
สรุปผลการด าเนนิงาน 
“แมญ่งิน่าน สืบสานฮีตฮอยล้านนา” 

วันที่ ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ – วันที่ ๑ ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน 

................................................ 
ที่มา 
 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดน่าน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการ
ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ด้วยการประสานงานของสส. สิรินทร รามสูต  จ านวน 
๒๗๐,๐๐๐ บาท ให้ด าเนินการจัดงาน “แม่ญิงน่าน สืบสานฮีตฮอยล้านนา” โดยมอบหมายให้ส านักงาน
เกษตรจังหวัดน่านเป็นผู้ประสานงานหลัก ในการจัดงานดังกล่าวได้น าเอาของดีท้ัง ๑๕ อ าเภอ มาจัดแสดง
และจ าหน่ายในงานซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนน่านในอดีต ได้แก่ การกิน การอยู่ การนุ่งซิ่น 
การพูด การแสดงออก บอกผ่านกิจกรรมดีๆท่ีสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรก าหนดขึ้น รวม ๗ กิจกรรมอาทิ 
การจัดแสดงผลงานและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ท้ัง ๑๕ อ าเภอ ท่ีเป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ของ “คนน่าน”การเดินแบบด้วยผ้าน่านจากนายแบบ นางแบบกิติมาศักด์ิ การแสดงและสาธิตพิธีกรรม
พื้นบ้านเช่น การสะเดาะเคราะห์ การผูกข้อมือ การเหยียบข๋างการใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ การประกวด 
“แม่ญิงงามในอดีต”เป็นต้น 
ผลการด าเนนิงาน 

๑. การจัดแสดงผลงานและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ท้ัง ๑๕ อ าเภอ ซึ่งกลุ่ม 
แม่บ้านเกษตรกรท้ัง ๑๕ อ าเภอได้น าเอาของดีแต่อ าเภอ เช่น กระบวนการผลิตและการย้อมผ้าด้วยสี
ธรรมชาติ การประกอบอาหารด้วยวัตถุดิบพื้นบ้าน ผ้าทอมือลายโบราณมาจัดแสดงในเต้นของแต่ละอ าเภอ
กิจกรรมนี้จัดให้มีการประกวดการเสนอผลงานและการประดับตกแต่งร้านแต่ละอ าเภอด้วยผลปรากฏว่า  

รางวัลที่ ๑ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอ าเภอบ้านหลวงโดยน าเสนอ “ไผ่”เพื่อชีวิตของคนอ าเภอบ้านหลวง และ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากไม้ไผ่เช่นข้าวหลวม การถักตอก หมวกจากตอก(ไม้ไผ่) 

      
   
 
 

 

 

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

นายวสิาร เตชะธีราวัฒน์  

และ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมแสดงความยนิดี 



 
รางวัลที่ ๒ 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอ าเภอบ่อเกลือซึ่งน า
เกลือภูเขา และงานฝีมือด้านจักสานด้วยหญ้า
สามเหล่ียม มาเผยแพร่ พร้อมท้ังจัดท าเป็น
ของฝากของท่ีระลึกซึ่ง เป็นการสร้างความ
น่าสนใจแก่ประชาชนนักท่องเท่ียว 
 

 

รางวัลที่ ๓ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
อ าเภอภู เพียงโดยน าเสนอศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้าน เช่นบายศรีสู่ขวัญ พร้องท้ังการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร เช่น มะไฟจีนเช่ือม    
น้ าผลไม้เพื่อสุขภาพ ขนมพื้นบ้าน 
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รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้แก่ร้านกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอ าเภอปัว 
 

 

ส าหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอ าเภอปัว ได้
น าเอาการทอผ้าพื้นเมือง ผ้าทอลายไทล้ือ 
พร้อมท้ังกระบวนการหมัก ย้อม ด้วยสี
ธรรมชาติ รวมถึงการออกแบบตัดเย็บด้วย
ฝีมือของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“แม่ญิงปัว” ได้น าเอาผ้าทอมือลายด้ังเดิม มาออกแบบและตัดเย็บให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 
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ล าดับที่ ๒ อ าเภอเวียงสา น าเสนอการแปรรูปอาหารจากข้าวธัญพืช และการจักสาน 

   

 

 

ผลิตภัณฑ์จากฝีมือสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอ าเภอเวียงสา 
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นายอุกริช พึ่งโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 

น าทีมหัวหน้าส่วนราชการเดินแบบประกอบด้วย 
วุฒิสมาชิกโสภณ ศรีมาเหล็ก นายบุญยัง เรือนกูล 
นายอ าเภอเมืองน่าน นายพายัพ สารเถื่อนแก้ว
สมาชิกสภาอง ค์การบริหาร ส่วน จังหวัดน่ าน      
นายประเสริฐ  เจริญดี ก านันต าบลกลางเวียง ผู้น า
ท้องถิ่น และคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
จังหวัด 

น่าน ร่วมเดินแบบ 

ความภาคภูมิใจในความ
เป็นน่าน ผ้าทอมือจาก 
“แม่ญิงน่าน”สวมใส่

สบาย หรูมีระดับ   
สไตล์ล้านนา 

2. การจัดแสดงเดินแบบด้วยผ้าน่านโดยแขกกิตติมศักด์ิจาก 15 อ าเภอคณะกรรมการแม่บ้าน 
เกษตรกรจังหวัดน่าน เชิญหัวหน้าส่วนราชการ คหบดี และผู้สนใจเดินแบบเพื่อประชาสัมพันธ์ “ผ้าน่าน” 
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 ส่ิงท่ีได้จากกิจกรรมนี้ นอกจากการสนุกสนานผ่อนคลาย 
ยังได้รับรู้ถึงการดูแลสุขภาพของ “แม่ญิงงามในอดีต”ว่า
มีการกิน การอยู่ แบบด้ังเดิม กินอาหารพื้นบ้าน ค านึงถึง
ความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการเป็นหลัก ซึ่งไป
ส่งเสริมการรณรงค์ด้านสมัชชาสุขภาพจังหวัดน่านอีกทาง
หนึ่งด้วย 

3. กิจกรรมการประกวดแม่ญิงงามในอดีตแต่ละอ าเภอส่งเข้าสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเข้าประกวดท่ีมี 
อายต้ัุงแต่60 ปีข้ึนไป เน้นการแต่งกายด้วยผ้าน่าน ผลปรากฏว่า 

รางวัลที่ ๑ นางลัดดา  นาม
สุภา สมาชิกก ลุ่มแม่บ้ าน
เกษตรกรจากอ าเภอภูเพียง  
อายุ 64 ป ี
รางวัลที่ 2 นางสมควร  โน
อินทร์ สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรจากอ าเภอนาน้อย  
อายุ 68 ปี 
รางวัลที่  3 มี 2 คน คือ  
นาง จันดี  สารเถื่ อนแก้ว 
ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม แ ม่ บ้ า น

เกษตรกรจากอ าเภอนาหมื่น  
อายุ 66 ปี   
และนางจ าปี  ค าฟู สมาชิก
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจาก
อ าเภอบ้านหลวง  อายุ 73 ปี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลมหาชนแม่ญิงงามในอดีต ได้แก่ 
นางพลอยเพชร  รัตนศิลา สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

จากอ าเภอเมืองน่านอายุ 63 ปี 
ซึ่งเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต าบลกองควาย

อ าเภอเมืองน่าน และมีธุรกิจจ าหน่ายผ้าทอเมืองน่าน ท้ัง
รูปแบบท่ีทันสมัยและลายด้ังเดิม ช่ือร้าน “ฝ้ายเงิน” 

 
 

-6- 



ความพร้อมของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรแต่ละอ าเภอท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 

4. กิจกรรมการประกวดร้องเพลงลกทุ่งแต่ละอ าเภอส่งนักร้องเข้าประกวด เงื่อนไข ต้องเป็น 

สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต้องสมัครเข้าร้องเพลงตามใบสมัคร ประเภทเพลงท่ีใช้ร้องเป็นเพลงลูกทุ่ง  
จะเป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วก็ได้จ านวน 1 เพลงและนักร้องต้องเป็นสมาชิกแม่บ้านพร้อมด้วยหางเครื่องอย่าง 
น้อย 6 -8 คนผลปรากฏว่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลที่ ๑ นางขนิษฐา  หมื่นค าเรือง สมาชิก
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจากอ าเภอภูเพียง   

ในผลงานเพลงสาวเพชรบุรี 

 

 

รางวัลที่ 3 นางอรพิน  แซ่ย่างสมาชิกกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรจากอ าเภอสองแคว ใน

ผลงานเพลง 

 

 

รางวัลที่ ๒ นางพิมพรรณ  สุขย่ิง สมาชิก
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจากอ าเภอบ้านหลวง

ในผลงานเพลงล้านนาไทย 
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๕. การแสดงและสาธิตพิธีกรรมพื้นบ้าน 
เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ ของชาวจังหวัดน่านให้กับสาธารณชนได้รับรู้ 

และเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้เชิญ ปราชญ์และภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีมีความรู้เฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 
พิธีกรรม  ได้แก่ การส่งเคราะห์ บายศรีสู่ขวัญผูกข้อมือ การเหยียบขางรักษาโรค งานศิลปะประดิษฐ์ 
จากใบตอง ดอกไม้จากใบเตย พร้อมท้ังให้นักท่องเท่ียวหรือผู้สนใจเข้าร่วมพิธีกรรมโดยมีลุงปั่น นันสว่าง 
ปราชญ์และผู้รู้ด้านพิธีกรรมจากต าบลถืมตอง มาเป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งกิจกรรมนี้สร้างความสนใจให้กับ
ประชาชนคนน่านและนักท่องเท่ียวแวะเวียนมาใช้บริการไม่ขาดสาย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

คุณทรงยศและสส.สิรินทร  รามสูต มาสะเดาะเคราะห์ก่อนเดินทางไปประเทศอาเซอร์ไบร์จาน 
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  ในการเปิดงานคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดน่านได้เรียนเชิญรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ มาเป็นประธานเปิดงานและได้เยี่ยมชมกิจกรรมการแสดง
กิจกรรมผลงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจากทุกอ าเภอ โดยมี นายอุกริช  พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ท้องถิ่น และสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรจังหวัดน่านท้ัง ๑๕ อ าเภอ ให้การต้อนรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานทักทายสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร ท้ัง ๑๕ อ าเภอ ท่ีมาให้ 

การต้อนรับ 

นายอุกริช  พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 
กล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการ 
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ตีฆ้องเปิดงาน “แม่ญิงน่าน
สืบสานฮีตฮอยล้านนา” 
ท่ามกลางคนให้ก าลังใจ

อย่างคับค่ัง 

ประมวลภาพการเปิดงาน “แม่ญิงน่านสืบสานฮีตฮอยล้านนา” สะท้อนบทบาทผู้หญิงยุคใหม่ท่ีมี
ความสามารถในการกล้าแสดงออกต่อสาธารณะ และความเพียบพร้อมสวยงามด้วยผ้าน่าน “ ซิ่นม่าน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยมี
นางพวงแก้ว พรมมิ ประธานกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรจังหวัดน่าน เป็น

ผู้กล่าวรายงาน 
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

สรุปผลการประเมินจากการประเมินผลการจัดงานแม่ญิงน่าน สืบสานฮีตฮอยล้านนนา ปี ๒๕๕๖  
มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน และเพื่อทราบระดับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการจัดงานรูปแบบนี้ ในอนาคตและเพื่อน าผลการประเมินไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัด
งานครั้งต่อไป การประเมินผลการจัดงานครั้งนี้ใช้แบบสอบถามคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัด
น่าน สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีมาจัดแสดงผลงานและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แม่บ้านเกษตรกร และ
ประชาชนท่ัวไปท่ีเข้าร่วมงาน ในมิติด้านข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ด้านความพึงพอใจในการร่วมงาน และ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดงานลักษณะนี้ในอนาคต สรุปผลการประเมินดังนี้ 

๑. การประเมินผลด้านข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล 
จากการประเมินผลการจัดงานแม่ญิงน่าน สืบสานฮีตฮอยล้านนา ปี ๒๕๕๖ โดยใช้เครื่องมือ

แบบสอบถามคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดน่าน สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีมาจัดแสดงผล
งานและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ และประชนท่ัวไปท่ีเข้าร่วมงานด้านข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลใน ๓ ประเด็นได้แก่ 
ประเด็นเพศ ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมงานเป็นเพศหญิงร้อยละ ๘๐ เนื่องจากเป็นงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
ประเมินอายุส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมงานมีอายุ ระหว่าง ๔๑-๖๑ ปีคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๕ และประเด็นการศึกษา 
ผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่มีการศึกษามัธยม มากท่ีสุดท่ีร้อยละ ๔๔.๖๒ 

    2. การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
จากการประเมินผลการจัดงานแม่ญิงน่าน สืบสานฮีตฮอยล้านนา ปี ๒๕๕๖ โดยการสอบถาม

คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดน่าน สมาชิกแม่บ้านเกษตรกรท่ีมาจัดแสดงผลงานและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์และประชาชนท่ัวไปท่ีเข้าร่วมงาน ในด้านความพึงพอใจผู้เข้าร่วมงาน 10 ประเด็นได้แก่ ประเด็น
การประชาสัมพันธ์การจัดงาน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์ปานกลาง ท่ีร้อยละ 41.54 
ประเด็นความน่าสนใจของการจัดงานผู้เข้าร่วมวานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมากท่ีร้อยละ 44.62 
ประเด็นช่วงเวลาในการจัดงานผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 40.10 
ประเด็นสถานท่ีในการจัดงานผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก ท่ีสุดท่ีร้อยละ 49.23 
ประเด็นกิจกรรมในงานเหมาะสมกับฮีตฮอยเมืองน่านผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ท่ีร้อยละ 
46.15 ประเด็นแสงเสียงในงานผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมาก ท่ีร้อยละ 41.10 ประเด็น
การจัดงานครั้งนี้มีประโยชน์ผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากท่ีสุดท่ีสุด ท่ีร้อยละ 44.62 ประเด็น
ท่านได้รับประโยชน์จากการจัดงานครั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมากท่ีร้อยละ 43.08 
ประเด็นความสะดวกและความสะอาดของห้องน้ าผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจระดับมาก ท่ีร้อยละ 47.69 
และประเด็นสถานท่ีท้ิงขยะ ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจระดับมากท่ีร้อยละ 43.18 
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   3. การประเมินผลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการจัดในอนาคต 

จากการประเมินผลการจัดงานแม่ญิงน่าน สืบสานฮีตฮอยล้านนา ปี ๒๕๕๖ โดยการสอบถาม
คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดน่าน สมาชิกแม่บ้านเกษตรกรท่ีมาจัดแสดงผลงานและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์และประชาชนท่ัวไปท่ีเข้าร่วมงาน ในด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการจัดงานรูปแบบนี้รั้ง
ต่อไปใน 2 ประเด็นได้แก่ประเด็นความคิดเห็นการจัดงานครั้งต่อไป ผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการ
จัดปีละ 2 ครั้ง ท่ีร้อยละ 61.10 และประเด็นข้อเสนอแนะผู้ร่วมงานส่วนใหญ่เสนอแนะเรื่องเกี่ยวกับ ควรให้
มีการประชาสัมพันธ์มากขึ้น ควรให้มีงานเป็นประจ าทุกปี และเน้นการแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองน่าน 
         4.ข้อเสนอแนะการประเมินผล 

จากการประเมินผลการจัดงานแม่ญิงน่าน สืบสานฮีตฮอยล้านนา ปี ๒๕๕๖ ท่ีมีการประเมินผลความ
พึงพอใจและความคดเห็นของผู้เข้าร่วมงาน ท่ีต้องเสนอแนะดังนี้ 

4.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
- การพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ควรด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมในลักษณะการบูรณาการควรมี

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั้งระบบ และมีกลไกในการขับเคล่ือนท่ีพึ่งพาตนเองได้ในระบบ
เครือข่าย 

-  การเสริมสร้างองค์กรกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้ก้าวหน้าและเข้มแข็ง ควรพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ พัฒนาระบบตลาด ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นนวัตกรรมท่ีสร้างสรรค์ 

4.2 ข้อเสนอแนะกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
-  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรควรส่ังสม สืบสานองค์ความรู้ วัฒนธรรม จารีตประเพณี พัฒนาภูมิปัญญา

ท้องถิ่นเข้าเป็นภูมิปัญญาสากล เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็ง เศรษฐกิจครอบครัว ชุมชน 
และสังคม 

-  การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ให้ได้มาตรฐานรับรอง 
-  สร้างระบบเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพื่อเป็นกลไกการขับเคล่ือน ในการสร้างเศรษฐกิจและ

บริการสังคม 
-  ควรด าเนินการพัฒนาระบบการตลาดของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
4.3 ข้อเสนอแนะด้านวิชาการ 
-  ควรน าผลการประเมินผลการจัดงานครั้งนี้ไปเป็นแนวทางและประยุกต์ใช้ในการจัดงานรูปแบบนี้

ในอนาคตต่อไป 
-  ควรน าผลการประเมินผลการจัดงานครั้งนี้ ไม่เผยแพร่สู่สาธารณชน เป็นต้นแบบในการจัดงานของ

กลุ่มและเครือข่ายอื่นท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันในอนาคต 
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บทส่งท้าย 
  ความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นในการจัดงาน “แม่ญิงน่านสืบสานฮีตฮออยล้านนา” นอกจากตัวของ
คณะกรรมการแม่บ้านเกษตรจังหวัดน่าน และสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั้ง ๑๕ อ าเภอแล้ว ยังมีหน่วยงาน
ภาคีท่ีให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็น หัวหน้าส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง เทศบาลเมื องน่าน สถานีต ารวจภูธร
จังหวัดน่าน ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องท่ี ตลอดจนพี่น้องประชาชนคนน่าน ท่ีมีส่วนช่วยในการขับเคล่ือนจนบรรลุ
วัตถุประสงค์ ล้วนเกิดจากกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมท้ังส้ินส่ิงท่ีเป็นตัวบ่งบอกความส าเร็จอีกประการ
หนึ่งก็คือ รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในห้วงเวลาจัดงาน ๒ วัน ๑ คืน มีเงินหมุนเวียนท่ีได้จากการ
ประมวลผล จ านวน ๕๒๐,๓๐๐ บาท ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรของแต่ละ
อ าเภอ นับว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดน่านอีกทางหนึ่งด้วย 
 

ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน ในฐานะผู้ประสานงานหลักต้องขอขอบพระคุณใน 
ความร่วมมือในการจัดงานนี้อีกครั้งหนึ่ง 
 
      ทีมจัดการความรู้ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน 
        มกราคม ๒๕๕๗ 
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