
บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาวจิยัการจดัการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิต
ล าไยอบแหง้สีทองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบา้นเหมืองกวกั หมู่ 5 ต.มะเขือแจ ้อ.เมือง จ.ล าพนู 
สามารถสรุปผลการศึกษาวจิยัไดด้งัน้ี 

5.1 สรุปผลการวจัิย 
 5.1.1 การศึกษาตน้ทุนการผลิต จุดคุม้ทุน ประสิทธิภาพในการผลิตและการระดมทรัพยากร
ในชุมชน 

 5.1.1.1 การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานการผลิตและสภาพปัญหา 
 จากการส ารวจครัวเรือนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองจ านวน 37 ครัวเรือนส่วนใหญ่

เป็นเพศชายมีอายุอยูร่ะหวา่ง 41 – 50 ปี มีการศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษา อาชีพหลกัของผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่คือ อาชีพคา้ขาย มีรายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือนอยูร่ะหวา่ง 5,001 – 10,000 บาท 
ส่วนใหญ่ผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองเป็นผูผ้ลิตอิสระไม่เป็นสมาชิกกลุ่มใด ๆ คิดเป็นร้อยละ  56.8 
จากการศึกษามีจ านวนเตาอบล าไยอบแหง้สีทองทั้งหมดจ านวน 66 เตา ส่วนใหญ่จะมีจ านวนเตาอบ
ล าไยครัวเรือนละ 2 เตา ใชแ้รงงานในครัวเรือนประมาณ 4 คน ผูผ้ลิตส่วนใหญ่จ าหน่ายล าไย
อบแหง้สีทองใหพ้่อคา้รับซ้ือในหมู่บา้น คิดเป็นร้อยละ 54.9 จ  าหน่ายใหพ้อ่คา้รับซ้ือเร่ร้อยละ 31.4 
และจ าหน่ายในตวัเมืองล าพูนและเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 7.8 และจ าหน่ายปลีก คิดเป็นร้อยละ 5.9 

 การศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองพบวา่ ส่วนใหญ่ตอบวา่ ปัญหาราคา
ล าไยอบแหง้สีทองตกต ่า ปัญหาราคาวตัถุดิบคือล าไยสดในฤดูสูง ปัญหาราคาล าไยสดนอกฤดูสูง 
ปัญหาราคาฟืนสูงและหายากอยูใ่นระดบัมาก แต่อยา่งไรก็ตาม ปัญหาน ้าเสีย ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่กลบัตอบวา่เป็นปัญหาในระดบันอ้ย เช่นเดียวกบัปัญหามลพิษทางอากาศ ส่วนใหญ่ตอบ
วา่มีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย 

 นอกจากน้ีปัญหาผลผลิตมีคุณภาพต ่า ปัญหาความรู้ในการพฒันาผลผลิตผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบวา่เป็นปัญหาระดบันอ้ยและปานกลาง ปัญหาการขาดเทคโนโลยใีน
การผลิตผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบวา่ เป็นปัญหาระดบัปานกลาง ปัญหาการขาดการ
รวมกลุ่มในการผลิต ไม่มีอ านาจต่อรอง ส่วนใหญ่ตอบวา่ เป็นปัญหาระดบัมาก ปัญหาขาดแคลน
เงินทุนและแหล่งทุนสนบัสนุนส่วนใหญ่ตอบวา่ เป็นปัญหาระดบัมากท่ีสุด เช่นเดียวกบัปัญหาการ
ขาดความรู้ทางการตลาดและแหล่งรับซ้ือผลผลิต ส่วนใหญ่ตอบวา่ เป็นปัญหาระดบัมากท่ีสุดและ
นอ้ยอยา่งละเท่ากนั ส่วนปัญหาการขนส่งและค่าขนส่งสูง ส่วนใหญ่ตอบวา่ เป็นปัญหาระดบันอ้ย
ท่ีสุด 
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 5.1.1.2 การศึกษาตน้ทุนและจุดคุม้ทุนในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองพบวา่ 

1) การผลิตล าไยอบแหง้สีทองในฤดู 

 ตน้ทุนคงท่ีในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองต่อเตา เป็นเงิน 189.25 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 1.0 ตน้ทุนคงท่ีต่อเตาประกอบดว้ย ค่าก่อสร้างเตา ค่าพดัลม ค่าถาดตากล าไย ค่าก่อสร้างท่ีตาก
ล าไยอบแหง้  

 ตน้ทุนผนัแปรในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองในฤดูต่อเตา เป็นเงิน 16,180.21 บาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.0 ตน้ทุนผนัแปรต่อเตาประกอบดว้ย ค่าล าไยสด ค่าจา้งแรงงานแกะล าไย 
ค่าฟืน ค่าไฟฟ้า ค่าเสียโอกาสของแรงงานในครอบครัว 3 คน 

 ตน้ทุนรวมในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองต่อเตา เป็นเงิน  16,369.46 บาท 

 ราคาล าไยอบแหง้สีทองในฤดู 145.80 บาท รายรับต่อเตา 18,225 บาท ก าไรต่อเตา 
1,855.54 บาท ราคา ณ จุดคุม้ทุนอยูท่ี่ 130.95 บาท/กก. 

2) การผลิตล าไยอบแหง้สีทองนอกฤดู 

 ตน้ทุนคงท่ีในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองต่อเตา เป็นเงิน 189.25 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 2.0    ตน้ทุนคงท่ีต่อเตาประกอบดว้ย ค่าก่อสร้างเตา ค่าพดัลม ค่าถาดตากล าไย ค่าก่อสร้างท่ีตาก
ล าไยอบแหง้ 

 ตน้ทุนผนัแปรในการผลิตล าไยอบแหง้สีทองนอกฤดูต่อเตา เป็นเงิน 11,809.21 
บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.0 ตน้ทุนผนัแปรต่อเตาประกอบดว้ย ค่าล าไยสด ค่าจา้งแรงงานแกะ
ล าไย ค่าฟืน ค่าไฟฟ้า ค่าเสียโอกาสของแรงงานในครอบครัว 3 คน 

 ราคาล าไยอบแหง้สีทองนอกฤดู 129.40 บาท รายรับต่อเตา 12,293 บาท ก าไรต่อ
เตา294.54 บาท ราคา ณ จุดคุม้ทุนอยูท่ี่ 126.30 บาท/กก. 

 5.1.1.3 การศึกษากระบวนการผลิตและมาตรฐานการผลิต 
 ศึกษากระบวนการผลิตและมาตรฐานการผลิต พบวา่ กระบวนการผลิตล าไย

อบแหง้สีทองของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนบา้นเหมืองกวกั หมู่ 5 และบา้นใหม่เหมืองกวกั หมู่ 19 ต.
มะเขือแจ ้ อ.เมือง จ.ล าพนู ใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินจากการทดลองอบแหง้จนไดเ้น้ือล าไยอบแหง้ท่ีมีสี
ทอง แต่เน่ืองจากกระบวนการอบ วสัดุอุปกรณ์และโรงเรือนยงัไม่ไดม้าตรฐานการผลิตอาหารส่งผล
ท าใหคุ้ณภาพของผลผลิตไมไดม้าตรฐาน ซ่ึงมีสาเหตุดงัน้ี 

                1) ล าไยอบแหง้สีทองมีเปลือกเมล็ดล าไยติดเน้ือ เน่ืองจากอุปกรณ์ส าหรับแกะ
เปลือกและควา้นเน้ือยงัไมไดม้าตรฐาน 

                2) มีส่ิงปลอมปนไดแ้ก่ แมลงขนาดเล็ก เศษโลหะท่ีเกิดจากการผกุร่อนของลวด
ตาข่ายรองถาดส าหรับตากล าไยอบแหง้ 
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                 3) ขนาดของล าไยอบแหง้สีทองไม่ไดข้นาดท่ีมาตรฐานโดยเฉพาะอยา่งยิง่การ
ผลิตล าไยอบแหง้สีทองนอกฤดู เน่ืองจากขนาดของล าไยสดท่ีน ามาเป็นวตัถุดิบมีขนาดเล็ก 

                 4) วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตเป็นวสัดุอุปกรณ์ท่ีหาไดภ้ายในทอ้งถ่ิน เช่น ถาด
ส าหรับตากล าไยอบแหง้ ขาดความคงทนและการเก็บรักษายงัไม่ไดม้าตรฐาน 

                 5) ล าไยอบแหง้ท่ีผลิตไดส่้วนใหญ่ไม่มีการตรวจวดัความช้ืนและความหวาน 
เน่ืองจากยงัขาดอุปกรณ์ตรวจวดั 

                 6) ปัญหาไม่มีอ านาจต่อรอง เน่ืองจากในช่วงการผลิตตอ้งใชเ้งินทุนสูง ไม่
สามารถเก็บผลผลิตไวไ้ดน้าน เพราะไม่มีห้องเยน็เก็บผลผลิตและไม่มีเงินทุนหมุนเวยีนเพียงพอ 
ตอ้งรีบขายผลผลิตเพื่อน าเงินมาหมุนเวยีนต่อเน่ืองท าใหถู้กกดราคาซ่ึงราคาถูกก าหนดโดยพอ่คา้คน
กลาง ผูผ้ลิตแทบไม่มีก าไรจนไม่สามารถพฒันากระบวนการผลิตใหไ้ดม้าตรฐาน การผลิตตอ้งใช้
วสัดุอุปกรณ์ง่ายๆ ท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน เช่น ท่ีตากล าไยท าดว้ยไมไ้ผส่านยกสูงจากพื้นไมมี่พลาสติก
หรือวสัดุคลุมถาดท่ีใชต้ากล าไยท่ีอบแหง้แลว้ ถาดท่ีใชต้ากล าไยอบแหง้ท าดว้ยไมไ้ผส่านรองพื้น
ดว้ยลวดตาข่ายขนาดเล็กเพื่อป้องกนัเน้ือล าไยติดถาด เม่ือลวดตาข่ายผกุร่อนก็จะติดและปนเป้ือน
ไปกบัเน้ือล าไยอบแหง้ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค หอ้งบรรจุและสถานท่ีบรรจุหีบห่อไม่ได้
มาตรฐานอนัเน่ืองมาจากปัญหาการขาดแคลนเงินลงทุน นอกจากน้ีการจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ก็
ยงัไม่ไดม้าตรฐานในการจดัเก็บอีกดว้ย  

 5.1.1.4 การศึกษาประสิทธิภาพการผลิต 
 การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตของผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองจ านวน 37 คนพบวา่ 

โดยเฉล่ียผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองมีประสิทธิภาพทางเทคนิค(technical efficiency)มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 96.9 ส่วนประสิทธิภาพทางดา้นตน้ทุน(cost efficiency)โดยเฉล่ียผูผ้ลิตมีประสิทธิภาพร้อย
ละ 90.1 ท าใหป้ระสิทธิภาพการผลิตโดยรวม(allocate efficiency) ซ่ึงเป็นสัดส่วนของประสิทธิภาพ
ทางดา้นตน้ทุนต่อประสิทธิภาพทางเทคนิค คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.9 เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพ
การผลิตของแต่ละราย พบวา่ มีจ  านวนผูผ้ลิตเพียง 2 รายเท่านั้นท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตทั้ง
ทางดา้นเทคนิคและทางดา้นตน้ทุนมีการผลิตเตม็ประสิทธิภาพ คือ 100 % หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 5.4 ของผูผ้ลิตทั้งหมดและมีผูผ้ลิตจ านวน 18 รายท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตทางดา้นเทคนิคท่ี
มีการผลิตเตม็ประสิทธิภาพ คือ 100% หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.6 ของผูผ้ลิตทั้งหมด ส าหรับ
ประสิทธิภาพทางดา้นตน้ทุนไม่มีผูผ้ลิตรายใดท่ีมีประสิทธิภาพเตม็ 100% จากผลการศึกษา
ประสิทธิภาพการผลิตผูผ้ลิตส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคทั้งน้ีเน่ืองจากผูผ้ลิตส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์และใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสั่งสมมาจากความรู้ของครอบครัวในการผลิตล าไยอบแห้ง
สีทอง ส่วนประสิทธิภาพทางดา้นราคาหรือตน้ทุนนั้นผูผ้ลิตไม่สามารถควบคุมราคาวตัถุดิบ(ล าไย
สด)และราคาเช้ือเพลิง(ฟืน)ได ้ท าใหป้ระสิทธิภาพทางดา้นตน้ทุนต ่ากวา่ประสิทธิภาพทางเทคนิค 
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5.1.1.5 การระดมทุนส าหรับการพฒันาวสิาหกิจชุมชน 
 จากการศึกษาขอ้มูลการอบล าไยอบแหง้สีทองพบวา่ ผูผ้ลิตส่วนใหญ่ใชเ้งินทุน

หมุนเวยีนอยูร่ะหวา่ง 100,000 – 300,000 บาทต่อครัวเรือน แหล่งเงินทุนหมุนเวยีนส่วนใหญ่จาก
เงินยมื ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.8 – 8.0 ต่อปี ส่วนใหญ่กูย้มืเงินทุนหมุนเวยีนมาจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บา้น ธนาคารออมสินและสหกรณ์การเกษตร 
ตามล าดบัผูผ้ลิตส่วนใหญ่สามารถระดมทุนด าเนินการในลกัษณะกลุ่มวสิาหกิจได ้แต่จ านวนทุนท่ี
จะระดมไดส่้วนใหญ่ตอบวา่ จะระดมทุนไดไ้ม่เกิน 1,000 บาทต่อครัวเรือน ผูผ้ลิตส่วนใหญ่ตอ้งการ
เงินทุนหมุนเวยีนอยูร่ะหวา่ง 100,001 – 500,000 บาทต่อครัวเรือน 
 5.1.2 การพฒันากระบวนการผลิตใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัทรัพยากรของชุมชน 
 ผูว้จิยัไดจ้ดัท าโครงการอบรมกระบวนการผลิตล าไยอบแหง้สีทองเพื่อใหไ้ดรั้บมาตรฐาน
GMP และมาตรฐานอาหารและยา(อย.) ดว้ยการเชิญวทิยากรจากส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัมา
บรรยายถึงวธีิการอบล าไย การคดั แยก การบรรจุและหีบห่อ ตามมาตรฐานอาหารและยาและตาม
มาตรฐานการผลิตอาหารท่ีดี(Good Manufacturing Practice:GMP)และจดัอบรมเชิงปฏิบติัการใน
การคดั แยกและบรรจุล าไยอบแหง้สีทองใหไ้ดม้าตรฐานดว้ยการเชิญวทิยากรจากคณะ
เทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่มาอบรมเชิงปฏิบติัการในการผลิต คดัแยกและ
บรรจุล าไยอบแหง้สีทองนอกจากน้ียงัจดัท าโครงการศึกษาดูงานการรวมกลุ่มวสิาหกิจชุมชนท่ี
ประสบผลส าเร็จในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อกระตุน้ใหส้มาชิกเกิดแนวคิดในการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่ม
อ านาจต่อรอง ตลอดจนหาแนวทางในการขยายตลาดดว้ยการสร้างตราสินคา้ การแบ่งบรรจุสินคา้
ส าหรับขายปลีกเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ ์ผลการด าเนินการพบวา่ผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองเล็งเห็น
ถึงความส าคญัของการพฒันากระบวนการผลิตล าไยอบแห้งสีทองใหไ้ดม้าตรฐานดงักล่าว แต่
เน่ืองจากก าไรจากการผลิตล าไยอบแหง้สีทองต่อเตาค่อนขา้งต ่าดงักล่าวขา้งตน้ท าใหผู้ผ้ลิตไม่มีการ
สะสมทุนเพียงพอท่ีจะขยายกิจการตลอดจนปรับปรุงกระบวนการคดัแยก การบรรจุ หีบห่อและการ
สร้างตราสินคา้ส าหรับการขายปลีกเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลิตภณัฑ์ ประเด็นปัญหาของผูผ้ลิตคือ 
ผูผ้ลิตไม่มีเวลาในการคดัแยก บรรจุและหีบห่อผลผลิตเพื่อการขายปลีก ตอ้งใชเ้วลาส่วนใหญ่กบั
การอบล าไยอบแหง้ การจดัหาวตัถุดิบและการจา้งแรงงานเพราะการด าเนินการอบล าไยตอ้ง
ด าเนินการวนัต่อวนัในช่วงฤดูกาลผลิต 

5.1.3 การหารูปแบบของวสิาหกิจชุมชนท่ีเหมาะสมกบัทรัพยากรทอ้งถ่ิน 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัผลผลิตและป้องกนัการกดราคาผลผลิตจากคนกลางผูผ้ลิตจะตอ้ง

คดั แยก บรรจุผลผลิตล าไยอบแหง้สีทองเพื่อขายปลีกซ่ึงจะท าใหร้าคาผลผลิตจ าหน่ายในราคาท่ี
สูงข้ึนได ้การคดั แยก บรรจุและจ าหน่ายปลีกผูผ้ลิตไม่สามารถด าเนินการในช่วงฤดูการผลิตล าไย
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อบแหง้สีทองในฤดูได ้เน่ืองจากขาดแคลนแรงงานในช่วงฤดูการผลิตและไม่มีเวลาในการบริหาร
จดัการ คดั แยกและบรรจุหีบห่อ ผูผ้ลิตจะตอ้งเก็บผลผลิตล าไยอบแหง้สีทองไวใ้นห้องเย  นโดย
เสียค่าใชจ่้ายในการเก็บผลผลิต หลงัจากเสร็จส้ินฤดูการผลิตแลว้จึงรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก
น ามา คดัเกรด แยก บรรจุและหีบห่อเพื่อการจ าหน่ายปลีกต่อไป โรงเรือนท่ีใชใ้นการคดั แยก บรรจุ
และหีบห่อ ซ่ึงจะตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง กลุ่มวสิาหกิจชุมชนจะตอ้งรวมตวักนัร้องขอความช่วยเหลือ
ดา้นงบประมาณจากทางราชการหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น เทศบาลต าบล องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั เพื่อขอสนบัสนุนงบประมาณในการสร้างโรงเรือนคดั แยก บรรจุท่ีไดม้าตรฐาน
จึงจะสามารถขอมาตรฐานผลิตภณัฑจ์ากกระทรวงสาธารณสุขได ้การบริหารจดัการควรด าเนินการ
ในรูปสหกรณ์ผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง โดยรับซ้ือผลผลิตล าไยอบแหง้สีทองจากสมาชิกในราคา
ตลาดหรือสูงกวา่ราคาตลาดแลว้น ามาคดั แยก บรรจุเพื่อการจ าหน่ายปลีกโดยใชต้ราสินคา้ท่ีกลุ่ม
ไดรั้บจากการพฒันาตราสินคา้ในงานวจิยัคร้ังน้ีซ่ึงจะตอ้งค านึงถึงคุณภาพสินคา้เป็นส าคญั 

5.2 อภิปรายผลการวจัิย 
 จากผลการศึกษาวจิยัพบวา่ ผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองจ านวน 37 ครัวเรือน รวมจ านวนเตา
ทั้งส้ิน 66 เตา ส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุนเน่ืองจากความยุง่ยากในการเขา้ร่วมและ
ไม่มีเวลาท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกนั สมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชนท่ีเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มใหเ้หตุผลวา่ เพื่อ
รวมกลุ่มกนัซ้ือวตัถุดิบ หาแหล่งทุนและรวมกลุ่มกนัหาตลาดเพื่อการต่อรองท่ีสูงข้ึน ผูผ้ลิตส่วน
ใหญ่จ าหน่ายผลผลิตล าไยอบแหสี้ทองใหพ้อ่คา้รับซ้ือในหมู่บา้นเน่ืองจากความสะดวกในการ
ขนส่งและราคาไมมี่ความแตกต่างกนัมากนกั การศึกษาตน้ทุนการผลิต จุดคุม้ทุน ประสิทธิภาพใน
การผลิตและการระดมทรัพยากรในชุมชน พบวา่ ตน้ทุนการผลิตส่วนใหญ่ของการผลิตล าไย
อบแหง้ต่อเตาเป็นค่าล าไยสด รองลงมาเป็นค่าจา้งแกะเปลือกและเมล็ด จุดคุม้ทุนของผูผ้ลิตจะ
ใกลเ้คียงกบัราคาล าไยอบแหง้ในทอ้งตลาดท าใหก้ าไรต่อหน่วยค่อนขา้งต ่าประกอบกบัช่วงฤดูการ
อบล าไยเป็นช่วงสั้นๆ ประมาณ 2 เดือนท าใหก้ารสะสมทุนของผูผ้ลิตต ่า ประสิทธิภาพของผูผ้ลิต
ส่วนใหญ่จะมีประสิทธิภาพทางดา้นเทคนิคเน่ืองจากผูผ้ลิตมีประสบการณ์ในการอบล าไยมานาน
ส่วนประสิทธิภาพทางดา้นตน้ทุนข้ึนอยูก่บัปริมาณและราคาล าไยสดซ่ึงผูผ้ลิตไม่สามารถควบคุม
ราคาวตัถุดิบหรือล าไยสดได ้เม่ือก าไรนอ้ยการสะสมทุนต ่าการระดมทุนหรือทรัพยากรในชุมชนจึง
เป็นไปไดค้่อนขา้งยาก การศึกษาปัญหาของผูผ้ลิตส่วนใหญ่พบวา่ ปัญหาขาดแคลนเงินทุนและ
แหล่งทุนสนบัสนุนเป็นปัญหาระดบัมากท่ีสุด ปัญหาราคาล าไยอบแหง้สีทองตกต ่าและถูกกดราคา
จากพอ่คา้คนกลาง ปัญหาราคาฟืนสูงและหายากเป็นปัญหาอยูใ่นระดบัมาก แต่ปัญหาผลผลิตมี
คุณภาพต ่า ปัญหาการขาดความรู้ในการผลิตและปัญหามลพิษทางน ้าและอากาศ เป็นปัญหาระดบั
นอ้ยซ่ึงแสดงวา่ ผูผ้ลิตมีความเช่ือมัน่ในคุณภาพสินคา้ของตนและยงัสามารถแกปั้ญหามลพิษทาง
น ้าและอากาศได ้แต่อยา่งไรก็ตามผูผ้ลิตตอ้งประสบกบัปัญหาขาดแหล่งเงินทุนสนบัสนุนและ
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ปัญหาถูกกดราคาผลผลิตค่อนขา้งมาก แต่ทั้งน้ีจากการศึกษากระบวนการผลิตยงัพบวา่ 
กระบวนการผลิต วสัดุอุปกรณ์โรงเรือนยงัไม่ไดม้าตรฐานการผลิตอาหาร 
 การพฒันากระบวนการผลิตใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งทรัพยากรของทอ้งถ่ินนั้น ผูผ้ลิต
ทั้งหมดเห็นดว้ยกบัการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการผลิตใหไ้ดม้าตรฐานแต่เน่ืองจากก าไรของ
ผูผ้ลิตต่อเตาค่อนขา้งต ่าและช่วงเวลาการผลิตล าไยอบแห้งในฤดูสั้นท าใหก้ารสะสมทุนเพื่อขยาย
กิจการต ่าตามไปดว้ย ประกอบกบัการลงทุนสร้างโรงเรือนท่ีไดม้าตรฐานนั้นใชเ้งินทุนค่อนขา้งสูง
ผูผ้ลิตรายยอ่ยจึงไม่สามารถลงทุนด าเนินกิจการดงักล่าวได ้ 
 การหารูปแบบของวสิาหกิจชุมชนท่ีเหมาะสมกบัทรัพยากรทอ้งถ่ินท่ีมีความเป็นไปไดคื้อ 
ผูผ้ลิตตอ้งรวมกลุ่มจดัตั้งเป็นสหกรณ์ผู้ผลติล าไยอบแห้งสีทอง โดยบริหารจดัการในรูปของ
สหกรณ์ การจดัจ าหน่ายควรแยกบรรจุเพื่อการขายปลีกจะท าใหมู้ลค่าเพิ่มของผลผลิตสูงข้ึน
จ าหน่ายไดใ้นราคาสูงข้ึน แกปั้ญหาการกดราคาจากพ่อคา้คนกลาง แต่เน่ืองจากในช่วงฤดูการผลิต
ผูผ้ลิตไม่มีเวลาด าเนินการคดัแยกบรรจุจึงตอ้งเก็บผลผลิตไวใ้นหอ้งเยน็เพื่อน ามาคดั แยก บรรจุ
จ าหน่ายในช่วงนอกฤดูการผลิตดว้ยการสร้างตราสินคา้ตราเหมืองกวกัใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของตลาดและ
ผูบ้ริโภคต่อไป 

5.3 แนวทางแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) การแกปั้ญหาการกดราคาจากพอ่คา้คนกลาง ผูป้ระกอบการตอ้งรวมกลุ่มในการผลิต

เพื่อต่อรองกบัผูซ้ื้อล าไยอบแหง้สีทอง ตลอดจนรวมกลุ่มในการซ้ือวตัถุดิบ เช้ือเพลิงและรวมกลุ่ม
ในการหาแหล่งเงินทุนหมุนเวยีน เม่ือกลุ่มเขม็แขง็ข้ึนจะส่งผลท าใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มา
ช่วยเหลือมากข้ึน 

2) การแกปั้ญหาผลผลิตและกระบวนการผลิตไม่ไดม้าตรฐานเป็นปัญหาขนาดการลงทุน
ไม่เหมาะสมเน่ืองจากผูป้ระกอบการมีเงินลงทุนนอ้ยจึงใชว้สัดุ อุปกรณ์ท่ีหาไดภ้ายในทอ้งถ่ินจึงไม่
เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตอาหาร ดงันั้นการรวมกลุ่มทั้งหมู่บา้นเพื่อเสนอโครงการใหห้น่วยงาน
ในทอ้งถ่ิน เช่น เทศบาลต าบล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเขา้มาช่วยเหลือสร้างโรงเรือนส าหรับ คดั 
แยกและบรรจุท่ีไดม้าตรฐานมากข้ึนตลอดจนการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ท่ีไดม้าตรฐานส าหรับการคดั 
แยกและบรรจุเพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้หรือหาช่องทางการลงทุนดว้ยการขอกูย้มืเงินทุนแบบปลอด
ดอกเบ้ียจากกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อสร้างโรงเรือนคดั แยกและบรรจุท่ีไดม้าตรฐาน เป็นตน้ 

3) ควรมีการประชาสัมพนัธ์ใหห้มู่บา้นเหมืองกวกัหรือต าบลมะเขือแจเ้ป็นแหล่งผลิต
ล าไยอบแหง้สีทองประจ าจงัหวดัล าพนู ดว้ยการจดังานมหกรรมวนัล าไยอบแหง้สีทองประจ าปี
เพราะหมู่บา้นดงักล่าวมีเตาจ านวนมากถึง 66 เตารองรับล าไยสดไดถึ้งวนัละ 66 ตนั และการผลิต
ดงักล่าวเป็นการผลิตดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษ โดยขอความร่วมมือและความ
ช่วยเหลือในการจดังานจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานของจงัหวดั 
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5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดราคาล าไยอบแหง้(อบแหง้ทั้งเปลือกและอบแหง้

เน้ือสีทอง)ท่ีส่งไปจ าหน่ายยงัตลาดประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีนเน่ืองจากราคาถูกก าหนดจาก
พอ่คา้คนกลาง ประกอบกบัตลาดประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีนเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดส าหรับ
ผลผลิตล าไยอบแหง้ของไทย 

2) ควรศึกษาการบริหารจดัการกลุ่มวสิาหกิจชุมชนในรูปแบบสหกรณ์ผูผ้ลิตล าไยอบแหง้
สีทองส าหรับการคดั แยก บรรจุส าหรับการจ าหน่ายปลีกเพื่อแกปั้ญหาการกดราคาจากคนกลางและ
รักษาคุณภาพของผลิตภณัฑใ์หไ้ดม้าตรฐานจนเป็นท่ีรู้จกัของตลาด 




