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  วัชราพร  โกมลหิรัญ : บทบาทและสถานภาพสตรีในเศรษฐกิจระดับครัวเรือน กลุมดอกไม
ประดิษฐจากผาใยบัว ตําบลคุงกระถิน อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี.  อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ   : 
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  การวิจัยครัง้นี้มวีัตถุประสงค เพื่อวิจัยบทบาทและสถานภาพสตรีกลุมดอกไมประดิษฐจาก 
ผาใยบัวต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  โดยวจิัยถงึความเปนมาของกลุม  การจัดการวิสาหกิจชุมชน  การ
พึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ  การสรางเครือขาย  ตลอดจนการยอมรับบทบาทสตรีในเศรษฐกิจระดับครัวเรือน   

    วิธีดําเนินการวจิัย ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสังเกตแบบไมมีสวนรวมและการ
สัมภาษณระดับลึกเพื่อใหไดขอมูลท่ีแทจริง  ผูใหขอมูลหลักในการวิจยัคือสมาชิกกลุมดอกไมประดิษฐ
จากผาใยบัว  ตําบลคุงกระถิน  อําเภอเมอืง  จังหวัดราชบุรี  โดยใหความสําคัญกับประธานกลุมถึงความ
เปนมาของกลุม  การจัดการวิสาหกิจชุมชน  การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ  การสรางเครือขาย  ตลอดจนการ
ยอมรับบทบาทสตรีในเศรษฐกิจระดับครัวเรือนเปนสําคัญ   

ผลการวจิัยพบวา  บทบาทและสถานภาพสตรีกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัวปจจุบัน
แตกตางจากอดีต  กลาวคือ  ในอดีตบุรุษมีหนาท่ีในการหาเลี้ยงครอบครัวฝายเดียว  สวนสตรีมีบทบาท
เพียงอยูบานดูแลบาน แตเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปทําใหรายไดบุรุษฝายเดียวไมเพียงพอตอรายจายของ
ครอบครัวโดยเฉพาะในครอบครัวท่ีมีสมาชิกมาก ทําใหสตรีตองออกจากพื้นที่ท่ีถูกจํากัดเพราะงานที่สตรี
รับผิดชอบในอดีตถูกมองวา “ไมใชงาน” ไมมีรายได  และไมถูกตีคาหรือผลตอบแทนเปนเงินตราเหมือน
งานที่บุรุษทํา  ทําใหบทบาทและสถานภาพสตรีเปนรองบรุุษเสมอ แตเมื่อมีแนวคิดสตรนีิยมเกิดขึ้นสตรี
เริ่มเรียกรองความเสมอภาคระหวางชายหญิง และเริ่มออกสูสังคมการทํางานนอกบานเชนเดียวกับบุรุษ  
ทําใหเขาถึงสิ่งท่ีเรียกวา  อํานาจ  ช่ือเสียง  และคานิยมทางวัฒนธรรม  เพราะอภิสิทธิ์เหลานี้เคยเปนของ
บุรุษมากอน  ปจจุบันสตรีพยายามผลักดันตัวเองใหมีสวนรวมในกิจกรรมหลาย ๆ ดานของชุมชน  ดังนั้น
จึงเปรียบเสมือนกาวแรกของการหันมาพึ่งตนเอง และเริม่มีสวนรวมในเศรษฐกิจระดับครัวเรอืนมากขึ้น  
เพราะเมื่อใดสตรีออกมาทํางานนอกบานและมีความสามารถในการหารายไดสูครัวเรอืน  หรือแมแต
ประสบความสําเร็จในหนาท่ีการทํางาน  เมื่อนั้นจะทําใหบุรุษเริ่มยอมรับในบทบาทและสถานภาพสตรีใน
เศรษฐกิจระดับครัวเรอืนมากขึ้น 
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HOUSEHOLD ECONOMICS : OF FLOWER CRAFT FROM PAHYAUBUO GROUP TOMBON 
KHUNGKATIN  AMPHOE MUEANG RATCHABURI. INDEPENDENT STUDY ADVISOR :  ASST.  
PROF.  PITAK  SIRIWONG. Ph.D.,  84 pp. 
 

  This research is aimed to study the roles and status of women in household 
economic :  of  Flower craft from Pahyaibuo  group  Tumbon  Khungkatin  Amphoe  Mueang  
Ratchaburi  from the past to the present by making a research on the background of the 
group, the community business management, the economic self-reliance, the network 
creation, and the acceptance of women’s roles in household economic. 

  The methodology used was the qualitative research with non-participant 
observation and in-depth interview for the real information. The major informers were the 
members  of  Flower craft from Pahyaibuo  group  Tumbon  Khungkatin  Amphoe  Mueang  
Ratchaburi.  Province by giving importance to the group’s chairman concerning the  
background of the group, the community business management, the economic self-reliance, 
the network creation, and the acceptance of women’s roles in household economic as 
essential. 

  From the research result, it is found that the roles and status of women in 
household economic :  of  Flower craft from Pahyaibuo  group  Tumbon  Khungkatin  Amphoe  
Mueang  Ratchaburi in the present was different from those in the past in some aspects. To 
clarify, in the past men had the duty to earn for the living of the whole family, while the 
women’s only role was to take care of the home and family. However, when the society 
changed and only the men’s income was not enough for the expense of the whole family, 
women had to step out of the limited area. The works under women’s responsibility in the past 
was regarded as “non-work” that produced no income and was not rated with the value or 
compensation in form of money as men’s work so women’s roles were always inferior 
comparing to men’s role. After the introduction of feminism, women started to demand 
equality between men and women, and began to enter the world of working outside of home 
same as men. So it could be regarded as their first step to self-reliance and participation in 
household economic in higher degree. This is because once women began to work outside 
and developed the ability to make money for the family, or even become success in work; 
men would begin to accept the role and status of women in household economic in higher 
level as the same. 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

    การกําหนดบทบาทและสถานภาพสตรีและบุรุษนัน้ นับต้ังแตมีการจดบันทึกประวัติ
ความเปนมาของมนุษยชาติไวเปนหลักฐานพบวา ความคิดและการประพฤติปฏิบัติท่ีมีนัยยะแสดง
ใหเห็นถึงความเหนือกวาของบุรุษเม่ือเปรียบเทียบกับสตรีปรากฏใหเหน็ในทุกสังคม  ดังนั้นการให
คุณคาทางเพศและความไมเทาเทียมกนัในบทบาท รวมท้ังหนาท่ีความรับผิดชอบของบุรุษท่ีมี
ความสําคัญเหนือกวาสตรีไดกลายเปนความเช่ือและคานยิมท่ีสะทอนใหเห็นในหลายรูปแบบ  และ
ส่ิงท่ีเปนตัวกําหนดบทบาทระหวางบุรุษและสตรีท่ีเห็นชดั คือ  ปจจัยทางธรรมชาติและชีวภาพท่ีถูก
กําหนดข้ึนโดยความเปนจริงทางธรรมชาติ  กลาวคือ  โครงสรางเพศชายท่ัวไปมีรางกายแข็งแรง
กวาเพศหญิงเห็นไดจากยุคแรกสังคมแบบลาสัตวและเกบ็ของปา  บุรุษเปนฝายออกหาอาหารและ
ลาสัตวในขณะท่ีสตรีอยูบานดูแลบาน  เล้ียงดูบุตร  เปนตน  (ปราณี  วงศเทศ  2544 : 10-11)  ความ
แตกตางดานสรีระท่ีธรรมชาติกําหนดมานี้เอง  ทําใหสังคมแบงบทบาทความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม
กับสรีระของแตละเพศ รวมท้ังสังคมคาดหวังใหแตละเพศประพฤติปฏิบัติตามแบบแผนท่ีสมาชิก
ในสังคมสรางข้ึน  เชน  บุรุษเปนผูนําครอบครัวเปนผูคิดและตดัสินใจในเร่ืองสําคัญตาง ๆ  สวน
สตรีเปนเพียงผูรับฟงและเปนผูปฏิบัติตามเทานั้น   

 บทบาทและสถานภาพของสตรีไทยในอดีต ไดถูกกําหนดขึ้นจากพืน้ฐานทางวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ความเช่ือ  คานิยม  ความไมเทาเทียมกนัทางสังคม  ตลอดจนความไม
เทาเทียมกนัทางเพศดวย  กลาวคือ  สตรีถูกกําหนดใหรับบทบาทภาระและหนาท่ีมาโดยกําเนดิ   
งานในครอบครัวตาง ๆ ถูกมอบหมายไวเปนหนาท่ีพืน้ฐานของสตรีโดยเฉพาะ  สตรีถูกกําหนดให
ดูแลบาน  ทํางานบาน  เล้ียงดูบุตร  เปนตน  (กัลยา  ผองเมฆินทร  2534 : 1)  ทําใหสตรีเหลานี้ไมมี
ผลผลิตเปนเพียงคนต้ังครรภและเล้ียงดูบุตร   งานเหลานี้จึงถูกมองวา “ไมใชงาน” เพราะไมมีรายได  
ทําใหสตรีไมมีบทบาททางเศรษฐกิจระดบัครัวเรือนเทาท่ีควร แตถาหากมองยอนไปที่ภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตรพบวา  สตรีในอดีตมีบทบาทในเศรษฐกิจระดับครัวเรือนมาชานาน  เชน การทําไร  
ทํานา  กําจัดวชัพืช  เก็บเกีย่ว  ตระเตรียมอาหาร  และเปนแมคาในตลาดทองถ่ินนั้นดวย  ดังนัน้สตรี
ในฐานะแมและภรรยาตองดแูลและจัดหาสิ่งจําเปนแกครอบครัวในทุก ๆ ทาง  (เจนนิเฟอร เกรย  
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2529  อางถึงใน ปราณี  วงศเทศ  2544 : 342)  แตบทบาททางเศรษฐกิจยังไมเปนท่ียอมรับจากสังคม
ดังเชนบทบาทของบุรุษ  ดังสุภาษิตไทยกลาววา “ผูชายเปนชางเทาหนา  ผูหญิงเปนชางเทาหลัง”  
สุภาษิตขางตน แสดงใหเหน็ถึงบทบาทและสถานภาพสตรีท่ีเปนรองบุรุษต้ังแตอดตีอยางเหน็ไดชัด  
เพราะสังคมไทยถือวาบุรุษเปนผูนําครอบครัวอํานาจการตัดสินใจสวนใหญจึงอยูท่ีบุรุษ  จากความ
แตกตางนีเ้อง เปนสาเหตุใหสังคมกําหนดบทบาทและสถานภาพสตรีใหรับผิดชอบเฉพาะงานบาน
ดังคํากลาววา “ท่ีของผูหญิงอยูในบาน” ทัศนะคติดังกลาว  สงผลใหสตรีมีโลกทัศนแคบลงและถูก
จํากัดใหอยูในขอบขายของงานบานทําใหไมมีโอกาสเขาถึงส่ิงท่ีเรียกวา  อํานาจ  ช่ือเสียง  และ
คานิยมทางวฒันธรรมเพราะอภิสิทธ์ิเหลานี้มักเปนของบุรุษเสมอ  (ปราณี  วงศเทศ 2544 : 14)  
ความเช่ือดังกลาวถูกถายทอดผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ท่ีทําใหเพศหญิงและเพศชายมี
พฤติกรรมท่ีแสดงออกท้ังทางรางกาย  ทางสังคม  และจิตใจท่ีแตกตางกันไป  เชน  การอบรมเล้ียงดู
ของบิดามารดาสงผลตอระบบความคิด  คานิยม  ความเช่ือ  ทัศนคติ  เปนตน  

  สตรีไทยในอดีตไดรับการฝกสอนและเรียนรูเฉพาะงานบานงานเรือน การเย็บปกถักรอย  
และงานฝมือตาง ๆ เทานั้น  เพื่อเตรียมพรอมสูการเปนแมบานที่ดีและเปนแมท่ีดีของบุตร  เพราะ
เม่ือแตงงานหรือออกเรือนไป หนาท่ีความรับผิดชอบในการหาเล้ียงครอบครัวเปนหนาท่ีของบุรุษ
เพียงฝายเดียว   ในขณะท่ีสตรีมีหนาท่ีสําคัญท่ีสังคมกําหนดใหคือการอยูบานทํางานบาน  งานสวน
ใหญท่ีสตรีรับผิดชอบไมมีการตีคาเปนเงิน  ไมมีการใหคาจาง  คาตอบแทน  และไมคิดรวมอยูใน
รายไดประชาชาติ  (มารยาท  อินทรทัศน, ผูแปล  2538 : 21)  ประกอบกับยังไมมีความจําเปนทาง
เศรษฐกิจ ทําใหสตรีไมมีบทบาททางสังคมและถูกกดีกนัออกจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ดังนั้น 
ผูวิจัยคิดวา  ตราบใดสตรียังอยูในขอบขายของงานบาน  ยังมีความเช่ือเกา ๆ  และยังจํากัดตัวเองอยู
แตเพยีงภายในบาน  ไมมีรายได  ยอมทําใหสตรีไมมีโอกาสและเขาถึงอํานาจในครัวเรือนไดยาก  
สงผลใหสตรีถูกจํากัดใหเปนเพศรองเสมอ  ดวยเหตุผลนี้เองจึงเกดิแนวคิดสตรีนิยมข้ึน 

 แนวคิดสตรีนยิมเปนแนวคิดท่ีเรียกรองสิทธิความไมเทาเทียมกันทางสังคม เพื่อตองการ
เปล่ียนแปลงความไมเทาเทียมและความไมเสมอภาคระหวางชายหญิง โดยอาศัยกรอบทฤษฎีหรือ
แนวคิดท่ีสังเคราะหข้ึนมาใหม  ทําใหสตรีในปจจุบันเร่ิมดึงตัวเองออกจากพืน้ท่ีท่ีเคยถูกจํากดัและ
ผลักดันตัวเองใหมีบทบาททางสังคมและเศรษฐกิจมากข้ึน  ประกอบกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ
และสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  ทําใหสตรีตองทํางานนอกบานเพ่ือใหไดคาตอบแทนเปนตัวเงิน  
เพื่อนํามาชวยเหลือจุนเจือครอบครัวอันนําไปสูการพึ่งตนเอง  (วรวทิย  เจริญเลิศ, บรรณาธิการ  
2542 : 98)   ดังเชน  สมาชิกกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว  ดวยการนําภูมิปญญา  ความรู  
ความสามารถดานงานฝมือผสมผสานและสรางสรรคส่ิงใหม ๆ เพื่อนํามาใชในการประกอบอาชีพ  
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สรางรายไดใหกับตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน  ดังนั้นไมวาสตรีจะทํางานนอกบานหรือไมภาระ
ความรับผิดชอบงานภายในบานยังคงเปนหนาท่ีของสตรี เพราะงานบานถูกมองวาเปนงานท่ีไมได
รับคาจางและคาตอบแทนเปนจํานวนเงินเหมือนกับงานท่ีทํานอกบาน  ทําใหสตรีตองรับบทบาท
ทางเศรษฐกิจท้ังภายในและภายนอกครอบครัว  ดังนัน้ผูวิจยัคิดวา  ตราบใดสังคมใหโอกาสและ
ยอมรับในความสําคัญ  ความสามารถ  และบทบาทของสตรีจะทําใหสตรีไมถูกจํากดับทบาทอยูแต
เพียงพืน้ท่ีภายในบานอีกตอไป   

  เม่ือองคการสหประชาติกําหนดใหป พ.ศ.  2518  เปนปสตรีสากล  และชวงระหวางป 
พ.ศ. 2519 - 2528  เปนทศวรรษสตรี  ประเทศไทยในฐานะสมาชิกองคการสหประชาชาติจึงรับ
หลักการของปสตรีสากลมาใช  คือ  ประเทศไทยเร่ิมใหการยอมรับในบทบาท  สถานภาพ  และ
ความสามารถของสตรีมากข้ึน  ตลอดจนนําศักยภาพของสตรีมาใชในการพัฒนาประเทศ  (สุธีรา 
ทอมสัน  และเมธินี  พงษเวช  2537 : 15)  สงผลใหประเทศไทยมีแผนพัฒนาสตรีระยะยาวในป 
พ.ศ.  2528  โดยเปาประสงคหลักเนนเร่ืองสุขภาพ  การศึกษา  การจางงาน  การบริหาร  การ
ปกครอง  การเมือง และกฎหมาย  ตลอดระยะเวลาดังกลาวทําใหประเทศไทยตองเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายนําประเทศเขาสูเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  เพื่อให
สอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่กําลังเปล่ียนแปลงไป  สงผลใหสตรีเร่ิมมีบทบาททาง
เศรษฐกิจและสังคมมากข้ึน  กลาวคือ  สตรีบางกลุมเร่ิมเขาสูตลาดแรงงาน  สวนกลุมท่ีเหลือใช
ความรู  ความสามารถ  และภูมิปญญาท่ีมีมาปรับใชในการประกอบอาชีพท้ังในรูปแบบของกลุม
สตรีแมบานและปจเจกบุคคล  เหลานี้ถือเปนเปาหมายสําคัญประการหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม  เพื่อสงเสริมและพัฒนาภูมิปญญาสตรีจากการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  สูการผลิต
เพื่อสรางรายได (อมรา  สุนทรธาดา  และ  ศิรินันท  กิตติสุขสถิต  2547 : 1-8 )  ดังนั้นในแผนพัฒนา
สตรีระยะยาวถือเปนจุดเปล่ียนแปลงบทบาทและสถานภาพสตรี  โดยเฉพาะการยอมรับจากบุรุษใน
บทบาทและสถานภาพในเศรษฐกิจระดับครัวเรือน   

 ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและวิทยาการตาง ๆ นํามาซ่ึงการเปล่ียนแปลง
โดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบครัวเรือน  กลาวคือ  ครัวเรือนเปนสถาบันพื้นฐานของกลุมคนท่ีอาศัยอยู
ภายใตหลังคาเรือนเดียวกนั  มีความรวมมือกันในการทํามาหากนิและทํากิจกรรมเชิงเศรษฐกจิ  
ภาระงานบาน  การเล้ียงดูบุตร  (สายฝน  นอยหดี  2540 : 4)  ครัวเรือนเปนสถาบันท่ีมีความสําคัญ
ท่ีสุดเพราะมนษุยทุกคนตองอยูรวมกนัในสถาบันแหงนีต้ั้งแตแรกเกิด ดังนั้นการเปล่ียนแปลงใด ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนกับครัวเรือนยอมสงผลกระทบตอระบบสังคมท้ังหมดดวย  โดยเฉพาะเม่ือสภาพสังคม  
เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศไทยเร่ิมเปล่ียนแปลงไป  จึงเปนการยากท่ีสถาบันครอบครัวจะ
ดํารงอยูไดจากรายไดของบุรุษเพียงฝายเดียว  ประกอบกับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ี
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สงผลใหสตรีมีโอกาสไดรับการศึกษามากข้ึน  สตรีปจจุบันจึงเปล่ียนแปลงบทบาทจากการเปน
แมบานเพยีงอยางเดยีวมาเปนผูมีสวนในการหารายไดสูครัวเรือน  ดวยการดึงตัวเองออกจากพ้ืนท่ีท่ี
เคยถูกจํากดัและผลักดันตัวเองใหมีบทบาททางสังคมและทางเศรษฐกิจมากข้ึน (วรวิทย  เจริญเลิศ, 
บรรณาธิการ 2542 : 98)  ดังนั้นบทบาทในการหาเล้ียงครอบครัวจึงเร่ิมเปล่ียนแปลงไปจากท่ีบุรุษ
เปนผูรับผิดชอบเพียงฝายเดยีวมาเปนสตรีเขามามีสวนรวมดวย  ดังนั้นผูวิจัยคิดวา  การท่ีสตรีทํางาน
นอกบานอาจมีสาเหตุจากภาวะทางเศรษฐกิจท่ีบีบรัด และสตรีตองการใชความรูความสามารถท่ีมี
ใหเปนประโยชนสูงสุด  ส่ิงเหลานี้สงผลใหสตรีเร่ิมมีบทบาทในครัวเรือนมากข้ึน  มีอํานาจในการ
ตัดสินใจกับปญหาตาง ๆ ของครอบครัว  รวมท้ังสังคมยังยกฐานะของสตรีใหเทาเทียมกับบุรุษ  
สตรีจึงไมถูกจาํกัดสิทธิใหทํางานเปนแมบานแตเพยีงฝายเดียวเหมือนอดีต  แตไดรับสิทธิใหทํางาน
นอกบานและไดรับการปฏิบัติจากบุรุษอยางดียิ่งข้ึน  สงผลใหบุรุษยอมรับบทบาทและสถานภาพ
สตรีในครัวเรือนมากข้ึน  โดยเฉพาะครัวเรือนท่ีสตรีมีสวนชวยในการหารายไดสําหรับนํามาใชจาย
ในครอบครัว  (ประเสริฐ  แยมกล่ินฟุง  : 1) 

 สตรีในปจจุบันเร่ิมออกมาทํางานนอกบาน  เพื่อสังคม  เพื่อชุมชนมากข้ึน  โดยเฉพาะมี
โอกาสไดเขารวมในกิจกรรมหลายดานของชุมชน  เชน  เปนผูนําชุมชนและผูนํากลุมตาง ๆ  การ
ทํางานนอกบานของสตรีจึงเปรียบเสมือนกาวแรกในการเร่ิมหันมาพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ และเร่ิม
มีสวนรวมในเศรษฐกิจระดบัครัวเรือนมากข้ึน  เพราะเม่ือใดสตรีออกมาทํางานนอกบานและมี
ความสามารถในการหารายไดสูครัวเรือนหรือแมแตประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงาน  เม่ือนั้น
จะทําใหบุรุษเร่ิมยอมรับในบทบาทและสถานภาพของสตรีในครัวเรือนมากข้ึน  แตตราบใดสตรียัง
มีความคิดและความเช่ือเกา ๆ จะทําใหบทบาทของตนเองถูกลดคุณคาลง  กลาวคือ  ถาสตรีไมมี
ทรัพยสินเปนของตนเอง  สตรีจะมีศักดิศ์รีไดก็ตอเม่ือมีความสามารถในการหารายได   (มารยาท  
อินทรทัศน, ผูแปล : 21)  ดังนั้นการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจจึงเปนปจจัยหลักท่ีทําใหสตรีมีอํานาจ
ตัดสินใจไดดวยตนเอง  สตรีปจจุบันจึงนําความรูความสามารถท่ีมีมาปรับใชและพัฒนาในการ
ประกอบอาชีพเพื่อสรางรายไดใหกับตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน  การเปล่ียนแปลงบทบาทและ
สถานภาพสตรีทางเศรษฐกจิและสังคมท่ีเกิดข้ึน  เปรียบเสมือนการนาํสตรีไปสูการมีความสามารถ
ในการกําหนดวิถีชีวิตของตนเองและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะบทบาทสตรีในเศรษฐกิจ
ระดับครัวเรือน   

 อยางไรก็ตาม  สตรีพยายามผลักดันตัวเองใหมีสวนรวมในทุกกลไกของการพัฒนาท้ัง
ดานเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  โดยเฉพาะการเขามามีสวนรวมรับผิดชอบในระดับชุมชนโดย
ไมผลักภาระใหเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของบุรุษเพียงฝายเดียว  บทบาทการทํางานนอกบานของ
สตรีในการประกอบอาชีพจึงเปนการสรางรายไดใหกบัครอบครัว  สงผลใหสตรีมีอํานาจตัดสินใจ
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ในครัวเรือนมากข้ึน  ในท่ีนีผู้วิจัยขอกลาวถึง “กลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว  ตําบลคุงกระถิน  
อําเภอเมือง  จังหวดัราชบุรี”  ท่ีนําภูมิปญญา  ความรู  ความสามารถดานงานฝมือผสมผสานและ
สรางสรรคส่ิงใหม ๆ เพื่อนํามาใชในการประกอบอาชีพเพื่อสรางรายไดใหกับตนเอง  ครอบครัว
และชุมชน   

 กลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัวรวมกลุมในรูปแบบของวิสาหกจิชุมชน  โดยชุมชนเปน
เจาของและผูดาํเนินการ  ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน  ริเร่ิมสรางสรรคโดยชุมชน     ทําให
เกิดนวัตกรรม  โดยใชฐานภูมิปญญาทองถ่ินผสมผสานภูมิปญญาสากล  ดําเนินการแบบบูรณาการ
และเช่ือมโยงกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนระบบและเก้ือกูลกนั  มีการเรียนรูเปนหวัใจและการพึ่งตนเอง
เปนเปาหมาย  (เสรี  พงศพิศ  2548 : 22)  โดยเนนการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาเปนทุนในการ
ประกอบอาชีพและสรางสรรคผลิตภัณฑของชุมชน ซ่ึงถือเปนรากฐานของการดําเนินกิจการ  
นอกจากนี้ยังเปนการสรางความเข็มแข็งใหแกเศรษฐกจิระดับชุมชน ดวยการใชความรูท่ีสตรีมี
ผสมผสานกับการเรียนรูส่ิงใหม ๆ เพื่อมุงสูความเข็มแข็งของชุมชน   โดยใหแตละบุคคลสามารถ
พึ่งตนเองได  สงผลใหสตรีมีบทบาทในสังคมและเศรษฐกิจในครัวเรือนมากยิ่งข้ึน  เพราะเม่ือใด
สตรีเขาถึงส่ิงท่ีเรียกวา  อํานาจ  รายได เปรียบเสมือนสตรีไดเร่ิมกาวเขามามีสวนรวมในเศรษฐกิจ
ระดับครัวเรือนมากขึ้น  ยอมทําใหสตรีเขาถึงอํานาจ  ช่ือเสียง  ความนิยม  และนําไปสูการยอมรับ
ในบทบาทของสตรีในเศรษฐกิจระดับครัวเรือน   

   
วัตถุประสงคในการวิจัย  

 เพื่อวิจยับทบาทและสถานภาพสตรีกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัวต้ังแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน  โดยวิจัยถึงความเปนมาของกลุม  การจัดการวสิาหกิจชุมชน  การพึ่งตนเองทางเศรษฐกจิ  
การสรางเครือขาย  ตลอดจนการยอมรับบทบาทสตรีในเศรษฐกิจระดบัครัวเรือน 
 
ขอบเขตทางการวิจัย 

 เปนการวจิัยเฉพาะสมาชิกกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว ตําบลคุงกระถิน  อําเภอเมือง  
จังหวดัราชบุรี  เปนกลุมท่ีกอต้ังข้ึนโดยสตรีในชุมชน  ดวยการนําภูมิปญญา  ความรู  ความสามารถ  
ดานงานฝมือมาประยุกตใชในการประกอบอาชีพ  จนทําใหกลุมประสบความสําเร็จและยังดํารงอยู
ไดในปจจุบัน  ขอมูลสวนใหญเปนการสัมภาษณระดับลึกโดยเนนเร่ือง “บทบาทและสถานภาพ
สตรีในเศรษฐกิจระดับครัวเรือน  กลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว  ตําบลคุงกระถิน  อําเภอเมือง  
จังหวดัราชบุรี ” เปนสําคัญ 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ทําใหทราบถึงบทบาทและสถานภาพสตรีกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัวตั้งแตอดตีถึง
ปจจุบันที่มีผลตอการจัดการวิสาหกจิชุมชน  การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ  การสรางเครือขาย  
ตลอดจนการยอมรับบทบาทสตรีในเศรษฐกิจระดับครัวเรือน 

 
ขั้นตอนของการวิจัย 

1. ติดตอประสานงานเจาหนาท่ีสํานักงานพฒันาชุมชนจังหวัดราชบุรี  เพื่อทําการเลือก
กลุมท่ีนาสนใจ เม่ือไดกลุมท่ีตองการวิจยัแลวจึงทําการสํารวจพื้นท่ีพรอมท้ังติดตอประสานงานกบั
ประธานกลุมดอกไมประดษิฐจากผาใยบัว  ตําบลคุงกระถิน  อําเภอเมือง  จังหวดัราชบุรี  

2. สํารวจบริเวณกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว  ตําบลคุงกระถิน  อําเภอเมือง  
จังหวดัราชบุรี  วามีอะไรอยูท่ีไหน  และควรหาแหลงขอมูลจากท่ีไหนไดบาง  โดยเขาไปท่ีทําการ
ของกลุมเพื่อพดูคุยสอบถามขอมูลท่ัวไปของกลุม  พรอมท้ังรางแบบสัมภาษณท่ีตองการเก็บขอมูล 

3. ทําการเก็บขอมูลภาคสนามโดยอาศัยแนวการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ ดวยการ
สัมภาษณผูใหขอมูลหลักระดับลึก  เชน  ประธานกลุม  เลขานุการ  และสมาชิกในกลุมทุกทาน  
รวมท้ังใชวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวมจากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักระหวางการสัมภาษณ 

4. รวบรวมขอมูลท่ีไดท้ังหมดและจัดเก็บขอมูลใหเปนหมวดหมู  เม่ือมีขอมูลบางสวน
ไมสมบูรณหรือไมชัดเจน  จําเปนท่ีผูวจิัยตองกลับไปสัมภาษณจากกลุมดอกไมประดิษฐจากผา
ใยบัว  ตําบลคุงกระถิน  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  เพิ่มเติมในประเด็นท่ีไมสมบูรณ  เพื่อใหขอมูล
ท่ีไดมามีความนาเช่ือถือมากยิ่งข้ึน   

5. นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาทําการวเิคราะห  อภปิราย  และสรุปผลของการ
วิจัยท่ีไดจากการเก็บขอมูลภาคสนามวาเปนไปตามแนวทางการวิจยัเชิงคุณภาพหรือไม พรอมท้ัง
นําเสนอขอมูลดวยวิธีการอธิบาย  บรรยาย  และพรรณนาตามวัตถุประสงคท่ีวางไว  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  2 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 
ปจจุบันเนื่องดวยความจําเปนทางเศรษฐกจิท่ีเปล่ียนแปลงไป  สงผลใหสตรีตองเร่ิม

เปล่ียนวิถีจากการอยูบานทํางานบาน  ไมมีรายได  มาสูการทํางานนอกบานเพื่อสรางรายไดใหกบั
ตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน  จึงเปรียบเสมือนกาวแรกในการเร่ิมพึ่งตนเองและเร่ิมมีบทบาทใน
เศรษฐกิจระดบัครัวเรือนเพือ่ใหสังคมยอมรับบทบาทและสถานภาพสตรีมากข้ึน  ดังนั้นการวจิัย 
“บทบาทและสถานภาพสตรีในเศรษฐกิจระดับครัวเรือน  กลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว  ตําบล
คุงกระถิน  อําเภอเมือง  จงัหวัดราชบุรี”  ผูวิจัยตองการทราบถึงบทบาทและสถานภาพสตรีกลุม
ดอกไมประดษิฐจากผาใยบัวท่ีเปล่ียนแปลงไปจากอดีต  ตลอดจนเม่ือเขารวมเปนสมาชิกกลุม
ดอกไมประดษิฐจากผาใยบัวแลวมีสวนชวยเหลือครอบครัวมากนอยเพียงใด สงผลอยางไรตอการ
ยอมรับบทบาทและสถานภาพสตรีในสังคมปจจุบัน  โดยผูวิจยันําแนวคิด ทฤษฎี  และงานวจิยัท่ี
เกี่ยวของมาชวยในการวิเคราะหประเด็นท่ีผูวิจัยตองการวิจัยดังนี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีบทบาทสตรี 
2. แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองเพศ 
3. แนวคิดเร่ืองพืน้ท่ีของสตรี 
4. แนวคิดสตรีนยิม 
5. แนวคิดเกีย่วกบับทบาทสตรีตอการพัฒนา 
6. แนวคิดเกีย่วกบัการพัฒนาตนเอง 
7. แนวคิดเกีย่วกบัการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ 
8. แนวคิดเกีย่วกบัวิสาหกจิชุมชน 
9. แนวคิดเครือขายงานวิจัยท่ีเกีย่วของ 
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1.   แนวคิดและทฤษฎีบทบาทสตรี 

จากการรวบรวมแนวคิด  ทฤษฎี  และองคความรูในเร่ืองบทบาทสตรีทําใหเกดิมุมมอง
ตอการพิจารณาปรากฏการณเร่ืองบทบาทสตรีท่ีหลากหลาย  และผูวิจัยสามารถสรุปไดดังนี ้

1.1  ทฤษฎีบทบาทสตรี 

1.1.1 ทฤษฎีโครงสรางและหนาท่ี  (Structural – Functional  Theory)  (ประภัสสร  
ปญญา  2531 : 1)  มีแนวคิดวาครอบครัวเปนกลุมพื้นฐานขนาดเล็กในสังคม  มีการประสานบทบาท
ของสมาชิกเขาดวยกันเพื่อการดํารงไวซ่ึงระบบครอบครัวในสังคมใหญ บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอ
การศึกษาบทบาทของคูสมรส  คือ Talcott Parsons เปนผูวิเคราะหระบบครอบครัวโดยจําแนกความ
แตกตางระหวางบทบาท (Role  Differentiation) โดยพิจารณาความแตกตางในบทบาทของสามีและ
ภรรยาวา  สามีรับผิดชอบบทบาทท่ีครอบครัวตองเกี่ยวของกับส่ิงภายนอก  สวนภรรยารับผิดชอบ
ตอบทบาทเฉพาะภายในครอบครัว Parsons แบงบทบาทของคูสมรสเปน 2 ประเภท  คือ   

  1. บทบาทท่ีมีเปาหมายทางวัตถุ (Instrument Role)  หมายถึง  บทบาทในการ
ประกอบอาชีพ  สามีไดรับการคาดหวังใหเปนผูหาเล้ียงครอบครัวสรางฐานะใหแกครอบครัว 

  2. บทบาททางดานการแสดงออก (Expressive Role)  หมายถึง  การดแูล  การให
ความรัก ความอบอุนแกสมาชิกในครอบครัว จากทฤษฎีโครงสรางและหนาท่ีพบวา ระบบ
ความสัมพันธของคูสมรสเปนส่ิงคงท่ีและเปล่ียนแปลงไดนอย เพราะตางสนองตอบตอกันอยาง
สมดุล  แมปจจุบันสตรีมีอิสรภาพ  มีสวนรวมตัดสินใจ  รับผิดชอบในการทํามาหากินและจัดการ
เศรษฐกิจของครอบครัว  แตภาระการเปนแมบานดูแลบานยังเปนงานหลักของสตรี   โดยสตรีอาจ
ไดรับการมอบหมายหรือยินยอมใหทํางานทางเศรษฐกิจเม่ือครอบครัวตองการ  ซ่ึงมิไดเปนผูหา
รายไดหลักหากแตเปนผูหารายไดเสริมใหกับครอบครัวเทานั้น 

ดังนั้น ทฤษฎีบทบาทสตรีจึงมีสวนชวยทําความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทและหนาท่ีของ
สามีและภรรยาตอครอบครัว โดยสมาชิกแตละคนของครอบครัวถูกจัดใหมีบทบาทเฉพาะของ
ตนเอง  (Specialized  role)  เชน  บทบาทภรรยามีหนาท่ีทํางานบาน  เล้ียงดูบุตร  และถูกคาดหวังวา
ตองเปนผูทํางานเหลานี้ตอไป Biddle : 1996 กลาววา การแบงแยกบทบาทในครอบครัว  (Role 
differentiation)  ถูกกําหนดมาลวงหนาวาสามีตองทําอะไร  ภรรยาตองทําอะไร  และผูเปนบุตรตอง
ทําอะไร เปนการกําหนดลวงหนาวาผูท่ีดํารงอยูในแตละบทบาทตองแสดงพฤติกรรมอยางไร 
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1.2  บทบาทในการหาเล้ียงครอบครัว  สามารถพิจารณาได  2  แนว  คือ 

1.2.1 แนวทฤษฎีโครงสรางและคติการหนาท่ี  บทบาทเปนพฤติกรรมท่ีบุคคลพึง
ปฏิบัติในการดํารงสถานภาพหน่ึงของสังคม  เปนการกําหนดรายละเอียดของบทบาทท่ีมีความคงท่ี  
แนนอนและตายตัว   

1.2.2 แนวทฤษฎีการปฏิสัมพันธ  บทบาทเปนผลจากการปฏิบัติท่ีเปนจริงจาก
การปฏิสัมพันธระหวางบุคคลในสังคม  มีการเปล่ียนแปลงไดเสมอ   

ดังนั้นจากการศึกษาบทบาทตาง ๆ  ในสถาบันครอบครัว  จึงมีแนวคิดท่ีแตกตางกนัใน
ระหวางแนวคิดท้ังสองประการ  เม่ือพิจารณาบทบาทในการหาเล้ียงครอบครัว  นักสังคมวิทยาสวน
ใหญมีแนวคิดตรงกัน  คือ  บทบาทตองเกีย่วกับระบบอ่ืน ๆ ภายนอกครอบครัว  แตหากพิจารณา
ความหมายดั้งเดิมแลวบทบาทหมายถึง  บทบาทของสามีหรือบิดา  ในอดีตนําระบบเศรษฐกิจแบบ
เงินตรามาใชในครอบครัว  สามีมีบทบาทสําคัญในการหาเล้ียงครอบครัวเนื่องจากเปนตัวแทนใน
การผลิตเพียงผูเดียว  ขณะท่ีภรรยามีบทบาทเฉพาะงานบานและการเล้ียงดูบุตรเทานั้น  การแบงแยก
บทบาทเฉพาะนี้สงผลกระทบตอความสัมพันธภายในครอบครัวคือเกิดระบบสามีเปนใหญ  สามี
สามารถผูกมัดครอบครัวใหติดสินใจเพราะสามีมีสิทธิอํานาจ เนื่องจากมีความเช่ือตามประเพณีวา
ชีวิตการทํางานตองมากอนและผูทํางานมีความชอบธรรม (legitimacy) ท่ีจะแสดงความตองการ  
บทบาทการหาเล้ียงครอบครัวจึงเปนบทบาทสําคัญท่ีสุดเพราะทําใหผูแสดงบทบาทไดมาซ่ึงอํานาจ
และเกยีรติ (Kantor  and  Lehr  1975) 

 Rodger ไดอธิบายไววา เม่ือศึกษาสถาบันครอบครัวในฐานะเปนระบบหนึ่งของสังคม  
ประกอบดวย  กลุมคน  (group)  ตําแหนง  (position)  บทบาท  (role)  และบรรทัดฐาน  (norm)  
บทบาทการหาเล้ียงครอบครัวจึงเปนบทบาทสําคัญท่ีสุดของสถาบันครอบครัว  เนื่องจากบทบาท
ดังกลาวเช่ือมโยงการประกอบอาชีพกับบทบาทของสามีใหเกี่ยวของกัน ดังนั้นอํานาจของสามีใน
ครอบครัวเปนผลมาจากการที่สามีมีบทบาทในการหาเล้ียงครอบครัวในทางเศรษฐกจิแตเพยีงผูเดยีว 
มิใชอํานาจทีย่ดึติดกับความเช่ือแบบเกาโดยประเพณี  (traditional belief) วาเพศชายตองเปนใหญ  
ลักษณะความสัมพันธระหวางสามีและภรรยาจะไมเปล่ียนแปลง ถาสามียังแสดงบทบาทในการหา
เล้ียงครอบครัวแตเพียงฝายเดียว  แตในยคุปจจุบันพืน้ฐานทางเศรษฐกิจของครอบครัวไดเปล่ียนไป 
เนื่องจากภรรยาออกไปทํางานนอกบาน เพื่อชวยแบงเบาภาระสามีในการหาเล้ียงครอบครัวมากข้ึน
ประกอบกับความเจริญทางเทคโนโลยีท่ีกาวหนาและความเสมอภาคทางการศึกษาท่ีมีมากข้ึน 
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สตรีปจจุบันไมไดถูกจํากัดสิทธิใหเปนแมบานอยางเดยีวเหมือนในอดตี  แตไดรับสิทธิ
ใหทํางานมีอาชีพนอกบานแมแตอาชีพท่ีมีลักษณะเปนงานของเพศชาย สถาบันครอบครัวใน
ปจจุบันจึงมีแนวโนมไปสูการแสดงบทบาทรวมระหวางสามีและภรรยา โดยเฉพาะบทบาทรวมใน
การหาเล้ียงครอบครัว (co-provider  role) จากสถิติสําหรับประเทศพัฒนาแลว  เชน  สหรัฐอเมริกา
ในป พ.ศ. 1970  มีผูหญิงทํางานเชิงเศรษฐกิจรอยละ  41.1  สวนประเทศไทยมีถึงรอยละ  69.8  
ในชวงปเดยีวกัน  (สุดสวาท  ดิศโรจน  2533 : 110)  ภรรยาจึงมักทํางานเชิงเศรษฐกิจในลักษณะ
เปนผูหารายไดเพิ่มเติมแกครอบครัว 

ในการทํางานเชิงเศรษฐกิจของสตรี มีบทบาทมากข้ึนตอความอยูรอดของครอบครัวหรือ
การยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  ผลทางออมเปนไปไดวาทําใหสตรีเร่ิมมีสิทธิมีเสียง
ในครอบครัวมากข้ึน ดงันัน้ฐานะของสตรีหรือภรรยาในครอบครัวปจจุบันจึงมีแนวโนมไปสูความ
เสมอภาค (equalitarianism) เทียบเทากับผูชายหรือสามีมากข้ึน  การทํางานเชิงเศรษฐกิจของสตรีจึง
หมายถึง  การมีสวนรวมรับผิดชอบดานการทํามาหากนิ ยอมทําใหภรรยามีสิทธิในครอบครัวและ
สังคมโดยรวมมากข้ึน  ดังนั้นการเปล่ียนแปลงยอมสงผลกระทบตอความสัมพันธระหวางสามีและ
ภรรยาท่ีเกีย่วกบัโครงสรางอํานาจในครอบครัว โดยเฉพาะการตดัสินใจภายในครัวเรือนและความ
คาดหวังในเรือ่งอํานาจของภรรยา 

ดังนั้นสตรีปจจุบันจึงมีบทบาทในการหาเล้ียงครอบครัวมากกวาในอดตี  กลาวคือ  ใน
อดีตการหาเล้ียงครอบครัวเปนหนาท่ีของบุรุษเพียงฝายเดียว แตปจจุบันสตรีมีแนวโนมสูการมี
บทบาทรวมระหวางบุรุษหรือสามีและสตรีหรือภรรยามากข้ึนดวย  โดยเฉพาะบทบาทรวมในการ
หาเล้ียงครอบครัวเพราะสตรีปจจุบันเร่ิมออกทํางานนอกบาน  เพื่อชวยแบงเบาภาระของครอบครัว
และสามี  สงผลใหสตรีเร่ิมมีบทบาทและสถานภาพ  มีสิทธิมีเสียงในครอบครัว  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในเร่ืองอํานาจการตัดสินใจในครัวเรือน      

1.3  บทบาทในครัวเรือน 

             บทบาทในครอบครัว  หมายถึง   กิจกรรมตาง ๆ ในครัวเรือน  และลักษณะชีวิตใน
ครอบครัวจะถูกจํากดัแบงเปนกลุมของบทบาท  โดยสมาชิกแตละคนของครัวเรือนถูกจัดใหมี
บทบาทเฉพาะของตนเอง  (specialized  role)  เชน  บทบาทหัวหนาครอบครัวเปนผูหารายไดหลัก  
บทบาทของคูสมรสเปนผูรับผิดชอบภาระภายในบาน  หรือเปนการรวมกลุมของกจิกรรมงานบาน
มักมีการถูกกําหนดขึ้นมาลวงหนาวาหวัหนาครอบครัวตองทําอะไร  คูสมรสตองทําอะไร  และบุตร
ตองทําอะไร 
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บทบาทตาง ๆ ในครัวเรือน  เกิดจากความสัมพันธของสมาชิกในครัวเรือน  บทบาทเปน
องคประกอบสําคัญของความสัมพันธท่ีมีตอกันของสมาชิกในครัวเรือน เชน ความสัมพันธระหวาง
สามีและภรรยา  ดังนั้นจึงอาศัยแนวคิดความสัมพันธดังกลาวในการจําแนกสมาชิกในครัวเรือนตาม
สถานภาพ  ไดแก  หวัหนาครัวเรือน  คูสมรส  บุตร  และสมาชิกอ่ืนๆ  สมาชิกในครัวเรือนถูกจดัให
มีบทบาทตามความสัมพันธ  บทบาทในครัวเรือนประกอบดวยกิจกรรมหลายประเภท  เชน  กลุม
กิจกรรมภายในครัวเรือน  กลุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกจิ  กลุมกิจกรรมเพื่อตอบสนองทางดานวตัถุ  
จิตใจ  และสังคมแกสมาชิกในครัวเรือน  เปนตน   

กลุมกิจกรรมดังกลาวเปนกระบวนการสําคัญ  เปนเคร่ืองยึดเหน่ียวสมาชิกในครัวเรือน
ใหอยูรอดแสดงออกใหเหน็ในรูปของบทบาทตาง ๆ  เชน  บทบาทในการหารายได  บทบาทภายใน
ครัวเรือน  บทบาทในการติดตอกับโลกภายนอก  และบทบาทในการตัดสินใจในกิจกรรมท่ีสําคัญ
ของครัวเรือน  (สายฝน  นอยหีด  2540 : 8-9 ) 
 
2.  แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองเพศ 

จากการรวบรวมแนวคิด  ทฤษฎี  และองคความรูในมิติของการสรางและปรับเปลี่ยน   
ความเปนเพศท่ีมีความสําคัญตอการพิจารณาในลักษณะของการปฏิสัมพันธ  ทําใหเกิดมุมมองตอ
การพิจารณาปรากฏการณเร่ืองเพศท่ีหลากหลาย เพื่อนาํมาใชในการอธิบายบทบาทและสถานภาพ
สตรีในเศรษฐกิจระดับครัวเรือนในลักษณะขององครวม ทําใหเหน็ถึงความสัมพันธท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน  
ดังมีรายละเอียดดังนี ้

2.1 เพศ (Sex) ตามความหมายของ  จูดิธ  บัตเลอร   กลาววา  เพศจําแนกตามสรีระหรือ
ระบบชีววิทยา  เปนภาวะแตกตางกันทางกายระหวางเพศหญิงและเพศชาย  ไมไดเปนขอเท็จจริง
ทางชีววิทยาเพียงอยางเดียวแตเปนภาวะความแตกตางท่ีสังคมใหความหมายไว  ความแตกตาง
ระหวางเพศหญิงและเพศชายมีการแบงแยกกันมาต้ังแตกําเนิด และไมสามารถเปล่ียนแปลงได  
(สุชาดา  ทวีสิทธ์ิ, บรรณาธิการ  2547  : 8)  

2.2 ความเปนเพศ (Sexuality) ถูกกําหนดคุณคาโดยปจจัยทางวฒันธรรม สังคม  
ความรูสึก  คานิยม  และบรรทัดฐานของสังคม  เปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกท้ังทางรางกาย  สังคม  
และจิตใจ รวมถึงความรูสึกในความเปนเพศสภาพและอัตลักษณทางเพศ เปนส่ิงท่ีมีความสัมพันธ
กับตนเองและผูอ่ืน ในการแสดงบทบาทและหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเพศชายหรือเพศหญิงในระดบั
ปจเจกบุคคลและระดับสังคม   
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2.3 เพศสภาพ (Gender) นักสตรีนิยมใชในการแยกแยะวา สภาวะทางเพศแบบใดเปน
สภาวะธรรมชาติและสภาวะทางเพศแบบใดเปนส่ิงประดษิฐของสังคม ทําใหสามารถแยกความ
แตกตางอยางชัดเจนระหวางสตรีและบุรุษโดยมีรางกายเปนตัวกําหนด เพศสภาพเปนคุณสมบัติท่ี
ผันแปรไปตามบริบททางวฒันธรรมและเง่ือนไขทางประวัติศาสตร (สุชาดา  ทวีสินธ์ิ, บรรณาธิการ  
2547 : 6)    ส่ิงเหลานี้ถูกสรางข้ึนจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคม  ทําใหสตรีและบุรุษมีบทบาท  
สถานภาพ  และมีพฤติกรรมท่ีเปนอัตลักษณทางเพศของตนเอง 

2.4 อัตลักษณทางเพศ  (sexual identity)  เกิดจากอิทธิพลทางวัฒนธรรมและอุดมคติทาง
เพศ  ในสังคมแตละสังคมมีอัตลักษณความเปนเพศหญิงและเพศชายแตกตางกัน  เพื่อช้ีใหสังคม
เห็นวา  “ฉันคือใคร”  “ฉันตางจากคนอ่ืนอยางไร” และ “ฉันคือใครในสายตาคนอ่ืน” อัตลักษณทาง
เพศเปนการแสดงออกถึงคุณลักษณะของความเปนเพศ  เชน  เพศชายเปนเพศท่ีอิสระ  ตัดสินใจ
เด็ดขาดมีความหนักแนน  ชอบแสดงอํานาจ  ในขณะที่เพศหญิงเปนเพศท่ีถูกมองวามีคุณลักษณะท่ี
ตองถูกถนอมรักษา  มีความเอ้ืออารี  เขาอกเขาใจผูอ่ืน  (พิทักษ  ศิริวงศ  2543 : 8) 

ดังนั้น  บทบาทและสถานภาพของแตละบุคคลตลอดจนความเปนเพศ  ถูกกําหนดคุณคา
โดยปจจยัทางวัฒนธรรม  สังคม  ความรูสึก  บรรทัดฐานทางสังคม  เพื่อใหแตละเพศมีบทบาท
แตกตางกัน  เปนผลใหสตรีในอดีตไมมีบทบาทในทางสังคมมากนัก เนื่องจากยังคงยึดติดกับระบบ
สามีเปนใหญอํานาจาการตดัสินใจอยูท่ีสามี  จึงทําใหสตรีไมมีบทบาทในสังคมและกลายเปนเพียง  
ผูตามเทานั้น   

 
3.  แนวคิดเร่ืองพื้นท่ีของสตรี 

ในอดีตพ้ืนท่ีสตรีถูกจํากัดใหอยูแตเพยีงภายในบาน ใหเรียนรูเฉพาะงานบานงานเรือน  
การเย็บปกถักรอยและงานฝมือตาง ๆ เทานั้น  เพราะถือเปนหนาท่ีของสตรีโดยตรง  เปนการศึกษา
จากตัวอยางเพือ่สามารถปฏิบัติไดจริง เพือ่เตรียมพรอมสูการเปนแมบานท่ีดีของสามีและเปนแมท่ีดี
ของบุตร  (เสภาขุนชางขุนแผน  อางถึงใน  นงเยาว  ธาราศรีสุทธิ  2526 : 8) สตรีในอดีตจึงไมไดรับ
การสนับสนุนใหเรียนหนังสือเนื่องจากใชวดัเปนสถานศึกษาและพระสงฆเปนครูสอน ทําใหสตรีมี
การศึกษาตํ่ากวาบุรุษ  ดังนั้นจึงมุงเนนการอบรมสตรีดานกิริยามารยาท  คุณสมบัติแมศรีเรือน          
การประกอบอาหาร เพราะเช่ือวาเม่ือสตรีออกเรือนหรือแตงงานไปหนาท่ีการหาเล้ียงครอบครัวเปน
หนาหนาท่ีของบุรุษเพียงฝายเดยีว  จงึทําใหสตรีในอดตีมีโลกทัศนแคบลงประกอบกับยังไมมีความ
จําเปนทางเศรษฐกิจ  เปนผลใหสตรีไมมีบทบาทในสังคมมากนักและพื้นท่ีของสตรีจึงถูกจํากดั  
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ในอดีตสตรียังไมมีบทบาทในสังคมภายนอกมากนัก  กลาวคือ  สตรีทําหนาท่ีเปนเพียง
แมบานแมศรีเรือนและถูกจํากัดพื้นท่ีอยูแตเพียงภายในบาน  ในขณะท่ีบุรุษมีบทบาทท่ีหลากหลาย
และสําคัญกวาสตรี  เชน  การออกไปทํางานนอกบาน  ดวยเหตุนี้ทําใหบุรุษมีสถานภาพสูงกวาสตรี 
และเม่ือสตรีถูกจํากดัอยูกับขอบขายของงานบาน ยอมทําใหไมมีโอกาสเขาถึงส่ิงท่ีเรียกวา  อํานาจ  
ช่ือเสียง  และคานิยมทางวฒันธรรม  อภิสิทธ์ิเหลานี้มักเปนของบุรุษเทานั้น  ตราบใดท่ียังมีความไม
สมดุลระหวางบทบาทบุรุษและสตรี  การไดมาซ่ึงอํานาจของสตรีจึงถูกมองวาเปนส่ิงท่ีไมถูกตอง
ตามกฎหมาย  และการท่ีสตรีจะไดรับการยอมรับรวมท้ังความรูสึกมีคุณคาจะถูกหลอหลอมและ
จํากัดอยูเฉพาะในโลกของงานบานท่ีสตรีเกี่ยวของดวยเทานั้น (โรซัลโด  อางถึงใน  ปราณี  วงษเทศ  
2544 : 30)  

ดังนั้นจากแนวคิดพื้นท่ีสตรี    ทําใหผูวจิัยทราบวาในอดีตพ้ืนท่ีสตรีอยูแคเพยีงภายใน
บาน  ทํางานบาน  ไมมีรายได  และไมมีคาจางคาตอบแทนเปนจํานวนเงินเหมือนงานของบุรุษ  
เพราะหนาท่ีในการหาเล้ียงครอบครัวเปนหนาท่ีของบุรุษเพียงฝายเดยีว  สตรีจึงเปนเพียงผูปฏิบัติ
ตามและไมสิทธิมีเสียงในครัวเรือนเทาท่ีควร แตปจจุบันเม่ือสตรีเร่ิมทํางานนอกบานเปนผลใหสตรี
เร่ิมมีพื้นท่ีทางสังคมมากข้ึนและเร่ิมมีบทบาทรวมในการหาเล้ียงครอบครัว  นําไปสูการชวงชิงพื้นท่ี
ทางสังคมจากพื้นท่ีท่ีเคยเปนของบุรุษเพราะสตรีเร่ิมมีบทบาทภายนอก  มีรายได  เร่ิมพึ่งตนเอง  
และนําไปสูการยอมรับบทบาทสตรีในเศรษฐกิจระดับครัวเรือนมากข้ึน  

 
4. แนวคิดสตรีนิยม 

แนวคิดสตรีนยิม ชวยวิเคราะหสภาวะดอยกวาของสตรีใหมีความเทาเทียมกนัในสังคม      
มีหลายทานใหความหมายของคําวา “สตรีนิยม” ไวหลากหลาย  ดังนัน้ผูวิจยัขอนําเสนอดังตอไปนี้ 

ลินดา  กอรดอน  (อางถึงใน  กิติพัฒน  นนทปทมะดลุย  2544 : 61) ใหความหมายวา  
สตรีนิยมเปนการวิเคราะหสภาวะท่ีดอยกวาของสตรี  โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะคนหาวาการ
เปล่ียนแปลงสภาวะดังกลาวจะสามารถดําเนินการไดอยางไร 

แมรเต  อาลบิสตูร  และ  ดาเนียล  อารโมกาเธ  (อางถึงใน  กิตพิัฒน นนทปทมะดลุย   
2544 : 61)  ใหความหมายวา  การวิเคราะหหรือการกระทําใด ๆ ท่ีมีจดุยืนวาความสัมพันธระหวาง
บุรุษและสตรีเปนความสัมพนัธท่ีขัดแยง  สตรีเปนฝายเสียเปรียบและมีเปาหมายท่ีจะทําความเขาใจ
ในเนื้อหา   เพือ่การเปล่ียนแปลงความสัมพันธท่ีไมเทาเทียมกันดังกลาว  
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ดร.โคทม  อารียา  คณะทํางานวางแผนพัฒนาสตรีระยะยาวสรุปวา  สตรีนิยมหากมอง
ในแงทฤษฎีคือการวิเคราะหสาเหตุและโครงสรางท่ีทําใหสตรีอยูในสภาพดอยกวา  ในแงทัศนคติ
คือความเห็นอกเห็นใจผูท่ีถูกเอาเปรียบ และในแงการปฏิบัติคือการเรียกรองและดําเนินการ
ปรับปรุงสถานภาพของสตรี  (กรมประชาสงเคราะห  อางถึงใน  กิติพฒัน  นนทปทมะดุลย   2544 : 
61) 

วันทนยี  วาสิกะสิน  (2543 : 1-2)  ใหความหมายวา  การวิเคราะหหรือการกระทําใด ๆ ท่ี
มีจุดยนืวาความสัมพันธระหวางชาย  หญิง  เปนความสัมพันธท่ีขัดแยง  โดยผูหญิงเปนฝาย
เสียเปรียบและมีเปาหมายท่ีจะทําความเขาใจในสาระเพ่ือเปล่ียนแปลงความสัมพันธท่ีไมเทาเทียม
กัน  ความไมเสมอภาคระหวางผูหญิงและผูชายท่ีกอใหเกิดปญหาหลายประการ ท้ังปญหาในระดบั
จุลภาค  ไดแก  ปญหาครอบครัว  จนถึงระดับมหภาค  ไดแก  ชุมชน  และสังคมสวนรวม   

ดังนั้น  แนวคิดสตรีนิยมจงึเปนความพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงในบทบาทและปรับปรุง
สถานภาพสตรีใหอยูบนพื้นฐานท่ีวา  สตรีเปนองคประกอบสําคัญในกระบวนการพัฒนาสังคม      
ก็ตอเม่ือเปดโอกาสใหหญิงและชายไดใชความสามารถรวมกัน  ท้ังนี้มิใชเพยีงเพือ่เหตุผลในแงท่ี
พยายามใหเกดิความทัดเทียมทางเพศเทานั้นแตตองการลดชองวางระหวางเพศดวย  เพื่อเปนการ
พัฒนาสังคมและพัฒนาสังคมโดยรวม  ดงันั้นแนวคิดสตรีนิยมมีสวนชวยในการเปล่ียนแปลงความ
ความสัมพันธท่ีไมเทาเทียมกันและความไมเสมอภาคในสังคมใหมีความเทาเทียมกนั   

 
5.  แนวคิดบทบาทสตรีตอการพัฒนา 

แนวคิดบทบาทสตรีตอการพัฒนา  แสดงใหเห็นถึงความพยายามในการผลักดันใหสตรี
สามารถเขามามีสวนรวมในทุกกลไกของการพัฒนาท้ังทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  
โดยเฉพาะการมีสวนรวมรับผิดชอบในระดับชุมชน โดยไมผลักภาระใหเปนหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของบุรุษเพียงฝายเดียว   ดังมีผูกลาวถึงบทบาทของสตรีตอการพัฒนาดังนี ้

ณัฐฎา  อินทรสุวรรณ  (2545 : 14)   กลาววา  ในประเทศกําลังพัฒนาพบวา  บทบาทการ
ทํางานของสตรีในการประกอบอาชีพเพื่อจนุเจือรายไดของครอบครัว ทําใหอํานาจการตัดสินใจใน
ครอบครัวมีสูงข้ึน  และมีผลใหสตรีมีความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง  กลาคิด  กลาทํา  
กลาตัดสินใจ  เปนตัวของตัวเอง  และรวมทํางานกับบุรุษไดอยางเสมอภาค  รวมทั้งกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงในบทบาทการทํามาหากิน และแบบแผนความสัมพันธทางบทบาทในครอบครัว  
ตลอดจนทําใหสตรีเขาไปมีสวนในการตดัสินใจเร่ืองตาง ๆ ในชุมชนไดอยางแทจริง 
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นอกจากนี้  ไดมีความพยายามในการเรียกรองสิทธิตาง ๆ ของสตรีท้ังในระดบัสากลและ
ระดับชาติ  เพือ่ใหสตรีเขามีบทบาทในการพัฒนามากข้ึน  โดยสามารถจําแนกแนวคิดในการพฒันา
สตรีไดดังนี้  (พัลลภ  ตันจริยภรณ  2543 : 4-6)  

1.  แนวคิดสตรีในการพัฒนา  (Women  in  Development : WID)  มีพื้นฐานจากแนวคิด
สตรีเสรีนิยม (Feminism) และแนวคิดความทันสมัยโดยมุงเปล่ียนแปลงความสัมพันธท่ีไมเทาเทียม
กันระหวางสตรีและบุรุษในสังคมเพ่ือยกฐานะสตรีใหดข้ึีนขจัดการกดข่ีสตรีในสังคม โดยตองการ
ใหสตรีเขามาสวนรวมในกระบวนการพัฒนาอยางเสมอภาคกับบุรุษ  ยุทธศาสตรของความเสมอ
ภาคระหวางหญิงเขามาเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจกับผูชายในการพัฒนา 

2.  แนวคิดสตรีกับการพัฒนา  (Women  and  Development : WAD)  มีพื้นฐานมาจาก
ทฤษฎีการพึ่งพา  มองวาความชวยเหลือเปนสวนประกอบถาวรของการพัฒนาไมใชเพื่อใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงและการชวยเหลือจะยุติเม่ือมีการพัฒนา  วิเคราะหวาการมีปญหากดข่ีสตรีเพื่อใหสตรี
พึ่งพาบุรุษดังแนวคิดนี้จึงใหความสําคัญกับสภาพความเปนอยูท่ีไมเสมอภาค 

3.  แนวคิดการวิเคราะหบทบาทหญิงชายและการพัฒนา  (Gender  and  development)  
หรือทฤษฎีมิติหญิงชายกับการพัฒนา โดยมีสมมติฐานวา “ชายเปนฝายท่ีมีอํานาจเหนือกวาใน
โครงสรางความสัมพันธทางสังคมระหวางเพศชายและเพศหญิง”  แนวคิดนี้เนนใหรัฐมีบทบาทใน
การแกไขปญหาการยกฐานะสตรีใหดีข้ึน  และนโยบายการพัฒนาตองมีสตรีเปนกลุมเปาหมาย 

ในดานนโยบายของภาครัฐ  ใหความสําคัญกับการพัฒนาสตรีมากข้ึน  โดยกําหนดไวใน
แผนพัฒนาสตรีระยะยาว  พ.ศ. 2535 – 2554  มีวัตถุประสงคดังนี ้

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของสตรีท้ังดานรางกายสติปญญา  ความถนัด  สังคม  จิตใจ 
2. เพื่อใหเกิดความเสมอภาคระหวางหญิงและชายโดยขจัดการเลือกปฎิบัติตาง ๆ 
3. เพื่อใหสตรีไดรับความคุมครองในทุกดาน  ในฐานะท่ีเปนมนุษย 
4. เพื่อสงเสริมใหสตรีมีสวนรวมอยางจริงจังในกระบวนการพัฒนาตางๆ 

กองพัฒนาสตรี  กรมการพฒันาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย  (2539 : 2-3)  มีหนาท่ี
รับผิดชอบดานการพัฒนาสตรีโดยตรง  กาํหนดวัตถุประสงคการพัฒนาสตรีตามแนวนโยบายจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาสตรีระยะยาว  และนโยบายของกระทรวง 
มหาดไทย  โดยใชกลยุทธกระบวนการกลุมเปนแนวทางในการจัดต้ังกลุมอาชีพ  เพื่อใหสตรีมี
รายได  มีระบบการคิด  การตัดสินใจ  และเลือกวิธีการปฏิบัติเพื่อการพึง่ตนเอง  มีสาระสําคัญดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 16 

1. เพื่อเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถของสตรี  โดยจัดต้ังและพัฒนาองคกรสตรี
ทุกระดับใหมีคุณภาพนําไปสูการมีสวนรวมทางสังคม  การเมือง  การปกครอง 

2. พัฒนาดานอาชีพใหมีรายไดเพิ่มข้ึน  พฒันาคุณภาพชีวิตของตนเอง  ครอบครัว  และ
ชุมชน 

3. ใหสตรีตระหนักถึงบทบาทและหนาท่ีตอตนเองและครอบครัว  เพื่อเปนแบบอยางตอ
ชุมชน 

4. ใหบุรุษมีทัศนคติตอสตรีในฐานะเปนสมาชิกในครอบครัว  มิใชผูตามหรือผูใหบริการ
แกสมาชิกเทานั้น  แตควรมสีวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนนิชีวิต 

อยางไรก็ตาม  ปาริชาติ  วลัยเสถียร  และคณะ  (2543 : 170)  กลาววา  ปญหาอุปสรรค
ในการมีสวนรวมของสตรีในการพัฒนา  มีดังนี ้

1. สตรีขาดความเช่ือม่ันในการเสนอโครงการและไมกลาแสดงออก เพราะขาดโอกาส  
ขาดความรูและประสบการณในการพัฒนา 

2.  ผูเขารวมประชุมชายไมยอมรับฟงความคิดเห็นและบทบาทของสตรี 
3.  สตรีมีภารกิจท้ังในและนอกครอบครัว 

ดงันั้น  สตรีมีบทบาทในสังคมไดข้ึนอยูกบัองคประกอบหลายประการ  เชน  การศกึษา  
ฐานะทางเศรษฐกิจ  ภูมิหลังของการขัดเกลาอบรมจากครอบครัวและสถาบันตาง ๆ ในสังคม  และ
ส่ิงสําคัญคือการไดปรับเปล่ียนวิธีคิดและทัศนคติของตัวสตรีเอง ใหเคารพและเช่ือม่ันในศกัยภาพ
ของตนเอง เพื่อนําไปสูแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและสามารถในการเขารวมรับผิดชอบพัฒนา
ชุมชนโดยไมนําความแตกตางทางเพศมาเปนอุปสรรค 

ดวยเหตนุี้การสงเสริมใหเกดิการพัฒนาไดอยางแทจริงตองใหความสําคัญกับการมี
เสรีภาพข้ันพืน้ฐานของความเปนมนุษยโดยไมจํากัดวาอยูเพศใด  เราสามารถเรียนรู  แกไข  ฝกฝน
พัฒนาตนเองไดและไมมองขามมิติหญิงชาย โดยเฉพาะการเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment)  
ใหกับสตรีไดมีสวนรวมในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการกําหนดวิถีชีวิตของตนเองได  
โดยเฉพาะการทําใหสตรีเกิดความเช่ือม่ันและตระหนกัถึงคุณคาในตนเอง (self-esteen) และ
สามารถปรับบทบาทระหวางสตรีดวยกันเองใหสามารถพึ่งพาตนเองได 
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6.  แนวคิดการพัฒนาตนเอง 

มหาตมะ  คานธี  (อางถึงใน  มนตรี  กรรพุมมาลย  2539 : 2)  กลาววา  การพัฒนา  คือ  
การตระหนักถึงศักยภาพของความเปนมนษุย  (Realization  of   the  Potential) 

วัลลิกา  ฉลากบาง  (2536 : 3)  กลาววา  การพัฒนาตนเอง  คือ  การทําใหความสามารถ
แฝงอยูในตัวไดปรากฏชัดข้ึนและดีข้ึนจนทําใหเรามีสภาพจิตใจเหนือคนอ่ืน โดยเฉพาะการเขาใจ
ตนเอง  การมีสติ  การมีวินยั  และการมีความสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน 

สุนทร  โครตบรรเทา (2525 : 310)  กลาววา  คนจะพัฒนาตนเองจนบรรลุเปาหมายที่ตั้ง
ไวจะตองมีความเขาใจตนเองอยางถูกตองตามท่ีเปนจริง  

วัชรี  ธุวธรรม  (2538 : 107)  กลาววา  หากเรามีความเขาใจตนเองอยางถูกตอง  ทําให
สามารถปรับตัวไดดี  มีความพึงพอใจในตัวเอง  นับถือตนเองและรูสึกวาตนเองมีคุณคา   สามารถ
รับผิดชอบการตัดสินใจของตนและพ่ึงตนเองได  ตรงกันขามกับคนท่ีมีความเขาใจตนเองในทางท่ี
ไมดีจะมีความรูสึกวามีปมดอย  ไรความสามารถ  และจะประเมินคุณคาตนเองตํ่า  ซ่ึงจะเปนการ
สกัดกั้นไมใหคนนั้นสามารถเรียนรูถึงศักยภาพหรือความสามารถท่ีแทจริงของตนเอง  และไมมี
โอกาสที่จะพฒันาศักยภาพที่มีอยูใหไปสูจุดสูงสุดตามท่ีตองการ 

กฤษณมูรติ  (2544 : 79-83)  กลาววา  การรูจักตนเองคือการหม่ันสังเกตเฝาดูความ
ประพฤติและวาจาของตนเองท่ีแสดงออกในความสัมพันธแตละวัน  ใหเห็นความจริงอันเปนการ
เร่ิมตนรูจักตนเอง 

G.W.F. Hegel  (อางถึงใน  สุเทพ  สุนทรเภสัช  2540 : 21-22)  กลาววา  มนุษยพฒันา
ความสามารถมีความสํานึกและความเขาใจเกี่ยวกับตัวตนของมนุษยได  เม่ือนั้นยอมมีความเขาใจวา
พวกเขาสามารถเปนมากกวาท่ีเปนอยู  อันเปนพัฒนาการของการตระหนักของปจเจกบุคคลเก่ียวกับ
ฐานะของตนเองในจิตใจของสังคมสวนรวม 

ดังนั้น  การพัฒนาตนเอง  จึงชวยอธิบายไดวา  สตรีควรเขาใจตนเอง  รูจักตนเอง  
ตระหนกัในคุณคาของตนเอง  เช่ือม่ันในศักยภาพและความสามารถของตนเอง  และสามารถ
พึ่งตนเองได  โดยการพยายามเรียนรู  แกไข  ปรับปรุง  ฝกฝนพัฒนาความสามารถของตนเองท่ีมีอยู
มาใชใหเกิดประโยชนท้ังตอตนเอง  ครอบครัว  และสังคมสวนรวม  อันนําไปสูการพึ่งตนเองได  
ตลอดจนสามารถพัฒนาใหเกดิการพึงตนเองของสตรีในเศรษฐกิจระดบัครัวเรือนได 
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7.  แนวคิดการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ 

เหตุผลสําคัญท่ีทําใหเกิดแนวคิดการพึ่งตนเอง  คือ  ความกดดันทางเศรษฐกิจและ
การเมือง  กลาวคือ  การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศดอยพัฒนาแตเดมิเนนการพัฒนาตามแนวคิด
ของเคนส  และฮารวอด  โดมาร  เนนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  (สุพรรณี  ไชย
อําพร และสนทิ  สมัครการ  2546 : 32)  สงผลกระทบตอประเทศดอยการพัฒนา  เพราะตองกูยืม
เงินจากตางประเทศมาใชในการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจทําใหเกิดปญหาในการพัฒนา  โดส  ซัน
ตัน  จึงไดเสนอทฤษฎีการพึ่งพิงข้ึนมา โดยเนนการท่ีประเทศดอยพัฒนาไมสามารถพัฒนาไดเต็มท่ี
เนื่องจากถูกกาํหนดเง่ือนไขการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาจากภายนอกประเทศ  ประเทศ
เหลานี้จึงพยายามริเร่ิมดําเนนิโครงการเพ่ือใหสามารถอยูรอดไดโดยการพึ่งตนเอง  และตองมีการ
ปรับเปล่ียนวิถีการดํารงชีวิตจากแบบแผนเดิม คือ “การอยูดีกนิด”ี มาเปนแบบแผน “การอยูพอดกีนิ
พอด”ี         (จฬุารัตน  แสงปสสา  2544 : 28)  ดังนั้นจงึมีผูใหความหมายของการพึง่ตนเองไวดังนี้ 

สัญญา  สัญญาวิวัฒน 2539 : 69 (อางถึงใน  นริศรา  ฤทธ์ิมนตรี  2543 : 8)ความหมายวา 
“ ...ความสามารถในการดํารงตนอยูไดอยางอิสระ  ม่ันคง  สมบูรณ  การพึ่งตนเองมีท้ัง

ระดับปจเจกชนและชุมชน  คําวาการพ่ึงตนเองระดับปจเจกชน  หมายถึง  การท่ีบุคคลสามารถดํารง
อยูไดอยางอิสระ  เชน  สามารถแยกตัวออกมาอยูตางหากจากพอแม  มีความม่ันคงในชีวิต  สามารถ
เล้ียงตัวเองได  และสามารถตัดสินใจในเร่ืองสําคัญ ๆ ไดเอง  หรือสามารถขอคําแนะนําจากผูอ่ืนมา
ประกอบการตดัสินใจของตนเอง... ”  

วิชิตวงศ  ณ  ปอมเพชร  (2530 : 17)  กลาววา  การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจคือความสมดุล
ระหวางขีดความสามารถในการผลิตกับขอบเขตของการบริโภค  ถาเรามีความสามารถในการผลิต
แคไหน  เรากค็วรจะจํากัดการบริโภคของเราใหใกลเคียงกัน 

ดังนั้น  การพึง่ตนเองทางเศรษฐกิจจึงหมายถึง  ครัวเรือนท่ีมีความสามารถในการดาํรง
ตนอยูไดอยางอิสระ  มีความม่ันคงในชีวติ  สามารถหาเล้ียงตัวเองและครอบครัวได  โดยการหา
รายไดเพื่อพยงุฐานะทางเศรษฐกิจของตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน  ดวยการทํางานพ่ึงพาอาศัยกนั
ระหวางผูท่ีอยูในสถานการณเดยีวกันในรูปแบบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ขณะเดียวกันสามารถ
เสริมสรางความเขมแข็งในระดับชุมชนได  ดังเชน  สมาชิกกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัวท่ีนํา
ความรูความสามารถดานการประดิษฐดอกไมจากผาใยบัวมาปรับใชในการประกอบอาชีพ เพื่อ
ชวยเหลือครอบครัวอีกแรงหนึ่ง  เม่ือสตรีสามารถพึ่งตนเองไดจะนํามาซ่ึงอํานาจในครัวเรือน  และ
เร่ิมมีบทบาทในทางสังคมเพ่ิมมากข้ึน 
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ในปจจุบันความพยายามพึ่งตนเองไดกลายมาเปนแนวทางและความหวังใหม  เพื่อปรับ
ใชในการพัฒนาประเทศ  แนวคิดการศึกษาความพยายามพ่ึงตนเองมักประกอบดวยส่ิงเหลานี้คือ 

1.  คุณภาพเฉพาะตัว (self – quality)  ความพยายามพึ่งตนเองจะเกดิข้ึนตอเม่ือหนวย
สังคม  (social  unit)  มีส่ิงตาง ๆ ดังนี้ 
   1.1 อิสรภาพ (freedom) ในการคิด  การพูด  การตัดสินใจ  หรือการกระทําตาม              
ความตองการภายใตกฎเกณฑของสังคม  ความเสมอภาค (equality) ในการเรียนรู  รับรู  หรือการ
แสวงหาส่ิงตางๆ 
  1.2  ความเปนไท (autonomy) ของหนวยสังคม  หนวยสังคมตองไมถูกครอบงําโดย
ผูใดผูหนึ่ง  หรือจากอิทธิพลภายนอกจนขาดอํานาจในการดําเนินกจิการของตนเองอยางเปนอิสระ
ตามวัฒนธรรม  
  1.3 ศักดิ์ศรี (dignity) ในการรวมมือ  รวมคิดหรือรวมปฏิบัติ  ความมีศักดิ์ศรีเกดิข้ึน
ไดก็ตอเม่ือหนวยสังคมนัน้มีความเปนอิสระอยางเพยีงพอ 
  1.4 ความกาวหนา  (progress)  หมายถึง  โอกาสในการท่ีจะพัฒนามีอยูพอสมควร   

2.  การกระทําอยางตอเนื่อง  มีความเปนกระบวนการท้ังดานความคิดและการตัดสินใจ
ในการกระทํา  เชคจาโว  ไดสรุปข้ันตอนการพยายามพ่ึงตนเองระดับชุมชนเปน  3  ข้ันตอน  คือ
 2.1  ตอบสนองความตองการข้ันพื้นฐานของบุคคลหรือข้ันผลิตเพื่อบริโภค 

       2.2 พัฒนาคุณภาพบุคคลใหมีจิตท่ีสํานึกพ่ึงตนเองและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

    2.3 เพิ่มบทบาทบุคคลในหมูบานตอการควบคุมส่ิงแวดลอมหรือข้ันผลิตเพื่อจําหนาย 

3.   ระดับของการพึ่งตนเองสามารถแบงระดับความพยายามพ่ึงตนเองเปน 4 ระดับ  ดังนี ้
       3.1 ระดับระหวางประเทศ  ความพยายามพ่ึงตนเองในระดับนีมี้เปาหมายท่ีจะ

ปรับปรุงความสัมพันธและเพิ่มอํานาจการตอรอง  โดยใชการสรางความสัมพันธระหวางประเทศ
เพื่อปรับใหมีความรวมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 

        3.2  ระดับประเทศ  มีเปาหมายมุงตอบสนองความตองการข้ันพื้นฐานแกประชาชน
สวนใหญของประเทศ  โดยพยายามใชทรัพยากรในประเทศ  โดยใชการสรางความสมดุลระหวาง
เมืองกับชนบทหรือพยายามสรางความสมดุลระหวางรายรับ -  รายจาย 
 3.3 ระดับทองถ่ิน  เปาหมายหลักคือความสามารถพัฒนาไดของชุมชน  โดยให
ประชาชนมีสวนรวม 
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 3.4 ระดับบุคคลมีเปาหมายใหสมาชิกสามารถดํารงอยูไดในส่ิงแวดลอมทางกายภาพ
และสังคมปจจุบัน  โดยมุงใหเกิดประโยชนสูงสุดและตองไมคุกคามสภาพแวดลอมจนเกดิอันตราย  
พยายามใหประชาชนยนือยูบนขาของตนเองมากท่ีสุดเทา พยายามใชทรัพยากรทีมี่อยูในทองถ่ิน
อยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสงเสริมใหผลิตและกระตุนใหใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพิ่มยิ่งข้ึน 

ความพยายามพึ่งตนเองระดับบุคคลมีความสําคัญมาก เพราะความพยายามพึ่งตนเองใน
ระดับอ่ืน ๆ เกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือบุคคลมีความพยายามพ่ึงตนเอง  การพัฒนาคือการปรับปรุงความ
เปนอยูและคุณภาพของบุคคลในสังคมใหดีข้ึน  ท้ังนีข้ึ้นอยูกับการกระทําของบุคคลและทรัพยากร
ในสังคมท่ีเปนตัวกําหนดศกัยภาพของการพัฒนา  ถาคนในสังคมรูจกัการพึ่งตนเองแลวกจ็ะนําไปสู
ความพยายามพึ่งตนเองในระดับอ่ืนๆ ตอไป  ดังน้ันความพยายามพ่ึงตนเองระดับบุคคลจึงเปน
พื้นฐานของระดับอ่ืนๆ  (สุพรรณี  ไชยอําพร และสนิท  สมัครการ  2546  :  34-35) 

 
8.  แนวคิดวิสาหกิจชุมชน 

วิสาหกจิชุมชน  (community enterprise)  เกิดจากการรวมตัวกนัของชาวบานท่ีทําการ
ผลิตสินคาตามชุมชนหรือหมูบาน  มีการกระจายตัวอยูท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ  เดิมเปนการผลิต
เพื่อใชภายในครอบครัวหรือจําหนายภายในหมูบานของตนเองและหมูบานใกลเคียง  แตปจจุบันมี
การผลิตในลักษณะเชิงพาณชิยมากข้ึน  ดังมีผูใหความหมายไวหลายทานดังนี้   

วิสาหกจิชุมชน  หมายถึง  กิจการของชุมชนท่ีเกีย่วกับการผลิตสินคา  การใหบริการหรือ
กิจการอ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพัน  มีวิถีชีวิตรวมกัน  และรวมตัวกันประกอบ
กิจการ  ท้ังเปนนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไมเปนนิติบุคคล  เพื่อเปนการสรางรายไดและเพื่อการ
พึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน   และระหวางชุมชน  ดังนั้นวิสาหกจิชุมชนจึงประกอบดวยหลัก
สําคัญ  7 ประการ  ดังนี้  (กระทรวงมหาดไทย, แผนพับ  2548) 

1.  ชุมชนเปนเจาของและเปนผูดําเนินการ 
2.  ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน โดยใชวัตถุดิบ ทรัพยากร  ทุน แรงงานใน

ชุมชนเปนหลัก  
3.  ริเร่ิมสรางสรรคเปนนวัตกรรมของชุมชน 
4.  มีฐานภูมิปญญาทองถ่ินผสมผสานเปนฐานภูมิปญญาสากล 
5.  มีการดําเนนิการแบบบูรณาการ  เช่ือมโยงกิจกรรมตาง ๆ อยางเปนระบบ 
6.  มีกระบวนการเรียนรูเปนหัวใจ 
7.  มีการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชนเปนเปาหมาย 
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วิสาหกจิชุมชน  หมายถึง  ลักษณะการบริหารจัดการเปนแบบครอบครัว  มีการพึ่งพา
อาศัยซ่ึงกันและกันระหวางสมาชิกในชุมชน  สวนใหญเปนการผลิตเพือ่ใชภายในครัวเรือน  สวนท่ี
เหลือจึงนําไปจําหนายภายในทองถ่ินหรือทองถ่ินใกลเคียง  แตปจจุบันการผลิตเปนธุรกิจชุมชน
หรือเปนการผลิตในเชิงพาณชิยมากข้ึน  (วรกันต  จารุพพัฒน  2548 : 48)  

วิสาหกจิชุมชน  หมายถึง  การประกอบการโดยบุคคลในชุมชน  เพื่อการจัดการ “ทุน” 
ของชุมชนอยางสรางสรรค  เพื่อตอบสนองการพึ่งตนเองและความพอเพยีงของครอบครัวและ
ชุมชน  วิสาหกิจชุมชนไมใชธุรกิจชุมชนแตเปนการจัดการ “ทุน” ทุนท่ีนี้มีความหมายมากกวาเงิน
เพราะรวมทุกอยางท่ีชุมชนมีอยูแมยังไมไดพัฒนาเต็มศักยภาพก็ตาม ดังนั้น “ทุน” ของชุมชน
หมายถึง  ทุนธรรมชาติ   ทุนทรัพยากร  ทุนท่ีเปนผลผลิต  ทุนท่ีมีการสะสม  ทุนความรูภูมิปญญา  
ทุนทางสังคม (กฎเกณฑ) หรือความไวใจ  และความเปนพี่เปนนองภายในชุมชน  การจัดการทุน
เหลานี้ตองจัดการโดยชุมชนแตท่ีผานมาชาวบานจดัการแคเพียงบางข้ันตอนเทานั้น  จัดการตาม 
“วงจรธุรกิจ” ของบุคคลภายนอก  พอคา  ขาราชการ  และนักวิชาการ  แตไมไดจดัการตาม “วงจร
ชีวิต” ของตนเอง  (เสรี  พงศพิศ  และวิชิต  นันทสุวรรณ,  บรรณาธิการ  2545  :  211 – 212)  

วิสาหกจิชุมชน   หมายถึง  การท่ีชุมชนเปนเจาของและเปนผูดําเนินการ  ผลผลิตมาจาก
กระบวนการในชุมชน  ริเร่ิมสรางสรรคโดยชุมชน  ทําใหเกิดนวัตกรรม  ใชฐานภมิูปญญาทองถิ่น
ผสานภูมิปญญาสากล  ดําเนินการแบบบรูณการเช่ือมโยงกิจกรรมตางๆ ใหเปนระบบและเก้ือกูลกัน  
มีการเรียนรูเปนหัวใจ  และการพึ่งตนเองเปนเปาหมาย  (เสรี  พงศพิศ  2546 : 23)  

วิสาหกจิชุมชน เปนการจัดการทุนและทรัพยากรตาง ๆ อยางสรางสรรค  ไมใชการ
เลียนแบบเพ่ือการพึ่งตนเองและไมใชการผลิตเพื่อหวังผลกําไร  เพราะวิสาหกิจชุมชนไมใชธุรกิจ
ชุมชนแตเปนการผลิต  แปรรูปและจัดการเพ่ือการพึ่งตนเอง  เปนการคิดจัดการกับ “วัตถุดิบ” ท่ีมีอยู
และความรูภูมิปญญาดังเดิมอยางไรเพ่ือเปนหนาเปนตาของคนทองถ่ินได โดยคิดแบบพอมีพอกนิ
หรือพอเพียงมาใสไวในจิตสํานึก  (เสรี  พงศพิศ และ วิชิต  นันทสุวรรณ,  บรรณาธิการ. 2545 : 
217)  ดังนั้น  วิสาหกจิชุมชนกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว  จึงเปนกระบวนการสรางสรรคทาง
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน รวมท้ังเปนการประกอบการบนพ้ืนฐานการใชความรู  ภูมิปญญา  
วัฒนธรรม  และการใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนอยางรูคุณคา  เพื่อการพึ่งตนเองของครอบครัว  
ชุมชน  และระหวางชุมชน  โดยมุงประโยชนทางสังคมแกชุมชนมากกวาการแสวงหากําไรสูงสุด  
มุงตอการอยูรวมกันอยางสงบ การมีสุขภาพและคุณภาพชีวติท่ีดีของคนในชุมชนและมุงตอการ
รักษาระบบนเิวศนของสังคมโดยรวม  (สถาบันสงเสริมวิสาหกจิชุมชน  2548  :  4) 
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การพึ่งตนเองของชุมชนเปนรากฐานสําคัญของการทําวสิาหกิจชุมชน เพื่อแกไขปญหา
หนี้สิน  การปรับปรุงชีวิตใหมีความเปนอยูดีข้ึน  ตองมาจากพลังทางปญญา  พลังความรูท่ีไดจาก
การเรียนรูโดยเรียนรูวาตนเองมีอะไรดี  และจัดการอยางไรจึงทดแทนส่ิงท่ีซ้ือจากตลาดใหมากท่ีสุด
เพราะการลดรายจายเทากับการเพ่ิมรายได  ดังนัน้การผลิตกินเองใชเองอาจทําใหเกิดความม่ันคงได
โดยไมทําใหเปนหนี้  (เสรี  พงศพิศ  และวิชิต  นันทสุวรรณ ,  บรรณาธิการ.   2545 : 217 – 218)  
การทําวิสาหกจิชุมชนทําใหชุมชนมีระบบคิด  ระบบการจัดการท่ีชัดเจน  แยกแยะวาอะไรทําเพื่อกนิ  
เพื่อใช  อะไรท่ีเหลือกินเหลือใช  เพื่อนําออกสูตลาดใหญในนามของ “หนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภณัฑ” 
สรางการรวมตัวของชาวบานในการรวมกลุม  ทําใหชาวบานมีรายไดเพิ่มมากข้ึน  ชุมชนมีความ
เขมแข็ง  สามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน   

วิสาหกจิชุมชนเปน  “ระบบการจัดการ”  ท่ีเชื่อมโยงเขาสู “วงจรชีวิตของชุมชน”  
เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพึ่งพาตนเองดังมีการเปรียบเทียบวา  ระบบการจัดการนี้เปนปญญา
นําหนา  มีความคิดสรางสรรคเปนทหารเอกดานซาย  มีเครือขายองคกรชุมชนเปนทหารเอก
ดานขวา  ดังนั้นระบบการจัดการวิสาหกจิชุมชนจะสําเร็จไดเม่ือชาวบาน  “สอบผาน” และตอบ
คําถาม  3   ขอไดโดยวิธีคิดใหมและโดยการปฏิบัติจนไดผล  คือ 1) ทุน  2) ความรู 3) ตลาด   (เสรี  
พงศพิศ  และวชิิต  นันทสุวรรณ,  บรรณาธิการ.   2545  :  220 – 225)  

1. ทุน  หมายถึง  การลงทุนลงแรงโดยการใชทุนภูมิปญญาท่ีมีอยู  ถาใครใหอะไรจาก
ขางนอกเพยีงเพื่อ “เติมเต็ม” เทานั้น   ไมใชมาเปน “ตนทุน”  พวกเขารูดีวาทุนมาจากไหนคนนั้นกมี็
อํานาจในการตัดสินใจ  เปนคนกําหนด  ทุนมาจากพวกเขาพวกเขากก็ําหนดชีวิตของตนเอง  ทุน
แบบนี้เปนอํานาจ  เปนของแทท่ีชุมชนคนพบและนํามาใช 

2. ความรู  หมายถึง  ความรูความสามารถท่ีเรียนรูไดจากทองถ่ิน  จากผูรู  จากการ
ปฏิบัติพิสูจนทดลอง  ชาวบานพัฒนาความรูข้ึนมาเอง  จัดการเอง  การทําวิสาหกจิชุมชนตองการ
ความคิดสรางสรรคท่ีไดจากการผสมผสานและประยุกตความรูเกากบัความรูใหม เพื่อใหลงตวัใน
สถานการณวนันี้  ความรูเชนนี้เปนความรูท่ีเปนอํานาจ  ความรูท่ีสรางพลังใหกับชุมชน 

3. ตลาด  ตลาดท่ีใหญท่ีสุดคือหมูบาน  ตลาดหมูบานเปนของพอคาเชนเดียวกับตลาด
ในเมือง  พวกเขาสงสินคาไปตามหมูบานตาง ๆ ดวยเครือขายเสนสายของระบบอุปถัมภใหม  
โฆษณาทางโทรทัศน  วิทยุ  เปนตน  แตโอกาสทางตลาดของชุมชนยังมีถาชุมชนมีความเขมแข็ง
และประสานกันเปนเครือขาย  แตปญหาคือการสรางคานิยมใหมใหชุมชนไปพรอมกับการสราง
ผลิตภัณฑใหม ๆ ขาย “คุณคา”  ไปพรอมกับสินคาใหม  ขายขอมูล  ความรู  ไปพรอมกับผลิตภัณฑ
ใหมใหผูคนเกดิสํานึก  เหน็คุณคาและหันกลับมาใชเหมือนกับท่ีเกดิข้ึนในหลาย ๆ ชุมชน 
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ตลาดชุมชนคือตลาดเครือขาย  ระบบเศรษฐกิจชุมชนคือระบบการแลกเปล่ียน ถาหาก
แลกเปล่ียนเปนระบบจะฟนเศรษฐกิจและวางรากฐานเศรษฐกิจของประเทศไดอยางม่ันคง มีความ
ตองการใชเงินสดนอยลง  ทําใหเกิดการแลกเปล่ียนกลไกของระบบเศรษฐกิจระดบัรากหญาท่ีเปน
อํานาจแทจริงของชุมชน   วิสาหกจิชุมชนไมใชธุรกิจชุมชน  วิสาหกจิชุมชนมีแนวคิดเปนองครวม
และเกดิข้ึนเพือ่พึ่งตนเองไดหากคิดแบบรอบดานทําแบบผนึกพลัง  ถาคิดแบบองครวมและรอบ
ดานจะสรางสรรคเปนนวัตกรรมมีความหลากหลายในรูปแบบและเนือ้หา  พลังวิสาหกิจอยูท่ีความ
หลากหลาย    ความแตกตาง   ความเปนตัวของตัวเอง  อัตลักษณเฉพาะกลุม  เฉพาะผลิตภัณฑ  
ดังนั้นตลาดวสิาหกิจชุมชนมี 3 ประเภท คือ (สถาบันสงเสริมวิสาหกิจชุมชน  2548  :  21) 

1.  ตลาดพอเพียง  หมายถึง  ตลาดทองถ่ิน  ตลาดภายในชุมชน  และระหวางชุมชน
หรือในเครือขาย 

2. ตลาดผูกพัน  หมายถึง  ตลาดท่ีมีการตกลงหรือเซ็นสัญญาซ้ือขายระหวางองคกร  
หนวยงานนอกชุมชน   

3. ตลาดท่ัวไป  หมายถึง  ตลาดท่ีตองแขงขันกับคนอ่ืนในชุชน  ในเมือง หรือสงออก
ไปจําหนายตางประเทศ 

ดังนั้น  วิสาหกิจชุมชนจึงเปนการประกอบการของชุมชน  ท่ีไมไดวางเปาหมายไวท่ี
ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ  แตอยูท่ีความสุข  สุขภาวะโดยรวมของชุมชน  ชุมชนอยูดีมีสุข  
ชุมชนอยูเย็นเปนสุข  ถาไมมีวิสาหกกิจชุมชน  ไมมีระบบเศรษฐกจิชุมชน  ชุมชนไดแตรอความ
ชวยเหลือจากรัฐไมตางจากไมในกระถางถาเขารดนํ้ากส็ดช่ืน  เขาไมรดก็เหีย่วเฉา  ตองข้ึนอยูกับคน
อ่ืน  พึ่งตนเองไมได  กลายเปนระบบอุปถัมภท่ีชุมชนตองพึงพิงคนอ่ืนตลอดไป  

8.1  เครือขายวิสาหกิจชุมชน   

       ตามพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน  พ.ศ.  2548  เครือขายวิสาหกิจชุมชน  หมายถึง       
คณะบุคคลท่ีรวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงคในการจดัทํากิจกรรมอยางหน่ึงอยางใด  เพื่อประโยชน
ในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือขาย เพื่อสรางความสัมพันธระหวางกนัเปนเครือขาย  
เครือขายวิสาหกิจชุมชนเปนความสัมพันธระหวางคนหรือองคกรในทองถ่ิน  เพราะมีผูเช่ือมโยง
ชวยทําใหเกิดเครือขาย  ถาไมชวยก็ตางคนตางอยู  ตวัใครตัวมัน  อันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลง
ของสังคมท่ีบีบรัดใหผูคนดิน้รนทํากินเพือ่เอาตัวรอด  และระบบโครงสรางสังคมสมัยใหมไมเอ้ือ
ใหคนสัมพันธกัน  เชน  คนอยูใกลกนัในหมูเดยีวกนัไปมาหาสูชวยเหลือเกื้อกลูซ่ึงกันและกนั  
พึ่งพาธรรมชาติ  (สถาบันสงเสริมวิสาหกิจชุมชน  2548  :  34) 
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9.  แนวคิดเครือขาย 

เครือขายเปนคําทีใชแทนคําวา  “เครือขายทางสังคม” ในฐานะที่เขาใจวาเปน
ความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นระหวางมนุษย  เครือขายเปนความสัมพันธท่ีมีการเช่ือมโยงกนั   อาจเปนการ
เช่ือมโยงกันระหวางมนุษยและอาจหมายรวมถึงระบบการเช่ือมโยงกันของระบบโทรทัศน
อินเตอรเน็ต โดยมีการเช่ือมโยงกันอยางตอเนื่องมีรูปแบบหรือขนาดการเช่ือมโยงหลากหลาย  

เครือขายทางสังคม   หมายถึง   ความสัมพนัธกันของมนษุยภายในสังคม   ท้ังในระดับ
บุคคล   บุคคลกับกลุม   กลุมกับกลุม   และกลุมกบัเครือขาย   โดยอธิบายถึงพฤติกรรมและ
ความสัมพันธท่ีโยงใยกับส่ิงตาง ๆ  เชน  การทํากิจกรรม   การส่ือสาร  การแลกเปล่ียนความรู     
การพึ่งพาอาศัยกัน  เปนตน  โดยมีเปาหมาย   มีวตัถุประสงค  และความตองการบางอยางรวมกนั         
มีการปฏิบัติกันอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาพอสมควร  เครือขายในสังคมมนุษยมีการกระจายตาม
หนวยตาง ๆ ของสังคม หากมองในมิติความสัมพันธท่ีบุคคลเปนสวนหนึ่งของเครือขาย   เครือขาย
มีความสัมพันธกับแบบแผนของบุคคลและกลุมคนโดยเกี่ยวของกันทางกิจกรรม   การปฏิสัมพันธ
ระหวางกันและความสัมพันธใกลชิด   (พระมหาสุทิตย   อาภากโร   2547  : 6)  ดงันั้น  เครือขาย
ทางสังคม  หมายถึง  ความสัมพันธ  ความรวมมือกัน  เพื่อใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยให
ปจเจกและองคกรท่ีเปนสมาชิกของเครือขายมีการรักษาความเปนอิสระและเอกลักษณของตน   

9.1  การกอตัวของเครือขาย 

       การสรางเครือขายควรใหสมาชิกในเครือขายมีความสัมพันธกันและมีความเปน
อิสระในการกอตัวของเครือขาย  ท้ังเกิดจากการจัดต้ังและการสนับสนุนของภาครัฐและเอกชนตาง 
ๆ   เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและเกดิข้ึนเพราะสถานการณเปนตัวกําหนด   ซ่ึงขออธิบายถึง  3  ดาน
ตามลักษณะของการกอตัว  (พระมหาสุทิตย    อาภากโร   2547  :  109)   ดังนี ้

 9.1.1 เครือขายท่ีเกิดข้ึนจากการจัดต้ังและการสนบัสนุนของภาครัฐและเอกชน   
เครือขายนี้เปนเครือขายท่ีภาครัฐหรือหนวยงานตาง ๆ ตองการสงเสริมหรือจัดต้ัง  เพื่อใหสอดคลอง
กับการพัฒนาตามแนวทางของนโยบายรัฐบาล  เพื่อเพ่ิมศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองได  

9.1.2 เครือขายท่ีเกดิข้ึนเองตามธรรมชาติ  เกิดข้ึนจากการรวมแรงรวมใจของฝาย
ตาง ๆ ท่ีเห็นความจําเปนของการเรียนรูและแกไขปญหารวมกันและรวมตัวกันเปนเครือขาย  มีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  ประสบการณ  รวมท้ังการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน  สมาชิกมีแนว
ทางการดําเนนิงานเปนอิสระ  ความสัมพันธของเครือขายนี้ไมซับซอนมีความยดืหยุนและมีความ
สอดคลองกับบริบทท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
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9.1.3 เครือขายท่ีเกดิข้ึนโดยสถานการณเปนตัวกําหนด  เกิดจากสถานการณหรือ
ประเด็นปญหาท่ีทุกฝายเหน็วาจําเปนตองใชเครือขายในการแกปญหา  และสรางพลังแหงการเรียนรู 
เครือขายนี้เกดิข้ึนหลังจากสถานการณนัน้เกิดการสุกงอม  โครงสรางของเครือขายนี้มีการรวมพลัง
บนฐานของการตอสูและการเรียกรอง  เพื่อปกปองและรักษาสิทธิของตนเองในการพัฒนา   

พระมหาสุทิตย   อาภากโร   (2547 : 84)  กลาววา   การแบงประเภทและรูปแบบของ
เครือขายมีความแตกตางตามนิยามและกิจกรรมแตละกลุม หรือผูใชกิจกรรมเครือขายกําหนดข้ึน   
โดยพระมหาสุทิตยกลาวถึง เกณฑการจัดประเภทและรูปแบบของเครือขาย   เพื่อใหเหมาะสมกบั
การประยกุตใชในการเสริมสรางการเรียนรูทุกฝาย   ดังนี้    

1. เครือขายเชิงพืน้ท่ี  (Area)  คือ  การรวมตัวของกลุม   องคกร  เครือขาย  ท่ีอาศัย
พื้นที่รูปธรรมหรือพื้นท่ีดําเนินการเปนปจจัยหลักในการทํางานรวมกนั   อาศัยกจิกรรมที่เกิดข้ึนใน
พื้นที่เปนเปาหมายนําทาง และเปนการพฒันาบูรณาการท่ีไมแยกสวนตาง ๆ  ออกจากกนั   โดยเอา
พื้นที่เปนท่ีตั้งแหงความสําเร็จในการทํางานรวมกนัของทุกฝาย 

กิจกรรมและความสัมพันธของเครือขายเชิงพื้นท่ี ตองอาศัยพื้นท่ีทางกายภาพเปนฐาน
กําหนดกิจกรรมและประเดน็ปญหาคือ  การเช่ือมโดยกลุม   องคกร   และเครือขายยอยในพื้นท่ีให
เขารวมปรึกษาและหาแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนรวมกัน โดยกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนมีความสัมพันธ
ดานวัฒนธรรม   สังคม  เศรษฐกิจ   และการใชทรัพยากรท่ีมาจากพ้ืนท่ีเปนสําคัญ 

โครงสรางความสัมพันธของเครือขายเชิงพืน้ท่ี มีลักษณะกระบวนการทํางานท้ังแนวตั้ง
และแนวราบ   โดยมีการรวมศูนยกจิกรรมเขาสูสวนกลางในระดับพืน้ท่ีใหญ   และมีศูนยประสาน
ยอยในพื้นท่ีขนาดเล็ก เพื่อใหเกิดกิจกรรมการส่ือสารและความเคล่ือนไหว  มีแกนนาํผูประสานงาน   
และคณะทํางานในเครือขายมารวมผลักดนักิจกรรมใหกลุม  องคกร และครือขายยอยทํางานตาม
หนาท่ีและภารกิจของตน ในขณะท่ีความสัมพนัธในแนวราบมีการประสานเครือขายยอยตาม
ประเด็นท่ีมีอยูในพื้นท่ีแลวมากําหนดกิจกรรมรวมกัน 

2.  เครือขายเชิงประเด็นกิจกรรม   (issue   network)   คือ เครือขายท่ีใชประเด็นกิจกรรม
หรือสถานการณท่ีเกดิข้ึนเปนปจจยัหลักในการรวมกลุมองคกร  โดยมองขามมิตเิชิงพื้นท่ีมุงเนน
การจัดการในประเด็นกิจกรรมนั้น ๆ  อยางจริงจัง   และพัฒนาใหเกิดความรวมมือกบัภาคีอ่ืนท่ี
เกี่ยวของ โดยลักษณะโครงสรางเครือขายเชิงประเด็นกจิกรรมสามารถแบงโครงสรางตามประเด็น
กิจกรรมและความสนใจของฝายตาง ๆ ท้ังภาครัฐ  เอกชน   และภาคประชาชน โดยไมยดึติดกับ
พื้นที่ดําเนินการแตใชหลักของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเปนตัวกําหนดความเปนเครือขาย  เชน  เครือขาย
ภูมิปญญาชาวบาน  เปนตน 
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เครือขายเชิงประเด็นกิจกรรมเกิดข้ึนจากประเด็นปญหา และความสนใจของผูทํางานใน
กิจกรรมนั้น ๆ  และหาแนวรวมกจิกรรมการทํางานของเครือขายเชิงประเด็น  สวนใหญมีลักษณะ
การทํางานในแนวราบเพราะเกิดสนใจในประเด็นปญหาเดียวกันของปจเจกบุคคล  กลุม   องคกร  
และเครือขายที่รับผลกระทบจากปญหาท่ีเกิดข้ึน   ในขณะท่ีโครงสรางความสัมพันธมีท้ังแนวตั้ง
และแนวราบโดยมีเครือขายหลักใหการสนับสนุนเครือขายยอย   ซ่ึงตางมีความเปนอิสระในการ
ดําเนินงานกับประเด็นนั้น ๆ   ภายใตศักยภาพของตนเอง 

3.  เครือขายแบงตามโครงสรางหนาท่ี  (Functional  structure)  คือ  เครือขายท่ีเกิดข้ึน
โดยอาศัยกิจกรรมและการกอตัวของกลุมผลประโยชนในสังคม   มีแนวการแบงเปนเครือขาย
ภาครัฐ   ภาคประชาชน   ภาคธุรกิจเอกชน   และภาคองคกรพัฒนาเอกชน   โดยเครือขายตาง ๆ  
มุงเนนการดําเนินการภายใตกรอบแนวคิด   หลักการ   วัตถุประสงคและเปาหมายหลักของ
หนวยงานหรือโครงสรางหลักของกลุมผลประโยชนนัน้ ๆ 

ลักษณะโครงสรางของเครือขายประเภทนี ้ มีการกอตัวตามภารกจิของกลุมผลประโยชน                
โดยกลุมผลประโยชนอาจใหการสนับสนนุจัดต้ังเครือขาย  หรือเสริมสรางกระบวนการเรียนรูและ
มีกระบวนการพัฒนาท่ีสอดคลองกับภารกิจ   กจิกรรม   และเปาหมายหลักของกลุมงานนั้น ๆ   อาจ
รวมตัวกันเปนเครือขายเชิงพืน้ท่ีและเครือขายประเด็นกจิกรรมได  ถาแตละฝายเล็งเห็นความสําคัญ
ในการรวมพลังเพื่อการแกไขปญหาในภาพรวม    

กิจกรรมความสัมพันธเครือขายแบงตามโครงสรางหนาท่ี มีกิจกรรมและความสัมพนัธท่ี
ทับซอนกันอยู  สวนใหญเปนฝายตาง ๆ  ท่ีพยายามสรางพื้นท่ีทางสังคม  โดยแตละกลุม
ผลประโยชนตางพัฒนากจิกรรมรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายในภาคสวนตนเอง  
ดังนั้นกจิกรรมที่เกิดข้ึนของเครือขายประเภทนี้ จึงมีความหลากหลายตามภารกิจของภาคสวนนัน้   
อยางไรก็ตามเครือขายแตละภาคสวนอาจมีการประสานความสัมพันธกนั   โดยผานชองทางการ
ส่ือสารและการทํางานกิจกรรมรวมกัน   โดยอาศัยประเด็นกิจกรรมในการเช่ือมโยง 

ดังนั้น  การสรางเครือขายทางสังคมจึงสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของกลุม  เปนการสราง
ความสัมพันธกันของมนุษยในสังคมท้ังในระดับบุคคล   บุคคลกับกลุมและกลุมกบักลุม  ดวยการ
ทํากิจกรรมการส่ือสาร   การแลกเปล่ียนความรู   การพึ่งพาอาศัยกัน   โดยมีเปาหมาย   วัตถุประสงค  
และความตองการบางอยางรวมกัน  มีการปฏิบัติกันอยางตอเนื่องและมีระยะเวลา  ความสัมพันธ
และความรวมมือกันของเครือขายจึงทําใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกนั 
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10.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

จากผลการวิจยัตางประเทศของนักวิชาการท่ีสนใจเร่ืองครอบครัวและอํานาจ  วจิัยเร่ือง
ครอบครัวท่ีมีผูอางอิงอยูเสมอก็คือ  P.G.  Herbst  (1954)  อางถึงใน  กัลยา  ผองเมฆินทร  2534 : 
31)  ถือเปนจุดเร่ิมตนของการนําแนวทรรศนแบบรูปนัยมาวจิัยเร่ืองอํานาจครอบครัว และ
ประยุกตใชทฤษฎีสนามของ Lewin ในจิตวิทยาสังคมเพ่ือสรางมโนทัศนวา  การปฏิสังสรรค
ระหวางคูสมรสประกอบดวย มิติเกี่ยวกับกิจกรรม  มิติเกี่ยวกับการตัดสินใจ  และนิยามความหมาย
ของ “อํานาจ” วาเปนความสามารถท่ีควบคุมมิติการตัดสินใจ  การปฏิสังสรรคท้ังในสวนท่ีเปน
กิจกรรมและมีเปนการตัดสินใจน้ันถูกประเมินโดยการวัดวา ใครในครอบครัวทําส่ิงนั้นส่ิงนี ้  และ
ใครเปนผูตัดสินใจเกี่ยวกับเร่ืองเหลานั้น   

บทบาทสตรีในการทํางานเชิงเศรษฐกิจ  ทําใหสตรีหรือภรรยามีบทบาทมากข้ึนตอความ
อยูรอดของครอบครัว  หรือการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  ผลทางออมยอมเปนไป
ไดวาทําใหสตรีเร่ิมมีสิทธิมีเสียงในครอบครัวมากข้ึน  (สุดสวาท  ดศิโรจน  2533 : 124)  ดังนัน้
ฐานะของสตรีหรือภรรยาในครอบครัวยุคปจจุบันจึงมีแนวโนมไปสูความเสมอภาค  
(Eqalitarianism)  เทาเทียมกับบุรุษหรือสามีมากข้ึน  การทํางานเชิงเศรษฐกิจของสตรีจึงหมายถึง
การมีสวนรวมรับผิดชอบในดานการทํามาหากิน ทําใหภรรยามีสิทธิมีเสียงมากข้ึนในครอบครัวและ
สังคมโดยรวม  การเปล่ียนแปลงนี้ยอมสงผลกระทบตอความสัมพนัธระหวางสามีและภรรยา ท่ี
เกี่ยวกับโครงสรางอํานาจภายในครอบครัว   โดยเฉพาะอํานาจการตดัสินใจและความคาดหวังเร่ือง
อํานาจของภรรยา 

เม่ือสตรีเร่ิมมีบทบาทและเร่ิมเปนท่ียอมรับในสังคม  สตรีจึงเร่ิมแสวงหา “อํานาจ” 
(Power) เพราะอํานาจกลายเปนส่ิงสําคัญ ท่ีอางอิงในการแสวงหาความรูเกี่ยวกบัโครงสรางการ
ปฏิสังสรรคในครอบครัวโดยเฉพาะนกัสังคมวิทยา  ครอบครัวท่ีวิจยัเกีย่วกับการแตงงานและการ
ปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว Bewestedt  กลาววา  เนื่องจากอํานาจพ้ืนฐานสําคัญท่ีสุด
ประการหน่ึงของการปฏิสังสรรคทางสังคมท้ังหมด  อํานาจใชในการอธิบายสาเหตุของทุกส่ิงต้ังแต
ความขัดแยงระหวางชาติจนถึงความขัดแยงระหวางคูสามีภรรยา  Olson  and Cromwell  1975 : 3 
อางถึงใน  กัลยา  ผองเมฆินทร  2533 : 124  

ความหมายของอํานาจจึงถูกพรรณนาไปแตกตางกัน  ถามองยอนไปท่ีวรรณกรรม
เกี่ยวกับการแตงงานและอํานาจครอบครัว  ความสับสนในการนิยาม “อํานาจ” ไดปรากฏข้ึนอยาง
มาก  กระแสหนึ่งเหน็วาการกระทําทางสังคมทุกส่ิงเปนการใชอํานาจ  มีเร่ืองของอิทธิพล  
(Influence)  การควบคุม  (control)  สิทธิอํานาจ  (authority)  อํานาจการครอบงํา  (dominance)  การ
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ยืนยนัหรือปองกันสิทธิของเจาตัว  (asswetiveness)  และการทําการตัดสินใจ  (decision-msking)  
ท้ังหมดเปนส่ิงท่ีถูกใชในการพรรณนาเร่ืองอํานาจ  ส่ิงเหลานี้นําไปสูการมีอํานาจในครัวเรือน  
เพราะเม่ือใดท่ีสตรีไดรับการยอมรับและเร่ิมมีบทบาทในสังคม  จะทําใหสตรีเขาถึงส่ิงท่ีเรียกวา
อํานาจโดยเฉพาะอํานาจในครัวเรือน เพราะเปนความสามารถ(ศักยภาพหรือความสามารถที่แทจริง) 
ของปจเจกบุคคลผูเปนสมาชิกในครอบครัวในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของสมาชิกคนอ่ืน ๆ ใน
ครอบครัว 

ดงันั้นผูวจิัยคิดวา  เม่ือใดสตรีมีบทบาทในสังคม  โดยเฉพาะกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ี
สรางรายไดใหกับครอบครัว  ยอมสงผลใหสตรีเหลานี้เร่ิมมีอํานาจ  มีช่ือเสียง  และนําไปสูการ
พึ่งตนเอง   โดยเฉพาะอํานาจในครัวเรือน  กลาวคือ  เปนความสามารถในเชิงศักยภาพหรือ
ความสามารถอันแทจริงของปจเจกบุคคลในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของสมาชิกคนอ่ืน ๆ ใน
ครอบครัว  เพราะการมีบทบาทและอํานาจในครัวเรือน  เปนเหตุผลใหสามารถนําสตรีเหลานี้ไปสู
สังคมของการเปนผูนําและไมตองเปนผูตามอีกตอไป  คํากลาววา  “บุรุษเปนผูนํา  สตรีเปนผูตาม”  
อาจใชไมไดในสังคมไทยปจจุบัน  เพราะสตรีปจจุบันสามารถแสดงพลังและอํานาจใหสังคมได
ประจักษ 
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บทท่ี  3   
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย “บทบาทและสถานภาพสตรีในเศรษฐกิจระดับครัวเรือน กลุมดอกไม

ประดิษฐจากผาใยบัว  ตําบลคุงกระถิน  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี ” ผูวิจัยแบงวิธีดําเนินการวิจยั
ออกเปน  5  ประเด็น  ดังนี้คือ 

1. รูปแบบการวิจัย 

        การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชิงคุณภาพ  เปนการเก็บขอมูลภาคสนามและเก็บขอมูล
จากเอกสารเปนสวนประกอบ เพื่อใหขอมูลมีความนาเชื่อถือและครอบคลุมประเด็นท่ีตองการวจิยั      
รูปแบบการเกบ็ขอมูลภาคสนาม  ผูวิจยัใชวิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม  การสัมภาษณ  โดยใช
แนวคําถามและการสัมภาษณระดับลึกกับผูท่ีเกี่ยวของ  เชน  ประธานกลุม  รองประธานกลุม  และ
สมาชิกในกลุม  ในระหวางการเก็บขอมูลผูวิจัยขออนญุาตใชเคร่ืองบันทึกเทป  เพ่ือใหไดขอมูลท่ี
ครบถวนและสมบูรณ  หลังจากการเก็บขอมูลเรียบรอยแลวผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาเรียบเรียงและจัด
หมวดหมูเพื่อนํามาใชในการวิเคราะหและนําเสนอผลการดําเนินการวจิัยตอไป 

2. การเลือกพื้นท่ีวิจัย 

       พื้นท่ีการวิจัยคร้ังนี้คือ  กลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว  ตําบลคุงกระถิน  อําเภอ
เมือง  จังหวัดราชบุรี  ในการเลือกวิจัยกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัวยดึหลักสําคัญคือ  เปนกลุม
ท่ีมีรวมกลุมกนัอยางเขมแข็งและสามารถพึ่งตนเองได  ท้ังนี้เพราะสตรีนําภูมิปญญาทองถ่ินมาเปน
ตนทุนสําคัญในการผลิตและนํามาประกอบเปนอาชีพ  เพื่อเพ่ิมรายไดใหกับตนเอง  ครอบครัว  และ
ชุมชนนําไปสู “การอยูดกีินดี” ของครอบครัว  จากความสําคัญของปญหาเปนเหตุจูงใจใหผูวจิัย
สนใจ “บทบาทและสถานภาพสตรีในเศรษฐกิจระดับครัวเรือน กลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว  
ตําบลคุงกระถิน  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี”  ท่ีมีผลตอการยอมรับบทบาทและสถานภาพสตรีใน
เศรษฐกิจระดบัครัวเรือนมากข้ึน  ดังนั้นกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว  ตําบลคุงกระถิน  อําเภอ
เมือง  จังหวัดราชบุรี  จึงถือวาเปนพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการวิจยัเปนอยางยิ่ง 
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3.   ขั้นตอนการเก็บรวมรวมขอมูล 
3.1 การศึกษาเอกสาร   

               ชวงแรกของการเกบ็ขอมูลเปนการเก็บขอมูลจากเอกสารและงานวิจยัท่ี
เกี่ยวของท้ังจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ 

3.2 การเก็บขอมูลภาคสนาม   

               หลังจากเลือกกลุมดอกไมประดษิฐจากผาใยบัว ตําบลคุงกระถิน  อําเภอเมือง  
จังหวดัราชบุรี  ท่ีตองการใชเปนพื้นท่ีในการวิจัยท่ีเหมาะสมแลว     ผูวิจัยไดสรางแนวคําถามเพ่ือใช
เปนแนวทางในการสัมภาษณ  โดยยึดปญหาการวิจยัและวัตถุประสงคเปนแนวทางในการกําหนด
แนวคําถามเพือ่ใหครอบคลุม “บทบาทและสถานภาพสตรีในเศรษฐกจิระดับครัวเรือน  กลุมดอกไม
ประดิษฐจากผาใยบัว  ตําบลคุงกระถิน  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี” หลังจากสรางแนวคําถามเพือ่
ใชเปนแนวทางการสัมภาษณและปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธแลว  ผูวิจยันําแนวคําถามท่ี
สรางข้ึนไปทดสอบสัมภาษณ เพื่อดูความชัดเจนและความครอบคลุมเนื้อหาท่ีตองการวิจัย  ซ่ึงผูให
ขอมูลเหลานี้เรียกวา  “ผูใหขอมูลหลัก”  (Key  Informant)  แลวนํากลับมาแกไขขอบกพรองท่ีพบ
กอนนําไปใชในการสัมภาษณจริงตอไป 

ข้ันตอนการลงสัมภาษณระดับลึก  ผูวิจยัลงสํารวจพื้นท่ีตําบลคุงกระถินและทําการเก็บ
ขอมูลเบ้ืองตนพรอมท้ังวางแผนในการเก็บขอมูล  และส่ิงท่ีขาดไมไดคือการสรางความสัมพันธกับ
คนในชุมชนพรอมแนะนําตัวผูวิจยัใหสมาชิกกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัวรูจกั วาเปนใคร  มา
จากไหน   มาทําอะไร  แลวทําการสอบถามขอมูลเบ้ืองตนของกลุม  จากนั้นผูวิจยัเร่ิมสราง
ความสัมพันธกับประธานกลุม  รองประธานกลุม  และสมาชิกในกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว 
ดวยการพูดคุยถึงความเปนอยูของแตละครอบครัว เม่ือเขามาเปนสมาชิกกลุมดอกไมประดิษฐจาก
ผาใยบัวแลวมีผลตอครอบครัวทางดานใดบาง  มากนอยเพียงใด  เพื่อสรางความสัมพันธกับทุกทาน  
และใหทุกทานเกิดความไวใจและกลาท่ีใหขอมูลตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนแกผูวิจยั  ในระหวาง
สัมภาษณผูวิจยัสังเกตกรรมวิธีในทําดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว  วัสดแุละอุปกรณท่ีใช  และความ
เปนกันเองของชาวบานระหวางการสัมภาษณ  โดยผูวิจัยเร่ิมสัมภาษณประธานกลุมกอนถึงการ
กอต้ังกลุม  ในการสัมภาษณผูวิจยัเปนผูสัมภาษณเองทั้งหมดและไดขออนุญาตใชเคร่ืองบันทึกเสียง  
ถายรูป  พรอมท้ังจดประเดน็สําคัญในการสนทนากับผูใหขอมูลหลักทุกทานโดยใชคําถามลักษณะ 
“ตะลอม” เพื่อใหไดขอมูลอยางละเอียดถ่ีถวน   
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3.3 บุคคลหลักในการสัมภาษณ 

 บุคคลหลักในการสัมภาษณ  คือ  สมาชิกกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว  ตําบล
คุงกระถิน  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  จํานวนท้ังส้ิน 15  คน  โดยเฉพาะประธานกลุม  และรอง
ประธานกลุมถึงการกอต้ังกลุม  บทบาทและสถานภาพของตนเองในครอบครัว  รายได  และการ
ยอมรับจากสังคม  จากนั้นผูวิจัยทําการจัดเก็บขอมูลใหเปนหมวดหมู  เชน  การสัมภาษณท่ีเกี่ยวของ
กับการจัดต้ังกลุมดอกไมประดิษฐแลวทําการจัดเก็บขอมูลใหอยูในหมวดหมูเดยีวกัน เพื่อสะดวก
ตอการสรุปขอมูล  จากนัน้ผูวิจยัทําการสัมภาษณผูใหขอมูลรายอ่ืน ๆ ตอไปจนกวาผลขอมูลของ
การสัมภาษณไมมีขอมูลใหมเกิดข้ึนอีกหรือท่ีเรียกวา “ถึงจุดอ่ิมตัว” แลวจึงหยุดการสัมภาษณ  
หลังจากนัน้ผูวิจัยนําขอมูลจากการสัมภาษณมาทําการวิเคราะห  อภปิราย  และสรุปผลการวิจัย   
ดังนั้นการสัมภาษณโดยใชวธีิเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ จงึไมสามารถระบุจํานวนผูใหขอมูลแนนอน
ลวงหนาได   

3.4  การบันทึกและการรวบรวมขอมูล   

       การบันทกึและการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยใชการสัมภาษณระดับลึก (Indepth 
Interview)  โดยอาศัยขอมูลการสังเกตแบบไมมีสวนรวมระหวางการสนทนา  เนื่องจากบทบาทและ
สถานภาพสตรีในเศรษฐกิจระดับครัวเรือน  กลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว  ตําบลคุงกระถิน  
อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี เปนเร่ืองลึกซ้ึงจึงตองใชระยะเวลาในการสัมภาษณเพื่อใหไดคําตอบ  
ดังนั้นความยดืหยุนในการสนทนาจึงถือวามีความสําคัญ  การสัมภาษณระดับลึกชวยใหผูสัมภาษณ
สามารถอธิบายใหผูถูกสัมภาษณเขาใจวัตถุประสงคของการวิจยั  และสามารถตรวจสอบความ
เขาใจกนัได  เนื่องจากผูวจิัยมีโอกาสไดสังเกตทาที  บุคลิกภาพของผูใหสัมภาษณ  รวมถึงสามารถ
ลําดับความคิดและปรับปรุงวธีิการสัมภาษณ  โดยการตะลอมถามใหผูถูกสัมภาษณยอมเปดเผย
ความจริงใหมากท่ีสุด  ท้ังนี้ผูสัมภาษณระมัดระวังเร่ืองคําถามท่ีเปนการช้ีนําการเสนอความคิดเหน็
สวนตัว  โดยใชแนวคําถามท่ีพัฒนาจากกรอบแนวคิดในบทท่ี 2 เปนพืน้ฐานในการสัมภาษณ   เพื่อ
ใชเปนแนวทางในการกําหนดประเดน็ตาง ๆ  ใหครอบคลุมคําถามของการวิจยัเร่ือง  “บทบาทและ
สถานภาพสตรีในเศรษฐกิจระดับครัวเรือน  กลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว  ตําบลคุงกระถิน  
อําเภอเมือง  จงัหวดัราชบุรี”   ดังนั้นในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวจิัยเชิงคุณภาพนี้  จาํนวนผูให
ขอมูลหลักจึงไมสามารถกําหนดจํานวนบุคคลท่ีแนนอนได  จนกวาผูวจิัยจะไดรับขอมูลท่ีเรียกไดวา  
“ถึงจุดอ่ิมตัว” 
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บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
ประวัติความเปนมาของกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว 

กลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบวั  ตําบลคุงกระถิน  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  เกดิจาก
เร่ิมแรกสตรีตําบลคุงกระถินรวมตัวกันในนามของกลุมสตรีแมบาน  โดยมีคุณบุญชวย  ปานดารา  
เปนประธานกลุมสตรีแมบานตําบลคุงกระถินในตอนนั้น  และคุณบุญชวย  ปานดารา  เล็งเห็นวาใน
ตําบลคุงกระถินยังไมมกีารรวมกลุมในดานการประกอบอาชีพ และสวนใหญยังวางงานไมมีรายได  
ประกอบกับคณุดวงเนตร  ปานดารา  บุตรสาวมีความรู  ความชํานาญดานการทําดอกไมประดษิฐ
จากผาใยบวั  จึงมีแนวคดิริเร่ิมจัดตั้งเปนกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบวัขึ้นในป พ.ศ. 2546   
ในชวงแรกมีผูสนใจเพยีง  5  คน  แตปจจบุนัมีสมาชิกทั้งสิ้น  15  คน 

 
เมื่อกอนเปนกลุมสตรีแมบานมากอนแลวมารวมตัวกันเปนกลุมนี้ ตอนนั้นแมพี่เปน

ประธานประธานกลุมแมบานมากอน พอเปลี่ยนกลุมก็มาเปนประธานกลุมดอกไมประดิษฐ
เมื่อกอนที่นี่ไมมีอะไรเลยเลยรวมกลุมกันใหทุกคนมีอาชีพมีเงินใช  พี่กับแมก็ชวยกันสอนคนใน
ชุมชนที่ชอบงานตรงนี้ดวยทุนของตัวเอง  แตพอนานเขาก็เริ่มมีคนสนใจมาเปนสมาชิกเพิ่มขึ้น  
ตอนนี้มี  15  คน  (ดวงเนตร   ปานดารา  2551) 

 
 
ในอดีตกอนกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัวจะเกิดขึ้น  สตรีสวนใหญอยูบานทาํงาน

บานสตรีจึงมีบทบาทและสถานภาพเปนเพียงผูอยูบานดูแลบานเทานัน้  สวนบุรุษมหีนาที่ออกไปหา
เงินมาจุนเจือครอบครัว  แตเมื่อสภาพสังคม  เศรษฐกจิ  และการเมืองเริ่มเปลี่ยนแปลงไป  สตรีเดิม
เคยมีพื้นทีจ่ํากดัอยูเพยีงภายในบาน ตองออกสูสังคมของการทํางานนอกบานเพื่อนํารายไดมาจุนเจือ
ครอบครัวเปนผลใหเกิดความเสมอภาคในดานเศรษฐกิจ ดังเชน  สมาชิกกลุมดอกไมประดิษฐจาก
ผาใยบัว เนือ่งจากรายไดบุรุษเพียงฝายเดียวไมเพยีงพอสําหรับคาใชจายในครอบครัว  แตละ
ครอบครัวจึงหาวิธีเพิ่มรายรับและลดรายจาย  ดังนัน้ผูวิจยัคิดวา  สตรีเมือ่มาทํางานนอกบานมีรายได
และหนัมาพึ่งพาตนเอง  สงผลใหสตรีมีบทบาทและสถานภาพทางสงัคมมากขึ้นโดยเฉพาะบทบาท
และสถานภาพในเศรษฐกิจระดับครัวเรือน  เชน  การควบคุมคาใชจายในครอบครัว         การดูแล
ความเปนอยูของสมาชิกในครอบครัว  ตลอดจนการมีอํานาจตัดสินใจในครัวเรือนมากขึ้น 
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เมื่อกอนผูหญิงท่ีนี่ไมไดทํางาน  เปนแมบานเฉย ๆ  บางก็ทําสวนทําไร  แตพอมันเริ่ม
เปลี่ยนไปผูหญิงตองออกมาทํางานเพื่อชวยผูชายในการหาเงินมาใชในครอบครัว  ทําใหผูชาย
ยอมรับผูหญิงใหดูเลยควบคุมคาใชจายในบาน  เปนคนตัดสินใจเรื่องการเรียนของลูก  รวมถงึ
การซื้อของกินของใชดวย  (อุไร  แลนวารี  2551 ) 

เมื่อกอนผูชายเปนคนหาเลี้ยงครอบครัวคนเดียว แตเดี๋ยวนีผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้น  ผูชาย
จะใหผูหญิงเปนคนดูแลทุกอยางในบาน  จัดการทุกอยางในบาน  เพราะผูหญิงเดี๋ยวนี้ใชฝมือท่ีมี
มาใชในการประกอบอาชีพ  ทําใหผูหญิงเริ่มมีบทบาทในครอบครัวมากขึ้น  และมีเงินเขามามา
ใชจายในครัวเรือน  (สุวัฒน  กอประเสริฐสุด  2551) 

 
ในชวงแรกของการตั้งกลุมดอกไมประดษิฐจากผาใยบัว  ชาวชุมชนตําบลคุงกระถินยัง

ไมเห็นความสาํคัญของการจัดตั้งกลุม  เนื่องจากกลุมดอกไมประดษิฐจากผาใยบวัยังไมมีผลงาน
และ ยังไมมีช่ือเสียง  แตคุณบุญชวย  ปานดารา  และคุณดวงเนตร  ปานดารา  ไดนําความรูที่ตนเอง
มีมาเริ่มฝกหัดใหกับชาวชุมชนตําบลคุงกระถินที่สนใจ และใชบริเวณบานเปนสถานที่ในการ
ฝกสอนโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งส้ิน  ชวงแรกฝกหดัทําดอกเฟองฟากอนเพราะเปนดอกไมที่ทาํ
ไดงายเมื่อฝมอืของสมาชิกในกลุมเริ่มพัฒนาและปรับปรุงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแลว  สมาชิกในกลุม
จึงเริ่มเรียนรูและฝกหัดทําดอกไมประดษิฐจากผาใยบัวในรูปแบบใหม ๆ ที่มีความละเอียดมากขึ้น  
เชน  ดอกกลวยไมประเภทตาง ๆ  ดอกเข็ม  ดอกเบญจมาศ  ดอกเยียร  เปนตน  โดยนําดอกไมจริง
มาวางเปนตนแบบแลวแกะลายทําตาม  จนกระทั่งสามารถพัฒนาฝมือใหมีรูปแบบคลายของจริง
มากที่สุด  และดวยฝมือดังกลาวทําใหสินคาของกลุมดอกไมประดษิฐจากผาใยบวัไดรับการยอมรบั 
การพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่องถึงจนปจจุบัน   

 
ในชวงแรกของการตั้งกลุมมีคนสนใจ 4-5 คน  แตเราก็สอน  แลวยังออกคาใชจายใหหมด

ท้ังวัสดุอุปกรณ  ชวงแรกสอนทําดอกเฟองฟาเพราะทํางายกวาดอกอื่น พอทําไดแลวคอยสอนให
ทําดอกอื่น ๆ ท่ียากขึ้น  เชน  ดอกกลวยไม  ดอกเข็ม  ดอกเยียร  โดยใชของจริงมาวางเพื่อเทียบ
เปนตนแบบตัวอยาง  จนพัฒนาใหคลายของจริงใหมากที่สุด  (ดวงเนตร  ปานดารา  2551) 

 
ในป  พ.ศ.  2547  สินคาของกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบวั  ไดรับการคัดสรรใหเปน

สุดยอดหนึ่งตาํบล  หนึ่งผลิตภัณฑไทย  ป พ.ศ. 2547 (OTOP Product Champion)  ระดับสามดาว  
ตามโครงการของกระทรวงมหาดไทย  ดวยเหตุนี้ทําใหชาวชุมชนตําบลคุงกระถินเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการรวมกลุมและชื่อเสียงที่ไดรับมา จึงเขารวมเปนสมาชิกกลุมดอกไมประดิษฐจาก
ผาใยบัว เพิ่มมากขึ้น  ณ  ปจจุบันมีทั้งส้ิน  15  คน  เปนผลใหดอกไมประดิษฐจากผาใยบวัที่นี่เปนที่
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ยอมรับและเปนที่รูจักของบคุคลทั่วไป  สงผลใหมียอดการสั่งซ้ือส่ังทําเขามาเพิ่มขึน้เรื่อย ๆ และ
นํามาซึ่งรายไดของกลุม  ตนเอง  และครอบครัว    ทั้งนี้รายไดทีไ่ดรับมาขึ้นอยูกับความสามารถของ
แตละบุคคล  ถาใครสามารถทําไดมากยอมไดรับผลตอบแทนมาก  แตถาใครสามารถทําไดนอยยอม
ไดรับผลตอบแทนนอยตามไปดวย  เพราะการทําดอกไมประดษิฐจากผาใบบวัสมาชิกที่นี่ยดึเปน
อาชีพเสริม  เนื่องจากสมาชกิสวนใหญประกอบอาชีพทาํงานโรงงานทอผาเปนอาชีพหลัก  เพราะ
เชื่อวาการทํางานโรงงานทอผาเปนรายไดแนนอน  แตการทําดอกไมประดิษฐจากผาใยบวัมีรายได
ไมแนนอน  ทําใหสมาชิกกลุมใชเวลาวางมารับงานกลับไปทําที่บาน  เพื่อหารายไดจากทั้งอาชพี
หลักและอาชพีเสริม  เพื่อนํามาชวยแบงเบาภาระของครอบครัว  เมื่อกลุมมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นสินคา
ของกลุมก็มีจํานวนมากและมีความหลากหลายมากขึ้น  ทําใหลูกคาชื่นชอบและพอใจในสนิคา  
สงผลใหอาชีพการทําดอกไมประดิษฐจากผาใยบัวประสบความสําเร็จเปนอยางมาก  และในป พ.ศ. 
2549  สินคาของกลุมไดรับการคัดสรรใหเปนสุดยอดหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑไทย  ป พ.ศ. 2549  
ระดับสี่ดาว  (OTOP Product Champion) ประเภทของใช ของตกแตง ของที่ละลึก  ผลิตภัณฑดอก
เข็ม  มาตรฐานนี้ถือเปนเครือ่งรับประกันคุณภาพสําหรับสินคาของกลุมไดเปนอยางดี  
 

คนที่นี่ทําดอกไมประดิษฐเปนอาชีพเสริม  เพราะงานหลักทํางานโรงงานทอผา   วางก็มา
รับงานไปทําท่ีบาน  รายไดข้ึนอยูกับแตละคนทํามากไดมากทํานอยไดนอย พอสินคาติดดาวคน
ในตําบลจึงสนใจเขามาเปนสมาชิกกันเยอะขึ้น  ปจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด  15  คน  และตอนนี้
กลุมไดเปน OTOP  4 ดาว  (วรารัตน  สุขเอี่ยม  2551) 

 
เมื่อสินคาของกลุมเปนที่รูจักและเปนทีย่อมรับของบุคคลทั่วไปแลว ภาครัฐและเอกชน

เร่ิมเขามาชวยสนับสนุนกลุมดานการประชาสัมพันธสินคาผานเว็บไซด  แผนพบั และเอกสาร
เผยแพรผลิตภณัฑผานหนังสือราชบุรีป  2005  นอกจากนีย้ังใหกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว
เปนศูนย  OTOP  ประจําตําบลคุงกระถิน   เพื่อเปนสถานที่ในการเผยแพรผลงานและเปนศนูยกลาง
ของการเรียนรูใหกับชาวชุมชนตําบลคุงกระถิน  ทั้งเด็ก ผูใหญ และผูสนใจในการประดิษฐดอกไม
จากผาใยบวั  แตส่ิงสําคัญสําหรับการเปนสมาชิกกลุมนี้คือ  ตองเปนคนที่อยูในตําบลคุงกระถิน
เทานั้น เพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล  ที่ตองการใหสินคาของ
กลุมเปนผลงานของคนในตาํบลและสรางสรรคโดยคนในชุมชน  จึงทําใหกลุมไมสามารถรับ
สมาชิกที่อยูตําบลอื่นมาเปนสมาชิกกลุมได  แตดวยฝมอืและรูปแบบการผลิตที่ไดรับการพัฒนาและ
ปรับปรุงอยูเสมอ  จึงทําใหกลุมมีโอกาสไดสอนและใหความรูตามคําเชิญของแมบานตําบลอื่น ๆ 
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เชน  แมบานจงัหวัดนนทบุรี  เปนตน  รวมถึงการสอนเด็กนักเรยีนในวชิาการงานอาชีพ  เพื่อใหเดก็
สามารถนําความรูจากการเรยีนไปสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัวได  

  
เมื่อกลุมเปนที่รูจักพัฒนาชุมชนก็เขามาชวยประชาสัมพันธและตั้งเปนศูนย OTOP ประจํา

ตําบลข้ึนทําใหกลุมเปนที่รูจัก  การเปนสมาชิกกลุมตองเปนคนในชุมชนนี้เทานั้น  เพื่อใหเขากับ
ท่ีรัฐบาลบอกวาตองเปนงานที่ทําโดยคนในชุมชน  เพื่อตรงตามวัตถุประสงคของการเปนกลุม 
OTOP ประจําตําบล  (บุญชวย  ปานดารา  2551) 

ท่ีนี่มีกลุมแมบานจังหวัดนนทบุรีและกลุมแมบานที่อื่นมาขอดูงานที่เราเยอะแยะ  เราก็เปด
ใหชม  เราก็มีการสอนวิธีการทําพรอมแนะนําสิ่งท่ีคิดวาเปนประโยชนแกเขาดวย  นอกจากนี้ครู
โรงเรียนดรุณานุเคราะห  ราชบุรี  ยังใหเราไปสอนเด็กวิชาการงานอาชีพ  เพื่อสอนใหเด็กใหเวลา
วางใหเปนประโยชน  (ดวงเนตร  ปานดารา  2551) 

 
ดอกไมประดษิฐจากผาใยบวัไดรับการปรบัปรุง  เปลี่ยนแปลง  และพัฒนาการประดิษฐ

อยูเสมอใหสมกับที่ไดรับมาตรฐานผลิตภณัฑชุมชน  ถือเปนเครื่องรับประกันคณุภาพสําหรับสินคา 
ทําใหมีผูสนใจมาติดตอขอคําแนะนํา  ดูงาน  และนําความรูที่ไดจากกลุมดอกไมประดิษฐจากผา
ใยบวันํากลับไปปรับใชกับกลุมของตนเอง  สินคาของกลุมมีหลากหลายรูปแบบ  เชน  ของชํารวย  
ของขวัญ  ของฝาก  แจกันประดับดอกไม  ดอกไมในงานพิธีตาง ๆ  และของที่ระลึก  เปนตน  
นอกจากนี้ กลุมมีการนําเสนอสินคาตาง ๆ  ผานทางอินเตอรเน็ตจังหวดัราชบุรี  และจังหวดัราชบุรี
ใหการสนับสนุน  จึงเปนผลใหสินคาของกลุมเปนที่รูจักในวงกวางมากขึ้น  ทั้งนี้วัสดุอุปกรณที่
นํามาประดษิฐดอกไมจากผาใยบวั เปนวสัดุอุปกรณที่ไมกอใหเกิดมลพิษและไมสงผลกระทบตอ
ภาวะโลกรอนที่กําลังรณรงคในปจจุบนัดวย    

 การผลิตดอกไมประดิษฐจากผาใยบวัของกลุมมีรูปแบบหลากหลาย  เชน ดอกไมชอ
เดี่ยว  ดอกไมปกแจกันหรือปกกระถาง  ตนไมมงคล  เข็มกลัดติดเสื้อประจํารุนโรงพยาบาลราชบุรี  
กลวยไมจิ๋วใสตู  และกลวยไมประเภทตาง ๆ  เปนตน เพื่อใหลูกคาสามารถเลือกไดตามตองการ    
สินคาแตละชนิดกอนออกสูตลาดกลุมตองดูยอดการสั่งซ้ือส่ังทําของลูกคาเปนหลัก  และสอบถาม
ความตองการของลูกคากอนทํา เพื่อไมใหเกิดปญหาการผลิตสินคาออกจําหนายแลวจําหนายไมได  
นอกจากนี้กลุมนําคําติชมของลูกคามาปรับปรุงและพัฒนาสินคาใหมคีวามหลากหลายมากขึ้น   
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สินคาของกลุมมีหลายอยาง  มีของชํารวยงานตาง ๆ ของขวัญ  ของฝาก ดอกไมจัดแจกนั  
หรือแมแตดอกไมในงานพิธีตาง ๆ  เราเคยทําเข็มกลัดติดเสื้อใหผูสูงอายุดวย  สินคาของเรามีให
เลือกมากกวาท่ีอื่น และกลุมยังเปนศูนย OTOP ประจําตําบลดวย  อุปกรณท่ีเราใชไมกอใหเกิด
มลพิษ  นอกจากนี้กอนทําสินคาเราก็ตองถามความตองการลกูคากอนวา สินคาควรตองปรับปรุง
แกไขอะไรบาง  และนําคําติชมเหลานั้นกลับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจึงทําใหสินคาเราขายได        
(บุญชวย  ปานดารา  2551) 

 
ตลอดระยะเวลา  5  ปที่ผานมา  ประธานกลุมเปนผูมีบทบาทสําคัญอยางมากในการ

บริหารจัดการและดําเนินงานของกลุม  เพราะประธานกลุมเปนผูคิดริเร่ิมสรางสรรคสินคาใหม ๆ ที่
หลากหลายรูปแบบขึ้นมา  ดวยการนําภูมปิญญาที่มีมาดัดแปลง ปรับปรุง และพัฒนาสินคาใหเขา
กับความตองการของตลาดอยูเสมอ  เพื่อใหสินคาสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได 
ดังนั้นสมาชิกทุกคนจึงตองพัฒนาฝมือและสินคาใหมีรูปแบบแปลกใหมและมีสีสันสวยงามเหมือน
ของจริงเพื่อใหไดรับการยอมรับจากบุคคลทั่วไป   

จากความสําเรจ็ที่กลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัวไดรับ ทําใหสินคาของกลุมไดรับ
คัดเลือกใหแสดงสินคาตามงานสําคัญตาง ๆ  เชน  งานแสดงสินคา OTOP  งานกาชาด  เปนตน  
และกลุมมีโอกาสไดแสดงผลงาน  “หนึ่งตาํบล  หนึ่งผลิตภัณฑ”   ณ  ศูนยแสดงสนิคาอิมแพคเมือง
ทองธานีทุกปตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึงปจจุบัน  ทําใหสินคาของกลุมเปนที่ยอมรบัในสังคมมากขึ้น  
สงผลใหกลุมมีรายไดมากขึน้  รายไดดังกลาวมีสวนชวยใหสตรีทุกคนมีอาชีพ  สรางรายได  และ
เปนที่ยอมรับจากครอบครัวมากขึ้น  ทั้งนี้เปนผลมาจากการที่สตรีเหลานี้พยายามผลักดนัตนเองออก
จากพื้นที่ที่ถูกจํากัดสูพื้นที่สาธารณะมากขึน้  เพราะเมื่อใดที่สตรีมีรายได  มีอาชีพ  และไมไดอยู
บานเพียงเพื่อทํางานบานอยางเดียว  ทําใหสตรีเร่ิมมสีถานภาพและบทบาทในทางสังคมมากขึ้น  
ดังเชน  สมาชกิกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบวั  ตําบลคุงกระถิน  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี   

  
สินคาของกลุมสวนใหญประธานกลุมเปนคนคิด  และพัฒนาใหมีความเหมือนของจริงให

มากที่สุด  จะไดทําใหสินคาของเราขายได  เพราะทุกคนมีฝมือดี  กลุมไดไปออกงานที่อมิแพ็ค
แทบทุกปตั้งแตป  2547  จนทุกวันนี้  เพราะสินคาเรามีใหเลือกมากมายกวา  20  ชนิด  เรายังมี
การปรับปรุงสินคาใหเหมือนของจริงใหมากที่สุด แถมยังชวยสรางชือ่ใหตําบลอีกดวย  ( สุวัฒน    
กอประเสริฐสุด  2551) 
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สินคาของเราเปน OTOP  4  ดาว  ทําใหไดไปโชวตามงานตาง ๆ ทําใหคนรูจักพวกเรา  
และทําใหมียอดการสั่งทําเขามามาก  ทําใหเรามีรายไดมาชวยเหลือครอบครัว  เรามีสวนชวย
ครอบครัวนะ  แถบเคายังใหเราเปนคนดูแลเรื่องทุกอยางในครอบครัว  เพราะผูหญิงมีความ
ละเอียด  และนึกถึงครอบครัวมากกวาเรื่องอืน่  (ดวงเนตร  ปานดารา  2551) 

   
การมีกลุมดอกไมประดษิฐจากผาใยบวัเกดิขึ้นในชุมชนนั้น  เปนการสรางความเข็มแข็ง

ใหกับชุมชน  เนื่องจากชาวชุมชนตําบลคุงกระถินมีการปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน  ทํางานเปนทีม   
มีการติดตอสัมพันธกันอยางตอเนื่องและมีการทํากิจกรรมที่มีวัตถุประสงครวมกัน  เหลานีน้ําไปสู
การพึ่งตนเอง  ความเข็มแข็งระดับครอบครัว  และนําไปสูความเปนชมุชนเข็มแข็ง การเปนชุมชน
เข็มแข็งเกิดจากการที่สตรีพยายามผลักดนัตนเองใหเร่ิมมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาทั้ง
ดานเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  โดยเฉพาะการมีสวนรวมรับผิดชอบในระดับชุมชนมากขึ้น  
เพราะเมื่อใดสตรีมีอาชีพ  มรีายได  และมีบทบาทในสงัคม  ยอมทําใหสตรีไดรับการยอมรับและ
เร่ิมมีอํานาจการตัดสินใจในครัวเรือนมากขึ้น  เพราะสตรีปจจุบันกลาคิด  กลาทํา  กลาตัดสินใจ  ทํา
ใหสตรีเร่ิมมีบทบาทในสังคม  กลาวคือ  ในอดีตบทบาทสาํคัญในการหาเลี้ยงครอบครัวเปนหนาที่
ของบุรุษจึงทําใหเกิดระบบสามีเปนใหญ  อํานาจการตัดสินใจเปนของสามี   แตปจจุบันสตรีไมถูก
จํากัดสิทธิใหเปนแมบานอยางเดียวเหมือนในอดีต แตไดรับสิทธิใหทํางานมีอาชีพนอกบาน ทําให
สตรีมีบทบาทรวมระหวางสามีและภรรยาในการหาเลี้ยงครอบครัว  บทบาทดังกลาวสงผลใหสตรีมี
อํานาจและสามารถตัดสินใจในเรื่องสําคัญในครัวเรือนได ส่ิงเหลานีเ้ปนผลตอการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเอง  ครอบครัวและชุมชนมากขึ้น  ดังนั้นการเปนชุมชนเขม็แข็งมีสวนจากการจัดระบบ
การบริหารจัดการของประธานกลุมทั้งดานการบริหารและการดําเนนิงาน  ตลอดจนการทํางามเปน
ทีมที่สงผลตอความเข็มแข็งของชุมชนและสามารถยืนหยัดและมีช่ือเสียงอยูไดจนถึงปจจุบัน 

       
 การมีกลุมนี้ข้ึนมาทําใหชุมชนเข็มแข็ง  ชาวบานมีงานทํา  มีเงินใช  ทุกคนในชุมชน

ชวยกันคิด  ชวยกันทํา  ทําใหทุกคนภูมิใจและเชื่อมั่นในตนเองมาก  เพราะการทํางานทําใหได
เงินนํามาใชจายในครอบครัว  เพราะเมื่อไรก็ตามที่เรามีรายไดมาสูครอบครัว  ยอมทําใหคนอื่น
ยอมรับในตัวเรามากขึ้น        ( วราภรณ  สุขเอี่ยม  2551 ) 

 การรวมกันก็ดนีะ  ทําใหผูหญิงท่ีนี่มีงานทํา  ผูหญิงเดี๋ยวนี้เกงจะตาย  ไมตองพึ่งพาผูชาย
เหมือนเมื่อกอน  มีงานทํา  มีรายไดเปนของตัวเอง  พึง่พาตนเองได  และมีสวนเหลอืครอบครัว
ในเรื่องคาใชจาย  ทําใหตัวเองเริ่มมีบทบาทในครอบครัวมากขึ้น  ดูอยางแฟนผมสิ  ผมเลย
ยอมรับในบาทบาทและสถานภาพของผูหญิงมากขึ้นในเรื่องของรายได  (วิษณุ  กอประเสริฐสุด  
2551) 
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ลักษณะเดนดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว 

ลักษณะเดนของดอกไมประดิษฐจากผาใยบัวตําบลคุงกระถิน  อําเภอเมือง  จังหวัด
ราชบุรี  อยูทีค่วามละเอียดและความประณีตของชิ้นงาน  สีสัน  และสินคามีใหเลือกหลายรูปแบบ   
เชน  ดอกกลวยไม  ดอกซาฟารี  ดอกเยยีร  ดอกเบญจมาศ  ดอกเลบ็มือนาง  ตนไมมงคล  ของ
ประดับตกแตง  ของชํารวย  เปนตน  ทั้งนี้กลุมตองดัดแปลง  ปรับปรุง  และพัฒนาสินคาใหมีความ
หลากหลาย  พรอมทั้งมีสินคาสําเร็จรูปตั้งโชวและพรอมจําหนายจัดแสดงดวย  นอกจากนี้ยังมี
อุปกรณที่ใชในการทําดอกไมประดิษฐจากผาใยบัววางจําหนายดวย  ทําใหสะดวกในการเขาซ้ือและ
เยี่ยมชมสินคา  สงผลใหมีคนเขามาดงูานและขอเยี่ยมชมสินคาที่ศูนยและเขามาสั่งซ้ือส่ังทําเปน
จํานวนมาก  ทั้งนี้ลูกคายังบอกเลาแบบปากตอปากถึงฝมือการทําดอกไมประดิษฐจากผาใยบวัของ
กลุมนี้ดวย   ทาํใหดอกไมประดิษฐจากผาใยบัวเปนที่รูจักและเปนทีน่ิยมของบุคคลทั่วไป   

งานของเรามีจดุเดนมากกวาท่ีอื่น  เพราะงานเราเปนงานฝมือท่ีมีการปรับปรุงและพัฒนา
อยูเสมอไมใชเพียงแตดัดแปลงสีสันเหมือนกบัที่อื่น  แตเรามีการคิดดอกไมรูปแบบใหม ๆ ข้ึนมา  
ท้ังดอกกลวยไม  ดอกซาฟาร ี ดอกเบญจมาศ  ดอกเข็ม  หรือแมแตไมมงคลตางๆ  ของชํารวย  
ของประดับตกแตงอื่น ๆ อกีมากมาย  สินคาของกลุมเปนที่ยอมรับที่อื่นสูเราไมได  เคาไม
ละเอียดพอ  ไมมีการพัฒนา  มีแตแบบเกา ๆ เปลี่ยนแคสีของมัน  (บุญชวย  ปานดารา  2551)   

 
ดอกไมประดษิฐจากผาใยบวัของกลุมนี้แตกตางจากดอกไมประดษิฐจากผาใยบวัทีอ่ื่น  

กลาวคือ การทําดอกไมประดิษฐจากผาใยบัวตําบลคุงกระถิน ตองอาศัยฝมือและความสามารถ
เฉพาะบุคคล  เพราะเปนงานที่ตองอาศัยความละเอยีด  ความประณตี  และทักษะในการทํามาก  
เพื่อใหช้ินงานออกมาสวยงามและเหมือนของจริงมากที่สุด  อยางไรกต็าม  สินคาของกลุมถูกนําไป
ลอกเลียนแบบอยูเสมอ  แตกลุมเชื่อมั่นวาสินคาของตนไมมีที่ใดสามารถเลียนแบบฝมือไดเหมือน  
เพราะสินคาของกลุมมีการคิดประดษิฐช้ินงานใหม ๆ ออกมาสูตลาดเสมอ  จึงทําใหสมาชิกทุกคน
มั่นใจในฝมือของตนเอง  คณุภาพสนิคา  และราคาเหมาะสมกับชิ้นงาน  ถึงแมปจจบุันมีหลายกลุม
ลอกเลียนแบบแตไมมีการคิดรูปแบบที่แตกตางไปจากเดิม จึงทําใหช้ินงานไมมีความแปลกใหม
เหมือนกับทีก่ลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัวตําบลคุงกระถิน  ดังนั้นกลุมดอกไมประดิษฐจากผา
ใยบวัจึงตองพฒันาปรับปรุงสินคาใหมีความหลากหลาย  แปลกใหม  เพื่อทําใหสินคาของกลุมเปน
ที่ยอมรับในสงัคมและชวยสรางชื่อใหกับกลุมและชาวตําบลคุงกระถิน  อําเภอเมือง  จังหวดัราชบุรี
ความสามารถเหลานี้นํามาซึ่งรายไดของตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน  ดังนั้นผูศกึษาคิดวาตราบใด
สตรีออกมาทํางานนอกบานเพื่อสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัวแลว  เปรียบเสมือนกาวแรก
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ในการเขามามสีวนรวมในเศรษฐกิจระดับครัวเรือน  เพราะเหลานี้ทําใหบุรุษยอมรับในบทบาทและ
สถานภาพของสตรีในสังคมมากขึ้น       

 
งานของเรามักถูกลอกเลยีนบอย ๆ แตเราไมกลัวเพราะเรามฝีมือดีกวา  เรามีการปรับปรุง

สินคาเสมอ  ทําใหสินคาของเราเปนที่ยอมรับและนํามาซึ่งรายไดของคนในชุมชน  โดยเฉพาะ
ไดมาจากฝมือของผูหญิงท่ีมีสวนชวยครอบครวั ท่ีนี่เราทําเปนของชํารวยตามงานตางๆ  มีไม
มงคล  เข็มกลัด  การจัดเขาชอดอกไม  การจัดแจกันดอกไม  เราสามารถทําไดแทบทุกอยางและ
ราคาก็เหมาะสมกับชิ้นงานดวย           (ดวงเนตร  ปานดารา  2551) 

สินคาของเราสรางชื่อใหกับตําบล จังหวัด  สรางชื่อใหกับคนที่นี่  สินคาเรามีใหเลือกเยอะ
ทําใหมีคนมาดูมาซื้อเยอะ  งานนี้ชวยครอบครัวได   อีกอยางหนูคิดวาดอกไมของเราสวย
กวาท่ีอื่น  สีสันเราสวย  รูปแบบเราก็มีมากกวาท่ีอื่น  ท่ีอื่นสวนใหญก็ทําเหมือน ๆ กัน  ไมมีการ
คิดดอกไมอะไรแปลก ๆ ใหม ๆ เหมือนกับที่กลุมของเราคิด  (ภัทรา  กอประเสริฐสุด 2551) 

 
จากฝมือความสวยงามและความประณีตของชิ้นงาน  สงผลใหกลุมมียอดการสั่งซ้ือเขามา

เปนจํานวนมาก  ทําใหกลุมผลิตสินคาออกสูตลาดแทบไมทัน โดยเฉพาะในชวงเทศกาลตาง ๆ  เชน  
ปใหม  วาเลนไทน  รับปรญิญา  เปนตน  เปนผลใหกลุมไมตองหาตลาดมารองรับสินคาเนื่องจาก
ปจจุบันมีตลาดจํานวนมากมารับสินคาของกลุมออกไปจําหนายยังสถานที่ตาง ๆ ทัง้ในและนอก
ประเทศเปนผลใหกลุมมีรายไดเขามาเปนจาํนวนมาก กลุมจึงไมประสบปญญาในเรื่องการทํา
สินคาออกจําหนายแลวจําหนายไมไดเหมอืนสินคาประเภทอื่น  ในชวงที่มีลูกคามาสั่งทําสินคาเปน
จํานวนมาก  ประธานกลุมมีการบริหารจดัการแกปญหาดังนี้คือ  เมือ่มีลูกคาเขามาสั่งสินคามาก ๆ 
จะมีเจรจาตกลงกับลูกคาวา ถาตามระยะเวลาที่ลูกคาตองการกลุมสามารถทําไดมากนอยแคไหน  
หากตองการสนิคาตามจํานวนที่ตองการตองขยายเวลารับสินคาออกไปอีกกี่วนั เพราะงานเหลานี้
เปนงานฝมือทีต่องใชเวลาและความประณตี  ลูกคามักเขาใจและยอมรบัในขอตกลงจึงทําใหกลุมไม
ประสบปญหาในการทําชิ้นงานใหลูกคาไมทัน  เหลานีต้องอาศัยการสรางเครือขายทางสังคมเปน
อยางมาก  ดังนั้นผูวิจยัคิดวา  การสรางเครือขายมีสวนชวยใหยอดการสั่งซ้ือส่ังทําของกลุมมีจํานวน
มากขึ้น  และมีผลตอการดําเนินงานของกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบวัใหประสบความสําเร็จ
และสามารถยืนหยดัอยูไดจนถึงปจจุบัน           
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พอมีลูกคาสั่งเยอะๆ  และนัดวันมารับเร็ว  กลุมตองบอกลกูคาวาเวลานี้จะมารับไดกี่ช้ิน  
ถาอยากไดตามจํานวนอาจตองชาหนอยเพราะตองอาศัยเวลาในการทํา  ลูกคาก็เขาใจและยอมรับ
ได  กลุมเลยไมคอยมีปญหาเทาไรเพราะตกลงกับลูกคาได  ลูกคาพวกนี้ดีเขาใจเรา  เคาพอใจเลย
มาสั่งท่ีเราบอย ๆ     (ดวงเนตร  ปานดารา  2551) 

ชวงเทศการมีการสั่งสินคามาเยอะจนทําแทบไมทันแตก็ตกลงกับลูกคาได จึงตองอาศัย
การสรางความสัมพันธกับลูกคาเพื่อใหลูกคาประทับใจ  และเราตองอาศัยการสรางเครือขายดวย  
ถาเรามีเครือขายดีก็ทําใหรายไดเราดีไปดวย  (วนิดา  แกวประเสริฐ  2551) 

กลุมเรามีเครือขายดี  มีการติดกันอยูเรือ่ย ๆ กับผูท่ีมาสั่งซื่อของของเรา  เราตองดูแลและ
เอาใจใสเคามาก ๆ   เลยทําใหเคาชอบและมาซื้อของเราบอย ๆ  ข้ึน  ทําใหยอดการสั่งทําเรามีมาก
ข้ึนตามไปดวย  รายไดเราก็มีมากขึ้นดวย  (ประนอม  บุญโกย  2551 ) 

 
การทําดอกไมประดิษฐจากผาใยบวัของกลุมนี้มีลักษณะเดนกวากลุมอ่ืน  กลาวคือ  

ปจจุบันมหีลายกลุมที่ทําสินคาในรูปแบบเดียวกันแตไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร  อาจเนื่องจาก
ฝมือยังไมเปนที่ยอมรับและยังไมมีรูปแบบที่หลากหลายเพยีงพอจึงทาํใหตองลมเลกิกิจการไป แต
กลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบวักลุมนีย้ังสามารถดํารงอยูไดอยางเหนียวแนน เพราะมีการ
ปรับปรุง  ดัดแปลงและพัฒนาใหมีลักษณะเหมือนของจริงอยูเสมอ  ในขณะเดยีวกนัมีหลายกลุมนํา
รูปแบบสินคาของกลุมนี้ไปลอกเลียนแบบ แตไมสามารถทําไดดีเทากับฝมือของสมาชิกในกลุมทํา
เพราะการลอกเลียนอกเลียนรูปแบบอาจทําไดงาย  แตการลอกเลียนเรื่องฝมือความประณีตอาจทาํ
ไดยากถาไมมคีวามชํานาญเทาที่ควร  เหลานี้ถือเปนลักษณะเดนของกลุมดอกไมประดิษฐจากผา
ใยบวั  ตําบลคุงกระถิน  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  ทําใหสินคาของกลุมเปนทีต่องการของตลาด
และสามารถดํารงอยูไดจนถึงปจจุบัน  การสั่งซ้ือส่ังทําสินคาของกลุมสามารถสั่งซ้ือส่ังทําไดโดย
ตรงที่ศูนย OTOP  ประจําตําบลคุงกระถิน  หรือสามารถสั่งซ้ือส่ังทําสินคาผานทางโทรศัพท  จาก
ขอมูลดังนั้นผูวิจัยคิดวา  การประชาสัมพันธผานแผนพบัใบปลิวตามงานแสดงสินคาตาง ๆ  สงผล
ใหสินคาของกลุมเริ่มเปนทีรู่จักเปนที่ตองการของตลาดและนํามาซึ่งยอดขาย  รายได  และการ
ยอมรับจากบุรุษและนาํไปสูการพึ่งตนเอง เพราะรายไดของสตรีจากการเปนสมาชิกของกลุมมีสวน
ชวยในการหาเลี้ยงครอบครัวเปนอยางมากทั้งจากอาชีพหลักและอาชีพเสริม    แตตราบใดที่สตรียัง
มีความคิดและความเชื่อเกา ๆ ยังคงอยูในขอบขายของงานบาน  จะทาํใหบทบาทของตนเองถูกลด
คุณคาลง  กลาวคือ  ถาสตรีไมมีทรัพยสินเปนของตนเองสตรีจะมีศักดิศ์รีไดก็ตอเมื่อมีความสามารถ
ในการหารายได ดังนั้นเมื่อใดที่สตรีเขาถึงรายไดจะสงผลใหสตรีเร่ิมมีบทบาทในเศรษฐกจิระดับ
ครัวเรือนมากขึ้น 
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การทําดอกไมของเราเดนกวาท่ีอื่นเพราะเราปรับปรุงตลอด  ทําใหลอกเลียนไดยากมาก  

ถึงแมจะลอกเลยีนไดแตก็ไมเหมือนหรอกถาไมชํานาญ  คนทั่วไปสามารถมาซื้อหาสินคาไดท่ี
กลุมหรอืโทรมาสั่งก็ทําได  (กาญจนา  แกวประเสริฐ  2551)   

 
การดําเนินงานของกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว 

กลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบวัเกดิจากการรวมตัวกันของชาวบาน ที่ทําการผลิตสินคา  
การใหบริหารหรือกิจการอื่น ๆ ที่ดําเนินการโดยคณะบคุคลที่มีความผูกพัน  มวีิถีชีวิตรวมกันและ
รวมตัวกันประกอบอาชีพ  ไมวาจะเปนนติิบุคคลในรูปแบบใดหรือไมเปนนิติบุคคล  เพื่อเปนการ
สรางรายไดและการพึ่งพาตนเองของครอบครัว  ชุมชน  และระหวางชุมชน  การรวมตัวในรูปแบบ
นี้เรียกวา “วิสาหกิจชุมชน”  เปนการประกอบการโดยบคุคลในชุมชนเพื่อจัดการ “ทุน” ของชุมชน
อยางสรางสรรค  เพื่อตอบสนองการพึ่งตนเองและความพอเพียงของครอบครัวและชุมชน  ดวยการ
เชื่อมโยงเขาสู “วงจรชีวิตของชุมชน”  เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพึ่งตนเอง  โดยการใหชุมชน
เปนเจาของและเปนผูดําเนินการ  ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน  ริเร่ิมสรางสรรคโดยชุมชน  
โดยใชภูมิปญญาทองถ่ินผสานภูมิปญญาสากล  ดําเนินการแบบบูรณการเชื่อมโยงกจิกรรมตาง ๆ 
ใหเปนระบบและเกื้อกูลกนั  มีการเรียนรูเปนหัวใจและการพึ่งตนเองเปนเปาหมาย   

สมาชิกของกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว พยายามผลักดันตนเองใหมีสวนรวมในทุก
ดานของสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งในเศรษฐกิจระดับครวัเรือน เพื่อใหเขาใจตนเอง รูจักตนเอง  
ตระหนกัในคณุคาของตนเอง เชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของตนเอง และสามารถ
พึ่งตนเองได  โดยการพยายามเรียนรู  แกไข  ปรับปรุง  ฝกฝนพัฒนาความสามารถของตนเองที่มีอยู
มาใชใหเกิดประโยชนทั้งตอตนเอง  ครอบครัว  และสังคมสวนรวม  อันนําไปสูการพึ่งตนเองได  
โดยเฉพาะในเศรษฐกิจระดบัครัวเรือน    ดังนั้นการดําเนินงานของกลุมจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอ
การบริหารจัดการกลุมเพราะถากลุมมีการบริหารจัดการที่ไมดี  กลุมอาจไมประสบความสําเร็จ
ดังเชนปจจุบัน  การดําเนนิงานของกลุมตองทําดวยความยุติธรรมและใหสมาชิกทุกคนมีสวนรวม
ในการออกความคิดเห็นและสรางสรรคส่ิงตาง ๆ รวมกนั  ผลกําไรทีก่ลุมไดรับในแตละปจะมีการ 
ปนผลใหกับสมาชิกทุกทานตามผลงานที่ทําได  เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหกับสมาชิกทุกทาน 

 
กลุมรวมตวักันในชุมชน  ทุกคนในชุมมีสวนรวม  มีความผูกพันกัน  มีการทํางานรวมกนั  มี

การทํางานเปนทีม  สรางสรรคโดยคนในชุมชน  และทําโดยคนในชุมชน  โดยมีเปาหมายเพื่อ
พึ่งตนเองได  และนํารายไดมาจุนเจือครอบครัว  (สิริรัตน  ยุทธนา  2551) 
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ทุกสิ้นปจะมีปนผลกําไรใหกบัสมาชิกในกลุมตามผลงาน ถาปไหนเรามีรายไดมากเงินปนผลท่ี
ไดก็จะมากขึ้นดวยเพื่อเปนแรงจูงใจใหทํางานนี้ตอไป  แตถาปไหนปนผลนอยเราก็ตองยอมรับและ
จัดสรรตามสวนแบงและตามขอตกลงที่ไดใหกันไว  (วิมล  เดชกําแหง  2551) 

การทํางานของกลุมจะริเริ่มสรางสรรคโดยคนในชุมชน  ทําโดยคนในชุมชน  ผูหญิงท่ีนี่
ตระหนักในคุณคาของตนเอง  พึ่งตนเองได  และมีบทบาทในครอบครัวมากขึ้น  เพราะผูหญิงตองการ
เขาไปมีสวนรวมในชุมชน  (เกลียว  เฉื่อยฉ่ํา  2551) 

 
เครือขายของกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว 

เครือขายของกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว  เกิดจากการรวมตัวกันของคนในชุมชนที่
มีการประสานงานหรือทํางานรวมกนัอยางตอเนื่อง  มีวตัถุประสงค  มีเปาหมายรวมกัน  เครือขาย
ของกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบวัเปนเครือขายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จากการรวมแรงรวม
ใจของฝายตาง ๆ  ที่เห็นความจําเปนของการเรียนรูและการแกไขปญหารวมกัน  และรวมตัวกันเปน
เครือขาย  มกีารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ประสบการณ  รวมทั้งการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกันและกนั  
สมาชิกมีแนวทางการดําเนนิงานที่เปนอสิระ  นอกจากนี้ภาครัฐและเอกชนยังเขามาชวยในการจดัตั้ง
และสนับสนนุกลุม  โดยการจัดตั้งใหเปนศูนย OTOP  ประจําตําบลคุงกระถิน  เพื่อเปนศูนยกลาง
ของการเรียนรูของคนในชุมชนและผูสนใจ  และเพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาตามแนวทาง
นโยบายของรฐับาลและเปนการเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองได 

เครือขายของกลุมเปนเครือขายทางสังคม  ที่มีความสัมพนัธกัน  มีการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกัน
และกัน  มีความไววางใจกนัและเชื่อใจกนัภายในกลุม  และสิ่งเห็นไดชัดที่สุดคือการติดตอสัมพันธ
ที่ดีระหวางสมาชิกของกลุมกบัลูกคาที่เขามาสั่งซ้ือส่ังทํา  มีการติดตอระหวางกันเปนประจําเพราะ
ลูกคามีความมัน่ใจในฝมือและคุณภาพของสินคา  จึงทําใหมียอดการสั่งซ้ือส่ังทําเปนจํานวนมาก  
ดังนั้นการสรางเครือขายทางสังคมจึงมีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของกลุม  กลาวคือ  เปนสราง
ความสัมพันธกันของคนในสังคมทั้งในระดับบุคคล  บุคคลกับกลุม  และกลุมกับกลุม  ดวยการทํา
กิจกรรม  การสื่อสาร  การแลกเปลี่ยนความรู  การพึ่งพาอาศัยกนั  โดยมีเปาหมาย  วัตถุประสงค  
และความตองการบางอยางรวมกัน  มีการปฏิบัติกันอยางตอเนื่องและมีระยะเวลา  ความสัมพันธ
และความรวมมือกันของเครือขาย  เพื่อใหเครือขายดังกลาวเปนเครือขายที่สรางชื่อเสียงและรายได
ใหกับสมาชิกกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบวั  เพราะการมีรายไดสงผลใหสตรีเร่ิมเขามามีสวน
รวมในเศรษฐกิจระดับครวัเรือน    
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กลุมเรามีการพดูคุยกับลูกคาเสมอทั้งลูกคาเกาและลูกคาใหม  เพื่อเปนเครือขายจะไดมีคน
สั่งซื้อสั่งทํามาก  และมีคนพูดถึงสินคาของเราปากตอปากถึงสินคาของเรา  ทําใหสินคาของเรา
ขายได  มีรายได  มีงานทํา  เวลาไมมีลูกคานะเหงามาก  ( สายสุดา  สิริมา  2551 ) 

รายไดจาการเปนสมาชิกของกลุมมีสวนชวยเหลือครอบครวัมาก  เพราะรายไดของสามี
คนเดียวไมพอ  ตองใชรายไดของเราเขาไปชวยดวยจึงจะเพยีงพอ  สองคนสามีภรรยาเลยตองมี
รายไดรวมกัน  รวมรับผิดชอบครอบครัวดวยกัน  (วิมล  เดชกําแหง  2551) 

 
การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ 

การพึ่งตนเองของสมาชิกกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว  เปนความสามารถในการ
ดํารงตนอยูไดอยางอิสระ  มีความมั่นคงในชีวิต  สามารถเลี้ยงตนเองและสมาชิกในครอบครัวได  
โดยการพยายามหารายไดเพือ่พยุงฐานะทางเศรษฐกิจของตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน  สตรี
ปจจุบันมีสวนชวยในการหาเลี้ยงครอบครัวเปนอยางมากเมื่อเปรียบเทียบกับอดีต  เพราะสตรี
ปจจุบันเริ่มออกจากพืน้ที่ที่ถูกจํากดั  เร่ิมออกมาทํางานนอกบานและพยายามลดการพึ่งพาจากบุรุษ  
โดยการหนัมาพึ่งพาตนเอง  ทําใหสตรีเหลานี้มีอิสระในการคิด  การพูด  การตัดสินใจ  หรือการ
กระทําตามความตองการภายใตกฎเกณฑของสังคม  ความเสมอภาค  ในการเรียนรู  รับรู  หรือการ
แสวงหาสิ่งตาง ๆ  ดวยตนเอง  และพยายามยืนอยูบนขาของตนเองใหมากที่สุด  รวมทั้งพยายามใช
ทุนทางภูมิปญญามาสรางสรรคผลงานเหมือนดังเดน  สมาชิกกลุมดอกไมประดษิฐจากผาใยบวัทีน่ํา
ภูมิปญญาทองถ่ินมาปรับปรุงและพัฒนาสนิคาใหเปนทีต่องการของตลาด  เพื่อสรางรายไดใหกบั
ตนเอง  ครอบครัว และชุมชน  ทําใหสมาชิกของกลุมมีการพึ่งตนเองในดานเศรษฐกิจมากขึ้น  ทัง้นี้
เพื่อใหสังคมยอมรับในบทบาทและสถานภาพของสตรีในปจจุบัน   

 
ผูหญิงเดี๋ยวนี้หนัมาพึ่งตนเอง  กลาคิด  กลาพูด  กลาทํา  กลาแสดงออกมากขึ้น  นอกจากนี้

ยังใชความรูทางดานภูมิปญญามาใชในการประกอบอาชีพดวย  อยางเชนการทําดอกไมประดิษฐ
จากผาใยบัว  เพื่อใหสังคมยอมรับในตัวผูหญิงมากขึ้น  เพราะผูหญิงเดี๋ยวนี้เริ่มมีบทบาทในสังคม
และมีสถานภาพเทียบเทาผูชายแลวนะ  (วนิดา  แกวประเสริฐ  2551) 

           
การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของสมาชิกในกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบวัมีความสาํคัญ

มากตอบทบาทและสถานภาพของตนเองในครอบครัว  ดังนั้นสตรีตองมีการพัฒนาตนเอง  เขาใจ
ตนเองอยางถูกตอง  ทําใหสามารถปรับตัวไดดี  มีความพึงพอใจในตนเอง  นับถือตนเอง  และรูสึก
วาตนเองมีคณุคา  สามารถรับผิดชอบการตัดสินใจของตนเองและพึ่งตนเองได  เพราะสมาชิกใน
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กลุมทุกคนมีสวนชวยในการหาเลี้ยงครอบครัวไดเปนอยางมาก  โดยเฉพาะเรื่องรายไดทั้งจากอาชพี
หลักและเสริม  เพราะการออกมาทํางานนอกบานทําใหสตรีเหลานี้เขาถึงรายได  อํานาจ  โดยเฉพาะ
อํานาจการตัดสินใจในครัวเรือนเพราะอดตีงานของสตรีถูกมองวา “ไมใชงาน”  เพราะไมมีรายได  
แตปจจุบนับทบาทดังกลาว ไดเปลี่ยนแปลงจากการเปนแมบานเพยีงอยางเดียวมาเปนผูมีสวนใน
การหารายไดมาสูครอบครัว  เนื่องจากรายไดของบุรุษเพียงฝายเดียวไมเพยีงพอตอรายจายของ
ครอบครัว  ประเด็นนี้เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหคุณบุญชวย  ปานดารา  และแมบานคนอื่นรวมตวักนั
ประกอบอาชพีและจดัตั้งเปนกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบวัขึ้น  

 
เมื่อกอนผูหญิงก็ทํางานนะแตเปนงานบานที่ไมไดรับเงินเปนคาตอบแทน  แตเดี๋ยวนี้

ผูหญิงเลยตองออกมาทํางานที่มีรายได  เพื่อนํามาใชจายในครอบครัว  เพราะรายไดของผูชายคน
เดียวมันไมพอกินพอใชหรอก  พอผูหญิงเริ่มมีงานทํามีรายไดก็เทากับผูหญิงตองพึ่งพาตัวเองได
โดยไมตองหวงัพึ่งผูชายเหมือนแตกอน   (สุวฒัน  กอประเสริฐสุด  2551) 

พี่คิดวาพอผูหญิงมีรายได เคาก็จะใหเราทําหนาท่ีในการดูแลครอบครัว  โดยเฉพาะ
คาใชจายภายในบาน  การตัดสินใจซื้อของ  ทําใหเรามีอํานาจการตัดสินใจวา เราควรจะซื้ออะไร
เขามาในบานหรือไม  อะไรควรใชไมควรใช   (ดวงเนตร  ปานดารา  2551) 

 
เมื่อสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมอืงในปจจุบนัเปลี่ยนแปลงไป  สตรีจึงเริ่มใช

ความรู ความสามารถ  และภูมิปญญาที่มีมาปรับใชในการประกอบอาชีพ  เพื่อนํารายไดมา
ชวยเหลือจุนเจือครอบครัว  ดังนั้นสตรีเหลานี้จึงตองพัฒนาตนเองและพยายามดงึตัวเองออกจาก
แนวคดิเกา ๆ ดวยการออกจากพืน้ที่ที่เคยถูกจํากดัสูสังคมที่มีพื้นที่มากขึ้น  ทาํใหสตรีเหลานี้
สามารถพึ่งตนเองไดจากรายไดของตนเอง  ซ่ึงแตกตางจากอดีตที่สตรตีองรอพึ่งพาเพียงแตรายได
ของบุรุษเทานัน้  สตรีกลุมนี้พยายามผลักดันตนเองใหเร่ิมเขามามีสวนรวนในทุกกลไกของสังคม  
เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกนัในสังคมตามแนวคิดสตรีนยิม    โดยเฉพาะบทบาทสตรีในการทํางาน
นอกบานเพื่อหารายไดมาจนุเจือครอบครัว  สงผลใหสตรีมีอํานาจการตัดสินใจในครัวเรือนสูงขึ้น  
สตรีมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง  กลาคิด  กลาทํา  การตัดสินใจ  และรวมทํางานกบั
ผูชายไดอยางเสมอภาค  ดังนั้นผูวิจยัคิดวา  สตรีจะมีศักดิ์ศรีไดตอเมื่อสตรีมีความสามารถในการหา
รายไดมาสูครัวเรือน  บทบาทดังกลาวนําไปสูการยอมรับของสังคม 
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การเปนสมาชิกของกลุมมีสวนชวยครอบครัวมากกวาเมื่อกอน  เพราะเดี๋ยวนี้รายไดของ
สามีคนเดียวไมเพียงพอกับรายจายของครอบครัว  ผูหญิงเลยตองออกมาทํางานนอกบานเพื่อชวย
สามีอีกทาง   ทําใหผูหญิงเริ่มมีอํานาจการตัดสินใจในครอบครัวมากขึ้น  เพราะผูหญิงมรีายได
และรูจักการใชจายมากกวาผูชาย  (วิษณุ  กอประเสริฐสุด  2551) 

เมื่อกอนผูหญิงท่ีนี่ทํางานบาน แตปจจุบันสังคมเปลี่ยนแปลงไป  รายไดของผูชายอยาง
เดียวไมพอ  ผูหญิงเลยตองออกมาทํางานโรงงานแถวนี้  และใชเวลาวางในการมารับดอกไม
ประดิษฐจากผาใยบัวไปทําเปนอาชีพเสริม  (ดวงเนตร  ปานดารา  2551)  

 
ชาวชุมชนตําบลคุงกระถินใหการยอมรับบทบาทสตรีในเศรษฐกจิระดับครัวเรือนมาก  

เพราะสตรีเหลานี้สามารถแสดงศักยภาพของตนเองใหเปนที่ประจักษแกสังคม  แตกตางจากสังคม
ในอดีตเพราะสตรีปจจุบันตระหนกัในคณุคาของตนเอง  เชื่อม่ันในศกัยภาพและความสามารถของ
ตนเองและสามารถพึ่งตนเองได  โดยเฉพาะการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ  กลาวคือ  สามารถดํารง
ตนเองอยูไดอยางอิสระ  สามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได  แตปจจุบันสังคมยังไมเปดโอกาส
ใหสตรีแสดงศักยภาพเทาทีค่วร  ยังมีขอจัดกัดและกีดกันในดานตาง ๆ  เชน  ตาํแหนงการงาน  
อาชีพ  เปนตน  ดังนั้นผูวจิยัคิดวา  สตรีเหลานี้ตองแสดงศักยภาพของตนเองสูสังคม ตองกลาคิด  
กลาทํา  กลาตัดสินใจ  และพยายามดึงตวัเองออกจากแนวคิดเกา ๆ  ดังเชน  สมาชิกกลุมดอกไม
ประดิษฐจากผาใยบวั  ตําบลคุงกระถิน  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  ที่แสดงใหสังคมไดรับทราบวา  
สตรีเหลานี้มีบทบาทในเศรษฐกิจระดับครัวเรือนมากขึ้นจากรายไดของสตรีเอง  เปนผลใหสตรีมี
อํานาจการตัดสินใจในครัวเรือน  มิใชรอพ่ึงรายไดที่มาจากบุรุษเพยีงฝายเดียวเหมือนในอดตี 

 
เดี๋ยวนี้ยอมรับในบทบาทผูหญิงนะ  เพราะผูหญิงเดี๋ยวนี้เกงกวาเมื่อกอนเยอะ  งานบานก็

ตองทํา  งานนอกบานก็ตองทํา  แถบยังชวยแบงเบาภาระจากสามีดวย  อีกอยางผูหญิงจะคํานึงถึง
เรื่องครอบครัวเปนหลัก  (สุวัฒน กอประเสริฐสุด  2551) 

ผูหญิงเดี๋ยวนี้  กลาคิด  กลาพูด  กลาทํา  กลาตัดสินใจ  ถือเปนจุดดีของผูหญิง  ผูหญิงกลา
ท่ีจะแสดงความคิดเห็นมากขึ้น  เพราะเสียงของผูหญิงก็สามารถทําอะไรในสังคมได  โดยเฉพาะ
การมีสวนรวมกับชุมชน  ( ภัทรา  กอประเสริฐสุด  2551) 
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บทบาทและสถานภาพสตรแีละบุรุษในครัวเรือน 

บทบาทและสถานภาพสตรีและบุรุษไดเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก  กลาวคือ   อดีต
สตรีถูกกําหนดใหรับบทบาทภาระและหนาที่มาโดยกําเนิด สตรีถูกกาํหนดใหดแูลบานทํางานบาน  
เล้ียงดูบุตร  เปนตน  หรืออาจกลาวไดวา  สตรีตองดูแลและทํางานทุกอยางภายในบาน เพราะงาน
และหนาที่เหลานี้สังคมมองวาเปนงานและหนาที่หลักของสตรีที่ตองรับผิดชอบ  งานเหลานีแ้มบาน
เปนผูดูแลและตัดสินใจ  อํานาจการตัดสินใจทุกอยางภายในบานจึงขึ้นอยูกับแมบาน  เชน  การซื้อ
ของกิน  ของใช  คาน้ํา    คาไฟ  คาเลาเรียนบุตร  เปนตน   จากแนวคดิพื้นที่สตรีและแนวคิดผูหญิง  
ทําใหผูวจิัยทราบวา  ตราบใดสตรียังจํากดัตัวเองอยูกับขอบขายของงานบานยอมทําใหไมมีโอกาส
เขาถึงส่ิงที่เรียกวา  อํานาจ  ช่ือเสียง  และคานิยมทางวฒันธรรมที่กลายเปนอภิสิทธิ์ของบุรุษ  ดังนัน้
ไมวาสตรีจะทาํงานนอกบานหรือไมภาระรบัผิดชอบงานภายในบานยังคงเปนหนาทีข่องสตรีใน
ขณะที่บุรุษรับผิดชอบงานนอกบานเพยีงอยางเดยีว   

เนื่องดวยสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองเปลี่ยนแปลงไป  สงผลใหสตรีบางสวน
เร่ิมออกทํางานนอกบานเพือ่ความอยูรอดของตนเองและครอบครัว  ทําใหสตรีมีพืน้ที่ทางสังคมมาก
ขึ้น  สตรีบางกลุมเริ่มเขาสูตลาดแรงงาน  สวนกลุมที่เหลือใชความสามารถและภูมิปญญาที่มีมา
พัฒนาใชในการประกอบอาชีพ  ทั้งในรูปแบบการรวมกลุมสตรีและปจเจกบุคคล  เพื่อใหสตรีมี
บทบาทในสังคมมากขึ้นโดยเฉพาะงานภายในทองถ่ิน  เชน  การรวมกลุมดอกไมประดิษฐจากผา
ใยบวัของชาวชุมชนตําบลคุงกระถิน  ที่นาํภูมิปญญาชาวบานมาพัฒนาเปนอาชีพเพือ่สรางรายไดให
ตนเอง  ชุมชนและครอบครัว  สงผลใหสตรีสามารถพึ่งตนเองไดและมีบทบาทในสังคมมากขึน้   
ถือเปนเปาหมายที่สําคัญอีกประการหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ  คือ  การ
สงเสริมพัฒนาภูมิปญญาสตรีจากการผลิตเพื่อบริโภคภายในครวัเรือนสูการผลิตเพื่อสรางรายได   

  
งานบานสวนใหญพี่จะเปนคนทํา  ถาสามีวางก็จะชวยกันทําบาง  และสวนใหญเคาจะให

พี่ดูแลเรื่องการกินการใช  คาใชจายในบาน  คาน้ํา  คาไฟ  และแทบทุกอยางในบาน  เคาจะใหพี่
ตัดสินใจดูแลทุกอยางในบาน  เหมือนอํานาจอยูในมือเรา  (ดวงเนตร  ปานดารา  2551) 

 
สตรีตําบลคุงกระถินสวนใหญทํางานโรงงานทอผาเปนอาชีพเปนหลัก  และใชเวลาวาง

รับงานกลับไปทําที่บาน  เพราะเชื่อวารายไดจากโรงงานทอผาเปนงานที่ไดรับแนนอน  แตการทํา
ดอกไมประดษิฐจากผาใยบวัเปนรายไดทีไ่มแนนอน แมปจจุบันสตรกีลุมนี้จะทํางานนอกบานแตก็
ไมเคยละเลยและบกพรองตอหนาที่ของแมบาน  เพราะเชื่อวางานบานเปนหนาที่หลักของตนเอง   
ทําใหอาชีพการทําดอกไมประดิษฐจากผาใยบัวมีสวนชวยใหครอบครัวมีชีวิต และความเปนอยูดีขึน้  
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รายไดจากการเปนสมาชิกกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว มีสวนชวยเหลือครอบครัวไดอยางด ี 
เพราะสตรีปจจุบันสามารถพึ่งตนเองได โดยไมตองพึ่งพารายไดของบุรุษเพียงฝายเดียวเหมือนอดตี 
สงผลใหสมาชิกในครอบครัวมีชีวิตและความเปนอยูที่ดขีึ้นตามไปดวย   

 
อยูในบานก็ตองทํางานอยูแลว  พอวางจากงานประจําก็จะมารับงานที่กลุมไปทํา  ใชเวลา

วางทํา  เพราะถาเราทํามากไดมาก  ทํานอยไดนอย  ข้ึนอยูกับเวลาวางของแตละคน  รายไดของพี่
มาจากทําโรงงานและมาจากการทําดอกไมประดิษฐดวย  (สิริรัตน  ยุทธนา  2551 ) 

รายไดจากการทําดอกไมประดิษฐมันขึ้นอยูกับตัวเราเองวา  ถาทํามากก็ไดมาก  ถาทํานอย
ก็ไดนอย  แตรายไดเราก็มสีวนชวยเหลือครอบครัวไดนะ  ถึงแมจะไมมากเทาไร  แตถา
ครอบครัวไมมรีายไดจากสวนของเรา  พี่วาก็นาจะลําบากเหมือนกัน  (สายสุดา  สิริมา  2551) 

พี่ทํางาน  2  ท่ีท่ีโรงงานและมาทําดอกไมประดิษฐ  ถาวางจากงานก็มารับงานไปทําท่ีบาน
เพราะทําเปนอาชีพเสริม  ถาวางเราก็จะทําไดมาก  รายไดเราก็มากขึ้นตามไปดวย  แตบางที่
รายไดจากอาชพีเสริมก็ไดเยอะกวาอาชีพหลักนะ  แตเปนบางชวงเทานั้นไมใชตลอด  (รจนา  
บุญลา  2551) 

หนูคิดวางานบานเราทุกคนตองชวยกันทําไดท้ังชายและหญิงไมเหมือนเมือ่กอน  รายได
จากการทําดอกไมของหนูมีสวนชวยคาขนมของหนูบาง  บางทีถาอยากไดอะไรก็จะเอาเงินไป
ซื้อเองโดยไมตองของที่บาน  ถามากพอก็จะนํามาใชจายในครอบครัวดวย  (วนิดา  แกวประเสริฐ  
2551) 

 
 ปจจุบันสตรีกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัวทําใหแนวคิดเกา ๆ เปลี่ยนแปลงไปจาก
บุรุษเปนผูนําและสตรีเปนผูตาม  ดังสุภาษิตไทยวา  “ผูชายเปนชางเทาหนา  ผูหญิงเปนชางเทาหลัง” 
สุภาษิตขางตนแสดงใหเหน็บทบาทและสถานภาพสตรีที่เปนรองบุรุษตั้งแตอดตี แตปจจุบนัสตรี
กลุมนี้ทําใหความเชื่อดังกลาวเปลี่ยนไป อาจมีผลมาจากการนําแนวคิดสตรีนิยมมาปรับใช  เพื่อให
สังคมเห็นวา  สตรีและบุรุษมีสิทธิเทาเทียมกัน  ทําใหเกดิความเสมอภาคทางเพศ  แนวคิดสตรีนยิม
จึงชวยลบลางและอธิบายความไมเสมอภาคกันทางสังคมไปสูความเสมอภาคทางเพศ  กลาวคือ  
บางครอบครัวสตรีและบุรุษมีบทบาทรวมในการหารายไดใหกับครอบครัว  ซ่ึงแตกตางจากอดตีที่
บทบาทการหาเลี้ยงครอบครัวเปนของบุรุษเพียงฝายเดียว  เนื่องจากสตรีปจจุบันกลาคิด  กลาทํา  
กลาตัดสินใจ  กลาแสดงศักยภาพของตนเอง  และเริ่มหนัมาพึ่งตนเองมากขึ้น  เชน  การเปนผูนํา
ชุมชน  การเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ตํารวจ  เปนตน  งานเหลานี้เดิมเคยเปนงานของบุรุษแต
ปจจุบันสตรีสามารถเขามาทําไดเชนกัน  ทําใหเกิดความเทาเทียมกนัระหวางบุรุษและสตรี  ดังนัน้
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สตรีมีความสามารถไมแพบรุุษถึงความเปนเพศจะเปนตวัแบงบทบาทและหนาที่ของสตรีอยู  แตถา
สตรีไมแสดงศักยภาพของตนเองใหสังคมประจักษ บทบาทสตรีก็ยงัถูกจํากัดใหมสีถานภาพที่ต่าํ
กวาบุรุษอยูเสมอ  แตสตรีกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัวไดแสดงศกัยภาพของตนเองใหสังคมได
เห็นวา  ตนเองสามารถทํางานหาเงินมาเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได เปนผลใหตนเองมีบทบาท
และมีอํานาจการตัดสินใจในครัวเรือนมากขึ้น สงผลใหสตรีไมตองพึ่งพาบุรุษเหมือนอดีต  ทําให
ปจจุบันบุรุษใหการยอมรับในศักยภาพและความสามารถของสตรี ในการหารายไดมาชวยจนุเจือ
ครอบครัวมากยิ่งขึ้น  เปนผลใหสตรีเร่ิมมีอํานาจในเศรษฐกิจระดับครัวเรือน  และนําไปสูการมี
อํานาจทางสังคม  การเมือง  ตามมาอีกดวย  ดังนั้นปจจุบันจึงตองมีกฎหมายทีต่องเอื้อเฟอใหกับ
สตรีมากขึ้น  เชน  สตรีที่แตงงานแลวสามารถใชนามสกุลของตัวเองได  เปนตน 
 

เมื่อกอนงานบางอยางจํากัดแตเฉพาะผูชาย  แตเดี๋ยวนี้ผูหญิงเปนตํารวจ  ทหารก็ไดจาก
เมื่อกอนนี้เราจะเนนแตผูชาย  เหมือนวาผูหญิงกาวออกมามีบทบาทมากขึ้น  มากกวาท่ีจะอยูแต
บานทํางานบาน  เมื่อกอนนีผู้ชายหาเงินคนเดียวผูหญิงเปนแมบานอยางเดียวไมมีงานทํา  ตอนนี้
ผูหญิงสามารถหาเลี้ยงตนเองได  ดูแลครอบครัวดวย  (บุญชวย  ปานดารา  2551) 

ผูหญิงสามารถดูแลครอบครัวแทนผูชายได  ถาเขามีรายไดมีเงินเดือนกินและใช  เขา
เปรียบเหมือนผูชายเหมือนกันคือ  เมื่อกอนรายไดเขาบานสวนใหญจะมาจากผูชายแตตอนนี้
เปลี่ยนไปแลวสมัยนี้คือเทาเทียมกัน  เมื่อกอนผูหญิงเปนชางเทาหลัง  แตปจจุบันก็เทากันนะ
เพราะผูหญิงมีบทบาทในครอบครัวมากขึ้น    ไมตองหวงัพึ่งพาผูชายเหมือนเมื่อกอนแลว  ผูหญิง
เดี๋ยวนี้สามารถพึ่งตนเองได  อยากทําอะไรก็ทําจากรายไดของ เราจะเที่ยว  เราจะกินอะไรกส็บาย  
ดูแลตนเองได  ดูแลครอบครัวไดสบาย  (ดวงเนตร  ปานดารา  2551)         

                              
เมื่อกอนชาวชุมชนตําบลคุงกระถินประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําใหสตรีมีบทบาทและ

สถานภาพเปนเพียงผูอยูบานดูแลบานเทานัน้ สวนบุรุษมบีทบาทและหนาที่ออกไปทาํงานหาเงินมา
จุนเจือครอบครัวเพียงฝายเดยีว  ทําใหสภาพความเปนอยูของครอบครัวไมดีเทาที่ควร สงผลใหสตรี
ตองออกมาทํางานนอกบานเพื่อชวยเหลือครอบครัวอีกแรงหนึ่ง  แมรายไดจากการเปนสมาชิกกลุม
อาจจะไมใชรายไดหลักของครอบครัว  แตก็มีสวนในการแบงเบาชวยเหลือครอบครัวไดสําหรับกิน  
สําหรับใช  และเมื่อสตรีไดมีโอกาสไดทํางานนอกบาน  มีรายได  มีงานทํา  สงผลใหสตรีไดรับการ
ยอมรับจากบุรุษ(สามี) เพราะการทํางานที่นํามาซึ่งรายไดจะทําใหสตรีเหลานี้ไดรับการยอมรับจาก
สังคมและเริ่มมีบทบาทในเศรษฐกิจระดับครัวเรือนมากขึ้น  อันนําไปสูอํานาจดานอืน่ ๆ ดวย 
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การท่ีสตรีออกมาทํางานนอกบาน  ก็มีสวนชวยครอบครัวได   เปนคากินคาอยูเล็กนอยๆ  
ถึงมันจะไมมากแตก็ชวยได  ผูหญิงใหความสําคัญกับครอบครัวเปนอันดับหนึ่ง  คํานึงถึงความ
อยูรอด  ผูหญิงรูจักเก็บเงิน   (ดวงเนตร  ปานดารา  2551 ) 

 
หลังจากสตรีตาํบลคุงกระถินรวมตัวกันตั้งกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบวัขึ้นในป 

พ.ศ. 2546  ในชวงนั้นกลุมถือไดไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร  เพราะยังไมมีผลงานและไมมี
ช่ือเสียง  แตในปตอมากลุมไดพัฒนาฝมอืดานการทําดอกไมประดษิฐจากผาใยบัว  และไดรับการ
คัดสรรใหเปนสุดยอดหนึ่งตาํบล  หนึ่งผลิตภัณฑไทย  ป พ.ศ. 2547  สงผลใหคนในชุมชนเริ่มให
ความสนใจโดยเฉพาะสตรีในตําบลไดมาเรียนรูการทําดอกไมประดษิฐจากผาใยบัว เพื่อนํามาใช
เปนทุนในการประกอบอาชพี เพราะรายไดดังกลาวมีสวนสําคัญตอรายไดของครอบครัว  ทําให
สตรีสามารถยืนอยูไดดวยตนเอง   

 
เมื่อกลุมมีผลงานทําใหคนสนใจและเขารวมเปนสมาชิกมากขึ้น  เพื่อตองการหารายได

เสริมจากการทํางานหลัก  เพราะเดี๋ยวนี้รายไดหลักอยางเดยีวไมเพียงพอ  ถาครอบครัวไหนมีลูก
มากก็หนักหนอยตองหารายไดมาใหเพียงพอกับคาเทอมของลูก  เราเลยตองทํางานทั้งพอและแม
ไมงั้นรายไดก็ไมพอ  (บุญชวย  ปานดารา  2551) 

 
ดังนั้นจะเห็นไดวา  บทบาทและสถานภาพสตรีปจจุบันแตกตางจากอดีตมาก  กลาวคือ  

บุรุษมีหนาทีใ่นการหาเลี้ยงครอบครัวเพียงฝายเดียว และสตรีมีบทบาทเปนเพยีงผูอยูบานดแูลบาน 
แตดวยสังคมเปลี่ยนแปลงไป  รายไดของบุรุษเพียงฝายเดียวไมเพยีงพอตอรายจายของครอบครัว  
โดยเฉพาะในครอบครัวที่มีสมาชิกมากทําใหสตรีตองออกจากพืน้ที่ที่เคยถูกจํากดั เพราะงานที่สตรี
รับผิดชอบในอดีตถูกมองวา “ไมใชงาน”  ไมมีรายได  และไมถูกตีคาหรือผลตอบแทนเปนเงนิตรา
เหมือนกับงานที่บุรุษทํา  ทําใหบทบาทและสถานภาพสตรียังเปนรองบรุุษอยูเสมอ  แตเมื่อมีแนวคิด
สตรีนิยมเกิดขึน้ทําใหสตรีออกมาเรียกรองความเสมอภาคระหวางชายหญิงขึ้น  สตรีเร่ิมออกทํางาน
นอกบานเชนเดียวกับบุรุษ  และพยายามผลักดันตัวเองใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมหลาย ๆ ดาน
ของชุมชน  จึงเปรียบเสมือนกาวแรกของการหันมาพึง่ตนเองทางเศรษฐกิจ  เพราะเมื่อใดสตรี
ออกมาทํางานนอกบานและมีความสามารถในการหารายไดมาสูครัวเรือน  หรือแมแตประสบ
ความสําเร็จในหนาที่การทํางาน  เมื่อนั้นจะทําใหบุรุษเริ่มยอมรับในบทบาทและสถานภาพของสตรี
ในเศรษฐกิจระดับครัวเรือนมากขึ้น      
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บทท่ี  5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ   

 
การวิจยั “บทบาทและสถานภาพสตรีในเศรษฐกิจระดบัครัวเรือน  กลุมดอกไมประดิษฐ

จากผาใยบัว  ตําบลคุงกระถิน  อําเภอเมือง  จังหวดัราชบุรี”  ทําใหผูวิจยัทราบถึง  ความเปนมาของ
กลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว บทบาทและสถานภาพสตรีกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  การจัดการวิสาหกิจชุมชน  การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ  การสรางเครือขาย  
ตลอดจนการยอมรับบทบาทสตรีในเศรษฐกิจระดับครัวเรือน 

บทบาทและสถานภาพสตรีถูกกําหนดข้ึนจากพื้นฐานทางวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  
ประเพณ ี ความเชื่อ  คานยิม  ความไมเทาเทียมกันทางสังคม  ตลอดจนความไมเทาเทียมกันทางเพศ
สตรีถูกกําหนดใหรับบทบาทในการดแูลรับผิดชอบงานบาน  แตงานเหลานี้ถูกมองวา “ไมใชงาน”  
เพราะไมมีการตีคาเปนเงิน  ไมมีการใหคาจาง  คาตอบแทนเหมือนกับงานของบุรุษ  จึงทําใหสตรี
ไมมีบทบาทในสังคมและถูกกีดกันออกจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ดังสุภาษิตไทยกลาววา  “บุรุษ
เปนชางเทาหนา  สตรีเปนชางเทาหลัง”  อํานาจการตดัสินใจสวนใหญอยูท่ีบุรุษจงึทําใหเกิดระบบ
สามีเปนใหญ  ตราบใดสตรียังมีความเช่ือเกา ๆ ยังจํากัดตัวเองอยูแตเพยีงภายในบาน  ไมมีรายได  
ยอมทําใหสตรีเขาถึงอํานาจในครัวเรือนไดยากและถูกจาํกัดใหเปนเพศรองเสมอ  ความเช่ือดังกลาว
ถูกถายทอดผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคม  ทําใหเพศหญิงและเพศชายมีพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ท้ังรางกาย  สังคม  และจิตใจท่ีแตกตางกนัออกไป  เหลานี้เปนผลมาจากการอบรมเล้ียงดูของบิดา
มารดาท่ีสงผลตอระบบความคิด  คานยิม  ความเช่ือ  ทัศนคติ  ดังนั้นถาสตรีไมมีทรัพยสินเปนของ
ตนเอง  สตรีจะมีศักดิ์ศรีไดกต็อเม่ือสตรีมีความสามารถในการหารายได     

จากผลกระทบทางภาวะเศรษฐกิจท่ีบีบรัดของประเทศไทย  ทําใหเปนการยากท่ีสถาบัน
ครอบครัวจะดํารงอยูไดจากรายไดของบุรุษเพียงฝายเดียว และจากอิทธิพลความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยีท่ีสงผลใหสตรีมีโอกาสไดรับการศึกษามากข้ึน  สตรีปจจุบันจึงเปล่ียนแปลงบทบาทจาก
การเปนแมบานอยางเดยีวมาเปนผูมีสวนในการหารายไดมาสูครอบครัว  โดยการประกอบอาชีพ
ตาง ๆ เชน  โรงงานอุตสาหกรรม  การทําดอกไมประดษิฐจากผาใยบัว  เปนตน  เพือ่ใหไดรับคาจาง
คาตอบแทนเปนตัวเงินเหมือนกับบุรุษ และเพื่อชวยเหลือเศรษฐกิจของครอบครัวอันนําไปสูการ
พึ่งตนเอง ดังนั้นบทบาทในการหาเล้ียงครอบครัวจึงเปล่ียนแปลงไป จากเดิมบุรุษเปนผูรับผิดชอบ 
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แตเพยีงฝายเดยีวมาเปนสตรีเขามามีสวนรวมดวย เพือ่ใหสตรีเร่ิมมีบทบาทในสังคมโดยเฉพาะ
บทบาทในครัวเรือนมากข้ึน  มีอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ ของครอบครัว  โดยการ
เปล่ียนแปลงนีเ้ปนไปพรอมกับการยกฐานะสตรีใหเทาเทียมกับบุรุษมากข้ึน  สตรีจึงไมถูกจํากดั
สิทธิใหทํางานเปนแมบานแตเพียงฝายเดียวเหมือนอดีต  แตไดรับสิทธิใหทํางานนอกบานและไดรับ
การปฏิบัติจากบุรุษอยางดีข้ึน  ดังนั้นบุรุษจึงยอมรับฐานะสตรีในครอบครัวมากข้ึนโดยเฉพาะใน
ครอบครัวท่ีสตรีมีสวนหารายไดสําหรับการใชจายในครอบครัว ดังนั้นรายไดจากการเขารวมเปน
สมาชิกของกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว จึงเปรียบเสมือนกาวแรกของการเขามีบทบาทและมี
สวนรวมในเศรษฐกิจระดับครัวเรือน เพราะสมาชิกกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัวนําภูมิปญญา
ดานการประดิษฐดอกไมจากผาใยบัวมาเปนทุนในการประกอบอาชีพ  เพื่อนํารายไดมาสูตนเอง  
ครอบครัว  และชุมชน  รายไดดังกลาวสงผลตอการยอมรับในบทบาทและสถานภาพของตนเองใน
เศรษฐกิจระดบัครัวเรือน  เชน  การควบคุมดูแลคาใชจายภายในบาน  การดูแลความเปนอยูของ
สมาชิกในครอบครัว  เปนตน   ดังนั้นการรวมกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัวจึงมีสวนชวยสราง
รายไดใหกับตนเอง  ชุมชน  และครอบครัว 

สตรีกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว พยามผลักดันตนเองใหเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมหลายดานของชุมชน  เชน  ผูนาํชุมชน  ผูนํากลุมตาง ๆ ตลอดจนเปนสมาชิกของกลุม
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  การมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชนเหลานี้เปรียบเสมือนกาวแรกของ
การหันมาพึ่งพาตนเองและเร่ิมมีสวนรวมในเศรษฐกิจระดับครัวเรือนมากข้ึน  เพราะเม่ือใดท่ีสตรี
ออกมาทํางานนอกบานและมีความสามารถในการหารายไดสูครัวเรือน หรือแมแตการประสบ
ความสําเร็จในหนาท่ีการงาน  เม่ือนั้นบุรุษจึงเร่ิมยอมรับในบทบาทและสถานภาพของสตรีใน
ครัวเรือนมากข้ึน  แตตราบใดสตรียังมีความคิดและความเช่ือเกา ๆ จะทําใหบทบาทของตนเองถูก
ลดคุณคาลง  ดังนั้นการพึง่ตนเองทางเศรษฐกิจจึงเปนปจจัยหลักท่ีทําใหสตรีมีอํานาจการตัดสินใจ
ไดดวยตนเอง  ดังเชน  สมาชิกกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว  ตําบลคุงกระถิน  อําเภอเมือง  
จังหวดัราชบุรี  ท่ีนําภูมิปญญา  ความรู  ความสามารถดานงานฝมือผสมผสานและสรางสรรคส่ิง
ใหม ๆ  เพือ่นํามาใชในการประกอบอาชีพเพื่อสรางรายไดใหกบัตนเอง  ครอบครัวและชุมชน  
ดังนั้นไมวาสตรีจะทํางานนอกบานหรือไม  ภาระและหนาท่ีความรบัผิดชอบงานภายในบานยังคง
เปนหนาท่ีของสตรีเชนเดิม  เพราะงานบานท่ีสตรีรับผิดชอบนั้น ถูกมองวาเปนงานท่ีไมไดรับคาจาง
และคาตอบแทนเปนจํานวนเงินเหมือนกบังานท่ีทํานอกบาน  ทําใหสตรีตองรับบทบาทท้ังภายใน
และภายนอกครอบครัว  ดังนั้นสังคมควรใหโอกาสและยอมรับในความสามารถและบทบาทของ
สตรีใหมากข้ึน  เพื่อใหสตรีไมถูกจํากดับทบาทอยูแตเพยีงพื้นท่ีภายในบานอีกตอไป 
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อภิปรายผลการวิจัย 

ผลของการวิจัยทําใหผูวิจยัทราบถึงประวัตคิวามเปนมาของกลุมดอกไมประดิษฐจากผา
ใยบัว  ลักษณะเดนของสินคาของกลุม  การดําเนินงานของกลุม  เครือขายของกลุม  การพึ่งตนเอง
ทางเศรษฐกิจของสมาชิกในกลุม  ตลอดจนบทบาทและสถานภาพสตรีบุรุษในเศรษฐกจิระดับ
ครัวเรือน เนื่องจากประเด็นเหลานี้มีสวนชวยอธิบาย “บทบาทและสถานภาพสตรีในเศรษฐกิจ
ระดับครัวเรือน  กลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว  ตําบลคุงกระถิน  อําเภอเมือง  จงัหวัดราชบุรี วา
ผลการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคในการวิจัยคร้ังนีห้รือไม  วัตถุประสงคในการวจิยัคือ  เพื่อศึกษา
บทบาทและสถานภาพสตรีกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัวตั้งแตอดตีจนถึงปจจุบัน โดยศึกษาถึง
ความเปนมาของกลุม  การจัดการวิสาหกจิชุมชน  การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ  การสรางเครือขาย  
ตลอดจนการยอมรับบทบาทสตรีในเศรษฐกิจระดับครัวเรือน  ผลของการวิจยัท่ีไดนั้นเปนไปตาม
วัตถุประสงคในวิจยัท่ีกําหนดไวดังนี ้

 1.  บทบาทและสถานภาพสตรีกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัวตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

     บทบาทและสถานภาพของสตรีในอดตี ไดถูกกําหนดข้ึนจากพื้นฐานทางวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ความเช่ือ  คานิยม  ความไมเทาเทียมกนัทางสังคม  ตลอดจนความไม
เทาเทียมกนัทางเพศดวย  กลาวคือ  สตรีถูกกําหนดใหรับบทบาทและหนาท่ีมาโดยกําเนิด  งานใน
ครอบครัวตาง ๆ ถูกมอบหมายเปนหนาท่ีพืน้ฐานของสตรีโดยเฉพาะ  เชน  การดแูลบานทํางานบาน  
เปนตน  งานเหลานี้ถูกมองวา “ไมใชงาน” เพราะไมมีรายได  ทําใหสตรีไมมีบทบาททางเศรษฐกิจ
ระดับครัวเรือนเทาท่ีควร  แตหากมองยอนไปที่ภูมิหลังทางประวัติศาสตรพบวา  สตรีไทยในอดตีมี
บทบาทในเศรษฐกิจระดับครัวเรือนมาชานาน  อาทิเชน  การทําไร  ทํานา  กําจัดวัชพืช  เปนตน  
ดังนั้นสตรีในฐานะแมและภรรยาตองดูแลและจัดหาส่ิงจาํเปนแกครอบครัวในทุกทาง  แตบทบาท
ทางเศรษฐกิจยังไมเปนท่ียอมรับจากสังคมดังเชนบทบาทของบุรุษ  ดังเห็นจากสุภาษติไทยกลาววา 
“บุรุษเปนชางเทาหนา  สตรีเปนชางเทาหลัง”  สุภาษิตขางตนแสดงใหเห็นสถานภาพสตรีท่ีเปนรอง
บุรุษตั้งแตอดตีอยางเหน็ไดชัด เพราะสังคมไทยถือวาบุรุษเปนผูนาํครอบครัวอํานาจการตัดสินใจ
สวนใหญอยูท่ีบุรุษ ความแตกตางนีเ้ปนสาเหตุทําใหสังคมกําหนดบทบาทและสถานภาพสตรีให
รับผิดชอบเฉพาะงานบาน  ดังคํากลาววา “ท่ีของผูหญิงอยูในบาน” ทัศนะคติดังกลาวสงผลใหสตรี
มีโลกทัศนท่ีแคบลงและถูกจาํกัดใหอยูในขอบขายของงานบาน  ยอมทําใหไมมีโอกาสเขาถึงส่ิงท่ี
เรียกวา  อํานาจ  ช่ือเสียง  และคานิยมทางวัฒนธรรม  เพราะอภสิิทธ์ิเหลานี้เปนของบุรุษเสมอ  
ความเช่ือดังกลาวถูกถายทอดผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคมทําใหเพศหญิงเพศชายมีพฤติกรรม
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ท้ังท่ีแสดงออกทางรางกาย  ลักษณะทางสังคมและจิตใจท่ีแตกตางกันออกไป  อาทิเชน  การอบรม
เล้ียงดูของบิดามารดาสงผลตอระบบความคิด  คานิยม  ความเช่ือ  ทัศนคติ  เปนตน  

ปจจุบันสมาชกิกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว  ตําบลคุงกระถิน  อําเภอเมือง  จังหวัด
ราชบุรีทําใหความเช่ือดังกลาวเปล่ียนแปลงไป  โดยสมาชิกกลุมนี้ทําใหสังคมไดเห็นวาสตรีและ
บุรุษมีสิทธิเทาเทียมกนั  เชน  การทํางานนอกบานเพื่อหารายไดจนุเจือครอบครัว  การเปล่ียนแปลง
ดังกลาวสงผลใหสตรีปจจุบันกลาคิด  กลาทํา  กลาตัดสินใจ  และแสดงศักยภาพของตนเองมากข้ึน 
ดังเชน  สมาชิกกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัวท่ีไดแสดงศักยภาพของตนเองใหสังคมไดเห็นวา  
บทบาทในการหาเล้ียงครอบครัวไมใชบทบาทของบุรุษเพียงฝายเดยีว  แตปจจบัุนสตรีสามารถมี
บทบาทและมีสวนรวมในการหาเล้ียงครอบครัวไดเทียบเทาบุรุษ  นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นวาการ
เปนผูนํากลุมตาง ๆ สตรีก็สามารถทําไดเหมือนบุรุษ  ดังเชน  คุณบุญชวย  ปานดารา  ผูนํากลุม
ดอกไมประดษิฐจากผาใยบัว และสามารถบริหารจัดการกลุมใหประสบความสําเร็จดังเชนปจจุบัน  
สังเกตไดจากความเปนอยูของคนในตําบลนี้ดีข้ึน  จากเดิมสตรีไมมีอาชีพ  ไมมีรายได  แตเม่ือเขา
รวมเปนสมาชิกของกลุมดอกไมประดิษฐจาก\\ผาใยบัว  สงผลใหสตรีเหลานี้มีอาชีพ  มีรายได  และ
มีสวนชวยบุรุษในการนํารายไดสูครัวเรือนมากขึ้น  ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหบทบาทและ
สถานภาพสมาชิกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัวตําบลคุงกระถิน เปนท่ียอมรับจากสังคมมากข้ึน 
โดยเฉพาะการยอมรับในศักดิ์ศรีของสตรีจากบุรุษวา  สตรีสามารถทําทุกอยางไดเทียบเทากับบุรุษ  
รวมท้ังใหการยอมรับในศักยภาพและความสามารถของสตรี ในการมีสวนรวมในการหารายไดมา
จุนเจือครอบครัว  สงใหใหสตรีเร่ิมมีอํานาจการตัดสินในเศรษฐกิจระดับครัวเรือนมากข้ึนดังเชน
ปจจุบัน  ผลการวิจัยนี้มีความสอดคลองกับงานวิจยัของกลุมสตรีทอผาบานใต  ตําบลคูบัว  อําเภอ
เมือง  จังหวัดราชบุรีในดานการพึ่งตนเอง  การจัดการวิสาหกิจชุมชน  และการยอมรับบทบาทและ
สถานภาพสตรีในครอบครัว  เพราะสตรีกลุมนี้สามารถพ่ึงตนเองไดจากรายไดของการทอผา  เปน
ผลใหบุรุษยอมรับความสามารถและศักยภาพของสตรี  และทําใหสตรีมีบทบาทในสังคมมากข้ึน   

2.  การจัดการวิสาหกิจชุมชน 

      การจัดการวิสาหกจิชุมชนของกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัวนัน้ ถือเปนการ
ประกอบการเพื่อจัดการทุนของชุมชนอยางสรางสรรค  โดยใชทุนความรู  ภูมิปญญา  ทุนทางสังคม  
เครือขาย  ความสัมพันธของบุคคลในชุมชน  และการใชทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชนอยางรูคุณคา  
เพื่อกอใหเกดิการพึ่งตนเองของชุมชน  ตลอดจนความเปนพีเ่ปนนองของบุคคลในชุมชนและ
เครือขายทางสังคมท่ีมีสวนชวยทําใหเกิดเปนวิสาหกิจชุมชนข้ึน  สมาชิกของกลุมดอกไมประดิษฐ
จากผาบัวนาํความรู  ความสามารถของตนเองมาปรับใชในการประกอบอาชีพเพื่อสรางรายได
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ใหกับตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน  โดยชุมชนเปนเจาของและดําเนนิการบริหารจดัการเอง  ริเร่ิม
สรางสรรคเปนนวัตกรรมของชุมชน  มีภูมิปญญาทองถ่ินผสมผสานเปนภูมิปญญาสากล  มีการ
ดําเนินการแบบบูรณาการ  เช่ือมกิจกรรมตาง ๆ อยางเปนระบบ  มีกระบวนการเรียนรูเปนหวัใจ  มี
การพึ่งตนเองของครอบครัวและชุมชนเปนเปาหมาย  โดยมุงประโยชนทางสังคมแกชุมชนมากกวา
การแสวงหากาํไร  มุงตอการอยูรวมกันอยางสงบ  การมีสุขภาพและคุณภาพชีวติท่ีดีของคนใน
ชุมชน  ดังนัน้พลังของวิสาหกิจชุมชนจึงอยูท่ีความหลากหลาย   ความแตกตาง  ความเปนตัวของ
ตนเอง   และอัตลักษณเฉพาะกลุม  เฉพาะผลิตภัณฑ   

การเกิดวิสาหกิจชุมชนข้ึนในชุมชนนั้น  เปนการสงเสริมและสนับสนนุเศรษฐกจิชุมชน
เปนพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ซ่ึงจํานวนหนึ่งอยูในระดับท่ีไมพรอมจะแขงขัน
ทางการคาใหไดรับการสงเสริมความรูและภูมิปญญา  การสรางรายได  การชวยเหลือซ่ึงกันและกนั  
การพัฒนาความสามารถในการจัดการและพัฒนารูปแบบวิสาหกจิชุมชน เพื่อใหระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนมีความเข็มแข็ง  สามารถพัฒนาสูการเปนผูประกอบการของหนวยงานธุรกิจท่ีสูงข้ึน  ดังนัน้
วิสาหกจิชุมชนของกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว  เปนการประกอบการของชุมชนท่ีไมได
วางเปาหมายไวท่ีตัวเลขของการเติบโตทางเศรษฐกิจ  แตอยูท่ีความสุขโดยรวมของชุมชน  ชุมชน
อยูดีมีความสุข  ถาไมมีวิสาหกิจชุมชน  ไมมีระบบเศรษฐกิจชุมชน  ชุมชนก็ไดแตรอความ
ชวยเหลือจากรัฐหรือภายนอก  ไมตางจากไมในกระถางถารดน้ําก็สดช่ืนแตถาไมลดก็เหีย่วเฉา   
ตองข้ึนอยูกับคนอ่ืน  พึ่งตนเองไมได  กลายเปนระบบอุปถัมภท่ีชุมชนตองพึ่งพิงคนอื่นอยูตลอดไป 

3. การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ   

    การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของสมาชิกกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว ถือเปน
ความสามารถในการดํารงตนอยูไดอยางอิสระ มีความม่ันคง  สามารถเล้ียงตนเองและสมาชิกใน
ครอบครัวได  โดยการพยายามลดการพึ่งพิงจากบุรุษและหันมาพึ่งพาตนเอง  เพราะสตรีปจจุบันมี
สวนชวยในการหาเล้ียงครอบครัวเปนอยางมากเม่ือเปรียบเทียบกับอดตี  กลาวคือ  สตรีเร่ิมทํางาน
นอกบานเพื่อสรางรายไดใหกับตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน  ทําใหสตรีเหลานีมี้อิสระในการคิด  
การพูด     การตัดสินใจ  หรือการกระทําตามความตองการภายใตกฎเกณฑของสังคม  มีความเสมอ
ภาคในการเรียนรู  รับรู  หรือการแสวงหาส่ิงตาง ๆ  ดวยตนเอง  รวมทั้งพยายามใชทุนทางดานภมิู
ปญญามาสรางสรรคและผลิตผลงานเหมือนดังเชน สมาชิกกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัวท่ีนํา
ภูมิปญญาทองถ่ินมาปรับปรุงและพัฒนาสินคาใหเปนท่ีตองการของตลาด  เพื่อสรางรายไดใหกบั
ตนเอง  ครอบครัว และชุมชน  ทําใหสมาชิกกลุมมีการพึ่งตนเองในดานเศรษฐกิจมากข้ึน  ท้ังนี้
เพื่อใหสังคมยอมรับในบทบาทและสถานภาพของสตรีในปจจุบันมากข้ึน   
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การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของสมาชิกกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว มีความสําคัญ
มากตอบทบาทและสถานภาพสตรีในครอบครัว  ดังนัน้สตรีตองมีการพัฒนาตนเอง  เขาใจตนเอง
อยางถูกตอง  ทําใหสามารถปรับตัวไดด ี  มีความพึงพอใจในตนเอง  นับถือตนเอง  และรูสึกวา
ตนเองมีคุณคา  สามารถรับผิดชอบการตัดสินใจของตนเองและพ่ึงตนเองได  เพราะสมาชิกทุกคน
ของกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัวมีสวนชวยเหลือครอบครัวไดเปนอยางมาก  โดยเฉพาะเร่ือง
ของรายไดท้ังจากอาชีพหลักและอาชีพเสริมของสตรีเพื่อนํามาใชจายในครัวเรือน  เพราะการทํางาน
นอกบานของสตรีทําใหสตรีเหลานี้มีอํานาจการตัดสินใจในครัวเรือน  ทําใหสตรีปจจุบันมีรายได
และเร่ิมมีบทบาททางสังคม  โดยไมตองพึ่งพารายไดของบุรุษเพียงฝายเดียวดังเชนอดตี  

เม่ือสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไป  สงผลใหสตรีเร่ิม
ใชความรู ความสามารถ  และภูมิปญญาท่ีมีมาปรับใชในการประกอบอาชีพ  เพื่อนํารายไดของตน
มาชวยเหลือจนุเจือครอบครัว  เพราะปจจุบันรายไดจากบุรุษเพยีงฝายเดยีวไมสามารถนํามาใชจาย
ไดเพยีงพอ  ทําใหสตรีตองออกมาทํางานนอกบานและประกอบอาชีพเสริมมากข้ึน  โดยเฉพาะสตรี
ตําบลคุงกระถินสวนใหญยดึอาชีพโรงงานอุตสาหกรรมทอผาเปนอาชีพหลัก  และทําดอกไม
ประดิษฐจากผาใยบัวเปนอาชีพเสริม  ดังนั้นสตรีเหลานี้จึงตองพัฒนาตนเองและพยายามดึงตัวเอง
ออกจากแนวคิดเกา ๆ ดวยการออกจากพ้ืนท่ีท่ีเคยถูกจํากดัออกมาสูสังคมท่ีมีพื้นที่ทางสังคมมากข้ึน  
ดวยการนําความรูความสามารถท่ีตนมีมาใชในการประกอบอาชีพเพื่อนํารายไดสูครัวเรือน เปนผล
ใหบุรุษยอมรับในศักยภาพสตรี  เพราะสตรีสามารถพึ่งตนเองไดและพยายามผลักดันตนเองใหเร่ิม
เขามามีสวนรวนในทุกดานของสังคม  เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกนัในสังคมตามแนวคิดสตรีนยิม    
สงผลใหสตรีมีอํานาจการตดัสินใจในครัวเรือนสูงข้ึน  สตรีมีความเชื่อม่ันในความสามารถของ
ตนเอง  กลาคิด  กลาทํา  การตัดสินใจ  และรวมทํางานกับบุรุษไดอยางเสมอภาค  ดังนั้นผูวจิัยคิดวา  
สตรีจะมีศักดิศ์รีไดตอเม่ือสตรีมีความสามารถในการหารายไดมาสูครัวเรือน 

4.  การสรางเครือขาย 

     การสรางเครือขายของกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว  เกิดจากการรวมตัวกัน  
ประสานงานหรือทํางานรวมกันอยางตอเนื่อง  มีระยะเวลาติดตอกนันานพอสมควร  มีวัตถุประสงค  
หรือเปาหมายรวมกัน  เครือขายของกลุมดอกไมประดษิฐจากผาใยบัวเปนเครือขายท่ีเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ  เปนเครือขายท่ีเกดิข้ึนจากการรวมแรงรวมใจของฝายตาง ๆ  ท่ีเห็นความจําเปนของการ
เรียนรูและการแกไขปญหารวมกันและรวมตัวกันเปนเครือขาย  มีการแลกเปล่ียนความคิดเหน็  
ประสบการณ  เชน  การเปนวิทยากรใหความรูกับกลุมแมบานกลุมอ่ืน  รวมท้ังการพึ่งพาอาศัยซ่ึง
กันและกัน  สมาชิกมีแนวทางการดําเนนิงานท่ีเปนอิสระ  นอกจากนี้ภาครัฐและภาคเอกชนยังเขามา
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ชวยในการจดัต้ังและสนับสนุนกลุมโดยจดัต้ังใหมีศูนย OTOP  ประจําตําบลคุงกระถินข้ึน  เพื่อเปน
ศูนยกลางการเรียนรูของคนในชุมชนและผูท่ีสนใจ  เพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาตามแนวทาง
นโยบายของรัฐบาลและเปนการเพ่ิมศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองได 

เครือขายของกลุมเปนเครือขายทางสังคม  ท่ีมีความสัมพนัธซ่ึงกันและกันในชุมชน  เชน  
การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกนั  มีความไววางใจกันและเชื่อใจกันภายในกลุม  ท่ีเหน็ไดชัดที่สุดคือ
การติดตอสัมพันธท่ีดีระหวางสมาชิกของกลุมกับลูกคาท่ีเขามาส่ังซ้ือส่ังทํา  มีการติดตอระหวางกัน
เปนประจําเพราะลูกคามีความม่ันใจในฝมือและคุณภาพของสินคา  จึงทําใหมียอดการส่ังซ้ือส่ังทํา
จํานวนมาก  เม่ือใดสินคาของกลุมมีการพดูถึงแบบปากตอปากถึงคุณภาพและความสวยงามเม่ือนัน้
กลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัวก็สามารถยืนอยูได  ดังนัน้การสรางเครือขายทางสังคมจึงมี
ความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของกลุม  เพราะเปนการสรางความสัมพันธของคนในสังคมท้ังใน
ระดับบุคคล  บุคคลกับกลุม  และกลุมกับกลุม  ดวยการทํากิจกรรม  การส่ือสาร   การแลกเปล่ียน
ความรู  การพึง่พาอาศัยกนั  โดยมีเปาหมาย  วัตถุประสงค  และความตองการรวมกัน  มีการปฏิบัติ
กันอยางตอเนือ่งและมีระยะเวลา  ความสัมพันธและความรวมมือกันของเครือขาย  เพื่อใหเครือขาย
ดังกลาว เปนเครือขายท่ีสรางช่ือเสียงและรายไดใหกบัสมาชิกกลุมดอกไมประดษิฐจากผาใยบัว 
เพราะการมีรายไดสงผลใหสตรีเร่ิมเขามามีสวนรวมในเศรษฐกิจระดบัครัวเรือน    

5.  การยอมรับบทบาทสตรีในเศรษฐกิจระดับครัวเรือน 

     ปจจุบันบทบาทและสถานภาพสตรีและบุรุษไดเปล่ียนแปลงไปจากในอดีตมาก  
กลาวคือ  สตรีไทยถูกกําหนดใหรับบทบาทภาระและหนาท่ีมาโดยกําเนิด งานในครอบครัวตาง ๆ 
ถูกมอบหมายไวเปนหนาท่ีพื้นฐานของสตรี  เชน  การดูแลรับผิดชอบงานภายในบานเพราะ
สังคมไทยมองวาเปนงานและหนาท่ีหลักของสตรีท่ีตองรับผิดชอบ  อํานาจการตดัสินใจทุกอยาง
ภายในบานจึงข้ึนอยูกับแมบาน  เชน  การซ้ือของกิน  ของใช  การควบคุมคาใชจาย  เปนตน   จาก
แนวคิดเร่ืองพืน้ท่ีสตรีและแนวคิดผูหญิง  ทําใหผูวิจัยทราบวา  ตราบใดท่ีสตรียังจํากัดตัวเองอยูกบั
ขอบขายของงานบานยอมทําใหไมมีโอกาสเขาถึงส่ิงท่ีเรียกวา  อํานาจ  ช่ือเสียง  และคานิยมทาง
วัฒนธรรมท่ีกลายเปนอภิสิทธ์ิของบุรุษ  ดังนั้นไมวาสตรีจะทํางานนอกบานหรือไม  ภาระ
รับผิดชอบงานภายในบานยงัคงเปนหนาท่ีของสตรี  ในขณะท่ีบุรุษรับผิดชอบงานนอกบานเพียง
อยางเดยีว   
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เนื่องดวยสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองเปล่ียนแปลงไป  สงผลใหสตรีบางสวน
เร่ิมออกมาทํางานนอกบานมากข้ึนเพื่อความอยูรอดของตนเองและครอบครัว  สตรีบางกลุมเร่ิมเขา
สูตลาดแรงงาน  กลุมท่ีเหลือเร่ิมใชความสามารถและภูมิปญญามาพัฒนาเพื่อใชในการประกอบ
อาชีพ เพื่อใหสตรีมีบทบาทในทางสังคมมากข้ึน  โดยเฉพาะงานภายในทองถ่ิน  เชน  การรวมกลุม
ดอกไมประดษิฐจากผาใยบัวของชาวตําบลคุงกระถิน ท่ีนําเอาภมิูปญญาชาวบานมาพัฒนาในการ
ประกอบอาชีพ  และสรางรายไดใหกบัตนเอง  ชุมชนและครอบครัว  สงผลใหสตรีสามารถ
พึ่งตนเองไดและมีบทบาทในสังคมมากข้ึน  ซ่ึงถือเปนเปาหมายสําคัญอีกประการหนึ่งใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  เพื่อสงเสริมพัฒนาภูมิปญญาสตรีจากการผลิตเพื่อบริโภค
ภายในครัวเรือนสูการผลิตเพื่อสรางรายได  รายไดจากอาชีพหลักและเสริมของสมาชิกกลุมดอกไม
ประดิษฐจากผาใยบัว มีสวนชวยเหลือครอบครัวไดเปนอยางดี  ทําใหบุรุษยอมรับในศักยภาพของ
สตรีเพราะสตรีปจจุบันหนัมาพ่ึงพาตนเองและมีบทบาทในการหารายไดมาเล้ียงตนเองและ
ครอบครัว  โดยไมตองพึ่งพาบุรุษหรือพอบานเพียงฝายเดยีวเหมือนในอดีต   

ในอดีตบุรุษเปนผูนําและเปนผูหารายไดเล้ียงครอบครัว  แตดวยความจําเปนทาง
เศรษฐกิจทําใหสตรีตองออกมาทํางานนอกบาน  เพื่อหารายไดมาชวยเหลือครอบครัวอีกแรงหนึ่ง  
ทําใหสมาชิกกลุมมีรายไดเปนของตนเองทั้งจากอาชีพหลักและอาชีพเสริม  สงผลใหสมาชิกใน
ครอบครัวมีชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึน อยางไรก็ตาม  สตรีกลุมนี้เช่ือวาตนเองสามารถดูแล
ครอบครัวไดเทียบเทากับบุรุษตามแนวคิดสตรีนิยมสงผลใหเกดิความเสมอภาคทางเพศข้ึน   ซ่ึง
แนวคิดสตรีนยิมชวยลบลางและอธิบายความไมเสมอภาคทางสังคม ไปสูความเสมอภาคทางเพศ  
ทําใหสตรีปจจุบันกลาคิด   กลาทํา  กลาตัดสินใจ  และกลาแสดงศักยภาพของตนเองมากข้ึน     
ขณะเดียวกนัเร่ิมหันมาพึ่งตนเองมากข้ึน  ดวยการออกมาทํางานนอกบานเพื่อนํารายไดมาชวยเหลือ
จุนเจือครอบครัว เชน  การเปนผูนําชุมชน  การเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  เปนตน  งานเหลานี้
เดิมเคยเปนงานของบุรุษแตปจจุบันบทบาทที่บุรุษเคยทําสตรีก็สามารถทําไดเชนกัน  และสามารถ
ทําไดดีไมแพบุรุษ  แมปจจบัุนเพศและวฒันธรรมยังเปนตัวแบงบทบาทและหนาท่ีของสตรีอยูก็ตาม  
แตถาสตรีไมแสดงศักยภาพของตนเอง บทบาทของสตรีก็ยังถูกจํากดัใหมีสถานภาพท่ีต่ํากวาบุรุษ
อยูเสมอ  แตสตรีตําบลคุงกระถินไดแสดงศักยภาพของตนเองใหทุกคนไดเหน็แลววา  สตรีสามารถ
ทํางานหาเงินเล้ียงดูตนเองและครอบครัวไดและเร่ิมมีบทบาทในครัวเรือนมากข้ึน  สืบเนื่องจากการ
มีแผนพัฒนาสตรีระยะยาวข้ึนจึงถือเปนจดุเปล่ียนทางดานบทบาทและสถานภาพของสตรี  ทําให
สตรีมีบทบาทและไดรับการยอมรับจากสังคมมากข้ึนโดยเฉพาะการยอมรับจากบุรุษ  สงผลใหสตรี
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ไมตองพึ่งพาบุรุษเหมือนอดีตและท่ีสําคัญบุรุษปจจุบันใหการยอมรับในศักยภาพและความสามารถ
ของสตรีการหารายไดมาเล้ียงครอบครัวมากยิ่งข้ึน 

ดังเห็นไดวา  บทบาทและสถานภาพสตรีในปจจุบันแตกตางจากอดีตมาก  เพราะ
เม่ือกอนบทบาทและสถานภาพของบุรุษมีความเหนือกวาสตรี  กลาวคือ  บุรุษมหีนาท่ีในการหา
เล้ียงครอบครัวเพยีงฝายเดยีว  และสตรีมีบทบาทเปนเพยีงผูอยูบานดแูลบาน  ดูแลบุตร  แตดวยยคุ
สมัยเปล่ียนแปลงไป  รายไดของบุรุษเพียงฝายเดียวอาจไมเพียงพอตอรายจายของครอบครัว  
โดยเฉพาะในครอบครัวท่ีมีจํานวนสมาชิกมาก  ทําใหสตรีตองออกจากพ้ืนท่ีท่ีเคยถูกจํากดัสูพืน้ท่ี
ทางสังคมมากข้ึน  เพราะงานท่ีสตรีรับผิดชอบในอดีตถูกมองวา “ไมใชงาน”  ไมมีรายได  และไม
ถูกตีคาหรือผลตอบแทนเปนเงินตราเหมือนกับงานท่ีบุรุษทํา จึงทําใหบทบาทและสถานภาพสตรี
เปนรองบุรุษอยูเสมอ  แตเม่ือมีแนวคิดสตรีนิยมเกดิข้ึนทําใหสตรีออกมาเรียกรองความเสมอภาค
ระหวางชายหญิงข้ึน  สตรีเร่ิมออกมาสูสังคมของการทํางานนอกบานเชนเดียวกับบุรุษ  ทําใหเขาถึง
ส่ิงท่ีเรียกวา  อํานาจ  ช่ือเสียง  และคานิยมทางวัฒนธรรม  เพราะอภสิิทธ์ิเหลานี้เคยเปนของบุรุษมา
กอน  ปจจุบันสตรีพยายามผลักดันตัวเองใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมหลาย ๆ ดานของชุมชน  
จึงเปรียบเสมือนกาวแรกของการเร่ิมหันมาพ่ึงตนเองและมีสวนรวมในเศรษฐกจิระดับครัวเรือนมาก
ข้ึน  เพราะเม่ือใดก็ตามที่สตรีออกมาทํางานนอกบานและมีความสามารถในการหารายไดมาสู
ครัวเรือน  หรือแมแตประสบความสําเร็จในหนาท่ีการทํางาน  เม่ือนั้นทําใหบุรุษยอมรับในบทบาท
และสถานภาพสตรีในเศรษฐกิจระดับครัวเรือนมากข้ึน   

 
ขอเสนอแนะแกกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว 

1. กลุมควรมีการคิดริเร่ิมสรางสรรค  พัฒนา  ปรับปรุง  และดัดแปลงสินคาของกลุมใหมี
ความหลากหลายมากย่ิงข้ึน  เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได   

2. กลุมควรมีการทําหนงัสือสาธิตการทําดอกไมประดิษฐจากผาใยบัวในรูปแบบตาง ๆ 
ไวเปนลายลักอักษร  เพื่อใหการทําดอกไมประดิษฐจากผาใยบัวไมสูญหายไปไหน  ถาใครสนใจก็
สามารถนําหนังสือเลมนี้ไปฝกหัดทําได 

3. กลุมควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรูการทําดอกไมประดิษฐจากผาใยบัวกับกลุมตาง ๆ 
เพื่อใหเกิดเปนเครือขายระหวางกัน  เพื่อใหเกิดเปนเครือขายระหวางกลุมมากข้ึน 

4. ควรมีการปลูกฝงและพัฒนาฝมือใหมีคุณภาพมากข้ึน อีกท้ังควรมีการถายทอดความรู
การทําดอกไมประดิษฐแกเยาชนรุนหลัง  เพื่อใหศิลปะของการทําดอกไมประดิษฐจากผาใยบัวยัง
อยูคูกับชุมชนตําบลคุงกระถินตอไป 
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ขอเสนอแนะแกสตรีตําบลคุงกระถิน 

1. สตรีควรมีบทบาทรวมกันกบับุรุษในการหารายไดมาจนุเจือครอบครัว  ไมควรอยูบาน
เพียงอยางเดียว  ควรแสดงศักยภาพใหกบัสังคมไดเหน็วา  สตรีปจจุบันสามารถพึ่งตนเองไดโดยไม
ตองรอหวังการพึ่งพิงจากบุรุษ     

2. สตรีควรแสดงศักยภาพของตนเองใหสังคมไดรูวา  บทบาทและสถานภาพสตรีไมได
จํากัดใหเปนเสมอ  แตปจจบัุนสตรีกลาคิด  กลาทํา  กลาตัดสินใจมากข้ึน  โดยเฉพาะเม่ือเปนสวน
หนึ่งในการหารายไดสูครัวเรือน  ทําใหสตรีมีบทบาทในเศรษฐกิจระดบัครัวเรือน 

3. สตรีควรไดรับการแบงเบาภาระภายในครอบครัว  โดยใหบุรุษและสตรีมีบทบาท
รวมกันในการอบรมเล้ียงดูบุตรธิดาใหมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณภาพ  การสรางครอบครัวให
อบอุนม่ันคง  การสรางคานิยมท่ีเปนคุณตอการพัฒนาสตรี  และการเคารพในศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษยและศักยภาพของกันและกัน 

4. สตรีนอกจากจะมีบทบาทในเศรษฐกิจระดบัครัวเรือนแลว  สตรีควรแสดงศักยภาพ
ของตนเองในดานอ่ืน ๆ เชน  มีบทบาทในสังคม  การเมือง  และมีสวนรวมกับชุมชนมากข้ึน  ท้ัง
การเปนผูนําชุมชน  เปนผูนํากลุมตาง ๆ  

 

ขอเสนอแนะในการคนควาอิสระคร้ังตอไป 

1.  ควรวิจยัดานการตลาดของกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว  วามีแนวทางการตลาด
เปนอยางไร  จงึทําใหสินคาของกลุมสามารถจําหนายไดและไดรับความนิยมจนถึงปจจุบัน 

2.  ควรวิจยัและเปรียบเทียบกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัวของกลุมอ่ืน วามีความ
แตกตางกันอยางไร  และทําไมบางกลุมถึงลมเลิกกิจการแตกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัวของ
กลุมนี้ยังคงดํารงอยูได 

3.  ควรวิจยัถึงบทบาทผูนําสตรีกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว วามีวิธีการบริหาร
จัดการกลุมอยางไรใหกลุมประสบความสําเร็จดังเชนปจจบัุน 
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เร่ือง  บทบาทและสถานภาพสตรีในเศรษฐกิจระดับครัวเรือน กลุมดอกไมประดิษฐจาก   
ผาใยบัว ตําบลคุงกระถิน  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี   

ขอมูลพื้นฐานท่ัวไปของผูถูกสัมภาษณ 
- ช่ือ 
- อาชีพ  อาชีพหลักทําอะไร  อาชีพเสริมทําอะไร 
- รายไดหลักครอบครัวมาจากไหน  เพียงพอหรือไม 

บทบาท  สถานภาพ  และอํานาจการตัดสินใจในครัวเรือน 

1.  ใครเปนคนตัดสินใจในเร่ืองการศึกษาของบุตร 
2. ของใชภายในบานสวนใหญใครเปนผูช้ือและตัดสินใจ 

3. ทานอยูบานทํางานบานหรือไม  ถาไมไดทําแลวใครเปนผูทํา  ทํา
อะไรบาง  ชวยกันทําหรือไม  อยางไร   

4. ทานคิดวางานบานเปนหนาท่ีของผูหญิงหรือไม  ถาผูตอบเปนผูหญิงแลว
รูสึกอยางไรกบังานบานท่ีตนรับผิดชอบ 

5. รายไดหลักของครอบครัวมาจากใคร  สามีหรือฝายชายมีสวนชวยดวยหรือไม 
6. การทํางานนอกบานของผูหญิงสามารถชวยเหลือครอบครัวไดมากนอยแคไหน  

อยางไร 
7. ทานคิดวารายไดจากการเปนสมาชิกของกลุมมีสวนชวยครอบครัวไดมากนอยแค

ไหน  อยางไร 
8. ทานคิดวาจากการเขามาเปนสมาชิกของกลุมสามารถทําใหการดาํรงชีวิต

เปล่ียนแปลงไปจากเดิมบางหรือไม  มากนอยแคไหน  ทางดานใดบาง  อยางไร 
9. ทานคิดวาผูหญิงสามารถดูแลครอบครัวแทนผูชายไดหรือไม  อยางไร 
10. บทบาทใดท่ีทานคิดวาผูหญิงเร่ิมมีบทบาทในระดับครัวเรือนมากข้ึน 
11. สภาพเศรษฐกจิปจจุบันมีผลตอการออกมาทํางานของผูหญิงหรือไมอยางไร  

อยางไร 
12. ทานคิดวาปจจบัุนผูหญิงสามารถเปนผูนําครอบครัวแทนผูชายไดหรือไม  อยางไร 
13. ทานคิดวาการท่ีผูหญิงมีความรับผิดชอบอยูกับงานบาน มีผลตอการยอมรับของ

ผูชายในเศรษฐกิจระดับครัวเรือนดวยหรือไม  อยางไร 
14. ทานคิดวารายไดจากเปนสมาชิกของกลุมท่ีนํามาชวยเหลือครอบครัว  มีผลตอการ

ยอมรับบทบาทผูหญิงในเศรษฐกิจระดับครัวเรือนหรือไม  อยางไร 
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การรวมกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว 

15. การจัดต้ังกลุมดอกไมประดษิฐจากผาใยบัวรวมตวักันไดอยางไร  จดัต้ังข้ึนปไหน   
โดยใครเปนผูริเร่ิมกอต้ังกลุม  

16. ประธานกลุมดอกไมประดษิฐจากผาใยบัวไดมาดวยวิธีไหน  อยางไร   
17. อดีตมีสมาชิกจํานวนกี่ทาน  ปจจุบันมีกีท่าน  มากข้ึนหรือลดลงอยางไร 
18. ทานคิดวากลุมควรไดรับการพัฒนาทางดานใดบาง  และยังขาดอะไรอยูบาง 
19. การท่ีภาครัฐเขามาชวยประชาสัมพันธมีสวนชวยกลุมอยางไรบาง 
20. รูปแบบการดําเนินการของกลุมเปนอยางไร 
21. ใครเปนผูบริหารจัดการ  อํานาจการตัดสินใจอยูท่ีใคร  ทํางานดีหรือไม   
22. ผลิตภัณฑของกลุมมีอะไรบาง  อะไรท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด   
23. ผลิตภัณฑของกลุมมีการปรับปรุงและพัฒนาบางหรือไม  ช้ินไหนที่ปรับปรุงลาสุด 
24. นอกจากผลิตดอกไมประดษิฐและมีการทําผลิตภัณฑในรูปแบบอ่ืนหรือไม 
25. ทานคิดวาสินคาของกลุมมีจุดเดนตรงไหน  จนทําใหสินคาของกลุมเปนท่ีรูจักของ

บุคคลท่ัวไป 
26. เม่ือทําผลิตภัณฑออกจําหนายมีตลาดรองรับหรือไม  และตลาดมีท่ีไหนบาง 
27. มีการรับซ้ือผลิตภัณฑจากท่ีรานโดยตรงหรือตองออกหาตลาด 
28. รายไดของกลุมเพียงพอในการใชจายบริหารกลุมหรือไม  มีเหลือเก็บหรือไม  ถามี

ปญญาใชวีธีการแกไขอยางไร 
29. ถาบางชวงมีจาํนวนการส่ังซ้ือผลิตภัณฑของกลุมเปนจํานวนมาก  จะมีผลตองาน

หลักของสมาชิกหรือไม  อยางไร  กลุมมีวธีิการบริหารอยางไร 
30. การมีกลุมข้ึนมาทานคิดวาทําใหชุมชนและการดํารงชีวติเปล่ียนไปมากนอยแคไหน  

ดานใดบาง 
31. ทานคิดวาเหตุผลใดทําใหกลุมสามารถอยูไดจนถึงปจจุบัน 

เครือขายของกลุม 
32. กลุมมีการติดตอประสานงานกลุมกลุมท่ีมีรูปแบบเดียวกนัหรือไม  ถามีอยูท่ีไหน  

ติดตอกันอยางไร 
33. มีการออกแสดงสินคาบอยหรือไม  เม่ือเห็นสินคาของกลุมอ่ืนท่ีลักษณะรูปแบบท่ี

คลายกัน  ทานคิดอยางไรกับสินคาของกลุมอ่ืน 
34. ทานคิดวาเหตุผลใดท่ีทําใหลูกคาเลือกซ้ือผลิตภัณฑของกลุม  มีผลตอการสราง

เครือขายหรือไม  อยางไร 
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ภาคผนวก  ข 
สถานท่ีดําเนินงานของกลุม 
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ภาคผนวก  ค 
ผลิตภณัฑของกลุมดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว 
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รางวัลและความสําเร็จของกลุม 
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