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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาในการผลิตกล้ วยตากบางกระทุ่มและแนวทางในการพัฒนาการผลิตกล้ วยตากบางกระทุ่ม
ให้ มีความยั่งยืน เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกพื้ นที่ตาบลบางกระทุ่ม ซึ่งเป็ นพื้นที่ท่มี ีปริมาณการผลิตจานวนมากที่สดุ
ของอาเภอบางกระทุ่ม จานวน 6 แห่ง ซึ่งกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลัก ได้ แก่ ผู้ประกอบการ/ผู้นากลุ่มผลิตกล้ วยตาก แรงงานในการผลิตกล้ วยตาก
และผู้จาหน่ายผลิตภัณฑ์กล้ วยตาก ทั้ง 6 แห่ง โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล ดังนี้ การวิเคราะห์จากเอกสาร การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง
และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ซึ่งดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า การผลิตกล้ วยตากบางกระทุ่มมีปัญหาด้ านปั จจัยการผลิต ได้ แก่ ขาดแคลนกล้ วยน้าว้ า กล้ วยนา้ ว้ าไม่ได้ มาตรฐาน
ขาดแคลนเงินทุนและความรู้ด้านการตลาด ขาดแคลนแรงงานและแรงงานมีความเสี่ยงในกระบวนการผลิต และการขอรับรองมาตรฐานด้ าน
ผลิตภัณฑ์มีค่าใช้ จ่ายสูง ส่วนด้ านการตลาด มีการตัดราคาขายของผู้ผลิตแต่ละราย กลุ่มคลัสเตอร์กล้ วยมุ่งแข่งขันมากกว่าช่ วยเหลือ สาหรับ
แนวทางในการพัฒนาการผลิตกล้ วยตากบางกระทุ่มให้ มีความยั่งยืน ประกอบด้ วย ส่งเสริมกระบวนการผลิตที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้ อม ส่งเสริม
การปลูกกล้ วยออร์แกนิค นาเปลือกกล้ วยไปใช้ ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและลดมลพิษ ส่วนด้ านกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ควรลดต้ นทุน
และความเสียหายในการขนส่ง จั ด ท าแผนขอสนับ สนุ นด้ านเงินทุ นและการวิ จัย ร่ ว มกับ หน่ วยงานภาครัฐ สถาบั นการศึกษา ให้ ความรู้
ผู้ประกอบการด้ านการตลาด อีกทั้ง ผู้ประกอบการต้ องวางแผนคนในการผลิต การรักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ
การบริหารจัดการนา้ เพื่อให้ มีกล้ วยนา้ ว้ าในการผลิตได้ อย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ: การพัฒนาการผลิต การผลิตอย่างยั่งยืน กล้ วยตาก
Abstract
The objectives of this research were: 1) to study the problems of dried banana production in Bangkatum, and 2) to develop
guidelines for a sustainable production of dried banana in Bangkratum District. Bangkratum subdistrict was chosen to be the study
area due to its largest production area of dried banana. The participants were: 1) dried banana manufacturers/leaders of each dried
banana producers group, 2) dried banana workers, and 3) dried banana suppliers in 6 areas. This study applied qualitative research
methodology including documentary analysis, semi-structured interviews and non-participant observation. The analysis of data was
content analysis.
The results revealed that the problems of production factors of dried banana production were lack of banana supply, unstandardized
bananas, lack of funding and marketing knowledge, shortage of labor and the risk of labor in the production process, and costly
product certification. In addition, there were cut prices among manufacturers due to competitive factors where they focused on
competitive rather than cooperative. The development of guidelines for sustainable production of dried banana includes promotion
of environmental friendly manufacturing processes, promoting organic banana planting, bringing banana peels for better utilization
in order to reduce pollution. Enhancing the production efficiency process includes reduction of costs, reducing damage in transportation,
setting plans for getting funding and research in collaboration with government and educational institutions, educating entrepreneurs
for marketing knowledge. Furthermore, entrepreneurs have to set the production planning in terms of manpower, maintaining and
improving the product quality and water management in order to sustain production of dried banana
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บทนา
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศตามแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ.25602564) มุ่ ง เน้ น เกษตรเพื่ อ ความยั่ ง ยื น โดยการพั ฒ นา
วัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้ มีคุณภาพ ได้ มาตรฐาน
และเป็ นมิ ต รกับ สิ่ง แวดล้ อ ม ด้ ว ยการใช้ ท รั พ ยากรให้
น้ อยลง มุ่งเน้ นนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพื่อ
การบริโภคที่ย่ังยืน อีกทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติฉ บับ ที่ 9 (พ.ศ.2560-2564) มุ่ งเน้ น การเพิ่ ม
ผลผลิตการเกษตร พืชเศรษฐกิจที่ไม่ทาลายทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้ อม การเกษตรแบบปลอดสารพิ ษ การพั ฒ นา
พื้นที่แหล่ งผลิตอาหารที่สาคัญของประเทศและโลก เช่ น
การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร
(Food Valley) โดยรัฐบาลได้ มีการวางนโยบายและแผนงาน
(Roadmap) ด้ านความมั่นคงทางอาหาร (Food Security)
เพื่อผลักดันให้ ประเทศกลายเป็ นศูนย์กลางด้ านการผลิต
อาหาร และครัวของโลก
ประกอบกับ ปั จ จุ บั น ผู้ ผ ลิ ต อาหารยั ง ถู ก กดดั น จาก
กฎระเบียบของแต่ละประเทศที่ออกมาตรการต่างๆ อาทิ
มาตรการลดภาวะเรื อ นกระจก 20% ภายในปี 2020
มาตรการสู่โรงงานคาร์บอนต่าภายในปี 2050 รวมทั้งการ
ลดนา้ เสียในกระบวนการผลิต การผลิตไม่ใช่แค่การสร้ าง
ผลกาไรแต่ต้องใส่ใจสิ่งแวดล้ อมเพิ่มมากขึ้น แนวคิดเรื่อง
เทคโนโลยี ส ะอาดที่ มี ห ลั ก คิ ด ของการป้ องกั น การเกิ ด
มลภาวะได้ เข้ ามาเป็ นเครื่ องมื อในการจั ด การของภาค
ธุร กิจ อุ ต สาหกรรม รวมทั้ ง การจั ด การเชิ ง ระบบโดยมี
หลักการดูแลตลอดวัฎจักรของผลิตภัณฑ์ภายใต้ หลักการ
ของการพั ฒ นาที่ ย่ั ง ยื น ดั ง นั้ น กติ ก าสิ่ ง แวดล้ อมโลก
มาตรฐานด้ านสิ่งแวดล้ อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และ
กระแสจากผู้บริโภคยังเป็ นประเด็นสาคัญที่ภาคการผลิต
อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยต้ องเร่ งดาเนินการ
ปรับตัวให้ ทนั กับวิวัฒนาการของโลกยุคปัจจุบนั (Economic
News Team, 2016b)
อีกทั้ง อุตสาหกรรมอาหารของไทยส่งออกไปยังภูมิภาค
ทั่วโลกกว่า 200 ประเทศ คิดเป็ นมูลค่าเฉลี่ยมากกว่า ปี ละ
800,000 ล้ านบาท โดยในปี พ.ศ.2558 ที่ผ่านมาสามารถ
สร้ างมูลค่าให้ กับประเทศได้ มากกว่า 897,529 ล้ านบาท
และถือเป็ นประเทศผู้ส่งออกอันดับที่ 1 ด้ านความหลากหลาย
ของอาหาร ทั้งในแบบอาหารแช่ แข็ง และอาหารแปรรูป
สาหรับในปี พ.ศ.2559 ประเทศไทยเป็ นผู้ส่งออกสินค้ า
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อาหารอั น ดั บ ที่ 14 ของโลก (Economic News Team,
2016a) ดังนั้น อาหารจึงเป็ นอุตสาหกรรมที่สาคัญที่ต้อง
เร่ งพลักดัน เพื่ อให้ เข้ าสู่การเป็ นอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อ
การสร้ า งมู ล ค่ า และการสร้ างมาตรฐานที่ดี พร้ อ มเป็ น
ศูนย์กลางเพื่อการกระจายสินค้ าสู่ตลาดทั่วโลก อย่างไรก็ตาม
ความท้ าทายที่สาคัญ คือ จะทาอย่างไรให้ อุตสากรรม 4.0
ไม่สร้ างความเหลื่อมลา้ ให้ กบั กลุ่มธุรกิจอาหารขนาดกลาง
ขนาดย่อมและธุรกิจชุมชนในประเทศ และสามารถเข้ าถึง
เทคโนโลยีได้ อย่างเท่าเทียมกัน (Aswanan, 2016) ตลอด
ถึงประเด็นความปลอดภัยในอาหาร (Food Safety) เป็ น
ประเด็นที่ประเทศไทยต้ องตระหนักและให้ ความสาคัญ
เป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจากปัจจุบันการผลิตอาหารของประเทศ
ไทยยังมีปัญหาสารพิษตกค้ าง ส่งผลกระทบทั้งต่อสุขภาพ
อนามัยของผู้บริโภคและความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ เนื่ องจากการน ามาตรการด้ านสุข อนามัย เป็ น
เครื่องมือกีดกันทางการค้ าที่เข้ มงวดขึ้น (Udomsopakit,
2011) ประกอบกับ สถาบั น อิน โนวา มาร์ เก็ต อิน ไซส์
(Innova Market lnsights) สหรัฐอเมริกา ระบุ ถึงกระแส
ความนิยมบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ที่กาลังจะ
มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาให้ เกิดเป็ นกระแสเดียวกัน
ทั่วโลกภายใต้ แนวคิดการบริโภคเพื่อสุขภาพ จึงเป็ นโอกาส
ของประเทศไทยในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะ
อาหารออร์แ กนิ ค ซึ่งขยายตัวทุ ก ปี และมีแ นวโน้ ม ที่จ ะ
ขยายตัวมากขึ้น และด้ วยศักยภาพของประเทศไทยในด้ าน
การผลิตอาหาร ที่มีกล้ วยซึ่งเป็ นหนึ่งในพื ชอาหาร เพื่ อ
สุขภาพที่คนทั่วโลกรู้จักและบริโภคมาก
ทั้งนี้ กล้ วยเป็ นพืชเศรษฐกิจสาคัญในแง่ของการบริโภค
สดและการแปรรูป โดยประเทศไทยมีการส่งออกไปตลาด
ต่างประเทศ ทั้งรูปกล้ วยบริโภคสดและกล้ วยแปรรูป โดย
พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเป็ นพื้นที่ท่มี ศี ักยภาพสูงในการปลูก
กล้ วยและแปรรูปอาหารจากกล้ วยนา้ ว้ าเป็ นกล้ วยตาก ซึ่ง
เป็ นผลิตภัณฑ์อาหารที่ข้ ึนชื่อของจังหวัดพิษณุโลก โดยมี
การผลิ ต กัน มากที่อาเภอบางกระทุ่ ม ปั จ จุ บั น มีผ ลผลิ ต
กล้ วยตากในอาเภอบางกระหทุ่ม ปี ละประมาณ 4,000 ตัน
โดยผู้ผลิตรายใหญ่จะมีผลผลิตกล้ วยตากเฉลี่ยตั้งแต่ 100
ตันต่อปี สามารถขายได้ ท้งั ภายในประเทศและต่างประเทศ
ทั้งยังมีการส่งเสริมผลักดันสินค้ ากล้ วยตากบางกระทุ่ม ให้
มีการขึ้นทะเบียนหนึ่ งจังหวัดหนึ่งสิ่งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์
(Janjai and Mahayothee, 2016)
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อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาของ Limsiriwong (2014)
พบว่ า การผลิตกล้ วยตากบางกระทุ่มยังมีปัญหาการผลิต
ดังนี้ ปัญหาพื้นที่ในการปลูกกล้ วยนา้ ว้ าของอาเภอบางกระทุ่ม
และจังหวัดใกล้ เคียงถูกน้าท่วม ทาให้ ต้ องนากล้ วยนา้ ว้ า
จากพื้นที่อ่นื มาเป็ นวัตถุดิบในการผลิตกล้ วยตาก กล้ วยตาก
จึงไม่ได้ คุณภาพ ปัญหาการขอรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
อาหารออร์แกนิค (Organic Food) ปั ญหาขาดผู้ประกอบการ
และแรงงานในการผลิตกล้ วยตากในอนาคต เนื่องจากคน
ในชุมชนไม่สนใจที่จะเรียนรู้การผลิตกล้ วยตากต่อจากคน
รุ่นปัจจุบัน ทาให้ ในอนาคตการผลิตกล้ วยตากบางกระทุ่ม
อาจไม่ย่งั ยืน
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้ องการศึกษาแนวทางในการพั ฒ นา
การผลิตกล้ วยตากบางกระทุ่ม ให้ มีความยั่งยืน โดยเน้ นที่
กระบวนการผลิตที่ไม่ ทาลายสิ่งแวดล้ อม ลดของเสียใน
ขั้ น ตอนการผลิ ต ใช้ วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต ที่ ไ ม่ ท าลาย
สิ่งแวดล้ อม กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ ป ระกอบการผลิ ต และแรงงานอย่ า ง
ต่อเนื่อง ลดความสิ้นเปลืองของวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิต
ลดต้ นทุนการผลิต มีการจัดสรรการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ
และการกาหนดขอบเขตการใช้ พ้ ืนที่อย่ างเหมาะสม เพื่ อ
ที่จะเป็ นข้ อมูลและเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ูท่ีสนใจ ใช้ ผลการ
ศึ กษาเป็ นแนวทางพั ฒ นาการผลิ ต กล้ วยตากในอาเภอ
บางกระทุ่มให้ ย่งั ยืนต่อไป

บรรจุภัณฑ์ (Packaging) และประเด็นการตลาด ประกอบด้ วย
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริมการ
ตลาด
1.2 ศึกษาตัวแปรการผลิตอย่างยั่งยืน (Sustainable
Production) ได้ แก่ กระบวนการผลิตที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้ อม
ประกอบด้ วย ใช้ เทคโนโลยีสะอาด (Clean and Environmental
Friendly Technology) ลดของเสียในขั้นตอนการผลิต ใช้
วัตถุดิบในการผลิตที่ไม่ ทาลายสิ่งแวดล้ อม และประเด็น
กระบวนการผลิ ต ที่มี ป ระสิท ธิภ าพ ประกอบด้ ว ย การ
พั ฒ นาเทคโนโลยี การพั ฒ นาคุณภาพแรงงาน ลดความ
สิ้นเปลืองของวัตถุดบิ ลดต้ นทุนการผลิต มีการจัดสรรการ
ใช้ ทรัพ ยากรธรรมชาติ และการกาหนดขอบเขตการใช้
พื้นที่อย่างเหมาะสม
2. ขอบเขตด้ านพื้นที่ ศึกษาเฉพาะตาบลบางกระทุ่ม
อาเภอบางกระทุ่ม เป็ นการเลือกพื้นที่สาหรับการศึกษาวิจัย
โดยคัดเลือกพื้นที่แบบเจาะจง เนื่องจากตาบลบางกระทุ่ม
เป็ นพื้ นที่ ท่ี มี ก ารผลิ ต กล้ วยตากมากที่ สุ ด ของอ าเภอ
บางกระทุ่ม และเป็ นพื้นที่ต้ังโครงการในพระราชดาริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมี
พระราชดาริเกี่ยวกับการพั ฒนาการผลิตกล้ วยตากอย่ าง
ยั่งยืน
3. ขอบเขตด้ านระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ 15 กันยายน
2558 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

วิธดี าเนินการศึกษา

1. เพื่อศึกษาปัญหาในการผลิตกล้ วยตากบางกระทุ่ม
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการผลิตกล้ วยตาก
บางกระทุ่มอย่างยั่งยืน

การวิจัยครั้งนี้ ได้ ดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยมีกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลัก คือ 1) ผู้ประกอบการ
/ผู้นากลุ่มผลิตกล้ วยตากในตาบลบางกระทุ่ม 2) แรงงาน
ในกระบวนการผลิต กล้ วยตาก 3) ผู้จาหน่ ายกล้ วยตาก
รวมทั้งหมด 24 คน โดยใช้ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง
(Semi Structured Interviews) และการสังเกต เป็ นเครื่องมือ
หลักในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ข้ อมูลที่ได้ จาก
ผลการวิจัย ได้ นาไปใช้ ในการสะท้ อนปั ญ หาในการผลิต
กล้ วยตากบางกระทุ่ม และได้ แนวทางในการพั ฒ นาการ
ผลิตกล้ วยตากบางกระทุ่มอย่างยั่งยืน

ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้ านเนื้อหาและตัวแปร ผู้วิจัยได้ กาหนด
ขอบเขตตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ
1.1 ศึกษาตัวแปรปัญหาในการผลิต ได้ แก่ ปัจจัย
ในการผลิต ประกอบด้ วย ที่ดนิ (Land) แรงงาน (Labor)
ทุ น (Capital) ผู้ ป ระกอบการ (Entrepreneur) ประเด็น
กระบวนการผลิต ประกอบด้ วย การวางแผนการผลิ ต
การดาเนินการผลิต การควบคุมการผลิต ประเด็นผลิตภัณฑ์
ประกอบด้ วย ลักษณะ (Features) รูปแบบ (Styling) ชื่อ
ตราสินค้ า (Brand Name) คุณภาพสินค้ า (Quality) การ
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ขั้นตอนการดาเนินการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ ใช้ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการดาเนินการศึกษา
ดังนี้
1. ผู้วิจัยได้ กาหนดกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลัก ประกอบด้ วย
1) ผู้ ป ระกอบการ/ผู้ น ากลุ่ ม ผลิ ต กล้ ว ยตาก ในต าบล
บางกระทุ่ม ที่ผลิตกล้ วยตากมาอย่างน้ อย 2 ปี จานวน 6
แห่ ง แห่ ง ละ 1 คน รวมจ านวน 6 คน 2) แรงงานใน
กระบวนการผลิตกล้ วยตาก จานวน 6 แห่ ง แห่ งละ 2 คน
รวมจานวน 12 คน 3) ผู้ จาหน่ ายกล้ วยตาก จ านวน 6
แห่ง แห่งละ 1 คน รวมจานวน 6 คน รวมทั้งหมด 24 คน
2. ผู้วิจัยได้ ส ร้ างเครื่องมือ ที่ใช้ ในการวิจัย คือ แบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง (Semi Structured Interviews)
เพื่ อใช้ สัม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก ทั้ ง 3 กลุ่ ม โดย
ผู้วิจัยได้ สร้ างเครื่องมือจากการศึกษาเอกสาร (Documentary
Research) โดยกาหนดประเด็นที่สนใจศึกษาตามวัตถุประสงค์
ในงานวิจัย โดยเลือกเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นที่ศึกษา
แล้ วจึงให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้ องอีกครั้ง ซึ่ง
ผู้วิจัยใช้ แบบสัมภาษณ์ ชุดที่ 1 สัมภาษณ์ผ้ ูให้ ข้อมูลหลัก
กลุ่มที่ 1 และ 2 ได้ แก่ 1) ผู้ประกอบการผลิตกล้ วยตาก
2) แรงงานในกระบวนการผลิตกล้ วยตาก มี 3 ตอน คือ
(1) ด้ านข้ อมูลทั่วไป เกี่ยวกับชื่อสถานประกอบการผลิต
สถานที่ต้ัง สถานภาพของผู้ตอบ อาชีพหลัก รายได้ (2)
สภาพปั ญ หาในการผลิ ต กล้ วยตาก ด้ านปั จจั ยการผลิ ต
ด้ านกระบวนการผลิต ด้ านผลิตภัณฑ์ และด้ านการตลาด
และ (3) เป็ นคาถามเกี่ยวกับแนวทางในการผลิตกล้ วยตาก
อย่างยั่งยืน ได้ แก่ กระบวนการผลิตที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้ อม
และกระบวนการผลิตที่มปี ระสิทธิภาพ ส่วนแบบสัมภาษณ์
ฯ ชุดที่ 2 ใช้ สัมภาษณ์ผ้ ูให้ ข้อมูลหลักในกลุ่ม 3 ได้ แก่ ผู้
จาหน่ายผลิตภัณฑ์กล้ วยตาก มี 3 ตอน คือ (1) ด้ านข้ อมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับชื่อสถานประกอบการจาหน่ าย สถานที่ต้ัง
วุฒิ การศึ กษา อาชีพ หลัก รายได้ ฯ (2) สภาพปั ญ หาใน
การผลิตกล้ วยตาก ในประเด็น ด้ านผลิตภัณฑ์กล้ วยตาก
ด้ านการตลาด และ (3) เป็ นคาถามเกี่ยวกับแนวทางใน
การผลิตกล้ วยตากที่ย่ังยืน ได้ แก่ กระบวนการผลิตที่ไม่
ทาลายสิ่งแวดล้ อมและกระบวนการผลิตที่มปี ระสิทธิภาพ
และแบบสังเกตุแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant
Observation) โดยมี ป ระเด็น ในการสั ง เกตุ เ หมื อ นกั บ
ประเด็นในการสัมภาษณ์ต่อกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยใช้
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กล้ องถ่ายภาพเป็ นเครื่องมือช่วยในการสังเกต เพื่อความ
สมบูรณ์ของข้ อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยได้ ทาการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลภาคสนาม ด้ วยตนเองร่ วมกับผู้ช่วยนักวิจั ย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ผู้วิจัยได้ ประสานกับกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลักในพื้ นที่
เพื่อกาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการเข้ าสัมภาษณ์ โดยมี
ผู้ให้ สมั ภาษณ์ คือ ผู้ประกอบการ/ผู้นากลุ่มผลิตกล้ วยตาก
ในตาบลบางกระทุ่ม จานวน 6 คน 2) แรงงานในกระบวนการ
ผลิตกล้ วยตาก จานวน 12 คน และ 3) ผู้จาหน่ ายกล้ วยตาก
จานวน 6 คน รวมทั้งหมด 24 คน
ส่วนการเก็บรวบรวมข้ อมูล ก่อนมีการลงเก็บข้ อมูล
ผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยได้ ทาความเข้ าใจประเด็นในแบบ
สัมภาษณ์ฯ ทั้ง 2 ชุ ด และได้ ลงพื้ นที่จริงทาการทดสอบ
แบบสัมภาษณ์ (Pre-test) เพื่อทาความเข้ าใจประเด็นต่างๆ
ในแบบสัมภาษณ์ และนาเครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์ก่งึ
โครงสร้ า ง (Semi Structured Interviews) ลงพื้ นที่ เก็บ
ข้ อ มู ล ในขณะสัมภาษณ์ ได้ มีก ารจดบั น ทึก บั น ทึกเทป
และสังเกต พร้ อมกับตรวจสอบข้ อมูลไปด้ วย เพื่ อให้ ได้
ข้ อ มู ล ที่ถูก ต้ อ งและเชื่อ ถือได้ เพื่ อเป็ นการยื น ยัน ความ
เชื่อถือได้ ของข้ อมูลในเบื้องต้ น
จากนั้ น น าข้ อมู ล จากการสัมภาษณ์ ม าวิเคราะห์
โดยท าการวิ เ คราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ใช้ เทคนิคการลดความผูกพั น
(Detachment) ตรวจสอบความรู้สกึ ผูกพัน เพื่อไม่ให้ เกิด
อคติ รวมทั้งได้ ให้ กลุ่มผู้ให้ ข้อมู ลหลักร่ วมวิเคราะห์ด้วย
เพื่อสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ท่ตี ้งั ไว้
ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารตรวจสอบข้ อมู ล แบบสามเส้ า
(Triangulation) กล่ าวคือ 1) ด้ านข้ อมูล ใช้ การรวบรวม
ข้ อมูลเรื่องเดียวกันด้ วยวิธกี ารต่างๆ ได้ แก่ การสัมภาษณ์
การสังเกตุ การศึกษาเอกสาร เพื่ อตรวจสอบว่ าข้ อ มูล ที่
ได้ รับจะสอดคล้ องไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ 2) ด้ าน
สถานที่ ใช้ การรวบรวมข้ อมูลเรื่องเดียวกันจากแหล่งข้ อมูล
ที่แ ตกต่ า งกัน ได้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการผลิ ต /แรงงาน ใน
กระบวนการผลิตกล้ วยตากแต่ละแห่ ง ในตาบลบางกระทุ่ม
เพื่อตรวจสอบว่า ข้ อมูลที่ได้ รับจะเหมือนเดิมหรือไม่
การตรวจสอบขั้น สุด ท้ า ย ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ห้ กลุ่ ม ผู้ ใ ห้
ข้ อมูลหลัก ร่วมตรวจสอบข้ อมูลที่ผ้ วู ิจัยได้ วิเคราะห์ปัญหา
ในการผลิตกล้ วยตากและแนวทางในการผลิตกล้ วยตากที่
ยั่งยืน โดยผ่านการจัดเวทีประชุมระดมสมองร่วมกัน เพื่อ
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อาเภอเมืองพิ ษณุโลกและต้ องจ่ ายค่ ารับฝากกิโลกรัมละ
1 บาท รวมทั้งค่าขนส่ง จึงเป็ นการเพิ่มต้ นทุนในการผลิต
อีกทั้งต้ องซื้อกล่องกระดาษเป็ นบรรจุภัณฑ์ของกล้ วยตาก
ในราคาที่สงู ซึ่งไม่สามารถลดต้ นทุนในส่วนนี้ได้ เนื่องจาก
ไม่สามารถต่อรองราคากับบริษัทจาหน่ ายได้ เพราะสั่งซื้อ
ในปริมาณน้ อย
1.3 การขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากกระบวนการ
ผลิตปั จจุบัน แรงงานที่ทางานในขั้นตอนต่างๆ เช่ น การ
ปลอกกล้ วย แบนกล้ วย และใส่กล้ วยบรรจุ กล่ อง ล้ วนมี
สรุปผลการศึกษา
อายุมาก ทั้งนี้ เยาวชนที่สนใจมีจานวนน้ อยในกระบวนการ
ผลิตกล้ วยตาก เพราะส่วนใหญ่ได้ เข้ าไปทางานและศึกษา
ผู้วิจั ยได้ ทาการศึ กษาแล้ วน าข้ อมู ล มาสรุป วิเคราะห์
ในตัวเมืองและกรุงเทพมหานคร
เนื้อหา (Content Analysis) นามาสรุปผลการศึกษาตาม
1.4 ตัวผู้ประกอบการ/ผู้นากลุ่ม ผลิตกล้ วยตาก
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบ่งเป็ นตอน ดังนี้
บางกลุ่ม ขาดความรู้ความเข้ าใจในกฎ ระเบียบและข้ อกาหนด
ตอนที่ 1 ปั ญ หาในการผลิ ต กล้ ว ยตากบางกระทุ่ ม
เกี่ยวกับการส่งออก ทาให้ ไม่สามารถส่งออกกล้ วยตากไป
มี 4 ด้ าน ได้ แก่
ยัง ต่ างประเทศได้ ขาดความรู้แ ละทักษะในการพั ฒ นา
1. ด้ านปั จจัยการผลิต ได้ สรุปในแต่ละประเด็นหลัก
รูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เนื่องจากปั จจุบัน เช่น กลุ่มผลิต
ดังนี้
เพียงกล้ วยตากและกล้ วยม้ วนแบบดั้งเดิม ยังไม่มีความรู้
1.1 ปั ญ หาพื้ นที่ ป ลู ก กล้ วยน้ า ว้ าในอ าเภอ
ในการคิดประยุกต์นากล้ วยตาก มาดัดแปลงเป็ นผลิตภัณฑ์
บางกระทุ่มและจังหวัดใกล้ เคียงประสบภัยแล้ ง ทาให้ ต้น
ใหม่ชนิดอื่นเพื่อเป็ นทางเลือกให้ กบั ผู้บริโภค และยังขาด
กล้ วยตาย พื้นที่ปลูกมีจานวนน้ อย และต้ นกล้ วยเป็ นโรค
ความรู้ในการวางแผนการตลาด ท าให้ กลุ่ ม ไม่ ส ามารถ
ตายพราย (การติด เชื้อรา) ทาให้ ไม่ ส ามารถผลิต กล้ วย
แข่งขัน กับผู้ป ระกอบการผลิต /กลุ่มผลิตกล้ วยตากแห่ ง
น้าว้ าให้ เพี ย งพอต่ อความต้ องการของผู้ ป ระกอบการ/
อื่นๆ ที่มีการวางแผนการตลาด สามารถเข้ าใจจุดอ่อนจุด
กลุ่มผลิตกล้ วยตาก จึงต้ องนากล้ วยนา้ ว้ าจากพื้นที่อ่นื เช่น
แข็ง โอกาสและความเสี่ย ง ตลอดจนกาหนดกลยุ ทธ์ใน
จังหวัดน่าน ประเทศลาวและเวียดนาม มาเป็ นวัตถุดิบใน
การทางานเพื่ อให้ ได้ ผลกาไรสูงสุดในการผลิต และขาด
ผลิตกล้ วยตาก เพื่อให้ มีกล้ วยตากจาหน่ ายตามปริมาณที่
ความรู้ในการทาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากปัจจุบนั การ
ผู้ซ้ ือต้ องการ และต้ องซื้อกล้ วยนา้ ว้ าในราคาที่สงู ในช่ วง
ประกอบธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตเป็ นช่องทางการตลาดขนาด
เวลาที่กล้ วยขาดแคลน ทาให้ มตี ้ นทุนในการผลิตสูง อีกทั้ง
ใหญ่ ที่สามารถเข้ าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้ าหมายได้ โดยตรง
กล้ วยน้าว้ าที่รับซื้อมาส่วนหนึ่งมีปัญหาคุณภาพกล้ วยไม่
อย่ างรวดเร็ว ในเรื่อ งเวลาและสถานที่ และได้ รับ ความ
แก่ เพราะการเร่งตัดก่อน เนื่องจากผู้ขายกล้ วยนา้ ว้ าเกรงว่า
นิยมเพิ่มขึ้นเป็ นลาดับ
กล้ วยจะสุกและชา้ ในระหว่างการขนส่งระยะไกล จึงส่งผล
2. ด้ านกระบวนการผลิต ได้ สรุปในแต่ละประเด็นหลัก
ให้ เมื่ อน ามาผลิ ต กล้ ว ยตากไม่ มี คุ ณ ภาพ ประกอบกับ
ดังนี้
กล้ วยน้าว้ าส่วนหนึ่งปลูกบนพื้ นที่สูง (ภูเขา) และไม่ ใช่
2.1 กล้ วยตากเสียหาย การตากกล้ วยช่วงฤดูฝน
พันธุม์ ะลิอ่อง เมื่อนาผลิตกล้ วยตากทาให้ ได้ กล้ วยตากเนื้อ
ทาให้ กล้ วยเน่ า มีความชื้น เกิดความเสียหาย แม้ ปัจจุบัน
แข็ง ไม่ได้ คุณภาพ
จะมีการนาเครื่องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลา
1.2 ปั ญ หาเรื่ องเงิ น ทุ น ที่ผ้ ู ประกอบการ/กลุ่ ม
โดมมาใช้ แก้ ไขปั ญ หาการตากกล้ วย ซึ่งสามารถช่ วยแก้
ผลิตกล้ วยตากยังขาดแคลนเงินทุน สาหรับสร้ างห้ องเย็น
ปัญหาแมลงวันตอม การเปี ยกฝน ลดปัญหาความเสียหาย
เพื่อเก็บรักษาคุณภาพกล้ วยตากให้ อยู่ได้ นาน ในช่วงที่มี
ของกล้ วยตากและการผลิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะ แต่อย่างไร
การผลิตกล้ วยตากจานวนมากแต่ ไม่สามารถขายได้ หมด
ก็ตาม ถ้ าฝนตกต่อเนื่องหลายวัน เครื่องอบแห้ งพลังงาน
รวมทั้งเก็บไว้ เพื่อขายในช่วงที่กล้ วยตากขาดตลาด ทาให้
แสงอาทิต ย์แ บบพาราโบลาโดม ก็ไม่ ส ามารถแก้ ปั ญ หา
ต้ องนากล้ วยตากไปฝากบริษัทรับฝากแช่สนิ ค้ า ที่ต้งั อยู่ใน
ให้ กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลักกลุ่มเดิมตรวจสอบยืนยันว่าถูกต้ อง
หรื อ ควรแก้ ไขอย่ า งไร ซึ่ ง เป็ นการตรวจสอบข้ อ มู ล กับ
เจ้ าของข้ อมูล (Cross Check) ให้ รับรู้และเข้ าใจตรงกันใน
การสรุปผลการวิเคราะห์ในแต่ละวัตถุประสงค์
ส่วนการนาเสนอข้ อมูล ผู้วิจัยนาเสนอผลที่ได้ จาก
การวิเคราะห์ ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์การวิจัย และใช้ ช่ ือ
ชุ มชนและชื่อบุ ค คลเป็ นนามสมมติท้ังสิ้น เพื่ อเป็ นการ
ปกป้ องผู้ให้ ข้อมูลหลักตามจรรยาบรรณการวิจัย
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กล้ วยเน่ าและยังต้ องใช้ พลังงานจากแก๊สในการอบ ทั้งนี้
การท างานในเครื่ อ งอบแห้ งพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แ บบ
พาราโบลาโดม และพลังงานจากแก๊ส ซึ่งมีความร้ อนสูง
ทาให้ เกิดความเสี่ยงต่อผิวหนังของผู้ท่เี ข้ าไปทางาน
2.2 การควบคุมการผลิต การขอรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์บางมาตรฐาน มีค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการสูง
และบางมาตรฐานมีข้อกาหนดที่ยากในการปฎิบัติได้ จริง
ในพื้ นที่ คือ มาตรฐานของผลิต ภั ณ ฑ์ อาหารออร์แกนิ ค
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของอาเภอบางกระทุ่ม มีการทานา
ทาไร่อ้อย โดยใช้ สารเคมีตลอดระยะเวลาการผลิต ทาให้
พื้นที่ปลูกกล้ วยนา้ ว้ า จึงควบคุมยากที่จะไม่ได้ รับผลกระทบ
จากการใช้ สารเคมีดงั กล่าว
2.3 การจัดการกับเปลือกกล้ วย จากกระบวนการ
ผลิ ต ส่ ง ผลต่ อมลภาวะของสิ่งแวดล้ อม และปั จ จุ บั น ยั ง
ไม่ได้ ถูกนามาใช้ ประโยชน์อย่างเต็มที่ มีการนาไปฝังกลบ
และส่วนหนึ่งนาไปเป็ นอาหารปลา และอดีตได้ มีบางกลุ่ ม
ผลิตกล้ วยตาก นาเปลือกกล้ วยไปทาปุ๋ ยหมัก แต่ปัจจุบัน
เลิกทาแล้ ว เนื่องจากผู้นากลุ่มที่ทาปุ๋ ยหมักเสียชีวิต
3. ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ พบปั ญ หา คุณ ภาพกล้ วยตากยัง
ไม่ได้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิค ซึ่งเป็ นอาหาร
ที่ผ้ ูบริโภคปั จจุบันให้ ความสาคัญและต้ องการซื้อ สาหรับ
ด้ านบรรจุ ภัณฑ์ ยังขาดการเล่ าเรื่องราวความเป็ นมาของ
ผลิตภัณฑ์ท่แี สดงคุณค่าเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
4. ด้ านการตลาด พบปัญหา การตัดราคาขายกล้ วยตาก
ของผู้ผลิต โดยเฉพาะผู้ผลิตรายใหม่เพื่อต้ องการแย่งตลาด
ทาให้ ผ้ ูประกอบการผลิต/กลุ่มผลิตบางรายขาดทุน อีกทั้ง
มีการรวมกลุ่ม เป็ นกลุ่มคลัสเตอร์กล้ วยพิษณุโลก ที่มสี มาชิก
จากผู้ประกอบการผลิตกล้ วยตาก/กลุ่มผลิตกล้ วยตากใน
จังหวัดพิษณุโลก แต่การรวมตัวยังมีลักษณะมุ่งแข่งขันกัน
จาหน่ายมากกว่าการช่วยเหลือ หรือให้ คาปรึกษา ประกอบ
กับการจาหน่ ายกล้ วยตากในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด
พิษณุโลก ซึ่งเป็ นตลาดจาหน่ายกล้ วยตากสาคัญหลายแห่ง
ยังต้ องเสียค่าเช่าร้ านจาหน่ายในราคาที่สงู
ตอนที่ 2 แนวทางในการพั ฒ นาการผลิ ต กล้ วยตาก
บางกระทุ่มให้ มคี วามยั่งยืน
ผู้วิจัยได้ นาข้ อค้ นพบของปั ญหาในการผลิตกล้ วยตาก
บางกระทุ่ม นามาทาการวิเคราะห์ร่วมกันโดยผ่านการจัด
เวทีป ระชุ ม ระดมสมองโดยให้ กลุ่ มผู้ ให้ ข้ อมู ล หลั ก ร่ ว ม
ตรวจสอบและยืนยัน จึงได้ สรุปแนวทางในการพัฒนาการ
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ผลิตกล้ วยตากบางกระทุ่ม โดยสามารถสรุปแต่ละด้ านได้
ดังนี้
1. ด้ า นกระบวนการผลิ ต ที่มี ป ระสิท ธิภ าพ จากผล
การศึ กษาปั ญ หาในการผลิ ตกล้ วยตาก พบปั ญ หาพื้ นที่
ปลูกกล้ วยนา้ ว้ าในอาเภอบางกระทุ่มและจังหวัดใกล้ เคียง
ประสบภัยแล้ งในฤดูแล้ งทาให้ ต้นกล้ วยตาย และเป็ นโรค
ตายพราย (การติดเชื้อรา) ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการ/กลุ่มผลิต
กล้ วยตากต้ องนากล้ วยนา้ ว้ าจากพื้นที่อ่นื เช่น จังหวัดน่าน
ประเทศลาวและเวียดนาม มาเป็ นวัตถุดบิ ในผลิตกล้ วยตาก
ต้ องซื้อกล้ วยนา้ ว้ าในราคาที่สงู ทาให้ มีต้นทุนในการผลิตสูง
อีกทั้งกล้ วยนา้ ว้ าที่นามาส่วนหนึ่งมีปัญหา เมื่อนามาผลิต
กล้ วยตากไม่ได้ คุณภาพ ส่งผลให้ กระบวนการผลิตที่ผ่านมา
ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาการผลิต
ให้ มีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนให้ มีการบริหารจัดการ
น้าในพื้ นที่ เพื่ อไม่ ให้ เกิด ปั ญ หาภัยแล้ ง และน้าท่วมใน
ระยะเวลานานจนทาให้ ต้นกล้ วยตาย เพื่อให้ เกษตรกรใน
พื้นที่อาเภอบางกระทุ่มและอาเภอใกล้ เคียงสามารถปลูก
กล้ วยนา้ ว้ าเพื่อลดต้ นทุนค่าขนส่ง และลดความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้น อีกทั้งเกษตรตาบล/อาเภอ ควรให้ คาแนะนา
เกษตรกรผู้ปลูกกล้ วยน้าว้ าในการป้ องกัน และแก้ ปัญ หา
เมื่อต้ นกล้ วยนา้ ว้ าเป็ นโรคตายพราย
และจากการศึ ก ษายั ง พบปั ญ หาเรื่ อ งเงิ น ทุ น ที่
ผู้ประกอบการ/กลุ่มผลิตกล้ วยตากยังขาดแคลนเงินทุน
สาหรับสร้ างห้ องเย็นเพื่อเก็บรักษาคุณภาพกล้ วยตากให้
อยู่ได้ นาน และมีกล้ วยตากจาหน่ ายอย่ างต่อเนื่องไม่ขาด
ตลาด ทั้งยังเป็ นการลดต้ นทุนในการผลิตกล้ วยตาก ทั้งนี้
ผู้วิจัยเห็นว่ าภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ใน
พื้ นที่ค วรร่ วมสนั บสนุ นทุ นให้ ผ้ ู ประกอบการผลิต/กลุ่ ม
ผลิตกล้ วยตาก เพื่อเป็ นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ให้ คนในชุมชนมีงานทา และสนับสนุนการท่องเที่ยว สาหรับ
ต้ นทุนบรรจุ ภั ณ ฑ์ของกล้ วยตากที่มีราคาสูง จากผลการ
ศึกษา พบว่า กลุ่มคลัสเตอร์กล้ วยพิษณุโลกควรรวมตัวกัน
ต่อรองราคาและร่วมกันสั่งกับบริษัทที่จาหน่าย
ประกอบกับการศึกษาพบปัญหาจากตัวผู้ประกอบการ
/ผู้นากลุ่มผลิตกล้ วยตากขาดความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
การส่งออก ไม่ ส ามารถพั ฒ นารู ป แบบผลิต ภั ณ ฑ์ใหม่ ๆ
ขาดการวางแผนการตลาด การทาธุรกิจอิเล็กทรอนิ กส์
ทาให้ ไม่ ส ามารถส่งออกกล้ วยตากไปยั งต่ างประเทศได้
ไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการผลิต/กลุ่มผลิตกล้ วยตาก
แห่ งอื่นๆ ได้ ดังนั้น หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องควรจัดอบรม
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และช่วยเหลือแก่ผ้ ูประกอบการ/ผู้นากลุ่ มผลิตกล้ วยตาก
ให้ สามารถส่งออกกล้ วยตากไปยังต่ างประเทศ สามารถ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สามารถวางแผนการตลาด
และสามารถท าธุร กิจ อิเล็กทรอนิ กส์ ได้ พร้ อ มทั้ง รั กษา
มาตรฐานและพัฒนาคุณภาพกล้ วยตากให้ ดขี ้ นึ กว่าเดิม
นอกจากนี้ การผลิ ต กล้ ว ยตากยั งเริ่ม ขาดแคลน
แรงงานในกระบวนการผลิต ดังนั้น ผู้ประกอบการ/ผู้นา
กลุ่มผลิตกล้ วยตากควรวางแผนคนที่จะเข้ ามาทางานใน
การผลิตต่อไปในอนาคต พร้ อมทั้งพัฒนาคนให้ มศี ักยภาพ
สามารถผลิตกล้ วยตากให้ มคี ุณภาพและเป็ นที่ต้องการของ
ตลาด และจากปั ญหาเยาวชนจานวนน้ อยที่สนใจในการ
ผลิ ต กล้ วยตาก ดั ง นั้ น ควรมี ก ารจั ด กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ
กล้ วยตาก และให้ เยาวชนในพื้นที่อาเภอบางกระทุ่มได้ มี
ส่วนร่วม เพื่อสร้ างความภูมิใจในภูมิปัญญาการทากล้ วยตาก
ของชุ ม ชน และรู้ว่ากล้ ว ยตากเป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ข้ ึน ชื่ อของ
จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โลก เป็ นที่ร้ ูจั ก ของคนโดยทั่ ว ไป เพื่ อ ให้
เยาวชนเกิดความตระหนักที่จะร่วมอนุรักษ์การทากล้ วยตาก
รวมทั้งสนใจผลิตกล้ วยตากเป็ นอาชีพในอนาคต
สาหรับปั ญหาความเสี่ยงต่อผิวหนังของผู้ท่ีเข้ าไป
ทางานในเครื่องอบแห้ งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลา
โดมนั้น ควรมีการให้ ข้อมูลและคาแนะนาถึงวิธกี ารปฏิบัติ
ตัวเพื่อป้ องกันอันตรายจากการทางาน ส่วนปั ญหาการตัด
ราคาขายกล้ วยตากกัน เองของผู้ผลิต จึงควรใช้ เวทีกลุ่ม
คลัสเตอร์กล้ วยพิษณุโลก เป็ นเวทีพูดคุย ตกลงร่วมกันใน
การกาหนดราคากล้ วยตาก รวมทั้งเป็ นกลุ่มในการต่อรอง
เพื่ อลดราคาค่ าเช่ าร้ านจาหน่ ายในสถานที่ท่องเที่ยวของ
จังหวัดพิษณุโลก
2. ด้ านกระบวนการผลิตที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้ อม จาก
ผลการศึกษาปั ญหากระบวนการผลิตของสถานประกอบการ
ผลิต/กลุ่มผลิตกล้ วยตาก พบปัญหา การจัดการกับเปลือก
กล้ วยเหลือจากการผลิตส่งผลต่อมลภาวะของสิ่งแวดล้ อม
และการไม่ได้ ถูกนามาใช้ ประโยชน์อย่างเต็มที่ ประกอบกับ
ในพื้นที่อาเภอบางกระทุ่มมีการทานาเป็ นอาชีพหลัก ซึ่งถ้ า
มีการนาเปลือกกล้ วยไปทาปุ๋ ยหมัก และส่งเสริมให้ ชาวนา
ในพื้นที่ใช้ ปุ๋ยหมักแทนปุ๋ ยเคมีในปั จจุบนั ดังนั้น แนวทาง
ในการดาเนินการต้ องอาศัยความรู้เชิงเทคนิคจากนักวิชาการ
จากสถาบันการศึกษา เกษตรอาเภอ และนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรในพื้นที่ สร้ างความเข้ าใจถึงประโยชน์จากการ
ใช้ ปุ๋ยหมักแทนปุ๋ ยเคมีให้ ชาวนา และเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้ ปุ๋ยหมักแทนปุ๋ ยเคมี การทาปุ๋ ยหมักจาก

เปลือ กกล้ วยยังเป็ นการใช้ ท รัพ ยากรในพื้ นที่ก่อ ให้ เกิด
ประโยชน์ ช่ วยลดต้ นทุนในการผลิตและลดมลภาวะต่ อ
สิ่งแวดล้ อม ประกอบกับในพื้ นที่มีภูมิปัญ ญาการทาปุ๋ ย
หมักและมีศู นย์การเรียนรู้ในการทาปุ๋ ยหมักจากเปลือ ก
กล้ วย เพียงแต่ขาดผู้นาในการทา
สาหรับปั ญหามาตรฐานมีข้อกาหนดที่ยากในการ
ปฎิบัติได้ จริงในพื้นที่ คือ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหาร
ออร์แกนิค เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของอาเภอบางกระทุ่ม
มีก ารท านา ท าไร่ อ้ อ ย โดยใช้ ส ารเคมี ต ลอดระยะเวลา
การผลิต พื้ นที่ปลูกกล้ วยน้าว้ าในการผลิตกล้ วยตาก จึง
ยากที่จ ะไม่ ได้ รั บ ผลกระทบจากการใช้ ส ารเคมีดังกล่ าว
คุณภาพกล้ วยตากจึงยังไม่ได้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร
ออร์ แ กนิ ค ดั ง นั้ น ภาครั ฐ ควรมี ก ารจั ด การพื้ นที่ แ บบ
บูรณาการโดยให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในพื้นที่เป็ น
ผู้ประสานงานหลัก เพื่อส่งเสริมให้ เกษตรกรชาวสวนกล้ วย
สามารถปลูกกล้ วยออร์แกนิค ในพื้ นที่อาเภอบางกระทุ่ม
และในพื้นที่ปลูกกล้ วยนา้ ว้ าที่ใช้ ผลิตกล้ วยตากบางกระทุ่ม
ได้ จะสามารถท าให้ กล้ ว ยตากได้ ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
อาหารออร์ แ กนิ ค ซึ่ ง เป็ นอาหารที่ผ้ ู บ ริ โภคปั จ จุ บั น ให้
ความสาคัญและต้ องการซื้อ
3. ด้ า นการผลิ ต ที่ส ามารถพั ฒ นาได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จากปั ญ หาและสภาพแวดล้ อมในการผลิต กล้ ว ยตาก ที่
กล่าวมา ควรปรับปรุงการผลิตให้ ดีข้ นึ โดยผู้ประกอบการ/
ผู้น ากลุ่ม ผลิ ต ผู้ ป ฏิบัติงาน สมาชิก กลุ่ ม และผู้ ท่ีมีส่ว น
เกี่ยวข้ องในการผลิตเข้ ามีส่วนร่วมในการดาเนินการ มุ่งเน้ น
หาแนวทางแก้ ไขหรือป้ องกันปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ผลิตกล้ วยตาก โดยไม่รอให้ เกิดปั ญหาขึ้นก่อน ตลอดจน
การตั้งเป้ าหมายการพั ฒ นาการผลิตที่เป็ นรูปธรรม และ
สร้ างจิตสานึกของผู้ประกอบการผลิตกล้ วยตากให้ คานึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม เพื่อสร้ างความ
น่ า เชื่ อถื อและโอกาสทางการตลาดทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย แนวทางที่สาคัญในการพัฒนาการผลิต
กล้ วยตากบางกระทุ่มให้ มีความยั่งยืน ผู้วิจัยขอนาเสนอ
การอภิปรายผลใน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้
1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการดาเนินการผลิต
กล้ วยตาก โดยจัดอบรมพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษย์ คือ ตัว
ผู้ประกอบการ/ผู้นากลุ่มผลิตกล้ วยตาก ผู้ปฏิบตั งิ าน และ
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สมาชิกกลุ่ม ให้ สามารถพัฒนาการผลิตกล้ วยตาก เนื่องจาก
ทรัพยากรมนุษย์ในการผลิตกล้ วยตาก มีปัญหาขาดความรู้
ความสามารถเกี่ย วกับ การส่ งออก การพั ฒ นารูป แบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การวางแผนการตลาด โดยสอดคล้ องกับ
ผลการศึกษาของ Kumpirapang and Jantranon (2007)
ที่ได้ ศึกษาสภาพปั ญหาการพัฒนาอุตสาหกรรมกล้ วยตาก
เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล กรณีศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
พบว่า ปั ญหาในการผลิตกล้ วยตาก คือ พนักงานขาดทักษะ
และมีการขาดงานบ่อย ดังนั้ นจึงเสนอแนวทางการแก้ ไข
โดยการจัดตั้งกฎเกณฑ์การขาดลาของพนักงาน ในส่วน
พนั กงานขาดทักษะให้ มีการจัด อบรม และหลั งจากการ
อบรมให้ มีการทดสอบความสามารถหลั งการฝึ กอบรม
หรือจัดไปดูกระบวนการผลิตที่โรงงานอื่นๆ เช่นเดียวกับ
Chiarakul (2014) ที่ได้ มีข้อเสนอแนะถึงแนวทางในการ
ปรับตัวของโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ในภาพรวม คือ การสร้ างและพั ฒ นาผู้ประกอบการของ
โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้ มีความรู้
ความสามารถในการดาเนินธุรกิจได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
โดยพึ่งพาตนเองเป็ นหลัก ไม่รอรับการช่วยเหลือจากผู้อ่นื
อย่างเดียว ต้ องมีความรู้ในสิ่งที่ตนเองจะทา นอกจากนั้น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ มีความสามารถในการผลิต
กล้ วยตากยังส่งผลให้ สถานประกอบการ/กลุ่มผลิตกล้ วยตาก
ได้ ผลกาไร บรรลุเป้ าหมาย และสามารถแข่งขัน กับสถาน
ประกอบการ/กลุ่มผลิตกล้ วยตากกลุ่มอื่นได้ อย่ างยั่งยืน
มากกว่ าการรอรับการสนั บสนุ นจากภาครัฐ ซึ่งมีนโยบาย
การสนั บ สนุ น ไม่ ต่ อเนื่ อง ในอนาคตอาจท าให้ การผลิ ต
กล้ วยตากไม่ย่งั ยืน
และจากปั ญหาขาดแคลนแรงงานในกระบวนการ
ผลิ ต กล้ วยตาก เนื่ องจากปั จจุ บัน แรงงานมีอายุ มากขึ้น
สอดคล้ องกับ Mahipan (2002) ที่พบว่า ด้ านทรัพยากร
มนุ ษย์ในอนาคตจะประสบปั ญหาการขาดแคลนแรงงาน
เนื่องจากแรงงงานที่มีอยู่เดิมมีอายุมากขึ้น อาจเสื่อมสภาพ
การทางาน ควรมีการพั ฒ นาแรงงานให้ มี ค วามช านาญ
ส่งเสริมให้ สมาชิกในครอบครัวได้ พัฒนาความรู้และทักษะ
ในการจัดการธุรกิจให้ สามารถแข่งขันได้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ/
ผู้นากลุ่มผลิตกล้ วยตากต้ องมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
ซึ่งต้ องสัมพันธ์กบั ทิศทางและแผนงานของสถานประกอบการ
ผลิต/กลุ่มผลิต เพื่ อที่จะคาดการณ์ได้ ว่ามีความต้ องการ
ทรัพยากรมนุ ษย์ประเภทใด จานวนเท่าใด เมื่อใด ทาให้
สามารถวางแผนการรับคนเข้ าทางาน ฝึ กอบรมและพัฒนา
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ซึ่งจะส่งผลให้ มีทรัพยากรมนุษย์ทางานอย่างเพีย งพอและ
ทางานในหน้ าที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่องในการผลิตกล้ วยตาก
รวมทั้งต้ องให้ ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (Compensation
and Benefits) ที่มคี วามยุตธิ รรม เพื่อธารงรักษาและจูงใจ
ให้ แรงงานมี ค วามพอใจในงาน (Job Satisfaction) มี
ความผูกพั นกับสถานประกอบการผลิต/กลุ่มผลิต กล้ วย
ตาก (Samaorjai, Memak and Pitiruaek, 2009)
ประกอบกับปัจจุบนั ทิศทางและแนวโน้ มของตลาด
อี-คอมเมิร์ ซ (E-Commerce) ทั้งในไทยและทั่วโลก มี
แนวโน้ มเติบโตต่อเนื่อง ดังนั้น จึงต้ องพัฒนาผู้ประกอบการ/
ผู้นากลุ่มผลิตกล้ วยตาก ผู้ปฏิบัติงาน และสมาชิกกลุ่ม ให้
ได้ การรับการพั ฒ นาฝึ กอบรมวิธีการขายสินค้ าในระบบ
อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) วิธสี ร้ างเว็บเพจเพื่อจาหน่าย
สินค้ า ซึ่งเป็ นการขยายตลาดผ่ านช่ องทาง อี -คอมเมิร์ซ
(E-Commerce) เป็ นการสร้ างโอกาสทางการซื้อขายสินค้ า
ที่สะดวก รวดเร็ว สามารถเข้ าสู่ตลาดต่างประเทศได้ ง่าย
ยิ่งขึ้น ช่วยลดต้ นทุนการผลิต
นอกจากนี้ การผลิ ต กล้ วยตากอย่ า งยั่ ง ยื น นั้ น
ผู้ ป ระกอบการผลิ ต /ผู้ น ากลุ่ ม ผลิ ต กล้ ว ยตาก ต้ อ งให้
ความสาคัญต่อการนาหลักคิดไคเซ็น (KAIZEN) มาปรับ
ใช้ ในการบริห ารจัดการผลิต เพื่ อการปรับปรุงการผลิ ต
กล้ วยตากให้ ดีข้ ึนอย่ างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
โดยให้ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นฐานะผู้ ป ฎิ บั ติ ง านทุ ก ฝ่ ายที่
เกี่ยวข้ องกับการผลิตกล้ วยตากมุ่งที่จะปรับปรุงงานของ
ตนเอง และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบ
ตระหนักถึงปั ญหาอยู่เสมอ คิดหาทางแก้ ไขปั ญหา พัฒนา
ความคิดเชิงบวกมองว่ าทุกอย่ างสามารถปรับปรุงแก้ ไข
พั ฒ นาให้ ดีข้ ึน ได้ เพื่ อทาให้ ผ้ ูปฎิบัติงานทุกฝ่ ายที่มีส่วน
เกี่ยวข้ องเรียนรู้ในการทางาน รู้สกึ ว่าตนเป็ นส่วนหนึ่งที่มี
ความสาคัญ กับสถานประกอบการ/กลุ่มผลิต กล้ วยตาก
รวมทั้งดาเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้ อมในการทางาน
เพื่อให้ คนมีความสุขในการทางานและส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของผลงานโดยรวม
2) พัฒนาการผลิตกล้ วยนา้ ว้ าในพื้นที่อาเภอบางกระทุ่ม
ให้ มีผลผลิตเพียงพอต่อการผลิตกล้ วยตาก ทั้งนี้ จากผล
การศึกษาปั ญหาในการผลิตกล้ วยตากพบปัญหาขาดแคลน
กล้ วยนา้ ว้ าที่เป็ นวัตถุดิบสาคัญในการผลิตกล้ วยตากและ
กล้ วยน้าว้ าไม่ มีคุณ ภาพ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ
Chimwan, Kaewkerd and Tongin (2002) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษา
เรื่องความเป็ นไปได้ เบื่องต้ นในการจัดตั้งศูนย์อตุ สาหกรรม
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กล้ วยตาก กรณีศึกษา: บ้ านคลองกระล่อน หมู่ท่ี 2 ตาบล
บางกระทุ่ม อาเภอบางกระทุ่ม พบว่ าควรมีการส่งเสริม
การปลูกกล้ วยอย่างจริงจัง เนื่องจากการผลิตกล้ วยตากถ้ า
ขาดวัตถุดิบการผลิตจะชะงักและขาดการต่ อเนื่อง ทาให้
ศูนย์อุตสาหกรรมการผลิตกล้ วยตากขาดรายได้ และจานวน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ไ ด้ ไม่ เป็ นไปตามเป้ าที่ ต้ั ง ไว้ เช่ น เดี ย วกั บ
Katkaw, Yanklang and Polsang (2003) พบว่า ข้ อจากัด
ของการผลิตกล้ วยตาก คือ วัตถุดิบที่ใช้ ในกระบวนการ
ผลิ ต คื อ กล้ วยน้าว้ าที่ใ นบางฤดู กาลมีป ริ ม าณผลผลิ ต
กล้ วยน้าว้ าน้ อ ย ดังนั้น แนวทางในการจัด การ คือ การ
สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาการผลิตกล้ วยนา้ ว้ าให้ สามารถ
ออกผลผลิตได้ ต่อเนื่อง เพื่อช่วยแก้ ปัญหาในเรื่องการขาด
แคลนวัตถุดิบ ช่วยลดต้ นทุนในการผลิต ซึ่งเป็ นไปในทาง
เดี ยวกั บ Kumpirapang and Jantranon (2007) ที่ ได้
ศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาอุตสาหกรรมกล้ วยตาก เพื่อ
ยกระดับสู่มาตรฐานสากล กรณี ศึกษาจั งหวัด พิ ษ ณุ โลก
พบว่า ปั ญหาวัตถุดบิ มีคุณภาพต่าหรือไม่มีคุณภาพ โดยมี
สาเหตุมาจากการขนถ่ายที่ไม่ดีหรือวัตถุดิบที่จัดส่งมาไม่มี
คุณภาพ แนวทางแก้ ปัญหาอาจทาได้ โดย ควรมีการคัดเลือก
ซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพและให้ มีการขนถ่ายน้ อยที่สดุ เพื่อ
ลดการช้าหรือเกิด ความเสีย หายแก่ วัต ถุ ดิบก่ อนทาการ
ผลิต และในส่วนของผู้ผลิตควรหั นมาเพาะปลูกวัตถุดิบ
เองเพื่อใช้ ในการผลิต
ดั ง นั้ น การพั ฒ นาการผลิ ต กล้ ว ยน้า ว้ า ในพื้ นที่
อาเภอบางกระทุ่มให้ มีผลผลิ ตเพียงพอต่อการผลิตกล้ วย
ตาก จึงต้ องมีการบริหารจัดการนา้ ในพื้นที่ปลูกกล้ วยนา้ ว้ า
อย่างเป็ นระบบ เพื่อไม่ให้ เกิดปั ญหาภัยแล้ งในระยะเวลา
นานจนทาให้ ต้นกล้ วยตาย และให้ เกษตรกรในพื้นที่อาเภอ
บางกระทุ่มและอาเภอใกล้ เคียงสามารถปลูกกล้ วยน้าว้ า
เพื่อลดต้ นทุนค่าขนส่งและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้ เสียกับการผลิตกล้ วยตากในพื้ นที่พร้ อม
กับหน่ วยงานรัฐทุ กระดับ ที่กาหนดนโยบายระดับ พื้ นที่
ควรมาร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ ปัญหาภัยแล้ ง
ระดับพื้นที่ อันจะส่งผลให้ บริหารจัดการนา้ อย่างเป็ นระบบ
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ภาครัฐควรมีการจัดการพื้นที่การเกษตรแบบ
บูรณาการ โดยให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในพื้นที่เป็ น

ผู้ประสานงานหลัก เพื่อให้ เกษตรกรชาวสวนกล้ วยสามารถ
ปลูกกล้ วยออร์แกนิคในพื้นที่อาเภอบางกระทุ่มได้
1.2 ภาครัฐควรให้ ประชาชนในพื้นที่มสี ่วนร่วมใน
การบริหารจัดการนา้ เพื่อแก้ ปัญหาภัยแล้ ง
2. ข้ อ เสนอแนะในการน าผลการศึ ก ษาวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์
2.1 หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรจั ด อบรม และ
ช่วยเหลือแก่ผ้ ูประกอบการ/กลุ่มผลิตกล้ วยตาก ให้ สามารถ
ส่งออกกล้ วยตากไปยังต่างประเทศ สามารถพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สามารถวางแผนการตลาดและสามารถ
ทาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ได้
2.2 เกษตรต าบลและนั ก วิ ช าการส่ ง เสริ ม การ
เกษตรในพื้นที่ตาบลบางกระทุ่มควรสนับสนุนให้ ชุมชนทา
ปุ๋ ยหมักจากเปลือกกล้ วย และส่งเสริมให้ ชาวนาในพื้นที่ใช้
ปุ๋ ยหมักแทนปุ๋ ยเคมี
2.3 ผู้ประกอบการ/ผู้นากลุ่มผลิตกล้ วยตากควร
วางแผนคนที่จะเข้ ามาทางานในกระบวนการผลิตต่อไปใน
อนาคต พร้ อมทั้งพั ฒ นาคนให้ มีศั กยภาพสามารถผลิ ต
กล้ วยตากให้ มคี ุณภาพและเป็ นที่ต้องการของตลาด
2.4 ทรัพยากรมนุษย์ในฐานะผู้ปฎิบตั ิงานทุกฝ่ าย
ในสถานประกอบการผลิต/กลุ่มผลิตกล้ วยตากต้ องมุ่งที่
จะปรับปรุงการทางานของตนเองและมีส่ วนร่ วมในการ
ตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบ
2.5 สถาบั น การศึ ก ษาในพื้ นที่ ต้ องมี ก ารจั ด
กิจ กรรมเกี่ย วกับ กล้ วยตากให้ เด็กและเยาวชนในพื้ นที่
อาเภอบางกระทุ่ม เพื่อสร้ างความภูมิใจในภูมปิ ั ญญาการ
ท ากล้ ว ยตาก และเกิด ความตระหนั ก ที่ จ ะร่ ว มอนุ รั ก ษ์
สนใจการผลิตกล้ วยตากเพื่อสานต่อเป็ นอาชีพ
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