
บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
โครงการวิจัยเร่ือง “แนวทางการเพิ่มศักยภาพและความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกร

ในตําบลปาสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน”  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแนวทางการเพิ่มศักยภาพดาน
การบริหารจัดการกลุมและความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกรในตําบลปาสัก  อําเภอเมือง  
จังหวัดลําพูน รวมถึงการวิเคราะหปจจัยที่ทําใหกลุมแมบานเกษตรกรสามารถพัฒนาแนวทางการ
เพิ่มศักยภาพและความรวมมือใหดีขึ้น โดยผลการวิจัยมีรายละเอียดตามหัวขอตางๆดังนี้ 

1. บริบทตําบลปาสัก 
 1.1 บริบทของตําบลปาสัก 

1.1.1 อาชีพของสตรีตําบลปาสัก 
 - อดีต 

- ปจจุบัน 
   1.1.2 บทบาทสตรีดานการสรางรายได 
  1.2 กลุมแมบานเกษตรกรในตําบลปาสัก 
   1.2.1 การกอเกิด 
   1.2.2 การดําเนินงาน 
  1.3 ศักยภาพดานการบริหารจัดการที่เปนอยูของกลุมแมบานเกษตรกร 
 2. การพัฒนาแนวทางการเพิ่มศักยภาพของกลุมแมบานเกษตรกร 5 หมูบาน 
  2.1 แนวทางการเพิ่มศักยภาพของกลุมแมบานเกษตรกร 
   2.1.1 ดานการจัดการ 
   2.1.2 ดานคุณภาพผลิตภัณฑ 
   2.1.3 ดานบรรจุภัณฑ 
   2.1.4 ดานการตลาด 
   2.1.5 บทเรียน/ขอคนพบ 
 3. ความรวมมือในอดีตจนถึงปจจุบันของกลุมแมบานเกษตรกร 
  3.1 ความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกรกอนการดําเนินโครงการวิจัย 

4. แนวทางการพัฒนาความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกร 
  4.1 แนวทางการพัฒนาความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกร 
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5. ปจจัย/เงื่อนไข ที่มีผลตอการเพิ่มศักยภาพและความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกร 
  แบงออกเปน 2 ระดับ คือ 
  5.1 ระดับกลุม 
  5.2 ระดับความรวมมือระหวางกลุม 
  
4.1  บริบทตําบลปาสัก  
 4.1.1 บริบทตําบลปาสัก 

ตําบลปาสัก ตั้งอยูในเขตการปกครองของอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ประกอบไปดวย 18 
หมูบาน ไดแก  

หมูที่ 1  บานสันคะยอม    หมูที่ 2  บานหนองบัว  
หมูที่ 3  บานปาตึงงาม    หมูที่ 4  บานหลุก  
หมูที่ 5  บานหนองปลาขอ   หมูที่ 6  บานสันปาสัก  
หมูที่ 7  บานน้ําพุ    หมูที่ 8  บานหวยมาโกง  
หมูที่ 9  บานกอเปา    หมูที่ 10  บานหนองหลุม  
หมูที่ 11  บานหนองทา    หมูที่ 12  บานสันหลวง  
หมูที่ 13  บานหนองซิว    หมูที่ 14  บานหนองไซ  
หมูที่ 15  บานน้ําบอเหลือง   หมูที่ 16  บานทรายทอง 
หมูที่ 17  บานใหมรองแกลบ   หมูที่ 18  บานใหมจตุจักร 

 
จํานวนประชากรและครัวเรือน 

 มีจํานวนประชากรรวม 12,374 คน แยกเปนชาย 6,009 คน หญิง 6,365 คน มีความ
หนาแนนเฉลีย่ 110.43 คน/ตารางกิโลเมตร (ขอมูลสํานักงานทะเบียนราษฎร ณ เดือนตุลาคม 2550) 
จะเห็นวาประชากรเปนเพศหญิงถึงรองละ 51.4   ทกุฝายจึงจะตองใหความสําคัญในการพัฒนาสตรี
เหลานี้เพื่อใหสตรีมีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาชุมชนตาํบลปาสัก และไดแยกเปน 
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ตารางที่  2 จํานวนประชากรและครัวเรือนในตําบลปาสัก อําเภอเมือง จังหวดัลําพนู 
 

จํานวนครัวเรือน จํานวนประชากร 
หมูที ่ ช่ือหมูบาน 

ทั้งหมด เกษตรกร ชาย หญิง รวม 
1 สันคะยอม 267 159 422 492 914 
2 หนองบัว 275 41 311 322 633 
3 ปาตึงงาม 97 54 119 115 234 
4 บานหลุก 652 35 443 504 947 
5 หนองปลาขอ 118 51 161 186 347 
6 สันปาสัก 353 163 552 598 1,150 
7 น้ําพ ุ 234 76 356 377 733 
8 หวยมาโคง 207 87 269 315 584 
9 กอเปา 165 85 282 310 592 
10 หนองหลุม 157 20 240 241 481 
11 หนองทา 180 92 306 277 583 
12 สันหลวง 107 47 146 168 314 
13 หนองซิว 202 90 304 315 619 
14 หนองไซ 217 85 344 333 677 
15 น้ําบอเหลือง 275 33 223 223 446 
16 ทรายทอง 156 93 256 264 520 
17 บานใหมรองแกลบ 182 109 328 316 644 
18 ใหมจตจุักร 177 8 259 274 533 

รวม 4,021 1,328 5,321 5,630 10,951 
ที่มา : เอกสารแนวทางการพฒันาการเกษตรตําบลปาสัก กรมสงเสริมการเกษตร ป 2547 
 

สภาพการผลติ 
 การประกอบอาชีพของเกษตรกร ไดแก การทํานาปลูกขาวในฤดูฝน การทําสวนลําไย 
มะมวง ซ่ึงเกษตรกรมีความรูความชํานาญและประสบการณมายาวนาน มีการเลี้ยงสัตวที่สําคัญ 
ไดแก สุกร  และโคพื้นเมือง การเลี้ยงสัตวน้ํา เกษตรกรเลี้ยงกันไมมากนัก ถึงแมในพื้นที่ตําบลนี้จะ
มีสระน้ําจํานวนมาก แตจะใชสําหรับเก็บน้ําเพื่อใชในการทํานา  อยางไรก็ตาม เนื่องจากมีสถานี
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ประมงน้ําจืดตั้งอยูในพื้นที่ตําบล ในอนาคตคงมีการสงเสริมการเลี้ยงสัตวน้ําอื่นกันมากขึ้น ปจจุบัน
มีผูเล้ียงปลากินพืช 22 ครัวเรือน พื้นที่ 6 ไร การทําการเกษตรของเกษตรกรสวนใหญจะทํามากกวา 
1 กิจกรรม  ซ่ึงการทําการเกษตรในสมัยกอนใชแรงงานสัตวในการทํานา  คือ  วัว  ควาย ไถนา
ปจจุบันไดใชรถไถนาเดินตามหรือ  รถแทรกเตอรแทน เนื่องจากความสะดวกและความรวดเร็ว 
เพื่อพัฒนาการผลิตใหไดทั้งการผลิตและปริมาณ สําหรับเกษตรกรในพื้นที่ตําบลนี้ ใหความสําคัญ
ในการนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชกับกิจกรรมของตนเอง เชน การใชพันธุดี การปฏิบัติดูแลรักษา 
การใชสารเคมีใหถูกตองและปลอดภัย เปนตน ซ่ึงในระบบการเกษตรนั้นแมบานเกษตรกรถือเปน
กําลังสําคัญในการผลิต เชน การทํานา ทําสวน เล้ียงสัตวลวนแตเปนสิ่งที่ เรียกไดวาแมบาน
เกษตรกรเกือบทุกครัวเรือนตองปฏิบัติ ทําใหแมบานเกษตรกรนั้นมีความชํานาญในหลายๆดาน 
และเนื่องจากการคลุกคลีกับการเกษตรแลวแมบานเกษตรกรยังถือเปน    กลุมคนที่มีการประยุกตใช
ความสามารถที่มีอยูในการสรางรายไดใหกับครัวเรือน เชน การนําผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูป 
เปนตน   
 

บทบาทของสตรีในศาสนา และพิธีกรรม 
 ประชากรในตําบลนับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดจํานวน 16 แหง ชุมชนในอดีต หมูบานกับ
วัดมีความผูกพันอยางแนนแฟน เปนสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ในวันสําคัญทางศาสนา การทําบุญตาง 
ๆ ตามเดือนประเพณีที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ เชน ประเพณีที่เกี่ยวของกับการทํานา อาทิ พิธี
สูขวัญควาย การไหวพระแมโพสพ การสูขวัญขาวและการตาลขาวใหม เปนตน ประเพณีสงกรานต 
ลอยกระทง และประเพณีอีกหลาย ๆ อยาง ตลอดจนพิธีกรรม เชน การตั้งศาลพอบานของแตละ
หมูบาน เพราะเชื่อวาจะชวยปกปองรักษาหมูบานใหอยูเย็นเปนสุข อยางไรก็ตามในปจจุบัน 
พิธีกรรมที่เกี่ยวของกับการทํานาลดลง เพราะคนรุนใหมไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม เด็กและ
เยาวชนจากบางครอบครัวที่ทํานา อาจจะมีโอกาสไดเรียนรูบาง ซ่ึงบทบาทของสตรีเกี่ยวกับศาสนา
และพิธีกรรมถือวาผูหญิงมีการปฏิบัติเปนหลักดานความผูกพันและยึดถือปฏิบัติเปนกิจวัตรมากกวา
ผูชายโดยในการปฏิบัติหรือการรวมกิจกรรมตางๆเกี่ยวกับศาสนานั้นสตรีมักจะเกิดความรวมมือกัน
โดยปริยาย เพราะตางคนตางรูหนาที่ของตนเองและยึดหลักการปฏิบัติที่คลายคลึงกันซึ่งถือเปนสิ่งที่
ดีที่จะนําไปสูความรวมมือของคนในชุมชน 
  

การศึกษา 
 ในอดีต มีแตเด็กผูชายที่ไดเรียนหนังสือ  เพราะไดเปนเด็กวัดและเมื่อจบ ป.4 ที่โรงเรียนวัด
สันปาสักก็บวชเปนสามเณร และเรียนตอที่โรงเรียนเมธีวุฒธิการ สวนเด็กผูหญิงสวนมากจะจบ
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เพียง ป.4 และออกมาชวยพอแมทํานา ตอเมื่อมีโรงงานยาสูบขึ้นเมื่อประมาณป 2503 และเกิดนิคม
อุตสาหกรรมลําพูนขึ้นในป 2530 ก็ตองไปทํางานในโรงงาน  ปจจุบันการศึกษาของประชากรสวน
ใหญประมาณรอยละ 80 จบการศึกษาภาคบังคับคือ ป.4 และ ป.6 และประมาณรอยละ 15            
จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวนประชากรที่จบการศึกษาสูงกวาภาคบังคับจะมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น เนื่องจากเห็นความสําคัญ และมีความพรอมในดานเศรษฐกิจที่จะสงเสริมบุตรหลานใหมี
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ซ่ึงปจจุบันเด็กผูหญิงก็มีโอกาสและทางเลือกทางการศึกษาทัดเทียมกับ
เด็กผูชาย สําหรับสถานศึกษาในตําบลปจจุบัน มีโรงเรียนประถมศึกษา  8  แหงและโรงเรียน
มัธยมศึกษา 2  แหง  
  

บทบาทของสตรีในการสรางรายได 
 เนื่องจากตําบลปาสักเปนพื้นที่ที่มีความหลากหลายของชุมชน เชน พื้นที่ที่เปนชุมชน
การเกษตร พื้นที่ที่เปนชุมชนกึ่งเมืองกึ่งการเกษตร และพื้นที่ที่เปนชุมชนเมือง ทําใหการประกอบ
อาชีพของคน    ในพื้นที่มีหลากหลายอาชีพดวยกัน คือ  การเกษตร คาขาย รับจาง รับราชการ ธุรกิจ
สวนตัว  โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเกษตร คาขาย และรับจาง ซ่ึงสตรีในชุมชนถือวามีบทบาทสําคัญใน
การสรางรายไดเพราะ ไมวาจะเปนอาชีพใดมักจะเห็นแมบานเกษตรกรเต็มใจที่จะทําเสมอ และทํา
ไดทุอยาง ปจจุบันจะเห็นวาสตรีแมบานมีการรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งกลุมอาชีพขึ้นมาเพื่อสรางรายได
เสริมซึ่งถือเปนอีกบทบาทหนึ่งของสตรีในชุมชน 
 
 4.1.2 กลุมผลิตภัณฑในตําบลปาสัก  อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน 

ในตําบลปาสัก มีกลุมผลิตภัณฑที่ยังรวมกลุมเกี่ยวกับภาคการเกษตร  และการรวมกลุมที่
ทํานอกภาคเกษตร  จํานวน 14 กลุมอาชีพ (ขอมูลจากองคการบริหารสวนตําบลปาสักประจําป 
2550) เนื่องจาก มีการสงเสริมใหมีการรวมกลุมขึ้นตามนโยบายของรัฐ ทําใหปจจุบันมีการรวมกลุม
เพิ่มมากขึ้น การสนับสนุนเงินทุนจากองคการบริหารสวนตําบล จึงเปนทางเลือกหนึ่งที่ทําใหกลุมมี
เงินในการลงทุน  ซ่ึงทําใหกลุมผลิตภัณฑชุมชนมีการดําเนินการกูยืมจากองคการบริหารสวนตําบล 
แตบางกลุมก็ยังมีการรวมกลุมที่มีเพียงรายชื่อสมาชิกในกลุมเพื่อใชเปนเครื่องมือในการขอ
งบประมาณสนับสนุน แตมีการดําเนินงานเปนนิติบุคคล รวมถึงการมีรายช่ือกลุมแตไมมีการ
ดําเนินงาน  ซ่ึงในการจัดตั้งกลุมนั้นมีทั้งการจัดตั้งขึ้นเองโดยไมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
เชน กลุมน้ําพริกตาแดงบานหลุก และการจัดตั้งโดยการสนับสนุนจากหนวยงานงาน เชน กลุมพริก
ลาบบานสันคะยอมไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบล และกลุมพริกลาบบาน     
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สันปาสักไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานสหกรณจังหวัดลําพูน เปนตน ซ่ึงสามารถจําแนกกลุม
ผลิตภัณฑ ออกไดเปน 2 ประเภท คือ 
 1. กลุมอาชีพเกี่ยวกับการเกษตร  ไดแก 
  1.1 กลุมพริกลาบ กลุมหมูหวาน หมู 1 บานสันคะยอม   

1.2 กลุมสหกรณขาวสาร หมู 3 บานปาตึงงาม 
1.3 กลุมขาวสาร หมู 4 บานหลุก 
1.4 กลุมพริกลาบ หมู 6 บานสันปาสัก 
1.5 กลุมพริกลาบ หมู 5 บานหวยมาโกง 
1.6 กลุมขนมทองมวน หมู 18 บานใหมจตุจักร 

 2. กลุมอาชีพนอกภาคการเกษตร 
 2.1 กลุมผลิตดอกไมไยบัว  หมู 2 บานหนองบัว 
 2.2 กลุมผาทอมือ  หมู 5 บานหนองปลาขอ 

2.3 กลุมน้ําดื่ม หมู 7 บานน้ําพุ 
2.4 กลุมรองเทา หมู 11 บานหนองทา 
2.5 กลุมรองเทา หมู 13 บานหนองซิว 
2.6 กลุมเย็บผา  หมู 14 บานหนองไซ 
2.7 กลุมรับเหมาทําอาหาร หมู 15 บานน้ําบอเหลือง 
 

กลุมผลิตภัณฑภาคการเกษตร สวนใหญเปนกลุมอาชีพเสริม เพราะอาชีพหลักก็คือทํานา 
หรือรับจาง   ซ่ึงปญหาก็คือ การทํางานไมเต็มที่  ขาดการมีสวนรวมภายในกลุม  การบริหารจัดการ 
และการรวมแกไขปญหา  ผนวกกับการขาดตลาดที่ชัดเจน  ทําใหกลุมยังไมมีการพัฒนาเทาที่ควร   
มีสตรีเพียงบางกลุมเทานั้นที่ยึดเปนอาชีพหลัก เชน กลุมหมูหวาน  

กลุมที่ทํานอกภาคเกษตร มีสาเหตุหลากหลายสาเหตุดวยกัน เชน  พื้นที่ไมเหมาะกับ
การเกษตร  การขาดแคลนน้ํา และการอยูใกลเขตชุมชนเมืองและโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหตอง
ประกอบอาชีพอ่ืน ซ่ึงบางกลุมก็ยึดเปนอาชีพหลัก เชน กลุมทํารองเทาเพราะพื้นฐานเดิมเคยเปน  
ชางเย็บรองเทามากอน   เปนตน ซ่ึงปญหาสวนใหญเกี่ยวกับการตลาด และเงินทุนหมุนเวียน 
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แผนที่ท่ี 1  กลุมผลิตภัณฑ ในตําบลปาสัก  (พัฒนาโดยกลุมแมบานเกษตรกรเมื่อ มิถุนายน 2551) 

หมูที ่8 
บานหวยมาโกง 

หมูที ่10 
บานหนองหลุม 

หมูที ่13 
บานหนองซิว 

หมูที ่9 
บานกอเปา 

หมูที ่6 
บานสันปาสกั 

หมูที ่3 
บานปาตึงงาม 

หมูที ่14 
บานหนองไซ 

หมูที ่7 
บานน้ําพ ุ

หมูที ่11 
บานหนองทา 

หมูที ่1 
บานสันคะยอม 

หมูที ่4 
บานหลุก 

หมูที ่18 
บานใหมจตุจักร 

หมูที ่12 
บานสันหลวง 

หมูที ่16 
บานทรายทอง 

หมูที ่17 
บานใหมรอง

แกลบ 

              ผลิตภัณฑอาหาร 
              ผลิตภัณฑใชสอย 

หมูที ่2 
บานหนองบัว 

หมูที่ 15 
บานน้ําบอเหลือง 

เหนือ 

ใต 

ออก ตก 

เทศบาลตําบลเวียงยอง 

เทศบาลตําบลบานกลาง 

ตําบลศรีบัวบาน 

ตําบลเหมืองจี ้

    ขนมไทย 

    รองเทา  

    สมนุไพรผง 

 

    ผาทอมือ  

หมูที ่5 
บานหนองปลาขอ 

       ดอกไมใยบัว  
        พริกลาบ 
       น้ํายาลางจาน

 พริกลาบ 
 หมูหวาน 

  ขนมทองมวน
น้ําพริกเผาลาํไย

น้ําพริกตาแดง 
น้ําพริกเผาลาํไย

     รองเทา 

   ขาวแตน 

    พริกลาบ 

    น้ํายาลางจาน 

      ดอกไมไย
บัว 
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4.1.3 ศักยภาพดานการบริหารจัดการที่เปนอยูของกลุมแมบานเกษตรกรทั้ง  5 กลุม  ใน
ตําบลปาสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

1. กลุมพริกลาบสมุนไพร  หมู 1  บานสันคะยอม ตําบลปาสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
ประวัติกลุม 
กลุมพริกลาบบานสันคะยอมจัดตั้งขึ้นเมื่อ ป 2543  โดยเริ่มแรกนั้นแมบานเกษตรกรอยากมี

รายไดพิเศษ นอกจากการทํานา  จึงทําการรวมกลุมกัน โดยของบประมาณสนับสนุนจากองคการ
บริหารสวนตําบลปาสัก  โดยมีนางจินดา  กิติสัก เปนประธานกลุม  ใชภูมิปญญาชาวบานในการทํา
น้ําพริกลาบ น้ําพริกเผา  เพื่อใหแมบานมีรายไดเสริม  เร่ิมแรกใชแรงงานคนในการผลิต พอจําหนาย
ไดมากขึ้นและ   มีการสงออกนอกหมูบาน ก็เร่ิมใชเครื่องมือชวย เชนเครื่องบด  เครื่องอบ เพื่อ
พัฒนาระบบการผลิตใหทันสมัยและสะอาดขึ้น ปจจุบันมีสมาชิก 31 คน สถานที่ติดตอ  หมู 1    
บานสันคะยอม โทร. 053-537820 , 053-537829 หรือ 089-2614561 

โครงสรางกลุม 
1. นางสาวจินดา    กิติสัก  ประธานกลุม 
2. นางผองศรี  สมนาศักดิ์  รองประธาน 
3. นางปนัดดา  พิงคะสัน  เลขานุการ 
4. นางบาลทอง  ใจตึง  เหรัญญิก 
5. นางจิราพร  แสงทอง  ประชาสัมพันธ 
การบริหารจัดการกลุม 
1. ดานการจัดการ มีการวางระบบโครงสรางของกลุมอยางชัดเจน ใชระบบการรวมหุน

สมาชิก  หุนละ   100  บาท   เพื่อเก็บเปนตนทุนการผลิต  อํานาจการตัดสินใจขึ้นอยูกับทีม
คณะกรรมการหรือผูนํากลุมเปนสวนใหญ  มีการจัดวาระการประชุมประจําปแตไมคอยมีการ
ประชุมปรึกษาหารือกัน  

 2. ดานการผลิต ทําการผลิตเดือนละ  2 คร้ัง คร้ังละ  10 -20  กิโลกรัม ใชแรงงานครั้งละ   
3-4  คน  วัตถุดิบสวนใหญจะซื้อมาจากตลาดในเมือง (ใชสมุนไพร 18-19 ชนิด) เพราะสามารถ
เลือกสินคาไดตามตองการ สวนแรงงาน  จะเปนทีมงานเดิมเปนสวนใหญโดยจายเปนคาแรง
คนทํางาน สวนสมาชิกที่เหลือจะไดรับเงินปนผลรายป 

3. ดานการเงิน มีการทําสมุดบัญชีรายรับ-รายจายของกลุม 
4. ดานการตลาด  มุงเนนตลาดในชุมชนเปนสวนใหญ ยังไมคอยมีการจําหนายนอกพื้นที่  

มีทั้งการใหเชื่อสินคา การขายปลีกและการขายสง ชวงที่วัตถุดิบมีราคาแพงก็จะลดปริมาณ
ผลิตภัณฑลงเล็กนอย ขายขวดละ  10  บาท แตไมขึ้นราคา 
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2. กลุมน้ําดื่ม  กลุมขาวสาร  กลุมน้ําพริกตาแดง หมู 4 บานหลุก  ตําบลปาสัก อําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน 

ประวัติกลุม 
กลุมน้ําดื่ม  เร่ิมจัดตั้งขึ้นเมื่อ พฤษภาคม ป 2549  มีสมาชิกอยูประมาณ 100 กวาคน เปน

การผลิตน้ํา R.O. ที่สงขายในหมูบาน โดยกรรมการจะมีการกรอกน้ํากันประจําทุกวันอาทิตยและ
พฤหัสฯ  

กลุมขาวสาร  จัดตั้งขึ้นเมื่อป  2548 โดยมีสมาชิกประมาณ 100 กวาคนเชนกัน  กลุมเขาสาร
ตั้งขึ้นเพื่อเปนการชวยเหลือชาวบานภายในหมูบาน  โดยมีการตั้งรานคาขายขาวสารใหกับคนใน
หมูบาน  สามารถที่จะซื้อโดยทําการเชื่อไวและนําเงินมาจายภายหลัง  ซ่ึงในการจัดตั้งชวงแรกๆนั้น
ก็ไปกูเงิน  จากองคการบริหารสวนตําบลปาสักมาดําเนินการ โดยจุดเดนของกลุมขาวสารอยูที่การ
ใหความชวยเหลือ  ซ่ึงกันและกัน  แตก็มีจุดออนคือบางครั้งมีการเชื่อแลวไมนําเงินมาจายทําใหมี
เงินหมุนเวียนลดลง  

กลุมน้ําพริกตาแดง เร่ิมจัดตั้งขึ้นเมื่อ มิถุนายน  2550 ที่ผานมา  กลุมแมบานเกษตรกรอยาก
ที่จะคงรักษาสูตรน้ําพริกแบบดั้งเดิมไวซ่ึงเปนอาหารพื้นบาน ที่มีมาตั้งแตรุนปูยา-ตายายและยังไมมี
หมูบานอื่นทําการผลิต จึงไดมาซึ่งน้ําพริกตาแดงสูตรดั้งเดิม ซ่ึงปจจุบัน มีสมาชิกจํานวน 8 คน แตก็
ยังคงทีมงานเดียวกับกลุมขาวสารและน้ําดื่ม  ซ่ึงไดรับการตอบรับที่ดี ในชวงแรกผลิตครั้งละ 5-7 
กิโลกรัม ก็สามารถจําหนายหมดภายในไมกี่วัน และมีคนนิยมบริโภคมากขึ้น โดยขายใหกับแมคา
ในหมูบาน ขายรานคา   ในหมูบาน และขายปลีกใหกับบุคคลทั่วไป สถานที่ติดตอน้ําพริก  อาคาร 
อ.ส.ม.  บานหลุก              โทร. 089-2650551  หรือ  053-584749 

โครงสรางกลุม 
 1. นางเยาวลักษณ    ตันมูลสุข  ประธานกลุม 
 2. นางสังขทอง    หลากาศ  รองประธาน 
 3. นางแกวภา   ปนสัก   รองประธาน 
 4. นางนวลคํา   อินิจา   เลขานุการ 
 5. นางเกสินี   ใจติ   เหรัญญิก 
 6. นางบัวคํา   บุญศิริ   ผูชวยเหรัญญิก 
 7. นางพัชรีย   สังฆะษะ   ประชาสัมพันธ 
 8. นางลินจง   ลาวนันท   ครุภัณฑ 
 9. นางมยุรี   บุญศิริ   กรรมการ 
 10. นางจรวยพร  สารบุญมา  กรรมการ 
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 11. นางวิลัย  กันทะสัก   กรรมการ 
 12. นางอนงค  ชมมัชยา   ผูทรงคุณวุฒิ 
 13. นางวิลัย   เครื่องพนัส   ที่ปรึกษา 
 14. นางวันชุรีย   กาซอง   ที่ปรึกษา  

การบริหารจัดการกลุม 
1. ดานการจัดการ กลุมขาวสารใชระบบการรวมหุนสมาชิก หุนละ 10 บาท สวนกลุม

น้ําพริก   ตาแดงไมมีการรวมหุน  มีการแยกโครงสรางกลุมชัดเจน มีการจัดวาระการประชุม
ประจําปและมีการประชุมปรึกษาหารือกันเปนครั้งคราว โดยยึดหลักการปฏิบัติตามแบบดั้งเดิมที่
เคยปฏิบัติคือมีการหารือเมื่อมีประเด็นเรงดวน หรือการแบงเงินปนผลรายป 

2. ดานการผลิต วัตถุดิบสวนใหญจะซื้อมาจากตลาดในเมือง เพราะสามารถเลือกสินคาได 
เพราะวัตถุดิบไมมีในหมูบาน เชน พริก กระเทียม ปลารา  มีการผลิตดวยกรรมวิธีที่สะอาด สดและ
ใหม      สวนแรงงาน จะเนนการชวยกันของสมาชิกกลุมซึ่งตองสละเวลามาทําโดยไมไดคาแรง 

3. ดานการเงิน มีการทําสมุดบัญชีรายรับ-รายจายของกลุม 
4. ดานการตลาด เนนตลาดในชุมชนเปนสวนใหญยังไมคอยมีการจําหนายนอกพื้นที่ ซ่ึงมี

ทั้งขายปลีกและขายสง 
 

3. กลุมสตรีสหกรณพริกลาบสันปาสัก  หมู 6  บานสันปาสัก ตําบลปาสัก  อําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน 

ประวัติกลุม 
เร่ิมจัดตั้งกลุมเมื่อป 2542 โดยไดคําแนะนําจากพอหลวงประเสริฐ กิติศักดิ์ วาควรจะมี

อาชีพเสริมภายในหมูบาน และพริกลาบก็เปนสิ่งที่ชาวบานบริโภคอยูเปนประจํา  จึงรวมตัวกัน
จัดตั้งกลุมขึ้นมา โดยมี นางสําราญ กิติศักดิ์ เปนประธานกลุม และมีสมาชิกเริ่มแรก  20 คน โดยขอ
เงินทุนสนับสนุนจากสํานักงานสหกรณจังหวัดลําพูนโดยใชวัดสันปาสักเปนสถานที่ทําการผลิต
และผลิตครั้งละ 5 กิโลกรัม มีการปรับปรุงสูตรไปเรื่อยๆ การดําเนินการชวงแรกขาดทุนเพราะยังไม
ติดตลาดทําใหสมาชิกลดลงเหลือเพียง  3-4 คน   ผลิตครั้งละ 5 กิโลกรัม ซ่ึงก็จําหนายไมหมด และ
ไดรับเสียงสะทอนจากโรงเรียนวาเหม็นกลิ่นพริก จึงยายสถานที่มาทําที่บานนายประเสริฐ  
บานเลขที่ 54/1 ม. 6 จนถึงปจจุบัน ตอมาจึงเริ่มหาวิธีการใหม โดยมีการรวมหุนกัน หุนละ 10  บาท 
และมีพอหลวงประเสริฐคอยชวยเหลือในเรื่องของการอํานวยความสะดวก ชวยไปสงที่ตลาดบาง 
นําไปขายใหบาง ทําใหเร่ิมเปนที่รูจักมากขึ้น และไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานสหกรณจังหวัด
ลําพูนในเรื่องของอุปกรณ เชน เครื่องอบพริก เครื่องโมพริก ตลอดจนการปรับปรุงรูปแบบของ
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ฉลาก และป 2546 ไดเงินสนับสนุนจาก อบจ.ลําพูน เปนเงิน 5,000 บาท ไดรับการสนับสนุนจาก 
อบต.ปาสัก เปนเครื่องคั่ว และตูใสของ ปจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 125 คน สถานที่ติดตอ บาน
โนเนม หนาตลาดสันปาสัก โทร.081-7069036 หรือ       นางบรรทม ตรีมา โทร 053-537263 

 
โครงสรางกลุม 

 1. นางสําราญ   กิติศักดิ ์  ประธานกลุม 
 2. นางบรรทม   ตรีมา  รองประธาน 
 3. นางประทุมพร  พิงคะสัน  เลขานุการ 
 4. นางอารีย  นันทะศกัดิ ์  เหรัญญิก 
 5. นางอําพร  ลือศักดิ์  ประชาสัมพันธ 

การบริหารจัดการกลุม 
1. ดานการจัดการใชระบบการรวมหุนกับสมาชิก หุนละ 10 บาท มีการแบงเงินปนผลใน

แตละป  รอยละ 1 บาท อํานาจการตัดสินใจอยูที่ประธานและคณะกรรมการกลุมเปนหลัก ขาดการ
ปรึกษาหารือภายในกลุมเพราะสมาชิกมีเยอะ อาศัยการปฏิบัติแบบเดิมๆ คือ มีการประชุมตอเมื่อมี
การแบงเงินปนผลหรือเกิดเรื่องเรงดวน 

2. ดานการผลิต วัตถุดิบสวนใหญจะซื้อมาจากตลาดในเมืองเชียงใหม  เพราะมีราคาถูก  
และ     มีวัตถุดิบครบตามตองการ  คือ พริก  ลูกผักชี  ดีปลี และสมุนไพร และมีซ้ือในหมูบานบาง
คือ ตะไคร  ดีปลี  กระเทียม โดยมีการผลิตดวยกรรมวิธีที่สะอาด สดและใหม ดวยสวนผสมคือ 
พริกแหง กระเทียม  ดีปลี  ดําเบา  เม็ดผักชี  กระวาน  ตะไคร  ปวยกั๊ก  พริกหอม(มะแขวน)  จัน
บาน  จันจี๋  เปนตน          สวนแรงงาน จะเนนการชวยกันของสมาชิกกลุม ซ่ึงก็เปนทีมงานเดิม
ตลอดแตจะไดรับเปนคาจางแรงงานซึ่งตองสละเวลามาทํา สวนสมาชิกคนอื่นก็จะไดรับการปนผล
ตอนสิ้นปเพียงอยางเดียวเพราะมีอาชีพประจําและทนตอกรรมวิธีในการผลิตที่ทั้งรอนอบอาวและมี
กล่ินฉุนไมไหว ขาดการชวยเหลือกันภายในกลุมรวมตัวกันไดยาก 

3. ดานการเงนิ มีการทําสมุดบัญชีรายรับ-รายจายของกลุม 
4. ดานการตลาด เนนตลาดในชุมชนเปนสวนใหญเพราะถือวาเปนอาหารทองถ่ินที่นิยม

บริโภคภายในทองถ่ินภาคเหนือ ยังไมคอยมีการจําหนายนอกพืน้ที่ภาคเหนือแตก็มบีาง เชน กาด
บานแซม     กาดบานโฮง  กาดเมืองใหม  กาดบานใหมจตุจักร  และมีการสงตามบานภายใน
หมูบาน  และโรงเรียน  โดยราคาโหลละ 100  ซ่ึงมีทั้งขายปลีกและขายสง 

วิธีทําพริกลาบ 
1. นําพริกแหงมาคั่วในเครื่องคั่วพริก 
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2. นําเครื่องเทศตางๆมาคั่ว 
3. นําพริกและเครื่องเทศที่คั่วแลวไปโมหรือบด 
4. นําสวนผสมทั้งหมดมาผสมคลุกเคลาใหเขากัน 
5. นําไปบรรจขุวดใหเรียบรอยพรอมที่จะจําหนาย 
 
4. กลุมพริกลาบ หมู 8 บานหวยมาโกง ตําบลปาสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
ประวัติกลุม 
เร่ิมจัดตั้งเมื่อ ตุลาคม  2548  เร่ิมจากสังเกตจากคนในหมูบานชอบซื้อพริกลาบจึงรวมกลุม

ผลิตกันเพื่อทีช่าวบานจะไดไมตองซื้อจากหมูบานอื่น เพราะเปนอาหารที่บริโภคเปนประจําอยูแลว 
โดยเริ่มจากการลองผิดลองถูก จนไดรสชาติที่ถูกใจ และไดการสนับสนุนจาก  องคการบริหารสวน
ตําบลปาสัก และมีการรวมหุนกันเองระหวางสมาชิกโดยมี นางเพ็ญทอง กุณะแสงคํา เปนประธาน
กลุม ซ่ึงมีสมาชิกทั้งหมด  81  คน  

โครงสรางกลุม  
1. นางเพ็ญทอง  กุณะแสงคํา    ประธานกลุม 
2. นางอินทริา  เนตรแสนสัก  รองประธานกลุม 
3. นางทัศนีย  เรืองศักดิ ์   เลขานุการ 
4. นางกาบ  แกวเนตรสัก   เหรัญญิก 
5. นางบังอร  บัวรสสัก   กรรมการ 
การบริหารจัดการกลุม 
1. ดานการจัดการ ใชระบบการรวมหุนกับสมาชิก หุนละ 50 บาทมีการแบงเงินปนผลใน

แตละป คือคนที่ทําได  60 %  สมาชิกได  35 %  และที่เหลือเขากองทุน  5%   อํานาจการตัดสินใจ
อยูที่ประธานและกรรมการเปนหลัก ขาดการปรึกษาหารือกันภายในกลุมเพราะสมาชิกมีจํานวน
มาก และยังขาดการชวยเหลือกัน 

2. ดานการผลิต  ทําการเดือนละครั้ง  คร้ังละ  5  กิโลกรัม ใชแรงงาน  10  คน วัตถุดิบก็จะ
ซ้ือมาจากตลาดเมืองเชียงใหมเพราะราคาถูก  ซ่ึงก็จะใชสมุนไพรหลักๆ คือ พริก  ดําเบา  มะแหลบ  
ดีปลี   พริกหอม(มะแขวน) เปนตน ตนทุนในการผลิตจะไมมีผลตอราคาขาย เพราะถาตนทนุสงูกจ็ะ
นํามาเฉลี่ยกับชวงที่ตนทุนต่ํา จุดเดนจะอยูที่รสชาติถูกปากชาวบาน สวนแรงงาน จะเนนการชวยกนั
ของสมาชิกกลุม ซ่ึงก็เปนทีมงานเดิมเพียง 4-5 คน สวนสมาชิกคนอื่นก็จะรอการปนผลเพราะมี
อาชีพประจําที่ไมเอื้อตอการทํา ยังขาดการชวยเหลือกันภายในกลุมรวมตัวกันไดยาก 

3. ดานการเงิน มีการจดบัญชีรายรับ-รายจายของกลุม 
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4. ดานการตลาด เนนตลาดในหมูบานและรานคาเปนสวนใหญ  ตลาดยังมีนอย 
 
5. กลุมขนมทองมวน หมู 18 บานใหมจตุจักร  ตําบลปาสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
กลุมขนมทองมวนบานใหมจตุจักร จัดตั้งขึ้นเมื่อ กรกฎาคม 2544 เร่ิมจากการที่แมบานไมมี

งานทํา จึงคิดสรางกลุมขึ้นมาเพื่อใหมีรายไดและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน โดยเริ่มจากทํา
โครงการสนับสนุนจาก องคกรบริหารสวนตําบลปาสัก ในการซื้ออุปกรณ เตาทําขนมและเปนทุน
หมุนเวียนใหกับกลุม โดยมีสมาชิก 9 คน และมีนางกุลธิกา ทวมเจริญเปนประธาน ซ่ึงกวาจะไดมา
เปนสูตรขนมในปจจุบันก็มีการปรับปรุงสูตรมานานเพราะแมบานแตละคนก็ยังเปนมือใหมในการ
ผลิต มีสวนผสม คือ มะพราว แปง  น้ําตาล ไข  ผลไม (กลวย ฝกทอง เผือก มะเขือเทศ มะมวง 
ลําไย) ผักสมุนไพร (แครอท ตนหอม ผักชี โหระพา กะเพรา)  สถานที่ติดตอ  กลุมทําขนททอง
มวนบานใหมจตุจักร  โทร. 083-3198024 

โครงสรางกลุม 
 1. นางกุลธิกา  ทวมเจริญ  ประธานกลุม 
 2. นางพวงวรรณ  จีนมัชฌา รองประธาน 
 3. นางบุญมี   ก่ําแกว  เลขานุการ 
 4. นางพิมพวรา  วงศบุตร  เหรัญญิก 

การบริหารจัดการ 
1. ดานการจัดการ เนื่องจากสมาชิกในกลุมมี 9 คน คอนขางที่จะควบคุมไดและพบปะกัน

เปนประจํา ทําใหมีการพูดคุยกันบอย แตอํานาจการตัดสินใจจะอยูที่ผูนํากลุมเปนหลัก  
2. ดานการผลิต วัตถุดิบสวนใหญ เชน กะทิ แปง น้ําตาล จะซื้อมาจากตลาดซึ่งจะใชแตของ

ที่มีประโยชนมีคุณคาทางอาหาร และทําการผลิตดวยกรรมวิธีที่สะอาด สดใหม และใชผลไมตาม
ฤดูกาลมาผลิต สวนแรงงาน จะเนนการชวยกันของสมาชิกกลุม ซ่ึงก็เปนทีมงานที่มีหนาที่ประจําอยู
แลวเพราะในการทําขนมจะใชแรงงานตามหนาที่ความรับผิดชอบซึ่งตองสละเวลามาทํา  

3. ดานการเงิน มีการทําสมุดบัญชีรายรับ-รายจายของกลุม 
  4. ดานการตลาด เนนตลาดในชุมชนเปนสวนใหญ ตามรานคาในตลาดหรือรานคาชุมชน 
ซ่ึงยังไมคอยมีการบุกเบิกตลาดนอกพื้นที่เพราะยังไมมีจุดเดนพอ  



 
 

 

54

ตารางที่  3 การเปรียบเทียบ การบริหารจัดการของกลุมแมบานเกษตรกรในตําบลปาสัก 
 

กลุมผลิตภัณฑ ดานการจัดการกลุม ดานการผลิต ดานการตลาด 
กลุมพริกลาบ  ม.1  - ใชระบบการรวมหุน  

 - อํานาจการตัดสินใจขึ้นอยูกับประธานและ
กรรมการ   
- มีการจัดโครงสรางกลุม 
- มีการจัดวาระการประชุมประจําป  
- จัดทําสมุดบัญชี 

- ผลิตเดือนละ  2 ครั้ง ครั้งละ  10-20  กิโลกรัม  
- วัตถุดิบสวนใหญซื้อมาจากตลาดในเมือง  
- ผสมสมุนไพรกวา 20 ชนิด 
- แรงงานเปนทีมงานเดิมโดยจายเปนคาแรง
คนทํางาน  
 

- เนนตลาดในชุมชนเปนสวนใหญ -มีการให
เชื่อสินคา  
- ชวงที่วัตถุดิบมีราคาแพงก็จะลดปริมาณ
ผลิตภัณฑลง แตไมขึ้นราคา 

กลุมน้ําพริกตาแดง ม.4 - ไมมีการรวมหุนสมาชิก 
- มีการจัดวาระการประชุมประจําปและมี
การประชุมหารือกันเปนครั้งคราว  
- จัดทําสมุดบัญชี 

- วัตถุดิบสวนใหญจะซื้อมาจากตลาดในเมือง 
- เปนสูตรดั้งเดิม 
- เนนการชวยกันของสมาชิกกลุมซึ่งตองสละ
เวลามาทําโดยไมไดคาแรง 

- เนนตลาดในชุมชนเปนสวนใหญ 

กลุมพริกลาบ ม.6 - ใชระบบการรวมหุน  
- อํานาจการตัดสินใจอยูที่ประธานหรือ
คณะกรรมการ  
- ขาดการปรึกษาหารือกันภายในกลุมขาด
การชวยเหลือกันภายในกลุมรวมตัวกันได
ยาก  
- จัดทําสมุดบญัชี 

- ผลิตเดือนละ 2-3 ครั้ง 
- วัตถุดิบสวนใหญจะซื้อมาจากตลาดเชียงใหม   
- มีการซื้อวัตถุดิบในหมูบานบาง 
- ผสมสมุนไพร 14 ชนดิ มีกลิ่นหอม 
- แรงงานเปนทีมงานเดิมตลอดซึ่งจะไดรับคาแรง  

- เนนตลาดในชุมชนเปนสวนใหญ 
- มีตลาดตางจังหวัด 
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กลุมผลิตภัณฑ ดานการจัดการกลุม ดานการผลิต ดานการตลาด 
กลุมพริกลาบ ม.8 - ใชระบบการรวมหุนกับสมาชิก  

- อํานาจการตัดสินใจอยูที่ประธานและ
กรรมการ 
- ขาดการปรึกษาหารือกันภายในกลุม 
- ขาดการชวยเหลือกันรวมตัวกันไดยาก 
- มีการจดรายรับ-รายจาย 

- ทําการผลิตเดือนละครั้ง   
- วัตถุดิบก็จะซื้อมาจากตลาดเมืองเชียงใหม  
- ตนทุนในการผลิตจะไมมีผลตอราคา 
- แรงงานทีมงานเดิม 

- เนนตลาดในหมูบานและรานคาเปนสวน
ใหญ   
 

กลุมขนมทองมวน 
 ม.18 

- ไมมีการระดมหุน 
- สมาชิกพบปะกันเปนประจํา มีการพูดคุย
กันบอย  
- อํานาจการตัดสินใจจะอยูที่ผูนํากลุมเปน
หลัก 
- จัดทําสมุดบัญชีรายรับ-รายจาย 

- วัตถุดิบสวนใหญซื้อจากตลาดในเมือง 
- มีสูตรเฉพาะ มีคุณคาทางอาหาร และผสมผลไม
ตามฤดูกาล 
- เปนทีมงานที่มีหนาที่ประจําที่ตองใชความ
ชํานาญ 

- เนนตลาดรานคาในชุมชน และรานอาหาร
ชุมชน  
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4.2. แนวทางการเพิ่มศักยภาพของกลุมแมบานเกษตรกร 5 หมูบาน 
จากการดําเนินการโครงการวิจัยเร่ือง “แนวทางการเพิ่มศักยภาพและความรวมมือของกลุม

แมบานเกษตรกรในตําบลปาสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน” ผูวิจัยไดประยุกตใชการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซึ่งเปนการวิจัยและพัฒนาผูวิจัย ทีมวิจัยกลุมแมบานเกษตรกร และกลุม
แมบานเกษตรกรในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการวิจัย โดยจะเริ่มตั้งแตรวมคิด รวม
วางแผน รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ   รวมประเมินผลและรวมรับผลที่เกิดจากการดําเนินงานและ
สรุปบทเรียนตลอดจน    รวมหาวิธีแกไขปญหา และรวมพัฒนาตอไป ซ่ึงจากการวิจัยคร้ังนี้เนนการ
เสริมพลังสตรีใหมีบทบาทมากขึ้นในชุมชนและสามารถดําเนินการอยูไดดวยตัวเอง โดยสามารถ
สรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้ 

 
4.2.1 การทบทวนสถานการณการบริหารจัดการและปญหาของกลุมแมบานเกษตรกร ท้ัง 5 

หมูบาน 
 หลังจากการการคัดเลือกทีมวิจัยรวม ผูวิจัยไดดําเนินการจัดเวทีประชุมเพื่อใหกลุมแมบาน
ไดทบทวนตัวเองและทราบถึงปญหาของกลุมโดยใชเครื่องมือ ที่เรียกวาการวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน โอกาสและอุปสรรค (Strength, Weakness, Opportunity และ Threat: SWOT) โดยให
กลุมแมบานเกษตรกรแบงกลุมและเขียนสะทอนขอมูลของกลุมตนเอง และออกมานําเสนอ เพื่อ
เปนการรูจักตัวเองและนําขอดี ขอเสีย ไปหาแนวทางปรับใชกับกลุม ซ่ึงไดผลดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 – 4  การสะทอนขอมูลเกี่ยวกับกลุมซึ่งเปนผลจากการวิเคราะห SWOT ของทีมวิจยั 
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ตารางที่ 4  ผลจากการวิเคราะห SWOT ของกลุมพริกลาบบานสันคะยอม 
 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W) 
     การผลิต : สถานที่ทําการผลิตสะอาด แยกเปน
สัดสวน  อุปกรณสะอาด  ทันสมัยมีสวนผสมจาก
สมุนไพรกวา  20 ชนิด  ทําใหมีก ล่ินหอม  ทีม
คนทํางานมีความสามัคคี รูหนาที่และชวยเหลือกัน 
ผนวกกับผูนําเปนคนใฝเรียนรูในสิ่งใหมๆ  
      คุณภาพ : มีกล่ินหอม รสชาติถูกปากคนใน
พื้นที่ 
      การจัดการ : มีการจดรายชื่อกลุมลูกคา  
      การตลาด : ผลิตภัณฑเปนที่นิยมในหมูบาน 
 

      การผลิต : ทีมคนทํางานเปนคนกลุมเดิมไมมี
การหมุนเวียน  
       การจัดการ : ผูนํามีภาระหนาที่ที่ตอง
รับผิดชอบทําใหบางครั้งไมสามารถทํางานไดเต็มที่
ทาํใหสมาชิกตางก็ละเลยเชนกัน   
       การตลาด : ขาดองคความรูเกี่ยวกับการจัดการ
ดานการตลาด  เชนการติดตอตลาด บิ๊กซี  ตลาด
เมืองใหม  การติดตอหางราน   การประชาสัมพันธ
มีน อย   ไมมี คนช วยในการบุก เบิกช องทาง
การตลาด และการขาย 
       บรรจุภัณฑ: รูปแบบผลิตภัณฑสีสันไมดึงดูด
กลุมลูกคา 
 

โอกาส (O) ขอจํากัด (T) 

     - การไดรับเงินสนับสนุนจากสํานักงานเกษตร
อําเภอ 
     - การไดรับการสนับสนุน อุปกรณการประกอบ
อาชีพจากองคการบริหารสวนตําบลปาสัก 
     - การดูงานนอกสถานที่  เชน ลําปาง  ลําพูน  
ประจวบคีรีขันธ และการฝกอบรมตางๆ 

 

      - ภายในตําบลปาสักมีกลุมผลิตพริกลาบจํานวน 
3 กลุม และภายในอําเภอก็มีผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน
จํานวนหลายกลุม ผนวกกับพริกลาบเปนผลิตภัณฑ
ที่มีการบริโภคเฉพาะกลุม 
      - วิกฤตน้ํามันแพงทําใหตนทุนในการขนสง
สินคาสูงขึ้น 
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ตารางที่ 5  ผลจากการวิเคราะห SWOT ของกลุมน้ําพริกตาแดง ขาวสาร บานหลุก 
 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W) 

  น้ําพริกตาแดง 
      การผลิต : มีการผลิตที่สด   ใหม  ไมผสมสาร
กันบูด และสะอาด 
      คุณภาพ : รสชาติถูกปากกลุมลูกคาทั้งในและ
นอกหมูบาน 
      การจัดการ : สมาชิกในกลุมมีการชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน เขาใจซึ่งกันและกัน 
 
  ขาวสาร 
     การตลาด : กลุมสมาชิกสามารถเชื่อสินคาได
เพราะถือเปนคนในหมูบานเดียวกันตองชวยเหลือ
กัน 
    
 

      น้ําพริกตาแดง 
      การผลิต : สถานที่ผลิตยังไมเปนสัดสวนรวมถึง
อุปกรณที่ ใช ในการผลิตคอนขาง เก าและไม
เหมาะสมกับงาน 
      คุณภาพ : เนื่องจากไมมีการผสมสารกันบูดเมื่อ
เปดฝาทิ้งไวทําใหเกิดเชื้อรา 
       บรรจุภัณฑ : บรรจุภัณฑยังไมเหมาะสม
เทาที่ควร ฉลากยังไมดึงดูดลูกคา 
        การตลาด : เนื่องจากเปนผลิตภัณฑใหมที่เพิ่ง
เ ร่ิมทําการผลิต ทําใหตลาดมีนอยและขาดการ
ประชาสัมพันธรวมถึงสมาชิกกลุมยังขาดการคิด
ริเร่ิมในการทํางาน และขยายชองทางการตลาด 
 
      ขาวสาร 
       การตลาด : การใหสมาชิกเชื่อสินคาบางรายไม
นําเงินมาจาย ทําใหเงินทุนหมุนเวียนลดลง 
 

โอกาส (O) ขอจํากัด (T) 

    ขาวสาร 
     การไดรับเงินทุนสนับสนุนจากองคการบริหาร
สวนตําบลปาสัก 
   น้ําพริกตาแดง 
   มีโอกาสเขารวมเวทีประชุมรวมกับกลุมอื่นๆทํา
ใหมีแรงบนัดาลใจและเกิดการกระตุน 
 

- 
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ตารางที่ 6  ผลจากการวิเคราะห SWOT ของกลุมพริกลาบบานสันปาสัก 
 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W) 
       การผลิต : มีระบบการผลิตที่สดใหม ไมใสสาร
กันบูด มีสวนผสมของสมุนไพรถึง 14 ชนิดทีมงาน
ในการผลิตมีความเขาใจและรวมมือกัน 
       คุณภาพ : คุณภาพของผลิตภัณฑ รสชาติดี 
หอม เก็บไวไดนานกวา 6 เดือน 
       การจัดการ: มีบัญชีสรุปและการประชุม
ประจําปเพื่อแจแงรายละเอียด 
       บรรจุภัณฑ : ปดมิดชิด สีสันสวยงามดึงดูด 

        การผลิต :  ในการผลิตคนทํางานมีนอย  ไมมี
การสลับหมุนเวียนคนทํางาน มีคนทํางานประจํา 4-
5  คน  สถานที่ทําการผลิตไมเปนสัดสวน รวมถึง
ไมมีการฝกคนใหมที่จะมารับชวงงานตอ 
        การตลาด : ชองทางการขยายตลาดยังไมกวาง
เทาที่ควร 
        การจัดการ : ผูนํากลุมมีบุคลิกที่คอนขางเขิน
อาย ไมกลาแสดงออกและขาดความมั่นใจในตัวเอง  
 

โอกาส (O) ขอจํากัด (T) 
       ไดรับการสนับสนุนอุปกรณในการผลิต เชน 
เครื่องอบพริก, คั่วพริก จากองคการบริหารสวน
ตําบลปาสัก 
        ไดรับการเงินสนับสนุนการลงทุน 45,000 จาก 
สหกรณจังหวัด และการใหความรูเร่ืองทําบัญชี 
        ได รับการสนับสนุนเงินกูยืมจากองคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน เปนเงนิ 50,000 บาท 
       ไดรับการสนับสนุนจากวิทยุชุมชนในหมูบาน
ชวยประชาสัมพันธผลิตภัณฑ 
        ไดรับการชวยเหลือจากเครือญาติเกี่ยวกับการ
ทําบัญชีกลุม 

        ภายในตําบลปาสักมีกลุมผลิตพริกลาบจํานวน 
3 กลุม และภายในอําเภอก็มีผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน
จํานวนหลายกลุม ผนวกกับพริกลาบเปนผลิตภัณฑ
ที่มีการบริโภคเฉพาะกลุม 
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ตารางที่ 7  ผลจากการวิเคราะห SWOT ของกลุมพริกลาบบานหวยมาโกง 
 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W) 
      คุณภาพ : รสชาติถูกปากคนในหมูบาน 
 
 

       การจัดการ : ความพรอมของสมาชิกในกลุมมี
นอย จํานวนสมาชิกในการผลิตไมแนนอนแนนอน
และยังขาดความรวมมือกันในการรวมกลุม  
รวมตัวกันยาก 
 

โอกาส (O) ขอจํากัด (T) 
      ไดรับการสนับสนุนเงินทุนจากองคการบริหาร
สวนตําบลปาสัก   
 

       ภายในตําบลปาสักมีกลุมผลิตพริกลาบจํานวน 
3 กลุม และภายในอําเภอก็มีผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน
จํานวนหลายกลุม ผนวกกับพริกลาบเปนผลิตภัณฑ
ที่มีการบริโภคเฉพาะกลุม  
      อาชีพของสมาชิกกลุมไมเอื้ออํานวยตอการ
รวมกลุมและการผลิต 
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ตารางที่ 8  ผลจากการวิเคราะห SWOT ของกลุมขนมทองมวนบานใหมจตุจักร 
 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W) 
      การผลิต : ผลิตจากพืชผลไมตามฤดูกาลใน
ทองถ่ิน ซ่ึงประกอบดวยคุณคาทางอาหารสูงและ
หาไดงายรวมถึงอุปกรณการผลิตไมยุงยากซับซอน 
มีเพียงไมกี่ชนดิ เชน เตา ภาชนะใสวัตถุดบิ เปนตน  
และมีวิธีการผลิตที่งายไมซับซอนสามารถระบุ
ความหวานได 
      คุณภาพ : ผลิตภัณฑมีความหอม หวานกลม
กลอม มีเอกลักษณเร่ืองการผสมะผลไมตามฤดูกาล 
      การจัดการ : ผูนํามีความกลาแสดงออกดาน
ความคิด กลาพูด กลาเสี่ยงและเปนคนทํางานเร็ว 
ซ่ึงมีผลตอการบริหารจัดการกลุมและการตัดสินใจ
ตางๆรวมถึงสมาชิกภายในกลุมมีความซื่อสัตยตอ
กลุมลูกคาและจริงจังในการทํางาน  
      การตลาด : มีการสํารวจตลาดสม่ําเสมอและ
ขยันในการเปดชองทางการตลาด 

      การผลิต: สถานที่ในการผลิตไมเปนสัดสวน 
และสมาชิกในกลุมมีนอย 
       การจัดการ : ผูนํามีอํานาจการตัดสินใจสูงทํา
ใหการมีสวนรวมของสมาชิกในการรวมคิดมีนอย 
       การตลาด : การขยายชองทางการตลาดยังไม
กวางพอ ผนวกกับการประชาสัมพันธมีนอย 
      ผลิตภัณฑ : รูปแบบบรรจุภัณฑยังไมเปนที่
ดึงดูดลูกคา ฉลากสินคาไมชัดเจน 
 
 

โอกาส (O) ขอจํากัด (T) 
      - ไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวน
ตําบลปาสักเกี่ยวกับงบประมาณ  การดูงานนอก
สถานที่ และการเขาฝกอบรมตางๆ 
      - ภายในตําบลมีการจัดตั้งกลุมออมทรัพยระดับ
ตําบลซึ่ ง เปนแหลง เงินกู สํ าหรับกลุมแมบ าน
เกษตรกร 
       - ได รับการสนับสนุนเกี่ ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพกลุมจากสํานักงานเกษตรอําเภอและ
องคกรพัฒนาชุมชนในการฝกอบรมอาชีพตางๆ 

      - เนื่องจากภาวะวิกฤตน้ํามันแพงทําใหเพิ่ม
ตนทุนการขนสงแตไมสามารถขึ้นราคาขาย
ผลิตภัณฑ 
      - ปจจุบันผลิตภัณฑประเภทขนมขบเคี้ยวมีมาก
ทําใหเกิดคูแขงทางการขาย 
 

ซ่ึงจากการดําเนินการครั้งนี้ทําใหกลุมแมบานเกษตรกรไดรูจักตนเองทราบถึงสถานการณ
ของกลุมและทราบถึงปญหาของกลุม  
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ตารางที่ 9  เปรียบเทียบการวิเคราะห SWOT ของกลุมแมบานเกษตรกรที่มีผลิตภัณฑชนิดเดียวกนั 
 

พริกลาบ การวิเคราะห 

บานสันคะยอม บานสันปาสัก บานหวยมาโกง 
จุดแข็ง (S) การผลิต : สถานที่ทําการผลิต  อุปกรณ

สะอาดทันสมัย  มีสวนผสมจากสมุนไพร
กวา 20 ชนิด  ผูนําเปนคนใฝเรียนรูในสิ่ง
ใหมๆ   
คุณภาพ : มีกลิ่นหอม รสชาติถูกปากคนใน
พื้นที่ 
การจัดการ : มีการจดรายชื่อกลุมลูกคา  
การตลาด : ผลิตภัณฑเปนทีน่ิยมในหมูบาน 

การผลิ ต  : มี ร ะบบการผลิ ตที่ สด ใหม  มี
สวนผสมของสมุนไพรถึง 14 ชนิด  ทีมงานใน
การผลิตมีความเขาใจและรวมมือกัน 
คุณภาพ : รสชาติดี หอม เก็บไวไดนานกวา 6 
เดือน 
การจัดการ: มีบัญชีสรุปและการประชุม
ประจําป 
บรรจุภัณฑ : ปดมิดชิด สีสันสวยงามดึงดดู 

คุณภาพ : รสชาติถูกปากคนในหมูบาน 

จุดออน (W) การผลิต : คนทํางานเปนคนกลุมเดิม  
การจัดการ : ผูนํามีภาระหนาที่ที่ตอง
รับผิดชอบบางครั้งไมสามารถทํางานได 
 การตลาด  ขาดองคความรู เกี่ ยวกับการ
จัดการดานการตลาด  การประชาสัมพันธ        
 บรรจุภัณฑ : รูปแบบผลิตภัณฑไมดึงดูด
กลุมลูกคา  

การผลิต :  ในการผลิตคนทํางานมีนอย  สถานที่
ทําการผลิตไมเปนสัดสวน รวมถึงไมมีการฝก
คนใหมที่จะมารับชวงงานตอ 
การตลาด : ชองทางการขยายตลาดยังไมกวาง 
การจัดการ : ผูนํากลุมมีบุคลิกที่คอนขางเขินอาย 
ไมกลาแสดงออกและขาดความมั่นใจในตัวเอง  
 

การจัดการ : ยังขาดความรวมมือกันในการ
รวมกลุม  รวมตัวกันยาก 
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การวิเคราะห พริกลาบบานสันคะยอม พริกลาบบานสันปาสัก พริกลาบบานหวยมาโกง 
โอกาส (O) - ไดรับเงินสนับสนุนจากสํานักงานเกษตร

อําเภอ 
 - การได รับการสนับสนุน  อุปกรณจาก
องคการบริหารสวนตําบลปาสัก 
- การดูงานนอกสถานที่ การฝกอบรม 
 

-ไดรับการสนับสนุนอุปกรณในการผลิต จาก
องคการบริหารสวนตําบลปาสัก 
-ได รับการ เงินสนับสนุนการลงทุน   จาก 
สหกรณจังหวดั และการใหความรูเรื่องทําบัญชี 
-ได รับการสนับสนุนเงินกูยืมจากองคการ
บริหารสวนจังหวัดลําพูน  
 -การสนับสนุนจากวิทยุชุมชนในหมูบานชวย
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑ 
 

ไดรับการสนบัสนุนเงินทุนจากองคการ
บริหารสวนตําบลปาสัก   

อุปสรรค/
ขอจํากัด (T) 

- ภายในตําบลปาสักมีกลุมผลิตพริกลาบ
จํานวน 3 กลุม และภายในอําเภอก็มี
ผลิตภัณฑชนิดเดียวกันจํานวนหลายกลุม 
- วิกฤตน้ํามันแพงทําใหตนทุนในการขนสง
สินคาสูงขึ้น 

ภายในตําบลปาสักมีกลุมผลิตพริกลาบจํานวน  
3 กลุมและภายในอําเภอก็มีผลิตภัณฑชนิด
เดียวกันจํานวนหลายกลุม ผนวกกับพริกลาบ
เปนผลิตภัณฑที่มีการบริโภคเฉพาะกลุม 

-ภายในตําบลมีกลุมผลิตพริกลาบหลายกลุม
  
-อาชีพของสมาชิกกลุมไมเอือ้อํานวยตอการ
รวมกลุมและการผลิต 
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จากตารางการเปรียบเทียบขางตนพบวากลุมผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน จะมีทั้งสถานการณ            
ที่คลายๆกัน เชน คนทํางานเปนคนเดิม  ประสบปญหาแบบเดียวกัน เชน ชองทางการตลาด และ
สถานการณที่ตางกัน เชน บทบาทผูนํา ซ่ึงวิธีการแกไขปญหานั้นสามารถดําเนินการดวยกันได สวน
กลุมผลิตภัณฑอ่ืน ก็สามารถนําวิธีการแกไขปญหาและมุมมองตางๆที่เปนประโยชนมาหนุนเสริม
กันได 

 
4.2.2 ผลการเรียนรูจากการดําเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพดานการจัดการกลุมแมบาน

เกษตรกร 
 การดําเนินการโครงการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมุงเนนเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มศักยภาพดานการ
จัดการ และการพัฒนาความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกร ซ่ึงการเพิ่มศักยภาพดานการจัดการ
กลุมนั้น ผูวิจัยไดจําแนกออกเปน 4 ดาน คือ  

1. การเพิ่มศักยภาพดานการจัดการของกลุม 
2. การเพิ่มศักยภาพดานคุณภาพผลิตภัณฑ 
3. การเพิ่มศักยภาพดานบรรจุภัณฑ 
4. การเพิ่มศักยภาพดานการตลาด 
 

4.2.2.1 การเพิ่มศักยภาพดานการจัดการของกลุมแมบานเกษตรกร 
กาจัดการกลุมในที่นี้ หมายถึง การจัดการทรัพยากรบุคคล  การเงิน การวางแผนงาน          

ที่เกิดขึ้นภายในกลุมเพื่อการพัฒนากลุมที่ดีขึ้น จากการดําเนินงาน ทีมวิจัยรวมไดเรียนรูเกี่ยวกับการ
พัฒนาดานการจัดการผานกิจกรรมตางๆ ซ่ึงเริ่มจาก 

1) การรวมวางแผนการปฏิบัติ  เปนกิจกรรมที่ทีมวิจัยรวมไดชวยกันระดมความคิดและ         
รวมวางแผนงานวาจะดําเนินการอยางไร  ซ่ึงตลอดระยะเวลาของการดําเนินการผูวิจัยใช
กระบวนการวางแผนใหกับทีมวิจัยไดรวมกันระดมความคิดเพื่อที่จะไดนํากลับไปปรับใชกับกลุม
ของตัวเอง  

2) การวิเคราะหศักยภาพของกลุม (SWOT) เปนกิจกรรมที่ทําใหกลุมแมบานเกษตรกร          
ไดทบทวนกลุมวาแตละกลุมมี จุดแข็ง จุดออนอยางไร  มีโอกาสในการสนับสนุนหรือไมและอะไร
ที่เปนอุปสรรคหรือขอจํากัดเกี่ยวกับกลุม เพื่อใหกลุมแมบานเกษตรกรไดรูจักตนเอง โดยใชวิธีการ              
การแบงกลุมตามหมูบานเพื่อใหแตละกลุมไดรวมกันแสดงความคิดเห็น และเขียนสะทอนขอมูล 
รวมถึงการออกมานําเสนอ บอกเลาใหกลุมอื่นๆไดรับทราบ กิจกรรมครั้งนี้มีผลทําใหทราบขอมูล
ของกลุมในระดับที่ลึกขึ้น ทราบสถานการณของกลุม วาแตละกลุมเปนอยางไรและทราบปญหา
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ของตัวเอง  เพื่อที่จะนําไปสูการวางแผนปรับปรุงแกไข และทีมวิจัยรวมยังไดเรียนรูกระบวนการ 
เชน การฝกเขียน            การนําเสนอผานการเลาเรื่องราว และการรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ถึงแมบางคนจะไมถนัดในการเขียนแตก็มีความพยายามอยางเต็มที่ในการเลาเรื่องราว  หลังจากการ
ทบทวนสถานการณของแตละกลุม ทีมวิจัยไดรวมกันกําหนดชวงระยะเวลาของการดําเนินงานวา
กิจกรรมไหนควรจะปฏิบัติกอนหรือหลังเพื่อที่จะไดชวยกันพัฒนากลุมใหดีขึ้น ซ่ึงจากกจิกรรมนีท้าํ
ใหเห็นบทบาทของทีมวิจัยที่ตางกัน เชน    นางกุลธิกา  ทวมเจริญ ซ่ึงเปนคนที่มีความมั่นใจใน
ตนเองสูง คิดเร็ว ทําเร็ว  และมีภาวการณเปนผูนําสูง มั่นใจในความคิดของตนเอง สวนสมาชิกจะมี
ความคิดที่บางครั้งแตกตางแตจะไมพูดโดยตรง แตหากใหมีการแสดงออกอยางอื่นเชนการเขียน จะ
กลาแสดงความคิดเห็นมากกวา ดังนั้นในการจัดเวทีประชุมสวนใช ผูวิจัยใชวิธีการเขียนและการ
นําเสนอ รวมทั้งการสรุปจากมติในที่ประชุม เพื่อที่สมาชิกทุกคนจะไดมีสิทธิ์ในการวมแสดงความ
คิดเห็น 

3) การฝกเขียนโครงการ เนื่องจากกลุมแมบานเกษตรกรมักจะมีโอกาสในการขอความ
สนับสนุนจากหนวยงานตางๆเปนประจํา แตกลุมแมบานเกษตรกรมักจะพลาดโอกาสเหลานั้น 
เพราะสมาชิกไมสามารถเขียนโครงการสงไปยังหนวยงานได  จึงมีกิจกรรมการฝกใหกลุมแมบาน
ไดฝกเขียนโครงการเพื่อฝกไวเปนประสบการณ โดยหลังจากที่เคยมีเจาหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล        ใหความรูเกี่ยวกับการเขียนโครงการ ซ่ึงสมาชิกก็ยังไมเขาใจเนื่องจากไมไดฝก
ปฏิบัติ จากนั้นจึงมีการ  ฝกเขียน ซ่ึงทีมวิจัยไดเรียนรูองคประกอบ และหลักการเขียนงายๆเกี่ยวกับ
การเขียนโครงการที่ถูกตอง พรอมทั้งการฝกการเขียนโครงการโดยการแบงกลุม และการนําเสนอ 
รวมถึงการเขียนความความรูสึกเกี่ยวกับการเรียนรู  โดยในกิจกรรมครั้งนี้ก็มีกลุมแมบานเกษตรกร
จากหมูบานอื่นเขามารวมเรียนรูดวย เชน กลุมแมบานเกษตรกรบานน้ําบอเหลือง  กลุมแมบาน
เกษตรกรบานสันหลวง เปนตน ซ่ึงสมาชิก  บางกลุมยังไมสามารถเขียนได เนื่องจากการเขียน
โครงการภายในระเวลาแค 2 ช่ัวโมงเปนเรื่องยาก แตก็มีบางกลุมที่สามารถเขียนไดและเขาใจ เพราะ
เคยมีประสบการณมากอนรวมถึงมีเด็กรุนใหมชวยในการกระตือรือรน และจากกิจกรรมนี้ทําให
มองเห็นบุคคลในพื้นที่ที่คอยใหคําแนะนํา เปนพี่เล้ียงใหกับกลุมอื่นๆ ในการเขียน เชน นางกุลธิกา  
ทวมเจริญ  นางเสาวณี  กิติศักดิ์ และ น.ส.จันทรสุดา  วรรณวิจิตร   

องคประกอบของโครงการ (อยางงาย) 
1. ช่ือโครงการ     โครงการอะไร 
2. ผูรับผิดชอบโครงการ    ใครทํา 
3. หลักการและเหตุผล    ทําไมตองทํา 
4. วัตถุประสงค     ทําเพื่ออะไร 
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5. เปาหมาย     ทําในปริมาณเทาใด 
6. วิธีดําเนินการ     ทําอยางไร 
7. สถานที่ดําเนินการ/ระยะเวลา   ทําที่ไหน / นานเทาใด 
8. งบประมาณ     ใชทรัพยากรอะไร เทาไร 
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ    เกิดอะไรขึ้นเมื่อส้ินโครงการ 
10. การประเมินผล    ทําไดบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไม 

 
ตารางที่ 10  ตัวอยางการเขียนโครงการอยางงายของกลุมแมบานเกษตรกรบานสันหลวง 
 

องคประกอบการเขียน การปฏิบตัิงาน 
1. ช่ือโครงการ โครงการจัดตัง้กลุมเย็บหมวก 
2. ผูรับผิดชอบโครงการ นางนิพนธ   วงศปญญา 
3. หลักการและเหตุผล เนื่องจากแมบานไมมีการรวมตัวกัน แตมีฝมือในการเย็บหมวก 

ทําบานใครบานมัน เพื่อใหแมบานไดรวมตัวกัน และสราง
รายไดเสริม 

4. วัตถุประสงค  - เพื่อใหแมบานมีการรวมกลุมกัน 
- เพื่อสรางรายไดเสริม 
- มีความสามัคคีในกลุม 

5. เปาหมาย สามารถเพิ่มสมาชิกไดมากกวา 2 คน 
6. วิธีดําเนนิการ - มีการทําความเขาใจ 

- ชักชวนเขากลุม 
7. สถานที่ดําเนินการ/ระยะเวลา บานนางนิพนธ   วงศปญญา 
8. งบประมาณ   - คาอุปกรณ 

  - วัตถุดิบ 
  - การประชุม          เปนเงิน 20,000 บาท 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ - มีการจัดตั้งกลุม 
- เพิ่มจํานวนการผลิต 
- กลุมมีความสามัคคี 
- มีรายไดเสริม 

10. การประเมนิผล - 
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ตารางที่ 11  ตัวอยางการเขียนโครงการอยางงายของกลุมแมบานเกษตรกรบานน้ําบอเหลือง 
  

หัวขอกิจกรรม การปฏิบตัิงาน 
1. ช่ือโครงการ โครงการจัดตัง้กลุมขนมทองมวน 
2. ผูรับผิดชอบโครงการ นางมานะ   หนอคําศักดิ ์
3. หลักการและเหตุผล  ปจจุบันเศรษฐกิจคอยขางประสบปญหาฝดเคือง ประชากรมี

รายจายมากขึน้ผนวกกับมีคนในหมูบานเปนจํานวนมากเพราะ
ใกลอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ทางกลุมจึงอยากจะมีรายได
เสริมภายในครอบครัว 

4. วัตถุประสงค  - เพื่อใหกลุมมรีายไดเสริม 
- เพื่อใหกลุมมคีวามสามัคคีกัน 
- เพื่อใหกลุมไมวางงาน 

5. เปาหมาย พนักงานในอตุสาหกรรมเครือสหพัฒนและคนในชุมชน 
6. วิธีดําเนนิการ - จัดหาสมาชิกกลุม 

- ทําความเขาใจ / แบงหนาทีก่ับกลุม 
- ศึกษาขอมูล และวิธีการทําที่ถูกตอง 
- เร่ิมปฏิบัติการ 

7. สถานที่ดําเนินการ/ระยะเวลา บานเลขที่ 148/4   ม. 15    ต.ปาสัก 
8. งบประมาณ งบ 20,000 บาท  

   - อุปกรณ 
   - วัตถุดิบ 

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ - กลุมมีรายไดเสริมมากขึ้น 
- กลุมมีความสามัคคี 
- กลุมมีงานทํา 
- มีตลาดที่ขยายไปไกลมากขึน้ 

 
 ซ่ึงจากการฝกเขียนโครงการนั้น ทําใหกลุมแมบานเกษตรกรมีความกลาในการเขียน
โครงการสงตอหนวยงานมากขึ้น  จะเห็นไดจากมีการเขียนเสนอโครงการเพื่อของบประมาณจาก
หนวยงานตางๆได เชน การของบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมตลาดนัดแมบานเกษตรกร
ของ ต.ปาสัก 
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ชื่อโครงการ :  ตลาดนัดกลุมสตรีแมบานเกษตรกรตําบลปาสัก 
หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันสภาพเศรษฐกิจ รายไดตํ่ากวารายจายสรางความลําบากใหกับคนในชุมชนทุกครัวเรือน กลุม
สตรีแมบาน ต.ปาสักจึง ไดมีการประชุมหารือกันเพื่อหาทางสรางรายไดและลดรายจายใหกับคนชุมชน และเปน
การกระตุนเศรษฐกิจภายในชุมชน โดยจัดงานเวทีตลาดนัดของกลุมสตรีแมบาน ต.ปาสัก ขึ้นเพื่อใหผูผลิตและ
ผูบริโภคซึ่งเปนกลุมเดียวกันและไดนําผลผลิตมาจําหนายและแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ชวยกันคิด ชวยกัน
ทํา ชวยกันซื้อ และติ-ชม ผลิตภัณฑเพื่อใหเงินทุนหมุนเวียนอยูในชุมชนและเปนการสงเสริมอาชีพการปลูกพืชผัก
สวนครัวและกลุมแปรรูปผลิตภัณฑอาหารตางๆ เพื่อสรางความเขมแข็งและความสามัคคีภายในกลุม และสามารถ
พ่ึงพาตนเองไดภายในชุมชน 

วัตถุประสงค 
1.เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการจําหนายสินคาและผลิตภัณฑภายในชุมชนและเปนการขยายชองทาง

การตลาดและสรางรายได 
2.เพื่อใหกลุมผูผลิตพบปะกลุมผูบริโภคและเก็บขอมูลการติ-ชม 
3.เพื่อใหคนในชุมชนไดอุดหนุนและบริโภคผลิตผลจากชุมชนดวยกันเอง 
4.เพื่อใหแมบานมีความกลาที่จะแสดงออกเพื่อเพิ่มศักยภาพการเปนผูนํา 
วิธีดําเนินงาน 
1. ใหกลุมสตรีแมบานนําพืชผักสวนครัวและผลิตภัณฑของของแตละหมูบานมาจําหนาย 
2. จัดเวทีใหแมบานแตละหมูบานนําเสนอผลผลิตและผลิตภัณฑของตัวเอง 
3. จัดเก็บขอมูลการติ-ชม จากผูบริโภคเพื่อนํามาปรับปรงุกับผลิตภัณฑ 
4. จัดเวทีประกวด แฟนซีขําขัน – ระบํายอนยุค ของแตละหมูบาน โดยใหผูชมเปนผูตัดสิน 
5. จัดรางวัลแกหมูบานที่เขารวมงาน 
สถานที่ดําเนินงาน  : ลานหนาวัดแมสารบานหลุก ม.4  ต.ปาสัก อ.เมือง จ.ลําพูน 
ระยะเวลาดําเนินงาน : 1 วัน ในวันที่ 19  มิถุนายน 2551  เวลา 15.00 น. เปนตนไป 
กลุมเปาหมาย : กลุมแมบานเกษตรกรทั้ง 18 หมูบานในตําบลปาสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
งบประมาณ :  
1.ของรางวัล 

- 3 รางวัลสําหรับผูชนะเลิศ  : 1000 700 500 ตามลําดับ 2 การแสดง เปนเงิน  4,400  บาท 
  - 20 รางวัล สําหรับทีมประกวด ทีมละ 150 เปนเงิน 3,000 บาท 
  - คาอาหารสวนกลาง  1,000  บาท 

2.สถานที่ 
  -คาโตะเกาอี้/คาน้ํา/คาไฟ     1,000  บาท 
  -คาตอบแทนคนชวยงาน      1,000  บาท 

3.อุปกรณการประชาสัมพันธ 
  -คาปายผาจัดงาน 2 ผืน      480      บาท 
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  -คาเอกสารใบปลิว       200      บาท 
  -กระดาษติ-ชม/กลอง      500      บาท 

4.คาเดินทาง     1,000      บาท 
5.อื่นๆ                      1,000     บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น   13,580 บาท 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. เพื่อสรางรายไดและลดรายจายใหกับครอบครัวในชุมชน 
2. เพื่อสงเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวปลูกทุกอยางที่กินและกินทุกอยางที่ปลูก 
3. เพื่อใหคนในชุมชนดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพื่อใหคนในชุมชนมทีุนหมุนเวียนในการดําเนินชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 
ผูรับผิดชอบโครงการ  
- สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองลําพูน 
- องคกรบริหารสวนตําบลปาสัก 
-     นางกุลธิกา ทวมเจริญ ประธานสตรีแมบาน ต.ปาสัก 

 
ลงช่ือ    .................................................   ผูนําเสนอโครงการ 

    (นางกุลธิดา  ทวมเจริญ) 
 

ตําแหนง ประธานกลุมสตรีแมบาน ตําบลปาสัก 

 
  

ซ่ึงจากการเขียนโครงการดังกลาวทําใหกลุมแมบานเกษตรกรไดรับการสนับสนุน
งบประมาณ จากหลายหนวยงานที่ทํางานพัฒนาตําบลปาสักดังนี้ องคการบริหารสวนตําบล 
สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองลําพูน และ นิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน 
 4) การศึกษาดูงานนอกสถานที่  เปนอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทีมวิจัยไดรวมเรียนรูเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของกลุมผลิตภัณฑที่ประสบความสําเร็จในการรวมกลุม ซ่ึงก็คือ กลุมกระเทียมโทนบาน     
ปาไผ และกลุมสมุนไพรผง ต.แมโปง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม  ในวันที่ 12 มีนาคม 2551 โดยมี       
กลุมแมบานเกษตรกรที่รวมเดินทาง 5 กลุมดวยกัน คือ กลุมพริกลาบบานสันคะยอม  กลุมน้ําพริก
ตาแดงบานหลุก  กลุมพริกลาบบานสันปาสัก กลุมขนมทองมวนบานใหมจตุจักร และแมบาน
เกษตรกร       บานน้ําบอเหลือง ซ่ึงมีจํานวนทั้งสิ้น 22 คน 
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ภาพที่ 5 และ ภาพที่ 6  บรรยากาศการศกึษาดูงานบานปาไผ ต.แมโปง อ.ดอยสะเก็ด    
จ.เชียงใหม 

 
4.1) โดยมีการวางแผนการดําเนินงานดังนี้ 

 ในการวางแผนการศึกษาดูงานนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดการ ระบบ
การผลิต การตลาด รวมถึงเทคนิคตางๆเกี่ยวกับกลุมเกษตรกรบานปาไผ กลุมแมบานเกษตรกรจึงทํา
การแบงกลุมรับผิดชอบงานเพื่อเพื่อใหกลุมไดมีการเรียนรูอยางทั่วถึง โดยมีการแบงกลุมดังนี้  

1. ระบบการจัดการ เชน การบริหารกลุม  โครงสรางกลุม  สมาชิกกลุม รับผิดชอบโดย 
กลุมแมบานฯหมู 18 

2. ระบบการผลิต เชน วิธีทํา บรรจุภัณฑ  ตนทุน รับผิดชอบโดยกลุมแมบานฯ หมู 1 
3. ดานการตลาด เชน การบุกเบิกตลาด การติดตอตลาด รับผิดชอบโดยกลุมแมบานฯ หมู 6 
4. ดานเทคนิคตางๆ เชน จุดเดน ส่ิงจูงใจ ถนอมอาหาร รับผิดชอบโดยกลุมแมบานฯ หมู 4 

 การดําเนินการ 
 เมื่อถึงกําหนดวันเดินทางกลุมแมบานเกษตรกรก็ไดดําเนินการตามแผนที่วางไวแต
เนื่องจาก   ในสถานการณจริงไมสามารถที่จะควบคุมใหเปนไปตามรูปแบบที่กําหนดไวได เพราะ
เวลาที่กระชั้นชิด และการบอกเลาขอมูลจากวิทยากร กลุมแมบานเกษตรกรจึงไมสมารถสอบถาม
ขอมูลทั้งหมดที่เตรียมไวไดแตก็พยายามที่จะชวยกันแลกเปลี่ยน ซักถามขอสงสัยรวมกับประธาน
กลุมอยางเต็มที่ ซ่ึงจากการดูงานครั้งนี้ทําใหสมาชิกไดทราบขอมูลตางๆเกี่ยวกับกลุมกระเทียมโทน
หลายประเด็น เชน การจัดการ       การรวมกลุม ระบบการผลิต การตลาด แตอาจมีประเด็นตกคาง
บาง เชน การจัดการดานการตลาด       เปนตน รวมถึงทราบเทคนิคในการประสบความสําเร็จ ดังนี้ 

4.2) เทคนิคในการประสบความสําเร็จ (จากนายก อบต.แมโปง นายทองสุข  ธาตุอินจันทร) 
1. ถาไมมีความรูในเรื่องไหน อยางไรก็ใหใชคนที่ทํางานเปนเปนคนชวย 
2. การลองผิดลองถูก  ตองใชเวลา  ขาดทุนหรือกําไรไมวาขอใหสินคามีคุณภาพ 
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3. การวางแผนลวงหนาโดยยึดหลักการประชาคมจะทําใหทราบเปาหมายที่ตองการและ
งายตอการดําเนินการและรูวาควรจะปฏิบัติอะไรกอนหลังอยางไร 

4. ควรมีการพูดคุยกัน ตกลงกัน ทําความเขาใจกันกอนที่จะปฏิบัติ (โกรธกันวันนี้หาม
ลุกลามถึงวันพรุงนี้) 

5. การตั้งกฎ 3 ขอ คือ 1.ตรงตอเวลา   2.รักษากฎ   3.ไมเอาเปรยีบกัน 
 6.มีการจดบันทึกทุกครั้งที่พูด ไมพูดปากเปลา 

4.3) การสรุปการศึกษาดูงาน 
 หลังจากการศึกษาดูงานแลวกลุมแมบานเกษตรกรก็ไดมีการจัดเวทีการสรุปการดูงานซึ่งถือ
เปนการประเมินผลส่ิงที่ไดเรียนรู ซ่ึงกลุมแมบานเกษตรกรสวนใหญพอใจกับการศึกษาดูงานครั้งนี้ 
เพราะไดเรียนรูประสบการณจากกลุมอื่น ไดเรียนรูแนวคิดในการดําเนินการที่สามารถนํามาปรับใช
กับกลุมของตนเองได  ไดเรียนรูการเกื้อหนุนกันของชุมชน เปนตน 
            “ แมชอบที่พอหลวงพูดถึง การรักษา กฎ 3 ขอ คือ การตรงตอเวลา  รักษากฎ และไมเอา
เปรียบกัน ถาเราคิดไดอยางนั้น แลวนํามาปฏิบัติกับกลุมก็จะดีมากเลย”   เปนคําบอกเลาจากกลุม
แมบานเกษตรกร คือ นางเยาวลักษณ  ตันมูลสุข  

ซ่ึงในการดูงานครั้งนี้ก็มีขอเสนอแนะคือ กลุมกระเทียมโทนดองควรมีการสาธิตวิธีการทํา
ใหดูเปนตัวอยาง และในบางประเด็นคําถามยังไมไดคําตอบเชน การจัดการเรื่องการตลาด เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 และ ภาพที่ 8 กลุมผลิตภัณฑใหมที่เกิดจากการศึกษาดูงาน 
 
นอกจากนั้นทีมวิจัยยังไดมีโอกาสชมการสาธิตทําสมุนไพรผง จากกลุมแมบานเกษตรกร      

บาน ปาไผ ซ่ึงหลังจากการศึกษาดูงานครั้งนี้ ทําใหเกิดกลุมผลิตภัณฑใหมจากแมบานเกษตรกร         
บานน้ําบอเหลืองคือกลุมสมุนไพรผง  ซ่ึงถือเปนสิ่งที่นายินดีที่การดูงานครั้งนี้เปนแรงกระตุนใหกบั  
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กลุมอื่นๆไดประกอบอาชีพ  และนอกจากการไดเรียนรูเกี่ยวกับกลุมแลว ส่ิงที่ทีมวิจัยไดเรียนรูเพิ่ม
คือ การศึกษาลักษณะของผูนํา และการติดตอประสานงานรวมถึงการเตรียมงาน 
  

5) การเรียนรูเร่ืองการจัดการบัญชี  บัญชีถือเปนเรื่องยากที่สมาชิกหลายคนยังไมเขาใจใน  
ระบบบัญชี ในแตละกลุมจะมีรูปแบบบัญชีที่แตกตางกันตามความถนัดของกลุม  เชน  กลุมพริก
ลาบ  บานสันปาสัก จะมีรูปแบบบัญชีที่มาจากสหกรณจังหวัดลําพูนเปนผูสอนมีความเปนระเบียบ
ตามแบบฉบับของบัญชีที่ถูกตอง กลุมขนมทองมวนบานใหมจตุจักร มีรูปแบบบัญชีตามแบบฉบับ
ของกลุมที่    ไมเคยผานการสอนจากหนวยงาน จะเปนแบบการจดเพื่อเขาใจไดงายตามความเขาใจ 
ซ่ึงบัญชีถือวาเปนสิ่งสําคัญในการรวมกลุม กลุมที่มีระบบบัญชีที่โปรงใสมักจะไมมีปญหาความไม
ไววางใจ แตบางครั้งบัญชีรูปแบบที่เขาใจยากถึงแมจะมีความถูกตองแตก็ยากที่สมาชิกจะเขาใจ 
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ืองการทําบัญชีอยางงายจึงเปนอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปนการเสริมองค
ความรูใหกับกลุมแมบานเกษตรกร โดยมีวิทยากรผูชํานาญ คือ ผศ.บุศบา  อารีย อาจารยประจํา
สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยพายัพ เปนผูใหความรูเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี โดยเริ่มจากให
ตัวแทนจากแตละกลุมออกมานําเสนอ   ระบบบัญชีของตนเอง และอาจารยจะคอยเสริมในดานที่ยัง
ไมสมบูรณ  ซ่ึงระบบบัญชีนั้นกลุมแมบานเกษตรกรทุกกลุมตางก็มีพื้นฐานเดิมที่ดีและมีการทําสมดุ
บัญชีอยูแลว  การจัดทําสมุดบัญชีไมมีรูปแบบตายตัวขึ้นอยูกับแตละกลุมวาจะออกแบบในรูปแบบ
ไหน สําคัญอยูที่ความถูกตองและครบถวนของขอมูลเพียงแตอาจตองเพิ่มเติมรายละเอียดที่
รอบคอบขึ้น เชนการแยกบัญชีกลุมออกจากสวนตัว          การคิดตนทุนที่รอบคอบเที่ยงตรง การ
ชวนคิดตนทุนการผลิตอยางละเอียด และการชวนคิดการคุมทุน ซ่ึงสมาชิกตางก็ใหความสนใจเปน
อยางดี โดยในเวทีนี้มีแมบานเกษตรกรจากหมูบานอื่นเขารวมเรียนรูดวยคือ แมบานเกษตรกรบาน
หวยมาโกง แมบานเกษตรกรบานน้ําบอเหลือง  แมบานเกษตรกรบานน้ําพุ เปนตน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 9 และ ภาพที่ 10 การหนุนเสริมเรื่องระบบบัญชี 
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4.2.2.2    การเพิ่มศักยภาพดานคุณภาพผลิตภัณฑ 
การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับกลุมตั้งแตระบบการผลิตของทุกกลุม ซ่ึงทําใหทราบวาแตละกลุมมี

ระบบการผลิตอยางไร ซ่ึงการผลิตนี้เปนสิ่งที่ปรับปรุงไดยากเปนสิ่งที่ทุกกลุมถือเปนสูตรของตัวเอง 
รวมทั้งสถานที่การผลิตก็เปนสิ่งที่เปลี่ยนไดยากเชนกัน ดังนั้นการพัฒนาดานคุณภาพจึงเปนสิ่งที่มี
การปรับปรุงไดงายกวา ทีมวิจัยจึงไดพัฒนาแนวทางสรางการเรียนรูของแมบานเกษตรกรเรื่อง
คุณภาพผลิตภัณฑโดยจัด “กิจกรรมตลาดนัดแมบานเกษตรกร” ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหแมบาน
เกษตรกรมีโอกาสไดพบปะกับลูกคาที่เคยซื้อผลิตภัณฑและลูกคาใหม และการเก็บขอมูลความ
คิดเห็น(ติ-ชม)ผลิตภัณฑ โดยที่ผูมารวมงานสามารถเขียนขอความติ-ชมไดอยางอิสระ ซ่ีงทําใหกลุม
แมบานเกษตรกรไดทราบเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา  ไดพูดคุยกับผูซ้ืออยางเปนกันเอง 
ยินดีและยอมรับการ    ติ-ชม โดยขอติที่สามารถปรับปรุงได กลุมผลิตภัณฑก็ยินดีที่จะปรับปรุง เชน 
การบรรจุในปริมาณที่คงที่ สวนที่ไมสามารถปรับปรุงได แมบานแตละกลุมไดอธิบายตอผูซ้ือ เชน 
การติเร่ืองของกลิ่นพริกลาบ เปนสิ่งที่ทางกลุมไมสามารถปรับเปลี่ยนไดเนื่องจากเปนสูตรในการ
ผลิต เปนตน และสิ่งที่ใหความสําคัญเปนอยางมาก ความสะอาด ความปลอดภัย และความคงที่ของ
รสชาติ  

 
4.2.2.3 การเพิ่มศักยภาพดานบรรจุภัณฑ 
บรรจุภัณฑของผลิตภัณฑถือเปนจุดดึงดูดลูกคาซึ่งกลุมแมบานเกษตรกรเชื่อวา ถา

ผลิตภัณฑ     มีบรรจุภัณฑที่เหมาะสมจะสามารถที่ดึงใหมีลูกคาเพิ่มขึ้นไดอยางนอยก็เปนการ
โฆษณาสินคาไดดี      วิธีหนึ่ง กระบวนการการพัฒนาดานบรรจุภัณฑเร่ิมจาก กลุมแมบานไดมีการ
นําเสนอบรรจุภัณฑ           ที่เปนอยูของแตละกลุมในเวทีประชุม ทําใหทราบวากลุมแมบาน
เกษตรกรบางกลุมยังอยากปรับปรุงบรรจุภัณฑของกลุมทีมวิจัย จึงไดจัดกิจกรรมเรียนรูเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงบรรจุภัณฑเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2550 โดยเชิญผูเชี่ยวชาญดานบรรจุภัณฑคือ อาจารย นงค
ณุช นทีพายัพทิศ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มาใหคําแนะนํา ซ่ึงผลที่ไดคือกลุม
แมบานเกษตรกรใหความสนใจเปนอยางมากมีทั้งทีมวิจัย และกลุมแมบานฯกลุมอื่นๆเขามารวม
แลกเปลี่ยน ซ่ึงหลายกลุมก็เร่ิมมีแนวทางหรือแนวคิดและมีความตองการ ในการปรับปรุงบรรจุ
ภัณฑกลุมของตัวเองใหดีที่สุด หลังจากกิจกรรมการเรียนรูคร้ังนี้พบวากลุมพริกลาบบานสันคะยอม 
ไดมีการนําความรูที่ไดมาปรับเปลี่ยนรูปแบบของโลโกแบบใหม คือ 
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ภาพที่  11 รูปแบบโลโกแบบเดิมของกลุมพริกลาบบานสันคะยอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12  รูปแบบโลโกใหมที่ไดรับการปรับปรุงของกลุมพริกลาบบานสันคะยอม 
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อบต.ปาสัก 
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มะแหลบ  มะแขวน  เมล็ดผักชี 
วิธีใช 
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                        10 - 

ภาพที่ 13 บรรจุภณัฑกลุม
หมูหวานบานสันคะยอม 

ภาพที่ 14 บรรจุภณัฑกลุม
ขนมทองมวนบานใหมฯ 

ภาพที่ 15 บรรจุภณัฑกลุม
พริกลาบบานสันปาสัก 
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4.2.2.4  การเพิ่มศักยภาพดานการตลาด 
 การตลาดถือเปนปญหาสําคัญของกลุมแมบานเกษตรกรตําบลปาสัก หลายกลุมตองยุติลง
เพราะขายผลิตภัณฑไมออก  ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของกลุมแมบานเกษตรกรดานการตลาดจึง
เปนสิ่งสําคัญซึ่งทีมวิจัยไดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาดานการตลาด ดังนี้ 

1) การพัฒนาศักยภาพดานการประชาสัมพันธ เนื่องจากกลุมแมบานเกษตรกรสวนใหญ
ประสบปญหาเรื่องการประชาสัมพันธผลิตภัณฑทําใหการตลาดมีนอย ดังนั้นการประชาสัมพันธ
กลุมผลิตภัณฑจึงเปนอีกวิธีการหนึ่งที่กลุมแมบานเกษตรกรใหความสําคัญและมีการดําเนินการเชิง
รุก เมื่อ          องคการบริหารสวนตําบลปาสักมีนโยบายสนับสนุนการเปดตัวศูนยจําหนาย
ผลิตภัณฑประจําตําบลขึ้น ทําใหกลุมแมบานเกษตรกรมีการวางแผนจัดทําสื่อประชาสัมพันธเพื่อ
เปนอีกชองทางหนึ่งที่จะสื่อใหชุมชนไดรับทราบ 

การจัดทําแผนพับกลุมผลิตภัณฑ การจัดทําวีซีดี การจัดบอรด  สวนหนึ่งมีผลเนื่องมาจาก
เพื่อใชในการเปดตัวศูนยแสดงสินคาและผลิตภัณฑตําบลปาสัก ทําใหกลุมตองการที่จะมีส่ือตางๆ
ไวเพื่อประชาสัมพันธกลุมของตนเอง โดยผูวิจัยไดประสานงานกับกลุมแมบานเกษตรกรเพื่อ
รวมกันวางแผนวาจะดําเนินการอยางไร จากนั้นก็ลงพื้นที่เพื่อทําความเขาใจเปนรายกลุมเกี่ยวกับ
รูปแบบของการออกแบบสื่อประชาสัมพันธและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องของรูปแบบ
ตางๆวาแตละกลุมตองการที่จะสื่อในรูปแบบไหนและมีขอจํากัดอะไรบาง โดยมีกลุมที่ใหความ
สนใจ จํานวน 9 กลุมคือ 

 1. กลุมพริกลาบบานสันคะยอม  2. กลุมหมูหวานบานสันคะยอม 
 3. กลุมขาวอินทรียบานสันคะยอม  4. กลุมน้ําพริกตาแดงบานหลุก  

  5. กลุมพริกลาบบานสันปาสัก  6. กลุมรองเทาบานหนองทา  
7. กลุมรองเทาบานหนองซิว  8. กลุมสมุนไพรผงบานน้ําบอเหลือง 

ภาพที่ 16 บรรจุภณัฑกลุม
พริกลาบบานสันคะยอม 

ภาพที่ 17 บรรจุภณัฑกลุม
สมุนไพรบานน้ําบอเหลือง 

ภาพที่ 18 บรรจุภณัฑกลุม
น้ําพริกตาแดงบานหลุก 
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9. กลุมขนมทองมวนบานใหมจตุจักร 
 1.1) การทําแผนพับกลุมผลิตภัณฑ มีการทําความเขาใจรวมกับกลุมผลิตภัณฑ และ

การรวมกันกําหนดรูปแบบของแผนพับ รวมถึงการรวบรวมขอมูลที่จะพิมพใสแผนพับ ซ่ึง
ประกอบดวยประวัติความเปนมา  ภาพผลิตภัณฑที่สมบูรณพรอมจําหนาย  ภาพขั้นตอนการผลิต/
กระบวนการตางๆพรอมคําบรรยาย  ภาพคณะทํางาน  สถานที่ติดตอ  เปนตน ซ่ึงผลที่ไดทําใหกลุม
แมบานมีแผนพับประจํากลุมไวสําหรับการประชาสัมพันธในงานตางๆ เชน งานเปดตัวศูนยแสดง
และจําหนายสินคาประจําตําบล  งานตลาดนัดกลุมแมบานเกษตรกร  การจําหนายสินคาตามที่ตางๆ 
เปนตน 

1.2)  การทําวีซีดีกลุม  การจัดทําวีซีดีรวมกลุมผลิตภัณฑเร่ิมตนจากการหารือ
รวมกับกลุมผลิตภัณฑเกี่ยวกับรูปแบการถายทําและบทพูดในวีซีดี ซ่ึงกลุมผลิตภัณฑคอนขางที่จะ
เกร็งสําหรับการถายสื่อชนิดนี้เพราะแตละกลุมยังไมเคยผานการถายทําสื่อวีซีดีมากอน โดยขั้นตอน
การถายทําจะตองเตรียมบทพูด การจัดฉากประกอบ และฝกการพูดคุย ซ่ึงขอมูลประกอบดวย 
ประวัติความเปนมาของกลุมโดยการสัมภาษณประธานกลุมหรือบุคคลที่สามารถใหขอมูลได  
วิธีการ/กระบวนการผลิตรวมถึงขั้นตอนการผลิตตางๆ อยางคราวๆ  การนําเสนอสินคาในรูปแบบ
สําเร็จรูปและสถานที่ติดตอที่สะดวก  ซ่ึงผลที่ไดทําใหกลุมแมบานเกษตรกรไดเรียนรูขั้นตอนการ
ถายทําวีซีดี การเตรียมขอมูลตางๆ และมีวีซีดีกลุมผลิตภัณฑไวสําหรับประชาสัมพันธ 
  1.3) การจัดบอรดประชาสัมพันธ เปนสื่อที่ไมยุงยากสามารนําขอมูลจากการถาย
ทําและการทําแผนพับมาประกอบไดเลย  โดยประกอบดวย  ประวัติความเปนมา  ภาพผลิตภัณฑที่
สมบูรณพรอมจําหนายภาพขั้นตอนการผลิต/กระบวนการตางๆพรอมคําบรรยาย  ภาพคณะทํางาน 

ซ่ึงการใชส่ือแบบนี้ทําใหมีคนสนใจกลุมผลิตภัณฑมากขึ้นไดการตอบรับที่ดีจาก
ชุมชน  รวมถึงกลุมเกษตรกรที่ไมไดรวมในการถายทําก็มีความสนใจมากขึ้นและอยากทําสื่อแบบนี้
เชนกัน และนอกจากไดส่ือประชาสัมพันธแลวกลุมบานเกษตรกรยังไดเรียนรูขั้นตอนและวิธีการใน
การจัดทํา ส่ือประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆมากขึ้น  รวมถึงมองเห็นชองทางในการขยายตลาด
ของผลิตภัณฑของตัวเองมากขึ้น และเล็งเห็นถึงความสําคัญของหนวยงานภายในชุมชนและกลาที่
จะขอความชวยเหลือและคําแนะนํามากขึ้น 

1.4) การทําปายผาประชาสัมพันธ 
 1.5) การจัดทําใบปลิว 
 1.6) การประชาสัมพันธผานวิทยุชุมชน 
การจัดทําปายประชาสัมพันธ การทําใบปลิว การประชาสัมพันธผานวิทยุชุมชน และการ

จัดทําแผนที่ 1 ตําบล หลายผลิตภัณฑ ลวนแตมีผลสืบเนื่องจากการที่กลุมแมบานเกษตรกรมีการ
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วางแผนในการจัดกิจกรรมตลาดนัดแมบานเกษตรกร ดังนั้นเพื่อใหกิจกรรมประสบความสําเร็จ
สวนหนึ่งอยูที่การประชาสัมพันธที่ทั่วถึงทําใหมีคนเขารวมกิจกรรม การจัดทําสื่อตางๆจึงเกิดขึ้น
จากการวางแผนงานของกลุมแมบานเกษตรกรเปนผูคิดริเร่ิม  ซ่ึงในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ตางๆลวนแตไดรับความรวมมือจากกลุมผลิตภัณฑเปนอยางดี ในการรวมวางแผนและใหขอมูลใน
การจัดทํา  ซ่ึงสื่อตางๆสามารถนําไปใชไดในหลายโอกาส เชน กิจกรรมตลาดนัดทั้ง 2 คร้ัง ก็มีการ
ใชแผนพับ บอรด  แผนที่ผลิตภัณฑ รวมถึงเรียนรูการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน ปายผา
ประกาศ การแจกใบปลิว การประกาศผานวิทยุชุมชน ซ่ึงเปนชองทางหนึ่งที่เกิดขึ้นในชุมชน เปน
ตน 
 
 

 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 19 และ ภาพที่ 20  การใชส่ือบอรดนิทรรศการและการประชาสมัพันธผานวทิยุชุมชนในการ

ประชาสัมพันธผลิตภัณฑ 
 

1.7) การจัดทําแผนที่ 1 ตําบลหลายผลิตภัณฑ เร่ิมตนดวยการนําแผนที่ตําบลปาสัก  
มารวมกันกําหนดจุดและลงขอมูลกลุมผลิตภัณฑภายในตําบล ซ่ึงแมบานเกษตรกรก็ชวยกันอยาง
เต็มที่ทําใหไดมาซึ่งแผนที่ 1 ตําบลหลายผลิตภัณฑ ของตําบลปาสัก ซ่ึงเปนแผนที่ที่หนวยงานใน
พื้นที่ยังไมไดจัดทํา โดยประโยชนของแผนที่กลุมผลิตภัณฑนี้จะทําใหรูจํานวนกลุมผลิตภัณฑ
ภายในตําบลและทราบวาหมูบานไหนมีผลิตภัณฑชนิดใดซึ่งงายตอการติดตอและประชาสัมพันธ 
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แผนที่ท่ี 2  แสดงกลุมผลิตภัณฑ ในตําบลปาสัก  (พัฒนาโดยกลุมแมบานเกษตรกรเมื่อ มิถุนายน 
2551) 

หมูที ่8 
บานหวยมาโกง 

หมูที ่10 
บานหนองหลุม 

หมูที ่13 
บานหนองซิว 

หมูที ่9 
บานกอเปา 

หมูที ่6 
บานสันปาสกั 

หมูที ่3 
บานปาตึงงาม 

หมูที ่14 
บานหนองไซ 

หมูที ่7 
บานน้ําพ ุ

หมูที ่11 
บานหนองทา 

หมูที ่1 
บานสันคะยอม 

หมูที ่4 
บานหลุก 

หมูที ่18 
บานใหมจตุจักร 

หมูที ่12 
บานสันหลวง 

หมูที ่16 
บานทรายทอง 

หมูที ่17 
บานใหมรองแกลบ 

              ผลิตภัณฑอาหาร 
              ผลิตภัณฑใชสอย 

หมูที ่2 
บานหนองบัว 

หมูที่ 15 
บานน้ําบอเหลือง 

เหนือ 

ใต 

ออก ตก 

เทศบาลตําบลเวียงยอง 

เทศบาลตําบลบานกลาง 

ตําบลศรีบัวบาน 

ตําบลเหมืองจี ้

    ขนมไทย 

    รองเทา  

    สมนุไพรผง 

 

    ผาทอมือ  

หมูที ่5 
บานหนองปลาขอ 

       ดอกไมใยบัว  
        พริกลาบ 
       น้ํายาลางจาน

 พริกลาบ 
 หมูหวาน 

  ขนมทองมวน
น้ําพริกเผาลาํไย

น้ําพริกตาแดง 
น้ําพริกเผาลาํไย

     รองเทา 

   ขาวแตน 

    พริกลาบ 

    น้ํายาลางจาน 

      ดอกไมไย
บัว 
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2)  กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการตลาด  ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการตลาด เปน
กิจกรรมที่ฝกใหกลุมแมบานเกษตรกรนําขอมูลที่มีประโยชนมาแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยกัน โดย
กิจกรรมนี้เปนการสะทอนขอมูลการตลาดโดยมีการแบงกลุมเพื่อใหแตละกลุมไดบอกเลาเรื่องราว
เกี่ยวกับการตลาดของตัวเอง โดยแบงเปน 4 ประเด็นคือ 1. สถานการณกลุมปจจุบัน  2.สถานการณ
การตลาดปจจุบัน  3. จํานวนตลาดปจจุบัน ประจํา/ช่ัวคราว  4.ปญหาดานการตลาดมีอะไรบาง และ
ออกมานําเสนอเพื่อใหกลุมอื่นๆไดซักถาม เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน จาก
กิจกรรมครั้งนี้ทําให      กลุมแมบานเกษตรกรทราบกลุมลูกคาของแตละกลุมและไดแลกเปลี่ยน
ซักถามการตลาดซึ่งกันและกันเพื่อนําไปปรับใชกับกลุมของตัวเองได  โดยมีเคล็ดลับดังนี้ 

1. ในการติดตอตลาด เบื้องตนเริ่มจากการติดตอผาน ญาติ หรือคนรูจัก ในการฝาก
จําหนายเนื่องจากเปนคนที่รูจักและคุนเคย  

2. กอนนําไปฝากจําหนาย ควรมีการใหทดลองชิมผลิตภัณฑ 
3. การเลือกสถานที่ที่จําหนายตองดูความเหมาะสมของสินคา เชน การฝาก

จําหนายขนมทองมวนที่รานอาหาร เนื่องจากขนมทองมวนเปนของหวานที่สามารถทานเลนเปน
ของขบเคี้ยวได ดังนั้นรานอาหารจึงเหมาะสําหรับวางจําหนายที่รานอาหาร แตไมควรไปฝาก
จําหนายที่รานคาใหญๆหรือมินิมารทเนื่องจากจะมขีนมอยางอื่นมากมายและเปนคูแขงมาก 

4. หลังจากมีการฝากจําหนายควรมกีารติดตามผลบอยๆ วาสามารถจําหนายได
หรือไม 

5. การฝากจํานายผลิตภณัฑควรเนนจุดเดนของผลิตภัณฑ  เชน ผลิตจากสมุนไพร 
ผสมสมุนไพร มีคุณคาทางอาหารสูง เก็บไวไดนาน เปนตน เพื่อเพิ่มคณุคาและเพื่อใหติดปากของ
ผูบริโภค 

3)  การจัดกิจกรรมตลาดนัดกลุมแมบานเกษตรกร เปนกิจกรรมที่เปนการเปดชองทางดาน
การตลาดใหมใหกับกลุมแมบานเกษตรกรโดยมีความคิดริเร่ิมมาจากสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร
โดยเล็งเห็นไดรวมการเรียนรูมาในระยะหนึ่งแลวควรที่จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อเปนการพิสูจนให
เห็นวา  กลุมแมบานเกษตรกรมีความสามารถในการจัดกิจกรรมระดับตําบลไดเชนกัน ซ่ึงสมาชิก
กลุมอื่นๆก็  เห็นดวยในกิจกรรมครั้งนี้ โดยกลุมแมบานเปนคนรวมกันวางแผนกิจกรรมทั้งหมด ซ่ึง
สรุปไดดังนี้ 

กิจกรรมตลาดนัดแมบานเกษตรกร โดยมีช่ืองานวา “เชิญชม เชิญชิม ชวยซ้ือ 1 ตําบล 
หลายผลิตภัณฑ ตําบลปาสัก”  มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเก็บขอมูลการติ-ชม ผลิตภัณฑ  ผูผลิต
พบผูบริโภค และเปนการเปดชองทางการตลาดใหมใหกับกลุมแมบานเกษตรกร นอกจากนั้นยงัเปน
การฝกใหกลุมแมบานมีการแบงหนาที่รับผิดชอบ  การฝกความกลาแสดงออกและการเปนผูนํา แต
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เนื่องจากทีมวิจัยรวมมีทั้งหมด 5 กลุม ซ่ึงนอยไปสําหรับการดึงดูดลูกคาและการจัดกิจกรรม ทาง
กลุมแมบานเกษตรกรจึงไดมีการประสานงานขอความรวมมือกับแมบานเกษตรกรทั้ง 18 หมูบาน
ในตําบลเพื่อรวมในการจัดงานและเปนการสรางความรวมมือในตําบลใหเปนปกแผนมากขึ้น  โดย
มีรายละเอียดดังนี้  

การวางแผนการจัดกิจกรรม 
มีการจัดประชมุหารือรวมกบัแมบานเกษตรกรทั้ง 18 หมูบานเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงาน 

ซ่ึงสรุปคือ จัดจําหนายผลิตภณัฑและของบริโภคแบบคนพื้นเมือง มีการใชใบตองหอผลิตภัณฑเพื่อ
ลดการใชพลาสติก และจาํแนกหมวดหมูการจําหนาย เปน 3 สวนคือ ของกิน ของใช และพืชผัก
ผลไม ซ่ึงมีรูปแบบดังนี ้

1. ลานดานหนาวดั :  
1.1 จัดเปนที่ขายสินคาและผลิตภัณฑโดยมีพอคาแมคาแตละหมูบานจัดจําหนาย 

สินคาโดยไมใหพอคาแมคาจากขางนอกเขามาขายสินคา 
1.2 สวนของกลุมทีมวิจัยรวม นอกจากมีการขายสินคาและผลิตภัณฑแลว จะมีการ

เก็บขอมูลการติ-ชม โดยมีกระดาษความคดิเห็นหรือกระดาษต-ิชมพรอมกลองใส(เร่ิมตั้งแต 15.00 
น. เปนตนไป)  มีแผนพับของแตละกลุมเพือ่เปนการประชาสมัพันธกลุมผลิตภัณฑ  และการแนะนํา
ผลิตภัณฑจากกลุมแมบานโดยใหตัวแทนกลุมออกมานาํเสนอผลิตภัณฑบนเวท ี

2. เวทีการแสดง : มีการจัดแสดงสําหรับตัวแทนจากหมูบานตางๆและการแนะนํา
ผลิตภัณฑจากกลุมแมบานฯ พรอมดวยพิธีกรในชุมชน (เร่ิมแสดงตั้งแต 17.00 น เปนตนไป) ตัดสิน
โดยการลงคะแนนเสยีงจากชุมน 

3. ดานนิทรรศการ 
  - มีการจัดนิทรรศการในสวนของงานวิจัยเพื่อทองถ่ิน ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อ
ชุมชน 
  - มีการจัดนิทรรศการสวนของโครงการวิจัยกลุมแมบาน โดยมีบอรดประมวลภาพ
กิจกรรมของกลุมทีมวิจัย  แผนพับโครงการวิจัย  
  - มีการจัดบอรดนิทรรศการของกลุมผลิตภัณฑในตําบลปาสัก  

4. สถานที่ดําเนินงาน : ลานหนาวัดแมสารบานหลุก  ม.4   ต.ปาสัก  อ.เมือง จ.ลําพูน  ใน
วันที่ 19  มิถุนายน 2551  เวลา 15.00 น. เปนตนไป 

ซ่ึงผลจากกิจกรรมครั้งนี้ไดรับการตอบรับจากคนในชุมชนเปนอยางดี ทั้งในเรื่องของการ
จําหนายสินคาและรูปแบบของการจัดงาน  มีผลทําใหเกิดการจัดงานอยางตอเนื่องเปนครั้งที่ 2 ใน
เดือนถัดมา 
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ภาพที่ 21-23  บรรยากาศภายในงานตลาดนัดแมบานเกษตรกร 
 
จากผลจากกิจกรรมทั้งหมดลวนแตเปนแนวทางที่สามารถชวยใหกลุมแมบานเกษตรกรมี

การบริหารจัดการกลุมที่ดีขึ้น ไมวาจะเปนการรูจักการวางแผนงาน การผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ                
มีบรรจุภัณฑที่เหมาะสม และการมีตลาดที่เพิ่มขึ้น  
 

4.2.3 ผลจากการกระบวนการเพิ่มศักยภาพและขอคนพบที่ไดจากการดําเนินงาน 
 
1) ผลจากกระบวนการเพิ่มศักยภาพกลุมแมบานเกษตรกร 
1. หลังจากที่มีการดําเนินการผานไปในระยะหนึ่ง ทําใหทีมวิจัยรวม จํานวน 1 กลุม คือ         

กลุมพริกลาบบานหวยมาโกง เกิดการถอนตัว ซ่ึงผูวิจัยไดมีการติดตอและสอบถามจากกลุมอื่นๆ แต
ก็ไมไดผล  

2. ในชวงของการดําเนินมีกลุมที่นอกเหนือจากทีมวิจัยรวมไดเขามารวมเรียนรู เปนระยะๆ      
แตมี 1 กลุมที่เขารวมกิจกรรมอยางสม่ําเสมอคือ กลุมแมบานเกษตรกรบานน้ําบอเหลือง นําโดย         
นางมานะ หนอคําศักดิ์  และนางเสาวณี  กิติศักดิ์  สวนกลุมอื่นๆก็จะเขารวมบางบางกิจกรรม เชน      
กลุมแมบานเกษตรกรบานปาตึงงาม กลุมแมบานเกษตรกรบานหนองปลาขอ กลุมแมบานเกษตรกร   
บานน้ําพุ  กลุมแมบานเกษตรกรบานสันหลวง กลุมแมบานเกษตรกรบานทรายทอง เปนตน 

3. สมาชิกกลุมมีความกลาแสดงออกทางความคิด และการพูดมากขึ้น เชน นางบรรทม    
ตรีมา รองประธานกลุมพริกลาบบานสันปาสัก  นิสัยเปนคนขี้อาย แตหลังจากการ ไดรวมเรียนรู
จากโครงการวิจัย ทําให นางบรรทม  ตรีมา มีความกลาแสดงออก และกลาพูดในที่สาธารณะมาก
ขึ้น  “เมื่อกอนอายมากๆ แตพอมารวมเวทีบอยๆก็ดีนะเดี๋ยวนี้ก็ยังอายอยูแตก็ดีขึ้นมาก” 

4. สมาชิกได เรียนรูจากการฟงมากขึ้น  ยอมรับความคิดเห็นของผู อ่ืนมากขึ้น  เชน                    
นางกุลธิกา  ทวมเจริญ  ประธานกลุมทองมวนบานใหมจตุจักร เปนคนที่คิดเร็ว ทําเร็ว จนบางครั้ง
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คอนขางที่จะมั่นใจในตนเองสูงเกินไป แตหลังจากที่ไดรวมเรียนรูจากโครงการวิจัย ถึงการฟง
ความคิดที่แตกตางจากผูอ่ืน ใชการปรึกษาหารือในการพูดคุย และการยอมรับมติจากคนหมูมาก ทํา
ให   นางกุลธิกา  ทวมเจริญ  เปดใจยอมรับฟงความคิดเห็น และเปดโอกาสใหผูอ่ืนไดแสดงบทบาท
มากขึ้น  ซ่ึงเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญตอระบบการจัดการของกลุม  

5. สมาชิกมีความชอบและใฝเรียนรูในกระบวนการตางๆ เชน นางสาวจินดา  กิติสัก และ      
นางเยาวลักษณ  ตันมูลสุข ชอบที่จะเรียนรูในสิ่งใหมๆอยูเสมอ ดังนั้นทุกครั้งที่มีการจัดประชุมและ
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ก็จะเขารวมทุกครั้งซึ่งเปนผลดีตอการนําความรูที่ไดไปปรับใชใน
การดําเนินงานกลุม   “แมสมัยเด็กๆไมมีโอกาสไดเรียนตอก็อาศัยตอนโตเวลาลูกๆมาหรือเวลาไป
อบรมตางๆในการเรียนรูและเก็บประสบการณ ดีนะแมชอบ”  เปนคําบอกเลาจากนางสาวจินดา    
กิติสัก  

6. หลังจาการดําเนินงานทําใหมองเห็น บุคคลที่สามารถนํากระบวนการที่ ผูวิจัยได
สอดแทรกไปใชได และสามารถหนุนเสริมใหกับกลุมอื่นๆไดคือ นางกุลธิกา ทวมเจริญ นางสาว
จินดา  กิติสัก และนางเสาวณี  กิติศักดิ์  
 
ตารางที่ 12  ผลที่ไดจากการพัฒนาศักยภาพดานบริหารจัดการของกลุมแมบานเกษตรกร 
 
กลุมผลิตภัณฑ การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ 

พริกลาบ 
บานสันปาสัก 

มีการขยายตลาดเพิ่มขึ้น จากที่เคยผลิต เดอืนละ 2 คร้ัง ก็เปลี่ยนเปนผลิตเดือน
ละ 3-4 คร้ัง 

น้ําพริกตาแดง
บานหลุก 

เปนกลุมที่เร่ิมการผลิตพรอมกับการเริ่มตนโครงการ นําองคความรูตางๆที่ได
เรียนรู ในเรือ่งของการจัดการกลุม การปรับปรุงบรรจุภณัฑ การสรางแรง
บันดาลใจ จากกลุมอื่น ทาํใหเกิดการกระตุนทําให เกิดผลิตภัณฑชนิดใหม
ขึ้นมา และมีแนวโนมในการจําหนายที่ด ี

พริกลาบ 
บานสันคะยอม 

ใชกระบวนการเรียนรูเกีย่วกบัการปรับปรุงบรรจุภัณฑนําไปปรับปรุงโลโก
ใหม ทําใหมีโลโกใหมที่เหมาะสมมากขึ้น 
 

สมุนไพรผง 
บานน้ําบอเหลือง

เปนกลุมที่นอกเหนือทีมวิจยัรวมแตเขารวมกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ รวมเรียนรู
ในกจิกรรมตางๆจนทําใหเกดิกลุมผลิตภัณฑชนิดใหม คือ สมุนไพรผง  และยัง
มีการนํากระบวนการที่ผูวิจัยใชในการประชุมไปปรับใชกับงานของตนเองเอง
เชน การเขียน mapping เพื่อใชอธิบายขอมูลที่เขาใจงาย 
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2) ขอคนพบที่ไดจากการดําเนินงานโครงการวิจัย 
1.  ในการจัดเวทีประชุมสวนใหญผูเขารวมเวที จะเปนบุคคลที่มีตําแหนงหนาที่ภายในกลุม

เปนผูเขารวม เชน ประธาน  รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก กรรมการ เปนตน ซ่ึงสงผลใหการที่
จะเชื่อมโยงใหสมาชิกคนอื่นๆไดรวมเรียนรูอยางทั่วถึงนั้นมีนอย  

2. การสรางองคความรูตางๆใหกับกลุมแมบานเกษตรกร ควรมีการปรับใชภาษาการ
ส่ือสารที่เขาใจงาย ไมเปนวิชาการและไมควรเปนการบรรยายอยางเดียว ควรมีการฝกทดลองปฏิบัติ
เพราะจะทําใหกลุมแมบานเกษตรกรเขาใจและสนใจไดงายกวา  เชน ในการจัดกิจกรรมการ
ปรับปรุงบรรจุภัณฑ  โดยเชิญวิทยากรจากสถาบันการศึกษา มาใหความรู ซ่ึงเนื่องจากการสื่อสาร
ดวยภาษาวิชาการ ทําให  กลุมแมบานเกษตรกรไมคอยมีความกระตือรือรน และเกิดความเบื่อหนาย 
แตเมื่อไดทดลองปฏิบัติจริงกลุมแมบานกลับมีความสนใจและกระตือรือรนมากขึ้นในการรวม
เรียนรู เปนตน 

3. การเลมเกมสนันทนาการกอนเขาสูกระบวนการเนื้อหาของเวทีประชุม มีสวนชวย
กระตุนใหบรรยากาศของเวทีการประชุมมีอรรถรถในการพูดคุย และสนุกสนานมากขึ้น แตตอง
เปนเกมสที่มีความสนุกสนาน ผอนคลาย เหมาะสมกับกลุมแมบานเกษตรกร เชน เกมสรองเพลง
ประกอบ เกมสแตงตัวดวยกระดาษ  เกมสประกวดแมบาน เปนตน ซ่ึงเปนสิ่งที่แมบานมีความ
ถนัดอยุแลว 

4. การเปดโอกาสใหกลุมแมบานมีโอกาส สถานที่  เวทีมาเจอกัน พูดคุยกัน ทําใหกลุม
แมบานเกษตรกรกลาที่จะแสดงออกดานความคิด การพูด การเขียนมากขึ้น เพราะกลุมจะรูสึกวา
เปนสถานที่  เปนโอกาสสําหรับแมบานโดยตรงทําใหมีความมั่นใจ และไดใชสิทธิ์ใชเสียงไดมาก
ขึ้น 

 
4.3 ความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกรกอนการดําเนินโครงการวิจัย 

เดิมทีตําบลปาสัก มีการแตงตั้งประธานแมบานเกษตรกรระดับตําบล เพื่อเปนคนรับผิดชอบ
เชื่อมตอกับกลุมแมบานเกษตรกรในระดับหมูบาน และกระจายขาวสารจากหนวยงานในระดับ
ตางๆ จึง       เปรียบเหมือนศูนยรวมของแมบานเกษตรกรในตําบล ซ่ึงจากการศึกษาขอมูลจาก
บุคคลในพื้นที่ ทําใหทราบและไดขอมูลความรวมมือในระดับตําบลดังนี้ 

กอนป 2540  ประธานแมบานตําบลปาสัก คือแมกํานันไพรวัลย  สิทธิประเสริฐ ซ่ึงเปนแม
กํานันบานหนองทา ในสมัยนั้น ดํารงตําแหนงประธานตําบล เนื่องจากในสมัยกอน เนื่องจากการ
สงเสริมทางภาครัฐมีนอย  จะมีบางก็เปนเคหกิจเกษตรเขามาสนับสนุนในป 2521 สอนการ
ทําอาหาร ขนม และดอกไมประดิษฐ และยังไมมีการแยกหนวยงานของ อบต. ทําให บทบาทความ
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รวมมือในสมัยนั้นยังคอนขางนอย เนื่องจาก ยังไมมีกลุมแมบานเกษตรกรในตําบล มีเพียงรายชื่อ
ของประธานแมบานแตละหมูบาน ซ่ึงในการประชุมระดับตําบล ยังไมเกิดขึ้น แตมีการเขารวมการ
ประชุมในระดับอําเภอเพื่อรับขาวสารเกี่ยวกับแมบาน ในบางครั้ง 

ตอมาในป 2540 มีการเปลี่ยนประธานแมบานตําบลคนใหม คือ นางสาวจินดา  กิติสัก ซ่ึง
ดํารงตําแหนงประธานกลุมแมบานเกษตรกรบานสันคะยอม  ขณะนั้นองคกรปกครองทองถ่ิน
เปลี่ยนจาก   สภาตําบลเปน องคการบริหารสวนตําบลปาสัก และไดมีการสนับสนุนเกี่ยวกับกลุม
แมบานเกษตรกรเชนเดิม นอกจากนี้ รัฐบาล มีนโยบาย OTOP  ซ่ึงเปนการสงเสริมจากภาครัฐให
เกิดกลุมอาชีพ และปจจุบันกรมสงเสริมการเกษตรสนับสนุนใหเกิดกลุมวิสาหกิจชุมชน ทําใหกลุม
แมบานเกษตรกรในตําบลปาสักเริ่มมีการรวมกลุม และจัดตั้งเปนกลุมอาชีพ  

ป 2542-2543 เกิดกลุมพริกลาบบานสันคะยอม และกลุมพริกลาบบานสันปาสัก  ซ่ึงใน
สมัยนั้นกลุมแมบานในตําบลปาสักมีเพียง 2 กลุม เทานั้น ไดเร่ิมมีการรวมหุนของหมูบานโดย
หมูบานละ100บาท และมีการขายหวยหุนเพื่อจะไดมีเงินหมุนเวียน ใหกับกลุมในระดับตําบล ดาน
ความรวมมือ ในสมัยนั้นเนื่องจากกลุมอาชีพยังมีไมมาก  ความรวมมือในระดับตําบลจึงไมเหนียว
แนน แตเนื่องจาก           นางสาวจินดา  กิติสัก เปนคนที่มีประสบการณ และใฝเรียนรูในสิ่งใหมๆ 
รวมถึงเปนผูใหญที่แมบานสวนใหญใหความเคารพนับถือ เมื่อมีประชุมที่ไหนก็จะพยายามเขารวม
อยูอยางสม่ําเสมอและนํากลับมาบอกตอใหกับกลุมแมบานในตําบลไดรับรู รวมถึงเปนคนที่ดึงคน  
มองคนเกง และประสานงานเกง จึงพยายามยามที่จะชักชวนแมบานจากในตําบลไดเขารวมประชุม
ในโอกาสตางๆดวย ตัวอยางเชน  นางกุลธิกา  ทวมเจริญ ซ่ึงเปนหนึ่งคนที่ไดขามามีสวนเกี่ยวของ
ในสายงานนี้เนื่องจากการติดตามและ เขารวมประชุมกับนางจินดา  กิติสัก  สวนในการประชุมใน
ระดับตําบลนั้นจะมีการประชุมเฉพาะ    ตอนมีเร่ืองที่จะตองหารือ หรือตองเขารวมในประเพณี
ตางๆเทานั้น เชน วันปใหม วันสงกรานต   งานพระธาตุ เปนตน  การดําเนินการภายในกลุมก็เปน
แบบตางคนตางอยู  ตอมาเนื่องจาก  นางสาวจินดา กิติสัก ตองรับผิดชอบเกี่ยวกับครอบครัวมากขึ้น
ทําใหไมมีเวลาในการเขารวมกิจกรรมตางๆ ในตําบล เมื่อหมดวาระการดํารงตําแหนงจึงลาออกจาก
ตําแหนง 

ป  2548 นางกุลธิกา   ทวมเจริญ   ไดดํารงตําแหนงประธานแมบ านตําบล  แทน                    
นางสาวจินดา  กิติสัก ในยุคที่นางกุลธิกา เนื่องจาก หนวยงานในทองถ่ินไดใหความสําคัญเกี่ยวกับ
การสงเสริมกลุมอาชีพมากขึ้น ทําใหในตําบลปาสัก มีการรวมกลุมของแมบานเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น 
เชน กลุมขาวสารบานหลุก บานปาตึงงาม   กลุมพริกลาบบานหวยมาโกง กลุมน้ํายาลางจานบาน
ทรายทอง เปนตน กลุมแมบานเกษตรกรมีไดรับการสนับสนุนทั้งเงินทุน การฝกอบรม การดูงาน
มากขึ้น ระดับความรวมมือของกลุมแมบาน เนื่องจาก นางกุลธิกา เปนคนที่คิดเร็ว ทําเร็ว  มีเวลา
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ใหกับงานอยางเต็มที่ และพรอมที่จะเขารวมงานในระดับตางๆ กระตือรือรนในการฝกอบรม และ
ชักชวนแมบานกลุมอื่นๆไดเขารวมดวย มีการระชุมหารือกันบางในตอนแรก แตยังไมมีการ
กําหนดใหมีการประชุมประจําเดือน  เพื่อที่ใหกลุมแมบานทุกหมูบานมาเจอกัน  หารือกัน             
การประสานงานเนื่องจากปจจุบันมีความสะดวกสบาย จึงใชการประกาศผานเครือขายเสียงตามสาย
ของหนวยงานและหมูบาน แตความรวมมือยังคอนขางนอยเนื่องจากกลุมแมบานยังไมเห็นถึง
ประโยชน รวมถึงบางกลุมยังไมพรอมในการดําเนินการ จึงขาดความกระตือรือรน 

ในชวงที่ผานมา พบวา ความรวมมือในระดับตําบลโดยภาพรวมยังมีนอย สวนใหญจะ
รวมกันเฉพาะชวงมีงานสําคัญๆ เชน งานประเพณีปใหมเมือง วันลอยกระทง ทําบุญสงฆน้ํา       
พระธาตุ เปนตน การประชุมหารือกันโดยที่มีสมาชิกครบทั้งตําบลมีเพียงปละ 3-4 ซ่ึงทําใหไมมีการ
นําปญหามาปรึกษาหารือกัน การเกื้อหนุนกันมีบางในบางครั้ง จึงทําใหความสัมพันธระหวางกลุมมี
นอย และไมรูความเปลี่ยนแปลงของกลุมอื่นๆ  
  
4.4  แนวทางการพัฒนาความรวมมือระหวางกลุมแมบานเกษตรกรในตําบลปาสัก 

แนวทางการพัฒนาความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกร เร่ิมจากการจัดเวทีประชุม
ประจําเดือน เนื่องจากผูวิจัยจะมีการจัดเวทีประจําเดือนเพื่อใหกลุมแมบานเกษตรกรไดมาพบปะกัน 
และมีการรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงการรวมเรียนรูองคความรูตางๆดวยกันอยูเสมอ       
ซ่ึงการพบปะกันเปนประจําทุกเดือนนั้นมีผลทําใหกลุมแมบานเกษตรกรไดรูจักเพื่อนตางกลุม มี
ความสนิทสนม   รูสถานการณตางๆของกลุม  ไดรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรวมกันวางแผน
แกปญหาดวยกัน เชน บางกลุมมีวิธีการจัดการดานการตลาดที่ใชไดผล ก็จะมีการมาแลกเปลี่ยน
เพื่อใหกลุมที่ประสบปญหาดานการตลาดนําวิธีนั้นๆไปแกไขปญหา 
 การเรียนรูขั้นตอนในการวางแผน เพื่อนําไปฝกในการปฏิบัติจริง และการสรุปบทเรียน
หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม เปนอีกหนึ่งกระบวนการที่กลุมแมบานไดรวมเรียนรู และสามารถนําไป
ปฏิบัติจริงได  ตัวอยางเชน 

 การจัดกิจกรรมตลาดนัดแมบานเกษตรกร คร้ังที่ 1  กลุมแมบานเกษตรกรไดมีการนัด
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานวาจะดําเนินการอยางไร หลังจากนั้นก็มีการรวมประชุม
หารือในระดับตําบลเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมวาจะเปนอยางไร โดยผูวิจัยเปนเพียงผูหนุน
เสริมเทานั้น ซ่ึงรูปแบบการจัดการที่ไดก็มาจากการระดมความคิด ชวยกันวางแผน ของกลุมแมบาน
เกษตรกรในตําบล คือ  ซ่ึงไดผลการปฏิบัติงานดังนี้ 
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1) การวางแผนการจัดงาน “ตลาดนดักลุมแมบานเกษตรกร” 
สืบเนื่องจากในการวางแผนการปฏิบัติงานของโครงการ แนวทางการเพิ่มศักยภาพและ

ความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกรใน ต.ปาสัก มีกิจกรรมการเก็บขอมูลการติ-ชม จากผูผลิต 
เพื่อนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงกับกลุมผลิตภัณฑใหมีคุณภาพมากขึ้น จึงเกิดการหารือในรูปแบบของ
การจัดกจิกรรมซึ่งสรุปวาจะมีการจัดงานตลาดนัดกลุมแมบานเกษตรกรเพื่อใหไปตามวัตถุประสงค
ที่วางไว ซ่ึงในการจัดงานตลาดนัดนั้นนอกจากเพื่อใหไดขอมูลแลว ยังเปนการฝกใหกลุมแมบานมี
การแบงหนาที่รับผิดชอบ  การฝกความกลาแสดงออกและการเปนผูนํา รวมถึงการขยายชองทาง
การตลาดใหกับกลุม แตเนื่องจากทีมวิจัยรวมมี ทั้งหมด 5 กลุม ซ่ึงนอยไปสําหรับการดึงดูดลูกคา
และการจัดกิจกรรม ทางกลุมแมบานเกษตรกรจึงไดมีการประสานงานขอความรวมมือกับแมบาน
เกษตรกรทั้ง 18 หมูบานในตําบลเพื่อรวมในการจัดงานและเปนการสรางความรวมมือในตําบลให
เปนปกแผนมากขึ้น  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1.1) วัตถุประสงคของการจัดงาน 
1.เพื่อเก็บขอมูลการติ-ชม ผลิตภัณฑจากผูบริโภค 
2.เพื่อเปนการขยายชองทางการตลาดใหกบักลุมแมบานเกษตรกร 
3.เพื่อใหกลุมแมบานเกษตรกรฝกการแสดงออกและภาวะผูนํา 
1.2) รูปแบบการดําเนินงาน(โดยกลุมแมบาน) 
1. ใหกลุมสตรีแมบานนําพืชผักสวนครัวและผลิตภัณฑของของแตละหมูบานมาจําหนาย 
2. จัดเวทีใหแมบานแตละหมูบานนําเสนอผลผลติและผลิตภัณฑของตัวเอง 
3. จัดเก็บขอมูลการติ-ชม จากผูบริโภคเพื่อนํามาปรับปรุงกับผลิตภัณฑ (โดยการเขียน

ขอความติ-ชม ผลิตภัณฑแลวนําไปใสกลองแสดงความคิดเห็นที่เตรียมไว) 
4. จัดเวทีประกวด แฟนซีขําขัน – ระบํายอนยุค ของแตละหมูบาน โดยใหผูชมเปนผูตัดสิน 
5. มอบรางวัลแกหมูบานที่ชนะเลศิ และหมูบานที่เขารวมงาน 
1.3) รูปแบบการจัดงาน 
1. ลานดานหนาวัด :  
1.1 จัดเปนที่ขายสินคาและผลิตภัณฑโดยมีพอคาแมคาแตละหมูบานจัดจําหนาย สินคาโดย

ไมใหพอคาแมคาจากขางนอกเขามาขายสินคา 
1.2 สวนของกลุมทีมวิจัยรวม นอกจากมีการขายสินคาและผลิตภัณฑแลว จะมีการเก็บ

ขอมูลการติ-ชม โดยมีกระดาษความคิดเห็นหรือกระดาษติ-ชมพรอมกลองใส (เร่ิมตั้งแต 15.00 น. 
เปนตนไป)  มีแผนพับของแตละกลุมเพื่อเปนการประชาสัมพันธกลุมผลิตภัณฑ  และการแนะนํา
ผลิตภัณฑจากกลุมแมบานโดยใหตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลิตภัณฑบนเวที 
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2. เวทีการแสดง : มีการจัดแสดงสําหรับตัวแทนจากหมูบานตางๆและการแนะนํา
ผลิตภัณฑจากกลุมแมบานฯ พรอมดวยพิธีกรในชุมชน (เร่ิมแสดงตั้งแต 19.00 น เปนตนไป) 

3. ดานนิทรรศการ 
 - มีการจัดนิทรรศการในสวนของงานวิจัยเพื่อทองถ่ิน ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน 
 - มีการจัดนิทรรศการสวนของโครงการวิจัยกลุมแมบาน โดยมีบอรดประมวลภาพกิจกรรม
ของกลุมทีมวิจัย  แผนพับโครงการวิจัย  
 - มีการจัดบอรดนิทรรศการของกลุมผลิตภัณฑในตําบลปาสัก  

สถานที่ดําเนินงาน  : ลานหนาวัดแมสารบานหลุก ม.4  ต.ปาสัก อ.เมือง จ.ลําพูน  วันที่ 19  
มิถุนายน 2551  เวลา 15.00 น. เปนตนไป 

กลุมเปาหมาย : กลุมแมบานเกษตรกรทั้ง 18 หมูบาน และกลุมทีมวิจัยหลัก 5 กลุม ใน
ตําบล     ปาสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

1.4) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
1. สรางรายไดและลดรายจายใหกับครอบครัวในชุมชน 
2. ไดขอมูลการติ- ชม ที่เปนจริง เพื่อนํามาปรับปรุง 
3. กลุมแมบานเกษตรกรไดฝกการแสดงออกในที่สาธารณะ 
4. สงเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวปลูกทุกอยางที่กินและกินทุกอยางที่ปลูก 
5. เพื่อใหคนในชุมชนดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
6. เพื่อใหคนในชุมชนมีทุนหมุนเวียนในการดําเนินชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

1.5) การประชาสัมพันธ(ผูประสานงานหลกั นางกุลธิกา  ทวมเจริญ) 
  1. ประกาศผานเครือขายไรสายของ อบต.ปาสัก 
  2. ประกาศผานวิทยุชุมชน ปาสัก 
  3. ประกาศผานเสียงตามสายของผูใหญบานแตละบาน 
  4. ติดปายประกาศ 

5. แจกใบปลิว 
6. การบอกตอแบบปากตอปาก 

 2) ผลท่ีเกิดขึ้นในการจัดกิจกรรม 
ตลาดนัดแมบานเกษตรกร เร่ิมมีการจําหนายสินคาประมาณเวลา 15.00 น. เปนตนไป ซ่ึงก็

มีคนทยอยมาซื้อสินคาเรื่อยๆ  โดยไดรับการตอบรับที่ดีจากกลุมผูซ้ือในชวงเย็นหลังจากไดเวลาเลิก
งานก็มีคนสัญจรไปมาเพราะสถานที่เปนทางผานไปสูตลาด บรรยากาศเริ่มคึกคักมากขึ้นบรรดา
พอคาแมคาตางก็ขายสินคาไดดี บางรายจําหนายหมดกอนที่จะเริ่มการแสดง ผูที่เขารวมก็จะมี
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หลากหลาย ทั้งชาวบานในชุมชน หนวยงานในพืน้ที่ นิคมอุตสาหกรรม และแขกจากอําเภออืน่ 
สวนการแสดงเริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 19.00 น. ซ่ึงไดรับเสียงชื่นชมและความชื่นชอบจากชุมชน
เปนอยางด ี

3) การสรุปบทเรียนจากกิจกรรม 
ซ่ึงหลังจากที่กิจกรรมเสร็จสิ้น ผานลุลวงไปไดดวยดี ทีมวิจัยก็มีการสรุปบทเรียนจาก

กิจกรรม ซ่ึงไดผลดังนี้ 
 จากการรวมวางแผนงานระหวางกลุมแมบานเกษตรกรและนักวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ตลาดนัดแมบานเกษตรกร จนเกิดเปนงานตลาดนัดแมบานเกษตรกรเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 19 
มิถุนายน 2551     ณ ลานหนาวัดบานหลุก หมู 4 ตําบลปาสัก เวลา 15.00 น เปนตนไป  ซ่ึงมีพอคา
แมคาจากหมูบานตางๆมารวมจําหนายสินคา  อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม ผักผลไม เครื่องอุปโภคบริโภค 
รวมทั้งมีการแสดงใน   ตอนกลางคืน ซ่ึงไดรับความสนใจและความรวมมือเปนอยางดีจากชาวบาน
ในชุมชนและหนวยงานตางๆ ทําใหกิจกรรมผานไปดวยดี ซ่ึงหลังจากเสร็จกิจกรรม กลุมแมบาน
เกษตรกรก็ไดมีการสรุปจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นดังนี้ 

1.ชวงเตรียมงาน 
มีความเตรียมพรอมดี มีการประชาสัมพันธหลายชองทาง อาทิ วิทยุชุมชน  ใบปลิว  เสียง

ตามสายหมูบาน ติดปาย  การบอกตอ  ซ่ึงแตละวิธีลวนแตใชไดดีถึงจะไมทั่วถึงทั้งหมด โดยเฉพาะ
การแจกใบปลิวและการบอกตอ เปนวิธีที่ดีที่สุดเพราะกระจายไดเร็วและเขาใจ 

2. ชวงวันงาน 
 การจําหนายสินคา  : สถานที่ดี  กวาง เสนทางสะดวก และเปนทางผาน  มีพอคาแมคาเปน
จํานวนมาก บรรยากาศครึกครื้นทั้งชวงตอนเย็นและกลางคืน 

- ตอนกลางคืนไฟไมสวางเทาที่ควร  
- มีพอคาจากขางนอกเขามาบางแตก็ไดรับการปฏิเสธ เพราะงานนี้ตั้งใจวาจะไมรับพอคา

จากขางนอกเขามาขาย 
-  การเก็บขอมูลการติ- ชม ผลิตภัณฑ มีคนใหความสนใจและติ-ชม พอสมควร ซ่ึงทําให

กลุมแมบานไดขอมูลจริงเพื่อนําไปแกไขปรับปรุง 
3.ชวงหลังวันงาน/ขอเสนอแนะ 

 1) หลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้นมีเสียงสะทอนจากชาวบานวาเปนกิจกรรมที่ดี  ทําใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนในหมูบาน สรางความสัมพันธที่ดี อยากใหมีการจัดงานอีกและตอเนื่อง  อยางนอยเดือน
ละครั้ง และควรจัดงานในวันหยุด เพื่อจะไดมีคนมาเที่ยวชมเที่ยวซ้ือไดมากขึ้น 
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 2) หนวยงานในทองถ่ินเริ่มเล็งเห็นความสําคัญของการสนับสนุนกลุมแมบานและ
ประโยชนของการจัดงานโดยมีแนวโนมที่จะสนับสนุนใหมีการจัดงานตอไป 

ซ่ึงจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือวาประสบความสําเร็จเปนอยางยิ่ง  เปนไปตาม
วัตถุประสงค  ที่วางไว รวมถึงเปนกิจกรรมที่ทําใหกลุมแมบานเกษตรกรไดพิสูจนวาสามารถ
รวมมือรวมแรงกันจัดงานระดับตําบลไดและยังเปนการขยายชองทางการตลาดใหกับกลุมแมบาน
ไดอีกดวย ซ่ึงในเดือนตอมาก็มีการจัดกิจกรรมตลาดนัดแมบานเกษตรกรขึ้นเปน คร้ังที่ 2 โดยการ
จัดกิจกรรมครั้งนี้ กลุมแมบานเกษตรกรเปนผูดําเนินการเองทั้งหมด  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 24 –27 บรรยากาศในการงานตลาดนัดแมบานเกษตรกร 
 

นอกจากการรวมเรียนรูระหวางกลุมทีมวิจัยรวมแลว ในชวงการดําเนินการ กลุมแมบาน
เกษตรกรมีการเชื่อมเครือขายระหวางกลุมแมบานเกษตรกรกลุมอื่นๆไดมีโอกาสเขามารวมเรียนรู
ดวยกันและมีการหารือรวมกลุมกันเขารวมการฝกอบรมตางๆโดยมีการวางแผนงานเอง และการดึง
เขากลุมทีมวิจัย เชนกลุมแมบานเกษตรกรบานน้ําบอเหลือง กลุมแมบานเกษตรกรบานทรายทอง 
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กลุมแมบานเกษตรกรบานน้ําพุ และกลุมแมบานเกษตรกรบาหวยมาโกงที่เปนกลุมใหมที่เพิ่งจัดตั้ง
กลุม 

ซ่ึงจากการวิจัย พบวา กระบวนการมีสวนรวมและความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกร
ปจจุบันมีมากขึ้น จากการใชเวทีการประชุมตางๆเปนตัวเชื่อมโยงความรวมมือ เพราะในการจัดเวที
แตละเวทีสมาชิกไดมีการแลกเปลี่ยน มีการวางแผน ระดมความคิดกันเต็มที่ ไดรูไดเห็นในสิ่งที
แปลกใหม ไดคําปรึกษาและวิธีการตางๆที่แตกตางกันเพราะมีหลายกลุม แตละกลุมก็จะมีวิธีคิดวิธี
ปฏิบัติที่ตางกัน ทําใหเห็นตัวอยางที่ชัดเจนและมีความหลากหลาย  เห็นไดชัดจากเวทีในแตละครั้ง
แตละกลุมจะใหความรวมมืออยางเต็มที่ มีการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน รวมถึงความ
รวมมือดานอื่นๆ เชน ในการจัดเวทีแตละครั้งจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเปนหมูบานเจาภาพ 
มีการทําอาหารกันเองและอุดหนุนสินคากันเอง ซ่ึงสิ่งเหลานี้ถือเปนสิ่งที่ดีที่จะจุดประกายใหกับ
กลุมแมบานเกษตรกรมีความเขมแข็งและพัฒนาเครือขายความรวมมือไดเปนอยางดี 
 
4.5  ปจจัย ท่ีมีผลตอการเพิ่มศักยภาพดานการบริหารจัดการและความรวมมือของกลุมแมบาน
เกษตรกร 
 4.5.1 ปจจัยท่ีมีผลตอการเพิ่มศักยภาพของกลุมแมบานเกษตรกร 
 ตัวบุคคล 
 1) ผูนํากลุม  ผูนํากลุมถือเปนบุคคลสําคัญที่มีสวนชวยใหกลุมเกิดการเรียนรูและพัฒนา ซ่ึง
ผูนําจะเปนผูที่กระตุนสมาชิกในกลุมทําใหกลุมสามารถดําเนินงานตอไปได กลุมใดที่มีวิธีคิด 
ความรู ทักษะของผูนําที่เขมแข็ง  กลุมนั้นก็จะมีการดําเนินงานที่คลองแคลว กาวหนา  เชน กลุม
น้ําพริกตาแดงบานหลุก  กลุมขนมทองมวนบานใหมจตุจักร 
 2) สมาชิกภายในกลุม  สมาชิกในกลุมก็เปนอีกปจจัยสําคัญที่ทําใหกลุมดําเนินงาน เพราะ
ความรวมมือรวมใจของสมาชิก ความเขาใจ และรับผิดชอบในหนาที่รวมถึงการเอื้อเฟอชวยเหลือ
กันเสียสละเวลา เปนสวนสําคัญที่จําเปนที่ทําใหกลุมสามารถดําเนินตอไปได 
 3) อาชีพ  อาชีพมีผลตอการดําเนินงานเพราะกลุมใดที่อาชีพหลักไมเอื้อจะทําใหไมมีเวลา
วางที่จะทุมเทใหกับกลุมไดอยางเต็มที่ทําใหบางกลุมกลับตองยุติลง ดังนั้นในดําเนินงานกลุมจึงตอง
เลือกกลุมที่อาชีพหลักสามารถเอื้อเวลาและความรับผิดชอบไดเหมาะสม จึงจะทําใหกลุมสามารถ
ดําเนินตอไปได 
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กระบวนการ 
1) กระบวนการเรียนรูในการดําเนินงาน 
 1.1)  องคความรู องคความรูตางๆที่เปนประโยชนแกกลุมแมบานเกษตรกรมาจาก

กระบวนการเรียนรู ดังนั้นควรมีการเสริมสรางการเรียนรูใหกับเกษตรกรโดยเฉพาะเรื่องที่ใกลตัว
และเกษตรกรใหความสนใจ เพราะเปนสิ่งที่ชวยใหกลุมแมบานเกษตรกรสามารถนําความรูที่ไดไป
ปรับปรุงใหเหมาะสมกับการดําเนินงานของกลุม เชน องคความรูเกี่ยวกับการผลิต การจัดการ การ
ปรับปรุงบรรจุภัณฑ การตลาด เปนตน 

 1.2)  การประชุมรวม   การจัดประชุมเพื่อใหกลุมแมบานเกษตรกรไดมาเจอกัน 
พูดคุยกัน ทุกเดือน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันนั้นสามารถชวยใหกลุมมีการพัฒนา
ศักยภาพในดานตางๆไดมากขึ้น เชน การพัฒนาตัวบุคคลใหกลาแสดงออกมากขึ้นของแมบาน
เกษตรกรบานสันปาสัก  มีทักษะบุคลิกการเปนผูนํามากขึ้น  การเรียนรูจากกลุมอื่นๆวาเปนอยางไร 

1.3)  การปฏิบัติจริง  นอกจากการเสริมองคความรูที่เปนทฤษฎี เชน การฝกเขียน
โครงการ การเรียนรูระบบบัญชีอยางงาย การเสริมความรูเร่ืองบรรจุภัณฑ แลวส่ิงที่ทําใหกลุม
แมบานเรียนรูไดเร็วและใหความสนใจคือการฝกปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอน ตั้งแตการวางแผนงาน 
การลงมือปฏิบัติในเรื่องตางๆเชน การเขียนโครงการ การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมตลาดนัด ซ่ึง
ทําใหกลุมแมบานเกษตรกรไดเรียนรูบทเรียนตางๆจากการปฏิบัติจริง หลังจากนั้นก็มีการสรุป
บทเรียนมาวิเคราะหวาเปนเพราะอะไรแลวนํากลับไปปรับปรุงหรือนําไปประยุกตใช ซ่ึงสิ่งเหลานี้
จะทําใหกลุมแมบานเกษตรกรรูและจดจําไดดีเนื่องจากเกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง 

 
4.5.2 ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาความรวมมือระหวางกลุมแมบานเกษตรกร 
1) กระบวนการมีสวนรวม   การดําเนินการของผูวิจัยมุงเนนกระบวนการมีสวนรวมใน

การดําเนินงานทุกขั้นตอนเพราะ การที่กลุมแมบานไดมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน
นั้นทําใหไดเรียนรูและมีประสบการณในการรวมคิด รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ   
รวมประเมินผลและรวมรับผลที่เกิดจากการดําเนินงานและสรุปบทเรียนตลอดจน รวมหาวิธีแกไข
ปญหา ซ่ึงหากการดําเนินงานของกลุมแมบานเกษตรกรใดที่ไมใชกระบวนการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานกลุมนั้นก็ไมสามารถที่จะพัฒนากลุมใหดีขึ้นได 

2) การรวมแลกเปลี่ยนแนวคิด ในการดําเนินโครงการวิจัยสวนใหญวิธีการและกิจกรรมจะ
เนนการรวมแลกเปลี่ยนแนวคิด ซ่ึงจะทําใหกลุมแมบานเกษตรกรไดพูดคุย แสดงความคิดเห็นได
อยางเต็มที่ เรียนรูมุมมองจากกลุมอื่นๆและสามารถนําแนวคิดตางๆไปใชในการดําเนินงานกลุม
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ของตนเองไดเนื่องจากในแตละกลุมจะมีขอดี ขอดอยที่ตางกัน วิธีการในการดําเนินการก็ตางกัน ทํา
ใหสามารถนํามาประยุกตใชได เชนวิธีการในการบุกเบิกตลาดใหม วิธีการในการรวมกลุม เปนตน 

3) โอกาส    การเปดและใหโอกาสกลุมแมบานเกษตรกรไดแสดงออก ในที่ที่เหมาะสม จะ
ทําใหกลุมแมบานเกษตรกรมีบทบาทและความมั่นใจมากขึ้นในการแสดงความคิดเห็นและการ
แสดงความคิดเห็นแบบเปนประชาธิปไตยจะชี้ใหเห็นความตองการที่ชัดเจนขึ้น เชน การกระตุนให
แมบานแสดงความคิดเห็นเรื่องการกําหนดกิจกรรม ตอนแรกผูนําจะเปนคนตัดสินใจวาจะปฏิบัติ
อะไรกอนหลัง แตพอใชการโหวดเสียงซึ่งทุกคนตองโหวด ผลที่ไดกลับไมไดเปนไปตามที่ผูนําวา
ไวในตอนแรก ซ่ึงแสดงใหเห็นวาบางครั้งถาใหพูดโดยตรงทําใหเกิดความเกรงใจกัน แตถาใหเขียน
ออกมาผลที่ไดจะชัดเจนมากกวา 

4) การประสานงาน การติดตอประสานงานที่ทั่วถึงและใหความสําคัญกับทุกกลุมอาชีพมี
การติดตามงานหลังจากการประสานงาน  จะชวยใหเกิดความรวมมือที่ดีมากขึ้นกวาการที่
ประสานงานแลวไมมีการติดตาม 

 
 ปจจัยหนุนเสริม 
1. องคการบริหารสวนตําบล  องคการบริหารสวนทองถ่ิน หรือ อบต. เปนหนวยงานที่มี

ความใกลชิดและรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับกลุมแมบานเกษตรกรโดยตรง นอกเหนือจากการ
สนับสนุนงบประมาณใหกับกลุมแลว การเขาถึงกลุมอยางแทจริง มีการประสานที่ชัดเจน การมั่นใจ
ในกลุมและมุงเนนการชวยเหลือเกษตรกรอยางจริงจัง จะมีสวนชวยให เกิดความรวมมือและพัฒนา
ของกลุมแมบานภายในชุมชนมากขึ้น และกลุมแมบานเกษตรกรเองก็จะสามารถเล็งเห็นถึงชองทาง
ที่ขอความชวยเหลือได เชน การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานตลาดนัดแมบานเกษตรและเขา
รวมกิจกรรม  รวมถึงการเขารวมในเวทีประชุมตางๆเกี่ยวกับกลุมแมบานเกษตรกร 

2. ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เจาหนาที่ของศูนยประสานงาน
วิจัยเพื่อชุมชนเปนอีกหนึ่งปจจัยที่ทําใหผูวิจัยไดดําเนินโครงการในพื้นที่ตําบลปาสัก ซ่ึงคอยเปนพี่
เล้ียงแนะนําใหคําปรึกษาติดตามผลใหกับผูวิจัยในการดําเนินงานและเปนคนปูทางใหกับผูวิจัย การ
สรางองคความรูและกระบวนการตางๆที่ผูวิจัยใชในการดําเนินงานก็มาจากการฝกฝนจากเจาหนาที่ 
คือ นางสาวสุภาพรรณ  ไกรฤกษที่มีศูนยประสานงานวิจัยเพื่อชุมชนเปนผูสนับสนุน หากไมมีศูนย
ประสานงานฯ โครงการครั้งนี้ก็คงไมเกิดขึ้น และกลุมแมบานเกษตรกรก็จะไมไดรวมเรียนรูและ
พัฒนาเชนกัน 

3 .  โครงการชุดทุนสนับสนุนงานวิจั ย เพื่ อทอง ถ่ินสํ าหรับนักศึกษาปริญญาโท 
(Community-based Master Research Grant: CBMAG)  ซ่ึงเปนทุนที่สนับสนุนโดย สกว.
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ฝายวิจัยเพื่อถ่ินโครงการแนวทางการเพิ่มศักยภาพและความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกรใน
ตําบลปาสัก ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก ชุดทุน CBMAG  ที่สนับสนุนใหกับนักศึกษาปริญญา
โทไดทํางานวิจัยเชิงคุณภาพ หากไมมีการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 142,982 บาท  โครงการก็
ไมสามารถที่จะสรางองคความรูและกระบวนการตางๆใหกับกลุมแมบานเกษตรกรได 
     
4.6  การเรียนรูของผูวิจัยและทีมวิจัยรวม 
 โครงการ “แนวทางการเพิ่มศักยภาพและความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกรในตําบล
ปาสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน  ผูวิจัยไดใชระยะเวลาในการทําการศึกษารวมถึงการทํางานใน
พื้นที่ตําบล     ปาสักเปนระยะเวลา  1 ปเต็ม ซ่ึงการทํางานวิจัยในพื้นที่ทําใหผูวิจัยไดเรียนรูการวิจัย
เพื่อทองถ่ิน การทํางานรวมกับชุมชน การประสานงานกับคนในชุมชน การทํางานรวมกับกลุม
แมบานเกษตรกร การเปนผูกระตุนประสานงานใหทีมวิจัยเกิดการเรียนรูในระบวนการวจิยั และการ
เรียนรูในดานอื่น ๆ สามารถสรุปไดดังนี้ 
 การเรียนรูของผูวิจัย 

1) การพัฒนาดานภาษา  เนื่องจากนักวิจัยเปนคนนอกพื้นที่และฟงภาษาทองถ่ินไมรูเร่ือง
เลย    ทําใหเวลาพูดคุยกับชาวบานตองมีเพื่อนคอยชวยแปลความหมาย ถึงตอนนี้การวิจัยมีสวนชวย
ใหนักวิจัยไดมีการพัฒนาดานภาษาไปไดมาก สามารถสื่อสารกับชาวบานไดโดยไมตองใชลาม ซ่ึง
จากการที่ไดลงไปในพื้นที่บอยๆทําใหเกิดความคุนเคย แปลผิดแปลถูกแตชาวบานก็จะชวยแกให 
ทําใหมีความมั่นใจมากขึ้น 

2) การพัฒนาดานการจัดกระบวนการดําเนินงานดวยความที่เปนมือใหมทั้งคูทําใหในการ
จัดเวทีแรกๆตองมีพี่เลี้ยงคอยชวยตลอดเวลา คอยสอนการดําเนินงานที่เปนขั้นตอน สอนวิธีการ
ชวนคุย        การจับประเด็น การวางแผนตางๆ ซ่ึงตอนนี้นักวิจัยก็พอที่จะสามารถดําเนินงานเองได
ถึงจะไมเต็มรอยแตก็มีการพัฒนามากขึ้น มีการคิด การวางแผนเปนขั้นตอนมากขึ้น เปลี่ยนวิธีคิด
จากคิดทําเพื่อตัวเองก็เปนการคิดเผื่อคนอื่น และเห็นประโยชนของการวิจัยเพื่อชุมชนมากขึ้น 

3) การพัฒนาดานการใชส่ือ ในกระบวนการวิจัยพยายามที่จะใชส่ือหลากหลายประเภทเขา
มามีสวนชวยในการดําเนินงาน ซ่ึงก็ทําใหผูวิจัยไดมีการเรียนรูเพิ่มเติมไปดวย เชน ส่ือวิซีดี  ส่ือทาง
ภาพถาย การอัดเสียง  การฝกการจับประเด็นแบบแผนที่ทางความคิด (Mind map) โดยเฉพาะการ
ฝกจับประเด็นซึ่งปกติแลวผูวิจัยจะไมถนัดในการเขียน แตโครงการทําใหตองมีการฝกเขียน ทําให
ผูวิจัยสามารถทําการจับประเด็นไดดีขึ้น 

4) การเขาชุมชน ซ่ึงเริ่มจากที่ไมรูจักใครเลยแตอาศัยฐานเดิมที่พี่เล้ียง และรุนพี่คอยแนะนํา  
และเคยสัมผัสมากอน ทําใหเรียนรูวิธีการเขาชุมชนไดแบบไมเกร็งและเปนธรรมชาติมากขึ้น 



 
 

 

94

5) ความมีน้ําใจและเปนกันเองของทีมวิจัยรวม เนื่องจากทีมวิจัยรวมทั้งหมดเปนผูหญิง ทํา
ใหเวลาพูดคุยหรือดําเนินกิจกรรมเปนไปอยางธรรมชาติ และความมีน้ําใจของทีมวิจัย ในการ
รวมกันดําเนินการก็ทําใหผูวิจัยมีกําลังใจในการดําเนินงานมากขึ้น 

การเรียนรูของทีมวิจัยรวม 
1) มีความกลาแสดงออกทางความคิด และการพูดมากขึ้น  
2) เรียนรูจากการฟงมากขึ้น ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน รูจักเปดใจยอมรับฟงความ

คิดเห็น และเปดโอกาสใหผูอ่ืนไดแสดงบทบาทมากขึ้น  ซ่ึงเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญตอระบบการ
จัดการของกลุม  

3) นํากระบวนการตางๆไปใชในการดําเนินงาน เชน เทคนิคการเขียน การนําเสนอขอมูล  
4) เรียนรูกระบวนการมีสวนรวมในการทํางาน การรวมคิด รวมแกปญหาดวยกัน การ

พึ่งพาอาศัยกัน 
5) เรียนรูกระบวนการทํางานของงานวิจัยเพื่อทองถ่ิน 
 

 
 
 

  
  


