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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพานช้าง และ
เพ่ือหาแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพานช้าง หมู่ท่ี 3 ต าบลปางมะค่า อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร ประชากร คือ สมาชิกในกลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพานช้าง จ านวน 60 คน 
เคร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาเนื้อหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงแบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ระดับปัญหาการด าเนินงานกลุ่มน้ าพริกคลองสะพานช้าง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชรภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านท่ีมีปัญหามากท่ีสุด คือ ด้าน
การตลาด รองลงมาคือ ด้านการเงิน และด้านการจัดการ ตามล าดับ 

แนวทางการพัฒนาสินค้าของกลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพานช้าง ได้บทสรุปการประชุมดังนี้ 
1. กลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพานช้างต้องการมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป็นของตนเองภายใต้ช่ือตราสินค้า

ว่า “น้ าพริกแม่โสดา” ซ่ึงเป็นช่ือของประธานกลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพานช้างเป็นผู้คิดค้นท าน้ าพริก 
2. น้ าพริกท่ีกลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพานช้างจะผลิตและจ าหน่ายในตราสินค้า “น้ าพริกแม่โสดา” มี 

2 ชนิดคือ น้ าพริกแบบใส่ถุงเป็นกิโล และแบบใส่กระปุก 
3. ผลิตภัณฑ์น้ าพริก ซ่ึง เป็นสินค้าของชุมชนจะผลิตขายโดยแปรรูป กรรมวิธีท่ีได้รับการถ่ายทอด

เทคโนโลยี น้ าพริกบรรจุในกระปุก ในถุงอะลูมิเนียมฟอยล์ ติดฉลากท้ังสองด้าน บรรจุถุงละ5 กรัม ราคาขาย 9 บาท
ต่อซอง จุดเด่นของน้ าพริกอยู่ท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูปจากของกินพ้ืนบ้าน ท่ีอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระท่ีไ ด้
จากพืชสมุนไพรไม่มีวัตถุกันเสียและวัตถุปรุงแต่งรสอาหารเจือปน 

4. บ้านคลองสะพานช้าง หมู่ ท่ี 3 ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชรได้
ด าเนินการจัดสร้างร้านค้าชุมชนในหมู่ 3 บ้านคลองสะพานช้าง ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ให้เป็นร้านค้าของชุมชนท่ีขาย
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ในขณะนี้สามารถน าสินค้าของชุมชนมาวางขายได้ในบริเวณร้านค้าชุมชนดังกล่าว ดังนั้นกลุ่ม
แม่บ้านมีแผนการทดลองขายผลิตภัณฑ์ในร้านค้าชุมชน เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการค้าของชุมชน เพ่ิมโอกาสทาง
การตลาด และคาดว่าชุมชนจะมีรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขายผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้ังสองชนิดนี้ 

แนวทางการสร้างความเข้มแข็ง 
1. มีการจัดต้ังกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ าพริกแม่โสดามีการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านคลองสะพานช้างท่ีสนใจท า

ผลิตภัณฑ์น้ าพริก ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแม่บ้านคลองสะพานช้างปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มท้ังส้ิน 60 คน ขายหุ้น
ให้กับสมาชิกหุ้นละ 100 บาท ได้จ านวนหุ้น 60 หุ้น คิดเป็นเงิน 6,000 บาท 

2. มีการผลิตและทดลองจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ ร้านค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ของน้ าพริกตราแม่โสดา 
3. มีแนวทางการด าเนินงานของกลุ่มในอนาคตกลุ่มแม่บ้านคลองสะพานช้างท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์

น้ าพริกแม่โสดามีแนวคิดในการผลิตและขายสินค้าของกลุ่ม ณ บริเวณร้านค้าชุมชน และสมาชิกกลุ่มจะท าการผลิต
และขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มในงานออกร้านต่างๆท่ีเป็นตัวแทนของกลุ่ม เช่น งานออกร้านของหมู่บ้าน ต าบลอ าเภอ 
และจังหวัด งาน OTOP ตลอดจนงานออกร้านต่างๆ ท่ีเป็นตัวแทนของกลุ่มแม่บ้าน 
ค าส าคัญ: แนวทางการสร้างความเข้มแข็ง / กลุ่มอาชีพ  
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Abstract 
This study aimed to investigate the implementation and to find ways to develop a strong 

professional group of chili paste of Klong Saphan Chang Moo 3, Tambon Ban Pang Makha, Khanu 
Woralaksaburi, Khampang Phet. The samples were 60 members of chili paste group of Klong Saphan 
Chang derived by comparing the sample size according to the table of Krejcie and Morgan. The 
instruments used in the study was a 5 – level rating scale questionnaire. Data analysis was done 
by using percentage mean, and standard deviation. 

The study results were as follows: 
 Overall, the problems in operating the Klong Saphan Chang chili paste group were at a 
high level. Considering aspect by aspect it was found that the most problematic aspect was 
marketing followed by the aspects of financial and management respectively. 
 The development guidelines for Klong Saphan Chang chili paste group can be concluded 
as follows: 

1. The professional chili paste group of Klong Saphan Chang needs the products of their 
own community under the brand name "Mae Soda Chili Paste" which is the name of the president 
of the group who invented it. 

2. The chili paste of Klong Saphan Chang will be manufactured and distributed under 
the brand of "Mae Soda Chili Paste". There are two kinds for sale: in a bag of a kilo and in small 
pots. 

3. Chili paste product of the community will be produced by processing with transferred 
technology. It’s packed in pots and aluminum foil bags, labeling on both sides, packed with 5 g for 
9 baht per pack of chili featured on products processed from edible folk ingredients, rich in 
antioxidants derived from plants, herbs, without preservatives, food additives and flavor.  

4. Ban Klong Chang Moo 3, Tambon Pang Makha sub-district has taken to build a 
community store to be a community shop that sells products of the community. Now the 
community people can sell products of their community. Thus, the group plans to try to sell its 
products in the store of the community. This is to increase the commercial channels and marketing 
opportunities of the community. It is expected that the community will have increased revenue 
from product sales of this kind. 

Guidelines for the strengthening 
1. The establishment of a group of Mae Soda Chili Paste started by forming a group of 

housewives in Klong Saphan Chang interested in making chili paste with current membership of 60 
members. 60 shares of Baht 100 per share were sold to the members as stock totaling 6,000 baht. 

2. Trial production and the sale of products at the store such as community products of 
chili sauce, “Mae Soda Chili Paste”, have taken place. 

3. The implementation of the women's group in Klong Saphan Chang Village such as a 
production group of Mae Soda Chili Paste brings about ways in production and sales of the products 
at the community store. And members of the group will produce and sell the products in the fairs, 
which represent groups such as trade fairs of village, district and provincial OTOP, as well as various 
fairs of shops or booths which are the representation of women's groups. 
Keywords: guidelines to build up strength / occupation group 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิสระใน

การก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลัง และมีอ านาจหน้าท่ีของ
ตนเองโดยเฉพาะ และก าหนดให้การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องท าเท่าท่ีจ าเป็นและต้องเป็นไปเพ่ือ
การคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม (มาตรา 282 มาตรา 283) 
ส่วนในการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินนั้น ได้ก าหนดให้มีกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยค านึงถึงการกระจายอ านาจเพ่ิมข้ึนให้แก่ท้องถ่ินเป็นส าคัญโดย มีสาระส าคัญ คือ 
การก าหนดอ านาจหน้าท่ี ในการจัดการระบบการบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกันเอง และการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินโดยค านึงถึงภาระหน้าท่ีของรัฐ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน
ด้วยกันเอง (มาตรา 283) 
 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีความรับผิดชอบกว้าง ขวาง
กว่าเดิมหลายประการ เช่น ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินมีหน้าท่ีบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน ท้ังมีสิทธิจัดการศึกษาอบรมวิชาชีพท่ีมีความเหมาะสมกับท้อง ถ่ิน 
โดยให้เป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถ่ินนั้น รวมไปถึงการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมของท้องถ่ินอีกด้วย(มาตรา 289 มาตรา 290 ) 
 ปัจจุบันแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2543 ซ่ึงคณะกรรมการกระจาย
อ านาจ ฯ ได้จัดท าข้ึนตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 2543 นั้น มีผลท าให้กระทรวง 
ทบวง กรมต่าง ๆ ต้องถ่ายโอนของรัฐไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เสร็จส้ินภายในปี พ.ศ. 2549 การบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทยนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ด้วยกันคือ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถ่ิน โดย ส่วนกลางหมายถึงการรวมอ านาจการปกครอง ส่วนภูมิภาคหมายถึงการแบ่งอ านาจ 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และ
การบริหารเก่ียวกับการตัดสินใจในเ ร่ืองต่างๆ รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซ่ึงจะส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน การให้ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น การให้ค าแนะน าปรึกษา ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน ยังถือว่าเป็นแก่นส าคัญในการจัดท าแผน พัฒนา
ท้องถ่ิน สามารถสะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง และน าผลการพัฒนาสู่พ้ืนท่ีท่ีมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยในกระบวนการการพัฒนาหรือแก้ปัญหาของ ชุมชน
จะต้องอาศัยการประสานงานและการร่วมมือกันจากหน่วยงานหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นชุมชน องค์กรของรัฐในระดับ
ต่างๆ รวมถึงองค์กรภาคเอกชน ซ่ึงต้องใช้วิธีด าเนินการหลายรูปแบบในการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน โดยหลาย
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ินต่างพยายามส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน เนื่องจากการรวมกลุ่มมี
ข้อดีดังต่อไปนี้ 1) การรวมกลุ่มสามารถแก้ไขปัญหาท่ีไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพังคนเดียว 2) การรวมกลุ่มท าใ ห้
สมาชิกสามารถร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ และแสวงหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 3) การรวมกลุ่มเป็นเวทีท่ีเปิดโอกาสให้
ชาวบ้านได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเอกสาร เช่น การจดบันทึก การจัดท าบัญชี หรือด้านสังคม 
เช่น ทักษะในการท างานกลุ่ม เนื่องจากเป็นการท างานร่วมกันของคนหมู่มากท่ีต่างนิสัย และความคิดเห็น จึงต้องมี
การปรับตัวปรับความคิดเข้าหากัน เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกันได้โดยราบร่ืน และช่วยให้กล้าแสดงความคิดเห็นใน
ท่ีประชุม เป็นต้น (สุกิจ มาลีเศษ, 2555, หน้า 3) 

ปัญหาการด าเนินงานของกลุ่มท าน้ าพริก ยังขาดกลยุทธ์หรือวิธีการขาย ยังไม่มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ี
ทันสมัยและน่าสนใจ ขาดการส่งเสริมเร่ืองการประชาสัมพันธ์งานของกลุ่มรวมท้ังด้านการส่งเสริมการตลาด 

จากข้อมูล ดังท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการท่ีจะศึกษาปัญหาการด าเนินงานของกลุ่มอา ชีพ
น้ าพริกคลองสะพานช้าง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร แล้วน ามาหาแนวทางในการสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพานช้าง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือให้เป็นรากฐานหนึ่งในการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้อย่างย่ังยืนต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปัญหาการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพานช้าง หมู่ท่ี 3 ต าบลปางมะค่า 

อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
2. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพานช้าง หมู่ท่ี 3 ต าบลปาง

มะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้แบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย

ตามข้ันตอนการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
1. การศึกษาปัญหาการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพานช้าง หมู่ท่ี 3 ต าบลปางมะค่า 

อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ในการวิจัยคร้ังนี้ศึกษาจากประชากรท้ังหมด ได้แก่ สมาชิกในกลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะ พาน
ช้าง หมู่ท่ี 3 ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 60 คน 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ โดยพิจารณาจาก ปัจจัยทางการ

บริหาร ประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านกระบวนการผลิต ด้านการจัดการ ด้านการตลาด 
ขอบเขตด้านตัวแปร 

     ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ ปัญหาการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ 
2. การหาแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพานช้าง หมู่ ท่ี 3 ต าบล 

ปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
ขอบเขตด้านเน้ือหา 

เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย ในข้ันตอนนี้ ได้แก่ แนวทางการสร้างความเข้มแข็ง 
ขอบเขตด้านตัวแปร 

ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาปัญหาการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพานช้าง กลุ่มอาชีพน้ าพริกคลอง
สะพานช้าง หมู่ท่ี 3 ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
 เคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังนี้เป็นแบบสอบถามส าหรับสมาชิกในกลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพานช้าง จ านวน 
1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ เพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ ประสบการณ์ เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ 

ตอนท่ี 2 ปัญหาการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพานช้างหมู่ท่ี 3 ต าบลปางมะค่า    
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 5 ด้าน 1) ด้านบุคลากร จ านวน 7 ข้อ 2) ด้านการเงินจ านวน 8 
ข้อ 3) ด้านกระบวนการผลิต จ านวน 8 ข้อ 4) ด้านการจัดการ จ านวน7 ข้อ 5) ด้านการตลาด จ านวน 5 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องระหว่างค าถามกับเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (Index of item objective congruence: IOC) ได้ค่าความสอดคล้องของข้อค าถามแต่ละด้าน 
2. น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา ค้นคว้าความรู้ด้านต่าง ๆมาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุม การ

ด าเนินงานในแต่ละด้าน สร้างแบบสอบถามแบบมาตรส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ  
3. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ กับลูกค้าท่ีมาซ้ือน้ าพริกของกลุ่มน้ าพริกคลองสะพานช้าง หมู่ท่ี 2 

ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 30 คนเพ่ือหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าตามวิธีการของครอนบาคได้ค่าความเช่ือมั่น 0.67 

4. ได้จัดท าเป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้ในการวิจัยต่อไป 
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 ขั้นตอนท่ี 2 น าเสนอแนวทางการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพานช้าง หมู่ท่ี 3 ต าบลปาง
มะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 

1. ผู้วิจัยน าประเด็นมาจัดอันดับปัญหาสูงสุดของการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพาน
ช้าง เพ่ือเสนอต่อผู้เช่ียวชาญในการจัดกลุ่มสนทนา เพ่ือขอข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

2. บันทึกข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญลงในแบบบันทึกสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ประมวลผล เป็น
แนวทางในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพานช้าง  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้รับจากสมาชิกกลุ่มอาชีพน้ าพริกคลองสะพานช้าง ตรวจสอบ

ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูลแต่ละฉบับ และน ามาจัดเป็นหมวดหมู่ ก าหนดรหัสและลงรหัส น าข้อมูลท่ี
ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ด้วยการแจกแจง
ความถ่ี และหาค่าร้อยละ 

2. วิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ ในภาพรวม รายด้าน และรายข้อ โดยใช้สถิติ
พ้ืนฐานวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (�̅�) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) และแปลความหมายของคะแนน (บุญชม ศรี
สะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว, 2535, หน้า 23-24) ดังนี้ 
   ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง มีปัญหาอยู่ใน ระดับมากท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง มีปัญหาอยู่ใน ระดับมาก 
   ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง มีปัญหาอยู่ใน ระดับปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง มีปัญหาอยู่ใน ระดับน้อย 
   ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง มีปัญหาอยู่ใน ระดับน้อยท่ีสุด 

สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 
1. หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามแต่ละข้อในแบบสอบถาม 
2. หาค่าความเท่ียง (reliability) ของแบบสอบถาม โดยค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha 

coefficient) ตามวิธีของ Cronbach 
สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation หรือ S.D.) และการจัดล าดับความส าคัญของสภาพปัญหา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษา แนวทางการสร้างเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพ กรณีศึกษากลุ่มน้ าพริกคลองสะพานช้าง หมู่ท่ี 3 
ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร โดยได้ท าการศึกษาการด าเนินงานของกลุ่ม 5 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านกระบวนการผลิต ด้านการจัดการ ด้านการตลาดจากการ ศึกษา
ดังกล่าวท าให้ทราบผล ดังนี้ 
 ระดับปัญหาการด าเนินงานกลุ่มน้ าพริกคลองสะพานช้าง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร  
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านท่ีมีปัญหามากท่ีสุด คือ ด้านการตลาด  
 ด้านบุคลากร เมื่อพิจารณาภาพรวมโดยเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ี
มีระดับปัญหามากท่ีสุด คือ สมาชิกยังขาดการทุ่มเทให้แก่กลุ่มอาชีพ รองลงมา คือ สมาชิกยังขาดความตระหนักว่า
กลุ่มอาชีพเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญต่อชีวิตของตน ไม่สามารถบอกแนวทางในการด าเนินบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
ได้อย่างครบถ้วน และระดับปัญหาน้อย คือ สมาชิกยังขาดความเช่ียวชาญในการท าน้ าพริก  
 ด้านการเงิน เมื่อพิจารณาภาพรวมโดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมี
ระดับปัญหามากท่ีสุด คือ การใช้เงินในการลงทุนยังขาดการวางแผนท่ีดี รองลงมา คือ งบประมาณท่ีได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการลงทุน ขาดการตรวจสอบท่ีดี การใช้เงินของกลุ่มยังไม่คุ้มค่าเท่าท่ีควร และ
ปัญหาน้อยสุด คือ สมาชิกยังขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงบประมาณกองทุนหมู่บ้าน ตามล าดับ 
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 ด้านกระบวนการผลิต เมื่อพิจารณาภาพรวมโดยเฉล่ียอยู่ในโดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีระดับปัญหามากท่ีสุด คือ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ยังไม่มีมาตรฐาน รองลงมา คือ ขาดความรู้เร่ือง
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพริกแกง และปัญหาน้อยท่ีสุด คือ รสชาติยังไม่ได้เกณฑ์มาตรฐาน ตามล าดับ 
 ด้านการจัดการ เมื่อพิจารณาภาพรวมโดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมี
ระดับปัญหามากท่ีสุด คือ ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบประเมินการบริหารจัดการหรือสนับสนุนส่งเสริมการ
ด าเนินงานเก่ียวกับผลิตภัณฑ์พริกแกง รองลงมา คือ ยังขาดร้านค้าท่ีมาตรฐานขาดการวางแผนการบริหารจัดการ
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์และไม่มีสถานท่ีจอดรถ ปัญหาน้อยสุด คือ ไม่มีการประชุมปรึกษา ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมกัน
แก้ปัญหาและร้านค้าแต่ละร้านท่ีมีอยู่ยังขาดการรักษาความสะอาด ตามล าดับ 
 ด้านการตลาด เมื่อพิจารณาภาพรวมโดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมี
ระดับปัญหามากท่ีสุด คือ ยังขาดกลยุทธ์หรือวิธีการขาย รองลงมา คือ ยังไม่มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีทันสมัยและ
น่าสนใจ ขาดการส่งเสริมเร่ืองการประชาสัมพันธ์งานของกลุ่มรวมท้ังด้านการส่งเสริมการตลาด และปัญหาน้อยสุด 
คือ ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด ตามล าดับ 
 แนวทางการสร้างความเข้มแข็ง 
 ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามด าเนินงานของกลุ่มอาชีพท าน้ าพริกบ้านคลองสะพานช้างจัดการกับผลิตภัณฑ์
น้ าพริกท่ีได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางคณะผู้วิจัยไ ด้พูดคุยกับหัวหน้าและสมาชิกในกลุ่มท าน้ าพริก พบว่าทาง
กลุ่มได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. มีการจัดต้ังกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ าพริกแม่โสดา มีการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านคลองสะพานช้างท่ีสนใจท า
ผลิตภัณฑ์น้ าพริก ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแม่บ้านคลองสะพานช้างปัจจุบัน มีสมาชิกกลุ่มท้ังส้ิน 60 คน ขายหุ้น
ให้กับสมาชิกหุ้นละ 100 บาท ได้จ านวนหุ้น 60 หุ้น คิดเป็นเงิน 6,000 บาท 

2. มีการผลิตและทดลองจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ ร้านค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ของน้ าพริก ตราแม่โสดา 
3. มีแนวทางการด าเนินงานของกลุ่มในอนาคตกลุ่มแม่บ้านคลองสะพานช้างท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์

น้ าพริกแม่โสดามีแนวคิดในการผลิตและขายสินค้าของกลุ่ม ณ บริเวณร้านค้าชุมชน และสมาชิกกลุ่มจะท าการผลิต
และขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มในงานออกร้านต่างๆ ท่ีเป็นตัวแทนของกลุ่ม เช่น งานออกร้านของหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
และจังหวัด งาน OTOP ตลอดจนงานออกร้านต่างๆ ท่ีเป็นตัวแทนของกลุ่มแม่บ้าน 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจัยไปใช้ 
1. จากผลการวิจัยการด าเนินงานกลุ่มน้ าพริกคลองสะพานช้าง ส่วนใหญ่ประสบปัญหามาก แต่ยังขาด

การสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐในด้านต่างๆ เท่าท่ีควร ถ้าหากประธานกลุ่มได้ประสานกับหน่วยงานภาครัฐ ท่ี
เก่ียวข้องให้สนับสนุนช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ กลุ่มอาจจะเติบโตได้เร็วสมาชิกกลุ่มมีรายได้เพ่ิมข้ึนก็จะเป็นการสร้าง
งานสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

2. จากผลการวิจัยสมาชิกกลุ่มควรจะได้รับการส่งเสริมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายอาจจะมี
การผลิตสินค้าใหม่ๆ เพ่ิมจากเดิมท่ีมีอยู่และสามารถขยายตลาดให้กว้างข้ึน 

ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การวิจัยคร้ังต่อไปควรจะศึกษาในเชิงการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมี ส่ วน

เก่ียวข้องกับโครงการในชุมชนเพ่ือจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากหลายๆ ฝ่ายรวมท้ังแนวความคิดและปัญหาต่างๆ ใน
การด าเนินกิจกรรมกลุ่ม 

2. การวิจัยคร้ังต่อไปควรจะศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการท างานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม  
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