
บทที ่4 
ผลการศึกษาและการด าเนินงาน 

 การศึกษาแนวทางในการพฒันาการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพฒันาวิสาหกิจ
ชุมชนดว้ยการจดัการความรู้ ไดผ้ลการศึกษา โดยแบ่งออกเป็นโครงการยอ่ย ดงัน้ี  
 1. การศึกษาสภาพของชุมชนดว้ยการจดัเวทีชาวบา้น 
 2. การใหค้วามรู้ดว้ยการจดัโครงการอบรมการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมคร้ังท่ี 1 
 3. การใหค้วามรู้ดว้ยการจดัโครงการอบรมการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมคร้ังท่ี 2 
 4. การใหค้วามรู้ดว้ยการจดัโครงการอบรมการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมคร้ังท่ี 3 
 5. การศึกษาการไหลของงานในการผลิตล าไยอบแหง้ 
 

1. การศึกษาสภาพของชุมชนด้วยการจัดเวทชีาวบ้าน 
 จากการศึกษาสภาพการบริหารจัดการกลุ่มของชุมชน หมู่บ้านเหมืองกวกั หมู่ ท่ี 5          
ต.มะเขือแจ ้อ.เมือง จ.ล าพูน โดยการจดัเวทีชาวบา้นให้ชาวบา้นไดมี้การแบ่งกลุ่มและมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการกลุ่มภายในชุมชน ซ่ึงได้ด าเนินการจดัเวทีชาวบา้น
ข้ึนในวนัท่ี 25 มกราคม 2551 ณ หมู่บ้านเหมืองกวกั หมู่ ท่ี 5 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ล าพูน มี
วตัถุประสงค ์เพื่อให้สมาชิกเกษตรกรล าไยอบแห้งสีทองและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของหมู่บา้นเหมือง
กวกั ไดต้ระหนักถึงความส าคญัและความจ าเป็นในการบริหารจดัการกลุ่มและได้มีโอกาสในการ
ทบทวนการบริหารจดัการกลุ่ม เพื่อสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์
ล าไยอบแห้งสีทอง การศึกษาน้ีใช้วิธีการเก็บข้อมูล จากการประชุมกลุ่มย่อยของสมาชิก เพื่อให้
สมาชิกได้มีเวทีในการแสดงความคิดเห็น ตามข้อค าถามท่ีผู ้วิจ ัยก าหนด การเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ในเชิงลึก สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 ผลการศึกษาจากเวทชีาวบ้าน 
 การจดัเวทีชาวบา้นคร้ังน้ี ไดรั้บความร่วมมือจากชุมชนเป็นอยา่งดี มีชาวบา้นเขา้ร่วมคร้ัง
น้ีจ  านวน 57 คน แบ่งกลุ่มในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการบริหารจดัการกลุ่มท่ีผ่านของ
ชุมชนและปัญหาของการท าล าไยอบแห้งท่ีผา่นมา โดยทีมวิจยัไดแ้บ่งผูเ้ขา้ร่วมออกเป็น 4 กลุ่ม ให้
แสดงความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ในการตอบค าถาม 10 ขอ้ลงในกระดาษปรู๊ฟท่ีผูว้ิจยัไดจ้ดัไวใ้ห้ 
สามารถสรุปสาระส าคญัในแต่ละขอ้ค าถาม ไดด้งัน้ี 
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1. การเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มนั้น มีการรวมกลุ่มกันในการผลิตล าไยอบแห้ง 
เน่ืองจากมีตน้ทุนในการผลิตสูงข้ึน ราคาขายล าไยอบแห้งไม่แน่นอน และมีหน่วยงานราชการเป็นผู ้
ชกัชวน และสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มกนั (เช่น สหกรณ์การเกษตร พฒันาชุมชนระดบัอ าเภอ 
ผูน้ าชุมชน และสถาบนัการศึกษา) 

2. แรงบนัดาลใจ หรือแรงผลกัดนัท่ีท าให้เกิดการร่วมกลุ่มกนัข้ึน มีสาเหตุหลักจาก
ความตอ้งการส่วนต่างของก าไรท่ีดีข้ึน จากการขายล าไยสีทองให้ไดร้าคาท่ีสูงข้ึน เพื่อให้มีรายได้ท่ี
เพียงพอและให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน โดยมีความคาดหวงัในการหาตลาดเพิ่มข้ึน หรือมีจ านวนพ่อคา้
คนกลางท่ีรับซ้ือผลิตภณัฑ์ล าไยอบแห้งสีทองจ านวนมากข้ึนกว่าเดิม เพื่อให้มีอ านาจในการต่อรอง
ราคากบัพ่อคา้คนกลางท่ีเพิ่มมากข้ึน มีความตอ้งการให้ราคาสินคา้ไม่ผนัผวน ตอ้งการขอกูเ้งินกบั
ธนาคารเพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนเน่ืองจากการขอสินเช่ือเป็นกลุ่มจะไดรั้บการอนุมติัง่ายกวา่ของคนเดียว 
ตอ้งการให้เกิดการมีส่วนร่วมในการท างานและเกิดความสามคัคีในกลุ่ม และตอ้งการให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งช่วยเหลือในดา้นการเงินและการตลาด 

3. แนวคิดในการด าเนินงานท่ีผ่านมาของกลุ่ม กลุ่มเกษตรกรมีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่ม
ยอ่ยหลายกลุ่ม และผูค้า้อิสระท่ีไม่เขา้ร่วมกลุ่มกบัใคร โดยมีแนวทางในการด าเนินงานดงัน้ี 

3.1 อยากใหก้ลุ่มมีตราสินคา้เป็นของตวัเอง 
3.2 อยากใหล้ าไยมีมาตรฐาน อย.  
3.3 อยากใหมี้การโฆษณาสินคา้ใหค้นทัว่ไปไดรู้้จกัมากข้ึน 
3.4 อยากใหมี้การน าเสนอสินคา้ผา่นทาง OTOP 
3.5 อยากเก็บผลผลิตไวใ้นห้องเยน็เพื่อรักษาผลผลิตไวใ้ห้ไดน้านประมาณ 1 เดือน 

แต่ติดปัญหาในเร่ืองเงินทุนหมุนเวยีนท่ีมีไม่เพียงพอในการท่ีจะเก็บไวใ้นหอ้งเยน็ 
3.6 อยากใหมี้ล าไยอบแหง้ทั้งปี 
3.7 อยากมีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั เขา้มาช่วยในการผลิต 
3.8 อยากใหมี้เงินทุนหมุนเวยีนตลอด 
3.9 มีอิสระในการขายสินคา้ในแต่ละคน 
3.10 ใหพ้อ่คา้คนกลางเปรียบเทียบราคากนัเอง 
3.11 ผลิตสินคา้ของตนตามความคิด 

 4. ท่ีผ่านมาเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัได้มีการแบ่งกลุ่มในการท ากิจกรรม ได้ 3 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ กลุ่มออมทรัพยส์ัจจะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเหมืองกวกั และกลุ่มบา้นใหม่เหมืองกวกั ทั้งน้ีกลุ่ม
ออมทรัพยส์ัจจะประจ าหมู่บา้นจะมีสมาชิกมากท่ีสุด  
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  4.1 กลุ่มออมทรัพย์สัจจะ มีการท างานและการท ากิจกรรมกลุ่ม ได้แก่ การออม
ทรัพยใ์นกลุ่มทุกเดือน การอบรมในการรวมกลุ่ม และการอบรมการท าบญัชีจากสหกรณ์จงัหวดั 
  4.2 กลุ่มเหมืองกวกัและกลุ่มบา้นใหม่เหมืองกวกั มีการท างานและการท ากิจกรรม
กลุ่ม ไดแ้ก่ การท าสัญญาเงินกูภ้ายในกลุ่มมาซ้ือฟืน อบรมเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม การอบรม
การแปรรูปการผลิต การอบรมเก่ียวกบัการขอสินเช่ือจากธนาคาร การจ าน าล าไยอบแห้งเป็นการเก็บ
ล าไยไว ้ในห้องเยน็เพื่อให้ไดร้าคาท่ีดีข้ึนกวา่เดิม การขายล าไยท่ีห้างบ๊ิกซี การน าผลิตภณัฑ์ไปโชว์
และจ าหน่ายท่ีเมืองทองธานีโดยการจบัคู่ธุรกิจของพาณิชยจ์งัหวดั และการประกวดผลิตภณัฑ์ล าไย
อบแหง้ท่ีจงัหวดัล าพนู 
 5. การจดัคนช่วยท างานและการแบ่งบทบาทหน้าท่ี ในการผลิตล าไยอบแห้งซ่ึงแต่ละ
เตาจะมีการแบ่งหน้าท่ีคล้ายคลึงกนั โดยช่วยกนัรับผิดชอบรวมกนัแบ่งตามความถนัด ได้แก่ ฝ่าย
จดัซ้ือล าไยสด (1-2 คน) ฝ่ายท าความสะอาดอุปกรณ์และดูแลเตาไฟ (1-2 คน) ฝ่ายแกะล าไย (20-40 
คน) ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการในการอบซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการจา้งแกะล าไย ฝ่ายไปรับล าไยเน้ือสดมาเขา้
เตา (1 คน) ฝ่ายน าล าไยท่ีอบแลว้ไปตากแห้ง (1 คน) ฝ่ายคดัเกรดล าไยและฝ่ายบรรจุ (3 คน) ฝ่าย
รับผดิชอบในการจ าหน่าย (1 คน) ทั้งน้ีบางคนอาจท าหนา้ท่ีซ ้ ากนัได ้
 6. วิธีการในการติดต่อส่ือสาร หรือแจง้ข่าวสารระหว่างสมาชิกดว้ยกนั ท าโดยการใช้
โทรศพัทติ์ดต่อส่ือสารกนั การไปหากนัท่ีบา้น (เพราะวา่ระยะทางไม่ไกลกนั) การประชุมประจ าเดือน 
(โดยมีหัวหน้ากลุ่มแจง้ก าหนดการประชุม) และการใช้เสียงตามสายในหมู่บา้นเพื่อนัดหมายการ
ประชุมต่าง ๆ 
 7. ส่ิงใดท่ีท าให้กลุ่มยงัคงมีความผูกพนักัน หรือด ารงความเป็นกลุ่มอยู่ได้ในขณะน้ี 
ไดแ้ก่ การมีความสามคัคีในชุมชน เม่ือมีปัญหาก็ปรึกษาหารือกนั มีความซ่ือสัตยใ์นหมู่คณะ มีความ
เช่ือมัน่ในการท างานของกลุ่มเป็นส่ิงท่ียึดเหน่ียว (ท าให้กลุ่มมีความเขม้แข็งและสามารถต่อสู้กับ
ปัญหาต่าง ๆ ได)้ สมาชิกในกลุ่มมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ในการพฒันาสินคา้ของกลุ่ม (เพื่อให้ไปถึง
เป้าหมายของกลุ่มท่ีไดก้ าหนดไว)้ มีความตอ้งการเงินหรือรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ มีความตอ้งการมี
การด ารงชีวติประจ าวนัท่ีดีข้ึน การมีเงินออมทรัพยข์องกลุ่ม มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองของ
แรงงาน  และมีการแลกเปล่ียนความคิด  ตลอดจนมีคณะกรรมการช่วยกนัในการบริหารกลุ่ม 
 8. กฎระเบียบของกลุ่มท่ีผา่นมา ไดแ้ก่ การออมทรัพยทุ์กเดือน มีการนดัประชุมใหญ่ปี
ละ 3 คร้ัง มีการนดัประชุมย่อย เดือนละ 1 คร้ัง (ทุกวนัท่ี 1 ของเดือน) หากสมาชิกในกลุ่มขาดการ
ประชุมเกิน 3 คร้ัง จะไม่มีสิทธ์ิเขา้กลุ่มอีก และสมาชิกกลุ่มตอ้งจดัเวลาให้พร้อมเสมอในการออกไป
อบรมในสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีทางกลุ่มไดมี้การจดัข้ึน 
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 9. การจดัสรรผลประโยชน์ท่ีผา่นมาของกลุ่ม โดยแบ่งเป็น 3 แบบ ดงัน้ี 
  9.1 แบ่งให้หวัหนา้กลุ่ม 30% แบ่งให้คณะกรรมการบริหารงานและสมาชิกในกลุ่ม 
30% แบ่งใหส้มาชิกทัว่ไป 20% และแบ่งใหเ้ขา้กลุ่ม 20% รวม 100% 
  9.2 ผลประโยชน์ส าหรับคณะกรรมการ 30% (เงินปันผล) ส าหรับเงินปันผลของ
สมาชิก 25% (เงินหุ้น) แบ่งเงินเขา้กองทุน 10% ประกนัความเส่ียง 10% พฒันาในการอบรม 5% จ่าย
ใหแ้ก่สาธารณะในชุมชน 10% และศึกษาดูงานเป็นทุนการพฒันาผลิตภณัฑ ์10% 
  9.3 หักตน้ทุนออก ส่วนท่ีเหลือน ามาแบ่งกนั โดยสมาชิกแต่ละคนจะน าเงินส่วน
แบ่งท่ีได้ไปช าระหน้ีของธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ ค่าเล่าเรียนบุตร และการใช้จ่ายใน
ชีวติประจ าวนั 
 10. ขอ้ขดัขอ้งในการด าเนินงานท่ีผา่นมาของกลุ่ม สามารถแบ่งได ้3 ดา้น ดงัน้ี 
  10.1 ด้านผลประโยชน์ มีการขดัแยง้ในกลุ่มบ้าง เช่น ความคิดเห็นไม่ตรงกนั มี
ปัญหาเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีผา่น ๆมา 
  10.2 ดา้นการเงิน ไม่มีเงินทุนหมุนเวยีนท่ีเพียงพอ ตามท่ีตนเองตอ้งการ 
  10.3 ดา้นสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย (เช่น อยูใ่นช่วงฤดูฝนท า
ใหล้ าไยช้ืนและเปล่ียนสีง่าย ท าใหข้ายไดร้าคาต ่า) 
  10.4 ดา้นการผลิต ตน้ทุนการผลิตไม่แน่นอน (ท าให้ผลก าไรไม่คุม้กบัตน้ทุน เช่น 
ราคาล าไยสด ราคาฟืน และค่าจา้งแรงงาน เป็นตน้) การผลิตยงัไม่ไดม้าตรฐาน (เช่น ล าไยสุกไม่ทัว่ถึง 
บางคร้ังไฟเตาแรงเกินไป หรืออ่อนเกินไปท าให้มีผลเสียต่อการจ าหน่าย) คนดูแลเตายงัไม่มีความรู้
เก่ียวกบังานเพียงพอ หรือมีความใส่ใจในรายละเอียดของงานอยา่งพอเพียง ไฟฟ้าขดัขอ้ง และล าไยสด
ท่ีน ามาอบจะตอ้งเป็นพนัธ์ุอีดอเป็นหลกั เน่ืองจากเน้ือหนาแกะแลว้ผลไม่แตก มีความคงรูปไดดี้เม่ือ
อบแห้งแลว้ หากเป็นล าไยพนัธ์ุอ่ืนล าไยอบแห้งท่ีได ้สีจะไม่เป็นสีเหลืองทอง สีจะออกไปทางสีแดง
มากกวา่เหลือง หรือมีสีคล ้า 

 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์พบว่า 
 1. ด้านการบริหารจัดการ 
  1.1 ชาวบา้นยงัไม่เขา้ใจและเห็นถึงความส าคญัของการรวมกลุ่มกนัเท่าท่ีควร 
  1.2 ชาวบา้นมีการร่วมกลุ่มกนัในลกัษณะของการออมทรัพย ์และการเป็นสมาชิก
ของหมู่บา้นเป็นหลกั 
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  1.3 การร่วมกลุ่มเป็นในลกัษณะของการจดัตั้งมากกวา่การก่อตั้ง เน่ืองจากเป็นการ
รวมกลุ่มกนั เพื่อขอกูเ้งินเป็นวตัถุประสงค์หลกั ท าให้ไม่มีการรวมกลุ่มกนัอย่างแทจ้ริง เพื่อพฒันา
กระบวนการผลิต การขายสินคา้ หรือการจดัหาวตัถุดิบร่วมกนั ตลอดจนไม่มีการบริหารจดัการกลุ่ม
เพื่อใหเ้กิดความเขม้แขง็อยา่งจริงจงั 
  1.4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีจัดตั้ งข้ึนนั้น เป็นการรวมกลุ่มกันอย่างหลวม ๆ ตาม
เง่ือนไขของการสนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นหลกั 
  1.5 ชาวบา้นท่ีเขา้ร่วมโครงการส่วนใหญ่ไม่เขา้ร่วมกลุ่มกบัใคร อาจเรียกไดว้า่เป็น 
“กลุ่มอิสระ” เน่ืองจากไม่มัน่ใจในเร่ืองการแบ่งปันผลประโยชน์ และไม่อยากมีปัญหากบัเพื่อนบา้น 
หรือสมาชิกในหมู่บา้น 
  1.6 เม่ือผลิตแลว้หากขาดทุนจะไม่ยอมบอกใคร บอกเพียงว่าไดก้ าไรน้อยเน่ืองจาก
กลวัเสียหนา้ 

 2. ด้านการขาย  
  2.1 ชาวบา้นไม่มีการรวมกลุ่มกนัขาย ต่างคนต่างขาย เน่ืองจากกลวัว่าจะไม่ไดข้าย
และราคาจะตกลงอีกหากขายไดช้า้ จึงรีบขาย นอกจากน้ียงักลวัวา่จะหมุนเงินไม่ทนั 
  2.2 เม่ือระยะเวลาผ่านไปประมาณ 1 เดือน ราคาล าไยอบแห้งสีทองจะเร่ิมดีข้ึน 
ประมาณเดือน ตุลาคม แต่ชาวบา้นส่วนใหญ่จะขายไปก่อนหนา้น้ีแลว้เน่ืองจากไม่อยากรับความเส่ียง
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากราคาท่ีผนัผวน รวมทั้งไม่มีเงินทุนมากพอในการท่ีจะเก็บล าไยไวร้อขาย 
  2.3 ชาวบา้นมีความเขา้ใจในเร่ืองระบบตลาดไม่มากพอ จึงท าให้ถูกพ่อคา้คนกลาง
กดราคาในช่วงท่ีผลิตไดม้าก 
  2.4 ชาวบา้นทั้งหมดขายในขนาดเดียวกัน คือ ขนาด 5 กิโลกรัม โดยบรรจุลงใน
ถุงพลาสติก (ไม่มีตราสินคา้) แลว้มดัปากถุงไวใ้ห้แน่น แบ่งเป็นเกรดโดยมดัเป็นห่วง ๆ เช่น 1 ห่วง 2 
ห่วง และ 3 ห่วง (3 ห่วงจะเป็นเกรดท่ีดีท่ีสุด) นอกจากน้ีหากเก็บไวไ้ม่ดี โดนแดดส่องถึง หรือลมเขา้
ได ้สีของล าไยอบแหง้ท่ีเก็บไวใ้นถุงก็จะเปล่ียนสีเป็นสีคล ้า เร็วกวา่ท่ีควรจะเป็น 

 3. ด้านการผลติ 
  3.1 ชาวบา้นตอ้งการผลิตให้ไดม้ากๆ ในช่วงระยะเวลาจ ากดั เน่ืองจากผลผลิตล าไย
ท่ีมีคุณภาพ หมายถึง อบแลว้จะไดน้ ้ าหนกัดี (กล่าวคือ ล าไยอบแห้ง 1 กิโล ใชล้  าไยสด 8-9 กิโล ต่าง
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จากช่วงอ่ืน คือ ล าไยอบแหง้ 1 กิโล ใชล้  าไยสด 10-11 กิโล) ทั้งน้ีจะมีอยูช่่วงระยะเวลาสั้น ๆ ประมาณ 
1-2 เดือน คือ เดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 
  3.2 ตน้ทุนในการเก็บรักษาล าไยอบแห้งไวก้บัห้องเยน็ คือ 1 บาท/กิโลกรัม/เดือน 
หากเก็บไวไ้ม่ถึง 1 เดือน ก็เสียค่าใชจ่้าย กิโลกรัมละ 1 บาท เหมือนเดิม  
  3.3  ตน้ทุนในการล่อนล าไย เพื่อคดัเกรดล าไยสด คือ 1 บาท/กิโลกรัม 
  3.4 การเก็บรักษาล าไยสดไวใ้นห้องเยน็แลว้น ามาอบแห้งในช่วงท่ีล าไยสดมีน้อย
นั้น พบปัญหาวา่ล าไยสดท่ีเก็บไวน้ั้นไม่สามารถรักษาคุณภาพไวไ้ด ้เช่น เกิดการเน่าเสียท่ีขั้วล าไย เน้ือ
ล าไยเม่ือแกะออกจะเละ เม่ือน ามาอบแห้งแลว้ท าให้ล าไยอบแห้งท่ีไดไ้ม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร เช่น มี
น ้าหนกัเบาและสีไม่สวย 
  3.5 การอบแห้ง พบปัญหาวา่ มีล าไยบางส่วนแห้งไม่ทัว่ถึงในบางคร้ัง หรือเกิดการ
ไหม ้(สีออกแดงเน่ืองจากอุณหภูมิสูงเกินไป เกินกว่า 70 c) สาเหตุของการไหมส่้วนใหญ่เกิดจากผูท่ี้
ดูแลการควบคุมอุณหภูมิเป็นหลกั 
  3.6 การอบตอ้งอบอย่างต่อเน่ือง จะอบ ๆ หยุด ๆ ไม่ได้เน่ืองจากตน้ทุนจะเพิ่มข้ึน
จากค่าฟืนและค่าคนงาน  
  3.7 ระยะเวลาในการอบล าไยสดจนกลายเป็นล าไยอบแหง้จะใชเ้วลาประมาณ 12-14 
ชัว่โมง 
  3.8 การอบดว้ยฟืนจะใหก้ล่ินหอมกวา่การอบดว้ยแก็ส และมีตน้ทุนถูกกวา่ ชาวบา้น
จึงใชฟื้นเป็นเช้ือเพลิงในการท าล าไยอบแหง้สีทอง 
  3.9 ในช่วงฤดูล าไยสดออกในเดือน สิงหาคม จะเป็นช่วงท่ีล าไยมีคุณภาพดีท่ีสุด 
หากสามารถเก็บล าไยสดไวแ้ลว้น าไปอบในช่วงท่ีหมดฤดูล าไยแลว้จะไดร้าคาดี แต่มีปัญหาในเร่ือง
การเก็บล าไยสดและเงินทุนหมุนเวยีน รวมทั้งหอ้งเยน็ในการเก็บล าไยสดและล าไยอบแหง้สีทอง 

 4. ด้านการเงิน 
  4.1 ชาวบา้นตอ้งการผลิตให้ไดจ้  านวนมาก จึงตอ้งซ้ือล าไยสดเขา้มามากดว้ย ท าให้
เกิดปัญหาเงินทุนหมุนเวยีน ซ่ึงเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหช้าวบา้นตอ้งรีบขายล าไยอบแหง้ 
  4.2 ชาวบา้นมีส่วนต่างระหวา่งตน้ทุนกบัราคาขายต ่า ส่งผลให้รายไดแ้ละทุนสะสม
ลดลง ปัจจุบนัประมาณ 500 บาทต่อพนักิโลกรัม ในขณะท่ีเม่ือก่อนจะไดป้ระมาณ 2,000-3,000 บาท
ต่อพนักิโลกรัม 
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  4.3 เงินทุนหมุนเวียนของชาวบา้นส่วนใหญ่ จะใชใ้นลกัษณะวนัต่อวนั กล่าวคืออบ
เสร็จแลว้ขายในวนัถดัไปทนัที หากมีขายล าไยท่ีอบแห้งแลว้ออกไปจะสามารถซ้ือล าไยสดเพื่อมาท า
การอบได ้ไม่เกิน 2-4 วนั แลว้แต่เงินทุนของเกษตรกรแต่ละราย 
  4.4 การตรวจสอบก าไรชาวบ้านท าโดยการหักลบกลบหน้ี ระหว่างเงินยืมและ
ดอกเบ้ีย กบัค่าใชจ่้ายท่ีใชไ้ป เช่น ยืมเงินมา 50,000 บาท ดอกเบ้ีย 1,000 บาท (ร้อยละ 2-3 ต่อเดือน) 
รวมตอ้งคืน 51,000 บาท ขายได้เท่าไหร่เอา 51,000 บาท น้ีหักออกจากเงินท่ีมีอยู่ เม่ือครบก าหนด
ระยะเวลาท่ีตอ้งคืน เหลือเท่าไหร่ถือวา่เป็นก าไร  
  จากการด าเนินการของชาวบา้นในลกัษณะดงักล่าวสามารถวิเคราะห์ไดว้า่ แนวทางท่ี
ชาวบา้นจะมีก าไร หรือมีรายไดเ้พิ่มข้ึนนั้น ตอ้งหมุนเงินท่ียืมมาจ านวน 50,000 บาท น้ีให้ไดร้อบมาก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ จึงเป็นเหตุให้ตอ้งรีบขายล าไยอบแห้งสีทองท่ีได้ในลกัษณะวนัต่อวนั หากเก็บ
ผลผลิตไวเ้พื่อรอราคาท่ีดีกวา่ก็ไม่สามารถท าไดเ้น่ืองจากเงินทุนหมุนเวียนไม่พอ และมีความเส่ียงท่ี
มากข้ึนจากการเปล่ียนสีของล าไยซ่ึงอาจส่งผลต่อราคาขายได ้

 5. ด้านอืน่ ๆ 
  5.1 พบวา่ชาวบา้นส่วนใหญ่มีอาชีพอ่ืน เช่น รับจา้งทัว่ไป คา้ขาย และท าสวนล าไย 
เป็นตน้ แสดงให้เห็นวา่เกษตรกรไม่ไดมี้อาชีพในการท าล าไยอบแห้งเป็นหลกั กล่าวคือการท าล าไย
อบแหง้ส่วนใหญ่จะท ากนัเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมและกนัยายนของทุกปี  
  5.2 สภาพแวดลอ้มของ ต.มะเขือแจ ้จ.ล าพูน มีปัญหาในเร่ืองของการขาดแคลนน ้ า
ในการท าเกษตร ดงันั้นการท าเกษตรกรรมในรูปแบบอ่ืนจึงไม่เป็นท่ีนิยม หรือไม่ท ากนั  
  5.3 พบปัญหาน ้าเสียในชุมชน อนัเน่ืองมาจากการท าล าไยอบแห้ง จากการลา้งล าไย
สดท่ีแกะแลว้ 
  5.4 ชาวบา้นส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบัประถม 4 และยงัเขียนหนงัสือไดไ้ม่ดี
เท่าท่ีควร  
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 ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม 
 จากการแจกแบบสอบถาม ให้กบัชาวบา้นท่ีมาร่วมในโครงการเวทีชาวบา้น มีผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด 43 ราย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.1 ขอ้มูลเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 10 23.30 
หญิง 33 76.70 

รวม 43 100 

 จากตารางพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูห้ญิงมากกวา่ชาย โดยมีสัดส่วนของเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 76.70 และเพศชาย ร้อยละ 23.30 แสดงให้เห็นวา่ก าลงัหลกัในการท าล าไยอบแห้งส่วน
ใหญ่เป็นผูห้ญิง หรือเป็นกลุ่มแม่บา้น 

ตารางท่ี 4.2 ขอ้มูลเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ
อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 25 ปี 0 0 
25-30 ปี 0 0 
31-35 ปี 2 4.90 
36-40 ปี 3 7.30 
41-45 ปี 17 41.50 
46-50 ปี 7 17.10 
51-55 ปี 8 19.50 

56 ปีข้ึนไป 4 9.80 
รวม 41 100 

 จากตารางพบว่า เกษตรกรบา้นเหมืองกวกั มีอายุอยู่ในช่วง 41-45 ปี มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 41.5 รองลงมาอายุ 51-55 ปี ร้อยละ 19.5 อายุ 46-50 ปี ร้อยละ 17.1 อายุ 56 ปี ข้ึนไป ร้อยละ 
9.8 อายุ 36-40 ปี ร้อยละ 7.3 และอายุ 31-35 ปี ร้อยละ 4.9 แสดงให้เห็นวา่ผูท่ี้อยูใ่นกระบวนการใน
การผลิตล าไยอบแหง้ จะเป็นแรงงานในวยักลางคน คือ ช่วง 41-55 ปี ซ่ึงอาจมีปัญหาในการหางานท า
ประเภทอ่ืน หรืองานรับจา้งทัว่ไป ในช่วงท่ีหมดฤดูการอบล าไย 
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ตารางท่ี 4.3 ขอ้มูลเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

โสด 3 7 
สมรส 38 88.4 
หยา่ร้าง 0 0 
หมา้ย 2 4.7 

 จากตารางพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 88.4 
รองลงมามีสถานภาพโสด ร้อยละ 7 และสถานภาพหมา้ย ร้อยละ 4.7  

ตารางท่ี 4.4 ขอ้มูลเกษตรกรผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา    
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ ป. 4 15 34.9 

ป. 4 15 34.9 
ป. 6 8 18.6 
ป. 7 1 2.3 
ม.3 2 4.7 
ม.6 1 2.3 
ปวส. 1 2.3 

 จากตารางพบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ในระดบัประถมศึกษามากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 85.8 โดยแบ่งเป็นต ่ากวา่ ป.4 ร้อยละ 34.9 ระดบั ป.4 ร้อยละ 34.9 ระดบั ป.6 ร้อยละ 18.6 ระดบั ป.
7 ร้อยละ 2 และมีความรู้สูงกว่าระดบัประถมศึกษาเพียง ร้อยละ 9.3 แบ่งเป็น ระดบั ม.3 ร้อยละ 4.7 
ระดบั ม.6 ร้อยละ 2.3 และระดบั ปวส. ร้อยละ 2.3 
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ตารางท่ี 4.5 ลกัษณะการซ้ือวตัถุดิบ (ล าไยสด) 
ลกัษณะการซ้ือวตัถุดิบ(ล าไยสด) จ านวน ร้อยละ 

ซ้ือเอง 27 64.3 
ซ้ือผา่นพอ่คา้คนกลาง 11 26.2 
ซ้ือผา่นตวัแทนกลุ่ม 1 2.4 
รวมกนัซ้ือหลายๆ เจา้แลว้แบ่งกนั 0 0 
อ่ืน ๆ 3 7.1 

 จากตารางพบวา่ ลกัษณะการซ้ือวตัถุดิบของเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั มีลกัษณะการซ้ือ
ในลกัษณะท่ี ซ้ือเองมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 64.3 ซ้ือผ่านพ่อคา้คนกลาง ร้อยละ 26.2 และซ้ือผ่าน
ตวัแทนกลุ่มเพียงร้อยละ 2.4 และการซ้ือในลกัษณะอ่ืนๆ ร้อยละ 7.1 คือการใชล้ าไยจากสวนของ
ตนเอง จากขอ้มูลในตารางน้ีท าใหท้ราบวา่เกษตรกรไม่ไดมี้การรวมกลุ่มกนั ในการจดัหาวตัถุดิบล าไย
สดมาเพื่อใชใ้นการผลิตล าไยอบแหง้  
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ตารางท่ี 4.6 ลกัษณะหนา้ท่ีรับผดิชอบในการท าล าไยอบแหง้ 
หน้าที่รับผดิชอบในการท าล าไยอบแห้ง จ านวน ร้อยละ 

เจา้ของเตาอบ 27 13.8 
จดัหาล าไยสด 21 10.7 
จดัหาฟืน 20 10.2 
ควา้นเมล็ดแกะเปลือก 15 7.7 
เรียงล าไยบนกระดง้ 5 2.6 
ดูแลการอบล าไย 20 10.2 
ดูแลการตากแหง้/ผึ่งลม 23 11.7 
ดูแลการบรรจุถุง/หีบห่อ 19 9.7 
ดูแลเร่ืองการขาย 22 11.2 
ดูแลเร่ืองการเงิน/บญัชี 21 10.7 
อ่ืน ๆ 3 1.5 

 จากตารางพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการท าล าไยอบแห้ง ใน
สถานะเป็นเจา้ของเตาอบ ร้อยละ 13.8 มีหนา้ท่ีจดัหาล าไยสด ร้อยละ 10.7 มีหน้าท่ีจดัหาฟืน ร้อยละ 
10.2 มีหนา้ท่ีควา้นเมล็ดแกะเปลือก ร้อยละ 7.7 มีหนา้ท่ีเรียงล าไยบนตะแกรง ร้อยละ 2.6 มีหนา้ท่ีดูแล
การอบล าไย ร้อยละ 10.2 มีหนา้ท่ีดูแลการตากแหง้/ผึ่งลม ร้อยละ 11.3 มีหนา้ท่ีในการบรรจุถุง/หีบห่อ 
ร้อยละ 9.7 มีหนา้ท่ีดูเร่ืองการขาย ร้อยละ 11.2 มีหนา้ท่ีดูแลเร่ืองการเงิน/บญัชี ร้อยละ 10.7 อ่ืน ๆ ร้อย
ละ 1.5 จากขอ้มูลสามารถสังเกตไดว้า่หนา้ท่ีการควา้นเมล็ดแกะเปลือก และการเรียงล าไยบนตะแกรง 
อาจไม่ใช่หนา้ท่ีหลกัของการท าเตาอบล าไย ทั้งน้ีอาจมีลกัษณะการจา้งผูอ่ื้นท าในหนา้ท่ีดงักล่าว 
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ตารางท่ี 4.7 ลกัษณะการใชเ้ตาอบล าไย 
ลกัษณะการใช้เตาอบล าไย จ านวน ร้อยละ 

อบล าไยทั้งปี 2 5.4 
อบเฉพาะหนา้ล าไย 34 91.9 
อบล าไยและผลไมอ่ื้น ๆ ทั้งปี 1 2.7 

 จากตาราง พบว่าเกษตรกรมีลกัษณะการใช้เตาอบล าไย เฉพาะหน้าล าไยมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 91.9 คือในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม จากขอ้มูลมีขอ้สังเกตวา่เกษตรกรจะมีการใช้
ก าลงัการผลิตเพียง 2 เดือนเท่านั้น หรือคิดเป็นการใชก้ าลงัการผลิตเพียงร้อยละ 16.67  

ตารางท่ี 4.8 ลกัษณะการขายล าไยอบแหง้ 
ลกัษณะการขายล าไยอบแห้ง จ านวน ร้อยละ 

ขายเอง 6 14.3 
ขายผา่นพอ่คา้คนกลาง 33 78.6 
ขายผา่นตวัแทนกลุ่ม 3 8.1 
ออกร้านในงานเทศกาลต่าง ๆ 0 0 

 จากตาราง พบวา่ลกัษณะการขายล าไยอบแหง้ของเกษตรกร มีลกัษณะการขายผา่นพ่อคา้
คนกลางเป็นหลกั คิดเป็นร้อยละ 78.6 แสดงให้เห็นวา่เกษตรกรใช้ช่องทางการจดัจ าหน่ายหลกั คือ 
พ่อคา้คนกลาง ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุท่ีเกษตรกรถูกกดราคาในการรับซ้ือผลิตภณัฑ์ ท าให้ได้ราคาไม่ดี
เท่าท่ีควร 
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ตารางท่ี 4.9 ปัญหาของเกษตรกรท่ีพบทางดา้นการตลาด / การขาย 
ปัญหาทางด้านการตลาด จ านวน ร้อยละ 

ผลผลิตลน้ตลาด 9 8.6 
ไม่มีตลาดรองรับท่ีแน่นอน 31 29.5 
ไม่มีความรู้ด้านการออกแบบผลิตภณัฑ ์
ท า ให้ รูปแบบของผลิตภัณฑ์ ท่ี ได้ไม่
ทนัสมยั 

11 10.5 

การบรรจุหีบห่อ ยงัไม่สวยงาม สะดุดตา 
หรือมีหลากหลายรูปแบบและขนาด 

10 9.5 

ตอ้งใชเ้งินทุนจ านวนมาก เพื่อสั่งซ้ือบรรจุ
ภณัฑส์ าหรับการบรรจุสินคา้ 

13 12.4 

สมาชิกส่วนใหญ่เน้นการผลิตอย่างเดียว 
โดยรอพอ่คา้คนกลางมารับซ้ือท่ีบา้น 

18 17.1 

การรวมกลุ่มกนัขาย หรือการท าตลาดของ
กลุ่มไม่ชดัเจน 

10 9.5 

อ่ืนๆ  3 2.9 

 จากตาราง พบว่าปัญหาของเกษตรกรท่ีพบทางด้านการตลาด/การขาย 3 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ ไม่มีตลาดรองรับท่ีแน่นอน คิดเป็นร้อยละ 29.5 สมาชิกส่วนใหญ่เนน้การผลิตอยา่งเดียว โดยรอ
พ่อคา้คนกลางมารับซ้ือท่ีบา้น คิดเป็นร้อยละ 17.1 และตอ้งใช้เงินทุนจ านวนมาก เพื่อสั่งซ้ือบรรจุ
ภณัฑส์ าหรับการบรรจุสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 12.4 
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ตารางท่ี 4.10 ปัญหาของเกษตรกรท่ีพบทางดา้นการผลิต / กระบวนการอบล าไย 
ปัญหาทางด้านการผลติ จ านวน ร้อยละ 

การผลิตยงัไม่ไดม้าตรฐาน 12 18.5 
สินคา้ไม่สามารถเก็บรักษาไวไ้ดน้าน 26 40 
สีของล าไยอบแห้งสีทองเปล่ียนไวกว่าท่ี
ควรจะเป็น 

15 23.1 

มีปัญหาการก าจดัน ้าเสียในชุมชน  11 16.9 
อ่ืน ๆ 1 1.5 

 จากตาราง พบว่าปัญหาของเกษตรกรท่ีพบทางด้านการผลิต/กระบวนการอบล าไย  ท่ี
ส าคญัอนัดบัแรกสุด ได้แก่ สินคา้ไม่สามารถเก็บรักษาไวไ้ด้นาน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาเป็น
ปัญหาเร่ืองสีของล าไยอบแห้งสีทองเปล่ียนไวกวา่ท่ีควรจะเป็น คิดเป็นร้อยละ 23.1 การผลิตยงัไม่ได้
มาตรฐาน ร้อยละ 18.5 และมีปัญหาการก าจดัน ้าเสียในชุมชน ร้อยละ 16.9 

ตารางท่ี 4.11 ปัญหาของเกษตรกรท่ีพบทางดา้นการเงิน / บญัชี 
ปัญหาทางด้านการเงิน/บัญชี จ านวน ร้อยละ 

มีเงินทุนหมุนเวยีนนอ้ย 33 52.4 
สมาชิกมีรายได ้หรือทุนสะสมลดลง 15 23.8 
สมาชิกยงัชอบการท างานแบบอาศยัความ
สะดวกโดยไม่ยอมท าเอกสารประกอบ 
เช่น การบนัทึกบญัชี รับ-จ่าย 

10 15.9 

ไม่สนใจเร่ืองการลงบญัชี เน่ืองจากเห็นวา่
ยุง่ยาก เสียเวลา และไม่ใช่เร่ืองส าคญั 

4 6.3 

อ่ืน ๆ 1 1.6 

 จากตาราง พบว่าปัญหาทางดา้นการเงิน/บญัชี ท่ีส าคญัท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัญหาการมีเงินทุน
หมุนเวียนน้อย คิดเป็นร้อยละ 52.4 และสมาชิกมีรายได้ หรือทุนสะสมลดลง คิดเป็นร้อยละ 23.8 
สมาชิกยงัชอบการท างานแบบอาศยัความสะดวกไม่ยอมท าเอกสารประกอบ คิดเป็นร้อยละ 15.9 และ
ไม่สนในเร่ืองการลงบญัชี คิดเป็นร้อยละ 6.3 
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ตารางท่ี 4.12 สภาพปัญหาการบริหารจดัการกลุ่มท่ีผา่นมา 
ปัญหาทางด้านการบริหารจัดการกลุ่ม จ านวน ร้อยละ 

กลุ่มมีคนท างานนอ้ย 10 13.9 
กิจกรรมของกลุ่มมีนอ้ย 7 9.7 
เวลาของสมาชิกในการท ากิจกรรมร่วมกนั
มีนอ้ย 

8 11.1 

การท าล าไยอบแห้งสีทองของสมาชิกท า
เพียงเพื่อหารายไดใ้นยามวา่ง 

8 11.1 

ไม่เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของตนภายในกลุ่ม
ท่ีจดัตั้งข้ึน 

2 2.8 

กรรมการกลุ่มไม่ความรู้เร่ืองการบริหาร
อยา่งเป็นระบบท่ีดีพอ 

7 9.7 

กิจกรรมของกลุ่มไม่สนองตอบความ
ตอ้งการของสมาชิกเท่าท่ีควร 

5 6.9 

สมาชิกบางส่วนยงัไม่มีวนิยัในการท างาน  5 6.9 
กฎกติกา ไมช่ดัเจน 7 9.7 
ไม่มีสถานท่ีด าเนินงานของกลุ่ม
โดยเฉพาะ 

2 2.8 

เกิดความขัดแย้งเก่ียวกับผลประโยชน์ 
ระหวา่งสมาชิกดว้ยกนั 

3 4.2 

กลุ่มเกิดจากกระแส โอทอป จึงไม่ค่อยมี
ความเขม้แขง็ 

4 5.6 

อ่ืน ๆ 4 5.6 

 จากตาราง  พบวา่ปัญหาทางดา้นการบริหารจดัการกลุ่ม 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ อนัดบัท่ี 1 
ปัญหากลุ่มมีคนท างานน้อย (ร้อยละ 13.9) อนัดบัท่ี 2 ปัญหาเวลาของสมาชิกในการท ากิจกรรม
ร่วมกนัมีน้อยและปัญหาการท าล าไยอบแห้งสีทองของสมาชิกท าเพียงเพื่อหารายได้ในยามว่าง มี
คะแนนเท่ากนั (ร้อยละ 11.1) อนัดบัท่ี 3 กิจกรรมของกลุ่มมีน้อย กรรมการกลุ่มไม่ความรู้เร่ืองการ
บริหารอยา่งเป็นระบบท่ีดีพอ และกฎกติกา ไม่ชดัเจน ซ่ึงมีคะแนนเท่ากนั (ร้อยละ 9.7) 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงความตอ้งการในการบริหารจดัการกลุ่มของสมาชิก 
ความต้องการ ค่าเฉลีย่ ( x ) การแปลผล 

การเผยแพร่ความรู้ดา้นการประกอบอาชีพ 4.42 มากท่ีสุด 
การแนะน าบริการดา้นสินเช่ือ 3.49 ปานกลาง 
การส่งเสริมการออมและการประหยดั 3.57 มาก 
การจดัหาสินคา้ หรือปัจจยัการผลิต 3.83 มาก 
การรวบรวมผลผลิตออกจ าหน่าย 4.43 มากท่ีสุด 
ทักษะทางด้านการตลาดท่ีน าไปสู่การ
ปฏิบติัไดจ้ริง 

4.44 มากท่ีสุด 

ตลาดรองรับท่ีแน่นอน 4.39 มากท่ีสุด 
การออกแบบการบรรจุผลิตภณัฑ์ 3.74 มาก 
การแปรรูปผลิตภณัฑ ์ 4.00 มาก 
การบริหารจดัการกลุ่มท่ีมีความเขม้แขง็ 4.54 มากท่ีสุด 

 จากตารางพบวา่ ความตอ้งการในการบริหารจดัการกลุ่มของเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั มี
ความตอ้งในระดบัมากท่ีสุด 5 เร่ือง ไดแ้ก่ ความตอ้งการการบริหารจดัการกลุ่มท่ีมีความเขม้แข็ง ( x = 
4.54) เป็นอนัดบัท่ีหน่ึง รองลงมาเป็นความตอ้งการทกัษะทางดา้นการตลาดท่ีน าไปสู่การปฏิบติัได้
จริง ( x = 4.44) การรวบรวมผลผลิตออกจ าหน่าย ( x = 4.43) ความตอ้งการการเผยแพร่ความรู้ดา้นการ
ประกอบอาชีพ ( x = 4.42) และความตอ้งการตลาดรองรับท่ีแน่นอน ( x = 4.39) ส่วนความตอ้งการใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ การแปรรูปผลิตภณัฑ์ ( x = 4.00) การจดัหาสินคา้หรือปัจจยัการผลิต ( x = 3.83) การ
ออกแบบบรรจุภณัฑ์ ( x = 3.74) การส่งเสริมการออมและการประหยดั ( x = 3.57) และในระดบัปาน
กลาง ไดแ้ก่ การแนะน าบริการดา้นสินเช่ือ ( x = 3.49) ในล าดบัสุดทา้ย 

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 
 อยากไดต้ลาดรองรับท่ีแน่นอน ไม่อยากขายผา่นพอ่คา้คนกลาง อยากเก็บล าไยอบแห้งไว้
ขายในฤดูอ่ืน หรือเก็บล าไยสดไวอ้บในฤดูกาลอ่ืน และตอ้งการหอ้งเยน็ของกลุ่ม (เน่ืองจากค่าเช่าห้อง
เยน็มีตน้ทุนสูง) มีความตอ้งการใหมี้สถานท่ีท่ีเป็นส านกังานของกลุ่ม มีตราสินคา้ และการส่งเสริมให้
ไดม้าตรฐาน อย. ตอ้งการเงินทุนหมุนเวียน อยากให้มีการพาไปศึกษาดูงานการบริหารจดัการกลุ่มใน
ต่างพื้นท่ี และอยากใหช่้วยในดา้นการบ าบดัน ้าเสีย 
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2. การให้ความรู้ด้วยการจัดโครงการอบรมการบริหารจัดการแบบมส่ีวนร่วมคร้ังที ่1 
 จากการจดัเวทีชาวบา้นในวนัศุกร์ท่ี 25 มกราคม 2551 พบวา่ เกษตรกรมีปัญหาในเร่ือง
การบริหารจดัการกลุ่ม ท่ีไม่สามารถรวมกลุ่มกนัได ้หรือรวมกลุ่มกนัไดจ้  านวนนอ้ย เน่ืองจากยงัไม่มี
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรวมกลุ่มว่าจะช่วยให้ชุมชน หรือกลุ่มท่ีตั้งข้ึนมาแลว้มีความสามารถในการ
แข่งขนัเพิ่มข้ึนไดอ้ย่างไร ทางผูว้ิจยัจึงเห็นว่าการท่ีจะกระตุน้ให้ชุมชนไดมี้การรวมกลุ่มกนัมากข้ึน 
เพื่อสร้างพลงัในการต่อรอง หรือช่วยเหลือกนัในการผลิตล าไยอบแห้งสีทองนั้น ตอ้งมีกิจกรรมกลุ่ม
สัมพนัธ์ เพื่อให้ชาวบา้นเกิดความเขา้ใจเก่ียวกบัการสร้างกลุ่มและเห็นความส าคญัในการรวมกลุ่ม 
เพื่อแกไ้ขปัญหาในการท าล าไยอบแห้งสีทองภายในชุมชน รวมทั้งช้ีให้เห็นถึงพลงัแห่งการรวมกลุ่ม
กนัในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อท่ีสมาชิกจะไดส้ามารถช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัได ้ตลอดจนช่วย
ใหชุ้มชนมีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนจากการรวมกลุ่มกนั 
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงจดัให้มีโครงการ “อบรมการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม คร้ังท่ี 1” ข้ึน
วนัศุกร์ท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2551 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศาลาประชุมประจ าหมู่บา้น บา้นเหมืองกวกั 
หมู่ท่ี 5 ต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน ดว้ยการจดักิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ให้กบัชุมชน มี
วตัถุประสงค ์เพื่อให้ชุมชนไดเ้กิดการเรียนรู้และความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีของกลุ่ม และพลงัของ
กลุ่ม ตลอดจนเป็นการกระตุน้ชุมชนให้เกิดแรงจูงใจในการพฒันากลุ่ม และรู้จกัแก้ไขปัญหาด้วย
กระบวนการกลุ่มแบบมีส่วนร่วม โดยมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 29 คน 

 การจัดฝึกอบรม 
 การจดัการอบรมการบริหารจดัการคร้ังท่ี 1 เป็นจดักระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
ดว้ยกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ให้กบัชาวบา้น โดยใช้วิทยากรจากภายนอกมาช่วยในการด าเนินกิจกรรม
กลุ่มสัมพนัธ์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณฉัตรชัย ตันติวฒันา และคุณพรหมวสันต์ ทาโน มาเป็น
วิทยาการในการจดัการอบรมกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ มีวตัถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกเกษตรกรล าไย
อบแหง้สีทอง ไดเ้กิดการเรียนรู้และความเขา้ใจ ในบทบาทหนา้ท่ีของกลุ่ม เกิดแรงจูงใจในการพฒันา
กลุ่ม และรู้จกัแกไ้ขปัญหา ดว้ยกระบวนการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นเหมืองกวกั หมู่ท่ี 5 ต.
มะเขือแจ ้อ.เมือง จ.ล าพนู  
 ในการอบรมคร้ังน้ี ไดใ้ชว้ิธีการอบรมดว้ยการจดักิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ ให้เกษตรกรได้
เห็น ไดเ้รียนรู้ และเกิดเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของกลุ่ม ตลอดจนกระตุน้ให้เกิดแรงจูงใจในการพฒันา
กลุ่ม โดยมีการจดักิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ออกเป็น 10 กิจกรรม ดงัน้ี กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรม
ล าเรียงบอล กิจกรรมหอยระเบิด กิจกรรมวงกลมตวัเลข กิจกรรมปะแป้ง กิจกรรมสุภาษิตค าพงัเพย 
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กิจกรรมโยนห่วงลงขวด กิจกรรมต่อจิกซอ กิจกรรมท าเค้ก และกิจกรรมพบัเรือพบันก สามารถ
สรุปผลในการด าเนินแต่ละกิจกรรม ดงัน้ี  
 1. กิจกรรมละลายพฤติกรรม เป็นกิจกรรมในการแนะน าวิทยากรและสมาชิกเกษตรกร
แต่ละคนใหเ้ขา้สู่กระบวนการกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ดว้ยความเป็นกนัเอง  
  จากการสังเกตพฤติกรรม เกษตรกรมีความสนใจในการท ากิจกรรม สามารถเปิดใจ
ผูเ้ขา้ร่วมอบรม และท าใหย้อมรับขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ จากวทิยากรไดม้ากข้ึน 
 

 
 

ภาพท่ี 4.1 แสดงกิจกรรมละลายพฤติกรรม 
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 2. กิจกรรมล าเรียงบอล เป็นกิจกรรมท่ีให้สมาชิกกลุ่มแต่ละกลุ่มไดร่้วมกนัคิดและหา
วธีิการในการล าเรียงบอลใหต้กลงในกล่องใหม้ากท่ีสุด ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  
  จากการสังเกตพฤติกรรม แต่ละกลุ่มให้ความสนใจมากในการสังเกตวิธีการ และ
สังเกตผลงานของกลุ่มท่ี 1 แลว้น าวิธีการมาปรึกษาหารือกนั เพื่อปรับปรุงการล าเรียงบอลของกลุ่ม
ตนเองโดยเฉพาะกลุ่มท่ี 2 และ 3 ส่วนกลุ่มท่ี 4 ได้มีพฤติกรรมในการเลียนแบบกลุ่มก่อนหน้าท่ี
สามารถล าเรียงบอลได้ดี แสดงให้เห็นว่าในการท างานถ้ามีการวางแผนในการท างาน มีการหา
แนวทางและวิธีการท่ีเหมาะสม มีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนอย่างชัดเจน และมีความ
รับผดิชอบในส่ิงท่ีตนตอ้งท าแลว้ ผลงานท่ีไดจ้ะเป็นท่ีพอใจของทุก ๆ คน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.2 แสดงกิจกรรมล าเรียงบอล 
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 3. กิจกรรมหอยระเบิด เป็นกิจกรรมท่ีให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรไดท้ราบถึงความจ าเป็น
ในการหาสมาชิกท่ีจะมาเขา้ร่วมกลุ่ม ดว้ยเง่ือนไขต่าง ๆ เช่น หอยเปล่ียนฝา ฝาเปล่ียนหอย และหอย
ระเบิด เป็นตน้  
  เป็นกิจกรรมท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความจ าเป็นในการรวมกลุ่มกนั เพื่อท ากิจกรรมต่าง 
ๆ และเม่ือเป้าหมายของกิจกรรมเปล่ียนแปลงไป การเปล่ียนแปลงของกลุ่มก็จะต้องเกิดข้ึนเพื่อ
ตอบสนองเป้าหมายใหม่นั้น ๆ หากผูเ้ล่นไม่สามารถหาสมาชิกเพื่อมารวมกลุ่มใหม่ไดก้็จะไม่สามารถ
ท างานใหม่ให้ส าเร็จลุล่วงไปได ้การรวมกลุ่มจึงมีความจ าเป็นและไม่ควรยึดติดกบัสมาชิกกลุ่ม แต่
ควรยดึกบัเป้าหมายในการท างานของกลุ่มเป็นหลกัมากกวา่ 
 

 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 4.3 แสดงกิจกรรมหอยระเบิด 
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 4. กิจกรรมวงกลมตวัเลข เป็นกิจกรรมท่ีให้สมาชิกกลุ่มแต่ละกลุ่ม ไดช่้วยเหลือกนัใน
การหาตวัเลขท่ีได้เขียนไวแ้ลว้ในแผ่นกระดาษ ตั้งแต่เลข 1 จนถึง 100 โดยให้วงตวัเลขจากน้อยไป
มาก คือ เร่ิมตั้งแต่ 1 จนถึง 100 
  เป็นกิจกรรมท่ีสะทอ้นเห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งช่วยเหลือกนัในการดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของกลุ่ม ดว้ยการช่วยกนัคน้หาหาตวัเลข 1 ถึง 100 และตอ้งคอยช่วยกนับอก ทุกคนตอ้ง
ช่วยกนัเป็นหูเป็นตาใหแ้ก่กนัและกนั จึงจะสามารถท างานให้ส าเร็จไดอ้ยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากคนเดียว
ไม่สามารถหาเลขได้อย่างทัว่ถึง และการมองของแต่ละคนมกัจะมองเฉพาะจุดท่ีตนเองสนใจ หรือ
เลขท่ีอยูใ่นระยะสายตาเท่านั้น ส่วนตวัเลขท่ีอยูใ่กลห้รือไกลเกินไปก็จะมองไม่เห็น ดงันั้นหากสมาชิก
ในกลุ่มมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการท างาน จะท าใหผ้ลงานออกมาดีกวา่ท าคนเดียว 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 4.4 แสดงกิจกรรมวงกลมตวัเลข 
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 5. กิจกรรมปะแป้ง เป็นกิจกรรมท่ีให้สมาชิกกลุ่มแต่ละกลุ่ม ไดส่้งกระป๋องแป้งต่อ ๆ 
กนัไป หากเพลงหยุดหรือกรรมการบอกให้หยุด ผูท่ี้ถือกระป๋องแป้งจะถูกท าโทษโดยให้ท าตามท่ี
กรรมการบอก  
  เป็นกิจกรรมท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงธรรมชาติของคนทัว่ไปว่า ไม่ตอ้งการส่ิงท่ีจะเป็น
ภาระต่อตนเอง หรือไม่ต้องการรับผิดชอบในส่ิงท่ีคนอ่ืนส่งมาให้ แต่หากจ าเป็นต้องรับผิดชอบ 
หรือไม่สามารถหลีกเล่ียงไดก้็ตอ้งมีความเคารพในกฎและกติกาของกลุ่มท่ีตั้งข้ึนมา  
 

 
 

ภาพท่ี 4.5 แสดงกิจกรรมปะแป้ง 
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 6. กิจกรรมสุภาษิตค าพงัเพย เป็นกิจกรรมท่ีให้สมาชิกกลุ่มไดร้วมพลงัในการคิดหา
สุภาษิตและค าพงัเพย ท่ีมีช่ือของสัตวเ์ป็นส่วนประกอบ 
  เป็นกิจกรรมท่ีสะทอ้นให้เห็นวา่การท างานท่ีมีเป้าหมายท่ีชดัเจน สมาชิกจะให้ความ
ร่วมมือในการคิด การแสดงความเห็น และสามารถต่อยอดความคิดกนัได ้เช่น เพื่อนช่วยคิดค าแรกได้
สมาชิกคนอ่ืนก็จะช่วยต่อค าต่อไปจนไดสุ้ภาษิต ค าพงัเพย ท่ีครบถว้นและถูกตอ้ง ซ่ึงเป็นการแสดงให้
เห็นว่าการต่อยอดความคิดกนันั้น จะท าพาไปพบแนวทางท่ีเหมาะสมร่วมกนั หรือแนวทางท่ีควรจะ
เป็นและมีความถูกตอ้งไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 

 
 

ภาพท่ี 4.6 แสดงกิจกรรมสุภาษิตค าพงัเพย 
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 7. กิจกรรมโยนห่วงลงขวด เป็นกิจกรรมท่ีให้สมาชิกกลุ่มแต่ละกลุ่ม ใชอุ้ปกรณ์ท่ีทาง
ทีมงานไดจ้ดัหาไวใ้ห ้โดยจะดดัแปลงวสัดุ อุปกรณ์อยา่งไรก็ได ้เพื่อให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุดในการ
ท่ีจะน าห่วงคลอ้งลงขวดใหไ้ดม้ากท่ีสุด  
  เป็นกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และสะทอ้นให้เห็นถึงการเคารพใน
ความคิดของผูอ่ื้น เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกไดแ้สดงความคิดเห็นท่ีน่าจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม
และช่วยกนัสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ ๆ ออกมา ทั้งน้ีตอ้งร่วมแรงร่วมใจกนัอย่างจริงจงั เพื่อให้ประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาท่ีก าหนดและภายใตท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั  
 

 
 

ภาพท่ี 4.7 แสดงกิจกรรมโยนห่วงลงขวด 
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 8. กิจกรรมต่อจิกซอ เป็นกิจกรรมท่ีให้สมาชิกกลุ่มแต่ละกลุ่ม ช่วยกนัต่อช้ินส่วนเป็น
รูปส่ีเหล่ียมขนาดกระดาษ A4  
  เป็นกิจกรรมท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงปัญหาในการท างานร่วมกนั ท่ีตอ้งมีความคิดเห็นท่ี
ไม่เหมือนกนั มีความขดัแยง้กนั แต่ตอ้งช่วยกนัคิดช่วยกนัท า เพื่อหาแนวทางในการท างานให้ไดผ้ล
ส าเร็จตามท่ีตั้งไว ้ ท าให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มได้เรียนรู้ถึงการท างานร่วมกนั การรู้จกัรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น การรู้จกัก าหนดกรอบการท างานท่ีชดัเจน และตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจนใน
การท างาน จึงจะท าใหก้ารท างานร่วมกนัสามารถลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 

 

ภาพท่ี 4.8 แสดงกิจกรรมต่อจิกซอ 
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 9. กิจกรรมท าเคก้ เป็นกิจกรรมท่ีให้สมาชิกแต่ละกลุ่ม ช่วยกนัคิดในการสร้างสรรค์
ผลงานดว้ยกระดาษและอุปกรณ์ท่ีทางทีมงานจดัไวใ้ห ้เพื่อท าเคก้ในจินตนาการของกลุ่ม 
  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน เพื่อค้นหารูปแบบของ
ผลิตภณัฑ์ใหม่ โดยอาศยัการจ าลองหน้าตาและรูปแบบของเคก้ เพื่อสะทอ้นให้เห็นถึงแนวคิดและ
วธีิการในการพฒันาผลิตภณัฑใ์นรูปแบบใหม่ท่ีต่างไปจากเดิม 
 

 
 

ภาพท่ี 4.9 แสดงกิจกรรมท าเคก้ 
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 10. กิจกรรมพบัเรือพบันก เป็นกิจกรรมท่ีใหก้ลุ่มแต่ละกลุ่ม ส่งตวัแทนของกลุ่มมา 1 คน 
เพื่อมาฝึกพบักระดาษเป็นรูปต่าง ๆ ตามท่ีก าหนด ได้แก่ พบัเป็นรูปนก พบัเป็นรูปเรือ พบัเป็นรูป
หวัใจ และพบัเป็นรูปเส้ือ ซ่ึงตวัแทนแต่ละกลุ่มจะไดเ้รียนรู้การพบักระดาษเพียงแบบเดียว และแต่ละ
แบบก็มีความซบัซอ้นในการพบัท่ีแตกต่างกนั  
  เป็นกิจกรรมท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความส าคญัของกระบวนการในการเรียนรู้และการ
ถ่ายทอดความรู้ ซ่ึงโอกาสในการเรียนรู้อาจแตกต่างกนัและความยากง่ายของแต่ละงานก็อาจแตกต่าง
กนั ตลอดจนการเรียนรู้นั้นก็มีหลากหลายระดบั แต่อยา่งไรก็ตามสมาชิกในกลุ่มตอ้งมีความเช่ือมัน่ใน
ตวัแทนท่ีส่งไปว่าจะสามารถกลับมาถ่ายทอดความรู้ได้ และผูท่ี้น าความรู้มาถ่ายทอดต่อจะต้อง
รับผดิชอบต่อภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายใหดี้ท่ีสุด  
 

 

ภาพท่ี 4.10 แสดงกิจกรรมพบัเรือพบันก 
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 ผลการศึกษาจากแบบประเมินตนเอง 
 ในการอบรมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมคร้ังท่ี 1 น้ี ทางผูว้ิจยัได้ให้ผูเ้ข้าร่วม
โครงการท าการประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกลุ่มของตนเอง ตามแบบประเมินท่ีก าหนดไว ้และให้
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดท้  าการประเมินพฤติกรรมท่ีตนเองอยากจะท า หลงัจากท ากิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์
แลว้ พร้อมทั้งท าแบบทดสอบความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการกลุ่ม สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

ตารางที ่4.14 เปรียบเทียบผลการประเมินตนเองก่อนและหลงั การท ากิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 

ลกัษณะพฤติกรรม 
ผลการประเมินตนเอง 
 ก่อนท ากจิกรรม 

กลุ่มสมัพนัธ์ ( X  ) 
การแปลผล 

ผลการประเมินตนเอง 
หลงัท ากจิกรรม 

กลุ่มสมัพนัธ์ ( X   ) 
การแปลผล 

1. ฉนัมีส่วนร่วมในกลุ่มและให้
ความช่วยเหลือสมาชิกภายในกลุ่ม 

4.07 บ่อยคร้ัง 4.79 ทุกคร้ัง 

2. ฉนัมีความปรารถนาท่ีจะมีส่วน
ร่วมในกลุ่มและร่วมเปิดเผยเร่ืองราว
ในชีวติของฉนั 

3.86 บ่อยคร้ัง 4.21 ทุกคร้ัง 

3. ฉนันึกถึงภาพตนเองกลา้ท่ีจะ
ทดลองแสดงพฤติกรรมใหม่ ๆ  
ในกลุ่ม 

3.55 บ่อยคร้ัง 3.97 บ่อยคร้ัง 

4. ฉนัไดใ้ชค้วามพยายามท่ีจะ
เปิดเผยความรู้สึกของฉนัทุกคร้ังท่ี
เกิดข้ึน 

3.69 บ่อยคร้ัง 3.93 บ่อยคร้ัง 

5. ฉนัไดแ้บ่งเวลาเพ่ือเตรียมตวัก่อน
มาเขา้กลุ่มและใชเ้วลาทบทวนถึง 
การมีส่วนร่วมของฉนัหลงัจากเขา้
กลุ่มแลว้ 

4.17 บ่อยคร้ัง 3.90 บ่อยคร้ัง 

6. ฉนัพยายามท่ีจะเผชิญกบัสมาชิก
กลุ่มอยา่งเปิดเผยและจริงใจ 

4.38 ทุกคร้ัง 4.21 ทุกคร้ัง 

7. ฉนัไดด้ าเนินการใหเ้ป้าหมายของ
ฉนัมีความกระจ่างชดัภายในกลุ่ม 

4.04 บ่อยคร้ัง 4.21 ทุกคร้ัง 

8. ฉนัรับฟังสมาชิกในกลุ่มดว้ย
ความตั้งใจและตอบสนองต่อเขา
อยา่งตรงไปตรงมา 

4.31 ทุกคร้ัง 4.72 ทุกคร้ัง 
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ลกัษณะพฤติกรรม 
ผลการประเมินตนเอง 
 ก่อนท ากจิกรรม 

กลุ่มสมัพนัธ์ ( X  ) 
การแปลผล 

ผลการประเมินตนเอง 
หลงัท ากจิกรรม 

กลุ่มสมัพนัธ์ ( X   ) 
การแปลผล 

9. ฉนัเปิดเผยการรับรู้ของฉนัท่ีมีต่อ
สมาชิกภายในกลุ่มโดยการแสดง
ปฏิกิริยาสะทอ้นกลบัวา่ฉนัเห็นเขา
เป็นอยา่งไรและฉนัรู้สึกอยา่งไรกบั
เขา 

3.31 นาน ๆ คร้ัง 3.55 บ่อยคร้ัง 

10. ฉนัท าตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดี
ส าหรับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุ่ม 

4.07 บ่อยคร้ัง 4.17 บ่อยคร้ัง 

11. ฉนัมีความปรารถนาท่ีจะมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทุกอยา่งของกลุ่ม 

4.17 บ่อยคร้ัง 4.72 ทุกคร้ัง 

12. ปกติฉนัมีความตอ้งการท่ีจะเขา้
ร่วมกิจกรรมกลุ่มทุกคร้ัง 

4.28 ทุกคร้ัง 4.38 ทุกคร้ัง 

13. ฉนัพร้อมท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือ
ผูอ่ื้นโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน 

4.38 ทุกคร้ัง 4.41 ทุกคร้ัง 

14. ฉนัแสดงบทบาทในการสร้าง
ความไวว้างใจใหเ้กิดข้ึนภายในกลุ่ม 

3.69 บ่อยคร้ัง 4.45 ทุกคร้ัง 

15. ฉนัเปิดใจยอมรับการแสดง
ความเห็น / การบอกกล่าว จาก
สมาชิกคนอ่ืน ๆ โดยไม่มีการ
ปกป้องตนเอง 

3.28 บางคร้ัง 3.86 บ่อยคร้ัง 

16. ฉนัน าส่ิงท่ีเรียนรู้ภายในกลุ่มไป
ใชใ้นการด าเนินชีวติภายนอกกลุ่ม 

3.45 บ่อยคร้ัง 3.10 บางคร้ัง 

17. ฉนัใหค้วามสนใจต่อปฏิกิริยา
ของฉนัท่ีมีต่อผูน้ ากลุ่มและบอก
กล่าวใหผู้น้ ากลุ่มรู้วา่เขาเป็นอยา่งไร 

3.86 บ่อยคร้ัง 3.71 บ่อยคร้ัง 

18. ฉนัหลีกเล่ียงการวา่กล่าว / 
นินทา ตนเองและสมาชิกคนอ่ืน ๆ 
ภายในกลุ่ม 

3.14 บางคร้ัง 2.9 บางคร้ัง 

19. ฉนัหลีกเล่ียงท่ีจะใชค้  าถาม หรือ
ใหค้  าแนะน าแก่สมาชิกคนอ่ืน ๆ 

3.07 บางคร้ัง 2.34 นาน ๆ คร้ัง 
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ลกัษณะพฤติกรรม 
ผลการประเมินตนเอง 
 ก่อนท ากจิกรรม 

กลุ่มสมัพนัธ์ ( X  ) 
การแปลผล 

ผลการประเมินตนเอง 
หลงัท ากจิกรรม 

กลุ่มสมัพนัธ์ ( X   ) 
การแปลผล 

ภายในกลุ่ม 
20. ฉนัมีความรับผิดชอบและ
ยอมรับ ต่อส่ิงท่ีฉนัไดรั้บ หรือไม่
ไดรั้บจากกลุ่ม 

4.10 บ่อยคร้ัง 4.00 บ่อยคร้ัง 

 
 จากตารางพบว่า เกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีแนวโน้มในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ไปในแนวทางท่ีดีข้ึน โดยมีพฤติกรรมทีเ่ปลีย่นแปลงจากบ่อยคร้ังเป็นทุกคร้ัง ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมใน
กลุ่มและใหค้วามช่วยเหลือสมาชิกภายในกลุ่ม จากค่าเฉล่ีย ( X ) 4.07 เป็น 4.79 การมีความปรารถนา
ท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกอย่างของกลุ่ม จากค่าเฉล่ีย ( X ) 4.17 เป็น 4.72 การแสดงบทบาทใน
การสร้างความไวว้างใจให้เกิดข้ึนภายในกลุ่ม จากค่าเฉล่ีย ( X ) 3.69 เป็น 4.45 ความปรารถนาท่ีจะมี
ส่วนร่วมในกลุ่มและร่วมเปิดเผยเร่ืองราวในชีวิตของฉนั จากค่าเฉล่ีย ( X ) 3.86 เป็น 4.21 และการได้
ด าเนินการใหเ้ป้าหมายของตนเองมีความกระจ่างชดัภายในกลุ่ม จากค่าเฉล่ีย ( X ) 4.04 เป็น 4.21 การ
เปลี่ยนพฤติกรรมจากบางคร้ังเป็นบ่อยคร้ัง ไดแ้ก่ การเปิดใจยอมรับการแสดงความเห็น / การบอก
กล่าว จากสมาชิกคนอ่ืน ๆ โดยไม่มีการปกป้องตนเอง จากค่าเฉล่ีย ( X ) 3.28 เป็น 3.86  การเปลี่ยน
พฤติกรรมจากนาน ๆ คร้ังเป็นบางคร้ัง ไดแ้ก่ การเปิดเผยการรับรู้ของฉันท่ีมีต่อสมาชิกภายในกลุ่ม
โดยการแสดงปฏิกิริยาสะทอ้นกลบัว่าฉนัเห็นเขาเป็นอยา่งไรและฉันรู้สึกอยา่งไรกบัเขา จากค่าเฉล่ีย 
( X ) 3.31 เป็น 3.55 และการหลีกเล่ียงท่ีจะใช้ค  าถาม หรือให้ค  าแนะน าแก่สมาชิกคนอ่ืน ๆ ภายใน
กลุ่ม มีการเปลี่ยนพฤติกรรมในการหลีกเลี่ยงลดลง จากนานคร้ังเป็นบางคร้ัง โดยมีค่าเฉล่ียจาก ( X ) 
3.07 เป็น 2.34  
 ส่วนพฤติกรรมอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในระดับเดิม ก็มีค่าเฉล่ียท่ีดีข้ึน เร่ิมจากพฤติกรรมที่มีการ
ปฏิบัติทุกคร้ัง ไดแ้ก่ ฉนัรับฟังสมาชิกในกลุ่มดว้ยความตั้งใจและตอบสนองต่อเขาอยา่งตรงไปตรงมา 
จากค่าเฉล่ีย ( X ) 4.31 เป็น 4.72 ฉันพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน จาก
ค่าเฉล่ีย ( X ) 4.38 เป็น 4.41 ปกติฉนัมีความตอ้งการท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มทุกคร้ัง จากค่าเฉล่ีย 
( X ) 4.28 เป็น 4.38 ฉนัพยายามท่ีจะเผชิญกบัสมาชิกกลุ่มอยา่งเปิดเผยและจริงใจ จากค่าเฉล่ีย ( X ) 
4.38 เป็น 4.21 พฤติกรรมทีม่ีการปฏิบัติบ่อยคร้ัง ไดแ้ก่ การท าตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดีส าหรับสมาชิกคน
อ่ืน ๆ ในกลุ่ม จากค่าเฉล่ีย ( X ) 4.07 เป็น 4.17 การนึกถึงภาพตนเองกลา้ท่ีจะทดลองแสดงพฤติกรรม
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ใหม่ ๆ ในกลุ่ม จากค่าเฉล่ีย ( X ) 3.55 เป็น 3.97 และการไดใ้ชค้วามพยายามท่ีจะเปิดเผยความรู้สึก
ของตนเองทุกคร้ังท่ีเกิดข้ึน จากค่าเฉล่ีย ( X ) 3.69 เป็น 3.93 แต่มีบางขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีละลด ไดแ้ก่ การ
มีความรับผดิชอบและยอมรับต่อส่ิงท่ีตนเองไดรั้บ หรือไม่ไดรั้บจากกลุ่ม จากค่าเฉล่ีย ( X ) 4.10 เป็น 
4.00 การไดแ้บ่งเวลาเพื่อเตรียมตวัก่อนมาเขา้กลุ่มและใช้เวลาทบทวนถึงการมีส่วนร่วมของตนเอง
หลงัจากเขา้กลุ่มแลว้ จากค่าเฉล่ีย ( X ) 4.17 เป็น 3.90 และการให้ความสนใจต่อปฏิกิริยาของตนเองท่ี
มีต่อผูน้ ากลุ่มและบอกกล่าวให้ผูน้  ากลุ่มรู้ว่าเขาเป็นอย่างไร จากค่าเฉล่ีย ( X ) 3.86 เป็น 3.71 
พฤติกรรมทีม่ีการปฏิบัติบางคร้ัง ไดแ้ก่ การหลีกเล่ียงการวา่กล่าว / นินทา ตนเองและสมาชิกคนอ่ืน ๆ 
ภายในกลุ่ม จากค่าเฉล่ีย ( X ) 3.14 เป็น 2.90  
 แต่อย่างไรก็ตามมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปในทางตรงกนัขา้ม ได้แก่ การน าส่ิงท่ีเรียนรู้
ภายในกลุ่มไปใชใ้นการด าเนินชีวติภายนอกกลุ่ม จากค่าเฉล่ีย ( X ) 3.45 เป็น 3.10 

ตารางท่ี 4.15 ผลการประเมินความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการกลุ่ม 

ข้อค าถาม 
ร้อยละที่ตอบ
ได้ถูกต้อง 

1. การรวมกลุ่มกนั หมายถึง การรวมคน รวมทุน และรวมใจของสมาชิก 100 
2. บุคคลส าคญัท่ีท าใหก้ลุ่มประสบความส าเร็จ คือ ผูน้ ากลุ่ม 100 
3. บุคคลส าคญัท่ีท าใหก้ลุ่มประสบความส าเร็จ คือ สมาชิก 89.29 
4. กิจกรรมการศึกษาอบรม หาความรู้ใหม่ เป็นหนา้ท่ีเฉพาะของผูน้ ากลุ่ม หรือแกนน า
กลุ่มเท่านั้น 

42.86 

5. ผูน้ า คือ ผูท่ี้สามารถสร้างแรงจูงใจโนม้นา้ว ใหผู้อ่ื้นท าตามได  ้ 96.43 
6. ผูน้ า คือ ผูท่ี้สมาชิกพร้อมท่ีจะท าตาม 100 
7. กลุ่มเกิดจากการท่ีสมาชิกแต่ละคน มีเป้าหมายอนัเดียวกนั 100 
8. กลุ่มจะด ารงอยูไ่ดต้อ้งมีกฎ กติกา มารยาท ท่ีชดัเจนและเป็นท่ียอมรับของสมาชิกทุกคน 100 
9. กิจกรรมของกลุ่ม ไม่ตอ้งตอบสนองเป้าหมายของกลุ่มกไ็ด ้ 85.71 
10. เงิน คือ ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการรวมกลุ่มกนั 60.71 
11. กิจกรรมของกลุ่มข้ึนอยู่กบัคณะกรรมการของกลุ่ม สมาชิกไม่ตอ้งเก่ียวขอ้งหรือให้
ความเห็นใดๆ 

85.71 

12. ความขดัแยง้ภายในกลุ่ม เป็นหนา้ท่ีของหวัหนา้กลุ่มท่ีตอ้งเขา้มาช่วยจดัการแกไ้ขให ้ 71.43 
13. อุปสรรคในการท างานเป็นกลุ่ม คือ ไม่ทราบเป้าหมายของงานท่ีชดัเจน 46.43 
14. ผูท่ี้ก าหนดทิศทางของกลุ่ม คือ สมาชิกทุกคน 92.86 
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ข้อค าถาม 
ร้อยละที่ตอบ
ได้ถูกต้อง 

15. บทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกในกลุ่มตอ้งชดัเจน 89.29 
16. สมาชิกไม่ตอ้งช่วยงานของกลุ่มกไ็ด ้เพราะมีคนท าเยอะอยูแ่ลว้ 75 
17. ความตั้งใจ ความสามคัคี และความเช่ือมัน่ คือ พลงัในการขบัเคล่ือนกลุ่ม 71.45 
18. การท างานกลุ่ม จะตอ้งเช่ือมัน่ในความสามารถของสมาชิกกลุ่ม 92.86 
19. กลุ่มจะโตไดต้อ้งใหโ้อกาสสมาชิกแสดงความสามารถอยา่งเตม็ท่ี 100 
20. กิจกรรมท่ีกลุ่มท าส าเร็จ คือ ความภูมิใจของสมาชิกทุกคน 100 

รวมเฉล่ีย 85 

  
 จากตารางพบว่า เกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรวมกลุ่ม
กนัในระดบัดี คือ ไดค้ะแนนร้อยละ 85 แต่ยงัมีบางประเด็นท่ีมีความส าคญัท่ีตอ้งมีการพิจารณาเหตุผล
อ่ืนประกอบ โดยสามารถแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ช่วงระดบั คือ ช่วงท่ีมีผูต้อบไดถู้กตอ้งนอ้ยกวา่
ร้อยละ 80 ช่วงท่ีมีผูต้อบไดถู้กตอ้งนอ้ยกวา่ร้อยละ 70 และช่วงท่ีมีผูต้อบไดถู้กตอ้งนอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
ดงัน้ี 
 1. ช่วงท่ีมีผูต้อบได้ถูกตอ้งน้อยกว่าร้อยละ 80 ไดแ้ก่ ความเขา้ใจท่ีว่าสมาชิกไม่ตอ้ง
ช่วยงานของกลุ่มก็ได ้เพราะมีคนท าเยอะอยูแ่ลว้ มีผูต้อบไดถู้กตอ้งร้อยละ 75 ความเขา้ใจท่ีวา่ความ
ตั้งใจ ความสามคัคี และความเช่ือมัน่ คือ พลงัในการขบัเคล่ือนกลุ่ม มีผูต้อบไดถู้กตอ้งร้อยละ 71.45 
และความเขา้ใจท่ีวา่ความขดัแยง้ภายในกลุ่ม เป็นหนา้ท่ีของหวัหนา้กลุ่มท่ีตอ้งเขา้มาช่วยจดัการแกไ้ข
ให ้มีผูต้อบไดถู้กตอ้งร้อยละ 71.43 ซ่ึงอาจเกิดจากพฤติกรรมในการรวมกลุ่มของเกษตรกรในปัจจุบนั
ท่ียงัไม่เหนียวแน่นพอ เร่ิมจากการไม่ตอ้งช่วยงานก็ไดเ้พราะมีคนเยอะอยู่แลว้ ส่งผลถึงพลงัในการ
ขบัเคล่ือนกลุ่มลดลงดว้ยความไม่เช่ือมัน่ในกลุ่มท่ีจะท าให้เกิดผลส าเร็จได ้และเม่ือมีปัญหาก็ไม่อยาก
เขา้ไปช่วยจดัการ จึงมีแนวคิดท่ีวา่ควรใหห้วัหนา้เป็นผูจ้ดัการจะดีกวา่ ซ่ึงใหผ้ลในทิศทางเดียวกนัท่ีจะ
ลดทอนการรวมกลุ่มกนั 
 2.  ช่วงท่ีมีผูต้อบไดถู้กตอ้งน้อยกว่าร้อยละ 70 ได้แก่ ความเขา้ใจผิดท่ีว่าเงิน คือ ส่ิงท่ี
ส าคญัท่ีสุดในการรวมกลุ่มกนั มีผูต้อบไดถู้กตอ้ง เพียงร้อยละ 60.71 ความเขา้ใจผิดในประเด็นน้ีอาจ
เกิดข้ึนเน่ืองมาจากในอดีตท่ีผ่านมาของการรวมกลุ่มกนั หรือการก าเนิดกลุ่มข้ึนมาของชุมชนนั้น มี
วตัถุประสงคห์ลกัในการรวมกลุ่มกนั เพื่อกูเ้งิน หรือออมเงิน โดยค ้าประกนัซ่ึงกนัและกนั ตลอดจน
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การออมเงินเพื่อปล่อยกูใ้ห้กบัสมาชิกกลุ่ม จึงคิดว่าการท่ีจะรวมกลุ่มกนัไดน้ั้น เงินเป็นปัจจยัท่ีส าคญั
ท่ีสุดในการก่อใหเ้กิดกลุ่ม 
 3. ช่วงท่ีมีผูต้อบไดถู้กตอ้งนอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ไดแ้ก่ ความเขา้ใจในเร่ืองการศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมวา่เป็นหนา้ท่ีเฉพาะของผูน้ ากลุ่ม หรือแกนน ากลุ่มเท่านั้น มีผูต้อบไดถู้กตอ้ง เพียงร้อย
ละ 42.86 ในประเด็นน้ีอาจเน่ืองมาจากกลุ่มมีทุนนอ้ยไม่สามารถไปหาความรู้เพิ่มเติมไดทุ้กคน จึงตอ้ง
อาศยัตวัแทนกลุ่มท่ีไวใ้จได ้หรือแกนน าของกลุ่ม ท่ีจะไปศึกษาหาความรู้แลว้มาถ่ายทอดต่อให้กบั
สมาชิกอีกทอดหน่ึง จึงคิดวา่หนา้ท่ีในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนั้นตอ้งเป็นภาระหนา้ท่ีของหวัหนา้
กลุ่ม หรือแกนน ากลุ่มเท่านั้น และประเด็นท่ีน่าสนใจในการวิเคราะห์มากท่ีสุด คือ ประเด็นท่ีว่า
อุปสรรคในการท างานเป็นกลุ่มเกิดจากไม่ทราบเป้าหมายของงานท่ีชดัเจน มีผูต้อบไดถู้กตอ้ง เพียง
ร้อยละ 46.43 แปลความไดว้า่ อุปสรรคในการท างานเป็นกลุ่มนั้นไม่ใช่เร่ืองเป้าหมายท่ีไม่ชดัเจนแต่
เป็นเร่ืองอ่ืน ซ่ึงผูว้จิยัจะตอ้งคน้หาและวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

3. การให้ความรู้ด้วยการจัดโครงการอบรมการบริหารจัดการแบบมส่ีวนร่วมคร้ังที ่2 
 จากการจดัโครงการอบรมการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม คร้ังท่ี 1 วนัศุกร์ท่ี 15 
กุมภาพนัธ์ 2551 พบวา่ เกษตรกรมีความเขา้ใจและมีความตอ้งการในการพฒันากลุ่มเพิ่มข้ึน เพื่อแกไ้ข
ปัญหาในการท าล าไยอบแหง้สีทอง ทางผูว้จิยัเห็นวา่ชุมชนมีความพร้อมในการพฒันาการรวมกลุ่มกนั
มากข้ึน ทั้ งน้ีการสร้างกลุ่มข้ึนมา ชุมชนควรมีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการวางแผน การ
ตั้งเป้าหมาย การจดัโครงสร้าง การมอบหมายงาน การแบ่งหน้าท่ีงาน และการจดักิจกรรมของกลุ่ม 
เพือ่ใหก้ลุ่มมีความเขม้แขง็ สามารถสร้างพลงัในการต่อรอง หรือช่วยเหลือกนัในการท าล าไยอบแห้งสี
ทองได ้ตลอดจนช่วยใหชุ้มชนมีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนจากการรวมกลุ่มกนั  
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงจดัให้มีโครงการ “อบรมการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม คร้ังท่ี 2” ดว้ย
การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการให้กบัชุมชน ดว้ยการเขียน Mind Map ข้ึนในวนัพุธท่ี 19 มีนาคม 2551 
เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศาลาประชุมประจ าหมู่บา้น บา้นเหมืองกวกั หมู่ท่ี 5 ต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าพูน เพื่อให้ชุมชนไดเ้กิดกระบวนในการวางแผนงานร่วมกนั การตั้งเป้าหมาย การจดั
โครงสร้าง การมอบหมายงาน และการแบ่งหน้าท่ีงาน ตลอดจนรู้จกัแกไ้ขปัญหาด้วยกระบวนการ
กลุ่มแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ชุมชนมีการบริหารจดัการกลุ่มท่ีเขม้แข็งต่อไป โดยมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ทั้งหมด 21 คน 
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 การจัดฝึกอบรม 
 การจดัการอบรมการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมคร้ังท่ี 2 เป็นจดักระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม ดว้ยกิจกรรมดว้ยการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการให้กบัชุมชน ดว้ยการเขียน Mind Map 
โดยใชว้ทิยากรจากภายนอกมาช่วยในการด าเนินการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ โดยไดรั้บเกียรติจาก ดร.
อภิญญา ศกัดาศิโรรัตน์ มาให้ค  าแนะน าในการเขียน Mind Map และคุณยุพิน อนุใจ มาให้แนวทางใน
การท างานกลุ่มและปัจจยัแห่งความส าเร็จของกลุ่ม เพื่อให้ชุมชนไดเ้กิดกระบวนในการวางแผนงาน
ร่วมกนั การตั้งเป้าหมาย การจดัโครงสร้าง การมอบหมายงาน และการแบ่งหน้าท่ีงาน ตลอดจนรู้จกั
แกไ้ขปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่มแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การให้แนวทางในการ
ท างานกลุ่ม และการเขียน Mind Map 

 แนวทางในการท างานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้นผึง้  
 โดย คุณยุพนิ อนุใจ 

 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรและกลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นตน้ผึ้ง ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 4/4 หมู่ 1 บา้นตน้
ผึ้ง ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ล าพูน เร่ิมก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2543 มีสมาชิกเร่ิมแรก 18 คน 
ปัจจุบนัมีสมาชิกเพิ่มข้ึนเป็น 368 ราย โดยถือหุ้นคนละ 50 บาท หมู่บา้นตน้ผึ้งเป็นหมู่ท่ีท  าการเกษตร
ปลูกผกั ท าสวนโดยเฉพาะสวนล าไย มีทุกหลงัคาเรือน พอถึงฤดูเก็บเก่ียวก็จะมีล าไยมากจนลน้ตลาด 
ท าให้ราคาตกต ่า เพื่อแกไ้ขปัญหาน้ีจึงได้มีการรวมตวักนัก่อตั้งกลุ่มข้ึนมา โดยตั้งกรรมการข้ึนและ
น าเอาผลผลิตของสมาชิกทุกคนท่ีมีเอามาแปรรูป โดยขอความอนุเคราะห์ไปยงัหน่วยงานภาครัฐให้
ช่วยสนบัสนุนงบประมาณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งโรงเรือน และศึกษาความรู้ 
อบรมการท าอาหารแปรรูป เพื่อใหผ้ลผลิตมีมูลค่าเพิ่มมากข้ึน สร้างทุน สร้างรายได ้ตามนโยบายของ
รัฐบาล และพระราชด าริของในหลวงท่านท่ีให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง รู้จกัใช้ภูมิปัญญาของตนให้
เป็นประโยชน์ โดยทางกลุ่มได้งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส านักงานพฒันา
ชุมชน ส านักงานเกษตร ส านกังานส่งเสริมสหกรณ์ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัและส่วนต าบล ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน ส านกังานอุตสาหกรรม ส านกังานพาณิชย์
กรมการคา้ภายใน ทุกหน่วยงานจะเขา้มาแนะน าเพิ่มเติมความรู้ เป็นพี่เล้ียงให้ทางกลุ่มโดยตลอด 
 โดยกลุ่มมีวตัถุประสงคด์งัน้ี เพื่อส่งเสริมเพิ่มรายไดร้ะดบัครัวเรือนและชุมชน เพื่อสร้าง
งานในชุมชน ขจดัการอพยพแรงงานเขา้สู่ภาคอตุสาหกรรม สร้างความเขม้แข็งในกลุ่ม และช่วยเหลือ
ชุมชน/สังคม ตลอดจนเป็นตวัอยา่งในการท างานแก่เยาวชนและบุคคลทัว่ไป โดยมีหลกัการ “ร่วมมือ 
รวมแรง ร่วมใจ และเสียสละ” 
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 จากการด าเนินงานท่ีผา่นมาทางกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรและกลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นตน้ผึ้ง 
สามารถพฒันาและผลิตผลิตภณัฑ์แปรรูปจากล าไย จนไดรั้บมาตรฐานอาหารและยา (อย.) จ  านวน 9 
ชนิด และไดรั้บมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.) จ านวน 4 ชนิด ไดแ้ก่ เคร่ืองด่ืมล าไยผงส าเร็จรูป 
เคร่ืองด่ืมขิงผลส าเร็จรูป เคร่ืองด่ืมดอกค าฝอยผลส าเร็จรูป เคร่ืองด่ืมมะตูมผลส าเร็จรูป ล าไยแกะเน้ือ
อบแห้ง เคร่ืองด่ืมนมถั่วเหลืองส าเร็จรูป กาละแมล าไย น ้ าพริกเผากุ้งใส่น ้ าตาลล าไย เคร่ืองด่ืม
ส าเร็จรูปล าไยผสมสาหร่ายสไปรูริน่า เคร่ืองด่ืมส าเร็จรูปกระชายด า น ้ าสมุนไพรพร้อมด่ืม ล าไยใน
น ้าเช่ือมบรรจุกระป๋อง และตะกร้าท่ีท าจากกระดาษสมุดโทรศพัทท่ี์ใชแ้ลว้ รวมทั้งหมด 13 ผลิตภณัฑ ์
นอกจากน้ีทางกลุ่มยงัไดรั้บรางวลัดีเด่นระดบัเขต 17 จงัหวดัภาคเหนือ อีกดว้ย 
 ดา้นการบริหารจดัการกลุ่มของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรและกลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นตน้ผึ้ง 
ไดน้ ารูปแบบการบริหารจดัการเดิมเม่ือคร้ังยงัเป็นกลุ่มออมทรัพยอ์ยู่มาปรับใช้ โดยเปิดโอกาสให้
สมาชิกเขา้มาถือหุ้น ในราคาหุ้นละ 50 บาท ไม่เกิน 10 หุ้น ซ่ึงสมาชิกท่ีถือหุ้นน้ีไม่จ  าเป็นตอ้งมาร่วม
กบัทางกลุ่มผลิตสินคา้ก็ได ้ แต่หากมีสมาชิกคนใดสนใจเขา้ร่วม ทางกลุ่มก็จะจ่ายค่าจา้งแรงงานให ้
ทั้งน้ีทางกลุ่มวางแผนใหทุ้กคนสามารถท างานแทนกนัไดท้ั้งหมดในทุกต าแหน่งงาน ส าหรับหลกัการ
ในการท างานร่วมกัน คือ ให้ทุกคนมาท างานด้วยใจจริงๆ ไม่ได้เน้นท่ีเร่ืองของรายได้แต่ให้
ความส าคญักบั เร่ืองของความสัมพันธ์ การไดม้าพบปะแลกเปล่ียนพูดคุยกบั บอกเล่าสารทุกขสุ์ขดิบ
กนับา้ง ก็ท าให้ชีวิตท่ีผา่นไปแต่ละวนัมีคุณค่ามากข้ึน อย่างไรก็ตามการท างานของกลุ่มฯ ก็ยงัคงมี
ปัญหาอยู ่โดยเฉพาะปัญหาความไม่เขา้ใจกนัของคนภายในกลุ่มและปัญหาการบริหารจดัการกลุ่ม ให้
สมาชิกรับทราบขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และเขา้ใจปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยตอ้งเปิดใจเขา้
หากัน ซ่ึงปัญหาส าคัญทั้ งสองประการน้ีหากไม่มีการแก้ไข ก็อาจจะท าให้กลุ่มฯ ไม่สามารถ
ด าเนินการต่อไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  
 ดา้นการตลาดนั้น ช่วงแรกๆ ท่ีเร่ิมจดัตั้งกลุ่มจะใชว้ิธีการจดัหาตลาดโดยให้สมาชิกน า
ผลิตภณัฑ์ไปฝากขายตามร้านคา้ในชุมชนต่าง ๆ และใชก้ารประชาสัมพนัธ์จากคนสู่คนหรือปากต่อ
ปาก แต่ทุกวนัน้ีสมาชิกไม่จ  าเป็นตอ้งไปเดินหาตลาดแลว้ เพราะมีลูกคา้เขา้มารับซ้ือกนัถึงในกลุ่ม ซ่ึง
ลูกคา้ประจ าส่วนใหญ่จะเป็นร้านจ าหน่ายของฝากของท่ีระลึกในเชียงใหม่ อาทิ ร้านวนสันนัท์ ทอ้
แสงทอง หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า เป็นตน้ ส่วนการผลิตในแต่ละเดือนนั้นข้ึนอยูก่บั
ปริมาณความตอ้งการของลูกคา้วา่มากนอ้ยเท่าไร 
 ทิศทางการพฒันาของกลุ่ม การเขา้รับการอบรมจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งใน
พื้นท่ีอย่างต่อเน่ือง เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์และรักษาระดับมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพ
สม ่าเสมอ และเร่งขอการสนบัสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยงานในพื้นท่ี เพื่อน างบประมาณ
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ดงักล่าวมาพฒันาและขยายกลุ่ม ในการจดัตั้งเป็นศูนยถ่์ายทอดเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของบา้น
ตน้ผึ้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผูส้นใจเขา้มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและน าไปพฒันาอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้
ใหก้บัตนเอง นอกจากน้ีจะด าเนินการวางแผนการตลาดท่ีเด่นชดัข้ึนกวา่เดิม เช่น การจัดชุดอาหารว่าง 
ส าหรับการจดัเล้ียงและการจดัสัมมนา ซ่ึงจะท าให้ทางกลุ่มมีการต่อรองท่ีดี มีความเขม้แข็งมากข้ึน 
และเกิดช่องทางทางการตลาดท่ีสามารถรองรับผลิตภณัฑท่ี์แน่นอน  

 ผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กบัชุมชน ด้วยการเขียน Mind Map  
 จากการท่ีทีมวิจยัและวิทยากร ไดม้าให้ความรู้เก่ียวกบัการเขียน Mind Map และให้กลุ่ม
เกษตรกรเขียน Mind Map โดยแบ่งเป็น 3 หวัเร่ือง ไดแ้ก่ ปัญหาล าไยอบแห้ง ปัญหากลุ่มไม่เขม้แข็ง 
และเป้าหมายของกลุ่ม สามารถสรุปผลการเขียน Mind Map ดว้ยโปรแกรม Free Mind แสดงเป็น
แผนผงัความคิดได ้3 แผนผงั ดงัน้ี 
 1. ผังความคิด (Mind Map) เร่ืองปัญหาล าไยอบแห้ง จากการระดมความคิดของชุมชน
และทีมวจิยั สามารถสรุปประเด็นเก่ียวกบัปัญหาของล าไยอบแหง้ออกได ้6 หวัเร่ืองหลกั ดงัภาพ 

 
 

ภาพท่ี 4.11 แสดง Mind Map ปัญหาล าไยอบแหง้ 
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 ส าหรับประเด็นเก่ียวกบัปัญหาของล าไยอบแห้งออกได ้6 หวัเร่ืองน้ี สามารถเรียงล าดบั
ความส าคญัได ้ดงัน้ี 
  1.1 ปัญหาการขายสินคา้ไดมู้ลค่าต ่า ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะตดัสินใจว่าจะ
ท าการอบล าไยต่อไปหรือไม่ เน่ืองจากราคาขายจะถูกก าหนดโดยพ่อคา้คนกลางเป็นหลกั นอกจากน้ี
ยงัมีลกัษณะต่างคนต่างขาย และรีบขาย เน่ืองจากเกรงว่าราคาล าไยอบแห้งจะลดลงอีก ท าให้ผูผ้ลิต
ล าไยอบแหง้มีอ านาจการต่อรองนอ้ยมาก ดงันั้นหากผลิตแลว้ไม่มีก าไร ก็จะไม่ท าการผลิตในฤดูกาล
นั้น 
  1.2 ปัญหาตน้ทุนเพิ่มข้ึน เป็นปัญหาท่ีส าคญัในล าดบัท่ีสอง เน่ืองจากราคาวตัถุดิบจะ
เป็นตวัก าหนดตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการผลิต ซ่ึงในปีน้ีตน้ทุนการผลิตเพิ่มสูงข้ึนมาก ทั้งล าไยสด ฟืน 
และค่าแรงงาน โดยล าไยสดมีราคาสูงกวา่ปีก่อนจาก กิโลละ 8-12 บาท เป็น 18-24 บาท เน่ืองจากมี
ความตอ้งการล าไยสดสูงข้ึนจากโรงงานอบล าไยระบบไอน ้ า (เป็นการอบทั้งเปลือก) ส่วนราคาฟืน มี
ราคาเพิ่มข้ึนประมาณ 1 เท่าตวั เช่น ฟืนล ารถขนาด 1 ตนั เดิมราคาประมาณ 1,300-1,500 บาท ก็เพิ่ม
เป็น 2,500-3,000 บาท เน่ืองจากโรงงานอบล าไยระบบไอน ้ าก็ใช้ฟืนในลักษณะเดียวกัน ส าหรับ
ค่าแรงงานในการดูแลเตาอบนั้นก็เพิ่มข้ึน จากเดิมวนัละ 250-300 บาท เป็น 350-400 บาท อย่างไรก็
ตามตน้ทุนท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ราคาล าไยสด  
  1.3 ปัญหาล าไยอบไม่ไดท้ั้งปี เป็นปัญหาท่ีเกิดจากธรรมชาติของผลผลิตล าไยสด ท่ี
ออกเป็นฤดู ส่วนท่ีออกนอกฤดูมีจ านวนนอ้ย และเม่ืออบแห้งแลว้น ้ าหนกัหลงัการอบจะไดน้้อยกว่า
ล าไยท่ีออกในฤดู เช่น ล าไยอบแห้ง 1 กิโล ใชล้  าไยสดในฤดู 8-10 กิโล หากเป็นล าไยนอกฤดูตอ้งใช้
ล าไยสด 10-12 กิโล เป็นตน้ จึงท าใหก้ารอบล าไยนอกฤดูมีนอ้ย 
  1.4 ปัญหาเงินทุนหมุนเวียนน้อย เป็นปัญหาในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการหาแหล่งเงินทุน
เพื่อใชใ้นการผลิต จากการเก็บขอ้มูลและการสัมภาษณ์เชิงลึกแลว้พบวา่ปัญหาท่ีส าคญั คือ ไม่สามารถ
เขา้ถึงแหล่งเงินกูใ้นระบบไดอ้ยา่งทัว่ถึง และไม่ทราบวา่แหล่งเงินสนบัสนุนจากภาครัฐมีท่ีใดบา้ง ท า
ให้เกษตรกรบางรายไปยืมเงินจากนายทุนท่ีรับซ้ือล าไยมาเพื่อใชใ้นการผลิต ท าให้ถูกกดราคาไดง่้าย 
ส าหรับกลุ่มท่ีสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินกูใ้นระบบได ้เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคาร
ออมสิน องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และเทศบาลนั้น เกษตรกรส่วนใหญ่ก็ไม่อยากกูเ้งินมาก เน่ืองจาก
กลวัขาดทุนจากการขายล าไยอบแหง้และไม่อยากรับภาระเร่ืองดอกเบ้ีย  
  1.5 ปัญหาการเก็บผลผลิตไวไ้ดน้าน ทีมวิจยัพบวา่ปัญหาน้ีอยูใ่นระดบัต ่า เน่ืองจาก
เกษตรกรมีการลดความเส่ียงดว้ยการผลิตตามค าสั่งซ้ือซ่ึงมีลกัษณะอบเสร็จแลว้ขายทนัที ปัญหาเร่ือง
สีของล าไยเปล่ียนไวหลงัจากอบเสร็จแล้ว จึงเป็นปัญหาล าดบัทา้ย ๆ ของเกษตรกร อย่างไรก็ตาม
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ปัญหาเร่ืองสีของล าไยอบแห้งน้ีจะตกไปอยู่ท่ีการควบคุมในกระบวนการผลิตแทน หากควบคุมการ
อบไม่ดีพอ สีของล าไยท่ีไดจ้ะมีสีออกแดงท าใหข้ายไม่ไดร้าคา ตลอดจนการเก็บและบรรจุ ตอ้งไม่ให้
โดนลมและแสงแดด เพื่อป้องกนัไม่ใหล้ าไยท่ีอบแหง้แลว้เปล่ียนเป็นสีคล ้า  
  1.6 ปัญหาผลผลิตลน้ตลาด เป็นปัญหาเก่ียวกบัการมีผูผ้ลิตจ านวนมากทั้งในพื้นท่ี 
และต่างพื้นท่ี ท าใหเ้กิดการแยง่กนัขาย ส่งผลต่อราคาล าไยอบแหง้ และก าไรของเกษตรกร 
 2. ผังความคิด (Mind Map) เร่ืองปัญหากลุ่มที่ไม่เข้มแข็ง จากการระดมความคิดของ
ชุมชนและทีมวิจยั สามารถสรุปประเด็นเก่ียวกับปัญหาของกลุ่มท่ีไม่เข้มแข็งได้ 10 ประเด็น แต่
ประเด็นท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ผูน้ า โดยกลุ่มเกษตรกรมีความเห็นวา่ความน่าเช่ือถือ ความเขม้แข็งของผูน้ า 
และการเอาจริงเอาจงัในการท างานกลุ่ม มาเป็นอนัดบัแรก ตามดว้ยวิธีการบริหารจดัการ ซ่ึงจะท าให้
ปัญหาอ่ืนทั้ ง 9 ประเด็นได้รับการแก้ไข ซ่ึงในขณะน้ียงัไม่พบผูน้ าท่ีมีคุณลักษณะดังกล่าว การ
รวมกลุ่มจึงไม่เขม้แข็งพอ ตลอดจนความแตกต่างระหว่างบุคคล (สมาชิก) ท่ีมีความคิดเห็นแตกต่าง
กนั จึงท าใหมี้โอกาสในการยบุเลิกกลุ่มไดง่้าย   

 

ภาพท่ี 4.12 แสดง Mind Map ปัญหากลุ่มท่ีไม่เขม้แขง็ 
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 3. ผังความคิด (Mind Map) เร่ืองเป้าหมายของกลุ่ม จากการระดมความคิดของชุมชน
และทีมวจิยั สามารถก าหนดเป้าหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของกลุ่ม ไดด้งัภาพ 

 

ภาพท่ี 4.13 แสดง Mind Map เป้าหมายของกลุ่ม 

 ส าหรับประเด็นเก่ียวกบัเป้าหมายของกลุ่ม ไดมี้การสรุปแนวทางออกได ้6 แนวทาง โดย
เรียงล าดบัความส าคญัได ้ดงัน้ี 
   3.1  การสร้างมูลค่าเพิ่ม ในตวัผลิตภณัฑ์ดว้ยการให้มีตราสินคา้ของกลุ่ม ไดรั้บการ
รับรองมาตรฐานจากองคก์ารอาหารและยา และการพฒันาหีบห่อใหส้วยงาม 
  3.2 การลดตน้ทุน ดว้ยการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การควบคุมคุณภาพ และ
การลดตน้ทุนเก่ียวกบัค่าขนส่ง 
  3.3 การเพิ่มอ านาจการต่อรอง ดว้ยการรวมกลุ่มกนัขาย หาตลาดใหม่ และรวมกลุ่ม
กนัจดัหาวตัถุดิบ 
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  3.4 การสร้างกลุ่มเขม้แข็ง ด้วยการก าหนดโครงสร้าง การแบ่งอ านาจหน้าท่ี การ
มอบหมายความรับผดิชอบ การก าหนดเป้าหมาย วิธีการท างาน กิจกรรม ผลประโยชน์ และกฎ กติกา
ขอกลุ่ม ท่ีชดัเจน 
  3.5 การเพิ่มเงินทุนหมุนเวยีน ดว้ยการเสาะหาการส่งเสริมจากหน่วยงานรัฐ การเก็บ
ออม และการหาแหล่งเงินกู ้
  3.6 การพฒันาผลิตภณัฑ์ จากการพฒันาผลิตภณัฑ์เดิม เช่น การบรรจุท่ีหลากหลาย
ขนาด การเก็บรักษาท่ียาวนานข้ึน เป็นตน้ และการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ดว้ยการแปรรูปสินคา้เป็นตน้ 

4. การให้ความรู้ด้วยการจัดโครงการอบรมการบริหารจัดการแบบมส่ีวนร่วมคร้ังที ่3 
 จากการจดัโครงการอบรมการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม คร้ังท่ี 1 และ 2 เป็นการใส่
ความรู้ในกบักลุ่มเกษตรกร ใหมี้ความเขา้ใจถึงความส าคญัของกลุ่ม และไดมี้ผงัแนวคิดในการบริหาร
จดัการกลุ่ม ในการท างานร่วมกนั เพื่อแกไ้ขปัญหาในการท าล าไยอบแห้งสีทอง ทั้งน้ีทางผูว้ิจยัเห็นวา่
ชุมชนควรมีความรู้เพิ่มเติม ในเร่ืองของการจดัโครงสร้างการบริหาร การมอบหมายหนา้ท่ีงาน การตั้ง
กฎกติกา และสรุปแนวทางในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มสามารถด าเนินการไดจ้ริงและ
มีความเขม้แขง็มากข้ึน 
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงจดัให้มีโครงการ “อบรมการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม คร้ังท่ี 3” ดว้ย
การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการให้กบัชุมชนข้ึนใน วนัพุธท่ี 7 พฤษภาคม 2551 เวลา 08.30-16.30 น. ณ 
ศาลาประชุมประจ าหมู่บา้น บา้นเหมืองกวกั หมู่ท่ี 5 ต.มะเขือแจ ้อ.เมือง จ.ล าพูน โดยเปิดโอกาสให้
ชุมชนไดอ้ภิปรายกลุ่ม เพื่อทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย วตัถุประสงค ์โครงสร้าง การมอบหมาย
งาน และการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มร่วมกนั ตลอดจนกฎกติกาของกลุ่ม ตลอดจนหาแนวทางในการ
ท างานของกลุ่มในอนาคต โดยมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการในคร้ังน้ี ทั้งหมด 50 คน 

 ผลการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 ผลจากการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนได้อภิปรายกลุ่มถึงการ
ท างานของกล่ม เพื่อทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย วตัถุประสงค ์โครงสร้าง การมอบหมายงานและ
การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มร่วมกนันั้น ไดมี้การแบ่งกลุ่มออกมาไดท้ั้งหมด 4 กลุ่ม คือ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแปรรูปล าไยอบแห้งเน้ือสีทองตรากวักทอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปล าไยอบแห้ง
เน้ือสีทองตราหงส์ทอง และกลุ่มอิสระ 2 กลุ่ม  
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 จากการอบรมเชิงปฏิบติัการ โดยให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดอ้ภิปรายในแต่ละกลุ่ม พบว่า
โครงสร้างของแต่ละกลุ่มท่ีไดจ้ดัท าข้ึนมานั้น มีความคลา้ยคลึงกนัทั้งในเร่ืองของต าแหน่งงาน หนา้ท่ี
งาน วตัถุประสงคข์องงาน โดยมีการแบ่งโครงสร้างตามหนา้ท่ีเป็นหลกั สามารถจ าแนกต าแหน่งงาน
ท่ีคลา้ยคลึงกนัออกไดเ้ป็น 5 ต  าแหน่งงาน ไดแ้ก่ ประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม เหรัญญิก เลขานุการ
กลุ่ม และประชาสัมพนัธ์ โดยทีมวิจยัไดส้ังเคราะห์การวิเคราะห์งานออกมาเป็นใบก าหนดหนา้ท่ีงาน 
(Job Description) ได ้5 ต าแหน่งงาน ดงัน้ี 

ใบก าหนดหน้าทีง่าน (Job Description) 
ช่ือต าแหน่ง ประธานกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
วตัถุประสงค์ (Job Purpose) 
รับผิดชอบการก าหนดทิศทางและนโยบายการพฒันากลุ่ม และบริหารงานในกลุ่ม ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของสมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชน เพ่ือสร้างผลประโยชน์และคุณค่าแก่สมาชิกท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
ความรับผดิชอบหลกั (Key Responsibilities) 

หน้าที่หลกั/กจิกรรมหลกั วตัถุประสงค์หลกัของงาน 
การพฒันากลุ่ม 
- ศึกษาแนวทางในการสร้างอาชีพ สร้างงานใหแ้ก่
สมาชิก 
- ร่วมกบัคณะกรรมการพิจารณานโยบายในดา้นต่าง 
ๆ 
- ประสานงานและหาความร่วมมือในการพฒันา
กิจกรรมของกลุ่มจากหน่วยงานตา่ง ๆ 
- รายงานผลการด าเนินงานใหค้ณะกรรมการและ
สมาชิกทราบ 

 
- พิจารณาคดัเลือกโครงการท่ีช่วยพฒันาและสร้างอาชีพ
ใหแ้ก่สมาชิก 
- ไดรั้บการอนุมติัใหด้ าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
- ไดรั้บความเห็นชอบในนโยบายท่ีน าเสนอ 
 

การบริหารงาน 
- วางแผนในการด าเนินงาน 
- ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมการด าเนินกิจกรรมใน
งานดา้นต่าง ๆ 
- ใหค้  าแนะน า ปรึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงาน
ของกลุ่ม 
 

 
- ผลตอบแทนจากการด าเนินงาน 
- การเติบโตของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
- ความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคก์าร 
- ภาพลกัษณ์และความน่าเช่ือถือขององคก์าร 

 



 76 

ใบก าหนดหน้าทีง่าน (Job Description) 
 

ช่ือต าแหน่ง รองประธานกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
 

วตัถุประสงค์ (Job Purpose) 
รับผิดชอบช่วยเหลือการท างานของประธานกลุ่ม เก่ียวกับการก าหนดทิศทางและนโยบายการ
พฒันากลุ่ม และบริหารงานในกลุ่ม ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อสร้างผลประโยชน์และคุณค่าแก่สมาชิกท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
 
ความรับผดิชอบหลกั (Key Responsibilities) 

หน้าที่หลกั/กจิกรรมหลกั วตัถุประสงค์หลกัของงาน 

หน้าที่หลกั 
- จดัท าโครงการรองรับแผนงานในการสร้าง
อาชีพและการสร้างงานใหแ้ก่สมาชิก 
- วางแผนการบริหารงบประมาณ 
- วางแผนคิดคน้และพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่/
พฒันากระบวนการผลิต/พฒันาตลาด 
- ประมาณการยอดขายและจดักิจกรรม
ส่งเสริมการขาย 

 
- สอดคลอ้งกบันโยบายของกลุ่ม 
- สร้างศกัยภาพในการแข่งขนั 
- ไดสิ้นคา้ใหม่ท่ีมีศกัยภาพ 
- ไดแ้นวคิดใหม่ท่ีเป็นไปได ้
- การเติบโตของสมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
 
 

หน้าที่รอง 
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ใบก าหนดหน้าทีง่าน (Job Description) 
 

ช่ือต าแหน่ง เหรัญญิก 
 

วตัถุประสงค์ (Job Purpose) 
รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการด าเนินกิจกรรมทางดา้นการเงินและการบญัชี เพื่อจดัท า
รายงานท่ีถูกตอ้งและเสร็จทนัเวลาใหก้บัคณะกรรมการกลุ่ม 
 
ความรับผดิชอบหลกั (Key Responsibilities) 

หน้าที่หลกั/กจิกรรมหลกั วตัถุประสงค์หลกัของงาน 

หน้าที่หลกั 
- วางแผนการใชเ้งินของกลุ่ม 
- ดูแลการจดัหาเงินทุนและเงินรายไดต่้างๆ 
- ควบคุมดูแลการใชจ่้ายเงินของกลุ่ม 
- การจดัเก็บ และดูแลรักษาเงินทุนของกลุ่ม 
- จดัท ารายงานการรับ จ่ายเงินของกลุ่ม และ
จดัท าบญัชีให้เป็นปัจจุบนั 
 

 
- พิจารณาการใชเ้งินใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและ
แผนงานของกลุ่ม 
- มีระดบัหน้ีท่ีเหมาะสม 
- ระบบบญัชีถูกตอ้ง และเสร็จทนัเวลา 
- ความปลอดภยัของเงินทุน 
- สามารถตรวจสอบได ้

หน้าที่รอง 
- จดัเตรียมเงินส ารองฉุกเฉิน 
- เขา้ร่วมกิจกรรมของกลุ่ม ตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

 
- ช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มเม่ือมีเหตุจ าเป็น 
- การเขา้ร่วมกิจกรรม 
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ใบก าหนดหน้าทีง่าน (Job Description) 
 

ช่ือต าแหน่ง เลขานุการกลุ่ม 
 

วตัถุประสงค์ (Job Purpose) 
รับผดิชอบในดา้นการประสานงาน การตอ้นรับ การจดัเตรียมการประชุม การดูแลเอกสาร และการ
จดรายงานการประชุม ตลอดจนการรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม ด้วยความถูกต้องและ
ทนัเวลา 
 
ความรับผดิชอบหลกั (Key Responsibilities) 

หน้าที่หลกั/กจิกรรมหลกั วตัถุประสงค์หลกัของงาน 

หน้าที่หลกั 
- การโตต้อบจดหมายกบับุคคล/หน่วยงาน
ภายนอก 
- การจดัท าบนัทึกภายใน 
- การนดัหมายการประชุม และจดัเตรียม
รายละเอียดการประชุม 
- ติดต่อประสานงานกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่ม 
- อ  านวยความสะดวกระหวา่งประธานกลุ่ม
กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
- จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 

 
- ความถูกตอ้ง  
- ความชดัเจนของการส่ือสาร 
- ทนัเวลา 
- สามารถประชุมไดต้รงตามก าหนด 
- ผูเ้ขา้ร่วมประชุมครบ 
- ไม่มีปัญหาติดขดัในการประชุม  
- ความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
- ประหยดัค่าใชจ่้าย 

หน้าที่รอง 
- เขา้ร่วมกิจกรรมของกลุ่ม ตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

 
- การเขา้ร่วมกิจกรรม 
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ใบก าหนดหน้าทีง่าน (Job Description) 
 

ช่ือต าแหน่ง ประชาสัมพนัธ์ 
 

วตัถุประสงค์ (Job Purpose) 
รับผิดชอบในดา้นการให้ขอ้มูล ข่าวสาร และการรวบรวมขอ้มูล ข่าวสาร แก่สมาชิกกลุ่ม ในดา้น
การผลิต การตลาด และความกา้วหนา้ในการด าเนินงานของกลุ่ม 
 
ความรับผดิชอบหลกั (Key Responsibilities) 

หน้าที่หลกั/กจิกรรมหลกั วตัถุประสงค์หลกัของงาน 

หน้าทีห่ลกั 
- วางแผนการประชาสัมพนัธ์ 
- การจดัท าเอกสารเผยแพร่ขอ้มูลและข่าวสาร 
แก่สมาชิกกลุ่ม 
- การเก็บรวบรวมขอ้มูลและข่าวสาร ทางดา้น
การผลิต การตลาด และการด าเนินงานของ
กลุ่ม 
- การต้อนรับและประสานงานกับบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่ม 
 

 
- ความถูกตอ้ง  
- ความชดัเจนของการส่ือสาร 
- ทนัเวลา 
- ความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
- ประหยดัค่าใชจ่้าย 

หน้าที่รอง 
- เขา้ร่วมกิจกรรมของกลุ่ม ตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

 
- การเขา้ร่วมกิจกรรม 
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5. การศึกษาการไหลของงานในการผลติล าไยอบแห้ง 
 การศึกษาขั้นตอนการไหลของงาน เป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะช่วยในการบริหารจดัการให้เกิด
ประสิทธิภาพได ้เกิดการไหลของงานท่ีรวดเร็วข้ึน จากระยะเวลาท่ีอาจจะลดลง หรือการลดขั้นตอน
ในการผลิตท่ีไม่จ  าเป็นลง เพื่อใหมี้ตน้ทุนโดยรวมท่ีต ่าลง ทางผูว้ิจยัเห็นวา่การศึกษาถึงขั้นตอนในการ
ไหลของงานจากสถานการณ์ในช่วงการผลิตจริง คือ ในช่วง เดือนกรกฎาคม จนถึงเดือน สิงหาคม ซ่ึง
เป็นช่วงในการอบล าไยจะท าให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยการ
ส ารวจและคดัเลือกเตาท่ียินดีท่ีจะให้ศึกษา ในพื้นท่ี ต.มะเขือแจ ้อ.เมือง จ.ล าพูน เพื่อศึกษาขั้นตอน 
ระยะเวลา และกิจกรรมต่าง ๆ ในการผลิตล าไยอบแหง้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 จากการศึกษาขั้นตอนการไหลของงานในกระบวนการผลิตล าไยอบแห้งสีทอง ดว้ยการ
ส ารวจขอ้มูล จากการสัมภาษณ์ การจดบนัทึกกิจกรรม และการจบัเวลาในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ของเตาท่ีไดรั้บการคดัเลือก สามารถสรุปผลเป็นแผนผงักระบวนการในการผลิตล าไยอบแห้งไดด้งั
ภาพท่ี 4.14 

ภาพท่ี 4.14 กระบวนการผลิตล าไยอบแหง้ 
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ตารางท่ี 4.16 ขั้นตอนการแกะล าไยและการเรียงล าไย 
ช่ือกระบวนการ : การแกะล าไยและการเรียงล าไย 

การท างาน การเคลือ่นย้าย การรอ การตรวจสอบ การจัดเกบ็ 

     
 

ขั้นตอน/รายละเอยีด จ านวน 
ระยะทาง 
(เมตร) 

เวลา  
(ชม:นาที:วินาที) 

สญัลกัษณ์ หมายเหตุ 

     
1. การแกะล าไยและควา้นเมลด็ 10 Kg  20 นาที       
2. น าล าไยท่ีควา้นแลว้ไปชัง่น ้าหนกั  5  20  วินาที       
3. การชัง่น ้าหนกั   5 วินาที       
4. ระยะทางไปสถานท่ีลา้งล าไย  3-5  15 วินาที       
5. ลา้งน ้า คร้ังท่ี 1   15 วินาที       
6. ลา้งน ้า คร้ังท่ี 2  0.5 15 วินาที       
7. ระยะทางกลบัมาท่ีนัง่ท างาน  3-5 15 วินาที       
8. เรียงล าไยลงในกระดง้ 1 กระดง้  3 นาที      1 กระดง้ใชล้  าไยประมาณ 2.5 kg. 
9. การตรวจสอบการเรียงล าไยในกระดง้ 1 กระดง้  5 วินาที       
 รวม 15.5 0:24:15 5 3  1   
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ตารางท่ี 4.17 ขั้นตอนการอบล าไย 
ช่ือกระบวนการ : การอบล าไย 

การท างาน การเคลือ่นย้าย การรอ การตรวจสอบ การจัดเกบ็ 

     
 

ขั้นตอน/รายละเอยีด จ านวน 
ระยะทาง 
(เมตร) 

เวลา  
(ชม:นาที:วินาที) 

สญัลกัษณ์ หมายเหตุ 

     
1. การจดัวางกระดง้ในเตา (8 ชั้นวาง) 20 กระดง้ 2 5 นาที      ส าหรับ 1 ชั้น 
2. การตรวจสอบความแหง้ระหวา่งอบ 4-6 คร้ัง/ชม 1 30 วินาที       
3. การยา้ยกระดง้ภายในชั้นอบ 2 คร้ัง/ชม 2 30 วินาที       
4. การยา้ยกระดง้ระหวา่งชั้นอบ 2 คร้ัง/ชม 2 30 วินาที       
5. การตรวจดูอุณหภูมิ 2 คร้ัง/ชม 1 2 วินาที      อุณหภูมิท่ีใช ้70-100 c 
6. การขนฟืน 1 คร้ัง/ชม 5 10 นาที      มีรถเขน็ส าหรับขนฟืน 
7. การใส่ฟืน 1 คร้ัง/ชม 5 2 นาที       
8. เอากระดง้ออกจากเตา 20 กระดง้ 2 8 ชม      เอาออกทีละชั้น 
9. ท้ิงไวใ้หเ้ยน็ ในหอ้งเก็บล าไย  5       ส่วนใหญ่ท้ิงไวข้า้มคืน 
 รวม 25 08:18:32  2 5 1 2   
หมายเหตุ: ส่วนใหญ่จะทิ้งไวข้า้มคืน เน่ืองจากเวลาท่ีอบเสร็จเป็นเวลาเยน็แลว้ประมาณ 18.00 น (เฉพาะชั้นแรก) กระบวนการคดัแยกจึงจะเร่ิมในวนัถดัไป 
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ตารางท่ี 4.18 ขั้นตอนการคดัเกรดและตากแหง้ 
ช่ือกระบวนการ : การคดัเกรดและตากแหง้ 

การท างาน การเคลือ่นย้าย การรอ การตรวจสอบ การจัดเกบ็ 

     
 

ขั้นตอน/รายละเอยีด จ านวน 
ระยะทาง 
(เมตร) 

เวลา  
(ชม:นาที:วินาที) 

สญัลกัษณ์ หมายเหตุ 

     
1. การคดัแยกเกรดล าไยจากกระดง้ 1 กระดง้  2-3 นาที      1 ชัว่โมง ได ้30 กระดง้ 
2. แกะล าไยจากกระดง้ลงกะละมงั  5 กระดง้  1 นาที       
3. น าล าไยท่ีคดัแลว้ไปยงัสถานท่ีตาก  5 5 นาที      โดยรถเขน็ 
4. ปูผา้พลาสติกรองรับล าไย   5 นาที       
5. เทล าไยและเกล่ียใหก้ระจายออกใหท้ัว่ 50 กิโล  10 นาที      เพ่ือใหแ้หง้ไดท้ัว่ถึง 
6. ตากแดดรอล าไยแหง้   4 ชม      จะตากเฉพาะวนัท่ีมีแดด 
7. เกบ็ล าไยใส่กะละมงั   10 นาที       
8. น าล าไยมาเกบ็ไวท่ี้หอ้งคดัแยก  5 5 นาที      โดยรถเขน็ 
9. ปูผา้พลาสติกรองรับล าไย   2 นาที       
10. เทล าไย เกล่ียและตากพดัลม    5 นาที       
 รวม 10 04:46:00  7 2 1    
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ตารางท่ี 4.19 ขั้นตอนการอุ่นล าไยใหแ้หง้ ดว้ยเตาอบแก็ส 
ช่ือกระบวนการ : การอุ่นให้ล าไยแหง้ (ใชใ้นกรณีฝนตก อากาศช่ืน) ประเภทใชเ้ตาแก็ส 

การท างาน การเคลือ่นย้าย การรอ การตรวจสอบ การจัดเกบ็ 

     
 

ขั้นตอน/รายละเอยีด จ านวน 
ระยะทาง 
(เมตร) 

เวลา  
(ชม:นาที:วินาที) 

สญัลกัษณ์ หมายเหตุ 

     
1. จดัเตรียมเตาอบแหง้   15 นาที       
2. น าล าไยท่ีคดัแลว้เทใส่เตาอบแกส็  3 1 นาที       
3. เทล าไยและเกล่ียใหก้ระจายออกใหท้ัว่ 40 กิโล  4 นาที      เพ่ือใหแ้หง้ไดท้ัว่ถึง 
4. รอล าไยแหง้   1 ชม      อุณหภูมิในการอบ 40-70 c 
5. เกบ็ล าไยจากเตาอบ   10 นาที       
6. น าล าไยมาเกบ็ไวท่ี้หอ้งคดัแยก  5 5 นาที      ใชร้ถเขน็ 
7. ปูผา้พลาสติกรองรับล าไย   2 นาที       
8. เทล าไย เกล่ียและตากพดัลม รอการบรรจุถุง   3 นาที       
9. ปูผา้พลาสติกรองรับล าไย   2 นาที       
10. เทล าไย เกล่ียและตากพดัลม รอการบรรจุถุง   3 นาที       
 รวม 8 1:45:00  7 2 1    
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ตารางท่ี 4.20 ขั้นตอนการบรรจุลงถุง 
ช่ือกระบวนการ : การบรรจุลงถุง  

การท างาน การเคลือ่นย้าย การรอ การตรวจสอบ การจัดเกบ็ 

     
 

ขั้นตอน/รายละเอยีด จ านวน 
ระยะทาง 
(เมตร) 

เวลา  
(ชม:นาที:วนิาที) 

สัญลกัษณ์ หมายเหตุ 

     
1. ตกัใส่ถุง 1 ถุง  35 วนิาที      วางถุงไวบ้นตาชัง่ 
2. ตรวจสอบน ้าหนกั 1 ถุง  1 วนิาที      ถุงขนาด 5 กิโล 
3. ส่งถุงต่อใหค้นมดั 1 ถุง 0.5 1 วนิาที       
4. มดัถุงดว้ยยางรัดถุง 1 ถุง  25 วนิาที      มดัตามเกรด 1,2,3 ห่วง 
5. จดัวางถุงท่ีมดัเสร็จแลว้ 1 ถุง 0.5 2 วนิาที       
6. จดัเรียงถุงใหเ้รียบร้อยเพื่อจ าหน่าย 9-10 ถุง  5 วนิาที       
 รวม 1 00:01:09  3 2  1   

 

หมายเหตุ: การบรรจุ 1 คร้ัง จะได ้10 ถุง หรือ 50 กิโลกรัม รวมใชเ้วลาประมาณ 12 นาที/การบรรจุ 1 คร้ัง 
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ข้อเสนอแนะจากการส ารวจกระบวนการไหลของงาน 
 จากการส ารวจกระบวนการไหลของงานในการผลิตล าไยอบแห้งสีทอง ทางทีมวิจยัมี
ขอ้เสนอแนะในหลายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสะอาด ดา้นการจดัการ และดา้นการผลิต ดงัน้ี 

 ด้านความสะอาด พบวา่ในกระบวนการก่อนการอบล าไย พบว่าการรักษาความสะอาด
ก่อนน าล าไยเขา้เตาอบยงัไม่ดีพอ มีแมลงตอม (ช่วงรอเขา้เตาอบ) หรือตากลมในขณะน ามาเขา้เตา
อบ (กรณีแกะและเรียงล าไยจากท่ีอ่ืน) รวมไปถึงขั้นตอนหลงัจากอบเสร็จแลว้ก็ยงัขาดวิธีการในการ
ป้องกนัไม่ใหแ้มลงตอม  
  ข้อเสนอแนะ 
  1. หลงัการลา้งล าไยและแช่สารเคมี ควรมีผา้ขาวบางคลุมบนกระดง้ ในระหวา่งรอ
เขา้เตาอบ เพื่อป้องกนัแมลงต่าง ๆ 
  2. หลงัการอบล าไย ควรคดัแยกล าไยในหอ้งท่ีมิดชิด หรือห้องท่ีมีมุ่งลวด  
  3. การบรรจุ ควรบรรจุล าไยในหอ้งท่ีมิดชิด หรือหอ้งท่ีมีมุ่งลวด (บางเตาอบ) 
  4. สถานท่ีท่ีท าการผลิตในทุกขั้นตอน ตอ้งไม่ให้มีสัตวเ์ล้ียงในสถานท่ีท่ีท าการ
ผลิตนั้นๆ เน่ืองจากอาจเป็นพาหะน าโรคต่าง ๆ หรือท าใหเ้กิดความไม่สะอาดข้ึนได ้(บางเตาอบ) 
  5. พาชนะต่าง ๆ หลังจากใช้แล้วควรท าความสะอาดทันทีและเก็บเป็นท่ีให้
เรียบร้อยพร้อมใช้งานในคร้ังต่อไป โดยเฉพาะตะแกรงท่ีใชอ้บ ควรท าความสะอาดทุกคร้ังเม่ืออบ
เสร็จ เพื่อก าจดัคราบน ้าตาลท่ีแหง้ติดอยู ่และเป็นการช่วยป้องกนัเน้ือล าไยติดตะแกรง (บางเตาอบ) 
  6. ผูท่ี้ท างานควรใส่ผา้กันเป้ือน หมวกคลุมผม และถุงมือ โดยเฉพาะในช่วง
หลงัจากอบแหง้เสร็จแลว้ 

 ด้านการจัดการ พบวา่ยงัขาดขั้นตอนการตรวจสอบในบางจุดท่ีส าคญั เช่น การเรียงล าไย
ลงกระดง้และการควบคุมอุณหภูมิ นอกจากน้ียงัพบวา่พนกังานบางคนท างานหลายอยา่งมากเกินไป  
  ข้อเสนอแนะ  
  1. ควรแบ่งงานใหช้ดัเจน เพื่อผูป้ฏิบติัไดมี้เวลาตรวจสอบงานของตนเองมากข้ึน  
  2. ผูท่ี้มีความสามารถดี ควรจัดให้เป็นผู ้ท่ีท  าหน้าท่ีตรวจสอบและควบคุมใน
ขั้นตอนต่าง ๆ และเป็นผูฝึ้กสอนให้กบัผูท่ี้มีความช านาญน้อยกว่า เช่น การเรียงล าไย หากวางผล
ล าไยสดไม่ดีจะท าให้เม่ืออบแล้วผลไม่สวย การอบล าไยหากควบคุมอุณหภูมิไม่ดี หรือไม่
ตรวจสอบความแหง้และสีของล าไยอยา่งสม ่าเสมอแลว้ จะท าใหล้ าไยมีสีไม่สวยออกแดง เป็นตน้ 
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  3. ในระหวา่งการอบ ควรมีนาฬิกาเตือนทุก 20-30 นาที เพื่อให้ผูท่ี้ดูแลเตาอบทราบ
วา่ถึงเวลาท่ีจะตอ้งท าการตรวจสอบความแหง้และสีของล าไยท่ีอบไวใ้นแต่ละชั้น 
  4. ควรจดัล าดบัในการท างานก่อนและหลงัให้ชัดเจน เน่ืองจากพนักงานบางคน
ตอ้งท าหนา้ท่ีหลายหนา้ท่ี  

 ด้านการผลติ พบวา่บริเวณท่ีท าการผลิตไม่เป็นสัดส่วนเท่าท่ีควรและมีพื้นท่ีคบัแคบ การ
จดัวางลักษณะท่าทางในการท างานยงัไม่ดีพอ ในบางจุดโดยเฉพาะการอบต้องการผูท่ี้มีความ
ช านาญ ขาดการตรวจสอบความเรียบร้อยในบางจุด 
  ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรจัดพื้นท่ีให้เกิดความต่อเน่ืองในกระบวนการผลิต เพื่อลดระยะในการ
เดินทางในระหวา่งการท างาน จะสามารถช่วยลดระยะเวลาในการท างานได ้
  2. ควรมีการตรวจสอบในการแกะควา้นเมล็ด โดยให้เอาส่วนท่ีเป็นขั้วเมล็ดออกให้
หมด เพื่อท่ีหลงัการอบแหง้ ขั้วล าไยจะไดไ้ม่มีสีคล ้าหรือด า  
  3. สถานท่ีตากแหง้ ควรอยูห่่างจากถนน เพื่อป้องกนัฝุ่ นละออง 
  4. ควรจดัท่าทางในการคดัแยกล าไย ให้เหมาะสมมากข้ึน เพื่อลดความเม่ือยลา้ของ
ผูท่ี้ท  าการคดัแยก และควรดูแลเร่ืองแสงสวา่งใหเ้พียงพอ 
  5. สถานท่ีบรรจุและสถานท่ีเก็บ ควรอยู่ส่วนหน้าบ้านและควรจดัสถานท่ีให้ดู
สะอาดและถูกสุขอนามยัมากท่ีสุด เพื่อให้ลูกคา้เกิดความเช่ือถือในเร่ืองความสะอาดและคุณภาพ
ของสินคา้ 
  6. สถานท่ีบรรจุ ควรมีโต๊ะรองรับล าไยท่ีรอบรรจุใส่ถุง เพื่อให้เกิดความถนัดใน
การท างานมากข้ึน ไม่ควรท าในระดบัพื้น เน่ืองจากจะท าใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความเม่ือยลา้ไดง่้าย จาก
การกม้ ๆ เงย ๆ และการนัง่กบัพื้น 
  7. การบรรจุ ควรบรรจุลงในถุงพลาสติกชนิดหนากนัความช้ืน บรรจุสารดูด
ความช้ืนไวแ้ลว้ปิดปากถุงใส่ในกล่องกระดาษลูกฟูก เพื่อป้องกนัแสงแดด ควรติดช่ือผูผ้ลิต วนัท่ี
ผลิต เกรดของผลล าไยอบแหง้ ไวท่ี้ดา้นขา้งกล่อง หรือขา้งถุง เพื่อประกนัคุณภาพ 
 




