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บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 
  การวิจัยเร่ือง  ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของกลุมอาชีพ   ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอเมือง  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  เปนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ 
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมอาชีพ  42  กลุม   จํานวน 168  คน  จากนั้นวิเคราะห
ดวยเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปในการประมวลผล และวิเคราะหขอมูล  โดยใชวิธี
บรรยายประกอบตารางตามลําดับ ดังนี้ 

4.1 ตอนที่   1  ลักษณะทั่วไปของกลุมอาชีพ 
4.2 ตอนที่  2  ลักษณะการประกอบอาชีพของกลุมอาชีพ  ไดแก  กลุมอาชีพที่อยูใน

อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ลักษณะประเภทของกลุม   จํานวนเงินทุนในชวงเริ่มดําเนินการ 
ที่ไดรับการสนับสนุน  จํานวนสมาชิกกลุม ระยะเวลาในการดําเนินงานกลุม  สถานที่ตั้งทําการกลุม  
สถานที่จําหนายสินคาของกลุม   การขอรับเงินทุนสนับสนุนเพิ่มจากหนวยงานอื่น  ปญหาและ
อุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินงานกลุม 
                 4.3   ตอนที่  3  ลักษณะกลุมอาชีพที่ประสพความสําเร็จ  ไดแก กลุมมีผลกําไร  กลุม
สามารถใชทรัพยากรในทองถ่ินอยางคุมคา  กลุมสามารถตอบสนองความตองการของสมาชิก   
กลุมมีการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินคาอยางตอเนื่อง   สมาชิกมีรายไดเพิ่มขึ้น  มีอาชีพที่มั่นคง 
                 4.4   ตอนที่  4  ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของกลุมอาชีพ 
                        4.4.1   ปจจัยภายในของกลุมอาชีพ  ไดแก  ดานความรู  ความเขาใจในวัตถุประสงค
การจัดตั้ง และหลักการดําเนินงานกลุม   ดานลักษณะผูนํากลุม   ดานการบริหารงานกลุม   
ดานการมีสวนรวมของสมาชิกในกิจกรรมกลุม     
                  4.4.2   ปจจัยภายนอกของกลุมอาชีพ ไดแก  ดานการไดรับการสนับสนุน  เจาหนาที่
จากภาครัฐและภาคเอกชน  ดานการไดรับการสนับสนุนจากผูนําชุมชน   
  สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  N แทน จํานวนกลุมตวัอยาง 
  x       แทน  คาเฉลี่ย 

  S.D.   แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  SS แทน ผลรวมกําลังสอง (Sum of Square) 

     MS     แทน คาเฉลี่ยกําลังสอง (Mean of Square) 
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     df      แทน องศาเสรี (Degrees of Freedom) 
     F       แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution 
 

4.1 ตอนที่ 1  ลักษณะทั่วไปของกลุมอาชพี 
 
ตาราง  2   ขอมูลลักษณะทัว่ไปของกลุมอาชีพ  
 

ลักษณะทั่วไป 
จํานวน 

(N = 168) 
รอยละ 

เพศ   
ชาย 
หญิง    

 42 
 126 

 25.00 
 75.00 

อายุ   
15 – 25 ป 
26 – 35 ป 
36 – 45 ป 
46 – 55 ป 
56 – 65 ป 
66 ป ขึ้นไป 

 4 
 14 
 70 
 42 
 29 
 9 

 2.38 
 8.33 
 41.67 
 25.00 
 17.26 
 5.36 

สถานภาพ   
โสด 
สมรส 
หยาราง/หมาย 

 12 
 151 
 5 

 7.14 
 89.88  
 2.98 

ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 
ปวช. / ปวส. 
ปริญญาตรี 
อ่ืนๆ 

 115 
 29 
 10 
 13 
 1 

 68.45 
 17.26 
 5.95 
 7.74 
 0.60 

 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 60 

ตาราง  2  (ตอ)  ขอมูลลักษณะทัว่ไปของกลุมอาชีพ  
 

ลักษณะทั่วไป 
จํานวน 

(N = 168) 
รอยละ 

อาชีพหลัก 
 เกษตรกรรม       92   54.75 
 คาขาย        21   12.50 
 รับจางทั่วไป       32   19.05 
 อ่ืนๆ         23   13.70 
รายไดจากการรวมกิจกรรมกลุมตอเดือน 
 ต่ํากวา  10,000  บาท    139   82.74 
 10,000 – 20,000  บาท      27   16.07 
 20,001 บาท ขึ้นไป         2     1.19 
ความรูเดิมเกีย่วกับการประกอบอาชีพที่รวมกลุมอยู  
 มี      104   61.90 
 ไมมี        64   38.10 

   
  
  จากตาราง 2  พบวา  กลุมอาชีพสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 75  เปนเพศชาย รอยละ 25 
มีอายุระหวาง 36-45 ป มากที่สุดคิดเปนรอยละ 41.67 รองลงมา  อายุระหวาง 46 -55 ป รอยละ 25  
และอายุมากกวา  55  ปขึ้นไป    คิดเปนรอยละ 22.62  ตามลําดับ ทั้งนี้โดยสวนใหญมีสถานภาพ
สมรส  รอยละ 89.88  รองลงมาสถานภาพโสด  รอยละ 7.14  และหยาราง/หมาย รอยละ 2.98   
ตามลําดับ  สวนระดับการศึกษาของตัวอยางอยูในระดับประถมศึกษามากที่สุด รอยละ  68.45     
รองลงมาระดับมัธยมศึกษา  รอยละ 17.26  และระดับปริญญาตรี  รอยละ  7.74  ตามลําดับ  
ซ่ึงสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รอยละ 54.75  รองลงมารับจางทั่วไป  รอยละ 19.05 
 และประกอบอาชีพอ่ืนๆ  รอยละ 13.70  ตามลําดับ  มีรายไดจากการเขารวมกิจกรรมกลุมตอเดือน
ต่ํากวา  10,000 บาท  รอยละ 82.74  มากที่สุด  รองลงมา  รายไดอยูระหวาง 10,000 - 20,000 บาท  
รอยละ 16.07  นอกจากนี้ยังพบวา  สมาชิกสวนใหญมีความรูเดิมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
ที่รวมกลุมอยูในขณะนี้อยูแลว รอยละ 61.90 
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4.2 ตอนที่ 2  ลักษณะการประกอบอาชีพของกลุมอาชพี   
 
 
ตาราง  3   ลักษณะการประกอบอาชีพของกลุมอาชีพ 
 

ลักษณะกลุมอาชีพ 
จํานวน 

(N = 42) 
รอยละ 

จํานวนสมาชิกเริ่มกอตั้ง 
 นอยกวา 5 คน       3     7.14 
 6 – 10 คน     11   26.19 
 11 – 15 คน     11   26.19 
 16 คน ขึ้นไป     17   40.48 
ประเภทของกลุมอาชีพ 
 ทําอาหาร       8   19.05 
 ทําขนมหวาน     10   23.81 
 ศิลปะ  หัตถกรรม    12   28.57 
 ตัดเย็บเสื้อผา       4     9.52 
 อ่ืนๆ        8   19.05 
จํานวนสมาชิกในปจจุบัน 
 นอยกวา 5 คน       2     4.76 
 6 – 10 คน     22   52.38 
 11 – 15 คน       6   14.29 
 16  คนขึ้นไป     12   28.57 
ระยะเวลาในการจัดตั้งกลุม 
 นอยกวา 2 ป       8   19.05 
 2 ป 1 เดือน – 4 ป    10   23.81 
 4 ป 1 เดือน – 6 ป      7   16.67 
 มากกวา 6 ป ขึน้ไป    17   40.47 
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ตาราง  3  (ตอ)  ลักษณะการประกอบอาชพีของกลุมอาชีพ 
 

ลักษณะกลุมอาชีพ 
จํานวน 

(N = 42) 
รอยละ 

สถานที่ทําการกลุม 
 บานของหัวหนากลุมหรือประธาน    30   71.43 
 บานของสมาชิกกลุม      7   16.67 
 สถานที่ภายในชุมชน      2     4.76 
 สถานที่อ่ืนๆ       3     7.14 
สถานที่จําหนายสินคา 
 ที่ทําการกลุม     34   43.60 
 สงตามรานคาปลีก    22   28.20 
 ไมมีสถานที่แนนอน      2     2.56 
 สงโรงงานอุตสาหกรรม      3     3.85 
 อ่ืนๆ      17   21.79 
รายไดตอเดือนที่ไดรับจากการจัดจําหนายสินคา 
 ต่ํากวา 10,000 บาท    25   59.52 
 10,000 – 20,000 บาท    15     35.71 
 20,001  บาท ขึ้นไป      2     4.77 
ทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพ 
 มี      24   57.14 
 ไมมี      18   42.86 
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
 ขาดเงินทุนหมนุเวยีน    25   29.41 
 ไมมีตลาดรองรับสินคา    22   25.88 
 ขาดวัสดุ / อุปกรณ     7     8.24 
 ขาดนักวิชาการถายทอดความรู   25   29.41 
 ขาดแรงงาน      4     4.71 
 อ่ืนๆ        2     2.35 
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 จากตาราง 3  พบวา  จํานวนสมาชิกกลุมอาชีพเมื่อเริ่มกอตั้งสวนใหญมีสมาชิกตั้งแต  
16  คนขึ้นไป  รอยละ 40.48  รองลงมา  มีสมาชิก 6 – 10 คน  และสมาชิก 11-15  คน  จํานวนเทากัน 
รอยละ 26.19  และมีสมาชิกนอยกวา 5 คน รอยละ 7.14 ตามลําดับ ลักษณะประเภทกลุมอาชีพ 
เปนประเภทศิลปะ หัตถกรรม มากที่สุด รอยละ 28.57  รองลงมา การทําขนมหวาน  รอยละ  23.81   
และการทําอาหาร รอยละ 19.05 ตามลําดับ  
 สําหรับจํานวนสมาชิกกลุมในปจจุบันสวนใหญมีสมาชิก  6 – 10  คน  รอยละ  52.38 
รองลงมามีสมาชิกมากกวา  16  คนขึ้นไป  รอยละ  28.57  และมีสมาชิกกลุม 11 – 15  คน  รอยละ  
14.29  ตามลําดับ  ทั้งนี้ มีระยะเวลาในการจัดตั้งกลุมอาชีพมาแลวมากกวา  6  ป มากที่สุด  รอยละ 
40.47  รองลงมา มีระยะเวลาในการจัดตั้งอยูระหวาง  2 – 4 ป รอยละ  23.81  และมีระยะเวลา 
ในการจัดตั้งนอยกวา  2  ป  รอยละ 19.05  ตามลําดับ  
 สถานที่ทําการกลุมอาชีพใชบานของหัวหนากลุมหรือประธาน เปนที่ทําการกลุม 
มากที่สุด  รอยละ 71.43  รองลงมาใชบานของสมาชิกกลุม  รอยละ 16.67  และใชสถานที่อ่ืนๆ   
เชน  ศูนยฝกอาชีพ  บานผูใหญบาน  เปนตน  รอยละ 7.14  ตามลําดับ  สถานที่จําหนายสินคา   
สวนใหญ คือ ที่ทําการกลุม  รอยละ 43.60  รองลงมา สงตามรานคาปลีก  รอยละ 28.20  และ 
สถานที่ อ่ืนๆ  เชน  ตลาดนัด  งานออกราน  สงตามสั่ง  และสงออก  เปนตน  รอยละ 21.79   
ตามลําดับ  ทั้งนี้ กลุมอาชีพสวนใหญมีรายไดตอเดือนจากการจําหนายสินคาต่ํากวา  10,000  บาท 
รอยละ  59.52  รองลงมา มีรายไดอยูระหวาง  10,000 – 20,000 บาท  รอยละ  35.71  และมีรายได  
20,000  บาทขึ้นไป รอยละ 4.77  ตามลําดับ  
  นอกจากนี้ยัง พบวา กลุมอาชีพไดมีการขอรับเงินทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพ 
จากหนวยงานอื่น  อาทิเชน  พัฒนาชุมชน  องคการบริหารสวนตําบล  สํานักงานเกษตรจังหวัด  
สหกรณการเกษตร   สํานักงานประมงจังหวัด    เปนตน   รอยละ  57.14  สวนปญหาและอุปสรรค 
ที่สําคัญในการดําเนินงานของกลุมอาชีพมากที่สุด คือ ขาดเงินทุนหมุนเวียน และขาดนักวิชาการ
ถายทอดความรู จํานวนเทากัน รอยละ 29.41  รองลงมา ประสบปญหาไมมีตลาดรองรับสินคา  
รอยละ 25.88  และขาดวัสดุ / อุปกรณ  รอยละ  8.24  ตามลําดับ 
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4.3 ตอนที่  3  ลกัษณะกลุมอาชีพที่ประสพความสําเร็จ  
 
 
ตาราง  4   สภาพการดําเนนิงานของกลุมอาชีพ (N = 42) 
 

ใช ไมใช 
กิจกรรม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

กลุมมีผลกําไร 
-   กลุมมีผลกําไรจากการจําหนายสินคา 29 69.05 13 30.95 
    จนสามารถนํามาเปนเงินปนผลใหสมาชิกได 
-   กลุมมีผลกําไรจากการจําหนายสินคา  18 42.86 24 57.14 
    จนสามารถนําไปขยายกิจการของกลุมได 
-   กลุมมีผลกําไรจากการจําหนายสินคา จนนํามาใช 35 83.33 7 16.67 
    เปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานกลุมได 
กลุมสามารถใชทรัพยากรในทองถิ่นอยางคุมคา 
-   ในชุมชนมวีัตถุดิบที่เพยีงพอ เพื่อการผลิตสินคา    7 16.67 35 83.33 
    จําหนาย โดยไมจําเปนตองซ้ือจากภายนอก  
-   กลุมนําวัสดุ / อุปกรณ เครื่องใชตางๆ  24 57.141 8 42.86 
    ที่ใชผลิตสินคามาจากสมาชิก 
กลุมสามารถตอบสนองความตองการของสมาชิก 
-   กลุมสงเสริมใหมีการฝกอบรมดานอาชีพจากภายใน 24 57.14 18 42.86 
    และภายนอกกลุมแกสมาชิกเพื่อไปประกอบอาชีพได 
-   กลุมสามารถชวยใหสมาชิก มีการพบปะชวยเหลือ 29 69.05 13 30.95 
    และทํากิจกรรมรวมกันในดานการประกอบอาชีพมากขึ้น 
-   กลุมมีการจดัสวัสดิการใหแกสมาชิก และครอบครัว 8 19.05 34 80.95 
    ของสมาชิกอยางทั่วถึง 
-   กลุมสงเสริมใหสมาชิกไดรับขาวสารวชิาการ  28 66.67 14 33.33 
    ในดานอาชพีเพิ่มมากขึ้น 
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ตาราง  4  (ตอ)  สภาพการดาํเนินงานของกลุมอาชีพ  (N = 42) 
 

ใช ไมใช 
กิจกรรม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

กลุมมีการผลิตและพัฒนาคณุภาพสนิคา 
-   กลุมมีการพฒันาคุณภาพของสินคา 40 95.24 2 4.76 
    ใหตรงกับความตองการของตลาด 
-   กลุมมีการพฒันารูปแบบของผลิตภัณฑ/บรรจุภัณฑ 26 61.90 16 38.10 
-   กลุมมีการพฒันาเครื่องมือ เครื่องใช วัสดุ อุปกรณ 32 76.19 10 23.81 
    ที่ใชในการผลิตสินคา 
สมาชิกมีรายไดเพิ่มขึ้น / มีอาชีพท่ีม่ันคง 
-   การเปนสมาชิกกลุมอาชีพทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น 42 100.00 0 0.00 
-   การเปนสมาชิกกลุมอาชีพทําใหมีงานทํา  41 97.62 1 2.38 
    ลดปญหาการวางงานได 
-   การรวมกลุมอาชีพทําใหสมาชิกมีอาชีพที่มั่นคง  36 85.71 6 14.29 
    และกลายเปนอาชีพหลักได  

 
 
  จากตาราง  4  ผลการศึกษาผลกําไรในทางปฏิบัติ  พบวา  กลุมอาชีพมีผลกําไรจาก 
การจําหนายสินคา จนสามารถนํามาเปนเงินปนผลใหสมาชิกได  รอยละ  69.05  อีกทั้ง มีเงิน 
หมุนเวียนในการดําเนินงานกลุมได รอยละ 83.33  แตสวนใหญแลวกลุมอาชีพมีผลกําไรจากการจัด
จําหนายสินคาแตไมสามารถนําไปขยายกิจการของกลุมได รอยละ  57.14  
  การใชทรัพยากรทองถ่ินอยางคุมคาในทางปฏิบัติ พบวา กลุมอาชีพในชุมชนมีวัตถุดิบ 
ไมเพียงพอเพื่อการผลิตสินคาจําหนาย รอยละ 83.33  ทั้งนี้ วัสดุ/อุปกรณ  เครื่องใชตางๆ  ที่ใชผลิต
สินคามาจากสมาชิกกลุม รอยละ  57.14 
  การตอบสนองความตองการของสมาชิกกลุมในทางปฏิบัติ พบวา กลุมอาชีพไดสงเสริม
ใหมีการฝกอบรมดานอาชีพจากภายในและภายนอกกลุมแกสมาชิก เพื่อไปประกอบอาชีพได    
รอยละ  57.14   และกลุมยังสามารถชวยใหสมาชิกมีการพบปะชวยเหลือ   และทํากิจกรรมรวมกัน
ในดานการประกอบอาชีพมากขึ้น รอยละ  69.05    สําหรับการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก  และ
ครอบครัวของสมาชิก  เชน    คารักษาพยาบาล  การกูยืมเงินทุนกลุม  การยืมวัสดุ/อุปกรณกลุมนั้น 
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ยังไมทั่วถึง  รอยละ  80.95  และยังพบวา กลุมมีการสงเสริมใหสมาชิกไดรับขาวสารวิชาการ 
ดานอาชีพเพิ่มขึ้น  รอยละ  66.67 
  การผลิตและพัฒนาคุณภาพสินคาในทางปฏิบัติ  พบวา  กลุมอาชีพมีการพัฒนาคุณภาพ
สินคาใหตรงกับความตองการของตลาด รอยละ 95.24  มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑและบรรจุ
ภัณฑใหเหมาะสม  รอยละ 61.90  และยังไดมีการพัฒนาเครื่องมือ  เครื่องใช  วัสดุอุปกรณที่ใช 
ในการผลิตสินคา รอยละ 76.19 
 สําหรับรายไดและอาชีพที่มั่นคงของสมาชิกในทางปฏิบัติ พบวา การเปนสมาชิก 
ของกลุมอาชีพทําใหสมาชิกมีรายไดเพิ่มขึ้น รอยเปอรเซนต นอกจากนี้สมาชิกยังมีงานทํา ลดปญหา
การวางงานได  รอยละ  97.62  ทั้งนี้ การรวมกลุมอาชีพทําใหสมาชิกสวนใหญมีอาชีพที่มั่นคง   
และพัฒนาใหกลายเปนอาชีพหลักได  รอยละ  85.71 
 

4.4 ตอนที่  4  ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของกลุมอาชีพ  
  
  ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของกลุมอาชีพ แบงออกเปน  2 ปจจยั  ดังนี้ 
  4.4.1  ปจจัยภายในที่สงผลตอความสําเร็จของกลุมอาชีพ 
 
 
ตาราง  5  จํานวน รอยละ ของสมาชิกที่มีความรูอยางถูกตองเกี่ยววัตถุประสงคการจัดตั้ง 

และหลักการดาํเนินงานกลุม 
 

ใช ไมใช 
กิจกรรม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

วัตถุประสงคในการจัดตัง้กลุม 
-   กลุมอาชีพจดัตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมอาชีพและรายได 60 35.71 108 64.29 
    แกผูถูกเลิกจาง ผูวางงาน และผูถูกผลกระทบจาก 
    ภาวะเศรษฐกิจและสังคม 
-   กลุมอาชีพจดัตั้งขึ้นเพื่อใหประชาชนทั่วไปหรือ 100 59.52  68 40.48 
    ในชุมชนของตนเอง สามารถซื้อสินคาไดในราคา 
    เทากับทองตลาด 
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ตาราง  5  (ตอ)  จํานวน รอยละ ของสมาชิกที่มีความรูอยางถูกตองเกี่ยววัตถุประสงคการจัดตั้ง 
และหลักการดาํเนินงานกลุม 

 

ใช ไมใช 
กิจกรรม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

-   กลุมอาชีพที่ตั้งขึ้นสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต 160 95.24 8 4.76 
    ผูเขารวมกลุม อันเปนการปองกันและแกไขปญหา 
    ซ่ึงเปนผลกระทบตอสถาบันครอบครัว 
หลักการดําเนินงานกลุม 
-   เมื่อกลุมไดรับการชวยเหลือดานเงินทุนจาก 112 66.67 56 33.33  
    สํานักงานพฒันาชุมชนฯ ตองนําเงินไปเปดบัญชี 
    ในนามกลุม โดยแตงตั้งสมาชิก 3 คน เปนผูดูแลบัญชี 
-   การเบิกเงนิจากบัญชีกองทุนกลุมเพื่อลงทุนประกอบ 116 69.05 52 30.95 
    อาชีพ ตองมีเงินกองทุนเหลืออยูในบัญชีสวนหนึ่ง 
    เพื่อเปนทุนสํารองตอไป 
-   เงินทุนทีไ่ดจะตองนําไปใชเปนทุนหมนุเวียน 52 30.95 116 69.05 
    ของกลุมในการลงทุนประกอบอาชีพทั้งหมด 
-   ภายหลังจากการจําหนายสินคา กลุมไมจําเปนตอง 20 11.90 148 88.10 
    แบงผลกําไรใหสมาชิกตามมติที่ประชุมกลุมไวกไ็ด 
-   สมาชิกลาออกหรือถอนตวัออกจากกลุมได 40 23.81 128 76.19 
    แตไมสามารถนําเงินทุนของกลุมไปจากกลุมได 
-   กลุมอาชีพจะตองคงอยูตลอดไป ไมสามารถลมเลิกได 4 2.38 164 97.62 
-   เมื่อกลุมมีปญหาในการดําเนินงานตองแจงให 164 97.62 4 2.38 
    สํานักงานฯ ทราบทุกครั้ง 
-   สํานักงานฯ ไมสามารถขอความรวมมือใดๆ  0 0 100 100.00 
    จากกลุมอาชีพได 
-   สมาชิกทุกคนสามารถเสนอใหมกีารปรับปรุง 168 100.00 0 0 
    การดําเนินงานกลุมได 
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  จากตาราง  5  ผลการศึกษาปจจัยดานความรู ความเขาใจในวัตถุประสงคการจัดตั้งกลุม
พบวา  สมาชิกสวนใหญมีความเขาใจวา  กลุมไมไดจัดตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมอาชีพและรายได 
แกผูถูกเลิกจาง ผูวางงาน   และผูถูกผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและสังคม  รอยละ  64.29  
นอกจากนี้ยังเขาใจวา วัตถุประสงคในการจัดตั้งกลุมเพื่อใหประชาชนทั่วไป หรือในชุมชน 
ของตนเองสามารถซื้อสินคาไดในราคาเทากับทองตลาด รอยละ 59.52   อีกทั้งเขาใจวา การจัดตั้ง
กลุมเพื่อสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเขารวมกลุม อันเปนการปองกันและแกไขปญหา ซ่ึงเปน
ผลกระทบตอสถาบันครอบครัว รอยละ 95.24 
 ผลการศึกษาปจจัยดานความรูความเขาใจในหลักการดําเนินงาน พบวา สมาชิกกลุม
อาชีพมีความเขาใจวา   เมื่อกลุมไดรับเงินทุนสนับสนุนตองนําเงินไปเปดบัญชีในนามกลุม  
โดยแตงตั้งสมาชิก  3  คน  เปนผูดูแลบัญชี  รอยละ 66.67  สวนการเบิกเงินจากบัญชีกองทุน 
กลุมตองมีเงินเหลืออยูในบัญชีสวนหนึ่งเพื่อเปนทุนสํารองตอไป   รอยละ 69.05  สําหรับเงินทุน 
ที่ไดรับการสนับสนุนมาสมาชิกเขาใจวาไมจําเปนตองนําไปใชเปนทุนหมุนเวียนของกลุม 
ในการประกอบอาชีพทั้งหมด  รอยละ 69.05  หลังจากจําหนายสินคาแลวสมาชิกเขาใจวา  
กลุมจะตองแบงผลกําไรใหกับสมาชิกตามมติที่ประชุม   รอยละ  88.10  สวนการลาออกจากกลุม 
สมาชิกเขาใจวา ลาออกหรือถอนตัวออกจากกลุมได   โดยสามารถถอนเงินทุนออกไปจากกลุมได   
รอยละ 76.19   นอกจากนี้สมาชิกยังเขาใจวากลุมอาชีพสามารถลมเลิกได  รอยละ  97.62   
เมื่อกลุมมีปญหาในการดําเนินงาน  สมาชิกเขาใจวา ตองแจงใหสํานักงานทราบทุกครั้ง เพื่อรวมกัน
พิจารณาแกปญหาในกลุมสามารถดําเนินการตอไปได รอยละ 97.62 และสมาชิกมีความเขาใจวา 
สํานักงานสามารถขอความรวมมือในเรื่องตางๆ  จากกลุมอาชีพไดรอยเปอรเซนต   นอกจากนี้ 
ยังเขาใจอีกวา สมาชิกทุกคนสามารถเสนอใหมีการปรับปรุงการทํางานกลุมไดรอยเปอรเซนต 
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ตาราง  6  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจยัดานลักษณะผูนํากลุมที่สงผลตอ
ความสําเร็จของกลุม 

 

ลักษณะของผูนํากลุม x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

-   กลุมมีผูนําที่เปนผูริเร่ิมใหมีการรวมกลุมอาชีพ 3.46 0.72  ปานกลาง 
    และเปนผูริเริ่มในการดําเนินงานกลุม 
-   กลุมมีผูนําที่สามารถเปนตัวแทนกลุม 3.36 0.70 ปานกลาง 
    ในการปกปองผลประโยชนของสมาชิก 
-   กลุมมีผูนําที่มีความสามารถในการสราง 3.35 0.77 ปานกลาง 
    ความสามัคคีใหเกดิขึ้นในหมูสมาชิก  
-   กลุมมีผูนําที่กลาตัดสินใจเด็ดขาด เมื่อได 3.39  0.75 ปานกลาง 
    พิจารณาเรื่องตางๆ อยางรอบคอบ 
-   กลุมมีผูนําที่เคารพในความคิดของผูอ่ืน 3.42 0.80 ปานกลาง 
-   กลุมมีผูนําที่มีความเสียสละความสุขสวนตวั 3.40 0.74 ปานกลาง 
    เพื่อประโยชนสวนรวม 

รวม 3.40 0.68  ปานกลาง 

 
 

จากตาราง  6  ผลการศึกษาปจจัยภายในดานลักษณะของผูนํากลุมที่สงผลตอความสําเร็จ
ของกลุม  พบวา  สมาชิกมีความเห็นตอปจจัยภายในดานลักษณะของผูนํากลุมเปนรายขอทั้งหมด 
อยูในระดับปานกลาง   โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  อันดับแรก  คือ ผูนํากลุมเปนผูริเร่ิม
ใหมีการรวมกลุมอาชีพ  และเปนผูริเร่ิมในการดําเนินงานกลุม, ผูนํากลุมเคารพในความคิดของผูอ่ืน 
และผูนํากลุมมีความเสียสละความสุขสวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวม  โดยมีคาเฉลี่ย  3.46, 3.42 
และ 3.40  ตามลําดับ 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 70 

ตาราง  7  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจยัดานการบริหารงานกลุมที่มีตอความสําเร็จ
ของกลุม 

 

การบริหารงานกลุม x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

-   กลุมมีการแตงตั้งประธานหรือหัวหนากลุมที่มีความ 3.30 0.61 ปานกลาง 
    เหมาะสมในการทํางาน 
-   กลุมจะแบงหนาที่ใหสมาชิกทํากันอยางทั่วถึง 3.14  0.63 ปานกลาง 
-   กลุมจะวางแผนการดําเนนิงานไวลวงหนาเสมอ 3.00 0.65 ปานกลาง 
-   กลุมมีกําหนดกฎระเบียบขอบังคับวาดวยการ 2.71 0.79 ปานกลาง 
    บริหารงานกลุมไวอยางชดัเจน 
-   กลุมสามารถผลิตและจําหนายสินคาได 3.01 0.73 ปานกลาง 
    อยางตอเนื่อง 
-   กลุมมีการจดัทําบัญชีรายรับ-รายจายที่ถูกตอง 2.92 0.76 ปานกลาง 
    และเปนปจจุบัน 
-   กลุมมีการระดมทุนทั้งภายใน-ภายนอกกลุม 2.36 0.91 นอย 
-   กลุมมีการประสานงาน ประชาสัมพันธผลงาน 2.48 0.86 นอย 
    ของกลุมกับภายนอกอยางตอเนื่อง 
-   กลุมมีการพฒันาความรูเบือ้งตนในการ 2.67 0.77 ปานกลาง 
    ดําเนินงานกลุมอาชีพใหแกสมาชิก 
-   กลุมจะมกีารติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 2.71 0.81 ปานกลาง 
    กลุมและชี้แจงใหแกสมาชกิรับทราบอยูเสมอ 

รวม 2.83 0.60  ปานกลาง 

 
 
  จากตาราง  7  ผลการศึกษาปจจัยดานการบริหารงานกลุมที่สงผลตอความสําเร็จของกลุม 
พบวา  สมาชิกมีความเห็นวา  ปจจัยดานการบริหารงานกลุมสงผลตอความสําเร็จของกลุม 
เปนรายขออยูในระดับปานกลาง  จํานวน  8  ขอ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  อันดับแรก 
คือ กลุมมีการแตงตั้งประธานหรือหัวหนากลุม  ที่มีความเหมาะสมในการทํางาน รองลงมา  
กลุมจะแบงหนาที่ใหสมาชิกทํากันอยางทั่วถึง และกลุมสามารถผลิตและจําหนายสินคาได 
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อยางตอเนื่อง โดยมีคาเฉลี่ย  3.30, 3.14  และ 3.01  ตามลําดับ  และปจจัยดานการบริหารงานกลุม 
ที่สงผลตอความสําเร็จของงานกลุมอยูในระดับนอย  จํานวน  2  ขอ  คือ  กลุมมีการประสานงาน 
ประชาสัมพันธผลงานของกลุมกับภายนอกอยางตอเนื่อง  และกลุมมีการระดมทุนทั้งภายในและ
ภายนอกกลุม โดยมีคาเฉลี่ย  2.48  และ  2.36  ตามลําดับ 
 
 
ตาราง  8   คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  จําแนกตามปจจัยดานการมีสวนรวมของสมาชิก 

ในกิจกรรมกลุมที่สงผลตอความสําเร็จของกลุม 
 

การมีสวนรวม x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดานการแสดงความคิด 
-   การมีสวนรวมในการคัดเลือก / แตงตั้งคณะกรรมการ 3.25 0.61 ปานกลาง 
    บริหารกลุม 
-   การมีสวนรวมในการกําหนดกฎระเบียบขอบังคับและ 3.09 0.69 ปานกลาง 
    ขอคิดเห็นตางๆ ที่เปนประโยชนตอกลุม 
 รวม 3.17 0.60 ปานกลาง 
ดานการตัดสนิใจ 
-   การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนนิงานกลุม 3.11  0.60 ปานกลาง 
-   การไดเขารวมในการประชุมกลุมอยางสม่ําเสมอ 3.12 0.65 ปานกลาง 
 รวม 3.12 0.59 ปานกลาง 
ดานการดําเนนิงาน 
-   การมีสวนรวมในการสะสมเงินทุน, รวมผลิต  3.08   0.73 ปานกลาง 
    จําหนายสินคา และจัดหาตลาด 
-   การมีสวนรวมในการประสานงาน ประชาสัมพันธ 2.98 0.78 ปานกลาง 
    ผลงานของกลุมกับองคกรภายนอก 
 รวม 3.03 0.73 ปานกลาง 
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ตาราง  8   (ตอ)  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  จําแนกตามปจจยัดานการมีสวนรวมของ  
  สมาชิกในกจิกรรมกลุมที่สงผลตอความสําเร็จของกลุม 
 

การมีสวนรวม x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดานการรับผลประโยชน 
-   การไดรวมในการรับเงินปนผลหลังการจําหนายสินคา 3.05 0.63 ปานกลาง 
-   การไดรวมรับผลผลิตที่ไดจากกลุมไปอปุโภค / บริโภค 2.83   0.79 ปานกลาง 
    ในครัวเรือน 
 รวม 2.94 0.65 ปานกลาง 
ดานการประเมินผล 
-   การไดรวมในการตรวจสอบผลการดําเนินงานของกลุม 2.87 0.68 ปานกลาง 
-   การไดรวมตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการกลุม 2.85     0.68 ปานกลาง 
 รวม 2.86 0.67 ปานกลาง 

 
 
  จากตาราง  8   ผลการศึกษาปจจัยดานการมีสวนรวมของสมาชิกในกิจกรรมกลุม 
เปนรายดานพบวา  สมาชิกมีความเห็นวาปจจัยการมีสวนรวมในกิจกรรมรายดานทั้ง  5  ดาน  
สงผลตอความสําเร็จของกลุมอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  คือ  
ดานการแสดงความคิด  ดานการตัดสินใจ ดานการดําเนินงาน ดานการรับผลประโยชน และ 
ดานการติดตามประเมินผล โดยมีคาเฉลี่ย 3 .17,  3.12,  3.03,  2.94  และ 2.86  ตามลําดับ  
  สําหรับผลการศึกษาปจจัยดานการมีสวนรวมของสมาชิกในกิจกรรมกลุมเปนรายขอ  
พบวา  สมาชิกมีความเห็นวา  การมีสวนรวมของกิจกรรมในกลุมสงผลตอความสําเร็จของกลุม 
ทุกขออยูในระดับปานกลาง โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ การมีสวนรวม 
ในการคัดเลือก/แตงตั้งคณะกรรมการบริหารกลุม, การไดเขารวมในการประชุมกลุมอยางสม่ําเสมอ  
และการมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินงานกลุม โดยเรียงมีคาเฉลี่ย 3.25, 3.12,  3.11  ตามลําดับ 
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  4.4.2  ปจจัยภายนอกที่สงผลตอความสําเร็จของกลุมอาชีพ 
 
ตาราง  9   คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจยัดานการไดรับการสนับสนุนจาก 
  เจาหนาทีภ่าครัฐและเอกชนที่สงผลตอความสําเร็จของกลุม 
 

ปจจัยภายนอก  x  S.D. ระดับความคิดเห็น 
-   ดานการไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่ภาครัฐ 2.49 0.79 นอย 
    และเอกชน 
-   ดานการไดรับการสนับสนุนจากผูนําชมุชน 2.03 0.76 นอย 
 รวม 2.26 0.69 นอย 

 
 
  จากตาราง 9   ผลการศึกษาปจจัยภายภายนอกที่สงผลตอความสําเร็จของกลุมอาชีพ  
โดยรวมและเปนรายดานทั้ง 2 ดาน พบวา สมาชิกมีความเห็นวาปจจัยภายภายนอกสงผลตอ 
ความสําเร็จของกลุมอาชีพอยูในระดับนอย  โดยเรียงคาเฉลี่ยรายดานจากมากไปหานอย  คือ  
ดานการไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่ภาครัฐและเอกชน และ ดานการไดรับการสนับสนุนจาก
ผูนําชุมชน  โดยมีคาเฉลี่ย 2.49  และ 2.03  ตามลําดับ 
 
 
ตาราง 10  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจยัดานการไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที ่
  ภาครัฐและเอกชนที่สงผลตอความสําเร็จของกลุมเปนรายดานและรายขอ 
 

การสนับสนุนจากเจาหนาทีรั่ฐและเอกชน  x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดานอารมณ – จิตใจ 
-   เจาหนาที่มาเยี่ยมเยยีน ใหคําแนะนําและใหกําลังใจ 2.68 0.83 ปานกลาง 
    ในการทํางานกลุม 
-   เจาหนาที่รับฟงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคดิ 2.61 0.85 ปานกลาง 
    กับกลุมอยูเสมอ 
 รวม 2.65 0.82 ปานกลาง 
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ตาราง 10  (ตอ)  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานการไดรับการสนบัสนุนจาก 
  เจาหนาทีภ่าครัฐและเอกชนที่สงผลตอความสําเร็จของกลุมเปนรายดาน 

และรายขอ 
 

การสนับสนุนจากเจาหนาทีรั่ฐและเอกชน  x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ทางดานขอมูลขาวสาร 
-   เจาหนาที่ใหความรูที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงาน 1.96 0.77 นอย 
-   เจาหนาที่แจงใหกลุมไปออกรานแสดงสินคาและ 1.92 0.79 นอย 
    จัดหาตลาด 
-   เจาหนาที่มาติดตามผลการดําเนินงานกลุมอยูเสมอ 2.03   0.87 นอย 
 รวม 1.97   0.77 นอย 
ทางดานวัตถุ – ส่ิงของ 
-   เจาหนาที่ใหเงินทุนเพื่อการดําเนินงานของกลุม 2.32 0.91 นอย 
-   เจาหนาที่ใหวัสดุ / อุปกรณเพื่อการดําเนินงานของกลุม 2.22 0.91 นอย 
 รวม 1.86 0.77 นอย 

 
 
  จากตาราง  10  ผลการศึกษาของปจจัยดานการไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่ภาครัฐ
และเอกชนที่สงผลตอความสําเร็จของกลุมเปนรายดาน พบวา สมาชิกมีความเห็นวาการไดรับ 
การสนับสนุนจากเจาหนาที่ รัฐและเอกชนทางดานอารมณและจิตใจอยูในระดับปานกลาง   
สวนดานขาวสารขอมูล และดานวัตถุ-ส่ิงของอยูในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ย 2.65, 1.97  และ 1.86 
ตามลําดับ  

สําหรับผลการศึกษาปจจัยดานการไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่ภาครัฐ  และเอกชน
ที่สงผลตอความสําเร็จของกลุมเปนรายขอ พบวา  สมาชิกมีความเห็นวา การไดรับการสนับสนุน
จากเจาหนาที่ภาครัฐและเอกชนสงผลตอความสําเร็จของกลุม  โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  
3  อันดับแรก  คือ  เจาหนาที่มาเยี่ยมเยียนใหคําแนะนําและใหกําลังใจในการทํางานกลุม,  เจาหนาที่
รับฟงความคิดเห็น  แลกเปลี่ยนความคิดกับกลุมอยู เสมอ  และเจาหนาที่ใหเงินทุนเพื่อการ
ดําเนินงานของกลุม โดยมีคาเฉลี่ย  2.68,  2.61 และ  2.32  ตามลําดับ 
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ตาราง  11  จํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจยัดานการไดรับการสนับสนุน 
  จากผูนําชุมชนที่สงผลตอความสําเร็จของกลุม 
 

การสนับสนุนจากผูนําชุมชน  x  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ดานอารมณ – จิตใจ 
-   ผูนําชุมชนมาเยี่ยมเยยีน ใหคําแนะนําและใหกาํลังใจ 2.35   0.92 นอย 
    ในการทํางานกลุม 
-   ผูนําชุมชนรับฟงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคดิ 2.21   0.88 นอย 
    กับกลุมอยูเสมอ 
 รวม 2.28   0.88 นอย 
ดานขอมูลขาวสาร 
-   ผูนําชุมชนใหความรูและบอกแหลงทรพัยากรในชุมชน 1.96   0.78 นอย 
    ใหกลุมทราบ 
-   ผูนําชุมชนแจงใหกลุมออกรานแสดงสนิคาและ 1.92   0.79 นอย 
    จัดหาตลาด  
-   ผูนําชุมชนจะติดตามผลการดําเนินงานกลุมอยูเสมอ 2.04   0.87 นอย 
 รวม 1.97   0.77 นอย 
ดานวัตถุ – ส่ิงของ 
-   ผูนําชุมชนใหเงินทนุเพื่อการดําเนินงานกลุม 1.83   0.76 นอย 
-   ผูนําชุมชนใหวัสด ุ/ อุปกรณ เพื่อการดําเนินงานกลุม 2.53   0.85 นอย 
 รวม 1.86   0.77 นอย 

 
 
  จากตาราง  11  ผลการศึกษาของปจจัยดานการไดรับการสนับสนุนจากผูนําชุมชน 
ที่สงผลตอความสําเร็จของกลุมเปนรายดาน  พบวา  สมาชิกมีความเห็นวาการไดรับการสนับสนุน
จากผูนําชุมชนดานอารมณและจิตใจ ดานขาวสารขอมูล และดานวัตถุ-ส่ิงของ อยูในระดับนอย    
โดยมีคาเฉลี่ย 2.28, 1.97 และ 1.86  ตามลําดับ  
 สําหรับผลการศึกษาปจจัยดานการไดรับการสนับสนุนจากผูนําชุมชนที่สงผลตอ 
ความสําเร็จของกลุมเปนรายขอ  พบวา  สมาชิกมีความเห็นวา การไดรับการสนับสนุนจากผูนํา 
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ชุมชนสงผลตอความสําเร็จของกลุม จํานวน  1 ขอ อยูในระดับปานกลาง  คือ  ผูนําชุมชนใหวัสดุ
อุปกรณ  เพื่อการดําเนินงานกลุม สวนรายขออ่ืนๆ  สงผลตอความสําเร็จของกลุมอยูในระดับนอย 
โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  อันดับแรก  คือ  ผูนําชุมชนมาเยี่ยมเยียน ใหคําแนะนําและ
ใหกําลังใจในการทํางานกลุม,   ผูนําชุมชนรับฟงความคิดเห็น  และแลกเปลี่ยนความคิดกับกลุม 
อยูเสมอ และผูนําชุมชนจะติดตามผลการดําเนินงานกลุมอยูเสมอโดยมีคาเฉลี่ย  2.35,  2.21  และ 
2.04  ตามลําดับ 
 

ตอนที่  5  ผลการสัมภาษณกลุมอาชพี 
 

5.1 ขอมูลจากการสัมภาษณผูนํากลุมอาชีพ 
ผูนํากลุมอาชีพสวนใหญเปนเพศหญิง   จํานวน  30  คน  เปนเพศชาย  12  คนมีอายุ

ระหวาง 34-62 ป จบการศึกษาชั้น ป.4 - ม.6 อาศัยอยูในหมูบานนี้มาตั้งแตเกิดจนกระทั่งปจจุบัน 
อาชีพหลัก คือ  เกษตรกรรม  สวนอาชีพรอง  คือ  คาขาย ไดรับเลือกเปนผูนํากลุมอาชีพนี้มาตั้งแต
เร่ิมกอตั้งกลุม  เมื่อป  พ.ศ.2537 – 2547  โดยมีความเขาใจในวัตถุประสงคของกลุมวา จัดตั้งขึ้น 
เพื่อเปนอาชีพเสริมใหแกชาวบาน   เพิ่มรายไดใหคนในชุมชน  และเปนการอนุรักษภูมิปญญาไทย  
ผูนํากลุมสวนใหญไดรับเลือกใหเปนผูนํากลุมอาชีพมาเพียง 1 คร้ัง จํานวนสมาชิกเมื่อเร่ิมกอตั้งกลุม
จนถึงปจจุบัน  บางกลุมมีสมาชิกกลุมเพิ่มขึ้น  บางกลุมมีสมาชิกกลุมเทาเดิม  และในบางกลุมมี
จํานวนสมาชิกในกลุมนอยลง 
 ในการบริหารงานกลุม  คณะกรรมการกลุมมีความสามารถพอที่จะจัดการ
ดําเนินงานของกลุมใหบรรลุวัตถุประสงคได  ในการปฏิบัติงานของกลุมอาชีพยังขาดเงินทุน  
กรรมการขาดความรูความเขาใจในการบริหารงานกลุม ในกรณีที่กลุมเกิดความเดือดรอน หรือมี
ป ญ ห า 
ในการดําเนินงาน ผูนํากลุมไดไปขอคําแนะนําจากพัฒนาชุมชน   เกษตรตําบล   อบต. ผูใหญบาน  
ปศุสัตว  ประมงอําเภอ   เกษตรอําเภอ  และไดรับการชวยเหลือแนะนําในดานตางๆ  เชน แหลง
เงินทุน  แหลงวัตถุดิบ  การตลาด ความรูทางวิชาการ  การบริหารงานกลุม  การปรับปรุงผลิตภัณฑ  
และคําแนะนําในการประกอบอาชีพเสริม  และผูนํากลุมคิดวาจะปรับปรุงกลุมอาชีพใหดียิ่งขึ้น 
โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ  บรรจุภัณฑใหมีความหลากหลาย  ขยายตลาด หาตลาดเพิ่มขึ้น   พัฒนา 
สินคา  สรางตราสัญลักษณใหสินคาของตนเองใหเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย 

5.2 ขอมูลจากการสัมภาษณสมาชิกกลุมอาชีพ 
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สมาชิกกลุมสวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน  126 คน  เปนชาย  42  คน  มีอายุ
ระหวาง  36 – 45  ป  จบการศึกษาชั้น  ป.4 – ม.6  อาศัยอยูในหมูบานนี้มาตั้งแตเกิดจนกระทั่ง
ปจจุบัน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก อาชีพรอง  คือ รับจาง  สาเหตุที่สมัครเขาเปนสมาชิก
ของกลุมอาชีพเพราะตองการมีอาชีพเสริม  เพิ่มรายไดใหกับครอบครัว ตองการมีงานทําในยามวาง 
สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยมีความเขาใจในวัตถุประสงคของกลุมวา จัดตั้งขึ้นเพื่อเปน 
การสรางงาน  สรางรายได เพิ่มรายไดใหกับสมาชิก และเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
 กลุมอาชีพสวนใหญจัดตั้งขึ้นมาในป  พ.ศ. 2529-2546  เมื่อเปนสมาชิกของกลุม 
ทําใหไดรับประโยชนคือ  มีความรูในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น  มีอาชีพเสริม  เพิ่มรายไดใหกับ
ครอบครัว ในการดําเนินงานกลุมจะมีปญหาในเรื่อง ขาดเงินทุนหมุนเวียน และหากกลุมมีปญหา
ตางๆ  สมาชิกกลุมจะไปขอคําแนะนําปรึกษาจาก พัฒนากร กํานัน  ผูใหญบาน  ประธานกลุม  
และสมาชิกดวยกัน ซ่ึงจะชวยกันแกปญหาไดทุกเรื่อง และสมาชิกกลุมคิดวาจะปรับปรุงกลุม 
ที่เปนสมาชิกอยูใหดียิ่งขึ้นโดยการ พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ  ปรับปรุงคุณภาพสินคา  พัฒนา 
ผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย และขยายตลาดใหแพรหลายมากขึ้น 

  
 


