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บทที่  5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 

  การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา  ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของกลุมอาชีพ  ศึกษาเฉพาะ
กรณีอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีวัตถุประสงคคือ   1)  เพื่อศึกษาลักษณะการประกอบอาชีพ
ของกลุมอาชีพ และ  2) เพื่อศึกษาลักษณะกลุมอาชีพที่ประสพความสําเร็จ  เปนการศึกษาวิจัย 
เชิงปริมาณและคุณภาพ  โดยไดเก็บรวมรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนกลุมอาชีพ  42 กลุม   
จํานวน 168  คน  ที่อยูในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ซ่ึงไดจากการคัดเลือกกลุมตัวอยาง
แบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม และ 
แบบสัมภาษณ  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คารอยละ  คาเฉลี่ย ( x )   คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.)   ผลการศึกษาครอบคลุมประเด็นหลักๆ  คือ  ขอมูลทั่วไปของประชากร    
ลักษณะการประกอบอาชีพของกลุมอาชีพ  ลักษณะกลุมอาชีพที่ประสพความสําเร็จ  ปจจัยภายใน
และปจจัยภายนอกที่สงเสริมใหกลุมอาชีพประสพความสําเร็จ 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
  5.1.1  ขอมูลทั่วไปของกลุมอาชีพ  พบวา  สมาชิกกลุมอาชีพสวนใหญ เปนเพศหญิง     
มีอายุระหวาง  36 – 45  ป  สถานภาพสมรส  มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา  อาชีพหลัก  
(กอนการรวมกลุม)  คือ  เกษตรกรรม  มีรายไดจากการรวมกิจกรรมกลุมตอเดือนต่ํากวา 10,000  
บาท  และมีความรูเดิมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนี้กันอยูแลว 
  5.1.2  ลักษณะการประกอบอาชีพของกลุมอาชีพ  จากการศึกษาพบวา  กลุมอาชีพ 
สวนใหญรอยละ  40.48   มจีํานวนสมาชิกเมื่อเริ่มกอตั้งกลุมมากวา  16  คนขึ้นไป  รอยละ  28.57
เปนกลุมอาชีพศิลปะ หัตถกรรม   รอยละ  52.38   มีจํานวนสมาชิกกลุมในปจจุบัน   6 – 10  คน    
รอยละ  40.47  มีระยะเวลาในการดําเนนิงานกลุมอาชีพจนถึงปจจุบันมากกวา  6 ปขึ้นไป  รอยละ  
71.43   จะมีสถานที่ตั้งกลุมอยูที่บานของหัวหนากลุมหรือประธานกลุม  รอยละ 43.60   จัดจําหนาย
สินคาของกลุม ณ ที่ทําการกลุม  รอยละ  59.52  มีรายไดจากการจําหนายสินคาของกลุม  ต่ํากวา  
10,000  บาท  ตอเดือน  รอยละ  57.14   ไดรับเงินทุนสนับสนุนจากหนวยงานอื่น   รอยละ  29.41   
มีปญหาและอปุสรรคในการดําเนินงาน  คือ  การขาดเงินทุนหมนุเวยีน  และการขาดนักวิชาการ 

ถายทอดความรู 
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  5.1.3  ลักษณะกลุมอาชีพที่ประสพความสําเร็จ  ผูวิจัยไดทาํดัชนีไว  5  ดาน  คือ    
1)  กลุมมีผลกําไร  2)  กลุมสามารถใชทรัพยากรในทองถ่ินอยางคุมคา  3)  กลุมสามารถตอบสนอง
ความตองการของสมาชิก  4) กลุมมีการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินคา 5) สมาชิกมีรายไดเพิ่มขึน้ 
มีอาชีพที่มั่นคง  ซ่ึงผลการศึกษาผลกําไรในทางปฏิบัติ พบวา  กลุมอาชีพมีผลกําไรจากการจําหนาย
สินคา   จนสามารถนํามาเปนเงินปนผลใหสมาชิกได  รอยละ  6 9 . 0 5  อีกทั้ง มีเงินหมุนเวยีน 
ในการดําเนินงานกลุมได รอยละ 83.33   แตสวนใหญแลวกลุมอาชพีมีผลกําไรจากการจัดจําหนาย
สินคาแตไมสามารถนําไปขยายกจิการของกลุมได รอยละ  5 7 . 1 4  
  การใชทรัพยากรทองถ่ินอยางคุมคาในทางปฏิบัติ  พบวา   กลุมอาชีพในชุมชนมี
วัตถุดิบไมเพียงพอเพื่อการผลิตสินคาจําหนาย รอยละ 83.33  ทั้งนี้ วัสดุ/อุปกรณ เครื่องใชตางๆ  ที่
ใชผลิตสินคามาจากสมาชิกกลุม รอยละ  57.14  
 การตอบสนองความตองการของสมาชิกกลุมในทางปฏิบัติ  พบวา กลุมอาชีพ 
ไดสงเสริมใหมีการฝกอบรมดานอาชีพจากภายในและภายนอกกลุมแกสมาชิก  เพื่อไปประกอบ
อาชีพไดรอยละ  57.14  และกลุมยังสามารถชวยใหสมาชิกมีการพบปะชวยเหลือ และทํากิจกรรม
รวมกันในดานการประกอบอาชีพมากขึ้น  รอยละ  69.05  สําหรับการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก
และครอบครัวของสมาชิก  เชน  คารักษาพยาบาล  การกูยืมเงินทุนกลุม  การยืมวัสดุ/อุปกรณ 
กลุมนั้นยังไมทั่วถึง  รอยละ  80.95  และยังพบวา  กลุมมีการสงเสริมใหสมาชิกไดรับขาวสาร 
วิชาการดานอาชีพเพิ่มขึ้น  รอยละ  66.67 
 การผลิตและพัฒนาคุณภาพสินคาในทางปฏิบัติ พบวา กลุมอาชีพมีการพัฒนา 
คุณภาพสินคาใหตรงกับความตองการของตลาด  รอยละ  95.24  โดยมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
และบรรจุภัณฑใหเหมาะสม  รอยละ  61.90   และยังไดมีการพัฒนาเครื่องมือ  เครื่องใช  วัสดุ/
อุปกรณที่ใชในการผลิตสินคา รอยละ  76.19 

 สําหรับรายไดและอาชีพที่มั่นคงของสมาชิกในทางปฏิบัติ  พบวา  การเปนสมาชิก
ของกลุมอาชีพทําใหสมาชิกมีรายไดเพิ่มขึ้นรอยเปอรเซนต  นอกจากนี้สมาชิกยังมีงานทํา    
ลดปญหาการวางงานได  รอยละ  97.62   ทั้งนี้  การรวมกลุมอาชีพทําใหสมาชิกสวนใหญมีอาชีพ 
ที่มั่นคง  และพัฒนาใหกลายเปนอาชีพหลักได รอยละ  85.71 
  5.1.4   ปจจัยที่สงเสริมใหกลุมอาชีพประสพความสําเร็จ  โดยแบงออก  ดังนี้ 
  1)  ปจจยัภายใน   ไดแก   ดานความรู ความเขาใจในวตัถุประสงคการจัดตั้งและ
หลักการดําเนนิงานกลุม   ดานลักษณะผูนํา   ดานการบริหารงานกลุม   ดานการมีสวนรวมของ
สมาชิกในกจิกรรมกลุม  ปรากฏผลการศึกษา  ดงันี้ 
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  ผลการศึกษาปจจัยภายในที่สงผลตอความสําเร็จของกลุมอาชีพ  ดานความรู 
ความเขาใจในวัตถุประสงคการจัดตั้งและหลักการดําเนินงานกลุม จากคําถาม  12  ขอ  พบวา 
สมาชิกตอบถูกตองตั้งแต  9  ขอขึ้นไป  รอยละ 70.23  กลาวคือ  สมาชิกกลุมสวนใหญมีความรู 
ความเขาใจ ในวัตถุประสงคการจัดตั้งกลุมและหลักการดําเนินงานอยางถูกตอง  

 ผลการศึกษาปจจัยภายในที่สงผลตอความสําเร็จของกลุมอาชีพดานอื่นๆ 
โดยรวมและเปนรายดาน 3 ดาน พบวา สมาชิกมีความเห็นวาปจจัยภายในทั้ง 3 ดานโดยภาพรวม
สงผลตอความสําเร็จของกลุมอาชีพอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ 
ดานลักษณะของผูนํากลุม ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม และดานการบริหารงานกลุม โดยมี
คาเฉลี่ย 3.40, 3.02 และ 2.83 ตามลําดับ 

ผลการศึกษาปจจัยดานความรู ความเขาใจ ในวัตถุประสงคการจัดตั้งกลุม  
พบวา สมาชิกกลุมสวนใหญตอบถูกตอง  จํานวน  1 ขอ  รอยละ 41.07  รองลงมา ตอบถูกตอง  
จํานวน  2  ขอ   รอยละ 31.55   และตอบถูกตองทุกขอ  รอยละ 27.38   ทั้งนี้  ขอคําถามเกี่ยวกับ 
วัตถุประสงคในการตั้งกลุมที่สมาชิกกลุมตอบถูกตองมากที่สุดคือ  การจัดตั้งกลุมเพื่อสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูเขารวมกลุม  อันเปนการปองกันและแกไขปญหา  ซ่ึงเปนผลกระทบตอ
สถาบันครอบครัว รอยละ  95.24  รองลงมา จัดตั้งกลุมเพื่อใหประชาชนทั่วไป  หรือในชุมชน 
ของตนเองสามารถซื้อสินคาไดในราคาเทากับทองตลาด รอยละ  59.52  และกลุมจัดตั้งขึ้น 
เพื่อสงเสริมอาชีพและรายไดแกผูถูกเลิกจาง  ผูวางงาน  และผูถูกผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 
และสังคม  รอยละ 35.71  ตามลําดับ 
 ผลการศึกษาปจจัยดานความรูความเขาใจในหลักการดําเนินงาน ขอคําถาม
จํานวน  9  ขอ    พบวา  สมาชิกกลุมสวนใหญมีความเขาใจอยางถูกตองในหลักการดําเนินงานกลุม 
โดยตอบคําถามถูกตองตั้งแต  7  ขอขึ้นไป  รอยละ 85.13  ทั้งนี้ ขอคําถามเกี่ยวกับหลักการ
ดําเนินงานที่สมาชิกกลุมเขาใจถูกตองทุกคนมี   2  ขอ คือ สมาชิกทุกคนสามารถเสนอใหมีการ
ปรับปรุงการทํางานกลุมได    และสํานักงานสามารถขอความรวมมือในเรื่องตางๆ  จากกลุมอาชีพ
ไ ด   
รองลงมา กลุมอาชีพสามารถลมเลิกได  รอยละ 97.62  และภายหลังจากจําหนาย กลุมจะตองแบง 
ผลกําไรใหสมาชิกตามมติที่ประชุม รอยละ  88.10  ตามลําดับ 

  ผลการศึกษาปจจัยภายในดานลักษณะของผูนํากลุมที่สงผลตอความสําเร็จ 
ของกลุม พบวา สมาชิกมีความเหน็ตอปจจัยภายในดานลักษณะของผูนํากลุมเปนรายขอทั้งหมด 
อยูในระดับปานกลาง โดยเรยีงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  อันดับแรก คือ ผูนํากลุมเปนผูริเร่ิม 
ใหมีการรวมกลุมอาชีพและเปนผูริเร่ิมในการดําเนินงานกลุม,  ผูนํากลุมเคารพในความคิดของผูอ่ืน 
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และผูนํากลุมมีความเสียสละความสุขสวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวม โดยมีคาเฉลี่ย 3 . 4 6 ,   3 . 4 2  
และ  3.40  ตามลําดับ  

   ผลการศึกษาปจจัยดานการบริหารงานกลุมที่สงผลตอความสําเร็จของกลุม  
พบวา สมาชิกมีความเหน็วา ปจจยัดานการบริหารงานกลุมสงผลตอความสําเร็จของกลุมเปนรายขอ
อยูในระดับปานกลาง  จํานวน  8  ขอ โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  อันดับแรก  คือ  
กลุมมีการแตงตั้งประธานหรอืหัวหนากลุม  ที่มีความเหมาะสมในการทํางาน  รองลงมา   
กลุมจะแบงหนาที่ใหสมาชกิทํากันอยางทัว่ถึง และ กลุมสามารถผลิตและจําหนายสินคาไดอยาง 
ตอเนื่อง โดยมีคาเฉลี่ย 3.30, 3.14  และ 3.01  ตามลําดับ และปจจยัดานการบริหารงานกลุมที่สงผล
ตอความสําเร็จของงานกลุมอยูในระดับนอย  จํานวน  2 ขอ  คือ  กลุมมกีารประสานงาน  
ประชาสัมพันธผลงานของกลุมกับภายนอกอยางตอเนื่อง  และกลุมมีการระดมทุนทั้งภายใน- 

ภายนอกกลุม  โดยมีคาเฉลี่ย 2.48 และ 2.36  ตามลําดับ  
 ผลการศึกษาปจจัยดานการมีสวนรวมของสมาชิกในกิจกรรมกลุมเปนรายดาน

พบวา  สมาชิกมีความเห็นวาปจจัยการมีสวนรวมในกิจกรรมรายดานทั้ง  5  ดาน  สงผลตอ 
ความสําเร็จของกลุมอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  คือ  ดานการแสดง
ความคิด ดานการตัดสินใจ  ดานการดําเนินงาน ดานการรับผลประโยชน และดานการติดตาม
ประเมินผล  โดยมีคาเฉลี่ย 3.17,  3.12,  3.03,  2.94  และ 2.86  ตามลําดับ  

   สําหรับผลการศึกษาปจจัยดานการมีสวนรวมของสมาชิกในกิจกรรมกลุม 
เปนรายขอ  พบวา สมาชิกมีความเห็นวา การมีสวนรวมของกิจกรรมในกลุมสงผลตอความสําเร็จ
ของกลุมทุกขออยูในระดับปานกลาง โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  อันดับแรก  คือ  
การมีสวนรวมในการคัดเลือก/แตงตั้งคณะกรรมการบริหารกลุม,  การไดเขารวมในการประชุม 
กลุมอยางสม่ําเสมอ  และการมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินงานกลุม โดยเรียงมีคาเฉลี่ย 3.25, 
3.12, 3.11 ตามลําดับ 
  2)  ปจจัยภายนอก  ไดแก  ดานการไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่ภาครัฐและ
ภาคเอกชน  ดานการไดรับการสนับสนุนจากผูนําชมุชน   โดยปรากฏผลการศึกษา  ดงันี้ 

 ดานการไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่ภาครัฐและภาคเอกชน  ซ่ึงผูศึกษา
ไดกําหนดดัชนีไว  3  ดาน   คือ   1)  การสนับสนุนทางดานอารมณ – จิตใจ   2)  การสนับสนุน 
ทางดานขอมูลขาวสาร  3)  การสนับสนุนทางดานวัตถุ – ส่ิงของ   จากการศึกษาพบวา   
ผลการศึกษาของปจจัยดานการไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่ภาครัฐและเอกชนที่สงผลตอ 
ความสําเร็จของกลุมเปนรายดาน พบวา สมาชิกมีความเห็นวาการไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่
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รัฐและเอกชนทางดานอารมณและจิตใจอยูในระดับปานกลาง สวนดานขาวสารขอมูล และดาน
วัตถุ-ส่ิงของ อยูในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ย  2.65, 1.97  และ 1.86  ตามลําดับ  

 สําหรับผลการศึกษาปจจัยดานการไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่ภาครัฐ
และเอกชนที่สงผลตอความสําเร็จของกลุมเปนรายขอ  พบวา สมาชิกมีความเห็นวา  การไดรับ 
การสนับสนุนจากเจาหนาที่ภาครัฐและเอกชนสงผลตอความสําเร็จของกลุม โดยเรียงคาเฉลี่ย 
จากมากไปหานอย  3  อันดับแรก  คือ เจาหนาที่มาเยี่ยมเยียนใหคําแนะนํา ใหกําลังใจในการทํางาน
กลุม, เจาหนาที่รับฟงความคิดเห็น  แลกเปลี่ยนความคิดกับกลุมอยูเสมอ  และเจาหนาที่ใหเงินทุน
เพื่อการดําเนินงานของกลุม โดยมีคาเฉลี่ย 2.68, 2.61 และ 2.32  ตามลําดับ 

 ผลการศึกษาของปจจัยดานการไดรับการสนับสนุนจากผูนําชุมชนที่สงผล 
ตอความสําเร็จของกลุมเปนรายดาน  พบวา  สมาชิกมีความเห็นวาการไดรับการสนับสนุนจากผูนํา
ชุมชนดานอารมณและจิตใจ   ดานขาวสารขอมูล และดานวัตถุ-ส่ิงของ   อยูในระดับนอย   
โดยมีคาเฉลี่ย  2.28, 1.97 และ 1.86  ตามลําดับ  

 สําหรับผลการศึกษาปจจัยดานการไดรับการสนับสนุนจากผูนําชุมชนที่สงผล
ตอความสําเร็จของกลุมเปนรายขอ  พบวา  สมาชิกมีความเห็นวา การไดรับการสนับสนุนจากผูนํา 
ชุมชนสงผลตอความสําเร็จของกลุม  จํานวน  1  ขอ  อยูในระดับปานกลาง  คือ  ผูนําชุมชนใหวัสดุ/
อุปกรณ  เพื่อการดําเนินงานกลุม สวนรายขออ่ืนๆ  สงผลตอความสําเร็จของกลุมอยูในระดับนอย 
โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  อันดับแรก  คือ  ผูนําชุมชนมาเยี่ยมเยียน ใหคําแนะนํา 
และใหกําลังใจในการทํางานกลุม,  ผูนําชุมชนรับฟงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดกับกลุม
อยูเสมอ และผูนําชุมชนจะติดตามผลการดําเนินงานกลุมอยูเสมอโดยมีคาเฉลี่ย  2.35,  2.21  และ 
2.04  ตามลําดับ 
  ดานการไดรับการสนับสนุนจากผูนําชุมชน  ซ่ึงผูศึกษาไดกําหนดดัชนีไว   
3  ดาน  คือ   1)  การสนับสนุนทางดานอารมณ – จิตใจ  2)  การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร  
3)  การสนับสนนุทางดานวัตถุ – ส่ิงของ   ผลการศึกษาของปจจัยดานการไดรับการสนับสนุนจาก 
ผูนําชุมชนที่สงผลตอความสําเร็จของกลุมเปนรายดาน  พบวา  สมาชิกมีความเห็นวาการไดรับ 
การสนับสนุนจากผูนําชุมชนดานอารมณและจิตใจ  ดานขาวสารขอมูล และดานวัตถุ-ส่ิงของ อยูใน
ระดับนอย  โดยมีคาเฉลี่ย  2.28, 1.97 และ 1.86  ตามลําดับ  

 สําหรับผลการศึกษาปจจัยดานการไดรับการสนับสนุนจากผูนําชุมชนที่สงผล
ตอความสําเร็จของกลุมเปนรายขอ พบวา สมาชิกมีความเห็นวา การไดรับการสนับสนุนจากผูนํา 
ชุมชนสงผลตอความสําเร็จของกลุม  จํานวน  1  ขอ  อยูในระดับปานกลาง คือ  ผูนําชุมชนใหวัสดุ/
อุปกรณ  เพื่อการดําเนินงานกลุม สวนรายขออ่ืนๆ  สงผลตอความสําเร็จของกลุมอยูในระดับนอย 
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โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  อันดับแรก  คือ  ผูนําชุมชนมาเยี่ยมเยียน ใหคําแนะนําและ
ใหกําลังใจในการทํางานกลุม, ผูนําชุมชนรับฟงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดกับกลุมอยู
เสมอ และผูนําชุมชนจะติดตามผลการดําเนินงานกลุมอยูเสมอโดยมีคาเฉลี่ย  2.35, 2.21  และ 2.04 
ตามลําดับ 
  5.1.5   สรุปปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จของกลุมอาชีพ 
  จากการศึกษาหาความสัมพนัธลักษณะการประกอบอาชีพของกลุมอาชีพ  และ
ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่สงเสริมใหกลุมอาชีพประสพความสําเร็จ  สามารถสรุป
สาระสําคัญได   ดังนี ้
   1)  ลักษณะการประกอบอาชีพของกลุมอาชีพ   ไดแก  ลักษณะประเภทของ 
กลุมอาชีพ  จาํนวนเงินทุนที่ไดรับการสนับสนุน  จํานวนสมาชิกกลุม  ระยะเวลาในการดําเนนิงาน
กลุม  มีความสัมพันธกับความสําเร็จของกลุมอาชีพ  สวนสถานที่ตั้งทําการกลุม  และการขอรับ 
เงินทุนประกอบอาชีพจากหนวยงานอื่น  ไมมีความสัมพันธกับความสําเร็จของกลุมอาชีพ 
  2)   ปจจัยภายใน  ไดแก  ความรู  ความเขาใจในวัตถุประสงคการจัดตั้ง  และ 
หลักการดําเนนิงานกลุม  ลักษณะผูนํากลุม  การบริหารงานกลุม  และการมีสวนรวมของสมาชิก 
ในกิจกรรมกลุม  มีความสัมพันธกับความสําเร็จของกลุมอาชีพ 
  3 )   ปจจยัภายนอก  ไดแก  การไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาทีภ่าครัฐและ
ภาคเอกชน  และการไดรับการสนับสนุนจากผูนําชุมชน  มีความสัมพันธกับความสําเร็จของกลุม

อาชีพ   
 

5.2 อภิปรายผล 
 
  ผลการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงเสริมใหกลุมอาชีพประสพความสําเร็จ ศึกษาเฉพาะกรณี 
เขตพื้นที่อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
  5.2.1  ลักษณะการประกอบอาชีพของกลุมอาชีพ ประกอบดวย 
  1)  กลุมอาชีพในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราที่จัดตั้ง และสนับสนุน
โดยสํานักงานพัฒนาชุมชน  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจําปงบประมาณ 2547   ซ่ึงไดรับงบประมาณ
และเงินอุดหนุนจากทางราชการ  ในการหาความสัมพันธพบวา  ปจจัยภายนอก  ไดแก การไดรับ
การสนับสนุนจากเจาหนาที่ภาครัฐ  ภาคเอกชน และผูนําชุมชน มีความสัมพันธกับความสําเร็จ 
ของกลุมอาชีพ  เปนเพราะสมาชิกกลุมไดทําอาชีพนี้กันอยูในปจจุบันแลวนํามารวมกันเปนรูปแบบ
กลุม โดยมีการนําทรัพยากรในทองถ่ินมาประยุกตใช  และไดรับเงินอุดหนุนจากทางราชการ 
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และเอกชน  จึงทําใหกลุมอาชีพในเขตพื้นที่นี้ประสพความสําเร็จ  ฉะนั้นการดําเนินงานของ 
กลุมอาชีพควรมีการปรึกษาหารือกันตั้งแตเร่ิมตั้งกลุมวา  จะมีวิธีการนําทรัพยากรในทองถ่ิน 
มาประยุกตใชแบบใดใหเกิดประโยชนสูงสุด 
                 2)  ลักษณะประเภทของกลุม จากการศึกษาพบวา ประเภทของกลุมอาชีพ   
สวนใหญรอยละ 28.57  ทําอาชีพศิลปหัตถกรรม  ซ่ึงสวนใหญแลวจะเปนกลุมอาชีพที่ทําอาหาร  
ทําศิลปหัตถกรรม และทําขนม ที่ประสพความสําเร็จคอนขางสูงเนื่องจากเปนอาชีพที่ลงทุนนอย  
ใชระยะเวลาในการผลิตคอนขางนอย ก็สามารถจําหนายไดอยางรวดเร็ว  เพราะหาตลาดคอนขาง
งาย โดยที่ไมเหมือนกับกลุมอาชีพอ่ืนๆ อาทิ กลุมตัดเย็บเสื้อผา  กลุมทําการเกษตร  กลุมทํา
สมุนไพร ที่ตองลงทุนมาก  ระยะเวลาการผลิตจะนาน  การหาลูทางในการจําหนายสินคาเปนไปได
ยาก ดังนั้นกอนที่สมาชิกจะคิดรวมกลุมประกอบอาชีพ ควรมีการพิจารณาอยางรอบคอบในทุกๆ 
ดาน เสียกอนวาอาชีพใดมีความเหมาะสมกับกลุมของตน และสมาชิกมีความสามารถในการทํา
อาชีพนั้นมากนอยเพียงใด 

3) เงินทุนสนับสนุนในการประกอบอาชีพ  จากการศึกษา  พบวา  กลุมอาชีพ  
สวนใหญ รอยละ 57.14  จะไดรับเงินทุนสนับสนุนจากหนวยงานราชการ และภาคเอกชน  
ในการหาความสัมพันธ พบวา จํานวนเงินทุนที่ไดรับการสนับสนุนมีความสัมพันธกับความสําเร็จ
ของกลุมอาชีพ เพราะถือเปนเงินทุนเริ่มแรกในการรวมกลุมประกอบอาชีพ หากกลุมไดรับเงินทุน
สนับสนุนที่เหมาะสมแลว  ก็จะทําใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องเชนกัน 
 4)  จํานวนสมาชิก จากการศึกษาพบวา  กลุมอาชีพสวนใหญ  รอยละ 52.38    
มีสมาชิกกลุมอยูในระหวาง  6 – 10  คน ในการหาความสัมพันธ  พบวา  จํานวนสมาชิก 
มีความสัมพันธกับความสําเร็จของกลุมอาชีพ นั่นอาจสืบเนื่องมาจาก กลุมอาชีพที่มีจํานวนสมาชิก
ยิ่งมากเทาใด ก็จะเปนผลดีทําใหกลุมอาชีพประสพความสําเร็จเทานั้น   เพราะจะทําใหมีกําลัง 
แรงงานในการผลิตที่เหมาะสม   รวมทั้งทําใหเกิดพลังความคิดที่สรางสรรคของกลุม  สมาชิก 
เกิดความสนใจในการที่จะเขามาดําเนินงานของกลุมกันเพิ่มขึ้น 
 5)  ระยะเวลาในการดําเนินงานกลุม จากการศึกษา พบวา  กลุมอาชีพสวนใหญ 
รอยละ 40.47   มีระยะเวลาในการดําเนินงานกลุมมาแลวมากกวา  6  ป   ในการหาความสัมพันธ 
พบวา  ระยะเวลาในการดําเนินงานกลุมมีความสัมพันธกับความสําเร็จของกลุมอาชีพ โดยเฉพาะ 
ในกลุมที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานที่ยาวนาน จะทําใหสมาชิกแตละคนสะสมประสบการณ 
ในการทํางานมากขึ้น และเขาใจวาจะตองทําอยางไรเพื่อใหกลุมของตนมีความอยูรอดโดยไมเลิกลม
กิจการไป  ซ่ึงสังเกตไดวา   กลุมอาชีพที่ประสพความสําเร็จจํานวนมากนั้น จะมีระยะเวลา 
การดําเนินงานตั้งแต  3 – 4  ป ขึ้นไป 
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 6)  สถานที่ตั้งทําการกลุมอาชีพ จากการศึกษาพบวา กลุมอาชีพสวนใหญ  รอยละ 
71.43   มีสถานที่ตั้งทําการกลุมอยูที่บานของหัวหนากลุมหรือประธานกลุม ในการหาความสัมพันธ
พบวา สถานที่ตั้งทําการกลุมไมมีความสัมพันธกับความสําเร็จของกลุมอาชีพ  เพราะการที่กลุมจะ
ประสพความสําเร็จไดน้ัน  จะตองอาศัยปจจัยตางๆ หลายดาน โดยที่ผูศึกษามีความเห็นวากลุม
อาชีพจะตั้งอยูที่ใดก็ได หากสมาชิกมีความสนใจในการที่จะเขามารวมทํากิจกรรมรวมกันแลว  
มีความสามารถในการจําหนายสินคาแลว  สถานที่ตั้งทําการกลุม ก็ไมใชอุปสรรคแตอยางใด  

7) สถานที่จําหนายสินคาของกลุม จากการศึกษาพบวา กลุมอาชีพสวนใหญ  
รอยละ 43.60  จะนําสินคาของกลุมมาจําหนายที่ทําการกลุมซึ่งถือวามีความสะดวกอยางมาก  
โดยกลุมไมจําเปนจะตองเสียคาใชจายในการที่จะนําสินคาไปจําหนายตามที่อ่ืนๆ  แตหากกลุมมี
ชองทางการตลาดและไมเสียคาใชจายมากนัก  สมาชิกก็ควรจะขยายการจําหนายสินคาไปตาม
สถานที่ตางๆ  ใหมากขึ้น เพราะวาจะเปนผลดีที่จะนํารายไดเขากลุมเอง ทั้งนี้การศึกษาของลั่นทม  
สุทธิ  (2543 : บทคัดยอ)  เร่ือง ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของกลุมอาชีพ   สวนหนึ่ง  คือ  การที่มี 
แหลงขายที่แนนอนนั้นก็มีผลใหกลุมอาชีพประสพความสําเร็จ 

8) ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานกลุม จากการศึกษาพบวา  กลุมอาชีพ
สวนใหญรอยละ 29.41 จะมีปญหาสําคัญที่สุด คือ การขาดเงินทุนหมุนเวียน รองลงมา คือ ขาดวัสดุ 
อุปกรณ ไมมีตลาดรองรับสินคา ขาดแรงงาน ตามลําดับ  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของพรทิพย   
ศรีแสงจันทรและคนอื่นๆ (2539 : 10)  เร่ือง ปจจัยที่มีผลตอผลสําเร็จการดําเนินงานกลุมแมบาน
เกษตรกรภาคตะวันตก ศึกษาเฉพาะกรณี กลุมแมบานเกษตรกรรางสาลี่ อําเภอทามวง  จังหวัด
กาญจนบุรี ที่วาผลกระทบตอความสําเร็จในการดําเนินงานกลุม คือ ปญหาการมีสวนรวมของ
สมาชิกที่มีตอกิจกรรมกลุมตางๆ  ยังไมพรอมเพรียง  ขาดแรงงานในการผลิต และการจําหนาย
ผลิตภัณฑของกลุม จากที่กลาวมาปญหาตางๆ  ของกลุมอาชีพควรไดรับการแกไขทั้งจากตัวสมาชิก
กลุม   การใหความชวยเหลือจากเจาหนาที่ของหนวยงานตางๆ  โดยการประสานงานซึ่งกันและกัน 
เพื่อใหกลุมอาชีพไดประสพความสําเร็จตอไป 
  5.2.2   ลักษณะกลุมอาชีพที่ประสพความสําเร็จ  ประกอบดวย 
                 1)  กลุมมีผลกําไร ไดแก กลุมมีผลกําไรจากการจําหนายสินคาจนสามารถปนผล
ใหสมาชิกได  ขยายกิจการของกลุมได นํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของกลุมได จากการศึกษา 
พบวา  กลุมอาชีพสวนใหญรอยละ  83.33   จะประสพความสําเร็จดานนี้ จึงสอดคลองกับแนวคิด
ความสําเร็จซึ่งใชขอบเขต แนวคิด และทฤษฎีที่วัดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติ 
ขององคกร ที่ไดใหความหมายของคําวา  ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ทําใหเกิด 
ความพึงพอใจ และไดรับผลกําไรจากการปฏิบัติงาน  จอหน ดี มิลเลท  (John D.Millet. 2535 : 143  
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อางถึงใน ประภาส  นาคประกอบ. 2538 : 15)  สืบเนื่องจากการที่กลุมดําเนินกิจการนั้น ก็ควรมี 
ผลกําไร เพื่อจะทําใหกลุมดํารงอยูได สมาชิกก็จะมีแรงจูงใจในการทํางานกลุม 
 2)  กลุมสามารถใชทรัพยากรในทองถ่ินอยางคุมคา ไดแก กลุมนําวัตถุดิบที่มีอยู
ในชุมชนมาแปรรูป เพื่อผลิตสินคาจําหนายได  ในชุมชนมีวัตถุดิบที่เพียงพอ เพื่อการผลิตสินคา
จําหนาย  โดยไมจําเปนตองซื้อจากภายนอก และกลุมนําวัสดุ  อุปกรณ เชน  หมอ เตา ฯลฯ   
ที่ใชผลิตสินคามาจากสมาชิก จากการศึกษาพบวา  กลุมอาชีพสวนใหญ  รอยละ 57.14  จะประสพ
ความสําเร็จในดานนี้ ซ่ึงถือไดวาเปนจํานวนที่นอยมาก อาจเนื่องมาจากสภาพความเปนอยู 
ของชุมชน  แตละกลุมอาจยังไมเหมาะสม ที่จะทําใหกลุมอาชีพประสพความสําเร็จได  ดังนั้น  
การดําเนินงานกลุมก็ควรคํานึงถึงทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนเปนหลัก  หรือสมาชิกกลุมก็ควรมี 
การแสวงหาจากองคกรตางๆ  มาทดแทน  เพื่อทําใหกลุมประหยัดรายจายในการดําเนินกิจการได 
แตก็ยังสอดคลองกับแนวคิดความสําเร็จ ที่ใชขอบเขต  แนวคิด และทฤษฎีที่วัดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติ ในดานประสิทธิผลจะหมายถึง เปนการสมดุลอยางดีที่สุด (Optimum 
Balance)  ระหวางกิจกรรมดานการปรับตัว  (Adaptation)  การรักษาสภาพดังนั้นกิจกรรมของ 
องคกรเปนเครื่องมือตัดสินการปฏิบัติงานขององคกรวามีประสิทธิภาพ  สวนหนึ่งจะตองมีกิจกรรม 
คือ การไดมาซึ่งทรัพยากร (Acquiring Resource)   เบอรแทรม (Bertram. 2531 : 184  อางถึงใน
ประภาส  นาคประกอบ. 2538 : 16)     และจากการศึกษาของปรียา  เกิดโชคชัย    (2537 : บทคัดยอ) 
เร่ืองการคงอยูของกลุมอาชีพนอกการเกษตร กรณีศึกษากลุมหัตถกรรมผักตบชวาบานหวยตะเคียน
เหนือ ตําบลบานต๊ํา  อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  การศึกษาของ  ล่ันทม สุทธิ (2543 : บทคัดยอ)  และ 
ลิล่ี  โกศัยยานนท  และคนอื่นๆ (2539 : 114 -116)  จากเรื่องดังกลาว พบวา กลุมควรมีความสามารถ
ในการจัดหาวัตถุดิบไดเองในทองถ่ินเพื่อการผลิต    ซ่ึงหากเปนลักษณะกิจกรรมที่มีความเหมาะสม
กับสภาพทรัพยากรในทองถ่ินที่เทคนิคการทําไมซํ้าซอน ก็จะเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหกลุมอาชีพ
ประสพความสําเร็จได 
  3)  กลุมสามารถตอบสนองความตองการของสมาชิก ไดแก กลุมสงเสริมใหมี 
การฝกอบรมดานอาชีพจากภายในและภายนอกกลุมแกสมาชิกเพื่อไปประกอบอาชีพได  
กลุมสามารถชวยใหสมาชิกมีการพบปะชวยเหลือและทํากิจกรรมรวมกันในดานการประกอบอาชีพ
มากขึ้น  กลุมมีการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกและครอบครัวของสมาชิกอยางทั่วถึง  เชน  คา
รักษาพยาบาลสามารถยืมเงินทุนกลุม  ยืมวัสดุ  อุปกรณกลุม ฯลฯ  กลุมสงเสริมใหสมาชิกไดรับ
ขาวสารวิชาการในดานอาชีพเพิ่มขึ้น  จากการศึกษาพบวา  กลุมอาชีพสวนใหญ รอยละ 69.05  
ประสพความสําเร็จในดานนี้  ซ่ึงอาจเปนเพราะสมาชิกมีความสนใจที่จะเขามาทํากิจกรรมรวมกัน  
มีความเขาใจในการทํางานรูปแบบกลุมมากขึ้น   ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการวัด 
ประสิทธิผล ขององคกรวาการประสพความสําเร็จนั้น จะตองมีการตอบสนองความสนใจ 
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แตกตางกันของบุคคลและกลุมเบอรแทรม (Bertram, 2531 : 184   อางถึงในประภาส นาคประกอบ. 
2538 : 16)   อีกทั้งจากการศึกษาของจันทนา  โอสกกระพันธ  (2538: บทคัดยอ)  เกี่ยวกับปจจัยบาง
ประการที่มีผลตอความสํา เร็จในการดํา เนินงานของกลุมแมบานเกษตรกร   ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา     การศึกษาของสุรพล   กาญจนจิตรา  และประภาส  ศิลปรัศมี  (2539 : 93 – 95) 
เร่ืองปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของกลุมอาชีพ  และการศึกษาของ ปรียา  เกิดโชคชัย  (2537 : 12)  
จากเรื่องดังกลาว พบวา  ปจจัยที่ทําใหกลุมประสพความสําเร็จ สวนหนึ่งคือ  กลุมอาชีพที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของสมาชิกได  
 4)  กลุมมีการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินคา ไดแก กลุมมีการพัฒนาคุณภาพ 
ของสินคาใหตรงกับความตองการของตลาด  พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ  
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต  เชน  อุปกรณ เครื่องมือการผลิต ฯลฯ  จากการศึกษาพบวา  กลุมอาชีพ
สวนใหญ รอยละ 95.24  จะประสพความสําเร็จในดานนี้  ซ่ึงผูศึกษามีความเห็นวา  สมาชิกกลุม
อาชีพควรหาวิธี  และสนใจที่จะหาแนวทางในการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินคาใหเปนที่ตองการ
ของตลาดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ไดสอดคลองกับการศึกษาของ ลิล่ี โกศัยยานนท  และคนอื่นๆ  (2539 :  
114 -116)  พบวา  ปจจัยที่มีผลกระทบตอความสําเร็จของการรวมกลุมสตรีเพื่อการเพิ่มพูนรายได  
สวนหนึ่ง คือ  การที่กลุมสตรีมีความสนใจ  และตื่นตัวในการพัฒนาเทคนิค   และรูปแบบผลิตภัณฑ
อยูเสมอ และการศึกษาของ  ล่ันทม  สุทธิ  (2543 : 17)  ที่วาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของกลุม
อาชีพ สวนหนึ่ง คือ การสาธิตสินคา  การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต  การพัฒนาคุณภาพสินคา และ
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต น่ันเอง 
 5)  สมาชิกมีรายไดเพิ่มขึ้น  มีอาชีพที่มั่นคง ไดแก การเปนสมาชิกกลุมอาชีพ 
ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น  มีงานทํา  ลดปญหาการวางงานได  และมีอาชีพที่มั่นคง  และกลายเปนอาชีพ
หลักได จากการศึกษาพบวา  กลุมอาชีพสวนใหญ รอยเปอรเซนต ประสพความสําเร็จในดานนี้  
จึงถือวาการรวมกลุมประกอบอาชีพนี้จะมีผลดี กลาวคือ เปนการลดปญหาสังคมในดานตางๆ  
อยางมาก โดยเฉพาะปญหาการวางงาน  สมาชิกจะมีงานทํา  เพราะจะทําใหไมเปนภาระตอสังคม 
อีกตอไป  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ปรียา  เกิดโชคชัย (2537 : 14)   พบวา  การที่กลุมอาชีพ 
ที่ตั้งขึ้นมาสามารถคงอยูได  จะตองมีการดําเนินการสงเสริมอาชีพใหแกชาวชนบทเพื่อเสริมรายได  
การประกอบอาชีพการเกษตรในรูปกลุมเพื่อใหสมาชิกมีรายไดตลอดทั้งป ในการศึกษาของ ล่ันทม  
สุทธิ  (2543 : 11)   ไดกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของกลุม   ประกอบดวยดัชนีช้ีวัดที่ตอบสนอง
นโยบายการพัฒนาอาชีพของสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  (ส.ป.ก.)  จํานวน  2  ดัชนีชี้วัด 
คือ  การมีงานทํานอกฤดูกาลเกษตรของสมาชิกกลุมอาชีพ  และการมีรายไดเพิ่มของสมาชิกกลุม  
ไมต่ํากวาปละ 6,000  บาท / คน 
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  5.2.3  ปจจัยที่สงเสริมใหกลุมอาชีพประสพความสําเร็จ   ผูศึกษาไดกําหนดเปนปจจัย 
ภายใน และปจจัยภายนอก ดังนี้ 

1) ปจจัยภายใน ไดแก 
(1)  ความรูความเขาใจในวัตถุประสงคการจัดตั้ง  และหลักการดําเนินงาน

กลุม  จากการศึกษาพบวา สมาชิกกลุมอาชีพสวนใหญ  รอยละ 70.23  มีความรูความเขาใจใน 
วัตถุประสงคการจัดตั้งกลุม  และหลักการดําเนินงานอยางถูกตอง เนื่องมาจากเจาหนาที่  และพัฒนา
ชุมชนของอําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ไดมีการทําความเขาใจกับสมาชิกกลุมถึงการดําเนินงาน
กลุมในเบื้องตน จึงทําใหสมาชิกมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง ในการหาความสัมพันธพบวา  
ความรูความเขาใจในวัตถุประสงคการจัดตั้ง และหลักการดําเนินงานกลุม มีความสัมพันธ 
กับความสําเร็จของกลุมอาชีพ  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ จันทนา  โอสกกระพันธ  (2538 : 8)  
ไดศึกษาถึงปจจัยบางประการที่มีผลตอความสําเร็จของกลุมแมบานเกษตรกรนั้น สวนหนึ่งคือ 
สมาชิกตองรับรูวัตถุประสงคที่แทจริงในการจัดตั้งกลุมและการทํากิจกรรม การปฏิบัติงานทุกครั้ง 
สมาชิกเปนผูกําหนดวัตถุประสงคการทํากิจกรรม   ดังนั้นเจาหนาที่ควรใหความรูดานตางๆ  
แกสมาชิกกลุมตามความเหมาะสม 
 (2)  ลักษณะผูนํากลุม ไดแก  ผูนําที่เปนผูริเร่ิมใหมีการรวมกลุมอาชีพ และ
เปนผูริเร่ิมในการดําเนินงานกลุม สามารถเปนตัวแทนกลุมในการปกปองผลประโยชนของสมาชิก 
ความสามารถในการสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นในหมูสมาชิก กลาตัดสินใจเด็ดขาด  เมื่อได
พิจารณาเรื่องตางๆ  อยางรอบคอบ  เคารพในความคิดของผูอ่ืน  และมีความเสียสละความสุข 
สวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวม  จากการศึกษาพบวา สมาชิกกลุมอาชีพสวนใหญมีความเห็นวา 
กลุมมีหัวหนากลุมที่มีลักษณะเปนผูนํากลุมในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ  3.40  เนื่องจาก 
ในการจัดตั้งกลุมอาชีพนี้  จะตองมีการแตงตั้งผูนํากลุมที่มีความเหมาะสม ดังนั้นสมาชิกกลุม 
จึงควรไดทําการคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติงานอยางรอบคอบ  เพื่อเปน
ประโยชนตอการทํางานของกลุมเอง สอดคลองกับการศึกษาของ ธนพรรณ  การหมั่นดี  (2543 :  
27 – 28)  ที่ไดกลาวถึง  ลักษณะของกลุมที่มีประสิทธิภาพและกลุมที่พัฒนาแลววาสวนหนึ่ง คือ  
กลุมจะตองมีผูนําที่ดีและเขมแข็ง  ในการหาความสัมพันธ  พบวา  ลักษณะผูนํากลุมมีความสัมพันธ
กับความสําเร็จของกลุมอาชีพ  จึงสอดคลองกับการศึกษาของ จันทนา  โอสกกระพันธ (2538 : 15) 
และ ล่ันทม  สุทธิ (2543 : 22)  ที่วาปจจัยดานลักษณะของผูนํากลุมมีผลตอความสําเร็จในการ
ดําเนินงานของกลุมอาชีพ  โดยท่ีผูนําควรเปนที่ปรึกษากลุม ควรเปนผูที่มีความสามารถในการให
ความเห็น ชวยเหลือในแงการพัฒนากลุม  ควรมีความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ และ 
ความซื่อสัตยสุจริต 
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 (3)  การบริหารงานกลุม ไดแก   กลุมมีการแตงตั้งประธานหรือหัวหนากลุม  
คณะกรรมการกลุมที่มีความเหมาะสมในการทํางาน  แบงหนาที่ใหสมาชิกทํากันอยางทั่วถึง   
วางแผนการดําเนินงานไวลวงหนาเสมอ ไดกําหนดกฎระเบียบขอบังคับวาดวยการบริหารงานกลุม
ไวอยางชดัเจน  สามารถผลิตและจําหนายสินคาไดอยางตอเนื่อง มีการจัดทําบัญชีรายรับ- รายจาย  
ที่ถูกตองและเปนปจจุบัน ระดมทุนทั้งภายใน – ภายนอกกลุม มีการประสานงาน  ประชาสัมพันธ
ผลงานของกลุมกับภายนอกอยางตอเนื่อง มีการพัฒนาความรูเบื้องตนในการดําเนินงานกลุมอาชีพ
ใหแกสมาชิก  มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานกลุม และชี้แจงใหแกสมาชิกรับทราบอยูเสมอ 
จากการศึกษาพบวา  สมาชิกกลุมอาชีพสวนใหญมีความเห็นวากลุมมีการบริหารงานกลุม  
ในระดับปานกลาง  คาเฉลี่ยเทากับ 2.83  ในการหาความสัมพันธ พบวา การบริหารงานกลุม 
มีความสัมพันธกับความสําเร็จของกลุมอาชีพ   ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ลิล่ี โกศัยยานนท 
และคนอื่นๆ  (2539 : 114 -116)   และปรียา  เกิดโชคชัย  (2537 : 14)  ที่พบวา หากกลุมสตรีมีการ
บริหารกลุมที่ดี มีความสามารถทางการตลาด   กลุมมีการจัดระเบียบของกลุม และการเปน
อาสาสมัครตัวแทนของกลุมในโอกาสตางๆ  ก็จะทําใหกลุมอาชีพประสพความสําเร็จเชนกัน 
 (4)  การมีสวนรวมของสมาชิกในกิจกรรมกลุม ผูศึกษาไดกําหนดดัชนีไว   
5  ดาน  คือ   1)  การมีสวนรวมดานการแสดงความคิด   2)  การมีสวนรวมดานการตัดสินใจ  
3)  การมีสวนรวมดานการดําเนินงาน   4)  การมีสวนรวมดานการรับผลประโยชน  5) การมีสวน
รวมดานการติดตามประเมินผล จากการศึกษาพบวา สมาชิกกลุมอาชีพสวนใหญ มีความเห็นวา  
การมีสวนรวมของสมาชิกในกิจกรรมกลุมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.02  จากการหา
ความสัมพันธพบวา การมีสวนรวมของสมาชิกในกิจกรรมกลุมมีความสัมพันธกับความสําเร็จ 
ของกลุมอาชีพ  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ พรทิพย  ศรีแสงจันทรและคณะ (2539 : 16)   
และล่ันทม  สุทธิ  (2543 : 23)   ที่วา การมีสวนรวมของสมาชิกในกิจกรรมกลุมก็เปนปจจัยหนึ่ง 
ที่มีผลตอความสําเร็จของกลุมอาชีพ 
 2)  ปจจัยภายนอก ไดแก 
  (1)  การไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่ภาครัฐและภาคเอกชน   ผูศึกษา 
ไดกําหนดดัชนีไว 3  ดาน ไดแก  1)  การสนับสนุนทางดานอารมณ – จิตใจ   2)  การสนับสนุน 
ทางดานขอมูลขาวสาร  3)  การสนับสนุนทางดานวัตถุ – ส่ิงของ  จากการศึกษาพบวาสมาชิกกลุม
อาชีพสวนใหญมีความเห็นวา  กลุมไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนทางดานอารมณ 
และจิตใจอยูในระดับปานกลาง   สวนดานขาวสารขอมูล และดานวัตถุ – ส่ิงของ อยูในระดับนอย 
คาเฉลี่ยเทากับ 2.65, 1.97 และ 1.86  ตามลําดับ  ในการหาความสัมพันธ  พบวา  การไดรับ 
การสนับสนุนจากเจาหนาที่ภาครัฐและภาคเอกชนมีความสัมพันธกับความสําเร็จของกลุมอาชีพ  



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

 90 

ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  สุรพล  กาญจนจิตรา และประภาส  ศิลปรัศมี  (2539 : 93 - 95)  
และการศึกษาของ ล่ันทม  สุทธิ  (2543 : 15)  ที่วา การที่กลุมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน 
ราชการในดานตางๆ มาก หรือกลุมมีกิจกรรมดานการติดตอกับหนวยงานภาครัฐ  การออกราน  
จําหนายสินคา  การพัฒนารูปแบบสินคาและทัศนศึกษาดูงาน ก็จะเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอ 
ความสําเร็จของกลุมอาชีพ  นอกจากนี้การศึกษาของ ปรียา  เกิดโชคชัย  (2537 : 18)  พบวา  
หากหนวยงานที่รับผิดชอบพิจารณาในเรื่อง ความสะดวกในดานการจัดหาวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
ท่ีมีในทองถ่ิน และการสนับสนุนดานความรู  การเพิ่มทักษะฝมือโดยการจัดฝกอาชีพ การติดตาม 
ผลการสงเสริม และใหคําแนะนําดานการตลาดอยางสม่ําเสมอ จะทําใหกลุมและสมาชิกคงอยู  
และมีรายไดที่แนนอนเพิ่มขึ้น 
 (2)  การไดรับการสนับสนุนจากผูนําชุมชน ผูศึกษาไดกําหนดดัชนีไว    
3  ดาน  ไดแก  1)  การสนับสนุนทางดานอารมณ – จิตใจ   2)  การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร  
3)  การสนับสนุนทางดานวัตถุ – ส่ิงของ จากการศึกษาพบวา สมาชิกกลุมอาชีพสวนใหญ  
มีความเห็นวา  กลุมไดรับการสนับสนุนจากผูนําชุมชนดานอารมณและจิตใจ  ดานขอมูลขาวสาร  
และดานวัตถุส่ิงของอยูในระดับนอย โดยมีคาเฉลี่ย  2.28, 1.97 และ 1.86  ตามลําดับ  จึงถือไดวา 
การดําเนินงานของกลุมอาชีพนี้ ยังไมไดรับความสนใจเทาที่ควร  ดังนั้น   กลุมควรมีการ
ประสานงานกับผูนําชุมชน  เพื่อช้ีใหเห็นถึงความสําคัญและประโยชนที่เกิดขึ้นในการทํากิจกรรม
ก ลุ ม  
จากการหาความสัมพันธพบวา  การไดรับการสนับสนุนจากผูนําชุมชนมีความสัมพันธกับ 
ความสําเร็จของกลุมอาชีพ  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ สุรพล  กาญจนจิตรา  และประภาส  
ศิลปรัศมี  (2539 : 93 – 95)  ที่วา การไดรับการสนับสนุนจากผูนําชุมชนในดานตางๆ มาก  
จะเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอความสําเร็จของกลุมอาชีพ 
  จากขอมูลที่นําเสนอมา  แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการรวมกลุมประกอบอาชีพ   
ซ่ึงเปนผลดีอยางมากตอการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจและสังคม เพราะจะเห็นไดวา
เกิดประโยชนแกประชาชนที่เขามารวมกลุมประกอบอาชีพ  โดยสามารถแบงออกเปน  3   ดาน   
ดังนี้   
  1)  ประโยชนตอตนเองและครอบครัว กลาวคือ ผูที่ เขามารวมกลุมมีงานทํา   
เกิดรายไดเพิ่มขึ้น ลดปญหาการวางงาน โดยไมตองเดินทางไปทํางานที่อ่ืน สามารถใหความดูแล
และใกลชิดกับบุคคลในครอบครัวของตนไดอยางอบอุน   สามารถพึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจ      
และนํามาชวยเหลือครอบครัวได  จะทําใหรูสึกมีความภาคภูมิใจในตนเองวา ไดเขามามีสวนรวม 
ในการทํางานกลุม  การตัดสินใจรวมกัน  สามารถนําเสนอความคิดเห็น  แสดงศักยภาพของตนเอง
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ที่มีอยูอยางเปนอิสระ  เกิดการเพิ่มพูนความรูและประสบการณของสมาชิกเอง และเมื่อผลผลิตที่ได
จากกลุมก็นําไปใชอุปโภค  บริโภคในครัวเรือน ซ่ึงสามารถลดรายจายไดทางหนึ่ง  เปนตน 
  2)  ประโยชนตอชุมชน ในการนี้สมาชิกจะมีการแสวงหาทรัพยากรในทองถ่ินที่มีอยู
มาผลิตสินคา ซ่ึงทําใหเกิดการอนุรักษและการหวงแหน มีการนํามาใชอยางประหยัดและรูคุณคา 
สรางพื้นฐานในการดํารงชีวิตแบบพอเพียง อาศัยวัฒนธรรมชุมชน และภูมิปญญาทองถ่ินเปนหลัก
เพื่อเปนแนวทางทําใหเกิดการพัฒนาชุมชนดานอื่นๆ อยางเขมแข็งตอไป 
  3)  ประโยชนตอสังคม เมื่อปญหาการไมมีงานทําลดลง สมาชิกมีรายไดเพิ่มขึ้น 
ปญหาสังคมตางๆ  ก็จะไมเกิดขึ้น เชน ปญหาอาชญากรรม  ปญหายาเสพติด  ปญหาการใช 
ความรุนแรงในครอบครัว เพราะทุกคนสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนเองไดอยางครบถวน  และ 
ไมเปนภาระของสังคม 
  ดังนั้น ถือไดวากลุมอาชีพที่อยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราประสพความสําเร็จ
เพราะสมาชิกกลุมอาชีพสามารถพึ่งตนเองไดตามอัตภาพ  เกิดการรวมตัวกันในรูปแบบกลุม  
สรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้นในชุมชน  ซ่ึงเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลในปจจุบัน โดยมุงหวงัให
เกิดความมั่นคงแกครอบครัว  ชุมชน และสังคม อยางมีดุลยภาพตอไป 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 

  5.3.1  ขอเสนอแนะจากผลการวิจยัมีดังนี้ 
1) ควรสงเสริมใหชาวบานรวมตัวกันเพื่อจดัตัง้กลุมใหแพรหลายมากขึ้น  

โดยสํารวจปญหาและความตองการของชาวบานเปนหลัก   อาจจะพฒันาจากการเรียนรู    การจัด 
กิจกรรม  เพื่อจะไดสนองความตองการของชาวบานใหตรงตามสภาพปญหาและความตองการ 

มากที่สุด 
2) ควรเพิ่มความรูและทักษะใหกับคณะกรรมการกลุมเกี่ยวกับการบรหิารงาน

โดยการพัฒนาความรูทางเทคโนโลยี และการทํางานระบบ “กลุม”   เพื่อใหการดําเนินงานเปนไป
ดวยความเรยีบรอย และเกดิประสทิธิภาพมากทีสุ่ด 

3) เจาหนาที่ควรมีการตรวจสอบในขั้นตอนการปฏิบัติงานในเรื่องการใหเงินทุน
สนับสนุนเพื่อการรวมกลุมประกอบอาชีพอยางรอบคอบ  อาทิ  ผูที่มาขอรับเงินทุนนัน้  มีคุณสมบตัิ
ที่สมควรจะไดรับเงินทุน  เพื่อผูที่ประสบปญหาไดรับการชวยเหลืออยางแทจริงและตรงตาม 

ความตองการ 
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4) เจาหนาที่ควรมีการจัดหาวิทยากรที่ชํานาญในดานอาชพี  มาใหความรู  และ
ฝกอบรมอาชีพใหแกสมาชกิกลุมอาชีพอยางตอเนื่อง  พรอมทั้งมีการจัดใหสมาชกิกลุมอาชีพตางๆ  
ไดมีการศึกษา ดูงาน  แลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน 

5) เจาหนาที่ควรหมั่นออกไปตดิตามตรวจสอบการดําเนินงานของกลุมอาชีพ
ดวยตนเอง  อยางสม่ําเสมอ  เพื่อจะไดรับรูถึงสภาพความเปนจริงของกลุม  และจะทําใหเกิด 
การปรึกษาหารอืใหคําแนะนําตางๆ  รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางเจาหนาที่กับ

สมาชิกกลุม 
6) เจาหนาที่ควรศึกษาและนําเสนอใหหนวยงานมีการพิจารณาและสนับสนุน 

ใหเงินทนุเพิ่มแกกลุมอาชีพที่มีแนวโนมวาจะประสพความสําเร็จ เพื่อทําใหกลุมมีเงนิทุนหมนุเวยีน
มากขึ้น  อีกทั้งจะทําใหสมาชิกเกิดกําลังใจในการที่จะเขารวมกิจกรรมของกลุมอยางตอเนื่อง 

7) เจาหนาที่ควรประสานงานไปยังองคกรตางๆ  เชน  มูลนิธิ  บริษัทเอกชน   
เพื่อขอความรวมมือ  ในการสนับสนุน   ดานเงินทุน  วัตถุดิบ  อุปกรณ   ที่เปนประโยชน 

ในการดําเนินงานของกลุมอาชีพ 
8) เจาหนาที่ควรประสานงานไปยังผูนําชุมชน  ของกลุมอาชีพตางๆ  ใหมี 

ความสนใจ และตระหนักในความสําคญัของกลุมอาชีพ  เพื่อขอความรวมมือ เชน  อํานวย 
ความสะดวกในดานสถานทีต่ั้งทําการของกลุม  สถานที่จําหนายสินคาของกลุม  การให 
ความชวยเหลือดานเงินทนุ  วัสดุ/อุปกรณ และการแจงขาวสารที่เปนประโยชนแกกลุม  เปนตน 

9) เจาหนาที่ควรประชาสัมพันธสินคาของกลุมอาชีพใหองคกรหรือหนวยงาน
ตางๆ  รับทราบ  รวมทั้งเปนศูนยกลางในดานการใหขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกกลุมอาชีพ 
  10)  เจาหนาที่  ควรจะมีการเผยแพรผลงานของกลุมอาชีพที่ประสพความสําเร็จ  
หนวยงานและกลุมอาชีพอ่ืนๆ รับทราบ  อีกทั้งยังเปนตัวอยางที่ดี ในการที่จะทําใหกลุมอาชีพอ่ืนๆ  
เกิดความสนใจ  นํามาเปนตัวอยางในการดําเนินงานแกกลุมของตน 
  11)  เจาหนาที่ควรมีการปรับปรุงการจัดเก็บขอมูล ของกลุมอาชีพที่เปนปจจุบัน  
เพราะจากการศึกษา  ทําใหทราบวามีกลุมอาชีพที่ลมเลิกไปเปนจํานวนมาก  เพื่อนํามาเปนขอมูล
ปจจุบันในการวางแผนและกําหนดแนวนโยบาย  รวมถึงงบประมาณในการปฏิบัติงานตอไป  
  1 2)  สมาชิกกลุมควรนําทรัพยากรในทองถ่ินหรือชุมชน  มาประยุกตใชใหเกดิ

ประโยชนในการดําเนินงานของกลุมอาชีพเพิ่มมากขึน้ 
  13)  กลุมอาชีพควรมีการสรางแรงจูงใจ มีกิจกรรมตอบสนองความตองการ 
ของสมาชิก  ตั้งแตการใหความรูเร่ืองการประกอบอาชีพ  การใหผลประโยชน  จัดสวัสดิการแก
สมาชิกกลุม 
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 14)  สมาชิกควรหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ/บรรจุภัณฑ  
และเทคโนโลยีการผลิต  เพื่อใหสามารถผลิตและจําหนายสินคาไดอยางตอเนื่อง  ทําใหสินคาของ
กลุมเปนที่รูจักอยางกวางขวาง 
 15)  สมาชิกกลุมควรจะประสานงาน    เพื่อขอความชวยเหลือจากเจาหนาที่ 
ของหนวยงานตางๆ  และหมั่นรายงานผลการดําเนินงานกลุมใหเจาหนาที่รับทราบอยางตอเนื่อง 
 16)  กลุมอาชีพทุกกลุม มีกฎระเบียบขอบังคับ  ในการดําเนินงานกลุม  เปน 
ลายลักษณอักษร  และสมาชิกทุกคนควรถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
 17)  สมาชิกกลุมควรมีการระดมเงินทุนทั้งจากภายใน – ภายนอกกลุม และ 
การจัดทําบัญชีรายรับ – รายจายอยางเปนระบบ  เพื่อใหกลุมเกิดความมั่นคงทางดานเงินทุนมากขึ้น 
  18)  สมาชิกกลุมทุกคน  ควรมีสวนรวมในกิจกรรมของกลุม โดยเฉพาะการ
ดําเนินงานกลุม  การรับผลประโยชน  การติดตามประเมินผลงานของกลุมเพิ่มมากขึ้น 
 5 . 3 . 4  ขอเสนอแนะการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1) ในการศึกษาขอมูลการดําเนินงานของกลุมอาชีพ   ควรใหความสําคัญกับผูนํา
กลุมหรือประธานกลุม เพราะสามารถใหขอมูลไดอยางละเอียด ชัดเจน และรวดเร็ว  ซ่ึงจะเปน
ประโยชนตอการศึกษาขอมูลของกลุมอาชีพ 

2) ควรมีการศึกษาปจจัยเชิงคุณภาพแบบเจาะลึก   เกี่ยวกับกระบวนการ
ดําเนินงานของกลุมอาชีพ  ในกลุมอาชีพที่ประสพความสําเร็จ  เพื่อนําขอมูลมาเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานของกลุมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


