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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกง และ เพ่ือ
เสนอแนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกงขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโหนด โดยเป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่  ผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 1 คน พนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 คน ผู้น าชุมชน จ านวน 1 คน สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 1 คน และตัวแทนสมาชิกกลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกง จ านวน 40 คน 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกงบ้านโหนด มีลักษณะการรวมกลุ่มท าแบบไม่เป็นประจ า 
ท าเฉพาะบางช่วง ท าให้สมาชิกในกลุ่มไม่มีรายได้เสริม จึงไม่เกิดแรงจูงใจ ในการเข้าร่วมในกลุ่ม ประกอบกับ
กลุ่มไม่มีเงินทุนหมุนเวียนและขาดความเข้มแข็งแนวทางในการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีเครี่องแกงบ้านโหนด  

อีกทั้งยังพบว่า ต้องมีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกง ทั้ง 4 ด้าน 
1) ด้านคน 2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ 4) ด้านการบริหารจัดการ  ข้อเสนอแนะได้แก่ 1) การ
ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกงให้มีบทบาทมากขึ้นในการจัดโครงการ/กิจกรรม 2) สนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกง 3) ท าให้กลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกงในพ้ืนที่มีรายได้ที่
แน่นอนและ 4) หาตลาดรองรับเพื่อจ าหน่ายสินค้าในตลาดที่ใหญ่ขึ้น 
ค าส าคัญ:  กลุ่มอาชีพองค์การบริหารส่วนต าบล, แนวทางการพัฒนา, สภาพการบริหารจัดการ, 
 กลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกง 
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Abstract  
The objectives of this research are to study the administrative and management 

system of chili paste occupational group of Ban Node Tambon Authority Administration 
(TAO) and to suggest the guidelines in developing the occupational group. This 
qualitative research is based on semi-structured interviews comprising with 1 elected 
local official, 1 municipal staff, 1 member of TAO council, 1 representative of community 
organization, and 40 representatives of chilli paste occupational group. Results show that 
the ladies have formed the group but the activities have conducted occasionally. Then 
the members of the chilli group do not have certain income. This leads to the minimal 
incentive in running the activities. Further, as a result of insufficient budget and weak 
network group can also be other difficulties of this group.  

Guidelines in developing the chilli paste occupational group comprising with the 
administrative and managerial system towards 1) manpower, 2) budget, 3) tools and 
instruments, and 4) administrative dimension. Suggestions include 1) supporting and 
stimulating the role of the ladies in initiating projects and activities, 2) supporting the 
budget for certain income generator, and 4) providing the market place for the products.  
Keywords: Occupational group, Tambon Administrative Organisation (TAO), 
 Development Guidelines, Condition Management,  
 Women’s Chilli Paste Group. 
 
บทน า  

กลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกงต าบลบ้านโหนด  เป็นกลุ่มอาชีพหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
โหนด ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการบริหารงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน  

จากการสังเกตกลุ่มอาชีพดังกล่าวของผู้วิจัย พบว่า กลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกงมีการรวมกลุ่มแบบ
ไม่ท าเป็นประจ า ท าเฉพาะบางช่วงท าให้สมาชิกในกลุ่มไม่มีรายได้เสริมจึงไม่เกิดแรงจูงใจในการเข้าร่วมใน
กลุ่มประกอบกับกลุ่มก็ไม่มีเงินหมุนเวียน และขาดความเข้มแข็ง   

อาทิเช่น แหล่งเงินทุนไม่เพียงพอ และไม่มีเงินทุนหมุนเวียนท าให้กลุ่มเครื่องแกง ขาดความรู้ใน
การบริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ และอาจมีปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมายที่ท าให้กลุ่มไม่เข้มแข็ง จึงมีผล
ท าให้กลุ่มเครื่องแกงไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร  

ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพของราษฎรในพ้ืนที่นั้น 
การด าเนินการด้านการส่งเสริมอาชีพค่อนข้างจะเห็นผลในการพัฒนาช้า ไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ในส่วน
ของประชาชนเองก็ไม่ได้มีการรวมกลุ่มเพ่ือด าเนินกิจกรรมในการพัฒนาอาชีพเสริมของตนเองอย่างจริงจัง   
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การรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมด้านการพัฒนาอาชีพที่ผ่านมาเป็นการรวมกลุ่มที่เกิดจากการกระตุ้น
และชี้น าจากภาคราชการ จึงเป็นการรวมกลุ่มกันแบบละหลวม หรือเป็นกลุ่มเฉพาะกิจ ขาดการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา เป็นสาเหตุหนึ่งในการขัดขวางการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะแตกต่างจากกลุ่มอาชีพสตรีอื่น ๆ 

ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโหนด อ าเภอสะบ้าย้อย 
จังหวัดสงขลา มีความสนใจที่จะศึกษาว่า ท าไมกลุ่มอาชีพเครื่องแกงขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
โหนดจึงไม่สามารถบริหารกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนจนท าให้เกิดรายได้แก่สมาชิกได้ เพ่ือจะได้น า
ข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มอาชีพเครื่องแกงให้ประสบความส าเร็จอย่างยืนต่อไป  
 ทั้งนี้มแีนวคิดเก่ียวกับการพัฒนากลุ่มอาชีพ ดังนี้ 
 กลุ่มในหมู่บ้าน ซ่ึงมีลักษณะเป็นการวมกลุ่มของประชาชนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพ่ือแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจ โดยยึดหลักการอุดมการณ์เหมือนกัน เพ่ือให้ความช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของสมาชิกในการครองชีพ ซึ่งน าไปสู่การลงทุนทางเศรษฐกิจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน  
(พงศ์ศักดิ์ ไชยวงศ์วัฒน์,2540) 
 มูลเหตุส าคัญในการรวมกลุ่มของชุมชน คือ ต้องการสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้เพียงพอต่อการ
ครองชีพของคนในชุมชน มีการส่งเสริม และสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ในด้านเงินทุนและความรู้ 
เพ่ือประกอบอาชีพ อีกทั้งต้องการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2544) 
 รวมทั้งยังมอีงค์ประกอบส าคัญที่ท าให้กลุ่มมีประสิทธิภาพ 
 พนม ลิ้มอารีย์ (2522) กล่าวว่า การที่กลุ่มจะอยู่รอดและมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมจนกลุ่มแตกสลาย ขึ้นอยู่กับกลุ่มว่า มีประสิทธิภาพหรือไม่  หากกลุ่มมี
ประสิทธิภาพ ก็จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม และช่วยให้กลุ่มบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 

ส่วนกลุ่มทีข่าดประสิทธิภาพ คือ กลุ่มที่ไม่สามารถสนองความต้องการของกลุ่มและสมาชิกได้ 
อย่างไรก็ตามยังมีแนวคิดเก่ียวกับการจัดการและการบริหารจัดการ กล่าวคือ ค าว่า “การจัดการ” 

หรือการบริหาร หมายถึง กระบวนการที่ผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่าง  ๆ ด าเนินกิจการตามขั้นตอน
ต่าง ๆ โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในองค์การ  

โดยการตระหนักต่อความสามารถ ความถนัด ความต้องการ และความมุ่งหวังในด้านความ
เจริญก้าวหน้า ในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วย องค์การจึงจะสัมฤทธิ์ผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนด (พะยอม วงศ์สารศรี และคณะ,2545:25-26) 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกงขององค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านโหนด อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา   
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกง และน ามาปรับใช้ในการพัฒนากลุ่ม

อาชีพสตรีเครื่องแกงขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโหนด อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา   
 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มในการพัฒนา ได้ถูกน ามาอธิบายในหลาย
ความหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาวบ้าน กลุ่มเพ่ือนเกลอ องค์กรชุมชน องค์การชาวบ้าน  หรือองค์กรภาค
ประชาชน โดยแนวคิดหลักของค าว่า “กลุ่ม” มาจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของผู้คนในสังคม ชุมชน  
และมารวมกันเป็นเพื่อน เป็นกลุ่ม เพ่ือร่วมคิดร่วมท าการพัฒนาชุมชนและสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์
ทั้งต่อตนเองและชุมชน  โดยมีผู้ให้นิยามของค าว่า “กลุ่ม” ดังนี้  (โกวิทย์  พวงงาม,  2553: 295 – 298) 

ในปัจจุบันส่วนใหญ่ยอมรับว่า การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการในการท างานกับชุมชนอย่าง
หนึ่งมากกว่า โดยที่มุ่งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากภายในตัวบุคคลเป็นประการส าคัญ  โดยเฉพาะ
ความส านึกในปัญหาต่าง ๆ หรือเมื่อเกิดความไม่พอใจอะไรขึ้นมา ก็จะเริ่มคิดค้นหาทางออกให้แก้ปัญหา
นั้นโดยร่วมกันตัดสินใจ จนกระทั่งถึงขั้นลงมือกระท าการตามที่ได้ร่วมกันคิด  ร่วมกันตัดสินใจไว้ตอนต้น 
การพัฒนาชุมชนนั้น   

ถือได้ว่า คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถและพลังงานซ่อนเร้นแฝงอยู่ อันได้แก่ ก าลัง
ความคิด แรงงาน ฝีมือ ทักษะ ฯลฯ ซึ่งพลังงานเหล่านี้ถ้าได้รับการขุดค้นและน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่
ชุมชนก็จะสามารถบันดาลความส าเร็จทั้งปวงให้แก่ชุมชนได้ต่อไปในอนาคต 
 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่ม 
 1.1 กลุ่ม (Group) หมายถึง กลุ่มในหมู่บ้านที่มีลักษณะเป็นการวมกลุ่มของประชาชนตั้งแต่ 2 
คนข้ึนไป เพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยยึดหลักการอุดมการณ์เหมือนกัน เพ่ือให้ความช่วยเหลือ หรือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกในการครองชีพ ซึ่งน าไปสู่การลงทุนทางเศรษฐกิจ และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหมู่บ้าน (พงศ์ศักดิ ์ไชยวงศ์วัฒน์, 2540) 
 กล่าวโดยสรุป กลุ่ม หมายถึง กลุ่มในหมู่บ้านที่มีลักษณะการรวมตัวของประชาชน ตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไปมาท างานร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาของตนเองที่น าไปสู่การพัฒนาตนเอง
และชุมชน 
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 1.2 มูลเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิดการรวมกลุ่ม 
 มูลเหตุส าคัญในการรวมกลุ่มของชุมชน คือ ต้องการรายได้เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เพียงพอต่อการครอง
ชีพ คนในชุมชนมีปัญหาด้านสุขภาพได้รับค าแนะน า ส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
ต้องการเงินทุนและความรู้  เ พ่ือประกอบอาชีพ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2544) 
 1.3 องค์ประกอบท่ีท าให้กลุ่มมีประสิทธิภาพ 
 พนม ลิ้มอารีย์ (2522) กล่าวว่า การที่กลุ่มจะอยู่รอดและมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมจนกลุ่มแตกสลาย ขึ้นอยู่กับกลุ่มว่า มีประสิทธิภาพหรือไม่ 
 กลุ่มมีประสิทธิภาพ หมายถึง กลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม และความ
ต้องการของสมาชิกแต่ละคนของกลุ่มได้ส าเร็จ ช่วยให้กลุ่มบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
 ส่วนกลุ่มที่ขาดประสิทธิภาพ คือ กลุ่มที่ไม่สามารถสนองความต้องการของกลุ่มและสมาชิกได้ 
ไม่สามารถน ากลุ่มไปถึงจุดมุ่งหมายที่วางไว้  กลุ่มที่มีประสิทธิภาพมีองค์ประกอบที่ต้องพิจารณา 7 
ประการ ได้แก่ 

1. การยึดเหนี่ยวกันและผลผลิตของกลุ่ม (Cohesiveness and productivity) 
2. ขนาดของกลุ่ม (Size) 
3. จุดมุ่งหมายของกลุ่ม (Group goal) 
4. ค่านิยมและปาทัสถาน (Values and norms) 
5. ลักษณะสมาชิก (Membership) 
6. ผู้น า (Leader) 
7. การสื่อสารภายในกลุ่ม (Communication) 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการและการบริหารจัดการ 
2.1 ความหมายของการจัดการ  
การจัดการ ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Management” เหมือนกับค าว่า Administration” 

ค าว่า “การจัดการ” หรือการบริหาร มีผู้ให้ค านิยามไว้หลายอย่าง ในที่นี้ หมายถึง กระบวนการที่ผู้จัดการ
ใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่าง ๆ ด าเนินกิจการตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกใน
องค์การ  

การตระหนักต่อความสามารถ ความถนัด ความต้องการ และความมุ่งหวัง ในด้านความ
เจริญก้าวหน้า ในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วย องค์การจึงจะสัมฤทธิ์ผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนด (พะยอม วงศ์สารศรี และคณะ, 2545: 25-26) 

ความหมายของการจัดการในปัจจุบันจะเน้นเรื่อง  ประสิทธิผล(Effectiveness)  และ
ประสิทธิภาพ(Efficiency) ดังนั้น ความหมายของการจัดการในแนวความคิดนี้ เป็นกระบวนการในการ
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บริหาร และประสานทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุความส าเร็จตาม
เป้าหมายขององค์การ 

หากมองการจัดการทางธุรกิจในเชิงกระบวนการตามแนวความคิดการจัดการแล้ว กล่าวได้ว่า 
กระบวนการในการจัดการธุรกิจนั้น ประกอบไปด้วย 5 ขั้น ซึ่งเป็นหน้าที่ที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารทุกคน
ต้องปฏิบัติ ทั้งนี้เพ่ือให้ภารกิจ หรืองานทั้งหลายของคนในส่วนงานต่าง  ๆ ขององค์การท าอยู่ประสบ
ผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยการใช้วิธีการวางแผน (Planning) การจัดการองค์การ (Organizing) การจัดการคนเข้า
ท างาน (Staffing) การอ านวยหรือการสั่งการ (Directing) และการควบคุม (Controlling) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
กับผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 44  คน โดยวิเคราะห์และประมวลผลด้วยการตีความหมายในรูปของการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสรุปใจความส าคัญเป็นความเรียงในลักษณะการพรรณนา 
(Descriptive) 

1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก(Sample).ผู้ให้ข้อมูลหลักจากกลุ่มประชากร จ านวน 44 คน และสัมภาษณ์
จ านวน 44 คน  ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือรองนายกฯ ที่ได้รับมอบหมายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโหนด จ านวน 1 คน นักพัฒนาชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโหนด จ านวน 1 คน ผู้น าชุมชน จ านวน 1 คน สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านโหนด จ านวน 1 คน สมาชิกกลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกงขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
โหนด จ านวน 40 คน โดยสัมภาษณ์จากประธานกลุ่มอาชีพ  เหรัญญิกของกลุ่มอาชีพ  เลขานุการกลุ่ม
อาชีพ  และจากสมาชิกกลุ่มอาชีพเครื่องแกง 

2. วิธีการเข้าพื้นที่และผู้ให้ข้อมูลหลัก มีการใช้วิธีการโดยการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล โดยยึดผู้
สัมภาษณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกงในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโหนดเท่านั้น 

3. กระบวนการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโหนด ด้านคน 
กลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกงองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโหนด มีจ านวนสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด 40 คนมี
การคัดเลือกสมาชิกในกลุ่ม จากการเสนอชื่อและโหวตเสียงภายในกลุ่ม เอาเสียงข้างมาก สมาชิกมีเท่าเดิม
มีการแบ่งหน้าที่ ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ผู้ช่วยเหรัญญิกประธานกลุ่มคอยดูแลในการ
บริหารกลุ่มเป็นอย่างดี ในทุกด้าน มีการประชุมกลุ่มทุก ๆ เดือน มีสมาชิกเข้าประชุมเพียง 20-25 คน 
เท่านั้น ส่วนที่เหลือไม่มาประชุม คนที่มาท างานกลุ่มจริง ๆ มีแค่ 10-12 คน  
  ส่วนสมาชิกที่เหลือ นาน ๆ จะเข้ามากลุ่มสักครั้ง มีการอบรมปีละ 1 ครั้ง ทางอบต. จัดให้มีการ
อบรมอาชีพเพ่ือให้มีความรู้ในด้านอาชีพและน ามาประกอบอาชีพเสริม ใช้เวลาช่วงบ่ าย เวลา 13.00– 
17.00 น.ในการร่วมกลุ่มเพ่ือผลิตเครื่องแกง มีสมาชิกบางคนมีปัญหาท าให้เกิดความขัดแย้งภายในกลุ่ม 
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บางคนไม่ท าตามหน้าที่ตนเอง ประธานกลุ่มจะมีมาตรการโดยเรียกประชุมชี้แจงและสอบถามปัญหาต่าง ๆ 
 ด้านงบประมาณ มีการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้ ซื้อวัตถุดิบต่าง ๆ ซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ
ในการท าเครื่องแกงแบ่งให้สมาชิกในกลุ่มบ้าง ส่วนงบประมาณซึ่งได้มาจาก อบต. และการระดมเงินของ
สมาชิก กลุ่ม กลุ่มมีรายได้เดือนละ 30,000-40,000 บาท มีรายจ่ายเดือนละ 15,000 - 20,000 ได้แก่ 
ค่าไฟ ค่าน้ า ค่าวัตถุดิบ ค่าถุงใส่เครื่องแกง ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ มีการท าบัญชี เลขานุการกลุ่มเป็นผู้ท าบัญชี 
  ด้านวัสดุอุปกรณ์ ปัญหาของกลุ่มอาชีสตรีเครื่องแกงที่ส าคัญ คือวัสดุ อุปกรณ์ มีไม่เพียงพอ 
เพราะช่วงหน้าแล้งวัตถุดิบที่ปลูกเอง เช่น พริก ตะไคร้ ข่า ขิง ฯลฯ จะขาดแคลน ต้องไปหาซื้อในตลาด 
ท าให้ประสบปัญหาในด้านต้นทุนสูงและวัตถุดิบไม่เพียงพอ  กับความต้องการประกอบกับวัตถุดิบจะหา
ยากมาก และมีราคาแพงท าให้มีต้นทุนในการผลิตสูง ส่วนวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ ยังมีไม่พร้อมและ
อุปกรณ์บางอย่างไม่ทันสมัย ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน ท าให้การผลิตเครื่องแกงต้องใช้ระยะเวลานาน
พอสมควร ผลผลิตออกมาไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร  
  ด้านการบริหารจัดการ มีการประชุมทุก 1 เดือน มีการใช้การโหวตจากสมาชิกในกลุ่มจากเสียง
ข้างมาก กรณีต้องตัดสินใจสิ่งต่าง ๆ ร่วมกัน ส่วนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ตอนนี้จ าหน่ายเฉพาะในชุมชน
เท่านั้นและก าลังมองหาตลาดในอ าเภอที่กลุ่มอยู่ ส่วนปริมาณความต้องการของผู้บริโภค มีเพ่ิมขึ้นไม่มาก
นัก  ในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์  มีการติดป้ายไวนิลในกลุ่มเท่านั้น   
  ในการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน ในพ้ืนที่ โดยการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านโหนดส่วนหนึ่ง จากเกษตรอ าเภอ จาก การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยและจากฝีมือแรงงานจังหวัดอีกส่วนหนึ่ง ส่วนอาคารสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ไม่มีต้องเช่าเขา
อยู่ ยังไม่มีโรงเรือนที่เหมาะสมที่ใช้ส าหรับประกอบการ   
  อีกทั้งผลิตภัณฑ์ยังไม่มีเครื่องหมายฮาลาล ณ ปัจจุบัน ก าลังจะขอเครื่องหมายฮาลาล กรณี
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร หากแต่ผู้น ากลุ่มมีภาวะการเป็นผู้น าที่ดี สามารถบริหาร
จัดการกับปัญหาได้อย่างทันท่วงที สิ่งที่เป็นปัญหาหลัก ๆ เกิดจากการไม่มีตลาด มีเฉพาะในชุมชนของ
กลุ่มเองเท่านั้นและปัญหาสมาชิกกลุ่มไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่ม (กิตติ โคกเขา,2556) 

4. แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโหนดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านโหนด ให้ความส าคัญกับสตรีในพ้ืนที่ และพยายามส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรีให้มี
บทบาทมากข้ึน ที่ผ่านมาจึงได้จัดโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทสตรี ภายใต้การสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี การสร้างเครือข่าย และการทัศนศึกษาดูงานเพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมา
ปรับใช้ให้เข้ากับกลุ่มอาชีพสตรีของตนเอง   

นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโหนด ยังเป็นหน่วยงานหลักที่คอยประสานงานระหว่าง
หน่วยงานอ่ืนหรือเป็นการท างานแบบบูรณาการร่วมกัน เช่น การท างานร่วมกันระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านโหนด กับส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง  
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ในต าบลบ้านโหนดมีประชากรเพศหญิงใกล้เคียงกับเพศชาย ซึ่งหากสามารถพัฒนากลุ่มอาชีพ
สตรีให้มีบทบาทก็จะท าให้ประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโหนด  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโหนดมีแนวคิดจะจัดท าแผนการพัฒนากลุ่มอาชีพ
สตรี ซึ่งวิจัยในครั้งนี้จะท าการสัมภาษณ์กลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกงในต าบลบ้านโหนด เพ่ือน าข้อมูลมา
วิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาสตรีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโหนด  ต าบลบ้านโหนด อ าเภอ 
สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา   

ซึ่งสามารถพัฒนาโดยแบ่งออกเป็น ด้านการบริหารจัดการ ด้านสุขภาพอนามัยและโภชนาการ 
ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ ด้านสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ด้านการมีส่วนร่วมใน
การเมืองของกลุ่มสตรี ด้านชีวิตครอบครัว และด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  โดยสามารถน าผล
การศึกษามาก าหนดแนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี ดังนี้ 

1) คน ทางสมาชิกกลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกงต้องการคนที่มีความรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ขึ้นไป ต้องการให้มีการอบรมอาชีพปีละ 2 ครั้ง ไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ และมีสมาชิกกลุ่มอาชีพที่
แน่นอน   

2) ด้านงบประมาณ สมาชิกกลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกงต้องการงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ 
ต้องการมีเงินทุนที่หมุนเวียน สมาชิกในกลุ่มมีการลงหุ้น สมาชิกในกลุ่มสามารถมีรายได้เสริมที่แน่นอน 

3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ สมาชิกกลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกง ต้องการโรงเรือนในการผลิตเครื่องแกงที่ถูก
สุขลักษณะ ต้องการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและมีตราสินค้าที่ถูกต้อง 

4) ด้านการบริหารจัดการ  สมาชิกกลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกงต้องการให้มีการจดทะเบียนที่ชัดเจน 
ทางกลุ่มจะต้องมีการสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่ม ทุก ๆ ปี กลุ่มต้องการให้มีการวางกฎระเบียบและ
กฎเกณฑ์ และให้มีประชาสัมพันธ์ในหลายแนวทางเพ่ือให้การกระจายสินค้าออกไปสู่ตลาดกลาง 

5. ผลการวิจัยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโหนด ได้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกงขึ้นมา 
ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยมีประธานกลุ่มอาชีพเป็นผู้ริเริ่มมาตั้งแต่แรก นับเป็นเวลา 10 ปีแล้ว 
สภาพการบริหารจัดการของกลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกงยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ยังมีปัญหาให้
แก้ไขอีกมาก ลักษณะการรวมกลุ่มท าแบบไม่เป็นประจ าท าเฉพาะบางช่วง เนื่องจากกลุ่มไม่มีเงินหมุนเวียน
และขาดความเข้มแข็ง  
   ต่อมาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโหนดได้พยายามส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกง
ให้มีบทบาทมากขึ้น และได้จัดโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีของ
ประชาชน การสร้างเครือข่าย  และการทัศนศึกษาดูงาน เพื่อน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ให้เข้ากับกลุ่มสตรี
ของตนเอง  นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโหนด ยังเป็นหน่วยงานหลักที่คอยประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานอ่ืนหรือเป็นการท างานแบบบูรณาการร่วมกัน เช่น การท างานร่วมกันระหว่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านโหนด กับส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายองค์กรสตรี 
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ในขณะนี้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโหนด เป็นองค์กรหลักที่อยู่ใกล้ชิดกลับกลุ่มอาชีพสตรี
เครื่องแกง ที่คอยให้ค าแนะน าและปรึกษาในด้านของกลุ่มอาชีพ แต่กลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกงก็ต้อง
พ่ึงตนเองด้วย จะอาศัยรองบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโหนดอย่างเดียวไม่ได้ 

 
สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกง   
เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกงและน ามาปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี
เครื่องแกงขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโหนด โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 44 คน  

ผลการศึกษาพบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโหนด ต่างเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่เป็นฝ่ายที่สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มอาชีพสตรีในพ้ืนที่  ทั้งมีการจัดโครงการจัดฝึกอบรมและ
ทัศนะศึกษาดูงานให้กับกลุ่มอาชีพสตรีอยู่อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ มุ่งเน้นการ จัดตั้งคณะกรรมการของกลุ่มนอกจากนี้องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านโหนด ยังเป็นหน่วยงานหลักที่คอยประสานงานระหว่างหน่วยงานอ่ืนหรือเป็นการท างานแบบ
บูรณาการร่วมกัน   

เช่น  การท างานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโหนด กับส านักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายองค์กรสตรี  เมื่อเกิดการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีขึ้น จะส่งผลให้เกิดประโยชน์  
เกิดการจัดสรรให้เหมาะกับขนาดของพ้ืนที่และประชากรแล้ว  

สิ่งที่น่าจะเป็นวิธีการที่ท าให้ เม็ดเงินลงถึงกลุ่มผู้หญิงในท้องถิ่นอย่างแท้จริงก็คือ การมี
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับหมู่บ้าน ที่มุ่งสร้างอาชีพสตรี เพ่ือให้เม็ดเงินลงไปสู่
กลุ่มเป้าหมายโดยตรงและเพ่ือน าไปประกอบอาชีพและขยายกิจการของตนเองได้อย่างเท่าเทียมกันให้มาก
ที่สุด โดยอาจจะเลือกพิจารณาสนับสนุนกลุ่มผู้หญิงที่ด้อยโอกาส หรือที่ยากจนที่สุดเป็นอันดับแรก   

การที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโหนด ส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มอาชีพสตรีในพ้ืนที่มีรายได้ 
เกิดผลดีต่อความเข้มแข็งในครอบครัว และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโหนด วางแผนการด าเนินการ
แก้ปัญหาการประสบความล้มเหลวของกลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกงในแต่ละกลุ่ม  อย่างเป็นระบบ มีการ 
บูรณาการการท างาน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ วิทยากร อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน จะส่งผลให้เกิดความเป็นเอกภาพและทั่วถึงเท่าเทียมกัน  

โดยควรมุ่งส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกงให้มีความกล้าที่ จะแสดงบทบาทตนเอง 
กล้าแสดงออก ในการน าความรู้ที่ตัวเองได้รับไปเผยแพร่ให้คนอ่ืนทราบให้มากที่สุด ฝึกการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญา ที่มีออกมาสู่สาธารณชน และส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มอาชีพสตรีในพ้ืนที่ ให้ได้รับการศึกษาจนจบ
มัธยมศึกษาตอนปลายให้มากที่สุด รวมไปถึงการพัฒนาความรู้ในการพัฒนาตนเอง และครอบครัวต่อไปได้  
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ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโหนด ตั้งงบประมาณ เพ่ือรองรับการพัฒนาบทบาทสตรี ใน
พ้ืนที่สร้างอาชีพ และรายได้ให้เกิดขึ้น มีแผนการก่อสร้างอาคาร สถานที่ที่เหมาะสมในการฝึกอบรมการ
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี จัดซื้อเครื่องมือที่ทันสมัย ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ จัดฝึกอบรมให้สมาชิกในกลุ่มสตรี 
เรียนรู้การตลาดเพ่ือรองรับผลิตสินค้าที่ผลิตออกมา เพ่ือจ าหน่ายภายในต าบล และออกจ าหน่ายสู่ตลาด
ภายนอกได้  ก่อเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ต าบลบ้านโหนด ต่อไป 

ผลการศึกษาที่ได้พบว่า มีความสอดคล้องกับการศึกษาของสิบเอกสมนึก  เดชโพธิ์ (2551) ที่ศึกษา
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมโดยองค์การบริหารส่วนต าบล  
กรณีศึกษาในเขตอ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่   

ยังพบว่า เคยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล 4 ประเด็น คือ ด้านวิชาการ ด้าน
ครุภัณฑ์ ด้านงบประมาณ ด้านเงินทุนหมุนเวียน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ส่วนด้านการตลาดได้รับการ
สนับสนุนปีละ 2 ครั้ง ได้รับการสนับสนุนจากผู้น าชุมชน 3 ด้านคือ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ และด้านการตลาด ได้รับการติดตาม ตรวจสอบหรือนิเทศจากเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ ระดับ
จังหวัด หรือองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ได้รับข่าวสารหรือวิชาการในด้านต่าง ๆ จาก
องค์การบริหารส่วนต าบลและจากส านักงานพัฒนาชุมชน ความสามารถในการสนองความต้องการของ
สมาชิกของกลุ่มอาชีพท่ีตอบสนองมากมี 3 ประเด็น คือ สมาชิกเกิดความกระตือรือร้น กลุ่มอาชีพสามารถ
พบปะและช่วยเหลือกันในด้านการประกอบอาชีพมากขึ้น และกลุ่มอาชีพได้ด าเนินกิจกรรมสอดคล้องกับ
ความต้องการของสมาชิกส่วนใหญ่ 

 ด้านการบริหารกลุ่มและผลผลิตของกลุ่ม พบว่ากลุ่มที่ประสบความส าเร็จ คือ กลุ่มที่มีระเบียบ
ข้อบังคับในการบริหารกลุ่มอาชีพอย่างชัดเจน ด้านกิจกรรมผลผลิตพบว่า กลุ่มอาชีพที่ประสบความส าเร็จ
คือกลุ่มท่ีมีผลผลิตที่ผลิตได้จ าหน่ายในหมู่บ้าน/ต าบล  

 ด้านแนวทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพโดยองค์การบริหารส่วนต าบล  พบว่า ทางกลุ่มต้องการให้
ส่งเสริมมากที่สุด คือ ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ ด้านการตลาด ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการผลิตใหม่
และทันสมัย ด้านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ด้านสถานที่ตั้งกลุ่มอาชีพและด้านการ
ประชาสัมพันธ์กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์กลุ่ม ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโหนดได้ด าเนินการพัฒนา
กลุ่มอาชีพสตรีอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเช่นเดียวกัน 

การบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ด้วยการ
พัฒนาให้สตรีมีอาชีพ มีรายได้ โดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพสตรีขึ้นในพ้ืนที่ ตามแนวพระราชด ารัสแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เพราะเป็นการใช้กลไกของการพัฒนาบุคคลเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ดังกล่าว ซึ่งควรใช้ทุนทางสังคม เป็นส่วนเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องจากทุนทางสังคม ถือเป็นทุน
ส าคัญที่เสริมสร้างวิถีชีวิตที่ดีงามของคนในสังคม และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการ
ปกครองของประเทศไทยตลอดมา 
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 สอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนากลุ่มอาชีพ ดังนี้ 
 พงศ์ศักดิ์ ไชยวงศ์วัฒน์ (2540) กล่าวว่า กลุ่มในหมู่บ้าน มีการรวมกลุ่มของประชาชนตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไป เพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยยึดหลักการอุดมการณ์เหมือนกัน เพ่ือให้ความช่วยเหลือ  
หรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกในการครองชีพ ซึ่งน าไปสู่การลงทุนทางเศรษฐกิจ และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน  
 มูลเหตุส าคัญที่เกิดการรวมกลุ่มของชุมชน เพ่ือต้องการสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ให้เพียงพอต่อการ
ครองชีพของคนในชุมชน โดยการสนับสนุนด้านเงินทุน และเพ่ิมทักษะความรู้ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ 
และเพ่ือให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ,2544) 
 พนม ลิ้มอารีย์ (2522) กล่าวว่า การที่กลุ่มจะอยู่รอดและมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น  หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมจนกลุ่มแตกสลาย ขึ้นอยู่กับกลุ่มว่า มีประสิทธิภาพหรือไม่  หากกลุ่มมี
ประสิทธิภาพ ก็จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม และช่วยให้กลุ่มบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 

อย่างไรก็ตามยังมีแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการและการบริหารจัดการ ที่ต้องมีการตระหนักต่อ
ความสามารถ ความถนัด ความต้องการ และความมุ่งหวังในด้านความเจริญก้าวหน้า ในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วย องค์การจึงจะสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนด (พะยอม วงศ์สารศรี 
และคณะ,2545:25-26) 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการศึกษา 
การบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี  ด้วยการ

พัฒนาให้สตรีมีอาชีพ มีรายได้ โดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพสตรีขึ้นในพ้ืนที่ ตามแนวพระราชด ารัสแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เพราะเป็นการใช้กลไกของการพัฒนาบุคคลเป็นพลังส าคัญ ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ควรใช้ทุนทางสังคม เป็นส่วนเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพราะทุนทางสังคมถือเป็น
ทุนส าคัญที่เสริมสร้างวิถีชีวิตที่ดีงามของคนในสังคม และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการ
ปกครองของประเทศไทยตลอดมา 

ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาส่งเสริม 
รัฐต้องสนับสนุนให้เกิดระบบสวัสดิการ เพ่ือรองรับกลุ่มอาชีพของสตรีให้มีบทบาท และสามารถ

พัฒนาตนเองให้มีความทัดเทียมกับเพศชายได้ในอนาคต ให้สตรีเกิดการพ่ึงตนเองในระยะยาวโดยการ
ส่งเสริม หรือกระตุ้นให้ครอบครัวมีโอกาสทบทวนตนเอง ค้นหาคุณค่า และศักยภาพที่มีในตนเองในการ
เสริมพลังหรือความเข้มแข็งแก่ครอบครัว เช่น การส่งเสริมกิจกรรมเชิงกลุ่มหรือเครือข่ายของกลุ่มที่เผชิญ
ปัญหาแบบเดียวกัน หรือการฝึกอบรมทักษะการบริหารจัดการของตนเองมีการเพ่ิมศักยภาพในเรื่องงาน
อาชีพและการมีรายได้ มีการจัดบริการเสริมที่จ าเป็นให้แก่ครอบครัว  เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาความม่ันคงของครอบครัวในลักษณะนี้ให้มากขึ้น   
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ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในครั้งต่อไป 
ควรศึกษาความต้องการในการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นใน

ชุมชน ผู้วิจัยขอเสนอการศึกษาดังนี้ 1) การศึกษาการด าเนินงานกลุ่มอาชีพสตรีในพ้ืนที่แบบบูรณาการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) การศึกษาผลการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพสตรีในพ้ืนที่ 
ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะน าไปสู่การพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นในอนาคตต่อไป 
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