บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการเพิ่มศักยภาพและความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกร
ในตําบลปาสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. เพื่อศึกษาศักยภาพดานการบริหารจัดการที่เปนอยูของกลุมแมบานเกษตรกร
2. เพื่อพัฒนาแนวทางเพิ่มศักยภาพดานการบริหารจัดการกลุมของกลุมแมบานเกษตรกร
3. เพื่อศึกษาความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกรที่เปนอยู
4. เพื่อพัฒนาแนวทางความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกร
5. เพื่ อ วิ เ คราะห ป จ จั ย ที่ ทํ า ให ก ลุ ม แม บ า นเกษตรกรสามารถพั ฒ นาแนวทางการเพิ่ ม
ศักยภาพและความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกรใหดีขึ้น
โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมมา
ประยุกตใชเพื่อใหทีมวิจัยไดเรียนรูกระบวนการและแนวทางปฏิบัติตางๆเชน รวมคิด รวมวางแผน
รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ รวมประเมินผลและรวมรับผลที่เกิดจากการดําเนินงานและสรุป
บทเรียนเพื่อเปนแนวทางใหกับกลุมแมบานเกษตรกรนํามาปรับใชในการพัฒนากลุม โดยมุงเนน
การปฏิบัติจริง ซึ่งผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
จากการการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการเพิ่มศักยภาพและความรวมมือของกลุมแมบาน
เกษตรกรในตําบลปาสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ผูวิจยั สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้
5.1.1 ศักยภาพดานการบริหารจัดการที่เปนอยูของกลุม แมบานเกษตรกร
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยรวมกับกลุมแมบานเกษตรกรจํานวน 5 กลุม
ดวยกัน ไดแ ก กลุมพริ กลาบบานสันคะยอม กลุ มน้ําพริกตาแดงบานหลุก กลุมพริกลาบบาน
สันปาสัก กลุมพริกลาบบานหวยมาโกง และกลุมขนมทองมวนบานใหมจตุจักร ซึ่งแตละกลุมมี
การบริหารจัดการกลุมดังนี้

ตารางที่ 13 การบริหารจัดการของกลุมแมบานเกษตรกรทั้ง 5 กลุม
กลุมผลิตภัณฑ
กลุมพริกลาบ ม.1

ดานการผลิต
- ผลิตเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 10-20 กิโลกรัม
- วัตถุดิบสวนใหญซื้อมาจากตลาดในเมือง
- ผสมสมุนไพรกวา 20 ชนิด
- แรงงานเป น ที ม งานเดิ ม โดยจ า ยเป น ค า แรง
คนทํางาน

ดานการตลาด
- เนนตลาดในชุมชนเปนสวนใหญ -มีการให
เชื่อสินคา
- ช ว งที่ วั ต ถุ ดิ บ มี ร าคาแพงก็ จ ะลดปริ ม าณ
ผลิตภัณฑลง แตไมขึ้นราคา

- วัตถุดิบสวนใหญจะซื้อมาจากตลาดในเมือง
- เนนตลาดในชุมชนเปนสวนใหญ
- เปนสูตรดั้งเดิม
- เน น การช ว ยกั น ของสมาชิ ก กลุ ม ซึ่ ง ต อ งสละ
เวลามาทําโดยไมไดคาแรง
- ผลิตเดือนละ 2-3 ครั้ง
- เนนตลาดในชุมชนเปนสวนใหญ
- วัตถุดิบสวนใหญจะซื้อมาจากตลาดเชียงใหม - มีตลาดตางจังหวัด
- มีการซื้อวัตถุดิบในหมูบานบาง
- ผสมสมุนไพร 14 ชนิด มีกลิ่นหอม
- แรงงานเปนทีมงานเดิมตลอดซึ่งจะไดรับคาแรง
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ดานการจัดการกลุม
- ใชระบบการรวมหุน
- อํานาจการตัดสินใจขึ้นอยูกับประธานและ
กรรมการ
- มีการจัดโครงสรางกลุม
- มีการจัดวาระการประชุมประจําป
- จัดทําสมุดบัญชี
กลุมน้ําพริกตาแดง ม.4 - ไมมีการรวมหุนสมาชิก
- มี ก ารจั ด วาระการประชุ ม ประจํ า ป แ ละมี
การประชุมหารือกันเปนครั้งคราว
- จัดทําสมุดบัญชี
กลุมพริกลาบ ม.6
- ใชระบบการรวมหุน
- อํ า นาจการตั ด สิ น ใจอยู ที่ ป ระธานหรื อ
คณะกรรมการ
- ขาดการปรึก ษาหารือกัน ภายในกลุ มขาด
การชวยเหลือกันภายในกลุมรวมตัวกั นได
ยาก
- จัดทําสมุดบัญชี

กลุมผลิตภัณฑ
กลุมพริกลาบ ม.8

กลุมขนมทองมวน
ม.18

ดานการผลิต
- ทําการผลิตเดือนละครั้ง
- วัตถุดิบก็จะซื้อมาจากตลาดเมืองเชียงใหม
- ตนทุนในการผลิตจะไมมีผลตอราคา
- แรงงานทีมงานเดิม

ดานการตลาด
- เน น ตลาดในหมู บ า นและร า นค า เป น ส ว น
ใหญ

- เนน ตลาดรา นคา ในชุมชน และรา นอาหาร
- วัตถุดิบสวนใหญซื้อจากตลาดในเมือง
- มีสูตรเฉพาะ มีคุณคาทางอาหาร และผสมผลไม ชุมชน
ตามฤดูกาล
- เป น ที ม งานที่ มี ห น า ที่ ป ระจํ า ที่ ต อ งใช ค วาม
ชํานาญ
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ดานการจัดการกลุม
- ใชระบบการรวมหุนกับสมาชิก
- อํ า นาจการตั ด สิ น ใจอยู ที่ ป ระธานและ
กรรมการ
- ขาดการปรึกษาหารือกันภายในกลุม
- ขาดการชวยเหลือกันรวมตัวกันไดยาก
- มีการจดรายรับ-รายจาย
- ไมมีการระดมหุน
- สมาชิกพบปะกันเปนประจํา มีการพูดคุย
กันบอย
- อํ านาจการตั ดสิน ใจจะอยูที่ผูนํา กลุมเป น
หลัก
- จัดทําสมุดบัญชีรายรับ-รายจาย
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5.1.2 แนวทางการเพิ่มศักยภาพของกลุมแมบานเกษตรกรในตําบลปาสัก
1) แนวทางการพัฒนาดานการจัดการกลุม กลุมแมบานไดเรียนรูองคความรูและการฝก
ปฏิบัติจริง เพื่อเปนแนวทางในการประยุกตใช ดังนี้
1.1) การเรียนรูการวางแผนงาน เพื่อใหกลุมแมบานเกษตรกรไดชวยกันระดม
ความคิดและรวมวางแผนงานวาจะดําเนินการอยางไรเพื่อใหกลุมฯเกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น โดยกลุม
แมบานเกษตรกรไดนําองคความรูเกี่ยวกับการวางแผนไปใชในการออกแบบและวางแผนในการจัด
กิจกรรมตลาดนัดแมบาน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และการทํากิจกรรมตางๆ
1.2) การทบทวนสถานการณ ก ลุ ม และป ญ หาของกลุ ม แม บ า นเกษตรกร ด ว ย
เครื่องมือ SWOT เพื่อใหกลุมไดรูสถานการณของกลุมและทราบปญหาเพื่อเปนการกําหนดแนว
ทางแกไข
1.3) การฝกเขียนโครงการ จากผลการดําเนินการทําใหกลุมแมบานเกษตรกรได
เรียนรูเกี่ยวกับองคประกอบของการเขียนโครงการและฝกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการเขียนโครงการ
รวมถึงการนําไปใชประโยชนในการเขียนโครงการเสนอของบประมาณจากหนวยงานตางๆ
1.4) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ จากผลการดําเนินการพบวา ผลจากการศึกษาดู
งานนอกสถานที่ทําใหกลุมแมบานเกษตรกรไดเรียนรูการดําเนินงานของกลุมตางๆและนําความรูที่
ไดมาปรับปรุงใชกับกลุมของตัวเอง รวมถึงการไดเรียนรูมุมมองในการดําเนินการของกลุมอาชีพ
ตางๆที่แตกตางออกไป
1.5) การเรียนรูการจัดการระบบบัญชี จากผลดําเนินการพบวา การเสริมความรู
เกี่ยวกับระบบบัญชีทําใหกลุมมีความเขาใจเกี่ยวกับการทําบัญชีและละเอียดรอบคอบมากขึ้น
2) แนวทางการเพิ่มศักยภาพดานคุณภาพผลิตภัณฑ กลุมแมบานเกษตรกรไดแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑดังนี้
2.1) การเก็ บ ข อ มู ล การติ - ชมจากผู บ ริ โ ภค และการพบปะระหว า งผู ผ ลิ ต กั บ
ผูบริโภค จากการดําเนินการพบวา การเก็บขอมูลการติ-ชม จากผูบริโภค ทําใหผูผลิตทราบความ
ตองการของผูบริโภคและการเปดโอกาสใหผูบริโภคไดแสดงความคิดเห็นทําใหผูผลิตไดขอมูลที่
เปนความจริงซึ่งสามารถนําคําติ-ชมดังกลาวไปปรับปรุงใหเหมาะสมได
3) แนวทางการเพิ่มศักยภาพดานบรรจุภัณฑ กลุมแมบานเกษตรกรไดเรียนรูองคความรู
เกี่ยวกับการปรับปรุงบรรจุภัณฑ ดังนี้
3.1) การเรียนรูหลักการปรับปรุงบรรจุภัณฑ จากการดําเนินการพบวาหลังจากที่
กลุมแมบานเกษตรกรไดเรียนรูเกี่ยวกับหลักการปรับปรุงบรรจุภัณฑแลวไดมีการนําไปปรับใชใน
การปรับรูปแบบโลโกของกลุมเพื่อใหเหมาะสมมากขึ้น
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4) แนวทางการเพิ่มศักยภาพดานการตลาด กลุมแมบานเกษตรกรไดเรียนรูองคความรูและ
การปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาการตลาดดังนี้
4.1) การพัฒนาดานการประชาสัมพันธดวยรูปแบบสื่อตางๆ เชน การทําแผนพับ
กลุมผลิตภัณฑ การทําวีซีดีกลุม การจัดบอรด การทําปายผาประชาสัมพันธ การจัดทําใบปลิว
การประชาสัมพันธผานวิทยุชุมชน การจัดทําแผนที่ 1 ตําบลหลายผลิตภัณฑ
4.2) การขยายช อ งทางการตลาดใหม ด ว ยการจั ด กิ จ กรรมตลาดนั ด แม บ า น
เกษตรกร โดยกลุมแมบานเกษตรกรเปนผูดําเนินการเองในทุกขั้นตอน
4.3) แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการตลาด จากการดําเนินการพบวา การที่กลุมแมบาน
เกษตรกรได รว มกั น แลกเปลี่ ย นเรีย นรู เ กี่ ย วกับ การตลาดจากกลุ ม ตางๆทํา กลุมได แ นวคิ ด และ
แนวทางในการนําไปปรับใชกับกลุมของตนเอง
5.1.3 การศึกษาความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกรที่เปนอยู
การศึกษาความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกรกอนการดําเนินโครงการ ในชวงที่ผานมา
พบวา ความรวมมือในระดับตําบลโดยภาพรวมยังมีนอย นอยครั้งที่มีการประชุมหารือกันโดยที่มี
สมาชิกครบทั้งตําบล แตละกลุมก็จะมีการปฏิบัติที่ตางกัน ไมมีการนําปญหามาปรึกษาหารือกัน การ
เกื้อหนุนกันมีบางในบางครั้ง จึงทําใหความสัมพันธระหวางกลุมมีนอย และไมรูความเปลี่ยนแปลง
ของกลุมอื่นๆ
5.1.4 การพัฒนาความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกร แนวทางในการพัฒนาความ
รวมมือของกลุมแมบานเกษตรกร สามารถสรุปไดดังนี้
1.การจัด เวที ป ระชุ มประจํ า เดือน เนื่อ งจากผูวิ จั ย มี การจั ด เวทีประจํา เดื อ นเพื่อ ใหก ลุ ม
แมบานเกษตรกรไดมาพบปะกัน และมีการรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงการรวมเรียนรูองค
ความรูตางๆดวยกัน อยูเสมอ ซึ่งการพบปะกันเปนประจําทุกเดือนมีผลทําใหกลุมแมบานเกษตรกร
ไดรูจักเพื่อนตางกลุม มีความสนิทสนม รูสถานการณตางๆของกลุม ไดรวมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และรวมกันวางแผนแกปญหาดวยกัน
2.การเรียนรูขั้นตอนการวางแผนงาน เพื่อนําไปฝกในการปฏิบัติจริง
3.การจัดกิจกรรมตลาดนัดแมบานเกษตรกร จากการดําเนินการพบวากิจกรรมการจัดตลาด
นัดแมบานเกษตรกร เปนกิจกรรมที่ทําใหเกิดความรวมมือระหวางกลุมแมบานเกษตรกรในการ
รวมกันวางแผน ออกแบบและการรวมกิจกรรมในการจัดกิจกรรม
ซึ่งจากการวิจัย พบวา กระบวนการมีสวนรวมและความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกร
ปจจุบันมีมากขึ้น จากการใชเวทีการประชุมตางๆเปนตัวเชื่อมโยงความรวมมือ เพราะในการจัดเวที
แตละเวทีสมาชิกไดมีการแลกเปลี่ยน มีการวางแผน ระดมความคิดกันเต็มที่ ไดรูไดเห็นในสิ่งที
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แปลกใหม ไดคําปรึกษาและวิธีการตางๆที่แตกตางกันเพราะมีหลายกลุม แตละกลุมก็จะมีวิธีคิดวิธี
ปฏิบัติที่ตางกัน ทําใหเห็นตัวอยางที่ชัดเจนและมีความหลากหลาย ซึ่งความสําเร็จของกลุมแมบาน
เกษตรกรเห็นไดจากมีการรวมกันจัดกิจกรรมออกมานําเสนอใหกับระดับตําบล มีการเขารวม
กิจกรรมตางๆอยางสม่ําเสมอเกี่ยวกับกลุมแมบานไมวาจะระดับใดก็ตาม การชวยกันอุดหนุนสินคา
ผลิตภัณฑ การปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การรวมกันคิดแกไขปญหา
และรวมวางแผนงานดวยกัน เปนตน
5.1.5 ปจจัย ที่มีผลตอการเพิ่มศักยภาพดานการบริหารจัดการและความรวมมือของกลุม
แมบานเกษตรกร
1) ปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มศักยภาพของกลุมแมบานเกษตรกร
1.1) ผูนํากลุม ผูนํากลุมถือเปนบุคคลสําคัญที่มีสวนชวยใหกลุมเกิดการเรียนรูและ
พัฒนา ซึ่งผูนําจะเปนผูที่กระตุนสมาชิกในกลุมทําใหกลุมสามารถดําเนินงานตอไปได
1.2) สมาชิกภายในกลุม
สมาชิกในกลุมก็เปนอีกปจจัยสําคัญที่ทําใหกลุม
ดําเนินงาน เพราะความรวมมือรวมใจของสมาชิก ความเขาใจ และรับผิดชอบในหนาที่รวมถึงการ
เอื้อเฟอชวยเหลือกัน เปนสวนสําคัญที่จําเปนที่ทําใหกลุมสามารถดําเนินตอไปได
1.3) อาชีพ อาชีพมีผลตอการดําเนินงานเพราะกลุมใดที่อาชีพหลักไมเอื้อจะทําให
ไมมีเวลาวางที่จะทุมเทใหกับกลุมไดอยางเต็มที่ทําใหบางกลุมกลับตองยุติลง
1.4) องคความรู องคความรูตางๆที่เปนประโยชนแกกลุมแมบานเกษตรกร ควรจะ
มีการเสริมสรางการเรียนรูใหกับเกษตรกรโดยเฉพาะเรื่องที่ใกลตัวและเกษตรกรใหความสนใจ
เพราะเปนสิ่งที่ชวยใหกลุมแมบานเกษตรกรสามารถนําความรูที่ไดไปปรับปรุงใหเหมาะสมกับการ
ดําเนินงานของกลุม เชน องคความรูเกี่ยวกับการผลิต การจัดการ การปรับปรุงบรรจุภัณฑ การตลาด
เปนตน
1.5) การประชุมรวม การจัดประชุมเพื่อใหกลุมแมบานเกษตรกรไดมาเจอกัน
พูดคุยกัน ทุกเดือน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันนั้นสามารถชวยใหกลุมมีการพัฒนา
ศักยภาพในดานตางๆไดมากขึ้น
1.6) การปฏิบัติจริง นอกจากการเสริมองคความรูที่เปนทฤษฎีแลวสิ่งที่ทําให
กลุมแมบานเรียนรูไดเร็วและใหความสนใจคือการฝกปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอน ตั้งแตการวางแผน
งาน การลงมือปฏิบัติในเรื่องตางๆ

101
2) ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาความรวมมือระหวางกลุมแมบานเกษตรกร
2.1) การรวมแลกเปลี่ยนแนวคิด ในการดําเนินโครงการสวนใหญจะใชวิธีการรวม
แลกเปลี่ยนแนวคิด ซึ่งจะทําใหกลุมแมบานเกษตรกรไดพูดคุย แสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่
เรียนรูมุมมองจากกลุมอื่นๆและสามารถนําแนวคิดตางๆไปใชในการดําเนินงานกลุมของตนเอง
2.2) กระบวนการมีสวนรวม การที่กลุมแมบานไดมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของ
การดําเนินงานนั้นทําใหไดเรียนรูและมีประสบการณในการรวมคิด รวมวางแผน รวมตัดสินใจ
รวมดําเนินการ รวมประเมินผลและรวมรับผลที่เกิดจากการดําเนินงานและสรุปบทเรียนตลอดจน
รวมหาวิธีแกไขปญหา ซึ่งหากการดําเนินงานของกลุมแมบานเกษตรกรใดที่ไมใชกระบวนการมี
สวนรวมในการดําเนินงานกลุมนั้นก็ไมสามารถที่จะพัฒนากลุมใหดีขึ้นได
2.3) โอกาส การเปดและใหโอกาสกลุมแมบานเกษตรกรไดแสดงออก ในที่ที่
เหมาะสม จะทําใหกลุมแมบานเกษตรกรมีบทบาทและความมั่นใจมากขึ้นในการแสดงความคิดเห็น
และการแสดงความคิดเห็นแบบเปนประชาธิปไตยจะชี้ใหเห็นความตองการที่ชัดเจน
2.4) การประสานงาน การประสานงานอยางทั่วถึงและมีการติดตามผลจะทําให
เกิดความรวมมือที่ดีขึ้น
3) ปจจัยหนุนเสริมของภาคีที่เกี่ยวของ
3.1) องคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนทองถิ่น หรือ อบต. เปน
หนวยงานที่มีความใกลชิดและรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับกลุมแมบานเกษตรกรโดยตรง
3.2) ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ศูนยประสานงาน
วิจัยเพื่อชุมชนเปนอีกหนึ่งปจจัยที่ทําใหผูวิจัยไดดําเนินโครงการในพื้นที่ตําบลปาสัก ซึ่งคอยเปนพี่
เลี้ยงแนะนําใหคําปรึกษาติดตามผลใหกับผูวิจัยในการดําเนินงาน
3.3) โครงการชุดทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อทองถิ่นสําหรับนักศึกษาปริญญาโท
(Community-based Master Research Grant: CBMAG) ที่สนับสนุนสนับสนุนงบประมาณ
5.2 อภิปรายผล
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลโดยแยกประเด็นตามวัตถุประสงคของโครงการวิจัย ซึ่ง
สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. การศึกษาศักยภาพดานการบริหารจัดการกลุม
ในการดําเนินการโครงการวิจัย มุงเนนการพัฒนากลุมแมบานเกษตรกรเพราะเปนการ
สงเสริมใหเกิดอาชีพเสริมที่สตรีสามารถที่จะปฏิบัติไดนอกจากการประกอบอาชีพหลักและเปนการ
แสดงศักยภาพอยางหนึ่งของสตรี ซึ่งแสดงใหเห็นวาปจจุบันสตรีแมบานมีบทบาทในการประกอบ
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อาชีพมากขึ้นรวมถึงมีภาระหนาที่ที่ทัดเทียมกับผูชาย ซึ่งสอดคลองกับกรมสงเสริมการเกษตร
(2528 : 4 ) ไดกลาวไววา การที่จะสงเสริมใหสตรีเกษตรไดมีโอกาสสูงขึ้นในการเพิ่มพูนความรู
และการพัฒนาขีดความสามารถในดานการเกษตรนั้นนอกจากนโยบายโครงการตางๆที่ใหการ
สนับสนุนอยูแลว ความเขาใจอันถูกตองเกี่ยวกับบทบาทสตรีเกษตรของเจาหนาที่ผูทําการสงเสริม
เกษตรกร ผูเขารับความรูและผูเกี่ยวของทั้งหลายเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง บุคคลตาง ๆ เหลานี้
ตองมีความเขาใจตรงกันในเรื่องบทบาทของสตรีเกษตร และตองตระหนักวาการพัฒนาการเกษตร
จะไมสามารถประสบความสําเร็จไดอยางนาพอใจ ถายังยึดหลักเดิมวาสตรีเกษตรมีบทบาทแตเพียง
การบานการเรือน และการเลี้ยงดูบุตรเทานั้น
การศึกษาขอมูลบริหารจัดการกลุม จากการศึกษาพบวาในการดําเนินการวิจัยผูวิจัยได
ทําการศึกษาขอมูลพื้นฐานจากกลุมแมบานเกษตรกรแลวนําขอมูลที่ไดมารวมวางแผนเพื่อกําหนด
แนวทางการพัฒนากลุมโดยจําแนกการบริหารจัดการกลุมออกเปน 4 ดาน คือ ดานการจัดการซึ่ง
ดานการจัดการนั้น มุงเนนการจัดการทรัพยากร การจัดการคน การวางแผน การจัดการเงิน ดานการ
คุณภาพการผลิต ดานบรรจุภัณฑ และดานการตลาด เพราะการจัดการถือเปนสิ่งสําคัญที่ทีทําให
กลุมสามารถพัฒนาใหดีขึ้นได ซึ่งสอดคลองกับมนเทียร (2549) ที่ศึกษาเรื่อง การดําเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชน กลุมผลิตภัณฑจากผาในจังหวัดเชียงใหม ไดกลาวถึงการบริหารจัดการ สามารถ
แบงออกเปน 4 ดาน (Functions) คือ ดานการจัดการ ดานการเงิน ดานการผลิต และดานการตลาด
2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพดานการบริหารจัดการกลุม
การพัฒนาดานคุณภาพ ผูวิจัยใหความสําคัญกับการพัฒนาดานคุณภาพเพราะคุณภาพของ
ผลิตภัณฑเปนตัวบงชี้ถึงความอยูรอดของกลุม ถากลุมแมบานเกษตรกรกลุมใดที่ผลิตภัณฑไมมี
คุณภาพ ผลิตภัณฑนั้นก็คงไมสามารถจําหนายได ผูวิจัยจึงใชกระบวนการที่พัฒนาในเรื่องของ
คุณภาพเพื่อเปนขอมูลใหกับกลุมไดนําไปปรับปรุง ซึ่งสอดคลองกับมณเฑียร (2549) ที่ศึกษาการ
ดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน กลุมผลิตภัณฑจากผาในจังหวัดเชียงใหมไดกลาวถึงทฤษฎีการผลิต
ไววาทฤษฎีดานการผลิต (Production Management) หมายถึง การพิจารณาศึกษากิจกรรม
ทางการผลิตที่จําเปนและมีผลตอการกอใหเกิดการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ ปจจัยที่ใชนํามาศึกษา
ไดแก วัตถุดิบของการผลิต การควบคุมการผลิต และคุณภาพการผลิต
การพัฒนาดานการตลาดผูวิจัยมุงเนนการพัฒนาเรื่องการประชาสัมพันธในรูปแบบสื่อ
ตางๆ และการขยายชองทางการตลาดเพราะเปนสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งที่ทําใหผลิตภัณฑของกลุมแมบาน
เกษตรกรเปนที่รูจักและจําหนายไดมากขึ้นซึ่งสอดคลองกับ มณเฑียร (2549) ที่ศึกษาการดําเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชน กลุมผลิตภัณฑจากผาในจังหวัดเชียงใหมไดกลาวถึงทฤษฎีการตลาดไววา สวน
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ประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4 P’s) หมายถึงตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ซึ่ง
บริษัทใชรวมกันเพื่อสรางความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา
(Price) ช องทางการจัด จํ า หน าย (Place)
และการสงเสริมการตลาด (Promotion) โดย ชอง
ทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่งประกอบดวย สถาบันการตลาด
และกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑ และบริการจากสถานที่ผลิตไปยังตลาดทําใหผลิตภัณฑ
หรือบริการสามารถหาไดงายสําหรับการบริโภค สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาด เปาหมายก็คือ
สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลัง และ
การเก็บรักษาสินคา และ การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูล
ระหวางผูขายกับผูซื้อเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสาร เครื่องมือในการ
ติดตอสื่อสารมีหลายประการซึ่งอาจเลือกใชหนึ่งอยาง หรือใชประสมประสานกันโดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได เครื่องมือสงเสริม
การตลาดที่สําคัญ คือ การโฆษณา (Advertising) การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling)
และการสงเสริมการขาย (Sales promotion)
3. การศึกษาความรวมมือและแนวทางพัฒนาความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกร
การพัฒนาความรวมมือ จากการดําเนินการโครงการวิจัย พบวาในการศึกษาและพัฒนา
ความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกร ดวยการใชการมีสวนรวมมาปรับใชในการดําเนินงานมีผล
ทําใหกลุมแมบานเกษตรกรไดเรียนรูและนําหลักการมาปฏิบัติจริงในการดําเนินงานโดยสิ่งที่เกิดขึน้
เปนกิจกรรมที่กลุมแมบานเกษตรกรเปนผูดําเนินการเองทั้งหมด คือ การจัดกิจกรรม ตลาดนัด
แมบานเกษตรกร โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้กลุมแมบานเกษตรกรไดใชกระบวนการมีสวนรวม
มาปฏิบัติจริงตั้งแตขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดทายคือ การรวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมรับ
ผลประโยชน และรวมประเมินผล ซึ่งสอดคลองกับ ทศพล (2538) ไดกลาวถึง กระบวนการมีสวน
รวมตามขั้นตอนการพัฒนา ซึ่งเปนการวัดเชิงคุณภาพแบงออกเปน 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การมีสวนรวมในขั้นการริเริ่มการพัฒนา ซึ่งเปนขั้นตอนที่ประชาชนเขามามี
สวนรวมในการคนหาปญหา และสาเหตุ ของปญหาภายในชุมชนตลอดจนมรสวนรวมในการ
กําหนดความตองการของชุมชน และมีสวนรวมในการจัดลําดับความสําคัญของความตองการดวย
ขั้นตอนที่ 2 การมีสวนรวมในขั้นตอนการวางแผนการพัฒนา เปนขั้นตอนที่ประชาชนมี
สวนรวมในการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคของโครงการ กําหนดวิธีการและแนวทางการ
ดําเนินงานตลอดจนกําหนดทรัพยากร และแหลงทรัพยากรที่จะใช
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ขั้นตอนที่ 3 การมีสวนรวมในขั้นการดําเนินการพัฒนา เปนขั้นตอนที่ประชาชนมีสวนรวม
ในการเสร า งประโยชน โดยการสนับ สนุ น ทรั พ ยากร วั สดุ อุป กรณ และแรงงาน หรือ เข าร ว ม
บริหารงาน ประสานงาน และการดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก
ขั้ น ตอนที่ 4 การมี ส ว นร ว มในขั้ น การรั บ ผลประโยชน จ ากการพั ฒ นา เป น ขั้ น ตอนที่
ประชาชนมีสว นรวม ในการรับผลประโยชนที่พึงไดรับจากการพัฒนา หรือยอมรับผลประโยชนอัน
เกิดจากการพัฒนาทั้งดานวัตถุและจิตใจ
ขั้นตอนที่ 5 การมีสวนรวมในขั้นประเมินผลการพัฒนา เปนขั้นตอนที่ประชาชนเขารวม
ประเมินวา การพัฒนาที่ไดกระทําไปแลวนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงคเพียงใด ซึ่งในการประเมินอาจ
ปรากฏในรูปของการประเมินยอย เปนการประเมินผลการหนาเปนระยะ ๆ หรือกระทําในรูปของ
การประเมินผลรวม ซึ่งเปนการประเมินผลสรุปรวบยอด
บทบาทของวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) สามารถสรุปเปรียบเทียบไดดังนี้
ตารางที่ 14 เปรียบเทียบบทบาทหนาที่ของผูวิจัยในการเปนวิทยากรกระบวนการ
บทบาท
กองฝกอบรม กรมการพัฒนาชุมชน (2545)
ผูวิจัย
เหมือนกัน
- ทําความเขาใจเปาหมายและจุดประสงค
- ทําความเขาใจเปาหมายและจุดประสงค
- เตรียมประเด็นหลัก
- เตรียมประเด็นหลัก
- ประสานงาน/นัดหมายกับแกนนําหลัก
- ประสานงาน/นัดหมายกับแกนนําหลัก
- กระตุ น ให ส มาชิ ก ทุ ก คนได แ สดงความ - กระตุ น ให ส มาชิ ก ทุ ก คนได แ สดงความ
คิดเห็นอยางเทาเทียมกัน
คิดเห็นอยางเทาเทียมกัน
- สะทอน/ทบทวน/เชื่อมโยง สรุปประเด็น - สะทอน/ทบทวน/เชื่อมโยง สรุปประเด็น
- สามารถยืดหยุน ปรับเปลี่ยนกําหนดเวลา - สามารถยืดหยุน ปรับเปลี่ยนกําหนดเวลา
และกระบวนการไดตามความจําเปน
และกระบวนการไดตามความจําเปน
- สรางบรรยากาศที่เปนกันเอง
- สรางบรรยากาศที่เปนกันเอง
แตกตางกัน - ไมสามารถบอกไดวา ชุมชนตองทําอะไร - บางครั้งผูวิจัยตองเปนคนเริ่มในการลงมือ
อยางไร
ทําใหดูกอนเปนตัวอยาง
- การรวมเรียนรูไปพรอมๆกับปฏิบัติจริง
- ด ว ยข อ จํ า กั ด ของกลุ ม คน บางครั้ ง ผู วิ จั ย
- ประสานงาน/นัดหมายกับทีมวิจัยรวม
ตองเปนคนดําเนินการเอง เชน การจัดทําสื่อ
- การนั ด หมายที ม วิ จั ย ร ว มเป น หน า ที่ ข อง
แกนนําหลัก
- เปนคนกลางที่คอยตั้งคําถาม
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4. การวิ เ คราะห ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การเพิ่ ม ศั ก ยภาพและความร ว มมื อ ของกลุ ม แม บ า น
เกษตรกร
ผูนํากลุม ผูนํากลุมถือเปนบุคคลสําคัญที่มีสวนชวยใหกลุมเกิดการเรียนรูและพัฒนา ซึ่ง
ผูนําจะเปนผูที่กระตุนสมาชิกในกลุมทําให กลุมสามารถดําเนินงานตอไปได กลุมใดที่มีผูนําที่
เขมแข็ง กลุมนั้นก็จะมีการดําเนินงานที่คลองแคลว กาวหนา เชน กลุมน้ําพริกตาแดงบานหลุก
กลุมขนมทองมวนบานใหมจตุจักร ซึ่งสอดคลองกับ วิทยา (2547) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยทีม่ ผี ล
ตอความสําเร็จของกลุมวิสาหกิจชุมชน อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบวา ปจจัยหนึ่งที่มี
ผลตอความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน ไดแก ปจจัยเกี่ยวกับความเปนผูนํา
กระบวนการมีสวนรวม การดําเนินการของผูวิจัยมุงเนนกระบวนการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานทุกขั้นตอนเพราะ การที่กลุมแมบานไดมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการดําเนินงานนั้น
ทําใหไดเรียนรูและมีประสบการณในการรวมคิด รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ รวม
ประเมินผลและรวมรับผลที่เกิดจากการดําเนินงานและสรุปบทเรียนตลอดจน รวมหาวิธีแกไข
ปญหา ซึ่งหากการดําเนินงานของกลุมแมบานเกษตรกรใดที่ไมใชกระบวนการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานกลุมนั้นก็ไมสามารถที่จะพัฒนากลุมใหดีขึ้นไดรวมถึงยังไมเห็นความสําคัญในการ
พัฒนากลุม ซึ่งสอดคลองกับ อาดูล (2539) ศึกษาเรื่อง “การมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมของสมาชิก
กลุมแมบานเกษตรกรในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมใน
กิจกรรมกลุมสมาชิกไมเขารวมกิจกรรมสูง แสดงใหเห็นวาสมาชิกยังไมเห็นความสําคัญในการเขา
รวมกิจกรรมของกลุม
5.3 ขอเสนอแนะจากการวิจัย แบงออกเปน
5.3.1 องคความรู
1) ในการดําเนินโครงการวิจัยนักศึกษาควรสรางความรวมมือโดยใชหลักการมีสวนรวม
คือ รวมคิด รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ รวมประเมินผลและรวมรับผลประโยชน
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
2) ในการจัดเวทีประชุมสวนใหญผูเขารวมเวที จะเปนบุคคลที่มีตําแหนงหนาทีภ่ ายในกลุม
เปนผูเขารวม เชน ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก กรรมการ เปนตน ซึ่งสงผลใหการที่
จะเชื่อมโยงใหสมาชิกคนอื่นๆไดรวมเรียนรูอยางทั่วถึงนั้นมีนอย ดังนั้นนักศึกษาควรมีการติดตอ
ประสานงานกับสมาชิกคนอื่นๆบาง เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางทั่วถึง
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3) จากการดําเนินโครงการวิจัยพบวาทีมวิจัยรวมใหความสนใจในการเรียนรู องคความรูที่
เปนประโยชนแ ละใกลตั ว ดังนั้น ในการที่ห นวยงานในพื้นที่ตองการเพิ่ มศั กยภาพใหกับ กลุม
แมบานเกษตรกรควรเปนการสงเสริมเกี่ยวกับสิ่งใกลตัวและเรียนรูไดงาย
4) ในการดําเนินงานของหนวยงานเชน อบต. หรือ นักศึกษา สําคัญอยางยิ่งคือการทําความ
เขาใจรวมกับทีมวิจัยใหมีความเขาใจตรงกันเพื่องายตอการดําเนินงานและการกําหนดทิศทางการ
ทํางาน
5.3.2 กระบวนการ
1) การดําเนินโครงการวิจัย ครั้งตอไปนักศึกษาควรมีการติดตอและประสานกับหนวยงาน
ที่มีสวนเกี่ยวของเขามารวม ในกระบวนการใหมากที่สุด เพื่อที่จะเปนประโยชนตอชุมชนในการ
เห็นชองทางและขอคําแนะนําได และการประสานงานกับหนวยงานหรือกับใครก็ตามควรมีการ
ติดตามผลและทําขอตกลงรวมกันใหชัดเจน เพื่อความเขาใจที่ตรงกันและสามารถแกไขปญหาได
ทันทวงที
2) การดําเนินงานรวมกับชุมชนนักศึกษาควรมีการออกแบบกิจกรรมใหเหมาะสมกับกลุม
คนและอายุ
3) การสื่อสารกับกลุมแมบานเกษตรกรนักศึกษาควรใชภาษาที่เขาใจงายไมซับซอนและ
รูปแบบการดําเนินงานที่ไมเปนทางการมากเกินไป ไมเชนนั้นจะทําใหกลุมแมบานเกษตรกรเกิด
ความรูสึกอึดอัด และไมอยากรวมกิจกรรม
5.4 ปญหาและอุปสรรค
1. ในการจัดเวทีประชุมบางครั้งสถานที่จัดประชุม ไมสามารถควบคุมเสียงรอบขางไดทํา
ใหเกิดเสียงดังรบกวน
2. กลุมแมบานเกษตรกรบางคนยังไมกลาแสดงออกในการแสดงความคิดเห็นทําใหการ
ระดมความคิดไมหลากหลาย
3. ภาษาในการสื่อสารเนื่องจากทีมวิจัยพูดภาษาทองถิ่นทําใหการสื่อสารระหวางนักวิจัย
เกิดความเขาใจผิดไปบาง
4. ฤดูกาลในพื้นที่ เนื่องจากทีมวิจัยมีอาชีพทางการเกษตรซึ่งในรอบปมีทั้งชวงการผลิต
การเก็บเกี่ยว ทําใหไมสามารถจัดเวทีการประชุมได
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5.5 ขอเสนอแนะตอการวิจัยครั้งตอไป
จากการศึกษาเรื่อง แนวทางการเพิ่มศักยภาพและความรวมมือของกลุมแมบานเกษตรกรใน
ตําบลปาสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ยังมีขอเสนอแนะที่สามารถนําไปเปนโจทยการวิจัยตอเนื่อง
ในเรื่องของการพัฒนากลุมแมบานเกษตรกรได เชน
1. ควรมีการศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครือขายสําหรับกลุมแมบานเกษตรกร
ทั้งตําบลอยางยั่งยืน
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการเจาะลึกดานการพัฒนารูปแบบการตลาดโดยตรง เพราะ
การตลาดถือเปนประเด็นสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จของกลุมแมบานเกษตรกร เปนตน
3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหวัตถุดิบทางการเกษตรที่สําคัญตอการประกอบ
อาชีพ เพราะทั้งๆที่ภายในตําบลมีอาชีพการแปรรูปการเกษตรแตเพราะเหตุใดจึงมีการซื้อวัตถุดิบ
จากที่อื่นมากกวาการซื้อในหมูบาน

