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งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางที่ได้รับคัดสรร 
เพื่อการน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 

(Thailand Research Expo 2011) 
วันที่  26 - 30 สงิหาคม  2554  ณ  ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์   

เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์  กรุงเทพฯ 
 

เอกสารประกอบการน าเสนอผลงานวิจัย 
 
 
 

ผลงานวิจัยเรื่อง  “สืบสานของเก่าคนเฒ่าเวียงละกอน  
กรณีศึกษาศิลปะการแสดงในประเพณีฟ้อนผี” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกรัชต์  เก่าศิริ 2 

ผลงานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
นวดแผนไทย  บ้านแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง” 

อาจารย์อัจฉราภรณ์   มลิวงค ์  
อาจารย์ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช 

9 

ผลงานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์แก้ว
โป่งขาม  ต.แม่ถอด อ.เถิน  จ.ล าปาง” 

อาจารย์ ดร.เครือวัลย์ วงษ์ไพบูลย์ 11 

ผลงานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคบหมูปรุงรส” อาจารย์ ดร.ศรัญญา วัฒนานนท์ 14 
ผลงานวิจัยเรื่อง  “การบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ของ
กลุ่มอาชีพเพาะเห็ด ต.ปงยางคก  อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง” 

อาจารย์ ดร.รวิภา  ยงประยูร  
อาจารย์ ดร.ธานินทร์  คูพูลทรัพย์ 
อาจารย์จักรกฤษณ์  ฮั่นยะลา 

16 

ผลงานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนเพาะและ
แปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่วะ   ต าบลสันดอนแก้ว  
อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง” 

อาจารย์ณัฐนันท์   ฐิติยาปราโมทย์  
อาจารย์สุขเกษม  ลางคุลเสน 

22 

    
 

โปสเตอร์น าเสนอในงานภาคนิทรรศการ  
ในประเด็น  การพัฒนาชุมชนเพื่องานวิจัย 
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ประวัติสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มีชื่อเดิมว่า วิทยาลัยครูล าปาง  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  9  มิถุนายน       
พ.ศ. 2514  เมื่อวันที่  14   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2535   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ได้พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า   “สถาบันราชภัฏ”  จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏล าปาง
ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ .ศ. 2538 และวันที่ 14 มิถุนายน   พ.ศ.   2547  
พระบาทสมเด็จ   พระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. 
2547 มีผลให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ   ตั้งแต่วันที่  15   
มิถุนายน  พ.ศ.2547  เป็นต้นมา 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ก่อตั้งพร้อมกับการเป็นวิทยาลัยครูล าปาง ภายใต้ชื่อเรียกต่าง  ๆ  
กันเริ่มตั้งแต่เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน  ต่อมาบทบาทของวิทยาลัยครูได้เปลี่ยนแปลงไป  จึงได้รับ         
การจัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยและฝึกอบรม  หลังจากที่ได้มีการออกพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏและ
ขอบข่ายภาระงานของสถาบันราชภัฏล าปาง พ.ศ. 2543  ได้ก าหนดชื่อหน่วยงานว่า  “ส านักวิจัยและ
บริการวิชาการ”  ในปี  พ.ศ.  2546  ส านักวิจัยและบริการวิชาการได้แยกหน่วยงานออกเป็น          
2  หน่วยงาน  คือส านักวิจัยและศูนย์บริการวิชาการ  เมื่อวันที่   9   มีนาคม   พ.ศ.  2548 ได้เปลี่ยน
ชื่อเป็น   “สถาบันวิจัยและพัฒนา”    ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปางกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2548   ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547  
โดยได้ผนวกงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ    สถาบันวิจัยและพัฒนาท าหน้าที่ประสานงานและ
สนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   ในด้านการจัดการงานวิจัยและการจัดการความรู้    
สู่ท้องถิ่นและสังคม 
 
 
 
 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  ได้ก าหนดบทบาทให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง      ท าการสอน  วิจัย  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ปรับปรุงถ่ายทอด  และพัฒนา
เทคโนโลยี   ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
 จากบทบาทดังกล่าวสถาบันวิจัยและพัฒนาได้น ามาก าหนดปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เป้าหมายและวัตถุประสงค์   ดังนี้ 
 

ปรัชญา 
 

การวิจัย บริการวิชาการ และการจัดการความรู้  สู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน สังคม 
และท้องถิ่น 
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วัตถุประสงค ์

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

นโยบายและแผนพัฒนา 

 
  
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือส่งเสริม
งานวิจัยและการบริการวิชาการ  สร้างเครือข่ายวิจัยภายนอก  สู่การพัฒนามหาวิทยาลัย ท้องถิ่น และ
สังคม สามารถแข่งขันในระดับสากลได ้

 
 

 
 

 1.  ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการวิจัยเพื่อการพัฒนา 
2. ส่งเสริมการบริการวิชาการและการน าองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อการพัฒนา 
3. ส่งเสริมการบูรณาการจัดการองค์ความรู้จากงานวิจัย เพ่ือการพัฒนาและบริการวิชาการ 

 
 

  
 

“สร้างพันธมิตรและเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยและบริการวิชาการ  โดยส่งเสริม
สนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการท าวิจัย  พัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้มีทักษะการท าวิจัย 
ด าเนินการต่อยอดผลงานวิจัย  เพ่ือยกระดับการจัดการงานวิจัย ให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  และ
น าไปสู่ การใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งส่งเสริมและผลักดันการให้บริการวิชาการของหน่วยงานต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย  เพ่ือตอบสนองความเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และสามารถ
แข่งขันในระดับสากลได้ ” 

 
 
  

 
            วัตถุประสงค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 1. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยท าการวิจัยและน าไปใช้ประโยชน์ใน
สาขาวิชาต่างๆ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การด าเนินงานและพัฒนาท้องถิ่น 
 2. พัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้มีขีดความสามารถในการท าวิจัย การเผยแพร่ การใช้
ประโยชน์ จากงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ 
 3. ท าการเผยแพร่ผลการวิจัย การให้บริการข่าวสารและประสานงานในการเสาะแสวงหา
แหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย 
 4. ท าการวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อมหาวิทยาลัย   
 5. จัดท าและเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย รวมทั้งผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายน าไปใช้ 
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ยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 6. ท าหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนให้ หน่วยงานจัดการความรู้ และบริการวิชาการ ตาม
ความต้องการของท้องถิ่น 
 7. วิเคราะห์ประเด็นและแนวโน้มของสถานการณ์ของสังคม  

8.  พัฒนาโจทย์วิจัยหรือชุดวิจัยร่วมกับภาคีเครือข่าย เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหา ตามความ
ต้องการของท้องถิ่น 

9.  จัดวางระบบบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
10.  จัดวางระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 
              เป้าหมาย 

1. มีงานวิจัยเกี่ยวกับท้องถิ่นและสากล 
 2. มีแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งภายนอกและภายในเพิ่มขึ้น 

3. มีเครือข่ายการวิจัยและบริการวิชาการ 
4. มีองค์ความรู้ที่น ามาใช้ในการบริการวิชาการ 

 5. มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 
 6. มีอาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการในด้านงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและสร้าง
องค์ความรู้ตามพันธกิจ 
 7. มีระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศด้านงานวิจัย 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยให้เกิดงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่  1 สร้างกลุ่มนักวิจัย 
กลยุทธ์ที่  2 สร้างเครือข่ายภาคีการวิจัย  
กลยุทธ์ที่  3 สร้างโจทย์วิจัย และผลงานสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่  4 ระดมและหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย 
กลยุทธ์ที่  5 วางกลไกการติดตาม การสร้างแรงจูงใจ และการหนุนเสริมการท า

วิจัย และผลงานสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่  6 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดการความรู้จากผลงานวิจัย  และ

ผลงานสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่  7 สนับสนุนการเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานการวิจัย และผลงาน

สร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่  8 จัดการและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
กลยุทธ์ที่  9 ส ร้ า ง ก ล ไ ก ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ขอ ง ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย จ า ก

กระบวนการวิจัย และผลงานสร้างสรรค์   
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ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคม 
กลยุทธ์ที่  1 สร้างกลุ่มผู้บริการวิชาการจากงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่  2 สร้างเครือข่ายภาคีการบริการวิชาการจากงานวิจัย และผลงาน

สร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่  3 บูรณาการงานวิจัยสู่การบริการวิชาการและบูรณาการการบริการ

วิชาการ กับหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
กลยุทธ์ที่  4 ระดมและหาแหล่งทุนสนับสนุนการบริการวิชาการจากงานวิจัย 

และผลงานสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่ 5 วางกลไกการติดตาม การสร้างแรงจูงใจ และการหนุนเสริมการ

บริการวิชาการจากงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่  6 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และจัดการความรู้จากการบริการ

วิชาการจากงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่  7 สนับสนุนการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี งานวิจัยและผลงาน

สร้างสรรค์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การสร้างระบบฐานข้อมูล เพื่อพัฒนางานวิจัย และการบริการวิชาการ 

กลยุทธ์ที่  1 จัดท าข้อมูลด้านต่าง ๆ เพ่ือการบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการ 
และงานสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ที่  2 จัดท าข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ และการบริการ 
กลยุทธ์ที่  3 จัดท าข้อมูลเพ่ือการบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการ และงาน

สร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่  4 สร้างกลไกการเผยแพร่งานวิจัย การบริการวิชาการ และงาน

สร้างสรรค์ 
 

กลุ่มเรื่องท่ีเป็นประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551 - 2553) 
  1. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจอย่างพอเพียง 

2. ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
3. การปฏิรูปการศึกษา 
4. การจัดการน้ า 
5. การพัฒนาพลังงานทดแทน 
6. การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและลดการน าเข้า 

 7. การป้องกันโรคและการรักษาสุขภาพ 
 8. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ 
 9. เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่ส าคัญเพ่ืออุตสาหกรรม 
 10. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 

 



     
 งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เพื่อการน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 

                                                                      (Thailand Research Expo 2011)                   ห น้ า  | 6 
 

กลุ่มเรื่องท่ีเป็นประเด็นเร่งด่วนในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และสังคม  
 1. ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี / องค์ความรู้สู่ชุมชน 
 2. ด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่สากล 
 3. ด้านปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาก าลังคนตามความต้องการท้องถิ่น 
 4. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการ 
                        ในพระราชด าริ   
 5. ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 6. ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
 7. ด้านการจัดการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ให้กับกลุ่ม 
                        วิสาหกิจ 
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บทสรุปงานวิจัย 
 ป๋าเวณีฟ้อนผีจาวละกอน 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกรัชต์  เก่าศิริ 

************************* 
 

วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยครั้งนี้ เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น อันเน้น
การรักษามรดกทางวัฒนธรรมสืบไป 

คุณค่าของประเพณีที่ปรากฏจากงานวิจัย 
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ผลจากความเชื่อ 
คุณค่าเป็นที่ทราบกันทั่วไปอยู่ในส่วนของ ใบ ดอก ผล ซึ่งเป็นส่วนที่มองเห็น  ส่วนที่มอง

ไม่เห็น คือ ราก เป็นคุณค่าที่ต้องวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งจึงจะปรากฏ 
ด้วยความเชื่อที่ว่าหลังความตายวิญญาณจะออกจากร่างและวนเวียนอยู่ใกล้ ๆ ชนบาง

กลุ่มจึงได้เชิญวิญญาณบรรพบุรุษให้สถิตอยู่ในเรือนผี (Spirit House) ภายในบริเวณบ้าน และ
จะน าทางเซ่นสรวงสังเวยดวงวิญญาณกันอย่างเป็นระบบแห่งช่วงเวลา เรือนผีที่ว่านี้ล้านนา
เรียกว่า “หอผี” ในจังหวัดล าปางปรากฏหอผี ๓ ลักษณะ แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

หอผีมด 
 
 
 
 
 
 

 หอผีเม็ง              หอผีมดซอนเม็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีเซ่นสรวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษในล าปางปรากฏอยู่ ๒ พิธี คือ การเลี้ยงดัก หรือเรียกว่า 
กิ๋นต้อม และการเลี้ยงฟ้อน หรือผีผาม ในงานวิจัยพบว่าผีผาม หรือการเลี้ยง ฟ้อนปรากฏใน ๓ 
รูปแบบ คือ ป๋าเวณีฟ้อนผีมด ป๋าเวณีฟ้อนผีเม็ง และป๋าเวณีฟ้อนผีมดซอนเม็ง  แต่ละหอผีจะประกอบ
พิธีตามความเชื่อท่ีเคยปฏิบัติกันมาของบ้านเก๊าผี อันเป็นเอกลักษณ์จ าเพาะ 

ข้อเสนอจากการวิจัย ถึงแม้ว่าการประกอบพิธีกรรมประเพณีฟ้อนผีจ าต้องปรับเปลี่ยนไปตาม
บริบทของสังคม อันเป็นไปตามวัฏจักรของวัฒนธรรมก็ตาม ต้องคงแก่นของพิธีซึ่งเป็นรากเหง้าและ
จิตวิญญาณของพิธีกรรมที่เป็นภูมิปัญญา และกุศโลบายของบรรพบุรุษเอาไว้ เพ่ือให้ประเพณีฟ้อนผีเป็น
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป 

งานวิจัยนี้ท าการศึกษาจากแง่มุมของคนใน (Insider’ views)  ให้ความหมายด้วย
การตีความ (interpretation) น าเสนอข้อมูลในเชิงพรรณนา (descriptive) โดยการอิงหลักการรอบ
ด้าน (holistic principle) 
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บทสรุปงานวิจัย 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกจิชุมชน 

นวดแผนไทยบ้านแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
 

The Herbal Product development to community Product Standard  of 
Thai massage occupational Group Ban maeta Maeta District Lampang Province 

 
อัจฉรา มลิวงค์ 1  ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช 2 

1,2  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  119 หมู่ 9 ต าบลชมพู อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 52100 

************************** 
 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาศักยภาพของกลุ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (2) ศึกษา

แนวทาง และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยบ้านแม่ทะสู่กระบวนการรับรอง
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
(participatory action research) เครื่องมือในการวิจัย คือ การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึก 
การจัดเวทีเสวนา การสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของนักวิจัยและกลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนนวดแผนไทยบ้านแม่ทะ จ านวน 8 คน จากการที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม (SWOT) 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มมีจุดแข็งคือ สมาชิกกลุ่มมีความร่วมมือร่วมใจในการด าเนินงาน  
มีความเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้การ
สร้างการเรียนรู้แนวทางการน าผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
ส่วนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มต้องการพัฒนาน้ ามันหอมระเหย (น้ ามันเหลือง)     
เข้าสู่การรับรองมาตรฐาน มผช. จึงต้องเติมเต็มให้สมาชิกกลุ่มมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน มผช. โดยได้รับค าแนะน าจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง และให้เป็นหน่วยงานหนุนเสริม 
ผลักดันและสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ คือ การ
สร้างองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกและให้สมาชิกในกลุ่มเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมที่สุดเพ่ือพัฒนา
ไปสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าปางเป็นหน่วยหนุนเสริม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 น ามันหอมระเหยผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกกลุ่ม
ต้องการพัฒนาสู่การรับรองมาตรฐาน มผช. ภาพที่ 1 เวทีวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม ( SWOT) 
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[3] สุวิมล  กลางประพันธ์. (2551). แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพ ในพื้นที่โครงการพระราชด าริ
หมู่บ้านสหกรณ์สู่การเป็นองค์กรจัดการตนเอง อ าเภอสันก าแพง กิ่งอ าเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 เวทีเติมเต็มความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เข้าสู่การรับรองมาตรฐาน มผช. 

ภาพที่ 3 ภาพสมาชิกกลุ่มช่วยกันกรอกน้ ามันหอม
ระเหยใส่ขวดเพื่อน าออกจ าหน่าย 
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บทสรุปงานวิจัย 
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แก้วโป่งข่ามชุมชนบ้านนาบ้านไร่  ต าบลแม่ถอด 

อ าเภอเถิน จังหวัด ล าปาง 
 

Developing Package of Kaew Pong Kham at Baannabaanrai Community,  
Mae Thod Sub-District, Theon District, Lampang Province 

 
ดร. เครือวัลย์  วงษ์ไพบูลย์   สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
โทรศัพท์ 081- 960 2442  e-mail : kruawon@hotmail.com 

 
บทน า 

ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยส าคัญในการจ าหน่ายสินค้า ที่ต้องผนวกสหวิชาการทุกศาสตร์
เข้าด้วยกัน เพ่ือสามารถคุ้มครองการเสื่อมสภาพและยืดอายุสินค้า เพ่ิมความสะดวกในการล าเลียง
ขนส่ง ตลอดจนสามารถดึงดูดลูกค้าและโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าไปในตัว  และเป็นการเพ่ิมมูลค่า
ให้กับสินค้าด้วย  บรรจุภัณฑ์จึงมีประโยชน์มากกว่าเป็นเพียงแค่อุปกรณ์ที่รองรับและบรรจุสินค้า   
แต่จากการสัมภาษณ์ และสอบถามผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แก้วโป่งข่าม ในร้านจ าหน่ายของที่ระลึก     
และศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชนหน้าวัดบ้านนาบ้านไร่ ต าบลแม่ถอด พบว่า นักท่องเที่ยวมีความนิยม
และ ชื่นชมในผลิตภัณฑ์แก้วโป่งข่าม แต่มีความต้องการให้ ผู้จัดจ าหน่ายพัฒนารูปแบบของ         
บรรจุภัณฑ์แก้วโป่งข่าม เพ่ือน าไปเป็นของฝาก หรือของที่ระลึก ซึ่งจะท าให้เป็นของฝากที่มีคุณค่า 
และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังไม่มีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์  ท าให้ไม่
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งไม่สามารถสร้างแรงจูงใจในการแวะชม หรือเลือกซื้อ
ของนักท่องเที่ยว   

ถึงแม้ว่ากลุ่มจัดท าแก้วโป่งข่ามต าบลแม่ถอด จะเป็นการรวมกลุ่มกันเพียงแห่งเดียวของ
ประเทศไทย  จนกระทั่งสามารถผลิตแก้วโป่งข่ามเป็นผลิตภัณฑ์ของฝาก ของที่ระลึก ที่กระบวนการ
ผลิตนั้น จากการเจียระไน การเผา การขัด และกรรมวิธีต่างๆ จนออกมาเป็นเครื่องประดับ เช่น        
หัวแหวน จี้ห้อยคอ ต่างหู หรือแก้วโป่งข่ามแบบเป็นหิน ที่ยังมิได้เจียระไนเป็นต้น  แต่ขาดการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์แก้วโป่งข่าม  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แก้วโป่งข่ามจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างรายได้
ให้เกิดข้ึนแก่ชุมชนต าบลแม่ถอด อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง ได้เป็นอย่างดี 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์และการท่องเที่ยวชุมชนบ้านนาบ้านไร่  ต าบลแม่ถอด  อ าเภอเถิน  

จังหวัดล าปาง    
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าท่ีระลึกของนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่บ้านนาบ้านไร่  

ต าบลแม่ถอด  อ าเภอเถิน  จังหวัดล าปาง 
 

3. เพ่ือศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แก้วโป่งข่ามชุมชนบ้านนาบ้านไร่   ต าบลแม่ถอด   
อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 

 
วิธีการวิจัยและการด าเนินการ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์แก้วโป่งข่าม เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้าน
นาบ้านไร่     ต าบลแม่ถอด อ าเภอเถิน จังหวัด ล าปาง เป็นการวิจัยและพัฒนา ที่ได้ผลการวิจัยจาก
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสาร(Documentary Study) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) การสังเกตภาคสนาม (Field Observation) เพ่ือค้นหาบริบทและสภาพปัญหา ตลอดจน
หาแนวทางในการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมกันของชุมชน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์และการท่องเที่ยวชุมชนบ้านนาบ้านไร่  ต าบลแม่ถอด  อ าเภอเถิน 
จังหวัดล าปาง   มีวิธีการศึกษาดังนี้ 

1.1 การ ส ารวจและศึกษาสถานการณ์การท่องเที่ยวชุมชนชุมชนบ้านนาบ้านไร่  ต าบล 
แม่ถอด  อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง   ประกอบด้วยกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ  

         1.1.1  ศึกษาข้อมูลสถานการณ์การท่องเที่ยวชุมชน     ในต าบลแม่ถอด ในอดีต 
จากการสัมภาษณ์ และข้อมูลเอกสารต่างๆ 

    1.1.2  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลสถานการณ์การท่องเที่ยวชุมชน ในต าบลแม่ถอด   
ในปัจจุบัน จากการส ารวจและสัมภาษณ์ 

1.2 การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ระลึกของนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่บ้านนาบ้านไร่ 
ต าบลแม่ถอด  อ าเภอเถิน  จังหวัดล าปาง มีวิธีการศึกษาดังนี้ 
           1.2.1 การส ารวจและศึกษาพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวส ารวจ
และศึกษาข้อมูลพฤติกรรมการซื้อของท่ีระลึกของนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่บ้านนาบ้านไร่ ต าบลแม่ถอด        
ในปัจจุบันจากการส ารวจ , สัมภาษณ์และการสังเกต 

         1.2.2 จัดเวทีประชาคมเพ่ือชี้แจงสร้างความเข้าใจ และระดมความต้องการและความ 
คิดเห็นของชุมชน 

1.3 เพ่ือศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แก้วโป่งข่ามชุมชนบ้านนาบ้านไร่   ต าบลแม่ถอด  
อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง มีวิธีการศึกษาดังนี้ 

              1.3.1 การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์แก้วโป่งข่ามและวิเคราะห์
บรรจุภัณฑ์ของตนเองกับรายได้ที่เกิดข้ึนจากอดีตถึงปัจจุบัน 

              1.3.2 การ ออกแบบบรรจุภัณฑ์และการน าไปใช้ 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่าในระยะแรกทางกลุ่มเน้นการสร้างรายได้หรือสร้างยอดขายเป็นหลักจึงใช้
บรรจุภัณฑ์ที่เรียบง่ายสะดวกราคาถูกคือ ถุงพลาสติกใสแต่เมื่อนักท่องเที่ยวมาซื้อผลิตภัณฑ์และอยาก
ได้บรรจุภัณฑ์สวยงามเพ่ือน าไปเป็นของฝากหรือของที่ระลึก ท าให้ทางกลุ่มร่วมกันคิดเพ่ิมคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์แก้วโป่งข่ามที่มีต่อชุมชน และตกลงที่จะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มที่เน้นการอธิบายถึง
ความเป็นมาของแก้วโป่งข่ามและภูมิปัญญาชาวบ้านในการสืบทอดการเจียระไนแก้วโป่งข่ามของ
ชุมชนบ้านนาบ้านไร่  ขณะนี้อยู่ในขั้นทดลองว่าจะด าเนินการในลักษณะของถุงผ้าหรือถุงกระดาษท่ี
ท าจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเช่นกระดาษสา หรือกระดาษใยสับปะรดและร่วมกันคิดค้นอัตลักษณ์
ของกลุ่มท่ีจะน ามาปรากฏในบรรจุภัณฑ์ที่มิใช่เพียงแค่แก้วโป่งข่ามคือสินค้าท่ีสร้างรายได้ให้กับชุมชน
เพียงอย่างเดียวแต่ก าลังมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ให้สะท้อนถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณ 

1. ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  นางสาวเรืองวรรณ  บัวนุช  เยี่ยมชมและให้ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก้วโป่งข่าม  ให้กับสมาชิก 

2. ผู้อ านวยการเพ็ญศรี ทองนพคุณ  ผู้อ านวยการศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณีเพ่ือการส่งออก  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมและให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
แก้วโป่งข่าม  ให้กับสมาชิก 

3. คุณทานทัต  ยมเกิด  นักวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก้วโป่งข่าม  ให้กับสมาชิก 

4. นายก รองนายกและผู้บริหารอบต. แม่ถอด ที่ให้การสนับสนุน 
5. สมาชิกกลุ่มเจียระไนแก้วโป่งข่ามบ้านนาบ้านไร่ ต าบลแม่ถอด  อ าเภอเถิน ที่ให้ความ

ร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง 
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บทสรุปงานวิจยั 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคบหมูปรุงรส 

 
ดร.                 

นางสาวริศรา แก้วเคน และ นางสาวสุกานดา สมบัติ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
Email : w_saranya@hotmail.com 

**************************** 
 
 แคบหมูเป็นอาหารพ้ืนบ้านของภาคเหนือ การท าแคบหมูเป็นวิธีการแปรรูปอาหารที่เกิดจาก
ภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน การผลิตแคบหมูเริ่มจากการน าหนังหมูที่อาจมีมัน
แข็งอยู่ด้วย ตัดเป็นชิ้น น าไปต้มและท าให้แห้งด้วยแสงแดด หรืออาจน าไปเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆ แล้ว
น าไปทอดให้พองได้เป็นแคบหมูที่กรอบ ผลิตภัณฑ์แคบหมูที่จ าหน่ายทั่วไปจะมีลักษณะ และรสชาติที่
คล้ายๆ กันท าให้ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตไม่แตกต่างกันมาก งานวิจัยนี้เห็นถึงความส าคัญในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แคบหมูให้มีความหลากหลายทาด้านรสชาติมากขึ้น ซึ่งสามารถเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์
แคบหมู และเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์แคบหมูได้อีกด้วย  

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคบหมูปรุงรสได้ท าการส ารวจพฤติกรรมและความต้องการ
ของผู้บริโภคพบว่า มีความต้องการแคบหมูปรุงรสน้ าพริกหนุ่ม 34% น้ าพริกตาแดง 23%           
16% กระเทียมอบเนย 12%     พริกเผา 10% และ  ะเพ   5%  โดยต้องการให้แคบหมูมีลักษณะ
แท่ง และต้องการภาชนะบรรจุชนิดซองพลาสติกใส ขนาดบรรจุประมาณ 50 – 100 กรัม ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์แคบหมูปรุงรสน้ าพริกหนุ่มโดยการพัฒนาขนาดและลักษณะของ
แคบหมู และผงปรุงรสน้ าพริกหนุ่มพร้อมทั้งบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคบหมูปรุงรสน้ าพริก
หนุ่มเริ่มจากการหารูปแบบผลิตภัณฑ์ในอุดมคติโดยใช้แผนภาพ Ideal profile และท าการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ได้ใกล้เคียงกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ตาม Ideal profile           ตามแผนภาพที่ 1 

mailto:w_saranya@hotmail.com
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แผนภาพที่ 1. แสดง ลักษณะของผลิตภัณฑ์แคบหมูปรุงรสน้ าพริกหนุ่มในอุดมคติ (I) และผลิตภัณฑ์ที่
พัฒนา (P) 
  ผลิตภัณฑ์แคบหมูปรุงรสน้ าพริกหนุ่มที่พัฒนาแล้วได้น าไปทดสอบการยอมรับของ
ผู้บริโภคพบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อสีลักษณะด้านต่างๆของผลิตภัณฑ์ดังนี้ ด้ านสี 95%      
ด้าน ล    98% รสชาติ 93% และค   ชอบ    99%  
 

            
             

           

                                   
                       

     085-1148184
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บทสรุปงานวิจัย 
การบริหารจัดการเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลกับเศษวัสดุเหลือใช้ 

ของกลุ่มอาชีพการเพาะเห็ดต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
 

รวิภา ยงประยูร*, ธานินทร์ คูพูลทรัพย์ และ จักรกฤษณ์ ฮ่ันยะลา 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานสู่ชุมชน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

119 หมู่9 ต าบลชมพู อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง อีเมลล์: RAWIPHA_Y@lpru.ac.th 
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บทคัดย่อ 

การศึกษารูปแบบของเทคโนโลยีกระบวนการทางความร้อนในการแปรรูปชีวมวลที่เหมาะสม
ในการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดในต าบลปงยางคก อ าเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดล าปางนี้ มีเป้าหมายที่จะประเมินแนวโน้มความเป็นไปได้ของการบริหารจัดการ เศษ
วัสดุเหลือใช้ด้วยเทคโนโลยีในเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรซึ่งประกอบด้วย วัสดุที่ใช้เพาะเห็ดแล้ว 
และ ถุงพลาสติก จากการพิจารณาผลกระทบทั้งในเชิง เทคนิค เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจ
กลายเป็นกรณีศึกษาหรือการน าผลไปใช้ส าหรับโครงการที่มีลักษณะและองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกัน  

ผลการประเมินตามขอบเขตของงานวิจัยบ่งชี้ว่า การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ของกลุ่ม
อาชีพเพาะเห็ด  ต.ห้างฉัตร  อ.ปงยางคก  จ.ล าปาง  มีแนวโน้มความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงบวกแก่ชุมชนด้วยเทคโนโลยี  /กระบวนการไพโรไลซิส     )เครื่องอภิวันท์  1 – 2) ซึ่งได้     
ค่าคะแนนสูงสุดคือ 61 คะแนน 

 
ค าส าคัญ เทคโนโลยีกระบวนการทางความร้อนในการแปรรูปชีวมวล, กลุ่มอาชีพเพาะเห็ด 
 
Abstract 

A purpose of this research is to study an optimization in Mushroom Waste 
Management at Pongyangkok Distrtrict, Lampang Province Working Group by 
Conversion Process Application. In which to assess or predict a possibility for the 
management of agricultural residues as a material used to cultivate mushrooms and 
plastic bag. Considering a positive impact in technical, economic and environmental 
that will be a useful case study for another community which same factor and 
character of working groups.  

A result of this research shown that the best situation for community 
agricultural residues management was generated by using a Pyrolysis Technology 
(Aphiwan 1-2) due to a maximum rating score is 61. 

 

mailto:RAWIPHA_Y@lpru.ac.th
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Keyword Biomass Themochemical Conversion Process, Mushroom Working Group 
 
วัตถุประสงค์  

เพ่ือศึกษาแนวทาง  /รูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีกระบวนการทางความร้อนในการแปรรูปชีวมวล  

 
บทน า 
 

ปัจจุบันโลกใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงชีวภาพในปริมาณไม่มาก คือ ประมาณร้อยละ 15 
เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการค้นคว้าพยายามใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงชีวภาพมากขึ้น  โดยเฉพาะใน
ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่นในยุโรปมีการน าเชื้อเพลิงชีวภาพไปใช้เพ่ือการผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าขนาด
เล็กและใช้ในภาคเกษตรกรรม เป็นต้น การใช้พลังงานทั่วโลกต่างมุ่งเน้นไปที่ พลังงานเชิงพาณิชย์ เช่น 
น้ ามัน ก๊าซ ธรรมชาติ หรือ ถ่านหิน ซึ่งพลังงานเหล่านี้ นอกจากจะสร้างมลพิษ แล้วยังเป็นพลังงานที่
ใช้แล้วหมดไป  (Non- renewable energy) ซึ่งในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่มุ่งเน้นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ความต้องการพลังงานเป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็น เพ่ือน าไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน สิ่ งหนึ่ งที่ ทุ กประเทศต้องแลกกับการพัฒนาทาง เศรษฐกิจ  คือ  การสูญเสี ย
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน พร้อมกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่แย่ลง การที่จะน าประเทศไปพ่ึงพิง
เฉพาะพลังงานประเภทนี้เป็นหลักนั้นสามารถท าได้เพียงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น การแสวงหาแหล่ง
พลังงานใหม่พร้อมสร้างจิตส านึกให้ประหยัดพลังงานจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ควบคู่กันไป ประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีพ้ืนฐานเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม มีผลผลิตและอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร
มากมาย  โดยที่ผลผลิตหลักและเศษวัสดุหรือของเหลือใช้เหล่านั้น  สามารถน ามาประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์หรือแปรรูปให้เป็นพลังงานหรือเชื้อเพลิงเพ่ือทดแทนการใช้พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป  หรือ
พลังงานส่วนใหญ่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ [1]  

กระบวนการเปลี่ยนของเสีย /ขยะให้เป็นพลังงาน สามารถกระท าได้โดยการใช้เทคโนโลยีการ
แปรรูปชีวมวล ซึ่งเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของของเสีย  /ขยะ ให้มี
คุณค่ามากขึ้นกว่าเดิมนั้น สามารถแบ่งได้เป็น  3 เทคโนโลยีหลักๆ คือ กระบวนการเปลี่ยน

องค์ประกอบทางเคมีโดยวิธีทางเคมี (Chemical Conversion Process) , ชีวเคมี (Biochemical 
Conversion Process) และ กระบวนการเปลี่ยนองค์ประกอบทางเคมีโดยใช้พลังงานความร้อน 
(Themochemical Conversion Process) โดยที่กระบวนการเปลี่ยนองค์ประกอบทางเคมีโดยใช้
พลังงานความร้อนนี้ยังสามารถจ าแนกออกเป็นกระบวนการย่อยๆได้อีก 3 กระบวนการ คือ 
กระบวนการเผาไหม้ (Combustion Process) กระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis Process) และ 
กระบวนการแก๊สซิฟิเคชัน (Gasification Process) [2] ซึ่งมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
เปลี่ยนองค์ประกอบทางเคมีโดยใช้พลังงานความร้อน ดังนี้   
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ขอบเขตงานวิจัย  
ศึกษารูปแบบของเทคโนโลยีกระบวนการทางความร้อนในการแปรรูปชีวมวลที่เหมาะสมใน

การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดในต าบลปงยางคก อ าเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ในเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรซึ่งประกอบด้วย วัสดุที่ใช้เพาะเห็ดแล้ว 
และ ถุงพลาสติก  
 
วิธีท าการวิจัย 

1. วิเคราะห์ และประเมิน ปริมาณ คุณสมบัติและการกระจายตัวของเศษวัสดุเหลือใช้ของกลุ่ม
อาชีพการเพาะเห็ด 

2. วิเคราะห์ และประเมินกิจกรรมการใช้พลังงานประเภทเชื้อเพลิงและแก๊สหุงต้มซึ่งมาจากการ
ลงพื้นที่เพ่ือสอบถามข้อมูลจริงของกลุ่มอาชีพ 

3. รูปแบบ ลักษณะ รายละเอียด ตลอดจนแนวโน้มของการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีในการ
แปรรูปชีวมวล 
 

ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลศักยภาพการเป็นเชื้อเพลิงของก้อนวัสดุที่ใช้เพาะเห็ดแล้วของกลุ่มอาชีพเพาะเห็ด ซึ่ง 

ในงานวิจัยนี้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นเชื้อเพลิงแข็งของเศษวัสดุเหลือใช้ทั้งสภาพดั้งเดิมและแปรรูป
ในลักษณะผงถ่าน พบว่า ถ่านจากเศษวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ด มีคุณสมบัติการเป็นเชื้อเพลิงแข็ง
เทียบเคียงได้กับเชื้อเพลิงแกลบ ส่วนเศษวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ดนั้นมีค่าสารระเหยใกล้เคียงกับ
วัสดุเชื้อเพลิงจ าพวกถ่านกะลามะพร้าว ในขณะที่ค่าความร้อนของเศษวัสดุเหลือใช้นั้นมีค่าต่ าที่สุด 

2. ข้อมูลศักยภาพของน้ ามันไพโรไลซิสจากถุงพลาสติกของก้อนวัสดุที่ใช้เพาะเห็ด แล้ว เมื่อน า 
ถุงพลาสติกเหล่านั้นมาผ่านกระบวนการแปรรูปชีวมวลด้วยความร้อนด้วยเทคโนโลยีไพโรไลซิสที่วิจัย
และพัฒนาโดย คณะวิจัยอิสระ วัดดอยน้อย จังหวัดล าพูน พบว่า น้ ามันไพโรไลซิสนั้นมีคุณสมบัติการ
เป็นเชื้อเพลิงอยู่ระหว่างน้ ามันดีเซลและน้ ามันเบนซินที่มีการจ าหน่ายกันในท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
   

รูปที่ 1 ลักษณะของเศษวัสดุเหลือใช้ในสภาพดั้งเดิม  )ซ้าย(  
แปรรูปโดยการเผาถ่าน  )กลาง( และท าเป็นถ่านอัดแท่ง (ขวา(  
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รูปที่ 2 ลักษณะของพลาสติกเหลือใช้จากการเพาะเห็ด  )ซ้าย(  
แปรรูปโดยเทคโนโลยีไพโรไลซิส )กลาง) และ น้ ามันไพโรไลซิสจากถุงพลาสติก )ขวา(  

 
3. วิเคราะห์และประเมินการกระจายตัวของเศษวัสดุเหลือใช้ของกลุ่มอาชีพ การเพาะเห็ด แสดง 

ถึงความหนาแน่นในการประกอบอาชีพเพาะเห็ดและผลิตเศษวัสดุเหลือใช้สู่ท้องถิ่น  การจัดท าแผนที่
เดินดินนี้เป็นการศึกษาข้อมูลของชุมชนอย่างง่ายในระยะเวลาที่จ ากัด อีกทั้งได้ท าความรู้จักกับ
ชาวบ้านในชุมชนได้ระดับหนึ่ง เรียงล าดับความหนาแน่นของการประกอบกิจกรรมการเพาะเห็ด ซึ่ง
นับจากจ านวนโรงเพาะเห็ดในหมู่บ้านจากจ านวนมากที่สุดไปหาจ านวนที่น้อยที่สุด ได้แก่ หมู่บ้านทุ่ง
บ่อแป้น จ านวน 20 โรงเรือน หมู่บ้านสันหลวง จ านวน 5 โรงเรือน และหมู่บ้านโฮ่งทะล้า จ านวน 1 
โรงเรือน ประกอบกับการศึกษาศักยภาพของเศษวัสดุเหลือใช้ด้วยการวิเคราะห์คุณสมบัติ ป ริมาณ 
การกระจายตัวของเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดในต าบลปงยางคก อ าเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ด้วยวิธีการให้คะแนน (Rating) โดยเลือกใช้ปัจจัยต่างๆ ประกอบไปด้วย 
แหล่งวัตถุดิบ   ,แรงงาน, ระยะห่าง, เส้นทางการขนส่ง, ความสะดวกในการขนส่ง, ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม พบว่า หมู่บ้านที่ 2 บ้านทุ่งบ่อแป้นมีความเหมาะสมที่สุดที่จะจัดตั้งเทคโนโลยีไพโรไลซิส  

 
 

รูปที่ 3 การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชน )ซ้าย(  และการลงพ้ืนที่เพ่ือซักถามข้อมูล )ขวา(  
 

4. วิเคราะห์ และประเมินกิจกรรมการใช้พลังงานประเภทเชื้อเพลิงและแก๊สหุงต้มซึ่งมาจากการ 
ลงพื้นที่เพ่ือสอบถามข้อมูลจริงของกลุ่มอาชีพ ซึ่งจากตารางดังกล่าวสามารถจ าแนกรายละเอียดของ
พฤติกรรมการบริโภคเชื้อเพลิงของกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดในต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปางได้ดังนี้ 

1) การบริโภคเชื้อเพลิงแข็ง )ฟลน)ในการนึ่งก้อนเชื้อเห็ด เฉลี่ยครั้งละ 2 ชั่วโมง 
2) การบริโภคเชื้อเพลิงเหลว แบ่งเป็น น้ ามันเบนซินส าหรับการจ าหน่ายเห็ดด้วย 

การขนส่งด้วยรถจักรยานยนต์ เฉลี่ยวันละครั้ง ส่วนน้ ามันดีเซลจะใช้ส าหรับการขนส่งก้อนเห็ดที่ใช้
แล้วไปทิ้งโดยรถกระบะ เฉลี่ย 2 ครั้งต่อเดือนหรือทุกๆ 15 วัน  
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3) การบริโภคเชื้อเพลิงแก๊สนั้น ไม่มีปรากฏเป็นข้อมูลในส่วนของกิจกรรมของกลุ่ม 
เพาะเห็ด 

5. วิเคราะห์และประเมินแนวโน้มศักยภาพของเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวล เพ่ือเป็นแนวทาง 
ก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ด้วยเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวล ดังตารางที่ 1 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลคะแนนของการประเมินรูปแบบของเทคโนโลยีกระบวนการทางความร้อนในการแปร
รูปชีวมวลที่เหมาะสมในการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดใน
ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง ในเศษวัสดุ เหลือใช้ทางการเกษตรซึ่งประกอบด้วย 
วัสดุที่ใช้เพาะเห็ดแล้ว และ ถุงพลาสติก บ่งชี้ แนวโน้มความเป็นไปได้ของการบริหารจัดการเศษวัสดุ
เหลือใช้ด้วยเทคโนโลยี  /กระบวนการไพโรไลซิส (เครื่องอภิวันท์  1 – 2) ซึ่งได้ค่าคะแนนสูงสุดคือ 61 
คะแนน  
 

ตารางท่ี 1 ผลระดับคะแนนการประเมินศักยภาพทั้งในหัวข้อ เทคโนโลยี กลุ่มอาชีพ 
และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
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รายละเอียดเทคโนโลยีการแปรรูปฯ 
 -ความซับซ้อนของเทคโนโลยีฯ  
 - ราคาของเทคโนโลยีฯ 

 -ความหลากหลายของวัตถุดิบที่ใช้กับ
เทคโนโลยีฯ 

 -ความหลากหลายของผลิตภณัฑท์ี่เกิด
จากการใช้เทคโนโลยีฯ 

 -มูลค่าของผลติภณัฑ์ที่เกิดจากการใช้
เทคโนโลยีฯ 
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนเพาะและ
แปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่วะ ต าบลสันดอนแก้ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึง
ผลการด าเนินงาน ปัญหา และเหตุปัญหาของการบริหารจัดการ เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน  ผลการศึกษา
พบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่วะมีจ านวนสมาชิกทั้งหมด  25  คน  โดยแบ่ง
ความรับผิดชอบเป็นกลุ่มท าก้อนเชื้อเห็ด  กลุ่มหยอดเชื้อเห็ด  และกลุ่มแปรรูปเห็ด  มีผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากเห็ดนางฟ้าจ านวน 6  ชนิด ได้แก่ น้ าพริกเผาเห็ด  แหนมเห็ด  เห็ดสวรรค์   เห็ดสามรส   เห็ดทอด
กรอบ  และเห็ดแดดเดียว  จากการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มพบว่าจุดแข็งของกลุ่มคือมีผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลาย  วัตถุดิบปลอดสารพิษมีอยู่ในชุมชน  เป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  จุดอ่อนของกลุ่ม 
ได้แก่ รสชาติที่ไม่ได้มาตรฐานขึ้นอยู่กับผู้ปรุงรส   บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ดึงดูดใจลูกค้า   ผลผลิตของเห็ด
นางฟ้าซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักมีปริมาณลดลง  โอกาส ได้แก่กระแสการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารมังสวิรัติ
และผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มีสารพิษ  อุปสรรคของกลุ่ม ได้แก่ ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศท าให้ยอดขายลดลง  
ราคาเครื่องปรุงอ่ืนๆมีราคาแพงเพ่ิมขึ้น  ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่ม ได้แก่  การเพิ่ม
ปริมาณเห็ดนางฟ้าให้มากขึ้นและการเพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่  ด้านการตลาดคือการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เพ่ือให้
ได้มาตรฐานสากล   ด้านการเงินและบัญชีคือการท าบัญชีรายรับรายจ่ายที่ถูกต้อง   ผู้วิจัยจึ งได้ใช้
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมไปขับเคลื่อนและพบว่า  ด้านการจัดการกลุ่มส่วนใหญ่มีการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบชัดเจน  ตามลักษณะโครงสร้างขององค์กร  ด้านวัตถุดิบปัจจุบันปริมาณเห็ดนางฟ้าเพ่ิม
มากขึ้น  ด้านการผลิตทางกลุ่มมีการก าหนดปริมาณการใส่เครื่องปรุงเพ่ือให้ได้มาตรฐาน  เพ่ิมผลิตภัณฑ์
น้ าพริกป่นสวรรค์เจและน้ าพริกป่นเห็ดทอดกรอบเจ  ด้านการตลาดปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ใหม่และด้าน
การเงินและบัญชีมีการจัดท าระบบการท าบัญชีรับจ่าย   
ค าส าคัญ : การพัฒนาประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการ  วิสาหกิจชุมชน  การแปรรูปเห็ด 
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Abstract 
The research objective of the quality improvement for the group participatory 

management of culturing and processing mushrooms micro community enterprise of 
Ban Suan Mae Va, Tambol San Don Kaew, Amphur Maetha, Lampang province was to 
study the operation performance, administrative management issues and its root 
causes in order to enhance participation and quality improvement by utilizing the 
participatory management research with the community.  The research revealed 
there were 25 members of the culturing and processing mushrooms micro 
community enterprise of Ban Suan Mae Va by splitting their responsibilities into the 
Fermenting Group, Culturing Group and Processing Group.  There were 6 processed 
mushroom products, i.e. Nam Prik Pow Hed, Ngam Hed, Hed Swang, Hed Sam Rod, 
Hed Tod Krob and Hed Dad Diel.  For the group capability analysis revealed the 
strengths were on the products variety, availability of organic raw materials within the 
community and as the OTOP product.  The weaknesses were variation of tastes 
depending on the cookers, non attractive packaging, declining of mushroom 
availability.  The opportunities were the popularity of vegetarian and organic diets.  
The threats were the declining sales volume due to national economic downturn, 
the rising cost of ingredient materials, the demanding and expecting standard are 
increase on the supply of mushrooms and  adding of new products.  The marketing 
was the improvement of packaging for international standard.  The accounting and 
finance was the accuracy of accounting process.  For the participatory management 
analysis revealed there was clearly defined responsibility in according to organizational 
structure, increase on the supply of mushrooms raw materials, standardize on ingredient 
formula, increase on the product line with Nam Prik Pon Swang Jae and Nam Prik Pon 
Hed Tod Krob Jae, improve new product packaging and develop the accounting system.                        
 
Keywords: Quality Improvement, Administrative Management, Micro Community 
Enterprise, Mushroom Processing  
 
1. บทน า 

วิสาหกิจชุมชนซึ่งตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Micro Community Enterprise โดยไม่เน้น
ก าไร วิสาหกิจชุมชนเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยมีแนวคิดให้เกิดการ
พ่ึงพาตนเอง ส่งผลท าให้ชุมขนเข้มแข็ง เป็นรากฐานที่มั่นคงให้ประเทศ มุ่งเน้นให้ประชาชนรวมกลุ่ม
ด าเนินงาน โดยให้ความส าคัญ  กับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานกับวัฒนธรรม เทคโนโลยี ทุน
ชุมชน ส่งผลให้ชุมชนเกิดความสามัคคี มีองค์ความรู้ และมีระบบภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลงที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  
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จากนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการส่งเสริม และสนับสนุนให้ชุมชนทุกชุมชนได้รับการ
พัฒนาอาชีพโดยใช้ทรัพยากรภายในชุมชนที่มีอยู่     ก่อให้เกิดสินค้าหรือผลผลิตที่สามารถน ามาเพ่ิม
รายได้ให้แก่คนในชุมชนซึ่งเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชนก่อนให้การพ่ึงพาตนเอง  และจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) กล่าวถึงยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม ให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ   โดยมุ่งเน้นการบูรณาการ
กระบวนการผลิตบนฐานศักยภาพ และความเข้มแข็งของชุมชนอย่างสมดุล สนับสนุนการน าภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและบริการ รวมทั้งสร้างระบบ
บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคู่กับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการ การตลาด และทักษะในการ
ประกอบวิชาชีพ ซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาองค์
ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการรักษาและเพ่ิมรายได้ให้กับ
ประชาชนอย่างยั่งยืน  

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่วะ ต าบลสันดอนแก้ว อ าเภอแม่ทะ 
จังหวัดล าปาง  เป็นการรวมกลุ่มกันของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแม่วะสามัคคี  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 
เมษายน 2544  โดยมีสมาชิกเริ่มแรกจ านวน 10  คน ปัจจุบันมีจ านวน 25  คน  มีนางณัฐกานต์  
วรรณทัศน์  เป็นประธานกลุ่ม นางบุญเทียม  ปัญโย  รองประธาน  นางสมปอง  นิลทับ  เลขานุการและ
เหรัญญิก  ประวัติความเป็นมาของกลุ่มเริ่มจากการ  ที่ประธานกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าขาย  แต่ขายได้ไม่
หมดและไม่อยากให้เห็ดนั้นเน่าเสียไปจึงได้เกิดความคิดแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดขึ้น  ซึ่งสินค้าชนิดแรกที่
เกิดจากการแปรรูปคือ  น้ าพริกเผาเห็ด ซึ่งเป็นที่มาของการก่อตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแม่วะสามัคคีเพ่ือ
ท าการเพาะและแปรรูปเห็ดนางฟ้า ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของชุมชนมีทั้งหมด 6  ประเภท ได้แก่ แหนมเห็ด  
น้ าพริกเผาเห็ด  เห็ดทอดกรอบ  เห็ดสวรรค์  เห็ดสามรส  และเห็ดแดดเดียว ซึ่งวัตถุดิบมาจาก
ท้องถิ่น  ราคาถูก  และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดนางฟ้ายังเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ  ผลงานของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา ตราสัญลักษณ์ล าปางแบรนด์  
การรับรองคุณภาพสินค้าจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ซึ่งจะเห็นได้ว่าการบริหารจัดของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกษตรเริ่มต้นจากการบริหารจัดการวัตถุดิบ คือการเพาะเห็ดเอง สู่กระบวนการแปรรูป
เห็ด  และน าไปจัดจ าหน่ายทั้งปลีกและส่ง จนถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้าย  ปัญหาปัจจุบันที่ส าคัญของ
กลุ่มคือ  ด้านการบริหารงานการรวมกลุ่มของสมาชิกที่ยังไม่ค่อยเข้มแข็ง  ขาดระบบการด าเนินงานที่
มีประสิทธิภาพ  ด้านการตลาดที่บรรจุภัณฑ์ไม่ดึงดูดใจลูกค้า  ด้านวัตถุดิบในการผลิตไม่เพียงพอ
เนื่องจากปริมาณลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ   ด้านการผลิตคือรสชาติผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานและ
ต้องการเพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่  และด้านการเงินและบัญชีต้องการจัดท าระบบบัญชีรับจ่ายให้ถูกต้อง  
ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่วม
ของวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่วะ  เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการของกลุ่ม ร่วมทั้งการลดจุดอ่อนหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน  เพ่ือช่วยให้การ
ด าเนินงานของกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงาน  ปัญหาและเหตุปัจจัยปัญหาของการบริหารจัดการกลุ่มแบบมี

ส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่วะ   
2.2  เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ด

บ้านสวนแม่วะ 
2.3  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบ้าน

สวนแม่วะ 
 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. วิธีด าเนินงาน 
           การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมของ
วิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่วะ  ต าบลสันดอนแก้ว  อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง  
ได้ด าเนินการลงพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และการท างานวิจัยร่วมกันแบบ 
PAR  กับชาวบ้านและตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจ านวน  15  คน  มาพัฒนาการบริหารจัดการของ
กลุ่มโดยวิธีการด าเนินงานวิจัยดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาบริบทชุมชนด้านสภาพแวดล้อม  ลักษณะทางสังคม  เศรษฐกิจ ภูมิ
ปัญญา วัฒนธรรมและอาชีพในชุมชนเชิงลึก 

ขั้นตอนที่ 2  จัดเวทีเพ่ือชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการวิจัย และระดมความคิดเห็น
ถึงความต้องการและความคิดเห็นของกลุ่ม 

ขั้นตอนที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะและแปรรูปเห็ดนางฟ้าและวิธีการแปรรูป
เห็ดของกลุ่มบ้านสวนแม่วะ โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1.คณะกรรมการกลุ่มวิสาหกจิชุมชน
บ้านสวนแมว่ะ 
2.คณะผู้วิจัย 

องค์ความรู้เดิมของกลุ่มเพาะและแปร
รูปเห็ด 

องค์ความรู้เดิมของคณะผู้วิจัย 

1. กระบวนการคิดแบบมีสว่นร่วม
ของกลุ่มชุมชน 
2. ระบบการบริหารจัดการ 
3.  การเรียนรู้ร่วมกันโดยผ่านการ
ปฏิบัต ิ

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ซ่ึงได้จากมีส่วนร่วมของกลุ่มเพาะ
และแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่วะ 

Input Process Output 
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ขั้นตอนที่ 4  จัดเวทีเพ่ือประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มเพาะและแปรรูปเห็ดนางฟ้าของ
กลุ่มบ้านสวนแม่วะ  เพื่อทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและเหตุปัญหาของการบริหารจัดการของกลุ่ม
ในปัจจุบัน 

ขั้นตอนที่ 5  การประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน บทบาทและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละฝ่าย เพ่ือเป็นข้อตกลงกันของกลุ่มในการบริหารจัดการ   

ขั้นตอนที่ 6  ประสานงานและเชิญวิทยากรหรือผู้มีประสบการณ์ด้านต่างๆ มาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรค  และน าเอาความรู้  เทคนิคมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ 7 จัดเวทีประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม เพ่ือติดตามการน าเอาแนวทางการ
ปฏิบัติงานไปใช้ในการบริหารจัดการว่ามีประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นเพียงใด และกลุ่ม
สามารถแก้ไขปัญหา  อุปสรรคในการปฏิบัติงานได้หรือไม่ 

ขั้นตอนที่ 8  จัดเวทีประชุมเพ่ือสรุปผลความก้าวหน้าของการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ และคืนข้อมูลให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่วะ ต าบลสันดอน
แก้ว  อ าเภอแม่ทะ  จังหวัดล าปาง 

 
4. ผลการศึกษา 
           การศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชน
เพาะและแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่วะ ต าบลสันดอนแก้ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง เป็นการศึกษาถึง
ผลการด าเนินงาน  ปัญหาและเหตุปัญหาของการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการของกลุ่ม  ผลการศึกษาเป็นดังนี้ 
4.1  การศึกษาถึงบริบท และผลการด าเนินงานของกลุ่มแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่วะ 
           การศึกษาบริบทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่วะ ต าบลสันดอน
แก้ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2544 
ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3  บ้านแม่วะ ในต าบลสันดอนแก้ว  มีสมาชิกเริ่มต้นประมาณ 10  คน  โดยมีนางณัฐ
กานต์  วรรณทัศน์  เป็นประธานกลุ่ม  ผลิตภัณฑ์แปรรูปชุดแรกที่ผลิตได้แก่  แหนมเห็ด เห็ดชุดแป้ง
ทอด  น้ าพริกเผาเห็ดและข้าวเกรียบเห็ดแต่ปัจจุบันไม่ได้ผลิตข้าวเกรียบเห็ดแล้วเนื่องจากกรรมวิธีการ
ผลิตค่อนข้างยุ่งยาก ต่อมาจึงเกิดผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติมได้แก่  เห็ดสวรรค์  เห็ดสามรส  และเห็ดแดดเดียว  
ในช่วงที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มสามารถจ าหน่ายได้ตลอดปีโดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจในช่วง
เดือนตุลาคม  ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกระเทียม เช่น  เห็ดสามรส  แหนมเห็ด  น้ าพริกเผาเห็ด  จะ
ไม่ใส่กระเทียมในช่วงนั้น  และทางกลุ่มสามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้  80,000 – 100,000  บาท 
ในช่วงเวลา  10  วันดังกล่าว  วัตถุดิบการผลิตทางกลุ่มสามารถผลิตได้เองและเป็นวัตถุดิบที่ปลอด
จากสารพิษเนื่องจากไม่ใช้ยาฆ่าแมลงในระหว่างการเพาะปลูก  ในปัจจุบันมีจ านวนสมาชิกทั้งหมด  
25  คน  โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นกลุ่มท าก้อนเชื้อเห็ดจ านวน 5  คน  ได้รับค่าแรงก้อนละ  
0.50 บาท  กลุ่มหยอดเชื้อเห็ดจ านวน  10  คน  ได้ค่าแรง 15 บาทต่อ 100 ก้อน   และกลุ่มแปรรูปเห็ด
จ านวน  10  คน ได้รับค่าแรงงานเป็นรายวันๆ ละ 120 -150 บาทตามหน้าที่การปฏิบัติงาน  ใน
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้ผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาและส านักงาน
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สาธารณสุขจังหวัดล าปาง  ได้รับเลือกให้เป็นสินค้า OTOP ระดับ 4  ดาวประจ าปี 2553  และได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานของจังหวัดล าปาง  
4.2  การวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม 
          ในการวิเคราะห์ศักยภาพและการด าเนินงานกลุ่ม  ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์สมาชิกในกลุ่ม
เพ่ือให้สมาชิกได้เห็นตนเองภายใต้เทคนิค SWOT Analysis ผลการศึกษาพบว่า 
           1) จุดแข็ง ทางกลุ่มสามารถผลิตวัตถุดิบหลักคือเห็ดนางฟ้าได้เองและยังเป็นวัตถุดิบที่ปลอด
สารพิษ  ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาและส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าปาง ได้รับคัดเลือกให้เป็นสินค้า OTOP ระดับ 4 ดาวประจ าปี 2553  ผลิตภัณฑ์
มีความหลากหลายและสามารถเก็บได้นานถึง 4 เดือน โดยไม่ใส่สารกันเสียและไม่มีกลิ่นหืนของน้ ามัน 
           2)  จุดอ่อน พบว่า รสชาติของผลิตภัณฑ์ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผู้ปรุง  บรรจุภัณฑ์ยังไม่เป็น
สากลและไม่ดึงดูดใจลูกค้า  ปริมาณผลผลิตของเห็ดนางฟ้าสดที่ได้ในแต่ละวันมีปริมาณลดลงโดยไม่
ทราบสาเหตุ 
           3)  โอกาส พบว่า กระแสการบริโภคผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ปลอดสารพิษ และรักษาสุขภาพ
ก าลังอยู่ในแนวโน้มที่ดี  ทางจังหวัดสนับสนุนช่องทางการจัดจ าหน่าย 
           4)  อุปสรรค  พบว่า  ภาวะเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันท าให้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้น้อยลง  
ในช่วงเทศกาลกินเจปริมาณผลผลิตของเห็ดนางฟ้าสดมีไม่เพียงพอต่อการผลิตจึงต้องซื้อจากภายนอก
ซึ่งมีราคาสูงท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นในขณะที่ยังต้องจ าหน่ายในราคาเดิม 
           ความต้องการและปัญหาของกลุ่ม  ได้แก่  ทางกลุ่มอยากได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น แหนมยอ  
ลูกชิ้นเห็ด  เห็ดหยอง  น้ าพริกเห็ดเจ  และต้องการความช่วยเหลือเรื่องปัญหาผลผลิตของเห็ดนางฟ้า
ที่ได้ในปัจจุบันมีเพียงวันละ  20 กิโลกรัมเท่านั้นทั้งที่จ านวนก้อนเห็ดที่มีอยู่สามารถเก็บได้ถึง 100  
กิโลกรัมต่อวัน  และมีแมลงมาท าลายเห็ดท าให้เห็ดนางฟ้าสดบางส่วนเกิดการเน่าเสีย 
4.3  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของกลุ่มเพาะ
และแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่วะ 
           จากการวิเคราะห์ศักยภาพ  ความต้องการและปัญหาของกลุ่ม ทางผู้วิจัยและสมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ด บ้านสวนแม่วะ  ได้ร่วมกันใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
แก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ดังนี้ 
           1)  ด้านการบริหารจัดการ  ได้จัดโครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มให้ชัดเจน  แบ่งแยก
หน้าที่ความรับผิดชอบให้เป็นไปตามลักษณะโครงสร้างขององค์กร  จัดสรรเรื่องค่าตอบแทนของแต่ละ
คน 
           2)  ด้านการผลิต  ทางกลุ่มได้คิดผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ได้แก่   น้ าพริกป่นสวรรค์เจและน้ าพริก
ป่นเห็ดทอดกรอบเจ  ในส่วนของผู้วิจัยได้เชิญผู้มีความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดมาให้ความรู้
ในการท าลูกชิ้นเห็ดให้แก่ทางกลุ่ม  ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการทดลองผลิต  ส าหรับรสชาติของ
ผลิตภัณฑ์นั้นทางกลุ่มได้ท าการบันทึกส่วนผสมและคิดอัตราส่วนการปรุงรสชาติร่วมกันเพ่ือท าให้เกิด
มาตรฐานเดียวกัน  ส่วนของปัญหาปริมาณผลผลิตของเห็ดนางฟ้าสดมีปริมาณลดลงและปัญหาแมลง
ทางผู้วิจัยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญไปท าการทดสอบหาสาเหตุของปัญหาพบว่าน่าจะเกิดจากการใช้เชื้อเห็ด
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ซ้ าท าให้ปริมาณเห็ดนางฟ้าสดมีปริมาณน้อยลง ซึ่งขณะนี้ก าลังอยู่ในช่วงทดลองเชื้อใหม่เพ่ือให้
ปริมาณเห็ดนางฟ้าสดมีปริมาณผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน 
 

                                
 
ภาพที่ 1  การผลิตก้อนเชื้อเห็ดฟาง 
           3) ด้านการเงินและบัญชี   พบว่าในปัจจุบันทางกลุ่มใช้แหล่งเงินทุนที่มาจากการกู้ยืมจาก
ภายนอก  โดยประธานกลุ่มคือนางณัฐกานต์  วรรณทัศน์  รับราชการครูโรงเรียนบ้านสวนแม่วะได้ท า
การกู้ยืมเงินมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพ่ือน ามาจัดตั้งกลุ่ม  จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ในการผลิตและ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ  ทางกลุ่มและผู้วิจัยได้ร่วมกันจัดท าระบบบัญชีรับจ่าย   บัญชีสินค้า
คงเหลือ  บัญชีควบคุมวัตถุดิบ  เพ่ือให้ระบบบัญชีมีความชัดเจนและทราบแหล่งที่มาและใช้ไปของเงิน   
และได้มีการค านวณต้นทุนการผลิตซึ่งต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์อยู่ในช่วงระหว่าง 12 -13 บาท 
ซึ่งเป็นราคาต้นทุนที่รวมบรรจุภัณฑ์แล้ว  ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจ าหน่ายในราคา 20 บาท  
           4)  ด้านการตลาด จากกระแสการบริโภคอาหารมังสวิรัติหรือเจนั้น ท าให้ทางกลุ่มได้เพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมา คือ น้ าพริกป่นสวรรค์เจ  น้ าพริกป่นเห็ดทอดกรอบเจ และลูกชิ้นเห็ดเจ ซึ่งเป็น
การสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพ่ิมมากขึ้น  และมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่เพ่ือให้เป็น
มาตรฐาน โดยบรรจุภัณฑ์ใหม่นี้สามารถบรรจุผลิตภัณฑ์แปรรูปประเภททอดได้ทุกชนิด  ราคา
จ าหน่ายทุกผลิตภัณฑ์ราคาเท่ากันคือ  20  บาท ปริมาณน้ าหนักในการบรรจุนั้นถ้าเป็นผลิตภัณฑ์แปร
รูปประเภททอดนั้นบรรจุซองละ  60  กรัม  แต่ผลิตภัณฑ์น้ าพริกนั้นบรรจุกระปุกละ  80 กรัม  ช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายปัจจุบันทางกลุ่มได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายผลิตภัณฑ์ของจังหวัดล าปาง เมื่อมีการจัด
นิทรรศการแสดงสินค้าตามจังหวัดต่างๆทางจังหวัดจะแจ้งให้ทางกลุ่มทราบล่วงหน้าและไม่ต้องเสียค่า
เช่าพ้ืนที่ในการจ าหน่ายสินค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  ผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่วะ 
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6. สรุปและข้อเสนอแนะ 
กระบวนการท างานวิจัยแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้วิจัยและกลุ่มสมาชิกเพาะและแปรรูปเห็ดบ้าน

สวนแม่วะ ต าบลสันดอนแก้ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง  สามารถตอบโจทย์วิจัย  วัตถุประสงค์ของ
การวิจัย และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
           1) วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงาน ปัญหาและเหตุปัจจัยปัญหาของการบริหารจัดการ
กลุ่มแบบมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่วะ  โดยใช้ SWOT Analysis 
การวิเคราะห์  พบว่าจุดแข็งที่ส าคัญของกลุ่ม คือสามารถผลิตวัตถุดิบหลักคือเห็ดนางฟ้าได้เอง 
ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ  มีความหลากหลายและสามารถเก็บได้นาน ส่วน
จุดอ่อน พบว่า รสชาติของผลิตภัณฑ์ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผู้ปรุง  บรรจุภัณฑ์ยังไม่เป็นที่น่าสนใจ  
ปริมาณเห็ดนางฟ้าสดที่เก็บได้ในแต่ละวันมีปริมาณลดลง โอกาส พบว่า กระแสการบริโภคผลิตภัณฑ์
จากธรรมชาติ ปลอดสารพิษ และรักษาสุขภาพก าลังอยู่ในแนวโน้มที่ดี  และจังหวัดให้การสนับสนุน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย   อุปสรรค  พบว่า  ภาวะเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันท าให้จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ได้น้อยลง  ในช่วงเทศกาลกินเจปริมาณเห็ดสดมีไม่เพียงพอต่อการผลิตจึงต้องซื้อจาก
ภายนอกซึ่งมีราคาสูงท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น    ส่วนปัญหาที่ส าคัญคือการแก้ไขปัญหาการเพาะ
เห็ดนางฟ้าสดมีปริมาณลดลงถึงร้อยละ  80  และความต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองผู้บริโภค
มังสวิรัติหรือเจ   
           2) เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่วะ  พบว่า ด้านการบริหารจัดการ  ได้ร่วมกันจัดโครงสร้างการ
บริหารงานของกลุ่มให้ชัดเจน  แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบให้เป็นไปตามลักษณะโครงสร้างของ
องค์กร ด้านการผลิต  ทางกลุ่มได้คิดผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่จ านวน 3 ชนิด ได้แก่  น้ าพริกป่นสวรรค์เจ  
น้ าพริกป่นเห็ดทอดกรอบเจและลูกชิ้นเจ  มีการจดสูตรการปรุงเพ่ือให้เป็นมาตรฐาน  แก้ไขปัญหา
ปริมาณเห็ดนางฟ้าสดและแมลงโดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์   ด้าน
การเงินและบัญชี  มีการวางระบบบัญชีและค านวณต้นทุนการผลิตเพ่ือให้ทราบถึงผลก าไรเบื้องต้น
ของกลุ่ม ด้านการตลาด จากกระแสการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมังสวิรัติหรือเจจึงได้มีการสร้างความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์เพ่ิมมากขึ้น  และมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน  ช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายปัจจุบันทางกลุ่มได้ร่วมเป็นเครือข่ายผลิตภัณฑ์ของจังหวัดล าปางซึ่งไม่ต้องเสียค่า
เช่าพ้ืนที่ในการจ าหน่ายสินค้า 
           3)  จากผลการศึกษาสามารถสรุปและอภิปรายผลได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคของการบริหาร
จัดการกลุ่มนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 4  ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ  ด้านการผลิต ด้านการเงินและ
ด้านการตลาด  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรทิพภา ธรรมรักชัย  และพีรยา  จอมวงศ์  ที่พบว่าการ
รวมกลุ่มของเกษตรเพาะเห็ดนั้นจะพบกับปัญหาทั้ง 4 ด้าน  การมีส่วนร่วมในการท างานของสมาชิกใน
กลุ่มก่อให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องและมีการประสานงานกับสมาชิกกลุ่มและ
หน่วยงานภายนอกมีการก าหนดโครงสร้างองค์กร  แบ่งแยกหน้าที่งานติดตามผลการด าเนินงานซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของวิรัช  สงวนวงศ์วาน เกี่ยวกับแนวคิดการบริหารจัดการและกระบวนการ
พ้ืนฐานในการจัดการ   เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร  อีกทั้งการที่กลุ่มเกิดการพัฒนา
ประสิทธิภาพในด้านการผลิตที่มีการควบคุมดูแลการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบ  การผลิต  และการสร้าง
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มาตรฐานการผลิต  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุปัญญา  ไชยชาญ เรื่องแนวคิดด้านการผลิตต้องมี
ปัจจัย 3  ด้าน ได้แก่ วัตถุดิบ  การควบคุมการผลิตและคุณภาพการผลิต  ด้านการเงินและบัญชีทาง
กลุ่มได้มีการจัดท าบัญชีให้ไปตามระบบบัญชีเพ่ือสามารถควบคุมดูแลการด าเนินงานได้ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของศศิวิมล  มีอ าพล ในเรื่องของขบวนการในการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้บรรลุถึง
เป้าหมายของกิจการ  และด้านการตลาดได้มีการสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์  ออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ใหม่และมีการเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทางการตลาดของ
สมพล  ชาวประเสริฐ เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
           4)  หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนควรส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านทักษะความรู้ต่างๆ เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา และการจัดสรรงบประมาณ
ช่วยเหลือ  เพ่ือให้กลุ่มสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
           5)  ควรมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ท าให้ทราบถึงพัฒนาการของกลุ่มและเพ่ือให้กลุ่มสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
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