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Abstract 

 Corruption is a problem in Thai society that has a big impact on the country in all 

aspects and it is widely spreading more and more. It is proposed that making use of 

Buddhist principles as a strategy, principles, concepts and practical means could be a way to 

solve or terminate such a problem in the society and the country as a whole. It can also be 

beneficial to really prevent the mentioned problem in the long run. 

 This article aims to offer a solution as well as a prevention for the corruption 

problems by applying Buddhist principles to lead to a solution or to an integrated solution for 

corruption in Thailand. 

 Keywords: Dhamma, corruption prevention in Thai Society 
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บทคัดยอ 

 การวจัิยครัง้นี้มวีัตถุประสงคเพื่อศกึษา 1) กระบวนการสรางกลุมสมาชิกกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีเพื่อการพัฒนาอาชีพ 2) กระบวนการบริหารจัดการกลุมของสมาชิกกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีเพื่อการพัฒนาอาชีพ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาขอมูลผานกรณีศึกษาจาก

กลุมอาชีพ 2 กลุมจาก 2 ชุมชน และใชวิธีการเก็บขอมูลจากการใชแบบสอบถามปากเปลา 

สัมภาษณเชิงลกึ โดยมีผูใหขอมูลหลักทั้งสิ้น 37 คน การสังเกตแบบมีสวนรวมในการทํางานกลุม 

ชีวิตประจําวันในชุมชนของกรณีศึกษาและสังเกตบริบทชุมชน รวมทั้งการศึกษาเอกสารของ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ผลการวจัิยพบวา 1) จุดเริ่มตนของกระบวนการสรางกลุมมาจากระเบียบกองทุนฯ ไดกําหนด

เงื่อนไขใหมกีารรวมกลุมของสมาชิกกองทุนฯ จากนัน้ผูนําชุมชนไดเผยแพรขอมูลกองทุนฯ มีผลให

สตรีที่สนใจสมัครเปนสมาชิกกองทุนฯ สมาชิกตัดสินใจรวมเปนกลุมดวยความสมัครใจเพราะ

คํานึงถึงผลประโยชนที่จะไดรับ ผูนํากลุมเกิดขึ้นภายใตขอจํากัดดานเวลาและการเปนผูชักชวน

การเลอืกสมาชิกกลุมอยูที่ความเปนญาติหรือเพื่อน ความไววางใจ ความรับผิดชอบ และการมีงานทํา 

2) กระบวนการบรหิารกลุมใชความสัมพันธแบบไมเปนทางการเปนฐานที่สําคัญ การชําระคืนเงิน

เปนกฎระเบียบกลุมเพียงขอเดียว การติดตอสื่อสารระหวางสมาชิกภายในกลุมใชการพบปะ

พูดคุยกันตามปกติในชีวิตประจําวันที่ไดปฏิบัติกอนเกิดการรวมกลุม มีความเปนทางการตํ่า        

การมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ของกลุมมีสูง การจัดการผลประโยชนมีความเทาเทียม 

ระหวางสมาชิกกลุม การแบงงานกันทําเฉพาะเรื่องการรวบรวมเงิน และการชําระคืนเงิน กลาวไดวา 

การจัดการชําระคืนเปนความรับผิดชอบหลัก สวนปจจัยอื่นที่เกี่ยวของกับการบริหารนํามาใชจํากัด 

คําสาํคัญ: การสรางกลุม การบริหารจัดการกลุม กลุมอาชีพ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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Abstract 

 The objectives of this research were: 1) to study the process of the formation of 

livelihood development groups by members of the Thai Women’s Empowerment Fund 

(TWEF), and 2) to study the process of group management by members of these groups. 

The study method was qualitative. Two livelihood development groups from two 

communities were chosen as subjects for the study. Data was collected through Oral 

Questionnaire, in-depth interviews with 37 members of the groups, as well as TWEF 

administrative committee members and staff. Participant observation of case studies in 

working groups, everyday life and community context Moreover, review of secondary 

sources were also used in the data collection process. 

 The results showed that: 1) The group formation process for livelihood development 

groups arose out of the regulations set by the TWEF. Then, the TWEF information was 

disseminated by community leaders. After that, each woman applied to be TWEF’s member. 

Economic benefits incentivized the groups to come together, each member joined voluntarily 

after considering the benefits she could gain. Formerly, a group leader was selected under 

time constraints and as initiator. Family and friend relationships, trust, responsibility and 

employment were the conditions for choosing the group. 2) Informal relationships formed a 

major basis for group management. The only requirement for the groups was to pay back 

the loans. One way group members communicated with each other was through meetings in 

daily life that continued from before the groups were set up. Communication was informal 

and not complex, but high in participation with regard to group decision making. Group 

members shared benefits equally. They managed principal and interest payments 

consistently. Other factors associated with the group administration adopt limit. 

 Keywords: Formation, Management, Livelihood development Group, Thai Women’s Empowerment 

Fund 
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บทนํา 

 นโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเปน

หน่ึงในนโยบายเรงดวนของรัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ 

ชินวัตร ท่ีไดแถลงตอรัฐสภาเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 

2555 โดยมีกรอบนโยบายเพื่อใหพลังสตรีเปนพลัง

สําคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ตอมาในเดือน

พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณ

ลงไปยังทุกจังหวัดท่ัวประเทศ โดยเฉลี่ยใหจังหวัด

ใหญไดรับ การสนับสนุนจังหวัดละ 130 ลานบาท 

จังหวัดขนาดกลางจังหวัดละ 100 ลานบาท และ

จังหวัดขนาดเล็กจังหวัดละ 70 ลานบาท 

 การบริหารเงินกองทุน รัฐบาลไดดําเนิน 

การจัดสรรเงินทุนเปน 2 กองทุน คือ รอยละ 80 

ของเงินกองทุน จัดสรรเปนกองทุนเงินหมุนเวียนให

สมาชิกกองทุนฯไดกูยืมสรางงาน สรางอาชีพเพื่อ

สรางรายไดเพิ่มขึ้น และผูกูยืมตองใชคืนเงินตน

พรอมดอกเบ้ีย ไมเกินรอยละ 3 ตอป สวนท่ีเหลือ

รอยละ 20 ของเงินกองทุนจัดสรรเปนกองทุนเงิน

อุดหนุนหรือเปนเงินใหเปลา ใหสมาชิกกองทุนฯ

นํามาใชเพื่อการพัฒนาศักยภาพหรือพัฒนาภาวะ

ผูนําใหกับสตรี 

 กรุงเทพมหานคร ไดรับงบประมาณจาก

รัฐบาลจัดสรรใหเปนเงินจํานวน 130,000,000 บาท 

แบงเปนเงินกองทุนหมุนเวียน 104,000,000 บาท (เพื่อ

กูยืม) กองทุนเงินอุดหนุน 25,220,000 บาท (เพื่อ

พัฒนาศักยภาพ) และมีงบบริหารกองทุนท่ีหักจาก

กองทุนเงนิอุดหนุนรอยละ 3 จํานวน 780,000 บาท  

 สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใน

กรุงเทพมหานครมีจํานวน ประมาณ 147,485 คน 

และไดเขยีนโครงการเพื่อยื่นขอกูและอนุมัติไปแลว

ท้ังสิ้น 1,092 โครงการ เปนจํานวนเงิน 110,970,675 

บาท โดยแบงเปนขอกูยืมเงินจากเงินทุนหมุนเวียน 

910 โครงการ เปนเงิน 86,286,350 บาท และขอ

สนับสนุนเงินจากกองทุนเงินอุดหนุน จํานวน 182 

โครงการ เปนเงิน 24,684,325 บาท ขอมูลตัวเลข

ท้ังหมดเปนขอมูล ณ วันท่ี 1 เมษายน 2557 (สํานักงาน

คณะกรรมการก อ ง ทุ น พั ฒ น า บ ท บ า ท ส ต รี

กรุงเทพมหานคร, 2557) 

 การใชประโยชนจากกองทุนหรือการยื่น

ขอรับเงนิทุนของสมาชิกท้ังสองกองทุนมีกรอบและ

เงื่อนไข คอื ตองเปนสตรีท่ีมสัีญชาติไทย มีคุณสมบัติ

ตามขอกําหนดของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทานั้น 

และสมาชิกตองรวมตัวกันตั้งแต 5 คนขึ้นไป         

ตองเขยีนโครงการท่ีเปนการสรางงาน สรางอาชีพเพื่อ

สรางรายได หรือโครงการท่ีเปนการพัฒนาศักยภาพ

ของสตรี เสนอตอคณะกรรมการท่ีไดรับการเลือกตั้ง

จากสมาชิกและแตงตั้งจากหนวยงานรัฐในแตละ

พื้นท่ีหรือเขตในกรณีกรุงเทพมหานคร รวมท้ังสมาชิก

ภายในกลุมตองดําเนินงานตามโครงการท่ีเสนอ

รวมกันใหบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการท่ี

เขียนเสนอขอกูยืมเงินในกรณีเพื่อการสรางรายได 

หรือขอการสนับสนุนงบประมาณใหเปลาในกรณี

การพัฒนาศักยภาพใหกับกลุมสมาชิกกองทุนฯ 

 ดังนัน้การสรางกลุมของสมาชิกกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีจงึเปนกระบวนการหรือขั้นตอน

สําคัญ ท่ีนําไปสูการกูยืมเงินเพื่อนํามาสรางงาน

หรือพัฒนาอาชีพ สรางรายได หรือนําไปสูการพัฒนา

ศักยภาพกลุมและตนเอง ท่ีสงผลตอความสามารถใน

การพึ่งพาตนเอง และเปนพลังสําคัญในการพัฒนา

ประเทศไดในท่ีสุด   

 ความรูความเขาใจในการสรางกลุมและ 

การบริหารกลุมของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรีจึงเปนประเด็นสําคัญ เพราะเปนปจจัยมีผลตอ       

การบรรลุเปาหมายและตอความย่ังยืนของกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีโดยรวม อีกท้ังการวิจัยน้ีเปน

การศึกษาการสรางและการบริหารกลุมภายใต

เงื่อนไขของระเบียบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสํานัก

นายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนนโยบายใหมยังไมมีการศึกษา

ในเร่ืองน้ีมากอน 
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 ผูวิจัยไดทบทวนทฤษฏี แนวคิดจาก

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการสรางกลุมและ

การบริหารกลุม มรีายละเอียดสรุปไดดังน้ี 

 สุภางค  จันทวานิช (2554) ใหแนวคิด

เกี่ยวกับกลุมวา คือการมีปฏิสัมพันธทางสังคมซึ่ง

กันและกัน โดยมีผลประโยชน ท่ีกําหนดมาจาก

ความคิดหรือการใหความหมายของมนุษยเองเปน

แรงจูงใจท่ีสําคัญหรือกลาวไดวา ความคิดเปนตัว

กําหนดใหคนเรามารวมกลุมกันและเมื่อมารวมกัน

แลวตองมกีารกระทําทางสังคมท่ีมีผลประโยชนเปน

แรงจูงใจ (ผลประโยชนอาจเปนท้ังในรูปแบบวัตถุหรือ

จติใจก็ได) ดังน้ันกลุมจงึเปนแนวคดิทางสังคม 

 ในขณะท่ีพัฒน บุณยรัตนพันธุ  (2517)        

ใหความหมายวากลุม คือมวลชนท่ีไดรวมตัวกัน

ต้ังแต 2 คนขึ้นไป เพื่อดําเนินการอยางใดอยางหน่ึง       

ท่ีมุงใหแตละคนไดรับความพอใจ และท่ีสําคัญคือ

แตละคนตองเขาใจในวัตถุประสงคของการรวมกลุม

เพราะความเขาใจในวัตถุประสงคนี้เปนแรงดึงดูดให

สมาชิกมารวมกลุมกัน เมื่อรวมเปนกลุมแลวสมาชิก

มีความสัมพันธกันเปนพิเศษ มีความรูสึกรับรูและ

ใหความสําคัญกับสมาชิกท่ีรวมอยูดวยตามบทบาท

และฐานะของแตละคนสําหรับนิยามของพัฒน 

บุณยรัตพันธุ ใหนิยามคําวากลุมท่ีมีความซับซอน

ไมเฉพาะวาเปนการรวมตัวกันของคนหรือเหตุผลท่ี

คนมารวมตัวกันเทาน้ัน แตมปีจจัยความพึงพอใจท่ี

จะไดรับจากการรวมตัว และความสัมพันธระหวาง

สมาชิกท่ีตั้งอยูบนพื้นฐานของบทบาทและหนาท่ี

ของแตละคนในกลุมเปนหลัก 

 สรุปไดวา กลุมคอื การรวมตัวกันของคน 

ต้ังแต 2 คนขึ้นไปซึ่งมคีวามคดิในเร่ืองผลประโยชน 

บางอยางท่ีตองการรวมกัน ท่ีบางคร้ังไมอาจ

ดําเนนิการไดโดยลําพัง เมื่อรวมตัวกันแลวก็รวมมือ

รวมใจกนักระทําบางสิง่บางอยางโดยมีการกําหนด

บทบาทและหนาท่ีเพื่อใหไดบรรลุตามวัตถุประสงค

ท่ีไดวางไว 

 ในเร่ืองการสรางหรือกระบวนการสราง

กลุม ผูวิจัยไดใชแนวคิดของพัฒน บุณยรัตนพันธุ 

วาดวยการจัดต้ังกลุมซึ่งประกอบดวย 8 ตอนดังน้ี 

     ตอนท่ี 1 การแสวงหาผูนําท้ังตาม

ธรรมชาตแิละหรือความเช่ียวชาญ 

  ตอนท่ี 2 ความตองการรวม 

  ตอนท่ี 3 ความสมัครใจจริง 

  ตอนท่ี 4 มสีิ่งแวดลอมท่ีคลายคลงึกัน 

  ตอนท่ี 5 การมวัียท่ีใกลเคยีงกัน 

  ตอนท่ี 6 การเปนเพศเดยีวกัน 

  ตอนท่ี 7 ความสัมพันธท่ีไมขัดแยงกัน 

  ตอนท่ี 8 สถานการณบีบตัว 

 สรุปไดวาการจัดต้ังกลุมมท้ัีงสิ้น 8 ตอน

ความเปนกลุมก็สามารถกอรางสรางขึ้นมาได ซึ่ง

กลาวไดวาการสรางกลุมเปนขั้นตอนท่ีสําคัญมาก         

ผูท่ีตองการตั้งกลุมตองใชความระมัดระวัง รอบคอบ

ในการดําเนินการในแตละขัน้ตอนเพื่อใหกลุมมพีลัง

และสามารถดําเนนิงานไดตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 

 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารกลุมภายหลัง

การกอตั้งเปนกลุมไดแลวถือเปนหัวใจสําคัญอีก

ประการหน่ึงเพื่อใหเกิดการเคลื่อนไหวของกลุม 

เพราะหากไมมกีารบริหารจัดการท่ีดี จะทําใหกลุม

ไมสามารถดําเนินงาน หรือทํากิจกรรมรวมกันได

อยางตอเนื่อง หรือทําใหกลุมดําเนินการเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงคของกลุมไมไดจะสงผลตอการสลายตัว

ของกลุมในท่ีสุด พัฒน บุญยรัตพันธ อธิบายไววา 

การบริหารกลุม เปนเร่ืองของการสรางความเคลื่อนไหว

ภายหลังท่ีไดจัดต้ังกลุม การบริหารกลุมจําเปนตองมี

การกําหนดระเบียบเพื่อการอยูรวมกันและทํางาน

รวมกันของกลุม ตองมกีารแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ตองมกีารจัดสรรผลประโยชน รวมท้ังเพื่อใหกลุมมี

พัฒนาการท่ีมากขึ้น จําเปนตองพัฒนาศักยภาพของ

สมาชิกภายในกลุม ดวยการใหความรูท่ีเปนประโยชน          

ในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของกลุม

หรือเกิดผลประโยชนรวมกันของสมาชิกภายในกลุม 
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 การเคลื่อนไหวของกลุมสามารถแบง

ออกเปน 8 ตอน ในความคิดของพัฒน บุณยรัตพันธุ 

(2517) เทียบไดกับแนวคิดการบริหารกลุมเพราะ

ท้ัง 8 ตอนลวนเปนการดําเนินกิจกรรมท่ีตองการ

ยึดโยงกลุมใหสามารถดําเนินกิจกรรมหลักท่ีมีเปาหมาย

รวมกันไดอยางมีประสิทธิผล โดยใน 8 ตอนหรือ

กจิกรรมท่ีตองดําเนินมีดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 การสงเสริมใหมีการประชุม

พบปะ 

  ตอนท่ี 2 การสงเสริมแนวคิดยกระดับ

จติใจ 

  ตอนท่ี 3 การสงเสริมการมีระเบียบ

วนัิย 

  ตอนท่ี 4 การสงเสริมสัมพันธภาพ

บุคคล 

  ตอนท่ี 5 การสงเสริมกิจกรรม 

  ตอนท่ี 6 การสงเสริมวชิาการ 

  ตอนท่ี 7 การสงเสริมผลประโยชนรวม 

  ตอนท่ี 8 สงเสริมและดํารงไวซึ่ง

สถานภาพผูกพัน 

 ในขณะท่ีเกรียงศักดิ์ ปทมเรขา (2554) 

อธิบายใหเห็นความแตกตางกันของกลุมแตละกลุม

วาบางกลุมอาจจะประสบผลสําเร็จในการดําเนินการ

ตามวัตถุประสงคและบางกลุมก็ตรงกันขามโดย

อธิบายเหตุผลวา ความแตกตางนาจะมาจากการมี

โครงสรางของกลุมท่ีแตกตางกัน ซึ่งโครงสรางกลุม

ท่ีมปีระสทิธิภาพควรมีองคประกอบ 8 ประเด็น ดังน้ี  

  1. ขนาดหรือจํานวนสมาชิก หมายถึง

จํานวนบุคคลในตําแหนงหรือสถานภาพตาง ๆ 

  2. วิ ธี การในการจั ดตั้ งกลุ มและ                

การดําเนนิงานของกลุม 

  3. การจดัแบงช้ัน ในการดําเนนิงาน  

  4. การใหอํานาจในการควบคุม          

การดําเนนิงาน  

  5 .  การเขาไปมีสวนร วมในการ

ดําเนินกจิกรรมตาง ๆ โดยสมาชิกในกลุม 

  6. การเขาไปเปนสมาชิก รวมท้ัง           

การลาออกจากการเปนสมาชิก 

  7. เ ส ถีย ร ภ า พ ข อ ง ก ลุ ม แ ล ะ   

ความตอเนื่องของการเปนสมาชิก 

  8. ขอบเขตความสัมพันธท่ีมีตอ

กลุมอื่น ๆ 

 การศึกษาวิจัยนี้ใชแนวคิดการบริหาร

กลุมตามแนวคิดของพัฒน บุณยรัตพันธุ ซึ่งมี 8 

ขั้นตอน และแนวคิดของเกรียงศักดิ์ ปทมเรขา 

ขั้นตอนท่ี 4 คือ การใหอํานาจในการควบคุมงาน 

หรืออีกนัยคือการมอบหมายความรับผิดชอบและ

การตัดสนิใจ  
  

วัตถุประสงคของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษากระบวนการสรางกลุม

สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อการพัฒนา

อาชีพ 

 2. เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการ 

กลุมของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อ

การพัฒนาอาชีพ 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ดานผูใหขอมูลหลัก 

 ผูใหขอมูลหลักในการวิจัยนี้แบงออกเปน 

3 กลุม คอื  

  1. กลุมสตรีท่ีเปนสมาชิกสตรีกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีในเขตจตุจักร ท่ีไดยื่นโครงการ

ขอกูเงนิและไดรับอนุมัติเงินกูจากกองทุนเงินหมุนเวียน 

ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 16 กลุมอาชีพ โดยแตละกลุมมีสมาชิกกลุมละ 

5 คน แตเลอืกสัมภาษณเฉพาะผูนําเสนอโครงการ

หรือหัวหนากลุมทุกกลุมจํานวน 16 คน 



วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 22 ฉบบัที่ 43 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 22 No. 43 July – December, 2016 

2 

Abstract 

 Corruption is a problem in Thai society that has a big impact on the country in all 

aspects and it is widely spreading more and more. It is proposed that making use of 

Buddhist principles as a strategy, principles, concepts and practical means could be a way to 

solve or terminate such a problem in the society and the country as a whole. It can also be 

beneficial to really prevent the mentioned problem in the long run. 

 This article aims to offer a solution as well as a prevention for the corruption 

problems by applying Buddhist principles to lead to a solution or to an integrated solution for 

corruption in Thailand. 

 Keywords: Dhamma, corruption prevention in Thai Society 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 22 ฉบบัที่ 43 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 22 No. 43 July – December, 2016 

142 

  2. กรณีศึกษาจํานวน 2 กลุมจาก          

16 กลุม ซึ่งท้ัง 2 กลุมมีสมาชิกภายในกลุม กลุมละ 

5 คน รวม 10 คน โดยสัมภาษณสมาชิกในกลุมท้ังหมด 

  3. ผูนําตามธรรมชาติและผูท่ีเกี่ยวของ

กับกองทุนอีกจํานวน 11 คน 
  

วธิดีําเนินการวจัิย 

 เครื่องมือการวจัิย 

 การศึกษาคร้ังนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยใชกรณีศึกษาจํานวน 2 กลุมอาชีพ กลุมแรก

คือ กลุมเลี้ยงปลาในกระชัง และกลุมที่ 2 กลุม

อาชีพทําพรมเช็ดเทา การศึกษาผานกรณีศึกษา            

ท้ัง 2 นี้ชวยใหผูวิจัยเขาใจความหมาย ความคิด 

พฤติกรรม และบริบทในกระบวนการสรางและ 

การบริหารกลุม 

 กรณีศึกษาท้ัง 2 กรณีอยูในเขตจตุจักร  

มลัีกษณะเหมอืนกัน 3 ลักษณะ คอื  

  1. มสีมาชิกจํานวน 5 คน   

  2. ท้ัง 2 กลุมอาชีพรวมตัวกันเพื่อ

เขียนโครงการขอกูยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรี กรุงเทพมหานคร กลุมหน่ึงเพื่อพัฒนาอาชีพ

ใหม  และอีกกลุมหนึ่ งเพื่ อพัฒนาอาชีพเดิมท่ี

ดําเนินการอยูแลว   

  3. ท้ังสองกลุมไมเคยมีการรวมตัว

กันเพือ่ทําอาชีพใด ๆ มากอน 

 สวนความแตกตางของท้ังสองกลุมคือ

ความสัมพันธระหวางสมาชิกภายในกลุม กลุมท่ี

หน่ึง สมาชิกท่ีรวมตัวกันท้ัง 5 คน เปนญาติพี่นอง

กันสวนอีกกลุมหน่ึง สมาชิกท่ีรวมตัวกันท้ัง 5 คน 

เปนเพื่อนบาน ท่ีอาศัยอยูในชุมชนเดยีวกัน 

 การรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลใชรูปแบบการเก็บ

รวบรวมขอมูลในลักษณะท่ีหลากหลาย (Multiple 

Data Sources) คือ การสอบถามปากเปลากลุมอาชีพ

ในเขตจตุจักรท้ังหมด การสัมภาษณเชิงลึกผูให

ขอมูลหลักในกรณีศึกษา การสังเกตแบบมีสวนรวม

ในการทํางานกลุมและชีวิตประจําวันในชุมชนของ

กรณีศึกษา และการสังเกตบริบทชุมชนท่ีต้ังของ

กลุมตัวอยาง และการศึกษาคนควาเอกสารของ

หนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ งานวิจัย และสิ่งพิมพ 

โดยมีเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมคือ แนวการสอบถาม

แนวการสัมภาษณ และแบบการสังเกต 

 ผูใหขอมูลหลักแบงออกเปน 3 กลุม 

 1. หัวหนากลุมอาชีพ 16 กลุม จํานวน 

16 คนท่ียื่นขอกูยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรีในเขตจตุจักร เปนการสอบถามปากเปลาเพื่อ

เก็บขอมูลเบ้ืองตนท้ังน้ีเพื่อเปนขอมูลพิจารณา

เลือกกรณีศึกษาและเพื่อเขาใจบริบท ตรวจทาน

ขอมูลเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในมุมมอง

ตาง ๆ 

 2. ผูนําตามธรรมชาติในชุมชนท่ีศึกษา

และคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท

สตรีกรุงเทพมหานคร และเจาหนาท่ีรัฐท่ีเกี่ยวของ 

จํานวน 11 คน 

 3. สมาชิกกลุมอาชีพทําพรมเช็ดเทา

และสมาชิกกลุมอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง ท่ีเลือก

เปนกรณศึีกษาจํานวนกลุมละ 5 คน จํานวน 10 คน 

 การวเิคราะหขอมูล 

 เนื่องจากการวิจัยนี้ใชวิธีการเก็บขอมูล 

เชิงคุณภาพ การวิเคราะหขอมูลจึงเปนการวิเคราะห

เนื้อความ ขอมูลท่ีเปนเนื้อความในการวิจัยนี้ไดมา

จากการบันทึกขอมูลอยางละเอียดจากการสัมภาษณ 

การสังเกต และเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย 

เชน โครงการของกลุมตาง ๆ ท่ียื่นของกูจากกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี เอกสารรายงานตาง ๆ จาก

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ขอมูล

จากการเก็บจากท้ังสามแหลงนี้ผูวิจัยไดนํามา

วิเคราะหเนื้อหา (content analysis) เพื่อถอดความ 

จําแนก จัดประเภทเปนประเด็นหลัก ๆ และหัวขอ

หลัก ๆ  และทําแผนท่ีขอมูล (cognitive maps) ประกอบ         
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การวิเคราะหเนื้อหาเพื่อแสดงความเชื่อมโยงความ

สอดคลอง และรูปแบบของขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ

กระบวนการสรางกลุมและการบริหารกลุม จากนั้น

ผูวิจัยไดนําผลจากการวิเคราะหมาตีความขอมูล

โดยแยกเปนกลุมอาชีพแตละกลุม การตีความ

ดําเนินการในสองลักษณะ คือ การวิเคราะหและการ

พรรณนา และหาขอสรุปในแตละกรณี ทายสุดเปน

การดําเนินการวเิคราะหกรณศึีกษารวมกัน (A cross 

case analysis) อีกคร้ังหน่ึงเพื่อหาความเหมอืนและ

ความแตกตาง 
 

ผลการวจัิย 

 1. การสรางกลุมของท้ังสองกรณีศึกษา 

เกิดจากสถานการณท่ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ไดกําหนดเงื่อนไขใหมีการรวมกลุมกันโดยใชประโยชน

ดานเศรษฐกิจเปนตัวกระตุนใหสมาชิกเกิดความ

ตองการ เกิดผูนําท่ีไปชักจูงเพื่อน หรือญาติพี่นองให

มารวมกลุมกันโดยความสมัครใจ กลาวไดวากลุม

อาชีพของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเกิดขึ้นมา

ภายใตกฎ ระเบียบท่ีกําหนดโดยกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี หรืออีกนัยคือกลุมเกิดจากแรงผลัก

ภายนอกนั้นคือนโยบายของรัฐบาลมากกวาความ

สนใจท่ีจะเปนการรวมตัวกันของสมาชิกกลุมอยาง

แทจริง 

 2. สมาชิกท่ีรวมกลุมกันมาจากสภาพแวดลอม

ท่ีใกลเคียงกัน เชน อยูในสถานการณการไลร้ือ

พื้นท่ี มสีถานภาพทางสังคม เศรษฐกจิใกลเคียงกัน

เปนสวนใหญ ประเด็นเร่ืองชวงวัยไมไดเปนปจจัย

สําคัญในการรวมกลุมเพราะชวงอายุท่ีแตกตางกัน

สามารถรวมกลุมกันได แตกระนั้นชวงอายุท่ีแตกตาง

กันตองอยูบนเงื่อนไขของความสัมพันธเชิงเครือ

ญาติ กลุมจึงจะบริหารจัดการไดจากผลการศึกษาของ

กรณีศึกษา แตขั้นตอนอาจมีความแตกตางเพียง

เล็กนอยท้ังน้ีเพราะบริบทตามทฤษฏีและบริบทท่ี

เกิดขึ้นจริงแตกตางกัน กลาวไดวากระบวนการ

สรางกลุมขึ้นอยูกับบริบทแตละท่ีอาจไมมีรูปแบบท่ี

ตายตัว 

 3. ความแตกตางเร่ืองวัยของสมาชิก

ภายในกลุมท่ีมีความสัมพันธแบบเพื่อนบานและ

แบบญาติพี่นองไมสงผลใหกระบวนการสรางกลุมมี

ความแตกตางกัน แตสงผลตอกระบวนการบริหาร

กลุมในเร่ืองโครงสรางและการตัดสนิใจ 

 4. ลักษณะการรวมกลุมเปนการรวมกลุม

เฉพาะกจิ เมื่อสิ้นสุดสัญญาการกูยมืเงนิกลุมอาชีพ

ท้ังสองกลุมก็จะสลายตัว แตความสัมพันธแบบ

เพื่อนบานของกลุมทําพรมเช็ดเทาและความสัมพันธ

แบบเครือญาติของกลุมเลี้ยงปลาในกระชังยังคง

ดํารงอยู ยังสามารถนํามาใชประโยชนไดเร่ือย ๆ 

หากตองการ อยางไรกต็ามการนําความสัมพันธมา

ใชไมไดเพิ่มความสัมพันธใหมากขึ้นไปกวาเดิมท่ีมี

อยูแลว  

 5. กระบวนการสรางกลุมของกรณีศึกษา

ไมไดมีการเรียงลําดับตามขั้นตอนอยางท่ีทฤษฎี

นําเสนอไว กลาวคือ ในทางปฏิบัติแตกตางไปจาก

ทางทฤษฎี 

 6. ความหมายของกลุมจากกรณีศึกษา

ไมใชเปนความหมายในเชิงทฤษฏี แตเปนความหมาย

ในเชิงปฏบัิติคอื เปนกลุมเฉพาะกจิท่ีมเีหตุจูงใจจาก

ปจจัยดานเศรษฐกิจ ภายในบริบทระเบียบวาดวย

การใหกูยืมเงินในรูปแบบกลุมเพื่อประกันความเสี่ยง

ของการไมชําระคืนเงินกูยืมของสมาชิกกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี ท้ังน้ีเพราะการชําระคืนเงินกู

เปนหัวใจสําคัญของกองทุน เพื่อเปนเงินหมุนเวียน

ใหสมาชิกท่ียังรอการกูยืมเงินไดมีโอกาสไดกูยืม

เพื่อ การสรางงานสรางรายไดตอไป 

 7. การบริ หารจั ดการภายในกลุ มใช

ความสัมพันธแบบไมเปนทางการเปนฐานท่ีสําคัญใน

การจัดการกลุม ไมมีการวางกฎระเบียบกลุมในรูปแบบ

ท่ีเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือมีความเขมงวด 

แตใชการตกลงกันโดยวาจาและใชความไววางใจ



วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 22 ฉบบัที่ 43 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 22 No. 43 July – December, 2016 

2 

Abstract 

 Corruption is a problem in Thai society that has a big impact on the country in all 

aspects and it is widely spreading more and more. It is proposed that making use of 

Buddhist principles as a strategy, principles, concepts and practical means could be a way to 

solve or terminate such a problem in the society and the country as a whole. It can also be 

beneficial to really prevent the mentioned problem in the long run. 

 This article aims to offer a solution as well as a prevention for the corruption 

problems by applying Buddhist principles to lead to a solution or to an integrated solution for 

corruption in Thailand. 

 Keywords: Dhamma, corruption prevention in Thai Society 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 22 ฉบบัที่ 43 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 22 No. 43 July – December, 2016 

144 

เปนพื้นฐานท่ีสําคัญในการบริหารจัดการภายในกลุม 

อยางไรก็ตามกลุมไดกําหนดระเบียบกลุมไวเพียง

ขอเดียวนั้นคือ การชําระคืนเงินกู ท่ีสมาชิกตอง

ปฏบัิติตามอยางเครงครัด 

 8. การติดตอสื่อสารระหวางสมาชิกภายใน 

ท้ังกลุมทําพรมเช็ดเทา และกลุมเลี้ยงปลาในกระชัง

ยังคงใชรูปแบบเดิม คือการพบปะพูดคุยกันตามปกติ

ในชีวิตประจําวันท่ีไดปฏิบัติกอนเกิดการรวมกลุม 

และสามารถติดตอกันไดอยางท่ัวถงึภายในกลุม ซึ่ง

การสื่อสารในลักษณะนี้มีความสัมพันธกับโครงสราง

ของกลุม คอืไมมคีวามซับซอนเปนแนวราบมีความ

เปนทางการตํ่า การมีสวนรวมในการตัดสินใจ         

ในเร่ือง ตาง ๆ ของกลุมมีสูง อยางไรก็ตามเฉพาะ

กลุมเลี้ยงปลาในกระชัง การประชุมรวมกันอยาง

เปนทางการ หรือการกําหนดโครงสรางแบบ

แนวตั้งท่ีมีความซ้ําซอน เกิดขึ้นเฉพาะกอนการยื่น

โครงการเพื่อขอกูเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เทาน้ัน ภายหลังเมื่อไดรับอนุมัติเงนิกูการติดตอสื่อสาร

อยางเปนทางการไมปรากฏ 

 9. การจัดการผลประโยชนมีความเทาเทียม 

ระหวางสมาชิกกลุมท้ังสองกรณีศึกษาสงผลให

กลุมอาชีพท้ังสองกรณีศึกษาสามารถบริหาร

จัดการสงคืนเงินตนและดอกเบี้ย ซึ่งเปนความ

รับผิดชอบหลักท่ีสําคัญในฐานะสมาชิกกลุมได

อยางตอเนื่อง 

 10. การบริหารจัดการกลุมตามกรอบ

แนวคิดในบางเร่ืองเกิดขึ้นนอย คือ การกิจกรรมเพื่อ         

การพัฒนาอาชีพรวมกัน การพัฒนาจิตใจ (การกระตุน

โดยวาจาใหมีความรับผิดชอบสงคืนเงินกูยืม) การสราง

ความสัมพันธ ในกลุม การสงเสริมความรูและ           

การสรางความสามัคคี กลาวไดวาประเด็นตาง  ๆ

ตามการบริหารกลุม เปนไปเพื่อใหกลุมเกดิการเคลื่อนไหว 

หรือเพื่อยึดโยงกลุมไวดวยกันอาจนํามาใชเพื่อการ

บริหารกลุมมากนอยตางกันขึ้นอยูกับวัตถุประสงค         

ท่ีแทจริงของการรวมกลุมเปนสําคัญไมใชวัตถุประสงค

ตามท่ีเขียนในโครงการสําหรับกรณีศึกษาท้ัง 2 

กลุมในงานวจิัยน้ี 

 11. ทุนทางสังคมในชุมชนของกรณีศึกษา

ถูกนํามาใชเพื่อการสรางกลุมในการเขาถึงทุน (เงนิ) 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 1. กระบวนการสรางกลุม  

 ในเร่ืองการสรางกลุมตาม แนวคิดของพัฒน 

บุณยรัตพันธุ มีอยูท้ังสิ้น 8 ขั้นตอน แตในงานวิจัย

น้ีนํามาใชเปนกรอบในการศึกษา 7 ขั้นตอน คือ           

ผูนํากลุม ความตองการรวม ความสมัครใจ การมี

สิ่งแวดลอมของสมาชิกท่ีใกลเคยีงกันวัยท่ีใกลเคียงกัน 

ความสัมพันธของสมาชิก สถานการณบางอยางท่ี

เกดิขึ้นจําเปนตอง ใหเกดิการรวมตัวกัน  

 ผูวิจัยอภิปรายผลตามแนวคิดดังกลาว

ขางตน ดังน้ี 

  1.1 ในกรณขีองกลุมทําพรมเช็ดเทา

และกลุมเลี้ยงปลาในกระชัง เร่ิมจากการไดรับ        

การกระตุนจากความตองการของตนเอง คือความ

ตองการเงินกูดอกเบ้ียตํ่าเพื่อการใชจาย จากนั้น

ดวยสถานการณความจําเปนท่ีตองรวมกลุมกัน

ตามเงื่อนไขของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึงเกิด

มีผูนํา หรือแกนนําท่ีทําหนาท่ีชักชวน เพื่อน หรือ

ญาติพี่นองใหรวมตัวกอเกดิเปนกลุม เพื่อใหเปนไป

กฎ ระเบียบ การกูยืมเงินจากของกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี 

  1.2 ในขั้นตอนผูนําหรือแกนนําซึ่ง

เปนขัน้ตอนแรกของการเกดิกลุมในทัศนะของพัฒน 

บุณยรัตพันธุ ท้ังสองกลุมมีความแตกตางกันกลุม

ทําพรมเช็ดเทาเลือกผูนํา (ผูเสนอโครงการ) ดวย

เหตุผลคือ เปนผูท่ีมีความคลองตัวสูง และเปนผูท่ี

ติดตอกับภายนอกชุมชนเปนประจําหรือมีการติดตอ

กับภายนอกชุมชนมากกวาสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุม 

และเปนผูชักชวน สวนผูนํากลุมเลี้ยงปลาในกระชัง 

เหตุผลท่ีสําคัญในการไดเปนผูนํากลุม คือ ระดับ
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การศึกษาท่ีสูงกวาสมาชิกคนอื่นและเปนผูชักชวน

สมาชิกในกลุมใหมารวมกลุมกัน อาจกลาวไดวา 

การขึ้นมาเปนผู นําของท้ังสองกลุมอาชีพนั้นมี

ลักษณะทางสังคมท่ีแตกตางและเหมือนกันในบาง

ประเด็น คือ กลุมทําพรมเช็ดเทา ตามความคิดของ

สมาชิกกลุม คือ ความสามารถในการติดตอสื่อสารกับ

ภายนอกชุมชน และเปนผูชักชวนใหเกิดการรวมกลุม

เพื่อการกูยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

ในขณะท่ีกลุมเลี้ยงปลาในกระชังผูท่ีไดรับเลือกเปน

ผูนํากลุมเพราะมีความรูสูงกวาสมาชิกกลุมคนอื่น ๆ 

และเปนผูชักชวนใหเกดิการรวมกลุม  

  1.3 สวนขั้นตอนอื่น ๆ ตามแนวคิด

ของพัฒน บุณยรัตพันธุ เชน ความตองการรวม ท่ี

ไดเสนอแนวคิดไววา ความตองการรวมเปนเร่ือง 

สําคัญอยางย่ิงของกลุม เพราะการรวมกลุมกันได 

ตองมคีวามสนใจหรือความตองการรวมกันในกรณี

กลุมอาชีพท้ังสองกลุมนี้ กลาวไดวา ความตองการ

รวม หรือนัยหน่ึงคอื วัตถุประสงคของกลุมในบริบท

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีคือ เงินกู  ดอกเบ้ียตํ่า         

ไมเกินรอยละ 3 มีความนาสนใจสูงเมื่อเปรียบเทียบ

กับการกูเงนินอกระบบท่ีมีดอกเบ้ียสูงกวามากและ

ระยะเวลาในการชําระคืนเงินตนและดอกเบ้ีย คือ 

18 เดือน เปนระยะเวลานานเพียงพอท่ีทําใหสมาชิก        

มีเวลาเตรียมตัวสงคืนเงินกู (อยางไรก็ตามการทํา

อาชีพบางอยางตองใชระยะเวลาพอสมควรเพื่อ

เกิดผลผลิต แตหากตองคืนเงินตนพรอมดอกเบ้ีย

ในทุก ๆ เดือนนับแตการไดรับอนุมัติเงินกู แนนอน

วากลุมเลี้ยงปลาในกระชังนาจะมีความเสี่ยงใน 

การคนืเงนิแตละเดอืนมากกวากลุมทําพรมเช็ดเทา 

เพราะการเลี้ยงปลาในกระชังตองใชเวลาอยางนอย 

3-4 เดอืนกวาปลาจะโตพอท่ีจะนําออกสูตลาดได) 

  1.4 ในเร่ืองความสมัครใจของสมาชิก

คอืความจําเปนในการรวมตัวกันเพื่อใหเปนไปตาม

เงื่อนไขในการกูยืมเงิน จึงกลาวไดวา กลุมเต็มใจท่ี

จะรวมกลุมกันเพราะการรวมกลุมทําใหตนเอง

สามารถกูยืมเงินได หรืออีกนัยหนึ่งคือ ตนเอง

ไดรับประโยชนจากการรวมกลุม ซึ่งผลการวิจัย

สอดคลองกับแนวคดิของพัฒน บุณยรัตพันธุ 

   1.5 ในเร่ืองวัยท่ีใกลเคียงกัน พัฒน 

บุณยรัตพันธุ กลาวไววา วัยท่ีใกลเคียงกัน ยอมมี

ความคิด ความสนใจ ความสามารถในการงานท่ี

ใกลเคียงกัน ทําใหกลุมรวมกันไดอยางเหนียวแนน 

ผลการวิจัยพบวา กลุมทําพรมเช็ดเทา มีวัยท่ีไม

แตกตางกันมากนัก ทําใหสามารถรวมตัวกันไดเปน

อยางดี ไมมีปญหาความขัดแยง พูดคุยกันไดทุก

เร่ือง สวนกลุมเลี้ยงปลาในกระชังแมวาจะมีอายุท่ี

แตกตางกันพอสมควร แตดวยลักษณะกลุมท่ีมี

ความสัมพันธแบบเครือญาติ ปญหาความขัดแยง

ในกลุมจงึไมเกดิขึ้น 

  1.6 ในประเด็นความสัมพันธภายใน

กลุมเปนปจจัยสําคัญในการคงอยูของกลุมผลการศึกษา

ไมพบวาสมาชิกกลุมทําพรมเช็ดเทาและกลุมเลี้ยง

ปลาในกระชัง มีความขัดแยงกับเครือขายทาง

สังคมของสมาชิกในกลุมซึ่งก็สอดคลองกับแนวคิด

ของพัฒน บุญยรัตพันธุกลาวไดวาท้ังสองกลุม

อาชีพสะทอนภาพของการรวมกลุมท่ีใชประโยชน

จากฐานของความเปนกลุมหรือเครือขายทางสังคม

ดั้งเดิม หรือกลุมท่ีเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือ

กลุมท่ีไมเปนทางการ สงผลใหกลุมรวมตัวกันได

อยางรวดเร็ว และเหนียวแนนและประสบผลสําเร็จ

ในเร่ืองการจัดสรรผลประโยชนภายในกลุม ผลการวิจัย

ในประเด็นน้ีสามารถนํามาเพิ่มเตมิ หรือขยายแนวคิด

กระบวนการสรางกลุมของพัฒน บุณยรัตพันธุใหกวาง

มากขึ้น 

  1.7 ในประเด็นสิ่งแวดลอมเดียวกัน

ตามแนวคิดของพัฒน บุณยรัตพันธุ การรวมกลุม

กันถาสมาชิกมีสิ่งแวดลอมคลายคลึงกัน จะทําให

สมาชิกรูสึกเปนพวกเดียวกัน ผลการวิจัยพบวา

สมาชิกกลุมทําพรมเช็ดเทา และกลุมเลี้ยงปลาใน

กระชัง สมาชิกมีสภาพแวดลอมคลายคลึงกัน 



วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 22 ฉบบัที่ 43 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 22 No. 43 July – December, 2016 

2 

Abstract 

 Corruption is a problem in Thai society that has a big impact on the country in all 

aspects and it is widely spreading more and more. It is proposed that making use of 

Buddhist principles as a strategy, principles, concepts and practical means could be a way to 

solve or terminate such a problem in the society and the country as a whole. It can also be 

beneficial to really prevent the mentioned problem in the long run. 

 This article aims to offer a solution as well as a prevention for the corruption 

problems by applying Buddhist principles to lead to a solution or to an integrated solution for 

corruption in Thailand. 

 Keywords: Dhamma, corruption prevention in Thai Society 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 22 ฉบบัที่ 43 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 22 No. 43 July – December, 2016 

146 

สมาชิกของท้ังสองกลุมอาชีพอยูในสภาพแวดลอม

เดียวกัน คือ การอาศัยอยูในละแวกเดียวกัน          

มีปญหาท่ีอยูอาศัยเหมือนกัน นั้นคือสมาชิกสวน

ใหญมท่ีีอยูอาศัยต้ังอยูในพื้นท่ีไลร้ือ เปนการเผชิญ

ปญหาท่ีใกลเคียงกันของสมาชิกกลุม มีฐานะทาง

เศรษฐกิจท่ีไมแตกตางกันมากนัก ลักษณะท่ีอยู

อาศัยใกลเคียงกันอาจมีความแตกตางกันบาง

เฉพาะในเร่ืองการศึกษาของกลุมเลี้ยงปลาใน

กระชัง แมนการมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันก็

ทําใหกลุมอยูรวมกันได ท้ังนี้เพราะกลุมตั้งอยูบน

พื้นฐานความสัมพันธแบบเครือญาติ 

  1.8 ประเด็นท่ีนาสนใจของอาชีพ

หลักจากกรณศึีกษาท้ังสอง คือสมาชิกภายในกลุม

ทําพรมเช็ดเทามีความหลากหลายในเร่ืองอาชีพ

หลักนอยกวากลุมเลี้ยงปลาในกระชัง น้ันคือ

สมาชิก 4 ใน 5 คน มีอาชีพเหมือนและสอดคลอง 

คือ มีจํานวน 1 คนมีอาชีพทําพรมเช็ดเทาเปนอาชีพ

เสริม จํานวน 2 คน ทําพรมเช็คเทาเปนอาชีพหลัก 

จํานวน 1 คนมีอาชีพขายผาทําพรมเช็ดเทาเปน

อาชีพหลัก และจํานวน 1 คนทําอาชีพอื่นท่ีไม

เกี่ยวของกับการทําพรมเช็ดเทา (แตในอดีตเคยทํา

พรมเช็ดเทา)  

  1.9 สวนกลุมเลี้ยงปลาในกระชัง 

สมาชิกกลุมมีความหลากหลายในดานอาชีพสมาชิก

ไมมีความรูหรือประสบการณการเลี้ยงปลาใน

กระชังมากอนแตอยางใด และการเลี้ยงปลาในกระชัง

ทําเปนอาชีพเสริม 

  1.10 ผลการศึกษาดานอาชีพช้ีให 

เห็นวา การมีอาชีพเดียวกันหรือแตกตางกันของ

สมาชิกกลุมไมมผีลตอการเกดิหรือสรางกลุมแตอยาง

ใดหรือการมีความสนใจหรือถนัดท่ีแตกตางกันก็

สามารถมารวมกลุมไดแตก็ขึ้นอยูกับเงื่อนไขอื่น 

เชนความแนนแฟนของความสัมพันธ 

 สรุปโดยรวมขั้นตอนกระบวนการสรางกลุม 

ตามแนวคิดของพัฒน บุณยรัตพันธุ เปรียบเทียบ

กับผลจากการวิจัย กลุมอาชีพท้ังสองกลุมของ

สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีองคประกอบ

ครบทุกขั้นตอน เพียงแตการลําดับตามขั้นตอนไม

เปนไปตามท่ีพัฒน บุณยรัตพันธุนําเสนอไว ท้ังน้ี

เปนเพราะแนวคดิการสรางกลุมของพัฒน บุณยรัตพันธุ 

เกดิขึ้นในบริบทของการจัดการโดยบุคคลภายนอก 

คือนักพัฒนาชุมชน ในขณะท่ีการสรางกลุมอาชีพ

สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเกิดขึ้นในบริบท

ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีท่ีกระบวนการสรางกลุม 

(การหาสมาชิกกลุม) เกิดจากการจัดการกันเอง

ของสมาชิกกองทุนฯ 

 
ภาพท่ี 1 สรุปภาพโดยรวมของการสรางกลุมหรือ

กระบวนการสรางกลุมจากกรณศึีกษาท้ัง 2 กรณ ี
 

 2. กระบวนการการบริหารจัดการกลุม  

 ตามแนวคิดของพัฒน บุณยรัตพันธุ 

(2517) ขั้นท่ี 2 (8 ตอน) : การเคลื่อนไหวของกลุม 

(การบริหารกลุม) คือ การพบปะ พูดคุย การพัฒนา

จิตใจ การกําหนดกฎ กติกา การสรางความสัมพันธ

ภายในกลุม การทํากิจกรรมรวมกัน การพัฒนา
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หรือการสงเสริมความรู การจัดสรรผลประโยชน               

การสรางความสามัคคี และตามแนวคิดของเกรียง

ศักดิ์ ปทมเรขา (2554) ในมิติการยึดโยงกลุมหรือ

การบริหารกลุม คือ การมอบหมายความรับผิดชอบ

และการตัดสนิใจ ผูวจิัยจะอภิปรายผลตามแนวคิด

ดังกลาวขางตน ดังน้ี 

  2.1 ลักษณะรวมที่เหมือนกันของ

กลุมอาชีพท้ังสองกรณีศึกษา เปนกลุมขนาดเล็ก

คอื 5 คน รูปแบบกลุมเปนแบบไมเปนทางการ สมาชิก

ภายในกลุมมาจากการเลือกสรรกันเอง รวมท้ัง

สมาชิกมีความเปนเพื่อนบานท่ีสนิท และเปนญาติ

พี่นองท่ีรูจักคุนเคยกันมาเปนเวลานาน สวนลักษณะรวม

ท่ีแตกตางกันคือ ลักษณะของสมาชิกกลุม ความสัมพันธ

ของสมาชิกภายในกลุม (กลุมหนึ่งมีความสัมพันธ

แบบเพื่อนและอีกกลุมหน่ึงมคีวามสัมพันธแบบญาติ      

  2.2 จากการวิเคราะหขอมูลพบวา

ลักษณะความสัมพันธของสมาชิกกลุมสงผลตอ

ลักษณะการบริหารท่ีแตกตางกัน เชน กลุมทําพรม

เช็ดเทามีการบริหารจัดการกลุมท่ีเทาเทียม คือ

โครงสรางกลุมเปนแนวราบ มีเพียง 2 ตําแหนงใน

การบริหารกลุม คือ ตําแหนงผูเสนอโครงการและ

ตําแหนงผูรวมโครงการเทาน้ัน    

  2.3 การมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ

ในกลุมท่ีชัดเจนมากท่ีสุดคือในตําแหนงผูเสนอ

โครงการไดรับการมอบหมายจากกลุม ใหทําหนาท่ี

รวบรวมและจัดสงเงินตนพรอมดอกเบ้ียคืนใหกับ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในแตละเดือนและการทํา

หนาท่ีรับผิดชอบเงินตนพรอมดอกเบ้ียในสวนท่ี

ตนเองไดรับการจัดสรรเงินท่ีมาจากการตกลง

รวมกันภายในกลุม (การบริหารจัดสรรท่ีกูยืมมีเทา

เทียมกันน้ันคอืการนําเงนิมาจัดสรรเทา ๆ กันทุกคน)     

 อยางไรก็ตาม มีความแตกตางอยูบาง

ระหวางกลุมทําพรมเช็ดเทาและกลุมเลี้ยงปลาใน

กระชังในเร่ืองกระบวนการบริหารกลุม จากขอมูล

รายงานการประชุมคร้ังท่ี 1/2556 เมื่อวันท่ี 8 

สงิหาคม 2556 ของกลุมเลี้ยงปลาในกระชัง พบวา 

กลุมเลี้ยงปลาในกระชังมีการกําหนดโครงสราง

กลุมชัดเจน มีการแตงต้ังตําแหนงตาง ๆ ตามมติท่ี

ประชุม คือมีตําแหนงประธาน ตําแหนงรองประธาน 

ตําแหนงเลขานุการ ตําแหนงเหรัญญิกและตําแหนง

กรรมการ รวมท้ังไดมีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ

ในแตละตําแหนงชัดเจน อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ

โครงสรางดังกลาวไมถกูนํามาใชในทางปฏบัิติ 

 ประเด็นท่ีนาศึกษาตอไป คือ ปจจัยใดท่ี

สงผลตอการตัดสินใจในการกําหนดโครงสรางกลุม

ในลักษณะแนวตั้งของกลุมเลี้ยงปลาในกระชัง ซึ่ง

สมาชิกในกลุมมคีวามสัมพันธแบบญาติพี่นอง และ

การกําหนดโครงสรางกลุมในรูปแบบแนวราบของ

กลุมทําพรมเช็ดเทาซึ่งมีสมาชิกในกลุมมีความสัมพันธ

แบบเพื่อนบาน 

 การกําหนดกฎระเบียบภายในกลุมท่ีสําคัญ

ของท้ังสองกลุมอาชีพคือ การชําระคืนเงินตน

พรอมดอกเบ้ียตามท่ีตนเองไดรับการจัดสรรใหตรง

ตามท่ีไดกําหนดไวรวมกัน ท่ีผานมาสมาชิกท้ังสอง

กลุมปฏบัิติตามอยางเครครัด 

 การพบปะแลกเปลี่ ยนความคิดหรือ        

การเรียนรูซึ่งกันและกัน เปนตัวเชื่อมรอยกลุมหรือ

ยึดโยงกลุมใหคงอยูตอไปในความคิดของพัฒน 

บุณยรัตพันธุ และเปนหัวใจสําคัญในการรวมกลุม

ในเชิงทฤษฏี ขอมูลจากการศึกษาพบวากลุมทํา

พรมเช็ดเทาและกลุมเลี้ยงปลาในกระชัง มีการพบปะกัน

แบบไมเปนทางการ และไมใชในรูปแบบการประชุม

กลุม การพบปะกันจึงไมมีความแตกตางจากกอน

การรวมกลุม การพบปะพูดคุยกันของสมาชิกท้ัง

สองกลุมอาชีพท่ีเกี่ยวเนื่องกับงานกลุมคือการชําระ

คืนเงินตนพรอมดอกเบ้ียเปนสวนใหญ กลาวไดวา

ตัวเชื่อมรอยกลุมใหคงความสัมพันธไวคือ ความเปน

เพื่อนและความเปนญาติพี่นองท่ีผูกพันกันมาเปน

เวลานาน ประกอบกับความรับผิดชอบของสมาชิก

แตละคนซึ่งเปนพื้นฐานและจุดเดนของสมาชิกภายใน
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กลุมเปนเงื่อนไขสําคัญของการดํารงอยูของกลุม

ทําพรมเช็ดเทาและกลุมเลี้ยงปลาในกระชังแมนวา

ท้ังสองกลุมจะไมมคีวามเคลื่อนไหวภายในกลุมและ

พัฒนาการของกลุมไปมากกวาท่ีเปนอยูแลวก็ตาม 

 ขัน้ตอนการจัดสรรผลประโยชน (เงนิกูยมื) 

ระหวางสมาชิกในกลุมดูจะเกิดขึ้นในชวงการเขียน

โครงการ เชน ในกรณีกลุมทําพรมเช็ดเทาไดตกลง

กันในเบ้ืองตนวาจะนําเงินท่ีไดรับอนุมัติมาจัดสรร

ประโยชนท่ีเทาเทียมกัน สวนกลุมเลี้ยงปลาในกระชัง

การจัดสรรผลประโยชนแบงเปน 2 สวน สวนท่ี 1 

นําเงินมาลงทุนเลี้ยงปลาในกระชัง และสวนท่ี 2 

แบงเงินใหกับสมาชิกแตละคนในกลุมไปใชตาม

วัตถุประสงคของตนเองซึ่งเปนเงินสวนท่ีมากกวา

สวนท่ี 1 

 ขั้นตอนอื่น ๆ ตามกรอบแนวคิด เชน           

การสรางความสัมพันธภายในกลุม การทํากิจกรรม

รวมกัน การพัฒนาหรือการสง เส ริมความรู          

การสรางความสามัคคี เปนตน ดูจะนํามาใชเพื่อ

การบริหารกลุมนอยมาก อาจเปนเพราะขั้นตอน

เหลาน้ีดํารงอยูแลวในกลุมอาชีพท้ังสองกลุม 

 สรุปโดยรวมแนวคิดการบริหารกลุม

หรือการทําใหกลุมเกิดการเคลื่อนไหวตามแนวคิด

ของพัฒน บุณยรัตพันธุ เปรียบเทียบกับปรากฏการณ

ท่ีเกิดขึ้นจริงจากกรณีศึกษา พบวาขั้นตอนตาง ๆ 

ตามท่ีพัฒน บุณยรัตพันธุ กลาวไว มีเฉพาะบาง

ขั้นตอนท่ีปรากฏชัดเจนจากกรณี ศึกษา คือ            

การพบปะพูดคุย ซึ่งเกิดขึ้นเปนขั้นตอนแรก จากนั้น

จึงเปนการจัดสรรผลประโยชน การกําหนดกฎ 

กติกา และมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ (ตาม

แนวคิดของเกรียงศักดิ์ ปทมเลขา) ท้ังนี้อาจเปน

เพราะการออกแบบกองทุนของหนวยงานรัฐเพียง

เพื่อตองการใหเกิดการรวมกลุมเฉพาะเพื่อใหเกิด

การค้ํ าประกั นเงิ นกู ซึ่ งกั นและกั นมากกว าเป น                    

การออกแบบใหมีการรวมกลุมเพื่อใหเกิดการเรียนรู

ระหวางกันของสมาชิกสตรี ดังน้ันหนวยงานรัฐท่ี

เกี่ยวของจึงไมไดสรางกลไกหรือสนับสนุนใหกลุม

สตรีมคีวามเคลื่อนไหว 

 กลาวโดยรวมไดวาท้ังสองกรณีศึกษา

ช้ีใหเห็นอยางชัดเจนวา กระบวนการสรางและ

บริหารกลุมในปรากฏการณจริงจากกรณีศึกษา

อาจไมสอดคลองกับทฤษฎท่ีีไดนําเสนอไว 

 อยางไรก็ตามความย่ังยืนของกลุมสตรี

สําหรับกรณีศึกษาของการวิจัยนี้ ยังคงอยูแตไมใช

ในรูปแบบของกลุมทําพรมเช็ดเทา หรือกลุมเลี้ยง

ปลาในกระชัง ความเปนกลุมอาชีพท่ีจัดตั้งขึ้นมาใน

ลักษณะนี้จะหมดรูปแบบกลุมอาชีพไปภายหลังการ

ชําระคืนเงินกูยืมครบตามสัญญา แตยังคงรูปแบบ

กลุมทางสังคมท่ีเกาะเกี่ยวกันมาตั้งแตกอนการ

รวมตัวกันเซ็นสัญญากูยืมเงินกับกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี หรืออีกนัยหน่ึงคือการกลับไปสู

รูปแบบกลุมดั้งเดิมของตนเองหรือกลุมดั้งเดิมท่ี

เกดิขึ้นโดยธรรมชาติน่ันเอง 

 

ภาพท่ี 2 สรุปกระบวนการบริหารกลุมสมาชิกกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรีเพื่อการพัฒนาอาชีพ 
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ขอเสนอแนะการวจัิย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏบิัติ 

 1. ควรสงเสริมการสรางกลุมท่ีเกิดขึ้น

ตามธรรมชาติ หรือกลุมท่ีไมเปนทางการท่ีมีอยู

แลวในชุมชน เชน กลุมเพื่อน กลุมญาติ มากกวา

หนวยงานของรัฐไปจัดต้ังกลุมให 

 2. การออกแบบใหสมาชิกกองทุนฯ 

เขาถึงแหลงทุนของภาครัฐควรมีทางเลือกใหกับ

สมาชิกอยางนอยมากกวา 2 ทางเลือก เชน 

ทางเลือกท่ี 1 สมาชิกสามารถนําเงินกูยืมมาลงทุน

ทําอาชีพเดียวรวมกัน ทางเลือกท่ี 2 สมาชิกแตละ

คนสามารถนําเงินกูยืมไปลงทุนตามความสนใจ

ของตนเองไดโดยไมตองมาลงทุนรวมกัน แตตอง

รวมกันค้ําประกันกลุมหากรัฐตองการลดความ

เสี่ยงเร่ืองการชําระคนืเงนิกู 

 3. หนวยงานภาครัฐควรใหความสําคัญ

กับความย่ังยืนของกลุมอาชีพท่ีไดกูยืมเงินจาก

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยอาจมีการสํารวจ

ความตองการของสมาชิกในกลุมตาง ๆ ภายหลัง

การสิ้นสุดสัญญากูยืมเพื่อพัฒนาตอยอดกลุมใหมี

ความเคลื่อนไหวตอไป 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. การวิจัยนี้ไดออกแบบการคนหาคําตอบ

ดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชกรณีศึกษา สําหรับ

นักวิจัยท่ีสนใจประเด็นเร่ืองกระบวนการสรางและ

การบริหารกลุมควรนําระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ

มาศึกษาเพิ่มเตมิเพื่อดูความสอดคลองของผลการวิจัย

ในบริบทอื่น ๆ  

 2. สําหรับการวิจัยในอนาคตควรศึกษา

เพิ่มเติมปจจัยการค้ําประกันเงินกูกลุมมีผลหรือไม

อยางไรตอรูปแบบการบริหารกลุมอาชีพสมาชิก

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
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