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บทคดัยอ่ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาตน้ทุนการผลิต จุดคุม้ทุน ประสิทธิภาพในการผลิต 
การระดมทุน การพฒันากระบวนการผลิตและหารูปแบบวิสาหกิจชุมชนท่ีเหมาะสมกบัทรัพยากร
ของท้องถ่ินเพื่อการพึ่ งพาตนเองของชุมชนในกระบวนการผลิตล าไยอบแห้งสีทองของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบา้นเหมืองกวกั หมู่ 5 และหมู่ 19 ต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูนโดยใช้
กลุ่มตวัอยา่งส าหรับการเก็บขอ้มูล จ านวน 37 ครัวเรือน รวมจ านวนเตาอบทั้งหมด 66 เตา รูปแบบ
ของการวิจยัเป็นการวิจยัแบบผสมผสานทั้งการวิจยัเชิงปริมาณและมีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนประกอบกนั การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิตร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าความ
แปรปรวนและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตใชฟั้งก์ชนัเส้นพรมแดน
การผลิต(Stochastic Frontier Function) วดัประสิทธิภาพของผูผ้ลิตล าไยอบแห้งสีทองดว้ยวิธีการ 
Data Envelopment Analysis (DEA) การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมดว้ยการเปิดเวทีชาวบา้น 
ศึกษาปัญหา อุปสรรคและหาแนวทางการด าเนินการท่ีเหมาะสมของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 

 ผลการวจิยั พบวา่ ตน้ทุนรวมในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองในฤดูต่อเตา เป็นเงิน 
16,369.46 บาท ประกอบดว้ยตน้ทุนคงท่ี 189.25 บาทและตน้ทุนผนัแปร 16,180.21 บาท ราคาเฉล่ีย 
145.80 บาทต่อกก.(เกรด AAA) ก าไรต่อเตา 1,855.54  บาท ราคา ณ จุดคุม้ทุน 130.95 บาท ตน้ทุน
รวมในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองนอกฤดูต่อเตา เป็นเงิน 11,998.46 บาท ประกอบดว้ยตน้ทุนคงท่ี 
189.25 บาทและตน้ทุนผนัแปร 11,809.21 บาท ราคาเฉล่ีย 129.40 บาทต่อกก.(เกรด AA) ก าไรต่อ
เตา 294.54  บาท ราคา ณ จุดคุม้ทุน 126.30 บาท การวเิคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต พบวา่ โดย
เฉล่ียผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองมีประสิทธิภาพทางเทคนิค(technical efficiency)มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 96.9 ส่วนประสิทธิภาพทางดา้นตน้ทุน(cost efficiency)โดยเฉล่ียผูผ้ลิตมีประสิทธิภาพร้อยละ 
90.1 ท าใหป้ระสิทธิภาพการผลิตโดยรวม(allocate efficiency) ซ่ึงเป็นสัดส่วนของประสิทธิภาพ
ทางดา้นตน้ทุนต่อประสิทธิภาพทางเทคนิค คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.9 จากผลการศึกษา
ประสิทธิภาพการผลิตผูผ้ลิตส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคทั้งน้ีเน่ืองจากผูผ้ลิตส่วนใหญ่มี



 ค 

ประสบการณ์และใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสั่งสมมาจากความรู้ของครอบครัวในการผลิตล าไยอบแหง้
สีทอง ส่วนประสิทธิภาพทางดา้นราคาหรือตน้ทุนนั้นผูผ้ลิตไม่สามารถควบคุมราคาวตัถุดิบ(ล าไย
สด)และราคาเช้ือเพลิง(ฟืน)ได ้ท าใหป้ระสิทธิภาพทางดา้นตน้ทุนต ่ากวา่ประสิทธิภาพทางเทคนิค 
การระดมทุนจากสมาชิกเป็นไปไดย้ากเน่ืองจากก าไรต่อหน่วยต ่าการสะสมทุนจึงต ่าตามไปดว้ย
ผูผ้ลิตส่วนใหญ่ตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีนเพิ่มข้ึน  

การพฒันากระบวนการผลิตใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัทรัพยากรของทอ้งถ่ินนั้น ผูผ้ลิต
ทั้งหมดเห็นดว้ยกบัการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการผลิตใหไ้ดม้าตรฐาน กระบวนการผลิตท่ี
ไม่ไดม้าตรฐานเป็นปัญหาเน่ืองจากขนาดการลงทุนไม่เหมาะสมผูป้ระกอบการมีเงินลงทุนนอ้ยจึง
ใชว้สัดุ อุปกรณ์ท่ีหาไดภ้ายในทอ้งถ่ินซ่ึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตอาหาร ปัญหาขาดแคลน
เงินทุนและแหล่งทุนสนบัสนุนเป็นปัญหาระดบัมากท่ีสุด ปัญหาราคาล าไยอบแหง้สีทองตกต ่า 
ปัญหาราคาวตัถุดิบคือราคาล าไยสดในฤดูสูง ปัญหาราคาล าไยสดนอกฤดูสูง ปัญหาราคาฟืนสูงและ
หายาก ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มในการผลิตไม่มีอ านาจต่อรอง เป็นปัญหาอยูใ่นระดบัมาก แต่
อยา่งไรก็ตามปัญหาน ้าเสีย เป็นปัญหาในระดบันอ้ย เช่นเดียวกบัปัญหามลพิษทางอากาศ ผูผ้ลิต
ส่วนใหญ่คิดวา่ปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย ปัญหาท่ีพบจากการผลิต ไดแ้ก่ กระบวนการผลิต วสัดุ
อุปกรณ์และโรงเรือนยงัไม่ไดม้าตรฐานการผลิตอาหารส่งผลท าใหคุ้ณภาพของผลผลิตไม่ได้
มาตรฐาน ไม่มีอ านาจต่อรอง เน่ืองจากในช่วงการผลิตตอ้งใชเ้งินทุนสูง ไม่สามารถเก็บผลผลิตไว้
ไดน้าน เพราะไม่มีหอ้งเยน็เก็บผลผลิตและไม่มีเงินทุนหมุนเวยีนเพียงพอ ก าไรจากการผลิตต่อเตา
ต ่าท าใหก้ารสะสมทุนต ่าไม่เพียงพอส าหรับการระดมทุนหรือสะสมทุนเพื่อขยายกิจการ แนวทางใน
การด าเนินการแกปั้ญหาคือ ผูป้ระกอบการตอ้งรวมกลุ่มในการผลิตเพื่อต่อรองกบัผูซ้ื้อล าไยอบแหง้
สีทอง ตลอดจนรวมกลุ่มในการซ้ือวตัถุดิบ เช้ือเพลิงและรวมกลุ่มในการหาแหล่งเงินทุนหมุนเวยีน 

การหารูปแบบของวสิาหกิจชุมชนท่ีเหมาะสมกบัทรัพยากรทอ้งถ่ินท่ีมีความเป็นไปไดคื้อ 
ผูผ้ลิตตอ้งรวมกลุ่มจดัตั้งเป็นสหกรณ์ผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โดยบริหารจดัการในรูปของ
สหกรณ์ การจดัจ าหน่ายควรแยกบรรจุเพื่อการขายปลีกจะท าใหมู้ลค่าเพิ่มของผลผลิตสูงข้ึน
จ าหน่ายไดใ้นราคาสูงข้ึน แกปั้ญหาการกดราคาจากพ่อคา้คนกลาง ดงันั้นการรวมกลุ่มทั้งหมู่บา้น
เพื่อเสนอโครงการใหห้น่วยงานในทอ้งถ่ิน 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 cost of production, break-even point, the 
efficiency and capital supporter of production  those are suitable to the village self-sufficient 
economy, in regarding to community enterprises for golden dried longans production at  Muang 
Kwak Village, Muang  District of Lamphun Province. 

The samples of this study were 37 household (66 stoves). The research was designed as 
an applied study--it implemented techniques and procedures of qualitative and action research. 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 used to investigate the problems, the treats and the 
cooperates of community enterprises 

The findings indicated that costs of golden dried longans production are 16,369.46 baths 
per stove in the season which separated fixed cost are 189.25 baths and variable cost are 
16,180.21 baths. The average prices are 145.8 baths per kilograms (grade AAA). The profits per 
stove are 1,855.54 baths and the prices at break-even are 130.95 baths. The costs of golden dried 
longans production are 11,998.46 baths per stove out of season which separated fixed cost are 
189.25 baths and variable cost are 11,809.21 baths. The average prices are 129.40 baths per 
kilograms (grade AA). The profits per stove are 294.54 baths and the prices at break-even are 
126.30 baths. The analysis of efficiency found that producer had technical efficiency more than 
cost efficiency because producer can not control the price of input (longans) but producer had the 
experience for along times to produce golden dried longans. The problem of production found 
that outputs are not qualified and tools for production are not standard and producer had not 
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bargaining power, had small capital and had not freezing store. Path to solve this problems are 
producer cooperation for bargaining power to sell output, buy input, buy fuel and to seek the 
source of investment funds. Finally community enterprises for golden dried longans could to 
promote that Muangkwak Village is golden dried longans place of Lamphun Province. 
 

 




