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บทคัดย่อ
การวิิจัยั นี้้มี� ีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� ศึึกษาปััจจััยที่่�ส่ง่ ผลต่่อการพััฒนาศัักยภาพกลุ่่�ม
แม่่บ้้านผู้้ผ� ลิิตผลิิตภััณฑ์์ชุมชน 
ุ ชุุมชนร่วมพั
่ ฒ
ั นา เขตหลัักสี่่� กรุุงเทพมหานคร เพื่่อ�
ศึึกษาปััจจััยด้้านการตลาดที่่�มีีผลต่่อการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ของกลุ่่�มแม่่บ้้านผู้้�ผลิิต
ผลิิตภััณฑ์์ชุมชนร่
ุ วมพั
่ ฒ
ั นา และเพื่่อ� ศึึกษารููปแบบการพััฒนาศัักยภาพกลุ่่�มแม่่บ้้าน
ผู้้�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์ชุุมชนโดยการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนร่่วมพััฒนา โดยเป็็นการวิิจััย
เพื่่อ� ท้อ้ งถิ่่�นแบบมีีส่่วนร่วม
่ ของคนในชุุมชน ใช้้ระเบีียบวิิธีีวิิจัยั เชิิงคุุณภาพกัับกลุ่่�ม
เป้้าหมาย เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย ประกอบด้้วย 1) แบบสััมภาษณ์์เจาะลึึกเป็็น
รายบุุคคล 2) การสนทนากลุ่่�มกัับผู้้�นำำ�ชุุมชน  เจ้้าหน้้าที่่�พััฒนาชุุมชน  ฯลฯ ใช้้วิิธีี
การรวบรวมข้้อมููลด้้วยการสัั มภ าษณ์์ เชิิ ง ลึึ ก การสนทนากลุ่่�ม  การรัั บ ฟัั ง
ความคิิดเห็็น การอบรมให้้ความรู้้� และการศึึกษาดููงาน 
ผลการศึึกษา พบว่่า ปััจจััยที่่�ส่ง่ ผลต่่อการพััฒนาศัักยภาพกลุ่่�มแม่่บ้้านผู้้ผ� ลิิต
ผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน ชุุมชนร่่วมพััฒนา มีี 7 ด้้าน ดัังนี้้� ด้้านปััจจััยส่่วนบุุคคล ด้้านอายุุ
ด้้านขั้้�นตอนการผลิิต ด้้านการบริิหารจััดการ ด้้านผลตอบแทน ด้้านแรงจููงใจและ
ขวััญกำำ�ลังั ใจ ด้า้ นการตลาด และด้า้ นค่่านิิยม ผลการวิิเคราะห์์ปัจั จััยด้า้ นการตลาด
ที่่�มีีผลต่่อการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ของกลุ่่�มแม่่บ้้านผู้้�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์ชุุมชนร่่วมพััฒนา
พบว่่า ปััจจััยด้้านการตลาดจะพิิจารณาปััจจััยส่่วนประสมการตลาดทั้้�ง 9 P’s
ซึ่่�งประกอบด้้วย Product, Price, Place, Promotion, People, Process,
Physical Evidence, Packaging และ Power และ ผลการวิิเคราะห์์รููปแบบการ
พััฒนาศัักยภาพกลุ่่�มแม่่บ้้านผู้้�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์ชุุมชนโดยการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน    
ร่่วมพัฒ
ั นา พบว่่า รููปแบบการพััฒนาศัักยภาพกลุ่่�มแม่่บ้้านผู้้ผ� ลิิตผลิิตภััณฑ์์ชุมชน
ุ
โดยการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนร่่วมพััฒนา ประกอบด้้วย 3 ส่่วนที่่�สำำ�คััญ คืือ
องค์์ประกอบการพััฒนาศัักยภาพ กระบวนการพััฒนาศัักยภาพโดยการมีีส่่วนร่วม
่
ของชุุมชน และศัักยภาพของกลุ่่�มแม่่บ้้าน 
คำำ�สำำ�คััญ : การพััฒนา; ศัักยภาพกลุ่่�มแม่่บ้้าน; ผลิิตภััณฑ์์ชุมชน
ุ ; การมีีส่่วนร่่วม
Abstract
The objectives of this research were to 1) analyze the factors

63

3

64

3

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2564

affecting the potential development of the housewife group who
produce the community products of Ruam Pattana Community in
Laksi District, Bangkok, 2) analyze the marketing factors affecting the
product development of the housewife group who produce
community products of Ruam Pattana Community in Lak Si District,
Bangkok, and 3) analyze the potential development pattern of the
housewife group who produce the community products through the
participation of Ruam Pattana Community in Lak Si District. The
Community-Based Research (CBR) methodology was used for this
research.  The research instruments included 1) individual in-depth
interviews, 2) focus group discussions with the community leaders,
and community development workers, etc.,. The data received from
individual in-depth interviews, focus group discussions, community
forum, workshops and field trips were collected and analyzed.
The results of the research were: There were seven factors
affecting the potential development of the housewife group who
produce the community products of Ruam Pattana Community in
Lak Si District, Bangkok.  These were: the demographic factors, the
factors of  age, manufacturing process, management, compensation,
motivation and morale, marketing, and values.  The analysis of the
marketing factors affecting the potential development of the
housewife group who produce the community products of Ruam
Pattana Community in Lak Si District, Bangkok showed that the 9 P’s
Marketing Factors Product, Price, Place, Promotion, People, Process,
Physical evidence, Packaging, and Power  were investigated. And The
analysis of the potential development pattern of the housewife group
who produce community products through the participation of Ruam
Pattana Community revealed that the activity implementation
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enabled to set the potential development pattern of the community
products through the participation of Ruam Pattana Community which
were consisted of three main factors, these were: the potential
development factor; the process of the potential development
through the community participation; and the potentiality of the
housewife group.
Keywords : Development; Housewife group potential; Community
products; Participation
บทนำ�
การพัั ฒ นาศัั ก ยภาพชุุ มชน ถืื อเป็็ นคว ามจำำ� เป็็ น อย่่ า งยิ่่� ง โดยเฉพาะ
ประเทศไทย ซึ่่�งมีีรากฐานเศรษฐกิิจอยู่่�ที่่�ระดัับชุุมชน  แต่่ในห้้วงหลายปีีที่่�ผ่่านมา
การพััฒนาด้้านต่่าง ๆ มัักเกิิดขึ้้�นจากแนวคิิดของนัักวิิชาการ มิิได้้มาจากชุุมชน 
เนื่่อ� งจากขาดข้้อมููลของชุุมชน ซึ่ง่� หากนัักวิิชาการหรืือหน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้อง
มีีข้้อมููลที่่�เป็็นบริิบทของชุุมชน ย่่อมส่่งผลต่่อการพััฒนาศัักยภาพของชุุมชนให้้
สอดคล้้องกัับบริิบทของชุุมชน  และสามารถทำำ�ให้้ชุุมชนอยู่่�ได้้ด้้วยวิิถีีดั้้�งเดิิมไม่่
เปลี่่ย� นไปตามกระแสของนัักวิิชาการ หน่่วยงานต่่างๆ ที่่�เข้้ามาให้้ข้้อเสนอแนะโดย
ไม่่มีีพื้้น� ฐานของความเป็็นจริงิ หรืือความเป็็นไปได้้ อัันจะทำำ�ให้้การพััฒนาศัักยภาพ
ชุุมชนมีีประสิิทธิภิ าพและประสิิทธิผิ ลก่่อให้้เกิิดความเข้้มแข็็งและยั่่ง� ยืืนของชุุมชน
ต่่อไป (เกษราพร ทิิราวงศ์์ และ อำำ�นวยพร ใหญ่่ยิ่่�ง, 2552) ทั้้�งนี้้� จากแผนพััฒนา
เศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 11 (พ.ศ. 2555–2559) ได้้เน้้นที่่�การพััฒนา
ทรััพยากรมนุุษย์์ เนื่่�องจากเป็็นกระบวนการที่่�ช่่วยเสริิมสร้้างและเปลี่่�ยนแปลง
บุุคลากรด้้านต่่าง ๆ เช่่น ด้้านความสามารถ ทัักษะ ทััศนคติิ รวมทั้้�ง วิิธีีการทำำ�งาน
อัันจะนำำ�ไปสู่่�ประสิิทธิิภาพของความเข้้มแข็็งในการทำำ�งาน  การพััฒนาทรััพยากร
มนุุษย์์อย่่างมีีระบบ โดยการจััดรููปแบบการพััฒนาที่่�เน้้นการพััฒนาทีีมงานที่่�มีี
ประสิิทธิภิ าพและเป็็นระบบ ย่่อมช่่วยสนัับสนุุนให้้ชุุมชนทำำ�งานให้้ประสบผลสำำ�เร็็จ
ตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ สามารถเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพการปฏิิบัติั งิ าน ทำำ�ให้้ผู้้ป� ฏิิบัติั ิ
งานได้้เรีียนรู้้�สิ่่�งใหม่่ ๆ ช่่วยเพิ่่�มความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญ อีีกทั้้�ง ยัังก่่อให้้เกิิดขวััญ
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กำำ�ลังั ใจและทััศนคติที่่ิ ดีีต่
� อ่ ชุุมชนได้้ การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์โดยเน้้นการพััฒนา
ทีีมงาน จึึงถืือว่่าเป็็นกระบวนการที่่�สำำ�คััญในการพััฒนาคนในชุุมชนให้้สามารถ
ประสานงานกัันได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ  การพััฒนาศัักยภาพของชุุมชนนัับว่่า
เป็็นการช่่วยให้้ชุุมชนพััฒนาศัักยภาพของตนเอง โดยการเชื่่�อมโยงระหว่่าง “คน 
ความรู้้� ทรัพั ยากร” จนเกิิดความสััมพัันธ์์ซึ่่�งเรีียกว่่า “กระบวนทััศน์์พััฒนาใหม่่”
ที่่�ประกอบด้้วย การเรีียนรู้้� การจััดการและการพััฒนา โดยการที่่�ชุุมชนจะได้้รัับ
การพััฒนาจะเริ่่�มต้้นจากการจััดกระบวนการเรีียนรู้้� การจััดการทรััพยากรอย่่างมีี
ประสิิ ทธิิ ภ าพ  มีี ก ระบวนการพัั ฒ นาทุุ น ของชุุ มชน อย่่ า งเหมาะสมและมีี
ประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งถืือเป็็นกระบวนการสร้้างทุุนความรู้้ ทุ
� ุนทางปััญญา และทุุนทาง
สัังคม 
ชุุมชนร่่วมพััฒนา เขตหลัักสี่่� ก่่อกำำ�เนิิดขึ้้�นมากกว่่า 80 ปีี จากสภาพความ
เป็็นอยู่่�ของชุุมชน ซึ่่ง� เป็็นชุุมชนแออััด สภาพเศรษฐกิิจของชุุมชนส่วน
่ ใหญ่่มีีความ
ฝืืดเคืือง ส่่งผลให้้ชุุมชนต้้องดิ้้�นรนหาเลี้้�ยงชีีพเพื่่�อความอยู่่�รอด  (สำำ�นัักงานเขต
หลัักสี่่�, 2559) ชุุมชนจึึงมีีการรวมกลุ่่�มกัันเป็็น  “กลุ่่�มแม่่บ้้าน” จากจุุดเริ่่�มต้้นเมื่่�อ
ปีี พ.ศ. 2532 ซึ่่�งมีีการรวมกลุ่่�มเพื่่�อทำำ�ผลิิตภััณฑ์์ต่่าง ๆ ในช่่วงแรกนัับว่่าได้้รัับ
ความร่่วมมืือจากกลุ่่�มแม่่บ้้านเป็็นอย่่างดีี  มีีการแบ่่งหน้้าที่่�กัันทำำ�ตามความถนััด 
สามารถจำำ�หน่่ายสิินค้้าได้้มาก นำำ�ไปสู่่�การแบ่่งปัันผลประกอบการซึ่ง่� เป็็นที่่น่� า่ พอใจ 
แต่่เมื่่อ� เวลาผ่่านพ้้นไป การรวมกลุ่่�มกัันทำำ�ผลิิตภััณฑ์์ต่า่ งๆ เริ่่ม� ประสบปััญหา อาทิิ
เวลาว่่างในการทำำ�ผลิิตภััณฑ์์ไม่่ตรงกััน  แม่่บ้้านบางรายมีีภารกิิจส่่วนตััวมาก
บางรายเกิิดความเหนื่่อ� ยล้้าจากการทำำ�ผลิิตภััณฑ์์บางประเภท ซึ่ง่� มีีขั้้น� ตอนการทำำ�
ที่่�พิถีีพิ
ิ ถัิ นั และใช้้เวลานาน เช่่น แคบหมูู ผู้้สูู� งอายุุบางรายที่่�มีีฝีีมืือในการปรุุงอาหาร
ซึ่่�งอร่่อยและมีีรสชาติิเฉพาะตััว  มีีอายุุมากขึ้้�น  ไม่่มีีเรี่่�ยวแรงในการปรุุงหรืือทำำ�
ผลิิตภััณฑ์์ บางรายเสีียชีีวิิต หรืือบางรายย้้ายถิ่่นที่่
� อ� ยู่่�อาศััยไปอยู่่�กัับลููกหลาน จาก
ประเด็็นปััญหา ดัังกล่่าวข้้างต้้นส่่งผลให้้ความร่่วมมืือในการทำำ�ผลิิตภััณฑ์์ต่่าง ๆ
เริ่่�มลดน้้อยลง ปััจจุุบัันเหลืือเพีียง 4 กลุ่่�ม คืือ 1) กลุ่่�มอาหารคาว 2) กลุ่่�มขนมไทย
3) กลุ่่�มของชำำ�ร่่วย  และ 4) กลุ่่�มดอกไม้้จัันทน์ สำ
์ �ำ หรัับกลุ่่�มสมุุนไพรที่่�เคยทำำ� กลุ่่�ม
แม่่บ้้านยัังไม่่ได้ย้ กเลิิกแต่่ได้้นำำ�ไปรวมกัับกลุ่่�มของชำำ�ร่ว่ ย นอกจากนั้้�น ยังั มีีประเด็็น
ปััญหาด้้านอื่่น 
� ๆ อาทิิ ด้า้ นผลประโยชน์์ที่่เ� กิิดจากการรวมกลุ่่�มยัังขาดความชััดเจน 
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อีีกทั้้�ง การบริิหารงานของกลุ่่�มแม่่บ้้านยัังไม่่มีรี ะบบ และยัังไม่่มีกี ารออกกฎระเบีียบ
ของกลุ่่�มเพื่่� อ ทำำ� ให้้การบริิ ห าร จัั ด การภายในกลุ่่�มแม่่ บ้้ านเกิิ ดคว ามชัั ด เจน 
การระดมทุุนเพื่่�อพััฒนากิิจกรรมต่่าง ๆ ของกลุ่่�มยัังมีีค่่อนข้้างน้้อย ส่่วนด้้านการ
ตลาดยัังขาดกลไก และกลยุุทธ์ก์ ารตลาดที่่�มีปี ระสิิทธิภิ าพ ทำำ�ให้้ผลประกอบต่่างๆ
ไม่่เป็็นที่่จูู� งใจ ขาดการพััฒนารููปแบบผลิิตภััณฑ์์ และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ให้้มีีความสวยงาม 
ทัันสมััย ขาดความหลากหลาย  และกลุ่่�มแม่่บ้้านยัังไม่่ได้้สร้้างตราสิินค้้าให้้เป็็นที่่�
ยอมรัับโดยทั่่�วไป  ทั้้�งนี้้� จากการวิิเคราะห์์ปััจจััยที่่�ส่่งผลให้้ผลิิตภััณฑ์์บางกลุ่่�มของ
กลุ่่�มแม่่บ้้านยกเลิิก หรืือแม้้บางกลุ่่�มจะไม่่ได้้ยกเลิิกแต่่นัับว่่ายัังประสบปััญหาบาง
ประการ อีีกทั้้�งยัังมีีประเด็็นปัญ
ั หาและความต้้องการด้า้ นต่่างๆ ของชุุมชนที่่จำ� ำ�เป็็น
ต้้องได้้รัับการแก้้ไข อาทิิ ด้้านปััจจััยส่่วนประสมการตลาด  ซึ่่�งประกอบด้้วย
Product, Price, Place, Promotion People, Process, Physical Evidence,
Packaging และ Power (Kotler, P., & Keller, K. L., 2016) โดยในปีี พ.ศ.
2560-ปััจจุุบััน  การรวมกลุ่่�มกัันทำ�ำ ผลิิตภััณฑ์์เริ่่�มประสบปััญหาหลายประการ ซึ่่�ง
สาเหตุุของปััญหาของกลุ่่�มแม่่บ้้านเป็็นสาเหตุุจากปััญหาจริิง อาทิิ การมีเี วลาว่่าง
ไม่่ตรงกััน สมาชิิกกลุ่่�มแม่่บ้้านส่่วนใหญ่่ชราภาพ และมีบี างรายเสีียชีีวิิต ส่่งผลให้้
ความร่่วมมืือในการทำำ�ผลิิตภััณฑ์์ต่า่ ง ๆ เริ่่ม� ลดน้้อยลงจนกระทั่่�งปััจจุบัุ นั เหลืือเพีียง
บางครอบครััวที่่ยั� งั คงยึึดการทำำ�อาชีีพดัังกล่่าว ดัังนั้้�น คำำ�ถามการวิิจัยั คืือการพััฒนา
ศัักยภาพของกลุ่่�มแม่่บ้้านผู้้�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์ชุุมชนโดยการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน
ร่่วมพัฒ
ั นา เขตหลัักสี่่� กรุุงเทพมหานคร ควรเป็็นอย่่างไร กลุ่่�มผู้้วิ� จัิ ยั จึึงเห็็นถึงึ ความ
จำำ�เป็็นในการพััฒนาศัักยภาพของกลุ่่�มแม่่บ้้าน โดยการสร้้างองค์์ความรู้้เ� พื่่อ� พััฒนา
และต่่อยอดความรู้้ห� รืือความเชี่่ย� วชาญเดิิมที่่มี� อี ยู่่�ให้้สามารถพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ให้้มีี
คุุณภาพ มาตรฐาน  ด้้วยการจััดประชุุมระดมสมอง การศึึกษาดููงาน  การเชิิญ
วิิทยากรมาบรรยายพิิเศษ เพื่่อ� สร้้างแนวคิิดในการพััฒนา ปรัับปรุุงผลิิตภััณฑ์์ อีีกทั้้�ง
เพื่่�อสามารถกำำ�หนดกลยุุทธ์์การตลาดเพื่่�อแข่่งขัันได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ อัันจะ
ส่่งผลให้้กลุ่่�มแม่่บ้้านชุุมชนร่วมพั
่ ฒ
ั นาสามารถพึ่่�งพาตนเองได้้ สามารถร้้อยรััดคนใน
ชุุมชนให้้อยู่่�ร่วมกั
่ นั อย่่างมีีความสุุข อัันจะนำำ�ไปสู่่�การเป็็นพลเมืืองที่่�มีีคุุณภาพของ
ประเทศสืืบต่่อไป
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วัตถุประสงค์
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ผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน ชุุมชนร่่วมพััฒนา เขตหลัักสี่่� กรุุงเทพมหานคร
2. เพื่่อ� ศึึกษาปััจจััยด้า้ นการตลาดที่่�มีผี ลต่่อการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�มแม่่บ้้าน
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ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิิดทฤษฎีีเกี่่ย� วกัับศัักยภาพในการปฏิิบัติั งิ าน อภิิสรา ชุ่่�มจิิตร และคณะ
(2557) ได้ก้ ล่่าวถึึงความหมายและปััจจััยที่่�มีผี ลต่่อศัักยภาพในการปฏิิบัติั งิ าน โดย
อ้้างถึึงความหมายของศัักยภาพ David C. McClelland (2557, อ้้างถึึงใน อภิิสรา
ชุ่่�มจิิตร และคณะ, 2557) กล่่าวว่่า Competency คืือ บุุคลิิกลัักษณะที่่�ซ่่อนอยู่่�
ภายใต้้ปััจเจกบุุคคล ซึ่่ง� สามารถผลัักดัันให้้ปััจเจกบุุคคลนั้้�นสร้้างผลการปฏิิบัติั งิ าน
ที่่�ดีีหรืือตามเกณฑ์์ในงานที่่�ตนรัับผิิดชอบ ศัักยภาพ คืือ คุุณลัักษณะเชิิงพฤติิกรรม
ที่่�เป็็นผลมาจากความรู้้� ทัักษะ ความสามารถและคุุณลัักษณะอื่่น 
� ๆ ที่่�ทำำ�ให้้บุุคคล
สร้้างผลงานโดดเด่่นในองค์์กร ศัักยภาพ คืือ ความสามารถสููงสุุดที่่�คนคนหนึ่่�ง
สามารถทำำ�ได้้  และศัักยภาพหมายถึึง ความสามารถสููงสุุดที่่�เป็็นไปได้้ของบุุคคล
ถ้้าหากบุุคคลนั้้�นได้้รัับการบำำ�รุุงส่่งเสริิมอย่่างเต็็มที่่�และถููกทางทั้้�งทางกายและ
ทางจิิต (พีีรญา ตั้้�งสกุุล, 2553 : 6) ซึ่่�งตามแนวคิิดของ Mc Clelland ศัักยภาพมีี
องค์์ประกอบ 5 ส่่วน ดัังนี้้� 1) ความรู้้� คืือสาระสำำ�คััญที่่�ต้้องรู้้� เช่่น ความรู้้�ด้้าน
เครื่่�องยนต์์ เป็็นต้้น  2) ทัักษะ คืือ สิ่่�งที่่�ได้้จากความรู้้�และสามารถปฏิิบััติิได้้อย่่าง
คล่่องแคล่่วว่่องไว 3) ความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับตนเอง คืือ เจตคติิ ค่่านิิยม ความคิิด
เห็็น  เกี่่�ยวกัับภาพลัักษณ์์ของตนหรืือสิ่่�งที่่�เชื่่�อว่่าตนเองเป็็น  เช่่น ความมั่่�นใจใน
ตนเอง 4) บุุคลิิกลัักษณะประจำำ�ตััวของบุุคคล เป็็นสิ่่�งที่่�อธิิบายถึึงบุุคคลนั้้�น  เช่่น 
คนที่่�มีีลัักษณะเป็็นผู้้�นำำ�  5) แรงจููงใจ/เจตคติิ เป็็นแรงจููงใจหรืือแรงขัับภายใน ซึ่่�ง
ทำำ�ให้้บุุคคลแสดงพฤติิกรรมที่่�มุ่่�งไปสู่่�เป้้าหมายหรืือความสำำ�เร็็จ โดยผู้้วิ� จัิ ยั ได้้นำำ�มา
ประยุุกต์์ใช้้ในงานวิิจัยั ครั้้�งนี้้� โดยการพััฒนาศัักยภาพของกลุ่่�มแม่่บ้้านในชุุมชนตาม
กรอบแนวความคิิดดัังนี้้� (ขจรศัักดิ์์� ศิิริมัิ ัย, ม.ป.ป. : 1-4)
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ปััจจััยที่่ส่� ง่ ผลต่่อการพััฒนาศัักยภาพ
กลุ่่�มแม่่บ้้านผู้้�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน
ชุุมชนร่่วมพััฒนา เขตหลัักสี่่� กทม.
ปััจจััยด้้านการตลาดที่่ส่� ง่ ผลต่่อการ
พััฒนาผลิิตภััณท์์กลุ่่ม� แม่่บ้า้ นผู้้ผ� ลิิต
ผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน ชุุมชนร่่วมพััฒนา
เขตหลัักสี่่� กทม.
การพัั ฒ นาศัั ก ยภาพกลุ่่� ม แม่่ บ้้ า น
ผู้้� ผ ลิิ ต ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ชุุ ม ชนโดยการมีี
ส่่วนร่่วมของชุุมชนร่่วมพััฒนา เขต
หลัักสี่่� กทม.

กระบวนการ
พััฒนาศัักยภาพ
-การประชุุม
แบบมีีส่่วนร่่วม
-การฝึึกอบรม
-การสอนงาน
-การศึึกษาดููงาน

รููปแบบการพััฒนาศัักยภาพกลุ่่�ม
แม่่บ้้ า นผู้้�ผลิิ ต ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ชุุ ม ชน
โดยการมีี ส่่ ว นร่่วมของชุุ ม ชน
ร่่วมพััฒนา เขตหลัักสี่่� กทม.
-ความรู้้�
-ทัักษะ
-ความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับตนเอง
-บุุคลิิกภาพลัักษณะ
ประจำำ�ตััวของบุุคคล
-แรงจููงใจ / เจตคติิ

รููปที่่� 1 กรอบแนวคิิดการวิิจััย
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยเชิิงคุุณภาพ  ซึ่่�งเป็็นการวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น ผ่่าน
ขั้้�นตอนกระบวนการทำำ�วิิจััยแบบมีีส่่วนร่่วมของคนในชุุมชน  โดยมีีผู้้�ให้้ข้้อมููลที่่�
สำำ�คััญ คืือ กลุ่่�มแม่่บ้้าน ปราชญ์์ชาวบ้้าน  หน่่วยงานภาครััฐและหน่่วยงานภาค
เอกชน โดยใช้้วิิธีีการรวบรวมข้้อมููล 2 วิิธีี คืือ โดยการสััมภาษณ์์เชิิงลึึกผู้้ที่่� �มีีส่่วน
เกี่่�ยวข้้อง โดยการสััมภาษณ์์จากบุุคลากร 3 กลุ่่�ม คืือ กลุ่่�มแม่่บ้้าน และปราชญ์์
ชาวบ้้าน หน่่วยงานภาครััฐ และหน่่วยงานภาคเอกชน จำำ�นวน  10 คน โดยการ
เลืือกบุุคคลผู้้�ให้้ข้้อมููลสำำ�คััญโดยใช้้เทคนิิค Snow Ball ในการสััมภาษณ์์ ใช้้เครื่่�อง
มืือแบบสััมภาษณ์์แบบกึ่่�งมีีโครงสร้้างเพื่่�อเป็็นแนวทางในการสััมภาษณ์์อย่่างเป็็น
ทางการ และอีีกวิิธีีหนึ่่�ง คืือ การประชุุมกลุ่่�มสนทนา จััดการประชุุมร่วมกั
่ นั ระหว่่าง
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผู้้�นำำ�ชุุมชน  กลุ่่�มแม่่บ้้าน  และข้้อมููลทุุติิยภููมิิ ได้้จากการ
ทบทวนเอกสารต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งการวิิจััยครั้้�งนี้้�ได้้ทำำ�การศึึกษาในประเด็็น
แนวทางในการพััฒนาศัักยภาพกลุ่่�มแม่่บ้้านผู้้�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์ชุมชน
ุ
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กลุ่่�มผู้้�วิิจััยใช้้วิิธีีการรวบรวมข้้อมููล ดัังนี้้� การสััมภาษณ์์เชิิงลึึก การสนทนา
กลุ่่�ม การรัับฟัังความคิิดเห็็น  การอบรมให้้ความรู้้� และการศึึกษาดููงาน และการ
วิิเคราะห์์ข้้อมููลใช้้เทคนิิค การวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อม การวิิเคราะห์์ SWOT และ
การวิิเคราะห์์สิ่่�งแวดล้้อมมหภาค โดยกลุ่่�มผู้้�วิิจััยได้้กำำ�หนดขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงาน
แบ่่งตามการดำำ�เนิินงานวิิจััยที่่�ได้้ลงมืือปฏิิบััติิ เพื่่�อตอบวััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย
โดยมีรี ายละเอีียด 7 ขั้้�นตอน คืือ ขั้้�นตอนที่่� 1 การกำำ�หนดโจทย์์และการสร้้างกลุ่่�ม
ผู้้�วิิจััย การเลืือกประเด็็นวิิจััย การสร้้างกลุ่่�มผู้้�วิิจััย และการพััฒนาโจทย์์การวิิจััย
และการออกแบบโครงร่่างการวิิจััย ขั้้�นตอนที่่� 2 การประชุุมชี้�้แจงโครงการวิิจััย
ขั้้�นตอนที่่� 3 ศึึกษาบริิบทพื้้�นที่่� ความเป็็นมาของการจััดตั้้�งกลุ่่�มแม่่บ้้านผู้้�ผลิิต
ผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน ขั้้�นตอนที่่� 4 ศึึกษาศัักยภาพของกลุ่่�มแม่่บ้้าน และปััจจััยที่่�ส่่งผล
ต่่อการพััฒนาศัักยภาพของกลุ่่�มแม่่บ้้านผู้้ผ� ลิิตผลิิตภััณฑ์์ชุมชน ขั้้
ุ
น� ตอนที่่� 5 ศึึกษา
ปััจจััยด้้านการตลาดที่่�ส่่งผลต่่อการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ชุุมชนของกลุ่่�มแม่่บ้้านผู้้�ผลิิต
ผลิิตภััณฑ์์ชุมชน 
ุ โดยการมีีส่่วนร่วม
่ ของชุุมชนร่วมพั
่ ฒ
ั นา ขั้้�นตอนที่่� 6 ขั้้�นตอนการ
เรีียนรู้้� ได้้แก่่ การอบรม การให้้ความรู้้� และการศึึกษาดููงาน และขั้้น� ตอนที่่� 7 ศึึกษา
รููปแบบการพััฒนาศัักยภาพกลุ่่�มแม่่บ้้านผู้้ผ� ลิิตผลิิตภััณฑ์์ชุมชน
ุ โดยการมีีส่่วนร่ว่ ม
ของชุุมชนร่่วมพััฒนา
ผลการวิจัย
ผลการวิิจััยได้้นำำ�เสนอโดยเรีียงตามลำำ�ดัับวััตถุุประสงค์์ ดัังนี้้�
1. ผลการวิิเคราะห์์ปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการพััฒนาศัักยภาพของกลุ่่�มแม่่บ้้าน
ผู้้�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน  ชุุมชนร่่วมพััฒนา เขตหลัักสี่่� กรุุงเทพมหานคร ผลการ
วิิเคราะห์์พบว่่า ปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการพััฒนาศัักยภาพของกลุ่่�มแม่่บ้้านผู้้�ผลิิต
ผลิิตภััณฑ์์ชุมชน 
ุ ชุุมชนร่วมพั
่ ฒ
ั นา จากการดำำ�เนิินการวิิจัยั ตามขั้้�นตอนต่่าง ๆ โดย
การลงพื้้�นที่่�วิิจััย การสัังเกตแบบมีีส่่วนร่่วมและไม่่มีีส่่วนร่่วม  การสนทนา การ
สััมภาษณ์์กลุ่่�มแม่่บ้้านและคนในชุุมชน การรวบรวมเอกสารต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องนำำ�
ไปสู่่�การวิิเคราะห์์จุุดแข็็ง จุุดอ่่อน โอกาสและข้้อจำำ�กัด ทำ
ั ำ�ให้้ทราบปััจจััยที่่�ส่่งผล
ต่่อการพััฒนาศัักยภาพกลุ่่�มแม่่บ้้านผู้้�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์ชุุมชนร่่วมพััฒนา พบว่่า                 
มีี 7 ด้้าน ดัังนี้้� 1) ด้้านปััจจััยส่่วนบุุคคล คืือ อายุุ พบว่่า กลุ่่�มแม่่บ้้านส่่วนใหญ่่อายุุ

การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนร่วมพัฒนา
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Potential Development of Housewife Group who Produce Community Products through Participation
of the Community in Lak Si District, Bangkok

ค่่อนข้้างมาก โดยมีีอายุุระหว่่าง 60-75 ปีี มีีความอ่่อนล้้า หมดเรี่่�ยวแรงและมีี
ปััญหาสุุขภาพ จำำ�เป็็นต้้องพบแพทย์์บ่อ่ ยครั้้�ง อีีกทั้้�ง ต้้องดููแลลููกหลาน ทำำ�งานบ้้าน 
ทำำ�ภารกิิจส่่วนตััว การเข้้างานสัังคม ช่่วยงานบุุญ งานกุุศล ทำำ�ให้้ไม่่มีีเวลาที่่�จะทำำ�
กิิจกรรมต่่าง ๆ ร่่วมกัับกลุ่่�มแม่่บ้้าน จึึงส่่งผลต่่อการพััฒนาศัักยภาพกลุ่่�มแม่่บ้้าน
ผู้้�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน  2) ด้้านขั้้�นตอนการผลิิต การผลิิตผลิิตภััณฑ์์บางประเภท
มีีความยุ่่�งยาก ซัับซ้้อน จำำ�เป็็นต้้องอาศััยฤดููกาล และใช้้เวลามาก โดยการทำำ�
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพ  มีีขั้้�นตอนที่่�ยุ่่�งยากทำำ�ให้้กลุ่่�มแม่่บ้้านเริ่่�มลดจำำ�นวนการทำำ� 
3) ด้้านการบริิหารจััดการ ชุุมชนขาดความรู้้� ความเข้้าใจด้้านการบริิหารจััดการ
จึึงส่่งผลต่่อความรวดเร็็วในการผลิิตและความประหยััด การใช้้เวลาว่่างเพื่่อ� ร่่วมกันั
ทำำ�การผลิิตไม่่ตรงกััน ส่่งผลต่่อความล่่าช้้าในการทำำ�ผลิิตภััณฑ์์ อีีกทั้้�งยัังไม่่มีี
กฎระเบีียบเพื่่�อเป็็นหลัักยึึดในการดำำ�เนิินการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน  4) ด้้านผล
ตอบแทน เนื่่�องจากไม่่มีกี ารกำำ�หนดกฎเกณฑ์์การแบ่่งผลตอบแทน ทำำ�ให้้การแบ่่ง
ผลตอบแทนต่่างๆ ไม่่ชััดเจน และไม่่สามารถประมาณการรายได้้ เพื่่�อนำำ�มาเลี้้�ยง
ดููครอบครััวได้้อย่่างชััดเจน 5) ด้้านแรงจููงใจและขวััญกำำ�ลัังใจ กลุ่่�มแม่่บ้้านมีีความ
กัังวลใจเรื่่�องที่่�อยู่่�อาศััย จากการขอเวนคืืนพื้้�นที่่�บ้้านที่่�รุุกล้ำำ��แนวริิมคลองเปรม
ประชากรทำำ�ให้้กลุ่่�มแม่่บ้้านกัังวลใจ ขาดขวััญกำำ�ลังั ใจในการประกอบอาชีีพ รวมทั้้�ง
การรวมกลุ่่�มเพื่่�อทำำ�ผลิิตภััณฑ์์ต่่างๆ 6) ด้้านการตลาด  กลุ่่�มแม่่บ้้านขาดความรู้้�
ความเข้้าใจด้้านการตลาด อาทิิ ด้า้ นการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ให้้ทัันสมััย และแตกต่่าง
จากคู่่�แข่่งขััน  การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ที่่�สอดคล้้องกัับพฤติิกรรมผู้้�บริิโภค  วิิธีีการ
ยืืดอายุุผลิิตภััณฑ์์ การบรรจุุภััณฑ์์ที่่�สวยงามทัันสมััย ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายที่่�
หลากหลาย การสร้้างเครืือข่่ายเพื่่�อการจำำ�หน่่ายในหลายพื้้�นที่่� และการส่่งเสริิม
การตลาดที่่�สามารถจููงใจกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย และ 7) ด้้านค่่านิิยม ลููกหลานของ
กลุ่่�มแม่่บ้้านที่่�อายุุยัังน้้อย ไม่่สนใจทำำ�ผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน  แต่่นิิยมทำำ�งานโรงงาน
อุุตสาหกรรม บริิษัทั เอกชน หรืือหน่่วยงานราชการมากกว่่า เนื่่อ� งจากเห็็นว่า่ สัังคม
ให้้การยอมรัับมากกว่่า
2. ผลการวิิเคราะห์์ปััจจััยด้้านการตลาดที่่�มีผี ลต่่อการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�ม
แม่่บ้้านผู้้ผ� ลิิตผลิิตภััณฑ์์ชุมชนร่
ุ วมพั
่ ฒ
ั นา เขตหลัักสี่่� กรุุงเทพมหานคร พบว่่า ปััจจััย
ด้้านการตลาดซึ่่�งประกอบด้้วย ส่่วนประสมการตลาดทั้้�ง 9 P’s ได้้แก่่ Product,
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Price, Place, Promotion, People, Process, Physical Evidence, Packaging
และ Power ของกลุ่่�มแม่่บ้้านผู้้�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์ชุมชน
ุ เขตหลัักสี่่� มีีประเด็็นต่่าง ๆ
ดัังนี้้� 1) Product หรืือผลิิตภััณฑ์์โดยเฉพาะของชำำ�ร่่วย ได้้แก่่ พิิมเสน ยัังมีีปััญหา
ด้า้ นการพััฒนารููปลัักษณ์์ผลิิตภััณฑ์์ที่่ยั� งั ไม่่สวยงาม ขาดความแปลกใหม่่ ไม่่มีีความ
แตกต่่างจากคู่่�แข่่งขัันในท้้องตลาด 2) Price การกำำ�หนดราคาของกลุ่่�มแม่่บ้้านยััง
ไม่่ได้้มาตรฐาน โดยเป็็นการกำำ�หนดราคาที่่�ยัังไม่่มีีการคำำ�นวณเพื่่�อทราบจุุดคุ้้�มทุุน
และเป็็นการกำำ�หนดราคาแบบราคาตลาดทั่่�ว ๆ ไป 3) Place การจััดจำำ�หน่่าย กลุ่่�ม
แม่่บ้้านยัังขาดการติิดต่่อประสานงานเพื่่�อขยายช่่องทางการจำำ�หน่่ายให้้กว้้างขึ้้�น 
4) Promotion การส่่งเสริิมการตลาด กลุ่่�มแม่่บ้้านยัังขาดการวางแผนการส่่งเสริิม
การตลาดที่่�ทันั สมััย อาทิิ การใช้้สื่่อ� ออนไลน์์ช่ว่ ยในการประชาสััมพันธ์
ั ทำ์ ำ�ให้้สิินค้้า
ไม่่เป็็นที่่�รู้้�จััก หรืือเป็็นที่่�ยอมรัับโดยทั่่�วไป 5) People คืือ บุุคลากร ซึ่่�งสมาชิิกของ
กลุ่่�มแม่่บ้้านหลายรายเป็็นผู้สูู้� งวััย เริ่่�มเจ็็บป่่วย เสีียชีีวิิต และบางรายมีีภารกิิจใน
การดููแลครอบครััว จึึงไม่่มีีเวลาในการทำำ�ผลิิตภััณฑ์์อย่่างต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้ขาดกำำ�ลััง
คนในการจััดทำำ� อีีกทั้้�ง ต้้องการคนรุ่่�นใหม่่เพื่่อ� ทำำ�การสื่่อ� สารการตลาดด้้วยรููปแบบ
ใหม่่ ๆ เพื่่�อเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมาย 6) Process คืือ ด้้านการกระบวนการการทำำ�
ผลิิตภััณฑ์์บางประเภทซึ่่�งมีีขั้้�นตอนการทำำ�ที่่�ยุ่่�งยาก ซัับซ้้อน  และผลิิตภััณฑ์์บาง
ประเภทต้้องใช้้ความพิิถีีพิิถัันในการทำำ� และจำำ�เป็็นต้้องอาศััยฤดููกาลที่่�เอื้้�อต่่อการ
ทำำ�จึึงส่่งผลต่่อการทำำ�ผลิิตภััณฑ์์ 7) Physical Evidence คืือ ด้้านลัักษณะทาง
กายภาพ สภาพแวดล้้อมโดยทั่่�วไปภายในชุุมชนยังั ไม่่จููงใจให้้ลููกค้้าเข้้ามาซื้้อ� สิินค้้า
8) Packaging คืือ บรรจุุภััณฑ์์ยัังขาดการพััฒนาบรรจุุภััณฑ์์ให้้สวยงาม ทัันสมััย
ขาดความแตกต่่าง และความคิิดสร้้างสรรค์์ และ 9) Power คืือ ด้้านเครืือข่่าย
หรืือการให้้ความช่่วยเหลืือจากพัันธมิิตร กลุ่่�มแม่่บ้้านมีเี ครืือข่่ายเพื่่อ� สนัับสนุุนและ
ส่่งเสริิมการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ของกลุ่่�มแม่่บ้้านยัังไม่่กว้้างมากนััก ทำำ�ให้้การ
ประสานงาน การขอความร่่วมมืือ หรืือการอำำ�นวยความสะดวกด้้านต่่าง ๆ ยัังขาด
ประสิิทธิิภาพ
3. ผลการวิิเคราะห์์รููปแบบการพััฒนาศัักยภาพของกลุ่่�มแม่่บ้้านผู้้�ผลิิต
ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ชุุ มชน โดยการมีีส่่ วนร่่ วม ของชุุ มชนร่่ วมพัั ฒ นา เขตหลัั ก สี่่�
กรุุงเทพมหานคร พบว่่า ผลจากการดำำ�เนิินกิจิ กรรมต่่าง ๆ สามารถกำำ�หนดรููปแบบ
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การพััฒนาศัักยภาพกลุ่่�มแม่่บ้้านผู้้�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์ชุุมชนโดยการมีีส่่วนร่่วมของ
ชุุมชนร่่วมพััฒนา ซึ่่�งประกอบด้้วยองค์์ประกอบที่่�สำำ�คััญ 3 ส่่วน ตามทฤษฎีีระบบ
(System theory) คืือ องค์์ประกอบการพััฒนาศัักยภาพ (Input) กระบวนการ
พััฒนาศัักยภาพโดยการมีีส่่วนร่่วม  (Process) และศัักยภาพของกลุ่่�มแม่่บ้้าน 
(Output) มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
องค์์ประกอบที่่� 1 องค์์ประกอบการพััฒนาศัักยภาพโดยการมีีส่่วนร่่วม 
ได้้แก่่ การประชุุมแบบมีีส่่วนร่่วม  การฝึึกอบรม  การสอนงาน  และการศึึกษาดูู
งาน การพััฒนาศัักยภาพกลุ่่�มแม่่บ้้านผู้้ผ� ลิิตผลิิตภััณฑ์์ชุมชน
ุ โดยการมีีส่่วนร่วม
่ ของ
ชุุมชนร่่วมพััฒนา เขตหลัักสี่่� กรุุงเทพมหานคร มีีองค์์ประกอบที่่�สำำ�คััญ 4 ประการ
คืือ ภููมิิปััญญาชาวบ้้านในชุุมชน ผู้้�นำำ�  สมาชิิกในชุุมชน วััสดุุและอุุปกรณ์์ เงิินทุุน 
และการบริิหารจััดการ โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้� 1) ภููมิิปััญญาชาวบ้้านในชุุมชน 
ผู้้�นำำ�  สมาชิิกในชุุมชนจากการดำำ�เนิินการกิิจกรรมต่่าง ๆ พบว่่าชุุมชนร่วมพั
่ ัฒนา
เขตหลัักสี่่� กรุุงเทพมหานคร มีีบุุคคลที่่�มีภูี ูมิิปัญ
ั ญาชาวบ้้าน มีีความรู้้คว
� ามสามารถ
ในการถ่่ายทอดสู่่�สมาชิิกในชุุมชนได้้  เป็็นเอกลัักษณ์์ซึ่่�งสามารถเพิ่่�มรายได้้ให้้แก่่
ชุุมชนและสมาชิิก และเป็็นการพััฒนาศัักยภาพกลุ่่�มแม่่บ้้านผู้้ผ� ลิิตผลิิตภััณฑ์์ชุมชน
ุ
ได้้อย่่างยั่่�งยืืน 2) วััสดุุและอุุปกรณ์์ หากได้้รัับการสนัับสนุุนด้้านวััสดุุและอุุปกรณ์์
ต่่าง ๆ ที่่�ใช้้ในการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ชุมชนจ
ุ
ะทำำ�ให้้ผลิิตภััณฑ์์มีีคุุณภาพและมาตรฐาน
ยิ่่ง� ขึ้้น 
� ซึ่ง่� เดิิมเป็็นการระดมจากกลุ่่�มสมาชิิกแม่่บ้้าน จากหน่่วยงานรััฐ จึึงทำำ�ให้้กลุ่่�ม
สมาชิิกแม่่บ้้านมีีข้้อจำำ�กัด 
ั หากสร้้างเครืือข่่ายความช่่วยเหลืือทั้้�งในและนอกชุุมชน
จะทำำ�ให้้สามารถพััฒนาศัักยภาพของกลุ่่�มแม่่บ้้านได้้ 3) เงิินทุุนถืือว่่าเป็็นประเด็็น
ที่่�สำำ�คััญในการพััฒนาศัักยภาพของกลุ่่�มแม่่บ้้านผู้้�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน  เนื่่�องจาก
วััสดุุอุุปกรณ์์และวััตถุุดิิบในการผลิิตในท้้องถิ่่�นไม่่มีีเป็็นชุุมชนเมืือง จึึงจำำ�เป็็นต้้อง
ระดมเงิินทุุนมาสนัับสนุุนกระบวนการผลิิต โดยปััจจุุบัันกลุ่่�มแม่่บ้้านมีกี ารรวมตััว
จััดตั้้�งสหกรณ์์ออมทรััพย์์ในชุุมชน เพื่่�อเก็็บออมและระดมทุุน และ 4 ) การบริิหาร
จััดการ การพััฒนาศัักยภาพของกลุ่่�มแม่่บ้้านที่่�สำำ�คัญ
ั มาจากการบริิหารจััดการของ
คณะกรรมการชุุมชนซึ่่ง� มีีผู้นำ้� ำ�ที่่เ� ข้้มแข็็ง ประกอบกัับความร่่วมมืือของสมาชิิก การ
มีีส่่วนร่วม
่ ของสมาชิิก การทำำ�งานเป็็นทีีม โดยคณะกรรมการได้มี้ กี ารวางแผน การ
ดำำ�เนิินงาน  และการควบคุุมที่่�ดีีจะทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการบรรลุุ
ผลสำำ�เร็็จได้้
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องค์์ประกอบที่่� 2 กระบวนการการพััฒนาศัักยภาพกลุ่่�มแม่่บ้้านผู้้�ผลิิต
ผลิิตภััณฑ์์ชุมชน
ุ โดยการมีีส่่วนร่วมที่่
่ สำ� ำ�คัญ
ั  คืือ การประชุุมแบบมีีส่่วนร่วม 
่ การฝึึก
อบรม การสอนงาน และการศึึกษาดููงาน มีีรายละเอีียด ดัังนี้้� 1) การประชุุมแบบ
มีีส่่วนร่่วม  เป็็นกระบวนการที่่�ชุุมชนร่่วมพััฒนาใช้้ในการระดมสมอง แลกเปลี่่�ยน 
เรีียนรู้้� เพื่่�อการวางแผน  การดำำ�เนิินงาน  และการควบคุุมภายในชุุมชนด้้วยการ
ประชุุมในรููปของคณะกรรมการที่่�มีีโครงสร้้างหน้้าที่่�ชัดั เจน 2) การฝึึกอบรม โดย
กระบวนการฝึึกอบรมจะเป็็นการเพิ่่�มพููนความรู้้แ� ละการปฏิิบัติั ใิ ห้้สมาชิิกในชุุมชน
เกิิดเป็็นความรู้้�ความสามารถมีีศัักยภาพที่่�สููงขึ้้�น ที่่�สำำ�คััญเพิ่่�มจำำ�นวนคนที่่�มีีความ
สามารถผลิิตผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน  ประหยััดเวลาและลดต้้นทุุน  โดยการเชิิญวิิทยากร
เฉพาะด้้านมาอบรมให้้ความรู้้� ซึ่ง่� หากสมาชิิกในชุุมชนมีีการฝึึกปฏิิบัติั จน
ิ เกิิดความ
รู้้ คว
� ามชำำ�นาญและมีีสููตรลัับเฉพาะที่่�เป็็นของตนเอง และการได้้รัับการอบรมเพื่่อ�
ให้้ความรู้้�ในการทำำ�ผลิิตภััณฑ์์ต่่าง ๆ เป็็นระยะ ๆ เกิิดความสมััครสมานสามััคคีีใน
ชุุมชน ก่่อให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ร่่วมกัันระหว่่างกลุ่่�มแม่่บ้้านภายในชุุมชน 
3) การสอนงาน ที่่�ชุุมชนร่่วมพััฒนาจะใช้้การสอนงานหรืือการให้้คำำ�ปรึึกษาจาก
บุุคคลที่่�เป็็นสมาชิิกในชุุมชน มีีความสนิิทสนมเป็็นการถ่่ายทอดภููมิิปัญ
ั ญาระหว่่าง
สมาชิิกในชุุมชน  และ 4) การศึึกษาดููงานเพื่่�อเป็็นการศึึกษาตััวอย่่างด้้านต่่าง ๆ
อาทิิ การบริิหารจััดการ การตลาด บรรจุุภััณฑ์์ เป็็นต้้น เป็็นแนวคิิดต่่อยอดในการ
พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน  และเป็็นแรงจููงใจ  แรงกระตุ้้�น  เพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนา
ศัักยภาพของกลุ่่�มแม่่บ้้าน
องค์์ประกอบที่่� 3 ศัักยภาพของกลุ่่�มแม่่บ้้าน การพััฒนาที่่�ก่อ่ ให้้เกิิดศักั ยภาพ
ของกลุ่่�มแม่่บ้้าน  ประกอบด้้วย ความรู้้� ทัักษะ ความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับตนเอง
บุุคลิิกลัักษณะประจำำ�ตััวของบุุคคล และแรงจููงใจ มีีรายละเอีียด ดัังนี้้� 1) ความรู้้�
หลัังจากกลุ่่�มแม่่บ้้านผ่่านกระบวนการพััฒนา ได้้แก่่ การประชุุมแบบมีีส่่วนร่่วม 
การฝึึกอบรม  การสอนงาน  และการศึึกษาดููงาน ได้้รัับความรู้้�ด้้านการทำำ�พิมิ เสน
น้ำำ�� และการทำำ�ดอกไม้้ประดิิษฐ์์ 2) ทัักษะ เมื่่อ� กลุ่่�มแม่่บ้้านผ่่านกระบวนการพััฒนา
ทำำ�ให้้กรรมการและสมาชิิกในชุุมชนได้้รัับความรู้้เ� กิิดทักั ษะสามารถปฏิิบัติั ไิ ด้อ้ ย่่าง
คล่่องแคล่่วว่่องไว และกระตืือรืือร้้น 3) ความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับตนเอง เป็็นเจตคติิ
ค่่านิิยม ความคิิดเห็็น  เกี่่�ยวกัับภาพลัักษณ์์ของตนหรืือสิ่่�งที่่�เชื่่�อว่่าตนเองเป็็น  โดย
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กลุ่่�มแม่่บ้้านมีีความมั่่�นใจในตนเอง กล้้าแสดงออกในที่่�สาธารณะ และแสดงความ
คิิดเห็็นมากขึ้้�น 4) บุุคลิิกลัักษณะ สมาชิิกในชุุมชน มีีลัักษณะเป็็นผู้้�นำำ�มีีจำำ�นวนที่่�
มากขึ้้�น พฤติิกรรมเป็็นแกนนำำ�ในการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ชุมชน 
ุ และ 5) แรงจููงใจ เป็็น
แรงขัับภายใน ซึ่ง่� ทำำ�ให้้กลุ่่�มแม่่บ้้านแสดงพฤติิกรรมที่่�มุ่่�งไปสู่่�ความสำำ�เร็็จที่่มี� ีความ
ชััดเจนขึ้้�น โดยมีีเป้้าหมายที่่�จะพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ชุุมชนให้้โดดเด่่นเป็็นที่่�รู้้�จััก
การอภิปรายผล
ผลการวิิจััย พบว่่า ปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการพััฒนาศัักยภาพของกลุ่่�มแม่่บ้้าน
ผู้้�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน ชุุมชนร่่วมพััฒนา เขตหลัักสี่่� กรุุงเทพมหานคร โดยปััจจััย
ที่่�ส่่งผลต่่อการพััฒนาศัักยภาพฯ ด้้านหนึ่่�ง ได้้แก่่  อายุุ เนื่่�องจากกลุ่่�มแม่่บ้้านส่่วน
ใหญ่่อายุุค่อ่ นข้้างมาก ส่่งผลต่่อการเข้้าร่่วมกลุ่่�มเพื่่อ� ทำำ�ผลิิตภััณฑ์์ชุมชน 
ุ สอดคล้้อง
กัับผลการศึึกษาของ ศัักดิ์์�ศิิริ นั
ิ ันตะสุุข และคณะ (2550) ทำำ�การวิิจััยเรื่่�อง การ
พััฒนาศัักยภาพสิ่่�งทอชุุมชน จัังหวััดชััยภููมิิ ผลการวิิจััยพบว่่า ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการ
พััฒนาศัักยภาพสิ่่�งทอชุุมชนจัังหวััดชััยภููมิิ ที่่�สำำ�คััญ คืือ ปััจจััยการผลิิตยัังขาด
ประสิิทธิิภาพโดยเฉพาะเส้้นไหม ปััจจััยด้้านทรััพยากร ธรรมชาติิ ปััญหาเรื่่�องภััย
แล้้งในบางพื้้� นที่่� ทำำ� ให้้มีี ผ ลกระทบต่่ อ หม่่ อ นที่่� จ ะนำำ�ม าเลี้้� ย งไหม ปัั จ จัั ย ด้้ า น
ทรััพยากรบุุคคล แรงงานที่่�มีีคุุณภาพส่่วนใหญ่่เป็็นวััยครองเรืือน และวััยสููงอายุุ มีี
ทัักษะในการทอที่่�ปราณีีตนัับเป็็นจุุดแข็็งการพััฒนามาตรฐานผ้้าไหม  แต่่ขาดคน
รุ่่�นใหม่่ ขาดการออกแบบแปรรููปที่่�จะช่่วยเพิ่่�มมููลค่่า ขาดช่่างตััดเย็็บผ้้าไหม ส่่วน
ในระดัับธุุรกิิจขาดนัักออกแบบผ้้าไหม หรืือนัักพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ ทำำ�ให้้ขาดโอกาส
ในการพััฒนาความแตกต่่างของสิินค้้า ทั้้�งนี้้�เป็็นเพราะปััจจััยส่่วนบุุคคลที่่�แตกต่่าง
กัันนำำ�มาซึ่่�งการกระทำำ�ที่่�แตกต่่างกัันซึ่่�งเป็็นลัักษณะ พฤติิกรรมเฉพาะของตนเอง
โดยปััจจััยด้้านนี้้� เช่่น ความถนััดในด้้านต่่าง ๆ ลัักษณะทางกายภาพ ลัักษณะ
บุุคลิกิ ภาพ อายุุ เพศ การศึึกษา และประสบการณ์์ จะทำำ�ให้้บุุคคลมีีความต้้องการ
ที่่�จะแสดงออกในลัักษณะใดลัักษณะหนึ่่�ง (พรรณราย ทรััพยประภา, 2534 : 25
– 26) ดัังนั้้�น ความพร้้อมทางกายภาพของบุุคคลจึึงมีีผลต่่อการมีีส่่วนร่่วมของ
ประชาชน ซึ่่ง� เป็็นการมีีส่่วนร่วม
่ ในทุุกขั้้น� ตอน ได้้แก่่ การร่่วมคิด 
ิ วิิเคราะห์์ ตัดสิ
ั นิ ใจ 
วางแผน  แก้้ปััญหา ประเมิินผล และร่่วมรัับผิิดชอบในผลของการพััฒนา ทั้้�งใน
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รููปของบุุคคล กลุ่่�มบุุคคล และองค์์กร โดยทุุกขั้้�นตอนต้้องเป็็นไปด้้วยความสมััคร
ใจ ไม่่ใช่่กระทำำ�ด้้วยความเกรงใจหรืือถููกบัังคัับ เพื่่อ� สร้้างความเชื่่อ� มั่่น� ในตนเอง มอง
เห็็นและตระหนัักถึึงศัักยภาพหรืือพลัังความรู้้ คว
� ามสามารถของตนเอง เกิิดความ
รู้้�สึึกเป็็นเจ้้าของชุุมชนและเจ้้าของงานพััฒนาชุุมชน  (Sense of Belonging)
ซึ่่� ง เป็็ นพื้้� น ฐานสำำ�คัั ญ ในการดำำ� เนิิ น งานพัั ฒ นาชุุ มชน ให้้ประสบความสำำ� เร็็ จ 
(กรมการพััฒนาชุุมชน, 2527 : 55) ดัังนั้้�น จากข้้อค้้นพบที่่�ว่่า ปััจจััยทางกายภาพ
ด้า้ นอายุุ กลุ่่�มแม่่บ้้านส่่วนใหญ่่อายุุค่อ่ นข้้างมาก  ส่่งผลต่่อการเข้้าร่่วมกลุ่่�มเพื่่อ� ทำำ�
ผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน จึึงเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�ต้้องนำำ�มาใช้้ในการพิิจารณาการมีีส่่วนร่่วม
ของกลุ่่�มแม่่บ้้านและส่่งผลต่่อการพััฒนาศัักยภาพของกลุ่่�มแม่่บ้้านผู้้ผ� ลิิตผลิิตภััณฑ์์
ชุุมชน ชุุมชนร่่วมพััฒนา เขตหลัักสี่่� กรุุงเทพมหานคร
ส่่วนปััจจััยด้้านการตลาด ที่่�มีีผลต่่อการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ของกลุ่่�มแม่่บ้้าน
ผู้้�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์ชุุมชนเกิิดจาก ผลิิตภััณฑ์์ยัังไม่่มีีความหลากหลาย ไม่่ทัันสมััย
ไม่่แตกต่่างจากคู่่�แข่่งขััน และบรรจุุภััณฑ์์ยัังไม่่ทัันสมััย ไม่่สวยงาม การจััดรููปแบบ
สถานที่่�จำำ�หน่่าย หรืือสภาพแวดล้้อมโดยทั่่�วไป ยัังไม่่จููงใจให้้คนภายนอกมาเลืือก
ซื้้อ� ผลิิตภััณฑ์์ยังั ไม่่เป็็นที่่รู้� จั้� กั และไม่่เป็็นที่่ย� อมรัับของลููกค้้าเป้้าหมาย กลุ่่�มแม่่บ้้าน
ยัังไม่่มีปี ระสบการณ์์ในการใช้้สื่่อ� ออนไลน์์เพื่่อ� ช่่วยในการประชาสััมพันธ์
ั ์ การสื่่อ� สาร
การตลาด ขาดเครืือข่่ายเพื่่อ� ช่่วยกระจายผลิิตภััณฑ์์ เพื่่อ� ทำำ�ให้้เป็็นที่่รู้� จั้� กั ในวงกว้้าง
สอดคล้้องกัับผลการวิิจััยของ นุุชจรีี ทิิวาวััลย์์ และคณะ (2547) ได้้ทำำ�การศึึกษา
การพััฒนากลุ่่�มอาชีีพสู่่�วิิสาหกิิจชุุมชนเข้้มแข็็ง : กรณีีศึึกษากลุ่่�มอาชีีพแปรรููปน้ำำ��
ผลไม้้พร้้อมดื่่ม ตำ
� ำ�บลชาวไทย จัังหวััดจัันทบุรีี 
ุ ผลการศึึกษา พบว่่า การรวมตััวของ
กลุ่่�มยัังไม่่เหนีียวแน่่นเท่่าที่่�ควร ไม่่มีกี ารกำำ�หนดแผนงานที่่�ชัดั เจน ขาดการติิดตาม
ตรวจสอบการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�ม  ในส่่วนการเสริิมสร้้างศัักยภาพแก่่กลุ่่�มอาชีีพ
นั้้�น ควรมีกี ารสนัับสนุุนด้า้ นเงิินทุน 
ุ ด้า้ นวิิชาการ ด้า้ นวััสดุุอุปุ กรณ์์ในการผลิิตและ
ด้้านการตลาด การประชาสััมพันธ์
ั ์ นอกจากนั้้�นยัังสอดคล้้องกัับผลการศึึกษาของ  
ญาณััญฎา ศิิรภััทร์์ธาดา (2554) ได้้ศึึกษาวิิจััยเรื่่�อง การพััฒนากลยุุทธ์์การตลาด
เพื่่อ� สร้้างรายได้เ้ พิ่่�มให้้กัับผู้้ค้้� ารายย่่อย เขตเทศบาลตํําบลศาลายา จัังหวััดนครปฐม 
ผลการวิิจััย พบว่่า กลยุุทธ์์ รููปแบบ วิิธีีการแบบพิิเศษทางการตลาดเพื่่�อสร้้าง
แรงดึึงดููดใจลููกค้้า คืือ การปรัับปรุุงสิินค้้าที่่�ขายและปรัับวิิธีีการขายให้้ตรงตาม

การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนร่วมพัฒนา
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Potential Development of Housewife Group who Produce Community Products through Participation
of the Community in Lak Si District, Bangkok

ความต้้องการของลููกค้้า การหีีบห่่อบรรจุุภััณฑ์์ที่่�มีีสีีสัันสวยงาม ประทัับใจ สื่่�อถึึง
เอกลัักษณ์์หรืืออััตลัักษณ์์ของชุุมชนศาลายา ตลาดเก่่าย้้อนยุุค ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจาก
ผลิิตภััณฑ์์เป็็นสิ่่�งที่่�ผู้้�ขายเสนอขายต่่อตลาดเพื่่�อให้้ผู้้�บริิโภคเกิิดความสนใจอยาก
เป็็นเจ้้าของ และซื้้�อมาเพื่่�ออุุปโภค อัันเป็็นการตอบสนองความต้้องการ คํําว่่า
ผลิิตภััณฑ์์ มิิได้้มีีความหมายจํํากััดเพีียงวััตถุุที่่�มีีรููปร่่างจัับต้้องได้้เท่่านั้้�น  แต่่ยััง
หมายถึึง บริิการสถานที่่� บุคค
ุ ล แนวความคิิด และพิิจารณาถึึงขอบเขตของคุุณภาพ
ของบริิการ ระดัับชั้้น� ของบริิการ ตราสิินค้้า การรัับประกัันและการบริิการหลัังการ
ขาย เนื่่�องจากผลิิตภััณฑ์์มีีความหมายรวมถึึงสิ่่�ง ที่่�มีีคุุณค่่าที่่�เสนอขาย หรืือผล
ประโยชน์์ที่่ส� นองความต้้องการของผู้้บ� ริิโภคได้้ จึึงจํําเป็็นที่่จ� ะต้้องพิิจารณา ถึึงองค์์
ประกอบของผลิิตภััณฑ์์ (Product Component) ซึ่่�งมีีลัักษณะสํําคััญที่่�สามารถ
แบ่่งออกได้้เป็็น 5 ส่่วน ได้้แก่่ ผลิิตภััณฑ์์หลััก (Core Product) ผลิิตภััณฑ์์ทั่่�วไป
(Generic Product) ผลิิตภััณฑ์์ที่่�คาดหวััง (Expected Product) ผลิิตภััณฑ์์ควบ
(Augmented Product) และ ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีศัักยภาพในอนาคต (Kotler, 2016
: 434-438) อีีกทั้้�งหลัักสำำ�คััญของกลยุุทธ์์ด้้านบรรจุุภััณฑ์์ คืือ การออกแบบให้้
สวยงาม และโดดเด่่นกว่่าผลิิตภััณฑ์์ ของคู่่�แข่่งเมื่่�อนำำ�ไปวางขาย ส่่วนในด้้านของ
ร้้านค้้าออนไลน์์ กลยุุทธ์บ์ รรจุุภัณ
ั ฑ์์นั้้น จ
� ะรวมไปถึึงเรื่่อ� งความปลอดภััยของสิินค้้า
ในส่่วนของการจััดส่ง่ ด้้วย เพราะการส่่งสิินค้้าในระยะไกลนั้้�นอาจจะเกิิดเหตุุไม่่คาด
ฝัันขึ้้�นได้้ ดัังนั้้�นจึึงควรจััดการห่่อสิินค้้าให้้ดีีเพื่่�อป้้องกัันความเสีียหายที่่�จะเกิิดขึ้้�น
ด้้วย สิ่่�งเหล่่านี้้�สามารถสร้้างความประทัับใจ  และทำำ�ให้้ลููกค้้ามีีทััศนคติิที่่�ดีี  และ
การให้้ข้้อมููลข่่าวสารเป็็นกลยุุทธ์ที่่์ มี� ีความสำำ�คัญ
ั และเหมาะกัับยุุคสมััยนี้้ที่่� ส� ามารถ
ติิดต่่อสื่่�อสารถึึงกัันได้้อย่่างไร้้พรมแดน ทำำ�ให้้การรัับส่่งข้้อมููลข่่าวสารต่่าง ๆ เป็็น
ไปอย่่างรวดเร็็ว โดยเฉพาะการขายสิินค้้าออนไลน์์ การให้้ข่่าวสาร โดยการโพสต์์
ประกาศ รวมไปถึึงการฝากขายสิินค้้า ซึ่่�งถืือเป็็นสิ่่�งที่่�ขาดไม่่ได้้ (กลยุุทธ์์การตลาด
ที่่�เหมาะสม, 2561) รวมทั้้�ง โครงสร้้างของช่่องทางที่่�มีีส่่วนในการจััดการเกี่่�ยวกัับ
การอํํานวยความสะดวกในการได้้มาซึ่่ง� ผลิิตภััณฑ์์ ซึ่่ง� อาจประกอบด้้วยสถาบัันและ
กิิจกรรมในการเคลื่่�อนย้้ายผลิิตภััณฑ์์ไปยัังตลาด ด้้วยการนํําผลิิตภััณฑ์์ไปส่่งมอบ
ให้้แก่่ลููกค้้าภายในระยะเวลาที่่�ลููกค้้าต้้องการ สภาพแวดล้้อมที่่�มีีการส่่งมอบการ
บริิการ สถานที่่�ซึ่่�งบริิ ษััทและผู้้�บริิโภคเกิิดการแลกเปลี่่�ย นและมีีปฏิิ สััมพัันธ์์
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ซึ่่�งกัันและกััน  รวมถึึงองค์์ประกอบอื่่�น ๆ ที่่�จัับต้้องได้้ที่่�ช่่วยในการสื่่�อสารและ
ประสิิทธิภิ าพของบริิการ ลัักษณะทางกายภาพของบริิการยัังรวมไปถึึงสิ่่ง� ที่่�จับั ต้้อง
ได้้ที่่�สื่่�อถึึงบริิการ อาทิิ โบรชััวร์์ หัวจด
ั หมาย นามบััตร รููปแบบรายงาน อุุปกรณ์์
ต่่างๆ ในบางกรณีี รวมถึึง อุุปกรณ์์อํํานวยความสะดวกในการนํําเสนอบริิการ ดัังนั้้�น 
จากข้้อค้้นพบที่่�ว่า่  ปััจจััยด้้านการตลาดที่่�มีผี ลต่่อการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ของกลุ่่�มแม่่
บ้้านผู้้ผ� ลิิตผลิิตภััณฑ์์ชุมชน
ุ เกิิดจาก ผลิิตภััณฑ์์ยังั ไม่่มีีความหลากหลาย ไม่่ทันั สมััย
ไม่่แตกต่่างจากคู่่�แข่่งขััน และบรรจุุภััณฑ์์ยัังไม่่ทัันสมััย ไม่่สวยงาม การจััดรููปแบบ
สถานที่่�จำำ�หน่่าย หรืือสภาพแวดล้้อมโดยทั่่�วไป ยัังไม่่จููงใจให้้คนภายนอกมาเลืือก
ซื้้อ� ผลิิตภััณฑ์์ยังั ไม่่เป็็นที่่รู้� จั้� กั และไม่่เป็็นที่่ย� อมรัับของลููกค้้าเป้้าหมาย กลุ่่�มแม่่บ้้าน
ยัังไม่่มีปี ระสบการณ์์ในการใช้้สื่่อ� ออนไลน์์ช่ว่ ยในการประชาสััมพันธ์
ั ์ ในการสื่่อ� สาร
การตลาด ขาดเครืือข่่ายเพื่่อ� ช่่วยกระจายผลิิตภััณฑ์์ สิ่่ง� ต่่างๆ เหล่่านี้้จึ� งึ เป็็นแนวทาง
สำำ�คัญ
ั ที่่�ช่ว่ ยในการพััฒนาการตลาดของกลุ่่�มแม่่บ้้านผู้้ผ� ลิิตผลิิตภััณฑ์์ชุมชน 
ุ ชุุมชน
ร่่วมพััฒนาได้้
ส่่วนรููปแบบการพััฒนาศัักยภาพกลุ่่�มแม่่บ้้านผู้้ผ� ลิิตผลิิตภััณฑ์์ชุมชน 
ุ โดยการ
มีีส่่วนร่วม
่ ของชุุมชน ประกอบด้้วย 3 ส่่วน คืือ 1) องค์์ประกอบการพััฒนาศัักยภาพ 
ได้้แก่่ ภููมิิปััญญาชาวบ้้านในชุุมชน  ของผู้้�นำำ�  สมาชิิกในชุุมชน วััสดุุและอุุปกรณ์์
เงิินทุุน และการบริิหารจััดการ 2) กระบวนการการพััฒนาศัักยภาพ  ได้้แก่่ การ
ประชุุมแบบมีีส่่วนร่วม 
่ การฝึึกอบรม การสอนงาน และการศึึกษาดููงาน 3) ศัักยภาพ
ของกลุ่่�มแม่่บ้้าน ได้แ้ ก่่ ความรู้้ ทั
� กั ษะ ความคิิดเห็็นเกี่่ย� วกัับตนเอง บุุคลิกิ ลัักษณะ
ประจำำ�ตััวของบุุคคล และแรงจููงใจ ซึ่่�งพบว่่า มีีความสอดคล้้องกัับ สุุธีีรา ไชยเทพ 
(2549) ซึ่่�งได้้ศึึกษาการดำำ�เนิินงานของวิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์อาหารใน
จัังหวััดเชีียงใหม่่ ผลการวิิจััยพบว่่า ด้้านการผลิิต คืือ ต้้นทุุนการผลิิตสููง มีีของเสีีย
จากการผลิิตมาก และกำำ�ลัังการผลิิตไม่่เพีียงพอ ด้้านการเงิิน คืือ ขาดความเข้้าใจ
ในการบริิหารการเงิิน ยอดขายต่ำำ��และมีีหนี้้สูู� ญ ด้้านการจััดการ คืือ ขาดประสบการณ์์
การบริิหารจััดการงานไม่่เป็็นระบบ การประสานงานภายในไม่่ราบรื่่�น  และ
ยัังสอดคล้้องกัับ รััตนา ดืือเระซอ (2556) ได้้ทำำ�การศึึกษาแนวทางการพััฒนาอาชีีพ
การทำำ�ผลิิตภััณฑ์์จัักสานเพื่่�อสร้้างรายได้้เสริิมกลุ่่�มแม่่บ้้านปะกาลิิมาปููโระ ตำำ�บล
บาราเฮาะ อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดปััตตานีี ผลการวิิจััยพบว่่า การบริิหารจััดการกลุ่่�ม 

การพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนร่วมพัฒนา
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Potential Development of Housewife Group who Produce Community Products through Participation
of the Community in Lak Si District, Bangkok

ด้้านการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ของกลุ่่�มสมาชิิกทุุกคนต้้องช่่วยกัันทำำ�  โดยทำำ�ร่่วมกัันทุุก
วัันศุุกร์์ ด้้านการพััฒนารููปแบบผลิิตภััณฑ์์ สมาชิิกกลุ่่�มสามารถพััฒนารููปแบบ
ผลิิตภััณฑ์์ได้้สวยงาม ประณีีตและมีีรููปแบบที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ ด้้วยวิิธีีการฝึึกอบรม
เพิ่่�มทักั ษะและศึึกษาดููงานแลกเปลี่่ย� นประสบการณ์์และฝึึกฝนจนเกิิดความชำำ�นาญ
ทั้้� ง นี้้� การที่่� ท้้ อ งถิ่่� น มีี ฐ านภููมิิ ปัั ญ ญาท้้ อ งถิ่่� น ผสมผสานกัั บ ภููมิิ ปัั ญ ญาสากล
ฐานภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นเป็็นฐานทุุนที่่�สำำ�คััญ เป็็นการสืืบทอดภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น 
โดยปรัับประยุุกต์์ให้้ทัันสมััย ผสมผสานกัับความรู้้�ภููมิิปััญญาสากลหรืือจากที่่�อื่่�น 
เป็็นฐานในการสร้้างวิิสาหกิิจชุุมชน  (สมชาย น้้อยฉ่ำำ��  และคณะ, 2561) และการ
พััฒนาชุุมชนให้้มีีศัักยภาพ สามารถทำำ�ได้้โดยการให้้การศึึกษาแก่่ชุมชน 
ุ ด้้วยการ
พบปะเยี่่ย� มเยืือนโดยตรง การอภิิปรายกลุ่่�ม การศึึกษาดููงาน การฝึึกอบรม (สนธยา
พลศรีี, 2547 : 65-89) อีีกทั้้�งบุุคคลใด ๆ จะมีีแรงจููงใจที่่�จะกระทำำ�อย่่างใดอย่่าง
หนึ่่�งได้้นั้้�น จะต้้องมีีความต้้องการเป็็นพื้้�นฐาน และความต้้องการนั้้�นก็จ็ ะเริ่่�มด้้วย
ความปรารถนา จุุดมุ่่�งหมาย เป็็นเงื่่�อนไข และถ้้าหากเงื่่�อนไขต่่าง ๆ เหล่่านี้้�
ถููกกระตุ้้�นหรืือผลัักดัันแล้้ว ก็็จะได้้รัับการตอบสนอง โดยบุุคลากรเหล่่านั้้�นจะ
แสดงพฤติิกรรมออกมาอย่่างเต็็มความสามารถ  และทุ่่�มเทความพยายามในการ
ปฏิิบัติั งิ านให้้บรรลุุเป้้าหมายขององค์์กร ซึ่ง่� ก็็จะส่่งผลทำำ�ให้้ได้ผ้ ลงานที่่�ดีีมีีคุุณภาพ 
เป็็นไปตามมาตรฐานที่่�กำำ�หนดไว้้  (วัันมีีชััย บููรณะพัันธุ์์�, 2550 : 32) ดัังนั้้�น 
จากข้้อค้้นพบที่่�ว่่า รููปแบบการพััฒนาศัักยภาพของกลุ่่�มแม่่บ้้านผู้้�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์
ชุุมชนโดยการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน ประกอบไปด้้วย 3 ส่่วน คืือ 1) องค์์ประกอบ
การพััฒนาศัักยภาพ  ได้้แก่่ ภููมิิปััญญาชาวบ้้านในชุุมชนของผู้้�นำำ�  สมาชิิกใน
ชุุมชน วััสดุุและอุุปกรณ์์ เงิินทุนุ และการบริิหารจััดการ 2) กระบวนการการพััฒนา
ศัักยภาพ ได้้แก่่ การประชุุมแบบมีีส่่วนร่วม 
่ การฝึึกอบรม การสอนงาน และการ
ศึึกษาดููงาน และ3) ศัักยภาพของกลุ่่�มแม่่บ้้าน ได้้แก่่ ความรู้้� ทัักษะ ความคิิดเห็็น
เกี่่�ยวกัับตนเอง บุุคลิิกลัักษณะประจำำ�ตััวของบุุคคล และแรงจููงใจ จึึงเป็็นสิ่่�งที่่�
สามารถนำำ�มาใช้้ในการพััฒนาศัักยภาพของกลุ่่�มแม่่บ้้านผู้้�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน
โดยการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนได้้
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ข้อเสนอแนะ
	ข้้อเสนอแนะที่่�ได้้จากผลการวิิจััย
1) ปััจจััยด้้านอายุุ ที่่�ส่่งผลต่่อการพััฒนาศัักยภาพของกลุ่่�มแม่่บ้้านผู้้�ผลิิต
ผลิิตภััณฑ์์ชุุมชนร่่วมพััฒนา เขตหลัักสี่่� กรุุงเทพมหานคร พบว่่า กลุ่่�มแม่่บ้้านส่่วน
ใหญ่่อายุุค่่อนข้้างมาก โดยมีีอายุุระหว่่าง 60-75 ปีี มีีความอ่่อนล้้า หมดเรี่่�ยวแรง
และมีีปััญหาสุุขภาพจำำ�เป็็นต้้องพบแพทย์์บ่่อยครั้้�ง อีีกทั้้�ง ต้้องดููแลลููกหลาน การ
ทำำ�งานบ้้าน ทำำ�ภารกิิจส่วนตั
่ ัว การเข้้างานสัังคม ช่่วยงานบุุญ งานกุุศล ทำำ�ให้้ไม่่มีี
เวลาที่่�จะทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ ร่่วมกัับกลุ่่�มแม่่บ้้าน จึึงส่่งผลต่่อการพััฒนาศัักยภาพ
ของกลุ่่�มแม่่บ้้านผู้้ผ� ลิิตผลิิตภััณฑ์์ชุมชน ดั
ุ
งั นั้้�น กรรมการชุุมชนควรให้้ความสำำ�คัญ
ั
กัับการเชิิญชวนกลุ่่�มวััยทำำ�งานหรืือวััยกลางคนในชุุมชน มาร่่วมเป็็นกรรมการชุุมชน 
และร่่วมกิิจกรรมต่่าง ๆ ของชุุมชน ในช่่วงเวลาที่่�ว่่างเว้้นจากการทำำ�งานประจำำ�
2) ปััจจััยด้้านขั้้�นตอนการผลิิต ที่่�ส่่งผลต่่อการพััฒนาศัักยภาพของกลุ่่�มแม่่
บ้้านผู้้�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์ชุุมชนร่่วมพััฒนา พบว่่า การทำำ�อาหารหรืือผลิิตภััณฑ์์บาง
ประเภทมีีความยุ่่�งยากซัับซ้้อน จำำ�เป็็นต้้องอาศััยฤดููกาล และใช้้เวลามาก ดัังนั้้�น 
กลุ่่�มแม่่บ้้านควรเลืือกทำำ�เฉพาะผลิิตภััณฑ์์ที่่ไ� ม่่ต้้องอาศััยฤดููกาล มีีกรรมวิิธีีการทำำ�
ไม่่ยุ่่�งยากซัับซ้้อน อาศััยกำำ�ลัังคนในการทำำ�ไม่่มากนััก
3) ปััจจััยด้้านการบริิหารจััดการ ที่่�ส่ง่ ผลต่่อการพััฒนาศัักยภาพกลุ่่�มแม่่บ้้าน
ผู้้ผ� ลิิตผลิิตภััณฑ์์ชุมชนร่
ุ วมพั
่ ฒ
ั นา ทางด้า้ นชุุมชนขาดความรู้้คว
� ามเข้้าใจ การมีเี วลา
ว่่างไม่่ตรงกััน  และไม่่มีีกฎระเบีียบของกลุ่่�มเพื่่�อยึึดเป็็นหลัักในการบริิหารจััดการ
ผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน ดัังนั้้�น  กลุ่่�มแม่่บ้้านจึึงควรเชิิญผู้้�เชี่่�ยวชาญมาอบรมการทำำ�
ผลิิตภััณฑ์์และบรรจุุภััณฑ์์ให้้สวยงาม ทัันสมััย เพื่่�อให้้เป็็นที่่�ต้้องการของลููกค้้า
เป้้าหมาย รวมทั้้�งให้้ความรู้้�ด้้านการประชาสััมพัันธ์์ทางสื่่�อออนไลน์์ หรืือการ
โฆษณาประชาสััมพัันธ์์ทางหอกระจายเสีียงภายในชุุมชม
4) ปััจจััยด้้านผลตอบแทน ที่่�ส่ง่ ผลต่่อการพััฒนาศัักยภาพกลุ่่�มแม่่บ้้านผู้้ผ� ลิิต
ผลิิตภััณฑ์์ชุมชนร่
ุ วมพั
่ ฒ
ั นา พบว่่า การแบ่่งผลตอบแทนต่่าง ๆ ไม่่ชััดเจน ไม่่สามารถ
ประมาณการรายได้้อย่่างชััดเจน ดัังนั้้�นกลุ่่�มแม่่บ้้านควรได้้รัับการอบรมเทคนิิคการ
กำำ�หนดราคาที่่�เหมาะสม  โดยอาศััยปััจจััยการกำำ�หนดราคา อาทิิ ลัักษณะของ
ผลิิตภััณฑ์์ ต้้นทุุน คู่่�แข่่งขััน อุุปสงค์์ เป็็นต้้น เพื่่�อให้้ทราบต้้นทุุน รายได้้ และการ
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ปัันผลที่่�สอดคล้้องกัับต้้นทุุน และความพึึงพอใจของฝ่่าย
5) ปััจจััยด้้านแรงจููงใจและขวััญกำำ�ลัังใจ ที่่�ส่่งผลต่่อการพััฒนาศัักยภาพของ
กลุ่่�มแม่่บ้้านผู้้�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์ชุุมชนร่่วมพััฒนา พบว่่า กลุ่่�มแม่่บ้้านมีีความกัังวลใจ
เรื่่�องที่่�อยู่่�อาศััย จากการขอเวนคืืนพื้้�นที่่�บ้้านที่่�รุุกล้ำำ��แนวริิมคลองเปรมประชากร
ดัังนั้้�นคณะกรรรมการชุุมชนจึึงควรจััดให้้มีีการประชุุมชี้้�แจงแนวทางการพััฒนา
ศัักยภาพกลุ่่�มแม่่บ้้านผู้้�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์ชุุมชนและจััดกิิจกรรมต่่าง ๆ ของกลุ่่�มแม่่
บ้้านและชุุมชนควบคู่่�ไปกัับการออมทรััพย์เ์ พื่่อ� ใช้้ในการสร้้างบ้้าน และมีผี ลิิตภััณฑ์์
ของชุุมชน (OTOP) เพื่่�อก่่อให้้เกิิดรายได้้แก่่ชุุมชน
6) ปััจจััยด้้านการตลาด ที่่�ส่่งผลต่่อการพััฒนาศัักยภาพกลุ่่�มแม่่บ้้านผู้้�ผลิิต
ผลิิตภััณฑ์์ชุุมชนร่่วมพััฒนา พบว่่า กลุ่่�มแม่่บ้้านขาดความรู้้�ความเข้้าใจด้้านการ
ตลาด  เช่่น  ด้้านการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ให้้ทัันสมััย แตกต่่างจากคู่่�แข่่งขััน  และการ
ออกแบบผลิิตภััณฑ์์ที่่�สอดคล้้องกัับพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคยุุคปััจจุุบััน  วิิธีีการยืืดอายุุ
ผลิิตภััณฑ์์ การบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่ส� วยงามทัันสมััย ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายที่่�หลากหลาย
การสร้้างเครืือข่่ า ยเพื่่� อการจำำ�หน่่ ายในพื้้� นที่่� ที่่� ห ลากหลาย และการส่่ ง เสริิ ม
การตลาดที่่�สามารถจููงใจกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย ดัังนั้้�น จึึงควรเปิิดโอกาสให้้กลุ่่�ม
แม่่บ้้านฝึึกอบรม การสอนงาน และการศึึกษาดููงานเพื่่อ� ให้้กลุ่่�มแม่่บ้้านเกิิดแนวคิิด 
และทัักษะใหม่่ ๆ รวมทั้้�ง ก่่อให้้เกิิดแรงบัันดาลใจในการสร้้างสรรค์์รููปแบบผลิิต
ภััณฑ์์ใหม่่ๆ ที่่�สวยงามแปลกตา จััดอบรมโดยผู้้�มีีความรู้้ คว
� ามเชี่่�ยวชาญ และให้้
คนรุ่่�นใหม่่ในชุุมชนเป็็นพี่่�เลี้้�ยง หรืือเป็็นผู้้�ช่่วยกลุ่่�มแม่่บ้้านในการจำำ�หน่่ายได้้ช่่อง
ทางออนไลน์์ รวมทั้้�ง จััดประชุุมระดมสมองกลุ่่�มแม่่บ้้านและคนในชุุมชนเพื่่�อให้้
เกิิดการมีีส่่วนร่่วมในการหาสถานที่่�หรืือจุุดแสดงสิินค้้าที่่�เหมาะสม
7) ปััจจััยด้้านค่่านิิยม ที่่�ส่่งผลต่่อการพััฒนาศัักยภาพกลุ่่�มแม่่บ้้านผู้้�ผลิิต
ผลิิตภััณฑ์์ชุุมชนร่่วมพััฒนา พบว่่า สมาชิิกของกลุ่่�มที่่�อายุุ น้้อย ไม่่สนใจทำำ�
ผลิิตภััณฑ์์ชุมชน 
ุ แต่่นิยิ มทำำ�งานโรงงานอุุตสาหกรรม บริิษัทั เอกชน หรืือหน่่วยงาน
ราชการมากกว่่า ดัังนั้้�นควรให้้ทุุกคน ทุุกกลุ่่�มวััยในชุุมชน เช่่น เด็็ก คนวััยกลางคน 
เป็็นต้้น  ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการพััฒนาศัักยภาพกลุ่่�มแม่่ บ้้ านผู้้�ผลิิต
ผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน โดยการแบ่่งเวลาเพื่่�อให้้การมีีส่่วนร่วม
่ ในชุุมชนเพิ่่�มมากขึ้้�น
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ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึึกษาพฤติิกรรมผู้้บ� ริิโภคในการตััดสินิ ใจเลืือกซื้้อ� ผลิิตภััณฑ์์ชุมชนจ
ุ
าก
กลุ่่�มแม่่บ้้านชุุมชนร่่วมพััฒนา เพื่่�อชุุมชนจะได้้นำำ�ข้้อมููลมาศึึกษาด้้านกลยุุทธ์์การ
ตลาด และการบริิหารจััดการภายในชุุมชน
2) เนื่่�องจากการวิิจััยในครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยการพััฒนาศัักยภาพของกลุ่่�มแม่่
บ้้านผู้้�ผลิิตผลิิตภััณฑ์์ชุุมชนโดยการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนร่่วมพััฒนา เขตหลัักสี่่�
กรุุงเทพมหานคร ซึ่่�งเป็็นการศึึกษาเฉพาะกลุ่่�มแม่่บ้้าน ดัังนั้้�น  ในการวิิจััยครั้้�งต่่อ
ไปควรจะมีีการศึึกษาการพััฒนาศัักยภาพกลุ่่�มอื่่�น ๆ ในชุุมชน เช่่น  กลุ่่�มชุุมชนพอ
เพีียง กลุ่่�มออมทรััพย์์ เป็็นต้้น เพื่่�อเป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินงานให้้ประสบความ
สำำ�เร็็จต่่อไป และ
3) ควรศึึกษาปััจจััยที่่�ส่ง่ ผลต่่อบุุคคล โดยเฉพาะด้า้ นการบริิหารจััดการ ด้้าน
ผลตอบแทน และด้้านแรงจููงใจและขวััญกำำ�ลัังใจ เพื่่�อสามารถพััฒนาชุุมชนให้้เกิิด
ความยั่่�งยืืนต่่อไป
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