
บทที ่5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ผลการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาผลิตภณัฑล์ าไยอบแหง้สีทองดว้ยการ
จดัการความรู้ของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน บา้นเหมืองกวกั หมู่ 5 ต.มะเขือแจ ้อ.เมือง จ.ล าพนู สามารถ
สรุปผลการศึกษาวจิยัไดด้งัน้ี 

5.1 สรุปผลการวจัิย 
 1) การศึกษาสภาพและศักยภาพของวสิาหกจิชุมชน 
 การบริหารจดัการกลุ่มของเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้จงัหวดัล าพนู จาก
การศึกษาเก่ียวกบัการรวมกลุ่มของเกษตรกร พบวา่ชาวบา้นยงัไม่เขา้ใจและเห็นถึงความส าคญัของ
การรวมกลุ่มกนัเท่าท่ีควร กลุ่มมีลกัษณะของการจดัตั้งมากกวา่การก่อตั้ง เน่ืองจากเป็นการรวมกลุ่ม
กนั เพื่อขอกูเ้งินเป็นวตัถุประสงคห์ลกั ท าใหไ้ม่เกิดการรวมกลุ่มกนัในการด าเนินกิจกรรมร่วมกนั
อยา่งแทจ้ริง ไม่วา่จะเป็นการพฒันากระบวนการผลิต การขายสินคา้ หรือการจดัหาวตัถุดิบร่วมกนั 
อยา่งไรก็ตามท่ีผา่นมาเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัไดมี้การแบ่งกลุ่มในการท ากิจกรรม ใน 2 ลกัษณะ 
ไดแ้ก่ กลุ่มออมทรัพยส์ัจจะ และกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
  1.1) กลุ่มออมทรัพยส์ัจจะ มีรูปแบบการท างานในลกัษณะการออมทรัพยจ์ากสมาชิก
ในกลุ่มทุกเดือน หากมีสมาชิกตอ้งการใชเ้งินก็จะปล่อยกูใ้หก้บัสมาชิก ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว ้คือ กู้
ไดไ้ม่เกินเงินท่ีตนเองไดอ้อมมาแลว้ ทั้งน้ีกลุ่มมีกิจกรรมการประชุมกลุ่มทุกเดือน มีการอบรมและ
ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการรวมกลุ่ม และมีการอบรมการท าบญัชีจากสหกรณ์จงัหวดั ซ่ึงกลุ่มออมทรัพย์
สัจจะประจ าหมู่บา้นจะมีสมาชิกมากท่ีสุด  
  1.2) กลุ่มวสิาหกิจชุมชน ท่ีจดัตั้งข้ึนมีรูปแบบการท างานท่ียงัไม่เขม้แขง็ เป็นการ
รวมกลุ่มกนัอยา่งหลวม ๆ ตามเง่ือนไขของการสนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นหลกั โดยกลุ่มมี
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการท างานร่วมกนั เช่น การท าสัญญาเงินกูภ้ายในกลุ่มเพื่อมาซ้ือฟืน 
อบรมเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม การอบรมการแปรรูปการผลิต การอบรมเก่ียวกบัการขอสินเช่ือ
จากธนาคาร การจ าน าล าไยอบแหง้เป็นการเก็บล าไยไว ้ในหอ้งเยน็เพื่อใหไ้ดร้าคาท่ีดีข้ึนกวา่เดิม 

การขายล าไยท่ีหา้งบ๊ิกซี การน าผลิตภณัฑไ์ปโชวแ์ละจ าหน่ายท่ีเมืองทองธานีโดยการจบัคู่ธุรกิจของ
พาณิชยจ์งัหวดั และการประกวดผลิตภณัฑล์ าไยอบแหง้ท่ีจงัหวดัล าพนู อยา่งไรก็ตามแนวคิดและ
การด าเนินงานของกลุ่มท่ีผา่นมา ยงัไม่ชดัเจนและมีผลการด าเนินงานไม่ดีนกั ส่งผลใหเ้กิดปัญหา
กลุ่มมีคนท างานนอ้ย (ร้อยละ 13.9) ปัญหาดา้นเวลาของสมาชิกในการท ากิจกรรมร่วมกนัมีนอ้ย
และปัญหาการท าล าไยอบแห้งสีทองของสมาชิกท าเพียงเพื่อหารายไดใ้นยามวา่ง มีคะแนนเท่ากนั 
(ร้อยละ 11.1) ปัญหากิจกรรมของกลุ่มมีนอ้ย กรรมการกลุ่มไม่ความรู้เร่ืองการบริหารอยา่งเป็น
ระบบท่ีดีพอ และกฎกติกา ไม่ชดัเจน ซ่ึงมีคะแนนเท่ากนั (ร้อยละ 9.7) 
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  ส าหรับผูท่ี้เขา้ร่วมกลุ่มวสิาหกิจชุมชนนั้น มีสาเหตุจากตน้ทุนในการผลิตสูงข้ึน 
ราคาขายล าไยอบแหง้ไม่แน่นอน และมีหน่วยงานราชการเป็นผูช้กัชวน โดยมีแรงผลกัดนัท่ีตอ้งการ
ส่วนต่างของก าไรท่ีดีข้ึน จากการขายล าไยสีทองในราคาท่ีสูงข้ึน มีความคาดหวงัในการหาตลาด
ใหม่เพิ่มข้ึน จากจ านวนพอ่คา้คนกลางท่ีรับซ้ือผลิตภณัฑล์ าไยอบแหง้สีทองในจ านวนท่ีมากข้ึน
กวา่เดิม เพื่อใหมี้อ านาจในการต่อรองราคากบัพ่อคา้คนกลาง ตอ้งการกูเ้งินกบัธนาคารเพื่อเป็นทุน
หมุนเวยีน ตลอดจนตอ้งการใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการท างานและเกิดความสามคัคีในกลุ่ม เกิด
การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ถึงแมน้วา่ผลก าไรของกลุ่มจะไม่ดี แต่ก็มีความเขา้ใจกนั 
  ส่วนผูท่ี้ไม่เขา้ร่วมกลุ่มวสิาหกิจชุมชน หรือเรียกอีกอยา่งวา่  “กลุ่มอิสระ” มีเหตุผลท่ี
ไมเ่ขา้ร่วมกลุ่มกบัใคร คือ ไม่มัน่ใจในเร่ืองการแบ่งปันผลประโยชน์ มีความกงัวลใจในเร่ืองความ
โปร่งใสรวมทั้งตวัหวัหนา้กลุ่มดว้ย ไม่อยากมีปัญหาหรือเกิดความบาดหมางใจกบัเพื่อนบา้นและ
สมาชิกในหมู่บา้น กลวัเสียหนา้หากขาดทุน ตลอดจนผลงานของกลุ่มท่ีผา่นมาก็ยงัไม่เป็นท่ี
ประทบัใจ  

2) การพฒันารูปแบบการบริหารจัดการวสิาหกจิชุมชนอย่างบูรณาการในการผลติและ
จ าหน่ายล าไยอบแห้งสีทองทั้งด้านการผลติ การระดมทุนของชุมชน การบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วม การตลาดและการบัญชี 

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 จะตอ้งพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นสินคา้แปรรูปชนิดอ่ืนๆ เพิ่มข้ึนดว้ย เช่น กาแฟล าไย ทอ๊ฟฟ่ีล าไยและล าไยกวน
สามรส เป็นตน้ นอกจากน้ีจะสร้างตราสินคา้เป็นของกลุ่มตนเอง ประชาสัมพนัธ์และพฒันาคุณภาพ
สินคา้ใหไ้ดม้าตรฐานอาหารและยา(อย.)จนเป็นท่ีรู้จกัของลูกคา้และน าผลิตภณัฑไ์ปจ าหน่ายในงาน
ต่างๆ จนสามารถส่งออกไปตลาดต่างประเทศได ้  

จากการศึกษาขอ้มูลการอบล าไยอบแหง้สีทองพบวา่ ผูผ้ลิตส่วนใหญ่ใชเ้งินทุน
หมุนเวยีนอยูร่ะหวา่ง 100,000 – 300,000 บาทต่อครัวเรือน แหล่งเงินทุนหมุนเวยีนส่วนใหญ่จาก
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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 

สรุปผลการสร้างตราสินคา้และการสร้างบรรจุภณัฑ์ใหก้บัผลิตภณัฑล์ าไยอบแหง้สี
ทอง ตราสินคา้ท่ีกลุ่มจะเลือกใชแ้ละพฒันาเป็นตราสินคา้ของล าไยอบแหง้สีทองต่อไป คือ “บา้น
เหมืองกวกั” มีโลโกเ้ป็นรูปพวงล าไยสีน ้าตาลมีใบสีเขียว        ใชส้โลแกนโฆษณาวา่ “ของดีเมือง
หริภุญชยั รสชาติถูกปาก หวาน กรอบ อร่อย” มีต าแหน่งผลิตภณัฑใ์นการแข่งขนั คือ ล าไยคุณภาพ
จากแหล่งก าเนิดแท ้ๆ ก าหนดบุคลิกภาพของตราไว ้    คือเพื่อนคู่ปากท่ีใชท้านเป็นของเล่นเหมือน
ขนมขบเค้ียวได ้และมีความช ่าชองในประสบการณ์ผลิตอนัยาวนาน และมีเอกลกัษณ์ของตรา คือ 
เป็นล าไยเน้ือสีทองคุณภาพสูงจากภูมิปัญญาชาวบา้นบรรจุในถุงพลาสติกใส ขนาดบรรจุตั้งแต่ 50 
กรัม 100 กรัม 150 กรัม 250 กรัม 500 กรัม และขนาดใหญ่สุด 1,000 กรัม ผลการทดสอบตลาดหลงั
การพฒันาแบรนดแ์ละบรรจุภณัฑ ์หลงัจากกลุ่มไดรั้บการพฒันาตราสินคา้และบรรจุภณัฑแ์ลว้ จึง
ไดน้ าไปทดสอบตลาดจริง ณ เจเจ มาร์เก็ตและกาดของฝาก เซ็นทรัล แอร์พอร์ต ซ่ึงไดรั้บความ
สนใจจากผูซ้ื้อเป็นอยา่งมาก โดยจ าหน่ายในราคาท่ีสูงกวา่การชัง่กิโลขายเป็นอยา่งมาก อาทิ บรรจุ
ภณัฑข์นาด 50 กรัม ซ่ึงเป็นบรรจุภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคใหก้ารช่ืนชอบมาก เพราะกะทดัรัด และสามารถ
หยบิและพกพาแบบขนมขบเค้ียวได ้จ  าหน่ายในราคาประมาณ 30 บาท และเม่ือหกัตน้ทุนการท า
บรรจุภณัฑแ์ละค่าเช่าชั้นวางของและค่าใชจ่้ายทางการตลาดอ่ืน ๆ ประมาณ 16 บาท ยงัคงมีก าไร
ประมาณ 14 บาท หรือล าไยอบแหง้ 1 กิโลกรัม หากจ าหน่ายผา่นตราสินคา้และบรรจุภณัฑแ์ลว้ จะ
ไดก้ าไรสุทธิต่อกิโลกรัม 280 บาท ปัญหาส าคญัท่ีพบในการทดสอบตลาดคือ ปัญหาดา้นการเขา้ถึง
ช่องทางจดัจ าหน่าย อนัเน่ืองมาจากผลิตภณัฑล์ าไยอบแห้งสีทองของกลุ่ม ยงัขาดมาตรฐานรับรอง
คุณภาพ   อาทิ มผช. อย. จีเอ็มพี หรือมาตรฐานการรับรองคุณภาพจากแหล่งอ่ืน ๆ และปัญหาสีผวิ
ล าไยท่ีเร่ิมคล ้าหรือด าลงเม่ือจ าหน่ายไปแลว้ประมาณ 2-3 สัปดาห์ ยกเวน้จะเก็บไวใ้นท่ีเยน็ แต่
อยา่งไรก็ตาม บรรจุภณัฑแ์ละตราสินคา้ท่ีพฒันาข้ึนน้ี กลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ในการด าเนินการตลาดและการขายไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ทั้งน้ีตอ้งเอาใจใส่ดูแลตรา
เหมืองกวกัใหเ้จริญเติบโต เป็นตราสินคา้ท่ีมีความย ัง่ยนื มีช่ือเสียง และมีเอกลกัษณ์ต่อไป 
     การพฒันาการจดัท าบญัชีของกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั มีการพฒันาดา้น
วตัถุประสงคข์องการจดัท าบญัชีและระยะเวลาในการจดัท าบญัชี จากเดิมกลุ่มเกษตรกรประสบ
ปัญหาความทอ้ใจในการบนัทึกบญัชีท่ีมีแต่รายจ่ายและไม่สามารถลดรายจ่ายได ้เม่ือไดมี้การ
ติดตามผลการบนัทึกบญัชีและทราบปัญหาดงักล่าว วทิยากร นกัวจิยั และชุมชนจึงร่วมกนัหาทาง
แกไ้ขปัญหาดงักล่าว เพื่อใหเ้กิดความจูงใจในการบนัทึกบญัชี โดยเปล่ียนแปลงเป้าหมายของการท า
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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
ประกวดและผลของการบนัทึกบญัชีท าใหชุ้มชนสามารถลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นและเป็นก าลงัใจ
ในการหารายไดเ้ขา้สู่ครอบครัวไดม้ากข้ึน 

 3) รูปแบบการพฒันาวสิาหกิจชุมชนภายใต้การพึง่พาทรัพยากรภายในชุมชนท้องถิ่น การ
หารูปแบบของวสิาหกิจชุมชนท่ีเหมาะสมกบัทรัพยากรทอ้งถ่ินท่ีมีความเป็นไปไดคื้อ ผูผ้ลิตตอ้ง
รวมกลุ่มจดัตั้งเป็นสหกรณ์ผู้ผลติล าไยอบแห้งสีทอง โดยบริหารจดัการในรูปของสหกรณ์ การจดั
จ าหน่ายควรแยกบรรจุเพื่อการขายปลีกจะท าใหมู้ลค่าเพิ่มของผลผลิตสูงข้ึนจ าหน่ายไดใ้นราคา
สูงข้ึน แกปั้ญหาการกดราคาจากพอ่คา้คนกลาง แต่เน่ืองจากในช่วงฤดูการผลิตผูผ้ลิตไม่มีเวลา
ด าเนินการคดัแยกบรรจุจึงตอ้งเก็บผลผลิตไวใ้นหอ้งเยน็เพื่อน ามาคดั แยก บรรจุจ าหน่ายในช่วง
นอกฤดูการผลิตดว้ยการสร้างตราสินคา้ตราเหมืองกวกัให้เป็นท่ีรู้จกัของตลาดและผูบ้ริโภคต่อไป 

5.2 อภิปรายผลการวจัิย 
 สภาพการรวมกลุ่มของวสิาหกิจชุมชนผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองบา้นเหมืองกวกักลุ่มมี
ลกัษณะของการจดัตั้งมากกวา่การก่อตั้ง เน่ืองจากเป็นการรวมกลุ่มกนัเพื่อขอกูเ้งินเป็นวตัถุประสงค์
หลกัท าใหไ้ม่เกิดการรวมกลุ่มกนัในการด าเนินกิจกรรมร่วมกนัอยา่งแทจ้ริง ไม่วา่จะเป็นการพฒันา
กระบวนการผลิต การขายสินคา้หรือการจดัหาวตัถุดิบร่วมกนั ดงันั้นความเขม้แขง็ของกลุ่มจึงมีไม่
มากเพียงพอ สมาชิกท่ีเขา้มารวมกลุ่มเพื่อตอ้งการผลประโยชน์จากการรวมกลุ่มบางอยา่ง เช่น ตอ้ง
รวมกลุ่มเพื่อขอกูเ้งินซ่ึงเป็นวตัถุประสงคห์ลกั แนวคิดและการด าเนินงานของกลุ่มท่ีผา่นมา ยงัไม่
ชดัเจนและมีผลการด าเนินงานไม่ดีนกั ส่งผลใหเ้กิดปัญหากลุ่มมีคนท างานนอ้ย ปัญหาดา้นเวลา
ของสมาชิกในการท ากิจกรรมร่วมกนัมีนอ้ยและปัญหาการท าล าไยอบแหง้สีทองของสมาชิกท า
เพียงเพื่อหารายไดใ้นยามวา่ง ปัญหากิจกรรมของกลุ่มมีนอ้ย กรรมการกลุ่มไม่มีความรู้เร่ืองการ
บริหารอยา่งเป็นระบบท่ีดีพอและกฎระเบียบของกลุ่มไม่ชดัเจน  
 การพฒันากระบวนการผลิตใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งทรัพยากรของทอ้งถ่ินนั้น ผูผ้ลิต
ทั้งหมดเห็นดว้ยกบัการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการผลิตใหไ้ดม้าตรฐานแต่เน่ืองจากก าไรของ
ผูผ้ลิตต่อเตาค่อนขา้งต ่าและช่วงเวลาการผลิตล าไยอบแห้งในฤดูสั้นท าใหก้ารสะสมทุนเพื่อขยาย
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กิจการต ่าตามไปดว้ย ประกอบกบัการลงทุนสร้างโรงเรือนท่ีไดม้าตรฐานนั้นใชเ้งินทุนค่อนขา้งสูง
ผูผ้ลิตรายยอ่ยจึงไม่สามารถลงทุนด าเนินกิจการดงักล่าวได ้การพฒันาดา้นการตลาดของกลุ่มผูผ้ลิต
เห็นความส าคญัของการพฒันาตราสินคา้ บรรจุภณัฑ์และการหาช่องทางการจดัจ าหน่ายแต่
เน่ืองจากกลุ่มผูผ้ลิตไม่มีความรู้ ความช านาญดา้นการตลาดท าใหก้ารด าเนินการดา้นการตลาด
อาจจะไม่มีความต่อเน่ือง ในความเห็นของสมาชิกกลุ่มเห็นวา่อยากจะเป็นเพียงผูผ้ลิตอยา่งเดียว ซ่ึง
จะผลิตใหไ้ดคุ้ณภาพป้อนตลาดหรือขายส่งใหก้บัพอ่คา้คนกลางอยา่งเดียวซ่ึงไม่ยุง่ยากเร่ือง
การตลาดและปัญหาดา้นการเขา้ถึงช่องทางจดัจ าหน่าย อนัเน่ืองมาจากผลิตภณัฑล์ าไยอบแหง้สีทอง
ของกลุ่ม ยงัขาดมาตรฐานรับรองคุณภาพ   อาทิ มผช. อย. จีเอม็พี หรือมาตรฐานการรับรองคุณภาพ
จากแหล่งอ่ืน ๆ และปัญหาสีผวิล าไยท่ีเร่ิมคล ้าหรือด าลงเม่ือจ าหน่ายไปแลว้ประมาณ 2-3 สัปดาห์ 
 จากสภาพปัญหาดา้นการบริหารจดัการกลุ่มท่ีไม่เขม้แขง็ ไม่มีเวลาในการบริหารการขาย 
ไม่มีเวลาในการคดัแยก บรรจุเพื่อการขายปลีก ตลอดจนปัญหาวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ยงัไม่ได้
มาตรฐาน แนวทางการพฒันารูปแบบวสิาหกิจชุมชนภายใตก้ารพึ่งพาทรัพยากรภายในชุมชน
ทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพของชุมชนและกลุ่มวสิาหกิจคือการจดัตั้งเป็นสหกรณ์ผูผ้ลิต
ล าไยอบแหง้สีทอง จะท าให้ปัญหาเร่ืองการบริหารจดัการกลุ่มท่ีไม่เขม้แขง็ การบริหารเวลาในการ
ด าเนินการดา้นการตลาด การจดัหาแหล่งทุน การจดัการหาวสัดุ อุปกรณ์การผลิตท่ีไดม้าตรฐาน 
ตลอดจนสามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการในลกัษณะของสหกรณ์ผูผ้ลิตล าไย
อบแหง้สีทองไดง่้ายและสะดวกข้ึน 

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
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เพราะหมู่บา้นดงักล่าวมีเตาจ านวนมากถึง 66 เตารองรับล าไยสดไดถึ้งวนัละ 66 ตนั และการผลิต
ดงักล่าวเป็นการผลิตดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษ โดยขอความร่วมมือและความ
ช่วยเหลือในการจดังานจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานของจงัหวดั 

5.4 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยต่อไป 

 1). ควรด าเนินการศึกษาวจิยัตลาดของล าไยอบแหง้ในต่างประเทศวา่พฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคล าไยอบแหง้สีทองเป็นอยา่งไร วตัถุประสงคใ์นการซ้ือล าไยอบแหง้สีทองเพื่ออะไร มี
ปัจจยัอะไรบา้งเป็นตวัก าหนดความตอ้งการซ้ือ มูลค่าเพิ่มของล าไยอบแหง้สีทองในแต่ละช่วงของ
การจดัจ าหน่ายเป็นอยา่งไร เพื่อน าผลการศึกษาวจิยัมาปรับปรุงการผลิต และปรับปรุงผลิตภณัฑ์
ใหก้บัความตอ้งการของผูบ้ริโภคและสอดคลอ้งกบัตลาดในแต่ละประเทศ 

 2). ควรด าเนินการศึกษากระบวนในการจดัตั้งและด าเนินการสหกรณ์ผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สี
ทองวา่ควรจะมีรูปแบบในการจดัตั้งและการด าเนินงานอยา่งไร เพื่อใหก้ารรวบรวมผลผลิต การแบ่ง
บรรจุและการจดัจ าหน่ายล าไยอบแหง้สีทองมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อผูบ้ริโภคไดดี้และสมาชิก
สหกรณ์ผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองสามารถผลิตล าไยอบแห้งสีทองป้อนสหกรณ์ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

  
 




