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การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพด ชุมชนลานดอกไม้ตก 
อ าเภอโกสัมพนีคร จังหวัดก าแพงเพชร 

The participation of member Krathong corn husks group in Lan Dokmai Tok 
Kosamphi district Kamphaeng Phet Province 

 
วิภา เนินพลับ1 สุกัญญา งานดี2  ปัญญา จังพินิจกุล3 และ พิมกาญดา  จันดาหัวดง4 

Wipha nernplub1 Sukanya ngandee 2  Panya gungpinitkun3 and Phimkarnda jundahuadong4 

 
1,2,3 นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

4 อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกกลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพด ลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
ลูกโซ่ (Snowball ) จากสมาชิกกลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพด จ านวน 100 ราย โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดและแบบ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured) โดยวิเคราะห์ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความ
แปรปรวน (ANOVA)  ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของสมาชิก โดยภาพรวมอยู่ในระดับ           
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ ด้านการปฎิบัติ 
ด้านผลประโยชน์และด้านการประเมินผล ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง พบว่า สถานภาพด้านเพศ อายุ 
อาชีพประจ า และระยะเวลาอาศัยในชุมชนที่ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน  ขณะที่ระดับ
การศึกษากับรายได้ที่ต่างกันจะมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจและส่วนร่วมด้านการปฎิบัติแตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษา
ที่ต่างกันจะมีส่วนร่วมด้านผลประโยชน์และด้านการประเมินผลแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม / กระทงเปลือกข้าวโพด /ชุมชนลานดอกไม้ตก    
 

Abstract 
The aims of this research are to study and compare the comments to the participation of 

group members in producing Krathong, floating festival baskets made from corn husks, in Lan 
Dokmai Tok, Kosamphi District, Kamphaeng Phet Province. The study has randomly selected one-
hundred samples in form of Snowball from all comments by using the Close Ended Question and 
Unstructured interview. To analyze the comment levels by means of Percentage, Mean, Standard 
deviation and Analysis of variance (ANOVA), the result of a whole figures is in the middle level. 
When considering those comments in four different aspects of decision making; operating; benefit; 
and assessment; the result of comparative analysis in difference of gender, age, occupation, and 
duration of living in the community has showed similar. However, the differences of educational 
background and income have showed the different levels in decision making and operating while 
the difference of educational background itself has displayed the different levels i n benefit and 
assessment which significant level is at 0.05. 
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Keywords: The Member’s Participation / Krathong corn husks / Community Lan Dokmai Tok 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จังหวัดก าแพงเพชร เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางตอนบนของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มี ประวัติศาสตร์
ยาวนาน มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม  วิถีชีวิตและการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการได้ข้ึนทะเบียน
เป็นเมืองมรดกโลกนับว่ามีคุณค่าย่ิงต่อผู้คนที่อาศัยในจังหวัด นอกจากน้ันทางด้านภูมิศาสตร์เป็นจังหวัดที่มีแม่น้ าปิง
ไหลผ่าน มีวัดเก่าแก่หลายวัด เช่น วัดชีนางเกา วัดเสด็จ วัดบาง และวัดพระธาตุนครชุม ซึ่งได้สืบทอดประเพณีลอย
กระทง และขนานนามประเพณีลอยกระทงน้ีว่า วชิรวารประทีป หรือ ธารประทีปก าแพงเพชร โดยจะมีข้ึนในวันเพ็ญ
เดือนสิบสองของทุกปี ก าแพงเพชรเป็นจังหวัดที่มีท่าน้ าท่ีสวยงามเหยียดยาว ที่ริมสายน้ าปิง ท าให้งานธารประทีป
ก าแพงเพชร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ รูปแบบของกระทงในจังหวัดก าแพงเพชรส่วนมากจะท ามาจาก ใบตอง และ
กระทงจากเปลือกข้าวโพด ซึ่งหลักความนิยมของผู้คนในจังหวัดก าแพงเพชรจะใช้ใบตองเป็นหลักในการลอยกระทง 
เพราะวัสดุหาได้ง่ายตามธรรมชาติ อีกทั้งจังหวัดก าแพงเพชรมีชื่อเสียงเรื่องของกล้วยไข่ จึงมีการปลูกกล้วยไว้เกือบทุก
หลังคาเรือน จึงมีใบตองเป็นจ านวนมากในการท ากระทงจวบจนปัจจุบัน (อัจฉราภรณ์ สียา, 2559, ออนไลน์) 

ต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร เป็นชุมชนหน่ึงที่มีวิถีชีวิตที่มีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนและได้อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง จึงได้มีความคิดในการสร้างรายได้จากการท ากระทงจาก
เปลือกข้าวโพดเพ่ือจ าหน่าย ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร มีการปลูกข้าวโพดจ านวนมากส่งผลให้
ในแต่ละปีจะมีการเผาท าลายเปลือกข้าวโพด กอปรกับชุมชนมีภูมิปัญญาการท าบายศรี ซึ่งได้รับการสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษจึงได้เกิดการประยุกต์องค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากเปลือกข้าวโพดอันน ามาสู่การเป็นแหล่งรายได้
หลักที่ส าคัญที่นอกเหนือจากการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร โดยส าหรับรูปแบบของกระทงเปลือกข้าวโพด จะมีการ
ผลิต 4 รูปแบบมาตรฐานหลัก คือ ทรงกลม ทรงหัวใจ ทรงดาว และทรงเรือ ส่วนรูปแบบอื่นๆ ก็มีการคิดดัดแปลงข้ึนมา
ใหม่เพ่ือให้เข้ากับเทศกาลและความต้องการของลูกค้า เช่น รูปนกยูง ต่อมาได้เพ่ิมลวดลายกระทงเปลือกข้าวโพดให้มี
สีสันด้วยการย้อมสีที่หลากหลายเพ่ิมข้ึน ในส่วนของช่องทางการจัดจ าหน่ายน้ันมีทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ได้แก่ 
จ าหน่ายที่หมู่บ้านลานดอกไม้ตก เฟสบุ๊ค ไลน์ และโทรศัพท์ เป็นต้น และลูกค้าก็จะมีทั้งต่างจังหวัด ต่างภูมิภาค เช่น 
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านดอกไม้ ธุรกิจรับจัดอาหารว่าง งานมลคงและงานอวมงคลต่างๆ เป็นต้น (ประไพ ภู่พีโย, 2561, 
สัมภาษณ์) 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าการผลิตกระทงจากเปลือกข้าวโพดสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่มีมูลค่า จากวัสดุที่มิเคยให้
ความส าคัญ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นแหล่งรายได้ให้กับผู้คนที่อาศัยในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักส าหรับผู้สู งอายุที่ไม่
สามารถประกอบอาชีพอื่นได้ เป็นอาชีพเสริมส าหรับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมบางครัวเรือน และเป็นแหล่งรายได้
เสริมให้แก่นักเรียนหรือวัยรุ่นในชุมชน ทว่า ก็เกิดปัญหาของการรวมกลุ่มซึ่งสมาชิกภายในชุมชน ที่ขาดความร่วมมือ
สามัคคี ขาดการปรึกษาหารือร่วมกัน  ท าการตลาดเพ่ือหาช่องทางจ าหน่ายกันเองและมีการแย่งชิงวัตถุดิบในการผลิต
ถึงแม้ว่าในชุมชนจะมีการรวมกลุ่มกัน แต่ก็มิเกิดการท างานเป็นทีม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของชุมชนอัน
เป็นฐานรากส าคัญของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง (ประไพ ภู่พีโย, 2561, สัมภาษณ์) โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมักมี
ปัญหาด้านศักยภาพการบริหารจัดการด้านการผลิตที่ต้องสร้างมาตรฐาน การจัดการวัตถุดิบท าให้ให้เกิดการผลิตที่ไม่
คุ้มค่าในเชิงธุรกิจ ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์  การส่งเสริมการขาย เกิดการแข่งขัน
ระหว่างผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  (ชิตวรา บรรจงปรุ และคณะ ,2018) ดังข้อเสนอแนะของ จักรพันธ์ จักรพันธ์. 
(2015) ที่กล่าวว่า วัฒนธรรมการรวมกลุ่มของชุมชนมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เน่ืองจาก
วัฒนธรรมการรวมกลุ่มเป็นพ้ืนฐานของฐานคติที่สมาชิกในกลุ่มน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา การปรั บตัวให้สามารถ
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอก เกิดการบูรณาการภายในกลุ่มและน าพากลุ่มไปสู่ความส าเร็จ  
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ดังน้ัน ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพด ชุมชนลาน
ดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งผลการศึกษาที่ได้สามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกในชุมชนลานดอกไม้ตก เพ่ือเป็นการส่งเสริมศักยภาพการมีส่วนร่วมของสมาชิก ให้มีความเข้มแข็งสามารถ
ด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ของชุมชนร่วมกัน สามารถตอบสนองความต้องการของคนใน
ชุมชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน น าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและตอบสนอง
การมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพด ชุมชนลานดอกไม้ตก 
อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพด ชุมชนลาน
ดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลา
อาศัยในชุมชน 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพด ชุมชนลานดอกไม้ตก 
อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรต้น                                                                ตัวแปรตาม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ ผู้ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของกลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพด ต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอ
โกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 460 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกที่ท ากระทงจากเปลือกข้าวโพด ต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวน 100 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยอาศัยการแนะน าของผู้ให้ข้อมูลที่ได้เก็บข้อมูลไปแล้วต่อๆ ไป จนกระทั่งได้กลุ่มตัวอย่างครบตามจ านวน
ที่ต้องการ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.1 เพศ 
1.2 อายุ 
1.3 ระดับการศึกษา 
1.4 อาชีพ 
1.5 รายได้ 
1.6 ระยะเวลาการเข้าอาศัยอยู่ในชุมชน 
(พระมหาประกาศิต สิริเมโธ, 2556, หน้า7) 

 

การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม 
1.การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ 
2. การมีส่วนร่วมด้านการปฎิบัติ 
3. การมีส่วนร่วมด้านผลประโยชน์ 
4. การมีส่วนร่วมด้านการประเมินผล 
(Cohen and Uphoff, อ้างใน,วิษณุ หยก
จินดา 2557, หน้า 10-12) 



 
 

 

197 
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที ่6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
20 ธันวาคม 2562 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการวิจัย โดยข้อค าถามได้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่
ต้องการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและ คุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์  ส าหรับการวิจัยครั้งน้ี เป็นการ
วิจัยเชิงส ารวจ (Survey) โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด (Close Ended) และแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructured) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน แบบสอบถามมี 3 ตอน  ดังน้ี 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายปิดด้วยการตรวจสอบ  
รายการ (Check List)   

ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการมีส่วนร่วมเป็นแบบสอบถามปลายปิด  
จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมด้านการปฎิบัติ การมีส่วนร่วมด้านผลประโยชน์ 
และการมีส่วนร่วมด้านการประเมินผล มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured) ซึ่งเป็นการสนทนาแบบตาม 
สถานการณ์ที่เกิดข้ึนด้วยการสัมภาษณ์รายบุคคล (Individual Interview)     
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล โดยด าเนินการดังน้ี 

วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม โดยการน าแบบสอบถามที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว น าไปประมวลผล 
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกได้ ดังน้ี 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและสถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี  
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

  2. การวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วม ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
  3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมจ าแนกตาม 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาอาศัยในชุมชน ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  
  4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามแบบไม่มีโครงสร้าง โดยการวิเคราะห์
ข้อมูล และสรุปผลการสัมภาษณ์ ด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)   
  

สถิติในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ   
  1. วิเคราะห์หาค่า IOC เพ่ือหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างรายการข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยด้วยค่า IOC (Index of item Objective Congruence) มี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.33 -1.00 
  2. วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยใช้เทคนิค Item-total correlation  
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.402-0.948 
  3. วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) มีค่าเท่ากับ 0.982 
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัย มีดังน้ี 

1. สมาชิกในกลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 49 ปี ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 5,000 บาท และมีระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยใน
ชุมชนต้ังแต่ 21 ปีข้ึนไป 

2. สมาชิกในกลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพด ส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการท า
กระทงเปลือกข้าวโพด โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การมีส่วนร่วม
ด้านการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมด้านผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมด้านการประเมินผล
  3. ผลการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มกระทงเปลือก
ข้าวโพด จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาอาศัยในชุมชน ได้ดังน้ี 

3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้านการ
ตัดสินใจ จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาอาศัยในชุมชน พบว่า สมาชิกในกลุ่ม
กระทงเปลือกข้าวโพดที่มีสถานภาพด้านเพศ อายุ อาชีพ และระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในชุมชนที่แตกต่างกันจะมีระดับ
ความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้านการ
ตัดสินใจ จ าแนกตามระดับการศึกษา และรายได้ พบว่า มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ 

(1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้านการ
ตัดสินใจ จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วม
ด้านการตัดสินใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงได้มีการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วย
วิธีของ Scheffe  พบว่า มีความแตกต่างกัน จ านวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จะมีระดับความ
คิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจมากกว่า กลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริญญาข้ึนไป 

(2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้านการ
ตัดสินใจ จ าแนกตามรายได้ พบว่า รายได้ที่แตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงได้มีการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของ Scheffe  
พบว่า มีความแตกต่างกัน จ านวน 6 คู่ ได้แก่ 1. กลุ่มที่มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท จะมีระดับความคิดเห็นในการมี
ส่วนร่วมด้านการตัดสินใจมากกว่า กลุ่มที่มีรายได้ 5,000 – 10,000 บาท ข้ึนไป กลุ่มที่มีรายได้ 15,001 – 20,000 บาท 
ข้ึนไป และกลุ่มที่มีรายได้ 25,000 บาท ข้ึนไป 2. กลุ่มที่มีรายได้ 5,000 – 10,000 บาท จะมีระดับความคิดเห็นใน
การมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจมากกว่า กลุ่มที่มีรายได้ 25,000 บาท ข้ึนไป  3. กลุ่มที่มีรายได้ 10,001 – 15,000 
บาท จะมีระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจมากกว่า กลุ่มที่มีรายได้ 25,000 บาท ข้ึนไป และ 4. 
กลุ่มที่มีรายได้ 20,001 – 25,000 บาท จะมีระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจมากกว่า กลุ่มที่มี
รายได้ 25,000 บาท ข้ึนไป           
 3.2 ผลการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติ จ าแนกตาม เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาอาศัยในชุมชน พบว่า สมาชิกในกลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพดที่มี 
สถานภาพด้านเพศ อายุ อาชีพ  และระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชนแตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นในการมีส่วน
ร่วมด้านการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้านการ
ปฎิบัติ จ าแนกตามระดับการศึกษา และรายได้ พบว่า มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ 
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(1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้านการ
ปฏิบัติ จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้าน
การปฏิบัติแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงได้มีการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของ 
Scheffe  พบว่า มีความแตกต่างกัน จ านวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส จะมีระดับความ
คิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติมากกว่า กลุ่มที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข้ึนไป 

(2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้านการ
ปฏิบัติ จ าแนกตามรายได้ พบว่า รายได้ที่แตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงได้มีการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของ Scheffe  พบว่า 
มีความแตกต่างกัน จ านวน 5 คู่ ได้แก่ 1. กลุ่มที่มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท จะมีระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วม
ด้านการปฏิบัติมากกว่า กลุ่มที่มีรายได้ 25,000 บาท ข้ึนไป 2. กลุ่มที่มีรายได้ 5,000 – 10,000 บาท จะมีระดับความ
คิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติมากกว่า กลุ่มที่มีรายได้ 25,000 บาท ข้ึนไป 3. กลุ่มที่มีรายได้ 10,001 – 15,000 
บาท จะมีระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติมากกว่า กลุ่มที่มีรายได้ 25,000 บาท ข้ึนไป 4. กลุ่มที่มี
รายได้ 15,001 – 20,000 บาท จะมีระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติมากกว่า กลุ่มที่มีรายได้ 25,000 
บาท ข้ึนไปและ 5. กลุ่มที่มีรายได้ 20,001 – 25,000 บาท จะมีระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติ
มากกว่า กลุ่มที่มีรายได้ 25,000 บาท ข้ึนไป 

3.3 ผลการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้านผลประโยชน์  จ าแนกตาม 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาอาศัยในชุมชน พบว่า สมาชิกในกลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพด 
ที่มี สถานภาพด้านเพศ อายุ อาชีพ รายได้ และระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชนแตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็น          
ในการมีส่วนร่วมด้านผลประโยชน์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

(1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้าน
ผลประโยชน์ จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นในการมีส่วน
ร่วมด้านผลประโยชน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงได้มีการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
ด้วยวิธีของ Scheffe พบว่า มีความแตกต่างกัน จ านวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จะมีระดับ
ความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้านผลประโยชน์มากกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริญญาข้ึนไปและกลุ่มที่มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช จะมีระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้านผลประโยชน์มากกว่า กลุ่มที่มี
การศึกษาระดับปริญญา ข้ึนไป 

3.4 ผลการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้านการประเมินผล จ าแนกตาม 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาอาศัยในชุมชน พบว่า สมาชิกในกลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพดที่มี 
สถานภาพด้านเพศ อายุ อาชีพ รายได้ และระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในชุมชนแตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นในการมี
ส่วนร่วมด้านการประเมินผลไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

(1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้า นการ
ประเมินผล จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นในการมีส่วน
ร่วมด้านการประเมินผลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงได้มีการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  
ด้วยวิธีของ Scheffe พบว่า มีความแตกต่างกัน จ านวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา / ปวส จะมี
ระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้านการประเมินผลมากกว่า กลุ่มที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข้ึนไป 
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 4. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วม สรุปได้ดังน้ี 
จากการสัมภาษณ์โดยใช้สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้ าง (Unstructured) ซึ่งเป็นการสนทนาตาม

สถานการณ์ที่เกิดข้ึน ด้วยการสัมภาษณ์รายบุคคล จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball) ผู้วิจัยสามารถ
จ าแนกสภาพการด าเนินงานโดยการสรุปประเด็น ได้ดังน้ี 

1. ด้านคน (Man) 
       1.1) การรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชน ด้วยทัศนที่ว่าในการรวมกลุ่มน้ัน มีการแบ่งงานที่ไม่เทียมเทียม
กัน สมาชิกบางคนมีความรับผิดชอบในงานของกลุ่มน้อย บางคนมีความรับผิดชอบในงานของกลุ่มมากกว่า แต่กลับมี
การแบ่งเงินปันผลหรือจัดสรรผลประโยชน์อื่นๆ เท่ากัน  

     1.2) สมาชิกมีความคาดหวังต่อผลการด าเนินงานที่ได้รับในฐานะสมาชิกของกลุ่ม ทว่ากลับไม่เป็นดังที่
คาดหวัง จึงส่งผลต่อความไว้วางใจในการท างานร่วมกัน การขาดความไว้วางใจกันเองระหว่างสมาชิก และขาดความ
ไว้วางใจในหน่วยงานรัฐ เน่ืองจากรู้สึกถึงความไม่จริงใจในความช่วยเหลือ เช่น มีการจัดอบรมให้แต่มิได้ติดตาม
ก ากับว่ากลุ่มน้ันได้มีการน าความรู้ที่ได้รับการอบรมน้ันมาใช้อย่างไร หรือการน าเทคโนโลยีการผลิตมาให้กลุ่มแต่
กลับไม่มีการติดตามว่าสามารถน ามาใช้ได้จริงหรือไม่ 

     1.3) การท ากระทงเปลือกข้าวโพดเป็นแหล่งรายได้หลักและรายได้เสริมส าหรับหลายครัวเรือน รวมทั้ง
ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน ท่ีไม่สามารถประกอบอาชีพที่ต้องใช้แรงงานในภาคเกษตรได้  

     1.4) สมาชิกที่มีการรวมกลุ่ม ได้มีทัศนว่า การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ก่อให้เกิดความเป็นระบบในการ
ด าเนินงานร่วมกัน สามารถสร้างอ านาจต่อรองกับคนกลางที่รับสินค้าไปจ าหน่าย และการขอสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานอื่น ก็สามารถท าได้สะดวกข้ึน  

2. ด้านเงิน (Money) 
      การจัดสรรผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานร่วมกันของสมาชิก ยังขาดความโปร่งใส ความยุติธรรม 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากภาครัฐ จึงท าให้ไม่เกิดความคุ้มค่า
ในการด าเนินงาน 

3. ด้านวัตถุดิบ (Material)  
   วัตถุดิบมีการปลูกเองเป็นข้าวโพดพันธ์ุ 984 มีความเฉพาะส าหรับการน ามาใช้ท ากระทง ส าหรับกระทง

เปลือกข้าวโพดจะประกอบไปด้วย เปลือกมะพร้าวซึ่งจะน ามาท าเป็นฐานล่างและเปลือกใบข้าวโพดน าไปจับเป็น
กลีบแล้วไปตกแต่งเป็นปีก ให้สวยงาม ประกอบจัดแต่งเป็นรูปหงส์และรูปอื่นๆตามค าสั่งซื้อของลูกค้า นอกจากน้ีก็
จะมีต้นกก ประดับอยู่ในกระทง ส่วนกระทงถ้าต้องการให้มีสีที่แตกต่างกันก็จะน าไปย้อมสีก่อน การผลิตกระทงต่อ
ใบใช้เวลาประมาณนับชั่วโมง ซึ่งส าหรับต้นกกน้ันก็เป็นวัตถุดิบทางธรรมชาติที่ต้องแสวงหาจากแหล่งอื่นๆ   

4. ด้านการจัดการ (Management) 
   4.1) การท ากระทงเปลือกข้าวโพด ขาดความตระหนักถึงคุณภาพสินค้า มุ่งเน้นปริมาณจนในบางครั้ง

ส่งผลให้มีสินค้าล้นตลาด การขาดความตระหนักในการสร้างคุณค่าของการมีส่วนร่วม และขาดการสื่อสารเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้อง  

   4.2) สมาชิกในชุมชนกลัวสูญเสียผลประโยชน์ของตน จนน ามาซึ่งการขายตัดราคามากข้ึน เพราะกลัว
สินค้าท่ีตนผลิตจะขายไม่ได้ และเมื่อสินค้าเป็นที่ต้องการมากข้ึน ต้นทุนก็สูงข้ึน  ราคากระทงเปลือกข้าวโพดก็สูงข้ึน
ตามไปด้วย แต่ราคาสินค้าไม่ได้เพ่ิมข้ึนตามไปด้วย ส่งผลต่อต้นทุนและรายได้ที่เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกันในบาง
ฤดูกาล  

   4.3) เกิดการลอกเลียนแบบและพัฒนาสินค้าได้ดีกว่าจากหน่วยงานภาคนอกอื่นๆ แล้วมีการน าไปท า
ตลาดและจัดจ าหน่ายเอง  
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   4.4) การรวมกลุ่มกันแล้วต้องมีการจ าหน่ายผ่านคนกลาง ได้ส่งผลต่อความล่าช้าในการจ าหน่าย แต่สามารถ
ก าหนดราคาได้เหมือนกัน 

   4.5) กิจกรรมของสมาชิกในกลุ่มก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน เกิดความช่วยเหลือ เห็นอกเห็นใจซึ่งกัน
และกัน     

5. ด้านการตลาด (Market)  
   5.1) ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เพ่ิมมากข้ึน ทั้งทางสื่อโซเชียล ออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ สมาชิกในบาง

กลุ่มเลือกที่จะจ าหน่ายกันเองมากกว่าการจ าหน่ายในภาพรวมของกลุ่ม จนน ามาซึ่งการต้ังราคาเอง การ
ลอกเลียนแบบกันแล้วท าสงครามราคา  

   5.2) กระทงเปลือกข้าวโพดจะผลิตตามออเดอร์ลูกค้าและลูกค้าก็จะเป็นผู้มารับสินค้าไปจ าหน่ายด้วย
ตนเอง ส่วนลูกค้าก็มี 2 ประเภท ประเภทแรกออเดอร์ กระทงแล้วมัดจ าเงินไว้ล่วงหน้า ส่วนลูกค้าอีกกลุ่มหน่ึงซึ่งเป็น
ลูกค้าท่ีติดต่อซื้อขายกันมานานจึงไม่มีการวางมัดจ าโดยมีความเชื่อถือกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย  

   5.3) ตลาดส่งออกไปยังจังหวัดต่างๆทางภาคอีสาน กรุงเทพภาคตะวันออกและ ภาคใต้ ในภาคอีสาน
ประกอบไปด้วยจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรและ ร้อยเอ็ด ส่วนทางภาคตะวันออก ประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ต 
ระยอง ภาคใต้ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมพร และตลาดใหญ่อีกแห่งหน่ึงคื อ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
ตลาดรองรับกระทงเปลือกข้าวโพด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย มีประเด็นในการอภิปราย ดังน้ี 

1. สมาชิกในกลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพด ส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการท า
กระทงเปลือกข้าวโพด โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมด้านผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมด้านการประเมินผล 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิวา อ านวย (2560) ที่พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต โดยภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ตรงกันข้ามกับข้อค้นพบของ วิษณุ หยกจินดา (2557) ที่พบว่า
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจัยครั้งน้ี ที่ได้มีการประเมินระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิก
กลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพดทั้งในภาพรวมและรายด้านจะพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสมาชิกที่ตอบ
แบบสอบถามน้ัน ไม่ได้ให้ความส าคัญต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของกลุ่มมากนัก อาจเน่ืองมาจากสาเหตุ
หลายประการ อาทิ ในกลุ่มขาดการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ขาดการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนด้านงบประมาณการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับและติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่ม เป็นต้น       

อย่างไรก็ดี แม้ผลการวิจัยที่ได้จะมีระดับความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วมในระดับกลางๆ แต่ก็ยังมีความ
เป็นไปได้ที่จะเพ่ิมระดับความรู้สึกต่อการมีส่วนร่วมในอนาคต หากผู้น ากลุ่มหรือผู้ที่มีอิทธิพลต่อสมาชิกในกลุ่ม
กระทงเปลือกข้าวโพด มีวางแผนการด าเนินงานร่วมกันกับสมาชิกภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม ด้วยการเปิดโอกาส
ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานทุกข้ันตอน รวมทั้งมีการจัดโครงสร้างของงานและของสมาชิกให้ชัดเจน จะ
เป็นแนวทางส าคัญต่อการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและบรรลุเป้าหมายการด าเนินงานของกลุ่มในระยะยาว 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้านการ
ตัดสินใจ จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาอาศัยในชุมชน พบว่า สมาชิกในกลุ่ม
กระทงเปลือกข้าวโพดที่มีสถานภาพด้านเพศ อายุ อาชีพ และระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชนที่แตกต่างกันมีระดับ
ความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้านการตัดสินใจไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษฎา นาคประสิทธ์ิ (2557) ที่พบว่า บุคคลที่มีสถานภาพด้านเพศ อายุ สถานะ ระดับ
การศึกษาและอาชีพที่แตกต่างกันจะมีระดับการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากผลการวิจัยที่ได้น้ันสะท้อนให้เห็นว่า แม้สมาชิกในกลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพดจะมีความแตกต่างกัน
ด้านสถานภาพด้านเพศ อายุ อาชีพและระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในชุมชนที่แตกต่างกัน แต่จะมีระดับความคิดเห็นในการ
มีส่วนร่วมที่ไม่แตกต่างกัน โดยสมาชิกจะให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน และมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่งเสริม
และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากการด าเนินงาน 

ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้านการ
ตัดสินใจและด้านการปฎิบัติ จ าแนกตามระดับการศึกษา และรายได้ พบว่า ระดับการศึกษาและรายได้ที่แตกต่างกัน
จะมีระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและด้านการปฎิบัติแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วิษณุ หยกจินดา (2557) ที่พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งยัง
พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชานนท์ วิสุทธิชานนท์ (2558) ที่พบว่า การเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นจะเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านและสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านได้อย่างย่ังยืน 

จากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าสมาชิกในกลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพดที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาจะมี
ส่วนร่วมด้านการตัดสินใจและด้านการปฎิบัติมากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญา และผู้ที่มีรายได้น้อยจะมีส่วนร่วมใน
ด้านการตัดสินใจและด้านการปฎิบัติมากกว่าผู้ที่มีรายได้สูง ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีอันเน่ืองมาจากการท ากระทงเปลือก
ข้าวโพดจะประกอบด้วยสมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุและไม่ได้มีรายได้ประจ า จึงต้องแสวงหาช่องทางเพ่ิมรายได้จาก
การท ากระทงเปลือกข้าวโพด ดังน้ัน สมาชิกเหล่าน้ีจึงให้ความใส่ใจต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและด้านการ
ปฎิบัติ ใส่ใจต่อการอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังกระบวนการต่างๆ ของกลุ่มเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนและเป็นไป
ตามผลที่คาดหวัง  

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้านการ
ปฏิบัติ จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้และระยะเวลาอาศัยในชุมชน พบว่า สมาชิกในกลุ่ม
กระทงเปลือกข้าวโพดที่มีสถานภาพด้านเพศ อายุ อาชีพและระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในชุมชนแตกต่างกัน จะมีระดับ
ความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระมหาประกาศิต สิริเมโธ (2556) ที่พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมไม่ต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์
เพ็ญ แก้วดี, บุญฑวรรณ วิงวอน, & ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (2019) ที่พบว่า  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก
วิสาหกิจชุมชน ควรมีกิจกรรมหรือการด าเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกเพ่ือเป็นสิ่งจูงใจให้สมาชิก
เข้าร่วมในการด าเนินงาน และควรเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เข้าร่วมในการด าเนินงานมากข้ึนเพ่ื อให้สมาชิกเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการและเห็นถึงความส าคัญในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
 อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าสมาชิกในกลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพดที่มีสถานภาพด้านเพศ 
อายุ อาชีพและระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในชุมชนแตกต่างกัน จะมีระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติที่
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงท าให้สมาชิกในกลุ่มมีความพยายามต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการด าเนินงานต่างๆ 
ที่กลุ่มหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้จัดข้ึน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ร่วมก าหนด
นโยบายพัฒนากิจกรรมของกลุ่ม เสนอความคิดเห็นแก้ไขปัญหาต่างๆ ความเต็มใจประสานงานระหว่างกลุ่ม ตลอดจน
มีส่วนร่วมในงานประเพณีลอยกระทงที่ทางจังหวัด อ าเภอหรือต าบลจัดข้ึน ซึ่งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่าน้ี ยัง
ส่งผลท าให้สมาชิกในกลุ่มเกิดการมีส่วนร่วมด้านการปฎิบัติต่างๆ น้ันเป็นไปตามผลที่คาดหวังไว้ 
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 4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้าน
ผลประโยชน์ จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาอาศัยในชุมชน พบว่า สมาชิกใน
กลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพดที่มี สถานภาพด้านเพศ อายุ อาชีพ รายได้ และระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในชุมชนแตกต่างกัน 
มีระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้านผลประโยชน์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
สอดคล้อง กับงานวิจัยของ ชุติมันต์ สะสอง (2017) พบว่า การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ในชุมชน ควรให้
คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา มีส่วนร่วมคิดร่วมรับผลประโยชน์จากการใช้ทุนของชุมชน โดยสมาชิกใน
ชุมชนจะเป็นผู้ตัดสินเองว่าจะผลิตอะไรบ้างตามศักยภาพ เกิดการพ่ึงพาทรัพยากรในท้องถ่ิน พ่ึงตนเองและพ่ึงกันเอง
ในชุมชน 

จากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าสมาชิกในกลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพดทีมีสถานภาพด้านเพศ อายุ อาชีพ  
และระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชนที่แตกต่างกันแต่มีระดับความรู้สึกของการมีส่วนร่วมด้านผลประโยชน์ที่ไปใน
แนวทางเดียวกัน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการท ากระทงเปลือกข้าวโพดของชุมชนเป็นแหล่งรายได้เสริมและท าให้ผู้คน
ในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน เกิดจิตส านึกรักและหวงแหนในการอนุรักษ์กระทงที่ผลิตจากทรัพยากรในชุมชนเป็น
ฐาน โดยสมาชิกจะให้ความร่วมมือ ตลอดจนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าจากการเข้าร่วมปฏิบัติงานในการท ากระทงเปลือก
ข้าวโพด มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันการเป็นสมาชิกจากลุ่มส่งผลให้การท างานประสบความส าเร็จมากย่ิงข้ึน 

ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้าน
ผลประโยชน์ จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีระดับความคิดเห็นในการมีส่วน
ร่วมด้านผลประโยชน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับแนวคิดของ  
ณัฐนรี ศรีทอง (2552) ที่กล่าวว่า การศึกษาเพ่ือการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นลักษณะการศึกษานอกระบบ ในระบบหรือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ ย่ิงไปกว่าน้ัน ชุมชนที่มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติตามแผน และร่วมติดตามประเมินผลในกิจกรรม หรือโครงการใดๆ ที่จะ
ท าในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้สึกว่าเป็นงานของพวกเขาเองจะย่ิงเกิดความหวงแหนและช่วยกัน

ดูแลบ ารุงรักษาให้คงอยู่อย่างย่ังยืน (ณรัชช์อร ศรีทอง, 2558)   
 อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าระดับการศึกษาที่ต่างกันจะส่งผลต่อระดับความคิดเห็นใน
การมีส่วนร่วมด้านผลประโยชน์ที่ต่างกัน โดยสมาชิกที่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา ปวช.และ ปวส. จะมี
ระดับความคิดคิดเห็นในการมีส่วนร่วมที่สูงกว่าสมาชิกที่มีการศึกษาระดับปริญญาข้ึนไป ทั้งน้ีอาจเน่ืองมา จาก
สมาชิกในกลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพดส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน เกษตรกรและผู้สูงอายุ ซึ่งไม่ได้มีโอกาสทางการศึกษาที่
สูงมากนักเหมือนคนรุ่นใหม่ในชุมชน จึงมีค่านิยม ความคิด ทัศนคติและวิถีชีวิตที่ส่งผลต่อการประเมินระดับความ
คิดเห็นที่มากกว่าตามผลการวิจัยครั้งน้ี     
 5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้านการ
ประเมินผล จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาอาศัยในชุมชน พบว่า สมาชิกใน
กลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพดที่มี สถานภาพด้านเพศ อายุ อาชีพ  รายได้ และระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในชุมชนแตกต่าง
กัน มีระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้านการประเมินผลไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหานเรศ โฆสกิตฺติโก (2557) ที่พบว่า ประชากรที่มีเพศ อายุ สถานภาพและรายได้
ต่อเดือนต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนเชิงพุทธบูรณาการไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ จักรพันธ์ จักรพันธ์ (2015) ที่พบว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดนโยบายโดยมีแผนงานเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้
กระท าร่วมกันภายในกลุ่ม ที่ก่อให้เกิดความสามัคคี ความผูกพัน การพ่ึงพาอาศัยอาศัยกันภายในกลุ่มอย่างเข้มแข็ง
จะน าไปสู่ความส าเร็จมากข้ึน  
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จากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าสมาชิกในกลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพด โดยสมาชิกในชุมชนจะให้
ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินงาน เพ่ือน ามาพัฒนา
และติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่ม ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและรับรู้ถึงคุณค่าของตนเองต่อการเป็น
สมาชิกกลุ่มการท ากระทงจากเปลือกข้าวโพด เพ่ือน าไปสู่การมีส่วนร่วมด้านการประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่ม
ได้อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 

ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้านการ
ประเมินผล จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่าสมาชิกกลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพดที่มีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะ
มีระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมด้านการประเมินผลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระกิตติชัย ปญฺญาธโร (2557) ที่พบว่า บุคคลที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีความคิด
เห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถ่ินแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหา
ประกาศิต สิริเมโธ (2556) ที่พบว่า การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนน้ัน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องไม่
ว่าจะประชาชนหรือบุคคลากรในหน่วยงานได้ร่วมรับรู้ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติ  หรือตัดสินใจ ตลอดจน
ร่วมสนับสนุน ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามสิ่งที่ตนได้ร่วมตัดสินใจเพ่ือให้เกิด พลังในการด าเนินงานไปสู่
วัตถุประสงค์ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ ท าให้ผู้มีส่วนร่วมมีความพึงพอใจ มีความสามัคคีให้ความร่วมมือ 
(collaboration) ในการท างานเกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของซึ่งจะเป็นพลังให้การ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าระดับการศึกษาที่ต่างกันจะส่งผลต่อระดับความคิดเห็นใน
การมีส่วนร่วมด้านการประเมินผลที่ต่างกัน โดยสมาชิกกลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพดที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ปวช.และ ปวส. จะมีระดับความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมที่สูงกว่าสมาชิกที่มีการศึกษาระดับปริญญาข้ึ นไป โดย
สมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุจะมีความรู้ ประสบการณ์และเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการด าเนินงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท ากระทงจากเปลือกข้าวโพดมากกว่ากลุ่มที่มีระดับการศึกษาสูง จึงท าให้เกิดความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในด้านการประเมินผลที่สูงกว่ากลุ่มที่มีระดับการศึกษาสูง ที่มิได้เข้าไปมีส่วนร่วมด้านอื่นๆ และการ
ประเมินผลใดๆ เพราะเขามีความคิดเห็นว่าในการท ากระทงเปลือกข้าวโพดน้ันไม่เป็นประโยชน์หรืออาจจะมีงาน
ประจ าอย่างอื่นซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่ดีกว่า 

6. จากการสัมภาษณ์โดยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured) ซึ่งเป็นการสนทนาตาม
สถานการณ์ที่เกิดข้ึน โดยเป็นการสัมภาษณ์รายบุคคล จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball) ผู้วิจัย
สามารถจ าแนกสภาพการด าเนินงานโดยการสรุปประเด็น ได้ดังน้ี 

6.1 ด้านคน (Man) 
     จากผลการสัมภาษณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์หรือด้านคน สามารถจ าแนกแนวคิด

หรือทัศนะของสมาชิกออกเป็น 2 แนวคิด คือ กลุ่มแรก จะมีมุมมองที่ว่าการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มจะก่อให้เกิดการ
ช่วยเหลือพ่ึงพาซึ่งกันและกัน สามารถรวมตัวกันเพ่ือสร้างอ านาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง การต่อรองเพ่ือขอรับ
ช่วยเหลือด้านงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ และสมาชิกทุกคนในกลุ่มยังตระหนักต่อการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม
กระทงเปลือกข้าวโพดเน่ืองจากเป็นที่มาของรายได้เสริมที่ส าคัญโดยเฉพาะส าหรับผู้สูงอายุ กลุ่มที่สอง จะมีมุมมอง
ว่าเมื่อมีการรวมกลุ่มมักจะมีการแบ่งงานและผลประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมกัน ขาดความโปร่งใส และรับรู้ถึงความไม่
จริงใจในการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนรู้สึกถึงความไม่วางใจต่อการประสานงานระหว่างกัน 

    จากผลการวิจัยที่เป็นเช่นน้ี สะท้อนให้เห็นว่า การด าเนินงานของสมาชิกในกลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพด
น้ันสมาชิกส่วนใหญ่มีทัศนะว่าควรมีการร่วมกันวางแผน พัฒนาการท ากระทงจากเปลือกข้าวโพดทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว ซึ่งจะส่งผลท าให้การพัฒนาการท ากระทงเปลือกข้าวโพด เป็นไปอย่างมีระบบ ท าให้การพัฒนาร่วมกันเกิด
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ความสามัคคี เป็นชุมชนที่มีความแข็งแรงและแข็งแกร่งมากข้ึน และสมาชิกที่มีทัศนคติที่ไม่เข้าใจในการรวมกลุ่มน้ัน 
มีมุมมองถึงการไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงท าให้ไม่เกิดการมีส่วนร่วมในกลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพด 

6.2 ด้านเงิน (Money) 
     จากผลการสัมภาษณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานร่วมกันของ

สมาชิก ยังขาดความโปร่งใส ความยุติธรรม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรจากภาครัฐ จึงส่งผลให้สมาชิกบางคนรู้สึกถึงความไม่คุ้มค่าในการด าเนินงาน 

     จากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า ความโปร่งใสถือเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานร่วมกันของ
สมาชิกในกลุ่มเป็นอย่างมาก ดังน้ันการขาดความโปร่งใสและการรับรู้ถึงความไม่ยุติธรรมต่อการด าเนินงาน จึงเกิด
แนวคิดที่จะไม่รวมกลุ่มกัน เพราะคิดว่าเป็นวิธีการช่วยลดปัญหา ความยุ่งยากต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายในกลุ่ม รวมทั้ง
ยังคิดว่าการด าเนินงานไม่ต้องมีส่วนเก่ียวข้องกับหน่วยงานใดๆ และจะได้รับผลประโยชน์ที่เพ่ิมมากข้ึน 

6.3 ด้านวัตถุดิบ (Material)  
     จากผลการสัมภาษณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบส าหรับการผลิตกระทงเปลือกข้าวโพด ส าหรับ

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้ัน จะต้องมีการเพาะปลูกเองโดยเป็นข้าวโพดพันธ์ุ 984 มีความเฉพาะส าหรับการน ามาใช้ท า
กระทง ส าหรับกระทงเปลือกข้าวโพดจะประกอบไปด้วย ต้นกก เปลือกมะพร้าวซึ่งจะน ามาท าเป็นฐานล่าง และ
เปลือกใบข้าวโพดน าไปจับเป็นกลีบ และจัดแต่งเป็นรูปหงส์หรือรูปอื่นๆ ตามค าสั่งซื้อของลูกค้า ส่วนกระทงถ้า
ต้องการให้มีสีที่แตกต่างกันก็จะน าไปย้อมสีก่อน ระยะเวลาการผลิตกระทงต่อใบใช้เวลาประมาณชั่วโมง  

    จากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า สมาชิกในกลุ่มจะต้องมีการสรรหาวัตถุดิบจากธรรมชาติที่สามารถหา
ได้ตามพ้ืนที่ในหมู่บ้านหรือต่างจังหวัดที่น ามาใช้ได้ โดยสมาชิกกลุ่มส่วนมากท าการเกษตรเพาะปลูกข้าวโพด ท าให้
สามารถน าวัตถุดิบที่ไม่มีประโยชน์ คือ เปลือกข้าวโพด น ามาท าเป็นวัตถุดิบ โดยที่สามารถผลิตข้ึนมาได้เองโดยไม่
ต้องเสียค่าวัตถุดิบและยังสามารถประหยัดค่าใช่จ่ายได้อีกด้วย 

6.4 ด้านการจัดการ (Management) 
     จากผลการสัมภาษณ์ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการจัดการน้ัน สมาชิกในกลุ่มท ากระทงเปลือกข้าวโพด 

ยังขาดความตระหนักถึงคุณภาพสินค้า โดยมุ่งเน้นการผลิตจนส่งผลให้มีปริมาณสินค้ามากเกินไปในท้องตลาด น ามา
ซึ่งปัญหาการขายสินค้าตัดราคา เพราะกลัวสินค้าที่ตนผลิตจะขายไม่ได้ มีการลอกเลียนแบบและพัฒนาสินค้าจาก
บุคคลอื่น อีกท้ังมีการท าการตลาดและจัดจ าหน่ายสินค้าเอง ด้ังน้ันจึงต้องรวมกลุ่มกันเพ่ือท าให้สามารถก าหนดราคา
สินค้าให้ไปในทิศทางเดียวกัน และจ าหน่ายสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลางได้เป็นอย่างดี จึงก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ร่วมกัน เกิดความช่วยเหลือ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน     

     จากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มสมาชิกในชุมชนมีปัญหาในเรื่องของการลอกเลียนแบบสินค้าอีก
ทั้งยังน าไปจ าหน่ายตัดราคากันเองภายในกลุ่ม เพราะกลัวสินค้าที่ตนผลิตจะขายไม่ได้ โดยไม่ค านึงคุณภา พของ
สินค้า สมาชิกส่วนใหญ่จะน าสินค้าไปจ าหน่ายด้วยตนเอง อีกท้ังการรวมกลุ่มกันน้ันจะต้องมีการจ าหน่ายผ่านพ่อค้า
คนกลาง จะส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดจ าหน่ายสินค้า จึงท าให้เกิดปัญหาสินค้าล้นตลาด และขาดความ
ตระหนักในการสร้างคุณค่าของการมีส่วนร่วม 

6.5 ด้านการตลาด (Market)  
     จากผลการสัมภาษณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตลาดน้ัน ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามา

มีบทบาทอย่างมากต่อผู้คนในสังคมและมีประโยชน์อย่างย่ิงต่อผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งช่วยเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่าย
มากข้ึน เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์  ในการด าเนินการธุรกิจให้มียอดขายเพ่ิมมากข้ึน แต่ทว่าสมาชิกในกลุ่มเลือกที่จะจ าหน่าย
กันเองมากกว่าการจ าหน่ายในภาพรวมของกลุ่ม จนท าให้เกิดการต้ังราคาเอง เกิดการลอกเลียนแบบสินค้า ส่วน
ลูกค้าจะมี 2 ประเภท ประเภทแรกออเดอร์ กระทงแล้วมัดจ าเงินไว้ล่วงหน้า ประเภทที่สองเป็นลูกค้าท่ีติดต่อซื้อขาย
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กันมานานจึงไม่มีการวางเงินมัดจ า เพราะมีความไว้เน้ือเชื่อใจกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย โดยมีตลาดส่งออกไปทาง
ภาคเหนือ อีสาน กลาง ใต้ และตลาดใหญ่อีกแห่งหน่ึงคือจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตลาดรองรับกระทงเปลือกข้าวโพด
ของกลุ่มแม่บ้านต าบลลานดอกไม้ตก 

    จากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า สมาชิกบางกลุ่มมีช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าเป็นของตนเองอย่าง
หลากหลายช่องทาง ทั้งทางสื่อโซเชียล ออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ และยังน าสินค้าไปจ าหน่ายตามตลาดในจังหวัด
ต่างๆ ด้วยตนเองเกิดการต้ังราคาสินค้ากันเอง ท าให้เกิดปัญหา อีกท้ังลูกค้าส่วนใหญ่จะซื้อสินค้าในราคาที่ถูกกว่าจึง
ท าให้สินค้าท่ีมีคุณภาพขายไม่ได้ 

อภิปรายผลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มกระทงเปลือก
ข้าวโพด ชุมชนลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร โดยมีแนวทาง ดังน้ี 

1. ผู้น าชุมชนและผู้น ากลุ่ม ต้องเข้ามีบทบาทส าคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดความแข็งแกร่งในชุมชนและในกลุ่ม
ท ากระทงจากเปลือกข้าวโพด โดยต้องแสดงออกถึงภาวะน าเพ่ือให้เกิดการยอมรับ 

2. ต้องมีการก าหนดกติที่มีความชัดเจน เป็นธรรมและโปร่งใสส าหรับการด าเนินงานร่วมกันของสมาชิกใน
กลุ่มท ากระทงจากเปลือกข้าวโพด โดยสมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดกติกาเหล่าน้ัน ตลอดจนมีส่วนร่วม
ในการวางแผน ติดตาม ประเมินผลและได้รับการจัดสรรผลประโยชน์จากการด าเนินงานร่วมกันที่เป็นธรรม 

3. ผู้น าชุมชนและผู้น ากลุ่มต้องมีการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันเสมอ แล้วน ามาสื่อสารยัง
สมาชิกด้วยความโปร่งใส 

4. ผู้น าชุมชนและผู้น ากลุ่ม ควรจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะส่งเสริมความรักและความสามัคคีในกลุ่มสม่ าเสมอ 
รวมทั้งจะต้องหาแนวทางในการสร้างให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ผลิตกระทงเพ่ือให้มีอ านาจต่อรองทางการค้าและไม่
เกิดการแข่งขันกันเองในชุมชน 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. จากผลการวิจัยพบว่า ผู้น าในชุมชนหรือหัวหน้ากลุ่มที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มยังต้องเพ่ิมความตระหนักและ
ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการท ากระทงเปลือกข้าวโพด รวมถึงมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การพัฒนาการท ากระทงเปลือกข้าวโพด ซึ่งผลจากการวิจัยสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทส าคัญหรือภาวะผู้น าท่ีที่หัวหน้า
กลุ่มต้องมีและน ามาใช้ขับเคลื่อนกระบวนการด าเนินงานของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมาย 

2. จากผลการวิจัยพบว่า ผู้น าในชุมชนหรือหัวหน้ากลุ่มที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มยังขาดการส่งเสริมจูงใจและเปิด
โอกาสให้สมาชิกในกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การจัดต้ังงบประมาณการด าเนินงานกลุ่ม การจัดสรร
ผลประโยชน์ต่างๆ ที่ชัดเจนและเป็นธรรมก ากับติดตามผลการด าเนินงานและมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของกลุ่ม ซึ่งผลจากการวิจัยสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทส าคัญหรือภาวะผู้น าท่ีหัวหน้ากลุ่มต้องมีและ
น ามาใช้ขับเคลื่อนกระบวนการด าเนินงานของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภาครัฐเพ่ิมข้ึน 

3. จากผลการวิจัยพบว่า ผู้น าในชุมชนหรือหัวหน้ากลุ่มที่มีอิทธิพลต่อกลุ่ม จึงต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกใน
กลุ่มมีส่วนร่วมในการจัดต้ังงบประมาณการด าเนินงานกลุ่มกระทงจากเปลือกข้าวโพดของชุมชน และสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับสมาชิกในการรวมกลุ่มกันท ากระทงในการจัดต้ังกลุ่มอย่างแท้จริง  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป   
1. ควรมีการเก็บข้อมูลแบบสอบถามและสัมภาษณ์ผู้น าในชุมชนหรือหัวหน้ากลุ่มที่มีอิทธิพลต่อกลุ่ม เพ่ือ

จะได้ข้อมูลที่มีความครอบคลุมมาใช้ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มได้ดีย่ิงข้ึน 
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2. ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบในเรื่องลักษณะเดียวกันในพ้ืนที่อื่นๆ เพ่ือเปรียบเทียบผลการวิจัยที่เกิดข้ึน 
และเพ่ือใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณา วางแผน ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนของหน่วยงาน
ระดับท้องถ่ินและระดับจังหวัด 

3. ควรมีการศึกษาถึงบทบาทของกลุ่ม หรือศักยภาพของกลุ่มที่ส่งผลต่อชุมชนและการพ่ึงตนเองของกลุ่ม
ดังกล่าวมีมากน้อยอย่างไร หรือการวัดผลการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนว่าประสบความส าเร็จ
มากน้อยเพียงไร  
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