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

 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการผลิตขนมชั้นใหถูกสุขลักษณะ : กรณีศึกษา
กลุมแมบานเกษตรกรสตรีพัฒนา  ตําบลบางเตย  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีวัตถุประสงคเพื่อ
วิเคราะหกระบวนการผลิตขนมชั้นในขั้นตอนที่ไมสะอาดไมถูกสุขลักษณะ  และพัฒนากระบวนการ
ผลิตที่ไมสะอาดนั้นใหสะอาดและถูกสุขลักษณะตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (Good 
Hygienic Practice : GHP) ประชากรที่ทําการศึกษาคือ  กลุมแมบานเกษตรกรสตรีพัฒนา ตําบลบางเตย 
อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน  15  คน  เครื่องมือในการศึกษาวิจัยคือแบบบันทึกการสังเกต
แบบไมมีโครงสราง ซ่ึงใชในการบันทึกขอมูลบริบทชุมชนและบริบทผลิตภัณฑ  และแบบบันทึก
การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง  ซ่ึงใชในการบันทึกขอมูลกระบวนการผลิตขนมชั้นที่กลุมแมบาน
ปฏิบัติอยูเดิม  นอกจากนั้น ยังนําเทคนิควิธีการอภิปรายกลุม (Focus Group) มาใชในขั้นตอนการ
คนหาปญหา  แนวทางแกไข  การวางแผนการดําเนินงาน  และการประเมินและสรุปผล  โดยการ
ศึกษาวิจัยปรากฏผล  ดังนี้ 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1  สรุปผลการผลิตขนมชั้นท่ีกลุมแมบานเกษตรกรสตรีพัฒนาท่ีปฏิบัติอยูเดิม   
1)  การเตรียมวัตถุดิบ  แปงขนมชั้นนํามาตรวจสอบสิ่งปนเปอนดวยสายตา  ช่ังน้ําหนัก

ตามที่กําหนด  มะพราวนํามาตรวจสอบการเนาเสียจากภายนอก  นํามาขูดกับกระตายแลว  ช่ังน้ําหนัก   
และผสมน้ําตามน้ําหนักที่กําหนดเพื่อคั้นเปนน้ํากะทิ  น้ําตาลทรายนํามาตรวจสอบสิ่งปนเปอนดวย
สายตา  ชั่งน้ําหนักตามกําหนด  ใบเตยนํามาตรวจสอบการเนาเสียของใบดวยสายตาชั่งน้ําหนักตาม
กําหนด  นํามาปนและคั้นเอาแตน้ําขน ๆ  

2)  การผสม  นําแปงและกะทิมานวดใหเขากัน  จากนั้นนําน้ําตาลทรายมาผสม  คนให
เขากัน  และแบงแปงออกเปน  2  สวน  สวนแรกคือแปงสีขาว  สวนที่  2  นําไปผสมกับน้ําใบเตยเพื่อ
เปนแปงสีเขียว 

3)  การนึ่ง  นําถาดขนมชั้นมานึ่งใหรอน  แลวเทแปงสีขาวลงนึ่งเปนเวลา  7  นาที 
จากนั้นเทแปงสีเขียวลงไปนึ่งอีก  7  นาที  ทําสลับกันเชนนี้จนไดขนมชั้นจํานวน  8  ช้ัน  
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4)  นําขนมชั้นที่นึ่งสุกมาพักใหเย็น  นํามาตัดชิ้น  และบรรจุใสถุงพลาสติก  กลอง
พลาสติก  กลองโฟม  และถาดมันสําปะหลัง  เพื่อรอการจําหนาย 

5.1.2  สรุปผลขั้นตอนการผลิตขนมชั้นท่ีไมสะอาดและแนวทางพฒันา    
 กลุมแมบานไดรวมกันวิเคราะหขั้นตอนการผลิตที่ไมสะอาด  ไมถูกสุขลักษณะ  โดยนําเกณฑ
สุขลักษณะทีด่ใีนการผลิตอาหารมาเปรยีบเทียบ  ดังนี ้

1)  ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ  อุปกรณ  ปญหาความไมสะอาดที่พบในขั้นตอนนี้ 
ไดแก  มือและเล็บของคนขูดมะพราวไมสะอาด  (เนื่องจากไมมีการลางมือ)  เสนผมปนเปอนลงไป
ในมะพราว  (เนื่องจากไมมีการสวมหมวกคลุมผม)  ฝุนละอองปนเปอนลงไปในมะพราว  กองวัตถุดบิ 
(ใบเตย)  ไวกับพื้นโรงเรือน  และอุปกรณการผลิตวางกองกับพื้นโรงเรือน  แนวทางการแกไขคือ  
จัดหาเครื่องขูดมะพราวสเตนเลสมาใช  ใหแมบานดูแลความสะอาดของมือและเล็บ  และสวมหมวก
เก็บผมใหเรียบรอยขณะปฏิบัติงาน วางใบเตยในภาชนะ  และมีโตะจัดวางวัตถุดิบ  ปรับปรุงโรงเรือน
และแยกพื้นที่จัดเกบ็อุปกรณใหเปนสัดสวน    

2)  ขั้นตอนการผสม  ปญหาความไมสะอาดที่พบในขั้นตอนนี้  ไดแก  วัตถุดิบที่เตรียม
ไวในขั้นตอนที่ 1  ไมสะอาดและมีส่ิงปนเปอน  อุปกรณใชงานวางกองกับพื้น  แมบานที่ผสมแปงมอื
และเล็บไมสะอาดและมีเสนผมรวงลงไปในขณะผสมแปง  แนวทางการแกไขคือ  แกไขขั้นตอนการ
เตรียมวัตถุดิบใหสะอาด  จัดลางภาชนะใหสะอาดและจัดเก็บใหมิดชิด  ใหแมบานดูแลความสะอาด
ของมือและเล็บและสวมหมวกเก็บผมใหเรียบรอยขณะปฏิบัติงาน       

3)  ขั้นตอนการบรรจุ  ปญหาความไมสะอาดที่พบในขั้นตอนนี้  ไดแก  ขนมชั้น ที่
พักไวใหเย็นมีแมลงวันตอม บรรจุภัณฑมีการจัดเก็บไมเปนระเบียบ โดยวางปะปนกับสิ่งของอื่น ๆ 
ในหองผลิต  ทําใหเกิดการปนเปอน  แนวทางการแกไขคือ  ที่วางพักขนมชั้นควรมีการปองกันแมลงวัน
ไมใหมาตอม  ปรับปรุงโรงเรือนใหมีหองเก็บบรรจุภัณฑ  และมีช้ันวางบรรจุภัณฑใหเปนระเบียบ   

จากขั้นตอนการผลิตที่ไมสะอาดนี้  ผูวิจัยจึงจัดใหมีการฝกอบรมใหความรู  และ
การศึกษาดูงาน  โดยมีผลการฝกอบรมใหความรูและการศึกษาดูงาน  ดังนี้  

ในการฝกอบรมดาน  GHP  เมื่อวันที่  11  กรกฎาคม 2549  กลุมแมบานเขารับการ
ฝกอบรมไดรับความรูในดาน  GHP  และเกิดความตองการในการผลิตขนมชั้นที่ถูกสุขลักษณะที่ดี
ในการผลิตอาหาร    

สวนการศึกษาดูงานการผลิตขนมชั้นจากกลุมแมบานเกษตรกรหวยโรง  จังหวัด
เพชรบุรี  เมื่อวันที่  14-15  กรกฎาคม  2549  กลุมแมบานเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการเตรียม
และเก็บวัตถุดิบ/ อุปกรณ  การผลิต  การปฏิบัติของผูสัมผัสอาหาร  และสถานที่ผลิต 
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5.1.3  สรุปผลการวางแผนและผลการดําเนินงาน   
 ในการอภิปรายกลุม  คร้ังที่  3  มีการรวมกันวางแผนการดําเนินงาน  เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ  

ซ่ึงผลการดําเนินงานมีดังนี้ 
1)  แนวทางแกไข/วิธีปฏิบัติในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ/อุปกรณ  ไดแก นําเครื่อง

ขูดมะพราว  สเตนเลสเขามาใชแทน  หาโตะจัดวางวัตถุดิบ  ปรับปรุงโรงเรือนปองกันไมใหแมลง
พาหะนําโรคเขามาได  ปรับปรุงโรงเรือนใหมีหองเก็บอุปกรณที่ปลอดภัยจากพาหะนําโรคและจัดเก็บ
อุปกรณใหเปนหมวดหมู  และการปฏิบัติของกลุมแมบานในการรักษาความสะอาดของมือและเล็บ
ตลอดจนการสวมหมวกเก ็บผมในเวลาปฏิบัติงาน   ผลการปฏิบัติพบวา  มีการนําเครื ่องขูด
มะพราวสเตนเลสเขามาใชแทน  มีการจัดหาโตะมาใชวางวัตถุดิบ  มีการปรับปรุงโรงเรือนปองกัน
ไมใหแมลงพาหะนําโรคเขามาได  มีหองจัดเก็บอุปกรณแยกเปนสัดสวนและจัดเก็บอุปกรณเปน
หมวดหมู   และกลุมแมบานใหการรักษาความสะอาดของมือและเลบ็ตลอดจนการสวมหมวกเก็บผม
ในเวลาปฏิบัติงาน    

2)  แนวทางแกไข/วิธีปฏิบัติในขั้นตอนการผสม  ไดแก  แกไขการเตรียมวัตถุดิบใน
ขั้นตอนที่  1  ใหสะอาดถูกสุขลักษณะ  ปรับปรุงการเก็บอุปกรณในขั้นตอนที่  1  ใหเปนหมวดหมู     
ปรับปรุงโรงเรือนใหมีหองจัดเก็บอุปกรณที่ปลอดภัยจากพาหะนําโรค  ตัดเล็บและลางมือทุกครั้ง
กอนผสมแปง  และไมใชมือหยิบฉวยอุปกรณอ่ืนหรือดําเนินกิจกรรมอื่นจนกวาผสมแปงเสร็จ  สวม
หมวกเก็บผมใหเรียบรอย  ผลการปฏิบัติพบวา  มีการปรับปรุงการเตรียมวัตถุดิบในขั้นตอนที่ 1 ให
สะอาดถูกสุขลักษณะ  มีการปรบัปรุงการเก็บอุปกรณในขั้นตอนที่ 1 ใหเปนหมวดหมู  มีการปรับปรุง
โรงเรือนใหมีหองจัดเก็บอุปกรณที่ปลอดภัยจากพาหะนําโรค  มีการรักษาความสะอาดของมือและเล็บ  
และคนนวดแปงไมทํากิจกรรมอื่นจนกวาจะนวดแปงแลวเสร็จ  มีการสวมหมวกเก็บผมเรียบรอย
ในขณะปฏิบัติงาน  

3)  แนวทางแกไข/วิธีปฏิบัติในขั้นตอนการบรรจุ  ไดแก  จัดหาที่วางขนมชั้นใหเปน
สัดสวน  ปรับปรุงโรงเรือนใหปองกันแมลงและพาหะนําโรค  จัดทําหองเก็บบรรจุภัณฑใหเปนสัดสวน 
และจัดชั้นวางใหสูงจากพื้น  ผลการปฏิบัติพบวา  มีการจัดเตรียมโตะวางพักขนมชั้น  มีการปรบัปรุง
โรงเรือนปองกันไมใหแมลงพาหะนําโรคเขามาได  จัดใหมีหองเก็บบรรจุภัณฑ และมีชั้นวางอยางเปน
ระเบียบ  

5.1.4  สรุปผลการประเมินและความสําเร็จ   
 จากการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน  พบวากลุมแมบานไดดําเนินการปรับปรุง

พัฒนากระบวนการผลิตในขั้นตอนที่ไมสะอาด  รวม  3  ขั้นตอน  ไดอยางครบถวน  และผลจากการ
ดําเนินงานทําใหไดกระบวนการผลิตขนมชั้นที่สะอาด  ดังนี้  
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1)  ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดบิและอุปกรณ  
-  มีการนําเครือ่งขูดมะพราวสเตนเลสเขามาใชแทน 
-  มีการจัดหาโตะมาใชวางวตัถุดิบ 
-  มีการปรับปรุงโรงเรือนปองกันไมใหแมลงพาหะนําโรคเขามาได 
-  มีการจัดเก็บอุปกรณเปนหมวดหมู 
-  มีการปรับปรุงโรงเรือนใหมีหองจัดเก็บอปุกรณ 
-  มีการรักษาความสะอาดของมือและเล็บ  และมีการสวมหมวกในกลุมแมบาน

ทุกคน 
2)  ขั้นตอนการผสม 

-  มีการปรับปรุงการเตรียมวตัถุดิบในขั้นตอนที่ 1 ใหสะอาดถูกสุขลักษณะ 
-  มีการปรับปรุงการเก็บอุปกรณในขั้นตอนที่ 1 ใหเปนหมวดหมู 
-  มีการปรับปรุงโรงเรือนใหมีหองจัดเก็บอปุกรณที่ปลอดภัยจากพาหะนาํโรค 
-  มีการรักษาความสะอาดของมือและเล็บ     และคนนวดแปงไมทํากิจกรรม

อ่ืนจนกวาจะนวดแปงแลวเสร็จ 
-  มีการสวมหมวกในกลุมแมบานทุกคน 

3)  ขั้นตอนการบรรจุ 
-  มีการจัดเตรียมโตะวางพักขนม 
-  มีการปรับปรุงโรงเรือนปองกันไมใหแมลงพาหะนําโรคเขามาได 
-  จัดใหมีหองเก็บบรรจุภณัฑ และมีชั้นวางอยางเปนระเบียบ 

จากการปรับปรุงและทดลองปฏิบัติตามกระบวนการผลิตขนมชั้นที่สะอาดถูก
สุขลักษณะที่กลุมแมบานไดรวมกันพัฒนาขางตน  ทําใหขนมชั้นที่กลุมแมบานผลิตไดสามารถเก็บ
ไวที่อุณหภูมิหองปกติไดนานกวาเดิมคือจาก 2 วัน เปน 4 วัน โดยไมมีกล่ินบูดหรือเนาเสีย 
 

5.2  อภิปรายผล 
 

5.2.1  จากการศึกษาคนหาปญหาของความไมสะอาด ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิต  แตละ
ขั้นตอนของการผลิตขนมชั้นของกลุมแมบาน  พบวา  ในขั้นตอนของการเตรียมวตัถุดบิ อุปกรณ  ไดแก   
การเตรียมกะทิที่มีการปนเปอนฝุนละออง  และการที่ผูสัมผัสอาหารไมระมัดระวังรักษาความสะอาด
ของมือและเล็บ  และเสนผม  มีการกองวัตถุดิบและอุปกรณกับพ้ืนโรงเรือน  สวนในขั้นตอนการบรรจุ  
พบวาขนมชั้นที่สุกแลวมีการปนเปอนและการสัมผัสจากแมลงพาหะนําโรค  ซ่ึงกลุมแมบานไดปรับปรุง
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แกไข  โดยมีการนําเครื่องขูดมะพราวสเตนเลสเขามาใชแทน  เพื่อลดการปนเปอนจากผูสัมผัส
อาหารที่ไมระมัดระวังเรื่องความสะอาดของมือและเล็บ  และการปนเปอนจากฝุนละออง  รวมทั้ง
เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน  มีการจัดหาโตะมาใชวางวัตถุดิบ  เพื่อลดการปนเปอนใน
วัตถุดิบ  มีการปรับปรุงโรงเรือนปองกันไมใหแมลงพาหะนําโรค  และมีหองจัดเก็บอุปกรณ/บรรจุ
ภัณฑ เพื่อปองกันฝุนละออง  มีการรักษาความสะอาดของมือและเล็บ  และสวมหมวกเก็บเสนผม
เรียบรอยในผูสัมผัสอาหาร  ตามหลักการของสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร  ซ่ึงปญหาความสะอาด
และแนวทางแกไขขางตน  สอดคลองกับผลงานวิจยัของ วัชรากร  พาหะนิชย, ณรงคศักดิ์  พิทักษตันสกุล, 
สุพรรณี  แจมสวาง, กุลวดี  โรจนไพศาลกิจ และ สมล้ิม  พูลศิริ (2548, หนา 3, หนา 72-73) ที่ได
ทําการศึกษาโครงการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานขนมกง  ของกลุม
แมบานเกษตรกรศรีเสม็ดพัฒนา  ตําบลบางผึ้ง  อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  พบวาการผลิต
ขนมกงของกลุมแมบานสวนใหญใชแรงงานคนทั้งการคลุกเคลาสวนผสมและการตําเนื้อขนม ทําให
ตัวขนมกงคลุกเคลากันไมสม่ําเสมอและใชเวลาในการทํางานนาน ซ่ึงไดมีแนวทางในการปรับปรุงแกไข
โดยเปลี่ยนกรรมวิธีในการผลิตโดยใชแรงงานคนใหนอยลง คือการใชครกกระเดื่องในการตําเนื้อ
ขนมกงและใชเครื่องจักรในการคลุกเคลาสวนผสม  นอกจากนั้น  ยังสอดคลองกับการศึกษาของ จิต
เกษม  หลําสะอาด และคนอื่นๆ  (2548, หนา 120-121)  ที่ไดทําการศึกษาโครงการวิจัย : การวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูปขนมจากกลวยเล็บมือนาง 
พบวาการพัฒนาผลิตภัณฑขนมแปรรูปจากกลวยเล็บมือนางอบแหงใหไดมาตรฐานและเปนที่ตองการ
ของตลาด  จําเปนตองไดรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบสุขลักษณะในดานการลดการ
ปนเปอนในวัตถุดิบ  การรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่  อุปกรณเครื่องมือตองจัดใหเปน
หมวดหมูและปองกันฝุนละออง และผูปฏิบัติงานตองมีการฝกอบรมใหความรูในดานการผลิตที่ถูก
สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร  ตามลําดับ  

5.2.2  ปญหาในการผลิตขนมชั้นของกลุมแมบานที่ตองการปรับปรุงแกไขคือ  กระบวนการ
ผลิตในขั้นตอนที่ไมสะอาด  ไมถูกสุขลักษณะ  ที่สงผลใหอาหารสกปรกเนาเสียงาย  เกบ็ไดไมนาน  
ทั้งนี้เพื่อใหการผลิตขนมชั้นของกลุมแมบานมีความสะอาดและถูกสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร  
เก็บไวบริโภคไดนาน  และเกิดความปลอดภัยตอผูบริโภค  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ โกมินทร
สายสนิท  (2543,  หนา  57-58)  ที่ทําการศึกษาวิจัยการแปรรูปสตรอเบอรี่ของกลุมแมบานในเขตอาํเภอ
แมริม  จังหวัดเชียงใหม  ผลการศึกษาพบวา การแปรรูปสตรอเบอรี่ของกลุมแมบานในเขตอําเภอแมริม  
มีปญหาดานวัตถุดิบที่มีการปนเปอนและกระบวนการแปรรูปของกลุมแมบานยังขาดการรักษาความ
สะอาด  ไมถูกสุขอนามัย  ทําใหผลผลิตเนาเสียงายเก็บไดนาน  และกลุมแมบานในเขตอําเภอแมริม
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ตองการปรับปรุงกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑใหถูกสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร  เพื่อให
สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑใหนานขึ้น 

5.2.3  การปรับปรุงกระบวนการผลิตในขั้นตอนที่ไมสะอาดใหมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ
ที่ดีตามแผนการดําเนินงานที่ไดวางไว  จนไดกระบวนการผลิตขนมชั้นที่ถูกสุขลักษณะ  ที่นําไปถือเปน
ขอปฏิบัติของกลุมแมบาน  พบวาการปฏิบัติตามกระบวนการผลิตที่ปรับปรุงใหมนั้นสงผลใหผลิตภัณฑ
ขนมชั้นที่ผลิตไดเก็บไวไดนานถึง  4  วัน  ซ่ึงสอดคลองกับ  วีระ  พุมเกิด,  กัณฐวุฒิ  บุญมี,  มนัสวี  
แยมฉ่ําไพร  และ กรรณิการ  บัวแยม  (2547, หนา 59-63)  ที่ไดทําการศึกษาโครงการการพัฒนาน้ําพริก
สมุนไพรไทยทรงเครื่อง  กลุมพัฒนาสตรีบางปู  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  ผลการศึกษาพบวา  
อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑเปนผลมาจากกระบวนผลิตที่ขาดสุขลักษณะที่ดี  ในการผลิตอาหาร  และ
จากการปรับปรุงพัฒนาในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบใหมีความสะอาดขึ้นตามวิธีการที่ไดวางแผนแลว
สงผลใหปริมาณของยีสตและราลดลง  และมีผลตออายุการเก็บน้ําพริกที่มากขึ้น  และยังสอดคลองกับ
ผลการปฏิบัติของกลุมแมบานเกษตรกรหวยโรง  จังหวัดเพชรบุรี  ที่ใหความสําคัญกับการผลิตขนมชั้น
ที่ถูกสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร   ทําใหขนมชั้นที่ผลิตไดสามารถเก็บไวไดนานกวา  3  วัน เชนกัน 

5.2.4  การจัดฝกอบรมใหความรูดานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารแกกลุมแมบาน และ
การเดินทางไปศึกษาดูงานจากกลุมอื่น ๆ  ภายนอกชุมชน  สงผลใหกลุมแมบานเกิดความรู การแลกเปลี่ยน 
และเกิดความตองการในการผลิตขนมชั้นที่สะอาดถูกสุขลักษณะที่ดี  และนําความรูที่ไดมาวางแผน   
แกไขปญหาของกลุมแมบาน  โดยเฉพาะในขั้นตอนการผลิตที่ไมสะอาดใหเกิดความสะอาดถูก
สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร  ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของ
นเรศ  สงเคราะหสุข (2541, หนา 113-114; อางถึงใน จิตเกษม  หลําสะอาด และคนอื่นๆ, 2548, หนา 
20-21)  ที่วา  การสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมตองมีการจัดกระบวนการเรียนรูโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ  ดูงาน  และอบรมพัฒนาทักษะเฉพาะดาน 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 

5.3.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)  หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรนําผลสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงกระบวนการ

ผลิตขนมชั้นใหสะอาดถูกสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารของกลุมแมบาน  ไปเผยแพรใหกับกลุม
อ่ืน ๆ ในชุมชน  ทั้งในดานเทคนิควิธีที่นํามาใชในการเสริมสรางการมีสวนรวมเพ่ือแกไขปญหา
ชุมชน สรางความเขมแข็งใหชุมชน  และการเผยแพรกระบวนการผลิตขนมชั้นที่ผานการปรับปรุง
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พัฒนาแลวใหกับกลุมอื่น ๆ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาอาชีพ  สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
ใหชุมชนโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน 

2)  ควรสนับสนุนใหกลุมแมบานไดมีโอกาสเปนวิทยากรใหกับกลุมแมบานอื่น ๆ 
ในพื้นที่  เพื่อสรางความเชื่อมั่นและสรางขวัญและกําลังใจใหกับกลุมแมบานเกิดการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง 

3)  หนวยงานที่เกี่ยวของควรกระตุนใหเกิดการสรางเครือขายของกลุมผลิตขนมชั้น
และขนมไทยในระดับตําบลและอําเภอเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และเกิดการพัฒนาอาชีพรวมกัน 

4)  เนื่องจากกลุมแมบานสามารถพัฒนากระบวนการผลิตขนมชั้นใหถูกสุขลักษณะ
ตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารได  ดังนั้น  หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรสนับสนุนให 
กลุมแมบานยื่นขอรับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  เพื่อเปนหลักประกันและเพิ่มความเชื่อมั่นใหกับ
ผูบริโภคที่มีตอสินคา 

5)  กลุมแมบานควรประชาสัมพันธจุดเดนของอายุขนมชั้นที่สามารถเก็บไวไดนาน
ถึง 4 วันใหลูกคาทราบ  

5.3.2  ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัย 
1)  การสงเสริมและการสรางการมีสวนรวมในกลุมแมบาน  ควรเริ่มที่การสรางโอกาส  

และเปดเวที  ใหกลุมแมบานและผูเกี่ยวของจากภายนอกไดเขามารวมใหขอมูล  คนหาปญหา 
แนวทางแกไข  วางแผนพัฒนา  รวมปฏิบัติ  ประเมินผลและรับรูความสําเร็จรวมกัน  

2)  นักพัฒนาและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของจะตองจัดใหมีการเพิ่มพูนความรูที่
จําเปน  เหมาะสม  และตรงกับความตองการของกลุมแมบาน  เพื่อสรางความเขมแข็งทางความรู
ใหกับกลุมแมบาน  ในการนําไปแกไขปญหาและพัฒนาตนเองใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ไดอยางเหมาะสม 

5.3.3  ขอเสนอแนะในการวจัิยคร้ังตอไป 
1)  ควรดําเนินการพัฒนากระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะทีด่ีในการผลิตอาหารใน

ผลิตภัณฑชนดิอื่น ๆ ของกลุมแมบานดวย 
2)  การวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของขนมไทยชนิดตาง ๆ เพื่อใหผูบริโภคทราบ

ถึงสารอาหารตาง ๆ ที่จะไดรับเมื่อบริโภค 
3)  ควรศึกษาวิเคราะหปจจยัที่มีผลตอการยืดอายกุารเก็บรักษาขนมชั้นใหยาวนาน 
4)  ศึกษาขอมูลผูบริโภคขนมชั้นในดานตางๆ อาทิ  ความอรอย  รสชาติ  สี  และ

รูปลักษณ   
 


