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บทคัดย่อ 

 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกสตรีในบ้านโคกเพชร ต าบลพร 

ส าราญ อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพ่ือศึกษาความสามารถในการผลิตสินค้าชุมชนในเขตพ้ืนที่บ้านโคก
เพชร ที่จะได้รับการยอมรับจากลูกค้า 3) เพ่ือแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้าในชุมชนให้มี
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า อย่างไรก็ตามแนวคิด SWOT แนวคิดสมรรถนะและทฤษฏีมาสโลว์ 
สามารถอธิบายกรอบแนวคิดและผลการศึกษาในครั้งนี้ 

การศึกษาครั้งนี้ได้เก็บกลุ่มตัวอย่างจาก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ ตัวแทนกลุ่มสตรีที่ท าอาชีพเสริม 
จ านวน 3 กลุ่ม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพเสริมของกลุ่มสตรี และกลุ่มนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวตลาด
เซราะกราว จ านวน 369 คน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรี เครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษาได้แก่การใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิงคุณภาพ โดยการถอดค า
สัมภาษณ์ และ focus group และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือหา
ค าตอบด้านศักยภาพ ปัญหาและอุปสรรคของสถานประกอบการเกี่ยวกับแรงงานระดับไร้ฝีมือ การศึกษานี้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิงปริมาณ ซึ่งมีแนวทางการศึกษาวิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการศึกษาพบว่า 1) การส่งเสริมอาชีพสตรีนั้นมีปัจจัยที่ส าคัญ ได้แก่ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
ผู้น าที่ดี ปัจจัยด้านการมีทรัพยากรในการผลิต ปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และปัจจัยด้าน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม ส่วนปัจจัยภายนอกได้แก่ ปัจจัยด้านการมีตลาดรองรับสินค้า  ปัจจัยด้านการ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ 2) แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรี พบว่าปัจจุบันกลุ่มยังไม่ประสบ
ความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยังขาดความเป็นเอกลักษณ์ และความคิดสร้างสรรค์
ของผลิตภัณฑ์ งานวิจัยในอนาคตควรศึกษาปัจจัยที่จะท าให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ท าให้เกิดการยอมรับ
ของตลาด 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to 1) study career promotion for women in Ban Khok 
Phet, Tambon Pornsamran 2) to study the ability to produce community products in the 
area of Ban Khok Phet 3) To develop products and products in the community to meet the 
standards and acceptable customers. However, the SWOT concept of performance and 
theoretical concepts. Describe the conceptual framework and results of this study. 

This study has collected samples from The samples were: Representatives of three 
complementary groups provide information on the advancement of the occupation of 
women. The 369 people in SORGON market provided information on the possibilities of 
women's product development. The instruments used in the study were the use of in-depth 
interviews. Qualitative data analysis By taking interviews and focus groups and synthesizing 
descriptive data. Workshop To find potential answers. Problems and obstacles of unskilled 
labor in this study. Quantitative data analysis. The results of the study were analyzed by 
using data analysis. 
  The study found that: 1) The promotion of women's career is important. Internal 
factors include good leadership. Factors in resource allocation Effective management And 
the participation factor of the group members. External factors include Marketability factor 
Supporting factors from other agencies. 2) Guidelines for product development of women's 
groups. The current group has not been successful in product development. The product is 
lacking in identity. The creativity is the product. Future research should examine the factors 
that will lead to product development that will lead to market acceptance. 
 
 


