจาก
พาณิชย์จังหวัด หอการค้าจังหวัด ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบล พัฒนาชุมชน เกษตรต าบล รวมถึงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  

 2. ได้ข้อคิดเห็น แนวทาง ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงานจากกลุ่มฯ และได้
ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ส าหรับกลุ่มเป็นอย่างมาก เพราะ
หน่วยงานเหล่านั้นสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือกลุ่มในด้านอ่ืน ๆ ได้ อาทิ ด้านงบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะเข้ามาช่วยเหลือด้านการผลิต หรือหน่วยงานการเกษตรที่จะเข้ามา
ช่วยเหลือด้านการพัฒนาสายพันธ์ล าไยอีดอ ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือและศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่จะเข้ามาช่วยเหลือด้านการหาตลาดในต่างประเทศและการจัดแสดงสินค้า 
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 3. ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านเหมืองกวักฯ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบการด าเนินการด้านการตลาดของกลุ่มในอนาคต โดยกลุ่มยังคง
ต้องการให้มีการช่วยเหลือและช่วยวิจัยต่อยอดในช่องทางการจัดจ าหน่ายในอนาคตด้วย   

 4. ได้เผยแพร่องค์ความรู้ทางการวิจัยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมสัมมนาใน
รูปของเอกสารสรุปผลการวิจัย และวิดีโอสรุปการวิจัย เพื่อที่หน่วยงานดังกล่าวจะได้น าไปใช้
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน หรือต่อชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไป 

 หลังจากน าเสนอผลการวิจัยเสร็จแล้ว ได้น ากลุ่มผู้เขาร่วมสัมมนาไปทัศนะศึกษาและ
เยี่ยมชมการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ล าไยอบแห้งสีทองของกลุ่ม ที่ได้ผ่านการพัฒนาตราสินค้าและ
บรรจุภัณฑ์แล้ว ณ กาดของฝาก เซ็นทรัลแอร์พอร์ด ดังภาพที่ 4.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.20 การน ากลุ่มเกษตรกรฯ เยี่ยมชนจุดขาย ณ กาดของฝาก เซ็นทรัล แอร์พอร์ต 

 จากภาพที่ 4.20 กุล่มเกษตรกรจ านวนประมาณ 50 คน ได้เข้าร่วมศึกษาและดูสภาพ 
การท าตลาดจริงในสินค้าล าไยอบแห้งสีทองของกลุ่มที่พัฒนาตราสินค้าเป็น  “บ้านเหมืองกวัก”   
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์เป็นแบบต่าง ๆ แล้ว ณ กาดของฝาก เซ็นทรัล แอร์พอร์ต ท าให้กลุ่มเกิด   
ความตระหนักและเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ว่า สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้อย่างไร และสามารถสร้างอ านาจการต่อรองด้านราคาได้
อย่างไร ซึ่งช่วยเปิดโลกทัศน์ วิสัยทัศน์ และมุมมองในการท าการตลาดแบบใหม่ได้เป็นอย่างดี   

7. การท ากิจกรรมร่วมกับชุดโครงการจัดการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนา 
 วิสาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแห้งสีทองของบ้านเหมืองกวักฯ   
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 7.1 โครงการศึกษาดูงานด้านการผลิตและการรวมกลุ่ม การศึกษาดูงานในคร้ังนี้ได้จัด
พากลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการไปศึกษาดูงาน ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 2 ต าบลแม่โป่ง 
อ าเภอดอยสะเก็ด และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ผลิตมันฝร่ังทอดกรอบ บ้านเจดีย์แม่ครัว หมู่ที่ 14 
ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเกษตรบ้านเหมืองกวักและบ้านใหม่
เหมืองกวักเข้าร่วมศึกษาดูงานจ านวนประมาณ 50 คน ดังภาพที่ 4.21 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.21 การศึกษาดูงาน ณ บ้านป่าไผ่ และบ้านเจดีย์สามแม่ครัว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 จากภาพที่ 4.21 จากการร่วมศึกษาดูงาน กลุ่มได้รับองค์ความรู้ด้านการตลาดหลาย ๆ 
รูปแบบ อาทิ การท าการตลาดที่ต้องท างานเป็นทีมที่เข้มแข็ง และต้องมีผู้น าที่เข้าใจในการแนวคิด
การท าธุรกิจหรือการตลาดที่แท้จริง อันน ามาซึ่งการประยุกต์ใช้ในการตลาดของกลุ่มต่อไป อาทิ 
การน าเอาเทคนิคของการตากแห้งมะเขือเทศแช่อ่ิมของบ้านป่าไผ่  ไประยุกต์ใช้ในการน าล าไย
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อบแห้งจากเตาไปตากแดด ซึ่งจะท าให้ได้เนื้อล าไยอบแห้งเป็นสีทองสวยและน่ารับประทานยิ่งขึ้น 
และการได้เห็นถึงตัวอย่างของตราสินค้าของวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าไผ่และบ้านเจดีย์สามแม่ครัว 
รวมถึงการมีโชว์รูมส าหรับตั้งโชว์และจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แล้ว ก็จะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้กลุ่ม
ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของบ้านเหมืองกวักต่อไป ส่วนด้านการรวมกลุ่มนั้น กลุ่มเกษตรกร
บ้านเหมืองกวักได้ทราบถึงการวางแผนการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดโครงสร้างของกลุ่ม 
การจัดประชุมและการระดมทุน รวมถึงได้เปิดมุมมองการท าการตลาดที่กว้างมากขึ้น ดังภาพที่ 4.22  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.22 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ล าไยเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืน ๆ 
 

 จากภาพที่ 4.22 หลังจากการศึกษาดูงานแล้ว กลุ่มน่าจะได้แนวทางการพัฒนาการตลาด
หรือแนวทางในการขยายสายผลิตภัณฑ์ (Product Line Extension) ภายใต้ตรา “บ้านเหมืองกวัก”
เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอ่ืน ๆ ได้อีกจ านวนมาก อาทิ น้ าล าไยกระป๋อง ท๊อฟฟี่ล าไย ล าไยกวน
สามรส แยมล าไย ล าไยแผ่น และลูกอมรสล าไย เป็นต้น  

 7.2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตล าไยอบแห้งสีทอง
เพื่อให้ได้รับมาตรฐาน อย. และ GMP โครงการในคร้ังนี้ท าเพื่อกระตุ้นและต้องการให้กลุ่มได้   
ตระถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการผลิตว่า กลุ่มต้องมีกระบวนการผลิตที่ถูกต้อง สะอาด            
และได้มาตรฐาน จึงจะสามารถพัฒนาไปถึงการขอมาตรฐาน อย. หรือ จีเอ็มพี.ได้ ดังภาพที่ 4.23   
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ภาพท่ี 4.23 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตฯให้ได้รับมาตรฐาน อย. และ GMP   
 

 จากภาพที่ 4.23 กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการได้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ตั้งแต่การแต่งกาย
ที่สะอาด การสวมชุดและถุงมือ มีผ้าปิดปากที่สะอาด มีการบรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้อง และมีการชั่งตวง
ด้วยเคร่ืองชั่งที่ได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบการแกะคว้านเมล็ดที่ต้องน าเอาขั้วเมล็ดออกให้หมด 
เพื่อที่หลังการอบแล้วขั้วล าไยจะได้ไม่มีสีคล้ า สถานที่ส าหรับตากล าไยต้องมีเคร่ืองมือเพื่อป้องกัน
ฝุ่นละอองที่จะเข้าไปในเนื้อล าไยได้ และบริเวณที่บรรจุและเก็บล าไยอบแห้งต้องสะอาด ถูกต้อง
สุขอนามัย และต้องมีโต๊ะรองรับล าไยที่รอบรรจุใส่ถุง และต้องบรรจุลงในถุงพลาสติกชนิดหนากัน
ความชื้นได้ เป็นต้น จนได้ผลิตภัณฑ์พร้อมตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์พร้อมขายต่อไป 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




