
บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 จากการส ารวจขอ้มูลครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้ทั้งหมด จ านวน 43 ครัวเรือนเป็นผูผ้ลิต
ล าไยอบแหง้สีทองจ านวน 37 ครัวเรือนและเป็นผลิตล าไยอบแหง้ทั้งเปลือกจ านวน 6 ครัวเรือน ได้
ท าการศึกษาตน้ทุนการผลิต จุดคุม้ทุน ประสิทธิภาพในการผลิตและการระดมทรัพยากรในชุมชน 
เพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชนในกระบวนการผลิตล าไยอบแหง้สีทอง การพฒันากระบวนการผลิต
ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัทรัพยากรของชุมชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหารูปแบบ
การพฒันาวสิาหกิจชุมชนภายใตก้ารพึ่งพาทรัพยากรภายในชุมชนทอ้งถ่ินและเผยแพร่องคค์วามรู้ท่ี
ไดจ้ากงานวจิยัสู่เครือข่ายวสิาหกิจชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ เพื่อการพึ่งตนเองของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน
บา้นเหมืองกวกั หมู่ 5 และบา้นใหม่เหมืองกวกั หมู่ 19 ต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนูมี
รายละเอียดผลการศึกษาดงัน้ี 
4.1 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไป ปัญหาทีเ่กดิจากการผลติ  

จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน พบวา่ จ านวนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.9 เป็นเพศหญิงจ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 35.1 (ตารางท่ี 4.1) 
ตารางที ่4.1 แสดงเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ค่าทางสถิติ 
ชาย 24 64.9 

Std . deviation  0.484 
Variance 0.234 

หญิง 13 35.1 
รวม 37 100.0 

 ท่ีมา:  จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โครงการวจิยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู 

จากการศึกษาขอ้มูลผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองพบวา่ ผูผ้ลิตส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบั
ประถมศึกษาจ านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.4 รองลงมามีการศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.2 และมีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย, 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นตน้ ระดบัละ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.7 (ตารางท่ี 4.2) 
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ตารางที ่4.2 แสดงระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 
ระดับการศึกษา จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ค่าทางสถิติ 

ประถมศึกษา 29 78.4 

Std . deviation  0.661 
Variance 0.437 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 6 16.2 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 1 2.7 
ปวช. 1 2.7 
ปวส. 0 0.0 
ปริญญาตรี 0 0.0 

รวม 37 100.0 
ท่ีมา:  จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โครงการวจิยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู 

จากการศึกษาขอ้มูลดา้นอาชีพหลกัของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงสามารถตอบไดม้ากกวา่ 1 
อาชีพ พบวา่ อาชีพหลกัของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพหลกั คือ คา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 
25.4 รองลงมามีอาชีพหลกัเป็นผูผ้ลิตล าไยอบแหง้ คิดเป็นร้อยละ 23.8 มีอาชีพหลกัเป็นเกษตรกร 
คิดเป็นร้อยละ 22.2 มีอาชีพหลกัเป็นธุรกิจส่วนตวัคิดเป็นร้อยละ 15.9 อาชีพหลกัเป็นอาชีพอ่ืน ๆ 
คิดเป็นร้อยละ 11.1 และเป็นขา้ราชการ คิดเป็นร้อยละ 1.6 (ตารางท่ี 4.3) 
ตารางที ่4.3 แสดงระดบัอาชีพหลกัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ระดับปัญหา  คิดเป็นร้อยละ 
ผลิตล าไยอบแหง้ 23.8 
เกษตรกร 22.2 
คา้ขาย 25.4 
ขา้ราชการ 1.6 
ธุรกิจส่วนตวั 15.9 
อ่ืนๆ 11.1 

รวม 100.0 
ท่ีมา:  จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โครงการวจิยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู 
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จากการศึกษาขอ้มูลรายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือนของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ ส่วนใหญ่มี
ระดบัรายไดเ้ฉล่ียอยูร่ะหวา่ง เดือนละ 5,001 – 10,000 บาท ต่อครัวเรือนจ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 40.5 รองลงมามีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือนอยูร่ะหวา่ง เดือนละ 0 – 5,000 บาท จ านวน 11 
ราย คิดเป็นร้อยละ 29.7  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือนอยูร่ะหวา่ง15,001 – 20,000 บาท จ านวน 5 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 13.5 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือนอยูร่ะหวา่ง เดือนละ 10,000 – 15,000 บาท จ านวน 4 
ราย คิดเป็นร้อยละ 10.8  และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือนมากกวา่ 20,000  บาท จ านวน 2 ราย คิดเป็น
ร้อยละ  5.5 (ตารางท่ี 4.4) 
ตารางที ่4.4 แสดงระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือนของผูต้อบแบบสอบถาม 
ช่วงระดับรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ต่อครัวเรือน 
จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ค่าทางสถิติ 

   ต ่ากวา่  5,000      บาท 11 29.7 

Std . deviation  1.188 
Variance 1.411 

   5,001 – 10,000   บาท 15 40.5 
   10,001 – 15,000 บาท 4 10.8 
   15,001 – 20,000 บาท 5 13.5 
   มากกวา่ 20,000  บาท 2 5.5 

รวม 37 100.0 
ท่ีมา:  จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โครงการวจิยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู 
 จากการศึกษาขอ้มูลดา้นการเป็นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ พบวา่ ผูผ้ลิตล าไยอบแหง้เน้ือสีทอง
ส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตอิสระท่ีไม่เป็นสมาชิกกลุ่มใด ๆ จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.8 เป็นสมาชิก
กลุ่มวสิาหกิจตรากวกัทองจ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.6 และเป็นสมาชิกกลุ่มบา้นใหม่เหมือง
กวกัจ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.9 (ตารางท่ี 4.5) เหตุผลท่ีสมาชิกเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม
วสิาหกิจส่วนใหญ่ตอบวา่ ตอ้งการรวมกนัซ้ือวตัถุดิบ รวมกนัหาแหล่งทุนและรวมกนัหาตลาดเพื่อ
ขายหรือไม่ตอ้งการถูกเอาเปรียบจากพอ่คา้คนกลาง 
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ตารางที ่4.5 แสดงความเป็นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ  
สมาชิกกลุ่มต่าง ๆ  จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ค่าทางสถิติ 

กลุ่มวสิาหกิจชุมชนตรากวกัทอง 8 21.6 

Std . deviation  1.308 
Variance 1.711 

กลุ่มวสิาหกิจชุมชนบา้นใหม่เหมืองกวกั 7 18.9 
ผูผ้ลิตอิสระ 21 56.8 
ไม่ระบุ 1 2.7 

รวม 37 100.0 
ท่ีมา:  จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โครงการวจิยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู 
 จากการศึกษาส ารวจขอ้มูลทั้งหมดผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 43 รายแบ่งเป็นผูผ้ลิตล าไย
อบแหง้สีทองจ านวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.0 และเป็นผูผ้ลิตล าไยอบแหง้ทั้งเปลือกจ านวน 6 
ราย คิดเป็นร้อยละ 14.0 (ตารางท่ี 4.6) 
ตารางที ่4.6 แสดงประเภทของการอบล าไย  

สมาชิกกลุ่มต่าง ๆ  จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ค่าทางสถิติ 
อบล าไยเน้ือสีทอง 37 86.0 

Std . deviation  0.351 
Variance 0.123 

อบทั้งเปลือก 6 14.0 
รวม 43 100.0 

ท่ีมา:  จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โครงการวจิยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู 
 จากการศึกษาขอ้มูลพบวา่จ านวนเตาอบล าไยทั้งหมดมีจ านวน 66 เตา ผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สี
ทองส่วนใหญ่มีจ านวนเตาอบล าไย 2 เตา จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.9 รองลงมามีผูผ้ลิตล าไย
อบแหง้สีทองมีจ านวนเตาอบล าไย 1 เตา จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.7 ผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สี
ทองมีจ านวนเตาอบล าไย 3 เตาและ 4 เตา จ านวนอยา่งละ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.7 (ตารางท่ี 4.7) 
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ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนเตาอบล าไยเน้ือสีทองทั้งหมด 
จ านวนเตาอบล าไยอบแห้งสีทอง  จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ค่าทางสถิติ 

1 เตา 11(11 เตา) 29.7 

Std . deviation  4.079 
Variance 0.396 

2 เตา 24(48 เตา) 64.9 
3 เตา 1(3 เตา) 2.7 
4 เตา 1(4 เตา) 2.7 
รวม 37(66 เตา) 100.0 

ท่ีมา:  จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โครงการวจิยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู 
 จากการศึกษาขอ้มูลระยะเวลาการใชง้านของเตาท่ี 1 พบวา่ ผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองส่วน
ใหญ่ใชง้านเตาท่ี 1 มาแลว้ 5 ปี จ  านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.9 รองลงมาผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สี
ทองใชง้านเตาท่ี 1 มาแลว้ 4 ปี จ  านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.5 ผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองใชง้าน
เตาท่ี 1 มาแลว้ 10 ปี จ  านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.8 ผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองใชง้านเตาท่ี 1 
มาแลว้ 1 ปี 2 ปี 3 ปี และ 7 ปี จ  านวนอยา่งละ 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.1 ผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองใช้
งานเตาท่ี 1 มาแลว้ 13 ปี  จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.4 ผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองใชง้านเตาท่ี 1 
มาแลว้ 6 ปี 8 ปี 12 ปี 14 ปี และ17 ปี จ  านวนอยา่งละ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.7 และผูผ้ลิตล าไย
อบแหง้สีทองไม่ระบุระยะเวลาการใชง้านของเตาท่ี 1 จ  านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.4 (ตารางท่ี 
4.8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 47 - 

ตารางที ่4.8 แสดงระยะเวลาการใชง้านของเตาอบล าไยท่ี 1 
ระยะเวลาการใช้งานของเตาที ่1  จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ค่าทางสถิติ 

1 3 8.1 

Std . deviation  4.079 
Variance 16.635 

2 3 8.1 
3 3 8.1 
4 5 13.5 
5 7 18.9 
6 1 2.7 
7 3 8.1 
8 1 2.7 

10 4 10.8 
12 1 2.7 
13 2 5.5 
14 1 2.7 
17 1 2.7 

ไม่ระบุ 2 5.4 
รวม 37 100.0 

ท่ีมา:  จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โครงการวจิยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู 
 จากการศึกษาขอ้มูลระยะเวลาการใชง้านของเตาท่ี 2 พบวา่ ผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองส่วน
ใหญ่ใชง้านเตาท่ี 2 มาแลว้ 5 ปี จ  านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.2 รองลงมาผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สี
ทองใชง้านเตาท่ี 2 มาแลว้ 3 ปี จ  านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.5 ผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองใชง้าน
เตาท่ี 2 มาแลว้ 10 ปี จ  านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.8 ผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองใชง้านเตาท่ี 2 
มาแลว้ 2 ปีและ7 ปี จ  านวนอยา่งละ 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.1 ผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองใชง้านเตาท่ี 
2 มาแลว้ 1 ปี จ  านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.4 และผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองใชง้านเตาท่ี 2 มาแลว้ 4 
ปีและ6 ปี จ  านวนอยา่งละ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.7 ผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองไม่ระบุระยะเวลาการ
ใชง้านของเตาท่ี 2 จ  านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.4 (ตารางท่ี 4.9) 
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ตารางที ่4.9 แสดงระยะเวลาการใชง้านของเตาอบล าไยท่ี 2  
ระยะเวลาการใช้งานของเตาที ่2  จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ค่าทางสถิติ 

1 2 5.4 

Std . deviation  2.835 
Variance 8.040 

2 3 8.1 
3 5 13.5 
4 1 2.7 
5 6 16.2 
6 1 2.7 
7 3 8.1 

10 4 10.8 
ไม่ระบุ 12 32.4 
รวม 37 100.0 

ท่ีมา:  จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โครงการวจิยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู 

จากการศึกษาขอ้มูลจ านวนแรงงานในครอบครัวท่ีด าเนินการอบล าไยพบวา่ ผูผ้ลิตล าไย
อบแหง้สีทองส่วนใหญ่จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.0 มีแรงงานในครอบครัวท่ีด าเนินการอบ
ล าไย จ านวน 4 คน รองลงมาผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองจ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.6 มีแรงงาน
ในครอบครัวท่ีด าเนินการอบล าไยจ านวน 3 คน ผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองจ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 13.5 มีแรงงานในครอบครัวท่ีด าเนินการอบล าไยจ านวน 2 คน  ผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองจ านวน
อยา่งละ 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.1 มีแรงงานในครอบครัวท่ีด าเนินการอบล าไยจ านวน5 คน และ 8 
คน  ผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองจ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.7  มีแรงงานในครอบครัวท่ีด าเนินการ
อบล าไยจ านวน7  คน(ตารางท่ี 4.10) 
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ตารางที ่4.10 แสดงจ านวนแรงงานในครอบครัวท่ีด าเนินการอบล าไย 
จ านวนแรงงานในครอบครัว  จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ค่าทางสถิติ 

2  คน 5 13.5 

Std . deviation  1.759 
Variance 3.094 

3  คน 8 21.6 
4  คน 10 27.0 
5  คน 3 8.1 
6  คน 4 10.8 
7  คน 1 2.7 
8  คน 3 8.1 
ไม่ระบุ 3 8.1 
รวม 37 100.0 

ท่ีมา:  จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โครงการวจิยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู 

จากการศึกษาขอ้มูลสถานท่ีจ าหน่ายล าไยอบแหง้ผูต้อบแบบสอบถามสามารถตอบได้
มากกวา่ 1 ขอ้ พบวา่ ผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 54.9 จ  าหน่ายผลผลิตล าไย
อบแหง้สีทองใหพ้่อคา้รับซ้ือในหมู่บา้น รองลงมาจ าหน่ายใหพ้อ่คา้รับซ้ือเร่ คิดเป็นร้อยละ 31.4 
จ  าหน่ายในตวัเมืองล าพนูและเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 7.8  ขายปลีก คิดเป็นร้อยละ 5.9 (ตารางท่ี 
4.11) 
ตารางที ่4.11 แสดงสถานท่ีจ าหน่ายล าไยอบแหง้ 

สถานทีจ่ าหน่ายล าไยอบแห้ง  คิดเป็นร้อยละ 
พอ่คา้รับซ้ือแร่ 31.4 
พอ่คา้รับซ้ือในหมู่บา้น 54.9 
ขายส่งในตวัเมืองล าพนูและเชียงใหม่ 7.8 
ขายปลีก 5.9 

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

การศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองพบวา่ส่วนใหญ่ตอบวา่ปัญหาราคาล าไย
อบแหง้สีทองตกต ่าเป็นปัญหาในระดบัมากจ านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.4 รองลงมาตอบวา่
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ปัญหาราคาล าไยอบแหง้สีทองตกต ่าเป็นปัญหาใจระดบัมากท่ีสุดจ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.5 
และตอบวา่ราคาล าไยอบแห้งสีทองตกต ่า เป็นปัญหาในระดบัปานกลางจ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 8.1 (ตารางท่ี 4.12) 
ตารางที ่4.12 แสดงระดบัปัญหาราคาล าไยอบแหง้สีทองตกต ่า 

ระดับปัญหา  จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ค่าทางสถิติ 
ปานกลาง 3 8.1 

Std . deviation  0.626 
Variance 0.392 

มาก 19 51.4 
มากท่ีสุด 15 40.5 

รวม 37 100.0 
ท่ีมา:  จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โครงการวจิยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู 
 การศึกษาปัญหาราคาวตัถุดิบล าไยสดในฤดูสูงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบวา่
ระดบัปัญหาราคาวตัถุดิบล าไยสดในฤดูสูงอยูใ่นระดบัมากจ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.9 
รองลงมาตอบวา่เป็นปัญหาในระดบัปานกลางจ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.7 เป็นปัญหาใน
ระดบันอ้ยจ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.6 เป็นปัญหาในระดบัมากท่ีสุดจ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 8.1 และเป็นปัญหาในระดบันอ้ยท่ีสุด 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.7 (ตารางท่ี 4.13) 
ตารางที ่4.13 แสดงระดบัปัญหาราคาวตัถุดิบล าไยสดในฤดูสูง 

ระดับปัญหา  จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ค่าทางสถิติ 
นอ้ยท่ีสุด 1 2.7 

Std . deviation  0.990 
Variance 0.980 

นอ้ย 8 21.6 
ปานกลาง 11 29.7 
มาก 14 37.9 
มากท่ีสุด 3 8.1 

รวม 37 100.0 
ท่ีมา:  จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โครงการวจิยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู 
 การศึกษาปัญหาราคาวตัถุดิบล าไยสดนอกฤดูสูงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.1 ตอบวา่ปัญหาราคาล าไยสดนอกฤดูสูงอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา
ตอบวา่เป็นปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุดจ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.3 ตอบวา่เป็นปัญหาอยูใ่น
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ระดบัปานกลาง 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.9 เป็นปัญหาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 
16.2 และเป็นปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ยจ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.5 (ตารางท่ี 4.14) 
ตารางที ่4.14 แสดงระดบัปัญหาราคาวตัถุดิบล าไยสดนอกฤดูสูง 

ระดับปัญหา  จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ค่าทางสถิติ 
นอ้ยท่ีสุด 9 24.3 

Std . deviation  1.443 
Variance 2.083 

นอ้ย 5 13.5 
ปานกลาง 7 18.9 
มาก 10 27.1 
มากท่ีสุด 6 16.2 

รวม 37 100.0 
ท่ีมา:  จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โครงการวจิยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู 
 การศึกษาปัญหาราคาฟืนสูงและหายากพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวน 23 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 62.3 ตอบวา่ปัญหาราคาฟืนสูงและหายากอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาตอบวา่เป็น
ปัญหาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดจ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.6 เป็นปัญหาระดบันอ้ยจ านวน 3 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 8.1 เป็นปัญหาระดบัปานกลางจ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.4 และเป็นปัญหาระดบั
นอ้ยท่ีสุด 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.7 (ตารางท่ี 4.15) 
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ตารางที ่4.15 แสดงระดบัปัญหาราคาฟืนสูงและหายาก 
ระดับปัญหา  จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ค่าทางสถิติ 

นอ้ยท่ีสุด 1 2.7 

Std . deviation  0.924 
Variance 0.854 

นอ้ย 3 8.1 
ปานกลาง 2 5.4 
มาก 23 62.3 
มากท่ีสุด 8 21.6 

รวม 37 100.0 
ท่ีมา:  จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โครงการวจิยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู 
 จากการศึกษาปัญหาน ้าเสียพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 43.3 ตอบวา่ปัญหาน ้าเสียเป็นปัญหาระดบันอ้ย รองลงมาตอบวา่เป็นปัญหาระดบันอ้ยท่ีสุดและ
ปานกลางจ านวนอยา่งละ 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.6 เป็นปัญหาระดบัมากจ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 8.1 และเป็นปัญหาระดบัมากท่ีสุด 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.4 (ตารางท่ี 4.16) 
ตารางที ่4.16 แสดงระดบัปัญหาน ้าเสียจากการผลิตล าไยอบแหง้สีทอง 

ระดับปัญหา  จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ค่าทางสถิติ 
นอ้ยท่ีสุด 8 21.6 

Std . deviation  1.082 
Variance 1.170 

นอ้ย 16 43.3 
ปานกลาง 8 21.6 
มาก 3 8.1 
มากท่ีสุด 2 5.4 

รวม 37 100.0 
ท่ีมา:  จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โครงการวจิยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู 
  จากการศึกษาปัญหามลพิษทางอากาศพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวน 16 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 43.3 ตอบวา่เป็นปัญหาระดบันอ้ย รองลงมาตอบวา่ เป็นปัญหาระดบันอ้ยท่ีสุด
จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.0 เป็นปัญหาระดบัปานกลางจ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.9
เป็นปัญหาระดบัมากและมากท่ีสุดจ านวนอยา่งละ 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.4 (ตารางท่ี 4.17) 
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ตารางที ่4.17 แสดงระดบัปัญหามลพิษทางอากาศ 
ระดับปัญหา  จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ค่าทางสถิติ 

นอ้ยท่ีสุด 10 27.0 

Std . deviation 1.076  
Variance 1.158  

นอ้ย 16 43.3 
ปานกลาง 7 18.9 
มาก 2 5.4 
มากท่ีสุด 2 5.4 

รวม 37 100.0 
ท่ีมา:  จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โครงการวจิยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู 
 จากการศึกษาปัญหาผลผลิตมีคุณภาพต ่าพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวนอยา่ง
ละ 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.8 ตอบวา่เป็นปัญหาระดบันอ้ยและปานกลาง รองลงมาตอบวา่เป็น
ปัญหาระดบันอ้ยท่ีสุดจ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.5 และเป็นปัญหาระดบัมาก 4 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 10.9 (ตารางท่ี 4.18) 
ตารางที ่4.18 แสดงระดบัปัญหาผลผลิตคุณภาพต ่า 

ระดับปัญหา  จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ค่าทางสถิติ 
นอ้ยท่ีสุด 5 13.5 

Std . deviation 0.869 
Variance 0.755  

นอ้ย 14 37.8 
ปานกลาง 14 37.8 
มาก 4 10.9 

รวม 37 100.0 
ท่ีมา:  จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โครงการวจิยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู 
 จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองพบวา่ ปัญหาการขาดความรู้ในการ
พฒันาผลผลิตส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามตอบวา่ เป็นปัญหาระดบันอ้ยจ านวน 16 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 43.3 รองลงมาตอบวา่เป็นปัญหาระดบัปานกลางจ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.0 เป็น
ปัญหาระดบัมากจ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.6 และเป็นปัญหาระดบันอ้ยท่ีสุดจ านวน 3 ราย คิด
เป็นร้อยละ 8.1 (ตารางท่ี 4.19) 
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ตารางที ่4.19 แสดงระดบัปัญหาการขาดความรู้ในการพฒันาผลผลิต 
ระดับปัญหา  จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ค่าทางสถิติ 

นอ้ยท่ีสุด 3 8.1 

Std . deviation 0.924   
Variance 0.853 

นอ้ย 16 43.3 
ปานกลาง 10 27.0 
มาก 8 21.6 

รวม 37 100.0 
ท่ีมา:  จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โครงการวจิยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู 
 จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองพบวา่ ปัญหาขาดเทคโนโลยใีนการผลิต
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.0 ตอบวา่เป็นปัญหาระดบัปานกลาง 
รองลงมาเป็นปัญหาระดบัมากจ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.0 เป็นปัญหาระดบันอ้ยจ านวน 6 
ราย คิดเป็นร้อยละ 16.2 และ เป็นปัญหาระดบัมากท่ีสุด 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.8 (ตารางท่ี 4.20) 
ตารางที ่4.20 แสดงระดบัปัญหาขาดเทคโนโลยใีนการผลิต 

ระดับปัญหา  จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ค่าทางสถิติ 
นอ้ย 6 16.2 

Std . deviation 0.884 
Variance 0.781 

ปานกลาง 17 46.0 
มาก 10 27.0 
มากท่ีสุด 4 10.8 

รวม 37 100.0 
ท่ีมา:  จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โครงการวจิยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู 
 จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองพบวา่ ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มในการ
ผลิตและไม่มีอ านาจต่อรองส่วนใหญ่ตอบวา่ เป็นปัญหาระดบัมากท่ีสุดจ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 40.5 รองลงมาตอบวา่เป็นปัญหาระดบัมากจ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.7 เป็นปัญหาระดบั
นอ้ยจ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.9 เป็นปัญหาระดบันอ้ยท่ีสุดจ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.5 
และเป็นปัญหาระดบัปานกลางจ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.4 (ตารางท่ี 4.21) 
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ตารางที ่4.21 แสดงระดบัปัญหาการขาดการรวมกลุ่มในการผลิตและไม่มีอ านาจต่อรอง 
ระดับปัญหา  จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ค่าทางสถิติ 

นอ้ยท่ีสุด 5 13.5 

Std . deviation  1.519 
Variance 2.308 

นอ้ย 7 18.9 
ปานกลาง 2 5.4 
มาก 8 21.7 
มากท่ีสุด 15 40.5 

รวม 37 100.0 
ท่ีมา:  จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โครงการวจิยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู 
 จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองพบวา่ ปัญหาขาดแคลนเงินทุนและแหล่ง
ทุนสนบัสนุน ส่วนใหญ่ตอบวา่เป็นปัญหาระดบัมากท่ีสุดจ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.6 
รองลงมาตอบวา่เป็นปัญหาระดบัปานกลางจ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.0 เป็นปัญหาระดบั
นอ้ยจ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.2 เป็นปัญหาระดบัมาก 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.5 และเป็น
ปัญหาระดบันอ้ยท่ีสุดจ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.7 (ตารางท่ี 4.22) 
ตารางที ่4.22 แสดงระดบัปัญหาการขาดแคลนเงินทุนและแหล่งทุนสนบัสนุน 

ระดับปัญหา  จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ค่าทางสถิติ 
นอ้ยท่ีสุด 1 2.7 

Std . deviation 1.239 
Variance 1.536 

นอ้ย 6 16.2 
ปานกลาง 10 27.0 
มาก 5 13.5 
มากท่ีสุด 15 40.6 

รวม 37 100.0 
ท่ีมา:  จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โครงการวจิยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู 
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จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองพบวา่ ปัญหาการขาดความรู้ทาง
การตลาดและแหล่งตลาดรับซ้ือส่วนใหญ่ตอบวา่ เป็นปัญหาในระดบัมากท่ีสุดและนอ้ยจ านวน
อยา่งละ 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมาตอบวา่เป็นปัญหาระดบัมากจ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 21.6 เป็นปัญหาระดบันอ้ยท่ีสุดจ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.1 และเป็นปัญหาระดบัปานกลาง
จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.4 (ตารางท่ี 4.23) 
ตารางที ่4.23 แสดงระดบัปัญหาขาดความรู้ทางการตลาดและแหล่งตลาดรับซ้ือ 

ระดับปัญหา  จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ค่าทางสถิติ 
นอ้ยท่ีสุด 3 8.1 

Std . deviation  1.441 
Variance 2.075 

นอ้ย 12 32.5 
ปานกลาง 2 5.4 
มาก 8 21.6 
มากท่ีสุด 12 32.4 

รวม 37 100.0 
ท่ีมา:  จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โครงการวจิยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู 
 จากการศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองพบวา่ ปัญหาการขนส่งและค่าขนส่งสูง
ส่วนใหญ่ตอบวา่ เป็นปัญหาระดบันอ้ยท่ีสุดจ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.2 รองลงมาตอบวา่
เป็นปัญหาระดบันอ้ยจ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.3 เป็นปัญหาระดบัมากจ านวน 7 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 18.9 เป็นปัญหาระดบัมากท่ีสุดจ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.5 และเป็นปัญหาระดบัปาน
กลางจ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.1 (ตารางท่ี 4.24) 
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ตารางที ่4.24 แสดงระดบัปัญหาการขนส่งและค่าขนส่งสูง 
ระดับปัญหา  จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ค่าทางสถิติ 

นอ้ยท่ีสุด 13 35.2 

Std . deviation  1.484 
Variance 2.201 

นอ้ย 9 24.3 
ปานกลาง 3 8.1 
มาก 7 18.9 
มากท่ีสุด 5 13.5 

รวม 37 100.0 
ท่ีมา:  จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โครงการวจิยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู 
 แนวทางแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1) ปัญหาราคาล าไยตกต ่า  จะแกปั้ญหาดว้ยการหาแหล่งขายล าไยอบแหง้ใหม่ ขอให้
รัฐบาลช่วยซ้ือและก าหนดราคาใหสู้งข้ึนตลอดจนรวมกลุ่มกนัต่อรองราคาดว้ยการรวมกลุ่มทั้ง
ต าบลต่อรองกบัพอ่คา้คนกลาง หาตลาดใหผู้ซ้ื้อโดยตรง ไม่ตอ้งผา่นพ่อคา้คนกลาง อยากใหท้าง
เทศบาลต าบลมะเขือแจต้ั้งศูนยรั์บซ้ือขายล าไยอบแหง้เน้ือสีทองของชาวต าบลมะเขือแจ ้

2) ปัญหาราคาวตัถุดิบ(ล าไยสด)สูง  แกปั้ญหาดว้ยการหาแหล่งซ้ือล าไยสดใหม่ ขายล าไย
อบแหง้ในราคาท่ีสูงข้ึนเพื่อชดเชยราคาล าไยสดท่ีสูงข้ึนและรวมกนัซ้ือเพื่อท่ีจะสามารถต่อรองราคา
ได ้

3) ปัญหาราคาเช้ือเพลิง(ราคาฟืน)สูงและหายาก  แกปั้ญหาดว้ยการซ้ือเก็บไวใ้นช่วงท่ี
ไม่ไดอ้บล าไยหรือซ้ือไวต้ั้งแต่ตน้ฤดูและซ้ือเตรียมไวต้ลอดปี 

4) ปัญหามลภาวะ น ้าเสีย อากาศเสีย  แกปั้ญหาดว้ยการขุดบ่อบ าบดัน ้าเสีย ขดุท่อระบาย
น ้าและบ าบดัดว้ยเคร่ืองบ าบดัของเสีย 

5) ปัญหาไม่มีอ านาจต่อรอง  แกปั้ญหาดว้ยการรวมกลุ่มกนัของผูผ้ลิตเพื่อต่อรองราคา
และขอใหห้น่วยงานรัฐช่วยแกไ้ขและสนบัสนุนตลอดจนตอ้งเปรียบเทียบราคากบัผูผ้ลิตแหล่งอ่ืน 

6) ปัญหาขาดแคลนเงินลงทุนและแหล่งทุน  แกปั้ญหาดว้ยการกูย้มืจาก ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) กูย้มืจากนายทุนท่ีมารับซ้ือล าไยอบแหง้(ไม่มีดอกเบ้ีย)
และหาแหล่งเงินทุนเพิ่มข้ึน 

7) ปัญหาการขาดความรู้ดา้นเทคโนโลยกีารผลิตและความรู้ดา้นการตลาดแกปั้ญหาดว้ย
การรวมกลุ่มกนัแลว้เชิญผูท่ี้มีความรู้มาจดัอบรมใหค้วามรู้ ดูแลผลผลิตเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีได้
มาตรฐานและจะตอ้งประชุมปรึกษาหารือกนัในกลุ่มผูผ้ลิตตลอดจนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
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8) แนวทางแกปั้ญหาอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ตอ้งการราคาท่ีแน่นอน อยากใหรั้ฐบาลเขา้มาช่วยใน
การดา้นตลาด 
4.2 การศึกษาต้นทุนการผลติ รายรับ ก าไรและจุดคุ้มทุน 

จากการศึกษาขอ้มูลตน้ทุนการผลิตล าไยอบแหง้สีทองพบวา่ ตน้ทุนคงท่ีซ่ึงประกอบดว้ย 
ค่าก่อสร้างเตาอบล าไยอบแห้งสีทอง จากการเก็บขอ้มูลจ านวน 36 ตวัอยา่ง ผูต้อบแบบสอบถาม
ตอบวา่ ตน้ทุนในการผลิตเตาอบล าไยอบแหง้สีทองมีค่าก่อสร้างต ่าท่ีสุด 25,000 บาท สูงท่ีสุด 
150,000 บาท ค่าเฉล่ียในการก่อสร้างเตาอบล าไยอบแหง้สีทองต่อเตาเป็นเงิน 60,423.61 บาท ค่าพดั
ลมและการติดตั้งจ  านวน 4 ตวัโดยเฉล่ียคิดเป็นเงิน 10,120.31 บาท ระยะเวลาการใชง้านเตาอบและ
พดัลมโดยเฉล่ีย 11.78 ปีหรือประมาณ 12 ปี (ตารางท่ี 4.25) 

ตน้ทุนคงท่ีท่ีเกิดจากถาดตากล าไยอบแหง้สีทองจากตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 
30  ตวัอยา่ง มีจ  านวนถาดต่อเตาต ่าท่ีสุด 100 ถาด มากท่ีสุด 450 ถาด โดยเฉล่ีย 280.46 ถาด ราคาต่อ
ถาดต ่าสุด 45 บาท สูงสุด 70 บาท โดยเฉล่ียราคาถาด 58.18 บาท/ถาด ระยะเวลาการใชง้านต ่าท่ีสุด 
1 ปี สูงท่ีสุด 5 ปี โดยเฉล่ียระยะเวลาการใชง้าน 2.68 ปีหรือประมาณ 3 ปี ค่าก่อสร้างท่ีตากล าไย
อบแหง้สีทองต ่าท่ีสุด 200 บาท สูงท่ีสุด 2,500 บาท โดยเฉล่ียค่าก่อสร้างท่ีตากล าไยอบแหง้สีทอง 
1,058 บาท ระยะเวลาการใชง้านท่ีตากล าไยอบแหง้สีทองโดยเฉล่ีย 4 ปี 
ตารางที่ 4.25 แสดงสรุปตน้ทุนคงท่ีในการผลิตล าไยอบแหง้สีทอง 

ต้นทุนคงทีต่่อเตา 
จ านวนเงิน ระยะเวลาการใช้

งาน 
ค่าเส่ือมราคาต่อปี ค่าเส่ือมราคาต่อ

การอบ 1 คร้ัง 

(บาท) (ปี) (บาท) (บาท) 
ค่าก่อสร้างเตา 57,638.89 12 4,824.98 80.42 
ค่าพดัลม 10,196.16 12 853.52 14.23 
ค่าถาดตากล าไย
(280ถาด x 58 บาท) 

16,240 3 5,413.33 90.2 

ค่าก่อสร้างท่ีตากฯ 1,058 4 264.5 4.4 
รวม 85,133.05 31 11,356.33 189.25 

หมายเหตุ  คิดค่าเส่ือมราคาต่อเตาปีละ 60 คร้ังในช่วงฤดูการผลิต 2 เดือน 
ท่ีมา:  จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โครงการวจิยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู 

จากการศึกษาขอ้มูลตน้ทุนการผลิตล าไยอบแหง้สีทองพบวา่  ตน้ทุนผนัแปรซ่ึง
ประกอบดว้ยค่าล าไยสด ค่าจา้งแรงงานในการแกะเปลือกแกะเมล็ด ค่าจา้งแรงงานในการอบ ค่า
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สารเคมีโปรแตสเซียมเมตาไบซลัไฟท ์ค่าฟืน ค่าไฟฟ้า พบวา่ ตน้ทุนผนัแปรในการผลิตล าไย
อบแหง้สีทองต่อเตาท่ีมีสัดส่วนสูงท่ีสุด คือ ค่าวตัถุดิบ(ล าไยสด) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 (ตาราง
ท่ี 4.26) 
ตารางที่ 4.26 แสดงตน้ทุนผนัแปรในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองต่อเตา 

ต้นทุนผันแปรในการผลติ ในฤดู นอกฤดู 
1  ค่าล าไยสด 11.38 บาท/กก. 7.53 บาท/กก. 
     -  ล าไยสด 1,000 กก./เตา(ราคา/กก.) 11,380 7,530 

2 ค่าจา้งแรงงานแกะล าไย กก.ละ 5.21 บาท/กก. 5.21 บาท/กก. 
     -  รวมค่าจา้งแกะล าไย/เตาเป็นเงิน (600x5.21)* 3,126 บาท  
     -  รวมค่าจา้งแกะล าไย/เตาเป็นเงิน(500x5.21)*  2,605 บาท 

3 ค่าฟืน 924.76 บาท 924.76 บาท 
4 ค่าไฟฟ้า (149.45) 149.45 บาท 149.45 บาท  
5 ค่าเสียโอกาสแรงงานในครอบครัว 3 คน 600   บาท 600   บาท 

รวม 16,180.21 บาท 11,809.21 บาท 
* หมายเหตุ -   เน้ือล าไยท่ีแกะแลว้ในฤดูจะไดเ้น้ือล าไยสูงกวา่นอกฤดู 

-   ค่าจา้งจดัเรียงล าไยใส่ถาดรวมอยูใ่นค่าจา้งแกะ 
  -   ค่าน ้าประปาท่ีใชล้า้งล าไยรวมอยูใ่นค่าจา้งแกะ 

ท่ีมา:  จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โครงการวจิยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู 
 จากการศึกษาตน้ทุนการผลิต รายรับ ก าไรและจุดคุม้ทุนของผูผ้ลิต พบวา่ ตน้ทุนการผลิต
ต่อเตาของการผลิตล าไยอบแหง้สีทองในฤดู จ านวน 16,369.46 บาท เป็นตน้ทุนผนัแปร จ านวน 
16,180.21 บาท/เตา ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าล าไยสด ค่าจา้งแรงงานแกะเปลือกและเมล็ด ค่าฟืน ค่า
ไฟฟ้าและค่าเสียโอกาสของแรงงานในครอบครัว ตน้ทุนคงท่ี จ  านวน 189.25 บาท/เตา ไดผ้ลผลิต
ล าไยอบแหง้เกรดAAA เฉล่ีย 125 กิโลกรัม/เตา ไดก้ าไร จ านวน 1,855.54 บาท/เตา ราคาผลผลิต ณ 
จุดคุม้ทุน เท่ากบั 130.95 บาท/กิโลกรัม ส าหรับตน้ทุนการผลิตต่อเตาของการผลิตล าไยอบแหง้สี
ทองนอกฤดูเป็นจ านวน 11,998.46 บาท/เตา เป็นตน้ทุนผนัแปร จ านวน 11,809.21 บาท ตน้ทุนคงท่ี 
189.25 บาท ไดผ้ลผลิตล าไยอบแหง้สีทองเกรดAA เฉล่ีย 95 กิโลกรัม/เตา ราคาเฉล่ีย 129.40 บาท/
กิโลกรัม รายรับเฉล่ีย 12,293 บาท/เตา ไดก้ าไรจ านวน 189.25 บาท/เตา ราคาผลผลิต ณ จุดคุม้ทุน
เท่ากบั 126.30 บาท/กิโลกรัม(ตารางท่ี 4.27) 
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ตาราง 4.27 แสดงรายรับ ตน้ทุน ก าไรและจุดคุม้ทุนจากการผลิตล าไยอบแหง้สีทอง 
รายรับและก าไร ในฤดู นอกฤดู 

1 รายรับต่อเตา   
 -  ผลผลิต 125  กก. 95  กก. 
 -  ราคาต่อหน่วย 145.8 บาท(เกรด AAA) 129.4 บาท(เกรด AA) 
 -  รายรับต่อเตา 18,225  บาท 12,293 บาท 

2 ตน้ทุนการผลิต   
 -  ตน้ทุนคงท่ี 189.25 บาท 189.25 บาท 
 -  ตน้ทุนผนัแปร 16,180.21 บาท 11,809.21 บาท 
 -  ตน้ทุนรวม 16,369.46  บาท 11,998.46  บาท 

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

ท่ีมา:  จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โครงการวจิยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู 
4.3 ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการผลติ 

ผลการศึกษาประสิทธิภาพการผลิตล าไยอบแหง้สีทองของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนบา้นเหมือง
กวกั หมู่ 5 และกลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปล าไยอบแหง้เน้ือสีทองบา้นใหม่เหมืองกวกั หมู่ 19 
ต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู จ านวน 37 ครัวเรือน โดยใชว้ธีิการ Data Envelopment 
Analysis(DEA) พบวา่ โดยเฉล่ียผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองมีประสิทธิภาพทางเทคนิค(technical 
efficiency)มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 96.9 ส่วนประสิทธิภาพทางดา้นตน้ทุน(cost efficiency)โดย
เฉล่ียผูผ้ลิตมีประสิทธิภาพร้อยละ 90.1 ท าใหป้ระสิทธิภาพการผลิตโดยรวม(allocate efficiency) ซ่ึง
เป็นสัดส่วนของประสิทธิภาพทางดา้นตน้ทุนต่อประสิทธิภาพทางเทคนิค คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
92.9 เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพการผลิตของแต่ละราย พบวา่ มีจ  านวนผูผ้ลิตเพียง 2 รายเท่านั้นท่ีมี
ประสิทธิภาพในการผลิตทั้งทางดา้นเทคนิคและทางดา้นตน้ทุนมีการผลิตเตม็ประสิทธิภาพ คือ 100 
% หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.4 ของผูผ้ลิตทั้งหมดและมีผูผ้ลิตจ านวน 18 รายท่ีมีประสิทธิภาพใน
การผลิตทางดา้นเทคนิคท่ีมีการผลิตเตม็ประสิทธิภาพ คือ 100% หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.6 
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ของผูผ้ลิตทั้งหมด ส าหรับประสิทธิภาพทางดา้นตน้ทุนไม่มีผูผ้ลิตรายใดท่ีมีประสิทธิภาพเตม็ 
100% (ตารางท่ี 4.28) 
ตารางที ่4.28  แสดงการวดัประสิทธิภาพทางเทคนิค ประสิทธิภาพตน้ทุนและการวดั

ประสิทธิภาพโดยรวมของการผลิตล าไยอบแหง้สีทอง 
firm te ae ce te(100%) ae(100%) ce(100%) 

1 0.940 0.829 0.779 94.0 82.9 77.9 

2 1.000 1.000 1.000 100.0 100.0 100.0 

3 1.000 1.000 1.000 100.0 100.0 100.0 

4 0.912 0.901 0.821 91.2 90.1 82.1 

5 0.941 0.870 0.818 94.1 87.0 81.8 

6 1.000 0.853 0.853 100.0 85.3 85.3 

7 1.000 0.899 0.899 100.0 89.9 89.9 

8 0.919 0.947 0.870 91.9 94.7 87.0 

9 1.000 0.851 0.851 100.0 85.1 85.1 

10 0.917 0.918 0.842 91.7 91.8 84.2 

11 0.973 0.938 0.913 97.3 93.8 91.3 

12 0.900 0.913 0.822 90.0 91.3 82.2 

13 1.000 0.892 0.892 100.0 89.2 89.2 

14 0.930 0.994 0.924 93.0 99.4 92.4 

15 1.000 0.989 0.989 100.0 98.9 98.9 

16 1.000 0.956 0.956 100.0 95.6 95.6 

17 0.928 0.944 0.876 92.8 94.4 87.6 

18 1.000 0.919 0.919 100.0 91.9 91.9 

19 0.913 0.928 0.847 91.3 92.8 84.7 

20 1.000 0.965 0.965 100.0 96.5 96.5 

21 0.952 0.958 0.912 95.2 95.8 91.2 

22 1.000 0.885 0.885 100.0 88.5 88.5 

23 1.000 0.974 0.974 100.0 97.4 97.4 

24 1.000 0.881 0.881 100.0 88.1 88.1 

25 1.000 0.954 0.954 100.0 95.4 95.4 

26 1.000 0.913 0.913 100.0 91.3 91.3 

27 0.966 0.957 0.924 96.6 95.7 92.4 

28 0.952 0.933 0.889 95.2 93.3 88.9 

29 1.000 0.905 0.905 100.0 90.5 90.5 

30 0.944 0.930 0.878 94.4 93.0 87.8 

31 0.944 0.930 0.878 94.4 93.0 87.8 

32 1.000 0.921 0.921 100.0 92.1 92.1 

33 1.000 0.938 0.938 100.0 93.8 93.8 

34 0.988 0.975 0.964 98.8 97.5 96.4 

35 0.922 0.962 0.887 92.2 96.2 88.7 

36 0.963 0.959 0.924 96.3 95.9 92.4 

37 0.948 0.903 0.856 94.8 90.3 85.6 

 mean   0.969 0.929 0.901 96.9 92.9 90.1 

Note: te = technical efficiency   ce = cost efficiency   ae = allocative efficiency = ce/te     

ท่ีมา:  จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โครงการวจิยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู 
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4.4 ผลการศึกษาการระดมทุนในชุมชนเพือ่การพึง่พาตนเองของชุมชน 
ผลการศึกษาเร่ือง การจดัหาเงินทุนและการระดมทุนของวสิาหกิจชุมชนโครงการวจิยั การ

จดัการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองของกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนบา้นเหมืองกวกั หมู่ 5 ต.มะเขือแจ ้อ.เมือง จ.ล าพนู 
 จากการส ารวจขอ้มูลครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้ทั้งหมด 29 ครัวเรือน พบวา่จ านวนผูผ้ลิต
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.3 เป็นเพศหญิงจ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 
89.7 (ตารางท่ี 4.29) 
ตารางที ่4.29  แสดงเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ค่าทางสถิติ 
ชาย 3 10.3 

Std . deviation  0.310 
Variance 0.096 

หญิง 26 89.7 
รวม 29 100.0 

 ท่ีมา:  จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โครงการวจิยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู 

จากการศึกษาขอ้มูลผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองพบวา่  ผูผ้ลิตส่วนใหญ่มีอายอุยูร่ะหวา่ง 41-
50 ปี จ  านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.6 รองลงมาผูผ้ลิตมีอายอุยูร่ะหวา่ง 51 - 60 ปีจ  านวน 7 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 24.1  ผูผ้ลิตมีอายอุยูร่ะหวา่ง 30 - 41 ปีจ  านวน 3 ราย  คิดเป็นร้อยละ 10.3 และผูผ้ลิต
มีอายมุากกวา่ 60 ปีจ  านวน 2 ราย  คิดเป็นร้อยละ 6.9 (ตารางท่ี 4.30) 
ตารางที ่4.30 แสดงช่วงอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 

ช่วงอายุ จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ค่าทางสถิติ 
ต ่ากวา่ 30 ปี 0 0.0 

Std . deviation  0.751 
Variance 0.564 

30 – 40 ปี 3 10.3 
41 – 50 ปี 17 58.6 
51 – 60 ปี 7 24.1 

มากกวา่ 60 ปี 2 6.9 
รวม 29 100.0 

ท่ีมา:  จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โครงการวจิยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู 
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จากการศึกษาขอ้มูลผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองพบวา่ ผูผ้ลิตส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบั
ประถมศึกษาจ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.2 รองลงมามีการศึกษาอยูใ่นระดบั ปวส.จ านวน 2 
ราย คิดเป็นร้อยละ 6.9 และมีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและไม่ไดร้ะบุจ านวนอยา่ง
ละ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.4 (ตารางท่ี 4.31) 
ตารางที ่4.31 แสดงระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ค่าทางสถิติ 
ประถมศึกษา 25 86.2 

Std . deviation  1.781 
Variance 3.172 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 0 0.0 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 1 3.4 
ปวช. 0 0 
ปวส. 2 6.9 
ปริญญาตรี 0 0 
ไม่ระบุ 1 3.4 

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

จากการศึกษาขอ้มูลการอบล าไยในแต่ละปีท่ีตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวยีนของผูผ้ลิตพบวา่ ส่วน
ใหญ่ใชเ้งินทุนหมุนเวยีนอยูร่ะหวา่ง 100,001 - 300,000 บาท ต่อครัวเรือนจ านวน 10 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 34.5  รองลงมาใชเ้งินทุนหมุนเวยีนอยูร่ะหวา่ง 60,001 - 100,000 บาท จ านวน 9 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 31.0  ใชเ้งินทุนหมุนเวยีนอยูร่ะหวา่ง 10,000  -  30,000  บาท , 600,001 -1,000,000   บาท
และมากกวา่ 1,000,000 บาทจ านวนอยา่งละ 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.9 และไม่ไดร้ะบุจ านวน 4 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 13.8 (ตารางท่ี 4.32) 
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ตารางที ่4.32    แสดงการใชเ้งินทุนหมุนเวยีนในการอบล าไยเน้ือสีทองในแต่ละปีของผูต้อบ 
แบบสอบถาม 

การใช้เงินทุนหมุนเวยีนต่อ
ครัวเรือน 

จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ค่าทางสถิติ 

   10,000-30,000              บาท 2 6.9 

Std . deviation  2.278 
Variance 5.187 

   30,001-60,000              บาท 0 0.0 
   60,001-100,000            บาท 9 31.0 
  100,001-300,000           บาท 10 34.5 
  300,001-600,000           บาท 0 0.0 
   600,001-1,000,000       บาท 2 6.9 
   มากกวา่ 1,000,000       บาท 2 6.9 
   ไม่ระบุ 4 13.8 

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

จากการศึกษาขอ้มูลผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองพบวา่  ผูผ้ลิตส่วนใหญ่หาเงินทุนหมุนเวียน
มาจากเงินยมืคิดเป็นร้อยละ 70 – 80 และมาจากเงินออมคิดเป็นร้อยละ 20 – 30 (ตารางท่ี 4.33) 
ตารางที ่4.33 แสดงการหาเงินทุนหมุนเวยีนของผูต้อบแบบสอบถาม 

สัดส่วนการหาเงินทุนหมุนเวียน จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
จากเงินยมืร้อยละ70 เงินออมร้อยละ 30 3 10.3 
จากเงินยมืร้อยละ80 เงินออมร้อยละ 20 4 13.8 

ไม่ระบุ 22 75.9 
รวม 29 100.0 

ท่ีมา:  จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โครงการวจิยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู 

จากการศึกษาขอ้มูลผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองพบวา่  ผูผ้ลิตส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ีย คิด
เป็นร้อยละ  8.0 ต่อปีจ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.6 รองลงมาผูผ้ลิตส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ีย คิด
เป็นร้อยละ 6.5 ต่อปี จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.3 ผูผ้ลิตส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ีย คิดเป็นร้อย
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ละ 6.0 ต่อปีจ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.9 และไม่ระบุจ านวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.2(ตาราง
ท่ี 4.34) 
ตารางที ่4.34 แสดงอตัราดอกเบ้ียของผูต้อบแบบสอบถาม 
อตัราดอกเบีย้(ร้อยละ) จ านวนตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ค่าทางสถิติ 

8.0 ต่อปี 8 27.6 

Std . deviation  2.7895 
Variance 7.7814 

6.0 ต่อปี 2 6.9 
6.5 ต่อปี 3 10.3 
ไม่ระบุ 16 55.2 
รวม 29 100.0 

ท่ีมา:  จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โครงการวจิยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู 

จากการศึกษาขอ้มูลผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองสามารถตอบค าถามไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ พบวา่
ผูผ้ลิตส่วนใหญ่กูย้มืเงินมาจาก ธกส. จ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.4 รองลงมาผูผ้ลิตกูย้มืเงินมา
จากกองทุนหมู่บา้น จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.4 ผูผ้ลิตกูย้มืเงินมาจากธนาคารออมสิน 
จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.8 และผูผ้ลิตกูย้มืเงินมาจากสหกรณ์การเกษตร จ านวน 1 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 2.4 (ตารางท่ี 4.35) 
ตารางที ่4.35 แสดงแหล่งหาเงินทุนหมุนเวยีนของผูต้อบแบบสอบถาม 

แหล่งหาทุนหมุนเวยีน จ านวนค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 
จากญาติหรือคนรู้จกั 0 0.0 
จาก ธกส. 26 63.4 
สหกรณ์การเกษตร 1 2.4 
ธนาคารพาณิชย ์ 0 0.0 
ธนาคารออมสิน 4 9.8 
กองทุนหมู่บา้น 10 24.4 

ท่ีมา:  จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแห้งสีทอง โครงการวจิยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู 

จากการศึกษาขอ้มูลผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง พบวา่ ผูผ้ลิตส่วนใหญ่สามารถระดมทุนร่วม
ด าเนินการได ้จ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.9 และผูผ้ลิตไม่สามารถร่วมระดมทุนด าเนินการได ้
จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.1 (ตารางท่ี 4.22) 
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ตารางที ่4.36 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 

จากการศึกษาขอ้มูลผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองพบวา่  ผูผ้ลิตส่วนใหญ่สามารถระดมทุนร่วม
ด าเนินการไดไ้ม่เกิน 1,000  บาท จ  านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.7  รองลงมาผูผ้ลิตสามารถระดม
ทุนร่วมด าเนินการไดไ้ม่เกิน 3,000 บาท จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.2  ผูผ้ลิตสามารถระดมทุน
ร่วมด าเนินการไดไ้ม่เกิน 5,000 บาทและไม่เกิน 10,000 บาท จ านวนอยา่งละ  1 ราย คิดเป็นร้อยละ 
3.4 และผูผ้ลิตไม่สามารถร่วมระดมทุนด าเนินการได ้จ านวน 7  ราย  คิดเป็นร้อยละ 24.1 (ตารางท่ี 
4.37) 
ตารางที ่4.37 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 โครงการวจิยัการจดัการความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู 
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จากการศึกษาขอ้มูลผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองพบวา่  ผูผ้ลิตส่วนใหญ่ตอ้งการเงินทุน
หมุนเวยีนเพิ่มข้ึน จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.4 และผูผ้ลิตไม่ตอ้งการเงินทุนหมุนเวยีน
เพิ่มข้ึน จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.6 (ตารางท่ี 4.38) 
ตารางที ่4.38 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 

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 4.39) 
ตารางที ่4.39 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 
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4.5 การพฒันากระบวนการผลติให้เหมาะสมสอดคล้องกบัทรัพยากรของชุมชน 
 การพฒันากระบวนการผลิตล าไยอบแหง้สีทองเพื่อใหไ้ดรั้บมาตรฐานGMP และมาตรฐาน
อาหารและยา(อย.) ดว้ยงานวิจยัเชิงปฏิบติัการด 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 
 
 

 
 

รูปที ่4.1 กลุ่มวสิาหกจิชุมชนบ้านเหมืองกวกั 
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รูปที ่4.2  การเปิดเวทชีาวบ้านคร้ังที ่1 

  
 2) จดัท าโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการในการคดั แยกและบรรจุล าไยอบแหง้สีทองใหไ้ด้
มาตรฐานดว้ยการเชิญวทิยากรจากคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 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 
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รูปที ่4.3 อบรมการพฒันากระบวนการผลติ 
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รูปที ่4.4  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พฒันากระบวนการผลติล าไยอบแห้งสีทอง 
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รูปที ่4.5 บรรจุภัณฑ์ทีไ่ด้รับการพฒันารูปแบบ 
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สมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชนและผูผ้ลิตอิสระ ไดเ้ห็นความสามคัคีของการรวมกลุ่มและการ
สร้างกลุ่มวสิาหกิจใหเ้ขม้แข็ง ไดท้ราบหลกัหรือขอ้ปฏิบติัในการรวมกลุ่ม คือ การซ่ือตรงต่อเวลา 
ศรัทธาต่อกฎระเบียบและไม่เอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั ไดเ้รียนรู้และเห็นโลกทศัน์ใหม่ ไดแ้นวคิด
ใหม่ๆ ในการปรับปรุงการผลิต การจดัการและการตลาดเกิดทศันคติทางบวกในการรวมกลุ่ม เขา้ใจ
แผนแม่บท เขา้ใจและเรียนรู้ถึงผลของการผลิตท่ีไม่ใชส้ารเคมีและวธีิการผลิตท่ีถูกหลกัอนามยั 

สมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชนและผูผ้ลิตอิสระ มีแนวทางท่ีจะพฒันากระบวนการผลิตโดย
เนน้ความสะอาด จดักระบวนการผลิตใหเ้ป็นระบบ ปรับปรุงหอ้งแกะเน้ือ ควา้นเมล็ดล าไยให้
สะอาด ปราศจากฝุ่ น ปรับปรุงเตาอบล าไยให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อใหใ้ชพ้ลงังานหรือ
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 จะตอ้งรวมกลุ่มกนัซ้ือและ
รวมกลุ่มกนัขายโดยมีผูรั้บผิดชอบในดา้นการตลาด วางแผนแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบใหแ้ต่ละ
บุคคล จะตอ้งมีการประชุมกลุ่มทุกๆ เดือน มีการระดมทุนของสมาชิกเพื่อน ามาเป็นเงินทุน
หมุนเวยีนของกลุ่ม ขอค าปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ 

สมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชนและผูผ้ลิตอิสระใหค้วามคิดเห็นวา่ จะตอ้งพฒันาผลิตภณัฑ์ให้
เป็นสินคา้แปรรูปชนิดอ่ืนๆ เพิ่มข้ึนดว้ย เช่น กาแฟล าไย ทอ๊ฟฟ่ีล าไยและล าไยกวนสามรส เป็นตน้ 
นอกจากน้ีจะสร้างตราสินคา้เป็นของกลุ่มตนเอง ประชาสัมพนัธ์และพฒันาคุณภาพสินคา้ใหไ้ด้
มาตรฐานอาหารและยา(อย.)จนเป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้และน าผลิตภณัฑไ์ปจ าหน่ายในงานต่างๆ จน
สามารถส่งออกไปตลาดต่างประเทศได ้
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รูปที ่4.6 ศึกษาดูงานการรวมกลุ่มวสิาหกจิชุมชน 
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รูปที ่4.7 สรุปผลและเผยแพร่ผลงานวจัิย 
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4.6 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
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 ้
 




