บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มแม่บา้ นผูผ้ ลิต
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ชุมชนร่วมพัฒนา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อ
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ข องกลุ่ ม แม่ บ ้า นผู้ ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ชุ ม ชน ชุ ม ชนร่ ว มพั ฒ นา เขตหลั ก สี่
กรุ งเทพมหานคร และเพื่อศึกษารู ปแบบการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มแม่บา้ นผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนร่วมพัฒนา เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพใน
รูปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค การประชุมกลุ่ม การอบรม และการศึกษาดู งาน ผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มแม่บา้ น ได้แก่ปัจจัยด้านอายุ โดยกลุ่มแม่บา้ นส่วนใหญ่
อายุคอ่ นข้างมาก และมีปัญหาสุขภาพ ดังนัน้ กรรมการชุมชนควรให้ความสาคัญกับการเชิญชวนกลุ่ม
วัยทางานหรือวัยกลางมาร่วมเป็ นกรรมการชุมชน ปั จจัยด้านขัน้ ตอนการผลิต พบว่าการทาอาหารหรือ
ผลิตภัณฑ์บางประเภทมีความยุ่งยาก ซับซ้อน และจาเป็ นต้องอาศัยฤดูกาล ดังนัน้ กลุ่มแม่บา้ นควร
เลือกทาเฉพาะผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ตอ้ งอาศัยฤดูกาล มีกรรมวิธีการทาไม่ยงุ่ ยาก ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
ชุมชนยังขาดความรู ด้ า้ นการบริหารจัดการ ไม่มีกฎ ระเบียบของกลุ่ม ดังนัน้ กลุ่มแม่บา้ นจึงควรได้รบั
การสนับ สนุน จากภาครัฐ ด้า นการอบรมการท าผลิ ต ภัณ ฑ์ใ ห้ส วยงาม รวมทั้ง ให้ค วามรู ้ด ้า นการ
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ สาหรับปั จจัยด้านผลตอบแทน พบว่า การแบ่งผลตอบไม่ชดั เจน ดังนัน้
กลุ่มแม่บา้ นควรได้รบั การอบรมเทคนิคการกาหนดราคา เพื่อให้ทราบต้นทุน รายได้ และการปั นผลที่
สอดคล้องกับต้นทุน และการแบ่งปั นที่ชดั เจน ส่วนปั จจัยด้านขวัญกาลังใจพบว่า กลุ่มแม่บา้ นมีความ
กังวลใจเรื่องการเวนคืนพืน้ ที่ ดังนัน้ คณะกรรรมการชุมชนควรประชุมชีแ้ จงแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มแม่บา้ น การมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อก่อให้เกิดรายได้ และมีการออมทรัพย์เพื่อใช้ในการซือ้
บ้าน ส่วนปั จจัยด้านการตลาดพบว่า ผลิตภัณฑ์ยงั ไม่มีความหลากหลาย ไม่ทนั สมัย ไม่แตกต่างจากคู่
แข่งขัน การจัดสถานที่จาหน่ายยังไม่จงู ใจ ผลิตภัณฑ์ยงั ไม่เป็ นที่ยอมรับ กลุ่มแม่บา้ นยังไม่มี ความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ในการใช้ส่ือออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ขาดเครือข่ายเพื่อช่วยกระจายข่าวสาร ส่วน
รู ปแบบการพัฒ นาศักยภาพของกลุ่ม แม่บา้ น ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) องค์ประกอบการพัฒ นา
ศักยภาพ ได้แก่ ภูมิปัญญาชาวบ้านในชุมชน ผูน้ า สมาชิกในชุมชน วัสดุ อุปกรณ์ เงินทุน และการบริหาร
จัดการ 2) กระบวนการการพัฒนาศักยภาพ ได้แก่ การประชุมแบบมีสว่ นร่วม การฝึ กอบรม การสอนงาน
และการศึกษาดูงาน และ 3) ศักยภาพของกลุม่ แม่บา้ น ได้แก่ ความรู ้ ทักษะ ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง
บุคลิกลักษณะประจาตัวของบุคคล และแรงจูงใจ
คาสาคัญ : การพัฒนาศักยภาพกลุม่ แม่บา้ น ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน การมีสว่ นร่วม
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Abstract
The objective of this research is to study factors affecting the development of the potential of
housewife group, who produce community product Ruampatana Community, Lak Si District, Bangkok
to study the marketing factors affecting product development of housewife group in community
product Ruampatana Community, Bangkok and to study the model of potential development of
housewife group who produce community product by the participation of the community in
developing Lak Si District, Bangkok use qualitative research methods in participatory action research
model. The research instruments were interviewing, analysis of strengths, weaknesses, opportunities
and threats, group meeting, training and field trips. The results of the research showed that factors
affecting the development of the housewife’s potential including age factors by the majority of
housewife quite old and have health problems. Therefore, community committees should focus on
inviting working-age or middle-aged group to become community members. Factors of production
process found that cooking or certain products are complicated and need to rely on seasons, so the
housewife group should choose only make products that do not require seasons. There is no
complicated process. Management factors the community still lack management knowledge. There
are no group rules. Therefore, housewife group should receive support from the government on how
to make beautiful products. Including providing knowledge in promote online as for the compensation
factors, it is found that the division of results is not clear. Therefore, housewife group should be
trained in pricing techniques in order to know the costs, income and dividends that are in line with
the costs and clear sharing as for morale factors, it was found that housewife group are worried
about expropriating the area therefore, the community committee should meet to clarify the
development of the housewife’s potential. Having community products for income generation and
have savings for use in building houses as for marketing factors, it was found that products are not
diverse not modern, not different from competitors. The arrangement of the place of sale still does
not motivate target group to buy. The product is not yet accepted. The housewife group has no
experience in using online media. Lacking a network to promote the news. The form of the potential
development of the housewife group consists of 3 parts which are 1) the composition of potential
development includes folk wisdom in the community, community members leaders, materials,
equipment, funds, and management. 2) potential development processes include participatory
meetings, training, coaching and field trips and 3) potential of housewife group including knowledge,
skills and opinions about personal characteristics and motivation.
Keywords : potential development of housewife group, community product, participation
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