
หัวข้อแผนงานวจัิย  การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาผลิตภณัฑล์ าไย
    อบแหง้สีทองดว้ยการจดัการความรู้ของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
    บา้นเหมืองกวกั หมู่ 5 ต.มะเขือแจ ้อ.เมือง จ.ล าพนู 
ช่ือหัวหน้าแผนงาน ผูช่้วยศาสตราจารยส์มบติั  สิงฆราช 
ช่ือนักวจัิย ผูช่้วยศาสตราจารยส์มบติั  สิงฆราช 

ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ดชวทิย ์ นิลวรรณ 
 ผูช่้วยศาสตราจารยม์านพ  ชุ่มอุ่น 
 ผูช่้วยศาสตราจารยว์าริพิณ  มงคลสมยั 
คณะวชิา คณะวทิยาการจดัการ  
มหาวทิยาลัย มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
ปีการศึกษา 2551 

 
บทคดัยอ่ 

 แผนงานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพ ศกัยภาพการบริหารจดัการกลุ่มแบบมี
ส่วนร่วมในกระบวนการผลิตล าไยอบแหง้สีทอง พฒันารูปแบบการบริหารจดัการวสิาหกิจชุมชน
อยา่งบูรณาการในการผลิตและจ าหน่ายล าไยอบแหง้สีทองทั้งดา้นการผลิต การระดมทุนของชุมชน 
การบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม การตลาดและการบญัชี ตลอดจนเพื่อหารูปแบบการพฒันา
วสิาหกิจชุมชนภายใตก้ารพึ่งพาทรัพยากรภายในชุมชนทอ้งถ่ินของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนบา้นเหมือง
กวกั หมู่ 5 ต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนูและเผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากงานวจิยัสู่
เครือข่ายวสิาหกิจชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ 
 แผนงานวิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการออกแบบสอบถามส าหรับกลุ่มประชากร
ทั้งหมด สอบถามผูผ้ลิตล าไยอบแหง้ในเขตพื้นท่ีบา้นเหมืองกวกั หมู่ 5 และบา้นใหม่เหมืองกวกั หมู่ 
19 ต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู จ านวน 37 ครัวเรือน รูปแบบของการวจิยัเป็นการวจิยั
แบบผสมผสานทั้งการวจิยัเชิงปริมาณและมีการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ประกอบกนั การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิตร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าความแปรปรวนและค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตใชฟั้งกช์นัเส้นพรมแดนการผลิต(Stochastic 
Frontier Function) วดัประสิทธิภาพของผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองดว้ยวธีิการ Data Envelopment 
Analysis (DEA) การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมดว้ยการเปิดเวทีชาวบา้น ศึกษาปัญหา 
อุปสรรคและหาแนวทางการด าเนินการท่ีเหมาะสมของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 

ผลการวจิยั พบวา่ พบวา่ชาวบา้นยงัไม่เขา้ใจและเห็นถึงความส าคญัของการรวมกลุ่มกนั
เท่าท่ีควร กลุ่มมีลกัษณะของการจดัตั้งมากกวา่การก่อตั้ง เน่ืองจากเป็นการรวมกลุ่มกนั เพื่อขอกูเ้งิน
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เป็นวตัถุประสงคห์ลกั ท าใหไ้ม่เกิดการรวมกลุ่มกนัในการด าเนินกิจกรรมร่วมกนัอยา่งแทจ้ริง ไม่วา่
จะเป็นการพฒันากระบวนการผลิต การขายสินคา้ หรือการจดัหาวตัถุดิบร่วมกนั กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนท่ีจดัตั้งข้ึนมีรูปแบบการท างานท่ียงัไม่เขม้แขง็ เป็นการรวมกลุ่มกนัอยา่งหลวม ๆ ตาม
เง่ือนไขของการสนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นหลกั  

การพฒันากระบวนการผลิตใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัทรัพยากรของทอ้งถ่ินนั้น ผูผ้ลิต
ทั้งหมดเห็นดว้ยกบัการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการผลิตใหไ้ดม้าตรฐาน กระบวนการผลิตท่ี
ไม่ไดม้าตรฐานเป็นปัญหาเน่ืองจากขนาดการลงทุนไม่เหมาะสมผูป้ระกอบการมีเงินลงทุนนอ้ยจึง
ใชว้สัดุ อุปกรณ์ท่ีหาไดภ้ายในทอ้งถ่ินซ่ึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตอาหาร ปัญหาท่ีพบจาก
การศึกษาไดแ้ก่ ปัญหาขาดแคลนเงินทุนและแหล่งทุนสนบัสนุน ปัญหาราคาล าไยอบแหง้สีทอง
ตกต ่า ปัญหาราคาวตัถุดิบสูง ปัญหาราคาฟืนสูงและหายาก ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มในการผลิต
ไม่มีอ านาจต่อรอง การพฒันากระบวนการผลิตท่ีผูผ้ลิตจะด าเนินการ ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตจะตอ้งรวมกลุ่ม
กนัผลิตและจ าหน่ายโดยเนน้ความสะอาด จดักระบวนการผลิตใหเ้ป็นระบบ ปรับปรุงห้องแกะเน้ือ 
ควา้นเมล็ดล าไยใหส้ะอาด ปราศจากฝุ่ น ปรับปรุงเตาอบล าไยใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อใหใ้ช้
พลงังานหรือเช้ือเพลิงลดลง จดัท าบรรจุภณัฑท่ี์เหมาะสมเพื่อจ าหน่ายปลีก ตราสินคา้ท่ีกลุ่มจะ
เลือกใชแ้ละพฒันาเป็นตราสินคา้ของล าไยอบแหง้สีทอง คือ “บา้นเหมืองกวกั” มีโลโกเ้ป็นรูปพวง
ล าไยสีน ้าตาลมีใบสีเขียว ใชส้โลแกนโฆษณาวา่ “ของดีเมืองหริภุญชยั รสชาติถูกปาก หวาน กรอบ 
อร่อย” มีต าแหน่งผลิตภณัฑใ์นการแข่งขนั คือ ล าไยคุณภาพจากแหล่งก าเนิดแท ้ๆ และมีเอกลกัษณ์
ของตรา คือ เป็นล าไยเน้ือสีทองคุณภาพสูงจากภูมิปัญญาชาวบา้นบรรจุในถุงพลาสติกใส ขนาด
บรรจุตั้งแต่ 50 กรัม 100 กรัม 150 กรัม 250 กรัม 500 กรัม และขนาดใหญ่สุด 1,000 กรัม 

การหารูปแบบของวสิาหกิจชุมชนท่ีเหมาะสมกบัทรัพยากรทอ้งถ่ินท่ีมีความเป็นไปไดคื้อ 
ผูผ้ลิตตอ้งรวมกลุ่มจดัตั้งเป็นสหกรณ์ผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โดยบริหารจดัการในรูปของ
สหกรณ์ การจดัจ าหน่ายควรแยกบรรจุเพื่อการขายปลีกจะท าใหมู้ลค่าเพิ่มของผลผลิตสูงข้ึน
จ าหน่ายไดใ้นราคาสูงข้ึนแกปั้ญหาการกดราคาจากพ่อคา้คนกลาง ดงันั้นการรวมกลุ่มทั้งหมู่บา้น
เพือ่เสนอโครงการใหห้น่วยงานในทอ้งถ่ิน เช่น เทศบาลต าบล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเขา้มา
ช่วยเหลือสร้างโรงเรือนส าหรับ คดั แยกและบรรจุท่ีไดม้าตรฐานมากข้ึนตลอดจนการจดัหาวสัดุ 
อุปกรณ์ท่ีไดม้าตรฐานส าหรับการคดั แยกและบรรจุเพื่อใหก้ารผลิตเป็นไปตามมาตรฐานการผลิต
อาหารและยา(อย.)และควรมีการประชาสัมพนัธ์ใหห้มู่บา้นเหมืองกวกัหรือต าบลมะเขือแจเ้ป็น
แหล่งผลิตล าไยอบแหง้สีทองประจ าจงัหวดัล าพนูเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของล าไยอบแหง้สีทอง
ของจงัหวดัต่อไป 
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Abstract 

The purpose of this study were to investigate potential of management of community 
enterprises, i.e. dried golden longans production; to develop model of management for local 
enterprise; and to distribute this discovered form to other networks of local enterprises.  

The research was conducted by using questionnaires asking 37 household in Muang 
Kwak Village, Muang District of Lamphung Province. It also employed Participatory Action 
Research (PAR) in order to gain qualitative data. Its data analysis was directed by utilizing 
statistic criterion as frequencies, percentages, means, variants and standard deviations. The 
analysis on producer’s efficiency was processed by Stochastic Frontier Function with Data 
Environmental Analysis (DEA) method. For action researching, public hearing technique was 
utilized to investigate the problems, the treats and cooperates of community enterprises. 

The study found that local communities do not understand and take advantage of the idea 
of forming a bargaining group. The existing congregation has not been utilized to develop 
production processes, to buy raw materials and to distribute the products. Ironically, it was mainly 
set for asking for loans from outsiders.  

Regarding the development of production processes, producers agree to raise its standard 
in order to meet requirements; however, they could not do because of lacking of fund, soaring 
price of raw materials, volatility of longans, difficulties in finding sources of energy to dry 
longans, etc. In order to solve this problem, the producers should get together in both production 
and distribution processes. Efficiency and clean should be among the first priority. To meet this 
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end, stoves should be improved so that they would consume less amount of energy. It should be 
noted here that the most suitable packages for the product to be displayed are 50 grams, 150 
grams, 250 grams, 500 grams, and 1,000 grams. 

  The study suggests that the producers should unit as a cooperative. They should also ask 
for assistance from local administrations in order to build standardized factories for local people. 
This factory would perform the whole production processes to meet the standard of Food and 
Drug Agency. Finally, Muangkwak Village of Tambol Makuajea should be promoted as the 
original source of producing dried golden longans of Lamphun Province. 
 

 




