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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลต าบลขามใหญ่  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัด
อุบลราชธานี  เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และการศึกษาจากเอกสาร ผสมกับการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม จากการศึกษาภาคสนามควบคู่กันไป ประกอบกับข้อมูลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
การวิจัยบรรลุตามความมุ่งหมายของการวิจัยที่วางไว้  สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

1.  สภาพการด าเนินงานของสตรีกับกลุ่มอาชีพในเทศบาลต าบลขามใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหาร
จัดการของกลุ่มนั้นได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มเป็นส าคัญ  เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้มีบทบาทในการ
บริหารกิจการของกลุ่ม  2) สมาชิกมีการเข้าร่วมประชุมกับทางกลุ่มเป็นประจ า  เสนอความคิดเห็นของตนเองเพื่อ
ร่วมปรึกษาหารือวางแผนการหรือแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่ม 3) การร่วมคิด  วิเคราะห์ข้อมูล  ปัญหาใน
กิจการของกลุ่ม  ใช้ความคิดเห็นส่วนรวมเป็นหลัก  เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการจัดการและแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์นั้น  ทั้งทางด้านการบริหารจัดการวัตถุดิบ  งบประมาณ  ด้านการผลิต  4) มีการคิดค้นสรรหาวิธีการ
ใหม่ๆ ในการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์  ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพ  ด้านบรรจุภัณฑ์  รวมถึงด้านการวางแผนการตลาดและ
ช่องทางการโฆษณาและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  จนท าให้ว่าการด าเนินกิจการของกลุ่มความส าเร็จ 

2.  ศึกษาการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสตรีบ้านหนองมะนาว ต าบลขามใหญ่  ผลการวิจัย
พบว่า  1) กลุ่มได้มีการค้นหาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกลุ่มทั้งทางด้านการบริหารจัดการบุคลากรและปัญหา
ของตัวผลิตภัณฑ์  เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา  มีการวางแผนด าเนินงานด้านคุณภาพการผลิตและการตลาด  
2) ด้านการพัฒนาองค์ความรู้นั้นทางกลุ่มก็มีการศึกษาพัฒนาความรู้อยู่เสมอ  และหลักส าคัญในการบริหารกิจการ
ของกลุ่มคือการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในกิจการ  โดยยึดหลักความพอดี  พอกิน พอใช้  ความมี
เหตุผล  รวมถึงความจ าเป็นในสิ่งของต่างๆ  การด าเนินชีวิตโดยเน้นหลักการพึ่งตนเองและช่วยตนเองให้มากท่ีสุด ไม่
ฟุ่มเฟือย  จึงค่อยมีการพัฒนาเป็นล าดับขึ้นไป  รวมทั้งกลุ่มได้รับการสนับสนุนและคอยช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ 
ในชุมชนที่เกี่ยวข้อง  โดยมีเทศบาลต าบลขามใหญ่เป็นหลัก  ช่วยสนับสนุนในด้านงบประมาณ  การพัฒนาองค์
ความรู้  การพัฒนากระบวนการผลิตรวมถึงการตลาด  เป็นการพัฒนาโดยมีองค์กรในชุมชนมีส่วนร่วม   

 
ค าส าคัญ: กลุ่มสตรี เศรษฐกิจพอเพียง ประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล 
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Abstract 
 This qualitative study aims to study the applying of the Sufficiency Economy in 
strengthening and enhancing the women groups in the Kham Yai municipality, Muang district, 
Ubon Ratchathani. The data were collected from the in-depth interviews, documents, and non-
participant observation. Moreover, the related research was employed as a guideline to achieve 
the purpose of this research. The findings were as follows:      
 1. According to the condition of working process in the occupational women group at 
the Kham Yai municipality, Muang district, Ubon Ratchathani, it was found that: i) in order to 
provide an opportunity to members contributing the organization work, the group participation 
concept was the basis of organization management, ii) members usually attended  the meeting 
to share ideas and to mutually discuss for the management plan, iii) the consensus was 
considered as the main ideas to plan and to solve the problems in the organization concerning 
supply management, budget, and production. iv) the new methodologies were continuously 
created in order to develop the products regarding the qualities, packaging as well as the 
marketing, public relations and selling. 
 2. Referring to the development of the women group in the Kham Yai municipality 
Muang district, Ubon Ratchathani, it clearly showed the following issues:  i) the problem and 
barriers—concerning the personal and product management were investigated in order to select 
the best solution and planning, ii) based on the knowledge development, it can be seen from 
the applying of the sufficiency economy self-support in the organization, and it led to the gradual 
improvement in term of management.  Moreover, there were the supporters from various 
organizations; the Kham Yai municipality were considered as the major support concerning the 
budget, knowledge development, the development of production process, marketing, and 
attracting participation from a local community and external sectors. 
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บทน า 
จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นความ

พอประมาณความมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันประกอบกับหลัก
คุณธรรมและความรู้ดังกล่าวมีความเหมาะสมอย่างยิ่งใน
การน ามาประยุกต์ ใช้บริหารจัดการปัจจัยทุนทั้ ง  4 
ประเภทได้แก่ ทุนกายภาพ ทุนมนุษย์ ทุนธรรมชาติและ
ทุนทางสั งคม  ซึ่ งเป็นปั จจั ยที่ มี ความส าคัญต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพและมีเสถียรภาพ
ภาครัฐและภาคเอกชนจ าเป็นต้องน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้เนื่องจากมีบทเรียนวิกฤติ
เศรษฐกิจในปี 2540-2541 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทย

ขาดความพอประมาณความรู้ความรอบคอบและคุณธรรม 
ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับภาครัฐท่ีจะก าหนดนโยบาย
การบริหารเศรษฐกิจภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้บรรลุความเป็นอยู่ที่ดีและมีคุณภาพของประชาชน
ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและ
การเมือง  

ทั้ งนี้  วิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม
สามารถน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในวิสัยทัศน์ของ
องค์กรและก าหนดแผนกลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจใน
ระดั บ ต่ างๆ  ด้ วยการค านึ งถึ งก ารท าธุ รกิ จอย่ า ง
พอประมาณหรือสัดส่วนก าไรที่เหมาะสมและยั่งยืนใน
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ระยะยาว ความมีเหตุผลด้วยการด าเนินธุรกิจอย่างซื่อตรง
ไม่ เบียดเบียนพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียอื่นๆ
ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมของคน
รุ่นถัดไปและสร้างภูมิคุ้มกันให้ กับธุรกิจ  ทั้ งในการ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือหากเลี่ยงไม่ได้ก็พยายามลดความ
เสี่ยงให้มากที่สุด เพื่อท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จได้
อย่างยั่งยืน 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นนโยบายที่ส าคัญ
ของรัฐบาล  ส าหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแบบ
ดอกเบี้ยต่ าหรือปลอดดอกเบี้ยในการพัฒนาอาชีพสร้าง
งาน สร้างรายได้เพื่อการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ
และสวัสดิการให้แก่สตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรี
และเครือข่ายสตรีการพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะ
ผู้น าและการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ทั้งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นที่
จะท างานร่วมกับองค์กรสตรีตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับประเทศ เพื่อให้โอกาสสตรีในทุกพื้นที่ทุกชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมท าร่วมพัฒนา เพื่อสตรีทุกคน
โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและ
องค์กรสตรีต่างๆ ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีเพื่อให้สตรีไทยได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 

  ต าบลขามใหญ่  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  
จังหวัดอุบลราชธานี  มีกลุ่มสตรีที่จัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ
จ านวนหลายกลุ่มได้แก่ กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านห้วยคุ้ม  
กลุ่มยาสมุนไพรบ้านนาวรมย์  กลุ่มผักปลอดสารบ้านดอน
กลาง  กลุ่มข้าวซ้อมมือบ้านนาค า  กลุ่มข้าวสมุนไพรบ้าน
หนองหว้า  กลุ่มแปรรูปอาหารจากมันและกล้วยบ้าน
หนองมะนาว   

หมู่บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ 7 ต าบลขามใหญ่  
อ าเภอเมืองอุบลราชธาน ี จังหวัดอุบลราชธานีเป็นหมู่บ้าน
ที่ผู้ วิจัยได้ เลือกเป็นเป้ าหมายในการศึกษา  ซึ่ งจาก
การศึกษาในชุมชนบ้านหนองมะนาว  ผู้วิจัยพบว่ามีการ
รวมกลุ่มสตรีในหมู่บ้านและได้สร้างผลิตภัณฑ์ของกลุ่มขึ้น
คือกล้วยฉาบ  โดยกลุ่มได้น าเอาแนวปฏิบัติของวิสาหกิจ
ชุมชนมาใช้ในการด าเนินงานของกลุ่มสตรีบ้านหนอง
มะนาวจนประสบผลส าเร็จไปแล้วในระดับหนึ่ง การศึกษา
ครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมีประเด็นวิจัยที่ส าคัญศึกษาการน าเอา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล
ต าบลขามใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ซึง่เป็น
สิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อน าไปพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพธุรกิจของตนให้อยู่รอดและเจริญก้าวหน้า
สามารถต่อสู้กับคู่แข่งขันได้ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้ง
นี้จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพและ
เป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาธุรกิจ
กล้วยฉาบ  วิสาหกิจชุมชนของกลุ่มสตรีบ้านหนองมะนาว  
ต าบลขามใหญ่   อ าเภอเมืองอุบลราชธานี   จังหวัด
อุบลราชธานี  ซึ่ งเป็นสินค้ าสุดยอดหนึ่ งต าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ประจ าปี 2554 ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารระดับ 
3 ดาวรวมถึงจะเป็นประโยชน์ ในการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจชุมชนแก่ชุมชนอื่นๆ ในการน ากระบวนการ 
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมซึ่งจะก่อให้เกิดชุมชนที่
เข้มแข็งและเป็นรากฐานของสังคมในการพัฒนาประเทศ
ตลอดจนบรรลุเป้าหมายในระยะยาวคือความสมดุลมั่นคง
และยั่งยืนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  ศึกษาสภาพการด าเนินงานของสตรีกับกลุ่ม
อาชีพในเทศบาลต าบลขามใหญ่ 

2.  ศึกษาการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่มสตรีบ้านหนองมะนาว ต าบลขามใหญ่  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมายที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้   แบ่ง
กลุ่มเป้าหมายเป็น  3  กลุ่ม  รวม  15  คน  ประกอบด้วย 
 1. กลุ่มสตรีบ้านหนองมะนาว จ านวน 5 คน  
 2. กลุ่มผู้บริหารและผู้น าชุมชน จ านวน 5 คน 
 3. ประชาชนในเขตต าบลขามใหญ่  จ านวน 5 
คน 

ขอบเขตด้านพื้นที่ของการศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษา
ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล
ต าบลขามใหญ่   อ า เภอเมืองอุบลราชธานี  จั งหวัด
อุบลราชธานี  จ านวน  1  กลุ่ม  คือ  กลุ่มผลิตภัณฑ์กล้วย
ฉาบบ้านหนองมะนาว  หมู่ที่  7 เป็นการศึกษาโดยวิธีการ
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สนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจาก
กลุ่มเป้าหมาย เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และการศึกษาจากเอกสาร 
ผสมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
Observation) จากการศึกษาภาคสนามควบคู่กันไป 
ประกอบกับข้อมูลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน า
ข้อมู ลมาวิ เคราะห์ เนื้ อหา  (Content Analysis) และ
สังเคราะห์เนื้อหา (Synthesis) 

   
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  
 1.  สภาพการด าเนินงานของสตรีกับกลุ่มอาชีพ
ในเทศบาลต าบลขามใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า  การบริหาร
จัดการของกลุ่มนั้นได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
กลุ่มเป็นส าคัญ  เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้มีบทบาทในการ
บริหารกิจการของกลุ่ม  สมาชิกมีการเข้าร่วมประชุมกับ
ทางกลุ่มเป็นประจ า  เสนอความคิดเห็นของตนเองเพื่อ
ร่วมปรึกษาหารือวางแผนการหรือแนวทางในการบริหาร
จัดการกลุ่ม  การร่วมคิด  วิเคราะห์ข้อมูล  ปัญหาใน
กิจการของกลุ่ม  ใช้ความคิดเห็นส่วนรวมเป็นหลัก  เพื่อ
หาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการจัดการและแก้ไขปัญหา
ในสถานการณ์นั้น  ทั้งทางด้านการบริหารจัดการวัตถุดิบ  
งบประมาณ  ด้านการผลิต  มีการคิดค้นสรรหาวิธีการ
ใหม่ๆ ในการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์   ไม่ว่าจะเป็นด้าน
คุณภาพ  ด้านบรรจุภัณฑ์   รวมถึงด้านการวางแผน
การตลาดและช่องทางการโฆษณาและการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์   จนท าให้ ว่าการด าเนินกิจการของกลุ่ ม
ความส าเร็จไปในระดับหนึ่ง  ซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  สมพร 
พวงประทุม (2543: 118)  ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์สมุนไพรเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพของ
ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือแล้วสรุปไว้ว่า การ
รวมตัวของชาวบ้าน  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการดูแลป่า
ชุมชน เช่น การเดินป่าส ารวจสมุนไพร  กิจกรรมดับไฟป่า 
กิจกรรมอนุรักษ์สมุนไพรในโรงเรียน  เป็นต้น การก่อตั้ง
กลุ่มต่างๆ ในชุมชน เช่น กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มเยาวชน  กลุ่ม
สมุนไพรกรรมการป่าชุมชน ซึ่งแต่ละกลุ่มผนึกก าลังในการ
ท าหน้าที่ของกลุ่มอย่างเข้มแข็งเพื่อผลประโยชน์ของชุมชน  

ทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะส่งเสริมและสร้างความยั่งยืนของ
การอนุรักษ์พืชสมุนไพร  

จากที่กล่าวมาน่าจะแสดงให้เห็นถึงความส าคัญ
ของการบวนการมีส่วนร่วมที่จะช่วยในการบริหารกิจการ
ของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลต าบลขามใหญ่  อ าเภอเมือง
อุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกระบวนการนี้
สอดคล้องกับ  ยุวัฒน์ วุฒิเมธ ี(อ้างถึงในกิตติ แสงศิริวุฒิ  
2546: 8) ได้อธิบายไว้ว่า “สาระส าคัญของการมีส่วนร่วม
ของ ประชาชนนั้นหมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ  ที่มีผลกระทบ
มาถึงตัวประชาชนเอง”  
 2.  การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม
สตรีบ้านหนองมะนาว ต าบลขามใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า  

กลุ่มได้มีการค้นหาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกลุ่มทั้ง
ทางด้านการบริหารจัดการบุคลากรและปัญหาของตัว
ผลิตภัณฑ์  เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา  มีการ
วางแผนด าเนินงานด้านคุณภาพการผลิตและการตลาด  
ด้านการพัฒนาองค์ความรู้นั้นทางกลุ่มก็มีการศึกษาพัฒนา
ความรู้อยู่เสมอ  และหลักส าคัญในการบริหารกิจการของ
กลุ่มคือการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
กิจการ  โดยยึดหลักความพอดี  พอกิน พอใช้  ความมี
เหตุผล  รวมถึงความจ าเป็นในสิ่งของต่างๆ  การด าเนิน
ชีวิตโดยเน้นหลักการพึ่งตนเองและช่วยตนเองให้มากที่สุด 
ไม่ฟุ่มเฟือย  จึงค่อยมีการพัฒนาเป็นล าดับขึ้นไป  รวมทั้ง
กลุ่มได้รับการสนับสนุนและคอยช่วยเหลือจากองค์กร
ต่างๆ ในชุมชนที่เกี่ยวข้อง  โดยมีเทศบาลต าบลขามใหญ่
เป็นหลัก  ช่วยสนับสนุนในด้านงบประมาณ  การพัฒนา
องค์ความรู้  การพัฒนากระบวนการผลิตรวมถึงการตลาด  
เป็นการพัฒนาโดยมีองค์กรในชุมชนมีส่วน ร่วม ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  (บุณฑริกา จันทร์งาม  
2552: 167) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่ที่  2 ต าบลบ้านสระ 
อ าเภอสาม ชุก  จั งหวัดสุพ รรณ บุ รี   แล้ วสรุป ไว้ ว่ า  
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเริ่มจากความตั้งใจ
มุ่งมั่นในการพึ่งพาตนเอง  เพื่อที่จะให้ครอบครัวมีความ
พออยู่พอกินจากการสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้  
สมาชิกชุมชนมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือตนเองและพัฒนา
ด้วยตนเองโดยดึงศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวเองออกมาใช้ได้เกิด
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ประโยชน์สูงสุด โดยกลุ่มจักสานหวายเกิดจากปัจจัย
ผลักดันเชิงบวกและกลุ่มริบบิ้นพวงมาลัย  เกิดจากปัจจัย
ผลักดันเชิงลบ  ต่อมาจึงก้าวสู่การพัฒนาขั้นที่สองคือความ
ร่วมมือที่จะสร้างกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง  การรวมกลุ่มจัก
สานหวายและกลุ่มประดิษฐ์ริบบิ้น  เพื่อท ากิจกรรมการ
ผลิตสินค้าชุมชนที่สอดคล้องกับความรู้และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับท้องถิ่น  โดยมี เป้ าหมายเพื่ อบรรลุผล
ประโยชน์ร่วมกันที่ท า ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสังคม และมีกระบวนการพัฒนา
ก้าวสู่ขั้นที่สามคือการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก
ขั้นตอนการพัฒนา  เกิดขึ้นจากสมาชิกกลุ่มมีความ
ตระหนักร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานของกลุ่ม
ให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนา และพัฒนาสู่ขั้นที่สี่คือการสร้างเครือข่ายภายใน
ชุมชน   

การพัฒนากลุ่มสตรีในเขตเทศบาลต าบลขาม
ใหญ่  อ าเภอเมืองอุบลราชธานี   จังหวัดอุบลราชธานี  
แบบการมีส่วนร่วมนี้ จะช่วยเกื้อหนุนให้เกิดการสร้าง
เครือข่ายขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือกันเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้แก่  การสร้างงานและรายได้ให้แก่สมาชิก
ชุมชน การพัฒนาคุณ ภาพ ชีวิต  และการสร้างฐาน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงามและสืบทอดความรู้ภูมิ
ปัญญาสู่คนรุ่นหลังที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน เมื่อมีการสร้าง
เครือข่ายในชุมชนแล้วจึงมีการประสานความร่วมมือกัน  
เป็นการสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพและขยายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจให้หลากหลาย ทั้งการประสานงานกับหน่วยงาน
รัฐและความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้  การศึกษาดู
งานในชุมชนอื่นใหล้เคียง  เพื่อน ามาปรับใช้ในกลุ่มชุมชน
ตนเอง ตลอดจนการที่สมาชิกชุมชนต าบลขามใหญ่
สามารถด าเนินชีวิตที่ยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปฏิบัติจนกลายเป็นวิถีแห่งการด าเนินชีวิตปกติทั่วไปใน
ปัจจุบันที่ ชุมชนมีการพึ่งพาตนเองได้  มีความเป็นสุข
ร่วมกันและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  มีการ
ป รับ ตั ว ใน การด า เนิ น ชี วิ ตท่ ามกล างกระแสการ
เปลี่ ยนแปลงโลกาภิ วัตน์ ได้ อย่ างค่ อย เป็ นค่ อย ไป 
สอดคล้องกับวิถีชีวิตไทยในอดีต   การร่วมแลกเปลี่ยน
ความรู้ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน น าไปสู่ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน  

สรุปผลการวิจัย 
1.  สภาพการด าเนินงานของกลุ่มสตรีบ้านหนอง

มะนาวในเทศบาลต าบลขามใหญ่  พบว่า  กลุ่มสตรีบ้าน
หนองมะนาว  โดยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคือ  กล้วยฉาบ  ซึ่ง
เป็นสินค้าสุดยอดหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ประจ าปี 
2554  ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารระดับ 3 ดาว  ถือว่าการ
ด าเนินกิจการของกลุ่มความส าเร็จไปในระดับหนึ่ง  โดย
การบริหารจัดการของกลุ่มนั้นได้ยึดหลักการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกในกลุ่มเป็นส าคัญ  เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้มี
บทบาทในการบริหารกิจการของกลุ่ม  สมาชิกมีการเข้า
ร่วมประชุมกับทางกลุ่มเป็นประจ า  เสนอความคิดเห็น
ของตนเองเพื่อร่วมปรึกษาหารือวางแผนการหรือแนวทาง
ในการบริหารจัดการกลุ่ม  การร่วมคิด  วิเคราะห์ข้อมูล  
ปัญหาในกิจการของกลุ่ม  ใช้ความคิดเห็นส่วนรวมเป็น
หลัก  เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการจัดการและ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์นั้น  ทั้งทางด้านการบริหาร
จัดการวัตถุดิบ  งบประมาณ  ด้านการผลิต  มีการคิดค้น
สรรหาวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์  ไม่ว่าจะ
เป็นด้านคุณภาพ  ด้านบรรจุภัณฑ์   รวมถึงด้านการ
วางแผนการตลาดและช่องทางการโฆษณาและการ
จ าหน่ ายผลิตภัณ ฑ์ ให้ กว้ างกว่ า เดิ ม   กลุ่ ม ยั งเน้ น
ความส าคัญไปที่ตัวผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะความสะอาดถูก
หลักอนามัย  และด้านการตลาด   

2.  การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม
สตรีบ้านหนองมะนาว ต าบลขามใหญ่  พบว่า  กลุ่มได้มี
การค้นหาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกลุ่มทั้งทางด้าน
การบริหารจัดการบุคลากรและปัญหาของตัวผลิตภัณฑ์  
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา  มีการสอบถามข้อมูล
เบื้องต้นจากสมาชิกในกลุ่ม  ส ารวจความเห็นของสมาชิก  
รวมถึงสอบถามข้อมูลจากผู้บริโภคหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่ม  สอบถามปัญหาของกลุ่มและข้อบกพร่องของ
ผลิตภัณฑ์  ด้านการวางแผนด าเนินงานด้านคุณภาพและ
การตลาด  กลุ่มได้จัดให้มีตัวแทนของสมาชิกเป็นผู้ศึกษา
ด้านการตลาดโดยเฉพาะ  ซึ่งมีหน้าที่ในการสืบค้นข้อมูล
และวิธีการในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มโดยวิธีการ
ต่างๆ  เช่น  การน าสินค้าไปน าเสนอขายตามร้านค้าใน
ชุมชน  หรือตามหน่วยงานราชการใกล้เคียง  มีการลง
พื้นที่เพ่ือติดตามของผลิตภัณฑ์จากผู้บริโภคในชุมชน  ด้วย
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การสังเกตและพูดคุยแบบเป็นกันเองกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์  
เพื่อประเมินผลการตอบรับของผู้บริโภคว่าอยู่ในระดับใด  
มีส่วนใดที่ต้องน าไปปรับปรุงแก้ไขในตัวผลิตภัณฑ์  ในด้าน
การพัฒนาองค์ความรู้นั้นทางกลุ่มก็มีการศึกษาพัฒนา
ความรู้อยู่เสมอ  ด้วยการหมุนเวียนให้สมาชิกในกลุ่มเข้า
อบรมศึกษาดูงานจากกลุ่มอาชีพอื่นๆ น าความรู้ที่ได้มา
ถ่ายทอดให้กับสมาชิกในกลุ่มเพื่อให้เกิดการพัฒนากิจการ
ของกลุ่ม  กลุ่มมีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใช้ในกิจการ  โดยยึดหลักความพอดี  พอกิน พอใช้  ความ
มีเหตุผล  รวมถึงความจ าเป็นในสิ่งของต่างๆ  การด าเนิน
ชีวิตโดยเน้นหลักการพึ่งตนเองและช่วยตนเองให้มากที่สุด 
ไม่ฟุ่มเฟือย    และถ้ามีเหลือก็ให้ออมไว้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1.  การผลิต  ควรมีการจัดหาเครื่องจักรที่

ทันสมัยเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานมากข้ึน   
2.  ด้านการตลาด  หน่วยงานราชการและ

องค์กรที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาช่วยวางแผนในเรื่องราคาและ
การตลาด  โดยหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ให้อาชีพนี้ยั่งยืน
ต่อไป 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยต่อไป 

1.  ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากกล้วย
ของกลุ่มที่ได้รับความส าเร็จแล้ว  เพื่อเปรียบเทียบและหา
แนวทางน ามาปรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

2.  ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากชุมชน
อื่นใกล้เคียง   ที่เป็นความต้องการของตลาดและหาแนว
ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานมากขึ้น  
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กรุณาสละเวลาให้ค าแนะน าทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ท าวิจัยให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี   ขอขอบคุณผู้ ร่วมงาน
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยให้การศึกษา
อิสระฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ 
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