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บทคดัย่อ 

 การศึกษาการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชนด้วยการจดัการ
ความรู้ ในการผลิตล าไยสีทองอบแห้งของกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้จงัหวดัล าพูน มี
วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระบบการบริหารจดัการกลุ่ม วิเคราะห์งานในการด าเนินงานของกลุ่ม และ
ศึกษาการไหลของงานเพื่อลดตน้ทุนในการด าเนินงาน ซ่ึงการวจิยัน้ีใชว้ิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม ในการศึกษาสภาพของการบริหารจดัการกลุ่ม มีการด าเนินการจดัเวทีชาวบา้น สัมภาษณ์ 
การสนทนากลุ่ม การใหค้วามรู้ในลกัษณะต่าง ๆ การเขียนผงัความคิด และการใชแ้บบส ารวจ แลว้น า
ข้อมูลท่ีเป็นเชิงปริมาณมาวิเคราะห์และประมวลผล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS 
ส าหรับขอ้มูลท่ีเป็นเชิงคุณภาพ น ามาวิเคราะห์และเขียนบรรยายให้เห็นความเช่ือมโยงของประเด็น
ต่าง ๆ สามารถสรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 
 ระบบการบริหารจดัการของกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั ในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 
พบวา่ชาวบา้นยงัไม่เขา้ใจและเห็นถึงความส าคญัของการรวมกลุ่มกนัเท่าท่ีควร กลุ่มมีลกัษณะของการ
จดัตั้งมากกวา่การก่อตั้ง เน่ืองจากเป็นการรวมกลุ่มกนั เพื่อขอกูเ้งินเป็นวตัถุประสงค์หลกั ท าให้การ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกนัไม่จริงจงัเท่าท่ีควร ไม่ว่าจะเป็นการพฒันากระบวนการผลิต การขายสินคา้ 
หรือการจดัหาวตัถุดิบร่วมกนั อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมาเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัไดมี้การแบ่งกลุ่มใน
การท ากิจกรรม ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ กลุ่มออมทรัพยส์ัจจะ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้านการขาย
ชาวบา้นไม่ไดมี้การรวมกลุ่มในการขายอยา่งจริงจงั เกิดสภาพการขายในลกัษณะต่างคนต่างขายและ
รีบขาย อ านาจการต่อรองจึงอยู่ในระดบัต ่า เน่ืองจากยงัขาดความเขา้ใจในเร่ืองระบบตลาดและเน้น
การผลิตเพื่อขายส่งให้กบัพ่อคา้คนกลางเป็นหลกั คิดเป็นร้อยละ 78.6 การบรรจุภณัฑ์มีการบรรจุ
สินคา้ในขนาดเดียว คือ ขนาด 5 กิโลกรัม และไม่มีตราสินคา้ ด้านการผลิต พบว่าชาวบา้นตอ้งการ
ผลิตใหไ้ดม้าก ๆ ในช่วงระยะเวลาจ ากดั คือ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม  เน่ืองจากเป็นช่วงท่ี
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ผลผลิตล าไยสดมีคุณภาพดี ด้านการเงิน พบวา่ชาวบา้นมีปัญหาเงินทุนหมุนเวียน คิดเป็นร้อยละ 52.4 
ซ่ึงเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ชาวบา้นตอ้งรีบขายล าไยอบแห้งออกไป จึงมีรูปแบบการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนในลกัษณะวนัต่อวนั กล่าวคือ อบเสร็จแลว้ขายในวนัถดัไปทนัที หากไม่มีการขายล าไยท่ี
อบแหง้แลว้ออกไปก็จะไม่สามารถซ้ือล าไยสดเพื่อมาท าการอบในรอบต่อไปได ้ 
 การวิเคราะห์งานในการด าเนินงานของกลุ่ม ทางผูว้ิจยัได้ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในการ
สร้างความเขา้ใจในการรวมกลุ่ม การเขียนแผนและปัญหาในการด าเนินงานของกลุ่ม และการเขียนค า
บรรยายลกัษณะงาน เพื่อพฒันาการด าเนินงานของกลุ่ม โดยจดักิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ เพื่อให้ชาวบา้น
เกิดความเขา้ใจเก่ียวกบัการสร้างกลุ่มและเห็นความส าคญัในการรวมกลุ่ม เพื่อท่ีสมาชิกจะไดส้ามารถ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัได ้ตลอดจนช่วยใหชุ้มชนมีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนจากการรวมกลุ่มกนั โดยมี
การจดักิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ออกเป็น 10 กิจกรรม ดงัน้ี กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมล าเรียง
บอล กิจกรรมหอยระเบิด กิจกรรมวงกลมตวัเลข กิจกรรมปะแป้ง กิจกรรมสุภาษิตค าพงัเพย กิจกรรม
โยนห่วงลงขวด กิจกรรมต่อจิกซอ กิจกรรมท าเคก้ และกิจกรรมพบัเรือพบันก จากการจดักลุ่มสัมพนัธ์ 
เกษตรกรเกิดความเขา้ใจ และเห็นถึงความส าคญัของการรวมกลุ่มกนัมากข้ึน เกิดการช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนัมากข้ึน จากการใชแ้บบประเมินตนเองก่อนและหลงัท ากิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ พบวา่ เกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความส าคัญของการรวมกลุ่มกันมากขึ้น จากแนวโน้มในการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมไปในแนวทางท่ีดีข้ึน โดยมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงจากบ่อยคร้ังเป็นทุกคร้ัง ไดแ้ก่ การมี
ส่วนร่วมในกลุ่มและให้ความช่วยเหลือสมาชิกภายในกลุ่ม จากค่าเฉล่ีย ( X ) 4.07 เป็น 4.79 การมี
ความปรารถนาท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกอย่างของกลุ่ม จากค่าเฉล่ีย ( X ) 4.17 เป็น 4.72 การ
แสดงบทบาทในการสร้างความไวว้างใจใหเ้กิดข้ึนภายในกลุ่ม จากค่าเฉล่ีย ( X ) 3.69 เป็น 4.45 ความ
ปรารถนาท่ีจะมีส่วนร่วมในกลุ่มและร่วมเปิดเผยเร่ืองราวในชีวิตของฉนั จากค่าเฉล่ีย ( X ) 3.86 เป็น 
4.21 และการไดด้ าเนินการให้เป้าหมายของตนเองมีความกระจ่างชดัภายในกลุ่ม จากค่าเฉล่ีย ( X ) 
4.04 เป็น 4.21 ส่วนความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการกลุ่ม พบวา่ เกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการส่วน
ใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรวมกลุ่มกนัในระดบัดี คือ ไดค้ะแนนร้อยละ 85 จากการตอบ
แบบสอบถาม  
 ปัญหาในการด าเนินงานของกลุ่ม จากการเขียน Mind Map พบวา่ปัญหาของล าไยอบแห้ง 
ท่ีส าคญัสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ปัญหาการขายสินคา้ไดมู้ลค่าต ่า ปัญหาตน้ทุนเพิ่มข้ึน และปัญหาการ
ล าไยอบไม่ไดท้ั้งปี เป็นตน้ ปัญหากลุ่มท่ีไม่เขม้แข็ง สามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ปัญหาผูน้ ากลุ่ม (ตอ้งมี
ความน่าเช่ือถือ มีความเขม้แขง็ และเอาจริงเอาจงัในการท างานกลุ่ม) ปัญหาวิธีการบริหารจดัการ และ
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (สมาชิก) จากนั้นไดใ้ห้กลุ่มช่วยกนัวางเป้าหมายของกลุ่ม พบวา่กลุ่มให้
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ความส าคญักบัเป้าหมายสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ เป้าหมายการสร้างมูลค่าเพิ่ม (ดว้ยการให้มีตราสินคา้
ของกลุ่ม ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา และการพฒันาหีบห่อให้สวยงาม) 
เป้าหมายการลดตน้ทุน (ดว้ยการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการลดตน้ทุน
เก่ียวกบัค่าขนส่ง) และเป้าหมายการเพิ่มอ านาจการต่อรอง (ดว้ยการรวมกลุ่มกนัขาย หาตลาดใหม่ 
และรวมกลุ่มกนัจดัหาวตัถุดิบ) ส าหรับการบริหารงานภายในกลุ่ม กลุ่มไดท้  าการอภิปรายถึงหนา้ท่ี
งานต่าง ๆ แลว้สรุปออกมาเป็นใบก าหนดหนา้ท่ีงาน (Job Description) ได ้จ านวน 5 ต าแหน่งงาน คือ 
ประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม เหรัญญิก เลขานุการกลุ่ม และประชาสัมพนัธ์ 
 การศึกษาการไหลของงาน จากการส ารวจขั้นตอนการไหลของงาน สามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 ขั้นตอนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 1) ช่วงก่อนการอบล าไย กิจกรรมท่ีส าคญั คือ การแกะ การควา้นเมล็ด 
การลา้ง และการเรียงล าไย เพื่อรอเขา้เตาอบโดยใชร้ะยะเวลาในช่วงน้ีโดยเฉล่ียประมาณ 25 นาที (ต่อ 
10 กิโลกรัม) 2) ช่วงการอบล าไย กิจกรรมท่ีส าคญั คือ การน าล าไยจดัเรียงเขา้เตาอบ การตรวจสอบ
ความแหง้ของล าไยระหวา่งอบ การควบคุมอุณหภูมิ และการน าล าไยออกจากเตา ในช่วงน้ีจะใชร้ะยะ
เวลานานท่ีสุด โดยใช้ระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 10 ชัว่โมง (เร็วท่ีสุดประมาณ 8 ชัว่โมงและใช้
เวลานานท่ีสุดประมาณ 16 ชัว่โมง) 3) ช่วงหลงัอบล าไย กิจกรรมท่ีส าคญั คือ การคดัแยกล าไย การ
แกะล าไยออกจากกระด้ง (ซ่ึงระยะเวลาท่ีใช้จะข้ึนอยู่กบัปริมาณล าไยแห้งเป็นหลกั หากค านวณท่ี
ปริมาณทุก 5 กระดง้ จะใชเ้วลาประมาณ 12 นาที) การตากล าไย หรือการอบให้แห้งอีกคร้ัง (จะใช้
เวลาประมาณ 3-5 ชั่วโมง) และการบรรจุหีบห่อ (จะใช้เวลาประมาณ 2 นาทีต่อการบรรจุล าไย 40 
กิโลกรัม) โดยมีขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการผลิตท่ีส าคญัสามดา้น ไดแ้ก่ ควรปรับปรุงดา้นความ
สะอาดในการผลิตโดยเฉพาะในช่วงหลงัการอบเสร็จแลว้ ดา้นการจดัการควรปรับปรุงในเร่ืองของ
การควบคุมและการแบ่งงานกนัท าใหช้ดัเจน และดา้นการผลิตควรปรับปรุงในเร่ืองของการจดัสถานท่ี
และการจดัท่าทางในการท างานของผูป้ฏิบติังานใหถู้กตอ้งมากยิง่ข้ึน 
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Abstract 

 This research studied the participation action research to develop community 
enterprises with knowledge management for dried Gold-Longan at Baan Muang-queak, T. Ma-kae-
jae Lampoon Province. The objectives of this research were to study group management, job 
analysis and workflow in order to reduce performing capital. This Participation Action Research 
held stage performing, interview group, knowledge giving, mind mapping and survey. Then the 
researcher used SPSS program to analyses and evaluate the quantitative data. Besides, qualitative 
data are analyzed and descried to show the linkages of each point which can be concluded by the 
objectives of the study. 
 The management system of Baan Muang-queak’s agriculturist group showed that they 
are still not understood and realize of group joining. The group was about to set up in order mainly 
to borrow money. Causing the group activity was not what expected. However, in the past the 
agriculturist group of Baan Muang-queak divided into a group of two activities which are the saving 
group and the community enterprise group. The Selling part, the group was not joining together and 
helps each other to sell the product. From those weak points, the bargaining power was slightly low 
as the group still lacked of understanding about market system and they emphasized only to sell the 
product mainly to middleman (78.6%). The packaging was also only one-sized (5 Kgs) and didn’t 
have brand. The production part showed that the group wanted to produce in large quantities within 
the limited time (from July to August) since the fresh longans was in good quality during that time. 
For Financial issue, the group faced with the problem of cash flow (57.4%). With this obstacle, the 
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group was about to make quick selling of dried longans. And if the group couldn’t sell dried longans 
right after drier process, they wouldn’t have cash to buy other fresh longans for next round drier. 
 In the view of Job Analysis for group operation, the researcher supported the activities 
in order to understand group combining, plan writing and problems of group operation together with 
the writing of job description for strengthening the group operation. Group Relationship Activities 
were held for aiding the group to understand group forming and realize the importance of 
combination. Therefore, they can help each other as well as raise the quality of livelihood up. The 
activities were divided into 10 activities which are Behavioral Dissolution, Ball Transporting, Blew 
up Shell, Number Ringing, Powder Painting, Proverb Activity, Throwing the ring into bottle, Jigsaw 
Puzzling, Royal Cake and Bird & Boat Making. From these activities, the agriculturists understood 
and appreciated of assembly, they were more helpful to each other. The researcher used self-
evaluated before and after the assembly and it showed that the participating agriculturists realized 
more on the importance of group combining. The tendency of behavioral changing improved in the 
way that the participation of group and the support of each other raised from the mean of 4.07 to 
4.79. The expected of participation in all activities raised from the mean of 4.19 to 4.72. The 
creation of trustworthiness within the group raised from 3.69 to 4.45. The wish of group 
participation and disclose lifestyle raised from 3.86 to 4.21. The operation followed by one’s clearly 
goal within the group raised from 4.04 to 4.21. Finally, the understanding of group management 
showed that most of the participants were well understood about group combining from 85% of 
questionnaires. 
 The problems of group operation from writing Mind Map barred that the first three 
significant problems of dried longan were low-valued selling, rising of cost and dried longan itself 
which couldn’t dry throughout the year. The first problems of powerless group were leadership, 
means of management and individual differentiation (member). The groups were about to help 
setting the group’s goals and it should the first three substantial goals were the increased of value, 
reduction cost and increase in bargaining power. For management within the group, the discussion 
was done to conclude into job description which composed of five positions as followed President, 
Vice President, Treasurer, Secretary and Public Relations. 
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 The study of workflow from exploring its procedure can be divided into three main 
steps which are 
 Step 1 The period before drying the longans consisted of removing the seeds, cleaning 
and arranging longans in order to bring to oven. Time spending during this step was roughly around 
25 minutes per 10 Kgs. 
 Step 2 the period of drying longans involved with ordering longans into oven, 
monitoring the dryness of longans during the period of drying, temperature controlling and moving 
out the longans. Time using for this period was the longest time which was around 10 hours (the 
quickest of 8 hours and the longest of 16 hours). 
 Step 3 The period after drying longans composed of screening longans, removing 
longans from the threshing baskets, dry out longans or drying again (spent roughly 3-5 hours) and 
packaging (used 2 minutes per 40 kgs containing). 
 The suggestions for improving the production were mainly emphasized in 3 parts. 
Firstly, the cleanliness of the production process especially after drying longans. Secondly, 
management part was about to enhance the controlling and clearly sharing the work. Lastly, the 
production was to improve layout and setout the motion of workers to be more correct. 
 

 




