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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเชิงพรรณนา เรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังชัย  อ าเภอน้ าพอง  
จังหวัดขอนแก่น  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลวังชัย 
2) เพื่อศึกษาปัญหาความเข้มแข็งและอุปสรรคการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลวังชัย 3) เพื่อศึกษา
การแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น วิธี
มีการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้วิธีแบบสัมภาษณ์ เกณฑ์การประเมินความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพของกรมการส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ. 2556 และกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม จ านวน 50 คน ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล แล้วน าเสนอข้อมูล
เชิงบรรยาย ซึ่งผลการศึกษา พบว่า 
 1) สภาพปัจจุบันการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลวังชัย กลุ่มอาชีพ องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังชัยมีทั้งหมด 8 กลุ่มอาชีพ โดย 6 กลุ่มยังด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง แต่อีก 2 กลุ่มอาชีพยังด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 2) ความเข้มแข็งและอุปสรรคการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลวังชัย การประเมินค วาม
เข้มแข็งของกลุ่มโดยให้คะแนนตามเกณฑ์ประเมินความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพ พบว่ากลุ่มที่ด าเนินการไม่ต่อเนื่องเป็นกลุ่มที่
ด าเนินการพึ่งตนเองได้บ้าง แต่ต้องการการสนับสนุน แต่กลุ่มที่ด าเนินการต่อเนื่องเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งต้องการการพัฒนา
คุณภาพผลผลิต อุปสรรคของกลุ่มอาชีพไม่มีการพัฒนาสินค้าแบบใหม่ๆ วัตถุดิบไม่มีในพื้นท่ี การขนส่ง ขาดการจัดการความรู้
ในการบริหารจัดการและการผลิต  ขาดบุคลากรในท้องที่ท่ีมีความรู้ความช านาญไม่เพียงพอ  
  3) แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง จั งหวัด
ขอนแก่น กลุ่มที่มีความเข้มแข็ง ประกอบด้วย กลุ่มผลิตน้ าดื่มสะอาดเพื่อจ าหน่าย และกลุ่มดอกไม้จันทน์ ไม้กวาดทางมะพร้าว 
จึงต้องการส่งเสริมคุณภาพผลผลิตให้ดีขึ้น ส่งเสริมระบบริหารจัดการกระบวนการผลิต พัฒนาระบบการตลาด ส่วน 6 กลุ่ม
อาชีพที่เหลือมีความสามารถในการพึ่งตนเองได้แต่ยังไม่แข็งแรงจึงต้องการการสนับสนุนที่เอื้อต่อการด าเนินงาน  เช่น การ
บริหารจัดการอย่างมีระบบและการพัฒนาการผลิต ปริมาณการผลิตคุณภาพการผลิตการให้ความรู้ทักษะอาชีพ การบัญชี
การตลาด 
 

ค าส าคัญ: การเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
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Abstract 
 The descriptive study of the strengthening for the occupational group in the administration of Wang 
Chai District, Khon Kaen Province aims to achieve the following issues: 1) to study the operation of an 
occupational group of Tam bon Wang Chai, 2) to examine the strengths and limitations of the 
occupational group at Tam bon Wang Chai 3) to study the guidelines for strengthening the occupational 
group in Tam bon Wang Chai District, Khon Kaen Province. The interview was used for data collecting 
concerning the criteria for assessing the strengths of the occupational group, Department of Local 
Government Act; the year 2013.  The target groups are divided into three groups with a total number of 50 
people.   The data were presented through the descriptive method which revealed the following issues: 
 1) The occupational groups currently processing in Tam bon Wang Chai occupation of Tam bon 
Wang are totally 8 occupational groups by the six groups having a lack of ongoing work, in contrast, the 
other two occupational groups run theirs work continuously. 
 2) According to the strengths and limitations of the group's career Tam bon Wang Chai, the 
assessing of group strengths based on the professional-evaluation criteria showed that the group with a 
lack of the ongoing work is considerably self-sufficiency but still need the support.  On the other word, 
the strong groups can perform continuously, but they need the improvement of product standards.  The 
possible hindrances are a lack of new product development including the insufficient ingredients in the 
local area.  Moreover, there is a lack of management knowledge concerning the production process and 
the members are not enough skilled. 
  3) To the guidelines for strengthening the occupational group, Tam bon Wang Chai District, Khon 
Kaen Province, it showed that the strong group including the clean drinking production group, the artificial 
flowers, and the coconut brooms group has strengthened their works.  Thus, the three group mentioned 
earlier are deserved to be supported in terms of the product qualities, the management, and the 
marketing system development.  The other six occupational groups are not strong and stable enough to 
be self-sufficiency. As a result, there should be the support concerning the following issues: 1) the 
management system development, 2) the development of production, 3) the quantities of products, 4) 
the need to educate members, and 5) the accounting and marketing development. 
 
Keywords: Strengthening Occupation Group Management of Wang Chai Sub-District Administration 
Organization Nam Phong District, Khon Kaen Province 
 
บทน า 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8-
10 สังคมไทยได้น าหลัก“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ไป
ประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปัจเจก 
ครอบครัว ชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ซึ่งได้มีส่วน
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัด
อยูไ่ด้อย่างมั่นคงท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

ต่อเนื่องมาถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สังคมไทยได้น าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางในการ
พัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมี
การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้การ
พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน การพัฒนาที่ผ่านมา 
ทุกภาคส่วนได้น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ 
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การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  เป็นนโยบายแก้ไขปัญหา
ความยากจนโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและมนุษย์ ได้มี
นโยบายให้ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
พึ่งตนเองได้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ด้วย
การน าทรัพยากรในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพก่อให้เกิดรายได้กลับสู่
ชุมชน การด าเนินการส่งเสริมอาชีพที่ผ่านมายังพบว่า ยังมี
กลุ่มที่สมาชิกด าเนินกิจกรรมไม่ต่อเนื่ อง บางกลุ่มหยุด
ด าเนินกิจกรรม บางกลุ่มก็ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับเงินอุดหนุน
จากหน่วยงานราชการ เมื่อได้รับเงินอุดหนุแล้วก็สลายกลุ่ม
ไม่ได้ด าเนินกิจกรรม ไม่มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของตนทั้งในฐานะสมาชิกและกรรมการ การด าเนิน
กิจกรรมไม่สม่ าเสมอ 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังชัย  อ าเภอน้ าพอง 
จังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ประมาณ 23.74 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 14,839 ไร่  มีหมู่บ้านที่รับผิดชอบจ านวน 
15 หมู่บ้าน  มีประชากรทั้งสิ้น  6,362  คน แยกเป็นชาย 
3,099 คน หญิง 3,263 คน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ ท า
การเกษตรกรรม โดยเฉพาะ ข้าว อ้อยและมันส าปะหลัง 
นอกจากนั้นยังมีผลิตผลทางการเกษตรอื่น  ๆ อีก เช่น 
มะม่วง พืชผักสวนครัวและการเลี้ยงสัตว์เป็นต้น  (แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2555-2559) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น, 2555) 
จนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลวังชัย ได้ให้การ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 
รวมทั้งสิ้น 8 กลุ่ม แต่กลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งมีอยู่ 2 กลุ่ม 
ได้ แก่  1)  ผลิตน้ าดื่ ม สะอาด เพื่ อจ าหน่ าย  2) กลุ่ ม
ดอกไม้จันทน์ โดยที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังชัย เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ ในฐานะผู้ สนับสนุน 
ส่งเสริมและก ากับนโยบาย ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลวัง
ชัยได้สนับสนุนในด้านงบประมาณด าเนินการ เช่น ทุนการ
ด าเนินงานของกลุ่ม ทุนซื้อเครื่องมือ ทุนซื้อวัตถุดิบ ทุนซื้อ
อุปกรณ์ต่างๆ และยังได้สนับสนุนทางด้านการให้ความรู้ 
การฝึกอบรม การฝึกทักษะการประกอบอาชีพ และการ
จัดหาตลาดขายสินค้า เป็นต้น 

ผู้ศึกษาเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนากลุ่มอาชีพ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น จึงได้ศึกษาและส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่ม

อาชีพดอกไม้จันทน์ ให้มีศักยภาพดียิ่งข้ึนเป็นการพัฒนาเชิง
บูรณาการ อย่างยั่งยืน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์ดังนี ้
 1. เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานกลุ่มอาชีพของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น  
 2. เพื่อศึกษาปัญหาความเข้มแข็งและอุปสรรคกลุ่ม
อาชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง 
จังหวัดขอนแก่น  
 3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น 
 แนวทางการด าเนินงานกลุ่มอาชีพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น  

จุดแข็ง  ของกลุ่มดอกไม้จันทน์ไม้ กลุ่มสามารถ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้น ช่วยสร้างรายได้ให้กับ
สมาชิกกลุ่มและครอบครัว ท าให้เกิดความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพ ลดการพึ่งพาจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน สมาชิกภายในกลุ่มดอกไม้จันทน์ มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นสามารถพึ่ งพาตนเองได้   ซึ่ งเป็นกลุ่มอาชีพมีการ
ด าเนินงานท่ีประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ   

จุดอ่อน ของกลุ่มดอกไม้จันทน์ไม้  ยังมีปัญหา
บางส่วน เช่น ขาดตลาดรองรับ ส่วนใหญ่กลุ่มจ าหน่าย
สินค้าภายในต าบลเท่านั้น กลุ่มไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
ครอบคลุมของความต้องการของชุมชน เช่น ในงานพิธี
ฌาปนกิจ จึงควรมีการอบรมให้ความรู้ เพิ่มเติมกับการ
พัฒนากลุ่มดอกไม้จันทน์ให้ครอบคลุมทุกวงจร  

แนวทางพัฒนากลุ่มดอกไม้จันทน์ ก าหนดทิศ
ทางการพัฒนากลุ่มอาชีพโดยสมาชิกในพื้นที่เชิงบูรณาการ 
อีกอย่างทางองค์การบริหารส่วนต าบลวังชัย พร้อมที่จะให้
การสนับสนุน ทั้งทางด้านงบประมาณ การบริหารจัดการ 
ด้านบุคลากร ที่จะมาช่วยเหลือให้กลุ่มดอกไม้จันทน์มีความ
เข้มแข็งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันกลุ่มสามารถบริหาร
จัดการ และอยู่ได้ด้วยตนเองมากขึ้น มีการรับสมาชิกใหม่
เพิ่มมากข้ึน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการขยายสินค้ามาก
ขึ้นและมีการวางแผนที่จะพัฒนากลุ่มอาชีพของตนเองให้มี
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ความหลากหลายมากขึ้น เช่น การท าพวงหรีด การท าของ
ช ารวย และการท าดอกไม้ประดับหน้าเมรุ  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ ศึ กษาวิ เคราะห์ ข้อมู ล โดยใช้การพรรณ นา
วิเคราะห์ ในการอธิบายข้อมูล ดังนี้ 
 1.  ข้อมูลในตอนที่  1  การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ โดยใช้
ค่าแจงของความถี่และร้อยละ อธิบายสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสัมภาษณ์ 
   2.  ข้อมูลในตอนที่  2 และตอนที่ 3 ใช้วิธีการ
พรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Descriptive Method) ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิจัยขั้นตอนการท า
ข้อมูลการตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลตาม
ประเด็นในกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาโดยการจ าแนก
ข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตามความมุ่งหมายประเด็นท่ีศึกษา และ
ผลการศึกษาโดยวิธีพรรณนาที่ศึกษา ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา และน าเสนอผลการศึกษา
โดยวิธีพรรณนา 
  3. ข้อมูลการให้คะแนนความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพ 
เพื่อการพัฒนากลุ่มอาชีพในต าบลวังชัย โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี ้
   คะแนนที่ 1 หมายถึง ต้องปรับปรุงและหา
แนวทางแก้ไข 
   คะแนนที่ 2 หมายถึง การส่งเสริมพัฒนา
ช่องทางการจัดจ าหน่ายร่วมกับกลุ่มและชุมชน  
   คะแนนที่ 3 หมายถึง มีความพร้อมส่งเสริม
เพิ่มศักยภาพจัดท าแผนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาเพื่อเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของ
กลุ่มอาชีพ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การศึกษา เรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม
อาชีพ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง 
จังหวัดขอนแก่น โดยผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาเชิงพรรณนา 
เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ และ
แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง จังหวัด

ขอนแก่น และใช้แบบประเมินความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพ ของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2556 
 ข้อมูลสถานภาพทั่วไป ดังนี้ กลุ่มองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังชัย ผู้ให้ข้อมูล เป็นเพศชายเท่ากับเพศหญิง 
ส่วนกลุ่มอาชีพดอกไม้จันทน์และกลุ่มประชาชนทั่วไป ผู้ให้
ข้อมูลส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ กลุ่มองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังชัย ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีอายุ 31-40 ปี ส่วนกลุ่ม
อาชีพดอกไม้จันทน์และกลุ่มประชาชนทั่วไป ผู้ให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่ มีอายุ 51-60 ปี สถานภาพสมรส กลุ่มองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังชัย ส่วนกลุ่มอาชีพดอกไม้จันทน์และ
กลุ่มประชาชนทั่วไป ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่  สมรส ระดับ
การศึกษา กลุ่มองค์การบริหารส่วนต าบลวังชัย ผู้ให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่ จบปริญญาตรี ส่วนกลุ่มอาชีพดอกไม้จันทน์ ผู้ให้
ข้อมูลส่วนใหญ่ จบประถมศึกษา และกลุ่มประชาชนทั่วไป 
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ จบประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. อาชีพ กลุ่มองค์การบริหารส่วนต าบลวังชัย 
ผู้ ให้ข้อมูลส่วนใหญ่  เป็นข้าราชการ ส่วนกลุ่มอาชีพ
ดอกไม้จันทน์และกลุ่มประชาชนทั่วไป ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ 
เป็นเกษตรกรรม รายได้ต่อเดือน กลุ่มองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังชัย ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีรายได้มากกว่า 15,000 
บาท ส่วนกลุ่มอาชีพดอกไม้จันทน์ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มี
รายได้น้อยกว่า 5,000 บาท และกลุ่มประชาชนทั่วไป ผู้ให้
ข้อมูลส่วนใหญ่ มีรายได้ 5,001-10,000 บาท 

ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานกลุ่มอาชีพของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังชัย  อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น 

1. พัฒนาการกลุ่มอาชีพในองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น มีกลุ่มอาชีพ
ทั้งหมด 8 กลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา 2. กลุ่มเย็บ
กระเป๋า  3. กลุ่มกองทุนปุ๋ย 4. กลุ่มทอเสื่อกก 5. กลุ่มปลูก
ผัก 6. กลุ่มผลิตน้ าดื่มสะอาดเพื่ อจ าหน่าย   7. กลุ่ม
ดอกไม้จันทน์ 8. กลุ่มเพาะเห็ด  จากการสอบถามในเชิงลึก 
และการสังเกตการณ์ด้านวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม พบว่า 
กลุ่มผลิตน้ าดื่มสะอาดเพื่อจ าหน่าย และกลุ่มดอกไม้จันทน์ 
ทั้ งสองกลุ่มได้ด าเนินการมานาแล้ว และได้มีการจด
ทะเบียนจัดตั้งกลุ่มอาชีพแล้ว จากองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังชัย ส าหรับการจดทะเบียนของกลุ่มอาชีพทั้งสอง
กลุ่ม มีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชน ใน
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หมู่บ้านในการประกอบอาชีพอย่างพอเพียง เพื่อให้เข้าใจ
การท างานระบบกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
 2. สภาพการด าเนินงานกลุ่มอาชีพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ผู้
ศึกษาได้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับตัวช้ีวัดเกณฑ์ความ
เข้มแข็งของกลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลวังชัย 
พบว่า มีกลุ่มอาชีพ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอาชีพที่ยังมีการ
ด าเนินการอยู่ 1. กลุ่มผลิตน้ าดื่มสะอาดเพื่อจ าหน่าย หมู่ที่ 
13 ก่อตั้ง พ.ศ. 2552 และกลุ่มดอกไม้จันทน์ หมู่ที่  11 
ก่อตั้ง พ.ศ. 2552 ส าหรับกลุ่มที่หยุดด าเนินการมี 6 กลุ่ม
ประกอบด้วย กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา หมู่ที่ 5 ก่อตั้ง พ.ศ. 
2552 กลุ่มเย็บกระเป๋า  หมู่ที่  6  ก่อตั้ง พ.ศ. 2552 กลุ่ม
กองทุนปุ๋ยหมู่ที่  6  ก่อตั้ง พ.ศ. 2552 กลุ่มทอเสื่อกก หมู่ที่  
8  ก่อตั้ง พ.ศ. 2549  กลุ่มปลูกผัก หมู่ที่  9  ก่อตั้ง พ.ศ. 
2552 และกลุ่มเพาะเห็ดหมู่ที่  15  ก่อตั้ง พ.ศ. 2552 
 ผลการประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ ตาม
เกณฑ์การประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ มีเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี ้
 คะแนนที่ 1 หมายถึง ต้องปรับปรุงและหาแนว
ทางแก้ไข  
 คะแนนที่  2 หมายถึง การส่งเสริมพัฒนาช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายร่วมกับกลุ่มและชุมชน  
 คะแนนที่ 3 หมายถึง มีความพร้อมส่งเสริมเพิ่ม
ศักยภาพจัดท าแผนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาเพื่อเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของ
กลุ่มอาชีพ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สภาพปัจจุบันการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังชัย กลุ่มอาชีพ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังชัยมีทั้งหมด 8 กลุ่มอาชีพ โดย 6 กลุ่มยัง
ด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง ประกอบด้วย กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา 
กลุ่มเย็บกระเป๋า กลุ่มกองทุนปุ๋ย กลุ่มทอเสื่อ กลุ่มปลูกผัก 
และกลุ่มเพาะเห็ด แต่อีก 2 กลุ่มอาชีพยังด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบด้วย กลุ่มผลิตน้ าดื่มสะอาดเพื่อจ าหน่าย 
และกลุ่มดอกไม้จันทน์  
 2. ความเข้มแข็งและอุปสรรคการด าเนินงานของ
กลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลวังชัย การประเมิน
ความเข้มแข็งของกลุ่มโดยให้คะแนนตามเกณฑ์ประเมิน

ความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพ พบว่ากลุ่มที่ด าเนินการไม่ต่อเนื่อง
เป็นกลุ่มที่ด าเนินการพึ่งตนเองได้บ้าง แต่ต้องการการ
สนับสนุน แต่กลุ่มที่ด าเนินการต่อเนื่องเป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง
ต้องการการพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
 3. แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม
อาชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง 
จังหวัดขอนแก่น กลุ่มที่มีความเข้มแข็ง ประกอบด้วย กลุ่ม
ผลิตน้ าดื่มสะอาดเพื่อจ าหน่าย และกลุ่มดอกไม้จันทน์ ไม้
กวาดทางมะพร้าว จึงต้องการส่งเสริมคุณภาพผลผลิตให้ดี
ขึ้น ส่งเสริมระบบริหารจัดการกระบวนการผลิต พัฒนา
ระบบการตลาด ส่วน 6 กลุ่มอาชีพที่เหลือมีความสามารถ
ในการพึ่งตนเองได้แต่ยังไม่แข็งแรงจึงต้องการการสนับสนุน
ที่เอื้อต่อการด าเนินงาน 

การศึกษาความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ผล
การศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าการท าบทบาทขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสิ่งจ าเป็นและต้องปรับปรุงการท า
บทบาทเชิงรุก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของไพโรจน์  ดง
กระโทก (2551) ได้กล่าวไว้ว่า ปัญหาการปฏิบัติตาม
บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลในการส่งเสริมอาชีพ
ชุมชน คือ ก าหนดแผนพัฒนาอาชีพไม่ชัดเจน งบประมาณ
ส่งเสริมอาชีพมีน้อยและไม่จัดสรรตามความเหมาะสม 
สมาชิกกลุ่ ม มี ส่ วน ร่ วมน้ อย ในการจั ดท าแผนและ
งบประมาณ และไม่มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่าย
ของกลุ่มอาชีพ ด้านการพัฒนาทักษะการผลิต ขาดการ
รวมกลุ่ม เช่นเดียวกับการศึกษาของจักรกฤษณ์ แก้วธรรม
มา (2553) ได้สรุปผลการศึกษาว่า กลุ่มอาชีพยังขาดทักษะ
ในการผลิต ขาดการรวมกลุ่ม  ขาดการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
จึงไม่มี เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบการ และผล
การศึกษาของสมบูรณ์ แข้ค า (2550) ได้กล่าวไว้ว่า กลุ่ม
อาชีพชุมชนมีปัญหายังรวมตัวไม่เข้มแข็งท ากิจกรรมไม่
ต่อเนื่อง ผู้น ากลุ่มขาดภาวะผู้น า สมาชิกกลุ่มขาดการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรม ขาดทักษะในการบริหารกลุ่ม 
และขาดตลาดรองรับผลิตแล้วไม่มีขาย 
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ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษา เรื่องการเสริมสร้างความเข็มแข็งกลุ่ม
อาชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลวังชัย  อ าเภอน้ าพอง  
จังหวัดขอนแก่น มีข้อเสนอแนะจากการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. ควรมีการศึกษาความต้องการของประชาชนใน
การส่งเสริมอาชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลวังชัย 
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

2. ควรมีการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน  

3. ควรมีการศึกษาตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐานและตัวช้ีวัด
การพัฒนาของมาตรฐานการส่งเสริมอาชีพส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ข้อเสนอแนะการท าวิจัยครั งต่อไป 
 1. การศึกษาข้อมูลการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ 
ควรให้ความส าคัญกับผู้น ากลุ่มหรือประธานกลุ่ม เพราะ
สามารถให้ข้อมูลได้อย่างละเอียด ชัดเจน และรวดเร็ว ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ของกลุ่มอาชีพ ให้มีความเข้มแข็งได้ 

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยเชิงคุณภาพแบบเจาะลึก 
เกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ  ในกลุ่ม
อาชีพที่ประสบความส าเร็จ เพื่อน าข้อมูลมาเป็นแนวทางใน
การ ด าเนินงานของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 รายงานการศึกษาอิสระฉบับนี้ผู้วิจัยสามารถศึกษา
และสัมฤทธิ์ผลได้ เนื่องจากได้รับความกรุณาจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.จินตนา  ลี้ละไกรวรรณ ที่ได้ให้ค าปรึกษา
และค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท ารายงานอย่างดียิ่ง 
จนรายงานการศึกษาอิสระฉบับนี้ เสร็จสมบูรณ์ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 
 ขอขอบพระคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
กลุ่มอาชีพดอกไม้จันทน์ และกลุ่มประชาชนต าบลวังชัย ได้
กรุณาให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
ครั้งนี ้
  คุณค่าและประโยชน์ของการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ฉบับนี้  ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดามารดา  
ครู  อาจารย์  ที่มีส่วนให้ชีวิตและเมตตาอบรมสั่งสอนให้
เกิดปัญญาแก่ผู้ศึกษาค้นคว้าจนประสบผลส าเร็จในชีวิต 
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             แผนยุทธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ.  
                      2555–2559) องค์ การบริห ารส่ วน    
                      ต าบลวังชัย อ าเภอน้ าพอง  จั งหวัด    
                      ขอนแก่น, 2556. 

  


