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บทคัดยอ 
 

การวิจัยเร่ือง “แนวทางการเพิ่มศักยภาพและความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกร 
ในตําบลปาสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน” มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาศักยภาพดานการบริหาร
จัดการที่เปนอยูของกลุมแมบานเกษตรกร 2) พัฒนาแนวทางเพิ่มศักยภาพดานการบริหารจัดการ
กลุมของกลุมแมบานเกษตรกร  3) ศึกษาความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกรที่ เปนอยู  
4) พัฒนาแนวทางความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกร และ5) เพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอ 
การพัฒนาแนวทางการเพิ่มศักยภาพและความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกร โดยประยุกตใช
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม (Participatory Action Research) เปนวิธีวิทยาวิจัย 

ผลการวิจัย พบวา แนวทางการเพิ่มศักยภาพของกลุมแมบานเกษตรกรในตําบลปาสัก        
มีขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาบริบทกลุมแมบานเกษตรกรและคนหาทีมวิจัยหลัก 2) กําหนดทีมวิจัยรวม
และทําความเขาใจเรื่องงานวิจัยเพื่อทองถ่ิน 3) พัฒนาโจทยวิจัย 4) วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส
และอุปสรรคของกลุมแมบานเกษตรกร 5) ออกแบบกิจกรรมเพิ่มศักยภาพของกลุม 4 ดาน  
พัฒนาดานการจัดการกลุม พัฒนาดานคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ  พัฒนาดานบรรจุภัณฑ และ
พัฒนาดานการตลาด โดยใชกระบวนการเสริมองคความรูใหม การจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนความ



 จ 

คิดเห็นการฝกปฏิบัติจริง เพื่อนําไปสูการพัฒนา 6) ดําเนินการตามแผนกิจกรรม เชน การศึกษา 
ดูงาน การจัดกิจกรรมตลาดนัด การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรื่องบรรจุภัณฑ เปนตน 7) สรุปบทเรียน 
การดําเนินงาน และ8) วิเคราะหปจจัยที่เอื้อตอการเพิ่มศักยภาพของกลุมแมบานเกษตรกร 

แนวทางในการพัฒนาความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกรในตําบลปาสัก มีขั้นตอน 
ดังนี้ 1) ศึกษาความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกรในอดีตและที่เปนอยู 2) ออกแบบกิจกรรม
สรางความรวมมือระหวางกลุมแมบานเกษตรกร 3) ดําเนินการกิจกรรม เชน ประชุมประจําเดือน 
เพื่อให กลุมแมบานเกษตรกรไดมีโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ 
จัดกิจกรรมตลาดนัดแมบานเกษตรกร การจัดกิจกรรมเขียนโครงการพัฒนากลุมเพื่อเสนอ อบต. 
เปนตน 4) วิเคราะหขอมูล และ5) วิเคราะหปจจัย/เงื่อนไขที่มีผลตอการพัฒนาความรวมมือของ 
กลุมแมบานเกษตรกร 

นอกจากนี้ปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มศักยภาพของกลุมแมบานเกษตรกร ไดแก 1) ผูนํากลุม
แมบานเกษตรกร 2) สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร 3) อาชีพ 4) องคความรู ซ่ึงเปนประโยชนแก 
กลุมแมบานเกษตรกร 5) การประชุมรวมระหวางสมาชิกของกลุมแมบานเกษตรกร และ6) การฝก
ปฏิบัติจริงของกลุมแมบานเกษตรกรสวนปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาความรวมมือระหวางกลุม
แมบานเกษตรกร ไดแก 1) การมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณและปญหา เชนในการประชุม
ประจําเดือน 2) การรวมคิดรวมวางแผนและดําเนินกิจกรรม เชน การจัดตลาดนัด การรวมทํา
โครงการของเครือขาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ฉ 

Thesis Title Guideline to Strengthen Potential and Cooperation of Farmer Housewife 
Group in Pasak Sub-district, Mueang District, Lamphun Province 

  
Author   Miss Saowadee  Srifa 

 
Degree Master of Science (Agriculture) Agricultural Extension 

 
Thesis Advisory Committee 

Assoc. Prof. Dr. Avorn  Opatpatanakit Chairperson 
Assoc. Prof. Dusdee   Nalampang   Member 
Lect. Dr. Pornsiri   Seubpongsang   Member 

 
Abstract 

 
The objectives of the research titled “Guideline to Strengthen Potential and Cooperation 

of Farmer Housewife Group in Pasak Sub-district, Mueang District, Lamphun Province” were to 
1) identify existing managerial potential of the farmer housewife group, 2) develop guideline to 
increase their  managerial potential, 3) identify existing cooperation among farmer housewife 
groups, 4) develop guidelines to increase the cooperation of farmer housewife group, and 5) to 
analyze factors effecting such guideline to increase their potential and cooperation. Participatory 
action research was applied as the research  methodology. 

It was found that the process to increase their potential includes : 1) identify farmer 
housewife group context and search for farmer housewife researcher, 2) form farmer housewife 
researcher and increase understanding about community-based research, 3) identify research 
questions and proposal, 4) analyze strength ; weakness; opportunity and threat of farmer 
housewife group, 5) design activities for increasing potential in 4 dimension, that are group 
management ;  product quality; packaging and marketing, 6) implement activities such as tour 



 ช 

study;  market fair and meeting, 7) reflection on lesson learned , and 8) analyze factors effecting 
guideline to increase farmer  housewife group potential. 

Furthermore, guideline to develop cooperation found to be : 1) analyze the past 
cooperation and its factors, 2) design activity to increase the cooperation, 3) implement activities 
such as sharing experiences in monthly meeting ; planning and organizing farmer  housewife 
group fair; and develop proposal submit to Pasak Administrative Organization, 4) reflection on 
lesson learned and 5) analyze factors effecting the development approach to increase farmer  
housewife group cooperation. 

It is also found that factors effecting guideline to increase farmer housewife group 
potential: 1) farmer housewife group leader, 2) farmer housewife group member, 3) farmer 
housewife occupation, 4) useful knowledge for farmer housewife group, 5) meeting between 
farmer housewife group, and 6) farmer’s housewife group practice. Similarly, the factors 
effecting the development of guideline to increase farmer  housewife group cooperation to be ; 1) 
opportunity to share experiences and problem in the monthly meeting, 2) opportunity to 
participatory think; plan and  organize their activities such as farmer housewife group marketing 
fair; and  participatory develop proposal submitted to Pasak Administrative Organization. 

 
 


