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 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพปัญหาการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพจักสานของผู้สูงอายุบ้าน
หนองขาม ตำาบลหนองพลวง อำาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่ม
อาชีพจักสานของผู้สูงอายุบ้านหนองขาม ตำาบลหนองพลวง อำาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
คณะกรรมการบริหารกลุ่มและสมาชิกกลุ่มอาชีพจักสานของผู้สูงอายุบ้านหนองขาม จำานวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
ศึกษา ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และการประชุมระดมสมอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการศึกษาพบว่า 
 สภาพปัญหาการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพจักสานของผู้สูงอายุบ้านหนองขาม พบว่า 1) ด้านการบริหารจัดการ
สมาชิกกลุ่ม พบว่ามีการรวมกลุ่มกันแบบหลวมๆ สมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในการรวมกลุ่ม การวางแผนแบ่งงานใน
กลุ่มไม่ชัดเจน 2) ด้านการบริหารจัดการเงินทุน พบว่ามีการแบ่งปันเงินงบประมาณให้สมาชิกดำาเนินการเอง และใช้เงิน
ไม่ตรงวัตถุประสงค์ส่งผลให้ไม่มีเงินลงทุนอย่างต่อเนื่อง 3) ด้านการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ พบว่า สมาชิกต่างก็จัดหา
วัสดุอุปกรณ์มาดำาเนินการเอง ทำาให้ต้องซื้อในราคาสูงและไม่มีคุณภาพ 4) ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ไม่มีการจัดการ
ภายในกลุ่มที่แท้จริง กรรมการไม่มีความรู้ในเรื่องการดำาเนินงานของกลุ่ม 

แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพจักสานของผู้สูงอายุบ้านหนองขาม พบว่า 
 1) ด้านการบริหารจัดการสมาชิกกลุ่ม ผู้นำาหรือประธานกลุ่มต้องมีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และ
สมาชิกกลุ่มต้องมีส่วนร่วมในการทำางาน อีกทั้งต้องมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับสมาชิกทุกคนอย่างชัดเจน
 2) ด้านการบริหารจัดการเงินทุน กลุ่มควรมีแนวทางการดำาเนินงานการบริหารงบประมาณอย่างชัดเจน บริหาร
จัดการเงินทุนให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 3)  ด้านการบริหารจัดการวัสดุอุปกณ์ ให้มีแผนการจัดหาวัสดุในท้องถิ่นที่มีคุณภาพสูง 
 4) ดา้นการบรหิารการจดัการ การจดัการภายในกลุม่โดยใชห้ลกัการมสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการกลุม่อยา่งมสีว่น
ร่วมของสมาชิก และต้องมีการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกให้ทราบบทบาท อำานาจหน้าที่ตนเองภายในกลุ่ม การบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ สมาชิกมีการสร้างเครือข่าย มีแผนการตลาด และการพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพ
 
 คำาสำาคัญ : แนวทาง/การบริหารจัดการ /กลุ่มอาชีพ/ผู้สูงอายุ
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 This research aims to investigate. 1) the state of problems in elderly wicker work group’s 

management in Nong Kham Community Nongpluang Subdistrict, Prathai District, Nakhonratchasima 

province. And 2) to study guidelines for elderly wicker work group’s management in Nong Kham 

Community Nongpluang Subdistrict, Prathai District, Nakhonratchasima province.The target groups,including 

the Board of Directors and 17 members of Nongkham’elderly wicker work group.The tools used in this 

research including interview form and brainstorming meeting.The data were conducted by content 

analysis.The results showed that.

 The state of problems in elderly wicker work group’s management in Nong Kham Community 

finds that: 1) the member management showed loose confederation, lack of knowledge and not clear 

delegate. 2) The budget management:they distributed all of the budget to each members so they 

could not reach the goal of the objective. 3) materials management the members seek raw material 

by themselves so they had purchased at high-priced but low quality. 4) management: found that do 

not operate the group because of lack of knowledge .

 Guidelines for elderly wicker work group’s management in Nong Kham Community were 1) management

of membership:the leader or president must have the ability to cooperate,dare to decided and members 

should do participate in the work. Also they should clearly delegate the responsible to the member. 

2) The budget management:the group should have a clear guidelines budget management, manage 

the budget by systematic and effective. 3) The materials management: they should have plans for 

seeking high quality material in the community. 4) The management: management within group by 

use the principles of involved in the management of the group’s member, training or educate the 

member about the role, management systematically, members network forming, setting market plan 

and develop the production at high quality.

 Keyword : Guidelines/Management/Wickerwork group/Elderly
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บทนำา

 กรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิน่ในฐานะหนว่ยงานสนบัสนนุสง่เสรมิใหอ้งคก์รปกครองสว่นท้องถ่ินมศีกัยภาพในการ

จัดบริการสวัสดิการสำาหรับผู้สูงอายุและภารกิจที่ต้องทำาเพื่อตอบสนองความจำาเป็นพื้นฐานในการดำารงชีวิตของผู้สูงอายุ

และประเทศไทยจะกา้วเขา้สูก่ารเปน็สงัคมผูส้งูอาย ุ(Aging society) การเพิม่ข้ึนของผูส้งูอายใุนอตัราเรง่ท่ีเรว็ขนาดนีจ้ำาเป็น

ที่หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี 2550 ได้ระบุให้

เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน โดยเฉพาะจัดสวัสดิการจำาเป็นที่ต้องมีการกำาหนดมาตรการ

และเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์ 

  ตามพระราชบญัญตัสิภาตำาบลและองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล (ฉบบัที6่) พ.ศ.2552  มาตรา 66 กำาหนดใหอ้งคก์ารบรหิาร

สว่นตำาบลมอีำานาจหน้าทีใ่นการพฒันาตำาบลทัง้ในดา้นเศรษฐกจิสงัคมและวฒันธรรม และมาตรา 68 กำาหนดใหอ้งคก์ารบรหิาร

ส่วนตำาบลอาจจดัทำากจิการในเขตองค์การบรหิารสว่นตำาบลอกี13 ขอ้ เชน่ ใหม้นีำา้เพือ่การบรโิภค อปุโภค และการเกษตร ให้

มกีารสง่เสรมิกลุม่เกษตรและกจิการสหกรณ์ สง่เสรมิใหม้อีตุสาหกรรมในครอบครวั บำารงุและสง่เสรมิอาชพีของราษฎรฯลฯ

(สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2552:25-26) อีกทั้งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 มาตรา10 (สำานักงาน

ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (2555:52)  ได้กำาหนดให้สำานักส่งเสริมและพิทักษ์

ผูส้งูอายสุำานักงานสง่เสรมิสวสัดิภาพและพทิกัษเ์ด็กเยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส คนพกิารและผูส้งูอายกุระทรวงพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนุษยม์อีำานาจหนา้ทีด่ำาเนนิการตา่งๆ เกีย่วกบัการคุม้ครองสนบัสนนุท่ีเก่ียวข้องกับผูส้งูอายดุงันี ้มาตรา 10 (5)

ร่วมมือประสานงานกับราชการ บริหารงาน ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์กรอื่นใน

การจัดให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และ

มาตรา11 (3) ผู้สูงอายุมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม 

  องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลหนองพลวง อำาเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา มพีืน้ท่ีท้ังสิน้ 26,352 ไรห่รอื 42.35 ตาราง

กิโลเมตรโดยมีพื้นที่รับผิดชอบจำานวน 12 หมู่บ้าน จำานวนครัวเรือน 1,347 ครัวเรือน จำานวนประชากรทั้งสิ้น 5,649 คน

ประชากรส่วนใหญป่ระกอบอาชพีเกษตรกรรม องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลหนองพลวงมหีนา้ทีพ่ฒันาตำาบลทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ 

สังคม และวฒันธรรม และมหีน้าทีบ่ำารุงสง่เสรมิการประกอบอาชพีของราษฎรโดยสง่เสรมิใหร้าษฎรมงีานทำา มรีายไดเ้พิม่ขึน้

สนบัสนุนใหม้กีารรวมกลุม่อาชพีใหม้คีวามสามารถในการผลติ การตลาดและการบรหิารจดัการกลุม่ใหม้คีวามเข้มแข็งและ

การพัฒนาต่อไป (องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองพลวง, 2555)

 กลุ่มอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองพลวง มีทั้งหมด 13 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มสายรัด, กลุ่มเย็บผ้าวน หมู่ 1 

2. กลุ่มเลี้ยงสุกรขุนหมู่ 2  3. กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษหมู่3  4. กลุ่มเครื่องประดับนิล หมู่ 4 5. กลุ่มทอผ้าห่มหมู่ 5 

6. กลุ่มเล้ียงโคหมู ่6  7. กลุม่กองทนุปุย๋หมู ่7 8. กลุม่เลีย้งปลาหมู ่8  9. กลุม่ปลกูหมอ่นเลีย้งไหมหมู ่9 10. กลุม่จกัสานของ

ผู้สูงอายุหมู่ 10  11. กลุ่มทอเสื่อกกหมู่ 11  12. กลุ่มกองทุนปุ๋ยเพื่อการผลิตหมู่ 12 องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองพลวง

ได้สง่เสริมกลุม่อาชพีโดยการฝกึอบรมเพิม่ทกัษะในด้านการบรหิารจดัการการสนบัสนนุงบประมาณ วสัดอุปุกรณ ์ตลอดจน

ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพที่ประสบผลสำาเร็จ จึงได้ตั้งเป้าหมายถึงความสำาเร็จของโครงการอยู่ท่ีการขยายประเภทและขนาด

ของกลุ่มอาชีพ รวมทั้งสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอันจะช่วยให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 

(องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองพลวง, 2555)

  กลุ่มอาชพีจกัสานของผูส้งูอายบุา้นหนองขามเปน็กลุม่อาชีพหนึง่ท่ีนา่สนใจ เพราะกลุม่นีม้เีฉพาะผูส้งูอายมุารวมกลุม่กัน

เพือ่ประกอบอาชพีจกัสาน และยงัเปน็การใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน ์มรีายไดเ้พิม่ข้ึนสำาหรบัครอบครวั ถ้าเพยีงจะรอคอย

ให้ลูกหลานดูแลและรับเงินเบี้ยยังชีพจากทางรัฐให้คงไม่พอใช้ในชีวิตประจำาวัน ผู้สูงอายุที่มีงานทำาจะสนุกกับการที่ได้
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ทำางานและมรีายได ้ซึง่จะทำาใหม้ผีลดตีอ่ดา้นรา่งกายและจติใจ ลดอตัราการเจบ็ปว่ยและลดการพึง่พงิไดแ้ละ ความใกลช้ดิ

ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ญาติ และกลุ่มเพื่อนจะช่วยให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าของตนเอง ภูมิใจและมีความสุขที่ลูกหลาน

และสังคมยอมรับ ในด้านการเป็นตัวตนหรืออัตลักษณ์ของการเป็นผู้สูงอายุท่ีดีท่ีได้ทำาประโยชน์ให้กับตนเองและสังคม 

แตจ่ากการดำาเนินงานของกลุม่อาชพีจกัสานของผูส้งูอายบุา้นหนองขามพบปญัหาในดา้นการบรหิารจดัการ คอื กลุม่อาชพี

มีการรวมกลุ่มการดำาเนินการแต่ลักษณะการบริหารจัดการเป็นไปแบบหลวมๆ ไม่มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ 

ขาดการมสีว่นร่วม ขาดเงนิทนุหมนุเวยีน ขาดความรูด้้านการตลาด ขาดสถานทีป่ระกอบการ ไมม่กีารพฒันาผลติภณัฑแ์ละ

หาตลาด ขาดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดคำาถามว่า ทำาไมการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพจักสานของผู้สูง

อายบุา้นหนองขาม จงึไมป่ระสบผลสำาเรจ็ ดงันัน้ ผูศ้กึษาในฐานะทีเ่ปน็นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลหนองพลวงมคีวาม

สนใจและวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาสภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพจักสานของผู้สูงอายุบ้านหนองขาม และ

ศกึษาแนวทางการบรหิารจัดการกลุม่อาชพีจักสานของผูส้งูอายบุา้นหนองขาม เพือ่เปน็ขอ้มลูในการพฒันากลุม่อาชพีตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพจักสานของผู้สูงอายุบ้านหนองขาม ตำาบลหนองพลวง 

อำาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

 2. เพ่ือศกึษาแนวทางการบรหิารจดัการกลุม่อาชพีจกัสานของผูส้งูอายบุ้านหนองขาม ตำาบลหนองพลวง อำาเภอประทาย

จังหวัดนครราชสีมา

วิธีดำาเนินการวิจัย

 ในการศกึษาคร้ังนีจ้ะทำาการศกึษาเกีย่วกบัสภาพปญัหาการบรหิารจดัการและแนวทางการบรหิารจดัการกลุม่อาชพี

จักสานของผู้สูงอายุบ้านหนองขาม โดยยึดหลักการบริหาร 4M ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) 

และการจัดการ (Management)

 ขอบเขตประชากรศึกษาเฉพาะสมาชิกกลุ่มอาชีพจักสานของผู้สูงอายุบ้านหนองขาม ตำาบลหนองพลวง อำาเภอ

ประทาย จงัหวดันครราชสมีา จำานวน 17 คนโดยใชว้ธิกีารศกึษาวจิยัคอื สอบถามและสมัภาษณค์ณะกรรมการและสมาชกิ

กลุ่มอาชีพจักสานของผู้สูงอายุบ้านหนองขาม ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เก่ียวกับสภาพปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการ

กลุ่มอาชีพ และการประชุมระดมสมองเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพจักสานของผู้สูงอายุบ้านหนองขาม 

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบล เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

ระดับอำาเภอ 1 คน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 1 คนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำาบล 2 คน กรรมการ

กลุ่มอาชีพจักสานผู้สูงอายุ 5 คน รวมจำานวน 11 คน

 ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสัมภาษณ์ และการประชุมระดมสมอง เพื่อศึกษาถึงสภาพ

ปัญหา และแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพจักสานของผู้สูงอายุ บ้านหนองขาม ข้อมูลท่ีได้นำามารวบรวมผลและ

วิเคราะห์เนื้อหาแล้วนำามาเสนอในรูปความเรียง

สรุปผลการวิจัย

 จากผลการศกึษาแนวทางการบรหิารจดัการกลุม่อาชพีจกัสานของผูส้งูอายบุา้นหนองขาม ตำาบลหนองพลวง อำาเภอ

ประทาย จังหวัดนครราชสีมา มีประเด็นสำาคัญและน่าสนใจได้ค้นพบตามวัตถุประสงค์ของการศึกษานำามาสรุปผลและ

อภิปรายผลได้ดังนี้ 
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สภาพปัญหาการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพจักสานของผู้สูงอายุบ้านหนองขามพบว่า

  1)  ด้านการบริหารจัดการสมาชิกกลุ่มอาชีพจักสานของผู้สูงอายุบ้านหนองขาม สภาพของการรวมกลุ่มมีการรวม

กลุ่มกันแบบหลวมๆสมาชิกในกลุ่มยังขาดความรู้ความเข้าใจในการรวมกลุ่ม แยกงานกันไปทำาท่ีบ้านของตนเอง ต่างคน

ตา่งทำา ทำาใหผ้ลติภณัฑท์ีท่ำาออกมามากและขายไมไ่ด ้การมอบหมายงานในกลุม่ไมช่ดัเจน ปญัหาจดัโครงสรา้งการบรหิาร

กลุ่มไม่ชัดเจนสมาชิกไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองที่ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้

 2)  ดา้นการบริหารจดัการเงนิทนุ สภาพการเงนิกลุม่ไดข้องบประมาณจากทางองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลหนองพลวง

จำานวน 20,000 บาท และจากการสมทบลงหุ้นของสมาชิกอีก 1,700 บาท ปัญหาการบริหารจัดการด้านเงินงบประมาณ

นำาเงินที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนตำาบลแล้วนำามาแบ่งปันกันไปจัดซ้ือวัสดุมาผลิตเครื่องจักสาน สมาชิกบางคนไม่

นำาเงินไปใช้ตรงวัตถุประสงค์ ไม่มีการการออมเงินไว้เป็นกองทุนกลุ่มอาชีพ ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงินกลุ่ม และมี

งบประมาณในการดำาเนินงานไม่เพียงพอ

 3) ดา้นการบรหิารจัดการวสัดุอปุกรณ์ สภาพทัว่ไปสมาชกิไปหาวสัดอุปุกรณต์า่งคนตา่งไปหาซือ้วสัดอุปุกรณม์าดำาเนนิ

การเองเพราะไดแ้บง่ปนัเงินทนุไปกนัแลว้ ปญัหา ทีพ่บวธิกีารบรหิารจดัการวสัดอุปุกรณข์องกลุม่ไมม่กีารกำาหนดการจำาแนก

แบ่งชนิดผลิตภัณฑ์การจักสานให้กับสมาชิกกลุ่มไปดำาเนินการ จัดหาวัสดุไม่เหมาะสมไม่เพียงพอ และมีราคาสูง ทำาให้ได้

วัสดุมาใช้ในการผลิต ไม่มีคุณภาพมีผลิตภัณฑ์ซำ้าๆกัน

 4) ด้านการบริหารการจัดการ สภาพด้านการบริหารจัดการพบว่า มีการแบ่งอำานาจหน้าที่กันในการทำางานตามใน

ข้อบังคับของกลุ่มเท่านั้น ปัญหา พบว่าไม่มีการจัดการภายในกลุ่มที่แท้จริง กรรมการไม่มีความรู้ในเรื่องการดำาเนินงาน

ของกลุ่ม ไม่วางระบบการทำางาน ไม่ได้วางตำาแหน่งความรับผิดชอบ การจัดการขบวนการผลิต ไม่มีการจัดทำาแผนการ

ตลาดทำาให้สมาชิกต่างคนต่างผลิตปริมาณไม่คงที่บางช่วงมีการผลิตสินค้ามากล้นตลาดบางช่วงผลิตไม่เพียงพอ ไม่มีการ

ประชาสัมพันธ์ ขาดความรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารจัดการขาดเอกสารตา่งๆ ท่ีเกีย่วข้องในการจดัทำาบัญชีไมส่ามารถจดัทำา

บัญชี จึงไม่สามารถดำาเนินงานและทำาธุรกิจได้ ขาดการมีส่วนร่วมและการประสานงานภายในกลุ่มกับหน่วยงานสนับสนุน

เพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนากลุ่มอาชีพ 

แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพจักสานของผู้สูงอายุบ้านหนองขาม ตำาบลหนองพลวง อำาเภอประทาย 

จังหวัดนครราชสีมา

 1) ดา้นการบรหิารจดัการสมาชกิกลุม่ ผูน้ำาหรอืประธานกลุม่ตอ้งมคีวามสามารถในการตดิตอ่ประสานงาน เปน็ทีย่อมรบั

นับถือของสมาชิก กล้าตัดสินใจสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกและสมาชิกกลุ่มต้องมีส่วนร่วมในการทำางาน มีความซื่อสัตย์ 

ไว้ใจซึ่งกันและกันอีกทั้งต้องแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบให้กับสมาชิกทุกคนอย่างชัดเจนตามความถนัดและความชำานาญ 

ส่งเสริมพัฒนาสมาชิกให้มีศักยภาพ เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความชำานาญด้านการจักสานในรูปต่างๆและการบริหารกลุ่ม

ใหเ้กิดประสทิธภิาพพรอ้มทัง้พฒันาผลติภณัฑท์ีท่ำาใหม้คีณุภาพเปน็ทีย่อมรบัของผูบ้รโิภค และมกีารตดิตามผลการทำางาน

ของกลุ่มส่งเสรมิใหส้มาชกิมคีวามรกัความสามคัคใีนกลุม่และชมุชน ซึง่จะทำาให ้มคีวามสขุในการดำารงชวีติและทำาใหก้ลุม่

มีความเข้มแข็งตลอดไป

 2) ดา้นการบริหารจดัการเงนิทนุ เพือ่เปน็แนวทางในการแกป้ญัหาและพฒันากลุม่อาชพีจกัสานของผูส้งูอายใุหม้กีาร

สร้างรายไดอ้ยา่งยัง่ยนืกลุม่ควรมแีนวทางการดำาเนนิงานการบรหิารงบประมาณตอ้งมคีนรบัผดิชอบอยา่งชดัเจนเหรญัญกิ

กลุม่ตอ้งตดิตามเงินทีส่มาชกิยมืไปลงทนุและกำาไรจากการขายสนิคา้เพือ่ทนุจะไดไ้มส่ญูหาย และมกีารสรปุการบรหิารการ

เงนิใหส้มาชกิทราบทำาบญัชรีายรบัรายจ่าย ควรมแีผนในการขอรบัสนบัสนนุสวสัดกิารจากหนว่ยงานของรฐัหรอืจากองคก์ร

เอกชน และหาแหลง่เงนิทนุเพิม่เตมิ ทีส่ำาคญักลุม่ตอ้งมทีนุเริม่จากการระดมหุน้ มกีารแบง่ปนัผลกำาไรของกลุม่หรอือาจจะ
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กู้จากสถาบนัการเงินชมุชนกองทนุหมูบ่า้นและเงนิทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุจากองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลนำามาบรหิารจดัการ

ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อจะเป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มให้ยั่งยืน

 3) ด้านการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ ให้มีแผนการจัดหาวัสดุในท้องถ่ินท่ีมีคุณภาพสูงช่วยให้การผลิตได้มาก

และมีต้นทุนที่ตำ่า แผนการรักษาอุปกรณ์เครื่องมือให้ใช้คงทนอยู่เสมอเพื่อลดต้นทุนในการลงทุน

 4) ด้านการบริหารการจัดการ การจัดการภายในกลุ่มโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่ม ทั้งในการ

กำาหนดระเบียบ ข้อบังคับกลุ่ม การแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการตรวจสอบติดตามการบริหารของคณะกรรมการ 

และต้องมีการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกให้ทราบบทบาท อำานาจหน้าท่ีตนเองภายในกลุ่ม มีการสร้างเครือข่ายและการ

พัฒนาการผลิต ปริมาณการผลิต คุณภาพการผลิต การให้ความรู้ทักษะอาชีพ การบัญชี การตลาด

อภิปรายผล

 การศกึษาแนวทางการบรหิารจัดการกลุม่อาชพีจักสานของผูส้งูอายบุ้านหนองขาม ตำาบลหนองพลวง อำาเภอประทาย 

จังหวัดนครราชสีมา สามารถอภิปรายผลการศึกษา ได้ดังนี้ 

 จากการศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจัดการของกลุ่มอาชีพจักสานของผู้สูงอายุบ้านหนองขามพบว่า กลุ่มมีสภาพ

ปัญหาการบริหารจัดการ 1) ในด้านคน กลุ่มอาชีพจักสานบ้านหนองขามมีแต่ผู้สูงอายุทั้งหมดที่เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม

อาจจะเชื่องช้าในการทำางานบ้างแต่ด้วยใจรักงานด้านนี้ของผู้สูงอายุจึงมีการรวมกลุ่มกันข้ึนแต่เป็นการรวมกลุ่มกันแบบ

หลวมๆ สมาชิกในกลุ่มยังขาดความรู้ความเข้าใจในการรวมกลุ่ม แยกงานกันไปทำาที่บ้านของตนเอง ต่างคนต่างทำาทำาให้

ผลิตภณัฑท์ีท่ำาออกมามากและขายไมไ่ด ้การมอบหมายงานในกลุม่ไมช่ดัเจน ปญัหาจดัโครงสรา้งการบรหิารกลุม่ไมช่ดัเจน

สมาชกิไมเ่ขา้ใจบทบาทหนา้ทีข่องตนเองทีต้่องรบัผดิชอบตอ่หนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย ไดส้อดคลอ้งกบัผลการศกึษาวจิยัของ

ขจรศกัดิ ์วงศวิ์ราช (2552 : บทคดัยอ่) ทีไ่ด้ทำาการวจิยัการศกึษารปูแบบการบรหิารจดัการกลุม่อาชพีปลกูผกัปลอดสารพษิ

บ้านจำาหมู่ที่ 6 พบว่าสมาชิกในกลุ่มยังขาดความเข้าใจในการรวมกลุ่มรวมถึงยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการรวม

กลุ่มอาชีพ ผู้นำากลุ่มเป็นเพียงผู้นำานามธรรม โครงสร้างการรวมกลุ่มยังไม่เป็นในลักษณะที่เป็นรูปธรรมไม่มีผังโครงสร้าง

กลุ่ม ไม่มีกิจกรรมในการดำาเนินงานของกลุ่ม เช่นการประชุมสมาชิกอย่างต่อเนื่อง 2) ในด้านเงินกลุ่มอาชีพจักสานของ

ผู้สูงอายุบ้านหนองขามประสบปัญหาดังนี้ สภาพปัญหาการบริหารจัดการด้านเงินงบประมาณนำาเงินที่ได้รับจากองค์การ

บริหารส่วนตำาบลและจากการลงหุ้นของสมาชิกแล้วนำามาแบ่งปันกันไปจัดซื้อวัสดุมาผลิตเครื่องจักสานสมาชิกบางคนไม่

นำาเงินไปใช้ตรงวัตถุประสงค์ ไม่มีการออมเงินไว้เป็นกองทุนกลุ่มอาชีพ ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงินของกลุ่ม และ

มีงบประมาณในการดำาเนินงานไม่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ประยุทธ แก้วน้อย (2551 : บทคัดย่อ, อ้างใน

สนุทร ชา่งถม, 2553 : 34) ได้ทำาการศึกษาวจัิยเรือ่งปญัหาและความตอ้งการในการดำาเนนิงานของกลุม่อาชีพเทศบาลตำาบล

คลองโยง อำาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่าปัญหาของกลุ่มอาชีพคอื สมาชิกของกลุม่นำาเงินไปใช้ผิด

ประเภท ปญัหาดา้นเงนิทนุหมนุเวยีนคอืเงนิทนุไมเ่พยีงพอ และสมาชกิกลุม่อาชพีผดินดัชำาระหนี ้3) ดา้นวสัดอุปุกรณ ์กลุม่

อาชพีจกัสานของผูส้งูอายบุา้นหนองขามพบวา่ สมาชกิไปหาวสัดอุปุกรณต์า่งคนตา่งไปหาซือ้วสัดอุปุกรณม์าดำาเนนิการเอง 

เพราะไดแ้บง่ปนัเงนิทนุไปกนัแลว้ และปญัหาทีพ่บอกีวธิกีารบรหิารจดัการวสัดอุปุกรณข์องกลุม่ไมม่กีารแบง่ประเภทชนดิ

ผลิตภัณฑ์ไปทำาและวัสดุไม่เพียงพอ มีราคาสูง ทำาให้ได้วัสดุมาใช้ในการผลิตไม่มีคุณภาพมี ผลิตภัณฑ์ซำ้าๆ กัน 4) ด้านการ

จัดการพบวา่ มกีารแบง่อำานาจหนา้ทีก่นัในการทำางานตามในขอ้บงัคบัของกลุม่เทา่นัน้ ไมม่กีารจดัการภายในกลุม่ทีแ่ทจ้รงิ 

ไมไ่ดว้างตำาแหน่งความรบัผดิชอบในการดำาเนนิงานและการจดัการขบวนการผลติ อกีทัง้ไมม่กีารออกไปจำาหนา่ยผลติภณัฑ์

ตามตลาด ไม่มีการจัดทำาแผนธุรกิจ ไม่มีการประชาสัมพันธ์ ขาดการมีส่วนร่วมและการประสานงานภายในกลุ่มเพื่อที่จะ

ใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนากลุ่มอาชีพ 
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  จากการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพจักสานของผู้สูงอายุบ้านหนองขาม ได้มีแนวทางการบริหาร

จัดการ ดังนี้ คือ 1) แนวทางการบริหารจัดการ ด้านคนควรมีการบริหารงานบริหารกลุ่มประกอบไปด้วยคณะทำางานของ

กลุ่มอาชีพ สมาชิกกลุ่มมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน มีคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มคณะกรรมการได้คัดเลือกจาก

สมาชกิและมผีูน้ำากลุม่การบรหิารงานกลุม่เปน็การกำาหนดหนา้ท่ีโดยยดึความชำานาญเฉพาะอยา่งเฉพาะบุคคล ในการจดัการ

สมาชิกกลุ่มจะต้องจัดให้มีการฝึกอบรม 2) การบริหารจัดการด้านการเงิน เป็นการจัดตั้งงบประมาณ เช่น การรวมเงินจาก

สมาชิกเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการแก้ปัญหาสมาชิกที่เดือดร้อนในรูปการบริการเงินกู้เงินท่ีสมาชิกนำามารวมกันเรียกว่า 

เงินค่าหุ้น เพื่อนำามาใช้จ่ายในแต่ละงานของกลุ่มอาชีพเป็นกระบวนการที่จัดทำาขึ้นมาเพื่อให้ได้เงิน รายได้ ผลกำาไร มาใช้

จ่ายเป็นทุนหมุนเวียนตามที่ได้ดำาเนินการตามแผนที่วางไว้ 3) การบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ วัสดุหรือทรัพยากรควร

เลอืกซ้ือหาในทอ้งถิน่ราคาตำา่แต่มคุีณภาพ เครือ่งมอืเครือ่งใชข้องกลุม่อาชพีควรตอ้งมกีารบำารงุรกัษาดแูลใหส้ามารถใชง้าน

ได้ในระยะเวลาทีย่าวนาน 4) การบรหิารจดัการ ม ี2 สว่น สว่นทีห่นึง่เปน็การจดัการภายในกลุม่ หมายถงึการสรา้งรปูแบบ

หรอืโครงสร้างตามแบบแผนอยา่งมรีะบบเพือ่ใหเ้กดิความรบัผดิชอบและเกดิอำานาจในการปฏบิตังิาน วางระบบการทำางาน

ตามบทบาทของกลุ่มมีการกำาหนดภารกิจย่อยของกลุ่มกำาหนดกรอบความรู้ความสามารถความถนัดของสมาชิกกลุ่ม 

การจัดกลุ่มต้องอาศัยความร่วมมือหลายๆ ฝ่ายแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มดำาเนินงานในรูปของคณะกรรมการ 

ส่วนท่ีสอง คอืการบรหิารการผลติสง่เสริมการผลติ ผลผลติ ผลติภณัฑโ์ดยหาแหลง่สถานทีจ่ำาหนา่ยในชมุชนและบรเิวณพืน้ที่

ใกล้เคียง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานศึกษาวิจัยของ สุภา เดชเมือง (2553 : บทคัดย่อ) ได้ทำาการศึกษา แนวทางสนับสนุนกลุ่ม

อาชีพทำาปุ๋ยชีวภาพบ้านใหม่พัฒนา ตำาบลศรีวิไล อำาเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย พบว่า การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ

ทำาปุ๋ยชีวภาพบ้านใหม่พัฒนา ถือว่าเป็นวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงเกิดจากการรวมตัวกันของประชาชนในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ 

โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีโครงสร้างและรูปแบบการบริหารงานที่ชัดเจน มีกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ดี มีคณะกรรมการกลุ่ม 

มีการกำาหนดหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนไว้อย่างชัดเจนและทุกคนก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีการจัดการผลิตเกี่ยวกับ

วัสดุอปุกรณ ์เครือ่งมอืเครือ่งใชท้ีด่ ีโดยมกีารลงทะเบยีนคมุไวท้กุรายการและมกีารแบง่หนา้ทีใ่นการรบัผดิชอบในการดแูล

รักษา ด้านวัตถุดิบ ได้เลือกซื้อวัตถุดิบในการผลิตที่เหมาะสม ด้านการผลิตทางกลุ่มยังเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

ที่เหมาะสม มีการจัดการตลาดที่ดี ประกอบกับผู้นำามีความสามารถ สมาชิกกลุ่มมีคุณภาพ มีความร่วมมือ มีความสามัคคี

ของสมาชิกภายในกลุ่ม อีกทั้งได้นำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเอง ในการดำารงชีวิต และนำาภูมิปัญญาท้องถ่ิน

มาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

ข้อเสนอแนะและเสนอแนะแนวทางการนำาผลการวิจัยไปใช้

 1) กลุม่อาชพีตา่งๆทีต่อ้งการการบรหิารจดัการกลุม่อาชพีใหป้ระสบผลสำาเรจ็ตอ้งมกีารวางแผนงานทีด่ทีัง้แผนการผลติ

แผนการตลาด และแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถดำาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายโดยใช้ คน เงินทุน และวัสดุอุปกรณ์

ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มและการพัฒนากลุ่มอาชีพโดยบูรณาการงาน

ด้านส่งเสริมอาชีพ ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้านเงินทุนและการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้มากข้ึน 

และต้องมีการติดตามประเมินผล เพื่อขยายผลต่อไป

 3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีอาชีพ เพิ่มอายุของการปลดเกษียณของวัยทำางานให้สูงขึ้นทำาให้

ผู้สูงอายุมีอาชีพมีงานทำา ทำาให้ร่างกายแข็งแรงลดการเจ็บป่วยและลดการพึ่งพิง เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าตนเองมี

คุณค่าในตัวเอง การให้สังคมยกย่องยอมรับลูกหลานดูแลและมีรายได้สำาหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน

 4) ควรมีการศึกษาถึงศักยภาพของชุมชนและสภาพการผลิต การตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาดของแต่ละกลุ่ม

อาชีพอื่นภายในตำาบล เพื่อนำามาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนต่อไป
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 5)  ควรศกึษาวจิยัถงึวธิกีารรวมกลุม่และการสง่เสรมิสวสัดกิารใหแ้กผู่ส้งูอายใุนรปูแบบตา่งๆ ทีเ่หมาะสมกบัคณุลกัษณะ

ของกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มต่างๆ เช่น การรวมกลุ่มด้านการแพทย์สาธารณสุข และด้านการประกอบอาชีพ
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