
บทที ่5 
สรุปและอภปิรายผลการศึกษา 

 
 การศึกษาการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชนด้วยการจดัการ
ความรู้ ในการผลิตล าไยสีทองอบแห้งของกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้จงัหวดัล าพูน มี
วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระบบการบริหารจดัการกลุ่ม วิเคราะห์งานในการด าเนินงานของกลุ่ม และ
ศึกษาการไหลของงานเพื่อลดตน้ทุนในการด าเนินงานโดยรวมของกลุ่ม โดยการศึกษาไดแ้บ่งออกเป็น 
4 ตอน ไดแ้ก่  1) ศึกษาสภาพของการบริหารจดัการกลุ่ม โดยคณะวิจยัไดด้ าเนินการจดัเวทีชาวบา้น 
สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม เพื่อให้ทราบถึงการบริหารจดัการกลุ่มในปัจจุบนั 2) การใส่ความรู้ให้กบั
กลุ่มเกษตรกร โดยคณะวิจยัได้ด าเนินการจดักิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ จดัฝึกอบรมในประเด็นต่าง ๆ 
เก่ียวกบัการบริหารงาน เพื่อให้เกษตรกรไดต้ระหนกัถึงพลงัของการกลุ่ม และเพื่อให้เห็นถึงแนวทาง
และความส าคญัของการรวมกลุ่ม 3) ศึกษาการด าเนินงานของกลุ่ม โดยคณะวิจยัได้ด าเนินการ
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการเขียนผงัความคิด เพื่อให้เกษตรกรไดมี้โอกาสในการน าความรู้
ไปสู่การปฏิบติั ในการวางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม ตลอดจนสามารถวิเคราะห์งานและก าหนด
ค าอธิบายลกัษณะงานในต าแหน่งงานท่ีส าคญัได ้4) ศึกษาถึงการไหลของงาน เพื่อหาขอ้บกพร่องใน
การด าเนินการผลิต เพื่อใหเ้ห็นแนวทางในการลดตน้ทุนโดยรวม ทั้งน้ีไดมี้การน าขอ้มูลเชิงปริมาณมา
วิเคราะห์และประมวลผล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS และข้อมูลเชิงคุณภาพมา
วิเคราะห์และเขียนบรรยายให้ความเช่ือมโยงของประเด็นต่าง ๆ สามารถสรุปผลการศึกษาตาม
วตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

ระบบการบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกรบ้านเหมอืงกวัก 
 ในการบริหารจดัการของกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั สามารถสรุปผลการศึกษาออกได้
เป็น 3 ดา้น คือ การบริหารจดัการกลุ่ม การผลิต การขาย และการเงิน ดงัน้ี 
 1) การบริหารจัดการกลุ่ม ของเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้จงัหวดัล าพูน จาก
การศึกษาเก่ียวกบัการรวมกลุ่มของเกษตรกร พบวา่ชาวบา้นยงัไม่เขา้ใจและเห็นถึงความส าคญัของ
การรวมกลุ่มกนัเท่าท่ีควร กลุ่มมีลกัษณะของการจดัตั้งมากกวา่การก่อตั้ง เน่ืองจากเป็นการรวมกลุ่ม
กนั เพื่อขอกูเ้งินเป็นวตัถุประสงค์หลกั ท าให้ไม่เกิดการรวมกลุ่มกนัในการด าเนินกิจกรรมร่วมกนั
อย่างแทจ้ริง ไม่ว่าจะเป็นการพฒันากระบวนการผลิต การขายสินคา้ หรือการจดัหาวตัถุดิบร่วมกนั 
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อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมาเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัได้มีการแบ่งกลุ่มในการท ากิจกรรม ใน 2 ลกัษณะ 
ไดแ้ก่ กลุ่มออมทรัพยส์ัจจะ และกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
  1.1  กลุ่มออมทรัพยส์ัจจะ มีรูปแบบการท างานในลกัษณะการออมทรัพยจ์ากสมาชิกใน
กลุ่มทุกเดือน หากมีสมาชิกตอ้งการใชเ้งินก็จะปล่อยกูใ้ห้กบัสมาชิก ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว ้คือ กูไ้ด้
ไม่เกินเงินท่ีตนเองไดอ้อมมาแล้ว ทั้งน้ีกลุ่มมีกิจกรรมการประชุมกลุ่มทุกเดือน มีการอบรมและให้
ความรู้เก่ียวกบัการรวมกลุ่ม และมีการอบรมการท าบญัชีจากสหกรณ์จงัหวดั ซ่ึงกลุ่มออมทรัพยส์ัจจะ
ประจ าหมู่บา้นจะมีสมาชิกมากท่ีสุด  
  1.2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ท่ีจัดตั้ งข้ึนมีรูปแบบการท างานท่ียงัไม่เข้มแข็ง เป็นการ
รวมกลุ่มกนัอยา่งหลวม ๆ ตามเง่ือนไขของการสนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นหลกั โดยกลุ่มมี
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการท างานร่วมกนั เช่น การท าสัญญาเงินกูภ้ายในกลุ่มเพื่อมาซ้ือฟืน อบรม
เก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดล้อม การอบรมการแปรรูปการผลิต การอบรมเก่ียวกบัการขอสินเช่ือจาก
ธนาคาร การจ าน าล าไยอบแห้งเป็นการเก็บล าไยไว ้ในห้องเยน็เพื่อให้ไดร้าคาท่ีดีข้ึนกวา่เดิม การขาย
ล าไยท่ีห้างบ๊ิกซี การน าผลิตภณัฑ์ไปโชวแ์ละจ าหน่ายท่ีเมืองทองธานีโดยการจบัคู่ธุรกิจของพาณิชย์
จงัหวดั และการประกวดผลิตภณัฑ์ล าไยอบแห้งท่ีจงัหวดัล าพูน  อย่างไรก็ตามแนวคิดและการ
ด าเนินงานของกลุ่มท่ีผ่านมา ยงัไม่ชดัเจนและมีผลการด าเนินงานไม่ดีนกั ส่งผลให้เกิดปัญหากลุ่มมี
คนท างานนอ้ย (ร้อยละ 13.9) ปัญหาดา้นเวลาของสมาชิกในการท ากิจกรรมร่วมกนัมีนอ้ยและปัญหา
การท าล าไยอบแหง้สีทองของสมาชิกท าเพียงเพื่อหารายไดใ้นยามวา่ง มีคะแนนเท่ากนั (ร้อยละ 11.1) 
ปัญหากิจกรรมของกลุ่มมีนอ้ย กรรมการกลุ่มไม่ความรู้เร่ืองการบริหารอยา่งเป็นระบบท่ีดีพอ และกฎ
กติกา ไม่ชดัเจน ซ่ึงมีคะแนนเท่ากนั (ร้อยละ 9.7) 
  ส าหรับผูท่ี้เขา้ร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั้น มีสาเหตุจากตน้ทุนในการผลิตสูงข้ึน ราคา
ขายล าไยอบแห้งไม่แน่นอน และมีหน่วยงานราชการเป็นผูช้กัชวน โดยมีแรงผลกัดนัท่ีตอ้งการส่วน
ต่างของก าไรท่ีดีข้ึน จากการขายล าไยสีทองในราคาท่ีสูงข้ึน มีความคาดหวงัในการหาตลาดใหม่
เพิ่มข้ึน จากจ านวนพ่อคา้คนกลางท่ีรับซ้ือผลิตภณัฑ์ล าไยอบแห้งสีทองในจ านวนท่ีมากข้ึนกว่าเดิม 
เพื่อให้มีอ านาจในการต่อรองราคากบัพ่อคา้คนกลาง ตอ้งการกูเ้งินกบัธนาคารเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน 
ตลอดจนตอ้งการใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการท างานและเกิดความสามคัคีในกลุ่ม เกิดการช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนั ถึงแมน้วา่ผลก าไรของกลุ่มจะไม่ดี แต่ก็มีความเขา้ใจกนั 
  ส่วนผูท่ี้ไม่เขา้ร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือเรียกอีกอย่างว่า  “กลุ่มอิสระ” มีเหตุผลท่ี
ไม่เขา้ร่วมกลุ่มกบัใคร คือ ไม่มัน่ใจในเร่ืองการแบ่งปันผลประโยชน์ มีความกงัวลใจในเร่ืองความ
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โปร่งใสรวมทั้งตวัหัวหน้ากลุ่มด้วย ไม่อยากมีปัญหาหรือเกิดความบาดหมางใจกบัเพื่อนบา้นและ
สมาชิกในหมู่บา้น กลวัเสียหนา้หากขาดทุน ตลอดจนผลงานของกลุ่มท่ีผา่นมาก็ยงัไม่เป็นท่ีประทบัใจ  
 2) ด้านการขาย ของเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้จงัหวดัล าพูน จากการศึกษา
เก่ียวกบัการขายของเกษตรกร พบว่าชาวบา้นไม่ไดมี้การรวมกลุ่มในการขาย เน่ืองจากยงัขาดความ
เขา้ใจในเร่ืองระบบตลาดและเน้นการผลิตเพื่อขายส่งให้กบัพ่อคา้คนกลางเป็นหลกั คิดเป็นร้อยละ 
78.6  ของการขายทั้งหมด จึงท าให้ถูกพ่อคา้คนกลางกดราคาในช่วงท่ีผลิตไดม้าก การบรรจุไม่
หลากหลายมีการบรรจุสินคา้ในขนาดเดียว คือ ขนาด 5 กิโลกรัม โดยบรรจุลงในถุงพลาสติก (ไม่มี
ตราสินคา้) แลว้มดัปากถุงไวใ้หแ้น่น แบ่งเป็นเกรดโดยมดัเป็นห่วง ๆ เช่น 1 ห่วง 2 ห่วง และ 3 ห่วง (3 
ห่วงจะเป็นเกรดท่ีดีท่ีสุด) และท่ีส าคญัจากการท่ีไม่รวมกลุ่มกนัขายท าใหเ้กิดสภาพการขายในลกัษณะ
ต่างคนต่างขาย อ านาจการต่อรองจึงอยู่ในระดบัต ่า นอกจากน้ียงักลวัว่าจะขายไม่ไดร้าคาจึงรีบขาย 
ตลอดจนมีเงินทุนจ านวนจ ากดั เป็นผลให้ตอ้งหมุนเงินให้เร็วท่ีสุด เพื่อจะไดมี้ทุนในการผลิตในรอบ
ต่อไป อยา่งไรก็ตามราคาล าไยอบแห้งจะเร่ิมดีข้ึนหลกัจากผา่นหนา้ล าไยไปแลว้ประมาณ 1 เดือน แต่
เกษตรกรไม่มีเงินทุนเพียงพอเพื่อท่ีจะเก็บล าไยอบแห้งไวข้ายในช่วงท่ีราคาสูงข้ึน รวมทั้งล าไย
อบแห้งมีราคาท่ีผนัผวนอาจท าให้เกิดความเส่ียงท่ีมีโอกาสในการขาดทุนจากการเก็บล าไยไวร้อขาย
ได ้ 
 3) ด้านการผลิต ของเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้จงัหวดัล าพูน จากการศึกษา
เก่ียวกบัการผลิตของเกษตรกร พบว่าชาวบา้นตอ้งการผลิตให้ไดม้าก ๆ ในช่วงระยะเวลาจ ากดั คือ 
ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง กรกฎาคม เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีผลผลิตล าไยสดมีคุณภาพดี กล่าวคือ เม่ือ
อบแหง้แลว้จะไดน้ ้าหนกัดีช่วงเวลาอ่ืน (ล าไยอบแห้ง 1 กิโล ใชล้  าไยสด 8-9 กิโล ต่างจากช่วงอ่ืน คือ 
ล าไยอบแหง้ 1 กิโล ใชล้  าไยสด 10-11 กิโล) แต่ก็มีบางกลุ่มท่ีอบล าไยทั้งปี 
 4) ด้านการเงิน ของเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้จงัหวดัล าพูน จากการศึกษา
เก่ียวกบัการผลิตของเกษตรกร พบวา่ชาวบา้นตอ้งการผลิตให้ไดจ้  านวนมาก จึงตอ้งซ้ือล าไยสดเขา้มา
มากดว้ย ท าใหเ้กิดปัญหาเงินทุนหมุนเวียน คิดเป็นร้อยละ 52.4 ซ่ึงเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ชาวบา้น
ตอ้งรีบขายล าไยอบแห้ง ชาวบา้นมีส่วนต่างระหว่างตน้ทุนกบัราคาขายต ่า ส่งผลให้รายไดแ้ละทุน
สะสมลดลง คิดเป็นร้อยละ 23.8 ส าหรับลกัษณะการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของชาวบา้นส่วนใหญ่
จะใช้ในลกัษณะวนัต่อวนั กล่าวคือ อบเสร็จแลว้ขายในวนัถดัไปทนัที หากไม่มีขายล าไยท่ีอบแห้ง
แลว้ออกไปจะสามารถซ้ือล าไยสดเพื่อมาท าการอบได ้ไม่เกิน 2-4 วนั แลว้แต่เงินทุนของเกษตรกรแต่
ละราย ในดา้นการการตรวจสอบก าไรชาวบา้นท าโดยการหกัลบกลบหน้ี ระหวา่งเงินยืม ดอกเบ้ียกบั
ค่าใชจ่้ายท่ีใชไ้ป เช่น ยืมเงินมา 50,000 บาท ดอกเบ้ีย 1,000 บาท (ร้อยละ 2-3 ต่อเดือน) รวมตอ้งคืน 
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51,000 บาท ขายไดเ้ท่าไหร่เอา 51,000 บาท น้ีหกัออกจากเงินท่ีมีอยู ่เม่ือครบก าหนดระยะเวลาท่ีตอ้ง
คืน เหลือเท่าไหร่ถือวา่เป็นก าไร ซ่ึงบางส่วนไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงปัญหาของการลงบญัชี ท่ีชอบอาศยั
ความสะดวกไม่ยอมท าเอกสารประกอบให้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 15.9 และไม่สนใจเร่ืองการ
ลงบญัชี คิดเป็นร้อยละ 6.3 

วเิคราะห์งานในการด าเนินงานของกลุ่ม  
 ในการวิเคราะห์งานในการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั สามารถสรุปผล
การศึกษาออกไดเ้ป็น 3 ดา้น คือ การสร้างความเขา้ใจในการรวมกลุ่ม การเขียนแผนและปัญหาในการ
ด าเนินงานของกลุ่ม และการเขียนค าบรรยายลกัษณะงาน เพื่อพฒันาการด าเนินงานของกลุ่ม ดงัน้ี 

 1) การสร้างความเข้าใจในการรวมกลุ่ม จากการจดัเวทีชาวบา้นพบว่า เกษตรกรยงัขาด
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรวมกลุ่มว่าจะช่วยให้ชุมชน หรือกลุ่มท่ีตั้งข้ึนมาแลว้มีความสามารถในการ
แข่งขนัเพิ่มข้ึนไดอ้ยา่งไร ท าให้เกษตรกรไม่สามารถรวมกลุ่มกนัได ้หรือรวมกลุ่มกนัไดจ้  านวนนอ้ย 
จึงได้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ เพื่อให้ชาวบ้านเกิดความเข้าใจเก่ียวกับการสร้างกลุ่มและเห็น
ความส าคญัในการรวมกลุ่ม เพื่อท่ีสมาชิกจะไดส้ามารถช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัได ้ตลอดจนช่วยให้
ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนจากการรวมกลุ่มกนั โดยมีการจดักิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ออกเป็น 10 
กิจกรรม ดงัน้ี กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมล าเรียงบอล กิจกรรมหอยระเบิด กิจกรรมวงกลม
ตวัเลข กิจกรรมปะแป้ง กิจกรรมสุภาษิตค าพงัเพย กิจกรรมโยนห่วงลงขวด กิจกรรมต่อจิกซอ 
กิจกรรมท าเคก้ และกิจกรรมพบัเรือพบันก จากการจดักลุ่มสัมพนัธ์ เกษตรกรเกิดความเขา้ใจ และเห็น
ถึงความส าคญัของการรวมกลุ่มกนัมากข้ึน เกิดการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน  
  จากการใชแ้บบประเมินตนเองก่อนและหลงัท ากิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ พบวา่ เกษตรกร
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเห็นความส าคญัของการรวมกลุ่มกนัมากข้ึน จากแนวโน้มในการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมไปในแนวทางท่ีดีข้ึน โดยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากบ่อยคร้ังเป็นทุกคร้ัง 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 การเปลี่ยนพฤติกรรมจากบางคร้ังเป็นบ่อยคร้ัง  ไดแ้ก่ การเปิดใจยอมรับการแสดง
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ความเห็น / การบอกกล่าว จากสมาชิกคนอ่ืน ๆ โดยไม่มีการปกป้องตนเอง จากค่าเฉล่ีย ( X ) 3.28 
เป็น 3.86  การเปลี่ยนพฤติกรรมจากนาน ๆ คร้ังเป็นบางคร้ัง ไดแ้ก่ การเปิดเผยการรับรู้ของฉนัท่ีมีต่อ
สมาชิกภายในกลุ่มโดยการแสดงปฏิกิริยาสะทอ้นกลบัวา่ฉันเห็นเขาเป็นอยา่งไรและฉันรู้สึกอยา่งไร
กบัเขา จากค่าเฉล่ีย ( X ) 3.31 เป็น 3.55 และการหลีกเล่ียงท่ีจะใชค้  าถาม หรือให้ค  าแนะน าแก่สมาชิก
คนอ่ืน ๆ ภายในกลุ่ม มีการเปลี่ยนพฤติกรรมในการหลีกเลี่ยงลดลง จากนานคร้ังเป็นบางคร้ัง โดยมี
ค่าเฉล่ียจาก ( X ) 3.07 เป็น 2.34  
  ส่วนความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการกลุ่ม พบวา่ เกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการส่วน
ใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการรวมกลุ่มกนัในระดบัดี คือ ไดค้ะแนนร้อยละ 85 อยา่งไรก็ตามมี
เร่ืองผูท่ี้ตอบไดถู้กตอ้งนอ้ยกว่าร้อยละ 80 ไดแ้ก่ เร่ืองการช่วยงานกลุ่ม กระบวนการขบัเคล่ือนกลุ่ม 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัความขดัแยง้ภายในกลุ่ม เป็นตน้ ส่วนเร่ืองท่ีผูต้อบไดถู้กตอ้งน้อยกว่าร้อยละ 70 
ไดแ้ก่ เงินเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการรวมกลุ่ม และเร่ืองท่ีมีผูต้อบไดถู้กตอ้งนอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ไดแ้ก่ 
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมวา่เป็นหนา้ท่ีเฉพาะของผูน้ ากลุ่ม หรือแกนน ากลุ่มเท่านั้น 

 2) ปัญหาในการด าเนินงานของกลุ่มและการเขียนแผน ผูว้ิจยัได้จดัให้มีการอบรมเชิง
ปฏิบติัการดว้ยการเขียน Mind Map เพื่อใหชุ้มชนไดเ้กิดกระบวนในการวางแผนงานร่วมกนัและรู้จกั
แกไ้ขปัญหาดว้ยกระบวนการกลุ่มแบบมีส่วนร่วม โดยแบ่งเป็น 3 หวัเร่ือง ไดแ้ก่ ปัญหาล าไยอบแห้ง 
ปัญหากลุ่มไม่เขม้แขง็ และเป้าหมายของกลุ่ม สามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี  
  2.1 ปัญหาของล าไยอบแห้ง พบปัญหาท่ีส าคญัสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ปัญหาการขาย
สินคา้ไดมู้ลค่าต ่า ปัญหาตน้ทุนเพิ่มข้ึน และปัญหาการล าไยอบไม่ไดท้ั้งปี 
  2.2 ปัญหากลุ่มท่ีไม่เขม้แข็ง พบปัญหาท่ีส าคญัสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ปัญหาผูน้ ากลุ่ม 
(ตอ้งมีความน่าเช่ือถือ มีความเขม้แข็ง และเอาจริงเอาจงัในการท างานกลุ่ม) ปัญหาวิธีการบริหาร
จดัการ และความแตกต่างระหวา่งบุคคล (สมาชิก)  
  2.3 เป้าหมายของกลุ่ม พบวา่กลุ่มมีเป้าหมายท่ีเป็นแนวทางในการด าเนินงานท่ีส าคญั
สามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ เป้าหมายการสร้างมูลค่าเพิ่ม (ดว้ยการให้มีตราสินคา้ของกลุ่ม ไดรั้บการรับรอง
มาตรฐานจากองค์การอาหารและยา และการพฒันาหีบห่อให้สวยงาม) เป้าหมายการลดตน้ทุน (ดว้ย
การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการลดตน้ทุนเก่ียวกบัค่าขนส่ง) และ
เป้าหมายการเพิ่มอ านาจการต่อรอง (ดว้ยการรวมกลุ่มกนัขาย หาตลาดใหม่ และรวมกลุ่มกนัจดัหา
วตัถุดิบ) 
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 3) การเขียนค าบรรยายลักษณะงาน ชุมชนไดมี้โอกาสในการอภิปรายกลุ่มถึงการท างาน
ของกลุ่ม เพื่อทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย วตัถุประสงค์ โครงสร้าง การมอบหมายงานและการ
ด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม พบวา่โครงสร้างของแต่ละกลุ่มท่ีไดจ้ดัท าข้ึนมานั้น มีความคลา้ยคลึงกนัทั้ง
ในเร่ืองของต าแหน่งงาน หนา้ท่ีงาน วตัถุประสงคข์องงาน โดยมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารจดัการ
ตามหน้าท่ีงานเป็นหลกั สามารถสังเคราะห์ออกมาเป็นใบก าหนดหนา้ท่ีงาน หรือค าบรรยายลกัษณะ
งาน (Job Description) ในต าแหน่งต่าง ๆ ได ้จ  านวน 5 ต าแหน่งงาน คือ ประธานกลุ่ม รองประธาน
กลุ่ม เหรัญญิก เลขานุการกลุ่ม และประชาสัมพนัธ์ 

การศึกษาการไหลของงาน 
 ในการศึกษาขั้นตอนการไหลของงาน กลุ่มเกษตรกรบ้านเหมืองกวกั สามารถสรุปผล
การศึกษาการไหลของงานออกไดเ้ป็น 3 ขั้นตอนท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ก่อนการอบล าไย ระหวา่งอบล าไย 
และหลงัอบล าไย ดงัน้ี  
 1. ช่วงก่อนการอบล าไย กิจกรรมท่ีส าคญั คือ การแกะ การควา้นเมล็ด การลา้ง และการ
เรียงล าไย เพื่อรอเขา้เตาอบโดยใชร้ะยะเวลาในช่วงน้ีโดยเฉล่ียประมาณ 25 นาที (ต่อ 10 กิโลกรัม) 
 2. ช่วงการอบล าไย กิจกรรมท่ีส าคญั คือ การน าล าไยจดัเรียงเขา้เตาอบ การตรวจสอบ
ความแหง้ของล าไยระหวา่งอบ การควบคุมอุณหภูมิ และการเอาล าไยออกจากเตา ในช่วงน้ีจะใชร้ะยะ
เวลานานท่ีสุด โดยใช้ระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 10 ชัว่โมง (เร็วท่ีสุดประมาณ 8 ชัว่โมงและใช้
เวลานานท่ีสุดประมาณ 16 ชัว่โมง) 
 3. ช่วงหลงัอบล าไย กิจกรรมท่ีส าคญั คือ การคดัแยกล าไย การแกะล าไยออกจากกระดง้ 
(ซ่ึงระยะเวลาท่ีใชจ้ะข้ึนอยู่กบัปริมาณล าไยแห้งเป็นหลกั หากค านวณท่ีปริมาณทุก 5 กระดง้ จะใช้
เวลาประมาณ 12 นาที) การตากล าไย หรือการอบให้แห้งอีกคร้ัง (จะใช้เวลาประมาณ 3-5 ชัว่โมง) 
และการบรรจุหีบห่อ (จะใชเ้วลาประมาณ 2 นาทีต่อการบรรจุล าไย 40 กิโลกรัม) 
 ทั้งน้ีจากการศึกษาการไหลของงานมีขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการผลิตท่ีส าคญัสาม
ดา้น คือ ควรปรับปรุงดา้นความสะอาดในการผลิตเป็นอนัดบัแรก โดยเฉพาะในช่วงหลงัการอบเสร็จ
แลว้ ดา้นการจดัการควรปรับปรุงในเร่ืองของการควบคุมและการแบ่งงานกนัท าให้ชดัเจน และดา้น
การผลิตควรปรับปรุงในเร่ืองของการจดัสถานท่ีและการจดัท่าทางในการท างานของผูป้ฏิบติังานให้
ถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน 
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การอภิปรายผลการศึกษา 
 จากการอบรมจดัการบริหารจดัการกลุ่มพบว่าเกษตรกรมีความตระหนกัถึงความร่วมมือ
ร่วมใจกนัท างาน เสียสละ ความเป็นผูน้ า และผูต้าม ความสนิทสนม ผกูพนัความสามคัคี และสมาชิก
มีความสนใจในกิจกรรมกลุ่มมากข้ึน มีโครงสร้างและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
อยา่งชดัเจน 
 จากการศึกษาพบว่าหากจะสร้างความเขม้แข็งของกลุ่มแลว้การบริหารจดัการกลุ่มเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีสุด ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ความเช่ือมัน่ในตวัผูน้ า โดยเฉพาะหวัหนา้กลุ่ม ตอ้งมีความน่าเช่ือถือ และไวว้างใจได ้
 2.  มีความศรัทธา ความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาองคก์ร และสามารถน ากลุ่มล าไยอบแห้งไปสู่
การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัได ้
 3. ความซ่ือสัตย์สุจริต ทั้งระดับบุคคลและระดับกลุ่มไม่เอาเปรียบซ่ึงกันและกัน มี
คุณธรรมจริยธรรม และมีความจริงใจในการท างานรวมกนั 
 4.  การบริหารงานตอ้งมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้
 5. กลุ่มตอ้งมีเป้าหมายท่ีชดัเจน เพื่อให้กลุ่มมีจุดยืนเดียวกนั มุ่งสู่การท างานแบบมีส่วน
ร่วม โดยมีเป้าหมายเป็นตวัขบัเคล่ือนกิจกรรมของกลุ่ม 
 6. ต้องมีการประนีประนอมในระหว่างสมาชิกด้วยกัน เน่ืองจากต้องค านึงถึงความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลท่ีเป็นสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงอาจมีความคิดเห็นแตกต่างกนัได ้จึงจะสามารถท างาน
ร่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 




