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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต บานส.ว.นอก หมูท่ี 2 ตําบลสุคิริน อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม การสังเกตการณภาคสนาม และวิเคราะหขอมูลโดยการ
พรรณนาวิเคราะห  

ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบการสื่อสารของกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต คือ การสื่อสารจากลางข้ึนบน 
และการสื่อสารแนวระนาบ มาจากการสื่อสารผานการทบทวนการดําเนินงานจากการเก็บเงินสัจจะสะสม การสงใช
เงินกู การอนุมัติใหกู การตรวจสอบ และการสงเสริม 2) กลยุทธท่ีทําใหเกิดการสื่อสารอยางมีสวนรวม คือ การ
คัดเลือกสื่อบุคคล ท่ีทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต มีความซื่อสัตย โปรงใส มีความเปน
กลางไมเลือกปฏิบัติ รวมท้ังยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก และสื่อเฉพาะกิจจากการสรางกิจกรรมเครอืขาย โดย
การจัดตั้งศูนยสาธิตการตลาด โรงทํานํ้าดื่ม ปมนํ้ามัน ธนาคารขาว การเลี้ยงปลา และการทําปุย 3) ผลท่ีเกิดจากการ
สื่อสาร คือ ไมปรากฏวามีผูกูคนใดไมสงเงินกู สมาชิกพ่ึงตนเองได และขอความชวยเหลือในสวนของภาครัฐนอยลง 
คําสําคัญ: การสื่อสารแบบมสีวนรวม / กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลติ 
 

Abstract 
 The purpose of this quantitative research was to study the communication for participation 
development in empowering procedure of saving for production group in Ban Sor Wor Nork, Moo 
2, Sukhirin subdistrict, Sukhirin district, Narathiwat province. The in-depth interviews, group 
conversations, and field observation were employed. The descriptive analysis was used for data 
analysis. 
 The results were as follows: 1) The communication formats of saving for production group 
were upward communication and horizontal communication which were from communication via 
the procedure review of Sadja money saving, loan payment, loan approval, check, and support. 
Next, 2) the strategy of participated communication was the selection of population media. Their 
positions were the committees of saving for production group which were considered by honesty, 
transparency, neutrality, and open-mindedness. Also, the specialized media of network activity was 
employed for establishing the marketing demonstration center, drinking water plant, gas station, 
bank for rice, fish culture, and fertilizer production. Finally, 3) the communication results were the 
loan was paid by every borrower. Moreover, the members could depend on themselves. Lastly, 
the requirement of government assistance was at a low level. 
Keywords: participated communication / the saving for production group 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ระบุวา ศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายดานยังต่ํากวาเปาหมาย
และไมสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมฐานความรู การแกไขปญหาความยากจนและความเหลือ่ม
ล้ํายังตองเรงดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย แนวทางการแกไขปญหาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ประเทศจึงมีความสําคัญจากการสํารวจการติดตามระดับความรูและการเขาถึงบริการทางการเงินของประชาชน 
พ.ศ. 2559 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ คาดวาภาวะเศรษฐกิจของประเทศเปนปจจัยสําคัญเปนอันดับแรก เมื่อไหรท่ี
เศรษฐกิจดี ประชาชนมีอาชีพท่ีสรางรายไดอยางมั่นคง แนวโนมการออมของภาคครัวเรือนก็นาจะมีแนวโนมไปใน
ทิศทางท่ีดีข้ึน ประกอบกับปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการออมในหลายชองทาง โดยการประชาสัมพันธให
ความรูใหถึงประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการออมเพ่ือความเปนอยูท่ีดีข้ึนในอนาคต  
 บานส.ว.นอก หมูท่ี 2 ตําบลสุคิริน อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เปนหมูบานท่ีไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ
ผูนําเครือขายพัฒนาชุมชนดีเดน จากการขับเคลื่อนการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต ซึ่งเปนรางวัลท่ี
ไดรับจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ท้ังน้ี สํานักพัฒนาทุนและองคกรการเงินชุมชน (2554) ไดระบุ
วา กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต เปนการผสมผสานระหวางแนวคิดของสหกรณการเกษตร เครดิตยูเน่ียน และสินเช่ือ
เพ่ือการเกษตร โดยใช “เงินเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน” ทําใหคนมีคุณธรรม มีการชวยเหลือเก้ือกูล เอ้ืออาทร 
แบงปนซึ่งกันและกัน เกิดกระบวนการเรียนรูการทํางานรวมกันตามวิถีทางประชาธิปไตย มีการยอมรับฟงความ
คิดเห็นของเสียงสวนใหญ เคารพในกฎกติกาท่ีมาจากขอตกลงรวมกัน เกิดการเรียนรูการบริหารจัดการเงินทุนของ
ตนเองเพ่ือจัดสรรผลประโยชน และจัดเปนสวัสดิการใหกับสมาชิก ทําใหชุมชนมีแหลงทุนในการประกอบอาชีพเปน
ของตนเอง ลดการพ่ึงพิงแหลงทุนจากภายนอกชุมชน และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ เปนการฝกคนใหมีความอดทน มีสัจจะ  
มีระเบียบวินัยในการใชเงิน รูจักใชจายเงินอยางมีเหตุมีผล มีความเหมาะสม พอประมาณกับตนเองและครอบครัว
เปนการสรางภูมิคุมกันใหกับครอบครัวและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 จากขอความขางตนท่ีกลาวถึงกระบวนการเรียนรูการทํางานรวมกันตามวิถีทางประชาธิปไตย ซึ่งบงบอก
ถึงการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต ซึ่งอรทัย กกผล (2552) กลาววา 
ในการทํางานเพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวม จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองคํานึงถึงเง่ือนไขหรือหลักการท่ีสําคัญ  
3 ประการ คือ 1) การมีสวนรวมตองเกิดจากความเต็มใจและความตั้งใจท่ีจะเขารวม เพราะจะทําใหเกิดความรูสึก
เปนสวนหน่ึงของชุมชนในการแกไขปญหา/ตัดสินใจในเรือ่งน้ันๆ 2) กระบวนการมีสวนรวมน้ันตองอยูบนพ้ืนฐานของ
ความเสมอภาค และขีดความสามารถของแตละบุคคลท่ีจะเขามามีสวนรวม 3) การมีสวนรวมตองตั้งอยูบนพ้ืนฐาน
ของเสรีภาพ/อิสรภาพท่ีจะตัดสินใจวาจะเลือกหรือจัดใหมีการมีสวนรวมหรือไมเกิดจากการบังคับ หรือขูเข็ญจากผูท่ี
เหนือกวา ท้ังน้ี การมีสวนรวมเปนกระบวนการท่ีทําใหขอมูลขาวสาร ท้ังดานท่ีเปนขอเท็จจริงและดานท่ีเปนความคดิ 
ความรูสึก ความคาดหวังไดถูกแสดงออกมาอยางหลากหลายลุมลึกและสมบูรณครบถวนมากข้ึน ซึ่งจะทําใหการ
วินิจฉัยปญหาและการเสนอทางเลือกในการแกไขปญหามีหลากหลายและตรงกับความตองการมากข้ึน ผลท่ีตามมา
คือทําใหการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายและการวางแผนดําเนินไปไดอยางรอบรู รอบคอบและรอบดานยิ่งข้ึน 
โดยการท่ีประชาชนจะมีสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน จําเปนท่ีจะตองมีความรู และมีขอมูลขาวสารเพียงพอ 
ในนโยบายท่ีตนตองการมีสวนรวม ขอมูลขาวสารเหลาน้ีสวนใหญแลวมักจะเปนของหนวยงานท่ีเปนผูริเริ่ม (สม
ลักษณา ไชยเสริฐ, 2549)  
 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงทําการศึกษาการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานกลุมออม
ทรัพยเพ่ือการผลิต เพ่ือนําองคความรูท่ีไดไปขยายตอยังกลุมอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการสื่อสารของกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบาน ส.ว.นอก หมูท่ี 2 ตําบลสุคิริน 
อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  

2. เพ่ือศึกษากลยุทธท่ีทําใหเกิดการสื่อสารอยางมีสวนรวมของกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบาน ส.ว.
นอก หมูท่ี 2 ตําบลสุคิริน อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  
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3. เพ่ือศึกษาผลท่ีเกิดจากการสื่อสารของกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบาน ส.ว.นอก หมูท่ี 2 ตําบลสุคิรนิ 
อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตดานผูใหขอมูลหลัก 

1. คณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพ่ือการพิจารณาจากตําแหนงและประสบการณ จํานวน 5 คน 
2. สมาชิกกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต พิจารณาจากสมาชิกเกรด A คือ ผูท่ีสงสัจจะตรงตอเวลา 

ไมขาด สงเงินกูตรงเวลาไมขาด สงเงินสัจจะหรือเงินตนเพ่ิมข้ึน และมีผูค้ําเขมแข็งรับผิดแทนผูกูได จํานวน 7 คน 
 ขอบเขตดานเนื้อหา 

งานวิจัยช้ินทําการศึกษารูปแบบการสื่อสาร กลยุทธท่ีทําใหเกิดการสื่อสารอยางมีสวนรวม และผลท่ี
เกิดจากการสื่อสารของกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบาน ส.ว.นอก หมูท่ี 2 ตําบลสุคิริน อําเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส 
 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

เก็บขอมูลวิจัย ณ ท่ีทําการกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบาน ส.ว.นอก หมูท่ี 2 ตําบลสุคิริน อําเภอสุ
คิริน จังหวัดนราธิวาส 
 ขอบเขตดานเวลา 

ระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การศึกษาการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต 
บาน ส.ว.นอก หมูท่ี 2 ตําบลสุคิริน อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส มีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังน้ี 

หลักการดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต ประกอบดวย 1) ความรูสึกเปนเจาของใหกับสมาชิกทุก
คน ทําใหเกิดความรับผิดชอบ และชวยกันดูแลเอาใจใสในการดําเนินงานของกลุม 2) การพ่ึงตนเอง ฝกนิสัยประหยดั 
และอดออม โดยนําเอาคุณสมบัติพิเศษ 3 ประการ ของชาวชนบท คือ ความซื่อสัตย ความอดทน มารวมกันในรูป
กลุม ทําใหมีการรรวมเงินทุนชุมชนเปนของตนเอง ลดการพ่ึงพาแหลงทุนจากภายนอกหมูบาน 3) หลักคุณธรรม ใช
การออมทรัพยเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน เพ่ือใหคนมีคุณธรรม 5 ประการ คือ ความซื่อสัตย ความเสียสละ 
ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไววางใจ 4) หลักการควบคุมกันเอง สมาชิกกลุมทุกคนจะตองให
ความสนใจดูแลความเคลื่อนไหว และตรวจสอบซึ่งกันและกัน (สํานักพัฒนาทุนและองคกรการเงินชุมชน, 2554) 

การสื่อสาร หมายถึง การใชชองทางตางๆ ในอันท่ีจะทําใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
(information exchange) การแลกเปลี่ยนความหมาย (shared meaning) ระหวางสมาชิกในสังคม การตีความ
สาร (message interpretation) สามารถสะทอนใหเห็นถึงมิติการสื่อสารในเชิงการสรางความรวมมือกัน 
(participatory communication) บนทิศทางของความสัมพันธแนวระนาบ (horizontal communication) และ
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารสองทาง (two-way communication) (ปาริชาต สถาปตานนท, 2551) 

หลักการมีสวนรวม ในการทํางานเพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวม จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองคํานึงถึง
เง่ือนไขหรือหลักการท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 1) การมีสวนรวมตองเกิดจากความเต็มใจและความตั้งใจท่ีจะเขารวม 
เพราะจะทําใหเกิดความรูสึกเปนสวนหน่ึงของชุมชนในการแกไขปญหา/ตัดสินใจในเรื่องน้ันๆ 2) กระบวนการมีสวน
รวมน้ันตองอยูบนพ้ืนฐานของความเสมอภาค และขีดความสามารถของแตละบุคคลท่ีจะเขามามีสวนรวม 3) การมี
สวนรวมตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของเสรีภาพ/อิสรภาพท่ีจะตัดสินใจวาจะเลือกหรือจัดใหมีการมีสวนรวมหรือไมเกิด
จากการบังคับ หรือขูเข็ญจากผูท่ีเหนือกวา (อรทัย กกผล, 2552) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูใหขอมูลหลัก  
1. คณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต เปนการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

พิจารณาจากตําแหนงและประสบการณ ประกอบดวย 1) นายประดิษฐ จันทรศิริ ตําแหนงเหรัญญิก 2) นายบุญนอย 
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จันทรโชติ ตําแหนงประธานเงินกู 3) นายไสว มินทการ ประธานกรรมการฝายอํานวยการ 4) นางสลักจิต โฉมอุไพ
ประธานกรรมการฝายตรวจสอบ 5) นายประภาษ เพชรรัตน ประธานกรรมการฝายสงเสริม 

2. สมาชิกกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต เปนการเลือกแบบเจาะจง พิจารณาจากสมาชิกเกรด A คือ ผูท่ี
สงสัจจะตรงตอเวลาไมขาด สงเงินกูตรงเวลาไมขาด สงเงินสัจจะหรือเงินตนเพ่ิมข้ึน และมีผูค้ําเขมแข็งรับผิดแทนผูกู
ได จํานวน 7 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง แบบสนทนากลุม แบบสังเกต เพ่ือใหผูให

ขอมูลหลักทุกกลุมมีพ้ืนท่ีในการพูดคุย ตอบคําถาม  
การเก็บรวมรวมขอมูล 

ผูวิจัยทําการตรวจสอบคุณภาพเบ้ืองตนของเครื่องมือท่ีสรางข้ึนกอนนําไปใชกับผูใหขอมูลหลัก โดย
พิจารณาความสอดคลองของขอคําถาม และทําการตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาของแบบ
สัมภาษณ (Content Validity) และแนวทางท่ีครอบคลุมของคําถาม และทําการแกไขขอบกพรองตอไป ซึ่งการ
สัมภาษณผูวิจัยจะพูดคุยในประเด็นท่ีเตรียมไวอยางชัดเจน โดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม การ
สังเกตการณภาคสนาม 

การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยใหความสําคัญกับ

มุมมองของเจาของปญหา (lay views) ใชการพรรณนาวิเคราะหอยางเปนระบบ ตามประเด็นเน้ือหาท่ีศึกษา 
แบงแยกเปนกลุมตามเน้ือหา ตัวแปร และประเด็นหลักตามท่ีกําหนด คัดสรรขอมูลท่ีตองการ และนําขอมูลท่ีได
ท้ังหมดมาทําการวิเคราะห สังเคราะห เพ่ือนําไปสูขอสรุปพรอมขอเสนอแนะ  
 
ผลการวิจัย 

รูปแบบการสื่อสารของกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต 
กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบาน ส.ว. นอก เริ่มตนจากพัฒนากรผูประสานงานตําบลสุคิริน ป พ.ศ. 

2532 คือ นายพิเชฐ ลิ่มสถาพร เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 5 เปนผูเขามาใหความรูในการจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพ่ือ
การผลิต มีการสงผูนําไปเขารวมอบรม ประชุม ศึกษาดูงานตามสถานท่ีตางๆ จนผูนําในหมูบานเล็งเห็นความสําคัญ
ในการจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต โดยใหช่ือวา กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบาน ส.ว. นอก สมาชิกกอตั้ง 
จํานวน 37 คน จากท้ังหมด 4 ครัวเรือน  

การดําเนินงานของกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบาน ส.ว. นอก ไดแบงคณะกรรมการออกเปน 4 ฝาย 
ประกอบดวย 1) ฝายอํานวยการ 2) ฝายเงินกู 3) ฝายตรวจสอบ และ 4) ฝายสงเสริม โดยมีการแบงหนาท่ีความ
รับผิดชอบเปนลายลักษณอักษรและปฏิบัติตามหนาท่ี คณะกรรมการและสมาชิกมีการจัดทําแผนการดําเนินงานและ
นําแผนไปปฏิบัติรวมกันผานการจัดประชุมประจําเดือน โดยจะพบกันในวันท่ีสงสัจจะสะสม ทุกวันท่ี 14 ของเดือน 
ระหวางเวลา 09.00 – 15.00 น. ซึ่งการประชุมเปนไปตามระเบียบของกลุม สําหรับการเขารวมประชุมของสมาชิก 
มีการประชาสัมพันธรับทราบอยางท่ัวถึงใหความสําคัญในการประชุมโดยพรอมเพียงโดยสมาชิกเขารวมประชุม รอย
ละ 50 - 75 ในการพิจารณาเงินกู คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเงินกู เปนไปตามระเบียบ มีการตรวจสอบ และมี
หลักฐานตรวจสอบชัดเจน 

การดําเนินงานมีการจัดลําดับความสําคัญ และประสานใหเกิดความเขาใจกัน โดยแบงการใหกู
ออกเปน 3 ประเภท คือ กูสามัญ จํานวน 100,000 บาท กูพิเศษ (ตองมีหลักฐาน) จํานวน 490,000 บาท กูฉุกเฉิน 
จํานวน 1,000 บาท ไมเสียดอกเบ้ีย 1 เดือน การบริหารกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต แบงเปน เงินเฉลี่ยคืน 20% 
เงินปนผล 69% เงินสะสม 0.5% เงินสวัสดิการ 0.5% ซึ่งการเคลื่อนไหวของเงินกู ในชวงเดือน ตุลาคม ถึง เดือน
ธันวาคม จะไมมีการปลอยกู เก็บเงินไวกับกรรมการ 700,000 บาท/เดือน เงินสัจจะ 190,000 บาท ผูท่ีกูเกินวงเงิน
จะไมสามารถถอนเงินคืนได โดยสมาชิกกลุมสามารถตรวจสอบความถูกตองไดจากคณะกรรมการท่ีปฏิบัติหนาท่ี  

กลยุทธท่ีทําใหเกิดการสื่อสารอยางมีสวนรวม 
1. การคัดเลือกสื่อบุคคล ท่ีทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต มีความซื่อสัตย 

โปรงใส มีความเปนกลางไมเลือกปฏิบัติ รวมท้ังยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก ประกอบดวย 
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1) นายประดิษฐ จันทรศิริ ตําแหนงเหรัญญิก สามารถควบคุมสมาชิกใหอยูในระเบียบไดอยางดียิ่ง 
จึงไดรับความไววางใจสูงสุดจากสมาชิก  

2) นายบุญนอย จันทรโชติ ตําแหนงประธานเงินกู สามารถกํากับดูแลการเงินของกลุมฯ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ท้ังเงินสัจจะสะสม และเงินกู มีการหมุนเวียนเพ่ิมเติมอยูตลอดเวลา สวนใหญใชบริการเงินกูแกสมาชิก 
สวนนอยท่ีนําฝากธนาคาร เปนท่ีไววางใจของสมาชิกดานการเงินอยางท่ีสุด จึงเปนผูควบคุมการเงินท้ังหมดของกลุม
ภายใตระเบียบท่ีกําหนด 

การเก็บเงินสัจจะสะสม คณะกรรมการฝายอํานวยการ จํานวน 4 คน เปนผูรับผิดชอบ โดยแบง
ออกเปน 4 สายๆ ละ ประมาณ 120-150 คน จัดเก็บทุกวันท่ี 14 ของเดือน ระหวางเวลา 09.00 – 15.00 น. ซึ่ง
พบวานายประดิษฐ จันทรศิริ เหรัญญิก เปนผูมีบทบาทสูงสุด สมาชิกใหความเคารพศรัทธา จึงสงเงินสัจจะสะสม 
ไมเคยขาด กรณีขาดสงกรรมการจะไปตามถึงบานสมาชิก 

การสงใชเงินกูและการอนุมัติใหกู พบวากรรมการมีการจัดลําดับการกูและไดพิจารณาอยางยุติธรรม
กอนปลอยเงินกู โดยยึดหลักท่ีวา “คนกูไมแกน คนค้ําไมผุได หรือคนกูไมผุ คนค้ําตองเปนไมแกน” ในวันท่ี 14 ของ
เดือน จะจัดคณะกรรมการใหกู จํานวน 1 คน และเก็บเงินกูคืน จํานวน 3 คน นอกจากน้ียังพบวา ระเบียบกลุมฯ 
หามคณะกรรมการค้ําประกันผูกูทุกราย ผูกูจะตองหาผูค้ําประกัน จํานวน 2 ราย ในการใหกูไมเกินท่ีระเบียบกลุมฯ 
กําหนด (3 เทาของเงินฝาก) กรณีผูกูขอเงินกูเกินท่ีระเบียบกําหนดจะตองหาหลักทรัพยท่ีมีมูลคาไมนอยกวาเงินท่ี
ตองการกู ในระยะเวลาท่ีผานมาไมปรากฏวาไมมีผูกูคนใดไมสงเงินกูพรอมดอกเบ้ีย หากพบทางคณะกรรมการจะ 
ไลเบ้ียกับผูค้ําประกันเปนอันดับแรก ซึ่งผูค้ําประกันยินยอมจายหน้ีในงวดน้ันใหแกคณะกรรมการกอนจะไปไลเบ้ีย
จากผูกู (ผูท่ีตนเองค้ําประกัน) 

สําหรับคณะกรรมการฝายตรวจสอบ จะทําการตรวจสอบคอนขางนอย พบวามีการตรวจปละไมเกิน 
2 ครั้ง ซึ่งทุกครั้งมีความถูกตอง โปรงใส สวนคณะกรรมการฝายสงเสริมแทบจะไมตองทําหนาท่ีอะไรเลย เพราะ
สมาชิกสามารถบอกถึงความมีศักยภาพของกลุมฯ ไดทุกเรื่อง รวมถึงความสามารถของคณะกรรมการท่ีมีความ
บริสุทธ์ิ ยุติธรรม และโปรงใส อยางตอเน่ือง 

2. การขยายผลกิจกรรมจากสื่อเฉพาะกิจ ประกอบดวย การจัดตั้งศูนยสาธิตการตลาด โรงทํานํ้าดื่ม 
ปมนํ้ามัน ธนาคารขาว การเลี้ยงปลา และการทําปุย โดยมีการสอบถามประชาชนในหมูบาน สอบถามถึงสถานท่ี
ดําเนินการ หลังจากจําหนายจะแบงเงินแกผูลงหุนในกิจกรรมในวงเงินเทากันแกสมาชิกทุกคน เพ่ือใหสมาชิกทุกคนมี
ความรูสึกถึงความเปนเจาของรวมกัน แกไขปญหาซื้อของแพง โดยวิธีรวมกันซื้อ รวมกันขาย  

ผลท่ีเกิดจากการสื่อสารของกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต 
ผลท่ีเกิดจากการสื่อสารของกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต พบวา 1) ไมมีผูขาดสงเงินสัจจะแมแตราย

เดียวในรอบ 3 ป ท่ีผานมา 2) สมาชิกเพ่ิมวงเงินสัจจะข้ึน เฉลี่ยรายละ 200 บาท 3) ผูกูสงเงินกูครบถวนกอนเวลา 
หรือตรงเวลาถึง 99% 4) ผูสงไมตรงเวลาจะถูกสังคมลงโทษ เชน ไมใหความชวยเหลืองานศพ ไมใหเขารวมกิจกรรม
ของหมูบาน ไมไปมาหาสู 5) เกิดความรัก ความสามัคคี ระหวางประชาชนท้ังใน และนอกหมูบานยิ่งข้ึน 6) สมาชิก
พ่ึงตนเองได และขอความชวยเหลือในสวนของภาครัฐนอยลง 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 รูปแบบการสื่อสารของกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต คือ การสื่อสารจากลางข้ึนบน ซึ่งเปนการสื่อสารจาก
สมาชิกไปสูคณะกรรมการ จัดวาเปนการสื่อสารสองทาง ขอดีคือ ทําใหสมาชิกมีสวนรวมในการตัดสินใจในกิจกรรม
ตางๆ ของกลุมออมทรัพยเ พ่ือการผลิต เปนการสรางความเช่ือมั่นใหแกสมาชิกในการออมทรัพย ทําให
คณะกรรมการไดรับขาวสารใหมๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของกลุมออมทรัพย
เพ่ือการผลิต ทําใหคณะกรรมการสามารถเขาใจความคิดเห็นของสมาชิกไดดีข้ึนเก่ียวกับปญหาท่ีเกิดข้ึน และทําให
คณะกรรมการสามารถเขาใจและหาทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได เปดโอกาสใหสมาชิกไดแสดงความคิดเห็น สิ่งใหมๆ 
ท่ีเปนประโยชนแกกลุม ท้ังน้ีแอดเลอร และเอเล็มฮอรท (Adler & Elemhorst, 1996 อางถึงในรสชงพร โกมลเสวิน, 
2547) พบวา การสื่อสารจากบนลงลางน้ัน สมาชิกมักจะเห็นวาโอกาสท่ีจะทําการสื่อสารในลักษณะดังกลาวไปยัง
คณะกรรมการเปนไปไดยากและมีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อขาวสารดังกลาวเปนขาวสารเชิงลบ ดังน้ัน 
คณะกรรมการควรพิจารณาเลือกรับขาวสารท่ีถูกตองและเช่ือถือได ขอมูลขาวสารจากสมาชิกสูคณะกรรมการ
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บางครั้งไดรับการบิดเบือนถอยคํา หรือระงับเรื่อง หรือมีการดัดแปลงขอมูลขาวสารน้ัน เน่ืองจากขาวสารน้ันตองผาน
หลายข้ันตอนกวาจะถึงผูบังคับบัญชาระดับสูง 

นอกจากน้ัน กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบาน ส.ว.นอก หมูท่ี 2 ตําบลสุคิริน อําเภอสุคิริน จังหวัด
นราธิวาส ไดอาศัยการสื่อสารแนวระนาบ จากการสื่อสารผานการทบทวนการดําเนินงานจากการเก็บเงินสัจจะสะสม 
การสงใชเงินกู การอนุมัติใหกู การตรวจสอบ และการสงเสริม สอดคลองกับปาริชาต สถาปตานนท (2551) ท่ีกลาว
วา การใชชองทางตางๆ ในอันท่ีจะทําใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การแลกเปลี่ยนความหมาย 
ระหวางสมาชิกในสังคม การตีความสาร สามารถสะทอนใหเห็นถึงมิติการสื่อสารในเชิงการสรางความรวมมือกันบน
ทิศทางของความสัมพันธแนวระนาบ และการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารสองทาง  

กลยุทธท่ีทําใหเกิดการสื่อสารอยางมีสวนรวมเกิดจากการคัดเลือกสื่อบุคคล ท่ีทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการ
กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต มีความซื่อสัตย โปรงใส มีความเปนกลางไมเลือกปฏิบัติ รวมท้ังยอมรับฟงความคิดเห็น
ของสมาชิก ผลการศึกษาท่ีไดสอดคลองกับขอมูลของ กาญจนา แกวเทพ และคณะ (2549) โดยกลาววา สื่อบุคคล มี
คุณลักษณะเปนสื่อท่ีมีความความนาเช่ือถือ (credibility) ความนาไววางใจ (trustworthiness) และทักษะการ
สื่อสาร (communication skill) ความสําคัญของสื่อบุคคลอีกประการหน่ึงคือ สื่อบุคคลน้ันมีขีดความสามารถใน
การทํางานท่ีจะหาไมไดในสื่อประเภทอ่ืนๆ เชน การสื่อสารท่ีจัดการความขัดแยงได ซึ่งลักษณะของสื่อบุคคลท่ีสราง
ผลกระทบในเชิงความสัมพันธกับผูรับสาร เกณฑท่ีนิยมวัดมากท่ีสุด คือ 1) ความนาเช่ือถือของสื่อบุคคล ท่ีมักจะมา
จากการพิสูจนดวยผลงาน หรือมาจากการใชเวลาสั่งสมยาวนาน 2) ความนาไววางใจของสื่อบุคคล สื่อบุคคลน้ันเปน
ผูท่ีมีเจตนาดี เปนผูพรอมใหความชวยเหลือ เปนผูมีคุณธรรม เสียสละเพ่ือสวนรวม 3) ความเปนผูทันสมัย (modern 
man) เชน ลักษณะการติดตอกับโลกภายนอก (cosmopolitan) การเปนบุคคลท่ีกวางขวางเปนท่ีรูจัก (sociable) 
การเปนผูท่ีรูจักการปรับตัว และ 4) ทักษะทางดานการสื่อสาร  

กิจกรรมเครือขายของกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต ประกอบดวย โดยการจัดตั้งศูนยสาธิตการตลาด โรงทํา
นํ้าดื่ม ปมนํ้ามัน ธนาคารขาว การเลี้ยงปลา และการทําปุย ซึ่งสํานักพัฒนาทุนและองคกรการเงินชุมชน (2552) 
กลาววา วัตถุประสงคของการขยายกิจกรรมจากการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต เพ่ือ 1) ฝกหัดให
สมาชิกมีความเขาใจ มีความรู มีความสามารถ ในการขาย 2) เปนการฝกหัดการนําเงินไปลงทุนใหเกิดดอกผล
เพ่ิมพูนข้ึน 3) เพ่ือชวยเหลือสมาชิกกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต และประชาชน ในหมูบานสามารถซื้อสินคาในราคา
ประหยัด 4) ปองกันถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลางโดยการรวมกันขาย ผลผลิตของสมาชิก 5) ตองการให
สมาชิกกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต มีความรู ความ สามารถดานการคาขายในระดับชุมชน และขยายสูธุรกิจใน
อนาคต 

กิจกรรมท่ีกลาวมาขางตน จัดเปนสื่อเฉพาะกิจประเภทสื่อกิจกรรมท่ีถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือใชสําหรับการสื่อสาร
ท่ีสนับสนุนกิจกรรมอยางใดอยางหน่ึงโดยเฉพาะ จํานวนและกลุมผูรับสารมีลักษณะแนนอน (ระวีวรรณ ประกอบผล
, 2545) ซึ่งเกศินี จุฑาวิจิตร (2548) กลาววา ลักษณะท่ีสําคัญของการใชสื่อกิจกรรมเปนสื่อเฉพาะกิจเพ่ือการพัฒนา 
ไดแก การเลือกกิจกรรมท่ีกลุมเปาหมายสนใจ โดยเนนใหกลุมเปาหมาย และผูสนใจท่ีเขารวมกิจกรรมไดรับท้ังสาระ
ตามวัตถุประสงค ซึ่งกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดข้ึนเหลาน้ี จะตองมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
กลุมเปาหมายดวย เชน ถากลุมเปาหมายเปนชาวบานในชนบท สิ่งท่ีจะตองระลึกถึงประการหน่ึง คือ ชวงเวลาของ
การจัดกิจกรรม ซึ่งการท่ีเราจะตอบคําถามไดน้ันคงตองอาศัยการสังเกตวิถีชีวิตของชาวบาน 

ผลท่ีเกิดจากการสื่อสารของกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต พบวา ไมปรากฏวามีผูกูคนใดไมสงเงินกู สมาชิก
พ่ึงตนเองได และขอความชวยเหลอืในสวนของภาครัฐนอยลง สอดคลองกับแนวคิดของสุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ (2549) ท่ี
กลาววา การเปลี่ยนแปลงจากผลของการสื่อสารอาจกอใหเกิดผล 3 ประการ คือ การเปลี่ยนแปลงความรู 
(knowledge change) การเปลี่ยนทัศนคติ (attitude change) และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (practice 
change) ซึ่งผลของการสื่อสารดังกลาวเกิดจากองคประกอบของกระบวนการสื่อสารท่ีประกอบไปดวยผูสงสารท่ีทํา
การสงขาวสารเก่ียวกับการดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต โดยผานชองทางการสื่อสารท่ีเปนสื่อบุคคล และ
สื่อกิจกรรมไปยังสมาชิก และเมื่อผูรับสารไดรับสารน้ันแลวยอมเกิดปรากฏการณอยางใดอยางหน่ึงข้ึน โดยสิ่งท่ี
เกิดข้ึนน้ันอาจเปลี่ยนแปลงดานความรูสึกนึกคิด อารมณ รวมไปถึงความรู ความเขาใจและพฤติกรรมของผูรับสาร
น้ันดวย 
 

Th
e 4

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



554 
 

ขอเสนอแนะและการนําไปใชประโยชน 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. กรมการพัฒนาชุมชนควรถอดบทเรียนความสําเร็จของการขับเคลื่อนการดําเนินงานกลุมออมทรพัย
เพ่ือการผลิต และจัดทําคูมือเพ่ือขยายผลการดําเนินงานไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

2. กรมการพัฒนาชุมชนควรศึกษาความยั่งยืนของกิจกรรมเครือขายท่ีมาจากการขยายผลของการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต 

3. สามารถนํารูปแบบ วิธีการการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานกลุม
ออมทรัพยเพ่ือการผลิต บาน ส.ว.นอก หมูท่ี 2 ตําบลสุคิริน อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ไปใชกับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีมี
บริบทใกลเคียงโดยเฉพาะพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต  
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรทําการศึกษาการสื่อสารของสื่อบุคคลท่ีสงผลใหการดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต
ประสบความสําเร็จ 

2. ควรศึกษาคุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของผูรับสารท่ีเปนสมาชิกกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตท่ีดี 
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