ปั จจัยในการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มทาขนมบ้านคลองย่าหนัด
ตาบลเกาะกลาง อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนภายในกลุ่มทา
ขนมบ้ านคลองย่าหนัดอตาบลเกาะกลาง อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 2. เพื่อศึกษาการบริหาร
จัดการการของกลุ่มทาขนมบ้ านคลองย่าหนัด ตาบลเกาะกลาง อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 3. เพื่อ
ศึกษาการสร้ างมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทาขนมบ้ านคลองย่าหนัด ตาบลเกาะกลาง
อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้ แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่
ในหมู่ท่ี 4 บ้ านคลองย่าหนัด ตาบลเกาะกลาง อาเภอ เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จานวน 843 คนได้ ขนาด
กลุ่มตัวอย่าง 271 คนสถิติท่ใี ช้ คือค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยใน
การสร้ างความเข้ มแข็งของกลุ่มทาขนมบ้ านคลองย่าหนัด ตาบลเกาะกลาง อาเภอเกาะลันตา จังหวัด
กระบี่ ดังนี้
1. ด้ านการมีส่วนร่วมไม่เปิ ดโอกาสให้ บุคคลภายนอกมีส่วนในการเสนอวิธีหรือแนวทาง
การแก้ ไขปัญหาของกลุ่มและกฎระเบียบบางข้ อไม่สอดคล้ องกับชุมชน
2. ด้ านการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์สินค้ าไม่ท่วั ถึงและการดาเนินการของกลุ่มไม่
สอดคล้ องกับแผนที่วางไว้
3. ด้ านมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาคารที่ทาการกลุ่มยังไม่เสร็จสมบูรณ์และกล่องบรรจุ ภัณฑ์
ไม่ได้ มาตรฐาน

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ในมาตรา 283 ได้ ให้ ความสาคัญกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลและจัดทาบริการสาธารณะเพื่อให้ เกิดประโยชน์กบั ประชาชนใน
ท้องถิ่นโดยมีความเป็ นอิสระในการกาหนดนโยบายการบริหารการจัดการสาธารณะการบริหารงานบุคคล
การเงินและการคลังและมีอานาจหน้ าที่ของตนเองโดยเฉพาะโดยต้ องคานึงถึงความสอดคล้ องกับการ
พัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็ นส่วนรวมด้ วยองค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งเป็ นองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีความใกล้ ชิดกับวิถีชีวิตของประชาชนในท้ องถิ่นมากที่สดุ มีบทบาทตามอานาจ
หน้ าที่ครอบคลุมทั้งในด้ านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมซึ่งมีบทบาทหน้ าที่ครอบคลุมกว่าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่มี ีเศรษฐกิจและสังคมและบทบาทหน้ าที่สาคัญประการหนึ่งในด้ านเศรษฐกิจ
คือการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชนให้ มีความเข้ มแข็ง (ธีระพลอรุณะกสิกร, 2550, น.34)
การเปลี่ยนแปลงสภาพของสังคมโลกในปัจจุบันที่เป็ นไปอย่างรวดเร็วตามยุคของโลกไร้ พรมแดนทา
ให้ ประเทศต่างๆถูกบีบให้ เข้ าหาระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่มีการผูกขาดอยู่เฉพาะของกลุ่มนายทุนที่
มุ่งหวังจะหาผลกาไรให้ กบั ตนเองและกลุ่มพวกพ้ องให้ มากที่สุดโดยมิได้ คานึงถึงความพอเพียงและ
ทรัพยากรธรรมชาติท่มี ีอยู่อย่างจากัดซึ่งจะต่างกันกับหลักแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หัวที่ทรงพระราชดารัสไว้ ให้ ปวงชนชาวไทยได้ ใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินชีวิตซึ่งเป็ น
ปรัชญาที่ช้ ีถึงแนวทางปฏิบัติตนในทางสายกลางโดยคานึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลและ
สร้ างภูมิค้ ุมกันที่ดีในตัวเพื่อรองรับต่อความเสี่ยงตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลางของความไม่ประมาทโดย
มีความรอบรู้มีความรอบคอบมีข้อมูลมีความระมัดระวังมีคุณธรรมมีภมู ิปัญญาตลอดจนการรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกดังนั้นการที่จะพัฒนาประเทศไทยให้ สามารถยืนอยู่ได้ ในสภาวะสังคม
ปัจจุบันก็จาเป็ นที่จะต้ องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางของการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไว้
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปั จจุ บันด้ วย (สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2555, น.57)

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ข้ อมูลที่ได้ จากการวิจัยครั้งนี้จะสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนภายในกลุ่มทาขนมบ้ านคลองย่าหนัดตาบล
เกาะกลางอาเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่
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2. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการการของกลุ่มทาขนมบ้ านคลองย่าหนัดตาบลเกาะกลางอาเภอ
เกาะลันตาจังหวัดกระบี่
3. เพื่อศึกษาการสร้ างมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทาขนมบ้ านคลองย่าหนัด
ตาบลเกาะกลางอาเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่
ความหมายของชุมชนเข้มแข็ง
ความเข้ มแข็งหมายถึงการทางานทากิจกรรมต่างๆของกลุ่มที่ก่อให้ เกิดความมั่นคงยั่งยืน
และสามารถตอบสนองความต้ องการของสมาชิกกลุ่มมีการขยายผลตอบสนองความต้ องการของ
สมาชิกได้ จนทาให้ กลุ่มสามารถพัฒนาและขยายกิจกรรมทาให้ เกิดผลกาไรมีความก้ าวหน้ าสามารถดูแล
ช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มด้ วยกันเองได้ (ไพบูลย์วัฒนศิริธรรม, 2551, น. 12)
การสร้ างความเข้ มแข็งหมายความถึงกระบวนการเพื่อจัดเตรียมทรัพยากรบุคคลเพื่อกาหนด
ประเด็นปัญหาและพัฒนาทางเลือกของกลุ่มคนเป้ าหมายเพื่อ ดาเนินกิจกรรมที่เน้ นการมีส่วนร่ วม
และเครือข่ายความร่วมมือโดยอาศัยกระบวนการกลุ่มและกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพลัง
อานาจในการควบคุมทรัพยากรภายนอกและความเชื่อมั่นภายในตัวบุคคล (พัชรินทร์สริ สุนทรและ
ยุพินเถื่อนศรี, 2551, น. 87)
ความจาเป็ นในการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งและพัฒนากลุ่มสมาพันธ์องค์การการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเป็ นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดความเข้ มแข็งให้ แก่สังคมทั้งนี้
เนื่องจากการมีส่วนร่วมของชุมชนสามารถสร้ างการยอมรับในคุณค่าของสังคมและวัฒนธรรมร่วมของ
ชุมชนซึ่งอาจนามาสู่การเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานที่ไม่พึงประสงค์ของชุมชนและเกิดการตัดสินใจที่มี
เหตุผลและความรับผิดชอบร่วมกันของสมาชิกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมซึ่งเป็ นหลักการบริหารบน
พื้นฐานของความเท่าเทียมและการเปิ ดโอกาสให้ ชุมชนมีการร่วมกันตัดสินใจในสิ่งที่จาเป็ น (กรมพัฒนาชุมชน,
2549, น. 41 - 43)
แนวคิดและความจาเป็ นในการเสริมสร้ างกลุ่มโดยสรุปได้ ว่าการส่งเสริมการรวมกลุ่ม หรือเสริมสร้ าง
องค์กรประชาชนนั้นในช่ วงแรกอาจจะเป็ นไปเพื่อการแลกเปลี่ยนเพิ่ มพูนความรู้หรือประสบการณ์
ระหว่างบุคคลที่เข้ าร่ วมกลุ่มต่อมาการเสริ มสร้ างการรวมกลุ่มจัดเป็ นปั จจัยที่สาคัญในการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสาร้ างเพื่อสร้ างพลังในการต่อรองกับภายนอกหรือเพื่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ าง
ทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มพัฒนาขีดความสามารถในระดับหนึ่งและมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ปาริชาติวลัยเสถียรและคณะ, 2551, น. 393)
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ปั จจัยที่ทาให้ กลุ่มเกิดการพัฒนาเข้ มแข็งและมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้ างความเข้ มแข็งให้
กลุ่มนั้นจาเป็ นต้ องศึกษาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้ องอันจะส่งเสริมให้ เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลซึ่งมีนักวิชาการสรุปไว้ อย่างน่าสนใจ
สรุปปั จจั ย ที่ช่ ว ยผลั ก ดัน ให้ ชุ มชนมีความเข้ มแข็งว่ า มี 2 ระดับคือระดับชาวบ้ านได้ แก่ การ
มีความสามัคคีและมีการรวมกลุ่มมีส่วนร่ วมในกิจกรรมชุมชนเคารพในกฎระเบียบกติกาของชุมชน
ภูมิใจในงานของตนเองผู้ด้อยโอกาสได้ รับ ความช่ วยเหลือรู้ จักหน้ าที่ของตนเองมีความคิดเป็ นของ
ตนเองและมีเหตุผลมีความเสียสละและเอื้ออาทรต่อธรรมชาติและระดับผู้นาชาวบ้ านได้ แก่ ชาวบ้ านมี
ความศรั ทธาเข้ าใจปั ญหาของชุ มชนมีเป้ าหมายชัดเจนมีประสบการณ์ช้ ีนาชาวบ้ านเป็ นต้ นแบบของความ
เสียสละรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ (กรมพัฒนาชุมชน, 2549, น. 42)
ปั จจั ยที่มีอิทธิพลต่ อความมีประสิทธิภาพของกลุ่มได้ แก่ภาวะแวดล้ อมในองค์การลักษณะงาน
และ/หรือกิจกรรมสมาชิกกลุ่มกระบวนการกลุ่มโยมีรายละเอียดดังนี้ (ปภาวดีประจักษ์ศุภนิติและคณะ,
2546, น. 24 - 126)
1. ภาวะแวดล้ อมในองค์การได้ แก่วัฒนธรรมองค์การโครงสร้ างองค์การลาดับขั้นการบังคับ
บัญชาการจัดสานักงานและการสนับสนุนด้ านทรัพยากร
2. ลักษณะงานและ/หรือกิจกรรมได้ แก่ความยากและซับซ้ อนของกิจกรรมผลของงานที่มีต่อ
สังคมความเกี่ยวข้ องกับค่านิยมการดาเนินชีวิตหรือทักษะเฉพาะของสมาชิกกลุ่มความเข้ าใจของสมาชิก
เข้ าใจระดับความสาเร็จที่ต้องการความชัดเจนของวิธดี าเนินงาน
3. สมาชิกกลุ่มควรมีทกั ษะสาคัญดังนี้ความสามารถเหมาะสมกับกิจกรรมกลุ่มความเหมาะสม
ด้ า นความสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งกลุ่ ม ตามทฤษฎี พ้ ื นฐานความสัม พั น ธ์ ร ะหว่า งบุคคลกลุ่มจะทางานได้
อย่างราบรื่นและเหมาะสมถ้ าสมาชิกกลุ่มมีความต้ องการที่สอดคล้ องกันในด้ านความต้ องการที่จะรวมเป็ น
ส่วนหนึ่งความต้ องการที่จะควบคุมความต้ องการความเป็ นมิตรและการมีสถานภาพที่เหมาะสม
4. กระบวนการกลุ่มหมายถึงการผสมผสานปัจจัยนาเข้ าซึ่งได้ แก่สภาวะแวดล้ อมลักษณะงาน
และ/หรื อกิจกรรมและลั กษณะของสมาชิ กด้ วยกันโดยใช้ ประโยชน์ จากกลไกส าคัญหรื อกระบวนการ
ผสมผสานซึ่งได้ แก่การจัดการประชุมการกาหนดบทบาทความรับผิดชอบของกลุ่มการกาหนดภารกิจของ
กลุ่มกติกาการประชุมและการบริหารความขัดแย้ งโดยกระบวนการกลุ่มที่มีประสิทธิภาพจะก่อให้ เกิดสิ่ง
นาออกที่มีประสิทธิภาพ
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ลักษณะการสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม
ลักษณะการสร้ างความเข้ มแข็งของกลุ่มมีปัจจัย ที่สาคัญ 3 ประการได้ แก่ (วุฒิชัยหลักเมือง,
2549, น. 78 - 94)
กรมพัฒนาชุมชน (2549, น. 49) ชุมชนที่มีความเข้ มแข็งคือชุมชนที่มีลักษณะดังนี้ชุมชนที่
คนในชุ มชนสามารถด ารงอยู่ อย่ างมี ศั กดิ์ ศรี ไม่ รอคอยความช่ วยเหลื อจากภายนอกมี ความสามารถในการ
พึ่งตนเองคนในชุมชนมีความมั่นคงปลอดภัยในการดารงชีวิตมีวิสัยทัศ น์สามารถคาดการณ์ปัญหาที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตและมองเห็นแนวทางการแก้ ไขปั ญหาเหล่านั้น คนในชุมชนมีความรักและหวงแหน
ชุมชนและลักษณะที่สาคัญของชุมชนเข้ มแข็งคือ (สุภาพรมากแจ้ งและพรศิริกองนวล, 2548, น. 18)
1. สมาชิกของชุมชนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและชุมชน
2. สมาชิกของชุมชนพร้ อมที่จะร่วมกันจัดการกับปัญหาของตนและชุมชน
3. มีกระบวนการของชุ มชนที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจนเป็ นวิถีของชุมชนภายใต้ การ
สนับสนุนของผู้นาองค์กรชุมชนในลักษณะเปิ ดโอกาสให้ กบั สมาชิกทั้งมวลเข้ ามามีส่วนร่วมโปร่งใสและ
พร้ อมที่จะให้ ตรวจสอบ
4. สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินสถานการณ์ของชุมชนกาหนดวิสยั ทัศน์ร่วมร่วมคิด
ตัดสินใจดาเนินงานติดตามและประเมินผลการแก้ ปัญหาและการพัฒนาของชุมชนผ่านกระบวนการ
ชุมชน
5. สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรู้ผ่านการเข้ าร่วมในกระบวนการของชุมชน
6. มีแผนของชุ มชนที่เป็ นการพัฒนาทุกๆด้ านของชุมชนโดยการพึ่งตนเองเอื้อประโยชน์ต่อ
สมาชิกและเป็ นการพัฒนาที่ย่งั ยืน
7. การพึ่งการช่วยเหลือจากภายนอกเพื่อให้ ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
8. มีเครือข่ายความร่ วมมือกับภาคีการพัฒนาในลักษณะของการมีความสัมพันธ์ท่เี ท่าเทียมกัน
9. เป็ นชุมชนสงบสุขโดยพัฒนาคนให้ มีคุณภาพมีคุณธรรมและมีความสุข
10. เป็ นการพัฒนาแบบยั่งยืนทาให้ ชุมชนดารงอยู่และดารงต่อไปได้ โดยไม่ล่มสลาย
การเสริมสร้ างและพัฒนาความเข้ มแข็งของกลุ่มและชุ มชนมีกระบวนการที่หลากหลายบาง
กระบวนการสามารถน าไปใช้ ได้ ทัน ทีแ ต่ บ างกระบวนการต้ องมีการน าไปปรั บ และประยุ กต์ใช้ ให้
เหมาะสมกับ บริ บ ทของกลุ่ มซึ่ งวิ ธีการเสริ มสร้ า งความเข้ มแข็งของชุ มชนการส่ งเสริ มกระบวนการ
เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนโดยพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนและการส่งเสริ มกระบวนการเสริ มสร้ าง
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ความเข้ มแข็งของชุ มชนโดยการพั ฒนาแบบมีส่วนร่ วมของชุ มชนเป็ นต้ นนอกจากนี้ยังมีนักวิชาการ
จานวนหนึ่ งได้ ศึกษาและอธิบ ายเกี่ยวกับหลักการเสริมสร้ างและพัฒนาความเข้ มแข็งของชุมชนไว้
ชุมชนเข้ มแข็งทางเลือกใหม่ของการพัฒนาการสร้ า งความเข้ มแข็งของชุมชนประกอบด้ วยขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ (อนุรักษ์ปัญญานุวัฒน์, 2548, น. 113 - 114)
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา

อาชีพ

ลักษณะการสร้ างความเข้ มแข็งของกลุ่ม
สมาชิกของกลุ่มมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองแลชุมชนที่
จะแก้ ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็ นอยู่ของตนเอง
สมาชิกของกลุ่มพร้ อมที่จะร่วมกันจัดการกับปัญหาของตนเอง
สมาชิกของกลุ่มเกิดการเรียนรู้ผ่านการร่วมมือในกระบวนการ
ของชุมชน
กลุ่มมีแผนที่ประกอบด้ วยการพัฒนาทุกด้ านของกลุ่มที่มุ่งการพึง
พาตนเองเอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกของกลุ่มทุกๆคนและหวังผล
การพัฒนาที่ย่งั ยืน
การพึ่งความช่วยเหลือจากภายนอกเป็ นการพึ่งพาเพื่อให้ กลุ่ม
สามารถพึ่งตนเองได้ ในที่สดุ ไม่ใช่การพึ่งพาตลอด

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถามที่ผ้ ูวิจัยพัฒนามาจากยุทธนาพันธ์หญ้ า
(2555 : 63) ซึ่งทาการวิจัยเรื่อง “การสร้ างความเข้ มแข็งของกลุ่มสตรีเครื่องแกงหมู่ท่ี 3 ตาบลห้ วยนา้
ขาวอาเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่” แบ่งออกเป็ น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามได้ แก่เพศอายุสถานภาพระดับ
การศึกษาอาชีพรายได้ ต่อเดือนลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบเลือกตอบ (Check List)
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ตอนที่ 2 คาถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตั้งแต่มากที่สุด – น้ อยที่สุดเกี่ยวกับการสร้ างความ
เข้ มแข็งของกลุ่มทาขนมบ้ านคลองย่าหนัดตาบลเกาะกลางอาเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ประกอบด้ วยคาถามซึ่ง
แบ่งออกเป็ น 3 ด้ านคือด้ านการมีส่วนร่วมด้ านการบริหารจัดการและด้ านมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์

วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้วิจัยใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS (Statistical
Package For Social Sciences) เพื่อหาค่าสถิติดังนี้
1. ค่าร้ อยละ (Percentage)
2. ค่าเฉลี่ย (Mean)
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิ จั ยเรื่ อง การสร้ างความเข้ มแข็งของกลุ่ มทาขนมบ้ านคลองย่ าหนั ด ตาบลเกาะกลาง
อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้ างความเข้ มแข็งของกลุ่มทาขนมบ้ านคลอง
ย่าหนัด ในด้ านการมีส่วนร่วม ด้ านการบริหารจัดการ และด้ านมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเพื่อ
ศึกษาปัญหา และข้ อเสนอแนะ ในการส่งเสริมการสร้ างความเข้ มแข็งของกลุ่มทาขนมบ้ านคลองย่าห
นัด ตาบลเกาะกลาง อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ผู้วิจัยได้ พัฒนาแบบสอบถามเพื่อเป็ นเครื่องมือใน
การศึกษากลุ่มเป้ าหมาย โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนบ้ านคลองย่าหนัด จานวน 271 คน
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ แบ่งเป็ น 3 ตอน ตามลาดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นข้ อมูลส่วนบุคคลประกอบด้ วย คาถามเกี่ยวกับ
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
ตอนที่ 2 วิเคราะห์การสร้ างความเข้ มแข็งของกลุ่มทาขนมบ้ านคลองย่าหนัด ตาบล เกาะกลาง
อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน ประกอบด้ วย ด้ านการมีส่วนร่วม ด้ านการบริหาร
จัดการ และด้ านมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์

390

ตอนที่ 3 วิเคราะห์ปัญหาและข้ อเสนอแนะการสร้ างความเข้ มแข็งของกลุ่มทาขนมบ้ านคลองย่าหนัด
ตาบลเกาะกลาง อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยการวิเคราะห์สรุปผลค่าความถี่

สรุปผลการวิจยั
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ระดับการศึกษาอยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีอาชีพรับจ้ าง
2. การสร้ างความเข้ มแข็งของกลุ่มทาขนมบ้ านคลองย่าหนัด ตาบลเกาะกลาง อาเภอเกาะลันตา
จังหวัดกระบี่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า ด้ านการมีส่วนร่วม
มีค่าเฉลี่ ยสูงสุด 2.96 รองลงมา คือ ด้ านการบริ หารจัดการ มีค่าเฉลี่ ย 2.95 และด้ านมาตรฐาน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 2.74 ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้ านพบว่า
2.1 ด้ านการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.96 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า ท่านได้ เข้ ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมหรือการประชุม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.03 รองลงมา
ท่านได้ รับทราบเกี่ยวกับการดาเนินงานของกลุ่ม มีค่าเฉลี่ย 2.97 และท่านมีส่วนในการเสนอวิธีหรือ
แนวทางการแก้ ไขปัญหาของกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 2.90
2.2 ด้ านการบริหารจัดการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.95 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้ อ พบว่ า กลุ่มมีการกาหนดแผนปฏิบัติงานประจาปี มีค่าเฉลี่ ยสูงสุด 3.13 รองลงมา ท่านมีการ
สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ ม มีค่าเฉลี่ ย 2.97 และท่านมีความสามารถในการปรั บเปลี่ ยนแปลงบทบาท
หน้ าที่ของคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มตามได้ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 2.80
2.3 ด้ านมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.94
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ท่านมีส่วนในการหาตลาดรองรับผลผลิตหรือ สินค้ าในกลุ่ม มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3.02 รองลงมา ผลผลิตหรือสินค้ าในกลุ่มใช้ วัตถุดิบจากแหล่งที่มีในท้ องถิ่นทั้งหมด มีค่าเฉลี่ย
2.96 และความนิยมของผลผลิตหรือสินค้ าได้ รับการตอบสนองจากตลาด มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 2.85
3. วิเคราะห์ปัญหา และข้ อเสนอแนะการสร้ างความเข้ มแข็งของกลุ่มทาขนมบ้ านคลองย่าหนัด
ตาบลเกาะกลาง อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ดังนี้
3.1 ด้ านการมีส่วนร่วม ไม่เปิ ดโอกาสให้ บุคคลภายนอกมีส่วนในการเสนอวิธีหรือแนวทาง
การแก้ ไขปัญหาของกลุ่มและ กฎระเบียบบางข้ อไม่สอดคล้ องกับชุมชน
3.2 ด้ านการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์สินค้ าไม่ท่วั ถึงและ การดาเนินการของกลุ่ม
ไม่สอดคล้ องกับแผนที่วางไว้
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3.3 ด้ านมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาคารที่ทาการกลุ่มยังไม่เสร็จสมบูรณ์และกล่อง
บรรจุภัณฑ์ไม่ได้ มาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ
1. หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานจากองค์การบริหารส่วนตาบล หรือคณะกรรมการบริหารของ
กลุ่มอาชีพ ควรส่งเสริมให้ ประชาชนในหมู่บ้านได้ รับทราบ และเห็นถึงความสาคัญและประโยชน์ของการ
รวมกลุ่มอาชีพ
2. กลุ่มอาชีพควรมีการสารวจและจัดลาดับปัญหาความต้ องการของกลุ่มอาชีพ
3. กลุ่มอาชีพควรมีการร่ วมกันวางแผนงานและกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ ซึ่งควรมีการเชิญผู้แทน
จากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจ
และผู้แทนจากกลุ่มอาชีพอื่นเข้ ามามีส่วนร่วมด้ วย
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