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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของประกอบดวย  บริบทชุมชนกลุม
แมบานเกษตรกรสตรีพัฒนา  บริบทผลิตภัณฑ การผลิตอาหารใหมีความปลอดภัย  สุขลักษณะที่ดีใน
การผลิตอาหาร  แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 
 

2.1  บรบิทชมุชนกลุมแมบานเกษตรกรสตรีพัฒนา 
 

2.1.1  บริบทท่ัวไปของชุมชน 
1)  ลักษณะทางกายภาพ   ตําบลบางเตย  ตัง้อยูทางทิศตะวันตกของฉะเชิงเทรา          

มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ตาง ๆ ดังนี้ 
(1)  ทิศเหนือ  ติดตอกับตําบลหนามแดง  ตําบลวังตะเคียน  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา   
(2)  ทิศใต  ติดตอกับตําบลเกาะไร ตําบลเทพราช อําเภอบานโพธิ์  ตําบลบางกะไห 

อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา    
(3)  ทิศตะวันออก  ติดตอกบัตําบลวังตะเคียน  ตําบลโสธร  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา    
(4)  ทิศตะวันตก  ติดตอกับตําบลคลองเปร็ง  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา     
ชุมชนบางเตยเปนชุมชนที่กอตั้งครัวเรือนบริเวณสองฝงคลองบางเตย  ซ่ึงไหลลง

สูแมน้ําบางปะกงที่ตําบลบางพระ  และบริเวณสองฝงถนนเลียบสายบางพระ-บางเตย  ตําบลบางเตย
หางจากที่วาการอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  ไปทางทิศตะวันตก  15  กิโลเมตร  มีเนื้อท่ีประมาณ  28,395 
ตารางกิโลเมตร  แบงเขตการปกครองออกเปน  13  หมูบาน 

2)  ลักษณะประชากร  ตําบลบางเตยแบงพืน้ที่ออกเปน  13  หมูบาน  มีจาํนวนครวัเรือน
รวม  1,018  ครัวเรือน  จํานวนประชากรทั้งสิ้น  4,842  คน  แบงเปนชาย  2,494  คน  และหญิง  2,348 
คน  โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง  1 
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ตาราง 1  ประชากรตําบลบางเตย  ณ  วันที ่ 31  ธันวาคม  2548 
 
 

จํานวนประชากร (คน) 
หมูที ่ ช่ือหมูบาน 

จํานวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) ชาย หญิง รวม 

1    ดอนคา 105 233 237 475 
2    หัวแตน   38 88 88 176 
3    คลองขุด   68 173 167 345 
4    บางกระโหลก 141 333 377 710 
5    เกาะดอน 106 218 255 473 
6    บางกะร ุ   72 185 165 350 
7    คลองแขวงกลั่น   91 221 263 484 
8    บางเตย   45 98 95 193 
9    คลองแขวงกลั่น   78 179 182 361 
10    คลองวังปลานัก   41 112 127 239 
11    แพรกวหิารแกว   75 165 168 333 
12    แพรกวงัอายครอ   49 125 108 233 
13    แพรกชุมรุม 109 208 262 470 

    รวม          1,018 2,348 2,494 4,842 

 
(ที่มา : กรมพัฒนาชุมชน,  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา,  2548,  หนา 4) 
 
 

3)  การศึกษาและวัฒนธรรม  ตําบลบางเตย  มีสถานศึกษาสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาแหงชาติ  จํานวน  4  แหง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  1  แหง  ที่อานหนังสือพิมพ 
จํานวน  8  แหง  หอกระจายขาว  จํานวน  6  แหง  และมีวัด  จํานวน  3  แหง 

4)  สภาพเศรษฐกิจ   
(1)  การเกษตร  ตําบลบางเตยมีพื้นที่ทางการเกษตรทั้งสิ้น  19,213  ไร  มีครอบครัว

เกษตรกร  จํานวน  564  ครอบครัว  พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ  ไดแก  ขาว  มะมวง  มะพราวและมะพราวออน  
หมาก  และผักสด  นอกจากนั้น  ยังมีบอเล้ียงปลาและบอเล้ียงกุง  จํานวน  1,536  และ 3,549 ไร ตามลําดับ  
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(2)  การอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมสวนใหญเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน ไดแก 
กลุมอาชีพทําน้ําพริกแหง  กลุมอาชีพทําหมอน  กลุมอาชีพทําขนมหวาน  กลุมอาชีพทําดอกไม
ประดิษฐและดอกไมจันทน  และโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว 

(3)  การพาณิชย  ตําบลบางเตยมีสถานีบริการน้ํามนั  4  แหง  กลุมออมทรพัยเพื่อ
การเกษตร  3  กลุม  กองทุนอาหารหมูบาน  2  กลุม  ศูนยสาธิตการตลาด  1  แหง  ตลาดนัด  4 แหง 

5)  บริการขั้นพื้นฐาน 
(1)  การบริการดานสาธารณสขุ  มีสถานอีนามัย  2  แหง  ศนูยสาธารณสุขมูลฐาน

ชุมชน  13  แหง 
(2)  การโทรคมนาคมติดตอส่ือสาร  โทรศัพทสาธารณะ  8  แหง  และบริการ

โทรศัพทคูสายในพื้นที่ครอบคลุมทุกหมูบาน 
(3)  สาธารณูปโภค  บริการไฟฟาครอบคลุมทุกครัวเรือน  มกีารประปาหมูบาน 

จํานวน  1  แหง  
2.1.2  บริบทเฉพาะที่ครอบคลุมกลุมแมบานเกษตรกรสตรีพัฒนา 

1)  ประวัติความเปนมาของขนมชั้นบางเตย  ในป พ.ศ. 2529  มีการรวมตัวของ
เกษตรกรจํานวน 15 คน ทําขนมหวานเพื่อจําหนายในหมูบาน  และตอมาในป พ.ศ. 2535 มีเจาหนาที่
เคหกิจการเกษตรเขามาจัดตั้งกลุมและขึ้นทะเบียนกลุมแมบานเกษตรกร  ใหคําแนะนําดานการสราง
รายไดเสริมนอกภาคเกษตร โดยสมาชิกที่จัดตั้งเปนกลุมแมบานมีจํานวนทั้งสิ้น 25 คน ดําเนินกิจการ
แปรรูปอาหาร การถนอมอาหาร  และแบงกิจกรรมตามความถนัดของสมาชิกที่เนนการใชวัตถุดิบใน
ทองถ่ิน   และไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่เคหกิจการเกษตร    

กลุมแมบานเกษตรกรสตรีพัฒนา  เปนกลุมแมบานที่มีความเขมแข็งและมีความ
พรอมในการแปรรูปผลิตภัณฑ  โดยผลิตภัณฑหลายชนิดไดรับความสนใจจากผูบริโภค  อาทิกระยาสารท  
น้ําพริก  ขนมหวาน  สวนการผลิตขนมชั้นนั้น  ประธานกลุมแมบานคือนางบุญลอม  ผดุงกุล  ไดรับ
การถายทอดจากมารดาที่มีอาชีพผลิตขนมชั้น  แมวาในระยะแรกที่สืบทอดเจตนารมณในการผลิต
ขนมชั้นตองประสบปญหาเนื่องจากกระแสนิยมบริโภคขนมตางชาติ  การผลิตขนมชั้นจึงตองลดปริมาณ
การผลิตลงเพราะผูบริโภคขนมชั้นนอยลง  ประกอบกับผลิตภัณฑขนมชั้นเองไมสามารถเก็บไวบริโภค
ไดเปนเวลานาน  อยางไรก็ตาม  นางบุญลอม  ผดุงกุล  ยังมีความตั้งใจที่จะสืบสานการผลิตขนมชั้น
เพื่อเปนการอนุรักษและถายทอดใหกับคนรุนหลัง  ตอไป    

2)  องคกรและโครงสราง  ปจจุบันกลุมแมบานมีสมาชิกทั้งสิ้น  15  คน  โดยแบง
การบริหารงานออกเปนฝายจัดหาวัตถุดิบในการผลิต  จํานวน  1  คน  ฝายผลิตและควบคุมคุณภาพ 
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จํานวน  8  คน  ฝายจําหนายและการตลาด  จํานวน  3  คน  และฝายจัดทําและตรวจสอบบัญชี 
จํานวน  2  คน  สําหรับรายชื่อสมาชิกกลุมประกอบดวย  

(1)  นางบุญลอม  ผดุงกุล 
(2)  นางบุญเล็ก  ถ่ินถาวร 
(3)  นางสาวอไุรวรรณ  ชื่นอุทัย 
(4)  นางทองลวน  ชื่นอุทยั 
(5)  นางสมจิตร  อวมรอด 
(6)  นางจุฑารตัน  นามซุย 
(7)  นายพยุง  นามซุย 
(8)  นางละเอียด  นามซุย 
(9)  นางสละ  จันทรประภา 
(10) นางลิ้นจี่  สุนทรโชติ 
(11) นางคนึง  สุนทรโชติ 
(12)  นางกรรณิการ  สุนทรโชติ 
(13)  นางทองหลอ  ดิษฐวัฒน 
(14)  นางอุบลรัตน  หิรัญสุข 
(15)  นางสาวนกเล็ก  ผดุงกลุ 
สมาชิกกลุมแมบาน  ประกอบอาชีพหลัก  ไดแก  การเลี้ยงปลากะพง กุงกุลาดํา  

การปลูกขา  ตะไคร  เพื่อขายสง  โดยมีรายไดเฉลี่ย  4,500  บาทตอเดือน  นอกจากนั้น  มีรายไดเสริม
จากเขารวมกับกลุมแมบาน  จํานวน  3,600  บาทตอเดือน  (บุญลอม  ผดุงกุล,  สัมภาษณ,  2549)  โดย
สมาชิกทั้ง 15 คน  มีความสัมพันธทางครอบครัว ปรากฏตามภาพ 2 
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ภาพ 2  ความสัมพันธทางครอบครัวของสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรสตรีพัฒนา 
(ที่มา : บุญลอม  ผดุงกุล, สัมภาษณ, 2549)     
 
 

3)  การเปลี่ยนแปลงและการระดมทรัพยากร  ในการจัดตั้งกลุมแมบานมีการระดม
หุนจากสมาชิก  จํานวนหุนละ  100  บาท  และในป  พ.ศ. 2540  ไดรับการสนับสนุนจากจังหวัดใน
การจัดซื้ออุปกรณการผลิตขนมชั้นซ่ึงอุปกรณดังกลาวยังใชอยูจนถึงปจจุบัน  สําหรับผลิตภัณฑของ
กลุมแมบานประกอบดวย  การแปรรูปอาหาร  ไดแก  ทองหยิบ  ทองหยอด  ฝอยทอง  เม็ดขนุน  
ขนมชั้น  และขนมหมอแกง  การถนอมอาหาร  ไดแก  มะมวงดอง  มะมวงแชอ่ิม  และมะกอกแชอ่ิม   

นางบุญลอม  ผดุงกุล 

ลูก 
นางสาวนกเล็ก ผดุงกุล 

นอง 
 นางทองลวน ช่ืนอุทัย 
 นางบุญเล็ก ถิ่นถาวร 

ญาติ 
 นางกรรณิการ สุนทรโชติ 
 นางจุฑารัตน นามซุย 
 นายพยุง  นามซุย 
 นางลิ้นจี่ สุนทรโชติ 
 นางคนึง สุนทรโชติ 

เพื่อน 
 นางละเอียด นามซุย 
นางสมจิตร อวมรอด 
นางสละ จันทรประภา 
นางทองหลอ ดิษฐวัฒน 
นางอุบลรัตน หิรัญสุข 

หลาน 
 นางสาวอุไรวรรณ ช่ืนอุทัย 
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นอกจากนั้น  ยังมีการทําแชมพูสมุนไพรและน้ํายาลางจาน  และการทําดอกไมประดิษฐ  สวนรายได
จากการเขารวมกลุมแมบาน  เฉลี่ยวันละ  120  บาท/คน 

4)  การตลาดและการจําหนายผลิตภัณฑ  กลุมแมบานนําผลิตภัณฑไปจําหนายทั้งใน
และนอกชุมชน  ไดแก  ตลาดนัดในหมูบานและใกลเคียง  ตลาดนัดหนาศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตลาดนัดกรมสงเสริมการเกษตร งานเทศกาลในจังหวัดฉะเชงิเทรา  สถานีรถไฟ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
และการผลิตขนมตามที่ลูกคาสั่งเพื่อใชในพิธีและงานมงคลตาง ๆ  

5)  กิจกรรมสาธารณประโยชน  กลุมแมบานไดเขารวมกิจกรรมในดานตาง ๆ ของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ไดแก  รวมเดินเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหาคม  รวมพัฒนา
วัดและโรงเรียน  ปลูกตนไมในที่สาธารณะ  และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน 

6)  การปรับตัว/แกไขปญหา  สมาชิกกลุมแมบานสามารถเปนวิทยากรสาธิตวิธีการ
ถนอมอาหาร  การแปรรูปอาหาร การทําดอกไมประดิษฐ  และผลงานของกลุมแมบานถูกนําไปเผยแพร
ตีพิมพในวารสารเทคโนโลยีชาวบาน  และนิตยสารเมืองเกษตร  

7)  พัฒนาการและความสําเร็จ  กลุมแมบานไดรับความสําเร็จในการสงผลิตภัณฑเขา
ประกอบในงานวันมะมวงและของดีเมืองแปดริ้ว  ในป พ.ศ. 2537 ไดรับรางวัลที่ 2 ในการประกวด
ขนมทองหยอด  และไดรับรางวัลที่ 3 ในการประกวดขนมทองหยิบ  ในป พ.ศ. 2538  ไดรับรางวัลที่ 1 
ในการประกวดตําสมตํามะมวง  ในป พ.ศ. 2539 ไดรับรางวัลที่ 1 ในการแขงขันปอกและขูดมะพราว     
ในป พ.ศ. 2540 ไดรับรางวัลที่ 1 ในการประกวดมะมวงดอง  และในป พ.ศ. 2541 ไดรับรางวัลที่ 3 
ในการประกวดมะมวงดอง 

 

2.2  บรบิทผลิตภัณฑ   
 

2.2.1  ขนมไทย    
 ขนมไทยเปนเอกลักษณดานวัฒนธรรมประจําชาติไทยอยางหนึ่งที่เปนที่รูจักกันดี  เพราะ
เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความละเอียดออนประณีตในการทํา  ตั้งแตวัตถุดิบ  วิธีการทําที่กลมกลืน
พิถีพิถัน  ในรสชาติ  สีสัน  ความสวยงาม  กล่ินหอม  รูปลักษณะชวนรับประทาน  ตลอดจนกรรมวิธี
การรับประทานขนมแตละชนิด  ซ่ึงแตกตางกันไปตามลักษณะของขนมชนิดนั้น ๆ   
 ขนมหวานไทย  หมายถึง  อาหารชนิดหนึ่งที่ไมใชกับขาว  แตเปนอาหารที่รับประทาน
ตามหลังของคาวสิ่งที่เปนของหวานอาจเปนขนมหรือผลไมก็ได  นอกจากจะรับประทานขนมหวาน
หลังของคาว  เราอาจรับประทานขนมหวานในเวลาที่มิไดรับประทานอาหารคาว  แตจะรับประทาน
ขนมหวานเปนของวางหรือรับประทานขนมหวานเปนเครื่องดื่ม  
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 ขนมหวานไทย  จะมีความหวานนําหรือมีความหวานจนรูสึกในลิ้นของผูรับประทาน  
การทําขนมหวานไทยเปนเรื่องที่ตองศึกษาและฝกฝน  ตองใชศิลปะ  ความอดทน  และความเปน
ระเบียบ  ความพิถีพิถันในการประกอบ  ขนมไทยแท ๆ ตองมีกล่ินหอม  หวาน  มัน  มีความประณีต 
ที่เกิดขึ้นตั้งแตการเตรียมสวนผสมจนกระทั่งวิธีการทํา 
 ขนมไทย  สามารถจัดแบงเปนชนิดตาง ๆ ไดตามลักษณะของเครื่องปรุง  ลักษณะกรรมวธีิ
ในการทํา  และลักษณะการหุงตม  คือ 

1)  ขนมประเภทไข  เชน  ฝอยทอง  ทองหยิบ  ทองหยอด  เปนตน 
2)  ประเภทนึ่ง  เชน  ขนมชั้น  สาลี่  ขนมน้ําดอกไม  เปนตน 
3)  ขนมประเภทตม  เชน  ขนมตมแดง  ขนมตมขาว  เปนตน 
4)  ขนมประเภทกวน  เชน  ขนมเปยกปนู  ขนมตะโก  ซาหริ่ม  เปนตน 
5)  ขนมประเภทอบและผิง  เชน  ขนมดอกลําดวน  ขนมบาบิ่น  เปนตน 
6)  ขนมประเภททอด  เชน  ขนมกง  ขนมฝกบัว  เปนตน 
7)  ขนมประเภทปง  เชน  ขาวเหนียวปง  ขนมจาก  เปนตน 
8)  ขนมประเภทเชื่อม  เชน  กลวยเชื่อม  สาเกเชื่อม  เปนตน 
9)  ขนมประเภทฉาบ  เชน  กลวยฉาบ  มนัฉาบ  เปนตน 
10) ขนมประเภทน้ํากะทิ  เชน  เผือกน้ํากะทิ  ลอดชองน้ํากะทิ  เปนตน 
11)  ขนมประเภทเชื่อม  เชน  ผลไมลอยแกว  วุนน้ําเชื่อม  เปนตน 
12)  ขนมประเภทบวด  เชน  กลวยบวชชี  แกงบวดเผือก  เปนตน 
13)  ขนมประเภทแชอ่ิม  เชน  มะมวงแชอ่ิม  สะทอนแชอ่ิม  เปนตน 

 ขนมไทยเปนสิ่งแสดงใหเหน็วา  คนไทยเปนคนใจเย็น  รักสงบ  มีศิลปะ  ในสมยัโบราณ
คนไทยจะทําขนมในเทศกาลหรือวาระสําคัญตาง ๆ ไดแก  การทําบญุเดือนสิบ  เปนการทําบุญเพื่อ
แผบุญกุศลใหแกผูลวงลับไปแลว  ในภาคใตจะใชขนมลา  งานตักบาตรเทโว  เปนการตักบาตรใน
วันออกพรรษา  ซ่ึงถือวาเปนวันที่พระพุทธเจาเสด็จลงมาจากสวรรคชั้นดาวดึงส  โดยในการตักบาตร
จะใชขาวตมลูกโยน  ประเพณีวนัสารท  ตรงกับวันแรม  15  ค่ําเดือน  10  ขนมที่ใชในงานประเพณ ี 
ไดแก  กระยาสารท  ขาวทิพย  งานมงคลตาง ๆ ไดแก  งานเลี้ยงพระ  งานแตงงาน   คนไทยนยิมใช
ขนมที่มีชื่อเปนมงคลเปนการถือเคล็ด  เชน  ขนมทองหยิบ  ขนมถวยฟู  ขนมชั้น  เปนตน  ลักษณะ
เปนมงคลของขนมทองหยิบคือมีคําวาทอง  หมายถึงความร่ํารวย  ขนมถวยฟู  หมายถึงความเฟองฟู
ของชีวิต  และขนมชั้น  หมายถึงความกาวหนาของชีวิต  เล่ือนชั้นเงนิเดือน เล่ือนบรรดาศักดิ์   ซ่ึงใน
งานมงคลนิยมทําขนมชั้น  9  ชั้น  (วัชรากร  พาหะนิชย,  ณรงคศักดิ์  พิทักษตันสกุล,  สุพรรณี  แจมสวาง,  
กุลวดี  โรจนไพศาลกิจ  และสมล้ิม  พูลศิริ,  2548,  หนา 7-11) 
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2.2.2  ขนมชั้น 
ขนมชั้น  เปนขนมไทยชนิดหนึ่ง  โบราณถือเปนขนมสําหรับใชในพิธีมงคลและจะตอง

หยอดขนมใหได  9  ชั้นหรือมากกวานั้นก็ได  จะเปนสิริมงคลเจริญกาวหนาหรือบางรายจะตั้งชื่อให
เปนมงคลไปอีกวา  ขนมชั้นฟา  สวนผสมของขนมสวนใหญจะเปนแปงซ่ึงแปงแตละอยางจะทําให
ขนมนุมนวลนารับประทาน เชน แปงมัน จะทําใหเนื้อขนมเนียน นุม เหนียว หนืด ดูใส เปนมัน  แปง
ถ่ัว จะทําใหขนมอยูตัว ไมเหนียวมากเกินไป  แปงทาวยายมอม จะทําใหเนื้อขนมเนียน เหนียว แข็ง 
แตจะใสนอยกวาแปงมัน  แปงขาวเจา  จะทําใหเนื้อขนมแข็งและอยูตัว  กะทิและน้ําตาล  ที่ผสมลง
ในขนมชั้นก็มีสวนทําใหขนมหวานและออนนุม  กะทิ  ถาใสมากจะทําใหขนมเหลวลอกชั้นไดยาก 
แตถากะทินอยขนมจะแข็งไมนารับประทาน  ดังนั้นการใชกะทิที่เขมขนพอดีจะทาํใหขนมเปนชั้น
ลอกออกจากกันไดงาย  ผิวดูเปนมัน เวลาหยิบไมติดมือ  สวนน้ําตาล  ถาใสมากขนมจะหวานจัด แฉะ 
ลอกชั้นไดยาก ความเหนียวของขนมจะลดลง ที่กลาวขางตนสามารถสรุปสวนผสมและวิธีการทํา
ขนมชั้นได  ดังนี้  (จริยา  เดชกุญชร,  2549,  เลม 2,  หนา 41)  

1)  สวนผสมของขนมชั้น ประกอบดวย 
หัวกะท ิ  4   ถวย 
น้ําตาลทราย  3   ถวย 
น้ําลอยดอกมะลิ 1   ถวย 
แปงถ่ัวเขียว  2   ชอนโตะ 
แปงทาวยายมอม 1   ถวย 
แปงขาวเจา  2   ชอนโตะ 
แปงมัน  2   ถวย 
ใบเตย  10   ใบ คั้นน้ําขน ๆ 

2)  วิธีทํา 
(1)  เชื่อมน้ําเชือ่มโดยใชน้ํา  1  ถวย  น้ําตาลทราย  3  ถวย 
(2)  ผสมแปงทั้ง  4  ชนิดเขาดวยกัน  แลวนวดกับกะทิ  คอย ๆ ใสกะทิทีละนอย

นวดนาน ๆ จนกะทิหมด   แลวใสน้ําเชื่อมคนใหเขากัน  พอใหแปงติดหลังมือนิดหนอย 
(3)  กรองแปงทั้งหมด  แลวแบงแปงครึ่งหนึ่งเปนสีขาว  อีกครึ่งหนึ่งใสใบเตย

หรือสีตามชอบ 
(4)  นําถาดไปนึ่งแลวทานํ้ามันใหทั่ว  ใสแปงสีขาวประมาณครึ่งถวย  แลวนึ่ง

ใหสุกประมาณ 5 นาที  ช้ันที่ 2 ใสสีเขียว แลวนึ่งอีกประมาณ 5 นาที ทําเชนนี้ไปจนหมดแปง แลวให
ชั้นสุดทายเปนสีเขียวเขมกวาชั้นอื่น ๆ เมื่อสุกยกลง  ทิ้งใหเย็น  แลวตัดเปนชิ้นตามตองการ 
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2.2.3  การผลิตขนมชั้นของกลุมแมบานเกษตรกรหวยโรง จังหวัดเพชรบุรี 
 กลุมแมบานเกษตรกรหวยโรง  จังหวัดเพชรบุรี  ตั้งอยูเลขที่  93  หมู  2  ตําบลหวยโรง 
อําเภอเขายอย  จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีนางสมาน  กล่ันนาค  เปนประธานกลุม  และจากการสัมภาษณ
ประธานกลุม  เมื่อวันที่  15  กรกฎาคม 2549  ทราบวา  เร่ิมมีการกอตั้งกลุมในป พ.ศ. 2539  มีสมาชิก
จํานวน 39 คน ทําการผลิตขนมหวานที่ใชวัตถุดิบในทองถ่ินเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคา สงใหกับ
รานคา รานจําหนายของฝากในจังหวัดเพชรบุรี โดยการอาศัยเครือขายทําใหกลุมมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
จากเดิมที่ประกอบอาชีพหลัก คือการทํานาเพียงอยางเดียว นอกจากนั้น กลุมยังประสบความสําเร็จ
ในการผลิตขนมชั้นออกจําหนายในตางประเทศ  โดยผลิตและจําหนายผานตัวแทนผูสงออกไปยัง
ประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน  การผลิตขนมชั้นของกลุม  ไดใหความสําคัญในคุณภาพของวัตถุดิบ   
และกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ  เพื่อใหไดขนมที่มีรสชาติอรอย  สะอาด  ปลอดภัยกับผูบริโภค  
ไดแก  ผูสัมผัสอาหาร  มีการสวมผากันเปอน  หมวกคลุมผม  และถุงมือ  เพื่อปองกันการปนเปอน  
สถานที่ผลิตอาหาร  โรงเรือนมีการจัดแบงพื้นที่การผลิต  จัดเก็บอุปกรณเปนสัดสวน  และปองกัน
แมลงพาหะนําโรคตาง ๆ และภาชนะอุปกรณที่ใชกับอาหาร  มีการจัดเก็บเปนหมวดหมูและปองกัน
การสัมผัสของแมลงพาหะนําโรค  จากการศึกษาดูงานการผลิตขนมชั้นของกลุม  สามารถสรุป
รายละเอียดในแตละดาน  ดังนี้ 

1)  การเตรียมอุปกรณที่ใชในการผลิตขนมชั้น  แบงออกเปน  2  สวน คือ  (1) อุปกรณ
ในการผลิตขนมชั้น  ไดแก  ซ้ึงที่ใชในการนึ่งขนมชั้น ถาดสําหรับใสขนมชั้น  หมอสําหรับใสแปง
ขนมชั้น  ถุงพลาสติกและกลองพลาสติกที่ใชในการบรรจุขนมชั้น  และ (2)  การเตรียมสวนผสมใน
การผลิตขนมชั้น  ไดแก  มะพราว  น้ําตาลทราย  แปงขนมชั้น  ใบเตย  และดอกอัญชัน 

2)  การผลิตขนมชั้น  นวดแปงขนมชั้นกับกะทิ  แลวจึงเติมน้ําเชื่อมคนใหเขากัน
หลังจากนั้น  แบงแปงครึ่งหนึ่งไวทําเปนแปงสีขาว  อีกครึ่งหนึ่งนําใสน้ําใบเตยหรือดอกอัญชัน  ถาด
นํามาทาน้ํามันใหทั่ว  ใสแปงสีขาวในชั้นที่หนึ่งแลวนึ่งใหสุกประมาณ  5  นาที  สวนที่สองใสแปงสี
ตามที่ตองการแลวนึ่งอีก  5  นาที  ทําเชนนี้จนครบ  7  ชั้น  โดยใหชั้นสุดทายเปนสีที่เขมกวาชั้นอ่ืน   
เมื่อสุกแลวยกลง  พักไวใหเย็นและตัดเปนชิ้นตามตองการ 

3)  การตัดแยกขนมชั้นใสในบรรจุภัณฑ  จะตัดขนาดตามบรรจุภัณฑคือ  ช้ินใหญ
กวาง  10  เซนติเมตร  ยาว  15  เซนติเมตร  เพื่อบรรจุในกลองพลาสติกที่มีชอง  1  ชอง  สวนกลอง
พลาสติกที่มีชองบรรจุ  4  ชอง  จะตัดขนมขนาดเดียวกันกับที่กลาวแลวเพื่อนํามาแบงเปน  4  ช้ินเล็ก ๆ 
บรรจุลงในกลองพลาสติกที่มีชอง 4 ชอง  นอกจากนั้น ยังนําขนมขนาดดังกลาวบรรจุในถุงพลาสติก
อีกวิธีหนึ่งดวย  
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4)  การนําขนมออกจําหนาย  จะแบงเปน  2  วิธีคือ  นําไปจําหนายที่รานคาและราน
จําหนายของฝากในจังหวัดเพชรบุรีในสถานที่ที่เปนแหลงพักรถเพื่อจําหนายใหนักทองเที่ยว  และ
สงไปยังโรงงานที่ดําเนินการสงออกไปจําหนายในตางประเทศ  ซ่ึงกลุมขนสงสินคาไปจําหนายโดย
ใชรถปคอัพ 
 บริบทโดยรวมของการผลิต  ผูผลิตขนมชั้นมีการใสผากันเปอน  และใสถุงมือ  ในการผลิต
อุปกรณที่ใชในการผลิตคือ  ซ้ึงนึ่งขนมชั้น  ถาดใสขนมชั้น  หมอสําหรับใสแปง  มีการจัดเก็บอยาง
เปนระเบียบ  สวนสถานที่ผลิตมีการแบงแยกออกจากพื้นที่ใชสอยอ่ืน ๆ และมีมุงลวดปองกันพาหะ
นําโรค  มีการจัดระเบียบสถานที่ผลิตใหสะดวกตามขั้นตอนการผลิต  ผลิตภัณฑขนมชั้นของกลุมที่
ผลิตไดสามารถเก็บไวบริโภคไดนานเกินกวา  3  วัน   

 
2.3  การผลิตอาหารใหมีความปลอดภัย   
 

2.3.1  อันตรายจากอาหาร  
 อันตรายจากอาหาร  (Food  Hazard)  หมายถึง  ส่ิงที่มีคุณลักษณะทางชีวภาพ  เคมี  หรือ
ฟสิกส  ที่มีอยูในอาหาร  หรือสภาพของอาหารที่มีศักยภาพในการกอใหเกิดปญหาตอสุขภาพและ
ความปลอดภัยของผูบริโภค  

1)  อันตรายของอาหาร  แบงออกเปน  3  กลุมคือ  (1)  อันตรายทางดานกายภาพ 
(Physical  Hazard)  ไดแก  ส่ิงปลอมปน  หรือส่ิงแปลกปลอม  ซ่ึงตามปกติไมพบในอาหารนั้น ๆ เมื่อ
ผูบริโภครับอาหารเขาไปจะกอใหเกิดการบาดเจ็บหรืออันตรายตอสุขภาพ  ซ่ึงสิ่งปลอมปน  ไดแก    
เศษแกว  เศษไม  เศษพลาสติกแข็ง  เปนตน  (2)  อันตรายทางดานเคมี  (Chemical  Hazard)  ไดแก   
สารเคมีที่กอใหเกิดอาการเจ็บปวย  ทั้งในระยะฉับพลันและในระยะยาว  การปนเปอนจากสารเคมี
อาจเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการแปรรูปอาหาร  สารเคมีบางอยางเปนสิ่งจําเปนที่จะตองใช 
เชน  สารฆาแมลงที่ใชกับผักผลไม  แตสารเคมีเหลานั้นจะไมมีอันตรายหากมีการใชและการควบคุม
อยางถูกตอง  (3)  อันตรายจากดานชีวภาพ  (Biological  Hazard)  ไดแก  จุลินทรยี  ไวรัส  พาราไซต  
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  อันตรายเหลานี้อาจมาจากวัตถุดิบ  หรือจากขั้นตอนตาง ๆ ของกระบวนการ
ผลิต  ผูผลิตอาหารจึงควรมีความเขาใจถึงแหลงและสาเหตุของการปนเปอนจากอันตรายเหลานี้ 
(ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ,  หนวยบริการดานความปลอดภัยของอาหาร, 
2547, หนา 48-54)    

2)  อาหารเปนพิษ  การเกิดอาหารเปนพิษเกิดจาก  3  สาเหตุหลักคือ  (1)  เช้ือจุลินทรีย  
อาหารเปนพิษสวนมากเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย  ซ่ึงอาการเปนพิษเกิดจากการบริโภคเชื้อจุลินทรียที่เปน
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พิษซึ่งปนเปอนอยูในอาหารเขาไปและการบริโภคสารพิษที่จุลินทรียสรางขึ้นและอยูในอาหารเขาไป  
ทําใหเกิดอาการปวดทอง  ทองรวง  อาเจียน  (2)  สารเคมีและโลหะหนัก  สารเคมีที่เปนอันตรายและ
ปนเปอนเขาไปในอาหาร  ไดแก  ยาฆาแมลง  ปุยเคมี  ฮอรโมน  ยาปฏิชีวนะ  สียอมผา  เปนตน  
สวนสารเคมีที่เปนอันตรายและปนเปอนเขาไปในอาหาร  ไดแก  ตะกั่ว  พบไดจากผิวเคลือบภาชนะ  
กระดาษหนังสือพิมพ  โดยจะไปสะสมที่ไต  ตับออน  หัวใจ  สมอง  ทําใหเกิดอาการปวดทอง  ปวด
ศีรษะ  เบื่ออาหาร  ไตพิการ  สมองพิการ  สังกะสี  พบไดจากภาชนะบรรจุ  เครื่องมืออุปกรณ  โดย
จะไปสะสมที่ตับ  เม็ดเลือดแดง  และกระดูก  ทําให เปนไข  อาเจียน  เปนตะคริว  ทองเดิน            
อะลูมิเนียม  พบไดจากภาชนะบรรจุ  เครื่องมืออุปกรณ  โดยจะไปสะสมที่เม็ดเลือดแดงและสมอง 
ทําใหความจําเสื่อม  (3)  การนําพืชและสัตวที่มีพิษตามธรรมชาติมาบริโภคโดยไมตั้งใจ  (ศูนยพันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ, หนวยบริการดานความปลอดภัยของอาหาร, 2547, หนา 
48-54)    

2.3.2  หัวใจสําคัญ  3  ประการของการผลติอาหารใหมีความปลอดภัย 
 จากสาเหตุของการปนเปอนอันตรายในอาหารทางดานกายภาพ  เคมี  และจุลินทรีย  ที่
กลาวไวใน  2.3.1  สามารถนํามากําหนดเปนหัวใจสําคัญ  3  ประการ  ของการผลิตอาหารใหมีความ
ปลอดภัย ดังนี้ (ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ, หนวยบริการดานความปลอดภยั
ของอาหาร, 2547, หนา 55)    

1)  การลดการปนเปอนเบื้องตน  โดยการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีมาใชในการผลิต  ลาง/ 
คัดแยกวัตถุดิบใหสะอาด  ใชภาชนะอุปกรณที่สะอาด  มีการปองกันสัตวและแมลงไมใหเขาไปภายใน
โรงเรือน   และพนักงานปฏิบัติงานถูกสุขลักษณะ 

2)  การลดหรือยับยัง้ทําลายจลิุนทรยีที่ทําใหเกดิโรคและทําใหอาหารเนาเสีย  โดยการ
ควบคุมอุณหภมูิและเวลา   การทําใหแหง   การแชเยน็   การดอง   หรือการแชอ่ิม   

3)  การปองกันการปนเปอนซ้ําหลังการฆาเชื้อ  สวนใหญรอยละ  80  ของการปนเปอน
มาจากขั้นตอนนี้  ซ่ึงผูผลิตมักมองขามอันตรายที่อาจปนเปอนภายหลังการฆาเชื้อ  ดังนั้น  ขั้นตอนน้ี
ผูผลิตจึงควรใหความใสใจเปนพิเศษ  เชน  ภาชนะอุปกรณที่ใชควรมีการลางและฆาเชื้อ  ภาชนะ 
บรรจุสะอาด  อาคารผลิตโดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณบรรจุจะตองสามารถปองกันสัตวและแมลง  
พนักงานปฏิบัติงานอยางถูกสุขลักษณะ  การเก็บรักษาและขนสงผลิตภัณฑทําอยางสะอาดและ
เหมาะสมไมทําใหเกิดการปนเปอนระหวางของดิบและของสุก  หรือปนเปอนหลังการฆาเชื้อแลว   

2.3.3  แนวความคิดเก่ียวกับสารเจือปนในอาหาร    
สารเจือปนในอาหาร  หมายถึง  วัตถุทุกชนิดที่มิใชอาหารโดยสภาพซึ่งไดปะปนเขาไปใน

อาหาร  โดยที่มนุษยจงใจใสเขาไป  สามารถแบงออกไดเปนหลายชนิด  โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
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ฉบับที่  20  (พ.ศ. 2517)  เร่ืองการใชวัตถุเจือปนในอาหารและฉลากสําหรับอาหารที่มีวัตถุเจือปนใน
อาหาร  ไดแบงชนิดของสารเจือปนที่อาจเปนพิษในอาหารออกเปน  5  หมวดหมูใหญคือ  สารปรุง
แตงสี  สารปรุงแตงรส  สารปรุงแตกล่ิน  สารปรุงแตงลักษณะ  และสารกันบูดสารกันหืน  (พชัรินทร 
ใจคําสู,  2544,  หนา 9-11)   

การผลิตอาหารใหมีความปลอดภัย  นับวาเปนประเด็นที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอสุขภาพ
และความปลอดภัยผูบริโภค  ซ่ึงผูวิจัยไดนําแนวคิดของการผลิตอาหารใหมีความปลอดภัยมาประยุกตใช
ในงานศึกษาวิจัย  เพื่อปองกันไมใหขนมชั้นของกลุมแมบานมีส่ิงปลอมปน  สารเคมี  เช้ือจุลินทรีย  
โดยการใชวัตถุดิบและอุปกรณที่สะอาด  มีการปองกันสัตวและแมลงไมใหเขาไปภายในโรงเรือน   
และสมาชิกกลุมแมบานปฏิบัติงานถูกสุขลักษณะ  ตลอดจนการบรรจุที่สะอาด 
 

2.4  สขุลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร  (Good  Hygiene  Practice : GHP)   
 

นับตั้งแต ป พ.ศ. 2537  แนวโนมของปญหาความไมสะอาดปลอดภัยของอาหารที่ผูบริโภค
ไดรับยังนาเปนหวงอยูมาก  ทั้งทางดานการปนเปอนดวยเช้ือโรค  พิษของเชื้อโรค  หนอนพยาธิ  และ
สารเคมีประเภทตาง ๆ อาหารที่ปนเปอนดังกลาวสวนหนึ่งไดผานกระบวนการผลิตและขนสงจากแหลง
ผลิตอาหารระดับตาง ๆ ซ่ึงมีขั้นตอนการผลิต  ประกอบ  ปรุง  จําหนาย  ตลอดจนการขนสงที่ไมถูก
หลักสุขาภิบาล  โดยผานสื่อนําโรค  เชน  แมลงพาหะนําโรค  ภาชนะบรรจุ  อุปกรณ  น้ํา  อากาศ และ
ที่สําคัญที่สุดคือตัวคนผูสัมผัสอาหาร  ซ่ึงแสดงเปนกรอบแนวคิดไดดังภาพ 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 3  กรอบแนวคดิสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร 
(ที่มา : ศูนยพนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ, หนวยบริการดานความปลอดภัยของ
อาหาร, 2547, หนา 58) 

ผูสัมผัสอาหาร 
อาคารสถานที่  
ภาชนะอุปกรณ  
บรรจุภัณฑ 

กระบวนการผลิตอาหาร 
วัตถุดิบ 
-  การผลิต 
-  การขนสง 
-  การเก็บ 
ผลิตภัณฑอาหาร 
- การเตรียม/การเก็บ 
- การประกอบ/ปรุง 
- การบรรจุ/จําหนาย 
- การขนสง 

อาหารที่มี
คุณภาพ
ปลอดภัย 

อาหาร
สกปรก 

ผูบริโภค
ปลอดภัย 

ผูบริโภค
ปวย/ตาย 

เชื้อโรค 
หนอนพยาธิ 
สัตวนําโรค 

สารเคมี   
โลหะหนัก 

การผลิตที่ถูกสุขลักษณะ 

การผลิตที่ไมถูกสุขลักษณะ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

18 

อยางไรก็ตาม  จากการที่ผูบริโภคตองการอาหารที่มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น  ผนวกกับ
ความจําเปนที่ตองกาวใหทันการแขงขันในตลาดการคาเสรีและกระแสการคาโลก  เปนแรงผลักดันที่
ทําใหประเทศไทยตองปรับกระบวนการควบคุมดูแลอาหารใหสามารถสนองตอบความตองการ
ดังกลาวได  ดังนั้น  จึงจําเปนตองใหความสําคัญกับการจัดการและควบคุมปจจัยที่เปนสาเหตุให
อาหารถูกปนเปอน  ซ่ึงปจจัยพื้นฐานที่สําคัญ  7  ประการ  ไดแก  ผูสัมผัสอาหาร  สถานที่ผลิตอาหาร 
ภาชนะและอุปกรณที่ใชกับอาหาร  การขนสง  วัตถุดิบที่ใชผลิตอาหาร  การปรุงอาหาร  และบรรจุ
ภัณฑ (ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ,  หนวยบริการดานความปลอดภัยของ
อาหาร,  2547,  หนา  58-69) 

ผูวิจัยจึงนําแนวคิดสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร  ทั้ง  7  ปจจัยขางตน  มาเปนเกณฑ
เปรียบเทียบกระบวนการผลิตขนมชั้นของกลุมแมบานที่ปฏิบัติในปจจุบัน  เพื่อวิเคราะหหากระบวนการ
ผลิตขนมชั้นที่ไมถูกสุขลักษณะ  และดําเนินการปรับปรุงเพื่อใหไดกระบวนการผลิตขนมชั้นที่ถูก
สุขลักษณะปลอดภัยตอผูบริโภค ตอไป    
 

2.5  แนวคิดเกี่ยวกับการมสีวนรวมและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 

2.5.1  ความหมายของการมีสวนรวม 
 นักวิชาการหลายทาน  ไดมีผูใหความหมายของการมีสวนรวมไวอยางหลากหลาย  โดย  
ยุวัฒน  วุฒิเมธี  (2526,  หนา  26;  อางถึงใน  สมสมาน  อาษารัฐ,  2548,  หนา  18)  ใหความหมายวา
การมีสวนรวมของประชาชน  หมายถึงการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการคิดเริ่มตน         
การตัดสินใจ  การรวมปฏิบัติ  และการรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง   
และการสามารถทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา และนํามาซึ่งความเปนอยูความ
ปรารถนาที่จะอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข  ไดรับความเปนธรรม  และการยอมรับจากผูอ่ืนตลอดจน
พรอมที่จะอุทิศตนเพื่อกิจกรรมของชุมชน  ขณะเดียวกัน  ตองยอมรับความจริงที่วามนุษยจะสามารถ
พัฒนาไดตองมีโอกาสและตองไดรับการชี้แนะที่ถูกตอง  นอกจากนั้น  อคิน  รพีพัฒน  (2527,  หนา 
320; อางถึงใน สมสมาน  อาษารัฐ,  2548,  หนา  18)  ยังใหความหมายของการมีสวนรวมวา  คือการ
ใหประชาชนเปนผูคิดคนปญหาเปนผูทําทุกอยางโดยมิใชการกําหนดจากภายนอกวาใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง        
 นอกจากความหมายที่กลาวขางตนแลว  ยังมีนักวิชาการบางทานไดใหความหมายการมี
สวนรวมที่ครอบคลุมถึงเรื่องทรัพยากรในทองถ่ินที่วา  การมีสวนรวมของประชาชนหมายถึง  การที่
ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการ และการควบคุมการใชทรัพยากร
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และปจจัยผลิตที่มีอยูในสังคม  เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจ  และสังคม  ตามความ
จําเปนอยางสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกสังคม  ในการมีสวนรวมของประชาชนไดพัฒนา  การรับรู
และภูมิปญญาซึ่งแสดงออกในรูปการตัดสินใจในการกําหนดชีวิตของตนอยางเปนตัวของตัวเอง  
(ทวีทอง หงษวิวัฒน, 2527, หนา 2)  และการที่ประชาชนไดเขามาเกี่ยวของและมีสวนรวมในการ
พัฒนา  โดยการใชความพยายามหรือใชทรัพยากรบางอยางสวนตนในกิจกรรมที่มุงสูการพัฒนาของ
ชุมชนการมีสวนรวมในรูปแบบนี้จะมีองคประกอบ 2 สวนคือ หนึ่งประชาชนเขามาเกี่ยวของใน
กิจกรรม การพัฒนา และสองประชาชนเขารวมใชความพยายามบางอยางสวนตน เชน ความคิด  
ความรู ความสามารถ แรงงาน เงินทุน วัสดุ ในกิจกรรมการพัฒนา (ปรัชญา  เวสารัชช, 2528, หนา 5)  
 อยางไรก็ตาม  ประชาชนไมไดถูกกําหนดใหรวมในกระบวนการพัฒนาเทานั้น  แตใน
ดานอื่นก็มีสวนรวมไดเชนกัน  ดังที่  ปาริชาติ  วลัยเสถียร  ไดใหความหมายของการมีสวนรวมไว  2  
ลักษณะคือ  ลักษณะที่  1  การมีสวนรวมในลักษณะที่เปนกระบวนการของการพัฒนาใหประชาชนมี
สวนรวมในกระบวนการพัฒนาตั้งแตเร่ิมตนจนสิ้นสุดโครงการ  ไดแก  การรวมคิดคนหาปญหา   
การวางแผน  การตัดสินใจ  การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีในทองถ่ิน  การบริหารจัดการ  การ
ติดตามประเมินผล  รวมทั้งการรับประโยชนที่เกิดขึ้นจากโครงการ  ลักษณะที่  2  การมีสวนรวม
ทางการเมือง  ประกอบดวย  1)  การสงเสริมสิทธิและพลังอํานาจของพลเมืองในการจัดการเพื่อรักษา
ผลประโยชนของกลุมอันจะกอให เกิดกระบวนการและโครงสรางที่ประชาชนสามารถแสดงออกซึ่ง
ความสามารถของตนและไดรับประโยชนจากการพัฒนา  และ  2)  การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนา
โดยรัฐมาเปนการพัฒนาที่ประชาชนมีบทบาทหลัก  โดยการกระจายอํานาจจากสวนกลางมาเปน
สวนภูมิภาคเปนการคืนอํานาจในการพัฒนาใหแกประชาชนใหมีสวนรวมในการกําหนดอนาคตของ
ตนเอง  (ปาริชาติ  วลัยเสถียร,  2543,  หนา  138-139; อางถึงใน  จิตเกษม  หลําสะอาด  และคนอื่นๆ,  
2548, หนา 14-15) 

2.5.2  ลักษณะรูปแบบและขัน้ตอนของการมีสวนรวม 
 นักวิชาการหลายทาน  อธิบายเกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบของการมีสวนรวมของประชาชนไว
ดังนี้  
 กรรณิการ  ชมดี  (2524,  หนา  13)  ไดสรุปรูปแบบของการมีสวนรวมออกเปน  10  รูปแบบ 
คือ  การมีสวนรวมประชุม  การมีสวนรวมออกเงิน  การมีสวนรวมเปนกรรมการ การมีสวนรวมเปน
ผูนํา  การมีสวนรวมสัมภาษณ  การมีสวนรวมเปนผูชักชวน  การมีสวนรวมเปนผูบริจาค  การมีสวนรวม
เปนผูริเร่ิมและผูเร่ิม การมีสวนรวมเปนผูใชแรงงาน  และการมีสวนรวมออกวัสดุอุปกรณ 
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 เจิมศักดิ์  ปนทอง  (2526,  หนา  10)  ไดสรุปการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาไว
เปน  4  ขั้นตอนคือ  การมีสวนรวมในการคนหาปญหา  การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม  
การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติ  และการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล 
 บัณฑร  ออนคํา  และ วิริยะ  นอยวงศ  (2533,  หนา 10; อางถึงใน  จิตเกษม  หลําสะอาด 
และคนอื่นๆ, 2548, หนา 17)  กลาวถึงการมีสวนรวมตามขั้นตอนของการพัฒนาไว  5  ขั้นตอนคือ 

1)  ขั้นมีสวนรวมในการคิดคนปญหาและสาเหตุของปญหาชุมชน  ตลอดจนการ
กําหนดความตองการของชุมชนและการมีสวนรวมในการจัดลําดับความสําคัญของความตองการ 

2)  ขั้นมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา  โดยประชาชนมีสวนรวมกาํหนดนโยบาย
และวัตถุประสงคของโครงการ  กําหนดวิธีการ  และแนวทางการดําเนนิงาน  ตลอดจนกาํหนดทรัพยากร
และแหลงทรัพยากรที่ใช 

3)  ขั้นมีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนา  เปนขั้นตอนที่ประชาชนมีสวนรวมในการ
สรางประโยชนโดยการสนับสนุนทุนทรัพย  วัสดุอุปกรณ  และแรงงาน  หรือเขารวมบริหารงาน
ประสานงาน  และดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก 

4)  ขั้นมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา  เปนขั้นตอนที่ประชาชนมี
สวนรวมในการรับผลประโยชนที่พึงไดรับจากการพัฒนา  หรือยอมรับผลประโยชนอันเกิดจากการ
พัฒนาทั้งทางดานวัตถุและจิตใจ 

5)  ขั้นมีสวนรวมในการประเมินผลการพัฒนา  เปนขั้นตอนที่ประชาชนเขารวม
ประเมินวาการพัฒนาที่ไดกระทําไปนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงคเพียงใด 

2.5.3  การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  
 นเรศ  สงเคราะหสุข  (2541, หนา 113-114;  อางถึงใน  จิตเกษม  หลําสะอาด  และคนอื่นๆ, 
2548, หนา 20-21)  ไดสรุปประสบการณการทํางานที่ถือวาเปนยุทธศาสตรในการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนไว 2 ประการคือ 

1)  การจัดกระบวนการเรยีนรู  ซ่ึงสามารถทําไดหลายวิธีการดังนี ้
(1)  จัดเวทวีิเคราะหสถานการณของหมูบาน  เพื่อทําความเขาใจและเรียนรูรวมกัน

ในประเด็นตาง ๆ  
(2)  จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ  หรือจัดทัศนศึกษาดูงานระหวางองคกรตาง  ๆ

ภายในชุมชนและระหวางชมุชน 
(3)  ฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะดาน 
(4)  ลงมือปฏิบัติจริง 
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(5)  ถอดประสบการณและสรุปบทเรียนที่จะนําไปสูการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานที่เหมาะสม 

2)  การพัฒนาผูนําเครือขาย  เพื่อใหผูนําเกิดความมั่นใจในความรูและความสามารถ
ที่มีอยูจะชวยใหสามารถริเร่ิมกิจกรรมการแกไขปญหาหรือกิจกรรมการพัฒนาได  ซ่ึงสามารถกระทําได 
ดังนี้ 

(1)  แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูนําทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
(2)  สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเน่ืองและสนับสนุนขอมูล

ขาวสารที่จําเปนอยางตอเนื่อง 
(3)  แลกเปลี่ยนเรียนรูและดําเนินงานรวมกันของเครือขายอยางตอเนื่อง  และทํา

ใหเกิดกระบวนการจัดการและองคกรรวมกัน 
2.5.4  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

1)  ความหมายของการวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม    
  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  เปนวิธีการเรียนรูจากประสบการณโดย

อาศัยการมีสวนรวมอยางแข็งขันจากทุกฝายที่เกี่ยวของกับกิจกรรมวิจัย  นับตั้งแตการระบุปญหาการ
ดําเนินการ  การติดตามผลจนถึงขั้นประเมินผล  ในการวิจัยชนิดนี้คําวา  ปฏิบัติการ  หมายถึง   
กิจกรรมที่โครงการวิจัยตองการจะดําเนินการ  ซ่ึงสวนใหญจะเปนกิจกรรมเกี่ยวกบัการพัฒนาดานใด
ดานหนึ่ง  สวนคําวาการมีสวนรวม  หมายถึงการมีสวนเกี่ยวของของทุกฝายที่รวมกิจกรรมวิจัย  ในการ
วิเคราะหสภาพปญหา  หรือสถานการณอันใดอันหนึ่งแลวรวมในกระบวนการตัดสินใจและดําเนินการ
จนสิ้นสุดการวิจัย  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนแนวทางวิจัยที่ตางไปจากการวิจัยเชิง
วิทยาศาสตรเพราะเนนการยอมรับจากฝายชาวบาน  ซ่ึงนักวิจัยจะตองประเมินความสัมพันธระหวาง
ผูวิจัยกับชาวบานตลอดเวลา  และตองทบทวนวัตถุประสงคของการวิจัยเปนครั้งคราวเพื่อใหสอดคลอง
กับความเห็นของชาวบานอันจะนําไปสูการมีสวนรวมและการเปลี่ยนแปลงของชุมชน  การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  ผูวิจัยถือวาชาวบานเปนผูรูดีเทา ๆ กับนักวิจัยหรือนักพัฒนาในการกําหนด
ปญหา  และการเลือกปฏิบัติใด ๆ ก็ตามที่จะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ปญหาของการวิจัยจึงเริ่ม
ที่ชาวบานดวยไมใชจากสมมุติฐานของนักวิจัยฝายเดียว  การวิจัยนี้จึงเปนการผสมผสานระหวางความรู
เชิงทฤษฎี  และระเบียบวิธีของนกัวิจัย  (นงพรรณ  พิริยานุพงศ, 2546, หนา 40-42)       

  นอกจากนั้น  การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมยังหมายถึง  กระบวนการที่ผูคน
จํานวนหนึ่งในชุมชน  เขามารวมศึกษาปญหาโดยกระทํารวมกับนักวิจัยตั้งแตเร่ิมตนจนกระทัง่เสรจ็สิน้
การเสนอผลและการอภิปรายผลการวิจัย  เปนการเริ่มตนของผูคนที่อยูกับปญหา  (Problems People) 
คนหาปญหาที่ตัวเองมีอยูรวมกับนักวิชาการ  จึงเปนกระบวนการที่คนในชุมชนเปนผูกระทําการที่มี
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สวนรวมอยางกระตือรือรน  และมีอํานาจรวมกันในการวิจัย  (สิทธิณัฐ  ประพุทธนิติสาร,  2545, หนา 
20)    

  การวิจัยปฏิบัติการในความหมายอื่น ๆ ไดแก  การเปนกระบวนการของการทาํงาน
รวมกัน  ตองอาศัยการสืบสวนหาปญหาและขอโตแยงรวมกัน  เปนกลุมวิเคราะหสาเหตุแหงปญหา
และตองปฏิบัติงานรวมกันอยางเปนกลุมในการแกไขปญหานั้น ๆ หรือเปนการแสวงหาความรูใน
การแกไขปญหาของตน  ดวยการวางพื้นฐานการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานพัฒนากับชุมชน
และการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนกระบวนการกระตุนใหประชาชนมีการกระทําตอปญหา
ซ่ึงจะทําใหประชาชนไดมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น  (สํานักมาตรฐานการศกึษา  และหนวยงาน
อ่ืนๆ,  2545, หนา 241-242)  

2)  วิธีการวิจัย        
   การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเกี่ยวของกับศึกษาปญหา  เพื่อวิเคราะห

ปญหา  และวิเคราะหหาทรัพยากรในทองถ่ินมาชวยในการแกไขปญหา  จุดเนนของการวิจัยชนิดนี้
ประกอบดวย  (สิทธิณัฐ  ประพุทธนิติสาร,  2545,  หนา 32-32) 

(1)  การศึกษาชุมชน  เปนการใหความสําคัญกับขอมูลและความคิดของชาวบาน 
การเก็บขอมูลเปนการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นรวมกัน  เพื่อศึกษาถึงสภาพ
ปญหาในชุมชน  หรือความตองการของชุมชน  (Need  Assessment)  ซ่ึงเปนการชวยกันวิเคราะหวา
สภาพปจจุบันในชุมชนมีขอบกพรองเรื่องอะไร  อยางไร  การศึกษาชนิดนี้บางหนวยงานเชื่อวาเปน
การศึกษาความตองการจําเปนพื้นฐาน  (จปฐ.)  เปนวิธีการเพื่อเรียนรูปญหาของชาวบาน  นอกจาก
ปญหาในชุมชนแลวตองคํานึงถึงทรัพยากรในชุมชน บริการของหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่ที่เอื้อตอ
การแกไขปญหาและการพัฒนา 

(2)  การหาแนวทางในการแกไขปญหา  โดยชุมชนมีสวนรวมในการวิเคราะห
ปญหา  ศึกษาทรัพยากรทองถ่ินเพื่อนําไปสูวิธีการแกไข 

(3)  ใหชุมชนมีสวนรวมในการคัดเลือกโครงการ  เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ  หาก
มีปญหาหลาย ๆ เร่ืองจะตองรวมกันพิจารณาวา  ปญหาใดเปนปญหาเรงดวนอาจจะตองคํานึงเชิง 
เศรษฐศาสตรในแงของความคุมทุน  และความเหมาะสมกับเงื่อนไขทางวัฒนธรรมรวมดวย 

(4)  ใหชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงานแกไขปญหาทุกขั้นตอน  และสามารถ
ดําเนินงานไดเองหลังจากสิ้นสุดการวิจยัที่นกัวิจยัออกจากพื้นที่แลว  

3)  กระบวนการและเครื่องมือในการวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  (Participatory 
Action Research)    
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 ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมที่สมบูรณแบบของสิทธิณัฐ  ประพุทธ
นิติสาร  ตองประกอบดวยกระบวนการและเครื่องมือ  ดังนี้ 

  (1)  การสรางความสัมพันธแบบหุนสวน  เปนการกําหนดบทบาทระหวางชุมชน 
นักวิจัย  และนักพัฒนา  เพื่อใหเขาใจในวัตถุประสงค เปาหมาย ความคาดหวัง  เพื่อจัดการกับปญหา
ของชุมชน  และใหทุกคนเขาใจวาทําไมจึงตองมารวมมือกัน  

(2)  การวิเคราะหปญหาแบบมีสวนรวม (Participatory Rural Appraisal : PRA)    
กระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบจะเริ่มดวยวิธีการวิเคราะหปญหาแบบมีสวนรวม  ที่ตองมีการ
ประยุกตใชกระบวนการที่มีศักยภาพและมีคนในวงการเขาใจและมีทักษะอยูบางแลว  ในการทําการ
วิเคราะหชุมชนแบบมีสวนรวมนี้หุนสวนจะรวมมือกันเปนแกนกลาง  (Core  Group)  โดยมีสมาชิกกลุม
มารวมคิดปญหา  สาเหตุ  และทางแกอยางเปนระบบ  กระบวนการวิเคราะหปญหาแบบมีสวนรวมนี้
มักใชวิธีการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางตามกรอบคําถาม 

(3)  การวางแผนปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  (Participatory  Planning  Action : PPA)  
เปนแผนปฏิบัติการที่เปนรูปธรรม  มีความยืดหยุน  และมีชีวิตชีวา  เปนการนําเอาการแกไขปญหาที่
เลือกสรรไวแลวมาวิเคราะหถึงศักยภาพ  ขอจํากัด  เงื่อนไข  ทรัพยากร  และทุกอยางที่กลุมทําไดเอง
และทําไดเลย  กระบวนการนี้จึงเปนเรื่องของการกําหนดยุทธศาสตรและกิจกรรมที่หลากหลายให
สนองตอบตอสาเหตขุองปญหา ที่สําคัญคือแผนเปนแผนชาวบานไมใชแผนราชการ 

(4)  การปฏิบัติและถอดประสบการณแบบมีสวนรวม (Participatory Action and 
Evaluation : PAE)  คือการปฏิบัติที่เปนระบบ  ไดแก  การปฏิบัติตามแผนชุมชน  การจัดการอุปสรรค
และขอขัดแยง  และการถอดประสบการณหรือการสังเคราะหขอมูลที่สะสมออกมาใหเปนระบบ  ซ่ึง
ผลที่ไดจึงเปนเรื่องของการประเมินผลความตองการอยางเปนธรรมชาติ  การสังเคราะหขอมูลนี้ ชุมชน
จะไดประโยชนโดยตรง  สวนนักวิจัยจะไดองคความรูและนักพัฒนาจะไดผลของการพัฒนาเพื่อสู
การปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร ตอไป  (สิทธิณัฐ  ประพุทธนิติสาร,  2545,  หนา  32-155)  

ผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมที่กลาวมาขางตนมาประยุกตใชในการวิจัยคร้ังนี้     
โดยการมุงสรางโอกาสใหกลุมแมบานเขามามสีวนรวมในทุกขั้นตอนของการศึกษาวิจัย  ตั้งแตการรวม
คิดคนปญหา  หาสาเหตุแหงปญหา   หาแนวทางแกไข  วางแผนดําเนินงาน  รวมปฏิบัติตามแผนติดตาม
และประเมินผล  ตลอดจนรวมกันจัดใหมีกระบวนการเรียนรูเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะเฉพาะดาน
ที่จําเปน  รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายที่ประสบความสําเรจ็ในการพฒันา  การผลติขนมชัน้
อีกดวย 
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2.6  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

วัชรากร  พาหะนิชย,  ณรงคศักดิ์  พิทักษตันสกุล,  สุพรรณ  แจมสวาง,  กุลวดี โรจนไพศาลกิจ 
และ สมล้ิม  พูลศิริ  (2548,  หนา  3,  หนา 72-73)  ไดจัดทําโครงการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลติภัณฑขนมกง  ของกลุมแมบานเกษตรกรศรีเสม็ดพัฒนา  ตําบลบางผึ้ง  
อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑขนมกงของกลุม
แมบานเกษตรกรศรีเสม็ดพัฒนาใหไดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  ผลการศึกษาพบวากลุมแมบานมี
ความจําเปนตองไดรับการปรับปรุงแกไขในดานตาง ๆ คือ  1)  ดานผลิตภัณฑ  เนื่องจากขนมกงที่ทอด
แลวประมาณ  3  วันจะมีกล่ินหืนทําใหไมนารับประทาน  ซ่ึงไดแกไขโดยการใชกระดาษซับน้ํามันเพื่อ
ลดความมันจากตัวขนมกง  2)  ดานกระบวนการผลิต  ซ่ึงในการทําขนมกงของกลุมแมบานสวนใหญ
ใชแรงงานคน ทั้งการคลุกเคลาสวนผสม และการตําเนื้อขนม ทําใหตัวขนมกงคลุกเคลากันไมสม่าํเสมอ
และใชเวลาในการทํางานนาน  ซ่ึงไดมีแนวทางในการปรับปรุงแกไขโดยควรเปลี่ยนกรรมวิธีในการ
ผลิตโดยใชแรงงานคนใหนอยลงคือการใชครกกระเดื่องในการตําเนื้อขนมกงและใชเครื่องจักรในการ
คลุกเคลาสวนผสม  3)  ดานบรรจุภัณฑ  ไดมีการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑใหมใหมีเอกลักษณ ดึงดูด
ผูบริโภค  และ  4)  ดานการตลาด  ไดเพิ่มชองทางการจําหนายโดยการฝากขายตามรานขายของฝากและ
แหลงทองเที่ยว และรานคาสหกรณของหนวยราชการ 

สวนโครงการวิจัยและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารแปรรูปดานน้ําพริก : กรณีศึกษา
ผลิตภัณฑน้ําพริกสมุนไพรไทยทรงเครื่องของกลุมพัฒนาสตรีบางปู เพื่อศึกษาวิเคราะหกระบวนการ
ผลิตและนํามาปรับปรุงมาตรฐานใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน โดยนําหลักการ
สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารมาประยุกตใช  ตลอดจนเพื่อศึกษาอายุการเก็บผลิตภัณฑน้ําพริก
สมุนไพรไทย  ผลการศึกษาพบวา  อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑเปนผลมาจากกระบวนการผลิตที่ขาด
สุขลักษณะที่ดี  ซ่ึงการวิเคราะหกระบวนการผลิตและการตรวจสอบและวิเคราะหจุดวิกฤต  (Critical 
Control Point : CCP)  ในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบคือพริกแหงใหญ  พบจุดวิกฤตที่ตองควบคุม
เพราะมีสารอะฟลาทอกซิน  เกิน 2.00 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซ่ึงเปนคาเกณฑมาตรฐาน และไดปรับปรุง
กระบวนการผลิตโดยการนําพริกแหงใหญมาแชในไฮโดรเจนเปอรออกไซด เขมขนรอยละ 6 เปน
เวลา  30  นาที  และลางดวยน้ําสะอาด  2  น้ํา  ซ่ึงพริกแหงใหญที่ผานการพัฒนากระบวนแลวนีพ้บวา
มีปริมาณของยีสตและราลดลง  และมีผลตออายุการเก็บน้ําพริกที่มากขึ้นดวย  นอกจากนี้ยังสรุปวา
ขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอนเปนสิ่งที่ตองใหความสําคัญเหมือนกันทุกขั้นตอน  และยังตองให
ความสําคัญดานความสะอาดเปนอยางมาก  เพื่อใหผลิตภัณฑที่ไดมีคุณภาพปราศจากการปนเปอน
ตาง ๆ (วีระ พุมเกิด, กัณฐวุฒิ  บุญมี, มนัสวี  แยมฉ่ําไพร และ กรรณิการ  บัวแยม, 2547, หนา 59-63)        
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นอกจากนั้น  ยังมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูป
ของกลุมแมบานเกษตรกร  ไดแก  การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑแปรรูปขนมจากกลวยเล็บมือนาง  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑขนมแปรรูปจากกลวยเล็บมือนาง
อบแหงใหไดมาตรฐานและเปนที่ตองการของตลาด  ผลการวิจัยพบวา  กลุมแมบานเกษตรกรบาน
สวนทรัพย  ตําบลสลุย  อําเภอทาแซะ  จังหวัดชุมพร  จําเปนตองไดรับการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตและระบบสุขลักษณะในดาน  1)  วัตถุดิบ  เพื่อลดการปนเปอน  2)  ดานอาคารสถานที่  ใหมี
ความสะอาดปราศจากหยากไย  3) อุปกรณเครื่องมือ ตองมีการจัดใหเปนหมวดหมูและมีฝาปดครอบ
เพื่อปองกันฝุนละอองเมื่อเลิกใชงาน  4)  ผูปฏิบัติงาน  ตองมีการฝกอบรมใหความรูในดานการผลิต
ที่ถูกสุขลักษณะ  5)  วิธีการผลิต  ตองมีการควบคุมมาตรฐานการผลิตใหมีคุณภาพคงที่เพื่อใหได
ผลิตภัณฑรสชาติสม่ําเสมอ  6)  บรรจุภัณฑ  ควรจัดเก็บอยางถูกวิธีมีช้ันวางเพื่อปองกันการปนเปอน 
(จิตเกษม  หลําสะอาด  และคนอื่นๆ, 2548, หนา 120-121) 

ประสิทธิ์  ปุระชาติ, พัทธนันท  พิมพทองงาม, ธรณี  เพ็ชรเสนา, พนิตสุภา ธรรมประมวล 
และ อาลัย  เนรานนท (2547, หนา 4-6, หนา 95-96) ไดทําการวจิัยพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลติภณัฑ
ขนมไทย  (กะหรี่ปบ)  หมูที่  5  ตําบลบางโขมด  อําเภอบานหมอ  จังหวัดสระบุรี  โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาสูตรแปงใหมีความกรอบเก็บไวรับประทานไดนานกวา  3  วัน  โดยกลุมไดปรับปรุง
กระบวนการผลิตตั้งแตการใชวัตถุดิบ  (แปงที่มีคุณภาพ ใหม ไมซ้ือเก็บไวนาน)  การปรับเปลี่ยน
สวนผสม  วิธีการ  ระยะเวลา  และขั้นตอนในการนวดแปง  รวมทั้งตองควบคุมกระบวนการผลิตใน
ขั้นตอนการทอด  โดยการควบคุมอุณหภูมิของน้ํามัน  และระยะเวลาในการทอดควบคูไปดวย  จึงจะ
ทําใหแปงกะหรี่ปบที่ไดมีคุณสมบัติตามตองการ  

พรรณนภา  ตันติศิรินทร, ยพุิน  แวงสุข, พิจิกา  ทิมสุกใส, โกวิทย  พัชรบุษราคัมกุล  และ
เนียม  แสนพงษ (2547, หนา 2, หนา 47, หนา 62) ไดทําการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพือ่พฒันา
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑขนมไทย   กรณีศึกษา : มะขามกวน กลุมแมบานเกษตรกรหนองบัว  
ตําบลบึงทราย อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร  ซ่ึงกลุมประสบปญหาในการเก็บรักษาวัตถุดิบมะขาม 
และกระบวนการผลิตที่ยังไมไดมาตรฐาน  จึงไดทําการพัฒนาผลิตภัณฑโดยการพัฒนากระบวนการ
ผลิตเพื่อใหมีสุขลักษณะที่ดีในการผลิตและเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  ซ่ึงจากการพัฒนา
กระบวนการผลิตดังกลาว ทําใหไดมะขามกวนสูตรปรับปรุงที่ใชมะพราวขูดที่ไมคั้นน้ํากะท ิ ทดแทน
สูตรเดิม  ที่มะพราวขูดที่ผานการคั้นน้ํากะทิแลวใสลงไปในสวนผสม  ซ่ึงทําใหผลิตภัณฑที่ไดมีความ
เหนียวนุมขึ้น  ลดความหยาบ  และชะลอการเกิดกลิ่นหืนได  

นอกจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑเพื่อใหไดมาตรฐานตามกําหนดแลว
การศึกษาปญหาอุปสรรคในการผลิตและแปรรูปอาหารในดานอื่น ๆ ของกลุมแมบานก็นับวามี
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ความสําคัญไมนอย  ดังที่โกมินทร  สายสนิท  ไดศึกษาการแปรรูปสตรอเบอรี่ของกลุมแมบานใน
เขตอําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการแปรรูปตลอดจนปญหา
อุปสรรคในการแปรรูปผลิตภัณฑของกลุมแมบาน  ผลการศึกษาพบวา  การแปรรปูมปีญหาดานวตัถุดบิ 
ซ่ึงมีปริมาณไมเพียงพอไมมีคุณภาพ  และมีราคาแพง  ปญหาดานผลิตภัณฑคือน้ําสตรอเบอรี่ที่เหลือ
จากการจําหนายกลายเปนไวนสตรอเบอรี่  ซ่ึงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการผลิตที่ไมไดมีการเติม
เชื้อจุลินทรียลงไป  และกระบวนการแปรรูปของกลุมแมบานยังขาดการรักษาความสะอาด  ไมถูก
สุขอนามัย  (โกมินทร  สายสนิท,  2543,  หนา 57-58)      

นอกจากนั้นแลว  สุปรียา  ควรเดชะคุปต  ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาการใหบริการใน
รานอาหารและภัตตาคาร  โดยสํารวจความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศพบวา  ส่ิงสําคัญ
ที่สุดสําหรับนักทองเที่ยวในดานอาหาร  คือ  ความสะอาดของอาหาร  รสชาติของอาหาร  ความระมัดระวัง
ในการใชสารเคมี  ความสวยงามในการตกแตง  เครื่องปรุงท่ีปลอดภัย  และภาชนะที่ปลอดภัย  สวน
ส่ิงสําคัญที่สุดของนักทองเที่ยวดานสถานที่  คือ  ความสะอาดของสถานที่  ภาชนะที่ใช  และอุปกรณ
ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (สุปรียา  ควรเดชะคุปต, 2528, หนา 80 ; อางถึงใน สําราญ  โพธ์ิจาด, 2545, 
หนา  28) 

ผูวิจัยไดนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  และแนวคิดการศึกษาวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมา
ประยุกตใชในงานศึกษาการมีสวนรวมในการผลิตขนมชั้นใหถูกสุขลักษณะ  โดยดําเนินการตามขั้นตอน
ตาง ๆ ตามลําดับ  ดังนี้  ขั้นตอนที่  1  การสรางความสัมพันธแบบหุนสวนกับกลุมแมบานเกษตรกร
สตรีพัฒนา  ตําบลบางเตย  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยการเขาหาแกนนําดวยวิธีการพบปะ
ไมเปนทางการเพื่อศึกษาบริบท  ขั้นตอนที่  2  รวมกับกลุมแมบานเพื่อคนหาปญหาในการผลิตขนมชั้น
ขั้นตอนที่  3  หาสาเหตุของปญหาที่ทําใหกระบวนการผลิตขนมชั้นไมถูกสุขลักษณะ  โดยใชเกณฑ 
สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร มาเปนเกณฑเปรียบเทียบ  และผูวิจัยไดนําเทคนิควิธีการจัดอภิปราย
กลุมเขามาใช  ขั้นตอนที่  4  จัดใหมีการอบรมใหความรูและหาประสบการณจากการศึกษาดูงาน      
ขั้นตอนที่  5  รวมกันวางแผนปฏิบัติโดยการเลือกกิจกรรม  วิธีปฏิบัติ  เพื่อแกไขปญหากระบวนการ
ผลิตขนมชั้นที่ไมสะอาดไมถูกสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร  ขั้นตอนท่ี  6  รวมกันปฏิบัติ  โดย
กลุมรวมกันปฏิบัติตามแผนซึ่งผูวิจัยจะเขาไปตรวจเยี่ยมใหคําแนะนํา  และขั้นตอนที่  7  รวมกัน
ประเมินผลความสําเร็จ  และปญหาอุปสรรค  เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตขนมชั้นใหเปนไปตาม
สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร  

 
 


