
 

 

ปัจจยัในการสรา้งความเขม้แข็งของกลุ่มท าขนมบา้นคลองย่าหนดั 

ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี ่

 

นายธีรยุทธ เหล่ชาย* 

ดร.มยุรี โยธาวุธ** 

บทคดัย่อ 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนภายในกลุ่มท า

ขนมบ้านคลองย่าหนัดอต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี 2. เพ่ือศึกษาการบริหาร

จัดการการของกลุ่มท าขนมบ้านคลองย่าหนัด ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี 3. เพ่ือ

ศึกษาการสร้างมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑข์องกลุ่มท าขนมบ้านคลองย่าหนัด ต าบลเกาะกลาง

อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่

ในหมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด ต าบลเกาะกลาง อ าเภอ เกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี จ านวน 843 คนได้ขนาด

กลุ่มตัวอย่าง 271 คนสถิติที่ใช้คือค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยใน

การสร้างความเข้มแขง็ของกลุ่มท าขนมบ้านคลองย่าหนัด ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลันตา จังหวัด

กระบ่ี ดังน้ี  

1.  ด้านการมีส่วนร่วมไม่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนในการเสนอวิธีหรือแนวทาง 

การแก้ไขปัญหาของกลุ่มและกฎระเบียบบางข้อไม่สอดคล้องกบัชุมชน 

2.  ด้านการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์สินค้าไม่ทั่วถึงและการด าเนินการของกลุ่มไม่

สอดคล้องกบัแผนที่วางไว้ 

3.   ด้านมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาคารที่ท  าการกลุ่มยังไม่เสร็จสมบูรณ์และกล่องบรรจุภัณฑ์

ไม่ได้มาตรฐาน 

 

 

*  นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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บทน า 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ในมาตรา 283 ได้ให้ความส าคัญกบั

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลและจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือให้เกดิประโยชน์กบัประชาชนใน

ท้องถิ่นโดยมีความเป็นอสิระในการก าหนดนโยบายการบริหารการจัดการสาธารณะการบริหารงานบุคคล

การเงินและการคลังและมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะโดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการ

พัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลซ่ึงเป็นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึงที่มีความใกล้ชิดกบัวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นมากที่สดุมีบทบาทตามอ านาจ

หน้าที่ครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกจิสังคมและวัฒนธรรมซ่ึงมีบทบาทหน้าที่ครอบคลุมกว่าแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติที่มีเศรษฐกจิและสงัคมและบทบาทหน้าที่ส าคัญประการหน่ึงในด้านเศรษฐกจิ

คือการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชนให้มีความเข้มแขง็ (ธรีะพลอรุณะกสกิร, 2550, น.34) 

 การเปล่ียนแปลงสภาพของสงัคมโลกในปัจจุบันที่เป็นไปอย่างรวดเรว็ตามยุคของโลกไร้พรมแดนท า

ให้ประเทศต่างๆถูกบีบให้เข้าหาระบบเศรษฐกจิแบบทุนนิยมที่มีการผูกขาดอยู่เฉพาะของกลุ่มนายทุนที่

มุ่งหวังจะหาผลก าไรให้กบัตนเองและกลุ่มพวกพ้องให้มากที่สุดโดยมิได้ค านึงถึงความพอเพียงและ

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากดัซ่ึงจะต่างกนักบัหลักแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงที่พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชด ารัสไว้ให้ปวงชนชาวไทยได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตซ่ึงเป็น

ปรัชญาที่ช้ีถึงแนวทางปฏบัิติตนในทางสายกลางโดยค านึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลและ

สร้างภมิูคุ้มกนัที่ดีในตัวเพ่ือรองรับต่อความเสี่ยงต้ังอยู่บนพ้ืนฐานทางสายกลางของความไม่ประมาทโดย

มีความรอบรู้มีความรอบคอบมีข้อมูลมีความระมัดระวังมีคุณธรรมมีภมูิปัญญาตลอดจนการรู้เทา่ทนัการ

เปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกดังน้ันการที่จะพัฒนาประเทศไทยให้สามารถยืนอยู่ได้ในสภาวะสงัคม

ปัจจุบันกจ็ าเป็นที่จะต้องมีการปรับเปล่ียนแนวทางของการวางแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมไว้

รองรับกับการเปล่ียนแปลงของสังคมในปัจจุบันด้วย (ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกจิและ

สงัคมแห่งชาติ, 2555, น.57)  

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยคร้ังน้ีจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ดังน้ี 

 1.  เพ่ือศึกษาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนภายในกลุ่มท าขนมบ้านคลองย่าหนัดต าบล

เกาะกลางอ าเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบ่ี 
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           2.  เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการการของกลุ่มท าขนมบ้านคลองย่าหนัดต าบลเกาะกลางอ าเภอ

เกาะลันตาจังหวัดกระบ่ี 

 3. เพ่ือศึกษาการสร้างมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑข์องกลุ่มท าขนมบ้านคลองย่าหนัด

ต าบลเกาะกลางอ าเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบ่ี 

ความหมายของชุมชนเขม้แข็ง 

           ความเข้มแขง็หมายถึงการท างานท ากิจกรรมต่างๆของกลุ่มที่ก่อให้เกิดความม่ันคงย่ังยืน

และสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกกลุ่มมีการขยายผลตอบสนองความต้องการของ

สมาชิกได้จนท าให้กลุ่มสามารถพัฒนาและขยายกจิกรรมท าให้เกดิผลก าไรมีความก้าวหน้าสามารถดูแล

ช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มด้วยกันเองได้ (ไพบูลย์วัฒนศิริธรรม, 2551, น. 12) 

การสร้างความเข้มแขง็หมายความถึงกระบวนการเพ่ือจัดเตรียมทรัพยากรบุคคลเพ่ือก าหนด

ประเดน็ปัญหาและพัฒนาทางเลือกของกลุ่มคนเป้าหมายเพ่ือด าเนินกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วม

และเครือข่ายความร่วมมือโดยอาศัยกระบวนการกลุ่มและกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏบัิติการเพ่ือเพ่ิมพลัง

อ านาจในการควบคุมทรัพยากรภายนอกและความเช่ือมั่นภายในตัวบุคคล (พัชรินทร์สริสนุทรและ

ยุพินเถื่อนศรี, 2551, น. 87) 

 ความจ าเป็นในการเสริมสร้างความเข้มแขง็และพัฒนากลุ่มสมาพันธ์องค์การการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงและเกิดความเข้มแขง็ให้แก่สังคมทั้งน้ี

เน่ืองจากการมีส่วนร่วมของชุมชนสามารถสร้างการยอมรับในคุณค่าของสงัคมและวัฒนธรรมร่วมของ

ชุมชนซ่ึงอาจน ามาสู่การเปล่ียนแปลงบรรทดัฐานที่ไม่พึงประสงค์ของชุมชนและเกดิการตัดสินใจที่มี

เหตุผลและความรับผิดชอบร่วมกนัของสมาชิกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมซ่ึงเป็นหลักการบริหารบน

พ้ืนฐานของความเทา่เทยีมและการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีการร่วมกนัตัดสนิใจในสิ่งที่จ าเป็น (กรมพัฒนาชุมชน, 

2549, น. 41 - 43) 

แนวคิดและความจ าเป็นในการเสริมสร้างกลุ่มโดยสรุปได้ว่าการส่งเสริมการรวมกลุ่มหรือเสริมสร้าง

องค์กรประชาชนน้ันในช่วงแรกอาจจะเป็นไปเพ่ือการแลกเปล่ียนเพ่ิมพูนความรู้หรือประสบการณ์

ระหว่างบุคคลที่เข้าร่วมกลุ่มต่อมาการเสริมสร้างการรวมกลุ่มจัดเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ

เปล่ียนแปลงเชิงโครงสาร้างเพ่ือสร้างพลังในการต่อรองกับภายนอกหรือเพ่ือการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

ทางการเมืองเศรษฐกจิสังคมซ่ึงจะเกดิขึ้นเมื่อกลุ่มพัฒนาขีดความสามารถในระดับหน่ึงและมีการ

พัฒนาอย่างต่อเน่ือง (ปาริชาติวลัยเสถียรและคณะ, 2551, น. 393)  
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 ปัจจัยที่ท  าให้กลุ่มเกิดการพัฒนาเข้มแขง็และมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความเข้มแขง็ให้

กลุ่มน้ันจ าเป็นต้องศึกษาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องอนัจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและมี

ประสทิธผิลซ่ึงมีนักวิชาการสรุปไว้อย่างน่าสนใจ 

 สรุปปัจจัยที่ช่วยผลักดันให้ชุมชนมีความเข้มแขง็ว่ามี 2 ระดับคือระดับชาวบ้านได้แก่การ

มีความสามัคคีและมีการรวมกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนเคารพในกฎระเบียบกติกาของชุมชน

ภมูิใจในงานของตนเองผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือรู้จักหน้าที่ของตนเองมีความคิดเป็นของ

ตนเองและมีเหตุผลมีความเสียสละและเอื้ ออาทรต่อธรรมชาติและระดับผู้น าชาวบ้านได้แก่ชาวบ้านมี

ความศรัทธาเข้าใจปัญหาของชุมชนมีเป้าหมายชัดเจนมีประสบการณ์ช้ีน าชาวบ้านเป็นต้นแบบของความ

เสียสละรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ (กรมพัฒนาชุมชน, 2549, น. 42) 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมีประสิทธิภาพของกลุ่มได้แก่ภาวะแวดล้อมในองค์การลักษณะงาน

และ/หรือกิจกรรมสมาชิกกลุ่มกระบวนการกลุ่มโยมีรายละเอียดดังน้ี (ปภาวดีประจักษ์ศุภนิติและคณะ, 

2546, น. 24 - 126)   

 1.  ภาวะแวดล้อมในองค์การได้แก่วัฒนธรรมองค์การโครงสร้างองค์การล าดับขั้นการบังคับ

บัญชาการจัดส านักงานและการสนับสนุนด้านทรัพยากร 

 2.  ลักษณะงานและ/หรือกิจกรรมได้แก่ความยากและซับซ้อนของกจิกรรมผลของงานที่มีต่อ

สงัคมความเกี่ยวข้องกบัค่านิยมการด าเนินชีวิตหรือทกัษะเฉพาะของสมาชิกกลุ่มความเข้าใจของสมาชิก

เข้าใจระดับความส าเรจ็ที่ต้องการความชัดเจนของวิธดี าเนินงาน 

3.   สมาชิกกลุ่มควรมีทกัษะส าคัญดังน้ีความสามารถเหมาะสมกับกิจกรรมกลุ่มความเหมาะสม

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตามทฤษฎีพ้ืนฐานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกลุ่มจะท างานได้

อย่างราบร่ืนและเหมาะสมถ้าสมาชิกกลุ่มมีความต้องการที่สอดคล้องกันในด้านความต้องการที่จะรวมเป็น

ส่วนหน่ึงความต้องการที่จะควบคุมความต้องการความเป็นมิตรและการมีสถานภาพที่เหมาะสม 

 4.  กระบวนการกลุ่มหมายถึงการผสมผสานปัจจัยน าเข้าซ่ึงได้แก่สภาวะแวดล้อมลักษณะงาน

และ/หรือกิจกรรมและลักษณะของสมาชิกด้วยกันโดยใช้ประโยชน์จากกลไกส าคัญหรือกระบวนการ

ผสมผสานซ่ึงได้แก่การจัดการประชุมการก าหนดบทบาทความรับผิดชอบของกลุ่มการก าหนดภารกิจของ

กลุ่มกติกาการประชุมและการบริหารความขัดแย้งโดยกระบวนการกลุ่มที่มีประสทิธภิาพจะก่อให้เกดิสิ่ง 

น าออกที่มีประสทิธภิาพ 

 

387



 

 

ลกัษณะการสรา้งความเขม้แข็งกลุ่ม 

 ลักษณะการสร้างความเข้มแขง็ของกลุ่มมีปัจจัยที่ส าคัญ 3 ประการได้แก่ (วุฒิชัยหลักเมือง, 

2549, น. 78 - 94)   

กรมพัฒนาชุมชน (2549, น. 49) ชุมชนที่มีความเข้มแขง็คือชุมชนที่มีลักษณะดังน้ีชุมชนที่

คนในชุมชนสามารถด ารงอยู่อย่างมีศักด์ิศรีไม่รอคอยความช่วยเหลือจากภายนอกมีความสามารถในการ

พ่ึงตนเองคนในชุมชนมีความมั่นคงปลอดภัยในการด ารงชีวิตมีวิสัยทัศน์สามารถคาดการณ์ปัญหาที่จะ

เกิดขึ้ นในอนาคตและมองเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่าน้ันคนในชุมชนมีความรักและหวงแหน

ชุมชนและลักษณะที่ส าคัญของชุมชนเข้มแขง็คือ (สภุาพรมากแจ้งและพรศิริกองนวล, 2548, น. 18)  

1.  สมาชิกของชุมชนมีความเช่ือมั่นในศักยภาพของตนเองและชุมชน 

2.  สมาชิกของชุมชนพร้อมที่จะร่วมกนัจัดการกบัปัญหาของตนและชุมชน 

3.  มีกระบวนการของชุมชนที่มีการเคล่ือนไหวอย่างต่อเน่ืองจนเป็นวิถีของชุมชนภายใต้การ

สนับสนุนของผู้น าองค์กรชุมชนในลักษณะเปิดโอกาสให้กบัสมาชิกทั้งมวลเข้ามามีส่วนร่วมโปร่งใสและ

พร้อมที่จะให้ตรวจสอบ 

4.  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินสถานการณ์ของชุมชนก าหนดวิสยัทศัน์ร่วมร่วมคิด

ตัดสนิใจด าเนินงานติดตามและประเมินผลการแก้ปัญหาและการพัฒนาของชุมชนผ่านกระบวนการ

ชุมชน 

5.  สมาชิกชุมชนเกดิการเรียนรู้ ผ่านการเข้าร่วมในกระบวนการของชุมชน 

6.  มีแผนของชุมชนที่เป็นการพัฒนาทุกๆด้านของชุมชนโดยการพ่ึงตนเองเอื้อประโยชน์ต่อ

สมาชิกและเป็นการพัฒนาที่ย่ังยืน 

7.  การพ่ึงการช่วยเหลือจากภายนอกเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ 

8.  มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาในลักษณะของการมีความสัมพันธ์ที่เทา่เทยีมกนั 

9.  เป็นชุมชนสงบสขุโดยพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีคุณธรรมและมีความสขุ 

10.  เป็นการพัฒนาแบบย่ังยืนท าให้ชุมชนด ารงอยู่และด ารงต่อไปได้โดยไม่ล่มสลาย 

 การเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแขง็ของกลุ่มและชุมชนมีกระบวนการที่หลากหลายบาง

กระบวนการสามารถน าไปใช้ได้ทันทีแต่บางกระบวนการต้องมีการน าไปปรับและประยุกต์ใช้ ให้

เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มซ่ึงวิธีการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการส่งเสริมกระบวนการ

เสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนโดยพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนและการส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้าง
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ความเข้มแข็งของชุมชนโดยการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นต้นนอกจากน้ียังมีนักวิชาการ

จ านวนหน่ึงได้ศึกษาและอธิบายเกี่ยวกับหลักการเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแขง็ของชุมชนไว้

ชุมชนเข้มแขง็ทางเลือกใหม่ของการพัฒนาการสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนประกอบด้วยขั้นตอน

ดังต่อไปนี้  (อนุรักษ์ปัญญานุวัฒน์, 2548, น. 113 - 114) 

 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ตารางที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

                 ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

 

ลักษณะประชากรศาสตร์ ลักษณะการสร้างความเข้มแขง็ของกลุ่ม 

เพศ สมาชิกของกลุ่มมีความเช่ือม่ันในศักยภาพของตนเองแลชุมชนที่

จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง 

อายุ สมาชิกของกลุ่มพร้อมที่จะร่วมกนัจัดการกบัปัญหาของตนเอง 

สถานภาพ สมาชิกของกลุ่มเกดิการเรียนรู้ ผ่านการร่วมมือในกระบวนการ

ของชุมชน 

ระดับการศึกษา กลุ่มมีแผนที่ประกอบด้วยการพัฒนาทุกด้านของกลุ่มที่มุ่งการพึง

พาตนเองเอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกของกลุ่มทุกๆคนและหวังผล

การพัฒนาที่ย่ังยืน 

อาชีพ การพ่ึงความช่วยเหลือจากภายนอกเป็นการพ่ึงพาเพ่ือให้กลุ่ม

สามารถพ่ึงตนเองได้ในที่สดุไม่ใช่การพ่ึงพาตลอด 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 

                  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนามาจากยุทธนาพันธ์หญ้า

(2555 : 63) ซ่ึงท าการวิจัยเร่ือง “การสร้างความเข้มแขง็ของกลุ่มสตรีเคร่ืองแกงหมู่ที่ 3 ต าบลห้วยน า้

ขาวอ าเภอคลองทอ่มจังหวัดกระบ่ี” แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังน้ี 

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่เพศอายุสถานภาพระดับ

การศึกษาอาชีพรายได้ต่อเดือนลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 
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ตอนที่ 2 ค าถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับต้ังแต่มากที่สุด – น้อยที่สุดเกี่ยวกบัการสร้างความ

เข้มแขง็ของกลุ่มท าขนมบ้านคลองย่าหนัดต าบลเกาะกลางอ าเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบ่ีประกอบด้วยค าถามซ่ึง

แบ่งออกเป็น 3 ด้านคือด้านการมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการและด้านมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

วิธีการวิเคราะหข์อ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้วิจัยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS (Statistical 

Package For Social Sciences) เพ่ือหาค่าสถิติดังน้ี 

          1.  ค่าร้อยละ (Percentage)  

2.  ค่าเฉล่ีย (Mean)   

3.  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ผลการวิเคราะหข์อ้มูล 

              การวิจัยเร่ือง การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มท าขนมบ้านคลองย่าหนัด ต าบลเกาะกลาง 

อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสร้างความเข้มแขง็ของกลุ่มท าขนมบ้านคลอง

ย่าหนัด ในด้านการมีส่วนร่วม ด้านการบริหารจัดการ และด้านมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเพ่ือ

ศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะ ในการส่งเสริมการสร้างความเข้มแขง็ของกลุ่มท าขนมบ้านคลองย่าห

นัด  ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามเพ่ือเป็นเคร่ืองมือใน

การศึกษากลุ่มเป้าหมาย โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนบ้านคลองย่าหนัด จ านวน 271 คน 

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ แบ่งเป็น 3 ตอน ตามล าดับ ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย ค าถามเกี่ยวกบั 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  

ตอนที่ 2 วิเคราะห์การสร้างความเข้มแขง็ของกลุ่มท าขนมบ้านคลองย่าหนัด ต าบล เกาะกลาง 

อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการบริหาร

จัดการ และด้านมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ ์ 

 

 

390



 

 

ตอนที่ 3  วิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะการสร้างความเข้มแขง็ของกลุ่มท าขนมบ้านคลองย่าหนัด 

ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี โดยการวิเคราะห์สรุปผลค่าความถี่ 

สรุปผลการวิจยั 

1.  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ระดับการศึกษาอยู่ใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีอาชีพรับจ้าง  

2.  การสร้างความเข้มแขง็ของกลุ่มท าขนมบ้านคลองย่าหนัด ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลันตา 

จังหวัดกระบ่ี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเทา่กับ 2.95 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วม 

มีค่าเฉล่ียสูงสุด 2.96 รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการ มีค่าเฉล่ีย 2.95 และด้านมาตรฐาน

คุณภาพของผลิตภัณฑ ์2.74 ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า 

2.1   ด้านการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.96 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า ท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมหรือการประชุม มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3.03 รองลงมา 

ท่านได้รับทราบเกี่ยวกับการด าเนินงานของกลุ่ม มีค่าเฉล่ีย 2.97 และท่านมีส่วนในการเสนอวิธีหรือ

แนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่ม มีค่าเฉล่ียต ่าสดุ 2.90 

2.2   ด้านการบริหารจัดการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.95 เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อ พบว่า กลุ่มมีการก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3.13 รองลงมา ท่านมีการ

สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม มีค่าเฉล่ีย 2.97 และท่านมีความสามารถในการปรับเปล่ียนแปลงบทบาท

หน้าที่ของคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มตามได้ มีค่าเฉล่ียต ่าสดุ 2.80 

2.3  ด้านมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.94 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านมีส่วนในการหาตลาดรองรับผลผลิตหรือสินค้าในกลุ่ม มีค่าเฉล่ีย

สูงสุด 3.02 รองลงมา ผลผลิตหรือสินค้าในกลุ่มใช้วัตถุดิบจากแหล่งที่มีในท้องถิ่นทั้งหมด มีค่าเฉล่ีย 

2.96 และความนิยมของผลผลิตหรือสนิค้าได้รับการตอบสนองจากตลาด มีค่าเฉล่ียต ่าสดุ 2.85 

3.  วิเคราะห์ปัญหา และข้อเสนอแนะการสร้างความเข้มแขง็ของกลุ่มท าขนมบ้านคลองย่าหนัด 

ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี ดังน้ี 

3.1  ด้านการมีส่วนร่วม ไม่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนในการเสนอวิธีหรือแนวทาง 

การแก้ไขปัญหาของกลุ่มและ กฎระเบียบบางข้อไม่สอดคล้องกบัชุมชน 

3.2  ด้านการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์สินค้าไม่ทั่วถึงและ การด าเนินการของกลุ่ม

ไม่สอดคล้องกบัแผนที่วางไว้ 
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3.3  ด้านมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาคารที่ท  าการกลุ่มยังไม่เสรจ็สมบูรณ์และกล่อง

บรรจุภัณฑไ์ม่ได้มาตรฐาน 

ขอ้เสนอแนะ 

         1.  หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานจากองค์การบริหารส่วนต าบล หรือคณะกรรมการบริหารของ

กลุ่มอาชีพ ควรส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และเหน็ถึงความส าคัญและประโยชน์ของการ

รวมกลุ่มอาชีพ  

 2.  กลุ่มอาชีพควรมีการส ารวจและจัดล าดับปัญหาความต้องการของกลุ่มอาชีพ 

3.  กลุ่มอาชีพควรมีการร่วมกันวางแผนงานและกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ ซ่ึงควรมีการเชิญผู้แทน

จากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจ 

และผู้แทนจากกลุ่มอาชีพอื่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วย 
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