
บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
แผนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาผลิตภณัฑล์ าไยอบแหง้สีทองดว้ย

การจดัการความรู้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบา้นเหมืองกวกั หมู่ 5 ต.มะเขือแจ ้ อ.เมือง จ.ล าพนู ได้
บูรณาการความรู้ทั้งดา้นการบริหารจดัการกลุ่มแบบมีส่วนร่วม การจดัการการตลาดแบบมีส่วนร่วม 
การจดัการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันากระบวนการผลิตแบบมีส่วนร่วมและการจดัการ
ความรู้ทางดา้นการบญัชีแบบมีส่วนร่วมไดผ้ลการวจิยัตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 
4.1 การศึกษาสภาพและศักยภาพของวสิาหกจิชุมชนด้วยการจัดเวทชีาวบ้าน 
 จากการศึกษาสภาพการบริหารจดัการกลุ่มของชุมชน หมู่บา้นเหมืองกวกั หมู่ท่ี 5          
ต.มะเขือแจ ้อ.เมือง จ.ล าพนู โดยการจดัเวทีชาวบา้นใหช้าวบา้นไดมี้การแบ่งกลุ่มและมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการกลุ่มภายในชุมชน ซ่ึงไดด้ าเนินการจดัเวทีชาวบา้น
ข้ึนในวนัท่ี 25 มกราคม 2551 ณ หมู่บา้นเหมืองกวกั หมู่ท่ี 5 ต.มะเขือแจ ้อ.เมือง จ.ล าพนู มี
วตัถุประสงค ์เพื่อใหส้มาชิกเกษตรกรล าไยอบแหง้สีทองและกลุ่มวสิาหกิจชุมชนของหมู่บา้น
เหมืองกวกั ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและความจ าเป็นในการบริหารจดัการกลุ่มและไดมี้โอกาสใน
การทบทวนการบริหารจดัการกลุ่ม เพื่อสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัและสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บั
ผลิตภณัฑล์ าไยอบแหง้สีทอง การศึกษาน้ีใชว้ธีิการเก็บขอ้มูล จากการประชุมกลุ่มยอ่ยของสมาชิก 
เพื่อใหส้มาชิกไดมี้เวทีในการแสดงความคิดเห็น ตามขอ้ค าถามท่ีผูว้จิยัก าหนด การเก็บขอ้มูลจาก
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ในเชิงลึก สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 ผลการศึกษาจากเวทชีาวบ้าน 
 การจดัเวทีชาวบา้นคร้ังน้ี ไดรั้บความร่วมมือจากชุมชนเป็นอยา่งดี มีชาวบา้นเขา้ร่วม
คร้ังน้ีจ  านวน 57 คน แบ่งกลุ่มในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการบริหารจดัการกลุ่มท่ีผา่น
ของชุมชนและปัญหาของการท าล าไยอบแหง้ท่ีผา่นมา โดยทีมวจิยัไดแ้บ่งผูเ้ขา้ร่วมออกเป็น 4 กลุ่ม 
ใหแ้สดงความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ในการตอบค าถาม 10 ขอ้ลงในกระดาษปรู๊ฟท่ีผูว้ิจยัไดจ้ดัไว้
ให ้สามารถสรุปสาระส าคญัในแต่ละขอ้ค าถาม ไดด้งัน้ี 

1. การเขา้มาร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มนั้น มีการรวมกลุ่มกนัในการผลิตล าไยอบแหง้ 
เน่ืองจากมีตน้ทุนในการผลิตสูงข้ึน ราคาขายล าไยอบแหง้ไม่แน่นอน และมีหน่วยงานราชการเป็นผู ้
ชกัชวน และสนบัสนุนใหเ้กิดการรวมกลุ่มกนั (เช่น สหกรณ์การเกษตร พฒันาชุมชนระดบัอ าเภอ 
ผูน้ าชุมชน และสถาบนัการศึกษา) 
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2. แรงบนัดาลใจ หรือแรงผลกัดนัท่ีท าใหเ้กิดการร่วมกลุ่มกนัข้ึน มีสาเหตุหลกัจาก
ความตอ้งการส่วนต่างของก าไรท่ีดีข้ึน จากการขายล าไยสีทองใหไ้ดร้าคาท่ีสูงข้ึน เพื่อใหมี้รายไดท่ี้
เพียงพอและใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน โดยมีความคาดหวงัในการหาตลาดเพิ่มข้ึน หรือมีจ านวน
พอ่คา้คนกลางท่ีรับซ้ือผลิตภณัฑล์ าไยอบแหง้สีทองจ านวนมากข้ึนกวา่เดิม เพื่อใหมี้อ านาจในการ
ต่อรองราคากบัพอ่คา้คนกลางท่ีเพิ่มมากข้ึน มีความตอ้งการใหร้าคาสินคา้ไม่ผนัผวน ตอ้งการขอกู้
เงินกบัธนาคารเพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนเน่ืองจากการขอสินเช่ือเป็นกลุ่มจะไดรั้บการอนุมติัง่ายกวา่
ของคนเดียว ตอ้งการให้เกิดการมีส่วนร่วมในการท างานและเกิดความสามคัคีในกลุ่ม และตอ้งการ
ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งช่วยเหลือในดา้นการเงินและการตลาด 

3. แนวคิดในการด าเนินงานท่ีผา่นมาของกลุ่ม กลุ่มเกษตรกรมีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่ม
ยอ่ยหลายกลุ่ม และผูค้า้อิสระท่ีไม่เขา้ร่วมกลุ่มกบัใคร โดยมีแนวทางในการด าเนินงานดงัน้ี 

3.1 อยากใหก้ลุ่มมีตราสินคา้เป็นของตวัเอง 
3.2 อยากใหล้ าไยมีมาตรฐาน อย.  
3.3 อยากใหมี้การโฆษณาสินคา้ใหค้นทัว่ไปไดรู้้จกัมากข้ึน 
3.4 อยากใหมี้การน าเสนอสินคา้ผา่นทาง OTOP 
3.5 อยากเก็บผลผลิตไวใ้นหอ้งเยน็เพื่อรักษาผลผลิตไวใ้หไ้ดน้านประมาณ 1 

เดือน แต่ติดปัญหาในเร่ืองเงินทุนหมุนเวยีนท่ีมีไม่เพียงพอในการท่ีจะเก็บไวใ้นหอ้งเยน็ 
3.6 อยากใหมี้ล าไยอบแหง้ทั้งปี 
3.7 อยากมีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั เขา้มาช่วยในการผลิต 
3.8 อยากใหมี้เงินทุนหมุนเวยีนตลอด 
3.9 มีอิสระในการขายสินคา้ในแต่ละคน 
3.10 ใหพ้อ่คา้คนกลางเปรียบเทียบราคากนัเอง 
3.11 ผลิตสินคา้ของตนตามความคิด 

 4. ท่ีผา่นมาเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัไดมี้การแบ่งกลุ่มในการท ากิจกรรม ได ้3 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ กลุ่มออมทรัพยส์ัจจะ กลุ่มวสิาหกิจชุมชนเหมืองกวกั และกลุ่มบา้นใหม่เหมืองกวกั ทั้งน้ีกลุ่ม
ออมทรัพยส์ัจจะประจ าหมู่บา้นจะมีสมาชิกมากท่ีสุด  
  4.1 กลุ่มออมทรัพยส์ัจจะ มีการท างานและการท ากิจกรรมกลุ่ม ไดแ้ก่ การออม
ทรัพยใ์นกลุ่มทุกเดือน การอบรมในการรวมกลุ่ม และการอบรมการท าบญัชีจากสหกรณ์จงัหวดั 

  4.2 กลุ่มเหมืองกวกัและกลุ่มบา้นใหม่เหมืองกวกั มีการท างานและการท า
กิจกรรมกลุ่ม ไดแ้ก่ การท าสัญญาเงินกูภ้ายในกลุ่มมาซ้ือฟืน อบรมเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
การอบรมการแปรรูปการผลิต การอบรมเก่ียวกบัการขอสินเช่ือจากธนาคาร การจ าน าล าไยอบแหง้
เป็นการเก็บล าไยไว ้ในหอ้งเยน็เพื่อใหไ้ดร้าคาท่ีดีข้ึนกวา่เดิม การขายล าไยท่ีหา้งบ๊ิกซี การน า
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ผลิตภณัฑไ์ปโชวแ์ละจ าหน่ายท่ีเมืองทองธานีโดยการจบัคู่ธุรกิจของพาณิชยจ์งัหวดั และการ
ประกวดผลิตภณัฑล์ าไยอบแหง้ท่ีจงัหวดัล าพนู 
 5. การจดัคนช่วยท างานและการแบ่งบทบาทหนา้ท่ี ในการผลิตล าไยอบแหง้ซ่ึงแต่ละ
เตาจะมีการแบ่งหนา้ท่ีคลา้ยคลึงกนั โดยช่วยกนัรับผิดชอบรวมกนัแบ่งตามความถนดั ไดแ้ก่ ฝ่าย
จดัซ้ือล าไยสด (1-2 คน) ฝ่ายท าความสะอาดอุปกรณ์และดูแลเตาไฟ (1-2 คน) ฝ่ายแกะล าไย (20-40 
คน) ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการในการอบซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการจา้งแกะล าไย ฝ่ายไปรับล าไยเน้ือสดมา
เขา้เตา (1 คน) ฝ่ายน าล าไยท่ีอบแลว้ไปตากแหง้ (1 คน) ฝ่ายคดัเกรดล าไยและฝ่ายบรรจุ (3 คน) ฝ่าย
รับผดิชอบในการจ าหน่าย (1 คน) ทั้งน้ีบางคนอาจท าหนา้ท่ีซ ้ ากนัได ้
 6. วธีิการในการติดต่อส่ือสาร หรือแจง้ข่าวสารระหวา่งสมาชิกดว้ยกนั ท าโดยการใช้
โทรศพัทติ์ดต่อส่ือสารกนั การไปหากนัท่ีบา้น (เพราะวา่ระยะทางไม่ไกลกนั) การประชุม
ประจ าเดือน (โดยมีหวัหนา้กลุ่มแจง้ก าหนดการประชุม) และการใชเ้สียงตามสายในหมู่บา้นเพื่อนดั
หมายการประชุมต่าง ๆ 
 7. ส่ิงใดท่ีท าใหก้ลุ่มยงัคงมีความผกูพนักนั หรือด ารงความเป็นกลุ่มอยูไ่ดใ้นขณะน้ี 
ไดแ้ก่ การมีความสามคัคีในชุมชน เม่ือมีปัญหาก็ปรึกษาหารือกนั มีความซ่ือสัตยใ์นหมู่คณะ มี
ความเช่ือมัน่ในการท างานของกลุ่มเป็นส่ิงท่ียดึเหน่ียว (ท าใหก้ลุ่มมีความเขม้แขง็และสามารถต่อสู้
กบัปัญหาต่าง ๆ ได)้ สมาชิกในกลุ่มมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ในการพฒันาสินคา้ของกลุ่ม (เพื่อใหไ้ป
ถึงเป้าหมายของกลุ่มท่ีไดก้ าหนดไว)้ มีความตอ้งการเงินหรือรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ มีความ
ตอ้งการมีการด ารงชีวติประจ าวนัท่ีดีข้ึน การมีเงินออมทรัพยข์องกลุ่ม มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั
ในเร่ืองของแรงงาน  และมีการแลกเปล่ียนความคิด  ตลอดจนมีคณะกรรมการช่วยกนัในการบริหาร
กลุ่ม 
 8. กฎระเบียบของกลุ่มท่ีผา่นมา ไดแ้ก่ การออมทรัพยทุ์กเดือน มีการนดัประชุมใหญ่
ปีละ 3 คร้ัง มีการนดัประชุมยอ่ย เดือนละ 1 คร้ัง (ทุกวนัท่ี 1 ของเดือน) หากสมาชิกในกลุ่มขาดการ
ประชุมเกิน 3 คร้ัง จะไม่มีสิทธ์ิเขา้กลุ่มอีก และสมาชิกกลุ่มตอ้งจดัเวลาใหพ้ร้อมเสมอในการ
ออกไปอบรมในสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีทางกลุ่มไดมี้การจดัข้ึน 
 9. การจดัสรรผลประโยชน์ท่ีผา่นมาของกลุ่ม โดยแบ่งเป็น 3 แบบ ดงัน้ี 
  9.1 แบ่งใหห้วัหนา้กลุ่ม 30% แบ่งใหค้ณะกรรมการบริหารงานและสมาชิกใน
กลุ่ม 30% แบ่งใหส้มาชิกทัว่ไป 20% และแบ่งใหเ้ขา้กลุ่ม 20% รวม 100% 
  9.2 ผลประโยชน์ส าหรับคณะกรรมการ 30% (เงินปันผล) ส าหรับเงินปันผลของ
สมาชิก 25% (เงินหุน้) แบ่งเงินเขา้กองทุน 10% ประกนัความเส่ียง 10% พฒันาในการอบรม 5% 
จ่ายใหแ้ก่สาธารณะในชุมชน 10% และศึกษาดูงานเป็นทุนการพฒันาผลิตภณัฑ ์10% 
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  9.3 หกัตน้ทุนออก ส่วนท่ีเหลือน ามาแบ่งกนั โดยสมาชิกแต่ละคนจะน าเงินส่วน
แบ่งท่ีไดไ้ปช าระหน้ีของธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ ค่าเล่าเรียนบุตร และการใชจ่้ายใน
ชีวติประจ าวนั 
 10. ขอ้ขดัขอ้งในการด าเนินงานท่ีผา่นมาของกลุ่ม สามารถแบ่งได ้3 ดา้น ดงัน้ี 
  10.1 ดา้นผลประโยชน์ มีการขดัแยง้ในกลุ่มบา้ง เช่น ความคิดเห็นไม่ตรงกนั มี
ปัญหาเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีผา่น ๆมา 
  10.2 ดา้นการเงิน ไม่มีเงินทุนหมุนเวยีนท่ีเพียงพอ ตามท่ีตนเองตอ้งการ 
  10.3 ดา้นสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย (เช่น อยูใ่นช่วงฤดูฝน
ท าใหล้ าไยช้ืนและเปล่ียนสีง่าย ท าใหข้ายไดร้าคาต ่า) 
  10.4 ดา้นการผลิต ตน้ทุนการผลิตไม่แน่นอน (ท าใหผ้ลก าไรไม่คุม้กบัตน้ทุน 
เช่น ราคาล าไยสด ราคาฟืน และค่าจา้งแรงงาน เป็นตน้) การผลิตยงัไม่ไดม้าตรฐาน (เช่น ล าไยสุก
ไม่ทัว่ถึง บางคร้ังไฟเตาแรงเกินไป หรืออ่อนเกินไปท าให้มีผลเสียต่อการจ าหน่าย) คนดูแลเตายงัไม่
มีความรู้เก่ียวกบังานเพียงพอ หรือมีความใส่ใจในรายละเอียดของงานอยา่งพอเพียง ไฟฟ้าขดัขอ้ง 
และล าไยสดท่ีน ามาอบจะตอ้งเป็นพนัธ์ุอีดอเป็นหลกั เน่ืองจากเน้ือหนาแกะแลว้ผลไม่แตก มีความ
คงรูปไดดี้เม่ืออบแหง้แลว้ หากเป็นล าไยพนัธ์ุอ่ืนล าไยอบแหง้ท่ีได ้สีจะไม่เป็นสีเหลืองทอง สีจะ
ออกไปทางสีแดงมากกวา่เหลือง หรือมีสีคล ้า 

 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์พบว่า 
 1. ด้านการบริหารจัดการ 
  1.1 ชาวบา้นยงัไม่เขา้ใจและเห็นถึงความส าคญัของการรวมกลุ่มกนัเท่าท่ีควร 
  1.2 ชาวบา้นมีการร่วมกลุ่มกนัในลกัษณะของการออมทรัพย ์และการเป็นสมาชิก
ของหมู่บา้นเป็นหลกั 
  1.3 การร่วมกลุ่มเป็นในลกัษณะของการจดัตั้งมากกวา่การก่อตั้ง เน่ืองจากเป็นการ
รวมกลุ่มกนั เพื่อขอกูเ้งินเป็นวตัถุประสงคห์ลกั ท าใหไ้ม่มีการรวมกลุ่มกนัอยา่งแทจ้ริง เพื่อพฒันา
กระบวนการผลิต การขายสินคา้ หรือการจดัหาวตัถุดิบร่วมกนั ตลอดจนไม่มีการบริหารจดัการกลุ่ม
เพื่อใหเ้กิดความเขม้แขง็อยา่งจริงจงั 
  1.4 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนท่ีจดัตั้งข้ึนนั้น เป็นการรวมกลุ่มกนัอยา่งหลวม ๆ ตาม
เง่ือนไขของการสนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นหลกั 
  1.5 ชาวบา้นท่ีเขา้ร่วมโครงการส่วนใหญ่ไม่เขา้ร่วมกลุ่มกบัใคร อาจเรียกไดว้า่
เป็น “กลุ่มอิสระ” เน่ืองจากไม่มัน่ใจในเร่ืองการแบ่งปันผลประโยชน์ และไม่อยากมีปัญหากบัเพื่อน
บา้น หรือสมาชิกในหมู่บา้น 
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  1.6 เม่ือผลิตแลว้หากขาดทุนจะไม่ยอมบอกใคร บอกเพียงวา่ไดก้ าไรนอ้ย
เน่ืองจากกลวัเสียหนา้ 

 2. ด้านการขาย  
  2.1 ชาวบา้นไม่มีการรวมกลุ่มกนัขาย ต่างคนต่างขาย เน่ืองจากกลวัวา่จะไม่ได้
ขายและราคาจะตกลงอีกหากขายไดช้า้ จึงรีบขาย นอกจากน้ียงักลวัวา่จะหมุนเงินไม่ทนั 
  2.2 เม่ือระยะเวลาผา่นไปประมาณ 1 เดือน ราคาล าไยอบแหง้สีทองจะเร่ิมดีข้ึน 
ประมาณเดือน ตุลาคม แต่ชาวบา้นส่วนใหญ่จะขายไปก่อนหนา้น้ีแลว้เน่ืองจากไม่อยากรับความ
เส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากราคาท่ีผนัผวน รวมทั้งไม่มีเงินทุนมากพอในการท่ีจะเก็บล าไยไวร้อขาย 
  2.3 ชาวบา้นมีความเขา้ใจในเร่ืองระบบตลาดไม่มากพอ จึงท าใหถู้กพอ่คา้คน
กลางกดราคาในช่วงท่ีผลิตไดม้าก 
  2.4 ชาวบา้นทั้งหมดขายในขนาดเดียวกนั คือ ขนาด 5 กิโลกรัม โดยบรรจุลงใน
ถุงพลาสติก (ไม่มีตราสินคา้) แลว้มดัปากถุงไวใ้หแ้น่น แบ่งเป็นเกรดโดยมดัเป็นห่วง ๆ เช่น 1 ห่วง 
2 ห่วง และ 3 ห่วง (3 ห่วงจะเป็นเกรดท่ีดีท่ีสุด) นอกจากน้ีหากเก็บไวไ้ม่ดี โดนแดดส่องถึง หรือลม
เขา้ได ้สีของล าไยอบแหง้ท่ีเก็บไวใ้นถุงก็จะเปล่ียนสีเป็นสีคล ้า เร็วกวา่ท่ีควรจะเป็น 

 3. ด้านการผลติ 
  3.1 ชาวบา้นตอ้งการผลิตใหไ้ดม้ากๆ ในช่วงระยะเวลาจ ากดั เน่ืองจากผลผลิต
ล าไยท่ีมีคุณภาพ หมายถึง อบแลว้จะไดน้ ้าหนกัดี (กล่าวคือ ล าไยอบแหง้ 1 กิโล ใชล้  าไยสด 8-9 
กิโล ต่างจากช่วงอ่ืน คือ ล าไยอบแหง้ 1 กิโล ใชล้  าไยสด 10-11 กิโล) ทั้งน้ีจะมีอยูช่่วงระยะเวลาสั้น 
ๆ ประมาณ 1-2 เดือน คือ เดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 
  3.2 ตน้ทุนในการเก็บรักษาล าไยอบแหง้ไวก้บัห้องเยน็ คือ 1 บาท/กิโลกรัม/เดือน 
หากเก็บไวไ้ม่ถึง 1 เดือน ก็เสียค่าใชจ่้าย กิโลกรัมละ 1 บาท เหมือนเดิม  
  3.3  ตน้ทุนในการล่อนล าไย เพื่อคดัเกรดล าไยสด คือ 1 บาท/กิโลกรัม 
  3.4 การเก็บรักษาล าไยสดไวใ้นห้องเยน็แลว้น ามาอบแหง้ในช่วงท่ีล าไยสดมีนอ้ย
นั้น พบปัญหาวา่ล าไยสดท่ีเก็บไวน้ั้นไม่สามารถรักษาคุณภาพไวไ้ด ้เช่น เกิดการเน่าเสียท่ีขั้วล าไย 
เน้ือล าไยเม่ือแกะออกจะเละ เม่ือน ามาอบแหง้แลว้ท าใหล้ าไยอบแหง้ท่ีไดไ้ม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร 
เช่น มีน ้าหนกัเบาและสีไม่สวย 
  3.5 การอบแหง้ พบปัญหาวา่ มีล าไยบางส่วนแหง้ไม่ทัว่ถึงในบางคร้ัง หรือเกิด
การไหม ้(สีออกแดงเน่ืองจากอุณหภูมิสูงเกินไป เกินกวา่ 70 c) สาเหตุของการไหมส่้วนใหญ่เกิด
จากผูท่ี้ดูแลการควบคุมอุณหภูมิเป็นหลกั 
  3.6 การอบตอ้งอบอยา่งต่อเน่ือง จะอบ ๆ หยดุ ๆ ไม่ไดเ้น่ืองจากตน้ทุนจะเพิ่มข้ึน
จากค่าฟืนและค่าคนงาน  
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  3.7 ระยะเวลาในการอบล าไยสดจนกลายเป็นล าไยอบแหง้จะใชเ้วลาประมาณ 12-
14 ชัว่โมง 
  3.8 การอบดว้ยฟืนจะใหก้ล่ินหอมกวา่การอบดว้ยแก็ส และมีตน้ทุนถูกกวา่ 
ชาวบา้นจึงใชฟื้นเป็นเช้ือเพลิงในการท าล าไยอบแหง้สีทอง 
  3.9 ในช่วงฤดูล าไยสดออกในเดือน สิงหาคม จะเป็นช่วงท่ีล าไยมีคุณภาพดีท่ีสุด 
หากสามารถเก็บล าไยสดไวแ้ลว้น าไปอบในช่วงท่ีหมดฤดูล าไยแลว้จะไดร้าคาดี แต่มีปัญหาในเร่ือง
การเก็บล าไยสดและเงินทุนหมุนเวยีน รวมทั้งห้องเยน็ในการเก็บล าไยสดและล าไยอบแหง้สีทอง 

 4. ด้านการเงิน 
  4.1 ชาวบา้นตอ้งการผลิตใหไ้ดจ้  านวนมาก จึงตอ้งซ้ือล าไยสดเขา้มามากดว้ย ท า
ใหเ้กิดปัญหาเงินทุนหมุนเวยีน ซ่ึงเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหช้าวบา้นตอ้งรีบขายล าไยอบแหง้ 
  4.2 ชาวบา้นมีส่วนต่างระหวา่งตน้ทุนกบัราคาขายต ่า ส่งผลใหร้ายไดแ้ละทุน
สะสมลดลง ปัจจุบนัประมาณ 500 บาทต่อพนักิโลกรัม ในขณะท่ีเม่ือก่อนจะไดป้ระมาณ 2,000-
3,000 บาทต่อพนักิโลกรัม 
  4.3 เงินทุนหมุนเวยีนของชาวบา้นส่วนใหญ่ จะใชใ้นลกัษณะวนัต่อวนั กล่าวคือ
อบเสร็จแลว้ขายในวนัถดัไปทนัที หากมีขายล าไยท่ีอบแห้งแลว้ออกไปจะสามารถซ้ือล าไยสดเพื่อ
มาท าการอบได ้ไม่เกิน 2-4 วนั แลว้แต่เงินทุนของเกษตรกรแต่ละราย 
  4.4 การตรวจสอบก าไรชาวบา้นท าโดยการหกัลบกลบหน้ี ระหวา่งเงินยมืและ
ดอกเบ้ีย กบัค่าใชจ่้ายท่ีใชไ้ป เช่น ยมืเงินมา 50,000 บาท ดอกเบ้ีย 1,000 บาท (ร้อยละ 2-3 ต่อเดือน) 
รวมตอ้งคืน 51,000 บาท ขายไดเ้ท่าไหร่เอา 51,000 บาท น้ีหกัออกจากเงินท่ีมีอยู ่เม่ือครบก าหนด
ระยะเวลาท่ีตอ้งคืน เหลือเท่าไหร่ถือวา่เป็นก าไร  
  จากการด าเนินการของชาวบา้นในลกัษณะดงักล่าวสามารถวเิคราะห์ไดว้า่ แนวทาง
ท่ีชาวบา้นจะมีก าไร หรือมีรายไดเ้พิ่มข้ึนนั้น ตอ้งหมุนเงินท่ียมืมาจ านวน 50,000 บาท น้ีใหไ้ดร้อบ
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้จึงเป็นเหตุใหต้อ้งรีบขายล าไยอบแหง้สีทองท่ีไดใ้นลกัษณะวนัต่อวนั หาก
เก็บผลผลิตไวเ้พื่อรอราคาท่ีดีกวา่ก็ไม่สามารถท าไดเ้น่ืองจากเงินทุนหมุนเวยีนไม่พอ และมีความ
เส่ียงท่ีมากข้ึนจากการเปล่ียนสีของล าไยซ่ึงอาจส่งผลต่อราคาขายได ้

 5. ด้านอืน่ ๆ 
  5.1 พบวา่ชาวบา้นส่วนใหญ่มีอาชีพอ่ืน เช่น รับจา้งทัว่ไป คา้ขาย และท าสวน
ล าไย เป็นตน้ แสดงให้เห็นวา่เกษตรกรไม่ไดมี้อาชีพในการท าล าไยอบแหง้เป็นหลกั กล่าวคือการ
ท าล าไยอบแหง้ส่วนใหญ่จะท ากนัเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมและกนัยายนของทุกปี  
  5.2 สภาพแวดลอ้มของ ต.มะเขือแจ ้จ.ล าพนู มีปัญหาในเร่ืองของการขาดแคลน
น ้าในการท าเกษตร ดงันั้นการท าเกษตรกรรมในรูปแบบอ่ืนจึงไม่เป็นท่ีนิยม หรือไม่ท ากนั  
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  5.3 พบปัญหาน ้าเสียในชุมชน อนัเน่ืองมาจากการท าล าไยอบแหง้ จากการลา้ง
ล าไยสดท่ีแกะแลว้ 
  5.4 ชาวบา้นส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบัประถม 4 และยงัเขียนหนงัสือไดไ้ม่ดี
เท่าท่ีควร  
 

4.2 การพฒันารูปแบบการบริหารจัดการวสิาหกจิชุมชนอย่างบูรณาการในการผลติและ
จ าหน่ายล าไยอบแห้งสีทองทั้งด้านการผลติ การระดมทุนของชุมชน การบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วม การตลาดและการบัญชี 
 4.2.1 การพฒันากระบวนการผลติ 

การพฒันากระบวนการผลิตล าไยอบแหง้สีทองเพื่อใหไ้ดรั้บมาตรฐานGMP และ
มาตรฐานอาหารและยา(อย.) ดว้ยงานวจิยัเชิงปฏิบติัการด าเนินโดย  

1) เชิญวทิยากรจากส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัมาบรรยายถึงวธีิการอบล าไย การคดั 
แยก การบรรจุและหีบห่อ ตามมาตรฐานอาหารและยาและตามมาตรฐานการผลิตอาหารท่ีดี(Good 
Manufacturing Practice:GMP) สรุปผลของการจดัฝึกอบรม พบวา่ ผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองเล็งเห็น
ถึงความส าคญัของการพฒันากระบวนการผลิตล าไยอบแห้งสีทองใหไ้ดม้าตรฐานดงักล่าว แต่
เน่ืองจากก าไรจากการผลิตล าไยอบแหง้สีทองต่อเตาค่อนขา้งต ่าดงักล่าวขา้งตน้ท าใหผู้ผ้ลิตไม่มีการ
สะสมทุนเพียงพอท่ีจะขยายกิจการตลอดจนปรับปรุงกระบวนการคดัแยก การบรรจุ หีบห่อและการ
สร้างตราสินคา้ส าหรับการขายปลีกเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลิตภณัฑ์ 

2) จดัท าโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการในการคดั แยกและบรรจุล าไยอบแหง้สีทองให้
ไดม้าตรฐานดว้ยการเชิญวทิยากรจากคณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่มา
อบรมเชิงปฏิบติัการในการผลิต คดัแยกและบรรจุล าไยอบแหง้สีทองใหไ้ดต้ามมาตรฐานGMP และ
มาตรฐานอาหารและยา สรุปผลการฝึกอบรมพบวา่ ประเด็นปัญหาของผูผ้ลิตคือ ผูผ้ลิตไม่มีเวลาใน
การคดัแยก บรรจุและหีบห่อผลผลิตเพื่อการขายปลีกในฤดูการอบล าไย ตอ้งใชเ้วลาส่วนใหญ่กบั
การอบล าไย จดัหาวตัถุดิบและการจา้งแรงงานเพราะการด าเนินการอบล าไยตอ้งด าเนินการวนัต่อ
วนัในช่วงฤดูกาลผลิต 

3) จดัท าโครงการศึกษาดูงานการรวมกลุ่มวสิาหกิจชุมชนท่ีประสบผลส าเร็จในจงัหวดั
เชียงใหม่ เพื่อกระตุน้ใหส้มาชิกเกิดแนวคิดในการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มอ านาจต่อรอง ตลอดจนหา
แนวทางในการขยายตลาดดว้ยการสร้างตราสินคา้ การแบ่งบรรจุสินคา้ส าหรับขายปลีกเพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลิตภณัฑ ์ซ่ึงสรุปผลการศึกษาดูงานและแนวทางในการพฒันากระบวนการผลิตได้
ดงัต่อไปน้ี 

สมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชนและผูผ้ลิตอิสระ ไดเ้ห็นความสามคัคีของการรวมกลุ่มและ
การสร้างกลุ่มวสิาหกิจใหเ้ขม้แขง็ ไดท้ราบหลกัหรือขอ้ปฏิบติัในการรวมกลุ่ม คือ การซ่ือตรงต่อ



 - 65 - 

เวลา ศรัทธาต่อกฎระเบียบและไม่เอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั ไดเ้รียนรู้และเห็นโลกทศัน์ใหม่ ได้
แนวคิดใหม่ๆ ในการปรับปรุงการผลิต การจดัการและการตลาดเกิดทศันคติทางบวกในการ
รวมกลุ่ม เขา้ใจแผนแม่บท เขา้ใจและเรียนรู้ถึงผลของการผลิตท่ีไม่ใชส้ารเคมีและวธีิการผลิตท่ีถูก
หลกัอนามยั 

สมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชนและผูผ้ลิตอิสระ มีแนวทางท่ีจะพฒันากระบวนการผลิต
โดยเนน้ความสะอาด จดักระบวนการผลิตให้เป็นระบบ ปรับปรุงห้องแกะเน้ือ ควา้นเมล็ดล าไยให้
สะอาด ปราศจากฝุ่ น ปรับปรุงเตาอบล าไยใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อใหใ้ชพ้ลงังานหรือ
เช้ือเพลิงลดลง การคดัเลือกล าไยสดตอ้งมีคุณภาพท่ีดี เนน้ความสะอาดโดยเฉพาะการตากแดดควร
ท าท่ีตากใหสู้งจากพื้นไม่ต ่ากวา่ 60 เซนติเมตร เพื่อป้องกนัสัตวเ์ล้ียงและฝุ่ น มีระบบจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การก าจดัน ้าเสีย จดัท าบรรจุภณัฑ์เพื่อจะน าไปจ าหน่ายปลีก จดัท าตราสินคา้ของ
กลุ่มและจดัตั้งกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร หมู่ 5 บา้นเหมืองกวกัและรับสมาชิกกลุ่มแม่บา้นเพิ่มข้ึน 

สมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชนและผูผ้ลิตอิสระใหค้วามคิดเห็นวา่ จะตอ้งรวมกลุ่มกนัซ้ือ
และรวมกลุ่มกนัขายโดยมีผูรั้บผดิชอบในดา้นการตลาด วางแผนแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบใหแ้ต่
ละบุคคล จะตอ้งมีการประชุมกลุ่มทุกๆ เดือน มีการระดมทุนของสมาชิกเพื่อน ามาเป็นเงินทุน
หมุนเวยีนของกลุ่ม ขอค าปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ 

สมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชนและผูผ้ลิตอิสระใหค้วามคิดเห็นวา่ จะตอ้งพฒันาผลิตภณัฑ์
ใหเ้ป็นสินคา้แปรรูปชนิดอ่ืนๆ เพิ่มข้ึนดว้ย เช่น กาแฟล าไย ทอ๊ฟฟ่ีล าไยและล าไยกวนสามรส เป็น
ตน้ นอกจากน้ีจะสร้างตราสินคา้เป็นของกลุ่มตนเอง ประชาสัมพนัธ์และพฒันาคุณภาพสินคา้ใหไ้ด้
มาตรฐานอาหารและยา(อย.)จนเป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้และน าผลิตภณัฑไ์ปจ าหน่ายในงานต่างๆ จน
สามารถส่งออกไปตลาดต่างประเทศได ้
 4.2.2 การระดมทุนของชุมชน 

จากการศึกษาขอ้มูลผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง พบวา่ ผูผ้ลิตส่วนใหญ่สามารถระดมทุน
ร่วมด าเนินการได ้จ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.9 และผูผ้ลิตไม่สามารถร่วมระดมทุน
ด าเนินการได ้จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.1 (ตารางท่ี 4.1) 
ตารางที ่4.1 แสดงการร่วมระดมทุนด าเนินการของผูต้อบแบบสอบถาม 

การระดมทุนร่วมด าเนินการ จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ค่าทางสถิติ 
ร่วมระดมทุน 22 75.9 

Std . deviation  0.000 
Variance 0.000 

ไม่ร่วมระดมทุน 7 24.1 
รวม 29 100.0 

ท่ีมา:  จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โครงการวจิยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู 
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จากการศึกษาขอ้มูลผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองพบวา่  ผูผ้ลิตส่วนใหญ่สามารถระดมทุน
ร่วมด าเนินการไดไ้ม่เกิน 1,000  บาท จ  านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.7  รองลงมาผูผ้ลิตสามารถ
ระดมทุนร่วมด าเนินการไดไ้ม่เกิน 3,000 บาท จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.2  ผูผ้ลิตสามารถ
ระดมทุนร่วมด าเนินการไดไ้ม่เกิน 5,000 บาทและไม่เกิน 10,000 บาท จ านวนอยา่งละ  1 ราย คิด
เป็นร้อยละ 3.4 และผูผ้ลิตไม่สามารถร่วมระดมทุนด าเนินการได ้จ านวน 7  ราย  คิดเป็นร้อยละ 
24.1 (ตารางท่ี 4.2) 
ตารางที ่4.2 แสดงการร่วมระดมทุนด าเนินการของผูต้อบแบบสอบถาม 

ยอดเงินทีร่่วมระดมทุน จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ค่าทางสถิติ 
ไม่เกิน 1,000  บาท 15 51.7 

Std . deviation  0.800 
Variance 0.641 

ไม่เกิน 3,000 บาท 5 17.2 
ไม่เกิน 5,000 บาท 1 3.4 
ไม่เกิน 10,000 บาท 1 3.4 
ไม่เกิน 50,000 บาท 0 0.0 
ไม่ร่วมระดมทุน 7 24.1 

รวม 29 100.0 
ท่ีมา:  จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โครงการวิจยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู 

จากการศึกษาขอ้มูลผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองพบวา่  ผูผ้ลิตส่วนใหญ่ตอ้งการเงินทุน
หมุนเวยีนเพิ่มข้ึน จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.4 และผูผ้ลิตไม่ตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีน
เพิ่มข้ึน จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.6 (ตารางท่ี 4.3) 
ตารางที ่4.3 แสดงความตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีนของผูต้อบแบบสอบถาม 

เงินทุนหมุนเวยีน จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ค่าทางสถิติ 
ตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีน 21 72.4 Std . deviation  0.000 

Variance 0.000 ไม่ตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีน 8 27.6 
รวม 29 100.0 

ท่ีมา:  จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โครงการวจิยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู 
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จากการศึกษาขอ้มูลผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองพบวา่  ผูผ้ลิตส่วนใหญ่ตอ้งการเงินทุน
หมุนเวยีนอยูร่ะหวา่ง  100,001-500,000  บาท จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.0 รองลงมาผูผ้ลิตไม่
ตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีนจ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.6 และตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนไม่เกิน 
10,000 บาทและอยูร่ะหวา่ง  50,001-100,000  บาท จ านวนอยา่งละ 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.8   
ผูผ้ลิตตอ้งการเงินทุนหมุนเวียน มากกวา่ 1,000,000 บาท จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.9  และไม่
ระบุจ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ  6.9 (ตารางท่ี 4.4) 
ตารางที ่4.4 แสดงความตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีนของผูต้อบแบบสอบถาม 

เงินทุนหมุนเวยีน จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ค่าทางสถิติ 
ไม่เกิน 10,000  บาท 4 13.8 

Std . deviation  1.499 
Variance 2.246 

10,001 – 50,000   บาท 0 0.0 
50,001 – 100,000  บาท 4 13.8 
100,001 – 500,000 บาท 9 31.0 
500,001-1,000,000 บาท 0 0.0 
มากกวา่ 1,000,000  บาท 2 6.9 

ไม่ตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีน 8 27.6 
ไม่ระบุ 2 6.9 
รวม 29 100.0 

ท่ีมา:  จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โครงการวจิยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู 
 4.2.3 การพฒันาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
 จากการอบรมจดัการบริหารจดัการกลุ่มพบวา่เกษตรกรมีความตระหนกัถึงความร่วมมือ
ร่วมใจกนัท างาน เสียสละ ความเป็นผูน้ า และผูต้าม ความสนิทสนม ผกูพนัความสามคัคี และ
สมาชิกมีความสนใจในกิจกรรมกลุ่มมากข้ึน มีโครงสร้างและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ
แต่ละคนอยา่งชดัเจน 
 จากการศึกษาพบวา่หากจะสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่มแลว้การบริหารจดัการกลุ่มเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีสุด ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 1) ความเช่ือมัน่ในตวัผูน้ า โดยเฉพาะหวัหนา้กลุ่ม ตอ้งมีความน่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้
 2) มีความศรัทธา ความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาองคก์ร และสามารถน ากลุ่มล าไยอบแห้งไปสู่
การพฒันาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัได ้
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 3) ความซ่ือสัตยสุ์จริต ทั้งระดบับุคคลและระดบักลุ่มไม่เอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั มี
คุณธรรมจริยธรรม 
 4) การบริหารงานโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีความจริงใจในการบริหารงาน 
 5) เป้าหมายชดัเจน เพื่อใหก้ลุ่มมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั และบรรลุจุดหมายจึงตอ้งท างาน
อยา่งมีเป้าหมาย 
 6) ตอ้งค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ท่ีเป็นสมาชิกในกลุ่ม จึงจะสามารถท างาน
ร่วมกนัได ้
 4.2.4 การพฒันาด้านการตลาด 
 สรุปผลจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 1) สรุปผลด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านผลติภัณฑ์ ช่วงฤดูกาลผลิต
ล าไยอบแหง้สีทอง จะอยูช่่วงเดือนกรกฎาคมถึงกนัยายนของทุกปี โดยใชล้ าไยสายพนัธ์อีดอเป็น
วตัถุดิบในการผลิต ซ่ึงล าไยพนัธ์น้ีจะมีทั้งในส่วนท่ีปลูกในชุมชนและกลุ่มไปรับซ้ือมา และผูผ้ลิต
แต่ละคนปลูกเองในบางส่วน แต่หากผลิตล าไยอบแหง้สีทองนอกฤดูกาล ก็จะสั่งซ้ือล าไยสดจาก
ต่างอ าเภอ หรือต่างจงัหวดัท่ีใส่สารเร่งผล ซ่ึงจะใหผ้ลผลิตท่ีมีขนาดเล็กกวา่ในฤดูกาล ล าไยอบแหง้
สีทองของกลุ่มจะมีจุดแขง็ท่ีสีผวิเป็นสีเหลืองทอง น ้าหนกัดี ผลิตป้อนตลาดไดต้ลอดปี สามารถเก็บ
รักษาไวไ้ดน้านหากเก็บไวใ้นท่ีเยน็ แต่ก็จะมีจุดอ่อนท่ีบางคร้ังสีผวิของล าไยอบแหง้จะเป็นสีแดง 
ซ่ึงเกิดจากปัญหาในการควบคุมอุณหภูมิในการผลิต หรือปัญหาดา้นรูปทรงของล าไยอบแหง้ท่ีไม่
สวยงาม อนัเน่ืองมาจากการจดัเรียงล าไยสดก่อนท่ีจะน าเขา้เตาเผาทบัซ้อนกนั ส่งผลให้ความร้อน
เขา้ไม่ทัว่ถึงทุกช้ิน หรือความร้อนท่ีส่งผา่นเขา้ไปในแต่ละช้ินไม่สม ่าเสมอกนั 
 ผลิตภณัฑล์ าไยอบแหง้สีทองท่ีผลิตเสร็จแลว้ จะถูกน าไปบรรจุลงใน
ถุงพลาสติกใสในขนาดน ้าหนกัแตกต่างกนั แต่ส่วนใหญ่จะบรรจุขายในขนาด 5 กิโลกรัม โดยไม่มี
ตราสินคา้ (แบรนด)์ มีการแบ่งเกรดออกเป็นล าไยอบแห้งสีทองเกรด AAA เกรด AA และเกรด A 
แต่หากผลผลิตขาดมาตรฐานอนัเน่ืองมาจากกระบวนการผลิต กลุ่มก็จะท าการคดัแยกเป็นเกรด B 
แทน โดยใชห่้วงเป็นเคร่ืองหมายในการคดัแยกเกรด เช่น ถุงพลาสติกใสท่ีมดัดว้ยห่วง 3 ห่วง
ส าหรับล าไยอบแหง้เกรด 3A และมดัดว้ย 2 ห่วงส าหรับเกรด 2A และ 1 ห่วงส าหรับเกรด 1A  

  2) สรุปผลด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการก าหนดราคา ราคาล าไย
อบแหง้สีทองปรับตวัลดลงกวา่ปีท่ีผา่นมา โดยส่วนใหญ่ผูผ้ลิตจะน าล าไยอบแหง้สีทองใส่
ถุงพลาสติกใสขนาด 5 กิโลกรัม ขายใหก้บัพอ่คา้คนกลางท่ีเขา้มารับซ้ือถึงบา้น อ านาจการต่อรอง
ราคาและการก าหนดราคา จึงตกเป็นของพอ่คา้คนกลาง ท าใหก้ าไรต่อกิโลกรัมท่ีกลุ่มชาวบา้นไดรั้บ
ต ่ามาก ทั้งท่ีราคาล าไยอบแห้งท่ีกลุ่มจะสามารถอยูร่อดได ้คือ เกรด AAA ราคาควรจะอยูท่ี่ประมาณ
กิโลกรัมละ 230-250 บาท เกรด AA ประมาณกิโลกรัมละ 180-220 บาท และ เกรด A ประมาณ
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กิโลกรัมละ 160-180 บาท ซ่ึงเม่ือค านวณตน้ทุนการผลิตและจุดคุม้ทุนแลว้จะพบวา่ ในปี 2551  
หากราคาล าไยสดในฤดูกาลกิโลกรัมละ 21 บาท กลุ่มตอ้งขายล ายอบแหง้สีทองเกรด AAA ใหไ้ด้
กิโลกรัมละ 207.92 บาทจึงจะคุม้ทุน และหากขายไดกิ้โลกรัมละ 250 บาท จะมีก าไรต่อกิโลกรัม
เท่ากบั 42.08 บาท และนอกฤดูกาลท่ีราคาล าไยสดประมาณกิโลกรัมละ 11 บาท ตอ้งขายล าไย
อบแหง้สีทองใหไ้ดกิ้โลกรัมละ 162.83 บาทจึงจะถึงจุดคุม้ทุน ดว้ยเหตุน้ี ปัญหาดา้นราคาขายของ
ล าไยอบแหง้สีทอง จึงยงัคงเป็นหน่ึงในปัญหาส าคญัมากท่ีสุดของการท าการตลาดชุมชน  

 3) สรุปผลด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของช่องทางการจัดจ าหน่าย  ช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายล าไยอบแหง้ของกลุ่ม เร่ิมจากผูผ้ลิตขายผลิตภณัฑล์ าไยอบแหง้สีทองผา่นพอ่คา้
คนกลางท่ีเขา้มารับซ้ือถึงบา้น จากนั้นพ่อคา้คนกลางจะจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์หล่านั้นต่อไปยงัผูค้า้ส่ง 
ผูค้า้ปลีก และทา้ยสุดจึงถึงมือผูบ้ริโภค โดยท่ีกลุ่มจะเป็นเสมือนเพียงผูป้้อนผลิตภณัฑ์เขา้ตลาด
เท่านั้น มิไดท้  าหนา้ท่ีของผูข้ายหรือผูก้ระจายสินคา้จริง จึงส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการจดัจ าหน่ายอยู่
ในระดบัต ่า ทั้งท่ีกลุ่มควรท่ีจะบริหารระบบโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) โดยใชก้ลยทุธ์
การเติบโตแบบเพิ่มธุรกิจไปขา้งหนา้ คือ การเป็นทั้งผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ  าหน่ายดว้ย 

 4) สรุปผลด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการส่งเสริมการตลาด  โดย
ภาพรวมแลว้ กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดของกลุ่มยงัคงท าอยา่งจ ากดั หรือแทบจะไม่ไดท้  าการ
ส่งเสริมการตลาดเลย เพราะการขายนั้นจ ากดัอยูเ่ฉพาะภายในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งยงัขาด
องคค์วามรู้ในการใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ ทางการตลาดในการสร้างการรู้จกัในตวัผลิตภณัฑ ์ การกระตุน้ 
การชกัจูง และการโนม้นา้วจิตใจของผูซ้ื้อ อาทิ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการ
ขาย การใชก้ารตลาดเจาะตรง รวมถึงการส่ือสารการตลาดผา่นส่ืออินเทอร์เน็ตดว้ย  
  5)   สรุปผลการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เร่ือง การสร้าง
ตราสินค้าให้กบัผลติภัณฑ์ล าไยอบแห้งสีทอง ตราสินคา้ท่ีกลุ่มจะเลือกใชแ้ละพฒันาเป็นตราสินคา้
ของล าไยอบแหง้สีทองต่อไป คือ “บา้นเหมืองกวกั” มีโลโกเ้ป็นรูปพวงล าไยสีน ้าตาลมีใบสีเขียว        
ใชส้โลแกนโฆษณาวา่ “ของดีเมืองหริภุญชยั รสชาติถูกปาก หวาน กรอบ อร่อย” มีต าแหน่ง
ผลิตภณัฑใ์นการแข่งขนั คือ ล าไยคุณภาพจากแหล่งก าเนิดแท ้ๆ ก าหนดบุคลิกภาพของตราไว ้    
คือเพื่อนคู่ปากท่ีใชท้านเป็นของเล่นเหมือนขนมขบเค้ียวได ้และมีความช ่าชองในประสบการณ์ผลิต
อนัยาวนาน และมีเอกลกัษณ์ของตรา คือ เป็นล าไยเน้ือสีทองคุณภาพสูงจากภูมิปัญญาชาวบา้น  
  6)   สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เร่ือง การสร้างบรรจุ
ภัณฑ์ให้กบัผลติภัณฑ์ล าไยอบแห้งสีทอง กลุ่มไดพ้ฒันาบรรจุภณัฑส์ าหรับใชใ้นการบรรจุล าไย
อบแหง้  สีทอง 5 รูปแบบใหญ่ คือ (1) แบบตะกร้าสานกลม (2) แบบตะกร้าสานมีหูห้ิว (3) แบบ
กล่องพลาสติกใส (4) แบบกล่องกระดาษ (5) แบบถุงพลาสติกใส ในขนาดบรรจุตั้งแต่ 50 กรัม 100 
กรัม 150 กรัม 250 กรัม 500 กรัม และขนาดใหญ่สุด 1,000 กรัม โดยมีรูปร่าง (Shape) สี (Color) 
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และเน้ือหา (Content) ของบรรจุภณัฑ์ตามตราสินคา้ในขอ้ 3.1 และมีสต๊ิกเกอร์ส าหรับติดในบรรจุ
ภณัฑแ์บบตะกร้าสานกลม ตะกร้าสานมีหูห้ิว และแบบถุงพลาสติกใส 
  7)   สรุปผลโครงการทดสอบตลาดหลงัการพฒันาแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ 
หลงัจากกลุ่มไดรั้บการพฒันาตราสินคา้และบรรจุภณัฑแ์ลว้ จึงไดน้ าไปทดสอบตลาดจริง ณ เจเจ 
มาร์เก็ตและกาดของฝาก เซ็นทรัล แอร์พอร์ต ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากผูซ้ื้อเป็นอยา่งมาก โดย
จ าหน่ายในราคาท่ีสูงกวา่การชัง่กิโลขายเป็นอยา่งมาก อาทิ บรรจุภณัฑข์นาด 50 กรัม ซ่ึงเป็นบรรจุ
ภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคใหก้ารช่ืนชอบมาก เพราะกะทดัรัด และสามารถหยบิและพกพาแบบขนมขบเค้ียว
ได ้จ  าหน่ายในราคาประมาณ 30 บาท และเม่ือหกัตน้ทุนการท าบรรจุภณัฑแ์ละค่าเช่าชั้นวางของ
และค่าใชจ่้ายทางการตลาดอ่ืน ๆ ประมาณ 16 บาท ยงัคงมีก าไรประมาณ 14 บาท หรือล าไยอบแหง้      
1 กิโลกรัม หากจ าหน่ายผา่นตราสินคา้และบรรจุภณัฑแ์ลว้ จะไดก้ าไรสุทธิต่อกิโลกรัม 280 บาท    
 ปัญหาส าคญัท่ีพบในการทดสอบตลาดคือ ปัญหาดา้นการเขา้ถึงช่องทางจดั
จ าหน่าย อนัเน่ืองมาจากผลิตภณัฑล์ าไยอบแหง้สีทองของกลุ่ม ยงัขาดมาตรฐานรับรองคุณภาพ   
อาทิ มผช. อย. จีเอม็พี หรือมาตรฐานการรับรองคุณภาพจากแหล่งอ่ืน ๆ และปัญหาสีผวิล าไยท่ีเร่ิม
คล ้าหรือด าลงเม่ือจ าหน่ายไปแลว้ประมาณ 2-3 สัปดาห์ ยกเวน้จะเก็บไวใ้นท่ีเยน็ แต่อยา่งไรก็ตาม 
บรรจุภณัฑแ์ละตราสินคา้ท่ีพฒันาข้ึนน้ี กลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ในการด าเนินการตลาดและการขายไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ทั้งน้ีตอ้งเอาใจใส่ดูแลตราเหมืองกวกั           
ใหเ้จริญเติบโต เป็นตราสินคา้ท่ีมีความย ัง่ยนื มีช่ือเสียง และมีเอกลกัษณ์ต่อไป 
 4.2.5 การพฒันาการจัดท าบัญชีของกลุ่มเกษตรกรบ้านเหมืองกวกั   
     การพฒันาการจดัท าบญัชีของกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั มีการพฒันาดา้น
วตัถุประสงคข์องการจดัท าบญัชีและระยะเวลาในการจดัท าบญัชี จากเดิมกลุ่มเกษตรกรประสบ
ปัญหาความทอ้ใจในการบนัทึกบญัชีท่ีมีแต่รายจ่ายและไม่สามารถลดรายจ่ายได ้เม่ือไดมี้การ
ติดตามผลการบนัทึกบญัชีและทราบปัญหาดงักล่าว วทิยากร นกัวจิยั และชุมชนจึงร่วมกนัหาทาง
แกไ้ขปัญหาดงักล่าว เพื่อใหเ้กิดความจูงใจในการบนัทึกบญัชี โดยเปล่ียนแปลงเป้าหมายของการท า
บญัชีจากการบนัทึกบญัชีเพื่อทบทวนรายจ่ายของครัวเรือนเป็นการฝึกนิสัยของลูก โดยใหลู้กมีส่วน
ร่วมในการบนัทึกบญัชี ใหลู้กรับรู้รายรับรายจ่ายของครอบครัว เป็นการปลูกฝังใหลู้กรู้จกัใชจ่้ายเงิน
อยา่งประหยดัตามแนวพระราชด าริ เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับการพฒันาดา้นระยะเวลาในการ
จดัท าบญัชี จากการสนทนากลุ่มมีการน าเสนอระยะเวลาของการบนัทึกบญัชีของแต่ละครอบครัวท่ี
แตกต่างกนัไป ท าใหค้รอบครัวท่ีมีปัญหาในเร่ืองระยะเวลาการบนัทึกบญัชี ไดน้ ารูปแบบของการ
ท าบญัชีท่ีเหมาะสมกบัครอบครัวของตนเองมาใชเ้ป็นแนวทางการบนัทึกบญัชี เช่น บางครอบครัว
จดบนัทึกบญัชีทุกวนั บางครอบครัวจดบนัทึกบญัชีทุกสัปดาห์ การส่งเสริมสนบัสนุนใหชุ้มชน
บนัทึกบญัชีครัวเรือน นบัวา่ประสบความส าเร็จพอสมควรเน่ืองจากมีชุมชนส่งสมุดบญัชีเขา้



 - 71 - 

ประกวดและผลของการบนัทึกบญัชีท าใหชุ้มชนสามารถลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นและเป็นก าลงัใจ
ในการหารายไดเ้ขา้สู่ครอบครัวไดม้ากข้ึน 
 
 

 
 

รูปที ่4.1 รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ทีไ่ด้รับการพฒันา 
 
4.3 การหารูปแบบของวสิาหกจิชุมชนทีเ่หมาะสมกบัทรัพยากรท้องถิ่น 
 เน่ืองจากผลตอบแทนจากการผลิตล าไยอบแหง้ต่อเตาค่อนขา้งต ่า(ในฤดูการผลิตไดก้ าไร 
1,855.54 บาทต่อเตา นอกฤดูการผลิตไดก้ าไร 294.54 บาทต่อเตา) ซ่ึงการอบล าไยในฤดูการผลิตจะ
ใชเ้วลาด าเนินการประมาณ 2 เดือนต่อปีคือเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ท าใหก้ารสะสมทุนของ
ผูผ้ลิตต ่า แต่การลงทุนในการปรับปรุงโรงเรือนใหไ้ดม้าตรฐานตามก าหนดมาตรฐานอาหารและยา 
(อย.) หรือมาตรฐานการผลิตอาหารท่ีดี (GMP) ตอ้งใชเ้งินลงทุนสูงผูผ้ลิตรายยอ่ยจึงไม่มีก าลงั
เงินทุนท่ีจะปรับปรุงโรงเรือนเพื่อ คดั แยกและบรรจุล าไยอบแหง้สีทองเพื่อการขายปลีกได ้ 
 จากการศึกษาดว้ยวธีิการเปิดเวทีสาธารณะ การสัมภาษณ์ แบบสอบถามและการพดูคุยกบั
ผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองและสมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองทั้ง 2 กลุ่มมี
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แนวทางในการสร้างรูปแบบการบริหารจดัการกลุ่มวสิาหกิจชุมชนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองดว้ย
ทรัพยากรภายในทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสม คือ การบริหารจดัการควรด าเนินการในรูป สหกรณ์ผู้ผลติ
ล าไยอบแห้งสีทอง โดยรับซ้ือผลผลิตล าไยอบแหง้สีทองจากสมาชิกในราคาตลาดหรือสูงกวา่ราคา
ตลาดแลว้น ามาคดั แยก บรรจุเพื่อการจ าหน่ายปลีกโดยใชต้ราสินคา้ท่ีกลุ่มไดรั้บจากการพฒันาตรา
สินคา้ในงานวจิยัคร้ังน้ีซ่ึงจะตอ้งค านึงถึงคุณภาพสินคา้เป็นส าคญั ซ่ึงจะตอ้งด าเนินการดงัน้ี 

1) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัผลผลิตและป้องกนัการกดราคาผลผลิตจากคนกลาง
ผูผ้ลิตจะตอ้งคดั แยก บรรจุผลผลิตล าไยอบแหง้สีทองเพื่อขายปลีกซ่ึงจะท าใหผ้ลผลิตท่ีจ าหน่ายมี
ราคาท่ีสูงข้ึนสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัผลผลิตไดม้ากข้ึนและก าไรต่อหน่วยของผลผลิตจะสูงข้ึน 
นอกจากน้ีการสะสมทุนก็จะเพิ่มข้ึนอีกดว้ย 

2) การคดั แยก บรรจุและจ าหน่ายปลีกนั้นผูผ้ลิตไม่สามารถด าเนินการในช่วงฤดูการ
ผลิตล าไยอบแหง้สีทองในฤดูได ้เน่ืองจากขาดแคลนแรงงานในช่วงฤดูการผลิตและไม่มีเวลาในการ
บริหารจดัการ คดั แยกและบรรจุหีบห่อ ผูผ้ลิตจะตอ้งเก็บผลผลิตล าไยอบแหง้สีทองไวใ้นหอ้งเยน็
โดยเสียค่าใชจ่้ายในการเก็บผลผลิต หลงัจากเสร็จส้ินฤดูการผลิตแลว้จึงรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก
น ามา คดัเกรด แยก บรรจุและหีบห่อเพื่อการจ าหน่ายปลีกต่อไป 

3) โรงเรือนท่ีใชใ้นการคดั แยก บรรจุและหีบห่อ ซ่ึงจะตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง กลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนจะตอ้งรวมตวักนัร้องขอความช่วยเหลือดา้นงบประมาณจากทางราชการหรือองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น เทศบาลต าบล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหรือขอสนบัสนุนในรูปเงินยมื
ปลอดดอกเบ้ียจากกรมส่งเสริมการเกษตรโดยติดต่อผา่นไปทางเกษตรต าบลหรือเกษตรอ าเภอ   
เป็นตน้ เพื่อขอสนบัสนุนงบประมาณในการสร้างโรงเรือนคดั แยก บรรจุท่ีไดม้าตรฐานจึงจะ
สามารถขอมาตรฐานผลิตภณัฑจ์ากกระทรวงสาธารณสุขได ้
 
 

 

 

 

 

 
 




