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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนล่าง ๒. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะ
ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง ๓. เพื่อศึกษารูปแบบการ
เสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง ตามหลัก
ภาวนา ๔ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ และ การวิจัยเชิง
ปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ๒ จังหวัดได้แก่ จังหวัด
พิษณุโลก จังหวัดก าแพงเพชร รวม ๒ แห่ง โดยการวิจัยครั้งนี้ เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน ๒๐ รูปหรือคน และการสนทนาเฉพาะกลุ่ม จ านวน ๙ รูปหรือคน และ
วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการพรรณนาความ  น าสาระส าคัญที่ได้จากการสมัภาษณ์ สรุปเป็นประเด็นปจัจยั
ส าคัญๆ น าเสนอรูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน 
ภาคเหนือตอนล่าง ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง รวมจ านวน ๓๖๗ คน เครื่องมือ
วิจัยที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และประมวลผล
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. คุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือ
ตอนล่าง พบว่า การตัดสินใจของผู้น านั้นต้องยึดหลักประชาธิปไตย เป็นการฟังเสียงส่วนใหญ่ที่
ประกอบพร้อมไปด้วยความชอบธรรม มุ่งงาน ประกอบด้วยคุณลักษณะภาวะผู้น า ๓ ด้าน คือ ผู้น า
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เชิงพฤติกรรมที่มุงน าด้วยการท างานให้ส าเร็จโดยชอบธรรมอยู่ ในระดับน้อย ผู้น าด้านการ
เปลี่ยนแปลงที่ เข้าใจความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยู่ในระดับปานกลาง และผู้น าตาม
สถานการณ์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีอยู่ในระดับปานกลาง ในภาพรวม
คุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์อยู่ในระดับปานกลางยังต้องพัฒนา  

 ๒. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนา
ชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนล่าง พบว่า คนที่จะท างานรับใช้ประชาชนบริการชุมชน ต้องมีความอดทน 
ไม่มีอคติ ซื่อสัตย์ มีความประพฤติดีซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาทางกายภาพ การพัฒนาพฤติกรรม
และการพัฒนาปัญญาการพัฒนาทางกายภาพหรือกายภาวนาเป็นปัจจัยให้เกิดคุณลักษณะภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาด้านพฤติกรรมคือศีลภาวนาเป็นปัจจัยให้เกิดคุณลักษณะภาวะผู้น าด้าน
พฤติกรรมที่มุ่งท างานใหส้ าเร็จโดยชอบธรรม และการพัฒนาจิตใจและปญัญาเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด
คุณลักษณะภาวะผู้น าตามสถานการณ์ที่สามารถน าตน น าคน น างานได้ในทุกสถานการณ์        

๓. รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น า ๓ ด้านของกลุม่สจัจะสะสมทรัพยเ์พื่อพฒันาชุมชน
ยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง ตามหลักภาวนา ๔ มีดังนี้  

๓.๑ ด้านภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม พบว่า ๓.๑.๑ กายภาวนาเพื่อพฒันาผู้น ากลุ่มให้เป็นผู้
มีบุคลิกลักษณะดี น่าเช่ือถือ ๓.๑.๒ ศีลภาวนา เพื่อพัฒนาผูน้ าให้ยึดหลกัการมีส่วนร่วมยึดมั่นใน
กฎระเบียบ ๓.๑.๓ จิตภาวนาเพือ่พัฒนาผู้น าใหเ้ป็นคนที่ไมม่ีอคตคืิอความล าเอียง ๔อย่างในจิตใจของ
ตน ๓.๑.๔ ปัญญาภาวนาให้ผู้น ากลุ่มมีปญัญาเฉลียวฉลาด ใช้ปัญญาไปสร้างแรงจูงใจแก่สมาชิก ให้อยู่
ในศีลธรรม คิดดี พูดดี ท าดี  

๓.๒ ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงพบว่า ๓.๒.๑ กายภาวนา เพื่อพัฒนาสมาชิกทุกคน
ในชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรงความเป็นอยู่ที่ดี  ๓.๒.๒ ศีลภาวนาเพื่อการสร้างสรรค์อาชีพเสริม และ
ความซื่อสัตย์สุจริต  ๓.๒.๓ จิตตภาวนา เพื่อให้มีจิตใจที่ดีมีการให้ค าปรึกษาแก่สมาชิกที่มีบูรณาการ
หลักธรรม ๓.๒.๔ ปัญญาภาวนา เพื่อพัฒนาให้เกิดปัญญาให้มีความรู้ความสามารถในการให้ความรู้
ทางวิชาการท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  

๓.๓ ด้านภาวะผู้น าตามสถานการณ์ ต้องใช้หลักภาวนา ๔ ทุกด้านมาพัฒนาให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับสมาชิก ก่อให้เกิดทักษะการท างานแก้ไขปัญหาได้ในทุกสถานการณ์ ผู้น า
สามารถน าสมาชิกเข้าวัดฟังธรรม เพื่อกล่อมเกลาให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ให้ผู้น ากลุ่มมีจิต
เมตตา กรุณา และมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล  
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ABSTRACT 
 

Objectives of this research were 1. To study the leadership characteristics of the Truth 
savings groups for sustainable community development at lower northern region, 2. To study the 
factors affecting the leadership characteristics of the Truth saving groups for sustainable community 
development at lower northern region, and 3. To study the leadership strengthening model of the 
Truth saving groups for sustainable community development at lower northern region in 
accordance with Bhavana 4. 

Methodology was the mixed methods. The qualitative esearch collected data from 20 key 
informants by face-to-face interviewing and from 9 participants in focus group discussion. Data 
from both methods were analyzed by descriptive interpretation. The quantitative research 
collected data with questionnaires from 367 samples from the populations at the lower northern 
region; Phisanulok and Kampengpet Provinces. Data were analyzed by descriptive statistics; 
frequency, percentile, mean, standard deviation and Pearson’s Correlations. The findings were as 
follows: 

1.The leadership characteristics of the Truth  saving groups for sustainable community 
development at lower northern region was the decision must be made on democratic system by 
listening to majority with righteousness and job achievement. There were three kinds of leadership: 



ง 
 

Change leadership; leaders who understood how to use modern technology for change were at 
middle level. Behavioral leadership; leaders who devoted to work righteously were at low level. 
Contingency leadership; leaders who could work and adapt to any circumstances were at middle 
level. By overall, the leadership of the Truth saving groups at lower northern region was at middle 
level, needed to be developed  

2. Factors correlating to the leadership characteristics of the Truth saving groups for 
sustainable community development at lower northern region were that persons who work for 
other people and community must process patience, no bias, honesty and good behavior 
resulting from physical, mental and wisdom development. Physical development or Gayapavana, 
induced change leadership, behavioral development, Silapavan, induced behavioral leadership 
dedicating to the work success righteously, while mental and wisdom development induced 
contingency leadership being able to lead self, man and work in all circumstances    

3. The leadership characteristics development model of the Truth saving groups for 
sustainable community development at lower northern region of 3 kinds of leadership were that;   
3.1.Behavioral leadership; 3.1.1 Gayapavan to develop good physical and respectable  appearance. 
3.1.2 Silapavana to develop the participatory awareness of rules and regulations abiding, 3.1.3 
Cittapavana to develop the leadership with no bias in one’s mind, 3.1.4 Panna pavana, wisdom 
development, to develop the shrewdness to be able to use wisdom to help others with 
academics, creativeness, morality, good thinking, good speaking and good deed.        3.2. Change 
leadership; 3.2.1.Gayapavana, physical development, to develop all members in community to 
have good health and well-beings, 3.2.2. Silapavana, morality development, to develop extra 
incomes and honesty, 3.2.3. Cittapavana, mental development, to develop good hearts for sharing 
good advices integrated with morality to community members, 3.2.4. Pannapavan, wisdom 
development was to be able to share academics and creativity to the community members.  

3.3 Contingency leadership; all 4 Pavana components must be used to develop 
interrelations between community members, to create work skills and problem solving in all 
situations. Leaders were able to lead community members to monasteries for sermon listening 
and morality practice. Pavana 4 would create harmony living together and to generate loving-
kindness, benevolence and far vision.  
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กิตติกรรมประกาศ 
ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากหลายฝ่าย

ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ เพราะได้รับเมตตานุเคราะห์ช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง ๒ ท่าน 
คือ รศ.ดร.สมาน งามสนิท อาจารย์  ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ดร.บุษกร วัฒนบุตร 
กรรมการ ที่คอยดูแลตรวจดุษฎีนิพนธ์ ที่คอยช้ีแนะช่วยเหลือเกี่ยวกับการท าดุษฎีนิพนธ์ 
คณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ทุกท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งพระสงฆ์และฆราวาส
ทุกรูปหรือคน ที่ให้ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มเฉพาะ  

ขออนุโมทนาขอบคุณโยมพ่อกลิ้ง วงษ์เขียด คุณแม่ทองเหลี่ยม วงษ์เขียด ที่ให้ก าเนิดเกิด
มาเป็นมนุษย์ มีโอกาสพบพระพุทธศาสนาได้ศึกษาเล่าเรียน ขออนุโมทนาขอบคุณ Mr. Tod  
Herbertson Mrs .Ketkanok Herbertson และพี่ชาย ประกิจ วงษ์เขียด พร้อมพี่สะใภ้และนางสาว 
มัลลิกา เทวี ที่คอยให้ความช่วยเหลือในทุกๆ ด้านเช่น ค่าเทอม รวมทั้งกัลยาณมิตรระดับดุษฎีทุกรูป
หรือคน  ที่คอยให้ความช่วยเหลือค าแนะน าก าลังใจ  กราบขอบพระคุณอาจารย์ พระปลัดระพิน  
พุทธิสาโร,ดร., พระมหาสุนันท์ สุนันโท,ดร., พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตติปัญโญ,ดร.ผู้อ านวยการ
หลักสูตร เจริญพร รศ.ดร.สุรินทร ์นิยมางกูล ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น ที่เมตตาตรวจเครื่องมือ พร้อมทั้ง
ให้ค าปรึกษาตลอดการศึกษาต้ังแต่ระดับปริญญาโท และดุษฎีบัณฑิต 

ขอบคุณผู้เ ช่ียวชาญในการสัมภาษณ์ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าที่ให้ความเมตตา
อนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์เรื่องรูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนา
ชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง ช่วยแนะน าเพิ่มเติมให้สมบูรณ์และส าเร็จได้ด้วยดีผู้วิจัยซาบซึ้งใน
ความเมตตากรุณาของทุกท่านที่กล่าวมาแล้วนั้น จึงขอบคุณและเจริญพรเป็นอย่างสูง ที่ทุกท่านได้
เสียสละเวลาให้ความดูแลเอาใจใส่ ให้ค าปรึกษา ช้ีแนะ และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ แก่
ผู้วิจัยเป็นอย่างดีโดยตลอดเพื่อให้ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

เจริญพรขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรฯทุกๆท่าน ที่อ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ 
ระหว่างที่ก าลังศึกษาตลอดจนเจ้าของผลงานทางวิชาการทุกเล่มที่ผู้วิจัยได้ค้นคว้าอ้างอิงในการท า
ดุษฎีนิพนธ์ 

คุณประโยชน์ที่เกิดจากดุษฎีนิพนธ์นี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาพระรัตนตรัย พระคุณของบิดา
มารดา พระอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้ ตลอดถึงผู้มีอุปการคุณต่อผู้วิจัยทุก
ท่านที่มีส่วนในความส าเร็จครั้งนี้ 

 
 

 

พระมหาสกล  ฐานวุฑฺโฒ (วงษ์เขียด) 
๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
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สารบัญ 

เรื่อง                   หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย         (ก) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ         (ค) 
กิตติกรรมประกาศ         (จ) 
สารบัญตาราง          (ฌ) 
สารบัญแผนภาพ         (ญ) 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ                 (ฎ) 
บทท่ี ๑ บทน า ๑ 
    ๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
    ๑.๒ วัตถุประสงค์การวิจัย ๖ 
    ๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ ๖ 
    ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๖ 
    ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๗ 
    ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะ ๗ 
    ๑.๗  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๘ 
บทท่ี ๒   เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ๙ 
     ๒.๑  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า ๙ 
     ๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า ๔๑ 
     ๒.๓ ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการเปลี่ยนแปลง ๕๓ 
     ๒.๔ พุทธธรรมส าหรับพัฒนาภาวะผู้น า ๖๔ 
     ๒.๕ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ๘๔ 
     ๒.๖ แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งชุมชนย่ังยืนจากกลุม่สัจจะ  

สะสมทรัพย์ 
 

๙๓ 
     ๒.๗ แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ๑๐๑ 
     ๒.๘ ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่วิจัยกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ภาคเหนือตอนล่าง     ๑๑๑ 
     ๒.๙ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง      ๑๒๓ 
     ๒.๑๐ กรอบแนวคิดการวิจัย ๑๓๗ 
บทท่ี ๓ วิธีด าเนินการวิจัย   ๑๓๙ 
    ๓.๑  รูปแบบการวิจัย ๑๓๙ 



ซ 

 

    ๓.๒  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๑๔๐ 
    ๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๔๒ 
    ๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๔๗ 
    ๓.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๕๐ 
บทท่ี ๔ ผลการวิจัย ๑๕๔ 
     ๔.๑ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ๑๕๕ 
     ๔.๒ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ๒๓๗ 
     ๔.๓ ผลการสนทนากลุ่มเพื่อยืนยันรูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น า   

กลุ่มสัจสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนล่าง 
 

๒๕๙ 
     ๔.๔ สรุปผลการวิจัยแบบผสานวิธี(Mixed Methods Research) ๒๖๘ 
     ๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๒๗๐ 
บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ     ๒๘๔ 
    ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๒๘๔ 
    ๕.๒ อภิปรายผล ๓๐๘ 
    ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๓๑๕ 
บรรณานุกรม        ๓๑๘ 
ภาคผนวก     ภาคผนวก ก รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือผู้ให้สัมภาษณ์  

และสนทนากลุ่ม 
 

๓๒๙ 
      ภาคผนวก ข รายนามผู้ทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูล

ส าคัญ   
 

๓๓๖ 
      ภาคผนวก ค รายนามผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ ๓๖๐ 
      ภาคผนวก ง ตารางสรุปค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม ๓๗๒ 
      ภาคผนวก จ ตารางสรุปค่าความเช่ือมั่น ๓๗๕ 
      ภาคผนวก ฉ แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ๓๗๙ 
      ภาคผนวก ช แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย ๓๘๘ 
      ภาคผนวก ซ หนังสือความอนุเคราะห์ต่างๆ ๓๙๖ 
      ภาคผนวก ฌ ประมวลภาพบุคคลและสนทนากลุ่ม ๔๐๐ 
ประวัติผู้วิจัย  ๔๑๑ 
 

สารบัญ (ต่อ) เรื่อง หน้า 



ฌ 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  หน้า 
๒.๑ ความหมายของภาวะผู้น า ๑๒ 
๒.๒ ลักษณะของภาวะผู้น า ๑๔ 
๒.๓ คุณลักษณะของภาวะผู้น า ๒๐ 
๒.๔ คุณสมบัติผู้น าที่มีประสิทธิภาพ ๒๔ 
๒.๕ บทบาทหน้าที่ผู้น า ๒๖ 
๒.๖ แสดงพฤติกรรมแบบมุ่งงานและมุ่งคน ๒๘ 
๒.๗ ทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม ๓๑ 
๒.๘ ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ๓๔ 
๒.๙ ผู้น าทั้ง ๔ ประเภท ๓๖ 

๒.๑๐ ทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ ๔๐ 
๒.๑๑ รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า ๕๑ 
๒.๑๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๕๔ 
๒.๑๓ ลักษณะและขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๕๖ 
๒.๑๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ฝึกอบรม พัฒนา ๖๓ 
๒.๑๕ หลักธรรมส าหรับผู้น า ๖๘ 
๒.๑๖ หลักสัปปุริสธรรม ๗๑ 
๒.๑๗ หลักสังคหวัตถุ ๔ ส าหรับพัฒนาภาวะผู้น า ๗๕ 
๒.๑๘ หลักธรรมส าหรับการพัฒนาภาวะผู้น า ๗๗ 
๒.๑๙ แนวคิดเกี่ยวกับหลักภาวนา ๔ ๗๘ 
๒.๒๐ ภาวนา ๔ ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ๘๐ 
๒.๒๑ ความส าคัญของหลักภาวนา ๔ ๘๒ 
๒.๒๒ กระบวนการเกี่ยวกับหลักภาวนา ๔ ๘๔ 
๒.๒๓ ความหมายของการพัฒนาชุมชน  ๘๖ 
๒.๒๔ องค์ประกอบของการพัฒนาชุมชน  ๘๙ 
๒.๒๕ เป้าหมายการพัฒนาชุมชน ๙๒ 
๒.๒๖ การพัฒนาชุมชนยั่งยืนจากกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ๙๖ 

 ๒.๒๗  หลักการพัฒนาชุมชนย่ังยืน ๑๐๐ 
๒.๒๘ ความหมายของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ๑๐๒ 



ฌ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

๒.๒๙ การจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ๑๐๔ 
๒.๓๐ แสดงระบบการตรวจสอบ ๑๐๔ 
๒.๓๑ การจัดต้ังกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ๑๐๖ 
๒.๓๒ ปัจจัยที่ท าให้กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ประสบความส าเร็จ ๑๑๑ 
๒.๓๓ ข้ันตอนการตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ๑๑๔ 
๒.๓๔ งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น า ๑๒๕ 
๒.๓๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องหลักพุทธธรรม ๑๓๒ 
๒.๓๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ๑๓๖ 
๓.๑ แสดงจ านวนสมาชิก ๑๔๒ 
๓.๒ แสดงค่าความเที่ยงของเครื่องมือ ๑๔๗ 
๔.๑ แสดงจ านวน และ ค่าร้ อยละของปั จจั ยส่ วนบุ คคลผู้ ตอบ

แบบสอบถาม 
 
๒๓๗ 

๔.๒ แสดงค่า( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) ของความคิดเหน็
ของสมาชิกกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย์ต่อรูปแบบการเสรมิสร้างภาวะ
ผู้น ากลุม่สจัจะสะสมทรัพยเ์พื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนอื
ตอนล่าง ด้านคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม 

 
 
 
๒๓๘ 

๔.๓ แสดงค่า ( )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็น
ของสมาชิกกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย์ต่อรูปแบบการเสรมิสร้างภาวะ
ผู้น ากลุม่สจัจะสะสมทรัพยเ์พื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนอื
ตอนล่าง คุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
๒๔๑ 

๔.๔ แสดงค่า ( )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็น
ของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ต่อรูปแบบการเสริมสร้างภาวะ
ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือ
ตอนล่าง คุณลักษณะภาวะผู้น าตามสถานการณ์ 

 
 
 
๒๔๓ 

๔.๕ แสดงรวมค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะภาวะ
ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือ
ตอนล่าง 

 
๒๔๕ 

ตารางท่ี หน้า 



ฌ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

๔.๖ แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ต่อ
รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน 
ภาคเหนือตอนล่าง จ าแนกตามเพศ 

 
 
๒๔๖ 

๔.๗ แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ต่อ
รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน 
ภาคเหนือตอนล่าง จ าแนกตามอายุ 

 
 
๒๔๗ 

๔.๘ แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
จ าแนกตาม อายุ(LSD) ด้านคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม 

 
๒๔๘ 

๔.๙ แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
จ าแนกตามอายุ ด้านคุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (LSD) 

 
๒๔๙ 

๔.๑๐ แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
จ าแนกตามอายุ คุณลักษณะภาวะผู้น าตามสถานการณ์ (LSD) 

 
๒๕๐ 

๔.๑๑ แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
จ าแนก ตามอายุ ทั้ง ๓ ด้าน  (LSD) 

 
๒๕๑ 

๔.๑๒ แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ต่อ
คุณลักษณะภาวะผู้น าตามสถานการณ์ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 
๒๕๒ 

๔.๑๓ แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
จ าแนกตามต าแหน่ง 

 
๒๕๓ 

๔.๑๔ แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ต่อ
รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน 
ภาคเหนือตอนล่าง จ าแนกตามอายุการเป็นสมาชิก 

 
 
๒๕๔ 

๔.๑๕ การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะ
ภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนล่าง 

 
๒๕๕ 

๔.๑๖ สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ๒๕๗ 
๔.๑๗ ความถ่ีผลการสนทนากลุม่ ๒๖๗ 

 

ตารางท่ี หน้า 



ญ 

สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพท่ี  หน้า 
๒.๑ แบบของผู้น าพื้นฐาน ๒๗ 
๒.๒ มิติทั้ง ๓ ตามทฤษฎี ๓ มิติของเรดดิน ๓๗ 
๒.๓ การพัฒนาภาวะผู้น า ๕๐ 
๒.๔ เป้าหมายการพัฒนาชุมชน ๙๐ 
๒.๕ นโยบายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ๑๑๖ 
๒.๖ คุณธรรมจริยธรรมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ๑๑๖ 
๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๓๘ 
๔.๑ คุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน 

ภาคเหนือตอนล่าง  
 

๑๙๕ 
๔.๒ ปัจจัยส าคัญในการพัฒนาภาวะผู้น า ๒๐๕ 
๔.๓ แสดงการพัฒนาภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ๒๒๒ 
๔.๔ องค์ความรู้รูปแบบภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมตามหลักภาวนา ๔ ๒๗๑ 
๔.๕ องค์ความรู้รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามหลักภาวนา ๔ ๒๗๕ 
๔.๖ องค์ความรู้รูปแบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ตามหลักภาวนา ๔ ๒๗๘ 
๔.๗ Sakol Model ๒๘๑ 

 



ฎ 

 

ค าอธบิายสัญลกัษณแ์ละค าย่อ 
 

๑. ค าย่อเกี่ยวกับพระไตรปิฎก 
         อักษรย่อในพระไตรปิฎกภาษาไทยในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้คือ อักษรย่อในพระไตรปิฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๓๙ อ้างอิงโดยระบุคัมภีร์ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังค าย่อคัมภีร์
ตามล าดับ เช่น ที.ม.(ไทย) ๑๐/๑๓๖/๘๑ หมายถึง สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค พระไตรปิฎก
เล่มที่ ๑๐ ข้อที่ ๑๓๖ หน้า ๘๑ ฯลฯ เป็นต้น 
 

พระสุตตันตปิฎก 
 

ขุ.จู. (ไทย) =   สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย           จูฬนิทเทส (ภาษาไทย)  
อง.ฺปญฺจก. (ไทย) =   สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย      ปัญจกนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ. (ไทย) =   สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย             ธรรมบท (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) =   สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย       จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ. (ไทย) =   สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย             ธรรมบท (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) =   สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย      ปัญจกนิบาต (ภาษาไทย) 

 
๒. การระบุเลขหมายพระไตรปิฎก  

ในงานวิจัยฉบับนี้ ใช้พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  ๒๕๐๐ และพระไตรปิฎก

ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลักการอ้างอิงพระไตรปิฎกฉบับ

ภาษาบาลีใช้ระบบระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า เช่น ขุ.ธ.(บาลี) ๒๕/๓๒๑ - ๓๒๒/๗๒ หมายความว่า การ

อ้างอิงนั้นระบุถึง สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทปาลิ ฉบับภาษาบาลี พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อที่ 

๓๒๑-๓๒๒ หน้าที่ ๗๒ ส่วนพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย จะระบุ เล่ม / ข้อ /หน้า/ เช่น ขุ.ธ. (ไทย) 

๒๕/๓๒๑ - ๓๒๒/๑๓๓ หมายความว่า ระบุถึง สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท ฉบับภาษาไทย 

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๓๒๑ - ๓๒๒ หน้าที่ ๑๓๓ เป็นต้น 



๑ 

 

 

 
 

บทท่ี ๑ 
บทน า 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การพัฒนาชุมชน(Community  Development) มีที่มาจากค าว่า การศึกษามวลชน

(Mass Education) โดยได้น ามาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ อันเป็นผลมาจากรายงานเกี่ยวกับ
การศึกษามวลชนในสังคมแอฟริกัน เป็นเรื่องซึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษา ฝุายการศึกษาของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ของอังกฤษ ได้น าเสนอต่อรัฐบาล เมื่อปี ค.ศ.๑๙๔๘ รายงาน
ฉบับนี้เสนอแนะให้รัฐบาลประเทศอังกฤษ ก าหนดนโยบายการปกครองอาณานิคมในทวีปแอฟริกา 
ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
ร่วมควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมของตนเอง เพื่อสร้างความรัก  ความศรัทธา และ
ความจงรักภักดีแก่ประชาชน ซึ่งเป็นลักษณะของการพัฒนาชุมชน แต่ไม่ได้รับความนิยมมากนัก 
เพราะค าว่า มวลชนมีความหมายไปในทางการเมือง และค าว่า การศึกษา ในประเทศต่างๆก็ให้
ความหมายได้หลายประเด็น เมื่อแปลความหมายเป็นภาษาท้องถ่ินของแต่ละประเภทก็อาจจะมี
ความหมายแตกต่างกันและเกิดความเข้าใจผิดข้ึนได้  ค าว่า การพัฒนาชุมชน ถูกน ามาใช้แทนค าว่า 
การศึกษามวลชนเป็นครั้งแรกเมื่อปี  ค.ศ. ๑๙๔๘ โดยที่ประชุมสัมมนาของผู้เช่ียวชาญเรื่องการ
บริหารและการปกครองประเทศในทวีปแอฟริกา (African Administration) ที่มหาวิทยาลัยเคม
บริดจ์ ประเทศอังกฤษ  หลังจากนั้นก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกการพัฒนาจึงเป็นค า
กลางๆที่ทุกประเทศสามารถน าไปใช้ได้ ไม่ว่าประเทศนั้นจะปกครองด้วยระบอบใดและเศรษฐกิจ
ระบบใด เพราะทุกประเทศมีชุมชน๑ การพัฒนาชุมชนจึงเป็นการน าวิธีการพัฒนามาใช้ในชุมชนวิธีการ
หนึ่ง เช่นเดียวกับการศึกษา การพัฒนาการเมือง การพัฒนาชนบท การพัฒนาการเกษตร การพัฒนา
เศรษฐกิจเป็นต้น ซึ่งมีปรัชญา แนวความคิด หลักการวิธีการและแนวทางปฏิบัติที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ของตนเองการพัฒนาชุมชนจึงแตกต่างออกไปจากการพัฒนาที่กล่าวแล้วข้างต้น การพัฒนาชุมชน คือ 
การพัฒนาความรู้ ความสามารถของประชาชน เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นในการช่วยตนเอง เพื่อนบ้าน
และชุมชน ให้มีมาตรการความเป็นอยู่ดีข้ึน โดยการร่วมมือกันระหว่างประชาชนกับรัฐบาล  เป็น
วิธีการน าเอาบริการของรัฐบาลผนวกเข้ากับความต้องการของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ดีข้ึน การพัฒนาชุมชน จึงเป็นกระบวนการที่รัฐบาลและประชาชนในชุมชน ร่วมมือ

                                                             
๑สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : โอเอสพริ้น

ติ้งเฮ้าส์, ๒๕๕๓), หน้า ๔๒. 



๒ 

 

 

กันวางแผนเพื่อปรับปรุงสร้างสรรค์ชุมชนให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครองและสิ่งแวดล้อม ตามความต้องการของประชาชนในชุมชน โดยอาศัยความคิด
ริเริ่ม การพึ่งตนเองของประชาชนเป็นส าคัญ แต่ถ้าประชาชนไม่เกิดความคิดริเริ่มด้วยตนเอง รัฐบาล  
ก็ใช้เทคนิคกระตุ้นเตือน ให้เกิดความคิดริเริ่มข้ึน และถ้ามีความจ าเป็นก็อาจขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานหรือองค์กรชุมชนได้๒ 

 การพัฒนาชุมชน มีเปูาหมายที่จะพัฒนาคนในชุมชน ทุกคนทุกกลุ่มและทุกประเภท
และมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มากกว่าด้านอื่นๆ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า  การพัฒนาชุมชนใน
ประเทศไทย ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ก็ยังเน้นเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลัก เน้นความเจริญทางวัตถุจนท าให้
คนในสังคมเรา มั่วสุมหลงกับความฟุูงเฟูอ ฟุุมเฟือย และก่อให้เกิดปัญหาสังคม ตามมามากมาย เช่น 
ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน พฤติกรรมของ
คนในสังคมเบี่ยงเบนไปในทางย่อหย่อนศีลธรรม จริยธรรมขาดวินัย และเอารัดเอาเปรียบกัน 

ทางออกของปัญหาเหล่านี้ ถือได้ว่าเป็นทางออกของสังคมไทย และประเทศไทย  
การแก้ปัญหาเหล่าน้ี ต้องแก้ไขและต้องส่งเสริมชุมชนท้องถ่ิน ให้เข้มแข้งด้วยการพัฒนาชุมชน ชุมชน
จะเข้มแข็งได้นั้น ข้ึนอยู่กับบริบท ซึ่งมีข้อสรุปที่เป็นกลางๆ เกี่ยวกับชุมชนท้องถ่ิน ที่เข้มแข็งหลาย
ชุมชน ต้องเป็นชุมชน ที่สามารถจัดการพึ่งพาตนเองได้๓ การท าให้ชุมชนและคนในชุมชนพึ่งตนเองได้
นั้น   ชุมชนต้องเปลี่ยนกระบวนการคิด ที่เน้นการให้ความส าคัญกับกระบวนการคิด การเรียนรู้ 
กระบวนการสร้างทุนชุมชน ทั้งที่เป็นทุนธรรมชาติ ทุนความรู้ ทุนทางสังคมและทุนมนุษย์ ทุนชุมชน
เป็นสิ่งที่คนในชุมชนสามารถสร้างสรรค์ข้ึนมาได้ การจะสร้างทุนให้กับชุมชน จึงต้องเปิดโอกาสให้
ชุมชนได้เป็นเจ้าของความรู้ การจัดการความรู้ ที่ให้การยอมรับซึ่งกันและกันและถักทอสิ่งดีๆ 
เพราะว่าหากชุมชนอ่อนแอลง  ก็จะท าให้การพัฒนาประเทศไม่ประสบความส าเร็จตามที่ควรจะเป็น
และยังส่งผลกระทบที่ท าให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตกต่ ากว่าที่พึงจะเป็น  ปัจจุบันนี้ความเป็น
ชุมชนในประเทศก าลังตกอยู่ในสภาพที่อ่อนแอและสาเหตุคือ๔  

๑. ชุมชนต้องพึ่งพิงภายนอกสูง จนถูกปัจจัยภายนอกควบคุมการเปลี่ยนแปลงตลอดจน
รูปแบบต่างๆทางสังคม เช่น การศึกษา การบริโภค ค่านิยม การรักษาพยาบาลซึ่งชุมชนมีอ านาจใน
การต่อรองน้อย  รวมทั้งมีข้อจ ากัดในการเลือกและการตัดสินใจ 

                                                             
๒สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 

๒๕๕๓), หน้า ๔๙. 
๓โกวิทย์ พวงงาม, ถอดรหัส ๓ การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น การเมือง ประชาธิปไตย , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๕๖), หน้า ๑๖. 
๔อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์, ภาพการศึกษากับชุมชน:กรอบแนวคิดและข้อเสนอใน

การศึกษาวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๐), หน้า ๓. 
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 ๒. ชุมชนสูญเสียความเป็นปึกแผ่น กล่าวคือ สมาชิกต่างคนต่างอยู่มุ่งความอยู่รอดของ
ตัวเองเป็นส าคัญ รวมทั้งมีการอพยพย้ายถ่ินเข้าเมือง 

๓. ชุมชนถูกท าลายในด้านต่างๆ เช่น วัฒนธรรม ศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ินจนท า
ให้ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ 

๔. ชุมชนไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ เช่น สภาพความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อม
ปัญหาทางอาชีพ หนี้สิน ยาเสพติด ครอบครัวแตกแยก อาชญากรรม เอดส์ ตลอดจนคนชราและเด็ก
ถูกทอดทิ้ง เป็นต้น 

เมื่อชุมชนต้องเผชิญกับปญัหาของการมีสว่นร่วมในการก าหนดทิศทางและแนวทาง การ
พัฒนาท้องถ่ินของประชาชน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ไม่ได้รับการยอมรับและส่งเสริม การพัฒนาภาครัฐยัง
มีลักษณะแยกส่วนขาดการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อ
การพัฒนาทุกด้านโดยส่วนรวม  เพราะชุมชนขาดกลไกและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพที่จะ
ควบคุมดูแลแก้ปัญหาตนเองได้๕ 

ปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลในการพัฒนาชุมชนชนบท คือ ทุกชุมชนในชนบท ศูนย์รวมจิตใจที่
เป็นศูนย์กลางที่คนทุกระดับช้ันสามารถเข้าถึงได้น่ันก็คือ วัด ในภาคเหนือตอนล่าง พระสงฆ์หลายรูป
ได้พยายามที่จะเข้าไปมีบทบาทโดยเป็นผู้น าพยายามรื้อฟื้นและแสวงหา ในการเป็นผู้น าชาวบ้า น
นอกจาก เป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ ในยุคที่ ภาวะทางสังคม และเศรษฐกิจอยู่ในข้ันวิกฤติ และปัญหา
ทางธรรมชาติที่ก าลังประสบภัยแล้ง โดยพยายามมองปัญหาสังคมปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันมีความ
สลับซับซ้อน ให้มีความชัดเจน และเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ปัญหาของชาวบ้าน โดยที่พยายามแก้ปัญหาให้
ตรงจุด และให้ตรงกับแก่นพุทธธรรม และน าหลักพุทธธรรมนั้นมาประยุกต์ใช้ให้ทันกับกาลสมัย   
แล้วน ามาเป็นหลักธรรมในการแกป้ัญหา และน าสิ่งนั้นมาพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ 
และชุมชนใกล้เคียงให้ดีข้ึน ดังเช่น หมู่บ้าน ในอ าเภอต่างๆในภาคเหนือตอนล่างโดยใช้กระบวนการที่
มีอิทธิพล เช่น การดลบันดาลใจบุคคลหรือกลุ่มชาวบ้านให้มาเข้ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ด้วยความ
สมัครใจจนประสบผลส าเร็จตามที่ทางกลุ่มได้วางไว้เพื่อพัฒนาชีวิตชาวบ้าน 

กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ภาคเหนือตอนล่าง เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน 
๒๕๔๔ พระสังฆาธิการ ภาคเหนือตอนล่างได้เข้าร่วมประชุมสัมมนากับ  คณะท างานของกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์ วัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.ตราด ซึ่งได้เดินทางมาถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการ    ที่วัดคูยาง 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร ซึ่งเป็นการจุดประกายการท างานเพื่อพัฒนาชุมชน หลังจากที่
คณะท างาน ได้ถวายความรู้จบลงแล้ว พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดก าแพงเพชร (สมณศักดิ์ 
ในขณะนั้น ปัจจุบันพระธรรมภาณพิลาส) ได้กล่าวสรุป และสอบถามผู้ที่จะไปศึกษาดูงาน ว่าจะมีใคร
                                                             

๕อุทิศ  จิตเงิน, พุทธปรัชญาเพื่อพลังชุมชน , พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาสี่
แยกอินโดจีน, ๒๕๔๔), หน้า ๑๐. 
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บ้างให้สมัคร พระสังฆาธิการ จึงได้สมัครไปด้วยหลายรูปพร้อมด้วยคณะผู้ท างานกลุ่มสัจจะฯ  
วัดไผ่ล้อม เป็นผู้ด าเนินการเองในเรื่องงบประมาณต่างๆ ค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียวันที่  ๒๓  เดือน 
พฤศจิกายน  ๒๕๔๔ ออกเดินทาง ถึงวัดไผ่ล้อมจังหวัดตราด ในช่วงค่ า และได้อยู่พัก เพื่อศึกษาดูงาน
เป็นเวลา ๓ วัน ในสถานที่หลายแห่งในเขตจังหวัดตราด 

เมื่อคณะได้ศึกษาดูงานเสร็จแล้ว เดินทางกลับถึงวัด พระสังฆาธิการ ต่างมีความคิดเห็น
ว่า การที่จัดต้ังกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ น่าจะเป็นประโยชน์กับชุมชนมากมายหลายประการ ถึงแม้ว่า 
ในชุมชุนหมู่บ้านจะมีการออมทรัพย์เดิมอยู่แล้ว แต่วัตถุประสงค์ และการด าเนินไม่เหมือนเท่าใดนัก   
ที่ส าคัญคือ ชาวบ้านมีหนี้สินผูกพัน หลายแห่งไม่ว่า จะเป็นกับนายทุน หรือ ธนาคารต่างๆ แต่นายทุน  
หรือธนาคารทั่วไปไม่เคยมาดูแล เวลาชาวบ้านเจ็บปุวย (ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ นั้น กองทุนสวัสดิการต่างๆ 
ในเวลาน้ัน ยังไม่มีทั่วไปเหมือนปัจจุบัน) และเป็นการใช้วัดเป็นศูนย์กลาง ในเรื่องการท างาน จะท าให้
วัดมีความส าคัญมากขึ้นด้วย๖ โดยที่จุดมุ่งหมายก็คือ ให้ประชาชนในชนบทของไทยทันกับยุคสมัยที่
พัฒนา ทันต่อเหตุการณ์ที่เป็นสากล เพราะว่าชาวบ้านตกอยู่ในสภาพที่อดอยาก ยากจนหนี้สิน 
ครัวเรือน มากล้น ปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก แต่ว่าข้าวขายไม่ได้ราคา ได้แต่ใบประทวน มีแต่หนี้สิน ไม่มี
น้ าท านา เลี้ยงสัตว์ก็ถูกโรคระบาด ชีวิตก็เลยตกต่ า หลงใหลไปกับอบายมุข ไม่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพ 
ร่างกายของตน และครอบครัว เด็กๆขาดการดูแล ขาดการเอาใจใส่  และติดเกมส์ ออนไลน์ เหล่านี้
เป็นปัญหาที่พระสงฆ์ควรเข้าไปมีส่วน ในการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวโดยเน้นให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีมิตรไมตรี เอื้ออาทรมีความเพียร มีวินัย มีสติ ไม่ประมาท
พัฒนาปัญญาและความรู้อย่างต่อเนื่อง๗ แต่ว่าปัจจุบันน้ันกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ภาคเหนือตอนล่าง
ขาดศูนย์กลางการติดต่อ เครือข่าย การสนับสนุนหลายๆอย่างด้วยกันท าให้บางแห่งล้มเลิก ซึ่ งบาง
แห่งเกิดจากการขาดประสบการณ์ทางการท าบัญชีการเงินและปัญหาทุจริตปัจจุบันเหลืออยู่สองแห่ง 
ที่ยังคงด าเนินการอยู่ 

กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ จัดตั้งข้ึนภายในชุมชนโดยมีตัวอย่างของพระสงฆ์ในภาคเหนือ
ตอนล่าง เป็นผู้ริเริ่มและจัดต้ังกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และด าเนินงาน
อย่างค่อยเป็นค่อยไปเติบโตอย่างช้า ๆ เป็นสากล โดยประสบความส าเร็จในการด าเนินงานให้กับกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ และขยายวงกว้างออกไปเรื่อย ๆ ทั้งจังหวัด ท้าทายพระสงฆ์ทั้งภาคเหนือตอนล่าง 
ให้อยากเป็นพระสงฆ์นักพัฒนา ที่พยายามท าหน้าที่ของพระสงฆ์ครบถ้วนและถูกต้อง คือ ประพฤติ
ตามหลักของพระธรรมและวินัย ถือว่าเป็นปัจจัยและเงื่อนไขที่ส าคัญในการพัฒนาชุมชนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ภาคเหนือตอนล่าง ได้เริ่มท ากิจกรรมที่ค่อนข้าง

                                                             
๖โกวิทย์ พวงงาม, ถอดรหัส ๓ การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น การเมือง ประชาธิปไตย , หน้า 

๑๘๔. 
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หลากหลาย เช่น การตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโภชนาการ การท าสวนสมุนไพรเพื่อการศึกษายา
ส าหรับชุมชน การตั้งธนาคารข้าว ส าหรับผู้ขาดแคลน การจัดตั้งธนาคารโค โดยมีพระสงฆ์ในชุมชน  
เป็นผู้น าในการจัดตั้งกลุ่มใช้หลักธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา เป็นแกนกลางในการด าเนิน
กิจกรรมของกลุ่ม  และใช้แนวทางประชาสังคมมาจัดการปัญหาต่างๆของสมาชิก ไม่ใช้หลักกฎหมาย
และนิติศาสตร์อย่างเดียว เมื่อเกิดปัญหากลุ่มจะน าเอาหลักเบญจศีล เบญจธรรม มาอธิบายช้ีให้เห็น 
ยกตัวอย่างบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ มาเป็นข้อบังคับซึ่งถือว่าเปน็ปัจจัยหนึ่งทีส่่งผลให้
กลุ่ม มีการด าเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน 

โดยที่กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ภาคเหนือตอนล่าง ผู้น ากลุ่มขาดการประสานงาน  
เป็นเครือข่ายที่สามารถติดต่อถึงกันได้ บางกลุ่มก็เกิดปัญหาข้ึนในชุมชนระหว่างผู้น ากลุ่มขาดความ
โปร่งใส กับสมาชิกบ้าง เช่น ความล าเอียงเพราะอคติ ๔ ประชาชนในหมู่บ้านขาดความไว้วางใจกัน 
ขาดความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คนมีเงินน าเงินไปฝากธนาคาร คนในหมู่บ้านไม่มีเงินต้องไปกู้เงินกับ
ธนาคาร กู้นายทุน ต้องขนเงินในหมู่บ้าน ไปจ่ายดอกเบี้ยให้ธนาคาร ให้นายทุน เวลาคนในหมู่บ้าน
เจ็บปุวยตายธนาคารหรือนายทุน ไม่ได้มาช่วย คนที่ช่วยคือคนในหมู่บ้าน ใครปุวยก็จะไปเยี่ยมกัน แต่
คนในหมู่บ้านไม่ไว้ใจกันไม่ช่วยเหลือกัน ทุกๆปี ต้องน าเงินในหมู่บ้านไปจ่ายดอกเบี้ยให้ธนาคารนอก
หมู่บ้าน ปีละนับล้านบาทจากที่กล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัยมีความตั้งใจว่าจะเข้าไปศึกษาการเสริมสร้าง
หรือกระบวนการ ให้ผู้ที่เป็นผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ ท างานเป็นผู้น าอยู่แล้ว 
เช่น กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ บังเกิดเป็นผู้น าแนวใหม ่ที่มีวิธีคิดก่อเกิดการเปลี่ยนแปลง เพิ่มข้ึนจากเดมิ
ที่เคยบริหารงานอยู่เท่านี้ โดยที่ มีวิธีการอะไรที่จะช่วยเป็นวิธีการพัฒนาภาวะผู้น า ความรู้อาจจะไป
เกิดเป็นเครือข่าย การสร้างความรู้แบ่งปันระหว่างกัน ระหว่างวัดต่างๆ ที่ด าเนินการกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์แบ่งปันกันไปแบ่งปันกันมา ซึ่งคนที่ไม่เคยรู้จักกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ไม่เคยรู้เรื่อง เงินออมฝาก
คนสิบบาท ก็ได้รู้ท าอย่างไรเกิดแนวคิดว่า ท าอย่างไร ในการไปท ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของตนเอง 
เป็นกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ที่เป็นสวัสดิการของชุมชน ได้รับเงินทุนช่วยเหลือ มีอ านาจการต่อรอง 

ผู้วิจัยจึงให้ความสนใจ ที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่  จะก าหนดขอบเขตให้และระบุ
เฉพาะเจาะจงได้ เป็นสิ่งที่สร้างผลิต และพัฒนาได้ เผยแพร่ ถ่ายทอดเรื่องราวส าหรับพระสงฆ์รุ่น
ต่อไป ที่จะศึกษาเพื่อแสวงหาค าตอบว่า แนวคิด ทฤษฏี และหลักพุทธธรรม ที่เกี่ยวกัน ผู้ศึกษาจึง
น ามาประมวลและจัดระบบ รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชน
ยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง เป็นอย่างไร ภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ไม่ใช่สิ่งที่จะมาทดแทนหรือ
แทนที่การบริหารจดัการ แต่ภาวะผู้น าจะเปน็สิ่งที่จะช่วยส่งเสรมิให้การบรหิารจดัการกลุม่สจัจะสะสม
ทรัพย์ ส าเร็จสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน อันจะก่อให้เกิดความคิดริเริ่มใหม่ที่ท้าทาย เพราะที่ผ่านมานั้น ใน
ภาคเหนือตอนล่าง หรือมีแต่น้อยมากและไม่มีแนวทางการพัฒนาภาวะกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อ
ชุมชนเข้มแข็งของภาคเหนือตอนล่าง  



๖ 

 

 

 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ ดังนี ้
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน  

ภาคเหนือตอนล่าง 

๑.๒.๒ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู้น ากลุม่สจัจะสะสมทรพัย์
เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนล่าง 

๑.๒.๓ เพื่อน าเสนอรูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อการ
พัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนล่าง ตามหลักภาวนา ๔ 

๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ  

๑.๓.๑ คุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน  ภาคเหนือ
ตอนล่าง เป็นอย่างไร 

๑.๓.๒ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อ
พัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนล่าง เป็นอย่างไร 

๑.๓.๓ รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อการพัฒนาชุมชน
ยั่งยืน  ภาคเหนือตอนล่าง ตามหลักภาวนา ๔ ควรเป็นอย่างไร 

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษา เรื่อง  “รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่ม

สัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืนภาคเหนือตอนล่าง” มีการก าหนดขอบเขตดังนี้ 
๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเน้ือหา 

ผู้วิจัยได้ก าหนดเนื้อหาของการวิจยัประกอบไปด้วย แนวคิด ทฤษฎี และผลงานการวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า คุณลักษณะภาวะผู้น า ทฤษฏีการพัฒนาภาวะผู้น า 
แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งชุมชนย่ังยืนจากกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ หลักพุทธธรรมภาวนา 
๔ แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ข้อมูลพื้นที่ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิดการวิจัย 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร 

ผู้วิจัยได้แบ่ง ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
๑.ตัวแปรต้น สถานภาพ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายได้ต่อเดือน ทฤษฏีภาวะ

ผู้น า ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น าตามสถานการณ์ ภาวนา ๔ กาย
ภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา ปัญญาภาวนา ทฤษฎีพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการเปลี่ยนแปลง 

๒. ตัวแปรตาม รูปแบบการเสริมสรา้งภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรพัย์เพื่อการ
พัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนล่าง 



๗ 

 

 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ประชากรและผู้ให้ส าคัญที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้  
๑. เชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลัก(Key Informant) ก าหนดผู้เช่ียวชาญ ที่ให้

ความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน 
ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญจ านวน ๒๐ รูปหรือคน๘  

๒. เชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  
วัดอัมพาพนาราม ต าบลวังไทร อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน ๒,๗๖๑ คน กลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์ วัดหนองพะยอม ต าบลชุมแสงสงคราม อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก  จ านวน 
๑,๖๗๔ คน๙

 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 

 พื้นที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเขตพื้นที่คือ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ภาคเหนือ
ตอนล่าง ๒ จังหวัด คือ  (๑) กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดอัมพาพนาราม วัดวังไทร ต าบลวังไทร อ าเภอ
คลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร (๒) กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดหนองพยอม ต าบลชุมแสงสงคราม 
อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก  

๑.๔.๕ ขอบเขตด้านเวลา 

 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาวิจัยต้ังแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึง 
เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมเป็นระยะเวลา ๘ เดือน 

๑.๕ สมมติฐานการวิจัย 
๑.๕.๑ สมาชิกที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะภาวะผู้น า

เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนล่างแตกต่างกัน 

๑.๕.๒ หลักพุทธธรรมภาวนา ๔ มีความสัมพันธ์กับ คุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนล่าง  

๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัย ได้ให้ค าจ ากัดความของศัพท์ ที่ใช้ในการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเสริมสร้างภาวะ

ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืนภาคเหนือตอนล่าง ไว้ดังนี ้

                                                             
๘John.W.Creswell, Qualitative inquiry@ Research Design2ndEdition, (sage 

Publication : Singapore, 2007), p.78. 
๙พระครูวิบูลสิทธิธรรม, เอกสารประกอบการบรรยายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดหนองพะยอม ศูนย์

สาธิตการตลาดวัดหนองพยอม, ม.ป.พ., ๒๕๕๘. 



๘ 

 

 

คุณลักษณะภาวะผู้น า หมายถึง การเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าโดยการให้การศึกษา 
การฝึกอบรม การพัฒนา เพื่อก่อให้เกิด สติปัญญา ความรู้เป็นผู้น ากลุ่มสจัจะสะสมทรัพย์ที่พึงประสงค์
ตามหลักภาวนา ๔  

กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ หมายถึง การรวมกลุ่มในการใช้หลักธรรมข้อสัจจะเป็นช่ือ
กองทุนการออมทรัพย์  เพื่อวัตถุประสงค์ในการออมและแบ่งปันให้กู้เพื่อใช้ในกิจการจ าเป็นเมื่อยาม
ขาดแคลน  โดยมีคณะกรรมการในชุมชนนั้นเป็นกรรมการในการตัดสิน  มีความรักและหวงแหน
ชุมชน มีวิสัยทัศน์ที่จะสามารถคาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคต รวมทั้งมองเห็นแนวทางการ
แก้ไขปัญหาเหล่าน้ันได้ โดยพิจารณาจากมิติย่อยที่ส าคัญ ได้แก่  ความสามารถในการพึ่งตนเองของ
ชุมชน ความมั่นคงปลอดภัยในการด ารงชีวิตในชุมชน ทั้ง ๕ ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  
ด้านวัฒนธรรม  และด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนในภาคเหนือตอนล่าง 

การพัฒนาชุมชนยั่งยืน หมายถึง  สมาชิกสัจจะสะสมทรัพย์ คือ คนในชุมชนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาทางความเป็นอยู่ทางกายอยู่ในศีลธรรม มีจิตใจที่เจริญด าเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญา 
เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน 

ภาคเหนือตอนล่าง หมายถึง กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดก าแพงเพชร และ
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก 

ภาวนา ๔ หมายถึง การเจริญ การท าให้เกิดให้มีข้ึน การฝึกอบรม การพัฒนา กาย
ภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา ปัญญาภาวนา 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
๑.๗.๑ ท าให้ทราบว่าคุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชน

ยั่งยืน  ภาคเหนือตอนล่าง เป็นอย่างไร  

๑.๗.๒ ท าให้ทราบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนล่าง เป็นอย่างไร 

๑.๗.๓ ท าให้ทราบว่าแนวทางการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์เพื่อชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนล่าง ตามหลักภาวนา ๔ เป็นอย่างไร 

๑.๗.๔ เกิดองค์ความรู้ใหม่ไปใช้ในหน่วยงานของราชการ องค์กร เกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชน  



   
บทท่ี ๒ 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อ

พัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนลําง” ผู๎วิจัยได๎ทําการศึกษาค๎นคว๎า  แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู๎นํา 

๒.๒ แนวคิดและเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะผู๎นํา 

๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการเปลี่ยนแปลง 

๒.๔ พุทธธรรมสําหรับพัฒนาภาวะผู๎นํา 

๒.๕ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 

๒.๖ แนวคิดเกี่ยวกับการสร๎างความเข๎มแข็งชุมชนย่ังยืนจากกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ 
๒.๗ แนวคิดเกี่ยวกับกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ 
๒.๘ ข๎อมูลพื้นที่วิจัย 

๒.๙ งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

๒.๑๐ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ผู๎วิจัยไดศึ๎กษาค๎นคว๎าแนวคิด ทฤษฎี ที่มีความหมายเกี่ยวข๎องกับการวิจัยเรื่อง รูปแบบ
การเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนลําง  
ประกอบด๎วย แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู๎นํา แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะผู๎นํา แนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการเปลี่ยนแปลง พุทธธรรมสําหรับพัฒนาภาวะผู๎นํา 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน แนวคิดเกี่ยวกับกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์  ข๎อมูลพื้นที่วิจัย
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง กรอบแนวคิดการวิจัยมีรายละเอียดดัง ตํอไปนี้ 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
จากการทบทวน เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับภาวะผู๎นํา ผู๎วิจัยได๎ประมวล และศึกษาเอกสาร

ตํางๆ เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการวิจัย ประกอบด๎วย แนวคิด และทฤษฎีที่ใช๎เป็นพื้นฐานของรูปแบบ
การเสริมสร๎างภาวะผู๎นําของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนลําง ดังนี ้

๒.๑.๑ ความหมายของภาวะผู้น า 
 มีคํากลําวโบราณที่วํา ผู๎นํา คือ ผู๎ที่มีบุคลิกลักษณะคุณสมบัติเดํนกวําผู๎อื่นในกลุํม และมี
อิทธิพลมากกวําคนอื่นๆ ในหนํวยงาน ความหมายโดยนัยหรือความแฝงของคํากลําวนี้ สะท๎อนให๎เห็น
ถึงความสําคัญของผู๎นําในกลุํม ปราชญ์กลําวไว๎วํา ผู๎นําที่ดีต๎องมีธรรมะ ถ๎าผู๎นําไมํมีธรรมะก็ยากที่จะ



๑๐ 

 

เป็นผู๎นําที่ดี ผู๎นําเปรียบเหมือนเสมือนโคจําฝูง เวลาวํายน้ําข๎ามแมํน้ํา ถ๎าโคจําฝูงวํายตรง โคตัวอื่นก็
วํายตรง ถ๎าโคจําฝูงคด โคตัวอื่นก็วํายคด คนเป็นผู๎นําถ๎ามีธรรมะประชาชนก็มีธรรม ถ๎าไมํมีธรรม ะ
ประชาชนก็ไมํมีธรรม ผู๎นํากับธรรมะมีความเกี่ยวข๎องกัน ผู๎นําจะเป็นคนดีหรือไมํดีก็ข้ึนอยูํกับระดับ
ธรรมะ ในหัวใจผู๎นําเป็นสําคัญ๑คําพูดเหลํานี้ มีความหมายเกี่ยวเนื่องด๎วยภาวะผู๎นํา มีคําสองคํา ที่
มักจะถูกกลําวถึง คือ คําวํา ผู๎นํา ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษวํา  Leader และคําวํา ภาวะผู๎นําหรือความ
เป็นผู๎นํา ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษวํา Leadership ทั้งสองคําน้ีมีการกลําวถึงความหมายจํานวนมากทั้ง
นักวิชาการและผู๎ทรงคุณวุฒิในประเทศและตํางประเทศ คําวําภาวะผู๎นํา (Leadership) มีผู๎ให๎
ความหมายไว๎หลายทํานด๎วยกัน ภาวะผู๎นําจะยึดวิสัยทัศน์และคิดเกี่ยวกับอนาคต สํวนผู๎บริหาร จะยึด
กระบวนการ ผู๎บริหารมักคิดเกี่ยวกับกระบวนการเสมอวําองค์การจะทํางานอยํางมีประสิทธิภาพได๎
อยํางไร ผู๎นํามักจะปกปูองพนักงานของตัวเองเสมอและกระตุ๎นพวกเขาสูํการทําให๎บรรลุผลสัมฤทธ์ิ
ขององค์การผู๎บริหารมักปกปูองตัวเองเสมอ๒  

ขณะที่ทางด๎านพระนักคิด นักเขียนกลําววํา ภาวะผู๎นําคือ คุณสมบัติของบุคคล อาทิ 
สติปัญญา ความดีงาม ความรู๎ ความสามารถของบุคคลที่ชักนําให๎คนทั้งหลายมาประสานกัน และพา
กันไปสูํจุดหมายที่ดีงามโดยถูกต๎องตามธรรม๓ภาวะผู๎นําจึงเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข๎องกับการสร๎าง
อิทธิพลที่สํงผลกระทบตํอพฤติกรรมของบุคคลรอบข๎างกับการสร๎างอิทธิพลจูงใจหรือสั่งการให๎บุคคล
หนึ่งบุคคลใด หรือหลายคนกระทําการอยํางใดอยํางหนึ่ง เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุํมหรือ
องค์การ๔  

สํวนทางด๎านนักวิชาการ มีแนวคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของผู๎นําและกลําวถึง
ภาวะผู๎นําที่ดีวํา ผู๎นําไมํใชํผู๎ที่นําคนอื่น แตํผู๎นําที่ดี คือ ผู๎ที่ผู๎อื่นอยากเดินตาม และผู๎นําต๎องเป็นผู๎ที่
สามารถทําให๎คนอื่นคล๎อยตามเพราะมีศรัทธาตํอคนๆนั้น๕  

นักวิชาการอีกทําน ให๎ความหมายผู๎นําในเชิงขอบเขตที่กว๎างขึ้นวํา ผู๎นํา คือ ผู๎ที่สามารถ
กํอให๎สังคมมีจุดมุํงหมายรํวมกันและรวมพลังกันปฏิบัติให๎ประสบความสําเร็จตามจุดมุํงหมาย
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๑๑ 

 

นอกเหนือจากความหมายดังกลําวข๎างต๎นแล๎ว เมื่อกลําวถึงผู๎นําโดยทั่วไป ผู๎นําจะหมายถึงบุคคลที่
ได๎รับการยกยํอง หรืออาจเป็นบุคคลที่ได๎รับการคัดเลือก หรือแตํงตั้งให๎เป็นผู๎นํา๖ ขณะที่นักวิชาการ
อีกทํานกลําววํา ภาวะผู๎นํา หมายถึงคุณลักษณะของบุคคลที่เป็นผู๎นําของกลุํม หรืออีกนัยหนึ่ง 
หมายถึงกระบวนการซึ่งผู๎นําใช๎ความสามารถและอิทธิพลด๎านอื่นๆของตนกับสมาชิกในกลุํม ให๎แตํละ
คนดําเนินกิจกรรมตํางๆด๎วยความเต็มใจ เพื่อจะนําไปสูํความสําเร็จตามเปูาหมายที่กลุํมได๎กําหนดไว๎๗

 

 ดังนั้น ปรากฏการณ์ที่บุคคลหนึ่งที่เรียกวําผู๎นํา สามารถทําให๎คนอื่นๆปฏิบัติงานตามที่
ต๎องการได๎ โดยการปฏิบัติงานนั้นผู๎ปฏิบัติมีความเต็มใจหรือสมัครใจที่จะกระทํา ซึ่งอาจเกิดข้ึนจาก
ความเช่ือถือ ศรัทธา หรือพลังอํานาจที่มีอยูํในตัวผู๎นํานั้นๆ๘ โดยอาจใช๎อิทธิพลตํอบุคคลอื่นให๎กระทํา
ในสิ่งที่ต๎องการ  หรือการดลบันดาลใจบุคคลหรือกลุํมให๎ทาํงานด๎วยความสมัครใจจนประสบผลสําเร็จ
ตามจุดหมายที่วางไว๎ โดยใช๎ความสามารถในการใช๎อิทธิพลของบุคคลตํอกลุํม เพื่อให๎ปฏิบัติงานตํางๆ
บรรลุเปูาหมาย๙ นอกจากนักวิชาการในประเทศไทยแล๎ว ภาวะผู๎นํายังมีนักวิชาการจากตํางประเทศ 
ให๎ความหมายไว๎อีก ดังตํอไปนี้ 

นอกจากนักวิชาการดังกลําว  ให๎ความเห็นวํา ภาวะผู๎นําเป็นกระบวนการที่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งมีอิทธิพลตํอสมาชิกในกลุํม เพื่อนําไปสูํการบรรลุเปูาหมายที่กลุํมหรือองค์การได๎กําหนด
ไว๎๑๐ภาวะผู๎นําจึงเป็นกระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอิทธิพลตํอสมาชิกในกลุํม เพื่อนําไปสูํการ
บรรลุเปูาหมายที่กลุํมหรือองค์กรได๎กําหนดไว๎๑๑ดังนั้นภาวะผู๎นําจึงเป็นลักษณะเฉพาะของการใช๎
อิทธิพลระหวํางบุคคล (Interpersonal Influence) เพื่อให๎บุคคลหรือกลุํมทําในสิ่งที่ผู๎นําต๎องการ 
ภาวะผู๎นํา คือการกระทําระหวํางบุคคล โดยบุคคลที่เป็นผู๎นําจะใช๎อิทธิพล (Influence) หรือการดล
บันดาลใจ (Inspriration)ให๎บุคคลอื่นหรือกลุํมกระทําหรือไมํกระทําบางสิ่งบางอยําง ตามเปูาหมาย 
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๑๒ 

 

ที่ผู๎นํากลุํมหรือองค์การกําหนดไว๎๑๒หรือเป็นบุคคลผู๎มีอิทธิพลและมีบทบาทเหนือคนอื่นๆหรือเป็น
บุคคลได๎รับการยอมรับ ศรัทธา หรือได๎รับความไว๎วางใจให๎นํา นอกเหนือจากนั้น ที่สําคัญคือ พวกเรา 
ทุกคนสามารถจะเป็นผู๎นําได๎ และเราสามารถนําได๎ตลอดเวลา และที่สําคัญคือ ผู๎นําที่ดีจะชํวยทําให๎
ความฝันของมนุษย์เราเป็นจริง๑๓ขณะที่ทางด๎านนักวิชาการอีกทําน กลําวแปลกไปจากนักวิชาการ
ข๎างต๎นวํา ภาวะผู๎นํา เป็นกระบวนการของอิทธิพลที่บุคคลพยายามใช๎อิทธิพลตํอบุคคลอื่น ให๎เขาได๎มี
พฤติกรรมไปในทิศทางที่ตนต๎องการ ทั้งนี้เพื่อให๎ดําเนินไปตาม วัตถุประสงค์ของตนบรรลุตาม
เปูาหมายที่กําหนดไว๎ ซึ่งต๎องพิจารณา ๓ ประการคือ ภาวะผู๎นําเป็นกระบวนการของการใช๎อิทธิพล 
ระดับความถูกต๎องที่ ผู๎ตามได๎ปฏิบัติตามและการบรรลุเปูาหมายที่กําหนดไว๎ โดยมีข้ันตอน/ลําดับ
พัฒนาการของทฤษฏีภาวะผู๎นํา๑๔ 

จากแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับภาวะผู๎นํา ตลอดจนผลการศึกษาของนักวิชาการตํางๆ
ผู๎วิจัยได๎สังเคราะห์ประมวลแนวคิดหลักเพื่อการเสริมสร๎างภาวะผู๎นําของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ โดยมี
หลักแนวคิดที่เกี่ยวข๎อง สามารถสรุปได๎ตามตารางตํอไปนี้ 
ตารางท่ี ๒.๑ ความหมายของภาวะผู๎นํา 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

หฤทัย ปุตระเศรณี 

(๒๕๔๕, หน๎า ๖). 
ภาวะผู๎นําเป็นกระบวนการ ไมํ ใชํตัวบุคคล 
ดังนั้นผู๎นํ าของกลุํ มอาจแสดงออกหรือไมํ
แสดงออกซึ่งภาวะผู๎นําก็ได๎เชํนกัน 

อานันท์ ปันยารชุน 

(๒๕๔๑, หน๎า ๑๐). 
ภาวะผู๎นําแสดงให๎เห็นถึงระดับอํานาจของผู๎นํา
ด๎วย หากผู๎นําไมํมีอํานาจในสายตาของผู๎ตาม
แล๎ว ผู๎ตามก็มักจะละเลยคําสั่งของผู๎นําหรือไมํ
ปฏิบัติตาม 

Greenberg Jerald Baron Robert 
(1997, p.498). 

ภาวะผู๎นําเป็นเรื่องของการนําให๎ไปสูํจุดมุํงหมาย
ของกลุํม หากผู๎นําไมํสามารถนําผู๎ตามให๎ไปยัง
เปูาหมายที่ปรารถนาได๎ ผู๎นําเชํนนั้นเป็นผู๎นําที่
ขาดภาวะผู๎นํา ไมํอาจเป็นผู๎นําที่ดีได๎ 

                                                             
๑๒Schermerhorn,Hunt, Organizational Behavior, (New York : John Wiley Sons Inc, 

2005), p.241. 
๑๓Gill, Theory and Practice of Leadership, ( London : Sage Publications, 2006), 

p.11. 
๑๔สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล , อ๎างใน อภินันท์ จันตะนี , ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการชั้นสูง ,  

(คณะสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน๎า ๑๒๐. 



๑๓ 

 

 

ตารางท่ี ๒.๑ ความหมายของภาวะผู๎นํา (ตํอ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ชาญชัย อาจินสมาจาร 

(๒๕๕๐, หน๎า ๘). 
ผู๎บริหารต๎องมีคุณสมบัติแตกตํางจากผู๎นํา เชํน 
ผู๎นําต๎องมีวิสัยทัศน์ แตํผู๎บริหารต๎องทําตาม
ระเบียบของหนํวยงานเพื่อการบริหารองค์กร 

Schermerhorn, Jr.John R 
(2002, p.336). 

ผู๎นําอาจเป็นผู๎บริหารที่มีตําแหนํงตามสายงาน
อยํางเป็นทางการ หรือไมํเป็นผู๎บริหารอยํางเป็น
ทางการก็ได ๎

Gill 
(2006, p.11). 

ผู๎นําที่ดีนั้นในบางโอกาสต๎องเป็นผู๎ตามด๎วย ต๎อง
สามารถรํวมงานกับผู๎ตามหรือผู๎รํวมงานได๎เป็น
อยํางดี ต๎องเป็นผู๎มีวิสัยทัศน์ สร๎างสรรค์ มีกล
ยุทธ์ที่จะนําไปสูํเปูาหมายขององค์การ 

 

๒.๑.๒ ลักษณะภาวะผู้น า 

 คุณลักษณะมีความสําคัญตํอความสําเร็จของผู๎นํามาก หากพิจารณาจากรูปแบบภาวะ
ผู๎นํา จากนักวิชาการผู๎วิจัยสามารถจําแนกภาวะผู๎นําออกเป็น ๒ แบบ ดังนี้ 

๑. ภาวะผู้น าท่ีเป็นทางการ (Formal Leadership) เกิดจาก การที่บุคคลใช๎
อํานาจตามตําแหนํง หน๎าที่ ที่เป็นทางการในองค์การ บุคคลที่ดํารงตําแหนํงบริหาร มีโอกาสและความ
รับผิดชอบที่จะใช๎ภาวะผู๎นําอยํางเป็นทางการ ภายในความสัมพันธ์กับผู๎ตาม ผู๎บริหารบางคนมีความ
เข๎าใจที่ดีตํออํานาจหน๎าที่ และความสัมพันธ์อยํางเป็นทางการกับผู๎ตาม ผู๎บริหารเหลํานี้จะเป็นผู๎นําที่
ดี๑๕

 

๒. ภาวะผู้น าท่ีไม่เป็นทางการ (Informal Leadership) เกิดจากการที่บุคคลที่
ไมํมีอํานาจ หน๎าที่ ที่เป็นทางการสามารถมีอิทธิพลตํอ พฤติกรรมของบุคคลอื่น แม๎วําพวกเขาจะไมํได๎
ถูกแตํงตั้งให๎เป็นผู๎นําอยํางเป็นทางการ พวกเขาสามารถกลายเป็นผูน๎ํา เพราะความสามารถพิเศษหรือ
ทักษะเฉพาะด๎าน ที่บุคคลอื่นจําเป็นต๎องใช๎ หรือมีลักษณะพิเศษสํวนบุคคล (Charisma) ที่สามารถมี
อิทธิพลตํอบุคคลอื่น๑๖

 

                                                             
๑๕Schermerhorn,Hunt  Osborn, Organizational Behavior, p 241. 
๑๖สมยศ นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองค์การ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

ตะวันออก, ๒๕๔๖), หน๎า ๑๕๘-๑๕๙. 



๑๔ 

 

ภาวะผู๎นํา ที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการ จะอยูํรํวมกันในเกือบทุกสถานการณ์ของ
งานผู๎บริหาร โดยตัวพวกเขาเอง อาจจะเป็นผู๎นําที่เป็นทางการภายในสถานการณ์บางอยําง และเป็น
ผู๎นําที่ไมํเป็นทางการภายในสถานการณ์บางอยําง เมื่อเป็นผู๎นําที่เป็นทางการผู๎บริหารจะบริหารงาน
ตามสายการบังคับบัญชา และใช๎อิทธิพลจากบนลงลํางลดหลั่นกันลงมาตามอํานาจหน๎าที่ ในทาง
กลับกันเมื่อเป็นผู๎นําที่ไมํเป็นทางการ ผู๎บริหารจะใช๎อิทธิพลกับบุคคลที่อยูํนอกสายการบังคับบัญชา 
ลักษณะพิเศษสํวนบุคคล จะเป็นตํอภาวะผู๎นําที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการ อาทิ ผู๎บริหารจะ
ขอให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชา ประชุมกันเพื่อที่จะอภิปรายปัญหาของงานผู๎บริหาร มีอํานาจหน๎าที่และความ
รับผิดชอบที่จะดําเนินการประชุมนี้ได๎๑๗นอกจากนั้น หากจําแนกภาวะผู๎นําโดยพิจารณาจาก
พฤติกรรม อาจแบํงได๎ ๒ แบบ คือ ภาวะผู๎นําเชิงติดตามดูแล(Supervisory Leadership) ภาวะผู๎นํา
แบบนีจ้ะมีพฤติกรรมแบบช้ีแนะ สนับสนุน และให๎ข๎อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแกํสมาชิก
แบบวันตํอวัน และภาวะผู๎นําเชิงกลยุทธ์(Strategic Leadership) ภาวะผู๎นําแบบนี้มีพฤติกรรมแบบ
ให๎เปูาหมายและแนวทางแกํองค์การ และทํางานรํวมกับบุคคลอื่น เพื่อเปลี่ยนแปลงและสร๎างสรรค์
องค์การไปสูํอนาคตที่ดีกวํา๑๘

 

จากลักษณะของภาวะผู๎นําของนักวิชาการตํางๆ ผู๎วิจัยได๎สังเคราะห์ภาวะผู๎นําเพื่อ
รูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นําของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนลําง 
โดยมีหลักแนวคิดที่เกี่ยวข๎องสามารถสรุปได๎ตามตารางตํอไปนี้ 
ตารางท่ี ๒.๒ ลักษณะของภาวะผู๎นํา 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Schermerhorn,Hunt  Osborn 
(2005, p.241). 
 

ภาวะผู๎นําที่ไมํเป็นทางการจะนําเป็นก็ตํอเมื่อ 
ประชุมกันเพื่อที่จะอภิปรายปัญหาของงาน มี
อํานาจหน๎าที่ ความรับผิดชอบที่จะดําเนินงาน
ตามที่ลักษณะงานตอนนั้นได๎ 

สมยศ นาวีการ 

(๒๕๔๖, หน๎า ๑๕๘-๑๕๙). 
ภาวะผู๎นําทั้ งสอง จะอยูํรํวมกันในเกือบทุก
สถานการณ์ของงาน ผู๎นําที่เป็นทางการภายใน
สถานการณ์บางอยํางเกิดข้ึนโดยตัวของบุคคลใน
สถานการณ์นั้นๆ สํวนผู๎นําที่ เป็นทางการจะ
บริหารงานแบบหนึ่งโดยใช๎อํานาจหน๎าที่  

 

                                                             
๑๗ธวัช บุณยมณี,ภาวะผู้น าและการเปลี่ยนแปลง, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ โอเดียนสโตร์, 

๒๕๕๐), หน๎า ๕. 
๑๘Bateman, Thomass.Snell, Scott A, Managment, (New  York : West, 2004), p.368. 



๑๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๒ ลักษณะของภาวะผู๎นํา (ตํอ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Bateman,Thomass.Snell ,Scott A 
(2004, p.368.). 

ภาวะผู๎นําเชิงติดตามดูแล จะมีพฤติกรรมแบบ
ช้ีแนะ สนับสนุน สํวนภาวะผู๎นําเชิงกลยุทธ์ จะมี
พฤติกรรมแบบให๎เปูาหมายและแนวทางองค์กร 

 

๒.๑.๓ คุณลักษณะภาวะผู้น า 

จากการทบทวนเอกสารทีเ่กี่ยวข๎องกับคุณลักษณะภาวะผู๎นํา ผู๎วิจัยสามารถประมวลเปน็
แนวความคิดได๎ดังตํอไปนี้ 

ลักษณะของภาวะผู๎นํา ได๎มีการศึกษาค๎นคว๎าในตะวันตก ตั้งแตํทศวรรษ 1990 เรื่อยมา
เกี่ยวกับคุณลักษณะด๎านบุคลิกภาพ ด๎านสังคมและด๎านสติปัญญาเพื่อหาคําตอบวํา คนที่เป็นผู๎นํามี
อะไร แตกตํางกับคนที่ไมํเป็นผู๎นําโดยพบวํา คุณลักษณะสําคัญของคนเป็นผู๎นํามี ๖ ประการ ดังนี้ 

๑. ความมีพลังและความทะเยอทะยาน(Energy and ambition) ๒. ความปรารถนาที่
จะนําผู๎อื่น(The desire to lead) ๓. ความซื่อสัตย์มีจริยธรรมยึดมั่นหลักการ (Honesty and 
integrity) ๔.ความเช่ือมั่นตนเอง(Self-confidence) ๕.ความเฉลียวฉลาด(Intelligence) ๖.ความ
รอบรู๎ในงาน(Job-relevant Knowledge)๑๙สํวนนักวิชาการบางทําน ได๎ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของผู๎นําที่พึงประสงค์ พบวํา ๑. ผู๎นําต๎องมีความซื่อสัตย์ ๒. มีความสามารถในหลายด๎าน ๓. มอง
การณ์ไกล ๔. มีความกระตือรือร๎น ๕. ฉลาดเฉียบแหลม ๖. มีจิตใจเป็นธรรมยุติธรรม ๗. เป็นผู๎มีใจ
กว๎าง ๘. กล๎าทําในสิ่งที่ถูกต๎อง ๙. ตรงไปตรงมา ๑๐. มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์๒๐แนวคิดบางสํวน
สอดรับกับนักวิชาการอีกทํานที่วํา ในการจะก๎าวข้ึนเป็นผู๎นําบุคคลต๎องมีคุณสมบัติของผู๎นําต๎อง
ประกอบด๎วย  

๑. ความอยากรู๎อยากเห็นและการเรียนรู๎อยํางไมํมีวันจบ 

๒. มีจินตภาพ วิสัยทัศน์ ที่มีพลัง ตอนแรกผู๎นํากําหนดความเป็นจริงของเขา สิ่งที่เขา
เช่ือวําเป็นไปได๎ และตํอมาก็จัดการทําความฝันของเขาให๎เป็นจริง 

                                                             
๑๙อภินันท์ จันตะนี, ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการชั้นสูง , (คณะสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน๎า ๑๒๐. 
๒๐Woods, A.P. Democratic Leader : Drawing Distinctions with Distributed 

Leadership, (international of leadership in Education, 2010), pp.3-36. 



๑๖ 

 

๓. พัฒนาความสามารถที่จะสื่อสารจินตภาพนั้นและสร๎างแรงบันดาลใจให๎คนอื่นของ
เขาให๎เป็นจริง 

๔. ยอมรับความไมํแนํนอน และกล๎าที่จะเสี่ยง 

๕. มีคุณธรรมที่เป็นตัวของตัวเอง รู๎จักตนเองเปิดเผยซื่อตรง มีวุฒิภาวะ เปิดใจรับการ
วิพากษ์วิจารณ์ 

๖. เป็นคนที่มีความริเริ่ม ความโดดเดํนไมํเหมือนใคร ผู๎นําเรียนรู๎จากคนอื่น แตํไมํได๎ให๎
คนอื่นเป็นผู๎สร๎างเขา 

๗. เป็นคนที่คิดค๎นอะไรใหมํ การคิดค๎นอะไรใหมํบางครั้งเกี่ยวข๎องกับการสร๎างตัวคุณ
เองใหมํ๒๑ นอกจากคุณลักษณะข๎างต๎นที่กลําวมาแล๎วคุณลักษณะภาวะผู๎นําควรประกอบด๎วย 

 ๗.๑ มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์(initiative) มีความสามารถริเริ่มได๎ด๎วยตนเอง แม๎วําจะ
ไมํมีการกระตุ๎นหรือสนับสนุนจากบุคคลอื่น ทั้งที่เกี่ยวข๎องกับการค๎นหาปัญหาและการแก๎ปัญหาด๎าน
ตํางๆ  

 ๗.๒ มีความสามารถในการเข๎าใจความรู๎สึกของผู๎อื่นและเห็นใจผู๎อื่น (sensitivity to 
others and empathy)มีความสามารถในการเอาใจเขามาใสํใจเรา  

 ๗.๓ มีความยืดหยุํนและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and adaptability) 
เชํน การปรับตัวกับความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีการลดขนาดองค์การ มีความสามารถปรับตัวให๎เข๎า
กับสถานการณ์ตํางๆได๎  

๗.๔ มีความเช่ืออํานาจในการควบคุมตนเอง (Internal locus of control) เช่ือวํา
ตนเองเป็นผู๎ควบคุม และเป็นผู๎กําหนดชีวิตตนเอง ซึ่งจะชํวยทําให๎เกิดความมั่นใจตนเองมากขึ้น  

 ๗.๕ มีความกล๎าหาญ(courage) ในการที่จะเผชิญหน๎ากับความเสี่ยงและความท๎าทาย
แปลกใหมํ และมีความรับผิดชอบตํอความล๎มเหลวที่อาจจะเกิดข้ึน และ 

 ๗.๖ มีความสามารถในการฟื้นคืนสูํสภาพปกติ (Resiliency) เมื่อเผชิญกับปัญหา
อุปสรรคตํางๆ ในการทํางานหรือความล๎มเหลว สามารถที่จะชํวยตนเองกลับมามีกําลังใจ ไมํท๎อถอย
หรือยอมแพ๎๒๒

 

ทางด๎านนักวิชาการอีกทํานกลําวแตกตํางจากนักวิชาการข๎างต๎นวํา ผู๎นําต๎องมี
คุณลักษณะที่สําคัญ แรกเริ่มโดยยก วิสัยทัศน์ มีการวิเคราะห์ตัดสินใจ โดยมองอยํางนก มองภาพรวม
ทั้งหมด และปฏิบัติอยํางหนอน เอากายและสมองเข๎าสัมผัส สามารถาวางแผนที่ชัดเจน จัดแผนงาน 

                                                             
๒๑วิทยากร เชียงกูล, คู่มือพัฒนาตนเองและพัฒนาภาวะผู้น า, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร :

สํานักพิมพ์สายธาร, ๒๕๔๗), หน๎า ๓๙-๔๐. 
๒๒รัตติกรณ์ จงวิศาล, ภาวะผู้น า ทฤษฏี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนา , พิมพ์ครั้งที่ ๒ ,

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน๎า ๒๐๙-๒๑๐. 



๑๗ 

 

แผนคน และแผนเงินให๎เข๎ากัน กระจายและมอบให๎เป็นนโยบาย๒๓ผู๎นําต๎นแบบต๎องมีคุณลักษณะดังนี้ 
เกํงเรื่องงาน เกํงเรื่องคน เกํงคิดวางแผน ทํางานดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปกครองคนได๎
สามารถสร๎างทีมให๎ทํางานได๎ดี ลูกน๎องรัก หัวหน๎าชอบสามารถวางแผนการทํางานลํวงหน๎าได๎เป็น
ลําดับข้ันตอน๒๔นอกจากนั้นนักวิชาการตํางประเทศ๒๕ กลําววําคุณลักษณะสําคัญๆที่ผู๎นําต๎องมี ดังนี้  

๑. พลังกายและพลังประสาท ผู๎นําต๎องมีพลังกายและพลังประสาทเข๎มแข็งมีกําลังใจ
กล๎าแกลํงมีความอดทนกวําคนธรรมดา ในเมื่อเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมอืง ต๎องมีความมั่นคงและวาง
เฉยไมํแสดงอาการหรือความรู๎สึกใดๆออกมา จะทําเชํนนี้ได๎ จะต๎องมีพลังกายและพลังประสาท
เข๎มแข็งจริงๆ และยิ่งไปกวําน้ัน การเป็นผู๎นําจะต๎องทํางานหนักกวําคนธรรมดา หมายความวํา ผู๎นํา
ต๎องฉลาดรู๎ในการบริหารงานที่ควรหรือไมํควรแกํหน๎าที่ของผู๎นํา ไมํปลํอยงานให๎เป็นภาระของ
ผู๎ใต๎บังคับบัญชาเพียงอยํางเดียว และผู๎นําต๎องทํางานมากตรากตรําหลายช่ัวโมง มีเวลาพักผํอนน๎อย 
ถ๎าหากพลังกายและพลังประสาทไมํเข๎มแข็งจริงๆ อาจเกิดความเจ็บปุวยหรือดุลยภาพในตนบกพรํอง
ไป 

๒. รู๎จุดหมายและแนวทางที่จะนําองค์กร คุณสมบัติอีกประการหนึ่งที่ผู๎นําต๎องมี คือการ
มีนโยบาย หรือแผนปฏิบัติงานที่จะทําให๎เสร็จกํอนหรือหลัง ผู๎นําต๎องรู๎วํา เปูาหมายในการนําประเทศ
นั้นมุํงหน๎าไปในแนวทางใด ตนควรจะแสดงบทบาทอยํางไร ที่จะทําให๎บรรลุเปูาหมายเหลํานั้น โดย
เปูาหมายจะเป็นจริงได๎ถ๎าหาก 

๒.๑ มีวิธีการที่แนํนอน(ชัดเจน) เพื่อการบรรลุเปูาหมายน้ัน 

๒.๒ คนอื่นสามารถเข๎าใจหรืออธิบายให๎คนอื่นเข๎าใจเปูาหมายและวิธีการนั้น 

๒.๓ คนอื่นๆ เข๎าใจและเห็นด๎วยในวิธีการนั้น 

๒.๔ ผู๎นําต๎องมั่งคงและจริงจัง และพยายามทําเปูาหมายน้ันให๎เป็นจริงข้ึนมา 

๓. มีความกระตือรือร๎น ผู๎นําต๎องมีความกระตือรือร๎น บากบั่นขวนขวายที่จะทํา
เปูาหมายของตนให๎สัมฤทธิผลใหไ๎ด๎ ความกระตือรือร๎นจะทําใหเ๎ขายึดมั่นอยูํกับเปาูหมายและแผนงาน
อันนั้น ทั้งจะชํวยให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชาพลอยกระตือรือร๎นในการทํางานไปด๎วย ซึ่งจะชํวยให๎การ
ดําเนินการตามแผนงานน้ันราบรื่นข้ึน 

                                                             
๒๓สิปปนนท์ เกตุทัต, วิสัยทัศน์กว้างไกลปฏิบัติได้ผลจริง, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มติชน, 

๒๕๕๑), หน๎า ๓๒. 
๒๔ดํารง พิณคุณ, ผู้น าต้นแบบ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน), ๒๕๕๘), 

หน๎า ๑๓. 
๒๕Orway Tead, The Art of Leadership,7thed, (New York : McGraw Hill Book, 1936), 

pp. 48-62. 



๑๘ 

 

๔. ความเป็นมิตรและความรัก  ผู๎นํ าต๎อ งมี ความรั กและความ เป็นมิตรกั บ
ผู๎ใต๎บังคับบัญชา มีความโอบอ๎อมอารี เอื้ออาทรตํอความเป็นอยูํของผู๎รํวมงาน และประชาชน เมื่อมี
โอกาสก็จะแสดงความหํวงใยให๎ปรากฏ การรู๎จักครอบครัวของบริวาร และการไตํถามทุกข์สุขของ
บริวารและคนในครอบครัวของเขา จะเป็นพลังเสนํห์ยึดเหนี่ยวจิตใจและสร๎างศรัทธาในตัวผู๎นําให๎แนบ
แนํตํอไป 

๕. ความนําเช่ือถือ ผู๎นําต๎องทําตนให๎นําเช่ือถือ พูดจริงทําจริง ทําสัญญาประชาคมไว๎
แล๎วต๎องทําตาม ไมํเป็นคนเหลาะแหละโลเล หรือท๎อแท๎ จับจํอ บริวารและคนใกล๎ชิดจะได๎มีความ
มั่นใจวําพวกเขาสามารถฝากอนาคต และผลประโยชน์ของพวกเขาไว๎กับผู๎นําได๎ ผู๎นําจะต๎อง
ระมัดระวังพฤติกรรมบางอยํางที่ไมํเหมาะสมตํอคุณคํา (Values) หรือมาตรฐานทางศีลธรรมของ
สังคมที่เป็นอยูํในขณะนั้น 

๖. ความกล๎าตัดสินใจ ความกล๎าตัดสินใจเป็นคุณสมบัติทีส่ําคัญอีกประการหนึ่งของผูน๎ํา
ปัญหาที่เผชิญผู๎นํานั้นล๎วนแตํเป็นปัญหาที่สําคัญๆ เกี่ยวกับความเสื่อมถอยหรือความรุํงเรืองของ
องค์กร ปัญหาแตํละปัญหาอาจมีทางออกได๎หลายทาง จะเป็นทางใดดี ผู๎นําจะต๎องกล๎าตัดสินใจในบาง
สถานการณ์อาจทําให๎มีเวลาทบทวนครุํนคิดไมํมากนัก  

๗. สติปัญญาความรอบรู๎ ผู๎นําควรรอบรู๎เป็นผู๎มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด รอบรู๎เรื่องราว
ตํางๆกวําคนสําคัญทั่วไป แตํในบางโอกาส บางสถานการณ์ ผู๎ที่ได๎รับมติให๎เป็นผู๎นําอาจมีสติปัญญาไมํ
เลอเลิศเหนือบุคคลธรรมดา แตํความเฉลียวฉลาดรู๎ทันเกมการเมืองเป็นเรื่องที่สําคัญมาก 

๘. ครูที่ดี ผู๎นําที่ดีต๎องเป็นครูทีดี เพราะในฐานะผู๎นํานั้นจะต๎องสามารถช้ีแนวทางเหตผุล
ในการปฏิบัติที่ถูกต๎องและความจําเป็นที่จะต๎องแก๎ไขปัญหาตํางๆเมื่อมีปัญหาก็สามารถช้ีแจงให๎
ผู๎รํวมงานหรือคนใกล๎ชิดเข๎าใจได๎ด๎วยคําพูดธรรมดาๆ ถ๎าหากลูกน๎องทําผิดพลาด แตํความผิดพลาดไมํ
รุนแรงนักอภัยได๎ก็ควรอภัย ถ๎าอภัยไมํได๎ก็ต๎องลงโทษ ตามสมควรแกํเหตุและจะต๎องให๎ผู๎ที่ถูกลงโทษ
เข๎าใจและรับรู๎ความผิดของตน 

๙. ศรัทธาและความเช่ือมั่น การทํางานบริหารองค์กรนั้น จะให๎ผลสําเร็จได๎ก็ตํอเมื่อ
เหลําผู๎นําหรือนักการเมืองมีความกระตือรือร๎น และกระฉับกระเฉงในการทํางานไมํรู๎สึกเหนื่อยหนําย
เฉ่ือยชาจะเป็นเชํนน้ีได๎ผู๎ทํางานจะต๎องรู๎สึกวํา งานที่ตนกําลังดําเนินการอยูํนั้นมีทางสําเร็จมีเปูาหมาย
ที่เดํนชัด มีอุดมการณ์ที่มั่นคง มีศรัทธาและความเช่ือมั่นตํอความสําเร็จสูง ผู๎นําจะต๎องสามารถสร๎าง
ความเช่ือมั่นและศรัทธาในความสําเร็จของงานให๎เกิดข้ึนกับลูกน๎องหรือประชาชน เหนือสิ่งอื่นใดผู๎นํา
จะต๎องสามารถทําให๎ลูกน๎องมีความเข๎าใจวํา ความศรัทธาและความเช่ือมั่นในตนเองจะเป็นบํอเกิด
แหํงความสําเร็จของเขา 

สอดคล๎องกับนักวิชาการอีกทํานที่กลําววํา คุณลักษณะของผู๎นํานั้นอาจจําแนกเป็น ๓ 
ลักษณะ คือ  



๑๙ 

 

๑. ลักษณะทางกาย พบวํา ผู๎นําที่เป็นหัวหน๎ามักจะมีความสูงและน้ําหนักมากกวําคน
ปกติโดยเฉลี่ย 

๒. ลักษณะทางสติปัญญา พบวํา สติปัญญามีความสัมพันธ์กับความเป็นผู๎นําที่มี
ความสามารถทางสมองสูงกวําคนอื่นๆ จะเป็นผู๎ได๎รับการยอมรับให๎เป็นผู๎นํา  

๓. ลักษณะบุคลิกภาพ เชํน ความเช่ือมั่นในตนเอง ความสามารถในการปรับตัว การมี
ลักษณะเดํนการเป็นคนเปิดเผย ไมํเก็บตัว และความสามารถในการเห็นอกเห็นใจผู๎อื่น คุณลักษณะ
ดังกลําวมักจะพบในผู๎นํามากกวําคนปกติ๒๖

 

สอดคล๎องกับนักวิชาการอีกทํานที่กลําววํา ผู๎นําที่ดีควรมีลักษณะ ที่สําคัญคือ มีสุขภาพ
แข็งแรง มีความรู๎ดี มีบุคลิกภาพดี มีความกล๎าหาญเด็ดเดี่ยวไมํโลเล ตื่นตัวอยูํเสมอมีความอดทน  
มีสมาธิ ใจคอหนักแนํน สามารถบังคับตํอตัวเอง มีการสังคมดี๒๗

 

กลําวโดยสรุป ผู๎นําในยุคปัจจุบันต๎องมีความรู๎เรื่องระบบ (System) เป็นอยํางดีและ
สามารถ นําไปใช๎ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงได๎ซึ่งเป็นคุณสมบัติในการเป็นผู๎นําที่มี “หลักการ
บริหารงาน”ที่ดีนั่นคือ รูปแบบผู๎นําที่พึงปรารถนาควรประกอบไปด๎วย  

๑. รู๎งาน รู๎คน รู๎สังคม รู๎อนาคต  

๒. มีคุณธรรมและจริยธรรม บริหารงานกึ่งธรรมาภิบาล  

๓. มีภาวะผู๎นําและการตัดสินใจที่เด็ดขาด  

๔. มีเปูาหมายที่ชัดเจน  

๕. ซื่อสัตย์  

๖. สนับสนุนคนที่เกํงและสร๎างคนเพื่อทดแทน (สอนงาน)  
๗. รับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น  

๘. มีบุคลิกภาพที่นําเช่ือถือและเป็นตัวอยํางที่ดีในการทํางาน  

๙. ต๎องเป็นผู๎เรียนรู๎สิ่งใหมํๆ อยูํเสมอ  การเลือกใช๎รูปแบบของผู๎นําอยํางใดอยํางหนึ่ง
หรือหลายรูปแบบ 

จากแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู๎นํา ตลอดจนผลการศึกษาของนักวิชาการตํางๆ 
ผู๎วิจัยได๎สังเคราะห์แนวคิดหลักเพื่อเสริมสร๎างรูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์
เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนลําง โดยมีหลักแนวคิดที่เกี่ยวข๎องสามารถสรุป ได๎ดังตาราง
ตํอไปนี ้

                                                             
๒๖ธร  สุนทรายุทธ , หลักการและทฤษฎีทางบริหารการศึกษา , (มหา วิทยาลั ยบู รพ า  

คณะศึกษาศาสตร์, ม.ป.ป), หน๎า ๙๘-๙๙. 
๒๗ยงยุทธ  เปลี่ยนผดุง , การศึกษาคุณลักษณะของผู้น าทางสังคม , (คณะศึกษาศาสตร์ : 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ, ๒๕๔๒), หน๎า ๓๓. 



๒๐ 

 

ตารางท่ี ๒.๓ คุณลักษณะภาวะของผู๎นํา 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Woods,A.P., 
(2010, pp.3-36.). 
 

๑.ผู๎นําต๎องมีความซื่อสัตย์ ๒.มีความสามารถในหลายด๎าน ๓.มอง
การณ์ไกล ๔.มีความกระตือรือร๎น ๕.ฉลาดเฉียบแหลม ๖.มีจิตใจเป็น
ธรรมยุติธรรม ๗.เป็นผู๎มี ใจกว๎าง ๘.กล๎าทําในสิ่งที่ ถูกต๎อง ๙.
ตรงไปตรงมา ๑๐.มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 

อภินันท์ จันตะนี 
(๒๕๕๗, หน๎า ๑๒๐). 
 

๑. ความมีพลังและความทะเยอทะยาน ๒.ความปรารถนาที่จะนํา
ผู๎อื่น(The desire to lead) ๓.ความซื่อสัตย์มีจริยธรรมยึดมั่น
หลักการ ๔.ความเช่ือมั่นตนเอง๕.ความเฉลียวฉลาด๖.ความรอบรู๎ใน
งาน 

วิทยากร เชียงกูล 

(๒๕๔๗, หน๎า ๓๙-๔๐). 
ภาวะผู๎นําเป็นการกระทําระหวํางบุคคล โดยบุคคลที่เป็นผู๎นําประการ
แรกจะต๎องมีวิสัยทัศน์หรือการดลบันดาลใจให๎ผู๎อื่นหรือกลุํมกระทํา
หรือไมํกระทําบางอยํางตามเปูาหมายที่ผู๎นํากลุํมหรือองค์การกําหนด
ไว๎ 

ธร สุนทรายุทธ 

(ม.ป.ป, หน๎า๙๘-๙๙). 
ผู๎นําต๎องประกอบด๎วยลักษณะทางกาย ทางสติปัญญาและลักษณะ
บุคลิกภาพ 

รัตติกรณ์ จงวิศาล 

(๒๕๕๖, หน๎า ๒๐๙-๒๑๐). 
คุณลักษณะผู๎นําประการแรกนั้น คือ ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ สิ่งนี้
เป็นสิ่งที่สําคัญ 

ดํารง พิณกุล, 

 (๒๕๕๘, หน๎า ๑๓). 
สร๎างสรรค์ ปลูกฝังศรัทธา ความกลมเกลียว ความรํวมใจให๎เกิดข้ึนใน
ระหวํางผู๎รํวมงานหรือผู๎ตาม เพื่อเปูาหมายองค์กร 

 

๒.๑.๔ คุณสมบัติของผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพ 

กระแสโลกาภิวัตน์การเปลี่ยนแปลงสํงผลกระทบตํอทุกสํวนของสังคม  ทําให๎องค์กร 
หนํวยงานราชการต๎องมีการปรับเปลี่ยน การบริหารจัดการองค์กรและบทบาทของภาวะผู๎นํา  
เพื่อนําไปสูํกระบวนการเปลี่ยนแปลงด๎านบุคลากรที่ดีข้ึน  หนํวยราชการถือเป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนนโยบายที่สําคัญของภาครัฐ ดังนั้นในระบบราชการผู๎นําที่เป็นตัวแทนขององค์กร ต๎องมีการ
ปรับปรุงคุณสมบตัิที่มคีวามสอดคล๎องและสนับสนุนตํอการขับเคลื่อนนโยบายที่มีผลตํอการพัฒนา ซึ่ง
ผู๎วิจัยได๎นําคุณลักษณะภาวะผู๎นํา ดังกลําว มาเป็นตัวแปรในการวิจัย ดังตํอไปนี้ ๑. มีคุณธรรม 
จริยธรรม คือ การครองตนและการประพฤติปฏิบัติตนให๎ถูกต๎องเหมาะสมทั้งตาม หลักกฎหมายและ
หลักคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักการในวิชาชีพของตนเองโดยมุํงประโยชน์สํวนรวม มากกวํา



๒๑ 

 

ประโยชน์สํวนตน เพื่อสนับสนุนและผลักดันให๎ภารกิจหลักขององค์กรบรรลุเปูาหมายที่กําหนดไว๎   
๒. มีความซื่อสัตย์สุจริต คือ ความเที่ยงตรงแหํงอุปนิสัยและยึดมั่นอยูํในหลักแหํงศีลธรรมอันดีงาม  
การรักษาวาจาสัตย์ตลอดเวลา ยืนหยัดในเรื่องที่ถูกต๎องและสํานึกในหน๎าที่ของตน ๓. มีความ
รับผิดชอบ คือ ผู๎นําที่ดี จะต๎องทํางานให๎สําเร็จ ตามที่ได๎วางแผนไว๎แม๎วําจะเจอปัญหา และอุปสรรคก็
พยายามแก๎ไขให๎ลุลํวง ไมํยอมแพ๎ซึ่งจะทําให๎ผู๎นําเป็นที่ยอมรับนับถือและเป็นตัวอยํางที่ดี  ให๎กับ
ลูกน๎อง๒๘  

๔. มีความเสียสละ คือ การไมํฉวยโอกาสแสวงหาความสุข ความสะดวกสบาย ความ
เจริญก๎าวหน๎า ให๎กับตนเอง โดยไมํทําให๎สํวนรวมหรือผู๎อื่นเดือดร๎อนหรือเสียผลประโยชน์รวมถึงรู๎จัก
การแบํงปันสิ่งของ เครื่องใช๎ให๎กับผู๎อื่น และยกยํองสมาชิกเมื่อปฏิบัติงานดีเดํนหรือให๎ความชํวยเหลือ
ตามสมควร ๕. มีความยุติธรรม คือ การไมํอคติเข๎าข๎างใคร มีความเที่ยงตรง ไมํเลือกที่รักมักที่ชัง  
มีความ เสมอต๎นเสมอปลายในการบังคับบัญชา การให๎รางวัลแกํ ผู๎ทําดีมีผลงาน และการลงโทษแกผํูท๎ี่
กระทําความผิด การไมํมีอคติทางเช้ือชาติศาสนา บุคคลหรือกลุํมบุคคล  ๖. มีความอดทน คือ พลัง
ทางรํางกายและจิตใจซึ่งวัดได๎จากขีดความสามารถในการอดทนตํอความ เจ็บปวด ความเหน็ดเหนื่อย 
ความยากลําบาก ความเครํงเครียด รวมถึงความอดกลั้นตํอสถานการณ์ที่บีบ  ค้ัน มีความอดทนอด
กลั้นตํอภาวะกดดันตํางๆ ที่เกิดข้ึน๒๙  

๗. มีความกระตือรือร๎น คือ การแสดงออกซึ่งความสนใจอยํางจริงจัง มีความจดจํอตํอ
การ ปฏิบัติงานและมีความทุํมเทกบังานอยํางเต็มกําลงัความสามารถ ๘. มีความจงรักภักดี คือ มีจิตใจ
เช่ือมั่นและยึดมั่นตํอชาติศาสนา พระมหากษัตริย์องค์กร/หนํวยงาน ผู๎บังคบบัญชา สมาชิกและ
ผู๎เกี่ยวข๎องอื่นๆ ๙. มีความรู๎จักกาลเทศะ คือ มีความสามารถในการปฏิบัติกับบุคคลอื่นได๎อยําง
เหมาะสมแกํเวลา และสถานที่มีความสุภาพอํอนโยน อํอนน๎อมถํอมตน ๑๐. มีความกล๎าหาญ คือ การ
มีสติรู๎เทําทันเหตุการณ์กลา๎คิด กล๎าพูด กล๎าทําและกล๎ายอมรับผิด หรือคําติเตียนเมื่อมีความผิดพลาด
หรือบกพรํอง ๑๑. มีความเด็ดขาด คือ ความสามารถในการตกลงใจโดยฉับพลัน กล๎าตัดสินใจและ
ประกาศ ข๎อตกลงอยํางจริงจงัและชัดแจ๎ง โดยพิจารณาจากข๎อเท็จจรงิตํางๆ รวมทั้งประสบการณ์ของ
ตนเองและ บุคคลอื่นอยํางมีเหตุผล๓๐ 

๑๒. พึ่งพาได๎ คือ ผู๎นําที่ดีควรเป็นที่พึ่งพาของลูกน๎อง เชํน พึ่งพาด๎านเงินทอง น้ํา ใจ  
การใช๎ชีวิต ความเช่ียวชาญฯลฯ ๑๓. ใช๎หลักการ คือ คือ การบริหารงานด๎วยเหตุผล สามารถตอบข๎อ
ซักถามของลูกน๎องได๎ด๎วย หลักการ พูดในสิ่งที่ถูกต๎อง นําเช่ือถือได๎ ๑๔. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์คือ 

                                                             
๒๘สํานักงาน ก.พ. ,หลักสูตรผู้น าทีมที่ มีประสิทธิภาพ  (Effective Team Leader) , 

(กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาข๎าราชการพลเรือนสํานักงาน ก.พ., ๒๕๕๓), หน๎า ๖. 
๒๙เรื่องเดียวกัน, หน๎า ๗. 
๓๐ อ๎างแล๎ว, หน๎า ๘. 



๒๒ 

 

อารมณ์ไมํแปรปรวนงําย พูดคุยด๎วยแล๎วสบายใจ มีใจยุติธรรม  กล๎าแสดงออกอยํางตรงไปตรงมา  
๑๕. มีความสงบเสงี่ยมไมํถือตัว คือ ผู๎นําที่ดีจะต๎องไมํหยิ่งยโส ไมํจองหอง ไมํวางอํานาจและไมํ ภูมิใจ
ในสิ่งที่ไร๎เหตุผล ความสงบเสงี่ยมนี้ถ๎ามีอยูํในหัวหน๎างานคนใดแล๎ว ก็จะทําให๎ลูกน๎องมีความเคารพนบั 
ถือและให๎ความรํวมมือเสมอ ๑๖. มีบารมี คือ ผู๎นําที่ดีต๎องสะสมความดีอยํางตํอเนื่อง มีการพูดและ
การกระทําที่ตรงกัน จนเกิด ความเกรงใจและเป็นที่ยอมรับนับถือของทีมงาน ๑๗. รู๎จักตนเอง คือ 
การเข๎าใจความรู๎สึกของตนเอง และจุดมุํงหมายของชีวิตทั้งระยะสั้นและระยะ ยาว ตลอดจนการรู๎จัก
จุดเดํนจุดด๎อยของตนเองอยํางไมํลําเอียง รวมทั้งการพิจารณาเข๎าใจตนเอง ได๎แกํ การรู๎จักฐานะที่
ตนเองเป็นอยูํ การประพฤติตนให๎เหมาะสมกับฐานะของตน การปฏิบัติหน๎าที่เหมาะสมกับ ตําแหนํง
ของตนไมํก๎าวกํายสิทธิและหน๎าที่ของผู๎อื่น  

๑๘. มีการปรับตัว คือ การที่บุคคลปรับตัวให๎เข๎ากับผู๎อื่นได๎ในการอยูํรํวมกันในสังคม ซึ่ง
จะต๎องมี การติดตํอสัมพันธ์และแขํงขันกัน คนในสังคมจะสามารถดํารงชีวิตอยูํรํวมกันได๎โดยการ
ปรับปรุงไมํให๎เกิด ความขัดแย๎งจนถึงต๎องแตกกลุํมกัน แม๎วําแตํละคนอาจจะมีนิสัยใจคอหรือ
ผลประโยชน์แตกตํางกัน ๑๙. มีบุคลิกภาพหรือการวางตัวที่ดี คือ การสร๎างความประทับใจในเรื่อง
บุคลิกภาพ การวางตัว และความประพฤติมีความสุภาพ นุํมนวล หลีกเลี่ยงการใช๎คําพูดด๎วยถ๎อยคํา
หยาบคาย สํอเสียดหรือเหยียดหยามผู๎อื่น เป็นบุคคลที่มีความสงําผําเผย ควบคุมตนเองได๎ทั้งในการ
ปฏิบัติตนและอารมณ์รวมถึงการแตํงกายที่สะอาดเรียบร๎อยถูกต๎องตามระเบี ยบที่กําหนด  
๒๐. มีทักษะในการสื่อสาร คือ ผู๎นําที่ดีจะต๎องมีทักษะในการสือ่สาร ทั้งการแลกเปลี่ยนข๎อมลู ขําวสาร 
การแสดงความคิดเห็นหรืออธิบายให๎ผู๎รํวมงานได๎รับรู๎และเข๎าใจในเรื่องที่ต๎องการจะสื่อสาร   
ในขณะเดียวกัน ผู๎นําจะต๎องเป็นทั้งผูพ๎ูดและผู๎ฟังที่ดี มีศิลปะในการจูงใจเพือ่นรํวมงาน สามารถสั่งการ
และ นําเสนอผลงานตํางๆ ได๎อยํางกระชับและงํายตํอการทําความเข๎าใจ ๒๑. มีวิสัยทัศน์ คือ ผู๎นําที่มี
ประสิทธิภาพต๎องเป็นผู๎มีวิสัยทัศน์ คือ มองการณ์ไกลโดยมุํง ความสําเร็จขององค์กร มองเห็น
เหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต คาดคะเนเห็นการเปลี่ยนแปลง ก๎าวทันตํอ เหตุการณ์และกระแส
โลกาภิวัฒน์ผู๎นําจะต๎องเป็นผู๎กําหนดทิศทางขององค์กรให๎ดําเนินการตามเปูาหมาย  โดยการวาง
แผนการทํางาน การจัดกําลังคนและการลงมือปฏิบัติเพื่อให๎เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎  

๒๒. มีทักษะในการบริหารจัดการ คือ ผู๎นําที่ดีจะต๎องเป็นผู๎ที่มีความเฉลียวฉลาดในการ
บริหาร จัดการหรือนําพาองค์กรไปสูํความสําเร็จ ทั้งในด๎านวิชาการ การวางแผน การจัดการองค์กร 
การจัดกําลังคน รวมถึงการนํานวัตกรรมใหมํๆ มาประยุกต์ใช๎กับงานขององค์กรให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 
ดังนั้น การบริหาร จัดการจึงเป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ที่ผู๎นําจําเป็นต๎องเรียนรู๎เพื่อนําไปปฏิบัติในงานน้ัน
ให๎เกิดผลสัมฤทธ์ิ  

๒๓. มีความรู๎และความเช่ียวชาญ คือ การนําความรู๎ความเช่ียวชาญในแตํละเรื่องมา
ประยุกต์ใช๎ใน การดําเนินงานขององค์กร รวมทั้งให๎คําปรึกษาแกํผู๎อื่น แสวงหาโอกาสในการเรียนรู๎ทั้ง



๒๓ 

 

ทางด๎านวิชาการและ วิชาชีพของตนเอง รวมถึงการใฝุหาความรู๎เพิ่มเติมในด๎านอื่นๆ เพื่อให๎ทันตํอ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดข้ึนในโลก การสร๎างให๎เกิดกระบวนและบรรยากาศในการเรียนรู๎
ตลอดจนการคาดการณ์ถึงแนวโน๎มของ การนําความรู๎ที่จําเป็นไปประยุกต์ใช๎ในการทํางานให๎เกิดผล
อยํางมีประสิทธิภาพ  

๒๔. มีความเป็นผู๎นําการเปลี่ยนแปลง คือ ผู๎นําที่ดีควรเป็นตัวแทนแหํงการเปลี่ยนแปลง 
คือ เป็นผู๎ที่มีบทบาทในการวางแผน บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในด๎านตํางๆ สร๎างและขับเคลื่อน
ให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ประสานงานกับบุคคลทั้งระดับบนและระดับลําง รวมถึงการ
ควบคุมและดูแลกิจกรรมตํางๆ ให๎ดําเนินไปได๎ด๎วยดีโดยจะต๎องเป็นเสมือนคนกลางทําหน๎าที่
ประสานงานเป็นสื่อกลาง ระหวํางผู๎บังคับบัญชาและผู๎ใต๎บังคับบัญชา 

๒๕.สร๎างแรงจูงใจให๎กับผู๎รํวมงานในการทํางาน คือ โดยเป็นผู๎สนับสนุนและจัด
สภาพแวดล๎อม เพื่อให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชาทุํมเทปฏิบัติงานอยํางทุํมเทและอุทิศตนให๎กับงาน โดยการใช๎
วิธีตํางๆ ที่ไมํใช๎วิธีการ บังคับ เชํน การให๎กําลังใจ การให๎รางวัล ฯลฯ ๒๖. กล๎าตัดสินใจและว่ิงเข๎าหา
ปัญหา คือ ตามสภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงาน จะต๎องเผชิญ กับปัญหาและข๎อขัดแย๎งตํางๆ ที่
เกิดข้ึนของคนสองฝุาย ในฐานะที่เป็นผู๎นําจึงจําเป็นที่จะต๎องรู๎วํา๓๑ กระบวนการในการแก๎ไขในแตํละ
ปัญหามีกระบวนการอยํางไรบ๎าง และควรเลือกใช๎วิธีการที่จะเหมาะสม และสามารถแก๎ไขปัญหาได๎  

๒๗. มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์และสร๎างนวัตกรรม คือ การพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงานของ องค์กรให๎ดีย่ิงข้ึน โดยการนําเสนอความคิดริเริ่มใหมํๆ รวมถึงการประยุกต์และพัฒนา
วิธีการทํางาน ยอมรับ การเปลี่ยนแปลงที่ดีกวํา และคิดค๎นวิธีการใหมํๆ เพื่อนํามาใช๎ในการปฏิบัติงาน
ให๎บรรลุเปูาหมายขององค์กร  

๒๘. มีความศรัทธาในสิ่งที่ทํา คือ การมีความศรัทธา เช่ือมั่นในตนเองและเช่ือมั่นใน
เพื่อนรํวมงาน แสดงความเอาใจใสํตํอสมาชิก รวมทั้งศรัทธาในงานที่รับผิดชอบ ๒๙. มีความตื่นตัวแตํ
ไมํตื่นตูม คือ มีความระมัดระวัง ความสุขุมรอบคอบ ความไมํประมาท  ไมํยืดยาดขาดความ
กระฉับกระเฉง มีความฉับไวในการปฏิบัติงาน ทันตํอเหตุการณ์ความตื่นตัวเป็นลักษณะ ที่แสดงออก
ทางกาย แตํการไมํตื่นตูมเป็นพลังทางจิตที่จะหยุดคิด ไตรํตรองตํอเหตุการณ์ตํางๆ ที่เกิดข้ึน  รู๎จักใช๎
ดุลยพินิจที่จะพิจารณาสิ่งตํางๆ หรือเหตุการณ์ตํางๆ ได๎อยํางถูกต๎อง หรือพูดงํายๆ ก็คือ ผู๎นําที่ด ี
จะต๎องรู๎จักควบคุมตัวเองนั่นเอง ๓๐. ต๎นแบบ คือ การเป็นตัวแบบหรือตัวอยํางของความสําเร็จในการ
ทํางานและมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให๎ทีมงานได๎นําไปเป็นแบบอยํางในการดําเนินชีวิตและการ
ทํางานให๎ประสบผลสําเร็จ 

                                                             
๓๑อ๎างแล๎ว,หน๎า ๓๑. 



๒๔ 

 

จากแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู๎นําที่มี ผู๎วิจัยได๎สังเคราะห์แนวคิดหลักเพื่อ
เสริมสร๎างรูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือ
ตอนลําง โดยมีหลักแนวคิดที่เกี่ยวข๎องสามารถสรุปได๎ดังตารางตํอไปนี้ 
ตารางท่ี ๒.๔ คุณสมบัติผู๎นําที่มีประสิทธิภาพ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สํานักงาน ก.พ., 
(๒๕๕๓, หน๎า ๖.). 
 

         การบริหารจัดการองค์กรและบทบาทของภาวะผู๎นํา 
ไปสูํมุมมองที่สอดคล๎องกับการเปลีย่นแปลง ซึ่งระบบราชการถือ
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายที่สําคัญของภาครัฐ  
           ดังนั้นผู๎นําในระบบราชการจึงจําเป็นต๎องคุณสมบัติที่มี
ความสอดคล๎องและสนับสนุนตํอการขับเคลื่อนนโยบายที่มีผล
ตํอการพัฒนา สังคมและประเทศชาติควรมีคุณธรรม จริยธรรม 
คือ การครองตนและการประพฤติปฏิบัติตนให๎ถูกต๎องเหมาะสม 

เป็นต๎น  

 
๒.๑.๕ บทบาทหน้าท่ีของผู้น า 

ทางด๎านบทบาทหน๎าที่ของผู๎นํานั้น ผู๎วิจัยได๎ทําการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข๎องพบวํา มี
นักวิชาการบางทํานกลําววํา๓๒ บทบาทของผู๎นํานี้ เกิดข้ึนมาจากอํานาจหน๎าที่ที่เป็นทางการ(Formal 
authority) ที่ระบุถึงความสัมพันธ์ระหวํางผู๎นําหรือผู๎บริหารกับบุคคลอื่น ซึ่งใช๎เวลาสํวนหนึ่งไปในงาน
เชิงพิธีการเชํน การทักทาย การไปรํวมรับประทานอาหารกลางวัน เป็นต๎น บทบาทด๎านข๎อมูลขําวสาร 
(Information roles) ผู๎นํานอกจากมีบทบาทหน๎าที่ดังกลําวแล๎ว ยังได๎ใช๎เวลาไปในการให๎และรับ
ขําวสารข๎อมูล (giving and information) หมายถึงการให๎หรือการรับขําวสารข๎อมูล แกํบุคคลใน
องค์การหรือในหนํวยงานหรอืจากบุคคลภายนอกองค์การหรือหนํวยงาน สอดคล๎องกับ นักวิชาการ๓๓ 
เสนอแนวคิดบทบาทของผู๎บริหารบางประการมาใช๎อธิบายบทบาทของผู๎นํา สรุปได๎วํา ผู๎นําควรมี
บทบาทที่สําคัญ ดังนี้ ๑. บทบาทเป็นผู๎นําการเปลี่ยนแปลง ผู๎นําจะต๎องนํามาสูํกลุํมองค์การ เพื่อ
เพิ่มพูนคุณภาพของกลุํมองค์การ ผู๎นําควรรู๎วําจะเปลี่ยนแปลงอะไร เปลี่ยนแปลงอยํางไร และควรจะ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ใดและทิศทางใด ๒. บทบาทในการสร๎างวิสัยทัศน์ ผู๎นําจะต๎องเป็นผู๎ที่มี

                                                             
๓๒จุมพล หนิมพานิช, ผู้น า อ านาจ และการเมืองในองค์การ,พิมพ์ครั้งที่ ๓, (นนทบุรี : สํานักพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, ๒๕๕๑), หน๎า ๒๐. 
๓๓Knezevich, Stephen J, Administration of Public Education, (New York : Harper 

Collins,1996), pp.16-18. 



๒๕ 

 

บทบาทสําคัญในการสร๎างวิสัยทัศน์ให๎กับกลุํม โดยให๎สมาชิกที่มีสํวนรํวมและต๎องถํายทอดวิสัยทัศน์
ให๎กับกลุํม๓.บทบาทในการสร๎างแรงดลบันดาลใจ ผู๎นําจะต๎องมีกระบวนการหรือกรรมวิธีในการใช๎
อิทธิพลหรืออํานาจในการจูงใจหรือชักจูงสร๎างแรงดลบันดาลใจให๎เกิดแกํผู๎ตาม โดยการสร๎างความ
มั่นใจให๎เกิดแกํผู๎ตามให๎ผูต๎ามเหน็คุณคําของงานที่ทาํ และเช่ือมั่นวําสามารถที่จะทํางานให๎สําเร็จได๎ให๎
ผู๎ตามมีความเช่ือ ความเข๎าใจวําสิ่งที่ทํานั้นมีคุณคํา ก็จะทําให๎ผู๎ตามมีความเพียรพยายามในการ
ทํางานให๎บรรลุจุดมุํงหมาย๓๔ ๔. บทบาทประมุข สืบจากผู๎นําเป็นผู๎ที่ผู๎ตามยอมรับและมอบหมายให๎
เป็นผู๎นํากลุํม ดังนั้นผู๎นําต๎องแสดงบทบาทเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของกลุํมในการปฏิบัติภารกิจ
ตํางๆ ๕. บทบาทผู๎ประสาน ผู๎นําต๎องสร๎างและจรรโลงเครอืขํายความสัมพันธ์กับผู๎ตามและบุคคลอื่นๆ
ความสัมพันธ์เหลําน้ีเป็นสิ่งจําเป็นในฐานะที่เป็นแหลํงข๎อมูลขําวสารและแหลํงสนับสนุน ๖. บทบาท
ผู๎รับขําว ผู๎นําต๎องแสวงหาข๎อมูลขําวสารจากแหลํงตํางๆอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎ทราบถึงปัญหา โอกาส 
และพัฒนาความรู๎ความเข๎าใจตํอเหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกกลุํม เพื่อใช๎ประกอบการตัดสินใจ
๗. บทบาทผู๎กระจายขําว ผู๎นําต๎องการกระจายข๎อมูลขําวสารที่จําเป็นให๎ผู๎ตามได๎รับรู๎ เพื่อสร๎างความ
เข๎าใจรํวมกัน บางครั้งสามารถสร๎างแรงดลบันดาลใจให๎กับผู๎ตามได๎ 

๘. บทบาทผู๎เจรจาตํอรอง ผู๎นําสมควรมีสํวนรํวมในการเจรจาตํอรองตํางๆเพื่อปกปูอง
และแสวงหาผลประโยชน์ที่ถูกต๎องและชอบธรรมให๎แกํผู๎ตาม สอดคล๎องกับนักวิชาการ๓๕ ที่กลําวถึง
บทบาทของภาวะผู๎นํา ไว๎ดังนี้ ผู๎นําเป็นตัวแทนในทุกสถานการณ์ เป็นนักพูดที่ดี เป็นนักเจรจาตํอรอง 
การสอบสวน เป็นผู๎สามารถ สร๎างทีมงานได๎ แสดงบทบาททํางานเป็นทีมสามารถแก๎ปัญหาด๎าน
เทคนิคได๎การประกอบการนักวิชาการอีกทํานกลําวจําแนกบทบาทและหน๎าที่ของผู๎นําเพิ่มเติมอีก  
๑๑ ประการวํา ๑. สร๎างความเข๎าใจในองค์การให๎เกิดกับผู๎ใต๎บังคับบัญชา ๒. การปฏิบัติงานให๎
บรรลุผลสําเร็จ ๓. การวางแผนและการกําหนดงาน ๔. การพัฒนาคนทํางาน ๕. หาวิธีจะได๎รับความ
รํวมมือจากทีมงาน ๖. การปรับปรงุตนเอง ๗. การจัดองค์การ ๘. การจัดคนเข๎าทํางาน ๙. การสั่งและ
มอบหมายงาน ๑๐. การควบคุมงาน และ ๑๑. มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีประสานประโยชน์๓๖ ผู๎นํามีบทบาท
และหน๎าที่หลายประการ ผู๎นําเป็นทั้งหัวหน๎า เพื่อนรํวมงานผู๎ให๎กําลังใจ ตลอดจนเป็นผู๎วินิจฉัย
ตัดสินใจกลุํมของตน บทบาท และหน๎าที่ของผู๎นําที่สําคัญ โดยอาจเป็นผู๎รักษาหรือประสานให๎สมาชิก

                                                             
๓๔ตุลา มหาพสุธานนท์ , หลักการจัดการ Principle of Management, พิมพ์ครั้งที่ ๒

(กรุงเทพมหานคร: พี เอ็น เค แอนด์ สกายพริ้นติ้งส,์ ๒๕๕๕), หน๎า ๒๒๔. 
๓๕รังสรรค์ ประเสริฐศรี, ภาวะผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ไดมอน ธุรกิจ โลก จํากัด , ๒๕๔๔),

หน๎า ๑๖-๑๗. 
๓๖สมชาติ กิจบรรยง, ความฉลาดของผู้น า, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กเปอร์เน็ท, ๒๕๔๔), หน๎า ๒๔-

๒๗. 
 



๒๖ 

 

กลุํมอยูํรํวมกัน หมายถึง จะต๎องเผชิญอยูํใกล๎ชิดกับกลุํมมีความสัมพันธ์คนในกลุํม และเป็นที่ยอมรับ
ของคนในกลุํมทําให๎มีความสามัคคีกลมเกลียวกันเพื่อนําพาวัตถุประสงค์ของกลุํม โดยที่ผู๎นําจะต๎อง
รับผิดชอบในกระบวนการวิธีการทํางานด๎วยความมั่นคงและเข๎าใจได๎ และเขาจะต๎องทํางานให๎บรรลุ
เปูาหมาย  

จากแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน๎าทีข่องผูน๎ํา ผู๎วิจัยได๎สังเคราะห์ประมวลแนวคิดหลักเพื่อ
เสริมสร๎างรูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือ
ตอนลําง ได๎ดังตํอไปนี ้
ตารางท่ี ๒.๕ บทบาทหน๎าที่ของผู๎นํา 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

จุมพล หนิมพานิช 
(๒๕๕๑, หน๎า๒๐). 

๑. บทบาทผู๎นํา หมายถึงชุดของความรับผิดชอบหรือชุดของ
พฤติกรรมของผู๎ที่เป็นผู๎นํา  
๒. บทบาทของผู๎นําเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบทางสังคม
อยํางหนึ่งในด๎านเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางผู๎นํากับบุคคลตํางๆ 

เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ 

(๒๕๓๖, หน๎า ๖๕). 
๑. บทบาทในอุดมคติของผู๎นําตามความคาดหวังของบุคคลในสังคม
มีหลายประการ ได๎แกํ  บทบาททําความเจริญก๎าวหน๎าให๎แกํ
จุดมุํงหมายของกลุํม 

๒. บทบาทการทํากิจกรรมตํางๆหรือทําให๎เกิดผลสําเร็จเป็นระยะๆ 
สมชาติ กิจบรรยง 

(๒๕๔๔, หน๎า ๒๔-๒๗). 
๑.บทบาทผู๎นําควรมีการสร๎างวิสัยทัศน์ 
๒.บทบาทในการสร๎างแรงบันดาลใจ 

๓.บทบาทประมุข 

๔.บทบาทผู๎ประสาน 

๕.บทบาทผู๎รับและกระจายขําว 
รังสรรค์ ประเสริฐศร ี

(๒๕๔๔, หน๎า ๑๖-๑๗). 
๑.บทบาทการสร๎างความรู๎สึกมั่งคงให๎เกิดข้ึนกับกลุํม 

๒.บทบาทการทํางานโดยไมํคํานึงถึงประโยชน์สํวนตน 

๓.บทบาทเป็นผู๎นําการเปลี่ยนแปลง 

Knezevich, Stephen J 
(1996,pp.16-18). 

๑.บทบาทของผู๎นํา สามารถจําแนกออกเป็น ๓ ลักษณะ คือบทบาท
ของผู๎นําในอุดมคติของสังคม  
๒.บทบาทที่ผู๎นํารับรู๎หรือเข๎าใจ และบทบาทผู๎นําแสดงออกจริง  
๓.บทบาทที่รับรู๎และบทบาทที่เป็นจริงของผู๎นําควรสอดคล๎องกับ
บทบาทของผู๎นําในอุดมคติของสังคม 

 



๒๗ 

 

๒.๑.๖ ทฤษฏีภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม (Leadership Behavior) 
ทฤษฎีภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรมที่ได๎รับความสนใจอยํางกว๎างขวางที่สุดและเป็น

แบบจําลองที่เห็นได๎ชัดเจน คือ ทฤษฎีที่เป็นผลงานวิจัยเริ่มต๎นในปี ค.ศ.1940 โดยมหาวิทยาลัยแหํง
รัฐโอไฮโอ (Ohio State University) ได๎สร๎างแบบทดสอบวัดภาวะผู๎นํา คือ LBDQ (Leader 
Behavior Descriptive Questionnaire) เพื่อจําแนกประเภทของผู๎นํา ผลการวิจัยสรุปวํา พฤติกรรม
ของภาวะผู๎นําจําแนกออกเป็น ๒ มิติ๓๗

 

๑) ผู๎นําที่คํานึงถึงตนเองเป็นหลักหรือมุํงงาน (Initiating Structure or Task 
Oriented) เป็นผู๎นําที่ให๎ความสําคัญกับบทบาทตัวเอง และคาดหวังผลงานของผู๎ตามวําจะเป็นไปตาม
เปูาหมายที่วางไว๎ เป็นลักษณะผู๎นําที่มุํงงานและความสําเร็จของงาน 

๒) ผู๎นําที่คํานึงถึงผู๎อื่นเป็นหลักหรอืมุํงคน (Consideration or Employee Oriented)
เป็นผู๎นําที่มีพฤติกรรมตํอผู๎ตามในลักษณะของความเป็นมิตร ไว๎วางใจให๎ความอบอุํน และเช่ือถือผู๎
ตาม เป็นลักษณะที่มุํงคน มุํงสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับผู๎ตาม 

 

                       สูง 
 

มุํงงานต่ําและมุํงคนสูง 
 

มุํงงานสูงและมุํงคนสูง 

 

มุํงงานต่ําและมุํงคนตํ่า 

 

มุํงงานสูงและมุํงคนตํ่า 

          ต่ า                                                        สูง 

คํานึงถึงตนเองเป็นหลกั หรอืมุํงผลงาน 

แผนภาพท่ี ๒.๑ แบบของผู๎นําพื้นฐาน 

ตามทฤษฎีนี้ผู๎นําอาจมีภาวะผู๎นําแบบใดแบบหนึ่งใน ๔ แบบ คือ 

๑. มุํงงานสูง/มุํงคนตํ่า 

๒. มุํงงานสูง/มุํงคนสูง 

๓. มุํงงานต่ํา/มุํงคนตํ่า 

๔. มุํงงานต่ํา/มุํงคนสูง 

                                                             
๓๗นิพนธ์ กินาวงศ์, หลักการบริหารการศึกษา, (พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๒), หน๎า 

๗๙. 

ค านึงถึงผู้อ่ืน 



๒๘ 

 

สํวนนักวิชาการอีกทํานได๎สรุปเพิ่มเติมวํา๓๘ ผู๎นําที่มุํงงานสูง/มุํงคนสูง จะมีผลการ
ดําเนินงานสูงกวําและความพอใจสูงกวําผู๎นําแบบอื่นแตํกระนั้น การวิจัยอื่นๆ  ได๎พบวํา ผู๎นําที่มี
ประสิทธิภาพไมํจําเป็นต๎องเป็นผู๎นําที่มุํงงานสูง/มุํงคนสูงเสมอไป ผู๎นําที่มีประสิทธิภาพอาจจะมุํงคน
สูงมุํงงานต่ําก็ได๎ หรือมุํงงานต่ํา/มุํงงานสูงก็ได๎ข้ึนอยูํกับสถานการณ์ สําหรับพฤติกรรมที่บํงช้ีวําผู๎นํามี
ภาวะผู๎นําแบบมุํงงานและมุํงคน 

ตารางท่ี ๒.๖ แสดงพฤติกรรมของผู๎นําแบบมุํงงานและมุํงคน 

พฤติกรรมภาวะผู้น า 
แบบมุ่งงาน แบบมุ่งคน 

๑. การวางแผน (Planning) 
๒. การประสานงาน (Coordinating) 
๓. การอํานวยการ (Directing)      
๔. การแก๎ปัญหา (Problem Solving)             
๕. การกําหนดบทบาทผู๎ตามอยํางชัดเจน 

 (Clarifying  Subordinating Roles) 
๖. การเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของผู๎ตาม 

(Pressuring  Subordinates) 
๗. การกดดันผู๎ ตาม  (Representation  
Subordinates  Interests) 

๑. ความเป็นมิตร (Friendliness) 
๒. การปรึกษาหารือกับผู๎ตาม(Consultation) 
๓. การยอมรับผู๎ตาม(Recognition) 
๔. การสื่อสารแบบเปิด(Open Communication) 
๕. การสนับสนุนผู๎ตาม(Suppirtive) 
๖. การวิจารณ์งานที่บกพรํอง (Criticizing Poor 
Work) 
 

 สอดคล๎องกับในชํวงปลายทศวรรษที่ 1940 นักวิจัยได๎เริ่มเปลี่ยนแปลงความสนใจจาก
การศึกษา คุณลักษณะของผู๎นําไปสูํการศึกษาพฤติกรรมผู๎นํา โดยศึกษาวํา พฤติกรรมของผู๎นําที่มี
ประสิทธิผลแตกตํางอยํางไรจากผู๎นําที่ไมํมีประสิทธิผล โดยพยายามหารูปแบบพฤติกรรมผู๎นําที่ดีที่สุด
ในทุกสถานการณ์ อยํางไรก็ตาม การศึกษาวิจัยสํวนใหญํไมํพบวํามีพฤติกรรมแบบใดที่จะมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของผู๎นํา อยํางคงเส๎นคงวา๓๙

 

แตํงานวิจัยในปัจจุบันยังคงมีความพยายามในการศึกษาพฤติกรรม ความซับซ๎อน และ
ผลของพฤติกรรมของผู๎นําที่มีตํอผลการปฏิบัติงานของพนักงาน นักวิชาการได๎ให๎ความเห็นวําทฤษฎี
ภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรมของผู๎นํามพีื้นฐานมากจากทฤษฎีคุณลักษณะ เนื่องจากพฤติกรรมของผูน๎ําเปน็
การกระทําหรือการแสดงออกทางทําทาง ความคิดหรือความรู๎สึกซึ่งก็อยูํบนพื้นฐานคุณลักษณะสํวน

                                                             
๓๘ฉันทนา จันทร์บรรจง , จิตวิทยาการบริหาร, (พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร , ๒๕๔๒) ,  

หน๎า ๑๕๗. 
๓๙รัตติกรณ์ จงวิศาล, ภาวะผู้น า ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนา , พิมพ์ครั้งที่ ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน๎า ๒๒๙. 



๒๙ 

 

บุคคล เชํน บุคลิกภาพ และทักษะของบุคคลด๎วย และยังมีงานวิจัยสํวนหนึ่งพบวํา พฤติกรรมของผู๎นํา
สํงผลตํอการทํางานของผู๎ใต๎บังคับบัญชา  

บางทํานยัง๔๐ ได๎ทําการศึกษาในชํวงปลายปีทศวรรษที่ 1940 ถึงต๎นทศวรรษที่  1950 
จําแนกพฤติกรรมของผู๎นําโดยการวิเคราะห์ปัจจัยหรือแฟกเตอร์ (Factor analysis) จากข๎อมูลการ
ตอบสอบถามของผู๎ใต๎บังคับบัญชา ที่รับรู๎เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู๎บังคับบัญชา สามารถจัดเป็น
ประเภทได๎เป็น ๒ มิติ ได๎แกํ  

๑. พฤติกรรมที่มุํงการริเริ่มโครงสร๎าง(Initiating Structure) มีลักษณะเป็นแบบ
พฤติกรรมมุํงงาน เป็นพฤติกรรมของผู๎นํา  ที่ เน๎นการจัดองค์การ การบริหารจัดการตํางๆการ
มอบหมายงานและกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการทํางานให๎บรรลุเปูาหมายที่กําหนด ผู๎นําจะให๎
ความสําคัญกับกฎเกณฑ์ การบังคับบัญชา เน๎นบทบาทตามหน๎าที่ และเน๎นผลงานที่เ กิดจากการ
ทํางานตามโครงสร๎าง 

๒. พฤติกรรมที่มุํงงาน การคํานึงถึงความสัมพันธ์(Considereation)ซึ่งมีลักษณะเป็น
แบบพฤติกรรมมุํงคน ผู๎นําจะมีพฤติกรรมที่เน๎นการให๎การสนับสนุน ให๎ความอบอุํน หํวงใย ให๎ความ
ไว๎วางใจซึ่งกันและกัน รวมถึงการตอบสนองตํอความต๎องการของพนักงาน การพัฒนาความสัมพันธ์ที่
ดีกับพนักงาน และการมีสํวนรํวมในการทํางานของพนักงาน เนื่องจากผู๎นําอาจมีระดับพฤติกรรมผู๎นํา
อยํางใดอยํางหนึ่ง เชํน พฤติกรรมผู๎นําที่มุํงการริเริ่มโครงสร๎าง หรือแบบมุํงงาน และพฤติกรรมที่มุํง
การคํานึงถึงความสัมพันธ์ หรือแบบมุํงคน อยูํในระดับสูงหรือต่ําก็ได๎ 

สอดคล๎องกับนักวิชาการตํางประเทศ๔๑ จําแนกการพัฒนารูปแบบภาวะผู๎นําได๎ ๔ แบบ 
คือ พฤติกรรมมุํงงานต่ํา –มุํงคนต่ํา มุํงงานสูง-มุํงคนต่ํา มุํงงานต่ํา-มุํงคนสูง และมุํงงานสูง-มุํงคนสูง 
พบวําพฤติกรรมผู๎นําแบบมุํงงานสูง-มุํงคนสูง จะมีผลการปฏิบัติงานสูงกวําและมีความพึงพอใจสูงกวํา
พฤติกรรมแบบอื่น แตํอยํางไรก็ตามตํอมาผลการศึกษาจํานวนมาก พบวํา  มีอิทธิพลต่ําและไมํคงเส๎น
คงวาเกี่ยวกับประสิทธิผลของภาวะผู๎นํา สํวนพฤติกรรมที่มุํงงานไมํพบความสัมพันธ์อยํางคงเส๎นคงวา
กับความพึงพอใจของผู๎ใต๎บังคับบัญชา นอกเหนือจากนั้นผู๎นําที่มีประสิทธิผลอาจจะมีพฤติกรรมแบบ
มุํงงานสูง-มุํงงานต่ํา หรือแบบมุํงงานต่ํา-มุํงคนสูงได๎ โดยมีการผันแปรไปตามเหตุการณ์ 

                                                             
๔๐เฟียสแมน (Fleishman) อ๎างใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, ภาวะผู้น า ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่

การพัฒนา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน๎า ๒๓๐. 
๔๑ลุยส์เซ็อ และอาร์ซัวร์ (Lussier and Achua), อ๎างใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, ภาวะผู้น า ทฤษฎี  

การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนา , พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๖), หน๎า ๒๓๐. 



๓๐ 

 

สอดคล๎องกับนักวิชาการตะวันตก๔๒การศึกษาของทีมวิจัยของมหาวิทยาลัย Michigan 

แลละการศึกษาของมหาวิทยาลัย Ohio มีการศึกษาในเวลาใกล๎เคียงกัน คือระหวํางกลางศตวรรษ ที่ 
1940 ถึงกลางศตวรรษที่ 1950 โดยมีความพยายามที่จะค๎นหาพฤติกรรมของผู๎นําที่มีประสิทธิผล
แม๎วํา ในการศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยจะใช๎คําวํา พฤติกรรมภาวะผู๎นํา มากกวํา รูปแบบภาวะ
ผู๎นํา แตํพฤติกรรมที่ถูกระบุก็ถูกเรียกทั่วไปในปัจจุบันวํารูปแบบภาวะผู๎นํา ที่ระบุพฤติกรรมผู๎นํา ๒ 
รูปแบบคือ 

๑. พฤติกรรมที่มุํงงาน (Job-Centered Behavior)ผู๎นําจะมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข๎องกับ
กระบวนการตํางๆ ในการทํางาน การเน๎นที่เปูาหมาย และการอํานวยความสะดวกในการทํางาน เชํน
การแบํงงาน การกําหนดวิธีการทํางานและมีการควบคุมพนักงานอยํางเข๎มงวดและใกล๎ชิดในเรื่อง
บทบาทและเปูาหมาย 

๒. พฤติกรรมที่มุํงคน (Employee-Centered Behavior)ผู๎นําจะมีพฤติกรรมที่แสดง
ตํอผู๎ตาม โดยเน๎นการตอบสนองความต๎องการพื้นฐานของผู๎ตาม มีการกระตุ๎นให๎มีสํวนรํวมในการ
กําหนดเปูาหมาย และการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการทํางาน มีการพัฒนาความไว๎วางใจ การสนับสนุน
และมีความเคารพนับถือตํอผู๎ตาม 

สรุป พฤติกรรมผู๎นําตามการศึกษาของมหาวิทยาลัย Ohioทั้งสองตามที่กลําวมามีความ
คล๎ายคลึงกับการการศึกษาตามแนวคิดของมหาวิทยาลัย Michigan โดยมิติที่ ๑. พฤติกรรมที่มุํงการ
ริเริ่มโครงสร๎าง คล๎ายคลึงกับรูปแบบที่ ๑. คือ พฤติกรรมที่มุํงงาน และมิติที่ ๒. พฤติกรรมที่มุงการ
คํานึงถึงความสัมพันธ์ คล๎ายคลึงกับรูปแบบที่ ๒. คือ พฤติกรรมที่มุํงคน 

ขณะที่ทางด๎านนักวิชาการ ที่เป็นนักคิด นักเขียนอีกทํานที่กลําววํา ทฤษฏีภาวะผู๎นําเชิง
พฤติกรรม จะเกี่ยวพันกับวิถีทางที่บุคคลนําและพวกเขาจะใช๎อํานาจที่มีอยูํอยํางไร พฤติกรรมเหลํานี้
จะถูกเรียกวําสไตล์ความเป็นผูน๎ํา สไตล์ความเป็นผู๎นํา คือแบบแผนของพฤติกรรมที่เกิดข้ึนเป็นประจํา
ของผู๎นํา แม๎ความเป็นผู๎นําทุกอยํางจะเกี่ยวกับการใช๎อํานาจ เพื่อที่จะมีอิทธิพลตํอบุคคลอื่น ผู๎นํา
อาจจะแตกตํางกันภายใน “สไตล์”ที่พวกเขา ใช๎เพื่อที่จะให๎เขาบรรลุเปูาหมายที่ต๎องการ๔๓ 

จากแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู๎นําเ ชิงพฤติกรรม (Leadership 
Behavior) ตลอดจนผลการศึกษาของนักวิชาการตํางๆ ผู๎วิจัยได๎สังเคราะห์ประมวลแนวคิดหลักเพื่อ
เสริมสร๎างรูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือ
ตอนลําง โดยมีหลักแนวคิดที่เกี่ยวข๎องสามารถสรุปได๎ดังตารางตํอไปนี้ 
 

                                                             
๔๒รัตติกรณ์ จงวิศาล, ภาวะผู้น า ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนา , พิมพ์ครั้งที่ ๒ , 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน๎า ๒๓๑. 
๔๓เรื่องเดียวกัน, หน๎า ๑๒๑. 



๓๑ 

 

ตารางท่ี ๒.๗ ทฤษฎีภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรม 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

นิพนธ์ กินาวงศ์ 

(๒๕๔๒, หน๎า ๗๙). 
๑. ผู๎นําแบบมุํงที่คน 

๒. ภาวะผู๎นําแบบมุํงผลผลิต 

ฉันทนา จันทร์บรรจง 

(๒๕๔๒, หน๎า ๑๕๗). 
 

๑. มีสํวนรํวมในการตัดสินใจในการทํางาน 

๒. สร๎างความเช่ือในการกําหนดเปูาหมาย 

๓. มีสํวนรํวมในการตัดสินใจในการทํางาน 

รัตติกรณ์ จงวิศาล 

(๒๕๕๖, หน๎า ๒๒๙) 
 

๑. ให๎ความสนใจในความเจริญก๎าวหน๎าของผูต๎าม 

๒. เช่ือวําปัจจัยเหลําน้ีจะเกี่ยวข๎องกับผลผลติของ
องค์การและความพึงพอใจตํอการทํางานอยูํใน
ระดับสูง 

เฟียสแมน (Fleishman) 
(1953, p.156). 

๑. ผู๎นํามีประสิทธิภาพใช๎กลุํมในการตัดสินใจ 

๒. ผู๎นําที่มีประสิทธิภาพมักจะตั้งมาตรฐานในการ
ทํางานที่คํอนข๎างสูง 

ลุยส์เซ็อ และอาร์ซัวร์ (Lussier and Achua) 
(2004, p.159). 

๑. ผู๎นํ าที่ มีป ระสิท ธิภาพมีแนวโน๎มที่ จะมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู๎ตาม 

๒. สนับสนุนและสํงเสริมให๎ผู๎ตามเช่ือวําตัวผู๎ตาม
เองก็เป็นคนมีเกียรติมีความสําคัญ 

 

๒.๑.๗ ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ทฤษฎีภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงเป็นทฤษฎีของการศึกษาภาวะผู๎นําแนวใหมํ หรือเป็น
กระบวนทัศน์ใหมํ (New Paradigm)อยํางไรก็ตามเมื่อมีนักวิชาการหลายทํานกลําววํา๔๔ภาวะผู๎นํา
การเปลี่ยนแปลงเปน็การเปลีย่นแปลงกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift)ไปสูํความเป็นผู๎นําที่มีวิสัยทัศน์ 
(Vision)และมีการเสริมสร๎างพลังอํานาจหรือพลังจูงใจ(Empowering) เป็นผู๎ที่มีคุณธรรม (Moral 
Agents)  และกระตุ๎นผู๎ตามให๎มีความเป็นผู๎นํา ทฤษฎีภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงเป็นทฤษฎีที่อยูํใน
กลุํมทฤษฎีภาวะผู๎นําแรกๆที่เริ่มกลําวถึงจริยธรรมของผู๎นํา และการเป็นผู๎นําการเปลี่ยนแปลงที่
จะต๎องนําผู๎อื่นไปสูํเปูาหมายที่ดีกวํา 

                                                             
๔๔Bass,B.,&Avolio,B.J.,Improving Organizational Effectiveness Through 

Transformational Leadership, (Thousands Oaks, CA : Sage., 1994), pp.45-82. 



๓๒ 

 

นอกจากนักวิชาการที่กลําวข๎างต๎นแล๎วยังมีนักวิชาการ๔๕เสนอความเห็นวํา การแสดง
ความเป็นผู๎นํายังเป็นปัญหาอยํูจนทุกวันน้ี เพราะบุคคลไมํมีความรู๎เพียงพอในเรื่องกระบวนการของ
ความเป็นผู๎นํา นักวิชาการ อธิบายความเข๎าใจในธรรมชาติของความเป็นผู๎นําวํา ตั้งอยูํบนพื้นฐานของ
ความแตกตํางระหวํางความเป็นผู๎นํากับอาํนาจที่มสีํวนสมัพันธ์กับผูน๎ําและผู๎ตาม อํานาจจะเกิดข้ึนเมื่อ
ผู๎นําจัดการบริหารทรัพยากร โดยเข๎าไปมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมของผู๎ตามเพื่อบรรลุเปูาหมายที่ตนหวัง
ไว๎ ความเป็นผู๎นําจะเกิดข้ึนเมื่อการบริหารจัดการทําให๎เกิดแรงจูงใจ และนํามาซึ่งความพึงพอใจตํอผู๎
ตาม ความเป็นผู๎นําถือวําเป็นรูปแบบพิเศษของการใช๎อํานาจ  เบิร์นส์สรุปลักษณะผู๎นําเป็น ๓ แบบ 
ได๎แกํ 

๑. ผู้น าการแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership)  
ผู๎นําที่ติดตํอกับผู๎ตาม โดยการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และสิ่งแลกเปลี่ยนนั้นตํอมา

กลายเป็นประโยชน์รํวมกันลักษณะนี้พบได๎ในองค์กรทั่วไป  เชํน ทํางานดีก็ได๎เลื่อนข้ัน ทํางานก็จะได๎
คําจ๎างแรงงาน และในการเลือกตั้งผู๎แทนราษฎรมีข๎อแลกเปลี่ยนกับชุมชน  

๒. ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)  
ผู๎นําที่ตระหนักถึงความต๎องการของผู๎ตาม พยายามให๎ผู๎ตามได๎รับการตอบสนองสูงกวํา

ความต๎องการของผู๎ตาม เน๎นการพัฒนาผู๎ตาม กระตุ๎น และยกยํองซึ่งกัน และกันจนเปลี่ยนผู๎ตามเป็น
ผู๎นํา และมีการเปลี่ยนตํอ ๆ กันไป เรียกวํา Domino effect  

๓. ผู้น าจริยธรรม (Moral Leadership) 

ผู๎นําที่สามารถทําให๎เกิดการเปลีย่นแปลง ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ตามซึ่งผู๎นํา
จะมีความสัมพันธ์กับผู๎ตามในด๎านความต๎องการ  ความปรารถนา คํานิยม และควรยึดจริยธรรมสูงสุด 
คือ ความเป็นธรรมและความยุติธรรมในสังคม ผู๎นําลักษณะนี้มุํงไปสูํการเปลี่ ยนแปลงที่ตอบสนอง
ความต๎องการ และความจําเป็นอยํางแท๎จริงของผู๎ตาม  
               ตํอมาได๎มีการวิจัยผู๎นําการเปลี่ยนแปลงโดยนักวิชาการตํางประเทศ ได๎ศึกษาผู๎นําที่มี
ช่ือเสียงในองค์กรรัฐบาลและเอกชน ๙๐ราย พบวําผู๎นําสํวนใหญํมีลักษณะของผูน๎ําการเปลี่ยนแปลงที่
มีประสิทธิผลพบวําการปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงของผู๎นําต๎องใช๎กระบวนการ ๓.ข้ันตอน คือ  

๑. การสร๎างวิสัยทัศน์   
๒. การสร๎างความผูกพัน และความเช่ือถือตํอวิสัยทัศน์ และ  
๓. การสํงเสริมการรับรู๎ในองค์การ   

                                                             
๔๕Burns,J.M., Leadership, (New York : Harper & Row, 1978), pp.43-44. 



๓๓ 

 

               จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการตะวันตก  สรุปได๎วําภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง
ประกอบด๎วยคุณลักษณะที่สําคัญ ๕ ประการ คือ ๑. การสร๎างวิสัยทัศน์ ๒. การสร๎างบารมี ๓. การ
คํานึงถึงความเป็นเอกบุคคล ๔. การกระตุ๎นปัญญา และ ๕. การสร๎างแรงบันดาลใจ๔๖ 

สํวนทางด๎านนักวิชาการอีกทาํนกลาํววํา ทั้งผู๎นําและผูต๎ามจะพยายามสนใจผลประโยชน์
ของผู๎อื่น ของกลุํม ขององค์การ หรือของสังคมมากกวํา ผลประโยชน์ของตนเอง และจะเน๎นเรื่อง
แรงจูงใจภายในมากกวําแรงจูงใจภายนอก และเน๎นเรือ่งการเพิ่มพลงัอํานาจในผู๎อืน่ ด๎วยพฤติกรรมและ
กระบวนการของภาวะผูน๎ําการเปลีย่นแปลงนักวิชาการได๎พิสูจน์ด๎วยงานวิจัยเชิงประจักษ์จํานวนมากวํา 
มีความเหมาะสมและเป็นที่ต๎องการอยํางยิ่งในโลกยุคปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและ
สับสน และวิกฤติเกิดข้ึนมากมาย๔๗

 

อยํางไรก็ตาม ในภาษาไทยเมื่อเราใช๎คําวํา ภาวะผู๎นํา การเปลี่ยนแปลง หลายคนอาจจะ
นึกถึงคําวํา Change ในภาษาอังกฤษ แตํในความเป็นจริง คําวํา Transformational มีความหมาย
มากกวําการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน๎อยๆ เพราะมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงแบบที่เรียกกันวําเปลี่ยน
สภาพกันไปเลย อยํางเชํน ถ๎าเป็นสัตว์ประเภท หนอนก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นผีเสื้อ ลูกอ๏อดก็เปลี่ยนไป
เป็นกบ ซึ่งมันเป็นสภาพธรรมชาติของสัตว์ชนิดนั้นอยูํแล๎ว เชํนเดียวกับทฤษฎีภาวะผู๎นําการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นแนวคิดที่มองวําทุกๆคนสามารถที่จะเป็นผู๎นําการเปลี่ยนแปลงได๎ และผู๎ที่มีภาวะ
ผู๎นําการเปลี่ยนแปลงต๎องเป็นผู๎ริเริ่มให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และจะต๎องเป็นการนํา
การเปลี่ยนแปลงไปสูํสิ่งที่ดีกวํา จึงจะถือวําเป็นกระบวนการหรือพฤติกรรมของภาวะผู๎นําการ
เปลี่ยนแปลง๔๘

 

จากแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational 
Leadership Theory) ตลอดจนผลการศึกษาของนักวิชาการตํางๆ ผู๎วิจัยได๎สังเคราะห์ประมวล
แนวคิดหลักเพื่อรูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน 
ภาคเหนือตอนลําง โดยมีหลักแนวคิดที่เกี่ยวข๎องสามารถสรุปได๎ดังตารางตํอไปนี้ 
 
 
 
 

                                                             
๔๖Bennis, W., and Nanus, B., Leaders : The Strategies for Taking Change, (New York 

: Harper and Row, 1958), pp.213-237. 
๔๗Mosley,D.C.,Pietri,P.H,&Megginson,L.C.,Management Leadership in Action,5th(New 

York : Harper Collins, 1996), p.321. 
๔๘รัตติกรณ์ จงวิศาล, ภาวะผู้น า ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนา , พิมพ์ครั้งที่ ๒ , 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน๎า ๒๔๖. 



๓๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๘ ทฤษฎีภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Bass,B., &Avolio 
(1994, pp.45-82). 

สําหรับภาวะผู๎นําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพนั้นนอกจาก
ผู๎ตามจะยินยอมแล๎วยังเกี่ยวกับการยกระดับความเช่ือ 
ความต๎องการ และคํานิยมของผู๎ตามอีกด๎วย  

Burns,J.M., Leadership,  
( 1978, pp.43-44). 
 

ภาวะผู๎นํามี ๒ แบบ 

๑. ภาวะผู๎นําแบบแลกเปลี่ยน 

๒. ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

 
Mosley,D.C.,Pietri,P.H,&Megginson,L.C., 
(1996, p.321) 
 

๑. ผลของภาวะผู๎นําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพคือ
ลักษณะของความสัมพันธ์ของผู๎นํากับผูต๎ามซึง่ตํางฝุาย
ตํางกระตุ๎นซึ่งกันและกัน  
๒. เปลี่ยนสภาพผู๎ตามให๎เป็นผู๎นํา และเปลี่ยนสภาพ
ผู๎นําให๎เป็นผู๎สํงเสริมคุณธรรม 

รัตติกรณ์ จงวิศาล 

(๒๕๕๖, หน๎า ๒๔๖). 
ภาวะผู๎นําแบบแลกเปลี่ยนจะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลหนึ่ง
เริ่มต๎นติดตํอกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แลกเปลี่ยนบางสิ่งบางอยํางที่มีคุณคํา นั่นคือผู๎นําจะ
แลกเปลี่ยนบางสิ่งบางอยํางกับผู๎ตาม 

Bennis, W., and Nanus, B., 
 (1958, pp.213-237). 
 

๑. การสร๎างวิสัยทัศน์  
๒. การสร๎างบารมี 
๓. การคํานึงถึงความเป็นเอกบุคคล 

๔. การกระตุ๎นปัญญา 

๕. การสร๎างแรงบันดาลใจ 
 

๒.๑.๘ ทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ 

 การศึกษาในกลุํมการศึกษาภาวะผู๎นําเชิงสถานการณ์หรือภาวะผู๎นําที่ผันแปรตามเหตุ
สถานการณ์ (Contingency Leadership Theory)เริ่มต๎นประมาณปลายศตวรรษที่ 1960 ภายหลัง
จากที่มีการศึกษาภาวะผู๎นําในเชิงของคุณลักษณะของผู๎นําและการศึกษาพฤติกรรมผู๎นํา พบวํา 
ประสิทธิผลของผู๎นําข้ึนอยูํกับหลายปัจจัย๔๙ และไมํพบวํา มีคุณลักษณะอยํางใดอยํางหนึ่งหรือมี

                                                             
๔๙เรื่องเดียวกัน, หน๎า ๒๓๓. 



๓๕ 

 

พฤติกรรมแบบใดที่จะมีประสิทธิผลมากที่สุดในทุกสถานการณ์ จึงมีการศึกษาวิจัยโดยพยายามศึกษา
ปัจจัยตํางๆในแตํละสถานการณ์ที่จะสํงผลตํอประสิทธิผลของผู๎นํา และมีนักวิชาการที่พบวํา 
องค์ประกอบตํางๆโดย ฟีลเลอร์ (Fiedler)ได๎เสนอทฤษฎีสถานการณ์ที่ได๎รับการยอมรับกว๎างขวาง
มากที่สุดโดยเรียกวํา ทฤษฎีสถานการณของ Fiedler (Fiedler’s Contingency Theory) หรือ แบบ
สถานการณของ Fiedler (Fiedler’s Contingency Model) Fiedler ได๎กําหนดให๎สถานการณ
ประกอบด๎วย ๓ ตัวแปร ได๎แกํความสัมพันธ์ระหวํางผู๎นํากับสมาชิก โครงสร๎างของงานและอํานาจใน
ตําแหนง๕๐  

นอกจากนี้ นักวิชาการบางทําน กลําววํา แตเํดิมนั้น Fiedler ใช๎คําวําสถานการณ์ที่เอื้อ
ตํอผู๎นํามากกวําคําวํา การควบคุมสถานการณ์ดังเชํนปัจจุบัน โดยมี ๓ ตัวแปรดังนี้ 
 ๑. ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎นํากับสมาชิก (Leader and Member Relations) ได๎แก
ระดับของการให๎ความนับถือ ความมั่นใจ และความไว๎วางใจที่ ผู๎ตามมีตํอผู๎นํา ซึ่งสะท๎อนถึงการ
ยอมรับในตัวผู๎นํา ทั้งนี้การใช๎อิทธิพลของผู๎นํา จะเกิดผลเพียงไรยอมข้ึนอยูํกับการยอมรับของผูตาม 

 ๒. โครงสรางงาน (Task Structure) เป็นความชัดเจนของงานและองคประกอบตํางๆ 
ของงาน มีดังนี้ 
 ๒.๑ การแบงงานออกเปนงานยอย และมีการระบุหนาที่ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานให๎ผู๎ทํางานทราบอยางชัดเจนเพียงไร 
    ๒.๒ สามารถที่จะแก๎ปญหาที่เกิดข้ึนจากการทํางานดวยวิธีการและข้ันตอนตําง ๆได๎ดี
เพียงไร 

     ๒.๓ ระดับความยากงํายในการตรวจหาความบกพรอํงและวิธีแกไขปญหาทีเ่กิดข้ึนกบั
ผลผลิตหรือมีอํานาจการตัดสินใจอยูํในระดับใด 

    ๒.๔ งานนั้นมีเปูาหมายเพียงคําตอบเดียวหรือมากกวําน้ัน 

 ๓. อํานาจในตําแหนํง (Position Power) เปนองค์ประกอบที่สําคัญลําดับสามของการ
ควบคุมสถานการณ์ ซึ่งหมายถึง อํานาจของผูนําหรือบุคคลที่ติดมากับตําแหนงหน๎าที่การงานการ
ตรวจสอบความมีอํานาจในตําแหนงของผู๎นําวํามมากหรือน๎อย๕๑สอดคล๎องกับ คลอฟอร์ดไกล์ และ
ริดส์ (Crawford, Kydd and Riches)กลําววําทฤษฏี ของ Fiedler ได๎แยกระหวางแบบภาวะผู๎นํา
ออกจากพฤติกรรมผูนําตามที่Fiedlerระบุวําแบบภาวะผู๎นําเกิดจากภายในเป็นความสัมพันธที่เกิดข้ึน
ภายในตัวบุคคลที่แสดงถึงแรงจูงใจกับความตั้งใจในการแสดงออกซึ่งภาวะผู๎นําสํวนพฤติกรรมผู๎นํา 

                                                             

 ๕๐Fiedler อ๎างใน,สุเทพ  พงศศรีวัฒน, ภาวะผู้น า ทฤษฎีและปฏิบัติ:ศาสตร์และศิลปะสู่ความเป็น
ผูน าที่สมบูรณ์, พิมพครั้งที่ ๒, (เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ๒๕๔๗), หน๎า ๒๙๑. 
 ๕๑สุเทพ  พงศศรีวัฒน, ภาวะผู้น า ทฤษฎีและปฏิบัติ : ศาสตร์และศิลปะสูค่วามเปนผูน าที่สมบูรณ์
, ๒๕๔๗), หน๎า ๒๙๓. 



๓๖ 

 

กลาวถึงการกระทําพิเศษที่ผู๎นําสามารถแสดงออกหรือไมํก็ได๎ถาผู๎นํามีความรู๎และทักษะเพียงพอจะ
สามารถแสดงออกถึงภาวะผู๎นําไดอ๎ยาํงเหมาะสมกับเวลาสถานการณได๎๕๒

 

๑. ทฤษฎีตามสถานการณ์ของเรดดิน เป็นทฤษฎีที่นําปัจจัยสิ่งแวดล๎อม ของผู๎นํามา
พิจารณาวํา มีความสําคัญตํอ ความสําเร็จของผู๎บรหิาร ข้ึนอยูํกับสิ่งแวดล๎อมหรือสถานการณ์ที่อํานวย
ให๎เรดดิน(Reddin)เพิ่มมิติประสิทธิผลเข๎ากับมิติพฤติกรรมด๎านงานและมิติพฤติกรรมด๎านมนุษย
สัมพันธ์เรดดินกลําววํา แบบภาวะผู๎นําตําง ๆ อาจมีประสิทธิผลหรือไมํก็ได๎ข้ึนอยูํกับสถานการณ์ซึ่ง
ประสิทธิผลจะหมายถึง การที่ผู๎บริหารประสบความสําเร็จ ในผลงานตามบทบาทหน๎าที่ และความ
รับผิดชอบที่มีอยูํ แบบภาวะผู๎นํา จะมีประสิทธิผลมากหรือน๎อยไมํได๎ข้ึนอยูํกับพฤติกรรมการบริหารที่
มุํงงานหรือมนุษยสัมพันธ์ซึ่งแบบภาวะผู๎นํากับสถานการณ์ที่เข๎ากันได๎อยํางเหมาะสม  เรียกวํา          
มีประสิทธิผล แตํถ๎าไมํเหมาะสมกับสถานการณ์เรียกวํา ไมํมีประสิทธิผล และเรดดิน ยังแบํงผู๎นํา
ออกเป็น ๔ 

ตารางท่ี ๒.๙ แสดงผู๎นําทั้ง ๔ ประเภท 

ผู๎นําที่ไมํมีประสิทธิภาพ ลักษณะพื้นฐานภาวะผู๎นํา ผู๎นําที่มีประสิทธิภาพ 
๑. Deserter คือ ผู๎นําแบบละ
ทิ้งหน๎าที่และหนีงาน 

Separated Bureaucrat คือทํางานแบบ
เ ครื่ อ ง จั ก ร ไมํ มี ค ว า ม คิ ด
สร๎างสรรค์ให๎งานเสร็จไปวันๆ 

๒. Autocrat คือ ผู๎นําที่เอาแตํ
ผลของงานอยํางเดียว 

Dedicated Benevolent Autocrat คือมี
ความเมตตากรุณาผู๎รํวมงาน
มากขึ้น 

๓. Missionary คือ เห็นแกํ
สัมพันธภาพเสียสละทําคนเดียว
จึงได๎คุณภาพงานตํ่า 

Related Developer คือต๎องรู๎ จัก
พั ฒ น า ผู๎ ต า ม ใ ห๎ มี ค ว า ม
รับผิดชอบงานมากขึ้น 

๔ . Compromiser คือผู๎
ประนีประนอมทุกๆเรื่อง 

Integrated Executive คือต๎องมีผลงานดี
เลิศและสัมพันธภาพก็ดีด๎วย 

 

จากแผนภาพทั้งหมด เรดดินกลําววําองค์ประกอบที่สําคัญในการระบุสถานการณ์มี   
๕ ประการคือเทคโนโลยีปรัชญาองค์การผู๎บังคับบัญชาเพื่อนรํวมงานและผู๎ใต๎บังคับบัญชาและเรดดิน
ได๎เสนอแนะวําองค์ประกอบทางสถานการณ์ที่มีอิทธิพลตํอรูปแบบภาวะผู๎นําที่เหมาะสมได๎แกํ
องค์ประกอบทางเทคโนโลยีองค์การและคนดังนั้นในการบริหารจึงข้ึนอยูํกับผู๎บริหารที่จะใช๎

                                                             

 ๕๒Crawford, Megan ; Kydd, Lesley ; and Riches, Colin, Leadership and Teams in 
Educational Management, 5thed, (Great Britain : Bookcraft. 2002), p.27. 
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วิจารณญาณพิจารณาวําจะยึดองค์ประกอบตัวใดเป็นหลักในการใช๎รูปแบบภาวะผู๎นําได๎อยําง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดทฤษฎี ๓ มิติ ของเรดดิน (3 D Leadership  Effective Model) 
เป็นทฤษฎีที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู๎นํา และแบบของผู๎นําทางการบริหารทฤษฎีนี้เช่ือวํามนุษย์ทุกคน
ล๎วนแตํมีลักษณะความเป็นผู๎นําและแบบของผู๎นําอยูํด๎วยกันทั้งนั้น จะตํางกันก็เพียงแตํวําแบบของ
ผู๎นําแตํละคนไมํเหมือนกัน และลักษณะความเป็นผู๎นํามีมากน๎อยตํางกัน บางคนอาจยึดมั่นแบบผู๎นํา
แบบใดแบบหนึ่งตลอดไปแตํบางคนอาจจะเปลี่ยนแบบผู๎นําไปตามเวลาสถานการณ์สิ่งแวดล๎อม และ
ตําแหนํงหน๎าที่การงานที่รับผิดชอบ วิลเลียมเจ.เรดดิน (William J. Reddin) พัฒนารูปแบบตาม
ทฤษฎี ๓ มิติจากการวิจัยที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอ(Ohio University) โดยมีสมมติฐานคล๎ายกับแบบ
พฤติกรรมผู๎นําสถานการณ์ของฟิลเลอร์ (Fiedler) บนพื้นฐานแนวคิดการศึกษาภาวะผู๎นําของเรดดิน
แบํงออกเป็น ๓ มิติคือ 

๑. มิติมุํงงานหรือกิจสัมพันธ์เป็นพฤติกรรมมุํงให๎ผู๎รํวมงานหรือผู๎ตามปฏิบัติงานอยําง
ได๎ผลโดยผู๎นําริเริ่มจัดการ และอํานวยการ 

๒. มิติมุํงสัมพันธ์ภาพ หรือ มิตรสัมพันธ์เป็นพฤติกรรมของผู๎นําที่แสดงให๎เห็น 

ความเห็นอกเห็นใจไว๎วางใจและให๎กําลังใจในการปฏิบัติงาน 

๓. มิติมุํงประสิทธิผล แบบของผู๎นําตามทฤษฎี๓มิติ (The 3  D Theory) ของวิลเลียม
เจ. เรดดิน (William J.Reddin)๕๓  คือ ปฏิสัมพันธ์ระหวํางแบบของผู๎นํากับสถานการณ์สํวนมิติ
ประสิทธิผลนั้นจะเพิ่มเข๎าไปเป็นมิติที่๓ในแบบของผู๎นําที่มีอยูํแล๎วอยูํ ๒ มิติดังแผนภาพที่ ๒.๒ 

 
 

                 มิติมุํงความมี 
              ความสัมพันธ์                                                  ประสิทธิผล 

 
 
 

                                                                                 มิติมุํงงาน     
 

แผนภาพท่ี ๒.๒  มิติ ทั้ง ๓ ตามทฤษฎี ๓ มิติ ของเรดดิน 

                ที่มา : ธวัช บุณยมณี, ภาวะผู๎นําและการเปลี่ยนแปลง,๒๕๕๐, หน๎า ๖๘. 
 จากแผนภาพที่ ๒.๒ บุคคลใดมีลักษณะความเป็นผู๎นําในทางบริหารไปตามแนวนอน จะมีลักษณะ
ของคนที่มุํงงานมากกวําจะมุํงสัมพันธ์ภาพ สํวนคนที่มีลักษณะความเป็นผู๎นําในทางบริหารไปตาม

                                                             
๕๓Reddin, WilliamJ., The 2–D Management StyleTheory:Theory Paper 2., 

(Canada:Social Science System, 1970), pp.98-99. 
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แนวตั้งจะมีลักษณะของการมุํงด๎านคนมากกวําด๎านงานตามทฤษฎีนี้ ถือวําไมํมีผู๎นําทางการบริหารใด
จะมีลักษณะหนึ่งลักษณะใดโดยเฉพาะแตํมีหลายๆลักษณะรวมกันอยูํในแตํละคน บางคนอาจจะมี
หลายลักษณะแตํบางคนอาจจะมีเพียงไมํกี่ลักษณะ บางคนอาจมีลักษณะหนึ่งลักษณะใด  ยึดมั่น
ตลอดแตํบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได๎ตลอดเวลา ทฤษฎีนี้ได๎รับการค๎นคว๎าโดยนักจิตวิทยาเพื่อหา
หนทางบริหารงานให๎ได๎ผลมากที่สุด และพบวําหลักสําคัญในการบริหารมีอยูํ ๒ ประการ คือ 

๑. มุํงงานผู๎นําแบบนี้จะมุํงแตํผลงานเป็นประการสําคัญ โดยไมํคํานึงถึงความรู๎สึกในด๎าน
จิตใจ 

๒. มุํงความสัมพันธ์ผู๎นําแบบนี้จะมุํงในการให๎ความสําคัญตํองานกับการให๎ความสําคัญ
ในเรื่องมนุษย์สัมพันธ์บางคนอาจให๎ความสําคัญตํองานอยํางเดียวโดยไมํคํานึงถึงมนุษ์ยสัมพันธ์บางคน
อาจจะให๎ความสําคัญในเรื่องมนุษย์สัมพันธ์มากจนเกินไปจนทําให๎ไมํคํอยได๎ผลงานสิ่งเหลํานี้ ข้ึนอยูํ
กับตัวบุคคลโดยที่สาระสําคัญอีกประการหนึ่ง ของทฤษฎีทั้ง ๓ มิติ เริ่มจากแนวคิดพื้นฐานที่วํา  
หากพิจารณาเฉพาะพฤติกรรมของผูน๎ําจาก ๒ มิติ คือ มุํงคนและมุํงงาน จะได๎ แบบภาวะผู๎นํา ๔ แบบ 
ดังภาพที่ ๔  

แบบที่ ๑ ผู๎นําแบบแยกตัว (Suparrated) มีพฤติกรรมไมํมุํงทั้งงานและคน คือมุํงงานต่ํา
และมุํงคนตํ่า 

แบบที่ ๒ ผู๎นําแบบเสียสละ (Dedicated) มีพฤติกรรมมุํงงานสูงและมุํงคนตํ่า 
แบบที่ ๓ ผู๎นําแบบสัมพันธ์ (Related) มีพฤติกรรมมุํงงานต่ําและมุํงคนสูง 
แบบที่ ๔ ผู๎นําแบบบูรณาการ (Integrated)  มีพฤติกรรมมุํงทั้งงานและคน คือมุํงงาน

และมุํงคนสูง 

 ๒. ทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ 

โดยที่ทฤษฎีนี้ เฮอร์เซย์และบลานซาด (Hersey and Blanchard) ได๎ทําการศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหวํางแบบภาวะผู๎นําที่มีประสิทธิผลและระดับวุฒิภาวะของผู๎ตาม โดยมีสมมติฐานเบื้องต๎น
ของทฤษฎีวํา “ประสิทธิผลของผู๎นําข้ึนอยูํกับความสอดคล๎องที่เหมาะสมของพฤติกรรมผู๎นําและวุฒิ
ภาวะของกลุํมหรือบุคคล”  

พฤติกรรมผู๎นํา (leader behavior)  ทฤษฎีภาวะผู๎นําตามสถานการณ์เกี่ยวข๎องกับ
พฤติกรรมของผู๎นํา ไมํใชํบุคลิกภาพของผู๎นํา ดังนั้น การให๎ความหมายเกี่ยวกับผู๎นําจึงแตกตํางไปจาก
ทฤษฎีของ ฟิลเลอร์ (Fiedler) ทฤษฎีนี้ได๎ผสมผสานแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู๎นําจากหลาย ๆ 
ทฤษฎี และกําหนดพฤติกรรมของผู๎นําเป็น ๒ ประการ คือพฤติกรรมที่เน๎นงาน และพฤติกรรมที่เน๎น
ความสัมพันธ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังตํอไปนี้  

๑. พฤติกรรมที่เน๎นงาน ผู๎นําจะใช๎การสื่อสารทางเดียว เพื่อให๎ผู๎ปฏิบัติงานทราบวํา
จะต๎องทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร และอยํางไร  และ  



๓๙ 

 

๒. พฤติกรรมที่เน๎นความสัมพันธ์ ผู๎นําจะใช๎การสื่อสาร ๒ ทาง โดยมีการสนับสนุน
ทั้งด๎านอารมณ์และสังคม เป็นการสร๎างแรงจูงใจในการทํางาน 

ปัจจัยทางสถานการณ์ วุฒิภาวะของผู๎ปฏิบัติงาน เฮอร์เซย์และบลานซาดใช๎วุฒิภาวะของ
ผู๎ปฏิบัติงานเปน็ตัวแปรสาํคัญในการวิเคราะห์ธรรมชาติของสถานการณ์ และจําแนกวุฒิภาวะออกเป็น 
๒ ประเภท คือ 

 ๑. วุฒิภาวะด๎านงาน เป็นวุฒิภาวะของบุคคลที่จะปฏิบัติงาน ซึ่งได๎รับอิทธิพล
จากการศึกษาและประสบการณ์ 

         ๒. วุฒิภาวะด๎านจิตใจเป็นระดับแรงจูงใจของบุคคลที่สะท๎อนถึงความต๎องการ
ความสําเร็จและความเต็มใจที่จะรับผิดชอบแบบของภาวะผู๎นําหัวใจสําคัญที่จะทําให๎เกิดประสิทธิผล
ของภาวะผู๎นําตามแนวคิดของเฮอร์เซย์และบลานซาด คือ การจับคํูสถานการณ์เข๎ากับแบบของผู๎นําได๎
อยํางเหมาะสมรูปแบบภาวะผู๎นําพื้นฐาน ได๎แกํ 

๑. ภาวะผู๎นําแบบสั่งการ เป็นพฤติกรรมผู๎นําที่ต๎องการเน๎นการทํางานสูง  
แตํความสัมพันธ์ต่ํา และจะใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิผลเมื่อผู๎ใต๎บังคับบัญชามีแรงจูงใจและความ สามารถ
น๎อย 

๒. ภาวะผู๎นําแบบสอนแนะ เป็นพฤติกรรมผู๎นําที่เน๎นการทํางานสูง และ
ความสัมพันธ์สูงด๎วย และใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิผลเมื่อผู๎ใต๎บังคับบัญชามีแรงจูงใจ และความสามารถใน
ระดับปานกลาง  

๓. ภาวะผู๎นําแบบสนับสนุน เป็นพฤติกรรมผู๎นําที่เน๎นการทํางานต่ํา แตํเน๎น
ความสัมพันธ์สูง และใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิผลเมื่อผู๎ใต๎บังคับบัญชามีความสามารถระดับปานกลาง  
แตํมีแรงจูงใจต่ํา และ  

๔. ภาวะผู๎นําแบบมอบอํานาจเป็นพฤติกรรมผู๎นําที่เน๎นการทํางานต่ํา และ
ความสัมพันธ์ต่ําด๎วย ใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิผลเมื่อผู๎ใต๎บังคับบัญชามีความสามารถ และแรงจูงใจสูง๕๔ 

จากทฤษฎีภาวะผู๎นําตามสถานการณ์ตลอดจนผลการศึกษาของนักวิชาการ
ตํางๆผู๎วิจัยได๎สังเคราะห์ประมวลแนวคิดหลักเพื่อรูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนลํางโดยมีหลักแนวคิดที่เกี่ยวข๎อง สามารถสรุปได๎ตาม 
ดังตํอไปนี้ 
 
 
 
 

                                                             
๕๔Hersey, P., Blanchard, K.H. and Johnson, D.E., Management of Organization 

Behavior. ๗thed. (Englewood Clifts, NJ : Prentice-Hall, 1996), pp.16-16. 



๔๐ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๐ ทฤษฎีภาวะผู๎นําตามสถานการณ์ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Fiedler 
(1987, pp.474-475). 

ภาวะผู๎นําที่มีประสิทธิภาพจะข้ึนอยูํกับความ
เหมาะสมระหวํางพฤติกรรมของผู๎นํา สมาชิก 
และสถานการณ์ในการปฏิบัติ งานกลําวคือ
สิ่งแวดล๎อมจะมีอิทธิพลตํอการแสดงพฤติกรรม
ของผู๎นํา 

สุเทพ  พงศศรีวัฒน 
(๒๕๔๗, หนา๎ ๒๙๓). 
 

ผู๎นําที่มีประสิท ธิผลจะชํวยให๎สมาชิกบรรลุ
เปูาหมายสํวนบุคคล และองค์การ ผู๎นําสามารถ
เพิ่มแรงจูงใจ ความพึงพอใจแกํผู๎ตามได๎ โดยการ
ให๎รางวัล 

Crawford,Megan;Kydd,Lesley ; and Riches, 
Colin,  
(2002, p. 27). 

ผู๎นําที่มีประสิท ธิผลจะชํวยให๎สมาชิกบรรลุ
เปูาหมายสํวนบุคคล และองค์การ ผู๎นําสามารถ
เพิ่มแรงจูงใจ ความพึงพอใจแกํผู๎ตามได๎ โดยการ
ให๎รางวัล 

Reddin, William J., 
(1970, pp.98-99). 
 

ภาวะผู๎นําแบํงออกเป็น ๓ มิติ คือ 
๑)มิติมุํงงานหรือกิจสัมพันธ์ เป็นพฤติกรรมมุํงให๎
ผู๎รํวมงานหรือผู๎ปฏิบัติตามอยํางได๎ผล  
๒)มิติมุํงสัมพันธ์ภาพ หรือ มิตรสัมพันธ์ เป็น
พฤติกรรมของผู๎นําที่แสดงให๎เห็นความเห็นอก
เห็นใจ ไว๎วางใจ และให๎กําลังใจในการปฏิบัติงาน 
๓) มิติมุํงประสิทธิผล ปฏิสัมพันธ์ระหวํางแบบ
ของผู๎นํากับสถานการณ์ 

Hersey, P., Blanchard, K.H. and Johnson,  
(1996, pp.16-17.) 
 

รูปแบบของการทํางานของผู๎นํา ๔ รูปแบบ 
๑) การบอกกลําว 
๒) การนําเสนอความคิด 
๓) การมีสํวนรํวมและ 
๔) การมอบหมาย 

 
 
 
 



๔๑ 

 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า 
 ในเบื้องต๎นผู๎วิจัยในนําเสนอแนวคิด  ความหมาย  ความสําคัญ และแนวคิดทฤษฏีตํางๆ
ที่เกี่ยวกับภาวะผู๎นําไปแล๎วในบทกํอนหน๎านี้ ตอนนี้เป็นสํวนที่วํา แล๎วภาวะผู๎นําที่กลําวถึงนั้นเป็นสิ่งที่
ติดตัวคนมาตั้งแตํเกิด (Born to be หรือที่เรียกกันวําเป็นพรสวรรค์) หรือภาวะผู๎นําเป็นสิ่งที่เรา
สามารถพัฒนาได๎ (Made to be) หรือที่เรียกกันเป็นพรแสวง สําหรับคําตอนี้มีข๎อสันนิษฐานและ
โมเดลการพัฒนาภาวะผู๎นํา (Assumption and Model of Leaership Development)ซึ่งผู๎วิจัยจะ
ได๎นําเสนอเป็นลําดับไป 
 ๒.๒.๑ ความหมายของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า 

                 นักวิชาการ ได๎ให๎ความหมายของรูปแบบทั้งในลักษณะที่คล๎ายคลึงกันและแตกตํางกัน 
ซึ่งพอจะสรุปความหมายของรูปแบบที่นักวิชาการสํวนใหญํให๎ความคิดเห็นไว๎ได๎ใน ๔ ลักษณะ คือ 

                   ๑. รูปแบบ หมายถึง รูปแบบของจริง รูปแบบที่เป็นแบบอยําง และแบบลําลองที่
เหมือนของจริงทุกอยํางแตํมีขนาดเล็กลงหรือใหญํข้ึนกวําปกติ๕๕

 

   ๒. รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร๎างของความเกี่ยวข๎องระหวํางชุดของ ปัจจัย
หรือตัวแปรตําง ๆ หรือองค์ประกอบที่สําคัญในเชิงความสัมพันธ์หรือเหตุผลซึ่ งกันและกัน เพื่อชํวย
เข๎าใจข๎อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ๕๖

 

  ๓. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะที่พึงปรารถนาซึ่งมีลักษณะเป็นอุดมคติ หรือเกิดได๎ยาก
ในโลกของความเป็นจริง โดยเฉพาะอยํางยิ่งสิ่งที่เราอยากได๎กับความสามารถที่จะหาสิ่งที่ต๎องการนั้น
แตกตํางกันมาก เชํน เมืองในอุดมคติ  

  ๔. รูปแบบ หมายถึง ชุดของทฤษฎีที่ผํานการทดสอบความแมํนตร ง และความ
นําเช่ือถือ แล๎ว สามารถระบุและพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหวําง ตัวแปรโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์
หรือทางสถิติได๎ด๎วย 

๒.๒.๒ ประเภทของรูปแบบ 
 รูปแบบมีหลายประเภทด๎วยกันแบํงประเภทตํางกันออกไป สําหรับรูปแบบทาง

การศึกษาและสังคมศาสตร์นั้น ได๎แบํงออกเป็น ๔ ประเภท คือ๕๗
              

                                                             
๕๕ถวัลย์รัฐ  วรเทพพุฒิพงษ์, การก าหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ: ทฤษฎีและการ

ประยุกต์ใช้, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๐), หน๎า ๒๑-๒๓. 
๕๖เสรี  ชัดแช๎ม,แบบจ าลอง, (ม.ป.ท. ๒๕๓๘), หน๎า ๓. 
๕๗Keeves, P. J., Educational Research Methodology, and Measurement: An 

International handbook, (Oxford, England : Pergamon Press, 1988), pp. 561-565. 
 



๔๒ 

 

๑. Analogue Model เป็นรูปแบบที่ใช๎การอปุมาอุปมัย เทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเปน็
รูปธรรมเพื่อสร๎างความเข๎าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม เชํน รูปแบบในการทํานายจํานวน
นักเรียนที่จะเข๎าสูํระบบโรงเรียน ซึ่งอนุมานแนวคิดมาจากการเปิดน้ําเข๎าและปลํอยน้ําออกจาก ถัง 
นักเรียนที่จะเข๎าสูํระบบเปรียบเทียบได๎กับน้ําที่เปิดออกจากถัง ดังนั้นนักเรียนที่คงอยูํในระบบจึง
เทํากับนักเรียนที่เข๎าสูํระบบลบด๎วยนักเรียนที่ออกจากระบบ เป็นต๎น 

๒. Semantic Model เป็นรูปแบบที่ใช๎ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏ 
การณ์ที่ศึกษาด๎วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อให๎เห็นโครงสร๎างทางความคิด องค์ประกอบ  
และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้น ๆ  

๓. Mathematical Model เป็นรูปแบบที่ใช๎สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสือ่ในการแสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรตําง ๆ รูปแบบประเภทนี้นิยมใช๎กันทั้งในสาขาจิตวิทยาและศึกษาศาสตร์ 
รวมทั้งการบริหารการศึกษาด๎วย  และ 

๔. Causal Modelเป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิค ที่เรียกวํา Path Analysis และ
หลักการสร๎าง Semantic Model โดยการนําเอาตัวแปรตําง ๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลที่เกิดข้ึน 
เชํน The Standard Deprivation Model ซึ่งเป็นรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหวํางสภาพทาง
เศรษฐกิจสังคมของบิดา มารดา สภาพแวดล๎อมทางการศึกษาที่บ๎าน และระดับสติปัญญาของเด็ก 
เป็นต๎น  

กลําวโดยสรุป รูปแบบมีหลายประเภท เชํน รูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ ได๎
แบํงออกเป็น รูปแบบที่ใช๎การอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ์ซึ่งเป็นรูปธรรมเพื่อสร๎างความ
เข๎าใจในปรากฏการณ์ที่ เป็นนามธรรม รูปแบบที่ใช๎ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบาย
ปรากฏการณ์ที่ศึกษาด๎วยภาษา แผนภูมิ รูปภาพ รูปแบบที่ใช๎สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อในการ
แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรตําง ๆ และรูปแบบที่นําเอา  ตัวแปรตําง ๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและ
ผลที่เกิดข้ึน เป็นต๎น 

๒.๒.๓ คุณลักษณะของรูปแบบท่ีดีของการพัฒนาภาวะผู้น า 
                  นักวิชาการตะวันตกกลําววํา รูปแบบที่ใช๎ประโยชน์ได๎ ควรจะมีข๎อกําหนด ๔ ประการ๕๘   

  ๑.  รูปแบบ ควรประกอบด๎วยความสัมพัน ธ์อยํางมี โครงสร๎ าง  ( structural 
relationship) มากกวําความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวม ๆ (associative relationship) 

  ๒. รูปแบบ ควรใช๎เป็นแนวทางการพยากรณ์ผลที่จะเกิดข้ึนสามารถถูกตรวจสอบได๎
โดยการสังเกตซึ่งเป็นไปได๎ที่จะทดสอบรูปแบบพื้นฐานของข๎อมูลเชิงประจักษ์ได๎ 

  ๓. รูปแบบ ควรจะต๎องระบุหรือช้ีให๎เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้น
นอกจากรูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได๎ ควรใช๎อธิบายปรากฏการณ์ได๎ด๎วย 

                                                             
๕๘Ibid. 



๔๓ 

 

๔. รูปแบบ ควรเป็นเครื่องมือในการสร๎างมโนทัศน์ใหมํ และสร๎างความ 

สัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหมํ ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องที่กําลังศึกษา 

 ๒.๒.๔ การพัฒนารูปแบบภาวะผู้น า 
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนารูปแบบพบวํา การพัฒนารูปแบบนั้น

อาจจะมีข้ันตอนในการดําเนินงานแตกตํางกันไป แตํโดยทั่วไปแล๎วอาจจะแบํงออก เป็นสองตอนใหญํ 
ๆ คือ การสร๎างรูปแบบ และการหาความตรง ของรูปแบบ สํวนรายละเอียดในแตํละข้ันตอนวํามีการ
ดําเนินการอยํางไรนั้น ข้ึนอยูํกับลักษณะและกรอบแนวคิดซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบนั้น ๆ 
ตัวอยํางงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ ได๎แกํ การพัฒนารูปซึ่งเป็นรูปแบบการควบคุม ซึ่งได๎
แบํงการดําเนินการออกเป็น ๒ ข้ันตอน คือ การพัฒนารูปแบบ และการทดสอบประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของรูปแบบ ในสํวนการพัฒนารูปแบบนั้น ดําเนินการโดยวิเคราะห์ ลําดับในการทํา
วิทยานิพนธ์ หลักการเขียนรายงานการวิจัย จุดบกพรํองที่มักจะพบในการทําวิทยานิพนธ์ ฯลฯ แล๎ว
นําองค์ประกอบเหลํานั้นมาสร๎างเป็นรูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ์ตามลําดับข้ันในการทํา
วิทยานิพนธ์ หลังจากนั้นจะเป็นข้ันตอนที่ ๒นํารูปแบบดังกลําวไปทดสอบ และประเมินประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของรูปแบบ๕๙

 

 นอกจากนี้รูปแบบยังเป็นการแสดงโครงสร๎างเพื่อใช๎การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร 
โดยทั่วไปจะมีองค์ประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 
 ๑. รูปแบบจะต๎องนําไปสูํการทํานาย สามารถนําไปสร๎างเครื่องมือเพื่อนําไปพิจารณา
หรือทดสอบได๎  
 ๒. โครงสร๎างของรูปแบบจะต๎องประกอบด๎วยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ซึ่งสามารถใช๎
อธิบายปรากฏการณ์ของเรื่องนั้นๆได๎ 
 ๓. รูปแบบจะต๎องสามารถสร๎างจิตนาการ ความคิดรวบยอด และความสัมพันธ์ 

 ๔. รูปแบบความประกอบด๎วย ความสัมพันธ์เชิงโครงสร๎างมากกวํา ความสัมพันธ์เชิง
เช่ือมโยง๖๐

 

 สํวนนักปราชญ์ทางศาสนากลําววํา การพัฒนาตามหลักพระพุทธเรียกวํา ไตรสิกขา คือ 
ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นระบบศึกษาพัฒนาอยํางบูรณาการ ดังนี้ ๑.ศีล เป็นการฝึกฝนด๎านพฤติกรรม 
โดยใช๎ศีลเป็นเครื่องมือ คือวินัย เป็นตัวจัดการเตรียมชีวิตให๎เอื้อตํอการพัฒนาทําใหเ๎กิดพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ ๒.สมาธิ เป็นการฝึกคุณภาพของจิตใจ หรือยกจิตให๎สูง พัฒนาคุณสมบัติของจิตในด๎าน

                                                             

 ๕๙บุญชม  ศรีสะอาด, วิธีการทางสถิติและการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยสาส์น์, ๒๕๕๖), หน๎า 
๑๓. 

๖๐Keeves,J.P., Education Research Methodology and Measurement :And 
Internation Handbook, (Oxford ,England : Pergamon PRESS,1988), p.559. 



๔๔ 

 

คุณธรรม เชํน เมตตา กรุณา ๓.ปัญญา เป็นการฝึกอบรมหรือพัฒนาในด๎านความรู๎จริง รู๎เทําทันโลก
และชีวิต๖๑

 

 สํวนนักวิชาการอีกทํานที่ศึกษา การพัฒนาภาวะผู๎นํา กลําววํา การพัฒนาภาวะผู๎ นําที่
สามารถที่จะกระทําได๎ด๎วยตนเอง การพัฒนาตนเองเป็นการสร๎างสมคุณสมบัติ คุณธรรม นิสัย เจตคติ 
ความสามารถ ความชํานาญ ความรู๎ ความคิด ความเข๎าใจ ให๎เกิดข้ึนในตนเอง เพื่อชํวยให๎ตนเองมี
ความสุข ความเจริญ ความสมบูรณ์ และเกิดประโยชน์ตํอหนํวยงานและสังคมด๎วย  โดยได๎เสนอแนะ
การพัฒนาคุณลักษณะของผู๎นําบางประการที่สําคัญ๖๒ ได๎แกํ 

๑. การพัฒนาความสามารถในการพูดหรือการสนทนา 

ควรฝึกตนเองให๎มีความสามารถในการถํายทอดความคิดและความรู๎สึกของตน เพื่อให๎
ผู๎อื่นรับรู๎ในสิ่งทีเ่ราต๎องการสื่อสารได๎อยํางถูกต๎อง การพัฒนาความสามารถด๎านน้ีควรดําเนินการ ดังนี ้

๑.เตรียมตนเองและเรื่องที่จะพูดให๎พร๎อม และสังเกตความพร๎อมของผู๎ฟัง 

๒.พูดให๎เข๎าใจงํายและสั้น หรือเรื่องที่ให๎ผลประโยชน์แกํผู๎ฟังกํอน พูดเรื่องดีกํอน
เรื่องไมํดี ถ๎าเรื่องใดมีความสัมพันธ์กัน ควรพยายามพูดเช่ือมโยงเรื่องเหลําน้ันให๎ผู๎ฟังเข๎าใจ  มีการเน๎น
คํา เน๎นจังหวะ มีตัวอยํางและมีสํานวนประกอบที่นําฟัง พูดให๎ได๎ยินชัดเจน อยําช๎าเนิบนาบเกินไป
หรือเร็วเกินไป ไมํควรพูดก๎าวร๎าว เพ๎อเจ๎อ หยาบโลน อวดรู๎ ขัดคอ นินทา หรือพูดไมํมีหางเสียง 

๓. พยายามอยูํในกลุํมที่บุคคลที่มีอารมณ์แจํมใส พูดคุยสนุก และมีอารมณ์เบิก
บาน 

๔. ถ๎าทําในสิ่งใดผิดพลาด พยายามนึกวําความผิดพลาดจะเป็นบทเรียนที่ดี  
ไมํพยายามตอกย้ําความผิดให๎เสียใจหรือเป็นทุกข์จนเกินไปกับเหตุการณ์ที่ผํานไปแล๎วและ 

๕. ไมํวิตกกังวลกับเรื่องที่ยังไมํเกดิข้ึน เพราะเหตุการณ์ข๎างหน๎าอาจจะเปน็เรือ่งที่
ดีตํอตนเองก็ได๎ พยายามใช๎สติปัญญาและความสามารถในการทําสิ่งตํางๆด๎วยความไมํประมาท 

๒. การพัฒนาความรู้ 
ผู๎นําที่ดีต๎องมีความรู๎กว๎างขวางและมีข๎อมูลขําวสารที่ถูกต๎องทันสมัย และมาก

พอที่จะชํวยให๎การตัดสินใจสั่งการเป็นไปอยํางมีประสิทธิผล ทําให๎เกิดความคิดสร๎างสรรค์ ฉลาดทัน
คน มั่นใจในตนเอง และเป็นทียอมรับของบุคคลอื่น ความรู๎เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผู๎นํา 

๑. ความรู๎เกี่ยวกับสิ่งที่จําเป็นต๎องรู๎ ได๎แกํ วิธีการทํางาน เปูาหมาย ของงาน 
ความสําคัญของงาน อํานาจหน๎าที่ สายการบังคับบัญชา 

                                                             
๖๑พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), พัฒนาปัญญา, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๐), 

หน๎า ๓๕-๓๙. 
๖๒ฉันทนา  จันทร์จํานง, คู่มือผู้น า, หน๎า ๑๖๙-๑๗๒. 



๔๕ 

 

๒. ความรู๎เกี่ยวกับสิ่งที่ควรรู๎ ได๎แกํ เทคโนโลยีและการปรับปรุงงานในหนํวยงาน
ของตน ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในระยะสั้นในหนํวยงานของตน 

๓. ความรู๎เกี่ยวกับสิ่งที่นํารู๎ ได๎แกํ ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในระยะยาวของ
หนํวยงานที่ตนสังกัด และของหนํวยงานที่เกี่ ยวข๎องหรือกับผู๎ใกล๎ชิดกับตนผู๎นําที่ดีควรจะพัฒนา
ความรู๎ของตนเองอยํางสม่ําเสมอ วิธีพัฒนาความรู๎ ได๎แกํ 

      ๑. ลองทําเอง สัมผัสเอง ในสภาพที่เป็นจริง หรือในสภาพจําลอง 

      ๒. ซักถามจากผู๎รู๎ หรือสอบถามจากผู๎ที่เห็นเหตุการณ์ 

      ๓. สังเกตวิธีการทํางานและผลงาน โดยพิจารณาอยํางใกล๎ชิดและบํอยครั้ง  
      ๔. เข๎ารับการอบรม การศึกษาดูงาน และการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

      ๕. อํานวารสาร หนังสือพิมพ์ สารคดี และหนังสือตํางๆที่ให๎ความรู๎ที่เป็น
ประโยชน์ 

      ๖. ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ และศึกษาข๎อมูลจากระบบเครือขํายทางคอมพิวเตอร์ 
      ๗. ศึกษาและเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 

      ๘. พิจารณาเปรียบเทียบสิ่งที่รับรู๎มาใหมํกับสิ่งที่เคยรู๎การพัฒนาความจํา 

ความจําที่ดีจะชํวยสนับสนุนให๎บุคคลเกิดความก๎าวหน๎าในงานเพราะเป็นศูนย์กลาง
ของความรู๎และข๎อมูล ความจําเป็นประกอบด๎วย การจดจํา  การเก็บความทรงจํา และการระลึกได๎ 
บุคคลสามารถที่จะพัฒนาความจําของตนได๎ 

        ๑. สนใจและมีสมาธิตํอสิ่งที่ต๎องการจําให๎มากขึ้น ไมํวอกแวกหรือสนใจพร๎อม
กันหลายสิ่งในขณะเดียวกัน 

๒. จัดระเบียบสิ่งที่ต๎องการจะจําใหเ๎ปน็รูปธรรมอยํางงาํยๆ หรือสอดคล๎องกับ
สิ่งที่ตนเองถนัดค๎ุนเคย  

๓. ทบทวนสิ่งที่ได๎จําไปแล๎ว 

             ๔. มีสมุดบันทึกความจําไว๎ใกล๎ตัว เพื่อจดบันทึกสิ่งที่ต๎องการจะจาํได๎ทันที ใน
การจดจําน้ันอาจจะแบํงเป็นหมวดกี่เรื่อง 

             ๕. อํานวารสาร หนังสือพิมพ์ สารคดี และหนังสือตํางๆที่ให๎ความรู๎ที่เป็น
ประโยชน์ 

            ๖. ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ และศึกษาข๎อมูลจากระบบเครือขํายทางคอมพิวเตอร์ 
            ๗. ศึกษาและเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 

            ๘. พิจารณาเปรียบเทียบสิ่งที่รับรู๎มาใหมํกับสิ่งที่เคยรู๎ 



๔๖ 

 

ความจําที่ดีจะชํวยสนับสนุนให๎บุคคลเกิดความก๎าวหน๎าในงานเพราะเป็นศูนย์กลางของ
ความรู๎และข๎อมูล ความจําประกอบด๎วย การจดจําการเก็บความทรงจํา และการระลึกได๎ บุคคล
สามารถที่จะพัฒนาความจําของตนได๎ ดังนี้ 

๑. สนใจและมีสมาธิตํอสิ่งที่ต๎องการจําให๎มากขึ้น ไมํวอกแวกหรือสนใจพร๎อมกันหลาย
สิ่งในขณะเดียวกัน 

๒. จัดระเบียบสิ่งที่ต๎องการจะจดจําให๎เป็นรูปธรรมอยํางงํายๆหรือสอดคล๎องกับสิ่งที่
ตนเองถนัดค๎ุนเคย 

๓. ทบทวนสิ่งที่ได๎จดจําไปแล๎ว  
๔. มีสมุดบันทึกความจําไว๎ใกล๎ตัว เพื่อบันทึกสิ่งที่ต๎องการจะจดจําได๎ทันที ในการจดนั้น

อาจจะแบํงเป็นหมวดเรื่อง โดยมีวัน เดือนปี กํากับได๎ อาจจะจดเพื่อให๎ตนเองรู๎เรื่องคนเดียวก็ได๎ สิ่งที่
ควรจดจําไว๎  

นอกจากแนวทางการพัฒนาทักษะภาวะผู๎นําที่กลําวแล๎ว  เบ็ดแมน และเสน็ล
(Bateman  and Snell ) สรุปได๎เป็น ๒ ลักษณะดังตํอไปนี้ 

  ๑. พัฒนาโดยการเรียนรู๎จากประสบการณ์ (Learning From Experience) เพื่อให๎
เกิดการเรียนรู๎จากประสบการณ์ตรง ดังนั้นบุคคลที่ต๎องการพัฒนาทักษะภาวะผู๎นําจะต๎องพยายาม
สร๎างและแสวงหาโอกาสพัฒนาทักษะผู๎นํา อาทิ อาสาบริหารจัดการงานหรือโครงการที่ท๎าทายซึ่งจะ
ทําให๎เกิดความรับผิดชอบ เรียนรู๎จากการปฏิบัติงานที่ล๎มเหลว ฝึกการพูด การกลําวสุนทรพจน์ ฝึก
การพัฒนาบุคลิกภาพให๎สงํางาม 

  ๒. พัฒนาโดยการเรียนรู๎จากกรณีตัวอยําง (Learning  From Examples) เป็นการ
เรียนรู๎จากบุคคลอื่นหรือที่เรียกวําประสบการณ์โดยอ๎อม อาทิ  

  ๒.๑ ศึกษาผู๎นําที่สมควรยึดถือเป็นแบบอยํางจากเอกสาร วารสาร สิ่งพิมพ์ตํางๆ
จากสื่อวีดีโอ ภาพยนตร์และอื่นๆเพื่อฟังและดูตัวอยํางการพูดของผู๎นํา 

  ๒.๒ ศึกษาจากชีวิติจริงโดยการสังเกตผู๎นําที่สมควรเป็นตัวอยํางเพื่อศึกษาวิธีการ
ทํางาน การดลบันดาลใจ การสร๎างวิสัยทัศน์ 

สอดคล๎องกับนักวิชาการตํางประเทศ๖๓ ที่กลําววํา ผู๎นําต๎องพัฒนาโดยการเรียนรู๎จาก
การศึกษา (Lerning From Education) โดยการเข๎าอบรมและพัฒนาในหลักสูตรที่เป็นทางการ 
(From Course) โดยเรียนในห๎องเรียนและเลือกโปรแกรมการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาความรู๎และทักษะใน
ด๎านที่ต๎องการ เรียนรู๎การใช๎เทคโนโลยีที่ชํวยในการทํางาน การบริหารจัดการ ฝึกปฏิบัติงานกับพี่เลี้ยง 
(Coaches) เพิ่มพูนทักษะเฉพาะด๎านที่ต๎องการ ประสบการณ์เหลํานี้ไมํได๎รับรองวําทํานจะสามารถ
                                                             

๖๓Kouzes, JmesM.&Posner, BarryZ, Leadership Practices Invertory : Leadership 
Development Planer, 3 thed (San Francisco : John  Wiley &SonnsInc, 2003 ), pp.47-48. 



๔๗ 

 

พัฒนาจนเป็นผู๎นําที่มีประสิทธิผล ทํานต๎องนําและประยุกต์แนวคิด ประสบการณ์ที่ได๎จากการเรียนรู๎
ไปใช๎ ฝึกฝนและหมั่นทําการเรียนรู๎จากประสบการณ์ตรงในการทํางานให๎มากยิ่งข้ึน  

อยํางไรก็ตาม เมื่อมีนักวิชาการหลายทํานกลําววํา๖๔ ภาวะผู๎นําเป็นสิ่งที่ติดตัวกันมา
ตั้งแตํเกิด และเป็นสิ่งที่พฒันาได๎ แตํเรามักจะพบวํามาจากการพฒันามากกวํา เราทุกคน สามารถเป็น
ผู๎นําได๎ และในสังคมปัจจุบัน 

 เราต๎องการคนที่มีภาวะผู๎นําที่ดี ภาวะผู๎นําที่มีจริยธรรมเป็นอยํางมาก ความสําคัญของ
ภาวะผู๎นํา ทั้งที่เกี่ยวข๎องกับความสําเร็จหรือการบรรลุเปูาหมายของกลุํม และขององค์การ การนําให๎
เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาไปสูํเปูาหมายที่ดีกวํา การชํวยพัฒนาศักยภาพความสามารถของ
บคุคล และของกลุํม และทําให๎บุคคลได๎บรรลุเปูาหมายของตนเอง ได๎พบคุณคําและความหมายของ
ตนเองหรือของงาน หรือได๎พัฒนาจิตวิญญาณของตนเอง ทําให๎เกิดความสุข ความสงบ และสันติสุขใน
สังคม เป็นต๎น ในขณะที่ทางด๎านนักวิชาการในประเทศที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู๎นํา๖๕กลําว
เพิ่มเติมวํา โดยทั่วไปเมื่อกลําวถึงการพัฒนาภาวะผู๎นํา บางองค์การ ผู๎บริหารหรือบางคนก็มักจะไมํ
คํอยเห็นความสําคัญ บางองค์การอาจจะมีหลกัสตูร การพัฒนาความรู๎ ความสามารถ หรือ ทักษะด๎าน
การบริหารจัดการ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การตลาด และอื่นๆที่เกี่ยวข๎องกับการ
ทํางานหรือการบริหารงาน แตํจะพบวําการพัฒนาความรู๎ความสามารถด๎านภาวะผู๎นําหรือด๎านที่
เกี่ยวข๎องกับคนมีน๎อยมาก ทั้งๆ ที่มีการยอมรับเรื่องความสําคัญของมนุษย์หรือปัจจัยด๎านทุนมนุษย์
มากขึ้นแล๎วก็ตาม ตัวอยํางที่พบเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู๎นํา เชํน ปัญหาประการแรกของการพัฒนา
ภาวะผู๎นํา คือการไมํเห็นความสําคัญของการพัฒนาภาวะผู๎นําอะไรที่ควรพัฒนา ในการพัฒนาผู๎นํา 
(What Develops in Leader Development)เป็นเวลาหลายปทีี่สถาบันThe Center for Creative  
Leadership  SINV CCL ได๎ให๎ผู๎บริหารที่มีประสิทธิผล ระบุวํา มีอะไรที่พวกเขาได๎เรียนรู๎หรือได๎
พัฒนา ซึ่งได๎ทําให๎เกิดความแตกตําง หรือการเปลี่ยนแปลงที่ยังคงอยูํในการบริหารจัดการของพวกเขา
ผลจากคําตอบที่ได๎รับนั้นชัดเจนวํา การพัฒนานั้นมาจากประสบการณ์หลายรูปแบบ ผู๎บริหารเหลํานี้
เรียนรู๎จากงานท๎าทายที่ได๎รับมอบหมาย จากบุคคลที่สําคัญ จากความยากลําบาก จากการฝึกอบรม
และบทเรียนตํางๆและจากเหตุการณ์ตํางๆ๖๖

 

                                                             
๖๔McCauley,C.& Van Velsor,E, Handbook of Leadership Development, (San 

Francisco,CA:Jossey –Bass, 2004), pp.142-143. 
๖๕Ibid, p. 437. 
๖๖ibid. 



๔๘ 

 

นอกจากนั้นนักวิชาการตํางประเทศ๖๗ กลําวถึงการพัฒนาภาวะผู๎นําวํา พวกเขาเรียนรู๎
เกี่ยวกับทักษะใหมํๆคํานิยม ความสามารถ และความรู๎ตลอดเวลา สํวนคนที่ล๎มเหลวในการเรียนรู๎  
มักวํุนวายอยูํกับชีวิตสํวนตัวของเขาเองหรือในงานของเขา นอกจากนี้ คุณลักษณะอยําง เชํน เชาว์
ปัญญา(IQ)และลักษณะบุคลิกภาพบางอยํางก็มีสํวนเกี่ยวข๎องด๎วยและมักปรากฏอยูํเสมอ ในการ
พัฒนาผู๎ใหญํ เราไมํสามารถที่จะพัฒนาปัญญา  หรือไมํสามารถทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ
ได๎อยํางมีนัยสําคัญ 

สํวนนักวิชาการตํางประเทศ กลําวเพิ่มเติมวํา ความสามารถบางประการของบุคคลที่ทํา
ให๎เกิดภาวะผู๎นําและสามารถจะพัฒนาได๎  เมื่อความสามารถเหลาํน้ีได๎รับการสงํเสรมิสนับสนุน บุคคล
จะมีความสามารถดีข้ึนในการปฏิบัติงานในบทบาทผู๎นํา มีการกําหนดทิศทาง มีการอุทิศตัวที่มากข้ึน 
และมีการปรับทัศนคติที่ตรงกัน(Creating alignment) ความสามารถบางประการสะท๎อนให๎เห็นวํา
ผู๎นําจัดการกับความคิด ความรู๎สึก และการกระทําของพวกเขาอยํางไรความสามารถอื่นๆสะท๎อนให๎
เห็นวําผู๎นําเหลําน้ันทํางานกับคนอื่นๆในระบบสังคมอยํางไรสํวนสุดท๎าย สะท๎อนให๎เห็นวําผู๎นํา ชํวย
สนับสนุนให๎งานขององค์การประสบความสําเร็จอยํางไรแสดงสิ่งที่ต๎องพัฒนาในการพัฒนาผู๎นํา ได๎แกํ 
ความสามารถในการจัดการตนเอง ความสามารถทางสังคม และความสามารถในการสนับสนุนและ
สํงเสริมการทํางาน ๓ ประการ 

๑. ความสามารถในการจัดการตนเอง (Self-management Cappabilities) บุคคลที่มี
ความสามารถในการจัดการตนเองจะพัฒนาวิธีการจัดการตนเองที่มีประสิทธิผล ในทางความคิด 
อารมณ์ ทัศนคติ และกิจกรรมของพวกเขาความสามารถสําหรับการจัดการตนเอง ทําให๎ผู๎นําสามารถ
ที่จะพัฒนาในด๎านบวกและความสัมพันธ์ที่ไว๎วางใจได๎ และมีความคิดริเริ่มที่สําคัญในบทบาทของตน 
ความสามารถที่จะจัดการตนเองรวมไปถึงการรู๎จักตนเอง ความสามารถที่จะให๎เกิดความสมดุลของ
ความต๎องการที่ขัดแย๎งกัน ความสามารถที่จะเรียนรู๎ และคุณคํา ของความเป็นผู๎นํา ความสามารถใน
การจัดการตนเองจะประสบด๎วยการตระหนักรู๎เกี่ยวกับตนเองหรือการรู๎จักตัวเอง ความสามารถใน
การทําให๎ความต๎องการที่ขัดแย๎งกันมีความสมดุลความสามารถในการเรียนรู๎ และคํานิยมของภาวะ
ผู๎นํา 

๒. ความสามารถทางสังคม (Social Capabilities) ในการดําเนินชีวิตผู๎นําสามารถ
พัฒนาทักษะระหวํางบุคคลและทักษะทางสังคมได๎ นอกจากนั้น บทบาทและกระบวนการภาวะผู๎นํา
เป็นเรื่องทางสังคมโดยธรรมชาติ ผู๎นําจะต๎องสร๎างเครือขํายที่มีความหมายกับผู๎อื่นมีความสามารถใน
การทํางานรํวมกับผู๎อื่นๆ อยํางมีประสิทธิผล และมีความสามารถทางสังคมซึ่งประกอบด๎วย 
ความสามารถที่จะสร๎างและรักษาความสัมพันธ์ ความสามารถที่จะสร๎างกลุํมทํางานที่มีประสิทธิผล 
                                                             

๖๗Morrison, A.M.White, R.P.,& Van Velsor, E, Breaking the Glass Class Celling , 
(Reading, MA:Addison-Wesley, 1987), p.145. 
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ทักษะการติดตํอสื่อสาร และความสามารถในการพัฒนาผู๎อื่น ความสามารถจะประกอบด๎วย
ความสามารถในการสร๎างและรักษาความสัมพันธ์ ความสามารถในการสร๎างกลุํมทํางาน ที่มี
ประสิทธิผล ทักษะการติดตํอสื่อสาร และความสามารถในการพัฒนาผู๎อื่น  

๓. ความสามารถในการสนับสนุนและสํงเสริมการทํางาน (Work–Facilitation 
Capabilities)บุคคลจะต๎องมีการพัฒนาทักษะและมิติตํางๆซึ่งทําให๎พวกเขาสามารถสนับสนุนและ
สํงเสริมทําให๎เกิดความสําเร็จของงานในระบบองค์การ องค์การนั้นประกอบไปด๎วยบุคคลมากมาย 
กลุํม และระบบยํอยๆ ซึ่งจําเป็นที่จะต๎องทํางานอยํางเป็นอิสระเพื่อให๎บรรลุถึงเปูาหมายรํวมกัน 
บุคคลที่เป็นผู๎นําจะต๎องสนับสนุนและสํงเสริมการปฏิบัติงาน การทํางานรํวมกัน การประสานงานให๎
เป็นหนึ่งเดียว ความสามารถในการสนับสนุนและสํงเสริมจะรวมไปถึงทักษะในการจัดการ 
ความสามารถในการคิดและทําทุกอยํางมีกลยุทธ์ ความสามารถที่จะคิดอยํางสร๎างสรรค์ และ
ความสามารถที่จะเริ่ม และนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง๖๘ นอกจากนั้นนักวิชาการตํางประเทศ๖๙ยังให๎
จํากัดความของการพัฒนาภาวะผู๎นํา(Leadership Development) วําเป็นการแผํขยายความสามารถ
ขององค์การ โดยผํานภาวะผู๎นําพื้นฐานที่สําคัญเพื่องานของกลุํม(Collective Work) อันได๎แกํ การ
กําหนดเปูาหมายหรือทิศทาง(Setting direction)การเสริมสร๎างแนวทางเพื่อไปสูํเปูาหมายนั้น
(Creating alignment) และคงไว๎ซึ่งความผูกพันในการปฏิบัติตามแนวทางนั้น (Maintaining 
Commitment)  

ในปัจจุบันพบวํา เป็นไปได๎ยากข้ึนทุกที ที่ผู๎นําอยํางเป็นทางการหรือผู๎บริหาร จะแสดง
ภาวะผู๎นําที่มีประสิทธิผลแบบที่เป็นตัวของเขาออกมา ความท๎าทายที่องค์การต๎องเผชิญในทุกวันนี้ทั้ง
ภายในและภายนอก คือการท๎าทายที่มักจะมีอยํางทํวมท๎นและมีความซับซ๎อน และอาจจะเป็นปัญหา
ที่ไมํเคยพบมากํอน และไมํสามารถใช๎วิธีการแก๎ปัญหาแบบเดิมได๎ ความท๎าทายทับซ๎อนเหลํานี้
ต๎องการสมมติฐานและวิธีการใหมํๆ ที่ต๎องได๎รับการพัฒนาข้ึนมา และต๎องการให๎ทั้งองค์การและ
บุคคลเกิดเรียนรู๎และมีการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่สําคัญทีสุด คือ ความท๎าทายในทุกวันนี้ องค์การจะต๎อง
ไมํเพียงพัฒนาที่ตัวบุคคล แตํต๎องพัฒนาความสามารถของภาวะผู๎นําของสํวนรวมด๎วย องค์การจะต๎อง
พัฒนาความเช่ือมโยง(connection) ระหวํางบุคคล ระหวํางกลุํมคนภายในองค์การ ระหวํางองค์การ 
หนํวยงานหลักและผู๎ถือหุ๎น 
  

                                                             
๖๘McCauley, C.& Van  Velsor,E, Hanbook of Leadership Development, (San  
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แผนภาพท่ี ๒.๓ การพัฒนาภาวะผู๎นํา (Leadership  Development Framework) 
ดังนั้นการเป็นผู๎นําไมํใชํเป็นมาแตํกําเนิด แตํเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู๎ได๎ ดังนั้นผู๎บริหารที่

ต๎องการประสบความสําเร็จ เป็นผู๎นําที่มีประสิทธิภาพ ยํอมต๎องฝึกฝนและพัฒนาภาวะผู๎นําให๎บัง
เกิดข้ึน๗๐ จากแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับแนวคิดรูปแบบการพัฒนาภาวะผู๎นํา ตลอดจนผลการศึกษา
ของนักวิชาการตํางๆและสามารถทําให๎องค์กรมีการพัฒนาภายในเป็นหลัก เกิดกลุํมที่มีการพัฒนา 
อยํางเป็นวัฒนธรรมและระบบ แตํวําภาวะผู๎นําเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล ที่เกิดข้ึนเป็นสํวนบุคคล
สามารถที่จะพัฒนาตามแบบอยํางกนัได๎ การพัฒนาภาวะผู๎นําโดยการเสรมิสร๎างนั้น ต๎องมุํงเน๎นให๎ผู๎นาํ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ มีประสิทธิภาพในการทํางาน ให๎องค์กร มีความรับผิดชอบในการ
ทํางาน มีความสุขและปราศจากความเครียดในการทํางาน รวมทั้งเป็นผู๎นําที่ประสานประโยชน์ และ
การที่จะพัฒนาภาวะผู๎นําได๎น้ันต๎องพัฒนาจากวิธีการทั้ง ๔ ประการ การพัฒนาเป็นแกนหลัก เพื่อให๎
เกิดหลักการพัฒนา เพื่อให๎เกิดวัฒนธรรมและระบบ โดยเริ่มที่สํวนบุคคลที่เรียกวําปัจเจกบุคคล เพื่อ
สร๎างภาวะผู๎นําให๎เกิดข้ึนแกํผู๎นํา และผู๎นําจะเป็นแบบใดก็ข้ึนอยูํกับสถานการณ์ของสังคมในแตํละ
กลุํมพื้นที่เป็นตัวกําหนด 

 ผู๎วิจัยได๎สังเคราะห์ประมวลแนวคิดหลักเพื่อรูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะ
สะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนลําง โดยมีหลักแนวคิด ที่เกี่ยวข๎องสามารถสรุปได๎
ดังตารางตํอไปนี้ 

                                                             
๗๐นิพนธ์ กินาวงศ์, หลักการบริหารการศึกษา, (พิษณุโลก : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๒),

หน๎า ๗๔. 

ในองค์การ 

Organization 

การพัฒนาภายในแกนหลัก 

Development with in Entities 

กลุํม 

Collective 

วัฒนธรรมและระบบ 

Culture and Systems 

ปัจเจกกบุคคล 

Individual 



๕๑ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๑ รูปแบบการพัฒนาภาวะผู๎นํา 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ถวัลย์รัฐ  วรเทพพุฒิพงษ์ 

(๒๕๔๐, หน๎า ๒๑-๒๓). 
รูปแบบมีลักษณะคล๎ายคลึงกัน มี ๔ รูปแบบ 

๑. รูปแบบของจริง 

๒. รูปแบบที่แสดงโครงสร๎างของความเกี่ยวข๎อง
ระหวํางชุดของปัจจัยหรือตัวแปรตํางๆ 

๓. รูปแบบหมายถึงลักษณะที่พึงปรารถนาซึ่งมี
ลักษณะเป็นอุดมคติ 

๔. รูปแบบ หมายถึงชุดของทฤษฎีที่ผํานการ
ทดสอบ 

เสรี  ชัดแช๎ม,  

(๒๕๓๘, หน๎า ๓). 
รูปแบบหมายถึงสิ่งที่แสดงโครงสร๎างของความ
เกี่ยวข๎องระหวํางชุดของปัจจัยหรือตัวแปรตํางๆ
หรือองค์ประกอบที่สําคัญในเชิงความสัมพันธ์
หรื อ เหตุ ผลซึ่ งกั นและกัน  เพื่ อ ชํวย เ ข๎ า ใจ
ข๎อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ 

Keeves, P. J., ,  
(1988, pp.561-565.). 
 

รูปแบบ มี ๔ ประเภท 
๑. Analogue Model เป็นรูปแบบที่ใช๎อุปมา
หรืออุปมัยเทียบเคียง 
๒. Semantic Model เป็นรูปแบบที่ใช๎ภาษาเป็น
สื่อ 
๓. Mathematrical Model เป็นรูปแบบที่ใช๎
สมการทางคณิตศาสตร์ 
๔. Causal Model เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๑  รูปแบบการพัฒนาภาวะผู๎นํา (ตํอ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

บุญชม  ศรีสะอาด 

(๒๕๕๖, หน๎า ๑๓). 

 

ภาวะผู๎นําสามารถพัฒนาหรือสร๎างขึ้นมาได๎หลาย
วิธีการ คือ ๑.การศึกษาตนเอง โดยการวิเคราะห์
ประวัต๒ิ.การศึกษาผู๎อื่น โดยการสังเกตและการ
สนทนากัน๓.การพัฒนาตนเอง โดยการพัฒนา
ความสามารถในการพูด การฟัง การแตํงกาย 

ฉันทนา   จันทร์จํานง 
 (๒๕๔๒, หน๎า ๑๖๙-๑๗๒) 
 

การพัฒนาทักษะภาวะผู๎นําสามารถกระทําได๎ใน 
๓ ลักษณะ คือการเรียนรู๎จากประสบการณ์ตรง 
การเรียนรู๎จากประสบการณ์โดยอ๎อมและการ
เรียนรู๎จากสถาบันศึกษา 

Kouzes,JmesM.&Posner,BarryZ, 
(2003, pp.47-48). 

กระบวนการพัฒนา แสดงให๎เห็นวําการพัฒนา
ผู๎นําเป็นกระบวนการที่ต๎องมีประสบการณ์เพื่อ
การพัฒนาที่หลากหลาย และต๎องมีความสามารถ
ในการเรียนรู๎ ซึงความสามารถเรียนรู๎นี้เป็นปัจจัย
ที่นําบุคคลไปสูํกระบวนการพัฒนา การฝึกอบรม 
การศึกษา 

McCauley,C. & Van Velsor ,E 
(2004, pp.142-143). 
 

คนเรียนรู๎จากประสบการณ์ทีคลา๎ยกันด๎วยอัตตรา
ตํางกันและวิ ธีการที่ตํ างกัน ถึงแม๎ วําความ
แตกตํางนั้นบางสํวนเป็นระดับของความท๎าทายที่
แตํละคนได๎รับในประสบการณ์นั้นๆ 

Morrison,A.M.White,R.P.,& Van Velsor,E, 
(1987, p.145). 
 

การพัฒนาภาวะผู๎นํา มีสิ่งที่ปัจจัยหนึ่งที่สําคัญก็
คือ  ความสามารถของแตํละบุคคลในการเรียนรู๎
จากประสบการณ์ ตามความสามารถในการ
เรียนรู๎โดยเป็นการผสมผสาน 
    การพัฒนาภาวะผู๎นําควรที่จะเกิดจาการสนใจ
ของตัวผู๎ที่ต๎องการพัฒนาด๎วย เพราะวําพื้นฐาน
ของผู๎นําแตํละคนไมํเหมือนกัน อยูํที่การเรียนรู๎
และ ประสบการณ์ และการเลี้ยงดูในวัยเด็กด๎วย 

 

 



๕๓ 

 

๒.๓ ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการเปลี่ยนแปลง 
จากการทบทวนเอกสารทีเ่กี่ยวข๎องกับแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ ผู๎วิจัยพบวํามีนักวิชาการได๎ให๎ความหมายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะได๎นําเสนอ
ดังตํอไปนี้ 

๒.๓.๑ ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
นักวิชาการ ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources 

Development:HRD) หมายถึง การดําเนินการเพิ่มพูนความรู๎ความสามารถและทัศนคติที่ดีตํอการ
ปฏิบัติงานที่บุคคลรับผิดชอบให๎มีคุณภาพและประสบความสําเร็จเป็นที่นําพอใจแกํองค์กร๗๑ขณะที่
นักวิชาการอีกทําน เสนอสอดคล๎องกันวํา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ กระบวนการเพิ่มพูนความรู๎
(Knowledge) ทักษะ(Skill) และความสามารถ(Capacities) ของบุคคลทั้งหมดในสังคมใดสังคม
หนึ่ง๗๒ ในขณะที่ทางด๎านนักวิชาการตํางประเทศได๎ให๎นิยามไว๎วํา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
หมายถึง วิธีการทั้งที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการ(Formal and informal Approaches)  
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิผลให๎กับบุคคล โดยการเพิ่มพูนและทําให๎เกิดการงอกงามในความรู๎ ทักษะ 
ความสามารถและทัศนคติที่ดี และเป็นประโยชน์ตํอองค์กร๗๓ ขณะที่นักวิชาการตํางประเทศอีกทําน
ให๎ความหมายแตกตํางกันวํา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง ความพยายามในการเพิ่มพูน 
ความสามารถของบุคคลให๎สามารถปฏิบัติงานที่ ได๎รับมอบหมายให๎ประสบผลสําเร็จ๗๔สํวนในทาง
พระพุทธศาสนาให๎ความหมายไว๎วํา พัฒนา : พัฒน, พัฒนะ น. ความเจริญ พัฒนา ทําให๎เจริญ๗๕คําวํา
พัฒนา เป็นคํากิริยา แปลวํา ทําให๎เจริญ ทําให๎ยั่งยืนถาวร ดังนั้น การพัฒนาก็คือ การทําให๎เจริญ๗๖ 

                                                             
๗๑พะยอม วงศ์สารศรี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาการจัดการ 

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๐), หน๎า ๑๖๖. 
๗๒อรุณ รักธรรม, การพัฒนาและการฝึกอบรมบุคคล :ศึกษาเชิงพฤติกรรม , พิมพ์ครั้งที่  ๕ ,

(กรุงเทพมหานคร : โครงการเอกสารและตํารา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 
๒๕๔๒), หน๎า ๑. 

๗๓Casteter ,William B, The Human Resource Function in Educational 
Administration 6th  ,(New Jersey : A Simon and Schster  Company, 1996), p.222. 

๗๔Mathis,Robert l.and Jackson,John H,Human  Resource Management,(Singapore : 
South-Western, 2004), p.253. 

๗๕ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน
โอกาส พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๏คส์ 
พับลิเคชั่นส์ จํากัด, ๒๕๕๔), หน๎า ๘๒๗. 

๗๖พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 
๒๕๓๙), หน๎า ๔๗. 



๕๔ 

 

ดังนั้น คําวํา พัฒนา ในทางพระพุทธศาสนา จึงมาจากคําภาษาบาลีวํา วัฒนะ แปลวํา 
เจริญ แบํงออกได๎เป็น ๒ สํวน คือ การพัฒนาคน เรียกวํา ภาวนา กับการพัฒนา สิ่งอื่นๆ ที่ไมํใชํคน 
เชํน วัตถุสิ่งแวดล๎อมตํางๆ เรียกวํา พัฒนา หรือวัฒนา เชํน การสร๎างถนนหนทาง บํอน้ํา อํางเก็บน้ํา 
เป็นต๎น ซึ่งเป็นเรื่องของการเพิ่มพูนขยาย ทําให๎มากหรือทําให๎เติบโตข้ึนทางวัตถุและได๎ข๎อเสนอข๎อคิด
ไว๎วํา คําวํา พัฒนาหรือ คําวํา เจริญ นั้นไมํได๎แปลวําทําให๎มากข้ึน เพิ่มพูนข้ึนอยํางเดียวเทํานั้น แตํมี
ความหมายวํา ตัดหรือทิ้ง เชํน เจริญพระเกศา คือ ตัดผม มีความหมายวํา รก เชํน น สิยา โลกวฑฺฒ
โน แปลวํา อยําเป็นคนรกโลกอีกด๎วย ดังนั้น การพัฒนาจึงเปน็สิ่งที่ทําแลว๎มีความเจรญิจริงๆ  คือ ต๎อง
ไมํเกิดปัญหาติดตามมาหรือไมํเสื่อมลงกวําเดิม ถ๎าเกิดปัญหาหรือเสื่อมลง ไมํใชํเป็น การพัฒนา แตํ
เป็นหายนะ ซึ่งตรงกันข๎ามกับการพัฒนา๗๗ จากความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่กลําวมา
ทั้งหมดสรุปได๎วํา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการในการเพิ่มพูน
ความรู๎(Knowledge) ทักษะ(Skill) ทัศนคติ (Attitude) และความสามารถ(Capacities)ของบุคคลให๎
สามารถปฏิบัติงานที่ได๎รับมอบหมายถึงระดับวิชาชีพ(Professional) หรือระดับที่องค์กรต๎องการ 

จากแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนผล
การศึกษาของนักวิชาการตํางๆผู๎วิจัยได๎สังเคราะห์ประมวลแนวคิดหลักเพื่อรูปแบบการเสริมสร๎าง
ภาวะผู๎นําของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ภาคเหนือตอนลําง มีหลักแนวคิดที่เกี่ยวข๎อง สามารถสรุปได๎
ตามตารางตํอไปนี ้
ตารางท่ี ๒.๑๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พะยอม วงศ์สารศรี, 
(๒๕๔๐, หน๎า ๑๖๖). 

การดําเนินการเพิ่มพูนความรู๎ ความสามารถและทัศนคติที่ดีตํอ
การปฏิบัติงานที่บุคคลรับผิดชอบให๎มีคุณภาพและประสบ
ความสําเร็จเป็นที่นําพอใจแกํองค์กร 

อรุณ รักธรรม, 
(๒๕๔๒, หน๎า ๑). 
 

กระบวนการเพิ่มพูนความรู๎(Knowledge)  
ทักษะ(Skill) และความสามารถ(Capacities) ของบุคคลทั้งหมด 

Casteter ,William B, 
 (1996, p.222). 
 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง วิธีการทั้งที่เป็นทางการ
และไมํเป็นทางการ(Formal and informal Approaches) 
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิผลให๎กับบุคคลเพื่อผลสัมฤทธ์ิของงานที่
องค์กรได๎ต้ังเปูาหมายไว๎ ในแตํละปีหรือวําแผนงงาน 

                                                             
๗๗พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) , ทางสายกลางของการศึกษาไทย , พิมพ์ครั้งที่ ๒ ,

(กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๓๙), หน๎า ๓๒. 



๕๕ 

 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Mathis,Robert l.and 
Jackson,John H, 
( 2004, p.253). 
 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง วิธีการทั้งที่เป็นทางการ
และไมํเป็นทางการ(Formal and informal Approaches) 
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิผลให๎กับบุคคล 

พ จ น า นุ ก ร ม  ฉ บั บ
ราชบัณฑิตยสถาน 

 (พ.ศ.๒๕๕๔,หน๎า ๘๒๗). 

การทําให๎เจริญ ให๎เกิดข้ึนมีข้ึน 

พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), 
(๒๕๓๙, หน๎า๔๗). 
 

ทําให๎เจริญ ทําให๎ยั่งยืนถาวร ดังนั้น การพัฒนาก็คือ การทําให๎
เจริญ 

พระราชวรมุนี, (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 
(๒๕๓๙, หน๎า ๓๒). 
 

การพัฒนาจึงเป็นสิ่งที่ทําแล๎วมีความเจริญจริงๆ  คือ ต๎องไมํเกิด
ปัญหาติดตามมาหรือไมํเสื่อมลงกวําเดิม ถ๎าเกิดปัญหาหรือเสื่อม
ลง ไมํใชํเป็น การพัฒนา แตํเป็นหายนะ ซึ่งตรงกันข๎ามกับการ
พัฒนา 

 

๒.๓.๒ ลักษณะและขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 นักวิชาการให๎ความหมายของลักษณะไว๎วํา การพัฒนา (Development) แตกตํางจาก
การอบรม(Training) เป็นไปได๎ที่การอบรมสํวนใหญํเป็นเรื่องเหลํานี้ อาทิ การขับรถยนต์ การใช๎
คอมพิวเตอร์ หรือการควบคุมเครื่องรับสํงวิทยุ ในขณะที่การอบรมเป็นเรื่องเหลํานี้ อาทิ การวินิจฉัย 
(Judgment) การตัดสินใจ (Decision Making) ความรับผิดชอบ(Responsibility) เรื่องเหลํานี้ต๎อง
วางแผนพัฒนาอยํางเป็นระบบเพื่อพัฒนาประสบการณ์ให๎กับบุคคลทั้งองค์การ๗๘ 

สํวนนักวิชาการตํางประเทศ ให๎ความหมายวํา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น
กระบวนการที่ดีเยี่ยมในการจูงใจการธํารงรกัษาบุคคล การเพิ่มพูนความสามารถและทักษะในการแก๎ไข
ปัญหาให๎กบับุคคลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนทําให๎องค์การประสบความสําเร็จในการจัดการ
เปลี่ยนแปลง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่ต๎องมีการวางแผนเพื่อให๎เกิดสิ่งที่คาดหวัง 
คือ  

๑. เพิ่มพูนศักยภาพการปฏิบัติงานในตําแหนํงให๎กับบุคคลในตําแหนํงงานนั้นๆ 

๒. พัฒนาทักษะที่สําคัญให๎กับบุคคล 

                                                             
๗๘ ธวัช บุณยมณี, ภาวะผู้น าและการเปลี่ยนแปลง, พิมพ์ครั้งที่ ๑,(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์โอ

เดียนสโตร์, ๒๕๕๐),  หน๎า ๑๙๗. 

ตารางท่ี ๒.๑๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(ตํอ) 
 



๕๖ 

 

๓. สํงเสริมการพัฒนาตนเองของบุคคล เพื่อให๎เกิดแรงจูงใจและความพึงพอใจ๗๙
 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่ต๎องทําอยํางตํอเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะ 
ความรู๎ ความสามารถในการแก๎ไขปัญหาและทศันคติของบุคคลที่มีตํอองค์การ ซึ่งเป็นหลักการที่สําคัญ
ของการทํางานระดับมืออาชีพของบุคคล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถกระทําได๎หลากหลาย
ประเภทและหลายวิธีการ๘๐

 

จากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับลักษณะและขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ผู๎วิจัยสามารถสังเคราะห์ ในการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อ
พัฒนาชุมชนย่ังยืนภาคเหนือตอนลําง ได๎ดังตํอไปนี้  
ตารางท่ี ๒.๑๓ ลักษณะและขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ธวัช บุณยมณี,  
(๒๕๕๐, หน๎า ๑๙๗). 
 

การพัฒนา(Development) แตกตํางจากการ
อบรม(Training) 

Mathis,Robert l.and Jackson,John H, 
(2004, p.255). 
 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่ดี
เยี่ยมในการจูงใจการธํารงรักษาบุคคล การ
เพิ่มพูนความสามารถและทักษะในการแก๎ไข
ปัญหาให๎กับบุคคลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  

Casteter ,William B,  
(1996, p.222). 
 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่
ต๎องทําอยํางตํอเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู๎
ความสามารถในการแก๎ไขปัญหาและทศันคติของ
บุคคลที่มีตํอองค์การ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๗๙ Mathis, Robert l.and Jackson, John H,Human  Resource Management, p.255. 
๘๐Casteter, William B, The Human Resource Function in Educational 

Administration 6th , p. 222. 



๕๗ 

 

๒.๓.๓ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Process of HRD) 
 กระบวนการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงที่นําเสนอในที่นี้ประยุกต์
มาจากแนวคิดของนักวิชาการตํางประเทศ๘๑ ที่เสนอไว๎วํา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะประกอบด๎วย 
๔ ข้ันตอน ด๎วยกัน และแตํละข้ันตอนจะสัมพันธ์กัน 

   ๑. การวินิจฉัยความจ าเป็นในการพัฒนา (Diagnosing Development Needs) 
ความจําเป็นในการพัฒนา (Delvelopment Needs) หมายถึง ความแตกตํางระหวํางสภาพที่เป็นอยูํ
จริงกับสภาพการเปลีย่นแปลงที่พึงประสงค์ซึง่สามารถแก๎ไขได๎ด๎วยการพัฒนา การกําหนดความจําเป็น
เพื่อการพัฒนาสามารถกระทําได๎โดยการวิเคราะห์ใน ๓ ระดับ คือ ระดับบุคคล ระดับกลุํม และระดับ
ระบบหรือองค์การ 
   ๒. การออกแบบโครงการพัฒนา (Design of Development)  

ในการเตรียมการออกแบบโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยํางน๎อยที่สุดต๎องมีเอกสาร
หรือรายละเอียดในสิ่งเหลําน้ี  

๒.๑ เหตุผลในการพัฒนาตามปัญหาหรือความจําเป็นน้ัน 
๒.๒ เปูาหมายเฉพาะและวัตถุประสงค์การพัฒนา 
๒.๓ รายละเอียดที่แสดงให๎เห็นวําใครเกี่ยวข๎องกับเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่

กําหนดไว๎อยํางไรและทําไม 
๒.๔ วิธีการพัฒนาและบุคคลในตําแหนํงงานที่สําคัญที่จะพัฒนา 
๒.๕ ปฏิทินการดําเนินงาน 
๒.๖ ระบุบุคคลหรือกลุํมที่จะรับผิดชอบในกิจกรรมที่สําคัญ 
๒.๗ แหลํงทรัพยากรที่ใช๎ 
๒.๘ เครื่องมือที่ใช๎ในการประเมินผล และ 
๒.๙ กําหนดการและระเบียบการพัฒนา 

ในการออกแบบโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข๎องปัจจัยที่ช้ีนํา
การออกแบบการพัฒนา(Development Design Cues) ได๎แกํ สภาพแวดล๎อมภายนอก ระบบองค์การ 
บุคคลและบริบทของงานข๎อค๎นพบจากรายงานการวิจัยความคิดเห็นของผูเ๎กี่ยวข๎อง โครงการพัฒนาทุก
โครงการต๎องมีการออกแบบ การจัดการ การวางแผน และการอํานวยการเพื่อให๎โครงการประสบ
ผลสําเร็จในการพัฒนาตามความจําเป็นที่วินิจฉัย 
 รูปแบบของโครงการ(Program Formats) เป็นการกําหนดวิธีการหรือกิจกรรมใน
องค์ประกอบตํางๆของโครงการ การออกแบบโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด๎วย ๕ 
                                                             

๘๑ Ibid., pp.235-258. 
 



๕๘ 

 

ประกอบที่สําคัญ คือ เนื้อหา (Content) วิธีการ (Methods) แหลํงการพัฒนา (Setting) การมีสํวน
รํวม(Participantion) และทรัพยากร(Resources) 
 ๓. การด าเนินการตามโครงการพัฒนา 

 ความสําเรจ็ของการดําเนินการตามโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่กําหนดไว๎สํวนหนึ่ง
ข้ึนอยูํกับองค์การ โดยเฉพาะผู๎บริหารหรือผู๎นําการเปลี่ยนแปลงที่จะต๎องชักนําบุคคลให๎เข๎าสูํ
กระบวนการพัฒนา นอกจากนั้นยังขึ้นอยูํกับการติดตามการปฏิบัติงานของบุคคลวํามีการพัฒนาข้ึน 
หรือนําความรู๎ความสามารถและทักษะที่ได๎จากการพัฒนาไปใช๎ในการทํางานมากน๎อยเพียงใด 

 ๔. การประเมินผลโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (Evoluating the Staff 
Development Program) ในการประเมินผลโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น นักวิชาการ
ตํางประเทศคนเดียวกัน๘๒เสนอวําคําถามที่ใช๎เสนอในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผนงานจะ
ประกอบด๎วย 

๑. ผลกระทบตํอผู๎เข๎ารับการพัฒนา โครงการกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู๎เข๎ารับการพัฒนาอะไรบ๎าง 

๒. ผลกระทบตํอตําแหนํงงาน ความสามารถในการปฏิบัติงานในตําแหนํงงานของผู๎
เข๎ารับการพัฒนาเพิ่มข้ึนหรือไมํ 

๓. ผลกระทบตํอองค์การ การพัฒนานั้นสํงผลให๎องค์การบรรลุเปูาหมายอะไร 

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรับรองการเปลี่ยนแปลงตามข้ันตอนตํางๆที่
กลําวข๎างต๎น เป็นสิ่งที่ต๎องกระทําอยํางตํอเนื่องเช่ือมโยงกันไปเหมือนเกลียวสวําน กลําวคือ เมื่อหา
ความจําเป็นในการพัฒนาได๎แล๎ว ก็นํามาวางแผนพัฒนาและดําเนินการพัฒนา ตํอจากนั้นก็ทําการ
ประเมนิผลการพัฒนา ผลจากการประเมนิผลการพัฒนาจะเป็นข๎อมูลในการกลับไปหาความจําเป็นเพื่อ
การพัฒนาในครั้งตํอไป 

๒.๓.๔ ประเภทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การจะเกิดข้ึนได๎ก็ตํอเมื่อการพัฒนานั้นสอดคล๎องกับ
ความต๎องการในชีวิตและศักยภาพของคนในองค์การ การพัฒนามนุษย์ในองค์การต๎องได๎รับการ
สนับสนุนจากฝาุยบริหารอยํางเต็มที่จึงจะทําให๎การพัฒนาสัมฤทธ์ิผล ซึ่งผลวิจัยจะได๎นําเสนอประเภท
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากนักวิชาการดังตํอไปนี้ 
 โดยเริ่มต๎นที่นักวิชาการในประเทศ๘๓ ได๎นําเสนอไว๎วํา ประเภทของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ควรแบํงออกเป็น ๗ ประเภท 

                                                             
๘๒ Op.cit. 
๘๓จิตติมา อัครธิติพงศ์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (พระนครศรีอยุธยา : เอกสารประกอบการ

สอนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๗), หน๎า ๑๔-๑๖. 



๕๙ 

 

๑. การปฐมนิเทศ (Orientation) 
๒. การศึกษา (Education) 
๓. การฝึกอบรม (Training) 
๔. การพัฒนาปัจเจกบุคคล (Individual Development) 
๕. การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) 
๖. การพัฒนาองค์กร (Organization Development) 
๗. การพัฒนาตนเอง (Self Development) 

๑. การปฐมนิเทศ 

การปฐมนิเทศเป็นกิจกรรมแนะนําบุคลากรขององค์การที่เข๎ามาปฏิบัติงานใหมํให๎รู๎จัก
โครงการ ลักษณะงาน ผู๎บังคับบัญชา และเพื่อนรวํมงาน เพื่อชํวยให๎บุคลากรใหมสํามารถปรบัตัวเข๎ากบั
งานและกลุมํบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การได๎โดยให๎รู๎ข๎อมูลที่จําเป็นตํอการปฏิบัติงานและมีทัศนคติ
มาตรฐาน คํานิยม และรูปแบบพฤติกรรมตามความคาดหวังขององค์การ การปฐมนิเทศมีวัตถุประสงค์
ที่สําคัญคือ 

๑.๑ เพื่อชํวยให๎บุคลากรใหมํ รู๎จักปรับตัวให๎เข๎ากับสถานการณ์ที่ปฏิบัติงานใหมํได๎เร็ว
ข้ึน และปฏิบัติตนอยูํรํวมกับเพื่อนรํวมงานได๎อยํางเหมาะสม 

๑.๒ เพื่อชํวยให๎บุคลากรใหมํเข๎าใจเปูาหมายและนโยบายในการดําเนินงานของ
องค์การ 

๑.๓ เพื่อสร๎างภาพลักษณะที่ดีให๎กับบุคลากรใหมํ โดยมองถึงความภาคภูมิใจความ
มั่นคงในหน๎าที่การงานที่ตนต๎องลงมือปฏิบัติและตระหนักถึงภาระหน๎าที่อยํางเข๎มแข็ง 

๑.๔ เพื่อชํวยให๎บุคลากรใหมํเข๎าใจบทบาท หน๎าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง
อยํางชัดแจ๎ง รวมทั้งการรับรู๎สิทธิประโยชน์ที่ตนเองพึงมี 

๑.๕ เพื่อชํวยกระตุ๎นให๎บุคลากรใหมํเห็นคุณคําและความสําคัญ ในตําแหนํงหน๎าที่ที่
ได๎รับมอบหมาย และตระหนักถึงการศึกษาอบรมเพื่อให๎ได๎ความรู๎ใหมํๆ มาประยุกต์ใช๎ในงานของตน 

๑.๖ เพื่อชํวยลดความผดิพลาดหรือความบกพรํองในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดข้ึนจาก
การลองผิดลองถูก 

๑.๗ เพื่อชํวยปลูกทัศนคติของบุคลากรใหมํให๎มีความรู๎สึกที่ดีตํองานและเพื่อน
รํวมงาน เห็นประโยชน์สํวนรวมมากกวําประโยชน์สํวนตัว 

๑.๘ เพื่อกระตุ๎นให๎บุคลากรใหมํตื่นตัวตํอภาระหน๎าที่ และกล๎าแสดงวิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานรํวมกับผู๎อื่น 
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๒. การศึกษา 
การศึกษา เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาํหรบังานในอนาคต โดยเตรียมบุคลากรเพื่อ

งานที่ไมํใชํปัจจุบัน หรือเพื่อเลื่อนตําแหนํงบุคลากร เป็นการลงทุนระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งแล๎วแตํ
วัตถุประสงค์ขององค์การนั้นๆ การลงทุนในการให๎การศึกษาใหก๎ับบคุลากรอาจไมํได๎ผลตอบแทนให๎กับ
องค์การ และอาจเป็นการลงทุนที่สูญเปลาํก็ได๎ อันเนื่องมาจาการเปลี่ยนแปลงตําแหนํงและวิกฤติตํางๆ
ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต วัตถุประสงค์ที่สาํคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการให๎การศึกษาก็เพื่อ
วางแผนกําลังคน (Work for Planning) ที่จัดเตรียมไว๎ในอนาคตจัดเตรียมการวางแผนอาชีพ(Career 
Planning) เพื่อการเตรียมการทดแทน(Preparing Replacement) เพื่อให๎ได๎พื้นฐานที่จําเป็นในงาน
(Remedial Eacation) การศึกษาเพื่อการเป็นวิชาชีพ(Qualiflying Education) และการศึกษาตํอเนือ่ง
(Continuning Education) 

๓. การฝึกอบรม 

การฝึกอบรมเปน็เพียงวิธีการหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช๎ได๎
กับการพัฒนาบุคลากรทั่วไปๆ บางเรื่องเน๎นเพื่อให๎บุคลากรที่เข๎ามาใหมํได๎ใช๎ความรู๎ความสามารถ
ทดลองปฏิบตัิงานจรงิ และใช๎การฝกึอบรมยกระดับความสามารถของบุคลากรซึ่งประดับด๎วยความรู๎ใน
เชิงจัดการ ความสามารถในการแก๎ปัญหา และความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ เพื่อให๎บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยํางเช่ียวชาญและหลากหลาย มีความพร๎อมในการพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานใหมํๆเพื่อ
สร๎างสรรค์ผลงานใหแ๎กํองค์การมากยิ่งขึ้นการฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่จัดทําข้ึนอยํางมีระบบเพื่อให๎
มีการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมและทัศนคติของบุคลากรให๎สามารถปฏิบัติงานให๎ดีย่ิงข้ึน นําไปสูํการเพื่อ
ผลผลติ และกํอใหเ๎กิดผลสาํเรจ็ บรรลุผลตามเปาูหมายขององค์การนอกจากนั้นการฝึกอบรมยังเป็นสิ่ง
ที่เสริมสร๎างทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการแก๎ปัญหา ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพของทรพัยากรมนุษย์ใหส๎ามารถตอบสนองความต๎องการขององค์การทั้งในปัจจบุันและอนาคต  
จึงอาจกลําวได๎วําการฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่ชํวยเสริมสร๎างการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การ ๓ ด๎าน คือ 

๓.๑ ด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความชาญ ในการปฏิบัติงานให๎มี
ประสิทธิภาพตรงตามที่ต๎องการ และสํงผลตํอความเจริญเติบโตขององค์การทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

๓.๒ ด้านขวัญก าลังใจ ทําให๎บุคลากรมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีตํอหน๎าที่ความรับผิดชอบและตํอองค์การ 

๓.๓ ด้านการปฏิบัติงาน ทําให๎บุคลากรได๎มีโอกาสเตรียมตัวให๎พร๎อมสําหรับ
ตําแหนํงหน๎าที่รบัผดิชอบที่สงูข้ึนในอนาคต และมีความรู๎สึก มีความมั่นใจที่จะรับผิดชอบงานในหน๎าที่
ที่ได๎รับมอบหมาย การฝึกอบรมจําแนกได๎ตามสถานที่ฝึกอบรม คือ  
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๓.๓.๑ การฝึกอบรมแบบการเรียนรู้จากการท างาน เป็นการฝึกอบรม
ความรู๎ ทักษะ และความสามารถในที่ทํางานจริง ประกอบด๎วยการฝึกอบรมปฐมนิเทศ การเสนอแนะ 
การฝึกงาน การหมุนเวียนงาน การสอนงาน และการทําหน๎าที่ตักเตือน 

๓.๓.๒ การฝึกอบรมนอกสถานท่ีท างาน เป็นการอบรมแบบการเรียนรู๎
นอกสถานที่ ได๎แกํการบรรยาย  การจําลองสถานการณ์ การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง กรณีศึกษา การรวม
ปัญหา การแสดงบทบาทสมมติ การเข๎ากลุํม เกมการจัดการหรือเกมธุรกิจ 

 ๔. การพัฒนาปัจเจกบุคคล  
การพัฒนาปัจเจกบุคคลเป็นการพัฒนาที่มุํงให๎ประสบการณ์เรียนรู๎แกํทรัพยากรมนุษย์

ขององค์การเป็นรายบุคคล ให๎ทรัพยากรมนุษย์แตํละราย มีความสามารถไปในทิศทางตามการ
เปลี่ยนแปลงขององค์การได๎ การพัฒนาปัจเจกบุคคลเป็นการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร๎อมให๎กับ
องค์การ การพัฒนาปัจเจกบุคคลเป็นการลงทุนระยะยาวที่มีความสี่ยงสูง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดยการศึกษา และการฝกึอบรมเพราะการพัฒนาการเรียนรู๎จะเน๎นที่บุคคล ซึ่งเป็นการยากที่จะเห็นได๎
วํา บุคคลที่ได๎รับการพัฒนาจะเรยีนรู๎ได๎ บางรายอาจไมํสามารถเรียนรู๎ได๎จะทําให๎องค์การต๎องเสียเวลา 
เสียทรัพยากร และเสยีโอกาสได๎ การพัฒนาข้ึนอยูํกบัวัตถุประสงค์ของผู๎บรหิารในการพัฒนาการเรียนรู๎
ให๎กับบุคคล ในบางกรณีการพัฒนาปัจเจกบุคคลเป็นการสํงเสริมเติมเต็มในสิ่งที่ขาดเฉพาะบุคคล เชํน 
การพัฒนาการทํางานเป็นทีม การพัฒนาจิตสํานึกของการอยูํรํวมกันการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนา
ความเป็นผู๎นํา การพัฒนาความคิดสร๎างสรรค์ การพัฒนาประเภทปัจเจกบุคคล จะเป็นการพัฒนาที่
องค์การเป็นผู๎ดําเนินการเพื่อให๎บุคลากรเกิดความมั่นใจ 

๕. การพัฒนาสายอาชีพ  
การพัฒนาสายอาชีพเป็นสํวนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เน๎นการเตรียมความ

พร๎อมและสร๎างโอกาสให๎กับทรัพยากรมนุษย์สายอาชีพ คือ ตําแหนํงที่บุคคลครองไปตลอดชีวิตการ
ทํางาน บุคคลยึดอาชีพก็เพราะต๎องการสร๎างความพึงพอใจให๎กับตนเอง การได๎ทํางานในเวลาหนึ่งเป็น
การตอบสนองความต๎องการหลายด๎าน ปัจจัยที่มีผลตํอ การเลือกอาชีพของทรัพยากรมนุษย์
ประกอบด๎วย 

๕.๑ ความสนใจ บุคคลเลือกอาชีพเพราะเช่ือวําอาชีพนั้นตรงตํอความต๎องการของ
ตนเอง  

๕.๒ ภาพลักษณ์ของตนเอง บุคคลเลือกอาชีพเพราะอาชีพชํวยทําให๎ภาพลักษณ์ของ
ตนเป็นที่ยอมรับและช่ืนชมของผู๎อื่นและสร๎างความภูมิใจให๎กับตนเอง 

๕.๓ บุคลิกภาพ เป็นลักษณะของบุคคลและความต๎องการสํวนบุคคลที่มีผลตํอการ
เลือกอาชีพ เชํน การดํารงชีวิต และความชอบในการทําธุรกิจ ความเป็นศิลปิน ความชอบสัมพันธ์กับ
ผู๎อื่น ขอบอํานาจ และมีความมุํงมั่นไปสูํความสําเร็จ 
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๕.๔ ภูมิหลังทางสังคม บุคคลเลือกอาชีพตามความเหมาะสมกับระดับสังคม ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ การศึกษา และอาชีพครอบครัว ซึ่งเป็นสาเหตุให๎บุคคลค๎ุนเคยกับอาชีพและเลือกอาชีพ 

๖. การพัฒนาองค์การ 
ปัจจุบันองค์การมีการเปลี่ยนแปลงอยํางตํอเนื่องตลอดเวลา เชํน การจัดขนาดของ

องค์การใหมํ การจัดการคุณภาพทั้งองค์การ การแตกสายงาน การปรับรื้อระบบ และการลดขนาด
องค์การ การเปลีย่นแปลงดังกลาํวทําใหอ๎งค์การต๎องมีการพฒันาองค์การ การพัฒนาองค์การมีหลักการ
พื้นฐานที่สําคัญคือ การชํวยทําให๎ทรัพยากรมีความสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง ได๎ โดยมี
หลักการ ๕ ประการคือ ๑. คิดอยํางเป็นระบบ คือ การมองสิ่งตํางๆสัมพันธ์เช่ือมโยงกันอยํางชัดเจน  
๒. การควบคุมตนเอง คือ ความสามารถในการควบคุมตนเองเพื่อสร๎างความสําเร็จในชีวิต ๓. มีตัวแบบ
ทางความคิด คือ การคิดอยํางเป็นรูปแบบตามข้ันตอน ๔. มีวิสัยทัศน์รํวมกัน คือ มีความเข๎าใจและ
ผูกพันกับสิ่งที่ต๎องการสร๎างรํวมกัน ๕. เรียนรู๎เป็นทีม คือ การปฏิบัติงานให๎เกิดการเรียนรู๎รํวมกันและ
นําสิ่งที่เรียนรู๎ไปสูํการสร๎างนวัตกรรมใหมํ โดยมีการประสานการปฏิบัติและพูดคุยให๎เป็นที่เข๎าใจ
รํวมกัน 

๗. การพัฒนาตนเอง 

ทรัพยากรมนุษย์แตํละบุคคลในองค์การสามารถพัฒนาได๎อยํางตํอเนื่องโดยไมํมีที่สิ้นสุด 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยองค์การอาจยังไมํเพียงพอ เพราะองค์การมีขีดจํากัดในด๎านทรัพยากร
มนุษย์และเวลา อยํางไรก็ตามความเป็นมนุษย์ของทรัพยากรในปัจจุบันต๎องพัฒนาตนเองให๎ทันตํอการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อม เพื่อให๎ดํารงชีวิตอยูํในสังคมปัจจุบันได๎อยํางมีความสุข โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งทรัพยากรมนุษย์ขององค์การและทรัพยากรของชาติ ต๎องมีความรู๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ขาดการพัฒนาตนเองจะไมํสามารถครองตําแหนํงที่ตนรับผิดชอบในองค์การได๎
ในระยะยาว เพราะขาดความรู๎ ความสามารถที่จะนําพาองค์การไปสูํการเจริญเติบโตในภาวะแขํงขันที่
รุนแรงได๎ เนื้อหาจากนักวิชาการทํานแรกที่ได๎นําเสนอไปนั้น บางสํวนสอดคล๎องกับนักวิชาการ
ตํางประเทศ๘๔นักวิชาการอีกทํานกลาํววํา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการดําเนินการให๎พนักงานได๎
ประสบการณ์และเรยีนรูใ๎นชํวงระยะเวลาหนึ่งในอันทีจ่ะนํามาปรบัปรุงความสามารถในการทํางานและ
สํงเสรมิความก๎าวหน๎าของพนักงานการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ตามแนวคิดของนักวิชาการดังกลําว มิได๎
หมายถึงเฉพาะการฝึกอบรมเทาํน้ันยังหมายถึง การเรยีนรู๎จากประสบการณ์ที่เกิดจากการจัดข้ึนในชํวง
ระยะเวลาที่กําหนดเฉพาะเจาะจงและได๎รับการออกแบบที่จะนําไปสูํความเป็นไปได๎ของการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ได๎แบํงกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ออกเป็น ๓ กลุํมใหญํคือ  

                                                             
๘๔Leonard Nadler, Designing Training Program : The Critical Events Model, Reading 

Mass, (Addison-Wesley, 1982), pp.4-5. 



๖๓ 

 

การศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่มีความมุํงหมายในการทีจ่ะเสริมสรา๎งความรู ๎ความชํานาญ
คํานิยม ทางศีลธรรมและความเข๎าใจที่มีความจําเปน็ตํอการดํารงชีวิตอยํู เพื่อให๎ผู๎รับการศึกษาสามารถ
ใช๎ชีวิตอยํูและ ทําประโยชน์แกํสังคมได๎ สําหรับผู๎ปฏิบัติงานอยูํแล๎วการศึกษา หมายถึงกิจกรรม ด๎าน
การพัฒนาคนที่กําหนดข้ึนเพือ่พูนประสทิธิภาพการทาํงานในภาพรวมของเจ๎าหน๎าที่ นอกเหนือจากการ
เน๎นเฉพาะ งานที่กําลังทําอยูํปัจจุบัน๘๕

 

การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความรู๎ และความชํานาญเพื่อ
เสริมสรา๎งประสทิธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่มีความพร๎อมที่จะเลื่อนข้ึนไปดํารงตําแหนํง
สงูข้ึนในงานที่มีลักษณะอยํางเดียวกัน๘๖

 

การพัฒนา หมายถึง การให๎เกิดความเจริญก๎าวหน๎าหรอืความสาํเรจ็ในการเพิ่มพูนความรู๎
ความสามารถทั้งโดยการเรียนรู๎ในทางตรงและทางอ๎อม และเรียนรู๎จากประสบการณ์หรือการให๎
คําปรึกษาแนะนําสอนงานหรือโดยวิธีอื่นซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งตํอผู๎ปฏิบัติงานและตํอองค์การ 

จากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับประเภทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู๎วิจัยสามารถ
สังเคราะหเ์ป็นองค์ความรู ๎ในการวิจัยเรือ่ง รูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อ
พัฒนาชุมชนย่ังยืนภาคเหนือตอนลําง ได๎ดังตํอไปนี 
ตารางท่ี ๒.๑๔ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษา ฝึกอบรม พัฒนา  

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

จิตติมา อัครธิติพงศ์, 
(๒๕๕๗, หน๎า ๑๔-๑๖). 
 

ประเภทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรแบํงออกเป็น 
๗ ประเภท 

๑.การปฐมนิเทศ ๒.การศึกษา๓.การฝึกอบรม 

๔.การพัฒนาปัจเจกบุคคล๕.การพัฒนาสายอาชีพ๖.การ
พัฒนาองค์กร๗.การพัฒนาตนเอง 

Leonard Nadler, 
(1982, pp.4-5). 

๑.การศึกษา ๒.การฝึกอบรม ๓.การพัฒนา 

 
 

                                                             
๘๕Leonard Nadler, Designing Training Program : The critical Events Model, Reading 

Mass, p.60. 
๘๖Ibid.,p.40. 



๖๔ 

 

๒.๔ พุทธธรรมส าหรับพัฒนาภาวะผู้น า 

  หลักธรรมสําหรับผู๎นําเป็นสิ่งสําคัญที่ผู๎นําจะต๎องมี คําสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่แสดงให๎
เห็นถึงคุณลักษณะหรือวิถีทางของการที่จะเป็นผู๎นําที่ดี ผู๎นําในทางพระพุทธศาสนานั้นมีรากฐานมา
จากแนวทางในการสร๎างสรรค์บุคลากรในองค์การให๎มีบุคลิกลักษณะของความเป็นผู๎นําด๎วยการใช๎
เทคนิควิธีการซึ่งคาดหวังถึงผลที่สามารถนํามาใช๎ในการจู งใจให๎บุคคลอื่นประพฤติปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์ของตนที่ต๎องการโดยพิจารณาถึงระดับข้ันความต๎องการภายในของมนุษย์พุทธวิธีในการ
นําและภาวะผู๎นําขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ๎าที่ได๎ทรงใช๎พุทธวิธีในการนํามวลหมูํสมาชิกของ
องค์การพุทธด๎วยการใช๎หลักธรรมและการปฏิบัติของพระองค์นําพาสมาชิกขององค์การไปสูํทางแหํง
ความสงบรํมเย็นและมีรากฐานที่มั่นคงซึ่งผลจากการศึกษาถึงพุทธประวัติ ผู๎วิจัยพบวํา พระพุทธองค์
ทรงเป็นผู๎นําที่เน๎นการเปิดโอกาสให๎แกํสมาชิกได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการโดยเฉพาะอยํางยิ่งใน
เรื่องของการตัดสินใจ สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็น หรือคัดค๎านได๎โดยอิสระเมื่อตนมีความ
คิดเห็นอื่นๆ หรือแม๎แตํการมีความคิดเห็นที่ไมํตรงกันกต็าม พระพุทธองค์ทรงมอบอํานาจ ให๎สงฆ์หรือ
เหลําสมาชิกทั้งปวงเป็นใหญํ และได๎กระจายอํานาจในการมอบหมายงาน รวมถึงการมอบความ
ไว๎วางใจให๎แกํพระสงฆ์สาวก โดยทรงคํานึงถึงความสอดคล๎องกันระหวํางคนและงานเป็นสําคัญ  
เพื่อใช๎สําหรับเป็นแนวทางที่จะนําไปปฏิบัติซึ่งมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ที่สามารถนํามา
ประยุกต์ใช๎สําหรับผู๎นําได๎ ดังนี ้
  ๒.๔.๑ หลักธรรมของผู้น า 
  ผู๎นําที่สามารถนําพาองค์กรให๎ประสบความสําเร็จตามเปูาหมายที่ได๎ต้ังไว๎ได๎นั้น นอกจาก
จะมีความสามารถแล๎วยังต๎องมีความดี คือ มีธรรมอีกด๎วยตามแนวพระพุทธศาสนาลักษณะของผู๎นําที่
ดีน้ันต๎องเป็นผู๎นําที่มีธรรมในตนเอง คือ เป็นผู๎ที่มีธรรมเป็นเครื่องช้ีนําในการปกครองและการบริหาร
รัฐประเทศองค์กรหรือหมูํคณะให๎เป็นไปด๎วยดีซึ่งหากผู๎นํามีแตํความสามารถแตํไมํมีธรรมรัฐประเทศ
องค์กรหรือหมูํคณะยํอมที่จะประสบกับความเดือดร๎อนจากการปกครองหรือการบริหารของผู๎นํานั้น 

  หลักปฏิบัตสิ าหรับนักบริหารท่ีดี 
  หลักการบริหารโดยทั่วไป ที่ควรใช๎ประกอบการบริหารงานวัดให๎ได๎ผลดี มีประสิทธิภาพ
สูง (High- Efficiency) คือให๎ได๎ประสิทธิผลสูง (High Effectiveness) ด๎วยคําลงทุนต่ํา (Low 
Investment Value) คือ ประหยัดและค๎ุมคํา ได๎แกํ 
   ๑. การรู๎จักกําหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) ทั้งวัตถุประสงค์หลัก วัตถุประสงค์
รองการวางนโยบาย (Policy Formation) เพื่อปฏิบัติงานให๎บรรลุวัตถุประสงค์ด๎วยดี มีประสิทธิภาพ 
   ๒. การรู๎จักริเริ่ม (Initiation) โครงงานที่เป็นแกํนสาร อันจะยังสารประโยชน์แกํ
ตนเองและหมูํคณะ และการรู๎จักจัดลําดับความสําคัญเรํงดํวน (Priority) ในการดําเนินโครงงานตํางๆ



๖๕ 

 

ให๎พอเหมาะกับงบประมาณ (Budget) และทรัพยากร (Resources) ที่มีและ/หรือที่คาดวําจะมีจะได๎ 
(อยํางใกล๎เคียงที่สุด) ให๎เหมาะสมกับกําลังคน (Man Power) และกาลเวลา (Timing) 
   ๓. การรู๎จัก วางแผนโครงการ (Project Planning) เพื่อปฏิบัติงาน (Operations) 
ตามนโยบายทั้งในระยะสั้น (short Term) และระยะยาว (Long Term) 
   ๔. การรู๎จักแบํงงาน (Division of Work) และการมอบหมายอํานาจหน๎าที่การงาน 
(Delegation of Authority) แกํบุคคล หรือคณะบุคคลหนํวยรองลงไป ให๎ปฏิบัติกิจกรรมหรือดําเนิน
โครงการตํางๆ ตามความเหมาะสมแกํสติปญัญา ความสามารถ ความถนัด และตามอัธยาศัยใจคอของ
แตํละทําน หรือแตํละกลุํมบุคคล (Put the Right Man on the Right Job) 
   ๕. รู๎จักประสานความสามัคคี (Unity) และประสานประโยชน์รํวมกัน (Mutual 
Interest) ของหมูํคณะ ให๎เกิดความสามัคคีปรองดอง ให๎เห็นแกํประโยชน์โดยสํวนรวม คือ 
พระพุทธศาสนารํวมกัน ให๎สํานึกในหน๎าที่รับผิดชอบตํอตนเอง (Safety-responsibilities) และความ
รับผิดชอบตํอสํวนรวม (Mutual-responsibilities) คณะสงฆ์ในพระธรรมวินัยนี้รํวมกัน และให๎มี
ความรํวมมือ(Cooperation)ประสานงาน (Coordination) และชํวยเหลือ (Assistances) ซึ่งกันและกัน 
   ๖. รู๎จักปกครองบังคับบัญชา (Supervision and Control) มีการวินิจฉัยสั่งการ 
(Decision Making) ด๎วยความถูกต๎อง (Rightness) ความเหมาะสม (Properness) ความบริสุทธ์ิ 
(Fair Mind) และความยุติธรรม (Justice) 
   ๗. รู๎จักติดตาม (Fellow-up) และประเมินผลงาน (Evaluation of Work) และการ
รายงาน (Reporting) เพื่อให๎ทราบผลการปฏิบัติงานในแตํละโครงงาน ของแตํละบุคคล และ/หรือ 
คณะบุคคล ผู๎รับมอบหมายอํานาจหน๎าที่ รับผิดชอบไปปฏิบัติงานในระดับตํางๆ เป็นระยะๆ เพื่อให๎
สามารถทราบปัญหาและเพื่อพิจารณาวินิจฉัยข๎อหรือวิธีแก๎ไขปัญหาในปัจจุบัน และ วิธีปูองกันปัญหา
ในอนาคต 
  โดยนัยนี ้จะเห็นได๎วํา นักบริหารที่ดี ก็คือ นักปูองกันแก๎ไขปัญหาที่ดี นั่นเอง จะต๎องเป็น 
นักเผชิญปัญหา ไมํใชํเป็น นักหนีปัญหา หรือ นักหมกปัญหา กลําวคือจะต๎องคอยสดับตรับฟัง
รับทราบปัญหาจากผู๎รับมอบหมายอํานาจหน๎าที่การปฏิบัติงานโครงการตํางๆ  โดยวิธีการติดตาม
ประเมินผลงาน และรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และทั้ง ข๎อเสนอแนะจาก
ผู๎ใต๎บังคับบัญชาด๎วยดี แล๎วจึงพิจารณาวินิจฉัยจากการรายงาน ข๎อมูลที่ถูกต๎อง ที่เช่ือถือได๎ ที่ตรง
ประเด็นและที่สมบูรณ์ เพื่อทําการตัดสินใจสั่งการด๎วยเหตุผล หลักการ และหลักธรรม กฎหมาย 
กฎระเบียบข๎อบังคับของหนํวยงานน้ัน 



๖๖ 

 

  การเป็นนักบริหารที่ดีควรที่จะมีหลักธรรมมาใช๎ในการบริหาร ซึ่งจะทําให๎การบริหารงาน 
บริหารคน พาธุรกิจและภารกิจบรรลุสําเร็จสมประสงค์ ซึ่งพระนักวิชาการ นักเทศน์ ได๎พูดถึงหลักนัก
บริหารที่ดีไว๎ ๗ ประการคือ๘๗ 
   ๑. มีความรู๎กว๎างขวาง วิชชาจรณสัมปันโน คือ ต๎องเพิ่มพูนความรู๎อยูํเสมอ ผู๎บริหาร
ที่ข้ีเกียจ ไมํหาความรู๎มาใสํตน ลูกน๎องจะไมํเคารพนับถือ จึงต๎องเชิญคนมีความรู๎มาบรรยายให๎ฟัง
โลกวิทู ต๎องรู๎ทะลุถึงอุปนิสัยใจคอลูกน๎องและสามารถแก๎ไขอุปนิสัยที่ไมํดีให๎ดีได๎ 
   ๒. ไว๎วางใจผู๎บริหาร ต๎องหัดไว๎วางใจคนบ๎าง และจงไว๎วางใจคนที่นําไว๎ใจ ซึ่งจะต๎อง
ดูอุปนิสัยหรือคุณสมบัติคนที่นําไว๎วางใจ ๕ ประการ คือ ขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย์ พัฒนาฝีมือ
คนขยัน งานก็มีโอกาสสําเร็จ คนที่อดทนไมํท๎อถอย งานหนักเหนื่อยยากอยํางไรก็ยังสู๎  ไมํทิ้งงาน
กลางคัน คนที่ใช๎จํายสุรุํยสุรําย หน๎าใหญํ ใจโต มักใช๎เงินในการดําเนินการที่ไมํประหยัด คนที่ไมํ
ซื่อสัตย์นี้ลํอแหลมตํอการเอาเงินของบริษัทไปถลุงหรือโกงกิน สุดท๎ายเป็นเรื่องของฝีมือซึ่งต๎องพัฒนา
เรื่อยๆ ผลงานออกมาจะได๎มีคุณภาพ ปลอดภัย ไมํกระทบสิ่งแวดล๎อม 
   ๓. ให๎โอกาส ผู๎บริหารควรให๎โอกาสลูกน๎อง เพื่อเป็นที่ฝึกฝนความชํานาญจากการ 
ผํานประสบการณ์ในด๎านตํางๆ การให๎โอกาส ม ี๒ อยําง คือ ๑) ให๎โอกาสทํางานเพื่อพัฒนาฝีมือและ 
๒) ให๎โอกาสแก๎ไขงานที่ผิดพลาด  
   ๔. ปราศจากอคติหรือลําเอียง ผู๎บริหารไมํควรตัดสินด๎วยความมีอคติคือ เพราะรัก 
(ฉันทาคต)ิ เพราะเกลียด (โทสาคต)ิ เพราะหลง (โมหาคติ) และเพราะกลัว (ภยาคต)ิ 
   ๕. มีความดําริก๎าวหน๎า เป็นผู๎บริหารต๎องมีหัวก๎าวหน๎าปรับปรุงพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
(Continuous Improvement) ต๎องมองเห็นการนําวิทยาการสมัยใหมํมาพิจารณาประยุกต์ใช๎ เพื่อให๎
ทันกับสนามการค๎า อยําไปยึดติดกับสิ่งเกํา ล๎าสมัย ที่ทําให๎เสียเปรียบในด๎านการแขํงขัน เว๎นแตํ  
จะบอกได๎วําของล๎าสมัยดีกวําของทันสมัยได๎อยํางไร ผู๎บริหารสมัยใหมํเดี๋ยวนี้นิยมระดมสมองประชุม
โต๏ะกลม ระดับปฏิบัติการก็มีการระดมสมองด๎วยกลุํมคุณภาพ (QCC) 
   ๖. เกิดปัญหาเรํงแก๎ไข ผู๎บริหารไมํควรหมักดองปัญหาไว๎ มิเชํนนั้นปัญหาตํางๆ  
จะสะสมพอกพูน จนเกิดวิกฤต ด๎านคุณภาพงาน คุณภาพสินค๎าบริการ และอาจเป็นเหตุให๎ธุรกิจลํม
สลายได๎ การแก๎ปัญหานั้น ต๎องพิจารณาด๎วยวํามีเหตุปัจจัยจากอะไร แล๎วก็ไปแก๎ที่เหตุนั้น แก๎ไข
เฉพาะหน๎า เรียกวําแก๎อาการ (Corrective) ถ๎าแก๎แบบกํอนหน๎าเรียกวํา ปูองกัน (Prevention) 
   ๗. ปูองกันภัยผู๎ทํางาน เป็นผู๎บริหารทีด่ีต๎องปอูงกนัลูกน๎อง ภัยที่จะเกิดข้ึนกับลูกนอ๎ง
ซึ่งมีหลายด๎าน เชํน การปูองกันอุบัติเหตุ และอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับลกูน๎องขณะปฏิบัติงาน ปูองกัน

                                                             

๘๗พระพิพิธธรรมสุนทร (สุนทร าณสุนฺทโร), คติธรรมน าชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : เลี่ยงเซียง, 
๒๕๔๖), หน๎า ๒๗. 



๖๗ 

 

การทะเลาะเบาะแว๎ง มีเรื่องราวกับบุคคลภายนอก เป็นต๎น หลักนักบริหารที่ดี ๗ ประการ มีความรู๎
กว๎างขวาง ไว๎วางใจ ให๎โอกาส ปราศจากอคติ มีความดําริก๎าวหน๎า เกิดปัญหาเรํงแก๎ไข และปูองกันภัย
ผู๎ทํางาน ซึ่งหลักนี้ก็เป็นอีกแงํมุมหนึ่งที่แตกตํางไปจากหลักบริหารอื่นๆ ที่ผู๎บริหารควรพิจารณา
ลักษณะผู๎บริหารที่ดี (นายใช๎ เพื่อนชม ลูกน๎องชอบ) ผู๎บริหารที่เกือบดี (นายชอบ เพื่อนชม ลูกน๎อง
เฉย) ผู๎บริหารที่ไมํดี (นายไมํชอบ เพื่อนเฉย ลูกน๎องชัง) และผู๎บริหารที่หาดีไมํได๎ (นายเฉย เพื่อนชัง 
ลูกน๎องช่ัวเพราะตัวเองก็ชํุย)๘๘สํวนลักษณะผู๎บริหารที่ไมํพึงประสงค์ คือ มาดประชัน กันทําลูกน๎อง 
ยกยํองตน สนแตํเรื่องอื่น ตื่นเจ๎านาย ใฝุสองข้ัน ฉันทําเอง และไมํเกรงใคร อนึ่ง นักบริหารนัก
ปกครองที่ดี พึงปกครองดูแลผู๎ใต๎บังคับบัญชาด๎วยความถูกต๎องตามพระธรรมวินัย  กฎหมาย และ
บทบัญญัติแหํงกฎมหาเถรสมาคม ด๎วยความเหมาะสมด๎วยความบริสุทธ์ิใจ และด๎วยความยุติธรรม 
โดยถือหลักพรหมวิหารธรรม ซึ่งกลําวโดยยํอ คือ เอาใจเขามาใสํใจเรา และยังจะต๎องชํวยปกปูองคนดี 
คนมีความรู๎ ความสามารถ และมีคุณธรรม จากการถูกเบียดเบียนโดยไมํเป็นธรรมและยังจะต๎องชํวย
สนับสนุน อุปถัมภ์คํ้าจุน ให๎เขาสามารถปฏิบัติงาน ในหน๎าที่รับผิดชอบโดยสะดวกและปลอดภัยจาก
ฝุายอธรรมทุกรูปแบบ พิจารณาโดยรอบคอบแล๎ว กล๎าตําหนิคนที่ควรตําหนิ กล๎าชมเชย ยกยํอง คนดี
ที่ควรยกยํอง ตามที่เป็นจริงในโอกาสอันควร ก็จะยังความเจริญรุํงเรือง และสันติสุขอยํางมั่นคง  
แกํหนํวยงานที่บริหารนั้นฉันใด การบริหารวัดก็ฉันน้ัน 

  สรุปวํา การเป็นผู๎นําที่ดีควรที่จะมีหลักธรรมมาใช๎ในการบริหารงาน ซึ่งหลักธรรมนี้
หากพิจารณาโดยลึกซึ้งก็จะเห็นวําเป็นหน๎าที่และความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารนั่นเอง ซึ่งจะ
ทําให๎การบริหารงาน บริหารคน พาธุรกิจและภารกิจให๎บรรลุหรือสําเร็จสมประสงค์ การเป็นผู๎นําต๎อง
มีคุณสมบัติของคนดีในชีวิตประจําวันน้ัน ถ๎าใครมีคุณธรรมของมนุษย์ และสามารถประพฤติได๎อยําง
ถูกต๎องตามหลักการเหลํานี้โดยสมบูรณ์แล๎ว ผู๎นั้นยํอมช่ือวําเป็นผู๎ที่พระพุทธเจ๎าทรงยกยํองวําเป็น 
"สัตบุรุษ" หรือ "คนดีแท๎" หรือ "มนุษย์โดยสมบูรณ์" การกระทําหรือพฤติกรรมของเขายํอมเหมาะสม
ถูกต๎องปราศจากความผดิพลาด นําประโยชน์มาใหท๎ั้งแกํตนเองและสังคมโดยสํวนรวมคนดีแท๎อยูํในสังคม
ใดยํอม เอื้ออํานวยประโยชน์สันติสุขแกํสังคมนั้นผู๎ประสงค์จะให๎การดําเนินชีวิตประจําวันไปโดยราบรื่น
เรียบร๎อย เป็นสุขชํวยเหลือสังคมและประเทศชาติได๎ จะต๎องมีคุณธรรมของมนุษย์โดยสมบูรณ์ดังกลําว 

 จากแนวคิด เกี่ยวกับหลักธรรมสําหรับผู๎นําจากพระสงฆ์ นักวิชาการตํางๆ ผู๎วิจัยได๎
สังเคราะห์ประมวลแนวคิดดังกลําวเพื่อรูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อ
พัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนลําง โดยมีแนวคิดหลักที่เกี่ยวข๎องสามารถสรุปได๎ดังตํอไปนี้ 

 

                                                             

๘๘เกรียงไกร เศรษฐไกรกุล, ปกิณกะส าหรับนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์พัฒนาศึกษา, 
๒๕๔๕), หน๎า ๘๖. 



๖๘ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๕ หลักธรรมสําหรับผู๎นํา 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระพิพิธธรรมสุนทร (สุนทร าณสุนฺทโร) 

 (๒๕๔๖, หน๎า ๒๗). 
 

๑. มีความรู๎กว๎าง ๒.ไว๎วางใจผู๎บริหาร ๓. ให๎
โอกาส ๔. ปราศจากอคติ ๕. มีความดําริก๎าวหน๎า 
๖.เกิดปัญหาเรํงแก๎ไข ๗.ปูองกันภัยผู๎ทํางาน สิ่ง
เ หลํ านี้ คื อ  คุณธรร มสํ าห รั บ ผู๎ นํ า  ในกา ร
บริหารงาน  

เกรียงไกร เศรษฐไกรกุล 

(๒๕๔๕, หน๎า ๘๖). 

ผู๎นํามีทัง้ด ีและไมํดี เกือบดี และทีห่าดีไมํได๎ แตํ
ละแบบจะมีคุณลักษณะตํางๆ กัน 

   
 ๒.๔.๓ หลักสัปปุริสธรรม ๗ 
 หลักสัปปุริสธรรมนั้นเป็นข๎อธรรมที่พระพุทธเจ๎าทรงแสดงแกํบริษัทตามโอกาสสถานที่
ตํางๆ กัน ซึ่งคุณสมบัติของผู๎นําที่ดีในความหมายของพระพุทธศาสนาจะต๎องเป็นผู๎ประกอบด๎วย
หลักธรรม ๗ ประการ ในชีวิตประจําวันน้ัน ถ๎าหากใครมีคุณธรรมของมนุษย์ที่แท๎ ๗ ประการนี้ และ
สามารถประพฤติได๎อยํางถูกต๎องตามหลักการเหลํานี้โดยสมบูรณ์แล๎ว ผู๎นั้นยํอมได๎ช่ือวําเป็น ผู๎ที่
พระพุทธเจ๎ายกยํองวําเป็น “สัตบุรุษ” หรือ “คนดีแท๎” หรือ “มนุษย์โดยสมบูรณ์”      การกระทํา
หรือพฤติกรรมของเขามีความเหมาะสมถูกต๎องปราศจากความผิดพลาดนําประโยชน์มาให๎ทั้งแกํ
ตนเองและสังคมโดยสํวนรวมยํอมเอื้ออํานวยประโยชน์สันติสุขแกํสังคมนั้น ดังนั้นกํอนที่จะทําความ
เข๎าใจความหมายและความเป็นมาของหลักสัปปุริสธรรม จึงควรทําความเข๎าใจความหมายของ
สัตบุรุษกํอน เพื่อที่จะได๎ทําความเข๎าใจในหลักธรรมดังนี้ 
 พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได๎ให๎
ความหมายวํา สัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมของคนดี ธรรมที่ทําให๎เป็นสัตบุรุษ มี ๗ 
ประการ คือ 
   ๑. ธัมมัญญุตา รู๎หลักหรือรู๎จักเหตุ  
   ๒. อัตถัญญุตา รู๎ความมุํงหมายหรือรู๎เหตุผล  
   ๓. อัตตัญญุตา รู๎จักตน  
   ๔. มัตตัญญุตา รู๎จักประมาณ  
   ๕. กาลัญญุตา รู๎จักกาลเวลา  
   ๖. ปริสัญญุตา รู๎จักชุมชน สังคม  
   ๗. ปุคคสัญญุญา รู๎จักบุคคล  
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  คุณธรรม ๗ ประการอันเป็นคุณสมบัติภายในตัวผู๎นํา ซึ่งมีคุณสมบัติทั้ง ๗ ประการนี้ เป็น
องค์ประกอบและปจัจยัที่เกี่ยวข๎องกันอยํางสมบูรณ์ ที่จะทําให๎ผู๎นําสามารถจัดการ สามารถปฏิบัติการ
ในภาระงานทุกอยํางให๎บรรลุผลสําเร็จได๎ตามเปูาหมาย 

   ๑. สาระส าคัญของหลักสัปปุริสธรรม  
   ในการศึกษาสาระสําคัญของหลักสัปปุริสธรรมนี้  ผู๎วิจัยมุํงที่จะศึกษาให๎ทราบถึง
องค์ประกอบของหลักสัปปุริสธรรม ซึ่งมี ๗ ประการและในแตํละองค์ประกอบนั้นมีการอธิบายในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาอยํางไร ตลอดจนการศึกษาเพื่อให๎ทราบถึงหลักสัปปุริสธรรม ๗ สามารถนํามา
ประยุกต์ใช๎กับคุณสมบัติของผู๎นําได๎อยํางไร  ดังนั้นผู๎ วิจัยจึงได๎นําตัวอยํางที่ปรากฏในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเป็นต๎นวํา พระสูตร ชาดก มาแสดงเพื่อให๎ทราบถึงเนื้อหาที่สําคัญของหลักธรรมในข๎อ
นั้นๆ ดังนี ้
    ๑) ธัมมัญญุตา (รู๎หลักและรู๎จักเหตุ) คือรู๎หลักการและกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลาย
ที่ตนเข๎าไปเกี่ยวข๎องในการดําเนินชีวิต การปฏิบัติกิจหน๎าที่ และการดําเนินกิจการตํางๆ รู๎เข๎าใจในสิ่ง
ที่ตนจะต๎องประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล เชํน รู๎วําตําแหนํงฐานะ อาชีพการงานของตน มีหน๎าที่และ
ความรับผิดชอบอยํางไร มีอะไรเป็นหลักการจะต๎องทาํอะไรอยํางไร จึงจะเป็นเหตุใหบ๎รรลถึุงผลสาํเรจ็
ที่เป็นไปตามหน๎าที่ และความรับผิดชอบนั้นๆ ตลอดจนข้ันสูงสุด คือรู๎เทําทันกฎธรรมดา หรือหลักความ
จริงของธรรมชาติเพื่อปฏิบัติตํอชีวิตอยํางถูกต๎องมีจิตใจเป็นอิสระไมํตกเป็นทาสของโลกและชีวิตนั้น 
    ๒) อัตถัญญุตา (รู๎ความมุํงหมายและรู๎จักผล) คือรู๎ความหมายและความมุํงหมาย
ของหลักการที่ตนปฏิบัติ เข๎าใจวัตถุประสงค์ของกิจการที่ตนกระทํา รู๎วําหลักการนั้นๆ มีความมุํง
หมายอยํางไร รู๎วําที่ตนทําอยํางนั้นๆ ดําเนินชีวิตอยํางนั้นเพื่อประสงค์ประโยชน์อะไรหรือควรจะได๎
บรรลุถึงผลอะไร ที่มีหน๎าที่ตําแหนํงฐานะ การงานอยํางนั้น เขากําหนดวางกันไว๎เพื่อความมุํงหมาย
อะไร กิจการที่ตนทําอยูํขณะนี้เมื่อทําไปแล๎วจะบังเกิดผลอะไรบ๎าง เป็นผลดีหรือผลเสียอยํางไร เป็น
ต๎น ตลอดจนถึงข้ันสูงสุด คือรู๎ความหมายของคติธรรมและประโยชน์ที่เป็นสาระของชีวิต 
    ๓) อัตตัญญุตา (รู๎จักตน) คือรู๎จักพอดี เชํน รู๎จักประมาณในการบริโภครู๎จัก
ประมาณในการใช๎จํายทรัพย์ รู๎จักความพอเหมาะพอดีในการพูด การปฏิบัติกิจและทําการตํางๆ 
ตลอดจนการพักผํอนหลับนอน และการสนุกสนานรื่นเริงตํางๆ 
    ๔) มัตตัญญุตา (รู๎จักประมาณ) คือรู๎จักพอดี เชํน รู๎จักประมาณในการบริโภค
รู๎จักประมาณในการใช๎จํายทรัพย์ รู๎จักความพอเหมาะพอดีในการพูด การปฏิบัติกิจและทําการตํางๆ 
ตลอดจนการพักผํอนหลับนอน และการสนุกสนานรื่นเริงตํางๆ 
    ๕) กาลัญญุตา (รู๎จักกาล) คือรู๎การเวลาอันเหมาะสมและระยะเวลาที่พึงใช๎ใน
การประกอบกิจ กระทาํหน๎าที่การงานปฏิบัติงานปฏิบัติการตํางๆ และเกี่ยวข๎องกับผู๎อื่น เชํน รู๎วําเวลา
ไหนควรทําอะไร และทําให๎ตรงเวลา ให๎เป็นเวลา ให๎เหมาะเวลา ให๎ถูกเวลา เป็นต๎น 
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    ๖) ปริสัญญุตา (รู๎จักชุมชน) คือ รู๎จักถ่ิน รู๎จักที่ประชุมชนและชุมชน รู๎กาลอัน
ควรประพฤติปฏิบัติในถ่ินชุมชน และตํอชุมชนน้ันวํา ชุมชนน้ีเมื่อเข๎าไปหาควรต๎องทํากิริยาอยํางนี้ควร
ต๎องพูดอยํางนี้ ชุมชนน้ีมีระเบียบวินัยอยํางนี้ มีวัฒนธรรมประเพณีอยํางนี้ มีความต๎องการอยํางนี้ ควร
เกี่ยวข๎อง ควรต๎องสงเคราะห์ ควรรับใช๎ ควรบําเพ็ญประโยชน์ให๎อยํางนั้นๆ เป็นต๎น  
    ๗) ปุคคลัญญุตา (รู๎จักบุคคล) คือ รู๎จัก และเข๎าใจ ความแตกตํางแหํงบุคคลวํา
โดยอัธยาศัยความสามารถและคุณธรรม เป็นต๎น ใครๆ ยิ่งหรือหยํอนอยํางไร และรู๎จักที่จะปฏิบัติตํอ
บุคคลอื่นๆ ด๎วยดีวําควรจะคบหรือไมํได๎คติอะไรจะสัมพันธ์เกี่ยวข๎อง จะใช๎ จะยกยํอง จะตําหนิ หรือ
จะแนะนําสั่งสอนอยํางไรจึงจะได๎ผลดี เป็นต๎น๘๙ 
   มีข๎อธรรมจากสัปปุริสสูตรอังคุตตรนิกายจตุกกนิบาต กลําวถึงการแสดงออก หรือ
พฤติกรรมของสัตบุรุษ (ผู๎มีคุณธรรม) ไว๎ดังนี้คือ ภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด๎วยธรรม ๔ ประการ
พึงทราบวําเป็นสัตบุรุษธรรม ๔ ประการอะไรบ๎างคือ 
    ๑) สัตบุรุษในโลกนี้ถึงถูกใครถามก็ไมํเปิดเผยข๎อเสียของบุคคลอื่น ไมํจําเป็นต๎อง
พูดถึงสัตบุรุษผู๎ไมํถูกถามและสัตบุรุษผู๎ถูกถามก็ตอบปัญหาอ๎อมค๎อมหนํวงเหนี่ยวกลําวถึงข๎อเสียของ
บุคคลอื่นอยํางไมํละเอียดเต็มที่นี้พึงทราบวํา “ผู๎นี้เป็นสัตบุรุษ” 
    ๒) สัตบุรุษถึงไมํถูกใครถามก็เปิดเผยข๎อดีของบุคคลอื่น ไมํจําเป็นต๎องพูดถึง
สัตบุรุษผู๎ถูกถามและสัตบุรุษผู๎ถูกถามก็รีบตอบปัญหาไมํอ๎อมค๎อมไมํหนํวงเหนี่ยวกลําวสรรเสริญข๎อดี
ของบุคคลอื่นอยํางละเอียดเต็มที่นี้พึงทราบวํา “ผู๎นี้เป็นสัตบุรุษ” 
    ๓) สัตบุรุษถึงไมํถูกใครถามก็เปิดเผยข๎อเสียของตน ไมํจําเป็นต๎องพูดถึงสัตบุรุษผู๎
ถูกถามและสัตบุรุษผู๎ถูกถามก็รีบตอบปัญหาไมํอ๎อมค๎อมไมํหนํวงเหนี่ยวกลําวข๎อเสียของตนอยําง
ละเอียดเต็มที่นี้พึงทราบวํา “ผู๎นี้เป็นสัตบุรุษ” 
    ๔) สัตบุรุษถึงไมํถูกใครถามก็ไมํเปิดเผยข๎อดีของตน ไมํจําเป็นต๎องพูดถึงสัตบุรุษผู๎
ไมํถูกถามและสัตบุรุษผู๎ถูกถามก็รีบตอบปัญหาอ๎อมค๎อมหนํวงเหนี่ยวกลําวสรรเสริญข๎อดีของตนอยําง
ไมํละเอียดเต็มที่นี้พึงทราบวํา “ผู๎นี้เป็นสัตบุรุษ”๙๐   
  จากหลักสัปปุริสธรรมผู๎วิจัยทบทวนเพื่อเป็นสํวนหนึ่งของหลักธรรมสําหรับพัฒนาภาวะ
ผู๎นําสามารถนํามาสรุปเป็นแนวคิดเพื่อรูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อ
พัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนลําง ดังตารางตํอไปนี้ 
 

                                                             

๘๙ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๓, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๗/๔๐๐, ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๐๕-๑๐๗/๑๒๕-๑๓๑, 
อง.ฺสตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๘/๑๔๓-๑๔๖. 

๙๐อง.ฺจตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๗๓/๑๑๙. 
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ตารางท่ี ๒.๑๖ หลักสัปปุริสธรรม 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย ผู๎นําที่ประกอบด๎วยหลักธรรมของสัตบุรุษ ยํอมจะชํวยให๎มี
วิสัยทัศน์รอบด๎าน คือมองเห็นหลักการวิธีการสามารถตั้ง
เปูาประสงค์ได๎โดยรู๎วําตนเองหรือองค์กรมีสถานะอยํางไร
สามารถประมาณการหรือคาดการในการทํางานได๎ 
โดยเฉพาะการรูเวลาไหนควรเวลาไหนไมํควร รู๎วําบุคลากร
ของตนโดยภาพรวมเป็นอยํางไรความสามารถเฉพาะตน
ของแตํละคนเป็นอยํางไร 

 
 ๒.๔.๔ หลักสังคหวัตถุ ๔ 
  หลักสังคหวัตถุ ๔ เป็นหลักพุทธธรรมที่สอดคล๎อง และสามารถสํงเสริมการพัฒนาภาวะ
ผู๎นําจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในอังคุตรนิกาย หัตถกสูตร ได๎
กลําวถึงสังคหวัตถุธรรม ไว๎ ดังนี ้

  สมัยหนึ่ง พระผู๎มีพระภาคประทับอยูํ ณ อัคคาฬวเจดีย์ใกล๎เมืองอาฬวี ครั้งนั้น หัตถก
อุบาสกชาวเมืองอาฬวี มีอุบาสกประมาณ ๕๐๐ คนแวดล๎อม เข๎าไปเฝูาพระผู๎มีพระภาค ถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแล๎วนั่ง ณ ที่ควรสํวนข๎างหนึ่ง ครั้นแล๎ว พระผู๎มีพระภาคได๎ตรัสถามหตัถกอุบาสกชาวเมือง
อาฬวีวํา ดูกรหัตถกะ บริษัทของทํานน้ีใหญํ ก็ทํานสงเคราะห์บริษัทใหญํ นี้อยํางไร 
  หัตถกอุบาสกชาวเมืองอาฬวีกราบทูลเลําถวายแกํพระผู๎มีพระภาควําได๎ใช๎สังคหวัตถุ ๔ 
ประการ ในการสงเคราะห์บรษัิทใหญขํนาดนี ้คือคนควรสงเคราะห์ด๎วยทาน ก็สงเคราะห์ด๎วยทาน คน
ผู๎นี้ควรสงเคราะห์ด๎วยวาจาอํอนหวาน ก็สงเคราะห์ด๎วยวาจาที่อํอนหวาน ผู๎นี้ควรสงเคราะห์ด๎วยการ
ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ ก็สงเคราะห์ด๎วยการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ ผู๎นี้ควรสงเคราะห์ด๎วย
การวางตัวเสมอก็สงเคราะห์ด๎วยการวางตัวเสมอ คําพูดของอุบาสกซึ่งเป็นคนมีทรัพย์จึงมีน้ําหนัก 
  พระผู๎มีพระภาค ทรงตรัสชมวําวิธีนี้เป็นอุบายที่จะสงเคราะห์บริษัท จํานวนมากได๎จริงอยูํ
ใครก็ตามที่สงเคราะหบ์รษัิทจํานวนมากในอดีตกาลก็ลว๎นแตํสงเคราะหด์๎วยสังคหวัตถุ ๔ ใครก็ตาม  ที่
จักสงเคราะห์บริษัทจํานวนมากในอนาคตกาล ก็ต๎องสงเคราะห์ด๎วยสังคหวัตถุ๔ ประการนี้เอง    ใคร
ก็ตามที่กําลังสงเคราะห์บริษัทจํานวนมากในปัจจุบัน ก็ล๎วนแตํสงเคราะห์ด๎วยสังคหวัตถุ ๔ ประการนี้
เอง๙๑พระพุทธเจ๎าตรัสถึงสังคหวัตถุ ๔ ไว๎วํา“ดูกรภิกษุทั้งหลายสังคหวัตถุ ๔ ประการนี้ ๔ ประการ
เป็นไฉน คือ ทาน การให๎ ๑ เปยยวัชชะ ความเป็นผู๎มีวาจานํารัก ๑ อัตถจริยา ความประพฤติ

                                                             
๙๑อฺง.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๒๔/๒๖๗. 



๗๒ 

 

ประโยชน์ ๑ สมานัตตตา ความเป็นผู๎มีตนเสมอ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้แล การให๎ ๑ 
ความเป็นผู๎มีวาจานํารัก ๑ ความประพฤติประโยชน์ในโลกนี้ ๑ ความเป็นผู๎มีตนสม่ําเสมอในธรรม
นั้นๆ ตามสมควร ๑ ธรรมเหลําน้ันแลเป็นเครื่องสงเคราะห์โลกประดุจสลักเพลาควบคุมรถที่แลํนไป
อยูํไว๎ได๎ฉะนั้น ถ๎าธรรมเครื่องสงเคราะห์เหลํานี้ไมํพึงมีไซร๎ มารดาหรือบิดาไมํพึงได๎ความนับถือหรือ
บูชาเพราะเหตุแหํงบุตร  ก็เพราะเหตุที่บัณฑิตพิจารณาเห็นธรรมเครื่องสงเคราะห์เหลําน้ี ฉะนั้น พวก
เขาจึงถึงความเป็นใหญํและเป็นทีน่ําสรรเสริญ”สังคหวัตถุ ๔ คือ ทาน (การให๎) เปยยวัชชะ (วาจาเป็น
ที่รัก) อัถจริยา (การประพฤติประโยชน์) สมานัตตตา (การวางตนสมํ่าเสมอ) อยูํเป็นประจํา เมื่อจุติ
จากเทวโลกมาแล๎ว บุญที่เกิดจากการให๎ทานเป็นประจํา จะทําให๎ได๎ลักษณะมหาบุรุษ คือ มีฝุามือ 
และฝุาเท๎าอํอนนุํม และมีเส๎นที่ข๎อพระองคุลีจดกันเป็นรูปตาขํายงดงามนําดูนําชม และบุญที่เกิดจาก
การใช๎ปิยวาจาน้ัน จะทําให๎มีพระชิวหาใหญยําว และมีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหมตรัสดุจเสียงร๎องของ
นกการเวก๙๒ ความหมายของสังคหวัตถุ ๔ หมายถึงเครื่องยึดเหนี่ยว คือ ยึดเหนี่ยวใจบุคคล และ
ประสานหมูํชนไว๎ในสามัคคี หลักการสงเคราะห์ ดังมีหลักพระธรรมที่พระผู๎มีพระภาคเจ๎าได๎ตรัสไว๎ใน
หลักธรรมที่ช่ือวํา “สังคหวัตถุธรรม (ธรรมที่เป็นที่ตั้งของความยึดเหนี่ยว) ๔ ประการ” ไว๎ดังนี  ๎ 
   ๑. ทาน (การให๎) คือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผํ กลําวคือ การแบํงปันชํวยเหลือซึ่งกันและกัน
ด๎วยสิ่งของตลอดถึงให๎ความรู๎ และแนะนําสั่งสอน 
   ๒. เปยยวัชชะ (วาจาเป็นที่รัก) กลําวคือ การกลําวคําสุภาพไพเราะอํอนหวานสมาน
สามัคคีให๎เกิดไมตรี และความรักใครํนับถือ ตลอดถึงคําแสดงประโยชน์ประกอบด๎วยเหตุผลเป็น
หลักฐานจูงใจให๎นิยมยินดี 
   ๓. อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์) กลําวคือ การขวนขวายชํวยเหลือกิจการ
บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดจนชํวยแก๎ ไขปรับปรุงสํงเสริมในทางจริยธรรม 
   ๔. สมานัตตตา (การวางตนสมํ่าเสมอ) กลําวคือ การวางตนให๎เสมอต๎นเสมอปลาย 
ปฏิบัติ สมํ่าเสมอกันในชนช้ันทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์โดยรํวมรับรู๎ รํวมแก๎ไขตลอดถึงวางตน
เหมาะแกํฐานะ ภาวะบุคคลเหตุการณ์ และสิ่งแวดล๎อม ถูกต๎องตามธรรมในแตํละกรณี  

  นอกจากนี้นักวิชาการ นักคิด นักเขียน ได๎กลําวถึงคุณสมบัติสําหรับการบริหารคนใน
หนังสือ “พุทธธรรม” ไว๎ในหัวข๎อธรรมที่วําด๎วยสังคหวัตถุ ๔ คือ หลักการสงเคราะห์เพื่อยึดเหนี่ยวใจ
คน และประสานสังคมไว๎ในสามัคคีซึ่งเป็นหลักธรรมสําหรับแสดงน้ําใจตํอกันระหวํางคนทั่วไปมี  ๔ 
ประการคือ๑) ทานคือการเผื่อแผํแบํงปัน ๒) ปิยวาจาคือการพูดอยํางรักกัน ๓) อัตถจริยาคือการทํา
ประโยชน์  แกํเขา และ ๔) สมานัตตตาคือการเอาตัวเข๎าสมานหรือความเป็นผู๎มีตนสม่ําเสมอหมายถึง
การทําตัวให๎เข๎ากับเขาได๎ไมํถือตัวรํวมสุขรํวมทุกข์กันนับวําเป็นคุณธรรมสําคัญยิ่งสําหรับผู๎บริหารพึง

                                                             
๙๒พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), หลักพุทธธรรม, หน๎า ๗๓๒. 



๗๓ 

 

ยึดถือไว๎เป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารคนในองค์กรของตน ๙๓ และได๎อธิบาย
ความหมายเพิ่มเติมวําสังคหวัตถุ ๔ หมายถึง ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวคือยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสาน
หมูํชนไว๎ในสามัคคีหลักการสงเคราะห์ ๑) ทานการให๎คือเอื้อเฟื้อเผื่อแผํเสียสละแบํงปันชํวยเหลือกัน
ด๎วยสิ่งของตลอดถึงให๎ความรู๎และแนะนําสั่งสอน ๒) ปิยวาจาหรือเปยยวัชชะวาจาเป็นที่รักวาจา
ดูดดื่มน้ําใจหรือวาจาซาบซึ้งใจคือกลําวคําสุภาพไพเราะอํอนหวานสมานสามัคคีให๎เกิดไมตรีและความ
รักใครํนับถือตลอดถึงคําแสดงประโยชน์ประกอบด๎วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให๎นิยมยอมตาม ๓) 
อัตถจริยาการประพฤติประโยชน์คือขวนขวายชํวยเหลือกิจการบําเพ็ญสาธารณ ประโยชน์ตลอดถึง
ชํวยแก๎ไขปรับปรุงสํงเสริมในทางจริยธรรม ๔) สมานัตตตาความมีตนเสมอคือทําตนเสมอด๎วยปลาย
ปฏิบัติสม่ําเสมอกันในชนทั้งหลายและเสมอในสุขทุกข์โดยรํวมรับรู๎รํวมแก๎ไขตลอดถึงวางตนเหมาะแกํ
ฐานะภาวะบุคคลเหตุการณ์และสิ่งแวดล๎อมถูกต๎องตามธรรมในแตํละกรณี โดยภาพรวมจากการมอง
ธรรมะที่เปรียบเหมือนยารักษาโรค นักวิชาการทํานเดิม ไดอ๎ธิบายเพิ่มเติมวํา สังคหวัตถุ วําหมายถึง
ธรรมอันเป็นที่ตั้งแหํงความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกันอันเป็นไปเพื่อการสงเคราะห์กันซึ่งมีอยูํ  ๔ 
ข๎อ คือ๙๔ 
   ๑. ทาน หมายถึง การให๎การเฉลี่ยเผื่อแผํแกํกันและกันซึง่เป็นข๎อสาํคัญเพราะวําทุกๆ 
คนน้ันยํอมต๎องการความชํวยเหลือจากกันและกันอยูํในด๎านตํางๆในด๎านวัตถุเชํน ทรัพย์สินเงินทอง
เครื่องอุปโภคบริโภคตํางๆ ในด๎านกําลังกายชํวยกระทํากิจการของกันและกันทางกายในด๎านวาจา
พูดจาชํวยเหลือกันในเรื่องที่ควรพูดจาในด๎านสติปัญญาชํวยให๎ความรู๎ให๎การแนะนําในข๎อที่ควรจะ
แนะนําตํางๆ การให๎การเฉลี่ยเผื่อแผํเจือจานทุกคนทั้งผู๎ใหญํทั้งผู๎น๎อยตํางก็ควรมีทานคือการให๎
ชํวยเหลือกันผู๎ใหญํให๎การชํวยเหลอืผูน๎๎อยผูน๎๎อยให๎การชํวยเหลอืผูใ๎หญํด๎วยมีจติใจมุํงที่จะชํวยให๎บรรลุ
ถึงประโยชน์ที่ต๎องการหรือเพื่อที่จะให๎พ๎นจากอุปสรรคขัดข๎องทั้งหลาย 
   ๒. ปิยวาจา หมายถึง การเจรจาถ๎อยคําซึ่งเป็นที่รักที่จับใจแกํกันและกันอันเป็น
ถ๎อยคําสุภาพเพราะวาจาที่พูดออกไปนั้นถ๎าเป็นวาจาที่ไมํสุภาพไมํเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นวาจาที่อาจ
เสียดแทงน้ําใจของผู๎อื่นทําให๎ผู๎อื่นเสียใจเจ็บใจไมํสบายใจเพราะฉะนั้นจึงสมควรที่ทุกคนจะต๎องมีสติ
ควบคุมใจควบคุมวาจาที่จะพูดออกไปให๎เป็นวาจาที่สุภาพที่เหมาะสมแม๎วําในบางคราวต๎องทํางาน
เหน็ดเหนื่อยก็ตามสิ่งที่จะเป็นเครื่องในการควบคุมการพูดของเราให๎ไพเราะก็คือสตินั่นเองดังนั้นการ
พูดหรือการแสดงออกทุกครั้งต๎องมีสติอยํูเสมอ 
   ๓. อัตถจริยา หมายถึง การประพฤติประโยชน์ตํอกันและกันคือการทําสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ตํอสถาบันเชํนโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัสังคมที่ตนอาศัยอยูํตลอดถึงประเทศชาติสิ่งใดที่เป็น

                                                             
๙๓เรื่องเดียวกัน, หน๎า ๖๓๕, ๗๗๘. 
๙๔บุญสิริ ชวลิตธํารง, ธรรมโอสถ, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๙), หน๎า ๓๑. 



๗๔ 

 

โทษก็ควรละเว๎นไมํกระทําการประพฤติตนให๎เป็นประโยชน์สามารถปฏิบัติได๎ทั้งกายวาจาและใจในทุก
เวลาทุกโอกาส 
   ๔. สมานัตตตา หมายถึง ความเป็นผู๎วางตนสม่ําเสมอหรือเสมอต๎นเสมอปลาย      
ซึ่งหมายถึงการรักษาระเบียบวิจัยอันใดที่ทุกคนพึงปฏิบัติทั้งผู๎ใหญํทั้งผู๎น๎อยตามหน๎าที่ที่บัญญัติเอาไว๎
เป็นระเบียบของสถานที่ของหนํวยงานเชํนกฎระเบียบของสถาบันการศึกษากฎระเบียบของสถานที่
ราชการตํางๆเป็นต๎นตลอดถึงกฎหมายบ๎านเมืองในทางพระพุทธศาสนาก็คือพระวินัยบัญญัติสําหรับ
พระภิกษุทั้งหลายนั้นเองจากการทบทวนหลักธรรมสําหรับภาวะผู๎ทางพระพุทธศาสนา ได๎แกํ
หลักสังคหวัตถุ ๔ เป็นธรรมเพื่อการยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่กลําวถึงผู๎นํา ซึ่งได๎ศึกษาถึงความหมายของ
ภาวะผู๎นําตลอดถึงการกําเนิด บทบาทหน๎าที่ อํานาจของผู๎นํา ทําให๎ทราบถึงภาพรวมของผู๎นําหรือ
ภาวะผู๎นําในด๎านตํางๆ โดยเฉพาะคุณลักษณะของภาวะผู๎นํา ในรายละเอียดเฉพาะด๎านวํา หลักธรรม
สําหรับพัฒนาภาวะผู๎นํา ในกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ควรมีลักษณะใดบ๎าง ผู๎วิจัยได๎หลักธรรมสําหรับ
ภาวะผู๎นํา โดยภาพรวมมา เพื่อให๎ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ พิจารณาวํา   จะบูรณาการหมวดไหน 
เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํา 
  หลักสังคหวัตถุ ๔ เป็นหลักแหํงการสมานสามัคคี เป็นหลักแหํงการอยูํรํวมกัน และแสดง
น้ําใจไมตรีที่ดีตํอกันในองค์กร การเรียนรู๎รํวมกันน้ันต๎องอาศัยหลกัการของการแบํงปันความรูใ๎ห๎แกกํนั 
โดยการใช๎ หลักทาน คือการให๎หรือแบํงปันใหผ๎ู๎อืน่ได๎มีหรอืได๎รับในสิง่ทีต่นมี แลกเปลี่ยนเรยีนรู๎กนั ไมํ
หวงความรู๎ที่ตนมี รู๎สิ่งใดที่จะเกิดประโยชน์ตํอเพื่อนรวํมงานหรือองค์กรหรอืค๎นพบองค์ความรู๎ใหมํๆ  ก็
ถํายทอดให๎เพื่อนรํวมงานในองค์กรได๎รับรู๎หรือเรียนรู๎ด๎วย เพื่อให๎เกิดการพัฒนาองค์ความรู๎นั้นๆ โดย
การใช๎วาจาประสานไมตรี ด๎วย หลักปิยวาจา คือ การพูดจาด๎วยถ๎อยคําที่ไพเราะอํอนหวาน พูดด๎วย
ความจริงใจ ไมํพูดหยาบคาย ก๎าวร๎าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ และเหมาะสมกับกาลเทศะ เจรจากัน
ดัวยไมตรี และความปรารถนาดีตํอกันซึ่งจะเป็นผลดีตํอการยอมรับกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ใน
การทํางานรํวมกันหรือเรียนรู๎รํวมกัน จะต๎องชํวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน และกันเพื่อให๎เกิดผลดีตํอการ
ทํางาน และเพิ่มพูนการเรียนรู๎ด๎วยการใช๎ หลักอัตถจริยา ซึ่งเป็นหลักของการสงเคราะห์กัน รํวมแรง
รํวมใจที่จะพัฒนาทีมงานที่มีอุดมการณ์เหมือนกันไปสูํเปูาหมายเดียวกัน มีการพัฒนาทีมงานให๎มี
คุณภาพอยํางตํอเนื่องสม่ําเสมอด๎วยหลักสมานัตตา หมายถึง การเป็นผู๎มีความสม่ําเสมอ หรือมีความ
ประพฤติเสมอต๎นเสมอปลาย ทํางานรํวมกันทุกคนจะต๎องไมํถือตัว มีความเสมอภาค วางตนเสมอต๎น
เสมอปลาย ทําตนให๎เป็นที่นํานับถือ และนําให๎ความรํวมมือชํวยเหลือ เพื่อทํางานรํวมกันอยํางมี
ความสุข เกิดการเรียนรู๎รํวมกันเป็นทีมอยํางสร๎างสรรค์ เพื่อให๎ทีมงานมีการพัฒนาปรับปรุงอยําง
ตํอเนื่อง 



๗๕ 

 

  จากหลักสังคหวัตถุ ๔ ผู๎วิจัยสามารถสังเคราะห์ นํามาเป็นแนวคิดหลักเพื่อรูปแบบการ
เสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน  ภาคเหนือตอนลําง ดังตาราง
ตํอไปนี ้
ตารางท่ี ๒.๑๗ หลักสังคหวัตถุ ๔ สําหรับพัฒนาภาวะผู๎นํา 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
อังคุตรนิกาย หัตถกสูตร หลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นทางที่จะนําองค์กรให๎เกิด

การพัฒนา สร๎างประสิทธิภาพของผู๎นําให๎สําเร็จบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และนําไปประยุกต์ ใช๎ ให๎ ถูกต๎องอยําง
เหมาะสมกับองค์กรหรือสังคมที่ตนนําหรือปกครองอยูํ 
และจะเป็นผู๎นําที่ดีที่พึงประสงค์  คือ มีทั้ งความรู๎ ดี 
ความสามารถดี และความประพฤติดี อันเป็นภาวะผู๎นําที่
เหมาะสมกับผู๎นําในยุคปัจจุบันที่ต๎องการผู๎นําที่มีธรรม มี
วิสัยทัศน์  

บุญสิริ ชวลิตธํารง 
(๒๕๒๙, หน๎า ๓๑). 
 

หลักทาน คือการให๎หรือแบํงปันให๎ผู๎อื่นได๎มีหรือได๎รับใน
สิ่งที่ตนมี แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กัน ไมํหวงความรู๎ที่ตนมี  
หลักปิยวาจา  คือ การพูดจาด๎วยถ๎อยคําที่ ไพเราะ
อํอนหวาน พูดด๎วยความจริงใจ ไมํพูดหยาบคาย ก๎าวร๎าว 
พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ และเหมาะสมกับกาลเทศะ 
เจรจากันดัวยไมตรี  
หลักอัตถจริยา หมายถึง เป็นหลักของการสงเคราะห์กัน 
รํวมแรงรํวมใจที่จะพัฒนาทีมงานที่มีอุดมการณ์เหมือนกัน
ไปสูํเปูาหมายเดียวกัน มีการพัฒนาทีมงานให๎มีคุณภาพ
อยํางตํอเนื่องสม่ําเสมอ 
หลักสมานัตตา หมายถึง การเป็นผู๎มีความสม่ําเสมอ หรือ
มีความประพฤติเสมอต๎นเสมอปลาย ทํางานรํวมกันทุกคน
จะต๎องไมํถือตัว มีความเสมอภาค วางตนเสมอต๎นเสมอ
ปลาย ทําตนให๎เป็นที่นํานับถือ  

 
 
 



๗๖ 

 

๒.๔.๑  ความหมายของภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรม 

 ทางพระพุทธศาสนานักวิชาการได๎ให๎ความหมายของผู๎นําและภาวะผู๎นําตามหลักพุทธ
ธรรม เป็นที่ยอมรับและนักวิจัยหลาย ๆ ทํานได๎เสนอไว๎ดังนี้ 
 พระนักวิชาการบางทําน กลําววํา ผู๎นํา คือ คําวํา ประมุข มาจากคําวํา ปะ แปลวํา 
ทั้งหมดทั้งสิ้น และมุขะ แปลวํา หน๎า รวมเป็น ปมุขะ มีความหมายวํา หนํวยออกหน๎าทั้งหมดทั้งสิ้น 
คือลักษณะแหํงผู๎นํานั้นเอง เป็นการนําอยํางสัตบุรุษ๙๕สํวนพระนักวิชาการบางทํานกลําววํา ผู๎นํา 
ในทางนี้ในทางบ๎านเราเรียกวํา หัวหน๎าคน หรือผู๎นําคน และเราก็มักจะใช๎ภาษาอังกฤษ วํา Leader 
แปลวํา ผู๎นํา ภาวะของผู๎นํานั้นจะต๎องมีภาวะผู๎นํา จะต๎องเป็นหัวหน๎าคน เป็นหัวคิดของคน เป็นหัวใจ
ให๎แกํคน หรือกุมหัวใจคนไว๎ นี่คือ ภาวะผู๎นําที่สมบูรณ์แบบ๙๖ 
 ในขณะเดียวกัน มีพระนักวิชาการบางทํานกลําววํา ผู๎นํา ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวํา 
“Leadership” ซึ่งมีความหมายในทํานองเดียวกันวํา“Being a leader ; power of leading, the 
qualities of a leader” หมายถึง ผู๎นําไปสูํสิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์แกํมหาชนการนําไปในทางช่ัว 
ต่ํา เสียหาย เชํน เป็นหัวหน๎าโจรพาลูกน๎องไปปล๎นหรือลักขโมย หรือการตั้งตนเป็นหัวหน๎าไปพาคน
ค๎ายาเสพติด ก็คงไมํนับวําเป็นผู๎นําหรือมีภาวะผู๎นํา เพราะไมํสัมพันธ์กับเปูาหมายที่ดีงาม และมิได๎
ตั้งอยูํบนฐานแหํงศีลธรรม คุณธรรม และสติปัญญา๙๗

 

นอกจากนี้ ยังมีการกลําววํา ผู๎นํา คือผู๎ชักพาให๎คนอื่นเคลื่อนไหวหรือกระทําการทิศทาง
ที่ผู๎นํากําหนดเปูาหมายไว๎ หลายคนมีบทบาทเป็นผู๎นํากันอยูํแล๎ว เชํนเป็นผู๎นําองค์กร ผู๎นําสมาคม 
ผู๎นําวัดและแม๎กระทั้งหัวหน๎าครอบครัวก็จัดวําเป็นผู๎นํา๙๘

 

 ผู๎วิจัยได๎สังเคราะห์ประมวลแนวคิดหลักพุทธธรรม เพื่อรูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํา
กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนลํ าง โดยมีหลักแนวคิดที่เกี่ยวข๎อง
สามารถสรุปได๎ดังตารางตํอไปนี้   
 
 
 

                                                             
๙๕พุทธทาส อินทปัญโญ, ธัมมิกสังคมนิยม DHAMMIC SOCIALISM,    )กรุงเทพมหานคร  : บริษัท 

ตถตา พับลิเคชั่น จํากัด, ๒๕๔๘(, หน๎า ๒๑๒. 
๙๖พระราชวิจิตรปฎิภาณ    )สุนทร ญาณสุนทโร ( , ผู้น าคัมภีร์นักบริหารต านานนักปกครอง ,  

พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร :  บริษัท สํานักพิมพ์เลี่ยงเซียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จํากัด, ๒๕๕๕), หน๎า ๓๔. 
 ๙๗พระศรีปริยัติโมลี )สมชัย กุสลจิตฺโต( , พุทธศาสนาประยุกต์ สงฆ์ผู้น าสังคม, (กรุงเทพมหานคร    :
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘(, หน๎า ๕๓. 
 ๙๘พระเทพโสภณ )ประยูร ธมฺมจิตฺโต( , พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วินต๎า โปรดักส์, 
๒๕๔๕), หน๎า ๓๕. 



๗๗ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๘ หลักธรรมสําหรับการพัฒนาภาวะผู๎นํา 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พุทธทาส อินทปญฺโญ,  

(๒๕๔๘, หน๎า ๒๑๒). 
ลักษณะแหํงผู๎นํานั้นเอง เป็นการนําอยํางสัตบุรุษ 

พระราชวิจิตรปฎิภาณ (สุนทร ญาณสุนฺทโร) 
(๒๕๕๕, หน๎า ๓๘). 

ผู๎นํา ภาวะของผู๎นํานั้นจะต๎องมีภาวะผู๎นํา จะต๎อง
เป็นหัวหน๎าคน เป็นหัวคิดของคน เป็นหัวใจให๎แกํ
คน หรือกุมหัวใจคนไว๎ นี่คือ ภาวะผู๎นําที่สมบูรณ์
แบบ 

พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต) 
(๒๕๔๘, หน๎า ๕๓). 

ผู๎นํา คือผู๎ชักพาให๎คนอื่นเคลื่อนไหวหรือกระทํา
การทิศทางที่ผู๎นํากําหนดเปูาหมายไว๎ หลายคนมี
บทบาทเป็นผู๎นํากันอยูํแล๎ว เชํนเป็นผู๎นําองค์กร 
ผู๎นํ าสมาคม ผู๎นํา วัดและแม๎กระทั้ งหั วหน๎า
ครอบครัวก็จัดวําเป็นผู๎นํา 

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
(๒๕๔๘,หน๎า ๓๔). 

ผู๎ ชักพาให๎คนอื่นเคลื่อนไหวหรือกระทําการ
ทิศทางที่ผู๎นํากําหนดเปูาหมายไว๎ 

 

๒.๔.๕ แนวคิดเก่ียวกับหลักภาวนา ๔ 
คําวํา ภาวนา กํอนที่จะแปลวํา เจริญ ภาวนาถ๎าแปลตามตัวอักษร แปลวํา การทําให๎

เป็นให๎มี หมายความวํา อันไหนที่ไมํเป็นก็ไมทําให๎เป็นข้ึน อันไหนที่ไมํมีก็ทําให๎มีขึ้นซึ่งหมายความเลย
ไปวํา การทําให๎เพิ่มพูนข้ึน ทําให๎กล๎าแข็งข้ึนอะไรพวกนี้ เราจึงแปลกันอีกความหมายหนึ่งวํา 
“ฝึกอบรม” คําวําฝึกอบรม ก็ไปใกล๎กับความหมายของคําวํา สิกขาเพราะฉะนั้น สิกขากับภาวนา จึง
เป็นคําที่ใช๎อยํางใกล๎เคียง บางทีเหมือนกันเลยทีเดียวนี้เป็นการเข๎ามาหาตัวหลักใหญํ ในการปฏิบัติ
ทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ๎าตรัสในคําสอนของพระพุทธองค์เพื่อใช๎คุณสมบัติของบุคคลทํานใช๎
ภาวิตสีโล ภาวิตจิตโต ภาวิตปัญโญ คือคําวํา ภาวนา เวลาใช๎เป็นคุณศัพท์ ภาวิตะ ภาวิตกาโย ผู๎มีกาย
ที่เจริญแล๎วหรอืฝึกอบรมแลว๎ ภาวิตสีโลผู๎มีศีลที่ฝึกอบรมแล๎วหรอืเจริญแล๎ว ภาวิตจิตโต ผู๎ที่จิตที่เจริญ
แล๎วหรือมีจิตที่ฝึกอบรมแล๎ว ภาวิตปัญโญ ผู๎ที่มีปัญญาที่เจริญแล๎ว หรือปัญญาที่ฝึกอบรมแล๎ว ถ๎าเป็น
คํานาม ๔ อันน้ีก็คือ  
 ๑. กายภาวนา คนเป็นภาวิตกาโย ตัวการการกระทําเป็นกายภาวนา 

 ๒. ศีลภาวนา คนเป็นภาวิตสีโล ตัวกระทําเป็นจิตภาวนา 

 ๓. จิตภาวนา คนเป็นภาวิตจิตโต ตัวกระทําเป็นจิตภาวนา 



๗๘ 

 

 ๔. ปัญญาภาวนา คนเป็นภาวิตปัญโญ ตัวกระทําเป็นปัญญาภาวนา๙๙
 

 นอกจากนั้น พระพรหมคุณาภรณ์ ได๎กลําวเพิ่มเติมอีกวํา ภาวนาแปลวํา การทําให๎มีข้ึน
เป็นข้ึน การเจริญ การบําเพ็ญเพราะวําการฝึกอบรมตามหลักพระพุทธศาสนามีสองอยําง คือ  
๑) สมถภาวนาฝึกอบรมให๎เกดิความสงบ ๒) วิปัสสนาฝึกอบรมปัญญาให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจเปน็จติ 
โดยรวม ก็คือ ๒ อยําง คือ ๑) จิตตะภาวนา การฝึกจิตใจให๎เจริญงอกงามด๎วยคุณธรรมความเข๎มแข็ง
มั่นคงเบิกบานสงบสุขผํองใสด๎วยความเพียรสติและสมาธิ ๒) ปัญญาภาวนา คือ การฝึกอบรมเจริญ
ปัญญาให๎รู๎และเข๎าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง๑๐๐

 

 ดังนั้น ภาวนา ตามความหมายก็คือ หลักธรรมที่ชํวยสํงเสริมให๎บุคคลมีแนวทางการ
พัฒนาที่ถูกต๎องโดยการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร๎าง ทําให๎ตนเกิดการเจริญพัฒนาข้ึนใน ๔ ด๎าน คือ การ
พัฒนาทางด๎านกาย  ศีล จิตและปัญญา ได๎แกํการสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งแวดล๎อมทางกายหรือ
วัตถุอยํางมีสติ  

จากแนวคิดเกี่ยวกับหลักภาวนา ๔  ผู๎วิจัยได๎สังเคราะห์เพื่อรูปแบบการเสริมสร๎างภาวะ
ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนลํางดังตํอไปนี ้
 

ตารางท่ี ๒.๑๙ แนวคิดเกี่ยวกับหลักภาวนา ๔  

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระธรรมปิฎก 

(ป.อ.ปยุตฺโต) 
(๒๕๔๐,หน๎า ๕๖). 

ภาวนาแปลวํา การทําให๎มี ข้ึน เจริญข้ึน การทําให๎ เพิ่มพูนข้ึน 
แข็งแรงข้ึน  

พระพรหมคุณาภรณ์  
(ป.อ.ปยุตฺโต) 
(๒๕๔๕,หน๎า ๗๕). 

การฝึกอบรมตามหลักพระพุทธศาสนามีสองอยําง คือ 

๑) สมถภาวนาฝึกอบรมให๎เกิดความสงบ  
๒) วิปัสสนาฝึกอบรมปัญญาให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจเป็นจิต 
โดยรวม ก็คือ ๒ อยําง คือ จิตตภาวนา การทําให๎จิตมีความผํองใส
เจริญงอกงามด๎วยคุณธรรม กับปัญญาภาวนา คือการเจริญให๎รู๎และ
เข๎าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง 

 
 
 

                                                             
๙๙พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร :

ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หน๎า ๕๑. 
๑๐๐พระพรหมคุณาภรณ์  )ป.อ.ปยุตฺ โต ( , พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ ,  

พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, )บริษัท เอส อาร์ พริ้นเตอร์แมสโปรดักส์ จํากัด , ๒๕๔๕(, หน๎า ๑๗๒. 



๗๙ 

 

๒.๔.๖ ภาวนา ๔ ท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก 

 ในคัมภีร์ที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาที่เรียกวํา พระไตรปิฎก ปรากฏมักแสดงอยูํในรูปที่
เป็นคุณสมบัติของบุคคลผู๎ที่ได๎เจริญกาย ศีล จิต และปัญญาแล๎ว ดังข๎อความสําคัญวํา 

 “พระผู๎มีพระภาค ช่ือวํา ทรงอบรมพระองค์แล๎ว ทรงเป็นภาวิตัตต์ หรือพระองค์ที่ทรง
เจริญหรือพัฒนาแล๎ว เป็นอยํางไร คือ พระผู๎พระภาคทรงอบรมพระวรกายแล๎ว อบรมศีล อบรมจิต 
อบรมปัญญา............ ขยายความตํอไปอีกวําทรงเจริญโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ๑๐๑” 

 สํวนในคัมภีร์อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาตร มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับภาวนา ๔ วํา ภิกษุผู๎ไมํได๎
เจริญกาย ศีล จิต ปัญญา จักไมํสามารถแนะนําผู๎อื่นให๎สามารถประพฤติในอธิศีล อธิจิต อธิปัญญาได๎
,ไมํสามารถแสดงธรรมอันเยี่ยมยอดที่สร๎างความปีตินําช่ืนชมแกํผู๎ฟังแตํกลับถลําลงสูํธรรมดํา ได๎แกํ 
แสดงธรรมเพื่อการแขํงดี เพื่อกลําวกระทบบุคคลอื่นหรือ เพื่อหวังลาภสักการะ ,ไมํสนใจ ไมํให๎
ความสําคัญในพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว๎แตํกลับช่ืนชมยินดีสนใจศึกษาในคํากลําวของ
บุคคลนอกพระพุทธศาสนา ,ประพฤติตนเป็นผู๎มักมาก เป็นตัวอยํางที่ไมํดีให๎คนรุํนหลังพากันทํา
ตาม๑๐๒ สํวนในขุททกนิกายธรรมบท มีเนื้อความที่กลําวถึง ภาวนา ๔ วํา เป็นคุณสมบัติที่มีคุณคํา
ให๎แกํบุคคล พระพุทธศาสนาให๎ความสําคัญกับการพัฒนาตน จึงเชิดชูบุคคลผู๎มีการพัฒนาแล๎ววําเป็น
บุคคลสูงสุด๑๐๓ขณะที่ในคัมภีร์อังคุตตรนิกาย จตุกกบาตร มีเนื้อความที่กลําวยกยํองบุคคลที่ปฏิบัติ
ตามภาวนา ๔ วําเป็นบุคคลที่ควรแกํการบูชา๑๐๔ ซึ่งการยกยํองเชํนน้ันเกิดคุณของภาวนา ๔ ที่เป็นผล
ของการฝึกตนน้ันเอง๑๐๕สํวนในคัมภีร์อังคุตตรนิกาย ปัญจจกนิบาตร มีเนื้อหากลําวถึง ภาวนา ๔ วํา 
ภิกษุไมํอบรมกาย ไมํอบรมจิต ไมํอบรมปัญญา ถ๎าเป็นพระเถระก็จักมักมาก มีความยํอหยํอนในการ
ปฏิบัติธรรม เป็นผู๎นําในการลํวงละเมิดอาบัตร ทอดทิ้งความสงัด ไมํทําความเพียร เพื่อบรรลุธรรม 
หรือทําให๎แจ๎งธรรมที่ยังไมํได๎ทําให๎แจ๎ง คนรุํนหลังก็จะถือเอาเป็นตัวอยําง หากทอดทิ้งภาวนา ๔ นี้ 
ภัยในอนาคตก็จะบังเกิดข้ึน๑๐๖ 
 จากเนื้อหาสาระทีส่ําคัญในพระไตรปิฎก ภาวนา ๔ ไมํได๎เป็นหลักธรรมสําหรับพระภิกษุ 
สามเณรเทํานั้นที่ต๎องประพฤติแตํบุคคลผู๎หวังการพัฒนาตน ให๎เป็นบุคคลผู๎ควรแกํการยกยํอง ควรที่
จะเป็นผู๎นํา ให๎ผู๎อื่นได๎เดินตาม เกิดจากการฝึกตนตามแบบภาวนา ๔ ซึ่งมีกายพัฒนา ศีลพัฒนา จิต

                                                             
๑๐๑ขุ .จู.(ไทย) ๓๐/๑๘/๑๑๕.  
๑๐๒องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๙/๑๔๕. 
๑๐๓ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๒๑/๑๑๓. 
๑๐๔องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๖/๕๙. 
๑๐๕ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๑๐๖/๖๓. 
๑๐๖องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๙/๑๒๑. 



๘๐ 

 

พัฒนา ปัญญาภาวนา บุคคลที่พัฒนาเชํนดังกลําวมาแล๎ว ควรแกํการยกยํองสรรเสริญ เป็นคนที่ผู๎ตาม
ควรเดินตาม 

จากภาวนา ๔ ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ผู๎วิจัยได๎สังเคราะห์เพื่อรูปแบบการเสริมสร๎าง
ภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนลําง ดังตํอไปนี้ 
ตารางท่ี ๒.๒๐ ภาวนา ๔ ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ขุททกนิกายจูฬวรรค พระพุทธเจ๎าทรงอบรมกาย อบรมศีล อบรมจิต อบรมปัญญา ด๎วย
ภาวนา ๔ 

อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาตร หลักธรรมนี้ไมํจําเพาะเจาะจงวํา เฉพาะพระภิกษุ ฆราวาสญาติโยม
สามารถนํามาประพฤติได๎ ผู๎ไมํประพฤติธรรมนี้ไมํสามารถบอกหรือ
วําสอนบุคคลอื่นให๎ประพฤติตามได๎ 

ขุททกนิกายธรรมบท คุณสมบัติที่มีคุณคําให๎แกํบุคคล พระพุทธศาสนาให๎ความสําคัญกับ
การพัฒนาตน จึงเชิดชูบุคคลผู๎มีการพัฒนาแล๎ววําเป็นบุคคลสูงสุด 

 
๒.๔.๗ ความส าคัญของหลักภาวนา ๔  

 นอกจากพระไตรปิฎกที่กลําวถึงภาวนา ๔ ดังกลําวแล๎ว ยังมีนักวิชาการทาง
พระพุทธศาสนาที่ได๎รับการยกยํองวําเป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา กลําวถึงภาวนา ๔ ไว๎วํา  
 ภาวนา เป็นคําในภาษาบาลี ที่มีรูปกิริยาศัพท์เป็น ภาเวติ มีความหมายตรงกับคําวํา 
วฑฺฒติ  ซึ่ งก็ คือ  วัฒนา หรือ การพัฒนา ที่ ใ ช๎ ในภาษาไทย คําวํา ภาวนา ในคําสอนของ
พระพุทธศาสนา หมายถึงการทําให๎มีข้ึนเปน็ข้ึน การทําให๎เกิดข้ึน การเจริญ การบําเพ็ญ การฝึกอบรม 
การพัฒนาเพื่อทําสิ่งที่ยังไมํมีให๎มีขึ้น๑๐๗นอกจากนั้น พระพรหมคุณาภรณ์ ยังได๎กลําวเพิ่มเติมวํา การ
พัฒนาตามความหมายของพระพุทธศาสนา ก็คือ ภาวนา หมายถึง การทําให๎เป็นให๎มีขึ้น การฝึกอบรม
การพัฒนา ซึ่งการพัฒนามีอยูํ ๔ ประเภทคือ 

 ๑. กายภาวนา คือ การเจริญกาย พัฒนากาย การฝึกอบรม ให๎รู๎จักติดตํอเกี่ยวกับสิ่ง
ทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห๎าด๎วยดี และปฏิบัติตํอสิ่งเหลํานั้นในทางที่เป็นคุณ มิ ให๎เกิดโทษให๎
กุศลธรรมงอกงาม ให๎อกุศลธรรมเสื่อมสูญ การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ 

 ๒. ศีลภาวนา คือ การเจริญศีล การพัฒนาความประพฤติ การฝึกอบรม ให๎ตั้งอยูํใน
ระเบียบวินัยไมํเบียดเบียนหรือกํอความเดือดร๎อนเสียหาย อยูํรํวมกันกับผู๎อื่นได๎ด๎วยดีเกื้อกูลแกํกัน 

                                                             
๑๐๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) , หลักแม่บทของการพัฒนาตน , พิมพ์ครั้งที่  ๑๕ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน๎า ๑๐-๑๕. 



๘๑ 

 

 ๓. จิตตภาวนา คือ การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝึกอบรมจิตใจ ให๎เข๎มแข็งมั่นคงเจริญ
งอกงามด๎วยคุณธรรมทั้งหลาย เชํน การมีเมตตา มีฉันทะ ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิและสดช่ืน
เบิกบาน เป็นสุขผํองใส เป็นต๎น 

 ๔. ปัญญาภาวนา คือ การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญา ให๎รู๎เข๎าใจสิ่ง
ทั้งหลายตามเป็นจริง รู๎เทําทันเห็นแจ๎งโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําให๎เป็นอิสระทําตนให๎
บริสุทธ์ิจากกกิเลสและปลอดพ๎นจากความทุกข์ แก๎ไขปัญญาที่เกิดข้ึนได๎ด๎วยปัญญา๑๐๘

 

 นอกจากนั้นในหนังสือพุทธธรรมฉบับเดิม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กลําววํา 
ในการฝึกศึกษาหรือตัวกระบวนการฝึกฝนบุคคล รูปศัพท์ที่พบจึงมักเป็นคําแสดงคุณสมบัติตัวบุคคล 
คือแทนที่จะเป็น ภาวนา ๔ (กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา และปัญญาภาวนา) ก็เปลี่ยนเป็น 
 ภาวิต ๔ คือ  
 ๑. ภาวิตกาย มีกายที่พัฒนาแล๎ว (=มีกายพัฒนา) มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล๎อมทาง
กายภาพในทางที่เกื้อกูลและได๎ผลดี เริ่มแตํรู๎จักใช๎อินทรีย์ เชํน ตา ดู หู ฟัง เป็นต๎น อยํางมีสติ ดูเป็น 
ฟังเป็น ให๎ได๎ปัญญา บริโภคปัจจัย ๔ และสิ่งของเครื่องใช๎ตลอดจนเทคโนโลยีอยํางฉลาดได๎ผลตรงเต็ม
ตามคุณคํา 

 ๒. ภาวิตศีล มีศีลที่พัฒนาแล๎ว (=มีศีลภาวนา) คือ มีพฤติกรรมทางสังคมที่พัฒนาแล๎วไมํ
เบียดเบียนกํอความเดือดร๎อนเวรภัย ตั้งอยูํในวินัยและมีอาชีวะที่สุจริต มีความสัมพันธ์ทางสังคมใน
ลักษณะที่เกื้อกูล สร๎างสรรค์และสํงเสริมสันติสุข 

 ๓. ภาวิตจิต มีจิตที่พัฒนาแล๎ว (=มีจิตภาวนา) คือ มีจิตในที่ฝึกอบรมดีแล๎วสมบูรณ์ด๎วย
คุณภาพจิต คือ ประกอบด๎วยคุณธรรม เชํน มีเมตตา กรุณา เอื้ออารี มีมุทิตา มีความเคารพ อํอนโยน 
ซื่อสัตย์ กตัญญู เป็นต๎น สมบูรณ์ด๎วยสมรรถภาพจิต คือ มีจิตใจเข๎มแข็งมั่นคง มีความเพียรพยายาม 
กล๎าหาญ อดทน รับผิดชอบ มีสติ มีสมาธิ เป็นต๎น 

 ๔.ภาวิตปัญญา มีปัญญาที่พัฒนาแล๎ว (=มีปัญญาภาวนา)  คือ รู๎จักคิดรู๎จักพิจารณา รู๎จัก
วินิจฉัย รู๎จักแก๎ปัญหา และรู๎จักจัดทําดําเนินการตํางๆ ด๎วยปัญญาที่บริสทุธ์ิ ซึ่งมองดูรู๎เข๎าใจเหตุปัจจัย 
มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงหรือตามที่มันเป็น ปราศจากอคติและแรงจูงใจแอบแฝง เป็นผู๎ที่กิเลส
ครอบงําบัญชาไมํได๎ เป็นอยูํด๎วยปัญญารู๎เทําทันโลกและชีวิตเป็นอิสระไร๎ทุกข์ ผู๎มีภาวนาครบทั้ง ๔ 
อยํางเป็นภาวิตทั้ง ๔ ด๎านน้ีแล๎ว โดยสมบูรณ์เรียกวํา “ภาวิตัตตะ” แปลวําผู๎ได๎พัฒนาตนแล๎ว ได๎แกํ
พระอรหันต์๑๐๙ 
                                                             

๑๐๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต ) , หลักแม่บทของการพัฒนาตน , พิมพ์ครั้งที่  ๑๕ ,  

หน๎า ๑๐-๑๕. 
๑๐๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม(ฉบับเดิม), พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร 

: บริษัท เอส อาร์ พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จํากัด,๒๕๔๖),  หน๎า ๑๗๒. 



๘๒ 

 

 ตามความหมายการพัฒนาคน หรือจะเสริมสร๎างบุคคลให๎เกิดภาวะผู๎นําต๎องดําเนินการ
หลายอยํางรํวมกันเชํน การพัฒนา การพัฒนาจิต การพัฒนาปัญญา เข๎าด๎วยกันจึงจะเป็นการพัฒนา
บุคคลให๎ยั่งยืนต๎องไมํเน๎นอยํางใดอยํางหนึ่งแตํวําต๎องไปด๎วยกัน 

 จากหลักความสําคัญของภาวนา ๔ ผู๎วิจัยได๎สังเคราะห์เพื่อรูปแบบการเสริมสร๎างภาวะ
ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนลําง ดังตํอไปนี้ 
ตารางท่ี ๒.๒๑ ความสําคัญของหลักภาวนา ๔  

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระพรหมคุณาภรณ์  
(ป.อ.ปยุตฺโต) 
(๒๕๔๓ หน๎า ๘๗) 

๑. ภาวิตกาย มีกายที่พัฒนาแล๎ว (=มีกายพัฒนา) มีความสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพในทางที่เกื้อกูลและได๎ผลดี เริ่มแตํ
รู๎จักใช๎อินทรีย์ เชํน ตา ดู หู ฟัง เป็นต๎น อยํางมีสติ ดูเป็น ฟังเป็น 
ให๎ได๎ปัญญา บริโภคปัจจัย ๔ และสิ่งของเครื่องใช๎ตลอดจน
เทคโนโลยีอยํางฉลาดได๎ผลตรงเต็มตามคุณคํา 

๒. ภาวิตศีล มีศีลที่พัฒนาแล๎ว (=มีศีลภาวนา) คือ มีพฤติกรรม
ทางสังคมที่พัฒนาแล๎วไมํเบียดเบียนกํอความเดือดร๎อนเวรภัย 
ตั้งอยูํในวินัยและมีอาชีวะที่สุจริต มีความสัมพันธ์ทางสังคมใน
ลักษณะที่เกื้อกูล สร๎างสรรค์และสํงเสริมสันติสุข 

 ๓. ภาวิตจิต มีจิตที่พัฒนาแล๎ว (=มีจิตภาวนา) คือ มีจิตในที่
ฝึกอบรมดีแล๎วสมบูรณ์ด๎วยคุณภาพจิต คือ ประกอบด๎วย
คุณธรรม เชํน มีเมตตา กรุณา เอื้ออารี มีมุทิตา มีความเคารพ 
อํอนโยน ซื่อสัตย์ กตัญญู เป็นต๎น สมบูรณ์ด๎วยสมรรถภาพจิต คือ 
มีจิตใจเข๎มแข็งมั่นคง มีความเพียรพยายาม กล๎าหาญ อดทน 
รับผิดชอบ มีสติ มีสมาธิ เป็นต๎น 

๔. ภาวิตปัญญา มีปัญญาที่พัฒนาแล๎ว (=มีปัญญาภาวนา)  คือ 
รู๎จักคิดรู๎จักพิจารณา รู๎จักวินิจฉัย รู๎จักแก๎ปัญหา และรู๎จักจัดทํา
ดําเนินการตํางๆ ด๎วยปัญญาที่บริสุทธ์ิ ซึ่งมองดูรู๎เข๎าใจเหตุ 

 

๒.๔.๘ กระบวนการเกี่ยวกับหลักภาวนา ๔  
ปราชญ์กลําวไว๎วํา ภาวนา ๔ (การเจริญ การทําให๎เป็นให๎มีข้ึน การฝึกอบรม การ

พัฒนา-Bhavanagrowth:cultivation training: development) 
๑. กายภาวนา (การเจริญกาย พัฒนากาย การฝึกอบรมกาย ให๎รู๎จักติดตํอเกี่ยวข๎อง

กับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห๎าด๎วยดี และปฏิบัติตํอสิ่งเหลํานั้นในทางที่เป็นคุณ มิให๎เกิด



๘๓ 

 

โทษให๎กุศลธรรมงอกงาม ให๎อกุศลเสื่อมสูญ การพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ  -
Kaya-Bhavana:physical development) 

๒. ศีลภาวนา (การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝึกอบรมศีล ให๎ตั้งอยูํใน
ระเบียบวินัยไมํเบียดเบียนหรือกํอความเดือดร๎อนเสียหาย อยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎ดี เกื้อกูลแกํกัน -
SilaBhavana:moral development) 

๓. จิตตภาวนา (การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝึกอบรมจิตใจ ให๎เข๎มแข็งมั่นคง เจริญ
งอกงามด๎วยคุณธรรมทั้งหลาย เชํน มีเมตตากรุณา มีฉันทะ ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ และสดช่ืน
เบิกบาน เป็นสุขผํองใส  เป็นต๎น-Citta-Bhavana:cultivationof the heart,emotional 
development) 

๔. ปัญญาภาวนา (การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา การฝึกอบรมปัญญา ให๎รู๎เข๎าใจ
สิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู๎เทําทันเห็นแจ๎งโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจให๎เป็นอิสระ ทํา
ตนให๎บริสุทธ์ิจากกิเลสและปลอดพ๎นจากความทุกข์ แก๎ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได๎ด๎วยปัญญา -Panna-
Bhavana:cultivation of wisdom:intellectualdevelopment:wisdom development)๑๑๐ 

นอกจากที่กลําวมาแล๎ว ผู๎เขียนทํานเดิมยังกลําวเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักภาวนา ๔ ไว๎วํา 
ภาวนา ๔ เป็นกระบวนการที่ เพิ่มคุณคําให๎แกํตัวเอง เพราะวําผู๎ที่ ได๎ฝึกอบรมตน ถือเป็น
ทักขิไณยบุคคล หรือผู๎ควรแกํทักษิณา  เพราะบุคคลเหลํานี้ เป็นผู๎บริโภคเพียงที่จําเป็น ทําให๎เกิด
ความสิ้นเปลืองแกํโลกเพียงเล็กน๎อย มีการดําเนินชีวิตที่ไมํยึดมั่นในตัวตน ไมํมีปรารถนาเพื่อตั วตน
เคลือบแฝง เมื่อตั้งอยูํบนพื้นฐานของจิตใจที่เป็นอิสระ จึงมีความเห็นอกเห็นใจ เกิดความคิดที่จะ
ชํวยเหลือเกื้อกูลแกํสังคมด๎วยการสืบทอดธรรมให๎ผู๎อื่นได๎พ๎นทุกข์ เป็นอิสระบ๎าง เรียกได๎วํา เป็นผู๎เอา
โลกแตํน๎อย และเป็นผู๎ให๎แกํโลกอยํางมากมาย 
 การจะเสริมสร๎างให๎ผู๎นํามีภาวนา ๔ นั้น ก็เพราะวําบุคคลที่มีการฝึกอบรมตนในทาง
ความประพฤติ และคุณธรรมตํางๆ อยํางเพียบพร๎อม ยํอมสามารถแนะนําผู๎อื่นให๎เข๎าถึงชีวิต
เหมือนกับตน ด๎วยตนเองได๎สํงผลดีตํอกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ซึ่งอาศัยการรักษาสัจจะ คือ การรักษา
ศีลข๎อที่ ๔ เป็นสําคัญ อาศัยการเลี้ยงชีวิตชอบด๎วยกิจกรรมที่สุจริตของกลุํม และพระพุทธศาสนาสืบ
ตํอไป๑๑๑  
  จากกระบวนการเกี่ยวกับหลักภาวนา ๔ ผู๎วิจัยได๎สังเคราะห์เพื่อรูปแบบการเสริมสร๎าง
ภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนลําง ดังตารางตํอไปนี้ 

                                                             
๑๑๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺ โต ) , พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ ,  

พิมพ์ครั้งที่ ๑๗ ,หน๎า ๑๗๒. 
๑๑๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับขยายความ, พิมพ์ครั้งที่ ๙,(กรุงเทพมหานคร : F

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน๎า ๒๕๐-๒๕๒. 



๘๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๒๒ กระบวนการเกี่ยวกับหลักภาวนา ๔ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระพรหมคุณาภรณ์  
(ป.อ.ปยุตฺโต) 
(๒๕๔๓ หน๎า ๗๙). 

๑.กายภาวนา การเจริญกาย พัฒนากาย การฝึกอบรมกาย ให๎รู๎จัก
ติดตํอเกี่ยวข๎องกับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห๎าด๎วยดี  
๒.ศีลภาวนา การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝึกอบรมศีล 
ให๎ตั้งอยูํในระเบียบวินัยไมํเบียดเบียน  
๓.จิตตภาวนา การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝึกอบรมจิตใจ ให๎
เข๎มแข็งมั่นคง เจริญงอกงามด๎วยคุณธรรมทั้งหลาย  
๔.ปัญญาภาวนาการเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา การฝึกอบรม
ปัญญา ให๎รู๎เข๎าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู๎เทําทันเห็นแจ๎งโลกและ
ชีวิตตาม 

๒.๕ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
 ผู๎วิจัยได๎รวบรวมความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีนักวิชาการศึกษาไว๎
อยํางกว๎างขวาง  ดังนี้ 

๒.๕.๑ ความหมายของการพัฒนาชุมชน 

 การพัฒนาชุมชน เป็นที่ยอมรับกันอยํางแพรํหลายดังได๎กลําวมาแล๎ว หนํวยงาน
นักวิชาการและนักปฏิบัติการด๎านการพัฒนาชุมชนขององค์การระหวํางประเทศและประเทศตํางจึงได๎
ให๎ความหมายของการพัฒนาชุมชนไว๎มากมาย ซึ่งสํวนใหญํมีความสอดคล๎องและคล๎ายคลึงกัน 
ความหมายที่ควรศึกษามีดังนี้ 

๑. ที่ประชุมสัมมนาของผู๎เช่ียวชาญ  เรื่องการบริหารและการปกครองของประเทศ
ในทวีปแอฟริกา ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ได๎ให๎ความหมายของการพัฒนาชุมชนไว๎
เป็นครั้งแรก เมื่อปี ค.ศ.1948 วํา การพัฒนาชุมชน เป็นกระบวนการที่มุํงสํงเสริมความเป็นอยูํของ
ประชาชนให๎ดีข้ึนโดยอาศัยความรํวมมืออยํางจริงจังของประชาชนและเกิดจากความคิดริเริ่มของ
ประชาชน แตํถ๎าประชาชนไมํเกิดความริเริ่มก็ใช๎เทคนิคกระตุ๎นให๎เกิดความริเริ่มข้ึน ทั้งนี้เพื่อให๎ได๎รับ
การตอบสนองจากประชาชนด๎วยความกระตือรือร๎นอยํางแท๎จริง๑๑๒

 

๒. องค์การสหประชาชาติ ได๎ให๎ความหมายไว๎เป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1955 วํา การ
พัฒนาชุมชน เป็นกระบวนการสร๎างเสริมความเจริญทางด๎านเศรษฐกิจและสังคมให๎แกํชุมชนด๎วยการ
มีสํวนรํวมอยํางจริงจัง และการพึ่งตนเองอยํางแท๎จริงโดยความคิดริเริ่มของประชาชนในชุมชน (UN 

                                                             
๑๑๒สนธยา พลศรี, เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน , พิมพ์ครั้งที่ ๒,(กรุงเทพมหานคร :  

โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ๎า, ๒๕๕๐), หน๎า ๙๔. 



๘๕ 

 

Bureau of Social Affairs.1955:6) ปีตํอมาได๎ปรับปรุงใหมํให๎เหมาะสมยิ่งข้ึนและเป็นที่ยอมรับทั่วไป
วํา การพัฒนาชุมชน เป็นกระบวนการรวมกําลังระหวํางประชาชนในชุมชนกับเจ๎าหน๎าที่ของรั ฐบาล 
เพื่อปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆให๎เจริญยิ่งข้ึนและผสมผสาน
เข๎าเป็นชีวิตของชาติ ทําให๎ประชาชนสามารถอุทิศตนเองเพื่อความก๎าวหน๎าของประเทศชาติได๎อยําง
เต็มที่๑๑๓

 

๓. การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการกระทําทางสังคมซึ่งประชาชนในชุมชนรํวมกัน
จัดวางแผนและลงมือปฏิบัติการด๎วยตนเอง โดยกําหนดวํากลุํมของตนและแตํละบุคคล มีความ
ต๎องการอยํางไร มีปัญหาอะไรรํวมกัน แล๎วจัดทําแผนของกลุํมและของแตํละบุคคล เพื่อให๎ได๎มาในสิ่ง
ที่ต๎องการและสามารถแก๎ไขปัญหาเหลําน้ัน โดยใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํในชุมชนน้ันให๎มากที่สุด แล๎วเสริม
ด๎วยบริการและวัสดุจากองค์การหรือหนํวยงาน ภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่อยูํนอกชุมชน๑๑๔ 

   ๔. สํานักบริหารการปกครองท๎องที่ มีแนวคิดวํา ชุมชนที่อยูํเย็นเป็นสุข มีดุลยภาพใน
การดํารงชีวิตภายใต๎ศักยภาพของฐานทรัพยากรและวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม มีความสามารถในการ
พึ่งตนเอง มีภูมิค๎ุมกันตํอการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมและกระแสโลกาภิวัฒน์ และเป็นกําลัง
สําคัญในการพัฒนา ความเข๎มแข็งชุมชนจึงเป็นรากฐานสําคัญ๑๑๕

 

อันเป็นการรํวมกําลังดําเนินการปรับปรุงสภาพความเป็นอยูํของชุมชนให๎มีความเป็น
ปรึกแผํนและดําเนินงานไปในแนวทางที่ต๎องการระหวํางประชาชนกับรัฐบาล๑๑๖

 

โดยเป็นวิธีการหนึ่งที่นํามาสร๎างความเจริญให๎แกํชุมชน ประกอบด๎วยการชํวยตนเอง 
การให๎ความสําคัญตํอความต๎องการที่แท๎จริงของประชาชนลักษณะของสังคม วัฒนธรรม ประเพณี
และลักษณะอื่นๆ ของชุมชนแหํงนั้นเป็นสํวนรวม๑๑๗

 

                                                             
๑๑๓Chang,Chi-Wen.Rural Asia Marches  Forward:Focus  on  Agricltural and Rural 

Development, (Philippins : University  of Philippins,1969)อ๎างใน”รัชนีกร เศรษโฐ,สังคมวิทยาชนบท”,
(กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๘), หน๎า ๓๐๕-๓๐๖. 

๑๑๔สนธยา พลศรี, เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครั้งที่ ๒, ๒๕๕๐, หน๎า ๙๕. 
๑๑๕สํานักงานอนุกรรมการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนเพื่อเผชิญปัญหาวิกฤต , การเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเผชิญปัญหาวิกฤติ , (สํานักบริหารการปกครองท๎องที่ กรมการปกครอง , ๒๕๔๒), 
หน๎า ๒-๔. 

๑๑๖Dunham, Authur, Community Welfare Organization, (New York : 
THOMASY.Crowell Company, 1958), p.3. 

๑๑๗Soutoy, PeterDu, THE Organization of Community Development Programme, 
(London : Oxford University Press, 1962), p.1. 



๘๖ 

 

๕.กรมการพัฒนาชุมชนของประเทศไทย๑๑๘ ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา การพัฒนาชุมชน 
คือ การพัฒนาความรู๎ ความสามารถของประชาชน เพื่อให๎เกิดความเช่ือมั่นในการชํวยตนเอง เพื่อ
บ๎านและชุมชน ให๎มีมาตรฐานความเป็นอยูํดีข้ึน โดยการรํวมมือกันระหวํางประชาชนกับรัฐบาล  

จากการทบทวนเอกสาร ผู๎ วิจัยได๎วิเคราะห์ประมวลแนวคิดหลักเพื่อรูปแบบการ
เสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนลําง โดยสามารถ
สรุปได๎ดังตารางตํอไปนี้ 
ตารางท่ี ๒.๒๓ ความหมายของการพัฒนาชุมชน  

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สนธยา พลศรี 
(๒๕๔๒, หน๎า ๙๔-๙๕). 

การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการกระทําทางสังคม ซึ่ง
ประชาชนในชุมชนรํวมกันจัดวางแผนและลงมือปฏิบัติด๎วย
ตนเอง 

สํานักงานอนุกรรมการเสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็งของชุมชนเพื่อเผชิญ
ปัญหาวิกฤติ 

(๒๕๔๒, หน๎า ๒-๔). 

การรํวมกําลังดําเนินการปรับปรุงสภาพความเป็นอยูํของ
ชุมชนให๎มีความเป็นปรึกแผํนและดําเนินงานไปในแนวทาง
เดียวกันกับทางรัฐบาล 

Dunham, Authur 
(1985, p.3). 

เป็นวิธีการหนึ่งซึ่ งนํามาสร๎างความเจริญให๎แกํ ชุมชน 
ประกอบด๎วยการชํวยตนเอง 

Soutoy, Peter Du 
(1962, p.1). 
 

เป็นวิธีการนํามาสร๎างความเจริญให๎แกํชุมชน ประกอบด๎วย
การชํวยตนเอง  การให๎ความสําคัญตํอความต๎องการที่
แท๎จริงของประชาชนลักษณะของสังคม 

กรมการพัฒนาชุมชนของประเทศไทย 

(๒๕๒๗, หน๎า ๑). 
การพัฒนาชุมชนคือ การพัฒนาความรู๎ ความสามารถของ
ประชาชน เพื่อให๎เกิดความเช่ือมั่นในการชํวยตนเอง เพื่อ
บ๎านและชุมชน ให๎มีมาตรฐานเป็นอยูํดีข้ึน 

พัฒน์  บุญรัตพันธ์ุ 

(๒๕๑๗, หน๎า ๑). 
การพัฒนาชุมชน เป็นกระบวนการหนึ่งที่ รัฐบาลและ
ประชาชนในชุมชน รํ วมมือกันวางแผนเพื่อปรับปรุ ง
สร๎างสรรค์ชุมชนให๎ เกิดความเจริญก๎าวหน๎าทั้งในด๎ าน
เศรษฐกิจ สังคมการเมือง การปกครอง และสิ่งแวดล๎อม 

 
 

                                                             
๑๑๘กรมการพัฒนาชุมชน, การพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาชุมชน, ๒๕๕๐), 

หน๎าที่ ๑. 



๘๗ 

 

๒.๕.๒ ลักษณะของการพัฒนาชุมชน 

การพัฒนาชุมชนมีความเป็นมา ปรัชญา แนวความคิด ความหมายที่เป็นของตนเองซึ่ง
สามารถนํามาใช๎เป็นแนวทางในการกําหนดลักษณะของการพัฒนาชุมชนได๎ดังนี้ 

๑. เป็นการดําเนินงานโดยคนและใช๎ทรัพยากรในชุมชนเป็นสําคัญ ไมํพึ่งพาบุคคล
หรือทรัพยากรนอกชุมชน นอกจากมีความจําเป็นจริงๆ คือ เกินขีดความสามารถของชุมชนเทํานั้น
และเป็นการรํวมมือกันระหวํางคนในชุมชนด๎วยกัน คนในชุมชนกับหนํวยงานของรัฐหรือคนในชุมชน
กับภาคเอกชน เพื่อสํงเสริมสนับสนุนให๎การพัฒนาชุมชนประสบความสําเร็จตามขีดความสามารถที่มี
อยู ํ

๒. เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีเปูาหมายหรือทิศทาง สามารถควบคุมสมดุลที่จะ
เปลี่ยนแปลงได๎ กําหนดปริมาณคุณภาพและผลกระทบที่เกิดข้ึนตํอสิ่งแวดล๎อมได๎เกิดจากความตั้งใจ
และการกระทําของมนุษย์ ตามแผนและโครงการที่กําหนดข้ึนไมํใชํเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเป็นการ
พัฒนาคุณภาพของคนในชุมชน ให๎มีความรู๎ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง บุคคลอื่นและ
สิ่งแวดล๎อม เพื่อนําไปใช๎ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนและชุมชนให๎ได๎มาตรฐานที่ต๎องการเป็น
กระบวนการจัดองค์กรหรอืกลุมํ เพราะการพัฒนาชุมชนเป็นการผนึกกําลังของคนในชุมชนเข๎าด๎วยกัน 
เพื่อให๎เกิดศักยภาพหรือพลังของชุมชนและนํามาใช๎ในการพัฒนาชุมชน 

๓. เป็นการนํากลวิธีหรือวิธีการตํางๆมาใช๎ เชํน การใช๎ตัวนําการเปลี่ยนแปลง การ
เปลี่ยนแปลงเจตคติ การสร๎างผู๎นํา การสร๎างกลุํม การเสริมสร๎างทักษะและความสามารถในด๎านตํางๆ
เป็นต๎น จึงมีลักษณะเป็นการผสมผสานวิธีการเหลํานี้มาใช๎ในการพัฒนาชุมชนมีลักษณะเป็น
ประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนเป็นของคนในชุมชน ดําเนินการโดยคนในชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนในชุมชน เป็นการให๎สิทธิเสรีภาพ อิสรภาพ เสมอภาคและภราดรภาพแกํคนในชุมชน ตาม
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให๎คนในชุมชนเป็นผู๎กําหนดวิถีการดํารงชีวิตของ
ตนเอง นอกจากนี้ การพัฒนาชุมชนเป็นการดําเนินงานโดยคนและกลุํมคนเป็นจาํนวนมาก การทํางาน
รํวมกันให๎ประสบความสําเร็จนั้น ต๎องนําวิธีการแบบประชาธิปไตยมาใช๎จึงจะประสบความสําเร็จ๑๑๙

 

 ๒.๕.๓ องค์ประกอบของการพัฒนาชุมชน 

ถ๎าพิจารณาจากลักษณะที่สําคัญของการพัฒนาชุมชนแล๎ว องค์ประกอบของการพัฒนา
ชุมชนมีดังตํอไปนี้ 

๑. คนในชุมชน เป็นองค์ประกอบทีสําคัญที่สุด เพราะการพัฒนาชุมชนเป็นเรื่องของคน
ในชุมชนโดยตรง โดยเฉพาะศักยภาพหรือพลังความสามารถของคนในชุมชนสิ่งแวดล๎อมในชุมชน ทั้ง

                                                             
๑๑๙ทวีศักดิ์ นพเกษร, ต้นฉบับร่างวิกฤติสังคมไทย ๒๕๔๐ กับบทบาทวิทยากรกระบวนการมีส่วน

ร่วมเพื่อจัดเวทีประชาคม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพัฒนาการฝึกหัดครู สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ , ๒๕๔๑),
หน๎า ๑๐. 



๘๘ 

 

สิ่งแวดล๎อมที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เชํน ทรัพยากรธรรมชาติตํางๆและสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย์สร๎างข้ึน 
เชํน การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันทางสังคมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม เทคโนโลยีตํางๆ
เป็นต๎น สิ่งเหลําน้ีมีสํวนสําคัญในการสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนา 
เชํน วัสดุสํานักงาน วัสดุกํอสร๎าง เครื่องอํานวยความสะดวกตํางๆยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องจักร 
เป็นต๎น วัสดุอุปกรณ์เหลําน้ีต๎องมีคุณภาพเหมาะสมแลเพียงพอกับกิจกรรมการพัฒนาชุมชนที่กําหนด
ข้ึน 

๒. กลวิธีหรือวิธีการพัฒนา การพัฒนาชุมชนมีหลายวิธี เชํน การให๎การศึกษาอบรมการ
จัดระเบียบชุมชน การสร๎างผู๎นํา การสร๎างกลุํมและองค์กร การวางแผนและโครงการการประสานงาน 
เป็นต๎นกระบวนการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลําดับข้ันตอนการดําเนินงาน คือ การศึกษาชุมชนการวิเคราะห์
ปัญหาและความต๎องการชุมชน การวางแผนแก๎ปัญหาในลักษณะของโครงการการพิจารณาวิธีการ
ดําเนินงาน การดําเนินงาน การประเมินผลงาน และการทบทวน เพื่อแก๎ไขปัญหาและอุปสรรค 

๓. การสนับสนุนชํวยเหลือจากรัฐบาลและภาคเอกชน เป็นการสนับสนุนชํวยเหลือ
เฉพาะในสิ่งที่มีความจําเป็น เกินขีดความสามารถของชุมชุน หรือเพื่อกระตุ๎นเตือนเรํงเร๎าให๎ประชาชน
เกิดความตื่นตัวและเข๎ารํวมในกระบวนการพัฒนา ไมํใชํเรื่องพื้นฐานของการพัฒนาการบริหารและ
การจัดการ การพัฒนาชุมชนมีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กับคนกลุํมคน องค์กร และหนํวยงานตํางๆทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชน ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน มีวิธีการและกระบวนการหลายข้ันตอน จึง
จําเป็นต๎องมีบริหารและการจัดการที่ดีทั้งในระยะเตรียมการ ระหวํางการดําเนินงาน และหลังจาก
ได๎รับผลของการพัฒนาแล๎ว 

๔. การประสานงาน การพัฒนาชุมชนมีลักษณะและองค์ประกอบหลายประการ ดังได๎
กลําวมาแล๎ว องค์ประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การประสานงาน เพื่อให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการ
พัฒนา ดําเนินกิจกรรมพัฒนาอยํางประสาน สอดคล๎อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต๎องการข้ันตอน
ที่วางไว๎ 

๕. ผลงานที่เกิดข้ึน องค์ประกอบที่สําคัญของการพัฒนาชุมชน คือ ความสําเร็จในการ
พัฒนา ดังนั้น กระบวนการพัฒนาชุมชนที่ผํานไปในแตํละข้ันตอน จึงอาจจะมีผลเกิดข้ึน  ไมํอยํางใดก็
อยํางหนึ่ง ไมํมากก็น๎อย เพื่อสร๎างความเช่ือมั่นในความสําเร็จของการพัฒนาชุมชน ผลงานที่เกิดข้ึนนี้ 
ต๎องเป็นของประชาชนในชุมชนอยํางทั่วถึงและยุติธรรม 

องค์ประกอบของการพัฒนาชุมชนนี้ ตํางมีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กัน สํงผลกระทบซึ่ง
กันและกัน ทั้งเกื้อหนุนและเหนี่ยวรั้ง จึงต๎องดําเนินงานไปพร๎อมๆกัน และมีความสําคัญตํอการพัฒนา
ชุมชนมาก เพราะการดําเนินงานพัฒนาชุมชนให๎ประสบความสําเร็จ คือ การพัฒนาองค์ประกอบ
เหลําน้ีให๎มีคุณภาพ มีปริมาณที่เพิ่มข้ึน และเหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมนั่นเององค์ประกอบดังกลําว  



๘๙ 

 

จากแนวคิดความเป็นมาของการพัฒนาชุมชน ตลอดจนผลการการศึกษาของ
นักวิชาการตํางๆผู๎วิจัยได๎วิเคราะห์ประมวลแนวคิดหลกัเพื่อรูปแบบการเสรมิสร๎างภาวะผู๎นํากลุมํสจัจะ
สะสมทรัพย์เพือ่พัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนลําง โดยมีหลกัแนวคิดที่เกี่ยวข๎องสามารถสรปุไดด๎งั
ตารางตํอไปนี้ 
ตารางท่ี ๒.๒๔ องค์ประกอบของการพัฒนาชุมชน  

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ทวีศักดิ์ นพเกสร 

(๒๕๔๑,หน๎า ๑๐). 
การพัฒนาชุมชนมีลักษณะเป็นกระบวนการ วิธีการโครงการ
และขบวนการทางสังคม ซึ่งเป็นลักษณะของกระบวนการ
เรียนรู๎และการตัดสินใจรํวมกันของชุมชน 

 

 ๒.๕.๔ เป้าหมายของการพัฒนาชุมชน 

 เมื่อศึกษาวิเคราะห์ปรัชญา แนวความคิด ความหมาย ลักษณะ และองค์ประกอบของ
การพัฒนาชุมชนแล๎ว พบวําการพัฒนาชุมชนมีเปูาหมายที่สําคัญ ๒ ประการ คือ การพัฒนาคนให๎มี
ความสุข  และการพัฒนากลุํมคนให๎เข๎มแข็ง พึ่งตนเองได๎ และมีความสุข ดังนี้ 
 ๑. การพัฒนาคนให๎มีความสุข คนมีความสําคัญตํอการพัฒนาชุมชนมาก เพราะคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาเนื่องจากเป็นผู๎มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน ทั้งเป็นผู๎ดําเนินงาน เป็นผู๎ได๎รับ
ผลที่เกิดข้ึนและเป็นผู๎สืบทอดงานพัฒนาไมํให๎สิ้นสุด จึงต๎องพัฒนาคนให๎มีคุณภาพ คุณภาพ และมี
ความสุข๑๒๐  โดยวิธีตํอไปนี้ 

  ๑) การพัฒนาคนให๎มีคุณภาพ คือ ทําให๎คนมีความรู๎ ความสามารถ มีทักษะในการ
ประกอบกิจการงานให๎บรรลุเปูาหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองและครอบครัว มีความรู๎ทางการเมืองและความรู๎ที่จําเป็นในการดํารงชีวิต เฉลียวฉลาด 
 มีวิสัยทัศน์ สุขภาพดี บุคลิกภาพดี สามารถพึ่งตนเองได๎ ใช๎ชีวิตรํวมกับผู๎อื่นได๎ เป็นต๎น 

  ๒) การพัฒนาคนให๎มีคุณธรรม คือ ทําคนให๎เป็นคนดีทั้งการคิด การพูดและการ
ประพฤติปฏิบัติอยํางถูกต๎องตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เชํน ละเว๎น
อบายมุข ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เห็นประโยชน์สํวนรวมมากกวําสํวนตัว เอื้ออาทรตํอ
คนอื่น รู๎จักความพอเพียงในสิ่งตํางๆ มีความอดทนสามารถยับยั้งตนเองไมํให๎ประพฤติช่ัวได๎ เป็นต๎น 

  ๓) การพัฒนาคนให๎มีความสุข คือ การทําให๎คนมีความสงบสุข มีจิตใจดีงาม เยือกเย็น 
มั่นคง ผํองใส ไมํมีความเครียด มีความสุขุมรํมเย็น มีเมตตากรุณา รู๎จักความพอเพียง รู๎จักประมาณ 

                                                             
๑๒๐สัญญา สัญญาวิวัฒน์, การพัฒนาชุมชนแบบจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : ห๎างจํากัด เอมีเทรดดิ้, 

๒๕๔๑), หน๎า ๑๓. 



๙๐ 

 

เข๎าถึงสัจจะธรรมของชีวิต มองโลกในแงํดี ปรับตัวให๎เข๎ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตํางๆได๎ เป็นต๎น
การทําให๎คนมีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีความสุข อาจสรุปได๎ ดังรูป 

 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพท่ี ๒.๔ เปูาหมายของการพัฒนาคน 

 

๒. การพัฒนาชุมชนให๎เข๎มแข็ง พึ่งตนเองได๎ และมีความสุข 

 การพัฒนาชุมชนให๎เข๎มแข็ง พึ่งตนเองได๎ และมีความสุข คือ การทําให๎คนในชุมชนมี
จิตสํานึกรํวมกัน มารวมตัวกันในลักษณะที่เป็นหุ๎นสํวนกันในการกระทําบางอยําง ด๎วยความรักและ
ความเอื้ออาทรตํอกั้น ภายใต๎ระบบการจัดการ ให๎เกิดความรู๎สึกรํวมกัน เพื่อประโยชน์สาธารณะการ
รวมตัวกันอาจจะเป็นกลุํมเล็กๆ กระจัดกระจายกันก็ได๎ แตํสามารถติดตํอสื่อสารกันได๎จนกลายเป็น
องค์กร(Community Organization) และมีความเช่ือมโยงกันเป็นเครือขํายยํอยๆข้ึน(Community 
Network) ทําให๎เกิดโครงสร๎างสังคมแนวใหมํ ที่มีความสัมพันธ์กันในแนวราบที่เทําเทียมกัน ซึ่งเมื่อ
ประสานกับโครงสร๎างที่มีความสัมพันธ์ในแนวดิ่งด๎วยความสมานฉันท์แล๎ว ก็จะทําให๎ชุมชนมีความ
เข๎มแข็งข้ึน (Civil Community) ชุมชนเข๎มแข็งมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 

๑) มีจิตสํานึกชุมชน(Community Conseciousness) หรือเป็นชุมชนที่มีจิตวิญญาณ 
(Spirituality) คือ สมาชิกสํานึกวําตนเองเป็นเจ๎าของชุมชน มีความตั้งใจที่จะเข๎ารํวมรับผิดชอบปญัหา
ตํางๆ กับบุคคลอื่นๆอยํางเทําเทียมกันและมิตรภาพ ยอมรับในศักยภาพของกันและกันและยอมรับใน
ความแตกตํางหลากหลายระหวํางสมาชิก มีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหาของชุมชนรํวมกัน เป็นต๎น๑๒๑

 

๒) ต๎องมีกระบวนการพัฒนาจิตสํานึก เป็นการค๎นหาประวัติศาสตร์ของตนเอง 
ประวัติศาสตร์ชุมชน ประวัติศาสตร์ท๎องถ่ิน ไมํใชํรู๎แตํประวัติศาสตร์ชาติไทย แตํไมํรู๎วําหมูํบ๎านของ
ตัวเอง๑๒๒ ความมีจิตวิญญาณชุมชน ทําให๎เกิดความปีติ ความสุขอยํางล๎นเหลือและเกิดพลังอยําง
มโหฬาร เป็นพลังเยียวยา (Healing  Power) ที่ทําให๎เกิดคนและชุมชนมีความสุข๑๒๓  
                                                             

๑๒๑ทวีศักดิ์ นพเกษร, ต้นฉบับร่างวิกฤติสังคมไทย ๒๕๔๐ กับบทบาทวิทยากรกระบวนการมีส่วน
ร่วมเพื่อจัดเวทีประชาคม, หน๎า ๘-๑๐. 

๑๒๒เสรี พงศ์พิศ,แผนที่ชีวิต เข็มทิศชุมชน , (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์พลังปัญญา, ๒๕๕๕), 
หน๎า๔๗. 

๑๒๓ประเวศ วะสี, ประชาคมต าบล, พิมพ์ครั้งที่ ๒, หน๎า ๑๔. 

ความสุข 

คุณธรรม 

คุณภาพ 



๙๑ 

 

จิตวิญญาณชุมชน เป็นสิ่งที่เกิดข้ึนอยํางตํอเนื่องจากการมีจิตสํานึก ซึ่งนอกจะทําให๎
ชุมชนเข๎มแข็งโดยตรงแล๎วยังเป็นพื้นฐานสําคัญที่ทําให๎เกิดความเข๎าแข็งแกํชุมชนในด๎านอื่นๆ อีกด๎วย 
เพราเป็นเสมือนการทําให๎สมาชิกในชุมชนมีจิตใจแข็งแกรํง มีความพร๎อมที่จะรํวมพลังกันเพื่อพัฒนา
ชุมชนของตนตํอไป 

๓) เป็นชุมชนเรียนรู๎(Communiy Learning) คือ สมาชิกชํวยกันเรียนรู๎ หรือเรียนรู๎เป็น
กลุํม มีความตื่นตัวอยูํตลอดเวลา รู๎ขําวคราวในด๎านตํางๆทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่งอยูํนอก
ชุมชน และความรู๎เกี่ยวกับชุมชนที่เป็นผลมากจากการปฏิบัติหรือประสบการณ์ที่ได๎รํวมกัน๑๒๔ต๎องมี
แนวทางให๎สมาชิกในชุมชนได๎เข๎าถึงแหลํงความรู๎พื้นฐานหรือความรู๎มาตรฐาน กํอนที่จะนําไป
ประยุกต์หรือสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหมํ เป็นเรื่องความคิดที่สร๎างสรรค์๑๒๕การเป็นชุมชนเรียนรู๎ ทําให๎
สมาชิกมีการเรียนรู๎รํวมกัน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต๎นของการดําเนินงานพัฒนาชุมชนรํวมกัน เพราะผลจาก
การเรียนรู๎จะนําไปสูํการคิดหาวิธีการที่จะรํวมกันพัฒนาชุมชนของตน 

๔) มีองค์กรชุมชนเข๎มแข็ง คือ ประชาชนรวมตัวกันอยํางเหนียวแนํนด๎วยจิตสํานึกชุมชน
และจิตวิญญาณชุมชน ผนึกกําลังกัน เพื่อชํวยกันแก๎ไขปัญหาชุมชน ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู๎
รํวมกัน ไมํใชํตํางคนตํางทํามีการจัดการชุมชนที่ดี(Communiy Management) คือ สมาชิกของ
ชุมชนมีความสามารถในการจัดการตนเองและชุมชนได๎ วางแผน จัดกระบวนการ ดําเนินงานและ
ประเมินผลการพัฒนาชุมชนของตนเองได๎ ทําให๎องค์กรชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน๑๒๖

 

๕) มีภาวะผู๎นําชุมชน(Community Leadership) คือ ผู๎นําเป็นผู๎ประสานความคิดของ
สมาชิกให๎โอกาสสมาชิกได๎แสดงความเห็นไมํผูกขาดความคิดหรือเป็นเจ๎าของชุมชนเพียงผู๎เดียวพร๎อม
ที่จะเรียนรู๎แลกเปลี่ยนข๎อมูลและความคิดเห็นกับผู๎อื่น ผนึกตัวเองเข๎ากับชุมชนได๎อยํางแนบแนํนและ
รํวมทําประโยชน์เพื่อชุมชน โดยสรุป ผู๎นําที่ทําให๎ชุมชนเข๎มแข็ง คือ ผู๎ที่เช่ือมประสานแนวความคิด
ตํางๆของสมาชิกและองค์กรชุมชน เพื่อนําไปปฏิบัติได๎อยํางเหมาะสมนั่นเอง 

๖) เป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได๎ คือ สมาชิกและองค์กรตํางๆในชุมชน มีความเข๎มแข็ง
พอที่จะชํวยเหลือหรือพึ่งตนเองได๎ ทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรมทั้ง
ในยามปกติและประสบกับภาวะวิกฤติตํางๆ อันเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนที่พึงประสงค์ เป็นการ
พัฒนาแบบยั่งยืน ชุมชนเข๎มแข็งมีลักษณะดังกลําวมาแล๎วข๎างต๎น ทําให๎ชุมชนดํารงอยูํและดํารงตํอไป

                                                             
๑๒๔สัญญา สัญญาวิวัฒน์, การพัฒนาชุมชนแบบจัดการ, หน๎า๑๔-๑๕. 
๑๒๕ลั่นทม จอนจวบทรง, วิถีชุมชนการจัดการความรู้เพื่อยกระดับธุรกิจชาวบ้าน, (กรุงเทพมหานคร 

: สํานักพิมพ์แหํงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน๎า ๓๗. 
๑๒๖เรื่องเดียวกัน, หน๎า ๑๖.     



๙๒ 

 

ได๎ โดยไมํลํมสลาย อันเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนนั่นเอง ชุมชนที่เข๎มแข็งจึงสามารถแก๎ปัญหาได๎ทุก
ชนิด ทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล๎อม การเมือง และสุขภาพ๑๒๗  

ถ๎าหากทําให๎คนมีสุขภาพ มีคุณธรรม มีความสุข และชุมชนเข๎มแข็งได๎สําเร็จก็ถือวํา
บรรลุเปูาหมายของการพัฒนาชุมชน และสามารถทําให๎คนพร๎อมที่จะรํวมกันพัฒนาด๎ านอื่นๆ 
เชํน เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สาธารณสุข สิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น อยํางไรก็ตาม การพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยูํของคนให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไมํได๎มีแตํการพัฒนาชุมชนเทํานั้นมีวิธีการพัฒนาตํางๆ  
อีกหลายวิธีการ เชํน การพัฒนาสังคม การพัฒนาชนบท การพัฒนาเมือง  การพัฒนาเศรษฐกิจ เป็น
ต๎น ซึ่งการพัฒนาเหลําน้ี ตํางก็มีวัตถุประสงค์  เปูาหมาย และวิธีการพัฒนาเป็นของตนเองที่แตกตําง
ออกไปจากการพัฒนาชุมชนและถูกนํามาใช๎ในชุมชนเชํนเดียวกันทําให๎เกิดความเข๎าใจวําเป็นวิธีการ
พัฒนาชุมชนซึ่งไมํถูกต๎อง ดังนั้น จึงควรทําความเข๎าใจการพัฒนาตํา งๆที่ถูกนํามาใช๎ในชุมชนกับ
วิธีการพัฒนาชุมชนวํามีลักษณะเหมือนหรือแตกตํางกันอยํางไรบ๎าง เพื่อความรู๎ความเข๎าใจถูกต๎อง
ตํอไป  

จากความหมาย เกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิดการพัฒนาชุมชน และผลการศึกษาของ
นักวิชาการตํางๆ ผู๎วิจัยประมวลได๎วํา แนวคิดหลักที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน เพื่อรูปแบบการพัฒนา
ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ภาคเหนือตอนลําง โดยมีแนวคิดหลักที่
เกี่ยวข๎องสามารถสรุปได๎ดังตาราง ดังนี้ 
ตารางท่ี ๒.๒๕ เปูาหมายการพัฒนาชุมชน 

นักวิชาการหรอืแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 
(๒๕๔๑, หน๎า ๑๓). 

คนมีความสําคัญตํอการพัฒนาชุมชนมาก เพราะคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาเนื่องจากเป็นผู๎มีบทบาทในการ
พัฒนาชุมชน 

ทวีศักดิ์  นพเกษร 

(๒๕๔๐, หน๎า ๘๑-๑๐) 
 

สมาชิกทุกคนรู๎สึกสํานึกวําตนเองเป็นเจ๎าของชุมชน มีความ
ตั้งใจที่จะเข๎ารํวมรับผิดชอบปัญหาตํางๆกับบุคคลอื่นๆ หวง
แหนชุมชน มีสิ่งยึดเหนี่ยวรํวมกัน 

เสรี พงศ์พิศ 

(๒๕๒๗, หน๎า ๒-๓). 
เป็นกระบวนการที่จะยกฐานะความเป็นอยูํของคนในด๎าน
การศึกษา การมีงานทํา ที่อยูํอาศัย สวัสดิการทางสังคม 
คํานิยม สุขภาพอนามัย การแสดงออกทางวัฒนธรรม 

 
 

                                                             
๑๒๗อ๎างแล๎ว,หน๎า ๑๗. 
 



๙๓ 

 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

อุทิศ บุญลือ 

(๒๕๔๐, หน๎า ๔-๗). 
การพัฒนาเมือง (Urban Development) 
หมายถึงกระบวนการ หรือวิธีการจัดการข้ันพื้น
ฐานะเพื่อตอบสนองความต๎องการของมนุษย์ใน
หลายรูปแบบ ให๎บรรลเุปูาหมาย 

สมยศ  ทุํงหว๎า 

(๒๕๒๔, หน๎า ๑๘๗). 
การพัฒนาชนบท (Rural Development)  
เป็นยุทธศาสตร์ที่ถูกกําหนดข้ึนเพือ่ที่จะปรับปรงุ
สภาพทางเศรษฐกจิและสังคมของกลุํมคนยากจน
ในชนบท โดยการสนบัสนุนของภาครัฐ เพือ่ที่คน
ในชนบทจะได๎พึ่งพาตนเองได๎ 

 
๒.๖ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนยั่งยืนจากกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 

๒.๖.๑ การพัฒนาชุมชนยั่งยืนจากกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
 รัฐบาลไทยได๎สร๎างสถาบันการเงินเฉพาะทาง เพื่อให๎เป็นสถาบันทางการเงินของ
เกษตรกรสามารถกู๎เงินมาลงทุนได๎แตํระบบการดําเนินการและหลักการที่อยูํเบื้องหลังของระบบ
สถาบันการเงินแหํงนี้ คือโครงสร๎างทางการเงินถูกจําแนกแตกตํางมาเป็นสถาบันการเงินเฉพาะ เพื่อ
จัดระบบที่มีความเหมาะสมกับโครงสร๎างการผลิตทางการเกษตร อันมีความเช่ือมโยงระบบทุนของ
สถาบันการเงินกับองค์กรการเงินระดับโลก สถาบันนี้มีเหตุผลอยูํเบื้องหลัง คือ การจัดการเกี่ยวกับ
การให๎เกษตรกรมีการลงทุนเพื่อผลิตสินค๎าการเกษตรออกสูํตลาดโลกหรืออยํางน๎อยที่สุดก็เป็นสินค๎า
ของภายในประเทศนั้นๆ สถาบันการเงินนี้มีระบบโครงสร๎างการจัดการแบบองค์กรสมัยใหมํ และ
เป็นไปตามหลักการของระบบทุนนิยม๑๒๘สถาบันการเงินนี้มีระบบโครงสร๎างการจัดการแบบองค์กร
สมัยใหมํ และเป็นไปตามหลักการของระบบทุนนิยม ในขณะที่ชาวบ๎านมีการประกอบการที่คํอนข๎าง
ใช๎รูปแบบและวิธีการ หรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตคํอนข๎างล๎าสมัย และขาดศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการจัดการขององค์กรการผลิตของตน ดังนั้นเมื่อชาวบ๎านดังกลําวถูกผนวกเข๎ากับ
สถาบันการเงินระบบทุนนิยมดังกลําว ซึ่งเป็นฝุายเสียเปรียบ เพราะกลายเป็นผู๎พึ่งพิงด๎านทุนของ
สถาบันการเงิน อยํางไมํมีวันจบสิ้นหรือหยุดได๎ ตราบใดที่ยังต๎องการผลิตสินค๎าเกษตร เชํนการทําไร 
ทํานา ทําสวน เป็นต๎น โดยใช๎ทุนจากสถาบันการเงินดังกลําว 

                                                             
๑๒๘นภาภรณ์ หะวานนท์และคณะ , ทฤษฎีฐานรากในเรื่อ งความเข้มแข็งของชุมชน , 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานสนับสนุนกองทุนการวิจัย, ๒๕๕๙), หน๎า ๒๖๘. 

ตารางท่ี ๒.๒๕ เปูาหมายการพัฒนาชุมชน(ตํอ) 
 



๙๔ 

 

 ที่กลําวมานั้น ผู๎วิจัยต๎องการจะทบทวนวรรณกรรมเพื่อช้ีให๎เห็นวํา สถาบันการเงินแบบ 
ธกส. ไมํสอดคล๎องกับการเป็นแหลํงทุนของเกษตรระดับชาวบ๎านดังกลําว เพราะเป็นระบบทุนที่ใหญํ
เกินไป และเป็นโครงสร๎างที่แบํงแยกเฉพาะจนไมํสามารถกลมกลืนกับโครงสร๎างทางการผลิตของ
เกษตรกรได๎ ดังพบจากประสบการณ์ของการเป็นหนี้ตํอ ธกส.ของชาวไรํ ชาวนา ที่มีอยูํอยํางมากมาย  
 ในชุมชนหมูํบ๎านมีการสร๎างองค์กรทางการเงินของตนเพื่อปรับตัวให๎ตนอยูํในกระแส
ความเป็นทุนนิยมได๎อยํางเหมาะสม ด๎วยการจัดตั้งองค์กรทางการเงิน หรือทุนของตนข้ึนมาได๎ ด๎วย
เงื่อนไขที่เกิดจากทั้งภายนอกและภายในชุมชน และองค์กรที่กลําวถึงนั้น คือ กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ 

๑. จุดก าเนิดกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
กํอนที่จะมีกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ใช๎ชาวบ๎านเป็นแหลํงเงินกู๎นั้น มีนายทุนภายใน

หมูํบ๎านหรือชุมชนเป็นคนออกเงินให๎กู๎แกํชาวบ๎าน ซึ่งเขาคิดดอกเบี้ยแพงมาก มีประชาชนในชุมชน
ได๎รับความเดือดร๎อนและไมํได๎รับความเป็นธรรมจากปัญหาหนี้นอกระบบจํานวนมาก สภาพปัญหามี
ความรุนแรง และมีรูปแบบที่แตกตํางกัน๑๒๙  แตํคนจําเป็นต๎องใช๎เงิน โดยเฉพาะเงินลงทุนการทํามา
หากิน ไมํรู๎จะไปกู๎ที่ไหน ถึงแม๎ดอกเบี้ยจะแพงก็ยอมกู๎ การไปกู๎เงินนายทุนสมัยกํอนนั้นต๎องเอาโฉนด
ที่ดินไปจํานอง ทําสัญญากู๎กัน ดอกเบี้ยที่กู๎มีตั้งแตํร๎อยละ ห๎าบาท สิบบาท หรือ ยี่สิบบาท ก็มีซึ่งเป็น
อัตราอกเบี้ยตํอเดือน ไมํใชํตํอปี ฉะนั้นจะเห็นได๎วํา อัตราดอกเบี้ยน้ีแพงมาก ในสมัยนั้นชาวนามีความ
จําเป็นต๎องลงทุนในปัจจัยเกี่ยวกับการผลิต เชํน ไมํมีควายสําหรับไถนา ก็ต๎องกู๎ยืมมากํอน เพื่อไปซื้อ
ควาย เมื่อทํานาแล๎วได๎ข๎าวมาก็จะขายเพื่อใช๎หนี้ หากไมํพอก็ขายความนั้นเสีย ใช๎หนี้ไปเป็นการ
แก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าไปกํอน ถ๎าไมํทําอยํางนี้ก็สู๎ดอกเบี้ยไมํได๎ แพงมาก ชาวนาบางคนโชคร๎ายไปกวํา
นั้น คือ ขายข๎าว ขายควายแล๎ว เงินก็ยังไมํพอใช๎หนี้แกํหนี้นายทุน ทําให๎ต๎องมีการยึดที่นาเกิดข้ึน แตํก็
มีจํานวน ไมํมากนักสําหรับกรณีหนักๆ  

ตํอมามีการตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธกส.ขึ้นชาวบ๎านที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมก็สามารถกู๎ได๎ ซึ่งกระบวนการเป็นไปตามระบบธนาคาร คือ การกู๎ต๎องมีการคํ้า
ประกัน โดยหากกู๎ไมํมากก็ให๎จับกลุํมค้ําประกัน และหากกู๎มากก็ต๎องใช๎โฉนดที่ดินไปคํ้าประกัน ฉะนั้น 
คนที่กู๎ ธกส. จึงเป็นชาวนาที่คํอนข๎างมีหลักทรัพย์ สําหรับผู๎ที่ยากจนจริงๆ จึงไมํมีโอกาสกู๎ ธกส.ซึ่งคน
เหลําน้ีเป็นคนสํวนใหญํของหมูํบ๎าน๑๓๐เป็นความผิดพลาดของรัฐเอง มาจากโครงสร๎างระบบที่ไมํเป็น
ธรรม ที่ไมํเอื้อตํอคนจน๑๓๑ 

                                                             
๑๒๙มูลนิธิชีวิตไทย, หนี้นอกระบบเกษตรกรฟางเส้นสุดท้ายสู่การสูญเสียที่ดิน , (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ, ๒๕๕๙), หน๎า ๓๕. 
๑๓๐นภาภรณ์ หะวานนท์และคณะ, ทฤษฎีฐานรากในเรื่องความเข้มแข็งของชุมชน, หน๎า ๒๖๙. 
๑๓๑เสรี พงศ์พิศ, แผนที่ชีวิตเข็มทิศชุมชน , (กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทย์การพิมพ์, ๒๕๕๕), 

หน๎า ๑๘. 



๙๕ 

 

สถาบันการเงินสําหรับคนในหมูํบ๎านจริงๆ แล๎วไมํได๎เกิดจากคนที่มีฐานะหรืออํานาจ
เหนือกวํา คือ ไมํได๎จากนายทุน และรับ หากแตํเกิดจากขบวนการของชาวบ๎านที่ยากจน ชํวยกันเอง 
จุดกําเนิดของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์อันเป็นสถาบันทางการเงินของคนในหมูํบ๎าน พบวํา เกิดจากคน
ในชุมชนกํอน เชํนมีคนอยูํคนหนึ่งซึ่งขณะนี้ก็ยังมีบทบาทเป็นผู๎นําในกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ของชุมชน
ที่สามารถกลําวได๎วํา เป็นผู๎ริเริ่มกอํตั้งกลุมํสจัจะสะสมทรพัย์ของชุมชนน้ี ก็คือผู๎นํา ที่เป็นพระสงฆ์ เจ๎า
อาวาสที่อยูํในหมูํบ๎านนั้นๆ  

๒. การสะสมเงินทุนอย่างเต็มใจและซื่อสัตย์ 
การออมทรัพย์ทําโดยการรวบรวมเงินมาไว๎ที่สํวนกลาง ไว๎ให๎คณะกรรมการดูแลเพื่อ

บริหารจัดการให๎ได๎กําไรและเป็นประโยชน์กับกลุํม ดังนั้นทุกคนที่เป็นสมาชิกก็นําเงินมารวมกันอัน
เป็นการออมนั่นเองการออมนี้ในอีกแงํหนึ่ง คือ การสะสมเงินของชาวบ๎าน สะสมทีละเล็กทีละน๎อย 
เปิดให๎นํามารวมทุกเดือน บางคน ๑๐ บาท ๒๐ บาท ๓๐ บาท ๑๐๐ บาท หรือ ๒๐๐ บาท ไมํจํากัด
จํานวน ถ๎าใครมีมากก็สะสมได๎มาก อันน้ีเป็นการรวมของชาวบ๎านจริงๆ ซึ่งชาวบ๎านไมํมีใครมีเงินมาก 
จนสามารถเอาเงินมาลงคนเดียวจนกลายเปน็นายทุน ชาวบ๎านมารวมกันก็เพื่อเป็นพวกเดียวกัน มีบาง
คนคล๎ายกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นจึงไมํจําเป็นต๎องไปจํากัดจํานวนสูงสุดของการสะสมไว๎กับกลุํมสัจจะ
สะสมทรัพย์ จํานวนเงินที่สะสมที่เริ่มต๎นด๎วยเงินคนละ ๑๐ บาท 

สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ หัวใจสําคัญของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ไมํได๎อยูํที่
จํานวนเงินจํานวนมาก หากอยูํที่ใจของสมาชิกที่เต็มใจมารํวม และเห็นประโยชน์ หรือความสําคัญ
ของการรวมกลุํมกันเพื่อสะสมทุน หรือออมทรัพย์ไปเป็นทุน ทางกรรมการต๎องการให๎คนที่ดีด๎วย
มารํวมมากๆ กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ต๎องการคนที่รํวมมือจริงๆไมํใชํเห็นแกํประโยชน์ที่ได๎จากการกู๎
เทํานั้น หากแตํเป็นประโยชน์เกิดกับสังคมด๎านอื่นๆ 

๓. สถาบันการเงินชุมชนเพ่ือชุมชนโดยชุมชน 

ผลจากการดําเนินงานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ คือ ดอกเบี้ย ซึ่งถูกจัดไว๎เป็นสวัสดิการ 
เชํน ใช๎หนี้แทนสมาชิกที่เสียชีวิตดังกลําว จัดเป็นทุนการศึกษา เชํน ปีที่แล๎วให๎ทุนการศึกษา๑๕ ทุน 
ทุนละ ๕๐๐ บาท รวมเงิน ๗,๕๐๐ บาท หากมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เชํน ไฟไหม๎ พายุพัด ต๎นไม๎ล๎มใสํ
บ๎านเกิดความเสียหาย ทางกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ก็จะให๎ ๑,๐๐๐ บาท โดยต๎องเกิดความเสียหายเกิน 
๓,๐๐๐ บาท๑๓๒นอกจากชุมชนได๎รับประโยชน์อันเป็นตัวเงินดังกลําว ซึ่งเป็นกําไรเชิงเศรษฐกิจแล๎ว 
ชุมชนยังได๎รับประโยชน์เชิงสังคม อันเป็นรากบานสําคัญของหมูํบ๎านหรือชุมชน เป็นกระบวนการทาง
สังคมที่ใช๎กลุํมสร๎างบรรทัดฐานแหํงการออมทรัพย์ สร๎างคุณธรรม หรือคํานิยมในสังคม ทําให๎คนมี
ความสามัคคีรํวมมือกันเพื่อสํวนรวม กลุํมออมทรัพย์มีอิทธิพลตํอสมาชิก เชํน เมื่อผู๎กู๎ซึ่งเป็นสมาชิก 
หากกู๎ไปแล๎วใช๎เงินไปในทางที่ไมํถูกต๎อง เชํน ไปดื่มสุรา ถือวําใช๎เงินแบบไร๎ประโยชน์ ถ๎าประธานหรือ
                                                             

๑๓๒เรื่องเดียวกัน, หน๎า ๒๗๑. 



๙๖ 

 

กรรมการกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ทราบหรอืเหน็ก็จะตักเตือน หากไมํเช่ืออาจถูกเรียกเงินคืน หรือห๎ามกู๎
เงินครั้งตํอไป หรือลดจํานวนการกู๎ลงในกรณีที่หมูํบ๎านขอความรํวมมือ ถ๎ามีสมาชิกคนใดไมํให๎ความ
รํวมมือ ทางกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์จะเพํงเล็งไมํให๎กู๎เงิน หรือบางคนที่ไมํยอมไปสํงสัจจะ ในวันอาทิตย์
ต๎นเดือนก็จะถูกกลุํมสร๎างแรงกดดันบังคับ  

เพราะฉะนั้นจะเห็นได๎วํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เป็นกระบวนการทางสังคมที่สามารถ
เสริมสร๎างรากฐานของสังคมให๎ยึดมั่นในหลักคุณคํา หรือคุณธรรม อันเป็นประโยชน์ตํอการอยูํรํวมกัน
ของคนในชุมชนและเป็นแหลํงทุนที่ ชุมชนสามารถกู๎ยืมมาประกอบอาชีพได๎ระดับหนึ่ง ซึ่ ง
เปรียบเสมือนเป็นธนาคารของชุมชนที่มีสายใยเช่ือมโยงกํอให๎เกิดผลผลิต และรายได๎ของชุมชน ทําให๎
ชุมชนไมํต๎องหันไปพึ่งสถาบันทางการเงินอยํางเชํน ธ ก ส. อันเป็นสถาบันทางการเงินที่เช่ือมโยงให๎
เงินไหลออกจากชุมชน ไปสูํระดับประเทศและระดับโลกได๎งําย ทําให๎เกิดความสัมพันธ์ใกล๎ชิดแกํคน
ในชุมชน ทําให๎คนกู๎ไมํกล๎าโกง ชาวบ๎านเอาเงินมาออมรวมกัน เพราะมีสัจจะ ทําให๎สัจจะสะสมทรัพย์
หลายแหํงมีเงินหลายสิบล๎าน เชํน ที่พื้นที่การศึกษาทั้งสองแหํงหรือตํางพื้นที่ศึกษา อําเภอจะนะมี
ประมาณ ๖๐ ล๎านบาท  

จากนักวิชาการหรือแหลํงข๎อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนย่ังยืนจากกลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์ ผู๎วิจัยได๎สังเคราะห์ รูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชน
ยั่งยืน ภาคเหนือตอนลําง ดังตารางตํอไปนี้ 
ตารางท่ี ๒.๒๖ การพัฒนาชุมชนย่ังยืนจากกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

นภาภรณ์ หะวานนท์และคณะ 
(๒๕๕๙, หน๎า ๒๖๘). 

กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เป็นการสร๎างความสัมพันธ์และความเข๎มแข็ง
ในชุมชน ทําให๎เกิดกลุํมตํางๆ ที่เป็นผลผลิตของกลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์ เชํน กลุํมแปรรูปอาหาร กลุํมทํางานด๎านเกษตรกรรรม
กํอให๎เกิดคุณธรรม คือความมีสัจจะ ความรํวมมือ คือการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ หรือข๎อตกลงของกลุํม เป็นลักษณะของการเสียสละ
ประโยชน์สํวนตัว ความสามัคคี  

มูลนิธิชีวิตไทย 

(๒๕๕๙, หน๎า ๓๕). 
หนี้ที่เกิดข้ึนในชุมชนเกิดข้ึนจากความจําเป็นของคนในชุมชน เชํน 
เกิดการกู๎กันในชํวงเปิดเทอม บางครั้งเงินสํารองไมํพอต๎องไปหากู๎
จากแหลํงอื่น   

เสรี พงศ์พิศ 
(๒๕๕๕, หน๎า ๑๘). 

เมื่อคนจําเป็นต๎องใช๎เงิน ก็เกิดความต๎องการที่จะได๎เงินระบบกู๎เงิน
ของกลุํมคือ การกู๎แบบสัจจะและต๎องมีสมาชิกมาคํ้าประกัน ๒ คน 
เงินที่กู๎ไปใช๎ในสิ่งที่จําเปน็ของการดําเนินชีวิต กลําวคือ ชาวบ๎านสํวน
ใหญํเป็นชาวสวน ชาวไรํ ชาวนา 



๙๗ 

 

 

 ๒.๖.๒ หลักการพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืน 

หลักการ หมายถึง หลักวิชาหรือหลักการทางวิชาการที่นํามาใช๎ในการทํางาน หรือหลัก
ปฏิบัติในการดําเนินชีวิต หลักปฏิบัติในการอยูํรํวมกันระหวํางมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม และ
มนุษย์กับธรรมชาติ หลักการในสํวนที่นําไปใช๎แล๎วจะทําให๎เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู๎วิจัยสามารถ
ประมวลได๎ดังนี้ 

๑. หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความสําคัญที่สุดเพราะสิ่งทั้งหลายที่เกิดข้ึนและมี

อยูํ ปรากฏการณ์ตํางๆ ทางสังคมที่เกิดข้ึนเป็นเรื่องของมนุษย์ทั้ งสิ้น เกิดโดยมนุษย์เพื่อมนุษย์ จึงมี
แนวคิดเอาคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาดังกลําวแล๎วก็ยังมีแนวคิด ทฤษฎี และปรัชญามากมายที่มุํง
อธิบายเรื่องมนุษย์ ศาสนาทุกศาสนา การศึกษาสาขาตํางๆ หลักการพัฒนาทุกเรื่องเปูาหมายสูงสุด 
คือ เพื่อนมนุษย์ปัญหาการพัฒนามนุษย์ไมํได๎อยูํที่หลักการ แตํอยูํที่ความรู๎ ความเข๎าใจ และการ
กระทํา คือ รู๎น๎อยหรือไมํรู๎วําจะทําอยํางไร หรือรู๎แล๎วแตํไมํเข๎าใจ รวมถึงความเข๎าใจไมํถูกต๎องและไมํ
กระทําการพัฒนาให๎มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอยํางแท๎จริง๑๓๓

 

ปราชญ์กลําววํา การพัฒนาคนต๎องพัฒนากันทั้งระบบที่มี ๓ ด๎าน คือ พฤติกรรม 
จิตใจ และปัญญา ทั้ง ๓ ด๎านแหํงการดําเนินชีวิตน้ันมีความสัมพันธ์อิงอาศัยเป็นปจัจยัสํงผลตํอกันและ
ต๎องพัฒนาไปด๎วยกันอยํางไร กลําวคือเป็นระบบแหํงไตรสิกขา ได๎แกํศีล สมาธิ และปัญญา จุดที่ต๎อง
พัฒนา คือ พฤติกรรม หมายถึงพฤติกรรมในการทํามาหาเลี้ยงชีพ พฤติกรรมในการหาความสุข จิตใจ 
จิตใจที่มีเจตจํานงเป็นตัวช้ีนํากําหนดพฤติกรรม และสภาพจิตใจที่พอใจมีความสุขก็ทําให๎พฤติกรรมมี
ความมั่นคงปัญญาจะทํางานได๎ผลและพัฒนาไปได๎ต๎องอาศัยสภาพจิตใจที่เหมาะ ปัญญาเป็นตัว
แก๎ปัญหา เป็นตัวจัดปรับทุกอยํางทั้งพฤติกรรมและจิตใจให๎ลงตัวพอดีและเป็นตัวนําสูํจุดหมายแหํง
ความอิสรภาพและสันติสุข๑๓๔ ขณะที่นักวิชาการอีกทํานกลําววํา หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
จะทําให๎ชุมชนยั่งยืนได๎นั้น ต๎องประกอบด๎วยการทําให๎จํานวนผู๎นําตามธรรมชาติมีเพียงพอตํอ
ประชากร จํานวนสมาชิกของกลุํมตํอประชากร อัตราเพิ่มของจํานวน  จํานวนองค์กรธุรกิจที่องค์กร
ชุมชนเป็นเจ๎าของ อัตราเพิ่มของเงินสวัสดิการเพื่อคนในชุมชนอัตราการเพิ่มของรายได๎ของธุรกิจที่

                                                             
๑๓๓ธนากร สังเขป, การพัฒนาที่ย่ังยืน, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แหํงจุฬาลง

กรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน๎า ๔๑. 
๑๓๔พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ย่ังยืน, พิมพ์ครั้งที่ ๑๓, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ

โกมลคีมทอง, ๒๕๕๖), หน๎า ๒๓๒-๒๓๗. 



๙๘ 

 

องค์กรชุมชนเป็นเจ๎าของ๑๓๕อยํางไรก็ตามแนวคิดการนํามนุษย์มาเป็นศูนย์กลางการพัฒนา นับเป็น
จุดเริ่มต๎นของการพัฒนาที่ถูกต๎องให๎มนุษย์อยูํในความคิดของมนุษย์ทุกหมูํเหลํา ก็จะทําให๎การพัฒนา
มนุษย์ถึงระดับทําให๎สังคมโลกสงบและสันติ นั่นคือ ความยั่งยืน ตามหลักพระพุทธศาสนา ความยั่งยืน
อยํางแท๎จริง คือ นิพพาน 

๒. หลักการมีส่วนร่วม 

การมีสํวนรํวม เป็นหลักการที่กลําวถึงกันมากมายหลังวิกฤติเศรษฐกิจของไทย เมื่อ 
พ.ศ.๒๕๔๐ และมีการกําหนดให๎ใช๎หลักการมีสํวนรํวมในกรทํารํางรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ ตลอดจน
กําหนดการมีสํวนรํวมของประชาชนในกรณีตํางๆไว๎ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ด๎วย ในรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ.๒๕๕๐ ก็กําหนดเรื่องการมีสํวนรํวมของประชาชนไว๎ในกรณีตํางๆ หลายกรณีเชํนเดียวกัน 
โดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข๎องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน การกระทําหรือการพัฒนาที่จะกระทบกับ
ชีวิตความเป็นอยูํของประชาชน จึงเกิดมี การประชาพิจารณ์ การประชาคม เพื่อแสดงวําในประเด็นที่
จะทําได๎น้ันต๎องมีสํวนรํวมจากประชาชนเป็นการให๎ความสําคัญกับการมีสํวนรํวม  

ผลการพัฒนาที่ผาํนมาก็แสดงให๎เห็นความสําเร็จที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอัน
เนื่องมาจากการมีสํวนรํวมซึ่งไมํเพียงเป็นการยอมรับเทํานั้น แตํทําให๎เกิดความรอบคอบเช่ือมโยงไมํ
แยกสํวน มีความรู๎สึกเป็นเจ๎าของ มีการเรียนรู๎ ซึ่งทั้งหมดเป็นฐานของการพัฒนาที่ถูกทางและ
ยั่งยืน๑๓๖ประเด็นของการมีสํวนรํวมต๎องมีสํวนรํวมอยํางแท๎จริงทุกข้ันตอนจึงจะบรรลุผลการพัฒนา
ดังกลําว ข้ันตอนการมีสํวนรํวม คือ เริ่มตั้งแตํรํวมให๎ข๎อมูล รวมรับทราบข๎อมูลแล๎วรํวมคิดรํวม
ตัดสินใจ ประชาพิจารณ์หรือประชาคม เลือกหรือไมํเลือกที่จะทําอยํางใดอยํางหนึ่ง รํวมดําเนินการ 
รํวมรับผิดชอบ รํวมติดตามประเมินผล และรํวมรับผลการพัฒนา การมีสํวนรํวมทุกขั้นตอนจึงเป็นการ
มีสํวนรํวมอยํางแท๎จริง ความผิดพลาดของการมีสํวนรํวมที่ผํานมามักจะขาดข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งไป 
การมีสํวนรํวมในบางครั้งจึงไมํได๎ชํวยแก๎ปัญหาแตํกลับทําให๎เกิดความยุํงยากมากข้ึน เข๎าตํารา สิ่งที่
เป็นคุณอนันต์ ก็มีโทษอยํางมหันต์ ถ๎าการจัดการหรือดําเนินการไมํถูกต๎อง๑๓๗

 

๓. หลักการบริหารจัดการ 

ชุมชนที่มีอุดมการณ์และวิสัยทัศน์รํวมกัน จะทําให๎ชุมชนมีทิศทางและเปูาหมาย
รํวมกัน ชุมชนที่มีการบริหารจัดการจะเหมือนกับองค์กรที่มีบริหารจัดการ ยิ่งมีองค์กรมีการบริหาร

                                                             
๑๓๕ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์, ศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจชุมชน : จุดเชื่อมภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความรู้

สากล รับวิกฤติเศรษฐกิจโลก ปี 2000 เศรษฐกิจย่ังยืน , (กรุงเทพมหานคร : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 
๒๕๔๒), หน๎า ๖๕. 

๑๓๖ธนากร สังเขป, การพัฒนาที่ย่ังยืน, พิมพ์ครั้งที่ ๒, หน๎า ๔๕. 
๑๓๗เรื่องเดียวกัน, หน๎า ๔๕. 



๙๙ 

 

จัดการที่ดี มีผู๎นําเกํงก็ยิ่งมีคุณภาพมาก ชุมชนก็ไมํแตกตํางกัน สิ่งที่มีสัมพันธ์มากกับบรหิารจัดการ คือ 
ทุนในชุมชน และการยอมรับจากสังคมภายนอก๑๓๘

 

๔. ผู้น ากับการท างานเป็นทีม  
การทํางานเป็นทีม เกิดจากพื้นฐานความเช่ือที่วํามนุษย์มีความสามารถเฉพาะที่

แตกตํางกันในแตํละบุคคล ถ๎าเรานํามนุษย์เหลํานี้มารวมกันก็จะประกอบด๎วยบุคคลที่มีความรู๎
ความสามารถที่หลากหลาย ซึ่งถ๎าได๎มีการแบํงงาน กําหนดหน๎าที่ความรับผิดชอบ จัดระบบสื่อสารที่
เหมาะสม จะทําให๎การทํางานนั้นบรรลุจุดมุํงหมาย 

กระบวนการที่ผู๎นําชํวยสร๎างความชัดเจนแกํผู๎ใต๎บังคับบัญชาให๎รับรู๎ วํา เป็น
กระบวนการที่ผู๎นําชํวยสร๎างความชัดเจนแกํผู๎ใต๎บังคับบัญชาให๎รับรู๎วํา อะไรคือ ความสําคัญให๎ภาพ
ความเป็นจริงขององค์กรแกํผูอ๎ื่น ชํวยให๎มองเห็นทิศทางและจุดมุํงหมายอยํางชัดเจนภายใต๎ภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วของโลก๑๓๙

 

การรวมตัวของบุคคลตั้งแตํ ๒ คนข้ึนไป เข๎ามาทํางานเพื่อให๎สําเร็จตามจุดมุํงหมาย
ที่ตั้งไว๎ โดยรํวมคิด รํวมตัดสินใจ รํวมปฏิบัติ และพึ่งพาอาศัยกัน และให๎การปฏิบัติงานเป็นไปใน
ทิศทางหรือแนวทางเดียวกันโดยการทํางานเป็นทีมมีลักษณะเป็นกระบวนการ ประกอบด๎วย การ
กําหนดโครงสร๎างที่แบํงเป็นภาระหน๎าที่และความรับผิดชอบ มีผู๎นํากลุํมสมาชิกกลุํม รํวมกันวางแผน 
และกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แนํนอน มีการติดตามประเมินผลการทํางานอยํางสม่ําเสมอ 
มีการปฏิสัมพันธ์กันในกลุํมและกลุํมอื่นๆ อยูํตลอดเวลา๑๔๐ขณะที่นักวิชาการอีกทํานกลําววํา ปัจจัยที่
สํงเสริมให๎เกิดการทํางานเป็นทีมทีดีนั้น ต๎องประกอบด๎วย ดังนี้ ผู๎นํา ผู๎บริหารหรือหัวหน๎าเป็น
องค์ประกอบที่มีความสําคัญมากที่สุด ความยุติธรรม ความเป็นคนมีหลักการเหตุผลและความเป็น
เพื่อนรํวมงานของผู๎นําจะสามารถเสริมสร๎างบรรยากาศในการทํางานเป็นทีมได๎ดีการสื่อสาร การ
สื่อสารแบบเปิดไมํวําจะเป็นการสื่อสารจากระดับบริหารไปสูํระดับปฏิบัติ หรือระดับปฏิบัติไปสูํระดับ
บริหารหรือเป็นการสื่อสารในระดับเดียวกัน จะทําให๎สมาชิกของทีมได๎รับรู๎ปัญหาการทํางาน นโยบาย
การปฏิบัติงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตํางๆ เกี่ยวกับงานได๎อยํางทั่วถึง๑๔๑

 

สรุปวําปัจจัยเกี่ยวกับตัวบุคคล ได๎แกํความพอใจในงาน ความไว๎วางใจซึ่งกันและกัน
การสื่อสารที่ดี การขัดแย๎งและใช๎อํานาจมีน๎อย และการคุกคามต่ําความมั่งคงในการทํางานสูงปัจจัย

                                                             
๑๓๘อ๎างแล๎ว. 
๑๓๙สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, ภาวะผู้น า : ทฤษฎีและการปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บุ๏คลิ้งค์, 

๒๕๔๕), หน๎า ๓. 
๑๔๐สถาบันเพื่อสร๎างความเข๎มแข็งให๎ชุมชนมหาวิทยาลัยนเรศวร , ผู้น ากับการท างานเป็นทีม ,

(พิษณุโลก : โรงพิมพ์ ทิพย์เสนาการพิมพ์, ๒๕๕๒), หน๎า ๔๙. 
๑๔๑เรื่องเดียวกัน, หน๎า ๖๙. 



๑๐๐ 

 

เกี่ยวกับองค์กร ได๎แกํความมั่นคงขององค์กรและงาน การบริหารเน๎นให๎มีสํวนรํวม ระบบจูงใจ
เหมาะสม และมีการจัดลําดับความสําคัญของเปูาหมายปัจจัยเกี่ยวกับงาน ได๎แกํเปูาหมาย แนวทาง 
และแผนงานชัดเจน การใช๎ทักษะ และความเป็นผู๎นําเหมาะสม งานมีความเป็นอิสระสูงทีมงานมี
คุณภาพและมีประสบการณ์ และมีนโยบาย โครงการชัดเจนเหมาะสม 

จากการทบทวนเอกสาร สังเคราะห์เนื้อหารเพื่อรูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํา
กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนลําง สามารถสรุปเป็นแนวความคิดจาก
นักวิชาการหรือแหลํงข๎อมูล ดังตํอไปนี้ 
ตารางท่ี ๒.๒๗ หลักการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ธนากร สังเขป 
(มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖, หน๎า ๔๑). 
 

 

การพัฒนาที่ไมํยั่งยืนเป็นปัญหาของทุกประเทศและทุกคน
ทั่วโลก ผลลัพธ์ของการพัฒนาที่ไมํยั่งยืนทําให๎เกิดความ
เสียหายและเดือดร๎อนแกํมนุษย์ทุกคน ไมํเพียงแตํการลงทุน
ที่ไมํค๎ุมคําเทํานั้น ยังทําให๎โลกเกิดภาวะวิกฤติ คือ ภาวะของ
ความไมํสมดุลเป็นเหตุใหเ๎กิดภัยพิบตัิตํางๆ ข้ึนกับมนุษย์และ
โลก ในการพัฒนาจึงต๎องคํานึงถึงมิติและสร๎างสรรค์การ
พัฒนาให๎ยั่งยืน เพื่อเป็นสํวนหนึ่งที่คนในชุมชนจะสามารถ
พัฒนา สูํความยั่งยืน โดยคนเป็นศูนย์กลาง พึ่งตนเองได๎ 
เข๎าถึงสวัสดิการทางสังคมที่ตนมีสํวนรํวม 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)  
(๒๕๕๖, หน๎า ๒๓๒-๒๓๗). 

การพัฒนาที่ยั่งยืนต๎องประกอบด๎วยหลักของทางศาสนา 
สําหรับศาสนาพุทธ คือหลักธรรม ศีล สมาธิ ปัญญา  
ที่ควบคุมพฤติกรรมทางกาย ทางใจ และปัญญา 

ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ 
(๒๕๔๒, หน๎า ๖๕). 

การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนนั้นต๎องมีเปูาหมายและประโยชน์ที่
ชัดเจน สมาชิกทุกคนเข๎าใจ ยอมรับ และสามารถปฏิบัติงาน
ได๎ตามเปูาหมายที่ชัดเจน 

สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์  
(๒๕๔๕, หน๎า ๓). 

สมาชิกต๎อง เข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ และบทบาทการ
ปฏิบัติ งาน มีการติดตํอสื่อสารกันอยํางเปิดเผยและ
แลกเปลี่ยนข๎อมูลซึ่งกันและกัน ยอมรับการตัดสินใจของ
ผู๎อื่น 

สถาบันเพื่อสร๎างความเข๎มแข็งให๎
ชุมชนมหาวิทยาลัยนเรศวร, (๒๕๕๒, 
หน๎า ๔๙). 

มีโครงสร๎างและกระบวนการของทีมที่มั่นคงสอดคล๎องกับ
งาน เปูาหมายและสมาชิกของทีม 



๑๐๑ 

 

 
๒.๗ แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 

แนวคิดความหมายเกี่ยวกับกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์นั้นผู๎ วิจัยได๎ทบทวนเกี่ยวกับ
ความหมายตลอดจนองค์ประกอบเพื่อศึกษาวิจัย พบวํามีนักวิชาการตํางๆ ซึ่งผู๎วิจัยได๎ทําการประมวล
สังเคราะห์วิเคราะห์ ดังตํอไปนี้ 

๒.๗.๑ ความหมายของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
ความหมายของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์น้ัน พระสุบิน ปณีโต ซึ่งเป็นผู๎จุดประกายเริ่มต๎น 

แล๎วมีการแตกหนํอ ออกผล ได๎ขยายไปทั่วประเทศ ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา ได๎มาจากแนวคิดของ
ธรรมะเรื่องสัจจะ ซึ่งสมัยกํอนแม๎แตํโจรยังมีสัจจะ ปล๎นเอาอะไรก็เอาแคํนั้น ทํานต๎องการให๎โยมเป็น
คนมีสัจจะและนําไปปฏิบัติอยํางยั่งยืน จึงให๎ช่ือวํากลุํมสัจจะ ดังนั้นคนที่เข๎าโครงการนี้ต๎องมีสัจจะ 
ต๎องตรงตํอเวลา ต๎องมีสัจจะตํอสถานที่ ตํอชุมชน พระพุทธเจ๎าตรัสไว๎วํา แม๎คนครองผ๎ากาสาวพัตร์ 
ถ๎าไมํมีสัจจะกับธรรมะ ก็ไมํควรครองผ๎ากาสาวพัตร์ ชีวิตฆราวาส ขาดไมํได๎ คือสัจจะ๑๔๒โดยที่พระ
อาจารย์ได๎ปรับแนวคิดของครูซบ ยอดแก๎ว โดยนําหลักธรรมเข๎ามาอธิบายและเปลี่ยนจากช่ือ  
กลุํมสัจจะออมทรัพย์ครบวงจรชีวิต มาเป็น กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อการพัฒนาคุณธรรมครบวงจร
ชีวิต ความแตกตํางอยูํที่ คําวํา ออม เวลาไปอธิบายแกํชาวบ๎านจะเอาธรรมะสอดแทรกได๎ยากแตํถ๎าใช๎
คําวํา สะสม แล๎วสามารถยกตัวอยํางจากแมลงผึ้งบ๎างหรือจอมปลวกบ๎างที่คํอยๆออมน้ําหวานจาก
ดอกไม๎ จนได๎เป็นรังใหญํ หรือมดปลวกที่คํอยๆคาบทีละน๎อย มาสร๎างเป็นจอมปลวกได๎ และยังได๎
สอดคล๎องกับหลักที่วํา อยําหมิ่นเงินน๎อย อยําคอยโชควาสนา เป็นต๎น๑๔๓ขณะที่สถาบันชุมชนท๎องถ่ิน
พัฒนาซึ่งเป็นหนํวยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการพัฒนาท๎องถ่ินให๎ความหมายของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์วํา 
เป็นศูนย์กลางการเงนิชุมชนหรือ สัจจะออมทรัพย์ ที่ชาวบ๎านรวมกลุํมกัน ตั้งข้ึนอาศัยหลักการบริหาร
จัดการคล๎ายกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป หรือกลุํมออมทรัพย์ที่เกิดข้ึนอยํางดาษดื่น แตํหลักปรัชญาหรือ
คุณคําที่ยึดเหนี่ยวแตกตํางกันสิ้นเชิง จํานวนเงินหรือการสร๎างมูลคําเพิ่มของทุน หาได๎เป็นเปูาหมาย
สูงสุด หากแตํเป็นการพลิกผันให๎เงินที่ถูกมองมาโดยตลอดวําเป็นที่มาของต๎นเหตุแหํงโลภะจริต 
กลายเป็นเงื่อนไขในการสร๎างความรักความสมานฉันท์ของผู๎คนในชุมชนซึ่งในระบบการจัดการเงิน

                                                             
๑๔๒มาริสา  โกเศยยะโยธิน,การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านในการพึ่งพาตนเองของชุมชนเพื่อการ

พัฒนาที่ย่ังยืนของประชาชนบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาภาคตะวันออก :ศึกษากรณีกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัด
ไผ่ล้อม อ าเภอเมือง จังหวัดตราด , (ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสะแก๎ว  :
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๓), หน๎า ๕๓. 

๑๔๓พระสุบิน ปณีโต, สัจจะสะสมทรัพย์ : สะสมทุนทางสังคม, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร :
สถาบันชุมชนท๎องถิ่นพัฒนา, ๒๕๔๑), หน๎า ๑๕. 



๑๐๒ 

 

ทั่วไปไมํมีทางทําได๎๑๔๔ กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เป็นองค์กรธุรกิจขนาดเล็กในระดับหมูํบ๎านหรือตําบล 
ซึ่งได๎จัดต้ังข้ึนโดยกลุํมชาวบ๎านในท๎องถ่ินนั้นๆเพื่อสร๎างกระบวนการในการพัฒนาชุมชนทรัพยากร
มนุษย์ โดยใช๎เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ซึ่งสมาชิกภายในกลุํมได๎ตกลงหรือให๎สัจจะตํอกันวําจะ
ออมเงินอยํางเป็นประจําทุกเดือน โดยนําเงินน้ันมาฝากไว๎กับกลุํม๑๔๕

 

จากความหมายของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ผู๎วิจัยได๎ประมวลเป็นความรู๎ เพื่อรูปแบบ
การเสริมสร๎างภาวะผู๎นําของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนลํางดังนี ้
ตารางท่ี ๒.๒๘ ความหมายกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

มาริสา โกเศยยะโยธิน 

(๒๕๔๓, หน๎า ๕๓). 
 

การติดตามดูแลสิ่งตํางๆ และคําจํากัดความงํายๆที่
ทันสมัยคือ การทํางานให๎สําเร็จ สําหรับ การจัดการ มัก
ใช๎ในแวดวงธุรกิจเอกชนซึ่งมุํงแสวงหากําไรเป็นเปูาหมาย
หลักสํวนผลที่พึงตกแกํสาธารณะ (Public) 

พระสุบิน ปณีโต 

(๒๕๔๑, หน๎า ๑๕). 
สัจจะสะสมทรัพย์เป็นคําที่เปลี่ยนจากออมทรัพย์ มาเป็น
สัจจะสะสมทรัพย์เพื่องํายตํอการยกข้ึนเปรียบเทียบเวลา
แสดงธรรมเพื่อการเผยแผํแนวคิดการจัดต้ังกลุํม 

สถาบันชุมชนท๎องถ่ินพัฒนา 

(๒๕๔๑, หน๎า ๓). 
เงินไมํได๎เป็นเปูาหมายขององค์กร แตํความสมานฉันท์
ความรักใครํ ที่สามารถนําไปสูํความปรองดองสามัคคีที่
เกิดแกํชุมชน คือ เปูาหมาย 

ภราดร ปรีดาศักดิ์ 
(๒๕๔๑, หน๎า ๒๓๗). 

องค์กรการเงินขนาดเล็กที่เกิดภายในชุมชน โดยที่ให๎
สมาชิกในชุมชนกู๎นําไปพัฒนาอาชีพ มีการประหยัดและ
ออมทรัพย์รํวมกัน 

กรมการพัฒนาชุมชน, 

(๒๕๔๒, หน๎า ๒๕). 
กิจกรรมของประชาชนที่จัดตั้งข้ึนเพื่อชํวยเหลือกันและ
กันด๎วยการประหยัดและออมทรัพย์รํวมกัน ใครมีความ
เดือดร๎อนก็นําไปใช๎เมื่อจําเป็น โดยคิดดอกเบี้ยตามความ
เหมาะสมที่ตกลงรํวมกันของสมาชิก 

 

                                                             
๑๔๔สถาบันชุมชนท๎องถิ่นพัฒนา, สัจจะสะสมทรัพย์สะสมทุนทางสังคม, (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน

ชุมชนท๎องถิ่นพัฒนา, ๒๕๔๑), หน๎า๓. 
๑๔๕ภราดร ปรีดาศักดิ์, บทบาทสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มออมทรัพย์ที่มีต่อตลาดเงินในชนบท

ไทย ๒๕๒๙ ในรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการตลาดการเงินในชนบทไทย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย, ๒๕๔๑), หน๎า ๒๓๗. 



๑๐๓ 

 

๒.๗.๒ การจัดการของระบบสัจจะสะทรัพย์ 
 หลักการจัดการของระบบสัจจะสะสมทรัพย์ อาศัยการผสมผสานหลักการจากระบบ
ตํางๆหลายรูปแบบ อาทิ ธนาคารหมูํบ๎าน และยังมีกิจกรรมจัดสวัสดิการแกํสมาชิกคล๎ายบริษัท
ประกันภัย ยิ่งกวําน้ันบางกลุํมสามารถดําเนินการแบบบริษัทคนกลางจัดซื้อสินค๎าที่เป็นที่ต๎องการของ
สมาชิกและคนในหมูํบ๎านมาจําหนําย ซึ่งเป็นรูปแบบของสหกรณ์ แตํตํางกันตรงที่วํามีความยืดหยุํน 
สอดคล๎องกับชุมชนมากกวํา หลักเกณฑ์ทั่วไปมีดังตํอไปนี้ 

๑. คนที่เข๎ามาเป็นสมาชิกกลุํมต๎องเป็นคนในชุมชนเทํานั้น เพื่อการควบคุมตรวจสอบได๎ 
โดยจะต๎องฝากเงินประจําทุกเดือน อยํางน๎อยรายละ ๑๐ บาท แตํไมํเกิน ๑๐๐บาท ทั้งนี้เพราะ
ต๎องการฝึกให๎ชาวบ๎านมีวินัย ดังที่พระสุบิน ปณีโต ได๎อธิบายวํา อยําหมิ่นเงินน๎อย อยํานอนคอยโชค 
ลองดูแมลงผึ้งที่เอาขาไปแตะเกสรทีละน๎อยๆแตะมามากๆเข๎าก็ได๎นําผึ้งเป็นขวดเป็นไหถ๎าคุณเริ่มดูถูก
เงิน ๑๐ บาท ซะแล๎ว บ๎านของคุณจะเจริญไมํได๎ ร๎อยก็มาจากหนึ่ง ล๎านก็มาจากหนึ่ ง นี่คือหลัก
ธรรมชาติ กฎเกณฑ์ดังกลําวยังสอดคล๎องกับสภาพเศรษฐกิจของชาวบ๎านอยํางยิ่งเพราะชาวบ๎านอายที่
จะเอาเงิน ๑๐ บาทไปฝากธนาคาร และยังไมํค๎ุมกับที่ต๎องเสียคํารถไปฝากมีคนบอกวําขอฝากปีละ 
๖๐๐บาท แล๎วไมํมาทุกเดือน เพราะต๎องการให๎เดือนหนึ่งโยมพบกันครั้งหนึ่ง ใครมีปัญหาสารทุกข์สุข
ดิบอะไร จะได๎รู๎ปัญหาของหมูํบ๎านวํา มีอะไรใครเจ็บไข๎ได๎รู๎กัน กฎเกณฑ์ดังกลําวจึงเป็นตัวกระชับ
ความสัมพันธ์ทางสังคมได๎ดี ขณะเดียวกันก็เป็นตัวบํงช้ีพฤติกรรมของผู๎คน เพราะผู๎ที่บกพรํองในการ
ออมไมํมาหรือฝากช๎ากวําที่กําหนด จะถือวําไมํมีสัจจะและจะโดนปรับ๑๔๖

 

๒. คนที่เอาเงินมาฝากสามารถทําเรื่องขอกู๎ได๎ทันทีโดยมีหนังสือสัญญา มีคนคํ้าประกัน 
และอยูํในการดูแลของกรรมการกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่ทําหน๎าที่ปลํอยกู๎โดยใช๎สัจจะความเช่ือถือ
กันเอง หลักการตรงจุดน้ีเกิดจากการสรุปบทเรียนความผิดพลาดของกลุํมออมทรัพย์และสหกรณ์ที่มี
อยูํ ด๎วยเหตุน้ีเองที่ทําให๎ระบบสัจจะสะสมทรัพย์ตอบสนองความจําเป็นของชาวบ๎านได๎ดีกวําสถาบัน
การเงินทั่วไป 

๓. คณะกรรมการกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่ชาวบ๎านเลือกตั้งกันมานั้น ให๎มีวาระเพียงปี
เดียว ห๎ามผูกขาด แตํถ๎ากรรมการประพฤติตนดีก็สามารถถูกเลือกเข๎ามาใหมํได๎ ซึ่งหลักการข๎อนี้เป็น
การให๎กลไกทางสังคมในชุมชนเป็นตัวตรวจสอบ สอดคล๎องกับหลักการประชาธิปไตยแบบมีสํวนรํวม 
ที่อํานาจการบริหารการตัดสินใจ ต๎องเป็นของชุมชน มิใชํเป็นแคํเพื่อชุมชนเพียงประการเดียว๑๔๗

 

จากแนวคิด การจัดการของระบบกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ผู๎วิจัยสามารถประมวลเป็น
ความรู๎สามารถสรุปได๎ดังตาราง ดังนี้ 
 

                                                             
๑๔๖พระสุบิน ปณีโต, สัจจะสะสมทรัพย์: สะสมทุนทางสังคม, พิมพ์ครั้งที่ ๓, หน๎า ๖. 
๑๔๗เรื่องเดียวกัน, หน๎า ๖. 



๑๐๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๒๙ การจัดการกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระสุบิน ปณีโต 

(๒๕๔๑, หน๎า ๖). 
เน๎นกฎกติกา และสอดแทรกผํานแนวคิดหลัก
ธรรมะโดยยกแมลงผึ้ง จอมปลวก เป็นการยก
อุปมา เหมื อนกับนิทานชาดกใน เ รื่ อ งของ
พระพุทธเจ๎าในอดีต สอดแทรกในเวลาประชุม
กลุํม ประจําเดือน เวลาที่สมาชิกสํงกลุํม เงินกู๎ 
เงินฝาก หุ๎น สวัสดิการอะไรตําง เป็นชํวงเวลาที่
เหมาะสม 
 

 

 ๒.๗.๓ ระบบตรวจสอบท่ีโปร่งใสและมีส่วนร่วม 

เมื่อมีกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เกิดข้ึน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับระบบการเงินแล๎ว การบริหาร
จัดการตํางๆยํอมต๎องมีการตรวจสอบที่โปรํงใสภายใน และคนในชุมชนสามารถที่จะมีสํวนรํวมในการ 
ที่จะตรวจสอบซึ่งต๎องมี ระบบที่เอื้อประโยชน์ตํอสาธารณะยํอมต๎องสามารถตรวจสอบและเข๎าถึงได๎
งําย แม๎แตํสมาชิกที่ไมํสามารถเขียนหนังสือได๎ ระบบก็ต๎องสร๎างให๎เอื้อแกํคนเหลําน้ันด๎วยโดยที่ระบบ
จะสร๎างความโปรํงใส ที่คนในชุมชนที่เป็นสมาชิกสามารถที่จะสร๎างตรวจสอบการทํางานสามารถให๎
เกิดเป็นธรรมาภิบาล ความชอบธรรม จะเริ่มต๎นที่ชุมชนสํงผลให๎เกิดบุคคล ผู๎นํา สมาชิกต๎นแบบแหํง
การออม การพัฒนาบุคคลให๎อยากเดินตาม เกิดเครือขํายในสังคมชุมชนแหํงการเรยีนรู๎จากผู๎นํา โดยที่
ผู๎วิจัยจะได๎แสดงระบบตรวจสอบที่ทําให๎กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ในพื้นที่ ๒ พื้นที่ มั่นคงยังดํารงอยูํ
แม๎วําต้ังมานานแล๎วดังตารางที่ ๒.๓๐ ตํอไปนี ้
ตารางท่ี ๒.๓๐ แสดงระบบการตรวจสอบ 

สมาชิก ระบบตรวจสอบ 

๑. สมุดคํูมือ-ฝาก สมาชิกจะเป็นผู๎เก็บไว๎ทุกครัง้
ในการฝาก-กู๎ 
๒. สมุดนี้จะระบุจํานวนเงินที่ฝากในแตํละครั้ง 
พร๎อมจํานวนหุ๎นที่เพิ่มข้ึน ในขณะเดียวกันก็จะ
ระบุจํานวนยอดเงินกู๎ในแตํละครั้ง จํานวนเงินที่
คืนในแตํละงวดพร๎อมกับดอกเบี้ย 

๑. สมุดบันทึกเงินฝาก  
๒. สมุดบันทึกเงินกู๎ 
๓. สมุดคุมเงินในระบบ 

    -เงินฝาก 

    -เงินหมุนเวียน 

    -รายรับ-รายจําย 

สมุดบันทึกเหลําน้ีจะเก็บรักษาโดยกรรมการของ
กลุํมออมทรัพย์ 



๑๐๕ 

 

รายการทุกรายการทั้งการฝากและการกู๎ของสมาชิก ล๎วนสามารถติดตามและตรวจสอบ
ได๎ตลอดเวลา ในกรณีที่มีสมุดเลํมใดหายไปไมํวําจะเป็นของสมาชิกหรือของกรรมการ ข๎อมูลที่หายไป
นั้นจะสามารถรวบรวมได๎จากเลํมอื่น และในการประชุมประจําปีของทุกปี กรรมการจะรายงานผล
การดําเนินงาน พร๎อมกับจัดสรรผลประโยชน์หรือกําไรที่ได๎ จากการประกอบการเป็นเงินปันผลและ
สวัสดิการกลุํม (ชุมชน) พร๎อมกับมีการทบทวนกฎระเบียบทุกปี ที่สําคัญที่สุด ก็คือ กิจกรรมทั้งการ
ฝากและกู๎หนี้น้ีล๎วนเกิดข้ึนตํอหน๎าสมาชิกในที่สาธารณะ นั่นหมายถึง เงินสดจากคําหุ๎นฝากเงิน และ
เงินงวดชําระคืนจากเงินกู๎ของสมาชิกในเดือนนั้น จะนํามาให๎กู๎ตํอสมาชิกที่ขอกู๎เงินทั้งหมด โดยมีการ
ตรวจนับเงินสดตํอหน๎าสมาชิกทุกคน๑๔๘ 

กรณีของการเกิดข้ึนของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ในจังหวัดตราด ที่ได๎รับการสํงเสริมและ
เผยแพรํให๎เกิดข้ึนอยํางกว๎างขวางโดยพระสุบิน ปณีโต แหํงวัดไผํล๎อม อําเภอเมือง จังหวัดตราด เป็น
กรณีตัวอยํางของการประชุมอยํางเป็นองค์รวม โดยเริ่มต๎นจากการจัดการทุนรํวมกันของชุมชน ที่เป็น
กลไกร๎อยรัดผู๎คนให๎เข๎ามารํวมกันสร๎างสรรค์กิจกรรมอื่นๆอันนําไปสูํความแข็งแกรํงของระบบ
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของชุมชนโดยรวม ในขณะเดียวกันก็เป็นชํองทางที่สําคัญที่จะเป็นพื้นที่
ให๎หนํวยงานจากภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถทําในเชิงของการ หนุนสํงเสริมได๎อยําง
เหมาะสมมากข้ึน 

๒.๗.๔ การจัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
 หลักการจัดการของระบบสัจจะสะสมทรัพย์ อาศัยการผสมผสานหลักการจากระบบ
ตํางๆหลายรูปแบบ โดยเริ่มที่ การเปิดเวที การขยาย สมาชิก การปรับกฎเกณฑ์ การบริหารการเงิน
ของกลุํม หลักเกณฑ์ทั่วไปมีดังตํอไปนี้ 

๑. คนที่เข๎ามาเป็นสมาชิกกลุํมต๎องเป็นคนในชุมชนเทํานั้น เพื่อการควบคุม
ตรวจสอบได๎ โดยจะต๎องฝากเงินประจําทุกเดือน อยํางน๎อยรายละ ๑๐ บาท แตํไมํเกิน ๑๐๐ บาท 
ทั้งนี้เพราะต๎องการฝึกให๎ชาวบ๎านมีวินัย กฎเกณฑ์ดังกลําวยังสอดคล๎องกับสภาพเศรษฐกิจของ
ชาวบ๎านอยํางยิ่งเพราะชาวบ๎านอายที่จะเอาเงิน ๑๐ บาทไปฝากธนาคาร และยังไมํคุ๎มกับที่ต๎องเสยีคํา
รถไปฝากขณะเดียวกันหากใครคิดจะฝากครั้งเดียวที่ละหลายร๎อยหลายพัน นั่นก็เป็นการผิดกติกา
เชํนกัน กฎเกณฑ์ดังกลําวจึงเป็นตัวกระชับความสัมพันธ์ทางสังคมได๎ดี ขณะเดียวกันก็เป็นตัวบํงช้ี
พฤติกรรมของผู๎คน เพราะผู๎ที่บกพรํองในการออมไมํมาหรือฝากช๎ากวําที่กําหนด จะถือวําไมํมีสัจจะ
และจะโดนปรับ 

๒. คนที่เอาเงินมาฝากสามารถทําเรื่องขอกู๎ได๎ทันทีโดยมีหนังสือสัญญา มีคนคํ้า
ประกัน และอยูํในการดูแลของกรรมการกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่ทําหน๎าที่ปลํอยกู๎โดยใช๎สัจจะความ
                                                             

๑๔๘สถาบันชุมชนท๎องถิ่นพัฒนา, สัจจะสะสมทรัพย์สะสมทุนทางสังคม, ๒๕๔๑, หน๎า ๘. 
 



๑๐๖ 

 

เช่ือถือกันเอง หลักการตรงจุดนี้เกิดจากการสรุปบทเรียนความผิดพลาดของกลุํมออมทรัพย์และ
สหกรณ์ที่มีอยูํ ด๎วยเหตุน้ีเองที่ทําให๎ระบบสัจจะสะสมทรัพย์ตอบสนองความจําเป็นของชาวบ๎านได๎
ดีกวําสถาบันการเงินทั่วไป 

๓. คณะกรรมการกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่ชาวบ๎านเลือกตั้งกันมานั้น ให๎มีวาระ
เพียงปีเดียว ห๎ามผูกขาด แตํถ๎ากรรมการประพฤติตนดีก็สามารถถูกเลือกเข๎ามาใหมํได๎ ซึ่งหลักการข๎อ
นี้เป็นการให๎กลไกทางสังคมในชุมชนเป็นตัวตรวจสอบ สอดคล๎องกับหลกัการประชาธิปไตยแบบมสีํวน
รํวม ที่อํานาจการบริหารการตัดสินใจ ต๎องเป็นของชุมชน มิใชํเป็นแคํเพื่อชุมชนเพียงประการเดียว 

การจัดต้ังกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ เป็นข้ันตอนท๎ายสุดของการกระตุ๎นแนวคิดของกลุํม
ออมทรัพย์ แกํกลุํมชาวบ๎านที่สนใจมารวมตัวกันเพื่อตอกย้ําให๎เห็นถึงการแก๎ไขปัญหาด๎านหนี้สินอยําง
ยั่งยืน ทั้งยังสามารถพัฒนาสติปัญญาและความเป็นอยูํของชาวบ๎านด๎วย เมื่อทุกคนที่สนใจเข๎ารํวม
กลุํมกันจัดต้ังออมทรพัย์เข๎าใจและรบัรู ๎เห็นพ๎องต๎องกันเป็นครั้งสุดท๎าย จึงลงมติจัดต้ังกลุํมออมทรัพย์ 
รับสมัครสมาชิก เลือกคณะกรรมการบริหารกลุํม รํางระเบียบ จนถึงจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข๎องตํางๆ 
ตามลําดับ อนึ่ง การทํางานกลุํมออมทรัพย์จะประสบความสําเร็จในระยะยาวได๎ จะทําให๎กลุํมออม
ทรัพย์ มีระบบบริหารจัดการที่เข๎มแข็ง สมาชิกเข๎าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุํม เกิดระบบ
บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลสามารถเป็นต๎นแบบที่สามารถเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่ดีตามวิถีพอเพียง๑๔๙ 

จากแนวคิด การจัดตั้งกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ และผลการศึกษาของนักวิชาการตํางๆ
ผู๎วิจัยสามารถนํามาประมวลเป็นความรู๎เกี่ยวกับ งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํม
สัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนลําง ได๎ดังตาราง ดังนี้ 
ตารางท่ี ๒.๓๑ การจัดต้ังกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ 

นักวิชาการหรือนักวิจัย แนวคิดหลัก 

อารีย์ เช้ือเมืองพาน 

(๒๕๔๒, หน๎า ๓๔). 
๑. ศึกษาข๎อมูล 

๒. วิเคราะห์ข๎อมูล 

๓. วางแผน 

๔. จัดต้ังกลุํม 

สํานั กพัฒนาทุนและอง ค์กร
การเงินชุมชน 

(๒๕๕๖, หน๎า ๓o). 

๑. ประชุมประชาชนกลุํมเปูาหมาย 

๒. ให๎ประชาชนลงมติด๎วยความสมัครใจ 

๓. รับสมัครสมาชิก 

๔. เลือกคณะกรรมการบริหารกลุํม 

 

                                                             
๑๔๙สํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน, แนวทางส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ

ผลิต, (กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๖), หน๎า ๓o. 



๑๐๗ 

 

 

๒.๗.๕ เป้าหมายแนวทางและผลแห่งความส าเร็จ 
 ความสําเร็จที่เกิดข้ึนของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ นักวางแผนนโยบายทางเศรษฐกิจ
สมควรดูเป็นแบบอยําง ซึ่งผู๎วิจัยสามารถสรุปเปูาหมาย แนวทาง และผลแหํงความสําเร็จได๎ดังตํอไปนี้ 

   ๑. การแก๎ปัญหาความยากจน หนี้สิน ที่จะลุกลามไปสูํปัญหาสังคมด๎านอื่นๆซึ่ง
พระสงฆ์ในพื้นที่ เล็งเห็นแล๎ววําการพัฒนาแบบพึ่งพารัฐไมํมีทางเป็นไปได๎ ชาวบ๎านต๎องมีเงินออมของ
ตน มีความประหยัด ซื่อสัตย์ จึงจะบรรลุเปูาหมาย 

   ๒. ให๎ชุมชนรู๎จักการพึ่งตนเองในทุกๆด๎านเป็นที่ตั้ง ทั้งด๎านทุน การจัดการ ดังเห็นได๎
จากคําเทศน์ที่ตอกย้ําชุมชนอยูํเสมอ อัตตา หิ อัตตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งแหํงตน 

   ๓. การแก๎ปัญหาความแตกร๎าว การทะเลาะเบาะแว๎งของคนในชุมชน ให๎หวนกลับมา
สูํความสามัคคีสมานฉันท์ ให๎จิตวิญญาณความเป็นชุมชนหวนกลับมา ปณิธานดังกลําวเกิดข้ึนตั้งแตํ
พระสุบิน ปณีโต ผู๎เป็นต๎นแบบแนวคิด เดินธุดงค์ไปที่ภาคใต๎ 

   ๔. การสร๎างพลังตํอรองให๎ชุมชน ให๎หลุดรอดพ๎นจากการถูกเอารัด เอาเปรียบจาก
พํอค๎า นายทุน โดยอาศัยพลังของชุมชนในการจัดการทุน ธุรกิจชุมชน 

   ๕. การสร๎างความภาคภูมิใจ ความมีศักดิ์ศรีให๎หวนคืนสูํชุมชน ชาวชนบทสามารถ
เคียงบําเคียงไหลํกับคนช้ันกลาง ข๎าราชการ ธุรกิจอยํางมีศักดิ์ศรีได ๎

   ๖. ให๎คุณธรรม ความรัก และการปฏิบัติธรรมตามคําสอนพระพุทธศาสนากลับมาสูํใจ
ของชุมชนแนวทาง จากปณิธานทั้ง ๖ ประการ เกิดข้ึนจากภูมิปัญญาพื้นบ๎าน ดังตํอไปนี้  

    ๑. ใช๎หลักธรรมทางศาสนาที่เน๎นในเรื่องบุญ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผํ ความสันโดษ เป็น
หัวใจสําคัญของการกําหนดแนวทางการทํากิจกรรมสะสมทรัพย์มิให๎หลุดไปสูํโลภะจริต โดยการใช๎
หลักธรรมดังกลําวสอดแทรกไปในการแนะนําเรื่องการจัดการกองทุน 

    ๒. พัฒนากิจกรรมออมทรัพย์ให๎เกิดเป็นผลประโยชน์รํวมของชุมชน เพื่อสร๎าง
แรงจูงใจของคนในชุมชนให๎หันมารํวมมือพึ่งพากันแทนการแกํงแยํง ตัวใครตัวมัน 

    ๓. ใช๎วิธีคิด จิตสํานึกรํวมชุมชน ทดแทนวิธีคิดแบบปัจเจก โดยอาศัยระบบการ
บริหารการจัดการ สวัสดิการ การกําหนดกลุํมเปูาหมายของสมาชิก และการใช๎กลไกของชุมชนในการ
ตรวจสอบ เพื่อสร๎างจิตสํานึกรํวมของชุมชน 

    ๔. อาศัยระบบการจัดการที่โปรํงใส มีระบบบัญชีที่ สามารถตรวจสอบได๎ อีกทั้ง
คณะกรรมการ รวมไปถึงที่ปรึกษาอยํางเชํน พระผู๎เป็นประธานกลุํมเองก็มีความโปรํงใส 

    ๕. การบริหารมีความยืดหยุํน สอดคล๎องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมของชุมชน เชํน 
การให๎เงินกู๎ การระดมฝากที่ละเล็กน๎อย การจัดการเรื่องปันผล สวัสดิการที่ตอบสนองความต๎องการ
ของชาวบ๎าน 



๑๐๘ 

 

    ๖. อาศัยบารมีของผู๎เป็นประธานกลุํม ซึ่งมีสถานะเป็นพระ เป็นผู๎นําคนสําคัญที่
ชาวบ๎านศรัทธาไปจนถึงคณะกรรมการที่มาดูแลเรื่องกองทุน ก็ถูกคัดเลือกด๎วยหลักเกณฑ์ด๎าน
คุณธรรม และบารมี 

    ๗. ใช๎สถานที่สาธารณะของชุมชน คือ วัด อั นเป็นที่ที่ชาวบ๎าน มี โอกาสมา
ปฏิสัมพันธ์กันอยํางตํอเนื่องอยูํแล๎ว ซึ่งหากไปจัดการที่บ๎านใคร หรือหนํวยงานใด ความรู๎สึกเป็น
เจ๎าของ หรือการเข๎าถึงคงจะไมํเหมาะสมเทําวัด 

    ๘. สร๎างเงื่อนไขให๎ผู๎คนต๎องมาพบปะแลกเปลีย่นทุกข์สขุกันอยูํเสมอ เชํน การต๎องมา
ออมทุกเดือน  

    ๙. ใช๎ระบบการจัดการที่รวดเร็ว เชํน การจัดการเรื่องสินค๎าที่สามารถบริหารได๎
ภายในวันเดียว ไมํต๎องมีสินค๎า เชํน สหกรณ์ที่ต๎องเพิ่มการจัดการ 

    ๑๐.ให๎ทุกคนมีสํวนรํวมในการบริหาร ทั้งการตั้งคณะกรรมการ การตัดสินใจวาง
กฎเกณฑ์ของกองทุน การติดตามประเมินผล ไปจนถึงการมีสํวนรํวมในผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน 
สํวนนักวิชาการบางทํานกลําววํา กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ประสบความสําเร็จคือ๑๕๐ 

  ๑) โครงสร๎างพื้นฐานสาธารณะและชํองทางการสื่อสาร เป็นการพูดคุยที่เป็น
ทางการและการพบปะพูดคุยที่ไมํเป็นทางการ มีการพูดคุยปัญหารํวมของกลุํม พัฒนาสํานึกความ
ผูกพันสร๎างเครือขํายและแบํงปันทรัพยากร เป็นการสร๎างสายสัมพันธ์ของคนตํางฐานะตํางชนช้ันเข๎า
ด๎วยกัน 

๒) กระบวนการสําคัญของกลุํม กระบวนการดําเนินการของกลุํมต๎องไมํรีบร๎อนและ
ไมํบังคับให๎คนในกลุํมตัดสินใจ แตํต๎องมีเวลาและโอกาสในการคิดอยํางเพยีงพอ เป็นการเปิดโอกาสให๎
กลุํมได๎เข๎ามาเรียนรู๎และสมาชิกก็รู๎สึกเป็น “เจ๎าของ” กลุํม 

๓) ภาวะผู๎นําและผู๎นํากลุํม เป็นคนที่ดึงเข๎ามามีสํวนรํวมของผู๎คน และไมํผูกขาดการ
เป็นเจ๎าของปัญหาหรือเจ๎าของกลุํม มีวิสัยทัศน์กว๎างไกล เป็นผู๎ที่พร๎อมเรียนรู๎จากความล๎มเหลวและ
เป็นผู๎นําที่ผนึกตัวเองเข๎ากับกลุํมอยํางแนบแนํนและทําเป็นประโยชน์เพื่อกลุํม 

๔) ความคิดของคนในกลุํม มีการแสวงหาความเป็นไปของกลุมํอื่น พร๎อมชักนําผู๎รู๎มา
ให๎คําแนะนําปรึกษา และรู๎จักปรับเปลี่ยนสิ่งที่สร๎างสรรค์ 

๕) ความสัมพันธ์ระหวํางคนกับสถาบัน เป็นความสัมพันธ์ในรูปองค์กรหรือเครือขําย
ทั้งที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการ เป็นความสัมพันธ์ที่กํอให๎เกิดความซื่อสัตย์และไว๎วางใจตํอกัน 

๖) สํานึกความเป็นกลุํมและขนบธรรมเนียมแหํงการแบํงปัน เป็นสิ่งที่เกิดจาก
กระบวนการทํางานรํวมกันของคนในกลุํม เป็นตัวชํวยถักทอความสัมพันธ์ของคน การมีสํวนรํวมใน
                                                             

๑๕๐ฐิราวุฒิ เสนาคํา , จากปักเจกสู่สาธารณะ : กระบวนการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง , 
(กรุงเทพมหานคร:พิมพ์ลักษณ์, ๒๕๔o), หน๎า ๒๗. 



๑๐๙ 

 

กิจกรรมการแก๎ไขปัญหาของกลุํม เป็นตัวกระตุํนให๎เกิดสํานึกความเป็นกลุํม และสํงเสริมให๎สมาชิก
อยากทํางานรํวมกันในอนาคต เป็นตัวเสริมสร๎างพลังที่จะแก๎ปัญหาอุปสรรค และพร๎อมที่จะรํวมกัน
ทํางาน๑๕๑

 

 นักวิชาการได๎แสดงทัศนะคติเกี่ยวกับปัจจัยที่สนับสนุนให๎การดําเนินงานของกลุํม
ประสบความสําเร็จ คือ 

 ๑. ปัจจัยภายใน 

 องค์ประกอบที่สําคัญได๎แกํ ผู๎นํา คณะกรรมการ สมาชิกของกลุํม และทรัพยากรที่มีอยูํ
ในท๎องถ่ิน โดยแตํละสํวนจะต๎องมีลักษณะที่สําคัญ ดังนี้ 
  ๑.๑) ผู๎นําหรือคณะกรรมการ ต๎องมีความเสียสละ ซื่อสัตย์ เป็นที่ยอมรับของคนใน
ชุมชน รับฟังความคิดเห็นของสมาชิก เน๎นการมีสํวนรํวม ยึดถือผลประโยชน์ของกลุํมเป็นหลักและ
ตลาดรองรับผลผลิตของชุมชน เพื่อให๎คนในชุมชนมีงานทําและมีรายได๎อยํางสม่ําเสมอ มีการบริหาร
จัดการที่มีความโปรํงใส ตรวจสอบได๎และมีความยุติธรรม ตลอดจนได๎รับการอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
การดําเนินงานและพัฒนาความรู๎ในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสินค๎าอยํางตํอเนื่อง 

     ๑.๒) สมาชิกกลุํมหรือคนในชุมชน จะต๎องมีความสามัคคีและให๎ความรํวมมือในการ 
รํวมคิด รํวมทํา ในกิจกรรมที่ได๎รับมอบหมาย โดยได๎รับการฝึกฝน อบรม ดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู๎
ความชํานาญในกิจกรรมที่ทําอยํางตํอเนื่อง มีจิตสํานึกที่ดีตํอกลุํมในการรํวมกันพัฒนาและรํวม
กิจกรรมในชุมชน ตลอดจนการมีพื้นฐานการนับถือศาสนาและวัฒนธรรมที่เหมือนกันจําทําให๎คนใน
ชุมชนมีความผูกพันกันมาก จึงมีความเอื้อเฟื้อตํอกัน 

     ๑.๓) การมีทรัพยากรในท๎องถ่ินทีเ่อื้ออาํนวย จะมีผลตํอการดําเนินงานของกลุํม เชํน 
พบวําชุมชนกลุํมพัฒนาอาชีพตาลโตนดที่เป็นพื้นที่อยูํเฉพาะในท๎องถ่ิน จึงทําให๎เพิ่มโอกาสจําหนําย
ผลิตภัณฑ์ของกลุํมฯ ได๎งํายข้ึน 

 ๒. ปัจจัยภายนอก 

 ปัจจัยภายนอกที่สําคัญตํอการดําเนินกิจกรรมตํางๆ ของกลุํม คือ 

     ๒.๑) หนํวยงานภายนอก ซึ่งหมายถึงภาครัฐและเอกชนที่ให๎ความชํวยเหลือ
สนับสนุนสํงเสริม และให๎คําแนะนํา ทั้งด๎านเงินทุน การตลาด อุปกรณ์การผลิต การสนับสนุนด๎าน
วิชาการ  ให๎คําแนะนําและคําปรึกษาในด๎านการดําเนินงานและการแก๎ปัญหาของกลุํมอยํางตํอเนื่อง
รวมทั้งประสานขอความชํวยเหลือและขอความรํวมมือจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและหนํวยงานอื่นให๎
เข๎ามาสนับสนุนการดําเนินงานของกลุํม ทั้งนี้ หนํวยงานภาครัฐและเอกชนที่เข๎ามาสนับสนุนการ
รวมกลุํมของชุมชน 

                                                             
๑๕๑เรื่องเดียวกัน, หน๎า ๑๗-๑๘. 



๑๑๐ 

 

     ๒.๒) การประสานเครือขํายด๎านการพัฒนานาคุณภาพสินค๎าและการตลาด ซึ่งปัจจัย
ดังกลําวเป็นปัจจัยที่สําคัญในการผลิตดันให๎กลุํมประสบความสําเร็จ หากมีการจัดการด๎านคุณภาพ
สินค๎าการตลาดและการประชาสัมพันธ์ที่ดี ก็จะชํวยให๎ผลผลิตจําหนํายออกสูํท๎องตลาดและเป็นที่
ต๎องการของตลาดได๎ ดังตัวอยํางการผลิตน้ําสมุนไพรของศูนย์อินแปง จ.สกลนคร ที่สามารถขยาย
เครือขํายไปยังประเทศญีปุุ่น จีน และมีแผนการขยายเครือขํายไปยังตํางประเทศให๎มากขึ้น ผลิตภัณฑ์
ขนมงา ของกลุํมพัฒนาอาชีพตาลโตนดและออมทรัพย์ อ.สิงหนคร จ.สงขลา สามารถขยายเครือขําย
การตลาดไปยังประเทศมาเลเซีย 

     ๒.๓) กระแสการเปลี่ยนแปลงของสงัคมโดยเฉพาะกระแสชีวจิต สํงผลให๎ผลผลิตของ
ชุมชนเป็นที่ต๎องการของตลาดและผู๎บริโภค๑๕๒การดําเนินการของกลุํมโดยมีโครงสร๎างพื้นฐานของ
กลุํม คือ นําแนวคิดของพระอาจารย์ สุบิน ปณีโต พระสงฆ์จังหวัดตราด เป็นแนวคิด มีพระสงฆ์เจ๎า
อาวาสนั้นๆ เป็นที่ปรึกษา มีประธานกลุํม คณะกรรมการทํางานฝุายตํางๆ และสมาชิก แนวทางการ
ดําเนินงานของกลุํม ใช๎หลักธรรมเน๎นเรื่องสัจจะ พัฒนาการออมทรัพย์ให๎เกิดเป็นประโยชน์รํวมของ
ชุมชน ใช๎วิธีคิดจิตสํานึกรํวมชุมชน มีระบบการจัดการในรูปของคณะกรรมการบริหาร ใช๎วัดเป็น
ศูนย์กลาง สมาชิกต๎องมาพบปะกันทุกเดือน และให๎ทุกคนมีสํวนรํวมในการบริหาร  ทําให๎เกิดการ
บริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ โดยสร๎างความรู๎สึกการเป็นเจ๎าของของทุกคน สวัสดิการเป็น
แรงจูงใจ ใช๎เวลาทํางานชํวงสั้นตามสภาพของกลุํม จํากัดพื้นที่รับสมาชิก มีพระสงฆ์ติดตามคอยเป็นพี่
เลี้ยงอยํางใกล๎ชิด เปิดรับสมัครสมาชิกเพียง ๔ รุํน ไมํเรียกดอกเบี้ยแตํกลับเรียกวําคําบํารุงแทน  
ใช๎สังคมควบคุมพฤติกรรม และปรับบทเรียนสู๎แผนงานคือใช๎ประสบการณ์เป็นครูนอกตํารา กิจกรรม
ที่สําคัญคือ กิจกรรมทางการเงินและกิจกรรมการจดัสวัสดิการชุมชน สิ่งเหลําน้ีจึงทําใหก๎ิจกรรมในการ
รวมกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ประสบความสําเร็จและมีสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปี 

จากแนวคิด ของนักวิชาการตํางๆผู๎ วิจัยสามารถประมวลความรู๎เพื่อรูปแบบการ
เสริมสร๎างภาวะผู๎นําของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืนภาคเหนือตอนลําง โดยมี
แนวคิดหลักเกี่ยวข๎องสามารถสรุปได๎ดัง ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๑๕๒ศูนย์พัฒนาภาคเหนือ และคณะ, การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ที่สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง, โครงการการศึกษา, (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
, ๒๕๔๔), หน๎า ๖ – ๗. 



๑๑๑ 

 

ตารางท่ี ๒.๓๒ ปัจจัยที่ทําให๎กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ประสบความสําเร็จ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ฐิราวุฒิ เสนาคํา 

(๒๕๔o, หน๎า ๒๗). 
๑.โครงสร๎างพื้นฐานสาธารณะและชํองทางการ
สื่อสาร๒.กระบวนการสําคัญของกลุํม๓.ภาวะ
ผู๎นําและผู๎นํากลุํม๔.ความคิดของคนในกลุํม๕.
ความสัมพันธ์ระหวํางคนกับสถาบัน๖.สํานึกความ
เป็นกลุํมและขนบธรรมเนียม 

ศูนย์พัฒนาภาคเหนือ และคณะ 

(๒๕๔๔, หน๎า ๖ – ๗). 
๑.ปัจจัยภายใน 

   -ผู๎นําหรือคณะกรรมการ 

   -สมาชิกกลุํมหรือคนในชุมชน 

   -การมีทรัพยากรในท๎องถ่ินที่เอื้ออํานวย 

๒.ปัจจัยภายนอก -หนํวยงานภายนอก 

   -การประสานเครือขํายด๎านการพัฒนานา
คุณภาพสินค๎าและการตลาด  -กระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

 
๒.๘ ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่วิจัย 

๒.๘.๑ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดอัมพาพนาราม ต าบลวังไทร อ าเภอคลองขลุง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

๑. ประวัติและภูมิหลังของพ้ืนท่ีวิจัย 
 กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดอัมพาพนาราม ตําบลวังไทร อําเภอคลองขลุง จังหวัด
กําแพงเพชร เริ่มกํอตั้งกลุํมเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔โดยเมื่อวันที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน  
๒๕๔๔ พระครูกิตติวชิรโสภิต ได๎เข๎ารํวมประชุมสัมมนากับ คณะทํางานของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ฯ
วัดไผํล๎อม อ.เมือง จ.ตราด ซึ่งได๎เดินทางมาถวายความรู๎แกํพระสังฆาธิการที่วัดคูยาง ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.กําแพงเพชร หลังจากที่คณะทํางานได๎ถวายความรู๎จบลงแล๎วพระเทพปริยัติ เจ๎าคณะจังหวัด
กําแพงเพชร(สมณศักดิ์ในสมัยนั้น) ได๎กลําวสรุปและสอบถามผู๎ที่จะไปศึกษาดูงาน วําจะมีใครบ๎างให๎
สมัคร พระครูกิตติวชิรโสภิต จึงได๎สมัครไปด๎วยรูปหนึ่ง พร๎อมด๎วยกรรมการอีก ๒ คน ซึ่งคณะผู๎
ทํางานกลุํมสัจจะฯ วัดไผํล๎อม เป็นผู๎ดําเนินการเองในเรือ่งงบประมาณตํางๆ คําใช๎จํายไมํต๎องเสีย วันที่  
๒๓ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๔ ออกเดินทาง ถึงวัดไผํล๎อมจังหวัดตราดในชํวงคํ่า และได๎อยูํพักเพื่อ
ศึกษาดูงานเป็นเวลา ๓ วัน ในสถานที่หลายแหํงในเขตจังหวัดตราด เมื่อได๎ศึกษาดูงานเสร็จแล๎ว   



๑๑๒ 

 

เดินทางกลับถึงวัด ผู๎นํากลุํม คณะกรรมการมีความคิดเห็นวํา การที่จัดตั้งกลุํมสัจจะฯ นําจะเป็น
ประโยชน์กับชุมชนมากมายหลายประการถึงแม๎วําในชุมชุนหมูํบ๎านจะมีการออมทรัพย์อยูํเดิมแล๎ว  
แตํวัตถุประสงค์ และการดําเนินไมํเหมือนเทําใดนักที่สําคัญ คือ ชาวบ๎านมีหนี้สินผูกพัน หลายแหํงไมํ
วํา จะเป็นกับนายทุนหรือธนาคารตํางๆ แตํนายทุนหรือธนาคารทั่วไปไมํเคยมาดูแล เวลาชาวบ๎าน
เจ็บปุวย(ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ นั้นกองทุนสวัสดิการตํางๆยังไมํมีทั่วไปเหมือนปัจจุบัน ) และเป็นการใช๎วัด
เป็นศูนย์กลางในเรื่องการทํางานจะทําให๎วัดมีความสําคัญมากขึ้นด๎วย จึงได๎จัดต้ังกลุํม ข้ึนในวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๔ โดยมีสมาชิกเข๎าสมัครจํานวน ๒๐๒ คน เงินฝากเดือนแรก ได๎  ๘,๕๓๐ บาท 

ซึ่งก็ได๎ดําเนินการมาเป็นระยะเวลาถึงปัจจุบัน  ๑๑ ปี ๕ เดือน ปัจจุบัน มีกองทุนหมุนเวียนเป็น
จํานวนเงิน ๒๐,๓๒๖,๑๐๘ บาท (ยี่สิบล๎านสามแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร๎อยแปดบาท)  
 และมีกองทุนสวัสดิการค๎ุมครองสมา ชิกปัจจุบัน ๒ ,๖๗๑ คน/รูป จํานวนเงิน
๒๐,๓๒๖,๑๐๘  บาท(ยี่สิบล๎านสามแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร๎อยแปดบาท) โดยมีการค๎ุมครองดังนี้ 
สมาชิกทุกรุํน เจ็บปุวยเป็นผู๎ปุวยในได๎วันละ ๕๐๐ บาท ไมํเกิน ๔ วันตํอปีหากมีการเสียชีวิต ชํวยคํา
ทําศพ  ๕,๐๐๐บาท 

๒.  ความหมายของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ช่ือของกลุํม “สัจจะสะสมทรัพย์”นั้น เป็น
การปรับประยุกต์เอาธรรมะเข๎ามา  จะมีความตํางกันอยูํที่ คําวํา“ออม”กับคําวํา“สะสม”กลุํม
โดยทั่วไปที่ใช๎กันอยูํเรามักได๎ยินแตํคําวํา“ออม”  เวลาพระไปพูดธรรมะกับชาวบ๎านจะเอาธรรมะ
สอดแทรกได๎ยากกวําแตํถ๎าใช๎คําวํา“สะสม”จะสามารถยกตัวอยํางจากแมลงผึ้งบ๎างที่คํอยๆ สะสม
น้ําหวานจากดอกไม๎จนได๎เป็นรังใหญํหรือมดปลวกที่คํอยๆคาบดินทีละน๎อยมาสร๎างเป็นจอมปลวกได๎
แบะยังสอดคล๎องกับหลักที่วําอยําหมิ่นเงินน๎อย  อยํานอนคอยโชควาสนาสํวนธรรมะในเรื่อง“สัจจะ”
ในหลักธรรมได๎กลําวถึงเรื่อง“สัจจะ” คือความจริง   และเป็นความจริงที่ใจ ที่มีตํอตนเองและผู๎อื่นไมํ
วําจะตํอหน๎าหรือลับหลัง ซึ่งนับวําเป็นธรรมะข้ันพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ คําท๎ายที่วํา“ทรัพย์”นั้น
โดยความเข๎าใจทั่วไป “ทรัพย์” คือวัตถุสิ่งของที่มีมูลคําเป็นเงินแตํทรัพย์ซึ่งรากทรัพย์มาจากภาษา
บาลี มีความหมายวํา“เครื่องปลื้มใจ”ดังจะเห็นได๎วํา บางคนยอมทํางานบางอยําง ก็เพื่อให๎ผู๎อื่นยก
ยํอง สรรเสริญ บางคนเสียสละแม๎จะทําแบบปิดทองหลังพระก็เพราะมีความอิ่มใจจากการให๎ เป็นต๎น 
ดังนั้นการสะสมทรัพย์ จึงมิให๎การสะสม “เงิน”แตํเพียงอยํางเดียวแตํเป็นการสะสมความภาคภูมิใจ 
สะสมบุญ สะสมความดีงาม ในสํวนคําวํา“เพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต”นั้น มีเจตนามุํงให๎เห็น
เปูาหมายของกลุํมวํากลุํมที่ตั้งข้ึนมามุํงเน๎นการพัฒนาคุณธรรมเป็นหลัก โดยมีเงินเป็นเครื่องมือ  
จึงเป็นคุณธรรมที่กินได๎ไมํแยกสํวนจนทําให๎เกิดชํองวําง  ซึ่งมีผลให๎ในปัจจุบัน คนในสังคม เริ่มตั้งข๎อ
สงสัยวํา“ท าดีได้ดีมีท่ีไหน ท าชั่วได้ดีมีถมไป”แตํกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ฯนั้น เมื่อมีการทําดีแล๎ว  
กลุํมจะไมํทอดทิ้งจะชํวยเหลอือุ๎มชูกัน  จะให๎โอกาสแกํทุกคน  นอกจากนี้ยังมีคุณธรรมที่กินได๎“ตั้งแต่
อยู่ในครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”คือ ครบวงจรชีวิตจากวิธีการจัดสวัสดิการของกลุมํนั้นเอง  คือเมื่อมี



๑๑๓ 

 

การสะสมทรัพย์กันจนมาถึงระดับหนึ่งแล๎วเงินปันผลของกลุํมจะสามารถนําไปชําระคําเงินหุ๎นของ
สมาชิก ๑ คนได๎ดังนั้นคนแกํที่ไมํสามารถหาเลี้ยงชีพได๎แล๎ว   ไมํมีญาติพี่น๎องแล๎ว  ก็สามารถอยูํใน
กลุํมได๎โดยอาศัยเงินปันผลที่ได๎ตอนสิ้นปี สะสมกลับเข๎าไปในกลุํมอีกได๎ และคนแกํคนนั้นก็ยังได๎รับ
การดูแลจากกลุํม เมื่อเจ็บปุวยก็มีคํารักษาพยาบาล จนถึงวันตาย 

๓. ขั้นตอน / วิธีการจัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ในชุมชนต่างๆชักชวนให๎ชาวบ๎าน
มารํวมกันฝากเงินในกลุมํแตํการจงูใจให๎ชาวบ๎านนําเงนิมารวมกันน้ัน  มีอุปสรรคในเบื้องต๎น คือ มีการ
ฝากเงินออมทรัพย์ของกลุํมแมํบ๎านอยูํแล๎วก็จะมีคนกลําววําทําไมจะต๎องตั้งใหมํอีก และบางคนก็จะ
บอกวํา ทําไมพระต๎องทําตรงนี้ด๎วยไมํใชํกิจของสงฆ์แตํด๎วยความตั้งใจจริงพระครูกิตติวชิรโสภิต จึง
กํอตั้งข้ึนโดยคิดวําได๎เทําไหรํเอาเทํานั้นอาศัยศรัทธาของญาติโยมที่มีอยูํเดิมและช้ีแนะตามหลักการ
เดิมของกลุํมฯวัดไผํล๎อม จังหวัดตราด  มี ๒ หลักใหญํ คือ 

๑. ชี้ให้เห็นว่า เพราะอะไรเราต๎องมารวมตัวกันปัญหาบ๎านเมืองของเราปัญหาใน
หมูํบ๎านของเราเป็นอยํางไรถูกเอาเปรียบอยํางไร หรือเสียเปรียบอยํางไ ถ๎าไมํรวมตัวกันในอนาคตเรา
จะเสียเปรียบมากข้ึนเรื่อยๆเพราะคนรวยเขาพากันตั้งบริษัท ตั้งธนาคาร จ๎างคนหัวดีๆ ไปทํางานแตํ
ชาวบ๎านตํางคนตํางอยูํสู๎อะไรเขาไมํได๎ยิ่งตํอไปยิ่งถูกเขากดไปเรื่อยๆอาจต๎องขายที่ดินขายบ๎านหรือถูก
ยึดกลายเป็นคนอนาถา ต๎องรอประชาสงเคราะห์อยํางเดียว 

๒. ใช้ธรรมะน าเงิน โดยช้ีให๎เห็นวํา“การท าบุญ”นั้นสามารถทําได๎โดยการนําเงินมา

ฝากรวมกันแล๎วให๎คนกู๎ก็เป็นการทําบุญได๎เพราะการที่คนทุกข์ยากเผชิญกับปัญหาเขาต๎องการที่พึ่ง  

ซึ่งเมื่อเราสามารถให๎เขาพึ่งได๎ ก็เรียกวําได๎บุญดังนั้นเมื่อคนมากู๎เงนิที่เราฝากกันไว๎ไปชํวยเรื่องเจ็บปุวย

เรื่องการศึกษาเรื่องหนี้สินหรือไปลงทุนก็เป็นการสงเคราะห์เขาจึงเป็นการทําบุญ นอกจากนี้ผลกําไร

ของการกู๎ยืมซึ่งเป็นคําบํารุงนั้น เมื่อสิ้นปี แบํงออกเป็น  ๒ สํวนเทํากัน สํวนหนึ่งปันผลคืน อีกสํวน

หนึ่งจัดเป็นกองทุนสวัสดิการสําหรับคนเจ็บ คนตายการชํวยเหลือกันแบบนี้ ก็เป็นการทําบุญ ดังนั้น

บุญ จึงกลายเป็นตัวเช่ือม เป็นการตีความเรื่องบุญให๎ชัดเจนข้ึน สอดแทรกไปกับกิจกรรมทางการเงิน

ของชาวบ๎านซึ่งตลอดเวลาที่ผํานมากลุํมองค์กรชาวบ๎านตํางๆ ไมํมีโอกาสได๎รับการกลํอมเกลาจิตใจ 

แตํมักทําให๎คิดวําจะได๎เทําไร จะเสียเทําไร 

 

 

 



๑๑๔ 

 

สรุปขั้นตอน การตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์

ตารางท่ี ๒.๓๓ ข้ันตอนการตั้งกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ 

ล าดับขั้นตอน วิธีการ 

ขั้นท่ี ๑  ช้ีปัญหา สอบถามที่ประชุม ถ๎าเห็นด๎วย ใช๎วิธียกมือ 

ขั้นท่ี ๒  นําเสนอกฎเกณฑ์การตั้งกลุํม ๑๗ ข๎อ สอบถามที่ประชุม ถ๎าเห็นด๎วย ใช๎วิธียกมือ 

ขั้นท่ี ๓  ให๎ผู๎ที่สมัครใจเป็นสมาชิกเขียนใบสมัคร ผู๎ที่จะสมัครเขียนเอง+ ชํวยกันเขียน 

ขั้นท่ี ๔  เลือกตั้งคณะกรรมการ ตั้งกรรมการ ๕ - ๙ คน ประธาน ๑ คน  
รองประธาน ๑ คน แบํงเป็น ๓ ฝุาย คือ  
ฝุายเงินออม / ฝุายเงินกู๎ / ฝุายตรวจสอบ 

ขั้นท่ี  ๕  ทําการฝากเงิน คณะกรรมกรรับฝากเงิน และลงบัญชี 

ขั้นท่ี  ๖  ตกลงมติ ที่ประชุม  ๒๙ ข๎อ ถ๎าสมาชิกเห็นด๎วย ให๎ยกมือ 

ปรับเปลี่ยนได๎ตามที่ประชุมจะตกลงกัน 

ขั้นท่ี  ๗  ทําการปฏิญาณตน แผํเมตตา  
              พระสวดชะยันโต  พรมน้ํามนต์ 

พระสงฆ์กลําวนํา  ปฏิญาณตน กินน้ําสามบาน
ตน 

 

ขั้นท่ี  ๘  ปลํอยเงินกู๎ คณะกรรมการพิจารณาปลํอยเงินกู๎ 

ค าปฏิญาณตน 

ข๎าพเจ๎าทั้งหลาย, ขอให๎คําสัจปฏิญาณตน,ตํอหน๎าพระรัตนตรัย,และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ

ทั้งหลาย,พร๎อมทั้งเพื่อนสมาชิก,ทุกทํานวํา,ถ๎าข๎าพเจ๎าไมํจริงใจ  คิด พูด ทํา , ในทางทุจริตไมํซื่อสัตย์,  

หวังทําลาย, สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์,ขอให๎ข๎าพเจ๎ามีอันเป็นไป,ด๎วยประการตํางๆ,และให๎ถึง 

ซึ่งความฉิบหาย ด๎วยประการทั้งปวง,แตํในขณะเดียวกัน,ถ๎าข๎าพเจ๎า,คิดพูดทํา,ในทางจริงใจ,ซื่อสัตย์  

สุจริตตํอสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์,ขอให๎ข๎าพเจ๎าทั้งหลาย,จงมีแตํความสุข,ความเจริญด๎วย

ประการทั้งปวง,ตลอดกาลนาน ถ๎าใครโกงเงิน,กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์, ด๎วยเจตนา, 

  ขอให้เป็นบ้า,และถึงซึ่งความฉิบหาย ด้วยประการท้ังปวง, 
  ขอให้เป็นบ้า,และถึงซึ่งความฉิบหาย ด้วยประการท้ังปวง, 
  ขอให้เป็นบ้า,และถึงซึ่งความฉิบหาย ด้วยประการท้ังปวง, 
ขอให้ค าสัตย์,ท่ีข้าพเจ้าท้ังหลายได้ปฏิญาณตนแล้วน้ี,จงให้เป็นจริง,ทุกประการเทอญฯ 

  
 



๑๑๕ 

 

 ๒.๘.๒ กลุ่มท่ี ๒ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดหนองพะยอม ต าบลชุมแสงสงคราม  
อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก  

๑. ประวัติและภูมิหลังของพ้ืนท่ีวิจัย เนื่องด๎วยเมื่อต๎นปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จังหวัด
พิษณุโลกได๎มีโครงการประกวดตําบลพัฒนาดีเดํน ซึ่งอําเภอบางระกําได๎สํงตําบลชุมแสงสงครามเข๎า
ประกวด ในการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการนั้นได๎ใช๎ปุาชุมชนและศาลาการเปรยีญของวัดหนอง
พยอม เป็นที่บรรยายสรุป ซึ่งกิจกรรมของตําบลพัฒนาดีเดํนนั้นจะพิจารณาอยูํ ๕ เรื่อง ๑.กลุํมสตรี
กลุํมแมํบ๎าน ๒.กลุํมเยาวชน ๓. ศูนย์เด็กเล็ก ๔.กลุํมออมทรัพย์ ๕.ปุาชุมชนเขียวขจี ซึ่งพระครูวิบูล
สิทธิธรรม ในฐานะเจ๎าอาวาสวัดหนองพะยอมได๎ศึกษาข๎อมูลกลุํมออมทรัพย์และได๎พิจารณาถึงอาชีพ 
ฐานะความเป็นอยูํของชาวบ๎าน ชาวบ๎านขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพซื้อสินค๎าราคา
แพง ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพํอค๎าและนายทุน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยํูหัวได๎ทรงพระราชทาน
แนวทางแก๎ไขให๎หมูํบ๎านตํางๆ จัดต้ังศูนย์สาธิตการบริหารการเงินข้ึนในหมูํบ๎าน เชํน กลุํมออมทรัพย์
เพื่อเป็นแหลํงเงินทุนหมุนเวียนในหมูํบ๎าน เพื่อแก๎ปัญหาความยากจน จึงได๎ปรึกษากํานันมนัสทับ
แผลง พัฒนาการอําเภอ และชาวบ๎านหนองพะยอมหมูํที่ ๔ และหมูํที่ ๑๑ จัดตั้งกลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์ข้ึน ครั้งแรกมีสมาชิกผู๎รํวมกํอตั้งทั้งหมด ๑๖๗ คน มีเงินฝากสะสมตํอเดือน ๑๐,๕๐๐ บาท  
โดยนําเงินทั้งหมดนําฝากธนาคารออมสินเพื่อหวังกู๎เงินจากธนาคารออมสินมาปลํอยกู๎ให๎สมาชิก  

ซึ่งกฎระเบียบและวิธีการตํางๆ ในการให๎สมาชิกู๎ยืมนั้นทางกลุํมยังไมํรู๎ ข้ันตอน 
หลังจากดําเนินการไปได๎ ๗ เดือน ทํานวุฒิสมาชิกพลเอกศิริ ทิวะพันธ์ ได๎ให๎โอกาสไปศึกษาดูงานกลุํม
สัจจะสะสมทรัพย์ของจังหวัดตราด โดยมีทํานพระอาจารย์สุบิน ปณีโต เป็นผู๎ริเริ่มกํอตั้ง ได๎รับความรู๎
ตํางๆ มากมายหลังจากนั้นได๎กลับมาประชุมสมาชิก และตกลงที่จะปลํอยเงินให๎สมาชิกกู๎เงิน เพื่อ
เรียนรู๎การทําบัญชีและเรียนรู๎นิสัยคน ได๎เปิดรับสมาชิกใหมํได๎มีสมาชิกเพิ่มเข๎ามาอีกเมื่อได๎ทําการ
จัดต้ังกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์วัดหนองพะยอมได๎เป็นเวลา ๒ ปี พระครูวิบูลสิทธิธรรมได๎พิจารณาเห็น
วํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีหน๎าทีใ่นการรบัฝากเงินและให๎กู๎เงิน สมาชิกบางทํานสํวนใหญํมีอาชีพทํานา 
เลี้ยงสัตว์ สมาชิกบางทํานก็กู๎เงินไปซื้อปุ๋ย ซื้อน้ํามัน ซื้ออาหารสัตว์ ในราคาที่แพงและถ๎าซื้อในราคา
เงินเช่ือราคาสินค๎าจะแพงขึ้นอีกและต๎องเสียดอกเบี้ยมาก ดังนั้นทําอยํางไรถึงจะให๎สมาชิกได๎รวมหุ๎น
กันซื้อสินค๎ามาขายในราคาสมาชิกด๎วยกันในราคาที่ถูกและเป็นธรรม และถูกต๎องตามวัตถุประสงค์ อีก
ทั้งสมาชิกบางทํานก็กู๎เงินไมํตรงวัตถุประสงค์ เชํน ขอกู๎เงินไปซื้อปุ๋ยแตํกลับไปลอยหวย กู๎ไปซื้ออาหาร
หมูแตํกลับไปเลํนไพํ เพื่อให๎การกู๎เงินถูกต๎องตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นจึงได๎ประชุมใหญํสมาชิกกลุํม
สัจจะสะสมทรัพย์ อธิบายปัญหาตํางๆ ที่เกิดข้ึน และข๎อดีในการรวมกลุํมจัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาด 
(ร๎านค๎าชุมชน) ซึ่งสมาชิกสํวนใหญํก็เห็นด๎วยจึงได๎ทําการระดมทนุ ระดมหุ๎นเงินฝากสะสมทรัพย์พิเศษ 
โดยขายหุ๎นให๎แกํสมาชิกและกองทุนสาธารณะกุศลตํางๆ ของวัดและหมูํบ๎าน ราคาหุ๎น หุ๎นละ ๑๐๐ 
บาท คนหนึ่งซื้อได๎ไมํเกิน ๒๐๐ หุ๎น เทํากับ ๒๐,๐๐๐ บาท ตํอคน ในเบื้องต๎นกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์



๑๑๖ 

 

วัดหนองพยอม ถือหุ๎น ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเงินทุนที่ได๎มาได๎จัดซื้อสินค๎า เชํน ของกิน ของใช๎ และ
สินค๎าการเกษตร เชํน ปุ๋ย อาหารสัตว์ น้ํามัน ในราคาถูกให๎กับสมาชิก เพื่อเป็นการลดต๎นทุนในการ
ผลิตและประหยัดรายจํายปัจจุบันเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีสมาชิกรวมกันท้ังหมดตาม
ทะเบียน ๑,๖๗๔ คนมีเงินทุนหมุนเวียน ประมาณ ๔๒,๘๘๔,๖๓๙ บาทมีกองทุนสวัสดิการ 
ประมาณ ๕ ล้านบาท  
๒. นโยบายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๕ นโยบายกลุมํสจัจะสะสมทรัพย ์

เงินเป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิตตั้งแต่เกิดยันตายต้องใช้เงิน 

เกิด – คําโรงพยาบาล + คําหมอ + คํายา + คํารถ + คําผ๎าอ๎อม ฯลฯ ตาย – คําโลง + 
คําพวงหรีด + คําดอกไม๎จันทน์ + คําถวายพระ ฯลฯ เมื่อเงินเป็นสิ่งจําเป็นที่ใช๎ในการดํารงชีวิต เป็น
สิ่งที่แลกเปลี่ยนความสุข ชาวบ๎านสํวนใหญํจึงแสวงหาเงิน ถ๎าเราสามารถนําเงินมารวมกันได๎ การรวม
คนก็งําย และนําธรรมะมาพัฒนาคนได๎ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๖ คุณธรรมจริยธรรมกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ 

รวม 

เงิน คุณธรรม คน 

คุณธรรม 

ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย์ สามัคคี มีวินัย 

อดทน อดออม อดกลั้น 

ความรักความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผํ ความรับผิดชอบรํวมกัน 

ความเสียสละเพื่อสํวนรวม ความเห็นอกเห็นใจ 

ความมีเมตตา ความไว๎วางใจซ่ึงกันและกัน 

เป็นคุณธรรมท่ีเกิดขึ้นกับกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์

 



๑๑๗ 

 

วิธีการดําเนินการและชักชวน ช้ีแจงโดยเรียกประชาชนในหมูํบ๎านมาประชุมอธิบาย
เหตุผลในการจัดต้ังกลุํมถ๎าประชาชนเห็นดีด๎วยให๎กรอกใบสมัครเข๎าเป็นสมาชิกเสียคําสมัคร ๑๐ บาท 
พร๎อมทั้งรับฝากเงินในวันน้ันและเลือกคณะกรรมการทํางาน 

คณะกรรมการทํางานควรมีตําแหนํงตํางๆ ดังนี้ 
คณะกรรมการอํานวยการ 

คณะกรรมการสํงเสริมสินเช่ือ (เงินกู๎) 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสํงเสริม 

 กรรมการอ านวยการ 

มีจํานวน ๕ ถึง ๗ คน  ประกอบด๎วย ตําแหนํงตํางๆ ดังตํอไปนี้ 
ประธาน   ๑  คน 

รองประธาน                  ๑  คน 

เลขานุการ   ๑  คน 

เหรัญญิก  ๑ คน 

กรรมการ จํานวนไมํเกิน ๑-๓ คน 

มีหน๎าที่โดยสังเขป ดังนี้ พิจารณารับสมาชิกรับฝากเงิน หรือพิจารณาเรื่องการสั่งสมเงิน
กําหนดการประชุมใหญํ การจัดทํางบดุลและผลการดําเนินงานเสนอตํอที่ประชุมพิจารณากําหนด
จํานวนเงินหุ๎นสูงสุดที่สมาชิกจะถือได๎กําหนดวงเงินกู๎  จัดสรรเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนบริหารจัดการ
เงินกองทุนสวัสดิการ และจํายเงินสวัสดิการให๎แกํสมาชิก 

  กรรมการส่งเสริมสินเชื่อ (เงินกู้) 
มีจํานวน ๓ ถึง ๕ คน  ประกอบด๎วย ตําแหนํงตํางๆ ดังตํอไปนี้ 
ประธาน   ๑  คน 

รองประธาน                  ๑  คน 

เลขานุการ   ๑  คน 

กรรมการ จํานวนไมํเกิน ๒ คน มีหน๎าที่โดยสังเขป ดังนี้ 
พิจารณาใบคําร๎องเสนอขอเงินกู๎ ทําสัญญากู๎เงิน รับชําระหนี้เงินต๎นพร๎อมคําบํารุง 

สอดสํองดูแล ติดตามความเคลื่อนไหวของสมาชิกผู๎กู๎ รวมทั้งเยี่ยมเยียนชํวยเหลือสมาชิกที่มีปัญหาไมํ
สามารถชําระเงินกู๎คืนได๎ 
  กรรมการตรวจสอบ 

มีจํานวน ๓ ถึง ๕ คน  ประกอบด๎วย ตําแหนํงตํางๆ ดังตํอไปนี้ 
ประธาน   ๑  คน 



๑๑๘ 

 

รองประธาน                  ๑  คน 

เลขานุการ   ๑  คน 

กรรมการ จํานวนไมํเกิน ๒  คน มีหน๎าที่โดยสังเขป ดังนี้ 
ตรวจสอบบัญชีและเอกสารทางการเงนิ ตรวจสอบเอกสารประกอบตํางๆตรวจสอบการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการตํางๆดูแลหรือติดตามความเห็น ความต๎องการของสมาชิก หรือ
บุคคลภายนอกที่มีตํอกลุํม 

  กรรมการส่งเสริม 

มีจํานวน ๓ ถึง ๕ คน  ประกอบด๎วย ตําแหนํงตํางๆ ดังตํอไปนี้ 
ประธาน   ๑  คน 

รองประธาน                  ๑  คน 

เลขานุการ   ๑  คน 

กรรมการ จํานวนไมํเกิน ๒  คน มีหน๎าที่โดยสังเขป ดังนี ้
ชักชวนผู๎สนใจสมัครเข๎ามาเป็นสมาชิกกลุํมให๎การศึกษาและฝึกอบรมสมาชิกเกี่ยวกับ

การดําเนินงานของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ และความรู๎อื่นๆ ที่สมาชิกต๎องการประชาสัมพันธ์ผลงาน
และกิจกรรมของกลุํมให๎สมาชิกและบุคคลทั่วไปได๎ทราบความเคลื่อนไหวเสนอความเห็นเรื่องการรับ
สมาชิกถาวร ให๎คณะกรรมการอํานวยการพิจารณาคณะกรรมการทั้ง ๔ คณะ มาจากการเลือกตั้งของ
สมาชิก ควรมีวาระการดํารงตําแหนํงคราวละไมํเกิน ๒ ปี หรือตามที่ระบุไว๎ในระเบียบข๎อบังคับ 

ข้อสังเกต 

คณะกรรมการนั้นขอให๎เลือกคนที่ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบและมีเวลาให๎กลับ
กลุํมไมํจําเป็นต๎องเป็นผูน๎ําชุมชน หรือมีตําแหนํงตํางๆ ในหมูํบ๎าน บางกลุํม ตั้งแล๎วล๎ม เพราะประธาน
หรือกรรมการไมํโปรงํใส เอาเงินสมาชิกไปเลํนการพนัน ดื่มสุรา เสพยาเสพติด ฯลฯ บางกลุํมเลือกคน
ที่ไมํมีเวลาให๎กลับกลุมํ เลือกไปแล๎วไมํมาทํางาน การบริหารงานของกลุํมไมํสามารถดําเนินไปได๎ด๎วยดี  
วันเวลาทําการให๎กําหนดเดือนละ ๑ ครั้งแล๎วแตํจะตกลงกัน วําทําการวันไหนสําหรับวัดหนองพยอม 
(เปิดท าการใน วันเสาร์ต้นเดือนของทุกเดือน เวลา ๐๙.๐๐ น.ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ ท่ีท าการกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์วัดหนองพยอม) 

ให๎คณะกรรมการจักหาตู๎หรือกลํองมาใสํเงินฝาก เงินชําระหนี้ คําบํารุง คําปรับตํางๆ 
ของสมาชิก เมื่อปิดทําการให๎เปิดกลํองหรือตู๎เพื่อตรวจนับยอดเงินให๎ตรงตามจํานวน (สมาชิกโกงเงิน
กลุ่มเพียง ๑ รายกลุ่มไม่ล้ม แต่ถ้ากรรมการโกงเงินกลุ่มเพียง ๑ รายกลุ่มสามารถล้มได้ เพ่ือความ
โปร่งใสของคณะกรรมการจะไม่เปิดตู้หรือกล่องมานับเงิน ทอนเงิน ก่อนเวลาปิดท าการ) 
เงินที่เหลือจากการฝากการกู๎ต๎องนําฝากธนาคาร โดยเลือกคณะกรรมการเป็นผู๎ฝากหรือถอน ๓ หรือ 
๔ คน และ๒ ใน ๓ ใน ๔ เป็นผู๎ถอนเงิน 



๑๑๙ 

 

การฝากเงิน 

การฝากเงินหุ๎นต๎องฝากอยํางน๎อย ๑ หุ๎น จํานวน ๑๐ บาท อยํางมาก ๓๐๐ หุ๎น จํานวน
เงิน ๓,๐๐๐ บาท โดยสมาชิกต๎องพิจารณาความสามารถของตนเองและตั้งสัจจะไว๎กํอนฝากเงินหุ๎นได๎
เดือนละกี่หุ๎นและต๎องฝากตามจํานวนน้ันทุกเดือนไป จะฝากเพิ่มหรือฝากลดก็ตํอเมื่อครบรอบเงินปัน
ผลเทํานั้น (จํานวนหุ๎น หุ๎นละ กี่บาทและคนหนึ่งฝากได๎ไมํเกินกี่หุ๎นให๎สมาชิกแตํละกลุํมตกลงกันเอง
ตามสภาพความเหมาะสมของกลุํม)ครอบครัวหนึ่งๆ สามารถสมัครเข๎าเป็นสมาชิกกลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์เพื่อฝากเงินได๎ทุกคน (เชํน) หัวหน๎าครอบครัวคนหนึ่งจะฝากเงินเดือนละ ๑๐๐ บาท ครอบครัว
นั้นมี ๕ คน ควรจะแนะนําให๎ฝาก ๕ คน บัญชีละ ๒๐ บาท ที่เป็นเชํนน้ันเพราะ 

๑.จะเป็นผลดีแกํสมาชิกทุกคนในครอบครัวเมื่อกลุํมมีเงินกองทุนสวัสดิการค๎ุมครอง 

๒.การที่กลุํมมีสมาชิกมากสามารถฝึกการเรียนรู๎และพัฒนาคุณธรรม คุณภาพของชีวิต
คนในหมูํบ๎านได๎สมาชิกต๎องฝากเงินหุ๎นสัจจะสะสมทรัพย์ทุกเดือน ถ๎าขาดฝากไมํวํากรณีใดๆ ต๎องถูก
ปรับ บัญชีละ ๑๐ บาทตํอ ๑ เดือน หรือตามแตํสมาชิกแตํละกลุํมจะตกลงกัน เงินคําปรับเข๎ากองทุก
สวัสดิการของกลุํม ในกรณีที่ขาดฝากเงินเกิน ๖ เดือนติดตํอกัน คณะกรรมการฝุายเงินฝากเหน็สมควร
จะให๎ออกจากการเป็นสมาชิกก็ได๎ 

การกู้เงิน 

เงินที่รับฝากจากสมาชิกนั้นให๎ปลอํยกูไ๎ด๎ทันที เพื่อเป็นการฝึกการบรหิารการจัดทําบัญชี
และเรียนรู๎นิสัยคนให๎มีคณะกรรมการฝากเงินกูม๎ีหน๎าทีพ่ิจารณาคําเสนอขอกู๎ ทําสัญญาเงินกู๎ รับชําระ
หนี้และ คําบํารุง คําปรับตํางๆ และมีอํานาจในการรํางกฎระเบียบข๎อบังคับตํางๆ เพื่อปูองกันมิให๎เงิน
ของสมาชิกสูญหายหรือเกิดปัญหาผู๎มีสิทธิขอกู๎ เงินกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ต๎องมีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
“เว๎นแตํคณะกรรมการอนุญาตให๎กู๎”สมาชิกใหมํ จะเสนอขอกู๎เงินได๎ตํอเมื่อเป็นสมาชิกแล๎ว ไมํต่ํากวํา 
๓ เดือนสมาชิกที่จะกู๎เงินน้ันต๎องมีสมาชิกที่บรรลุนิติภาวะเป็นผู๎คํ้าประกันเงินกู๎ การกู๎เงินเป็นจํานวน
มากคณะกรรมการฝุายเงินกู๎จะใหน๎ําหลกัทรัพย์มาคํ้าประกันหนี้ได๎ ผู๎คํ้าประกันเงินกู๎ต๎องมิใชํบุคคลใน
ครอบครัวเดียวกันกับผู๎กู๎เงินทั้งหมดจํานวนเงินที่ให๎กู๎มากน๎อยเพียงใดนั้น ตามแตํคณะกรรมการฝุาย
เงินกู๎จะพิจารณาเห็นสมควรสมาชิกที่จะกู๎เงินให๎ยื่นคําเสนอขอกู๎เงินภายในวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน 
เพื่อให๎คณะกรรมการฝุายเงินกู๎ได๎พิจารณา ถ๎ายื่นกู๎หลังจากนั้นต๎องถูกปรับการพิจารณาให๎เงินกู๎แกํ
สมาชิกนั้นคณะกรรมการจะพิจารณาจาก 

๑. จํานวนเงินหุ๎นที่ฝาก (ฝากได๎มาก กู๎ได๎มาก) 
๒. จํานวนคนคํ้าประกัน (คนคํ้ามาก กู๎ได๎มาก) 
๓. ความสามารถในการชําระหนี้ 
๔. วัตถุประสงค์ในการขอกู๎เงิน 



๑๒๐ 

 

สมาชิกที่ขอกู๎เงินและผู๎คํ้าประกันทุกคนต๎องมาทําสัญญาเงินกู๎และสัญญาคํ้าประกัน  
ณ ที่ทําการของกลุํมและต๎องมาลงลายช่ือด๎วยตนเองตํอหน๎าคณะกรรมการฝุายเงินกู๎ จึงจะจํายเงินกู๎
ให๎การกู๎เงินน้ันแบํงเป็น ๒ อยําง 

๑. เงินกู๎ระยะสั้น ให๎กู๎ไมํเกิน ๖ เดือน  โดยผู๎กู๎ต๎องนําคําบํารุงมาชําระทุกเดือน ถ๎าไมํมา
ชําระต๎องถูกปรับ 

๒. เงินกู๎ระยะยาว ให๎ผู๎กู๎ต๎องผํอนชําระเงินต๎น พร๎อมคําบํารุงทุกเดือน การกู๎ระยะสั้น
หรือกู๎ระยะยาวนั้น ผู๎กู๎จะชําระคืนกํอนกําหนดก็ได๎ โดยให๎ชําระในวันเวลาทําการของกลุํม  

ค่าบ ารุงจะคิดร้อยละเท่าไรต่อเดือนให้แต่ละกลุ่มตกลง กันเองคําบํารุงที่ชําระทุกเดือน
จะมีผลดีดังนี้ 

ผู๎กู๎ได๎มาพบกลุํมจะได๎รับทราบขําวสารของกลุํมและเพื่อนสมาชิกคําบํารุงที่ได๎มา
สามารถปลํอยกู๎ไปได๎อีกทําให๎กลุํมมีเงินหมุนเวียนพอถึงกําหนดชําระผู๎กู๎ไมํต๎องชําระเงินมากเมื่อครบ
กําหนดระยะเวลาชําระหนี้ ถ๎าผู๎กู๎ไมํยอมชําระหนี้ จะต๎องถูกปรับการเสียสัจจะ และถ๎าเดือนถัดไปไมํ
ชําระ จะถูกปรับเป็น ๒ เทําทวีคูณทุกเดือนถ๎าผู๎กู๎ไมํชําระหนี้ผู๎คํ้าประกันทุกคนต๎องชําระหนี้แทนจน
ครบถ๎วนถ๎ากู๎เงินหรือผู๎คํ้าประกันเงินกู๎ไมํยอมชําระหนี้เงินต๎นพร๎อมทั้งคําบํารุง เมื่อครบกําหนดตาม
สัญญาเป็นเวลาติดตํอกัน ๖ เดือน ทางกลุํมจะดําเนินการดังตํอไปนี้ ติดเครื่องไฟประกาศช่ือผู๎กู๎และผู๎
คํ้าประกันเป็นเวลา ๗ วัน เขียนช่ือผู๎กู๎และผู๎คํ้าประกันติดปูายประกาศในวัดและหมูํบ๎าน หักเงินหุ๎น
หรือเงินฝากของผู๎กู๎และผู๎คํ้าประกันที่อยูํในกลุํมทั้งหมดชําระหนี้ ให๎สมาชิกรวมตัวกันทั้งหมดไปแจ๎ง
ความที่สถานีตํารวจ ดําเนินคดีตามกฎหมายงดการชํวยเหลือทุกชนิดและถ๎าอยํูใกล๎ใครให๎ชํวยกันทวง
เงินคืน ถ๎าผู๎กู๎หรือผู๎คํ้าประกันน้ันได๎ทําฌาปนกิจศพไว๎กับกลุํมและเสียชีวิตลงให๎หักเงินฌาปนกิจศพ
ของผู๎นั้นชําระหนี้กํอนจนครบสมาชิกที่กู๎เงินของกลุํมไปแล๎วไมํชําระหนี้เงินต๎น และคําบํารุงตาม
กําหนดผู๎คํ้าประกันจะมาขอกู๎เงินไมํได๎ 

การถอนเงิน 

สมาชิกที่กู๎เงินของกลุํมและผู๎คํ้าประกันหนี้เงินกู๎ทุกคนจะลาออกหรือถอนเงินออกจาก
กลุํมได๎ตํอเมื่อหนี้จํานวนน้ันได๎ชําระครบถ๎วนแล๎ว 

การถอนหุ๎นน้ันมี ๒ กรณี 

๑. การถอนหุ๎นบางสํวน จะถอนคืนได๎ตํอเมื่อผู๎ถอนไมํเป็นหนี้และไมํได๎คํ้าประกันหนี้ใคร 
โดยให๎ยื่นคําร๎องขอถอนในวันทําการของกลุํม 

๒. ถอนทั้งหมด (ลาออก) ให๎ยื่นคําร๎องแจ๎งถอนได๎ในวันทําการของกลุํม โดยได๎รับเงิน
หุ๎นหรือเงินฝากครบตามจํานวนที่มีอยูํในบัญชี ถ๎าสมาชิกถอนหุ๎นทั้งหมด (ลาออก) จะถูกตัดสิทธ์ิ
ดังตํอไปนี้ 

๑. จะไมํได๎รับเงินปันผลถ๎าถอนกํอนคิดเงินปันผล 



๑๒๑ 

 

๒. จะถูกตัดสิทธ์ิจากกองทุนสวัสดิการของกลุํมทั้งหมด 

๓. จะไมํรับสมาชิกผู๎นั้นเป็นเวลา ๒ ปี นับตั้งแตํวันถอนหุ๎น 

สมาชิกของกลุํมเสียชีวิตให๎ทายาทเข๎ามาเป็นสมาชิกแทนได๎ ถ๎าทายาทไมํเข๎ามาแทนให๎
คืนเงินหุ๎นทั้งหมดแกํบุคคลที่ผู๎ตายระบุไว๎หรือทายาทถ๎าสมาชิกของกลุํมเสียชีวิตและสมาชิกผู๎นั้นได๎มี
ภาระผูกพันกับกลุํมในฐานะผู๎กู๎หรือผู๎คํ้าประกันก็ตาม บุคคลที่ผู๎ตายระบุไว๎หรือทายาทจะถอนหุ๎นคืน
ไมํได๎เว๎นแตํหนี้จํานวนน้ันได๎รับชําระจนครบถ๎วนแล๎ว 

เงินปันผลและสวัสดิการ 

ดอกเบี้ยและคําบํารุงที่ได๎นั้นเมื่อครบรอบปีหรือรอบปันผลให๎แบํงสัดสํวนดังตํอไปนี้ 
๑. จํายปันผลแกํสมาชิก 

๒. ตั้งกองทุนสวัสดิการ 

๓. เป็นคําเอกสารคําบริหารจัดการ 

๔. จัดต้ังกองทุนสํารองหนี้สูญ 

๕. ชํวยพัฒนาวัด บ๎าน โรงเรียน และกิจกรรมสํวนรวม 

เงินปันผลจะได๎มากหรือน๎อยเพียงใดให๎คณะกรรมการของกลุํมเป็นผู๎พิจารณาโดยพิจารณาจาก 

๑. จํานวนเงินที่ปันผล (มีมากน๎อยเทําใด) 
๒. จํานวนหุ๎นของสมาชิก (มีเงินหุ๎นฝากมากได๎รับปันผลมาก) 
๓. ระยะเวลาที่ถือหุ๎น (ถือหุ๎นนานยํอมได๎ปันผลมาก) 
สมาชิกที่มีสิทธ์ิได๎รับเงนิปันผลต๎องฝากเงนิหุ๎นมานานแลว๎ไมํน๎อยกวํา ๑๒ เดือน สมาชิก

ที่ขาดฝากต้ังแตํ ๒ เดือน ผู๎กู๎ที่ไมํชําระหนี้หรือดอกเบี้ย ผู๎คํ้าประกันที่ไมํรับผิดชอบจะไมํรับผิดชอบจะ
ไมํได๎รับเงินปันผล เงินกองทุนสวัสดิการนั้นให๎จัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการของกลุํม โดยมี
คณะกรรมการฝุายสวัสดิการเป็นผู๎บริหารจัดการและสามารถปลํอยให๎กู๎ได๎ 
กองทุนสวัสดิการให๎ความชํวยเหลือสมาชิกดังนี้ 

๑. สมาชิกเสียชีวิต 

๒. สมาชิกเจ็บปุวยและนอนอยูํโรงพยาบาลของรัฐบาล 

๓. ให๎ทุนการศึกษาแกํสมาชิกหรือลูกของสมาชิก 

๔. สมาชิกได๎รับภัยพิบัติ น้ําทํวม ไฟไหม๎ พายุพัด 

๕. เป็นเงินทุนพัฒนาอาชีพ 

๖. เป็นเงินชํวยเหลือตามแตํคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการเห็นสมควร 

 
 
 
 



๑๒๒ 

 

การประชุมกลุ่ม 

การประใหญํของกลุํมนั้นให๎มีการประชุมปีละ ๒ ครั้ง คือกลางปีและสิ้นปี ในกรณีที่
คณะกรรมการกลุํมเห็นวํามีความจาํเปน็เรงํดํวนจะเรียกสมาชิกทั้งหมดมาประชุมกไ็ด๎ การประชุมใหญํ
สิ้นปีนั้นให๎สมาชิกทุกคนมารํวมกันทําบุญที่วัด เพื่อ 

๑. เลือกตั้งคณะกรรมการใหมํ 
๒. รับสมัครสมาชิกใหมํ 
๓. รับเงินปันผล 

(การรับเงินปันผลนั้นให๎เวลา ๑ เดือน หลังจากวันปันผล ถ๎าไมํมารับถือวําสมาชิกนั้น
สละสิทธ์ิในการรับเงินปันผล ให๎นําเงินของสมาชิกเข๎ากองทุนสวัสดิการของกลุํม) สมาชิกผู๎ใดขาดการ
ประชุมและสมาชิกที่เข๎ารํวมประชุมได๎ลงมติเป็นอยํางไรให๎ถือวํา สมาชิกที่ขาดการประชุมนั้นได๎รับรู๎
แล๎วและยินยอมตามมติน้ันด๎วนสมาชิกที่ขาดประชุมจะถูกตัดสิทธ์ิที่จะพึงมีพึงได๎ในรอบปันผลนั้น 

“การเอาเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ๎ามาแก๎ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในชนบทเราโดยการ
รวมกลุํมทํากิจกรรมกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ เพื่อพัฒนาคุณธรรม คุณภาพชีวิตครบวงจร อีกทั้งมีการ
ปฏิบัติในเรื่อง เศรษฐกิจ จิตใจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล๎อมพร๎อมกันไปเป็นเรื่องเดียวกัน นับวําเป็น
เรื่องดีแกํสังคมหรือชนทบไทย”รํวมคิด รํวมปรึกษา รํวมแก๎ปัญหา รํวมพัฒนา ใช๎หลักธรรมะเพื่อ
อนาคตชนบทไทย 

สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มีประเภทใดบ้าง 

กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ มี ๓ ประเภท  คือ 

๑. สมาชิกสามัญ 

เป็นบุคคลที่มีภูมิลําเนาหรือทรัพย์สินที่ใช๎ประกอบอาชีพอยูํในหมูํบ๎าน ตําบลที่จัดตั้ง
กลุํม เป็นผู๎มีความประพฤติดี เป็นผู๎ที่พร๎อมจะปฏิบัติตามระเบียบข๎อบังคับของกลุํม 

๒. สมาชิกวิสามัญ 

  ได๎แกํกลุํมอาชีพ เชํน กลุํมสตรี กลุํมเยาวชน ชมรมผู๎สูงอายุ หรือกองทุนตํางๆ  
๓. สมาชิกกิตติมศักด์ิ 

ได๎แกํข๎าราชการ ตํารวจ ทหาร คหบดี นักพรต นักบวช พระภิกษุ สามเณร หรือผู๎สนใจ
การดําเนินงานของกลุํมและเป็นสมัครเป็นสมาชิกของกลุํม 

 

 
 
 
 



๑๒๓ 

 

๒.๙ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๙.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น า  

 การทบทวนวรรณกรรมผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข๎องกับ รูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํม
สัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืนภาคเหนือตอนลํางผู๎วิจัยได๎ศึกษาและสรุปผลการศึกษาโดย
แยกประเด็นที่เกี่ยวข๎องได๎ ดังนี้ 
 อภิษฎาข์  ศรีเครือดง ได๎วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู๎นําที่พึงประสงค์ตามแนว
พุทธ ของผู๎บริหารสตรใีนมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการวิจัยพบวํา บุคคลากรที่ทํางานอยํูในมหาวิทยาลยั
ของรัฐบาล สังกัดสํานักงานการอุดมศึกษาแหํงชาติ จํานวน ๒ แหํง  คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สํวนใหญํเป็นเพศหญิง จํานวน๒๔๙ คน คิดเป็นร๎อยละ ๖๒.๔ 
เป็นเพศชายจํานวน ๑๕๐ คน คิดเป็นร๎อยละ๓๗.๖ประชากรสํวนใหญํ มีอายุ๓๙-๔๖ปี จํานวน๑๔๖ 
คน คิดเป็นร๎อยละ๓๖.๖ ซึ่งสํวนใหญํมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน ๑๙๕ คน คิดเป็นร๎อย
ละ ๔๘.๙ ประชากรที่เป็นเจ๎าหน๎าที่มีจํานวนมากที่สุด คือ ๑๙๒ คน คิดเป็นร๎อยละ ๔๘.๑นอกจากนี้
ยังพบวําสํวนใหญํมีประสบการณ์การทํางาน ๑๑-๑๕ ปี คิดเป็นร๎อยละ ๒๘.๘และสํวนใหญํไมํเคยผําน
การอบรมหลักสูตรผู๎บริหาร มีจํานวน ๓๑๒ คน คิดเป็นร๎อยละ ๗๘.๒ หลักธรรมทางพุทธศาสนาและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับภาวะผู๎นําของผู๎บริหารสตรี ในมหาวิทยาลัยของรัฐ  ผู๎บริหารต๎องเปน็ผู๎มีมวิีสัยทัศน์
กว๎างไกล มีความสามารถ  มีความรอบรู๎ในการทํางานควรศึกษาเพิ่มเติมให๎ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนไปมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสารมีความยุติธรรม   มีคุณธรรมจริยธรรม  มีเมตตากรุณาสูง
ซื่อสัตย์  จริงใจ  นอกจากนี้ต๎องมีความสามารถในการประสานงานดี  บุคลิกภาพอบอุํนมีจิตใจ
กว๎างขวาง รักเพื่อนรํวมงานเหมือนญาติ รู๎จักยอม ให๎อภัยคนงํายไมํหนีปัญหาผู๎บริหารควรยึดหลัก
อริยสัจ ๔  
 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู๎นําที่พึ งประสงค์ตามแนวพุทธของผู๎บริหารสตรีใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ  ประกอบด๎วยองค์ประกอบที่สําคัญ ๓ องค์ประกอบ คือ ๑) องค์ประกอบด๎าน
จักขุมา  ประกอบด๎วย  การมีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกลมีความสามารถในการวางแผน  คิดตําง  พัฒนา 
มีสติปัญญา ไหวพริบปฏิภาณดีริเริ่มสิ่งใหมํ ๆนโยบายใหมํ ๒) องค์ประกอบด๎านวิธุโร  ประกอบด๎วย 
ต๎องเป็นผู๎มีสมรรถภาพในการทํางาน มีความเช่ียวชาญในการบริหาร คํานึงถึงความสามารถและ
ปัจเจกบุคคลมุํงเกณฑม์ุํงงานมีความยืดหยุํนสงูจดัให๎มีการประชุมเสมอ สํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎รํวมงาน
พัฒนาตนเองนําเทคโนโลยีมาใช๎พัฒนางานทักษะในการสื่อสารดี  และมีความสามารถในการทํางาน
เป็นทีม ๓) องค์ประกอบด๎านนิสสะยะสัมปันโน  ประกอบด๎วย มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพดี  
 มีทักษะในการติดตํอประสานงานดี  การวางตัวเสมอต๎นเสมอปลายมีความสามารถครองใจคนให๎



๑๒๔ 

 

คําแนะนําชํวยเหลือประสานให๎องค์การเกิดความสามัคคีมีความเช่ือมั่นในตัวเอง  เมตตา  กรุณา 
ยุติธรรมซื่อสัตย์สุจริต๑๕๓  

พระครูวชิรคุณพิพัฒน์ (เอนก คุณวุฑฺโฒ) ได๎วิจัยเรื่อง การพัฒนาภาวะผู๎นําของพระ
สังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ ผลการวิจัยพบวํา หลักพุทธธรรมและทฤษฏีที่เกี่ยวข๎องใน
การพัฒนาภาวะผู๎นําของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ พบวํา ๑.การพัฒนา
ภาวะผู๎นําด๎านการแลกเปลี่ยน การพัฒนาภาวะผู๎นําด๎านการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาภาวะผู๎นํา
ด๎านจริยธรรม พระสังฆาธิการต๎องมีการแลกเปลี่ยนตําแหนํงทางการปกครองคณะสงฆ์เชํน ระดับเจ๎า
คณะจังหวัด รองเจ๎าคณะจังหวัด เจ๎าคณะอําเภอ เจ๎าคณะตําบล และเจ๎าอาวาสตามความอายุกาล
พรรษา และความสามารถที่เหมาะสมอันเกิดจากข๎อตกลงรํวมกันอยํางเป็นฉันทามติในทํามกลาง
ระหวํางสงฆ์ให๎เกิดการยอมรับที่จะเปิดโอกาสในการแสดงศักยภาพและขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการคณะสงฆ์ภาค ๔ ให๎เกิดมีเปูาหมายเดียวกันซึ่งต๎องอาศัยการเป็นต๎นแบบทีดี เพื่อให๎
พระสงฆ์รุํนหลังได๎ยึดถือสําหรับการประพฤติปฏิบัติตนเองและนําไปสูํความเลื่อมใสศรัทธาตํอ
ประชาชน๑๕๔

 

อภิชญาณัฐโศภา อบสิน ได๎วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู๎นําเชิงพุทธในการ
บริหารจัดการองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการวิจัยพบวํา ๑.สภาพของ
ภาวะผู๎นําในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยทั่วไปมีลักษณะเดํน
เป็นไปตามคุณลักษณะผู๎นําที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปด๎วย การมีสายตากว๎างไกล วิสัยทัศน์  
มีความชํานาญในการบริหารงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งสํงผลให๎มหาวิทยาลัยมีความ
เจริญก๎าวหน๎าและมีช่ือเสียงทั้งในและตํางประเทศ  เมื่อวิเคราะห์จากข๎อมูลที่สํารวจจากประชากร 
กลุํมตัวอยําง ก็ปรากฏผลในลักษณะเดียวกัน กลําวคือผู๎นํา ยึดหลักการบริหารจัดการแบบ
ธรรมาธิปไตยและปฏิบัติงานโดยยึดประโยชน์ของสํวนรวมเป็นสําคัญ ๒.ภาวะผู๎นําในการการบริหาร
จัดการองค์กรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลเหนือคนอื่นในกลุํม
หรือมีบทบาทสําคัญในการนํากลุํมไปสูํความสําเร็จตามเปูาหมายเป็นผู๎ มีอํานาจ มีความรู๎ 
ความสามารถ มีอิทธิพล มีศิลปะ ในการนําหรือการจูงใจผู๎อื่นให๎กระทําหรือดําเนินกิจการตํางๆโดยมี
เครื่องมือของผู๎นําในการบริหารพัฒนาตน งานและคน ให๎บรรลุผลสําเร็จ  

                                                             
๑๕๓อภิษฎาข์  ศรีเครือดง ,“รูปแบบการพัฒนาภาวะผู๎นําที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธ ของผู๎บริหาร

สตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๑๕๔พระครูวชิรคุณพิพัฒน์ (อเนก คุณวุฑโฒ) , “การพัฒนาภาวะผู๎นําของพระสังฆาธิการในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๒๕ 

 

๓.รูปแบบการพัฒนาภาวะผู๎นําเชิงพุทธในการบริหารจัดการองค์กรมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามพันธกิจ ๔ ด๎าน โดยมีความสัมพันธ์กันระหวํางสุภาษิต ปรัชญา นิทาน 
ปณิธานวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาโดยอิงอาศัยศรัทธาและความเช่ือมั่นใน
ภาวะผู๎นําของผู๎บริหารอันเป็นแบบอยํางของวัฒนธรรมชาวพุทธและองค์กรพระพุทธศาสนา๑๕๕

 

 จากงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องที่กลําวมานี้ผู๎วิจัยได๎นํามาเป็นรูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํา
กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนลํางสามารถสรุปได๎ตามตารางตํอไปนี้ 
ตารางท่ี ๒.๓๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาภาวะผู๎นํา 

 นักวิจัยหรือแหล่งข้อมูล  ผลการวิจัย 

อภิษฎา ศรีเครือดง 

(๒๕๕๖) 
องค์ประกอบของภาวะผู้น า 

 ๑. ภาวะผู๎นําต๎องมีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล  
๒. มีความสามารถวางแผน 

๓. คิดตํางพัฒนา  
๔. มีสติปัญญา  
 ๕. มีไหวพริบปฏิภาณดี   
๖. ริเริ่มสิ่งใหมํๆนโยบายใหมํ 
๗. มีสมรรถภาพในการทํางาน  
๘. มีความเช่ียวชาญในการบริหาร  
๙. คํานึงถึงความสามารถและปัจเจกบุคคล  
๑๐. มุํงเกณฑ์ มุํงงาน มีความยืดหยุํนสูง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                             
๑๕๕อภิชญาณัฐโศภา อบสิน, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู๎นําเชิงพุทธในการบริหารจัดการองค์กรของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๒๖ 

 

 นักวิจัยหรือแหล่งข้อมูล  ผลการวิจัย 

พระครูวชิรคุณพิพัฒน์  
(อเนก คุณวุฑโฒ) 
(๒๕๕๗) 
 

๑.ผู๎บริหารถือวําเป็นบุคคลที่สําคัญในองค์การ
จะต๎อง เป็นผู๎นํ าอง ค์การ เพื่อพาองค์การให๎
สามารถอยูํรอดปลอดภัยภายใต๎การเปลี่ยนแปลง 

๒.ผู๎ บ ริ ห ารที่ มี แ ตํ ความฉลาดไมํ ส ามาร ถ
บริหารงานภายใต๎การเปลี่ยนแปลงให๎ประสบ
ความสําเร็จได๎หากขาดซึ่งความฉลาดทางอารมณ์ 
๓.ผู๎นําที่มีความสามารถสูงและสัมพันธภาพกับ
ผู๎อื่นสูง และผู๎นําตามสถานการณ์  
          ภาวะผู๎ นํ า  ๔  แบบนี้ จ ะมี สํ วน ชํวย
สนับสนุนสํ ง เส ริมการสร๎ างภาวะผู๎ นํ าการ
เปลี่ยนแปลง 

อภิชญาณัฎโสภา อบสิน 

(๒๕๕๖) 
สภาพของภาวะผู๎นําในการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
โดยทั่วไปมีลักษณะเดํนเป็นไปตามคุณลักษณะ
ผู๎นําที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปด๎วย การมี
สายตากว๎างไกล วิสัยทัศน์ มีความชํานาญในการ
บริหารงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งสํงผลให๎
มหาวิทยาลัยมีความเจริญก๎าวหน๎าและมีช่ือเสียง
ทั้งในและตํางประเทศ  เมื่อวิเคราะห์จากข๎อมูลที่
สํารวจจากประชากร กลุํมตัวอยําง ก็ปรากฏผล
ในลักษณะเดียวกัน กลําวคือผู๎นํายึดหลักการ
บริหารจัดการแบบธรรมาธิปไตยและปฏิบัติงาน
โดยยึดประโยชน์ของสํวนรวมเป็นสําคัญ 

 

๒.๙.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับพุทธธรรมส าหรับพัฒนาภาวะผู้น า 

ผู๎วิจัยได๎กําหนดงานวิจัยหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข๎องสําหรับภาวะผู๎นําที่จะนําไปสูํการ
เสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ดังตํอไปนี้ 

พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏ์ิ สิริธโร) ไดวิ๎จัยเรื่อง ภาวะผู๎นําเชิงพุทธกับการจัดการความ
ขัดแย๎งในสังคมไทย ผลการวิจัยพบวํา ภาวะผู๎นําเชิงพุทธนั้นมีลักษณะอยูํ ๓ อยําง คือ ๑) คุณลักษณะ
ภายนอก คือ มีรูปรํางสงํางามนําเคารพศรัทธาเลื่อมใส ตลอดทั้งมีพละกําลังแข็งแรง มีสุขภาพที่ดี 

ตารางท่ี ๒.๓๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาภาวะผู๎นํา (ตํอ) 
 



๑๒๗ 

 

และมีความเพียร ๒) คุณลักษณะภายใน คือ มีความรู๎ มีวิสัยทัศน์กว๎างไกล มีความชํานาญในงาน มี
มนุษย์สัมพันธ์ดี ๓) มีความแตกตํางจากบุคคลอื่น ซึ่งความแตกตํางนี้จะทําให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชาเกิด
ความเคารพนับถือมีความเช่ือมั่นมีความเช่ือฟังอยํางจริงใจ วิถีทางของการที่จะเป็นผู๎นําที่ดีซึ่งมี
หลักธรรมหรือคุณธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่สามารถนํามาประยุกต์ใช๎สําหรับผู๎นําที่ดีซึ่งมี
หลักธรรมหรอืคุณธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่สามารถนํามาประยุกต์ใช๎สําหรับผู๎นํา โดยแบํงเป็น ๓ 
กลุํมหลักธรรมของผู๎นํา ดังนี้  

๑) หลักธรรมสําหรับครองตน ได๎แกํ เบญจศีลเบญจธรรม สัปปุริสธรรม พลธรรม 
ทศพธิราชธรรม จักรวรรดิธรรม คหบดีธรรม อธิปไตย กัลยาณมิตรธรรม อริยทรัพยธรรม ยุติธรรม 
อริยธรรม อคติธรรม สามารถนําไปประยุกต์ใช๎เป็นเครื่องดําเนินชีวิตและแนวทางในการบริหารงานได๎
เป็นอยํางดี การจัดการความขัดแย๎งตามแนวทางพระพุทธศาสนา จากเรื่องที่เกิดข้ึนแล๎วจะต๎องจัดทํา
ให๎ลุลํวงไปมี ๔ ประการ คือ ๑) วิวาทธิการณ์ ๒) อนุวาทาธิกรณ์ ๓) อาปัตตาธิกรณ์ ๔) กิจจาธิกรณ์ 
และ อธิกรณสมถะเป็นช่ือแหํงสิกขาบทหรือสิกขาบทแหํงธรรม แปลวํา “สําหรับระงับอธิกรณ์” มี ๗ 
ประการ คือ ๑.สัมมุขาวินัย แปลวํา ระเบียบอันจะพึงทําในที่พร๎อมหน๎า ๒.สติวินัย แปลวํา ระเบียบ
ยกเอาสติข้ึนเป็นหลักให๎สมมติ เพื่อการรับรู๎รํวมกัน ๓.อมูฬหวินัย แปลวํา ระเบียบที่ให๎แกํภิกษุผู๎หาย
เป็นบ๎าแล๎ว ๔.ปฏิญญาตกรณะ แปลวํา ทําตามรับ ๕.เยภุยยสิก แปลวํา ตัดสินตามคําของคนมากเป็น
ประมาณ ๖.ตัสสปาปิยสิกา แปลวํา กิริยาที่ลงโทษแกํผู๎ผิด ๗.ติณวัตถารกวินัย แปลวํา ระเบียบดัง
กลบไว๎ด๎วยหญ๎า การนําหลักภาวะผู๎นําเชิงพุทธมาใช๎เพื่อจัดการความขัดแย๎งในสังคมไทย ได๎ดีนั้น
จะต๎องเป็นผู๎ที่มีความสามารถในการนําหลักธรรมมาใช๎ในการปกครองตน ปกครองคน และปกครอง
งาน โดยมีหลักธรรมที่จาํเปน็ต๎องมาใช๎ในการบริหารจัดการองค์กรนั้น โดยหลักการสร๎างความสามัคคี
ปรองดองให๎เกิดข้ึนในสังคมซึ่งเป็นหลักคิดหลักธรรมในการทํางานรํวมกันในองค์กร๑๕๖  

จิตติมา พงษ์ไพบูลย์๑๕๗  ได๎วิจัยเรื่อง“ภาวะผู๎นําของพระเทพปริยัติเมธี(สฤษฏ์ิ สิริธโร),
ผศ.ดร. ผลการวิจัยพบวํา พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏ์ิ สิริธโร) ,ผศ.ดร.นั้นถือวํามีพื้นฐานที่มาจาก
ครอบครัวที่ยากจน  แตํเป็นผู๎ที่ไมํยํอท๎อตํอความยากลําบากและมีจิตใจฝักใฝุในการศึกษาจนสามารถ
พัฒนาตนเองให๎ก๎าวหน๎าในชีวิตสมณเพศและการปฏิบัติหน๎าที่ในตําแหนํงทางคณะสงฆ์ โดยปัจจุบันนี้
ได๎ดํารงตําแหนํงเป็นเจ๎าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ในสํวนผลงานด๎านการบริหารคณะสงฆ์นั้นพบวํา
พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏ์ิ สิริธโร),ผศ.ดร.ได๎ดําเนินการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ครบทั้ง ๖ ด๎าน 
โดยสามารถสร๎างประโยชน์ให๎กับพระศาสนาและประชาชนเป็นจํานวนมากในภารกิจการบริหาร

                                                             
๑๕๖พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฎิ์ สิริธโร), “ภาวะผู๎นําเชิงพุทธกับการจัดการความขัดแย๎งในสังคมไทย”,

รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์, ๒๕๕๓).หน๎า ๑๒๗. 
๑๕๗จิตติมา พงษ์ไพบูลย์ , “ภาวะผู๎นําของ พระเทพปริยัติเมธี(สฤษฏิ์ สิริธโร)”,วิทยานิพนธ์พุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒). 



๑๒๘ 

 

กิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด๎าน คือ ด๎านการปกครอง ด๎านการศึกษา ด๎านการศึกษาสงเคราะห์ ด๎านการ
เผยแผํ ด๎านสาธารณูปการ และด๎านการสาธารณะสงเคราะห์ โดยทํานพยายามนําเอาหลักธรรม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช๎ ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ซึ่งภาวะผู๎นําของพระเทพ
ปริยัติเมธี(สฤษฏ์ิ สิริธโร), ผศ.ดร.นั้นในบางประเด็นมีความสอดคล๎องกับหลักการบริหารและภาวะ
ผู๎นําของนักวิชาการสมัยใหมํ อันแสดงให๎เห็นวําภาวะผู๎นําของพระสงฆ์สมัยปัจจุบันที่นําเอาพุทธธรรม
มาประยุกต์ใช๎นั้นสามารถที่จะกํอให๎เกิดประโยชน์แกํสังคมได๎เป็นอยํางดี 

รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์ ได๎วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู๎นําตามแนวพระพุทธศาสนา 
ผลการวิจัยพบวํา การพัฒนาภาวะผู๎นําตามแนวพระพุทธศาสนาเน๎นการพัฒนาทั้ง ๔ ด๎าน คือการ
พัฒนากาย การพัฒนาศีล การพัฒนาจิต การพัฒนาปัญญา  และหลักธรรมที่เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาภาวะผู๎นําได๎แกํ หลักอริยมรรคมีองค์ ๘ โดยระบุปัญหาและอุปสรรคของผู๎นํามี ๘ ด๎าน ได๎แกํ 
วิสัยทัศน์ ด๎านความคิดริเริ่ม ด๎านการสื่อสาร ด๎านความซื่อสัตย์ ด๎านการทุจริต ด๎านความรับผิดชอบ 
ด๎านการใช๎อํานาจ และด๎านวุฒิภาวะทางอารมณ์ เปูาหมายในการพัฒนามี ๓ ด๎าน ได๎แกํ ด๎าน
พฤติกรรม ด๎านจิตใจ หรืออารมณ์ และด๎านความคิด สัมมาทิฎฐิพัฒนาผู๎นําด๎านวิสัยทัศน์สัมมา
สังกัปปะพัฒนาด๎านความคิดริเริ่ม ทั้ง ๒ ด๎านนี้จัดเป็นการพัฒนาผู๎นําในด๎านความคิด สัมมาวาจา 
พัฒนาด๎านการสื่อสาร สัมมากัมมันตะ พัฒนาด๎านความซื่อสัตย์ สัมมาอาชีวะ พัฒนาแก๎ปัญหาด๎าน
การทุจริต ๓ อยํางนี้ จัดเป็นการพัฒนาผู๎นําในด๎านพฤติกรรม และสัมมาวายามะ พัฒนาด๎านความ
รับผิดชอบ สัมมาสติ พัฒนาด๎านการใช๎อํานาจ สัมมาสมาธิ พัฒนาด๎านวุฒิภาวะทางอารมณ์ ๓ อยํางนี้ 
จัดเป็นการพัฒนาผู๎นําในด๎านจิตใจหรืออารมณ์ และหลักทศพิธราชธรรม คือ ความไมํฉลาดจากธรรม 
ใช๎พัฒนาปัญญา ตปะ ใช๎พัฒนาบารมี ขันติ ความสามารถในการทํางาน ศีล พัฒนาความไมํประมาท 
ทาน พัฒนาการมีกัลยาณมิตร การบริจาค ความซื่อตรง และความอํอนโยนใช๎พัฒนาการมีมนุษย
สัมพันธ์ และความไมํโกรธ พัฒนาการควบคุมอารมณ์ของผู๎นํา๑๕๘  
 อุทัย โล้วมั่นคง๑๕๙  ได๎วิจัยเรื่อง การนําเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู๎นํา
ทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวํา หลักการพัฒนาภาวะผู๎นําทางจริยธรรมตั้งอยูํบนพื้นฐานของการให๎องค์
ความรู๎ แนวความคิด ด๎วยวิธีการเพื่อผลของการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม โดยคํานึงถึงปัจจัยที่
สํงเสริมและกีดขวางพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรม  ดังนั้น สาระของแนวทางนี้จึงมีความ

                                                             
๑๕๘รุํงโรจน์ ศิริพันธ์, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู๎นําตามแนวพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธ์พุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
 ๑๕๙อุทัย โล๎วม่ันคง,“การนําเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู๎นําทางจริยธรรมตามแนว
พุทธศาสนาของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๕๓). 



๑๒๙ 

 

หลากหลายในเนื้อหา และรายละเอียดในแตํละข้ันของกระบวนการ ซึ่งไมํเพียงครอบคลุมเนื้อหา
เฉพาะด๎านแนวคิดหรือองค์ความรู๎ด๎านคุณธรรมจริยธรรม แตํรวมถึงศาสตร์การบริหารจัดการ
สมัยใหมํ การบริหารจัดการด๎านการเงิน ฯลฯ เพื่อให๎มีความเหมาะสมสําหรับสังคมปัจจุบัน หลักการ
พัฒนาภาวะผู๎นําทางจริยธรรมอาศัยการแลกเปลี่ยนแบํงปันความคิดเห็น ประสบการณ์ ระหวํางกัน 
เป็นการเรียนรู๎ซึ่งกันและกันจากการแบํงปันประสบการณ์ในระหวํางการทํากิจกรรมตํางๆ  
เชํน กิจกรรมการระดมสมอง กิจกรรมแบํงปันประสบการณ์ การเรียนรู๎จากกรณีศึกษาที่ใช๎ได๎ผลดีใน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่องค์การด๎านการพัฒนาผู๎นํา สํวนแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะ
ผู๎นําทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนา ประกอบด๎วยแนวทางตามกระบวนการพัฒนา ๔ ข้ันตอน คือ 
ข้ันตอนที่ ๑ แนวทางการประเมินความต๎องการจําเป็นในการพัฒนา ข้ันตอนที่ ๒ แนวทางการ
ออกแบบการพัฒนา ข้ันตอนที่ ๓ แนวทางการดําเนินการพัฒนาและข้ันตอนที่ ๔ แนวทางการ
ประเมินผลการพัฒนา 

อัมพร  วงศ์โสภา๑๖๐ ได๎วิจัยเรื่อง รูปแบบภาวะผู๎นําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน : กรณีศึกษาความคิดเห็นของประชาชน อําเภอสันปุาตอง จังหวัด
เชียงใหมํ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบวํา จากการสอบถาม
ตัวแทนประชาชนในพื้นที่อําเภอสันปุาตองรวม ๓๘๐ คน โดยภาพรวมของคะแนนที่ได๎อยูํในระดับ
มาก มีคําเฉลี่ยโดยรวมเทํากับ ๔.๒๕ มีคําเฉลี่ยในชํวง ๔.๐๑-๔.๖๕ เพราะชาวอําเภอสันปุาตอง  
เป็นชาวล๎านนาที่นับถือพระพุทธศาสนามาแตํสมัยเวียงทํากาน มีอายุกวําพันปี มีวัฒนธรรม ประเพณี
ที่เกําแกํที่เกี่ยวข๎องกับพระพุทธศาสนาสืบทอด มาถึงปัจจุบันผู๎นําและบทบาทหน๎าที่ตามหลักสัปปุริส
ธรรม จะต๎องมีลักษณะทางกายภาพที่ดี มีบุคลิกภาพ รูปลักษณะที่ดี เป็นผู๎ฉลาดในหลักการ มีความรู๎
ในหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา สามารถนําพาหมูํคณะไปสูํเปูาหมาย เป็นที่ยอมรับนับถือของคน
ในท๎องถ่ินและผู๎ใต๎บังคับบัญชา 

พระมหาประพันธ์ สิริปัญโญ ได๎วิจัยเรื่อง บทบาทพระสงฆ์ตํอการสํงเสริมกลุํมสัจจะ
ออมทรัพย์ที่มีผลตํอความเข๎มแข็งของชุมชนจังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวํา บทบาทของพระสงฆ์
ในการสํงเสริมกลุํม เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน โดยผํานกระบวนการดําเนินกิจกรรมของกลุํม
ในชุมชนน้ันๆ กลุํมสัจจะออมทรัพย์เป็นความสําเร็จที่เกิดจากหลักการสํงเสริมของพระสงฆ์ โดยผําน
กิจกรรมกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ที่ผสมผสานหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาและหลักการพัฒนาเข๎า
ด๎วยกัน จนสามารถเ ช่ือมโยง คุณธรรม ความสามารถ ทรัพยากรเข๎าด๎วยกัน เพื่อให๎ เกิด

                                                             

  ๑๖๐อัมพร วงศ์โสภา,“รูปแบบภาวะผู๎นําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
: กรณีศึกษาความคิดเห็นของประชาชน อําเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหมํ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๑๓๐ 

 

กระบวนการพัฒนาแบบมีสํวนรํวมที่ยั่งยืน กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เป็นกิจกรรมของประชาชนที่จัดตั้ง
ข้ึนเพื่อชํวยเหลือกันและกัน ด๎วยการประหยัดและออมทรัพย์รํวมกัน  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสมทบทุนรํวมกันโดยอาศัยหลักการของสหกรณ์เป็นสําคัญ 
แก๎ปัญหาความเดือดร๎อนทางการเงินของครอบครัว การดําเนินงานกลุํมให๎ถูกต๎องโดยอาศัยหลักการ
ดําเนินงานจากการดําเนินงานจากการยึดมั่นในคุณธรรม ๕ ประการ คือ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ 
ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และให๎เกียรติกัน โดยสมาชิกจะได๎รับผลประโยชน์เทําเทียมกัน 
สมาชิกกลุํมจะมีการเรียนรู๎เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเป็นการปลูกฝังการมีสํวนรํวมในชุมชน เคารพใน
ความคิดเห็นของผู๎อื่นเกิดความรํวมมือรํวมใจกันในชุมชน สิ่งเหลํานี้จึงทําให๎กิจกรรมในการรวมกลุํม
ของสัจจะสะสมทรัพย์ประสบความสําเร็จและมีสมาชิกเพิ่มข้ึนทุกปีทําให๎เกิดผลตํอชุมชน คือ การ
เสริมสร๎างชุมชนเข๎มแข็ง๑๖๑

 

ไพโรจน์ พรหมมีเนตร ได๎วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู๎นําทางการศึกษาตามหลัก
พุทธธรรม ผลการวิจัยพบวํา รูปแบบการพัฒนาภาวะผู๎นําทางการศึกษาตามหลักพุทธธรรม  
มีองค์ประกอบดังนี้ (๑) องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู๎นําทางการศึกษาตามหลักพุทธ
ธรรม มี ๓ องค์ประกอบหลัก ได๎แกํ ๑) หลักการพัฒนา ๒) ข้ันตอนและวิธีการพัฒนา ๓) เปูาหมาย
การพัฒนา (๒) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู๎นําทางการศึกษาตามหลกัพทุธธรรมพบวํามี ๓ องค์ประกอบ 
ได๎แกํ ๑.หลักการพัฒนา ใช๎หลักไตรสิกขา ประกอบด๎วย อธิศีลสิกขา (ศีล) อธิจิตสิกขา (สมาธิ) และ
อธิปัญญา(ปัญญา) ๓.ข้ันตอนและวิธีการพัฒนาประกอบด๎วย ๓ ข้ันตอน  

ได๎แกํ ปริยัติ (การศึกษา) ปฏิบัติ(การปฏิบัติ ศีลภาวนาและปัญญาภาวนา)และ ปฏิเวธ 
(ผลการพัฒนาจากการศึกษาและปฏิบัติ) และ ๓.เปูาหมายการพัฒนา ภาวะผู๎นําทางการศึกษาตาม
หลักพุทธธรรม พบวํา มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได๎ในการนําไปใช๎ในระดับมาก และ  
(๓) ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผู๎นําทางการศึกษาตามหลักพุทธธรรม พบวํา มีความเป็น
ประโยชน์ มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได๎ในการนําไปใช๎พัฒนาภาวะผู๎นําทางการศึกษาอยูํใน
ระดับมากที่สุด๑๖๒

 

 สมบัติ บุญเลี้ยง ได๎วิจัยเรื่อง ภาวะผู๎นําของผู๎บริหารที่มีตํอประสิทธิผลในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน ศึกษากรณี : องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินภาคเหนือ
ตอนลําง ๙ จังหวัด ผลการวิจัยพบวํา คุณลักษณะของภาวะผู๎นําของผู๎บริหารที่มีตํอประสิทธิผลในการ

                                                             
๑๖๑พระมหาประพันธ์ สิริปญฺโญ, “บทบาทพระสงฆ์ตํอการสํงเสริมกลุํมสัจจะออมทรัพย์ที่มีผลตํอ

ความเข๎มแข็งของชุมชนจังหวัดเชียงราย”,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๑๖๒ไพโรจน์ พรหมมีเนตร , “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู๎นําทางการศึกษาตามหลักพุทธธรรม”,
วิทยานิพนธ์การศึกษาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙). 



๑๓๑ 

 

บริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ิน ศึกษากรณี : องค์กรปกครองสํวนท๎องถ่ินภาคเหนือ
ตอนลําง ๙ จังหวัด มีดังนี้ คือ มีวิสัยทัศน์ (Vision)เป็นผู๎มองการไกล สามารถกําหนดนโยบายในการ
พัฒนาท๎องถ่ินของตนเองได๎ มีการศึกษา (Education) ผู๎นําเป็นมีการศึกษา หมั่นศึกษาหาความรู๎อยูํ
เสมอ มีความเฉลียวฉลาด มีทักษะในการสื่อสาร และมีความคิดสร๎างสรรค์ มีบุคลิกภาพ 
(Personality) รํางกายสะอาด สุขภาพแข็งแรงควบคุมอารมณ์ได๎ดี มีความเช่ือมั่นตนเอง และมีความ
อดทนตํอการแก๎ไขปัญหาตํางๆ มีคุณธรรม จริยธรรม(Morality) ปฏิบัติตนอยูํในความไมํประมาท 
ปฏิบัติงานด๎วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเอาใจใสํในการทํางาน (Application) หมายถึงเป็นผู๎มีความ
สนใจในงานที่ทํา มีความกระฉับกระเฉง เป็นผูม๎ีความตื่นตัวอยูํเสมอ เอาใจใสํในการทํางานอยํางเสมอ
ต๎นเสมอปลาย เห็นประโยชน์สํวนรวมมากกวําสํวนตน มีการวางแผนการดําเนินงานเป็นอยํางดี มีการ
ติดตํอสื่อสาร และมีวิธีการดําเนินงานให๎สําเร็จลุลํวงไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ มีความรับผิดชอบ
(Responsibility) หมายถึง ความเป็นผู๎ที่ไว๎วางใจได๎เป็นผู๎มีความคิดริเริ่ม เป็นผู๎มีความเช่ือมั่นใน
ตนเอง เป็นผู๎ทํางานเสมอต๎นเสมอปลาย มีความมุํงมั่นจะทํางานให๎สําเร็จ มีประสบการณ์ในการ
ทํางาน เข๎าใจระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน กล๎าตัดสินใจ และความเป็นผู๎ปรารถนาที่จะทํางานให๎ดีมี
คุณภาพ การมีสํวนรํวม (Paticipation) หมายถึง ความสามารถที่จะให๎ความรํวมมือในกิจกรรมและ
งานสังคมตํางๆ มีความเช่ือและไว๎วางใจผู๎ใต๎บังคับบัญชาเป็นอยํางมากเปิดโอกาสให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชา
เข๎ามามีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหารํวมกัน รวมทั้งการมีความสามารถในการปรับปรุงตนให๎เข๎ากับ
บุคคลอื่น ๆ และมีอารมณ์ขันตามโอกาสอันควร นอกจากนั้น ผู๎นําต๎องนําความรู๎ ความสามารถไปใช๎
ให๎เกิดประโยชน์ตํอท๎องถ่ินของตน และมีสํานึกสํวนตนเป็นหลกัในความเป็นผู๎นําภายใต๎พื้นฐานความรู๎
และพื้นฐานชุมชน๑๖๓

 

พระมหานภดล กนฺตสีโล (สายสินธุ์) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาภาวะผู๎นําของพระ
สังฆาธิการในการบริหารงานคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ผลการวิจัยพบวํา ภาวะผู๎นําตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา ผู๎นําต๎องเป็นผู๎มีวิสัยทัศน์ที่กว๎างไกล มีความคิดลุํมลึก มองทุกอยํางรอบด๎าน 
รอบคอบ พร๎อมทั้งมีสติปัญญา ที่เฉียบแหลมสามารถแก๎ไขปัญหาได๎ทันทํวงที ไมํปลํอยให๎ปัญหา
ลุกลามใหญํโตจนสร๎างความเสียหายแกํพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ และคิดที่จะเสียสละความเห็น

                                                             
๑๖๓สมบัติ บุญเลี้ยง , “ภาวะผู๎ นําของผู๎บริหารที่มีตํอประสิทธิผลในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น : ศึกษากรณีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นภาคเหนือตอนลําง ๙ จังหวัด”, วิทยานิพนธ์รัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 
๒๕๕๒). 



๑๓๒ 

 

แกํตัว เพื่อประโยชน์แกํประชาชนและทุกหมูํเหลําที่ประกอบด๎วยพรหมวิหารธรรมและยอมรับ
คําแนะนําจากทุกฝุายเพื่อพัฒนาสังคมให๎สงบสุขตํอไป๑๖๔

 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยงข๎องกับหลักพุทธธรรมผู๎วิจัยสามารถประมวลเป็นความรู๎
ได๎ดังตํอไปนี้ 
ตารางท่ี ๒.๓๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องหลักพุทธธรรม  

นักวิจัยหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 
จิตติมา พงษ์ไพบูลย์ 
(๒๕๕๒) 

        ภาวะผู๎นําของพระสงฆ์ปัจจุบันสอดคล๎องกับหลักการ
บริหารและภาวะผู๎นําของนักวิชาการสมัยใหมํ อันแสดงให๎
เห็นวําภาวะผู๎นําของพระสงฆ์สมัยปัจจุบันที่นําเอาพุทธธรรม
มาประยุกต์ใช๎นั้นสามารถที่จะกํอให๎เกิดประโยชน์แกํสังคมได๎
เป็นอยํางด ี

กมลทิพย์ ทองกําแหง และปองสิน 
วิเศษศิริ 
(๒๕๕๔) 

กลยุทธการพัฒนาภาวะผู๎นําเชิงจริยธรรมสําหรับผู๎บริหาร
โรงเรียนเอกชน มี ๓ กลยุทธ์ คือ 

๑.กลยุทธ์การนําตนเอง๒.กลยุทธ์การนําผู๎อื่น 

๓.กลยุทธ์การนําองค์กร 

อุทัย โล๎วมั่นคง 

(๒๕๕๓) 
การพัฒนาภาวะผู๎นําทางจริยธรรมตั้งอยูํบนพืน้ฐานของการให๎
องค์ความรู๎  แนวความคิด ด๎วยวิ ธีการเพื่อผลของการ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม โดยคํานึงถึงปัจจัยที่สํงเสริมและ
กีดขวางพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรม 

พระมหานภดล กนฺตสีโล 

(๒๕๔๗) 
ผู๎นําต๎องรู๎จักเลอืกวิธีการและรู๎จกัแยกแยะการฝกึฝนพระภิกษุ
สามเณรและชาวบ๎านให๎เหมาะสมกับจริตเพื่อเกิดแรงกระตุ๎น 
และเกิดกําลังใจ มีความเพียร พยายาม ตั้งใจ มั่นคงในการ
ปฏิบัติธรรมตามคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ นอกจากนี้การ
รู๎จักเลือกบุคคลในการทํางานให๎กับคณะสงฆ์เพื่อความงอก
งามและเพื่อยกยํองคนดีมีศีลธรรมให๎สามารถทํางานเพื่อ
ประโยชน์แกํชาวบ๎าน และสิ่งสําคัญภาวะผู๎นําควรต๎องมี
ปัญญาดีและความสามารถซึ่งจะทําให๎เป็นผู๎มีระเบียบวินัยดี 

 

                                                             
๑๖๔พระมหานภดล กนฺตสีโล(สายสินธ์ุ), “การพัฒนาภาวะผู๎นําของพระสังฆษธิการในการบริหารงาน

คณะสงฆ์ภาค ๑๕”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๗). 



๑๓๓ 

 

 

ตารางท่ี ๒.๓๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องหลักพุทธธรรม (ตํอ) 

นักวิจัยหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 
สมบัติ บุญเลี้ยง 

(๒๕๕๒) 
ภาวะผู๎นําของผู๎บริหาร 

๑.ต๎องมีกายภาพ รูปลักษณะที่ดี 
๒.เป็นผู๎ฉลาดในหลักการ  
๓.มีความรู๎ในหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา
สามารถนําพาไปสูํหมูํคณะไปสูํเปูาหมาย เป็นที่
ย อ ม รั บ นั บ ถื อ ข อ ง ค น ใ น ท๎ อ ง ถ่ิ น แ ล ะ
ผู๎ใต๎บังคับบัญชา 

พระมหาประพันธ์ สิริปัญโญ 

(๒๕๕๗) 
บทบาทพระสงฆ์ในการสํงเสริมกลุํม เพื่อสร๎าง
ความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน ผํานกระบวนการ
ดําเนินการกิจกรรมของกลุํมในชุมชนนั้นๆ กลุํม
สัจจะออมทรัพย์ เป็นความสําเร็จที่ เกิดจาก
หลักการสํงเสริมจากพระสงฆ์โดยผํานกิจกรรม
กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ที่ผสมผสานหลักคําสอน
ทางพระพุทธศาสนาและหลักการพัฒนาเข๎า
ด๎ ว ยกั น  จ นส าม า ร ถ เ ช่ื อ ม โ ย ง  คุณธร ร ม 
ความสามารถ ทรัพยากรเข๎าด๎วยกัน เพื่อให๎เกิด
กระบวนการพัฒนาแบบมีสํวนรํวมที่ยั่งยืน  

 

๒.๙.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ มีผู๎ศึกษาวิจัยในประเด็น
ดังกลําวไว๎ ดังนี้  
 ลักขณา เติมศิริกุลชัย๑๖๕ได๎วิจัยเรื่อง “เรื่องทุนทางสังคมกับการเคลื่อนไหวสุขภาพ :

กรณีศึกษากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ จ.ตราด ” ผลการวิจัยพบวํา ทุนทางสังคมของกลุํมสัจจะออมทรัพย์ 
เป็นปรากฏการณ์ชีวิตของผู๎คนที่อยูํรํวมกันมาเนิ่นนานของสถาบันครอบครัว ชุมชนและศาสนาโดยมี
วัดไผํล๎อมที่มีการสืบสาร ปฏิปทาอันงดงาม จึงเป็นแหลํงกําเนิดทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และทุน
มนุษย์ของจังหวัดตราด  และชํวยหนุน เสริมการทํางานของพระสุบนิ ปณีโต  ผู๎กํอตั้งสัจจะออมทรัพย์ 

                                                             
๑๖๕ลักขณา เติมศิริกุลชัย, “ทุนทางสังคมกับการเคลื่อนไหวสุขภาพ :กรณีศึกษากลุํมสัจจะออม

ทรัพย์ จ.ตราด”,วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ,
๒๕๔๘). 



๑๓๔ 

 

ซึ่งจําพรรษาที่วัดแหํงนี้ จนทําให๎เกิดการสถาปนา พื้นที่ทางเลือกที่มีลักษณะจําเพราะใน  เครือขําย
ทางสังคมโดยกลุํมสัจจะออมทรัพย์ได๎เพิ่มความสัมพันธ์ในระดับหมูํบ๎านให๎มีความเข๎มแข็งมากยิ่งข้ึน 
เกิดเป็นเครือขํายภายในหมูํบ๎าน   

วิทยา คามุนี๑๖๖ ได๎ทําการวิจัยเรื่อง “ทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชน
กรณีศึกษาองค์กรออมทรัพย์ชุมชนในจังหวัดลําปางและตาก” ผลการวิจัยพบวํา องค์กรออมทรัพย์
เกิดจากการรวมตัวเป็นทุนทางสังคมของสองกลุํมในระยะแรกมีลักษณะคล๎ายคลึงกัน กลําวคือ  

การรวมกลุํมเพื่อแก๎ปัญหาทางเศรษฐกิจเนื่องจากไมํสามารถเข๎าถึงแหลํงเงินทุนโดยจัด
กิจกรรมเงินออมและการกู๎ยืมเงินเพื่อสนับสนุนการผลิตในหมูํบ๎านสมาชิกโดยอาศัยผู๎นําและ
คณะกรรมการบริหารกองทุนซึ่งได๎รับความไว๎วางใจจากสมาชิก การทํากิจกรรมกลุํมของทั้งสองกลุํม
ไมํประสบปัญหาหนี้เสียเนื่องจากมีกระบวนการควบคุมทาง สังคมหรือ กฎเกณฑ์ของชาวบ๎าน ที่
คํอนข๎างเข๎มแข็ง ทันทางสังคมและกิจกรรมมีการวิวัฒนาการและการปรับตัวกํอให๎เกิดการขยาย
เครือขํายระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด  

ไพศาล  พรหมสิงห์และคณะ๑๖๗ได๎วิจัยเรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่ทําให๎เกิดผลสําเร็จใน
การดําเนินงานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต (วัดปุายาง)” ผลการวิจัยพบวํา 
แม๎การดําเนินงานจะมีความก๎าวหน๎าในหลายๆด๎าน แตํเนื่องจากกรรมการบรหิารกลุํมฯและสมาชิกยัง
ไมํได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการรับรู๎และวางแผนการดําเนินงานกับกลุํมเทําที่ควรทําให๎พระสุวรรณ  
คเวสโก ซึ่งเป็นแกนนําในการกํอตั้งกลายเป็นผู๎นําเดี่ยว ซึ่งอาจเกิดปัญหาตํอการดําเนินงานของกลุํม
ในอนาคตได๎ หากพระสุวรรณ ไมํได๎อยูํเป็นแกนนําหลักของกลุํมไมํวําด๎วยเหตุใดๆก็ตาม ดังนั้น 
คณะกรรมการกลุํมเห็นวํา ควรมีการใช๎การวิจัยเช่ือมโยงสมาชิกและคณะกรรมการบริหาร ให๎เข๎ามา
เรียนรู๎และถํายเทงานมากข้ึน ปัจจัยที่ทําให๎กลุํมดํารงอยูํและเติบโตก๎าวหน๎าตามลําดับมีอยูํ  
๘ ประการ คือ พี่เลี้ยง ระเบียบ กรรมการ สมาชิก ทะเบียนบัญชีการเงิน สวัสดิการ ธุรกิจกลุํมและ
การเช่ือมโยงเคลือขําย โดยมีจุดเดํนสําคัญ ๓ ประการ คือพี่เลี้ยง ระเบียบ สวัสดิการแนวทางการ
พัฒนากลุํมจะต๎องถํายเทงานจากพระครูสุวรรณมายังกรรมการ และสร๎างการมีสํวนรํวมกับสมาชิก
มากยิ่งข้ึน ซึ่งคํอยๆดําเนินงานตามลําดับ เพราะมีข๎อจํากัดเรื่องความรู๎ ความสามารถ ความเช่ือ และ
เศรษฐกิจของกรรมสํวนใหญํคํอนข๎างลําบาก  

                                                             
๑๖๖วิทยา คามุนี, “ทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชน : กรณีศึกษาองค์กรออมทรัพย์ชุมชน

ในจังหวัดลําปางและตาก”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปะศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยนเศวร ,๒๕๕๑). 

๑๖๗ไพศาล พรหมสิงห์และคณะ, “การศึกษาปัจจัยที่ทําให๎เกิดผลสําเร็จในการดําเนินงานกลุํมสัจจะ
สะสมทรัพย์พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต (วัดปุายาง)”, รายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น, (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย สกว, ๒๕๔๖),หน๎า ๑๗. 



๑๓๕ 

 

วรรณา ชื่นวัฒนา และคณะ๑๖๘ได๎วิจัยเรื่อง “รูปแบบการออมและแนวทางสํงเสริมการ
ออมสําหรับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง ๔ จังหวัด ยโสธร อุบลราชธานี 
นครราชสีมา และชัยภูมิ” ผลการวิจัยพบวํา ครัวเรือนสํวนใหญํมีทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์  
คือบ๎านและที่ดินแหลํงหนี้สํวนใหญํครัวเรือนเกือบทุกอาชีพเป็นหนี้กองทุนเงินล๎าน  รูปแบบการออม 
สํวนใหญํเป็นการออมในการกรมธรรม์ประกันชีวิต มีวิธีการออมด๎วยการเก็บออมหลังจากได๎รับเงิน
จากการประกอบอาชีพมากที่สุด ซึ่งเป็นการออมรายเดือนโดยมีลูกเป็นบุคคลที่ทําให๎เกิดแรงกระตุ๎น
ในการออม เงินที่ออมสํวนใหญํจะอยูํที่ร๎อยละ  ๖-๑๕ ของรายได๎  เปูาหมายของการออมเพื่อใช๎จําย
ยามเจ็บปุวยมากที่สุดจํานวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการออมทุกรูปแบบ  

ชินรัตน์  ขุณณรงค์๑๖๙ ได๎วิจัยเรื่อง “กิจกรรมตํอยอดกับการสร๎างความเข๎มแข็งของ
กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต บ๎านหนองน้ําจืด ตําบลทําพริก อําเภอเมือง 
จังหวัดตราด”ผลการวิจัยพบวํา การดําเนินกิจกรรมตํอยอดของกลุมํสจัจะสะสมทรพัย์ฯ บ๎านหนองน้ํา
จืด กํอให๎เกิดคุณลักษณะที่สร๎างและสนับสนุนความเข๎มแข็งของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ฯ เนื่องจากทํา
ให๎เกิดทุนตํางๆโดยเฉพาะชํวยเพิ่มทุนเงินตราอยํางตํอเนื่อง ซึ่งสามารถนํามาใช๎ในกิจกรรมปลํอยกู๎
ให๎กับสมาชิกได๎อยํางพอเพียง รวมถึงสามารถนํามาจัดสวัสดิการให๎กับสมาชิกได๎อยํางทั่วถึง 
ตอบสนองตํอความต๎องการ ทั้งยังพัฒนาคุณลักษณะกระบวนการเรียนรู๎และทักษะการจัดการของ
กรรมการและสมาชิกกลุํมจนสามารถนําไปสูํการแก๎ปัญหาที่เกิดข้ึนโดยกลุํมเองได๎ รวมถึงพัฒนา
คุณลักษณะด๎านจิตวิญญาณหรือความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุํมให๎เพิ่มมากขึ้นจนถือได๎วํากลุํมสัจจะ
สะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต บ๎านหนองน้ําจืดมีความเข๎มแข็งและถือได๎วําเป็น
ตัวอยํางอันดีของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ฯในระดับประเทศ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับรูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์ เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนลํางข๎างต๎น เห็นได๎วําการบูรณาการหลักธรรมมาใช๎ใน
การออมทรัพย์  สํงผลตํอการพัฒนาทั้งในระดับบุคคล องค์กร และท๎องถ่ิน ถือเป็นปัจจัยสําคัญในการ
ขับเคลื่อนทรัพยากรอื่นๆ ให๎มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาชุมชนจึงถือเป็นกิจกรรมที่สําคัญและ
จําเป็นสําหรับการพัฒนา ผู๎วิจัยจึงเห็นถึงความสําคัญและจําเป็นอยํางยิ่งในการศึกษาวิจัย  
 
 

                                                             
๑๖๘วรรณา ชื่นวัฒนาและคณะ, “รูปแบบการออมและแนวทางสํงเสริมการออมสําหรับประชาชนใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง ๔ จังหวัด ยโสธร อุบลราชธานี นครราชสีมาและชัยภูมิ”, รายงานการวิจัย,  
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๒).หน๎า ๓. 

๑๖๙ชินรัตน์  ขุณณรงค์, “กิจกรรมตํอยอดกับการสร๎างความเข๎มแข็งของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อ
พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต บ๎านหนองนํ้าจืด”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๕). 



๑๓๖ 

 

ตารางท่ี ๒.๓๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์  

นักวิจัยหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 

ลักขณา เติมศิริกุลชัย 

(๒๕๔๘, หน๎า ๑๗) 
ทุนทางสังคมของกลุํมสัจจะออมทรัพย์ เป็นปรากฏการณ์ชีวิต
ของผู๎คนที่อยูํรํวมกันมาเนิ่นนานของสถาบันครอบครัว ชุมชน
และศาสนาโดยมีวัดไผํล๎อมที่มีการสืบสาร ปฏิปทาอันงดงาม จึง
เป็นแหลํงกําเนิดทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และทุนมนุษย์
ของจังหวัดตราด 

วิทยา คามุนี 
(๒๕๕๑, หน๎า ๑๗) 

      การรวมกลุํมเพื่อแก๎ปัญหาทางเศรษฐกิจเนื่องจากไมํ
สามารถเข๎าถึงแหลํงเงนิทุนโดยจดักิจกรรมเงินออมและการกู๎ยืม
เงินเพื่อสนับสนุนการผลิตในหมูํบ๎านสมาชิก 

       โดยอาศัยผู๎นําและคณะกรรมการบริหารกองทุนซึ่งได๎รับ
ความไว๎วางใจจากสมาชิก การทํากิจกรรมกลุํมของทั้งสองกลุํม
ไมํประสบปัญหาหนี้เสียเนื่องจากมีกระบวนการควบคุมทาง 
สังคมหรือ กฎเกณฑ์ของชาวบ๎าน ที่คํอนข๎างเข๎มแข็ง ทันทาง
สังคมและกิจกรรมมีการวิวัฒนาการและการปรับตัวกํอให๎เกิด
การขยายเครือขํายระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด 

วรรณา ช่ืนวัฒนา และคณะ 

(๒๕๕๒, หน๎า๑๑) 
         ครัวเรือนสํวนใหญํมีทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ คือ
บ๎านและที่ดินแหลํงหนี้สํวนใหญํครัวเรือนเกือบทุกอาชีพเป็นหนี้
กองทุนเงินล๎าน   
       รูปแบบการออม สํวนใหญํเป็นการออมในการกรมธรรม์
ประกันชีวิต มีวิธีการออมด๎วยการเก็บออมหลังจากได๎รับเงิน
จากการประกอบอาชีพมากที่สุด ซึ่งเป็นการออมรายเดือนโดยมี
ลูกเป็นบุคคลที่ทําให๎เกิดแรงกระตุ๎นในการออม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 

 

 

ตารางท่ี ๒.๓๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ (ตํอ) 

นักวิจัยหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 

ชินรัตน์  ขุณณรงค์ 

(๒๕๕๕,หน๎า ๑๘) 
การดําเนินกิจกรรมตํอยอดของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ฯ บ๎าน
หนองน้ําจืด กํอให๎เกิดคุณลักษณะดังนี้ 
๑.สร๎างและสนับสนุนความเข๎มแข็งของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์
ฯ เนื่องจากทําให๎เกิดทุนตํางๆโดยเฉพาะชํวยเพิ่มทุนเงินตรา
อยํางตํอเนื่อง  
๒.สามารถนํามาใช๎ในกิจกรรมปลํอยกู๎ให๎กับสมาชิกได๎อยําง
พอเพียง รวมถึงสามารถนํามาจัดสวัสดิการให๎กับสมาชิกได๎
อยํ างทั่ วถึง ตอบสนองตํอความต๎ องการ ทั้ งยั งพัฒนา
คุณลักษณะกระบวนการเรียนรู๎และทักษะการจัดการของ
กรรมการและสมาชิกกลุํมจนสามารถนําไปสูํการแก๎ปัญหาที่
เกิดข้ึนโดยกลุํมเองได๎ 

 

๒.๑๐ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วข๎อง ผู๎วิจัยนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัย โดยใช๎ทฤษฏีภาวะผู๎นําตํางๆ แนวคิด ทฤษฏี และหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาเป็นกรอบ
และเป็นฐานในการศึกษาวิเคราะห์ ดังจะเห็นได๎จากกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual  
Framework) ตามแผนภาพที่ ๒.๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓๘ 

 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย(Conceptual Framework) 
ตัวแปรอิสระ                                                                            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
กับ คุณลักษณะภาวะ
ผู้น าพุทธธรรมภาวนา ๔ 

    ๑.กายภาวนา 

    ๒.ศีลภาวนา 

    ๓.จิตตภาวนา 

    ๔.ปัญญาภาวนา 

 

รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น า
กลุ่ มสั จจะสะสมทรัพย์ เ พ่ือ
พัฒนาชุมชนยั่งยืนภาคเหนือ
ตอนล่างตามหลักภาวนา ๔ 
 

   ๑ . รู ป แบ บ ภ าว ะ ผู๎ นํ า เ ชิ ง
พฤติกรรมตามหลักภาวนา ๔ 
   ๒.รู ปแบบภาวะผู๎ นํ าการ
เปลี่ยนแปลงตามหลักภาวนา ๔ 
   ๓.รู ปแบบภาวะผู๎ นํ าตาม
สถานการณ์ตามหลักภาวนา ๔ 
 
 

แนวคิด/ทฤษฎีภาวะ
ผู้น า 

    ๑ . ภ า ว ะ ผู๎ นํ า เ ชิ ง
พฤติกรรม 

    ๒ . ภ า ว ะ ผู๎ นํ า ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

    ๓ .  ภา วะผู๎ นํ า ต าม
สถานการณ์ 

   
 

การพัฒนาทรัพยากร
ม นุ ษ ย์ เ พ่ื อ ก า ร
เปลี่ยนแปลง 
     ๑. การศึกษา 

     ๒. การฝึกอบรม 
     ๓. การพัฒนา 



 
 

บทท่ี ๓ 
วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชน
ยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่างซึ่งใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research) ระหว่าง
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและข้ันตอนในการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสจัจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยัง่ยนื 

ภาคเหนือตอนล่าง ฉบับนี้ เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research)ประกอบด้วย การ
วิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร 
ผู้เช่ียวชาญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน ๒๐ รูปหรือคน และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใช้แบบสอบถามจ านวน ๓๖๗ ชุด ที่ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ(Survey Research) 
และใช้วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research) ก่อนที่จะน าเสนอคณาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อให้ค าแนะน าในการพัฒนารูปแบบก่อนที่จะน าเสนอต่อเวทีประชาพิจารณ์(Public Hearing) เพื่อ
หาข้อสรุปในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานก่อนที่จะน าเสนองานวิจัยต่อสาธารณะในล าดับต่อไป โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ขั้นท่ี ๑ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้เทคนิควิเคราะห์เอกสาร 
(Documentary)โดยจะท าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ทั้งที่เป็นปฐมภูมิ(Primary Research) คือ 
พระไตรปิฏกและอรรถกถา และจากเอกสารทุติยภูมิ (Secondaey Sources) ได้แก่ รายงานวิจัย 
เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้เทคนิคการ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง ( In-depth Interview Semi-Structure) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 



๑๔๐ 
 

(Key Informant) ผู้เช่ียวชาญด้านภาวะผู้น า ผู้เช่ียวชาญด้านหลักธรรม ผู้บริหารกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน ๒๐ รูปหรือคน๑  

ขั้นท่ี ๒ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้การส ารวจ (Survey 
Research) โดยใช้แบบสอบถามกับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ในกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ ๒ แห่ง 

ขั้นท่ี ๓ การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) แล้วน าเสนอเป็นแบบ
พรรณนา ซึ่งมีขั้นตอนด าเนินการวิจัยตามล าดับหัวข้อประเด็นที่ท าการวิจัย ดังนี้ 

๑. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฏก อรรถกถา งานวิจัย 
ต ารา วิชาการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

๒. ใช้แนวทางจากข้อ ๑.เพื่อการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความข้อมูลที่
รวบรวมมาทั้งหมดให้เกิดความเข้าใจให้ชัดเจนมากที่สุด 

๓. น าข้อมูลที่ได้แล้ว มาก าหนดเป็นกรอบค าถามการวิจัย เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบกึ่งโครงสร้าง(In-depth Interview Semi-Structure)  

๔. ติดต่อหลักสูตรที่ศึกษา เพื่อขออนุญาตออกหนังสือขอความร่วมมือในการ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง 

๕. น าส่งหนังสือขอความร่วมมือในการสัมภาษณ์เชิงลึกแก่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และ
ผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ 

๖. ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มเฉพาะ ตามวันเวลาและสถานที่ที่
ก าหนด 

๗. น าข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดมาสรุป เสนอแนะ และน าเสนอเพื่อเป็นประโยชน์
ต่อไป  

๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ในการท าวิจัยครั้งนี้มี ๓ ส่วนด้วยกัน คือ 

๑. ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้าโดย
เก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องจากพระไตรปฏิก อรรถกถา งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั 

๒. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง(In-depth Interview 
Semi-Structure) โดยผู้วิจัยจะด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-Informants)ซึ่งมีความรู้

                                                             
๑John W.Creswell, Qualitative Inquiry@ Research Design 2nd  Edition, (sage 

Publication : Singapore, 2007), p78. 



๑๔๑ 
 

ความเช่ียวชาญในประเด็นที่จะท าการวิจัย โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้สัมภาษณ์ผู้มีคุณสมบัติที่
เหมาะสม ซึ่งจ าแนกเป็น ๕ กลุ่มผู้เช่ียวชาญ ด้วยกัน คือ 

๒.๑) กลุ่มนักวิชาการผู้เช่ียวชาญด้านภาวะผู้น า จ านวน ๓ รูปหรือคน 
๒.๒) ผู้เช่ียวชาญด้านพระสงฆ์นักพัฒนา จ านวน ๓ รูป  
๒.๓) ผู้บริหารกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ๔ รูปหรือคน 
๒.๔) ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาชุมชน ๕ ท่าน 
๒.๕) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ๕ รูปหรือคนผผผผ 
โดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เช่ียวชาญ(Indepth Interview) โดยเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive sampling) เป็นการเลือกโดยใช้ดุลพินิจของผู้วิจัยเอง  จาก
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะจ านวน ๒๐ รูปหรือคน  

๓.ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 ๓.๒.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   ๑. ประชากร 
   ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่าง ที่ใช้ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ จากประชากรในครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
จ านวน ๒ แห่ง คือ ๑) กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดหนองพยอม ต าบลชุมแสงสงคราม อ าเภอบางระก า 
จังหวัดพิษณุโลก ๒) กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดอัมพาพนาราม ต าบลวังไทร    อ าเภอคลองขลุง 
จังหวัดก าแพงเพชร จ านวนสมาชิก ๔,๔๓๕ คน 

๒. กลุ่มตัวอย่าง  
   กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ตัวแทนของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 

ค านวณจากสูตร Taro Yamane ดังนี ้
                                สูตร      n =            N 

1 + N(e)2     
โดยให ้n =ขนาดของกลุม่ตัวอย่าง 
         N =จ านวนประชากรทัง้หมด 
         nj =ขนาดของกลุม่ตัวอย่างในช้ันภูมิ i(i=1,2) 
         Nj = ขนาดของประชากรในช้ันภูมิ j(j=1,2) 

แทนค่าสูตร  
 n =        4,435 

                 1 + 4,435 (0.05)2 
   =     367 



๑๔๒ 
 

 ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่การค านวณและตัวอย่างที่ได้สามารถเป็นตัวแทนของ
ประชากรได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๖๗ คน 

ผู้วิจัยสามารถก าหนดขนาดกกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนขนาดของประชากรกลุ่มตัวอย่างในแต่
ละพื้นที่การศึกษาวิจัย ใช้วิธีการค านวณ โดยก าหนดค่า หรือยอมให้มี และจะท าการสุ่มตัวอย่างแบบ
เทียบสัดส่วน(Proportional Stratifical Sampling) โดยมีวิธีการค านวนจากสูตรดังต่อไปนี้ 

สูตร     nj  
 

 
  j 

โดยให ้n =ขนาดของกลุม่ตัวอย่าง 
         N =จ านวนประชากรทัง้หมด 
         nj =ขนาดของกลุม่ตัวอย่างในช้ันภูมิ j (i=1,2) 
         Nj = ขนาดของประชากรในช้ันภูมิ j (j=1,2) 

ก าหนดกลุ่มตัวอย่างของแต่ละพื้นที่การศึกษาวิจัย 
ตารางท่ี ๓.๑ จ านวนสมาชิกของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 

ท่ี กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์ กลุ่มประชากร กลุ่ม
ตัวอย่าง 

๑ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
วัดอัมพาพนาราม ต าบลวังไทร อ าเภอคลองขลุง จังหวัด
ก าแพงเพชร 

๒,๖๗๑ × ๓๖๗ = 
 ๔,๔๓๕   

๒๒๗ 

๒ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
วัดหนองพยอม ต าบลชุมแสงสงคราม อ าเภอบางระก า 
จังหวัดพิษณุโลก 

๑,๖๗๔ × ๓๖๗ = 
๔,๔๓๕    

๑๔๐ 
 

รวมท้ังสิ้น ๔,๔๓๕  ๓๖๗ 

 
 จากขนาดตัวอย่างที่ได้จ านวน ๓๖๗ โดยผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย(Sample 
Random Sampling) ท าการสุ่มตัวอย่างในแต่ละพื้นที่จนครบจ านวนตามที่ก าหนด 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างข้ึนจาก

การศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้ดัดแปลง และพัฒนาให้

เหมาะสมกับการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือ ๒ ประเภท คือ ๑) แบบสอบถามความคิดเห็น 



๑๔๓ 
 

(Questionnaires) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๒) แบบสัมภาษณ์

แบบกึ่งโครงสร้าง (Structure In-depth Interview) 

๓.๓.๑ การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัย โดยศึกษาเอกสารวิชาการและจาก
งานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชน
ยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ๒ ชนิด ประกอบด้วย ๑) แบบสอบถาม และ ๒)
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง โดยมีรายละเอียดและข้ันตอนดังต่อไปนี ้

๑. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจาก
เอกสารและต าราที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 

๒. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
และแบบสัมภาษณ์ 

๓. สร้างแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมกรอบแนวคิด และ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อน ามา
วิเคราะห์จากเอกสารและผลงานการวิจัยที่เคยมีผู้ด าเนินการวิจัยเอาไว้ 

๔. เสนอร่างเครื่องมือการวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 

๕. น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกับกลุ่ม
ตัวอย่างประชากรที่จะด าเนินการวิจัยเพื่อหาสัมประสิทธ์ิความเที่ยงของเครื่องมือ 

๖. ปรับปรุงแก้ไข 
๗. จัดพิมพ์เครื่องมือฉบับสมบูรณ์ 

 แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (In-depth Interview Semi-Structure) 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของเนื้อหาการวิจัยและวิเคราะห์สาระส าคัญจากนิยาม
ศัพท์เชิงปฏิบัติการแล้วได้ร่างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบ
คุณภาพในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. การใช้ถ้อยค าส านวนภาษาของข้อค าถาม 
๒. โครงสร้างของประเด็นเนื้อหาค าถามครอบคลุมสาระส าคัญ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับ 

รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืนภาคเหนือตอนล่าง 
๓. กรอบประเด็นและข้อค าถามครอบคลุมเนื้อหาส าคัญที่ต้องการตามวัตถุประสงค์

การวิจัยที่ก าหนดไว้  
 
 



๑๔๔ 
 

แบบสอบถาม (Questionnaires)  
เพื่อส ารวจความคิดเห็นจาก ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ

สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการสร้างรูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น า
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง แบบสอบถามในการวิจัยนี้แบ่ง
ออกเป็น ๕ ตอนคือ 

ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่ง อายุการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีจ านวน ๕ ข้อ  

ตอนที่ ๒ คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม ผู้วิจัยสร้างข้ึนจากแนวคิดทฤษฏีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ลักษณะของแบบสอบถามเป็นชนิดมาตรประมาณค่า ๕ ระดับ คือ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีจ านวน ๑๒ ข้อ 

แบบสอบถามด้านคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม ผู้วิจัยได้พัฒนามาจาก ทฤษฎี
ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ ผสานกับหลักพุทธธรรม 
ภาวนา ๔ คือ ๑. กายภาวนา ๒.ศีลภาวนา ๓.จิตตภาวนา ๔.ปัญญาภาวนา จากพระไตรปิฎก
ภาษาไทยและบาลี 

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นชนิดมาตรประมาณค่า ๕ ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีจ านวนค าถามทั้งหมด ๑๒ ข้อ 

ตอนที่ ๓ คุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีทั้งหมด ๑๒ ข้อ  
แบบสอบถามด้านคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม ผู้วิจัยได้พัฒนามาจากทฤษฎี

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ บาส (Bass)ผสานกับหลักพุทธธรรม ภาวนา ๔ คือ ๑. กายภาวนา  
๒. ศีลภาวนา ๓. จิตตภาวนา ๔. ปัญญาภาวนา จากพระไตรปิฎกภาษาไทยและบาลี มีทั้งหมด  
๑๒ ข้อ 

ตอนที่ ๔ คุณลักษณะภาวะผู้น าตามสถานการณ์ ผู้วิจัยได้พัฒนามาจากทฤษฎีภาวะผู้น า
ตามสถานการณ์ ของ Fred Fiedler ผสานกับหลักภาวนา ๔ มีจ านวนค าถามทั้งหมด ๑๒ ข้อ 

ตอนที่ ๕ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค ซึ่งเป็นค าถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้
แสดงความเห็นอย่างอิสระ 

๓.๓.๒ การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

     ๑. น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ เสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 

จ านวน ๕ ท่าน เพื่อพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระ และโครงสร้างของค าถาม รูปแบบของ

แบบสอบถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง



๑๔๕ 
 

ตามวัตถุประสงค์รายข้อ (Index of Item-Objective Congruent :IOC)  น าเครื่องมือที่สร้างข้ึนไป

ตรวจหาความตรง  อ านาจจ าแนก  และความเที่ยง  เพื่อให้เครื่องมือการวิจัยมีคุณภาพ  มีข้ันตอน

ดังนี ้

     ๒.  การหาความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือ (Content validity)  โดยใช้สูตร  

IOC (Index of Congruence : ดัชนีความสอดคล้อง)  ด้วยการน าเครื่องมือการวิจัยที่สร้างขึ้น  ไปให้

ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๕ ท่าน พิจารณาลงความเห็น และให้คะแนนดังนี้ 

ให้คะแนน  +๑  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดคุณลักษณะตรงตามนิยาม 

ให้คะแนน    ๐  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดคุณลักษณะตรงตามนิยาม 

ให้คะแนน  - ๐  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่ได้วัดคุณลักษณะตรงตามนิยาม 

ค านวณหาค่า IOC  โดยใช้สูตร  ดังนี้ 

สูตร     IOC   = R 
  N 
  IOC   แทน  ดัชนีความสอดคล้อง 

 R    แทน  ผลรวมของความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 
 N       แทน  จ านวนผู้เช่ียวชาญ  

ข้อที่ใช้ได้คือ (IOC  0.5) ๒  

  ๓. หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยน าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จ 

เสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 

จ านวน ๕ รูปหรือคน 

    ๑.พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ,ดร.ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต 

    ๒. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร,ดร.อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ มจร 

    ๓. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท,ดร. อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ มจร 

    ๔. ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ มจร 

    ๕. รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูล อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรนานาชาติ 

                                                             
๒ชูศรี  วงศ์รัตนะ, เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย:แนวทางสู่ความส าเร็จ, (นนทบุรี : บริษัทไทย 

เนรมิตอินเตอร์โปรเกรสซีฟ จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๗๓ – ๗๔. 
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 เมื่อพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระ และโครงสร้างของค าถาม รูปแบบของแบบสอบถาม

ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ในระหว่าง 

๐.๘๐-๑.๐๐ 

 ๔. น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้แล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เพื่อขอ

ความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้การเก็บข้อมูลต่อไป 

 ๓.๓.๓ การทดลองเครื่องมือ (Try-out) 

    การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดวิธีการทดลองเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

    ๑. น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ และน ามา

ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 

    ๒. น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ

ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง และความเหมาะสมของเนื้อหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีความ

เหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

    ๓. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรงุแก้ไขแล้วไปหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยน าไป

ทดลอง (Try-out) กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชนวัดทางหลวง จ านวน ๓๐ คน แล้วน า

แบบสอบถามทั้ง ๕ ตอน หาค่าดังนี้ การหาค่าความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) โดยใช้วิธี

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Alpha Cronbach Coefficient)๓ ได้ค่าความเที่ยงทั้งฉบับแบบ

ชนิดมาตรประมาณค่า เท่ากับ ๐.๘๑  ดังนี ้ 

         สูตร          =  0  K   1-Si
2
 

                                            K-1       St
2 

      แทน  ค่าความเที่ยง 
       K       แทน  จ านวนข้อ 

Si
2      แทน  ความแปรปรวนของแต่ละข้อ 

    Sx
2         แทน  ความแปรปรวนรวมทั้งฉบับ 

ค่าความเที่ยง  มีค่าอยู่ระหว่าง -๑  ถึง +๑  แต่ค่าความเที่ยงที่ใช้ได้จะต้องเป็น + และมีค่า

เข้าใกล้ ๑๔ค่าความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) 

                                                             
๓Lee J.Cronbach, Essential of Psychological Testing. 3nd ed., (New York : Harper 

&Row Publishers,1974), p.161. 
๔ชูศรี วงศ์รัตนะ,เทคนคิการเขียนเค้าโครงการวิจัย : แนวทางสู่ความส าเร็จ, หน้า ๗๕-๗๖. 



๑๔๗ 
 

      ตารางท่ี ๓.๒   แสดงค่าความเที่ยงของเครื่องมือ (แบบสอบถาม) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items 

N of Items 

.๘๑๐ .๘๑๐ ๓๐ 

 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการเป็นข้ันตอน ดังนี้  
 ข้ันตอนที่ ๑  

    ๑. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารช้ันปฐมภูมิ(Primary Source) ได้แก่ข้อมูลจาก
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และคัมภีร์ปกรวิเสสวิสุทธิมรรค ทั้ง ฉบับภาษาบาลีและ
ภาษาไทย 

๒. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารข้ันทุติยภูมิ(Secondary Source) ได้แก่ ส่วนที่เป็น
ค าอธิบายจากเอกสาร หนังสือ และต าราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
 ข้ันตอนที่ ๒ 
 หลังจากข้อมูลจากเอกสารข้ันปฐมภูมิ และทุติยภูมิแล้วในข้ันตอนที่ ๑ ผู้วิจัยได้เดินทาง
ไปท าการสัมภาษณ์เชิงลึก( In-depth Interview Semi-Structure)  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ(Key-
Informants Interview) จ านวน ๒๐ รูปหรือคน แบบตัวต่อตัว (Face to Face Interview) โดย
ผู้วิจัยจะส่งหนังสืออย่างเป็นทางการโดยค ารับรองจากผู้อ านวยการหลักสูตรฯเพื่อขอสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญด้วยตนเองกับบริบทเนื้อหาต่างๆที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และจะก าหนดวันเวลา และสถานที่ 
ส่วนในขณะสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะอนุญาตจากผู้เช่ียวชาญ ในการตอบค าถามแต่ละประเด็น และ
บนัทึกภาพน่ิง 

ก.รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ ก.รายนามผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อมูลหลักเพื่อการวิจัย(interview)  
ผู้ช านาญสาขาที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ านวน ๒๐ รูปหรือคน ประกอบด้วย ๕ กลุ่ม คือ 
ชื่อ นามสกุล    ต าแหน่ง 
๑. ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้น า 
   ๑. ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง            ผู้อ านวยการหลักสูตร สาขารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย
(นานาชาติ) 
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   ๒. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.       ผู้อ านวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   ๓. ศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์      ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร 
๒. ผู้เชี่ยวชาญด้านพระสงฆ์นักพัฒนา 
   ๑. พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลยฺาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ต าบลบางเลน อ าเภอบาง

ใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
   ๒. พระครูอุภัยโกศล (เจริญ กิตฺติคุโณ) ประธานสัจจะสะสมทรัพย์วัดกลับพวงเหนือ 

อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
   ๓. พระครูวาปีวชิโรภาส(วิแมน โอภาโส) ประธานกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดมุจจลินทร์ 

ต า บ ล วั ง ไท ร  อ า เ ภอคล อ ง ขลุ ง  จั ง ห วั ด
ก าแพงเพชร 

๓. ผู้บริหารกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
   ๑. พระครูวิบูลสิทธิธรรม(วิบูล จนฺทธมฺโม)  ที่ปรึกษากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดหนองพะยอม 

ต าบลชุมแสงสงคราม อ าเภอบางระก า  จังหวัด
พิษณุโลก 

   ๒. นายเกษม มั่นสุวรรณ ประธานกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดหนองพะยอม 
ต าบลชุมแสงสงคราม อ าเภอบางระก า  จังหวัด
พิษณุโลก 

   ๓. พระครูกิตติวชิรโสภิต(สมเกียรติ จตฺตาลโย) ประธานกลุ่มสัจจะสะสมทรพัย์วัดอัมพาพนาราม 
ต า บ ล วั ง ไท ร  อ า เ ภอคล อ ง ขลุ ง  จั ง ห วั ด
ก าแพงเพชร 

   ๔. นางนงคราญ น้อยรุ่ง ประธานฝ่ายเงินกู้  กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัด
อัมพาพนาราม ต าบลวังไทร อ าเภอคลองขลุง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

๔.ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน 
   ๑. นายณัฐพงษ์ ผิวบาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ จังหวัด

ก าแพงเพชร 
   ๒. ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้อ านวยการส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงิน  

ชุมชน 
   ๓. นางพีรดา จริยะกุลญาต ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมกองทุนชุมชน 
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    ๔. คุณสมจิตต์ วุฒิสุทธ์ิ  ประธานสัจจะออมทรัพย์ ชุมชนศิริชัยพัฒนา 
ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

   ๕. นางจ าเนียร ทองอ่อน ประธานกองทุนสัจจะออมทรัพย์ วัดทางหลวง 
ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

๕.สมาชิกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    ๑. พระครูสังฆรักษ์จักกฤช ทสฺสนธมฺโม เจ้าคณะต าบลชุมแสงสมคราม เขต ๑ วัดหนองอ้อ ต าบล

ชุมแสงสงคราม อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
    ๒. นางสายสวรรค์ สุทธิพงษ์ คณะกรรมการฝ่ายติดตามหนี้สิน กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 

วัดอัมพาพนาราม ต าบลวัง  ไทร อ าเภอคลองขลุง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

    ๓. ผู้ช่วยสุมิตร แสงจันทร์ สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรพัย์ วัดอัมพาพนาราม ต าบลวัง  
ไทร อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

    ๔. นายภิญโญ แก้วประเสริฐ สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรพัย์ วัดอัมพาพนาราม ต าบลวัง
ไทร อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

     ๕. นางสมพร บุตรเพชร  คณะกรรมการฝ่ายติดตามหนี้สิน วัดหนองพะยอม ต าบล
ชุมแสงสงคราม อ าเภอบางระก า  จังหวัดพิษณุโลก 

 
๓) การเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดสนทนากลุ่มผู้ เช่ียวชาญพิเศษ(Focus Group  

Discussion ) ได้แก่กลุ่มผู้น า ๙ คน ซึ่งผู้วิจัยใช้การสนทนากลุ่มแบบที่ไม่มีโครงสร้าง โดยผู้วิจัยจะส่ง
หนังสืออย่างเป็นทางการโดยการรับรองจากผู้อ านวยการหลักสูตรฯ เพื่อขอเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม
พร้อมกับส่งบริบทเนื้อหาต่างๆที่ใช้ในการสนทนากลุ่มล่วงหน้า และจะก าหนดวัน เวลา และสถานที่
ส่วนในขณะการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะขออนุญาตจากผู้เ ช่ียวชาญใช้เครื่องบันทึกเสียง และกล้อง
บันทึกภาพน่ิง 

ก.รายนามผู้ทรงคุณวุฒิสนทนากลุ่ม ยืนยันข้อมูล 
รายชื่อผู้ร่วมสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion) 

๑. พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร.(วีระ วรปญฺโญ)  ผู้เช่ียวชาญด้านภาวะผู้น า 
๒. พระครูวชิรคุณพิพัฒน์, ดร.(อเนก คุณวุฑโฒ) ผู้เช่ียวชาญด้านภาวะผู้น า 
๓. พระครูโกศลวชิรกิจ, ดร.(มาโนช วีตโรโค) ผู้เช่ียวชาญด้านสัจจะสะสมทรัพย์ 
๔. พระปลัดอาจิญ อกิญจโน ผู้เช่ียวชาญด้านสัจจะสะสมทรัพย์ 
๕. พระธารา ชยากโร,ดร. ผู้เช่ียวชาญด้านสัจจะสะสมทรัพย์ 
๖. ดร.ธนวัฒน์ นคะจัด ผู้เช่ียวชาญยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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๗. พระครูประทีปวชิรธรรม, ดร.(ประทีป วชิรญาโณ) ผู้เช่ียวชาญยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๘. พระเมธีวชิรภูษิต, ดร.(จ าเนียร จิรวงฺโส) ผู้เช่ียวชาญด้านหลักธรรม 
๙. อาจารย์ ณัฐสันต์ นันทวัฒน์ อาจารย์ประจ าหน่วยวิทยบริการ 

๒) การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ การแจกแบบสอบถาม แก่ ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์  สมาชิกกลุ่ม ภาคเหนือตอนล่าง จ านวน ๓๖๗ รูปหรือคน โดยด าเนินการเก็บข้อมูลตาม
ข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

  ก. ผู้ศึกษาวิจัยได้ด าเนินการขออนุมัติหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย
จากสาขารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเป็นหนังสือน า
ในการขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งที่เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 

  ข. ผู้ศึกษาวิจัยได้น าหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย เสนอต่อ ประธานกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลท าการศึกษา
วิจัย 

  ค. ผู้วิจัยได้เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ โดยผู้วิจัยส่ง
หนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

  ง. ผู้ศึกษาวิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมาย
คือ ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ สมาชิกกลุ่ม ด้วยตนเอง 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนี้ 
๓.๕.๑ เชิงคุณภาพ 

 ๑. ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)จ านวน๒๐ รูปหรือคน เลือกแบบเจาะจง
จากผู้ช านาญการภาวะผู้น า ผู้ช านาญการด้านสัจจะสะสมทรัพย์ พระสงฆ์นักพัฒนา ผู้ช านาญการด้าน
พัฒนาชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๒. เครื่องมือในการเก็บข้อมูล แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง(In-depth 
Interview Semi-Structure) 

๓. วิธีการเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว (Face to 
Face Interview) 

๔. วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการพรรณนาความ (Descriptive interpretation) 
๕. น าสาระส าคัญที่ได้จากการสัมภาษณ์ แล้วสรุปเป็นประเด็นปัจจัยส าคัญๆ 
๖. น าเสนอรูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนา

ชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนล่าง 
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 ๗. การสนทนากลุ่มเฉพาะ(Focus Group Discussion)เลือกผู้มีส่วนใน
การสนทนาแบบเจาะจงจ านวน ๙ คนจากผู้เช่ียวชาญ เพื่อยืนยันข้อมูล “รูปแบบการเสริมสร้างภาวะ
ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนล่าง” 

๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ผู้ศึกษาวิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล โดยได้ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ

แบบสอบถามอีกครั้ง แล้วน าข้อมูลถ่ายลงในแบบรหัส (Coding Form) และท าการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้ สถิติเพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ สถิตคิวามถ่ี และร้อยละ(Percentage)๕ ค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( 
Standard Deviation ) และการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

๑. ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ(Frequency and percentage)เพื่อใช้อธิบาย
ความถ่ีและร้อยละของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

๒. ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง( )เพื่อใช้อธิบายค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
ทั้ง ๕ ตอนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( S.D.)เพื่อใช้อธิบายค่าความแปรปรวนของข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถาม ทั้ง ๕ ตอน 

วิเคราะห์ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ต่อรูปแบบการเสริมสร้างภาวะ
ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง เป็ นการศึกษาจาก
แบบสอบถาม จ านวน ๓๖๗ ชุด แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยการหา 
ค่าเฉลี่ย (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ 
ดังนี้๖ 
                    ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐-๕.๐๐ หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
                    ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
                    ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐-๓.๔๙ หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 

  ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐-๒.๔๙ หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐-๑.๔๙ หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

                                                             
๕ธีรยุทธ พึ่งเทียร, สถิติเบื้องต้นและการวิจัย (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สูตรไพศาล, ๒๕๔๕), 

หน้า ๑๓๐. 
๖สิน  พันธ์ุพินิจ, เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์,( กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิซชิ่ง จ ากัด

,๒๕๔๗ ), หน้า ๑๙๒. 
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๓. ส่วนที่ ๓ วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ต่อ 
รูปแบบการเสริมสรา้งภาวะผู้น ากลุม่สจัจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนล่างทั้งนี้
ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best)๗ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

        ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๔๙   หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

        ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๒.๔๙   หมายถึง ไม่เห็นด้วย 

        ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๓.๔๙   หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 

        ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๔๙  หมายถึง เห็นด้วยมาก 

        ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ – ๕.๕๐   หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 

๔. วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Pearson Correlation) 
 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อ
พัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนล่างมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนล่าง โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Pearson Corelation) 
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนล่าง มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง โดยก าหนดนัยส าคัญความสัมพันธ์กัน ระดับ
นัยส าคัญที่ ๐.๐๑ มีเกณฑ์การวัดระดับความสัมพันธ์๘การวัดระดับความสัมพันธ์ 
   ค่าความสัมพันธ์ .๐๑-.๒๐   มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก 
   ค่าความสัมพันธ์ .๒๑-.๔๐   มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 
   ค่าความสัมพันธ์ .๔๑-.๖๐   มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
   ค่าความสัมพันธ์ .๖๑-.๗๕   มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง 
   ค่าความสัมพันธ์ .๗๖-.๙๐   มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก 
   ค่าความสัมพันธ์ .๙๑-๑.๐๐ มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก 
 ๓.๕.๓ วิจัยเชิงผสมผสาน 
 เพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่มีความครบถ้วน หรือสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  น าพลังความเข้มแข็งของเชิง
คุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ มารวมเข้าด้วยกัน เพื่อท าความเข้าใจเหตุการณ์ปรากฏการณ์ได้

                                                             
๗John W. Best, Research in Education , (Englewood Cliffs,New Jersey : Prentice Hall 

Inc.,1970)), p.190. 
 

๘อภิ นันท์  จั นตะ นี , สถิ ติ แ ละการวิ จั ยทางธุ รกิ จ  ส าหรับนักศึ กษา MBA.และPH.D., 
(พระนครศรีอยุธยา : ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ, ๒๕๔๙), หน้า ๗. 
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อย่างสมบูรณ์ข้ึน การออกแบบ วิจัยแบบผสานวิธี และการสร้างเครื่องมือ ข้ันตอนที่สอง ใช้ผลจาก
การศึกษาเชิงคุณภาพมาใช้วางแผนและท าการศึกษาเชิงปริมาณ 
 ๑) ข้ันตอนแรก ท าการศึกษาเชิงคุณภาพก่อนเป็นการน าร่อง การส ารวจ ท าความเข้าใจ
สภาพปัญหาเพื่อตั้งสมมติฐานของการวิจัย 
 ๒) ข้ันตอนที่สอง ท าการสนทนากลุ่มเพื่อยืนยันข้อมูล รูปแบบจ าลองที่ผู้วิจัยค้นคว้าได้มา 
 ๒) ข้ันตอนที่สาม น าผลที่ได้จากวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ มาออกแบบสอบถามแบบกึ่ง
โครงสร้างเพื่อเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่าง 
 ๓) ข้ันตอนที่สี่ น าผลที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณมาอธิบายเพิ่มเติมและยืนยันผลการวิจัย
คุณภาพ 

๓.๕.๔ สัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 n        หมายถึง  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

          หมายถึง  ค่าเฉลี่ย  (Mean) 
 S.D.      หมายถึง  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 R        หมายถึง  สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์อย่างงา่ย(Pearson  Product Moment 
Correlation Coefficient) 
 B    หมายถึง  สัมประสิทธ์ิการถดถอยปกติ 
 Beta  หมายถึง  สัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน 
 S.E.   หมายถึง  ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน(Standard Error) 
 R    หมายถึง  สัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณ (Coefficient of Regression) 
 R๒    หมายถึง  ประสิทธิภาพในการพยากรณ์หรืออธิบายการผันแปร 
 df    หมายถึง  ค่าของช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 Sig (๒-tailed) หมายถึง  ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ค านวณได้ 
 

 
 

                               



 
บทท่ี ๔ 

ผลการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง “รูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนา

ชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนลําง” มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาคุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนลําง ๒) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะ
ภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนลําง ๓) เพื่อนําเสนอรูปแบบ
การเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนลําง ตาม
หลักภาวนา ๔ กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู๎บริหาร เจ๎าหน๎าที่ สมาชิกกลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์ วัดอัมพาพนาราม ตําบลวังไทร อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร และกลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์ วัดหนองพยอม ตําบลชุมแสงสงคราม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก  

ผู๎วิจัย สัมภาษณ์ผู๎เช่ียวชาญสาขาที่เกี่ยวข๎องกับผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย  จํานวน ๒๐ รูปหรือ
คนและเก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถาม จํานวน ๓๖๗ ชุด   

วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูป หาคําความถ่ี(Frequency) คําร๎อยละ 
(Percentage) คําเฉลี่ย ( ) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของ
สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ t-test,F-test ตามปัจจัยสํวนบุคคล วิเคราะห์คําสหสัมพันธ์(Pearson 
Correlation) เพื่อหาคําความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสําคัญที่ ๐.๐๑ และอภิปรายผลการวิเคราะห์โดยใช๎
ตารางประกอบคําบรรยายแบํงออกเป็นตามลําดับ ดังนี้ 

๔.๑ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
๔.๑.๑ ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
๔.๑.๒ สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

๔.๒ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
๔.๒.๑ ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนา

ชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนลําง  
๔.๒.๒ เปรียบเทียบความคิดเหน็ของสมาชิกกลุมํสจัจะสะสมทรพัย์ตํอ รูปแบบการ

เสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนลําง 
๔.๒.๓ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะ

สะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนลําง  
๔.๒.๔ สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 



๑๕๕ 
 

๔.๓ ผลการสนทนากลุ่มเพ่ือยืนยันรูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจสะสม
ทรัพย์เพ่ือพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง 

๔.๔ สรุปผลการวิจัยแบบผสานวิธี(Mixed Methods Research)  
๔.๕ องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 

๔.๑ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
๔.๑.๑ ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับรูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะ

สะสมทรัพย์เพ่ือพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง  
ผู๎วิจัยทําการสํารวจคุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์จึงได๎ทําการสํารวจการ

วิจัยเชิงคุณภาพข้ึนกํอนเพื่อหาคุณลักษณะภาวะผู๎นําที่ดี และการสังเคราะห์ความคิดเห็น และ
ข๎อเสนอแนะ จากการสัมภาษณ์ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ (Key-Informants)จํานวน ๒๐ รูปหรือคน โดย
ผู๎วิจัยเลือกผู๎ให๎ข๎อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามแบบกึ่งมีโครงสร๎าง เกี่ยวกับรูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อ
พัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนลําง ผู๎วิจัยขอสรุปประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับคุณลักษณะภาวะผู๎นํา
กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนลําง เป็นประเด็นสําคัญ ดังตํอไปนี้ 

๑. คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมตามหลักภาวนา ๔   
จากการวิเคราะห์ ข๎อมูล ของการสัมภาษณ์ผู๎ ให๎ ข๎อมูลสําคัญ(Key-Informants 

Interview) เกี่ยวกับคุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือ
ตอนลําง ผู๎นําทั้ง ๓ ประเภท ทั้ง ๒ แหํงพื้นที่การศึกษา ผู๎วิจัยสรุปเป็นประเด็นสําคัญๆ เพื่อวิเคราะห์
ให๎เห็นเป็นตัวอยํางการพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนลําง ผู๎นําแตํละคนจะมีบุคลิกภาพลักษณะ
เฉพาะตัว ที่แตกตํางกันออกไป โดยคุณลักษณะของผู๎นําแตํละคนนั้น มักจะมาจากพื้นฐานทางด๎าน
สังคม ครอบครัว พื้นฐานการศึกษา การเลี้ยงดูในวัยเด็ก ประสบการณ์ที่แตํละคนประสบกันมา  
 ประธานกลุํม คือ ผู๎นําต๎องรับฟังความคิดเห็นซึง่กนัและกัน แล๎วนําความคิด เพื่อที่จะหา
ข๎อยุติ๑การตัดสินใจต๎องใช๎หลักประชาธิปไตย เพราะกลุํมใช๎หลักการมีสํวนรํวม โดยยึดโยงกับ
ข๎อกําหนดของสมาชิกเป็นสํวนรวํม กรรมการมาจากการเลอืกตั้งของสมาชิก มีการฟังเสียงของสมาชิก
เป็นสํวนใหญํในการตัดสินใจ๒ การตัดสินใจ ของผู๎นํานั้นต๎องยึดหลักเสียงข๎างมาก รับฟังความคิดเห็น
ของผู๎อื่น ดังนั้นการตัดสินใจของผู๎นํา คณะกรรมการ สัจจะสะสมทรัพย์ต๎องมีการตัดสินใจที่พิจารณา

                                                             
๑สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์จักกฤช ทสฺสนธมโม, เจ๎าคณะตําบลบางระกําเขต ๑ ผู๎มีสํวนเก่ียวข๎อง 

วัดหนองอ๎อ, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
 ๒สัมภาษณ์ ดร.ไพศาล สุขปัญญา, ผู๎อํานวยการสํานักพัฒนาทุนองค์การเงินชุมชน, ๑๕ กันยายน 

๒๕๕๙. 



๑๕๖ 
 

หลายอยํางด๎วยกัน๓ ลักษณะการตัดสินใจของผู๎นําต๎องดูถึงความประพฤติ อุปนิสัย ความจําเป็นใน
ครอบครัว การรอความชํวยเหลือจากทางราชการ๔ ในการตัดสินใจให๎กู๎เงิน ผู๎นํากลุํม กรรมการ 
 จะสอดแทรก การพูดคุยที่มุํงแก๎ปัญหา เรื่อง การแก๎ปัญหาชีวิต ใช๎วิธีพูดคุยกันเบื้องต๎น๕

 

 จากการให๎สัมภาษณ์ของผู๎ให๎ข๎อมลูสาํคัญ(Key-Informants Interview)ผูวิ๎จัย วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข๎อมูลและสรุป ผู๎วิจัยพิจารณาวํา คุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสะสมทรัพย์ ผู๎นําต๎อง
มีความสามารถสูง มีสติปัญญาไหวพริบปฏิภาณดีและมีสมรรถนะในการทํางาน ต๎องมีความสามารถ
ในด๎านการสื่อสารเป็นอยํางดี แก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ดี รวมทั้งต๎องเห็นแกํประโยชน์สวํนรวม คือ กลุํม
สัจจะสะสมทรัพย์ รวมทั้งการมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดตํอประสานงานดี ทักษะทางสังคม
เป็นอีกหนึ่งสํวน และวิสัยทัศน์ของตนที่มองเห็นภาพอนาคตข๎างหน๎า ของกลุํมวําจะดําเนินไปอยํางไร
ในทํามกลางการเปลี่ยนแปลง ภาพลักษณ์ของผู๎นําที่ต๎องอยูํบนทรัพย์สิน คือ เงิน ผลประโยชน์  
ต๎องออกมาดี นอกจากนั้นยังต๎องมีความสามารถในการติดตํอประสานงาน กับหนํวยงาน ตํางๆ มีจิต
อาสา ความเสียสละความสุขสํวนตน วิสัยทัศน์ต๎องประกอบด๎วยความซื่อสัตย์และความยุติธรรม มี
วินัย ความมีความมั่นใจในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความอดทนอดกลั้น รวมทั้งความคิดเชิง
สร๎างสรรค์  มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีเปูาหมายการดําเนินของกลุํมที่ชัดเจนและทิศทางมีทักษะทาง
สังคมดีมีความยึดหยุํนสูง ในการออมชอมเวลาที่สมาชิกมีปัญหาในการสํงหุ๎น เงินที่กู๎ไปจากกลุํม แตํ
มุํงองค์กร คือ กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ของตนที่ตั้งข้ึน โดยยึดวัตถุประสงค์เปูาหมายที่กลุํมตั้งข้ึน 
ตลอดจนระเบียบข๎อบังคับของกลุํมเป็นหลักมีความมุํงมั่นให๎ได๎งานตามเปูาหมายที่วางไว๎ในแตํละ
เดือน จะให๎ความสําคัญในเรื่องที่เป็นประโยชน์แกํสํวนรวมมากกวําความต๎องการสํวนตัว อํานาจ
หน๎าที่ ที่ทางกลุํมได๎ตั้งข้ึน  
 รวมทั้งการเตรียมความพร๎อมยอมรับการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะ
สะสมทรัพย์ เริ่มมีการริเริ่มทําสิ่งใหมํๆ เพื่อเตรียมพร๎อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เชํน  
การเริ่มนําเทคโนโลยีใหมํๆ เข๎ามาใช๎ ตลอดจนขําวสาร มีมุมมองใหมํๆ  สร๎างจุดขาย เชํน พื้นที่วิจัย
จังหวัดพิษณุโลก ผู๎นํากลุํมมีการเดินทางเผยแผํแนวคิดการจัดตั้งกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ให๎แกํพระ
สังฆาธิการเวลามีการอบรม พระสังฆาธิการระดับประเทศ การใช๎กระแสสังคม ในอินเตอร์เน็ต  
เพื่อการประชาสัมพันธ์ กล๎าคิด กล๎าทํา พร๎อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง ยอมรับสิ่งใหมํๆ ที่เข๎ามา

                                                             
๓สัมภาษณ์ นายสุมิตร แสงจันทร์, ผช.ผญ คณะกรรมการฝุายเงินก๎ู กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์  

วัดอัมพาพนาราม, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔สัมภาษณ์ นางสายสวรรค์ สุทธิพรหม, คณะกรรมการการฝุายเงินก๎ูเก็บหุ๎น กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ 

วัดอัมพาพนาราม, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
 

๕สัมภาษณ์ นางนงคราญ น๎อยรุํง, คณะกรรมการติดตามหน้ีสิน วัดอัมพาพนาราม , ๗ กันยายน 
๒๕๕๙. 



๑๕๗ 
 

เข๎าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกเข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนาเรียนรู๎ เข๎าใจบริบทที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของ
สังคมได๎ดี ปรับตัวได๎ดี เวลาเข๎าสังคม บุคลิกภาพที่เหมาะสมวางตัวเหมาะสมดี กิริยามารยาทดี วาจา
ถ๎อยคํา เป็นคําบ๎านๆ ที่บํงบอกถึงความจรงิใจ ไมํเสแสร๎งแกล๎งทําซึ่งเปน็คุณลักษณะเฉพาะตน เป็นสิ่ง
ที่เรียกวํา พรสวรรค์ ผลงานที่ชัดเจน ความสามารถในการสื่อสารมีความสามารถในการครองใจคน 
จิตใจดีโอบอ๎อมอารี มีคุณธรรมจริยธรรมในการบรหิารงาน โดยใช๎ศรัทธาจากผู๎นํากลุํมซึ่งเป็นพระสงฆ์
กํอน เริ่มจากการทําศรัทธา ไมํให๎ตกไปในการครองเพศบรรพชิตมีผลตํอการเรียกศรัทธาในการเป็น
ผู๎นํากลุํม 
 ๑.๑ ด้านกายภาวนา  
 ผู๎วิจัยได๎นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ หลักภาวนา ๔ มาผสานกับทฤษฎีภาวะ
ผู๎นําเชิงพฤติกรรม เพื่อหาผลการวิจัยเชิงคุณภาพ แล๎ววิเคราะห์สรุปเป็นประเด็นสําคัญๆ เพื่อให๎เห็น
ถึงภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรมตามหลักภาวนา ๔ เพื่อเป็นต๎นแบบแหํงการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือ
ตอนลําง ดังมีประเด็นสําคัญดังตํอไปนี้ 
 การปลํอยกู๎ให๎สมาชิกต๎องพิจารณาอยํางรอบครอบวําสมาชิกกู๎เงินไปเพื่อความเป็นอยูํ
ของครอบครัวหรือวํากู๎เงินไปใช๎หนี้กองทุนอื่น หรือวํากู๎ไปหาผลประโยชน์อยํางอื่น๖รํางกายของผู๎นํา
ต๎องพร๎อมที่จะทํางานชํวยเหลือคนอื่น มีจิตอาสา เพราะวํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ต๎องอาศัยการมีจิตที่
ชํวยเหลือเพื่อนรํวมชุมชน๗การเข๎ากับคนอื่นได๎ดี  มีมนุษย์สัมพันธ์ เพราะวําต๎องทํางานกับ
คณะกรรมการฝุายตํางๆ เป็นผู๎นําคนต๎องมีความสุขซาบซึ้งกับการได๎อยูํ กับผู๎ใต๎บังคับบัญชา เห็น
คุณคําของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์๘ผู๎นําต๎องดํารงตน ประพฤติตนเป็นตัวอยํางเชํน ไมํเบียดเบียนคนอื่น 
หรือไมํเบียดเบียนธรรมชาติ ด๎วยประการตํางๆ  มีทัศนคติที่ดีตํอ ธรรมชาติ อยากรักษากลุํมสัจจะ
สะสมทรัพย์ไว๎ให๎อนุชนคนรุํนหลัง๙เป็นผู๎นําคนอื่น การใช๎สอยต๎องไมํมัวเมาอยูํในคุณคําเทียมไมํเหํอ
เหิม แตํต๎องใช๎ของรอบกายด๎วยปัญญา เพื่อคุณคําแท๎๑๐ต๎องมีความซื่อสัตย์สุจริต ความจริงใจตํอผู๎อื่น 

                                                             
๖สัมภาษณ์ นายเกษม ม่ันสุวรรณ , ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดหนองพยอมตําบล ,  

๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๗สัมภาษณ์ พระครูอุภัยโกศล(เจริญ กิตฺติคุโณ), ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์วัดกรับพวงเหนือ,  

๔ กันยายน ๒๕๕๙.  
๘สัมภาษณ์ พระครูวิบูลสิทธิธรรม(วิบูล จนฺทธมฺโม), เจ๎าคณะอําเภอบางระกํา ที่ปรึกษากลุํมสัจจะ

สะสมทรัพย์ วัดหนองพยอม, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
 ๙สัมภาษณ์นางสมพร บุตรเพชร, คณะกรรมการฝุายเงินก๎ูวัดหนอง, วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 

๑๐สัมภาษณ์ พระครูวิบูลสิทธิธรรม, เจ๎าคณะอําเภอบางระกํา ที่ปรึกษากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัด
หนองพยอม, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๕๘ 
 

การจะชํวยเหลือผู๎อื่น กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ไมํมีคําตอบแทนอะไร๑๑กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ตั้งอยูํใน
วัด ผู๎นําต๎องมีสติ มุํงให๎ความรู๎ และคุณงามความดีแกํชุมชน ไมํเห็นแกํความสนุกสนานบันเทิง เพื่อ
ความลุํมหลงมัวเมา เอาแตํความเพลิดเพลิน ดื่มสุรายาเมา๑๒ผู๎นํากลุํมหมายถึงคณะกรรมการฝุาย
ตํางๆ รํางกายต๎องแข็งแรง สุขภาพทั่วไป ความสามารถรอบรู๎ในการทํางาน๑๓ผู๎นําต๎องเอาใจใสํดูแล
สุขภาพ ปัจจุบันโรคเรื้อรังมาก เอาใจใสํความสะอาด ของเสื้อผ๎า เวลามาทํางานจะได๎เป็นตัวอยํางแกํ
สมาชิก๑๔ทัศนคติตํอการมีสุขภาพรํางกายแข็งแรงสํวนนี้ก็มีสํวนกับผู๎นําทางด๎านกาย เพราะวําเป็น
เครื่องเกื้อหนุนชีวิตทีดีงาม๑๕

 

 จากคําให๎สัมภาษณ์ของผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ (Key-Informants Interview) ผู๎วิจัยสังเกต 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข๎อมูลและสรุปพิจารณาวํา กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ทั้งสองพื้นที่การศึกษานั้น 
เกิดข้ึนเพราะวิสัยทัศน์ของผู๎นํา ตั้งข้ึนมาเพื่อชํวยเหลือสมาชิกในชุมชนให๎อยูํดี กินดี เข๎าถึงสวัสดิการ
ของชุมชน แตํกระแสบริโภคนิยม ทุนนิยม ทําให๎คนในพื้นที่นั้น บางคนหลงมัวเมา ติดอยูํในสิ่งที่
เรียกวําคุณคําเทียม เชํน ต๎องมีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เหมือนเพื่อนบ๎าน ซึ่งบางทีความต๎องการ
เหลํานี้ทําให๎ต๎องกู๎หนี้ยืมสิน เงินนอกระบบ จากการลงพื้นที่ทั้งการเก็บข๎อมูลเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ ทําให๎พบเห็น การบอกเลําจากผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญเกี่ยวกับการกู๎เงินจากกองทุนสัจจะสะสม
ทรัพย์ไปใช๎หนี้นอกระบบบ๎าง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให๎ผู๎นําต๎องทันสถานการณ์การปลํอยเงินกู๎ ตํางๆ  ผู๎นํา
กลุํม คณะกรรมการต๎องมีความรอบคอบ ถามไถํ พิจารณา อยํางรอบคอบ แสดงให๎เห็นวํา เป็นความ
เมตตากรุณา ตํอสมาชิก เพื่อนรํวมชุมชนแสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อ ดังสุภาษิตโบราณวํา ไมํใชํชาติใชํ
เช้ือ แตํถ๎าเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมา ไมํใชํชาติ ใชํเช้ือ แตํถ๎าไมํเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในปุา  การที่
ชุมชนจะมีการพัฒนาอยํางยั่งยืน ได๎น้ันผู๎วิจัยมองวํา ประชาชนในชุมชนจะมีการพัฒนาอยํางยั่งยืนได๎
นั้น ประชาชนต๎องการมีการกินดีอยํูดี เป็นอันดับแรก จากนั้น เมื่อมีความกินดีอยํูดี ครอบครัวอยูํเป็น
สุข การประกอบอาชีพอาชีพการงาน ก็จะเป็นการงานที่ไมํมีโทษ เชํน การค๎าขาย ยาเสพติด การ
ลักลอบค๎าขายของปุา การบุกรุกผืนปุาสาธารณะ เป็นต๎น การที่ทางกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ดําเนินการ
แบบนี้เป็นสิ่งที่เรียกได๎วํา หากสมาชิกต๎องการที่จะกู๎เงิน อยากได๎เงินเป็นทุนประกอบอาชีพต๎อง เข๎า
                                                             

๑๑สัมภาษณ์ พระครูวาปีวชิรธรรม (วิแมน โอภาโส), ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดมุจจลินทร์ ,  
๘ กันยายน ๒๕๕๙. 

๑๒สัมภาษณ์ นายสุมิตร แสงจันทร์, ผช.ผญบ. คณะกรรมการกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์วัดอัมพาพนาราม ,  
๙ กันยายน ๒๕๕๙. 

๑๓สัมภาษณ์ นายภิญโญ แก๎วประเสริฐ, ผู๎มีสํวนเก่ียวข๎องในพื้นที่ วัดอัมพา, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๔สัมภาษณ์ พระครูกิตติวชิรโสภิต(สมเกียรติ จตฺตาลโย) , ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดอัมพา

พนาราม, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๕สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์ ผิวบาง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ ศูนย์ราชการจังหวัดกําแพงเพชร , 

๕ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๕๙ 
 

มาเป็นสมาชิกรักษาศีล ๕ รักษาสัจจะ กํอน ชุมชนก็จะได๎รับการพัฒนา ทางกาย มีสวัสดิการ ทาง
สังคม ตั้งแตํเกิด แกํ เจ็บ ตาย ทางจิตใจก็ได๎รับการพัฒนาด๎วยธรรมะหลักศีล ๕ โดยมีธรรมะข๎อ
ปฏิบัติขัดเกลาจิตใจนั่นก็คือ สัจจะ ความจริงใจ ตํอเพื่อนรํวมชุมชนไมํคดไมํโกง ทํางานด๎วยความ
จริงใจ ซื่อตรงตํอหน๎าที่ ซื่อตรงตํอธรรมชาติ คือ สิ่งแวดล๎อมในชุมชนตนเอง มีความรักหวงแหน 
ผู๎วิจัยพิจารณาวํา ความยั่งยืนของชุมชนสามารถพัฒนาให๎มั่นคงได๎ก็เพราะจุดเริ่มต๎นตรงนี้น่ันเอง 
 นอกจากประเด็นดังกลําวแล๎วด๎านกายภาวนา ผู๎วิจัยมองวําผู๎นํารํางกายต๎องพร๎อมที่จะ
ทํางานชํวยเหลือผู๎อื่น คือ คนในสังคม มนุษย์สัมพันธ์กับผู๎คนรอบข๎างต๎องดี นําเช่ือถือ เชํน เห็นก็นํา
ไว๎ใจ เข๎าใกล๎ก็นําเช่ือถือ เป็นต๎นการได๎อยํูทํางานกับเพื่อนรํวมงาน สิ่งสําคัญที่สุด ผู๎นําต๎องปรับตัวให๎
เข๎ากับผู๎ใต๎บังบังคับบัญชา มีความสามารถรอบรู๎การงาน เรียกได๎วํา อยูํสูงมองเห็นใกล๎ อยูํใกล๎มอง
เห็นชัดหมายความวํา ต๎องเข๎าใจงานกระจายงานให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชา และประการสําคัญต๎องเป็น
ตัวอยํางที่ดี นั่นก็คือ ไมํเป็นคนพาล ที่เบียดเบียนคนในชุมชน คือ ตั้งอยูํในอคติ สํวนตัว มีความตั้งใจที่
จะดํารงตนรักษากลุํมสจัจะสะสมทรพัย์ให๎ดําเนินไปเพือ่ให๎กลุํมเป็นทีพ่ึ่ง ทางสวัสดิการชุมชน ไว๎พึ่งพา
ยามยากไมํต๎องหวังพึ่งการรักษาประกันโฆษณาชวนเช่ือตํางๆ ทางทีวีนอกจากนั้นความประพฤติทาง
กายก็สําคัญ การประพฤติตนอยูํในสิ่งที่ทําให๎ชาวบ๎านชุมชน เห็นเป็นตัวอยํางเชํนการดํารงชีวิต อยูํใน
ความพอเพียง ไมํหลงใหลไปกับสิ่งที่เรียกวําคุณคําเทียม ความซื่อสัตย์สุจริตก็เป็นเรื่องสําคัญ เพราะ
เป็นการทํางานอยูํกับเงินของชาวบ๎าน ซึ่งคนเหลําน้ันก็คือ คนในชุมชนรวมถึงญาติมิตรของตน  และ
สิ่งสําคัญกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ตั้งอยูํในพื้นที่วัด การติดสุรา ยาเมา ต๎องเป็นพื้นที่สีขาว หมายถึง 
พื้นที่แหํงการรักษาศีลดังปณิธานช่ือของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ คําวํา “สัจจะ” ตีความหมายได๎หลาย
อยําง เชํน การมีสัจจะ คือไมํพูดปด  หรือความจริงใจซึ่งหมายรวมถึงศีลข๎อที่ ๔ เพราะวํา คนที่รักษา
คําพูด คําสัตย์ได๎แล๎วนับวําเป็นคนดี ที่คิดดี และจะกระทําสิ่งที่ดีงาม ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่วํา สัจจัง 
เว อมตา วาจา คําจริงเป็นสิ่งที่ไมํตาย การที่ผู๎นําพูดอยํางไร ทําได๎อยํางนั้นก็เป็นสิ่งที่จะเพิ่มน้ําหนัก
แหํงคําพูดได๎มากนํามาซึ่งความศรัทธา ตํอผู๎นําคนนั้น เพราะหากเป็นคนไมํรักษาสัจจะ ความจริงใจ 
ความสัตย์แล๎ว ก็จะนับวําเป็นคนพูดปด คนไมํจริงใจตํอผู๎อื่น เป็นคนไมํดีดังพุทธศาสนาสุภาษิตที่วํา 
คนพูดเท็จ ไมํทําช่ัว ยํอมไมํมี พฤติกรรมของผู๎นําที่ดี ถือได๎วําเป็นชํองทางให๎จิตใจพัฒนา ชํวยให๎
ปัญญางอกงาม อยํางน๎อยต๎องพัฒนาพฤติกรรมคุณลักษณะภาวะผู๎นําทางด๎านกายภาวนา กํอนที่
เป็นไปโดยไมํเบียดเบียน แตํเป็นพฤติกรรมที่สร๎างสรรค์เกื้อกูลโดยต๎องเน๎นพฤติกรรมทั่วไป ต๎องให๎
ความสําคัญแกํพฤติกรรมทางด๎านกาย 
 ๑.๒ ศีลภาวนา  
 จากวรรคทองในพุทธพจน์ที่วํา สีลํ โลเก อนุตฺตรํ ศีลเป็นเยี่ยมในโลก ความหมายนั้นก็
คือ สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่ทุกคนสามารถหาได๎ พบได๎ ก็คือศีล อานิสงส์ของศีลนั้นแม๎พรรณาความก็ไมํหมด 
การที่ทุกคนในชุมชนสังคมจะเป็นผู๎ที่มีศีลได๎น้ันเป็นเรื่องยาก แตํสําหรับพื้นที่ศึกษา ๒ พื้นที่ของการ



๑๖๐ 
 

วิจัยฉบับนี้กํอนที่สมาชิกกลุํมรวมถึงผู๎นํา จะเริ่มทําการต๎องมีการสมาทานศีล ๕ กํอนแล๎วพร๎อมทั้งฟัง
เทศน์หรือโอวาทธรรมจากผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์กํอน ดังนั้นจากคําให๎สัมภาษณ์ของผู๎ให๎ข๎อมูล
สําคัญ (Key-Informants Interview) ผู๎วิจัยสังเกต วิเคราะห์ สังเคราะห์ข๎อมูลและสรุป จะได๎
นําเสนอเป็นประเด็นสําคัญๆ ดังตํอไปนี้ 

 ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์การที่ต๎องทํางานอยูํกับเงินจํานวนมหาศาลนั้น ทางกลุํมมี
คณะกรรมการดูแลรัดกุม ควบคุมเงินจํานวนนี้เพราะวําไมํใชํเงินของสํวนตัวเงินของชาวบ๎านข๎อนี้
นับวําเป็นด๎านศีลภาวนา๑๖ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ต๎องมีความซื่อสัตย์ตํอกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์
เป็นอันดับแรกเลย อยํางที่สองต๎องมีความสุจริต ไมํคดโกง กลุํมถึงจะดําเนินการไปได๎๑๗ผู๎นํากลุํมต๎อง
รู๎จักสื่อสาร เพื่อชักจูง และชักนําในการพัฒนาและสร๎างสรรค์ยิ่งข้ึนไป๑๘ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์
ต๎องดํารงตนให๎อยูํในคําวําสัจจะ เพราะวําคําน้ีมีความหมายไปถึงศีลหลายอยํางเชํน การมีสัจจะ ความ
จริงใจตํอกลุํม๑๙ผูน๎ําต๎องดํารงตนอยูํในศีล ให๎เปน็ตัวอยํางแกํสมาชิก เชํน การเก็บออมเป็นทุน ไมํหลง
มัวเมา มีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหาชุมชน เมื่อเกิดปัญหา เป็นที่พึ่งได๎แกํสมาชิก ๒๐ผู๎นําต๎องมีความ
ซื่อสัตย์ และต๎องมีความจริงใจให๎กับกลุํม ถ๎าหากไมํมีความจริงใจ ไมํซื่อสัตย์กับกลุํม กลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์ก็จะดําเนินการตํอไปไมํได๎ ผู๎นําต๎องเข๎ามาดูแลไมํควรปลํอยให๎คนนอกเข๎ามาดูแล๒๑ผู๎นํากลุํม
สัจจะสะสมทรัพย์ปีหนึ่งจะมีการเลือกตั้งกันใหมํ เมื่อเขาเลือกคุณเป็นผู๎นําแล๎ว ต๎องดํารงตนอยูํในศีล 
เคารพกฎเกณฑ์ กติกา เป็นพระก็ต๎องรกัษาสิกขาบทไปด๎วย รวมถึงกฎหมายบ๎านเมือง๒๒ต๎องมีอาชีพที่
เลี้ยงตัวเอง และครอบครัวให๎เป็นสุขเบื้องต๎น ผู๎นําต๎องมีพื้นฐานทางด๎านนี้กํอนที่จะมีทํางานเป็น
คณะกรรมการตํางๆ เพราะวําต๎องเสียสละ ทําสิ่งดีงามให๎กับกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์๒๓ประธานกลุํม
ต๎องยึดกฎให๎มากกวํานี้ รักษากฎที่ตั้งข้ึนมา ต๎องตัดสินใจเด็ดขาด เพื่อรักษากฎระเบียบที่ตั้งข้ึน  

                                                             
๑๖สัมภาษณ์ พระครูอุภัยโกศล(เจริญ กิตฺติคุโณ), ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์วัดกรับพวง, ๔ กันยายน 

๒๕๕๙.   
๑๗สัมภาษณ์ นายเกษม ม่ันสุวรรณ, ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดหนองพยอม, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๘สัมภาษณ์ พระครูวิบูลสิทธิธรรม(วิบูล จนฺทธมฺโม), เจ๎าคณะอําเภอบางระกํา ที่ปรึกษากลุํมสัจจะสะสม

ทรัพย์, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๙สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์จักกฤช ทสฺสนธมโม , เจ๎าคณะตําบลบางระกําเขต ๑ วัดหนองอ๎อ ,  

๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๐สัมภาษณ์ นางสมพร บุตรเพชร, คณะกรรมการฝุายเงินก๎ูวัดหนองพยอม  , วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๑สัมภาษณ์ นางนงคราญ น๎อยรุํง, คณะกรรมการติดตามหน้ีสิน วัดอัมพาพนาราม, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๒สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์ ผิวบาง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ, ๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๓สัมภาษณ์ นางสายสวรรค์ สุทธิพรม, เหรัญญิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์วัดอัมพาพนาราม, ๙ กันยายน 

๒๕๕๙. 



๑๖๑ 
 

เพื่อเป็นบรรทัดฐานให๎กับกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์๒๔คณะกรรมการที่เป็นผู๎นํากลุํมต๎องทําหน๎าที่ของตน
ให๎ดี บัญชีการเงินสําคัญ ต๎องละเอียด เพื่อความโปรํงใสของทางกลุํมที่จะแสดงให๎สมาชิกดูเวลา
ประชุมประจําเดือน๒๕ผู๎นําต๎องซื่อตรง ก็เปรียบเหมือนกับศีลข๎ออทินนาทาน ห๎ามลักทรัพย์ฉ๎อโกง
ตํางๆ เมื่อผู๎นําซื่อตรงสมาชิกต๎องซื่อตรง ทั้งเวลากู๎ เวลาสํงข๎อนี้สําคัญเพราะวําได๎ให๎คําสัญญา สัจจะ 
สาบานกับทางกลุํมไว๎ดังนี้๒๖โดยคนที่จะเข๎ากลุํมทุกคนจะต๎องปฏิญาณตน ตํอหน๎าพระรัตนตรัย๒๗และ
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลาย เปลํงสัจจะวาจาวํา ข๎าพเจ๎าทั้งหลาย ขอให๎สัจจะปฏิญาณตน ตํอหน๎าพระ
รัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลาย พร๎อมทั้งเพื่อนสมาชิก ทุกทํานวํา ข๎าพเจ๎าทั้งหลาย,ขอให๎คําสัจ
ปฏิญาณตน,ตํอหน๎าพระรัตนตรัย, และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลาย,พร๎อมทั้งเพื่อนสมาชิก,ทุกทํานวํา,ถ๎า
ข๎าพเจ๎าไมํจริงใจคิด พูด ทํา,ในทางทุจริตไมํซื่อสัตย์,หวังทําลาย,สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์,ขอให๎
ข๎าพเจ๎ามีอันเป็นไป,ด๎วยประการตํางๆ,และให๎ถึง ซึ่งความฉิบหาย ด๎วยประการทั้งปวง,แตํใน
ขณะเดียวกัน,ถ๎าข๎าพเจ๎า, คิดพูดทํา,ในทางจริงใจ, ซื่อสัตย์ สุจริตตํอสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์,
ขอให๎ข๎าพเจ๎าทั้งหลาย, จงมีแตํความสุข, ความเจริญด๎วยประการทั้งปวง,ตลอดกาลนานถ๎าใครโกงเงิน
,กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์, ด๎วยเจตนา, 
  ขอให๎เป็นบ๎า,  และถึงซึ่งความฉิบหาย  ด๎วยประการทั้งปวง, 
  ขอให๎เป็นบ๎า,  และถึงซึ่งความฉิบหาย  ด๎วยประการทั้งปวง, 
  ขอให๎เป็นบ๎า,  และถึงซึ่งความฉิบหาย  ด๎วยประการทั้งปวง, 
 ขอให๎คําสัตย์,  ที่ข๎าพเจ๎าทั้งหลาย  ได๎ปฏิญาณตนแล๎วนี้, จงให๎เป็นจริง,ทุกประการ
เทอญ”๒๘ 
 จากการให๎สัมภาษณ์ของผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ (Key-Informants Interview) ผู๎วิจัยสังเกต 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข๎อมูลและสรุป พิจารณาวํา ภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรมตามหลักภาวนา ๔ นั้น ด๎าน
ศีลภาวนา หมายถึง การที่ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีการพัฒนาทางด๎านความประพฤติ  คือ ความ
ซื่อตรง ตั้งอยูํในระเบียบวินัย คือ การเคารพกติกาของกลุํมที่ตั้งข้ึนเพื่อเน๎นหนัก เรื่องสัจจะความ
ประพฤติเป็นหลักซึ่งเมื่อเข๎ามาเป็นสมาชิกแล๎ว ก็เข๎าถึงหลักธรรมที่ทางกลุํมได๎ตั้งข้ึน เป็นการเข๎าทาง
ประตูพระรัตนตรัยไปทางอ๎อม เป็นการชักนําให๎คนประพฤติปฏิบัติธรรมโดยใช๎หลักธรรมทางศาสนา 

                                                             
๒๔สัมภาษณ์ สุมิตร แสงจันทร์ , ผช.ผญ คณะกรรมการกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์วัดอัมพาพนาราม , ๙ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๕สัมภาษณ์ พระครูกิตติวชิรโสภิต (สมเกียรติ จตฺตาลโย) , ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดอัมพา

พนาราม, ๘ กันยายน ๒๕๕๙.  
๒๖สัมภาษณ์ พระครูวาปีวชิรธรรม (วิบูล จนฺทธมฺโม), ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์, ๘ กันยายน ๒๕๕๙.  
๒๗สัมภาษณ์ นายเกษม ม่ันสุวรรณ, ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดหนองพยอม, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๒๘สัมภาษณ์ พระครูวาปีวชิโรภาส (วิแมน โอภาโส), ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๖๒ 
 

และภูมิปัญญาพื้นบ๎านอันเป็นผลมาจากความเข๎มแข็งของระบบยํอยของโครงสร๎างทางสังคม ที่ยึด
เหนี่ยวผูกพันกันเหนียวแนํนแบบเครือญาติและเพื่อนบ๎าน ผสมผสานเข๎ากับความเช่ือศรัทธาในหลัก
คําสอนของพระพุทธศาสนา เรื่องของคําวํา “สัจจะ”ซึ่งตีความหมายได๎หลายอยําง เป็นหลักประกัน
ความรํวมมือ ความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม จริยธรรม สํวนในเรื่องสัจจะ เป็นธรรมะข๎อไหน ผู๎วิจัย
พิจารณาวํา ในหลักธรรมได๎กลําวถึง คําวํา “สัจจะ” คือ ความจริงและเป็นจริงใจที่มีตํอตนเอง  
ตํอผู๎อื่น ไมํวําจะตํอหน๎าหรือลับหลัง นับวําเป็นธรรมะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ คําท๎ายที่วํา 
“ทรัพย์”นั้น โดยความเข๎าใจทรัพย์ คือ วัตถุสิ่งของ ที่มีมูลคําเป็นเงินแตํทรัพย์ที่มีรากศัพท์มาจาก
ภาษาบาลีที่มีความหมายวํา เครื่องปลื้มใจ ดังจะเห็นได๎วํา คนในชุมชนยอมทํางานบางอยํางก็เพื่อให๎
ผู๎อื่นยกยํองสรรเสริญ บางคนเสียสละแม๎จะทําแบบปิดทองหลังพระ ก็เพราะมีความอิ่มใจจากการให๎
เป็นต๎น ดังนั้น การสะสมทรัพย์จึงไมํใชํการสะสม “เงิน”แตํเพียงอยํางเดียว แตํเป็นการสะสมความ
ภาคภูมิใจ สะสมบุญ สะสมความดีงาม เป็นต๎น กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์น้ันเมื่อมีการทําดีแล๎ว กลุํมจะ
ไมํทอดทิ้ง จะชํวยเหลืออุ๎มชูกันจะให๎โอกาสแกํคนทุกคนนอกจานี้ยังเป็นคุณธรรมที่กินได๎ตั้งแตํใน
ครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน (ได๎ประโยชน์ตั้งแตํแรกเกิดจนตาย) คือ ครบวงจรชีวิตจากวิธีการจัด
สวัสดิการของกลุํมนั่นเอง ช้ีให๎เห็นวํา เมื่อมีการสะสมกันมาถึงระดับหนึ่งแล๎วเงินปันผลของกลุํมก็จะ
สามารถนําไปสูํกองทุนสวัสดิการ ดังนั้น คนแกํที่ไมํสามารถหาเลี้ยงชีพได๎แล๎วไมํมีญาติพี่น๎องแล๎ว  
ก็สามารถอยูํในกลุํมได๎โดยอาศัยเงินปันผลที่ได๎ตอนสิ้นปีสะสมกลับเข๎าไปในกลุํมอีกได๎ และคนแกํคน
นั้นก็ยังได๎รับการดูแลจากกลุํม คือ กองทุนสวัสดิการ เมื่อเจ็บปุวยก็มีคํารักษาพยาบาลจนถึงวันตาย  
ก็มีคนที่คอยชํวยเหลือสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ด๎วยการทําฌาปนกิจศพและคืนเงินที่สมาชิก
สะสมไว๎ครบทุกบาท   
 ๑.๓ ด้านจิตตภาวนา 

 การฝึกอบรมจิตใจของผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ให๎เข๎มแข็ง มั่นคง เจริญงอกงามด๎วย
คุณธรรมทั้งหลาย เชํน มีเมตตากรุณา  มีความขยันหมั่นเพียร ตามหลักจิตตภาวนานั้น จากการให๎
สัมภาษณ์ของผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ (Key-Informants Interview) ผู๎วิจัยสังเกต วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข๎อมูลและสรุปได๎นําเสนอเป็นประเด็นสําคัญๆ ดังตํอไปนี้ 

 ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ต๎องมี คือ ๑. การอุทิศเวลาในการทํางาน ๒. มีความซื่อสัตย์ 
๓. มีความสามารถในการสื่อสาร และการประสานงาน ๔. มีน้ําใจและมีความเสียสละต๎อง
ประกอบด๎วย ๑. ความซื่อสัตย์ ๒. ความมีจิตอาสา๒๙นอกจากความซื่อสัตย์สุจริตที่ผู๎นํากลุํมต๎องมีแล๎ว 
อีกสิ่งหนึ่งการที่ต๎องทํางานรับใช๎คนภายในกลุํม ที่เป็นญาติมิตร ในชุมชนที่คําตอบแทนไมํได๎มากมาย

                                                             

 
๒๙สัมภาษณ์ นายเกษม ม่ันสุวรรณ, ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์วัดหนองพยอม, ๓ กันยายน 

๒๕๕๙. 
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อะไร เดือนละ ๓๕๐-๕๐๐ บาท๓๐การที่รู๎ปัญหาชุมชนของผู๎นําในพื้นที่ มีการศึกษาข๎อมูลของกลุํมอื่น 
หรือต๎นแบบรู๎ปัญหาของชาวบ๎าน วํามีปัญหาอะไร ถูกเอารัดเอาเปรียบ ผู๎นํากลุํมจึงเกิดแรงบันดาลใจ
ที่จะเข๎ามาแก๎ปัญหาความยากจน๓๑ผู๎นําที่รู๎ปัญหาของชุมชน ที่ต๎องการแก๎ไขปัญหาของชาวบ๎านต๎อง
ทําตัวเป็นตัวอยําง และต๎องมีความรู๎ทั้งทางโลกและทางธรรม สามารถนํามาประยุกต์ใช๎ คือ การนํา
หลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา๓๒จุดประสงค์ของผู๎นํากลุํมกับคณะกรรมการเพียงเพื่อมุํงหวังให๎
ชาวบ๎านรวมกลุํมกัน โดยให๎ชาวบ๎านรวมกลุํมกันตามความสมัครใจไมํมีขํูเข็ญบังคับ๓๓ชาวบ๎านใน
หมูํบ๎านทุกคนเป็นหุ๎นสํวนกัน กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เปรียบเสมือนธนาคารหมูํบ๎าน ที่สมาชิกทุกคน
ต๎องชํวยกันประคับประคองไมํให๎เกิดการลํมสลายในชุมชนของตนเอง๓๔การเริ่มต๎นของกลุํมสัจจะ
สะสมทรัพย์ของแตํละกลุํม แสดงออกถึงศักยภาพในการพึ่งตนเอง โดยมีพระสงฆ์เป็นผู๎ ช้ีทางพ๎นทุกข์ 
ช้ีสุขเกษมศานต์ ทําให๎สังคมเกิดความเกื้อกูล เอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน๓๕ ในอนาคตมีความต๎องการให๎
คนที่จะข้ึนมาแทนตัวผู๎ให๎สัมภาษณ์ เป็นผู๎นําแบบที่ดํารงอยูํ ต๎องการให๎ผู๎นํามีความบริสุทธ์ิใจ ทําเพื่อ
กลุํม๓๖

 

 จากการให๎สัมภาษณ์ของผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ (Key-Informants Interview) ผู๎วิจัยสังเกต 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข๎อมูลและสรุปได๎นําเสนอเป็นประเด็นสําคัญๆ ดังตํอไปนี้ ผู๎วิจัยพิจารณาวํา 
คุณลักษณะภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรมตามหลักภาวนา ๔ ของกลุํมสัจจะสะสะสมทรัพย์ในพื้นที่ ทั้ง 
๒ แหํง ผู๎นําต๎องมีความสามารถสูง มีสติปัญญาไหวพริบปฏิภาณดีและมีสมรรถนะในการทาํงาน ต๎องมี
ความสามารถในด๎านการสื่อสารเป็นอยํางดี แก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ดี รวมทั้งต๎องเห็นแกํประโยชน์
สํวนรวม คือ กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ รวมทั้งการมีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีทักษะในการติดตํอประสานงานดี 

                                                             
๓๐สัมภาษณ์ นางสมพร บุตรเพชร, คณะกรรมการฝุายเงินก๎ู กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดหนองพยอม, 

๓ กันยายน ๒๕๕๙.  
๓๑สัมภาษณ์ พระครูวิบูลสิทธิธรรม (วิบูล จนฺทธมฺโม), เจ๎าคณะอําเภอบางระกํา ที่ปรึกษากลุํมสัจจะ

สะสมทรัพย์ วัดหนองพยอม, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๒สัมภาษณ์ พระครูอุภัยโกศล (เจริญ กิตฺติคุโณ), ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดกรับพวงเหนือ, 

๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๓สัมภาษณ์ นายเกษม ม่ันสุวรรณ, ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดหนองพยอม, ๔ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๓๔สัมภาษณ์ พระครูกิตติวชิรโสภิต (สมเกียรติ จตฺตาลโย), ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดอัมพา

พนาราม, ๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๕สัมภาษณ์ นางภิรดา จริยะกลุญาต, ผู๎อํานวยการสํงเสริมกองทุนชุมชนสํานักงานพัฒนาชุมชน , 

๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๖สัมภาษณ์ นางนงคราญ น๎อยรุํง, คณะกรรมการติดตามหน้ีสิน วัดอัมพาพนาราม, ๙ กันยายน 

๒๕๕๙. 
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ทักษะทางสังคมเป็นอีกหนึ่งสํวน และวิสัยทัศน์ของตนที่มองเห็นภาพอนาคตข๎างหน๎า ของกลุํมวําจะ
ดําเนินไปอยํางไรในทํามกลางการเปลี่ยนแปลง ภาพลักษณ์ของผู๎นําที่ต๎องอยูํบนกองเงิน ผลประโยชน์ 
ต๎องออกมาดี นอกจากนั้นยังต๎องมีความสามารถในการติดตํอประสานงาน กับหนํวยงาน ตํางๆ มีจิต
อาสา และความเสียสละความสุขสํวนตน และวิสัยทัศน์ต๎องประกอบด๎วยความซื่อสัตย์และความ
ยุติธรรม มีวินัย มีความมั่นใจในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความอดทนอดกลั้น รวมทั้งความคิดเชิง
สร๎างสรรค์ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีเปูาหมายการดําเนินของกลุํมที่ชัดเจนและทิศทางมีทักษะทาง
สังคมดี มีความยึดหยุํนสูง ในการออมชอมเวลาที่สมาชิกมีปัญหาในการสํงหุ๎น เงินที่กู๎ไปจากกลุํม  
 แตํมุํงองค์กร คือ กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ของตนที่ตั้งข้ึน โดยยึดวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่กลุํมตั้ ง ข้ึน ตลอดจนระเบียบข๎อบังคับของกลุํมเป็นหลักมีความมุํงมั่นให๎ ได๎งาน  
ตามเปูาหมายที่วางไว๎ในแตํละเดือน จะให๎ความสําคัญในเรื่องที่เป็นประโยชน์แกํสํวนรวมมากกวํา
ความต๎องการสํวนตัว อํานาจหน๎าที่ ที่ทางกลุํมได๎ตั้งข้ึน  
 รวมทั้งการเตรียมความพร๎อมยอมรับการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะ
สะสมทรัพย์ เริ่มมีการริเริ่มทําสิ่งใหมํๆ เพื่อเตรียมพร๎อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เชํน  
การเริ่มนําเทคโนโลยีใหมํๆ เข๎ามาใช๎ ตลอดจนขําวสาร มีมุมมองใหมํๆ  สร๎างจุดขาย เชํน พื้นที่วิจัย
จังหวัดพิษณุโลก ผู๎นํากลุํมมีการเดินทางเผยแผํแนวคิดการจัดตั้งกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ให๎แกํพระ
สังฆาธิการเวลามีการอบรม พระสังฆาธิการระดับประเทศ การใช๎กระแสสังคม ในอินเตอร์เน็ต  
เพื่อการประชาสัมพันธ์ กล๎าคิด กล๎าทํา พร๎อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง ยอมรับสิ่งใหมํๆ ที่เข๎ามา
เข๎าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกเข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนาเรียนรู๎ และเข๎าใจบริบทที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ของสังคมได๎ดี ปรับตัวได๎เวลาเข๎าสังคม บุคลิกภาพที่เหมาะสมวางตัวเหมาะสม กิริยามารยาทดี วาจา
ถ๎อยคํา เป็นคําบ๎านๆ ที่บํงบอกถึงความจรงิใจ ไมํเสแสร๎งแกล๎งทําซึ่งเปน็คุณลักษณะเฉพาะตน เป็นสิ่ง
ที่เรียกวํา พรสวรรค์ ผลงานที่ชัดเจน ความสามารถในการสื่อสารมีความสามารถในการครองใจคน 
และจิตใจดีโอบอ๎อมอารี มีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน โดยใช๎ศรัทธาจากผู๎นํากลุํมซึ่งเป็น
พระสงฆ์กํอน เริ่มจากการทําศรัทธา ไมํให๎ตกไปในการครองเพศบรรพชิตมีผลตํอการเรียกศรัทธาใน
การเป็นผู๎นํากลุํม  
 ๑.๔ ด้านปัญญาภาวนา  
 จากการให๎สัมภาษณ์ของผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ (Key-Informants Interview) ผู๎วิจัยสังเกต 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข๎อมูลและสรุปได๎นําเสนอเป็นประเด็นสําคัญๆ ของด๎านปัญญาภาวนา ดังตํอไปนี้ 

 ผู๎นําที่กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ จะมีแตํคนที่ความรู๎ไมํมากสํวนใหญํ ป ๗ เพราะวําคนที่มี
ความรู๎มาก ไมํรู๎ไมํทราบวําจะโกงกลุํมเมื่อไร คนที่มีความรู๎มาก โกงเกํง มีแผนการเยอะ  ไมํรู๎วําจะ
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เปลี่ยนตัวเลขอะไร อาจทําให๎ไมํรู๎ ตามไมํทัน๓๗เมื่อมีการไมํมาสํงเงินกู๎ เงินฝากก็จะมีวิธีการที่จะสื่อถึง
สมาชิกคนนั้นโดยการประชาสัมพันธ์ออกเสียงตามสาย ให๎รู๎สึกอายกันไป เป็นการใช๎กฎสังคม๓๘ผู๎นํา
กลุํมต๎องรู๎เรื่องเทคโนโลยี ล๎าสมัย ไมํมีการใช๎ของใหมํ คอมพิวเตอร์ ถ๎านํามาใช๎ได๎นะ ประหยัด
กําลังคนที่ต๎องจํายไปได๎เยอะ๓๙ผูน๎ําต๎องแสวงหาความรู๎เพิ่มเติม ใช๎ความรู๎ตํางๆนั้นนํามาแก๎ปัญหา คิด
เป็น แก๎ปัญหาเป็น ไมํหยุดอยูํกับที่โลกหมุนไปเรื่อย และที่สุดต๎องดับทุกข์ เพราะสัจจะสะสมทรัพย์
ตั้งอยูํในวัด๔๐ผู๎นําโดยคณะกรรมการ เวลามีปัญหาสมาชิกไมํมาสงํดอก กู๎ เงินตํางๆ ต๎องออกหน๎าแทน
เลย ไปตามสมาชิกคนนั้นมาพูดเจรจากันเพื่อความสบายใจของสมาชิก แตํวําคนไปตามเป็นกลาง
อาจจะโดนสมาชิก ดุพูดจาเสียดสี พูดจาไมํดีใสํ๔๑ทางกลุํมไมํมีทะเบียนคํ้าประกัน ทางกลุํมมีเพียง
คําพูดความจริงใจตํอกันถ๎าขาดตรงนี้ไปก็แยํ สัจจะความจริงใจตํอกลุํมชํวยเหลือเกื้อกูลกันกลมเกลียว
กัน สําคัญที่สุดก็คือสัจจะ ถ๎าขาดตรงนี้ไปทางกลุํมคงขัดข๎อง๔๒สร๎างกลุํมข้ึนมาโดยที่ได๎แนวคิดจาก
ไปดูงานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ของจังหวัดตราด โดยมีทํานพระอาจารย์สุบิน ปณีโต ๔๓ทางกลุํม
คณะกรรมการ ผู๎นําต๎อง อัพเดตข๎อมูล เหมือนกับระบบธนาคาร ๖ เดือนนานแล๎วมีปูาย
ประชาสัมพันธ์ต๎องดีมาก๔๔ผู๎นําต๎องทรงความรู๎เรื่องอะไรหลายอยําง ไมํ เฉพาะความรู๎ทางนักธรรม 
บาลี เทศน์อยํางเดียว ต๎องรู๎วิชาชีพการงานที่เป็นหน๎าที่ที่เกี่ยวพันกับคนในชุมชนบ๎าง เพื่อวิเคราะห์
ปัญหาถูก๔๕ผู๎นําถ๎ามีศีลดี คือ ความประพฤติอะไรอยํางอื่นก็ตามมา เชํน ความนําเช่ือถือ พูดจาอะไรมี
คนฟัง อยากทําตาม มีผลเยอะมาก สําคัญที่สุดผู๎นําต๎องแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าได๎บ๎าง๔๖

 

                                                             
๓๗สัมภาษณ์ นางนงคราญ น๎อยรุํง, คณะกรรมการติดตามหน้ีสิน วัดอัมพาพนาราม, ๙ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๓๘สัมภาษณ์ พระครูวาปีวชิโรภาส (วิแมน โอภาโส), ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดมุจจลินทร์ , 

๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๓๙สัมภาษณ์ นายสุมิตร แสงจันทร์ ผช.ผญ, คณะกรรมการกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดอัมพาพนาราม, 

๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๐สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์ ผิวบาง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ, ๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๑สัมภาษณ์ นางสายสวรรค์ สุทธิพรม , เหรัญญิก กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์วัดอัมพาพนาราม ,  

๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๒สัมภาษณ์ พระครูกิตติวชิรโสภิต (สมเกียรติ จตฺตาลโย), ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดอัมพา

พนาราม, ๗ กันยายน ๒๕๕๙.  
๔๓สัมภาษณ์ พระครูวิบูลสิทธิธรรม (วิบูล จนฺทธมฺโม), เจ๎าคณะอําเภอบางระกํา, ๔ กันยายน ๒๕๕๙.  
๔๔สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์จักกฤช ทสฺสนธมโม , เจ๎าคณะตําบลบางระกําเขต ๑, ๔ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๔๕สัมภาษณ์ พระครูอุภัยโกศล (เจริญ กิตฺติคุโณ), ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดกรับพวงเหนือ, 

๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๖สัมภาษณ์ นายเกษม ม่ันสุวรรณ, ประธานกลุํมสัจจะสะสม วัดหนองพยอม, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๖๖ 
 

 คุณลักษณะภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรมตามหลักภาวนา ๔ ผู๎ วิจัยพิจารณาจากการ
สัมภาษณ์ของผู๎ทรงคุณวุฒิจากการให๎สัมภาษณ์ของผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ (Key-Informants Interview) 
ต๎องมีวิธีที่จะปฏิบัติความรู๎ที่ตนมีตํอกลุํม ใช๎ความรู๎ที่มี และต๎องมีการแสวงหาความรู๎เพิ่มเติม คิดเป็น 
แก๎ปัญหาเป็น ดับทุกข์เป็น ต๎องเป็นผู๎รู๎ขําวสาร รู๎อาการคาดการณ์ในอนาคต ที่เรียกวําวิสัยทัศน์  นํา
ความรู๎ที่ได๎มาปรับใช๎ในการดําเนินชีวิต และกิจการทั้งหลายของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ และสามารถ
ถํายทอดขําวสารที่ตนเองได๎รับมา จากหนังสือ บุคคล และสื่อสิ่งอื่นๆ กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เป็นกลุํม
ที่กํอตั้งโดยชาวบ๎าน ในชุมชนชนบทบ๎านนอก มีพระสงฆ์ดํารงตําแหนํงเป็นประธานที่ปรึกษาบ๎าง เป็น
ประธานกลุํมบ๎าง ดังนั้นคณะกรรมการฝุายตํางๆ จึงเป็นคนในชุมชนไมํต๎องการคนที่มีความรู๎มาก 
ปริญญาตรี ครูที่เกษียนราชการ แตํต๎องการคนที่ไว๎วางใจ ได๎มีความรักหวงแหนในชุมชน ดังคําพูดที่
สะท๎อนให๎เห็นของผูใ๎ห๎ข๎อมลูสาํคัญ และมีกฎที่สังคมยอมรับกันในกลุํม คือ การลงโทษทางสังคม สิ่งที่
สําคัญอีกประการหนึ่ง ความสะดวกสบายด๎วยระบบเทคโนโลยี ก็มีสํวนเป็นความต๎องการ แตํวําความ
ต๎องการที่จะใช๎กําลังคนให๎มีสํวนรํวมในการทํางาน คือ คนในชุมชน โดยการมีสํวนรํวม  ของคนใน
ชุมชนเป็นความต๎องการของคนในชุมชนมากกวํา ดังนั้น สิ่งที่จําเป็นในการพัฒนาชุมชนให๎ยั่งยืน ผู๎นํา
ต๎องมีการแสวงหาความรู๎ เพิ่มเติม เพิ่มความรอบรู๎นําความรู๎เหลํานั้นมาใช๎พัฒนากลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์ โดยการศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนา แหลํงความรู๎ของการศึกษาปัจจุบันเปิดกว๎างมาก เชํน 
การศึกษาทางคณะสงฆ์ มหาวิทยาลัยสงฆ์ ที่มีห๎องเรียน หนํวยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขต 
เหมาะสมกับผู๎นําที่สํวนใหญํ เป็นพระภิกษุมากํอน รวมถึงเป็นศิษย์เกํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย รวมถึงสํงเสริมให๎คณะกรรมการ ได๎มีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มเติม การศึกษาดูงานกลุํม
อื่นก็มีสํวนทําให๎คณะกรรมการ ผู๎นํา ได๎นําความรู๎จากการดูงานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์กลุํมอื่น มา
พัฒนาตํอยอดข้ึนไปอีก นอกจากนั้น เมื่อมีการพัฒนาเพิ่มข้ึนดังที่กลําวมานี้ ชุมชนอื่นๆก็จะได๎นําไป
ดําเนินการโดยนําข๎อมูลของกลุํมที่พัฒนาแล๎ว เป็นกรณีศึกษา การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนที่เกิดจากกลุํม
สัจจะสะสมทรัพย์ สวัสดิการชุมชน ที่มีตั้งแตํเกิด แกํ เจ็บ ตาย ก็จะมี ข้ึน เจริญข้ึน อยํางมั่นคง
นอกจากนั้นผู๎วิจัยพิจารณาวํา การตัดสินใจของผู๎นําจะดําเนินการใดๆ ของกลุํมนั้นต๎องยึดหลัก
ประชาธิปไตย คือ มีการฟังเสียงสํวนใหญํที่ประกอบพร๎อมไปด๎วยความชอบธรรม ยุติธรรมมุํงการ
บริหารงานเพื่อสวํนรวมของกลุํม ผู๎นําแบบนี้มีทัศนคติตํอสมาชิกกลุํม คณะกรรมการ ผู๎รํวมงานตรงกัน
ข๎ามกับผู๎นําแบบแบบอํานาจนิยม หรืออื่นๆ ซึ่งผู๎นําแบบอํานาจนิยมจะยึดตนเองเป็นหลักศูนย์กลาง
ของอํานาจในการสั่งการทั้งมวลจะอยูํที่ผู๎นํา เพราะผู๎นําเช่ือวํา ภารกิจการงานตํางๆจะสําเร็จลุลํวงไป
ได๎ด๎วยความรู๎ความสามารถของตัวผู๎นําและประสบการณ์ 

 ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่ผู๎วิจัยวิเคราะห์ สรุปวํา เป็นภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรมที่เป็น
แบบประชาธิปไตยนั้น เพราะวํา กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์น้ันต๎องอาศัยสมาชิก ถึงจะบรรลุเปูาหมายได๎
ด๎วยความรํวมมือของทุกฝุาย ทุกความเห็นหรือการมีสํวนรํวมของสมาชิกทุกคนเป็นสิ่งที่มีคําและยัง



๑๖๗ 
 

ประโยชน์มหาศาลแกํกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ดังนั้นผู๎นํากลุํมสัจจะสะสะสมทรัพย์นั้นเวลาประชุม
ประจําเดือนหรือวําประชุมประจําปีเป็นต๎น จะเปิดโอกาสให๎กับผู๎ใต๎บังคับบัญชา คือ คณะกรรมการ 
สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เข๎าพบ หรือวําแสดงความคิดเห็น และมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ เพื่อ
กําหนดเปูาหมาย และวิธีการดําเนินงานตามแนวทางวัฒนธรรมของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่ตั้งข้ึน 
และผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรมนั้น ต๎องชักพาองค์กรให๎เคลื่อนไหวหรือ
กระทําการไปสูํเปูาหมายของกลุํมที่มีกฎระเบียบ เปูาหมายที่ตั้งไว๎รํวมกัน และต๎องกล๎าตัดสินใจ มี
ความสามารถในการแก๎ปัญหา รวมถึงมีการวางแผนลํวงหน๎าเพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง และเป็นผู๎มี
มคีวามสามารถในการวางระบบการทํางานจัดคนให๎เหมาะสมกับงาน ตามคณะกรรมการฝุายตํางๆ มี
ความสามารถในการจัดวางระบบการทํางาน เหมือนกับวํา ยืนอยูํที่สูง มองเห็นคนข๎างลําง อยูํใกล๎
มองเห็นที่ไกล อยูํไกลมองเห็นชัด หรือเรียกอีกอยํางหนึ่งวํา มองอยํางนก และทํางานเหมือนกับมด 
ปลวกที่คลุกคลีทั่วหมวดงาน เอากายใจและสํวนที่สูงสุด คือสมองเข๎าไปสัมผัสวางแผนงานได๎ชัดเจน 
จัดแผนงาน คน และการปลํอยกู๎ ฝาก สวัสดิการให๎เข๎าระบบกัน กระจายงานและมอบให๎เป็นการ
ตัดสินใจรํวมกัน เป็นคุณสมบัติที่สําคัญอีกประการหนึ่งของคุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์ และเมื่อเผชิญหน๎ากับปัญหาน้ัน ผู๎นําต๎องกล๎าตัดสินใจในบางเหตุการณ์ สถานการณ์ รูปการ
นั้นๆ และอาจจะไมํมีเวลาในการทบทนวนครุํนคิดมากนัก ผู๎นําต๎องตัดสนิใจทบทวนเลือกทางออกทาง
ใดทางหนึ่งที่แนํนอน และผู๎นําเชิงพฤติกรรมกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ประเภทนี้ยังนิยมการทํางานเป็น
กลุํม เมื่อเผชิญหน๎ากับปัญหามักจะขอความเห็นและมติจากที่ประชุมในการระดมความคิดเห็นในการ
แก๎ไขปัญหา 

 นอกจากนั้นจะเห็นได๎วํา นอกจากผู๎นํากลุํม ซึ่งรวมทั้งคณะกรรมการจะมีคุณลักษณะ 
กับการตัดสินใจที่เปน็ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นคุณลักษณะภาวะผู๎นํา  ที่แสดงออกด๎านปัญญา แสดงแบบ
ประชาธิปไตยสํงเสริมการปกครองให๎รูจ๎กัประชาธิปไตย ผู๎วิจัยมองวําเป็นสํวนหนึ่งของการทําให๎ชุมชน
เข๎มแข็งเพื่อที่จะไมํทําให๎เป็นข๎อครหาวํา คนในเมืองตั้งรัฐบาล คนชนบทล๎มรัฐบาลถือวําเป็นการ
ปลูกฝังทางตรงทางอ๎อมอีกอยํางหนึ่ง คุณลักษณะสํวนหนึ่งของภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรม ดังกลําวแล๎ว  
การออมชอมเจรจาด๎วยถ๎อยคําที่เป็นประโยชน์มุํงสูํประโยชน์ที่เห็นแกํกลุํม เป็นภาวะผู๎ นําเชิง
พฤติกรรมที่ผู๎นําที่คํานึงถึงผู๎อื่นเป็นหลักหรือมุํงคน เป็นผู๎นําที่มีพฤติกรรมตํอผู๎ตามในลักษณะของ
ความเป็นมิตร ไว๎วางใจ ให๎ความอบอุํน ประกอบด๎วยเมตตาก็มีสํวนสําคัญ ที่จะให๎ประโยชน์สํวนรวม 
คือการดํารงอยูํของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นคุณสมบัติที่โดดเดํน ที่เกิดจากการสังเกต
ของผู๎วิจัย ซึ่งอยูํนอกเหนือจากการตัดสินใจ ก็คือการปลุกจิตสํานึก เริ่มต๎นจากหมูํบ๎านที่วัดตั้งอยูํ 
พระสงฆ์จะแสดงธรรม  พูดคุยแนะนํา กระตุ๎นให๎เห็นประโยชน์ของการรวมกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ซึ่ง
เป็นภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรมการมุํงคํานึงถึงตนเองเป็นหลักหรือมุํงคน ในเวลาที่มีโอกาสประชุมกลุํม
สัจจะสะสมทรพัย์ เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งและสรา๎งพลงัตํอรองในการแก๎ไขปัญหาชุมชน ที่เกิดข้ึน เชํน 
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ปัญหาเรื่องปากท๎อง การไมํดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕  เริ่มตั้งแตํการพูดคุยถึงปัญหาความยากจนการ
ขาดเงินทุน การเป็นหนี้ และปัญหาชุมชนตํางๆ เชํน ขาดความเอื้อเฟื้อตํอกัน ของคนในชุมชน คนชรา 
เด็กปัญหายาเสพติด เป็นต๎น สิ่งเหลําน้ีถ๎าชุมชนรวมตัวกันได๎ ก็จะทําให๎หมูํบ๎านนําอยูํ มีเงินหมุนเวียน
ในชุมชนตนเองการแก๎ไขปัญหาเหลํานี้ด๎วยการนําวัฒนธรรม ความเอื้อ เฟื้อ เข๎ามาสูํชุมชนก็จะเกิด
ผลได๎เร็วโดยเอาเงินมาเป็นเครื่องมือ ทําให๎เกิดการชํวยเหลือกันในสังคม เป็นการให๎ทาน ชํวยเหลือ
ผู๎อื่นให๎พ๎นทุกข์  
 เป็นภาวะผู๎นําแบบมุํงที่คน (Employee Oriented) ให๎ความต๎องการและความแตกตําง
ระหวํางบุคคล คือ สมาชิกภายในกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ซึ่งก็คือ คนภายในชุมชน มีการปลุกเร๎ายั่วยุ
ให๎สมาชิกมีสํวนรํวมในการกําหนดเปูาหมาย คือ ความอยูํดีกินดี ทางกาย เมื่ออยูํดีกินดีแล๎ว ความ
ต๎องการการยอมรับจากหมูํชนในชุมชนที่รักษาศีลกันเพื่อจะได๎เป็นสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์  
 ที่ต๎องมีสัจจะก็เกิดข้ึน นํามาซึ่งความเป็นปกติจิตที่พร๎อมจะใช๎งาน สดใส เข๎ากับผู๎อื่นได๎ และเกิด
ปัญญา ที่จะพิจารณาแก๎ไขปัญหาที่เกิดข้ึนเฉพาะหน๎า รวมถึงการแนะนําสํงเสริมให๎คนในชุมชนรู๎จริง 
และสามารถเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเองให๎คนในชุมชนคิดเป็น ทําเป็น และที่สุดแก๎ปัญหาเองได๎ โดยการ
รวมกลุํม การสะสะสมทรพัย์ผสมผสานหลักธรรม เพื่อให๎คนอื่น คือ สมาชิกพ๎นจากความทุกข์ทางกาย 
ทางใจ ซึ่งเป็นบทบาทให๎การเรียนรู๎ และให๎คําปรึกษา ดังนั้น การปลุกจิตสํานึกของพระสงฆ์ ผู๎วิจัย
พิจารณาสรุป วิเคราะห์วํา ปรากฏในลักษณะคิดคํานึงถึงผู๎อื่นสูง เป็นการริเริ่มทางโครงสร๎าง คือ  
 ๑. การกระตุ๎นให๎ชุมชนตระหนักถึงปัญหาที่ชุมชนกําลังประสบอยูํ เชํน ความยากจน
และปัญหาความไมํเข๎มแข็งของชุมชน เป็นเสมือนการมุํงคน แสดงให๎เห็นถึงความเป็นมิตร เป็นการ
ปรึกษาหารือ รํวมกันกับผู๎ตามคือ สมาชิก ซึ่งเรียกได๎วํา เป็นพฤติกรรมภาวะผู๎นํา  
 ๒. การกระตุ๎นให๎เห็นถึงสาเหตุปัญหาและการเช่ือมโยงของปัญหาที่จะเกิดตามมา  

เหมือนกับวํา เป็นการวางแผน ซึ่งเป็นพฤติกรรมภาวะผู๎นําแบบที่มุํงงาน เพราะวําเมื่อคนในชุมชน คือ 
สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เห็นสาเหตุของปัญหาแล๎ว ก็จะเกิดการวางแผนรํวมกันวํา คุณต๎องเข๎า
มาเป็นสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อความเข๎มแข็งของชุมชนและตัวของสมาชิกกลุํมเอง 
 ๓. แนะนําวิธีการแก๎ปัญหาโดยการสร๎างศักยภาพของชุมชนผํานกระบวนการกลุํมสัจจะ
สะสมทรัพย์ซึ่งเป็นการ รวมกลุํมและรวมความคิดในการแก๎ปัญหา  เป็นเหมือนพฤติกรรมภาวะผู๎นํา 
แบบมุํงงาน ที่มีกองอํานวยการ ที่คอยแก๎ปัญหา กําหนดบทบาทผู๎ตามอยํางชัดเจน  
 ๔. กระตุ๎นให๎เห็นผลที่จะเกิดข้ึนกับกลุํมและชุมชนหลังจากการแก๎ไปปัญหาด๎วย
กระบวนการกลุํมมีการรวมกลุํมเพื่อแก๎ปัญหาสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต๎น
ของชุมชนที่เข๎มแข็งตํอไป เป็นการสนับสนุนผู๎ตามแบบมุํงคน 

 เป็นพฤติกรรมหรือการกระทําที่แบํงแยกระหวํางผู๎นําที่มีประสิทธิภาพและไมํมี
ประสิทธิภาพ โดยพฤติกรรมผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ผู๎วิจัยพิเคราะห์วํา เป็น ๒ แบบ คือ แบบมุํง
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งานกับแบบมุํงคน คือ มุํงให๎สมาชิกมีความเป็นอยูํดี ไมํมีหนี้สิน สามารถดําเนินชีวิตอยูํในสังคมแบบ
ปกติสุข สํวนแบบที่มุํงงานนั้น ผู๎วิจัยวิเคราะห์ สรุปวํา การให๎กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ดําเนินไปได๎  ใน
ทํามกลางความหลากหลายแหํงกองทุน ที่ผุดข้ึนตามมา เชํน กองทุนแมํของแผํนดิน กองทุนเงินล๎าน 
เป็นพฤติกรรมที่มุํงงาน เพื่อให๎กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ให๎คนเข๎าถึงสวัสดิการ
ชุมชน ชํวยเหลือกันยามเจ็บ ยามจน ยามจาก  และนอกเหนือจากนั้น ผู๎วิจัยพิจารณาวํา นอกจาก
ภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรม ที่แบบมุํงงาน แบบมุํงคน ยังมีความคิดเห็นอีกวํา  
 เป็นผู๎นําแบบมุํงสังคม ที่จะพยายามรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภาย ในกลุํม 
พยายามให๎สมาชิกกลุํมเห็นวําแตํละคนก็มีความสําคัญ และมีบุคลิกอบอุํน มีวิสัยทัศน์กว๎างไกล  
ที่ประกอบไปด๎วยความเมตตาการสงํเสริมใหชุ๎มชนมีกิจกรรมซึง่ถือวํา เป็นจุดเริ่มต๎นการสรา๎งศูนย์รวม
หรือสร๎าง ความสามัคคี โดยการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถสูง มีทักษะด๎านมนุษย์
สัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงานดี ในขณะที่กลุํมได๎ดําเนินกิจกรรมไปแตํละเดือนนั้น 
พระสงฆ์ที่เป็นประธานกลุํม จะใช๎โอกาสสํงเสริมคุณธรรมนี้เป็นการนําหลักศาสนาธรรมและหลัก
พัฒนาเข๎ามาประยุกต์ใช๎ในการดําเนินกิจกรรมของกลุํมได๎อยํางลงตัว หลักการพัฒนา คือ การสํงเสริม
กระบวนการเรียนรู๎ การทํางานเป็นทีม แกํคณะกรรมการฝุายตํางๆ โดยในวันที่กําหนดไว๎ในแตํละ
เดือน จะทําให๎กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เรียนรู๎ปัญหาและแก๎ไขปัญหาไปในตัวรวมทั้งการตรวจสอบกัน
และกันในชุมชนเองด๎วย หลักศาสนาเป็นการสํงเสริมคุณธรรม โดยการแทรกธรรมะให๎เป็นข๎อปฏิบัติ
ของกลุํม เชํน ใครไมํมีสัจจะ คือการไมํรักษาเกณฑ์ เชํน การขาดสํงเงินหุ๎นเป็นเดือนก็ต๎องเสียคําปรับ 
เป็นเสมือนกับวํา ขาดความขยันหมั่นเพียรในปัจจุบัน ขยันทํางานในชีวิตประจําวันของตนเอง 
เพื่อที่จะได๎มาซึ่งทรัพย์เพื่อนํามาใช๎ในการเก็บออม และใช๎เลี้ยงครอบครัว เป็นพฤติกรรมที่มุํงคน   
คือมีพฤติกรรมที่เอาใจใสํทุกข์สุข ชํวยเหลือสนับสนุนผู๎ตาม ทั้งเรื่องงาน และเรื่องสํวนตัว เปิดโอกาส
ให๎แสดงความคิดเห็นและมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ เป็นต๎น  
 ๒. ด้านคุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามหลักภาวนา ๔ 

จากการให๎สัมภาษณ์ของผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ (Key-Informants Interview) ผู๎วิจัย
สังเคราะห์ วิเคราะห์ข๎อมูล สรุปเป็นประเด็นสําคัญๆ ดังตํอไปนี้  
 ผู๎นําต๎องมีความตระหนักรู๎ กลุํมของตนเป็นเจ๎าของกลุํมเกิดความหวงแหน เลือกที่จะไมํ
ลําเอียงด๎วยอํานาจแหํงราคะ โมหะ โทสะ ทิฐิ อุทธัจจะ วิจิกิจฉา อนุสัย ออกไป พาไปด๎วยฉันทาคติ 
อันทําให๎เป็นพรรคพวก จึงจะได๎ช่ือวํา ผู๎นํา๔๗ นักปกครองที่ดี ต๎องดูที่ผู๎นํา ตํางคนตํางทําหน๎าที่ตรง

                                                             
๔๗สัมภาษณ์ พระครูวิบูลสิทธิธรรม (วิบูล จนทธมฺโม), เจ๎าคณะอําเภอบางระกํา ที่ปรึกษากลุํมสัจจะ

สะสมทรัพย์ วัดหนองพยอม, ๔ กันยายน ๒๕๕๙.   



๑๗๐ 
 

นี้๔๘ ผู๎นําคณะกรรมการต๎องมีสมุดบัญชี มาบวกมาลบแสดงให๎เห็นทุกเดือน สําคัญ คือตรวจสอบ  มี
บัญชีงบดุลทั้งปีสิ้นปีทางกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์จะแสดงให๎สมาชิกเห็นวํา ทําบัญชีงบดุลแล๎วแถลง๔๙ 
ทางกลุํมจะจัดประชุมประชุมใหญํ ทุกปีแถลงงบดุลวําปีนี้แถลงงบใหญํเทําไร รับผิดชอบตํอตัวเองและ
ก็ตํอกลุํมตํอสํวนรวม กลุํมสัจจะเป็นเงินของชาวบ๎าน คือ สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ดําเนินการ
กันเอง๕๐ จะไมํมีข๎าราชการเข๎าไปยุํงเกี่ยว ทางคณะกรรมการ บริหารเงินกันเอง ไมํใชํบุคคลภายนอก 
เพราะฉะนั้นการที่จะไปโกงกัน มีโอกาสน๎อยมาก๕๑ หากมีการโกงคณะกรรมการคนใดคนหนึ่งโกง
ข้ึนมาก็เหมือนกับการโกงชาวบ๎าน ก็จะอยูํในหมูํบ๎านไมํได๎  ใช๎หลักการมีสํวนรํวม๕๒ โดยยึดโยงกับ
ข๎อกําหนดสํวนของสมาชิกเป็นสํวนรํวม ใช๎การประชาสัมพันธ์ เสมือนถ๎าเกิดวํา ใครที่พร๎อมหรือวํามีกู๎
แล๎วไมํสํง เงินกู๎ตามทั้งคนกู๎แล๎วก็คนคํ้าประกัน ใช๎แบบประชาสัมพันธ์ออกเสียงตามสายเลย๕๓

 ทาง
กลุํมจะประกาศยอด อันนี้ก็ถือวําข้ันตอนดี ดีระดับหนึ่ง แตํจะให๎ดีก็ต๎องทุกเดือน ศีลธรรมนํากํอน 
กฎหมายตามหลัง หากวําเอาศีลธรรมไมํอยูํก็ต๎องขอแรงต๎องเอาศีลธรรมนํากฎหมาย๕๔กฎระเบียบ คือ 
ตั้งกฎเข๎ามาแล๎วต๎องปฏิบัติตาม คือ ๑๐ เดือน คือ ๑๐ เดือนทางกลุํมก็จะเข๎มแข็งตามที่วํา ตามกฎที่
ทางกลุํมตั้งข้ึนมา๕๕

 

จากคําให๎สัมภาษณ์ของผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ (Key-Informants Interview)  ผู๎ วิจัย
สังเคราะห์ วิเคราะห์ข๎อมูล พิจารณาวํา กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ เป็นกลุํมที่เกิดจากวิสัยทัศน์ของผู๎นํา 
วิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่เป็นคุณลักษณะสํวนหนึ่งของคุณลักษณะภาวะผู๎นําด๎านการเปลี่ยนแปลงตามหลัก

                                                             
๔๘สัมภาษณ์ พระครูอุภัยโกศล (เจริญ กิตฺติคุโณ), ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดกรับพวงเหนือ, 

๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๔๙สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์จักกฤช ทสฺสนธมโม , เจ๎าคณะตําบลบางระกําเขต ๑, ๔ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๕๐สัมภาษณ์ นายเกษม ม่ันสุวรรณ, ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดหนองพยอม, ๔ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๕๑สัมภาษณ์ นางสมพร บุตรเพชร, คณะกรรมการฝุายเงินก๎ู กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดหนองพยอม, 

๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๒สัมภาษณ์ พระครูกิตติวชิรโสภิต (สมเกียรติ จตฺตาลโย), ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดอัมพา

พนาราม, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๓สัมภาษณ์ พระครูวาปีวชิโรภาส (วิแมน โอภาโส), ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดมุจจลินทร์ , 

๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๔

 สัมภาษณ์ พระครูกิตติวชิรโสภิต (สมเกียรติ จตฺตาลโย), ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดอัมพา
พนาราม, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 

๕๕สัมภาษณ์ สุมิตร แสงจันทร์, ผช.ผญบ. คณะกรรมการกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดอัมพาพนาราม, 
๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
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ภาวนา ๔ ที่มองถึงอนาคต ด๎วยความเสียสละของคณะกรรมการที่เป็นผู๎นํา ผู๎ที่รู๎ปัญหาของชุมชน 
และเป็นการรวมตัวกันเพื่อความเข๎มแข็งของชุมชนในลักษณะของการพึ่งตนเอง คุณลักษณะภาวะ
ผู๎นําการเปลี่ยนแปลงตามหลักภาวนา ๔ ผู๎นําต๎องมีความสามารถสูง มีสติปัญญาไหวพริบปฏิภาณดี
และมีสมรรถนะในการทํางาน ต๎องมีความสามารถในด๎านการสื่อสารเป็นอยํางดี แก๎ปัญหาเฉพาะหน๎า
ได๎ดี รวมทั้งต๎องเห็นแกํประโยชน์สํวนรวม คือ กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ รวมทั้งการมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มี
ทักษะในการติดตํอประสานงานดี ทักษะทางสังคมเป็นอีกหนึ่งสํวน และวิสัยทัศน์ของตนที่มองเห็น
ภาพอนาคตข๎างหน๎า ของกลุํมวําจะดําเนินไปอยํางไรในทํามกลางการเปลี่ยนแปลง ภาพลักษณ์ของ
ผู๎นําที่ต๎องอยูํบนกองเงิน ผลประโยชน์ ต๎องออกมาดี นอกจากนั้นยังต๎องมีความสามารถในการติดตํอ
ประสานงาน กับหนํวยงาน ตํางๆ มีจิตอาสา และความเสียสละความสุขสํวนตน และวิสัยทัศน์ต๎อง
ประกอบด๎วยความซื่อสัตย์และความยุติธรรม มีวินัย มีความมั่นใจในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความ
อดทนอดกลั้น รวมทั้งความคิดเชิงสร๎างสรรค์  มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีเปูาหมายการดําเนินของ
กลุํมที่ชัดเจนและทิศทางมีทักษะทางสงัคมดี มีความยึดหยุํนสูง ในการออมชอมเวลาที่สมาชิกมีปัญหา
ในการสํงหุ๎น เงินที่กู๎ไปจากกลุํม  
 แตํมุํงองค์กร คือ กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ของตนที่ตั้งข้ึน โดยยึดวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่กลุํมตั้ ง ข้ึน ตลอดจนระเบียบข๎อบังคับของกลุํมเป็นหลักมีความมุํงมั่นให๎ได๎งาน  
ตามเปูาหมายที่วางไว๎ในแตํละเดือน จะให๎ความสําคัญในเรื่องที่เป็นประโยชน์แกํสํวนรวมมากกวํา
ความต๎องการสํวนตัว อํานาจหน๎าที่ ที่ทางกลุํมได๎ตั้งข้ึน รวมทั้งการเตรียมความพร๎อมยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง คุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ เริ่มมีการริเริ่มทําสิ่งใหมํๆ เพื่อ
เตรียมพร๎อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เชํน การเริ่มนําเทคโนโลยีใหมํๆ เข๎ามาใช๎ ตลอดจน
ขําวสาร มีมุมมองใหมํๆ  สร๎างจุดขาย เชํน พื้นที่วิจัยจังหวัดพิษณุโลก ผู๎นํากลุํมมีการเดินทางเผยแผํ
แนวคิดการจัดตั้งกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ให๎แกํพระสังฆาธิการเวลามีการอบรม พระสังฆาธิการ
ระดับประเทศ การใช๎กระแสสังคม ในอินเตอร์เน็ต เพื่อการประชาสัมพันธ์ กล๎าคิด กล๎าทํา พร๎อมที่จะ
ยอมรับการเปลีย่นแปลง ยอมรับสิ่งใหมํๆ ที่เข๎ามาเข๎าใจการเปลีย่นแปลงของโลกเข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา
เรียนรู๎ และเข๎าใจบริบททีเ่ปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของสงัคมได๎ดี ปรับตัวได๎เวลาเข๎าสังคม บุคลิกภาพที่
เหมาะสมวางตัวเหมาะสม กิริยามารยาทดี วาจาถ๎อยคํา เป็นคําบ๎านๆ ที่บํงบอกถึงความจริงใจ ไมํเส
แสร๎งแกล๎งทําซึ่งเปน็คุณลักษณะเฉพาะตน เป็นสิ่งที่เรียกวํา พรสวรรค์ ผลงานที่ชัดเจน ความสามารถ
ในการสื่อสารมีความสามารถในการครองใจคน และจิตใจดีโอบอ๎อมอารี มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
บริหารงาน โดยใช๎ศรัทธาจากผู๎นํากลุํมซึ่งเป็นพระสงฆ์กํอน เริ่มจากการทําศรัทธา ไมํให๎ตกไปในการ
ครองเพศบรรพชิตมีผลตํอการเรียกศรัทธาในการเป็นผู๎นํากลุํม 
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 ๒.๑ ด้านกายภาวนา  
โลกและเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอด ทางด๎านกายภาวนา คุณลักษณะภาวะผู๎นํา

กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืนตอนลําง ตามหลักภาวนา ๔ มีการพัฒนาความสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพอยํางไร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนั้น ผู๎วิจัยจะได๎นําเสนอเป็นประเด็น
สําคัญๆ ดังตํอไปนี้ 

ผู๎นําที่ดี คือ ผู๎นําแบบ Tranformal Leader Ship ผู๎นําที่ต๎องการเปลี่ยนแปลงระบบ 
ปรับเปลี่ยนจากภาคหนึ่งไปสูํอีกภาคหนึ่งเรียกวํา ผู๎นําแบบ Tranformal๕๖

 คุณสมบัติของผู๎นําที่ดีควร
เป็นผู๎ที่มีความรู๎ความสามารถในการทํางาน และมีทักษะด๎านความสัมพันธ์ระหวํางบคุคล จะทําให๎เกิด
ประสิทธิภาพในการทํางานซึ่งกํอให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํองค์การนั้นๆ๕๗บุคลิกภาพไมํจําเป็นอยูํที่
ความมั่นใจในตัวเอง และต๎องเป็นคนมีความจริงใจ มีคุณธรรมจริยธรรม มีเมตตา สามารถแก๎ปัญหา
เฉพาะหน๎าได๎ดี ทักษะทางสังคมต๎องดีมาก๕๘ผู๎นําทางด๎านกายภาวนา กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์อยูํ
ตํางจังหวัดต๎องมีความสุขที่ได๎อยูํทางกลางธรรมชาติ มีทัศนคติที่ดีในการที่ต๎องการให๎ชุมชนแข็งแรง 
รํางกายต๎องพร๎อมเพราะกลุํมมโีครงการหลายโครงการ เชํนโครงการศูนย์สาธิตการตลาด๕๙ต๎องทาํงาน
ได๎หลายอยํางทางด๎านการเกษตร เชํน โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ ธนาคารข๎าวสาร ทําอิฐบล็อก
ประสานรํางกายต๎องพร๎อมไมํเป็นโรคร๎ายแรงขัดตํอการทํางาน๖๐ 

จากคําให๎สัมภาษณ์ของผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ (Key-Informants Interview)  ผู๎ วิจัย
สังเคราะห์ วิเคราะห์ข๎อมูล พิจารณาวํา ภาวะผู๎นําด๎านการเปลี่ยนแปลงด๎านกายภาวนา เป็นผลมา
จากความเจริญก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี สิ่งเหลํานี้แสดงให๎เห็นถึงแนวโน๎มของการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่ดํารงอยูํแบบเดิมๆ ไมํมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การเข๎า
มาของกองทุนตํางๆ จากความชํวยเหลือจากทางภาครัฐ เชํน กองทุนเงินล๎าน กอ งทุนแมํ เป็นต๎น 
รวมถึงการสั่งงาน การดําเนินงานหลายข้ันตอน จะทําให๎กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ อยูํรอด ดํารงอยูํได๎

                                                             
๕๖สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง , ผู๎อํานวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (นานาชาติ), ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๗สัมภาษณ์ พระครูอุภัยโกศล(เจริญ กิตฺติคุโณ), ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดกรับพวงเหนือ, 

๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๕๘สัมภาษณ์ พระครูวาปีวชิรธรรม(วิแมน โอภาโส), ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดมุจจลินทร์ , 

 ๘ กันยายน ๒๕๕๙.  
๕๙สัมภาษณ์ พระครูวิบูลสิทธิธรรม(วิบูล จนฺทธมฺโม), เจ๎าคณะอําเภอบางระกํา ที่ปรึกษากลุํมสัจจะ

สะสมทรัพย์, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๖๐สัมภาษณ์ นายเกษม ม่ันสุวรรณ, ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดหนองพยอม, ๔ กันยายน 

๒๕๕๙. 
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ยาก ในอนาคตกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ตํางๆ ทั่วประเทศต๎องมีศูนย์กลางการติดตํอ  การประสานงาน
ทั้งในระดับจังหวัด ประเทศ รํวมมือกันเช่ือมโยงกันเป็นโยงใยเป็นเครือขําย ในขณะเดียวกันโครงสร๎าง
ภายในองค์กรก็ต๎องจะต๎องกระจายความสามารถในการการตัดสินใจให๎กับคณะกรรมการฝุายตํางๆ 
ให๎เพิ่มข้ึน และมีลําดับข้ันการดําเนินงานให๎น๎อยที่สุด และต๎องเปลี่ยนแปลงกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ให๎
รองรับและก๎าวหน๎าให๎ทันความเจริญก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีสิ่งตํางๆ เหลําน้ีล๎วนเป็นสิ่งที่ท๎าทายและ
มีอิทธิพลตํอความอยูํรอดและตั้งอยูํอยํางมั่นคง ของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ เพราะวําปัจจุบันมีแรง
กดดันที่ทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสภาพแวดล๎อมตํางๆ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ
รวดเร็ว กลุํมต๎องปรับตัวให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมภายนอก เพื่อสร๎างความ
ได๎เปรียบในการแขํงขันกับกองทุนอื่นๆ ที่เกิดข้ึนจากภาครัฐ หรือวํา หนี้นอกระบบที่เป็นตัวแทรกซ๎อน 
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ ผู๎วิจัยมองวําผู๎นํา พร๎อมทั้งคณะกรรมการ จึงมีโครงการดําเนินงาน ลด
รายจํายกับคนในชุมชน เชํน โครงการฌาปนกิจหมูํบ๎าน ศูนย์สาธิตการตลาด ร๎านค๎าชุมชน เป็นการ
ปลูกฝังเยาวชนให๎เข๎ามาเรียนรู๎การออม เป็นการมุํงเปูาการพัฒนาคนในชุมชนที่ทํามาหากินเลี้ยงชีพที่
สุจริต ไมํเบียดเบียนกํอเวรภัยทําลายผู๎อื่นและสิ่งแวดล๎อม เป็นการทํามาหาเลี้ยงชีพที่ชํวยแก๎ปัญหา
ให๎แกํคนในชุมชน ที่สามารถสร๎างสรรค์เกื้อกูลสังคม และธรรมชาติ 
 ๒.๒ ด้านศีลภาวนา  
 คุณลักษณะภาวะผู๎นําด๎านการเปลี่ยนแปลง ตามหลักภาวนา ๔ ด๎านศีลภาวนานั้นผู๎วิจัย
ได๎วิเคราะห์ สังเคราะห์ข๎อมูล เป็นประเด็นสําคัญๆ ดังตํอไปนี้  

 บรรทัดฐานที่ผู๎นํากลุํม คณะกรรมการที่แสดงความโปรํงใสเรื่องบัญชี นั้นรวมถึงการเริ่ม
ที่ตนวางตัวให๎โปรํงใส ไมํลึกลับให๎สมาชิกติดตํอได๎งําย เป็นสิ่งที่คุณลักษณะอีกอยํางหนึ่ง๖๑

 

หากผู๎นําต๎องเลือกที่จะไมํมีอคติ ตํอสมาชิกของกลุํม ต๎องลําเอียงเพราะชอบ เพราะ
พอใจ หรือเพราะรักในผู๎นั้น เลือกที่จะไมํลําเอียงด๎วยอํานาจแหํงราคะ โมหะ โทสะ ทิฐิ อุทธัจจะ 
วิจิกิจฉา อนุสัย ออกไป พาไปด๎วยฉันทาคติ อันทําให๎เป็นพรรคพวก จึงจะได๎ช่ือวํา ผู๎นํา นักปกครองที่
ดี๖๒ผู๎นํารวมถึงคณะกรรมการต๎อง มีคุณธรรมประจําใจ คือ ความซื่อสัตย์ ตํอตนเองและตํอกลุํม๖๓ 
ความอดกลั้นก็ต๎องมี บางทีคณะกรรมการโดนตํอวํามา ยกตัวอยําง ตัวผู๎พูดเอง ไปทวงเขาทําหน๎าที่
เป็นเหรัญญิก และคณะกรรมการฝุายทวงหนี้ เขาติฉินนินทา ไมํได๎โต๎ตอบกลับ เห็นแกํผลประโยชน์

                                                             
๖๑สัมภาษณ์ พระครูกิตติวชิรโสภิต (สมเกียรติ  จตฺตาลโย) , ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์  

วัดอัมพาพนาราม, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๖๒สัมภาษณ์ พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ), เจ๎าอาวาสวัดสวนแก๎ว, ๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๖๓สัมภาษณ์ นางสมพร บุตรเพชร, คณะกรรมการฝุายเงินก๎ู กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดหนองพยอม, 

๓ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๗๔ 
 

กลุํม๖๔ผู๎นําต๎องคํานึงถึงวิถีชีวิตการปฏิบัติตัวในเรื่อง เศรษฐกิจ จิตใจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล๎อม
พร๎อมกันไปเป็นเรื่องเดียวกัน นับวําเป็นเรื่องดีแกํสังคมหรือชนบทไทย๖๕การตั้งกลุํมขึ้นมา ก็เพื่อสอน
สมาชิกทางอ๎อมให๎รู๎จักประหยัด สะสมเก็บออมทรัพย์ ให๎มีเงินทุน สนับสนุนการประกอบอาชีพ๖๖

ตั้งแตํตั้งกลุํมมาอีกจุดประสงค์หนึ่ง ก็เพื่อให๎คนเข๎าวัด ไมํหํางวัด ให๎คนรักวัด มีความคิดวํา วัดนี้เป็น
สํวนหนึ่งของเขา เมื่อกํอนไมํมีกลุํมวันพระอาหารไมํพอฉัน เดี๋ยวนี้เต็ม วัดมีงานประจําปี มีเจ๎าภาพโรง
ทานเยอะ ๒๐-๓๐ ร๎าน๖๗   

จากคําให๎สัมภาษณ์ของผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ (Key-Informants Interview)  ผู๎ วิจัย
สังเคราะห์ วิเคราะห์ข๎อมูล พิจารณาวํา ผู๎นําต๎องตั้งตนอยูํในฐานะของผู๎ใหญํ ในชุมชนที่เป็นผู๎นําแบบ
เป็นทางการ คุณสมบัติของผู๎นําที่เป็นทางการ คือ การปกครองดูแลคนอยํางซื่อตรงในฐานะที่เป็น
ผู๎ปกครองคนหมูํมากหากเลือกที่รัก มักที่ชัง เลือกพวกพ๎องของตนเอง ก็จะทําให๎เสียการปกครอง 
เพราะวําตั้งอยูํในอคติ ๔ ความเคารพตํางๆก็อาจลดลง ความอดทน อดกลั้น ตํอความยากลําบาก
นับวําเป็นสิ่งที่ดีแล๎ว แตํสิ่งที่ดีกวําก็คือ ความอดทนตํอความเจ็บซ้ําน้ําใจที่เกิดข้ึนเพราะวํา เกิดจาก
การดําวํา กลําวร๎ายในข๎อที่ไมํเป็นจริง การคํานึงถึงผลประโยชน์ของกลุํมเป็นสิ่งที่สําคัญ เพราะวําหาก
ไมํมีฝุายใด ฝุายหนึ่งยอม ความแตกแยกก็อาจจะเกิดข้ึนเพราะความทะเลาะ เบาะแว๎ง  การวางตัว
เป็นสิ่งที่สําคัญ การจะชักนําให๎คนอื่นเช่ือถือ สร๎างศรัทธาให๎เกิดข้ึนกับอีกคนนั้น เป็นสิ่งที่ไมํได๎ทําได๎
งํายเพราะต๎องใช๎เวลา กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ต๎องตั้งอยูํบนความสันโดษ ความพอเพียงเป็นหนทาง
เลือกที่นําไปสูํการพัฒนาชนบทให๎ยั่งยืน แตํวําหากผู๎นํา คณะกรรมการ ฟุูงเฟูอเหํอเหิม ใช๎มีราคาแพง 
เกินรายได๎ ทําให๎เป็นที่พูดจาสนทนาแกํสมาชิกในเรื่องเหลําน้ีได๎ ดังนั้น ผู๎นํา คณะกรรมการต๎องดํารง
ตนเป็นตัวอยําง การดําเนินชีวิตผู๎นําต๎องทุํมเท ทั้งการปฏิบัติตน ทุกขณะ ให๎สอดคล๎องกับวิถีชีวิตใน
ชุมชนเพื่อให๎คนในชุมชนถือเป็นทิฏฐานุคติ ดําเนินชีวิตประพฤติตาม คนในชุมชนก็จะเกิดเป็น
แบบอยํางทั้งสมาชิกและผู๎ใต๎บังคับบัญชา เวลาปฏิบัติงานด๎วยกันเอง คนสําคัญที่สุดในการพัฒนา
ชุมชนให๎ยั่งยืน เพราะวําปัจจุบันวัฒนธรรมทางการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไป ชุมชนมีความแทรกซ๎อน
เกิดข้ึน ที่มีผลกระทบตํอการดําเนินงานของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ดังเชํนเวลาสํงเงินกู๎ ที่สมาชิกกลุํม

                                                             
๖๔สัมภาษณ์ นางสายสวรรค์ สุทธิพรม , เหรัญญิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์  วัดอัมพาพนาราม ,  

๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๖๕สัมภาษณ์ พระครูวิบูลสิทธิธรรม (วิบูล จนฺทธมฺโม), เจ๎าคณะอําเภอบางระกํา ที่ปรึกษากลุํมสัจจะ

สะสมทรัพย์ วัดหนองพยอม, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๖๖สัมภาษณ์ พระครูวาปีวชิรธรรม(วิแมน โอภาโส), ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดมุจจลินทร์ ,  

๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๖๗สัมภาษณ์ พระครูกิตติวชิรโสภิต (สมเกียรติ จตฺตาลโย), ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์วัดอัมพา

พนาราม, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๗๕ 
 

สัจจะสะสมทรพัย์กู๎ไปมพีํอค๎าเงนิกู๎คนกลางนําเงนินอกระบบมาให๎กู๎อัตราดอกเบี้ยร๎อยละ ๑๐-๒๐ ตํอ
วัน เข๎ามาให๎กู๎รอเวลาสมาชิกมาสงํภายในวัด มาให๎สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ที่มีปัญหากู๎ยืมไปสํง
ต๎น และเมื่อสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์สํงคืนเงินกู๎แล๎ว ก็จะมีโอกาสโอกาสได๎กู๎ยืมเงินสวัสดิการ
เพื่อไปใช๎ในชีวิตประจําวัน และสํงคืน เงินกู๎พํอค๎าเงินกู๎นอกระบบ ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรั พย์ 
คณะกรรมการกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์จึงได๎นําเงินกองทุนสวัสดิการของทางกลุํมไปให๎สมาชิกกู๎ยืมใน
อัตราดอกเบี้ยที่น๎อยกวํามาก เชํน ร๎อยละ ๒-๓ บาท  

ดังนั้น การที่ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ประพฤติ ปฏิบัติเชํนนั้นตรงตํอความต๎องการ
ของคนในชุมชนที่เป็นสมาชิก ได๎พัฒนาคุณธรรม คุณภาพชีวิตให๎ดีข้ึน มีเงินทุนขอกู๎ไปทําทุน ดําเนิน
ชีวิต เชํน การศึกษาของบุตรธิดา นําไปซื้อปุ๋ยยาฆําแมลง นอกจากนั้นแล๎วเป็นการได๎รับเงินปันผล 
เพราะวําการเข๎าเป็นสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีการออมเงิน นอกจากนั้นทางกลุํมมีโครงการ
หลายโครงการ ทางการเกษตร เชํน โรงสีข๎าวชุมชน ธนาคารข๎าวสาร เพาะเห็ดฟาง ทําให๎สมาชิกใน
ชุมชนได๎เฉลี่ยลดต๎นทุนการผลิต ประหยัดรายจําย เป็นการเรียนรู๎การจัดการ ดังคําพูดคติเตือนใจทาง
กลุํมที่ผู๎วิจัยได๎พบเห็นเมื่อลงพื้นที่วํา “คนท่ีอยู่ใกล้เราไม่ช่วย แต่กลับไปช่วยคนท่ีอยู่ไกลๆ เมื่อเรา
เป็นทุกข์ด้วยเรื่องใดๆ ผู้ช่วยเราก็คือคนอยู่ใกล้เราเอง” 

๒.๓ ด้านจิตตภาวนา  
คุณลักษณะภาวะผู๎นําด๎านการเปลี่ยนแปลง ตามหลักภาวนา ๔ ด๎านจิตตภาวนานั้น

ผู๎วิจัยได๎วิเคราะห์ สังเคราะห์ข๎อมูล เป็นประเด็นสําคัญๆ ดังตํอไปนี้ 
ภูมิหลังของผู๎บรหิารสําคัญต๎องอายุ ๔๐ ข้ึนไปเป็นชํวงเวลาที่เหมาะสม เพราะบํงบอกถึง

ความสามารถ ประสบการณ์ วุฒิภาวะทางการควบคุมอารมณ์ และผลงานทางการบริหารงาน ถ๎าอายุ
น๎อยกวําน้ีจะมีอุปสรรคด๎านการบริหารเรื่องความอาวุโส การบังคับบัญชาผู๎รํวมงานที่มีอายุมากกวํา 
๖๘ผู๎นําต๎องยืดหยุํน รวมถึงคณะกรรมการ ไมํอยากฟูองร๎องดําเนินคดี เพราะคนบ๎านเดียวกัน ทางกลุํม
มีปัญหาเรื่องการกู๎แล๎ว ไมํใช๎คืนบ๎าง แตํคณะกรรมการต๎องคํอยๆเจรจามีฝุายคณะกรรมการตรงจุด
นี้๖๙ผู๎นําต๎องเอาเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ๎ามาแก๎ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในชนบทโดย
การรวมกลุํมทํากิจกรรมกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ เพื่อพัฒนาคุณธรรม คุณภาพชีวิตครบวงจร๗๐ 

                                                             
๖๘สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง , ผู๎อํานวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (นานาชาติ), ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๖๙สัมภาษณ์ นางสายสวรรค์ สุทธิพรม , เหรัญญิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดอัมพาพนาราม, ๙ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๗๐สัมภาษณ์ พระครูวิบูลสิทธิธรรม (วิบูล จนฺทธมฺโม), เจ๎าคณะอําเภอบางระกํา ที่ปรึกษากลุํมสัจจะ

สะสมทรัพย์, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๗๖ 
 

จากคําให๎สัมภาษณ์ของผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ (Key-Informants Interview)  ผู๎ วิจัย
สังเคราะห์ วิเคราะห์ข๎อมูล พิจารณาวํา ปัจจุบันจะทราบกันดีทางหน๎าหนังสือพิมพ์ มีขําวสารเกี่ยวกับ
ชาวนา ราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ่า ปุ๋ยมีราคาแพงกวําข๎าว อัตราการวํางงานเพิ่มข้ึน รวมถึงการ
หยําร๎าง สิ่งเหลํานี้มีผลกระทบตํอกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์โดยตรง เพราะวําสมาชิกสํวนใหญํอยูํใน
ชุมชน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ต๎องกู๎เงินสวัสดิการไปประกอบการลงทุน การวํางงานทําให๎คน
กลับไปอยูํที่ตํางจังหวัดกันมากข้ึน การหยําร๎างทําให๎ลูกชาย ลูกสาวต๎องอยูํกับยาย ปูุยํา ตายาย ใน
ชุมชนชนบทเพื่อประหยัดคําใช๎จําย สิ่งเหลําน้ีมีผลกระทบตํอการเปลี่ยนแปลง  ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์(Chang Agent) เป็นบุคคลหรือกลุํมที่รับผิดชอบแสดงภาวะผู๎นําในการเปลี่ยนแปลงแบบแผน
พฤติกรรมที่เป็นอยูํของบุคคลอื่นที่อยูํในชุมชน(Community) ตามที่กลําวไว๎ข๎างต๎น  

ด๎วยคําพูดที่ผู๎วิจัยพบอยูํบํอย จากการให๎คําสัมภาษณ์ของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องหรือ คําขวัญ
คติเตือนใจ ที่กลุํมตั้งข้ึน นั่นก็คือ รักกันฉันพี่น๎อง ดีกวําเงินทองเป็นไหนๆ เป็นวิสัยทัศน์ของผู๎นํากลุํม
สัจจะสะสมทรัพย์ทางอ๎อมที่ต๎องการให๎ พระกับชาวบ๎านมีความเคารพเลื่อมใสศรัทธากันมากข้ึน 
ชาวบ๎านที่ไมํทําบุญที่วัดก็กลับมาทําบุญ ลดปัญหาความขัดแย๎งที่เกิดจาก ความคิดทางการเมือง
ท๎องถ่ินที่มีความเห็นไมํตรงกัน นอกจากที่กลําวมาผู๎วิจัยมองวํา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การผลิตของที่
ระลึก การรับชํวงการผลิตทางการเกษตรเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ ทําให๎การพัฒนาชุมชนในพื้นที่การศึกษา
ไปสูํความยั่งยืน เป็นการเตรียมตัว เตรียมความพร๎อมของสถานการณ์และบุคคลให๎เกิดความต๎องการ
เปลี่ยนแปลง เพราะวําหากผู๎นํากลุํมสจัจะสะสมทรัพย์ มีภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงจะมองไปข๎างหน๎า 
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และเปิดรับแนวความคิดใหมํ ในขณะที่ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่รักษา
สภาพการทํางาน ความคิดแบบเดิมปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง และมีความสุขอยูํกับสภาพแบบเดิมที่
เป็นอยูํในปัจจุบันปรากฏอยํางชัดเจนแล๎ววํา การทํางานสมัยใหมํต๎องการผู๎นําการเปลี่ยนแปลงในการ
ทํางานทุกระดับ เพราะวําภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง จะเปน็คนที่เช่ือมั่นในความสามารถ และมีความ
ปรารถนาที่จะจัดการกับความเสี่ยง และจะฉวยโอกาส มีความคาดหวังกับสิ่งที่อยูํเหนือความคาดหวัง
ของคนอื่น ทําให๎สิ่งตํางๆเกิดข้ึน ซึ่งจะแตกตํางกับการบริหารแบบสภาพเดิม ที่ถูกท๎าทายตํอการโดน
คุกคามการเปลี่ยนแปลงอยูํเสมอ และถูกรบกวนโดยความไมํแนํนอน ชอบคาดทํานาย สนับสนุกการ
บริหารแบบเดิมๆ รอสิ่งๆตํางที่จะเกิดข้ึน 

๒.๔ ด้านปัญญาภาวนา 
จากคําให๎สัมภาษณ์ของผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ (Key-Informants Interview)  ผู๎ วิจัย

สังเคราะห์ วิเคราะห์ข๎อมูล สรุปเป็นประเด็นสําคัญดังตํอไปนี้ 



๑๗๗ 
 

การมีวุฒิการศึกษาทั้งทางโลกทางธรรมเป็นสิ่งที่ดี การบริหารกลุํม ยิ่งสูงยิ่งดี เพราะวํา
สมาชิกจะเช่ือศรัทธา เวลาสนทนาพูดอะไร๗๑ ผู๎นําต๎องเป็นผู๎ที่มีความสามารถสูง มีสติปัญญาไหวพริบ
ปฏิภาณดีมีสมรรถนะในการทํางาน ต๎องมีความสามารถในด๎านการสื่อสารเป็นอยํางดี แก๎ปัญหา
เฉพาะหน๎าได๎ดี๗๒ด๎านปัญญาภาวนา ผู๎นํา คณะกรรมการต๎องมองไปในอนาคต  เพื่อให๎คนอื่นข้ึนมา
ทดแทน ทางกลุํมที่ดําเนินการอยูํมีโครงการศึกษาดูงานของพระภิกษุสามเณร และของกลุํมเยาวชน
สํงเสริมให๎มกีารออม ช้ีให๎บุคคลดูเป็นตัวอยําง๗๓กลุํมที่ตั้งอยูํมีคุณประโยชน์ งานศพหากร๎านค๎า ทราบ
วํา คนที่เสียชีวิตเป็นสมาชิก ร๎านค๎าให๎สินเช่ือ เพื่อนําของไปรํวมงานศพได๎ แม๎วําราคาของโดยรวม 
๒๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ เพราะทางร๎านทราบวํา ทางกลุํมมีสวัสดิการเงินปันผลให๎๗๔ผู๎นํา คณะกรรมการ
ต๎องรํวมปรึกษา รํวมแก๎ปัญหา รํวมพัฒนา ใช๎หลักธรรม เพื่ออนาคตชนบทไทย๗๕กลุํมที่ตั้งข้ึน เป็น
ประโยชน์แกํสมาชิกคือ ฝากได๎รับเงินปันผล ขัดสนหรือลงทุนขอกู๎ได๎ ให๎สวัสดิการแกํสมาชิก ลด
ต๎นทุนการผลิต ประหยัดรายจําย๗๖ 

จากคําให๎สัมภาษณ์ของผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ (Key-Informants Interview)  ผู๎ วิจัย
สังเคราะห์ วิเคราะห์ข๎อมูล พิจารณาวํา 

เทคโนโลยีสํงผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานและโครงสร๎างกลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์ อาทิ เครื่องอุปกรณ์มีราคาถูกลงและมีประสิทธิภาพในการทํางานบันทึกได๎ดี สามารถทํางาน
แทนคนได๎หลายคนและมีความสามารถมากในการจดบันทึกข๎อมูล อีกประการหนึ่งคอมพิวเตอร์
สามารถทําให๎สามารถเข๎าถึงข๎อมูล ขําวสาร ได๎อยํางรวดเร็วและถูกต๎องปัจจุบันเป็นยุคที่รัฐบาลผําน
มาหลายๆ รัฐบาล มักจะผุดโครงการประชานิยมข้ึนมาเป็นจํานวนมาก เพื่อหวังผลทางการเมือง
มากกวํา ความพัฒนาชุมชนอยํางยืน ผู๎ วิจัยมีความเห็นเชํนนั้น เชํน กองทุนเงินล๎าน เช็คชํวยชาติ 
กองทุนแมํของแผํนดิน ซึ่งมีผลกระทบตํอกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ต๎องพัฒนา 

                                                             
๗๑สัมภาษณ์ พระครูอุภัยโกศล (เจริญ กิตฺติคุโณ), ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดกรับพวงเหนือ, 

๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๗๒สัมภาษณ์ พระครูวิบูลสิทธิธรรม (วิบูล จนฺทธมฺโม), เจ๎าคณะอําเภอบางระกํา ที่ปรึกษากลุํมสัจจะ

สะสมทรัพย์ วัดหนองพยอม, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๗๓สัมภาษณ์ พระครูอุภัยโกศล (เจริญ กิตฺติคุโณ), ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดกรับพวงเหนือ, 

๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๗๔สัมภาษณ์ พระครูกิตติวชิรโสภิต (สมเกียรติ จตฺตาลโย) , ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์  

วัดอัมพาพนาราม, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๗๕สัมภาษณ์ พระครูวิบูลสิทธิธรรม (วิบูล จนฺทธมฺโม), เจ๎าคณะอําเภอบางระกํา ที่ปรึกษากลุํมสัจจะ

สะสมทรัพย์ วัดหนองพยอม, ๔ กันยายน ๒๕๕๙.  
๗๖สัมภาษณ์ นายเกษม ม่ันสุวรรณ, ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดหนองพยอม, ๔ กันยายน 

๒๕๕๙. 



๑๗๘ 
 

โดยเฉพาะผู๎นําต๎องเผชิญกับเรื่องเหลํานี้  และจากการลงพื้นที่เก็บข๎อมูลทั้งทางด๎านปริมาณ  และ
คุณภาพ ทั้งสองครั้งผู๎วิจัยวิเคราะห์ สรุปวํา สิ่งที่เห็นเดํนชัดที่ มีอยูํในตัวแล๎วของผู๎นํา คือ การ
ประพฤตินํา ทําให๎สมาชิดดูเป็นตัวอยํางนั่นก็คือ เรื่องของ อปริหานิยธรรม คือ ข๎อปฏิบัติที่ไมํเป็นไป
เพื่อความเสื่อม คือ เป็นไปฝุายเดียว การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ มาแปลงสูํการปฏิบัติให๎เห็นผลเป็น
รูปธรรม โดยกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ในพื้นที่ที่ศึกษาครั้งนี้ คือ จังหวัดพิษณุโลก กําแพงเพชร ได๎จัดให๎
มีการประชุมรํวมกัน ๒ รูปแบบ คือ  

๑) การประชุมของสมาชิกกลุมํทกุเดือน ในวันทําการของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ จังหวัด
พิษณุโลก วัดหนองพยอม ตําบลชุมแสงสงคราม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก จะทําการประชุม
วันอาทิตย์แรกของเดือน สํวนวัดอัมพาพนาราม ตําบลวังไทร อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 
จะประชุมกันทุกวันที่ ๙ ของเดือน เพราะวําเป็นวันเริ่มตั้งกลุํม สมาชิกจะนําเงินมาสํงสัจจะสะสม
ทรัพย์ และมารํวมกิจกรรมทุกเดือน แม๎วําติดธุระจําเป็นที่ไหนๆ เจ๎าอาวาส หรือวํา คณะกรรมการ
กลุํมที่เป็นผู๎บริหาร ตลอดถึงสมาชิกทุกคนจะมาสํงเงินตํางๆ คณะกรรมการก็จะถือโอกาสประชุม
สมาชิกกลุํมทุกคน ด๎วย วิธีการประชุมประจําเดือน คือ ระหวํางที่สมาชิกรํวมกิจกรรมของกลุํมซึ่งเริ่ม
เปิดทําการตั้งแตํเวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น.เมื่อถึงเวลา กํอนเริ่มประชุม พระสงฆ์ผู๎เป็นผู๎นํา ผู๎เป็น
ประธานในที่ประชุมกลุํม คณะกรรมการทุกฝุายจะอธิบายให๎ทราบวํา การประชุมหรือพูดคุยกันเรื่อง
ขําวสาร พร๎อมทั้งสอดแทรกเรื่อง ธรรมะ ข๎อปฏิบัติการดําเนินชีวิต เชํนจะอธิบายให๎ทราบวํา  
การประชุมหรือการพูดคุยกันบอํยๆนี้เพื่อความเจริญของกลุํมหรือหมูํบา๎นชุมชนของตน เพราะสมาชิก
กลุํมจะได๎ทราบวํา ความเป็นไปของกลุํมเป็นอยํางไรบ๎าง รู๎วํากลุํมมีเงินเทําไร ใครขาดสํงเทําไรบ๎าง 
แล๎วทางกลุํมได๎จํายสวัสดิการชํวยเหลอืใครไปบา๎ง และสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์จะได๎เสนอความ
คิดเห็นเพื่อพัฒนากลุํมเทําที่ตนเห็นสมควรวํา เป็นข๎อเสนอที่ดีงาม เป็นต๎น 

๒) การประชุมประจําปี คือ วันที่ครบรอบการกํอตั้งกลุํมในแตํละปี คือ วันครบรอบการ
กํอตั้งกลุํมในแตํละปี เป็นวันประชุมใหญํประจําปีของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ทั้งสองแหํง โดยในวัน
ประชุมใหญํประจําปีพระสงฆ์ประธานที่ปรึกษากลุํมจะเข๎ารํวมประชุมด๎วย วิธีการในการประชุม คือ 
หากตรงวันพระ หรือไมํตรง สมาชิกทุกคนจะนําอาหารคาวหวาน มาถวายพระสงฆ์รํวมกันด๎วย แล๎ว
คณะกรรมกลุํมจะอธิบายสรุปผลการดําเนินงานของกลุํมในรอบ ๑ ปี ให๎สมาชิกกลุํมฟัง ซึ่งสมาชิก
กลุํมทุกหลังคาเรือนต๎องเข๎ารํวมประชุม หลักจากที่พระสงฆ์ประธานที่ปรึกษากลุํมบรรยายเรื่อง
แนวคิด การจัดต้ังกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ อุดมการณ์ของกลุํม หลักการดําเนินงานของกลุํมและอธิบาย
หลักธรรมในการดําเนินงานของกลุํมให๎สมาชิกฟังซ้ําอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นการทบทวนความคิด และ
เปิดโอกาสให๎สมาชิกและคณะกรรมการได๎สอบถามหรือระบายความรู๎สึกเรื่องการดําเนินงานของกลุํม 
เพื่อเป็นการตอกย้ําแนวความคิด อุดมการณ์ หรือเพื่อกลํอมเกลาจิตใจของสมาชิกกลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์ทุกคนให๎มีหลักยึดในการดําเนินงานของกลุํม ต๎องเป็นไปในทิศทางที่ วําธรรมนําเงิน  



๑๗๙ 
 

การชํวยเหลือเกื้อกูลกัน ในยามเจ็บ ยามจน ยามจาก คือ ให๎สมาชิกมีความเห็นตรงกันวํา กลุํมสัจจะ
สะสมทรัพย์น้ันมีเปูาหมาย อุดมการณ์ ที่สําคัญคือ การพัฒนาคนให๎มีคุณธรรม อยูํรํวมกันอยํางสงบ
สุขและชํวยเหลือกันเป็นสําคัญ ไมํได๎มีเปูาหมายวํา ต๎องมีทุนมากเหมือนธนาคาร และการทํางานกลุํม 
คือ การปฏิบัติธรรมรํวมกัน เพราะกิจกรรมตํางๆ ตั้งแตํการสะสมทรัพย์ การพิจารณาปลํอยกู๎ และ
การรํวมกิจกรรมของกลุํม  เป็นเรื่องเน๎นย้ําให๎สมาชิกทุกคนได๎ปฏิบัติตามหลักธรรม ตํอจากนั้น  ก็จะมี
การเลือกและแตํงตั้งประธานกลุํม ผู๎บริหาร คณะกรรมการฝุายตํางๆ  

รวมทั้งได๎มีการนํามติที่ประชุมมาให๎สมาชิกได๎แสดงความเห็นรํวมกัน จะมีการลดเพิ่ม
หรือแก๎ไขในข๎อใดหรือไมํ เพื่อให๎เหมาะสมกับวิถีชีวิตหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 
เพื่อให๎กลุํมได๎ดําเนินการตํอไปได๎ ในกรณีนี้ที่พื้นที่ศึกษา ทั้ง ๒ กลุํม พระสงฆ์เป็นที่ปรึกษา ประธาน
กลุํม การสร๎างความเช่ือถือให๎กับสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ กลุํมมีความเช่ือมั่นในการดําเนิน
กิจกรรม ที่มีพระสงฆ์เป็นผูแ๎นะนํา มีคุณธรรมเป็นเครื่องรอ๎ยรัด เพราะชาวบ๎านยังยึดติดคุณธรรมเรื่อง
บาป บุญคุณโทษ อยูํมากวํา หากผู๎ใดคิดโกงเงินกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ก็ เหมือนกับการโกงเงิน
พระสงฆ์ หรือวําโกงเงินวัดด๎วย  รวมทั้งโกงเงินญาติพี่น๎องของตนด๎วย เพราะวํา ความรู๎สึกเป็นเจา๎ของ 
แนวความคิดแบบนี้ จึงเป็นสํวนดีที่ทําให๎สมาชิกกลุํมรู๎สึกผูกพันกัน กลุํมก็จะสามารถดํารงอยูํได๎อยําง
มั่นคง ดังนั้นไมํวําจะเป็นการปลุกจิตสํานึกชุมชนให๎การเรียนรู๎ปัญหาและหาวิธีแก๎ไขด๎วยตนเอง  
การสํงเสริมคุณธรรมที่เป็นรูปธรรม ให๎คําแนะนําปรึกษาได๎เมื่อชุมชนมีปัญหา ถือเป็นแนวทาง
แก๎ปัญหาสังคมและการสร๎างชุมชนที่เข๎มแข็งตํอไปทั้งทางด๎านเศรษฐกิจและด๎านจิตใจอยํางเป็นผล 

ความโปรํงใสที่เป็นสิ่งแฝงเร๎นอยูํในคุณลักษณะภาวะผู๎นําข๎างต๎น ผู๎วิจัยพิจารณาวํา ผู๎นํา
กลุํม คณะกรรมการ แสดงให๎เห็นวํา เป็นการสร๎างความไว๎วางใจ เป็นพฤติกรรมภาวะผู๎นําที่มี
ประสิทธิผล ผู๎นํากลุํมพยายามสร๎างความไว๎วางใจ สร๎างสมบารมีตั้งแตํเป็นบรรพชิตเป็นปัจจัยสํวน
หนึ่งด๎วย และจะต๎องไว๎วางใจสมาชิกของกลุมํ ผู๎วิจัยวิเคราะห์ สรุปวํา ปัจจัยที่สมาชิกกลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์ภายในชุมชน สร๎างความไว๎วางใจ ให๎แกํผู๎นํากลุํม มีดังนี้ คือ 

 ๑. การมีพฤติกรรมอยํางสม่ําเสมอด๎วยความตั้งใจฝึกหัดและทําให๎คนอื่นรู๎ถึงความตั้งใจ
จริงในการที่จะพัฒนาชุมชนของตนเอง 

 ๒. เมื่อกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีปัญหา หรือวําประสบกับปัญหาการเปลี่ยนแปลง
บางอยําง ผู๎นํากลุํมเข๎ามาชํวยแก๎ปัญหาแทนที่จะนิ่งเฉยหรือติเตียนผู๎อื่นเมื่อมีข๎อผิดพลาด 

 ๓. การให๎เกียรติสมาชิกถามไถํสารทุกข์สกุดิบ  ทําให๎เกิดความไว๎วางใจ การที่ผู๎นําปลํอย
ให๎ข๎อมูลของบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เป็นความลับถูกเปิดเผยออกไป จะมีผลทําให๎ผู๎นําเกิดความสูญเสีย
ความไว๎วางใจจากบุคคลนั้น และสุดท๎ายที่ผู๎วิจัยพิจารณา สรุปวํา สิ่งที่เป็นปัจจัย คือ 

 ๔. การรักษาความซื่อสัตย์ไว๎ในระดับสูง การสร๎างช่ือเสียงด๎านจริยธรรมที่ถูกต๎องจะทํา
ให๎เพิ่มความซื่อสัตย์ในระยะยาว 



๑๘๐ 
 

 สรุปได๎วํา ลักษณะภาวะผู๎นําที่สําคัญที่ควรนําไปพัฒนานั้น คือ ต๎องฝึกให๎ผู๎นําสร๎างกลุํม
สัจจะสะสมทรัพย์ของตนให๎เป็นกลุํมที่มีช่ือเสียงที่ดีงาม เรียนรู๎จากความล๎มเหลวของกลุํมอื่น กระตุ๎น
ความคิดสร๎างสรรค์แกํคณะกรรมการฝุายตํางๆ จูงใจสมาชิกที่ยังไมํเข๎ามาให๎เข๎ามา แล๎วเป็นผู๎ตามที่ดี 
เป็นสมาชิกที่ดีของกลุํม  สร๎างความเช่ือมั่น และความไว๎วางใจให๎เกิดข้ึน เป็นที่ยอมรับภายในกลุํมให๎
ไดผ๎ู๎นําต๎องมีความตระหนักรู๎ กลุํมของตนเป็นเจ๎าของกลุํมเกิดความหวงแหน เลือกที่จะไมํลําเอียงด๎วย
อํานาจแหํงราคะ โมหะ โทสะ ทิฐิ อุทธัจจะ วิจิกิจฉา อนุสัย ออกไป พาไปด๎วยฉันทาคติ อันทําให๎เป็น
พรรคพวก จึงจะได๎ช่ือวํา ผู๎นํา นักปกครองที่ดี ต๎องดูที่ผู๎นํา ตํางคนตํางทําหน๎าที่ตรงนี้ มีสมุดบัญชี มา
บวกมาลบแสดงให๎เห็นทุกเดือน สําคัญ คือตรวจสอบ  มีบัญชีงบดุลทั้งปีสิ้นปีทางกลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์จะแสดงให๎สมาชิกเห็นวํา ทําบัญชีงบดุลแล๎วแถลง ทางกลุํมจะจัดประชุมประชุมใหญํ ทุกปี
แถลงงบดุลวําปีนี้แถลงงบใหญเํทําไร รับผิดชอบตํอตัวเองและก็ตํอกลุํมตํอสํวนรวม กลุํมสัจจะเป็นเงิน
ของชาวบ๎าน คือ สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ดําเนินการกันเอง จะไมํมีข๎าราชการเข๎าไปยุํงเกี่ยว 
ทางคณะกรรมการ บริหารเงินกันเอง ไมํใชํบุคคลภายนอก เพราะฉะนั้นการที่จะไปโกงกัน มีโอกาส
น๎อยมาก เพราะวําถ๎าโกงคณะกรรมการคนใดคนหนึ่งโกงข้ึนมากเ็หมือนกับการโกงชาวบ๎าน ก็จะอยูํใน
หมูํบ๎านไมํได๎ ใช๎หลักการมีสํวนรํวม โดยยึดโยงกับข๎อของสมาชิกเป็นสํวนรํวม  ใช๎การประชาสัมพันธ์ 
เสมือนถ๎าเกิดวํา ใครที่พร๎อมหรือวํามีกู๎แล๎วไมํสํง เงินกู๎ตามทั้งคนกู๎แล๎วก็คนคํ้าประกัน ใช๎แบบ
ประชาสัมพันธ์ออกเสียงตามสายเลย ทางกลุํมจะประกาศยอด อันน้ีก็ถือวําข้ันตอนดี ดีระดับหนึ่ง แตํ
จะให๎ดีก็ต๎องทุกเดือน ศีลธรรมนํากํอน กฎหมายตามหลัง หากวําเอาศีลธรรมไมํอยูํก็ต๎องขอแรงต๎อง
เอาศีลธรรมนํากฎหมาย 

 ๓. ด้านคุณลักษณะภาวะผู้น าตามสถานการณ์ตามหลักภาวนา ๔ 
จากคําให๎สัมภาษณ์ของผู๎ให๎ข๎อมูลสาํคัญ(Key-Informants Interview) ผู๎วิจัยสังเคราะห ์

วิเคราะห์ข๎อมูล สรุปเป็นประเด็นสําคัญดังตํอไปนี้ 
 ความเป็นผู๎นําแบบประนีประนอม ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ที่ เป็นประธาน 
คณะกรรมการ จะให๎ความสําคัญกับความยุติธรรมกับสมาชิกกลุํมที่มุํงให๎ความเป็นธรรม และการ
สร๎างสัมพันธภาพระหวํางผู๎รํวมงาน๗๗ทางลบการโดนตําหนิ ติเตียนมีบ๎าง คนไหนที่ทํางานเกี่ยวกับ
ชุมชนแล๎วไมํถูกนินทาก็ผิดปกติ ปกติทะเลมีคลื่นซัดตลอดถ๎าทะเลไมํมีคลื่นแสดงวําทะเลปกติ๗๘คนไมํ
ถูกนินทาไมํมีในโลกพระพุทธเจ๎ายังถูกนินทา พระพุทธรูปยังถูกนินทาเทวดาบนฟู ายังถูกนินทา 

                                                             
๗๗สัมภาษณ์ พระครูกิตติวชิรโสภิต (สมเกียรติ จตฺตาลโย), ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์วัดอัมพา

พนาราม, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๗๘สัมภาษณ์ พระครูวิบูลสิทธิธรรม (วิบูล จนฺทธมฺโม), เจ๎าคณะอําเภอบางระกํา ที่ปรึกษากลุํมสัจจะ

สะสมทรัพย์ วัดหนองพยอม, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๘๑ 
 

นับประสาอะไรกับสมาชิก ดังนั้นการทํางานเพื่อชุมชนต๎องอดทน๗๙ต๎องการผู๎นําที่มีคุณธรรม ความ
ประพฤติดี ไมํโกง ไมํมีเรื่องราวให๎เสียหายร๎ายแรง เป็นคดีความ ข้ึนโรงข้ึนศาล๘๐กลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์ต้ังอยูํในวัด เหมาะสมมาก เพราะวําชาวบ๎านสํวนใหญํไมํคํอยมีเงินเก็บยากจน ยกความดีแกํผู๎นํา 
เพราะวําเป็นทางเลือกฝากเงินที่กลุํม ไมํต๎องข้ึนรถไปฝากที่อําเภอหรือธนาคาร๘๑ ฝากเงินกับธนาคาร
ได๎เงินตอบแทนร๎อยละ ๑ บาท แตํฝากกับกลุํมได๎ร๎อยละ ๑๒ และยังมีสวัสดิการชํวยเหลือเป็น
วิสัยทัศน์ของผู๎นําที่มองสถานการณ์ เกิดการตั้งกลุํมขึ้นมา เข๎ากับชุมชนได๎๘๒ 

 จากการให๎สัมภาษณ์ของผู๎ทรงวุฒิและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ผู๎วิจัยสรุปวํา ภาวะผู๎นําเชิง
สถานการณ์ตามหลักภาวนา ๔ เป็นภาวะผู๎นําที่มีประสิทธิผลข้ึนอยูํกับสถานการณ์ โดยที่ผู๎วิจัยให๎
ความสนใจเป็นพิเศษเป็นเรื่องของ ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ กับสมาชิกกลุํม
สัจจะสะสมทรัพย์ ยึดสมาชิกกลุํมที่มี สัจจะ เป็นที่ตั้ง มุํงความเป็นอยูํด๎านอนามัยเรื่องของสวัสดิการ 
ชํวยเหลือยามเจ็บปุวย มีกองทุนยาตํางๆ หากรอทางภาครัฐ การเข๎าถึงเป็นความยากลําบาก
โครงสร๎างงาน อํานาจตามตําแหนํงของผู๎นํา วุฒิภาวะของสมาชิก สภาพแวดล๎อมผู๎นํากลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์ มุํงความสําเร็จของงาน คือ กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ มีความอดทน อดกลั้น ตั้งจิตเพื่อความ
เป็นอยูํของคนในชุมชน เป็นการสอนให๎ทําด๎วยการออม แทนที่พระคุณเจ๎าจะเพียงเทศน์สอนอยําง
เดียว แตํวําทําให๎ดูและทําอยํางเป็นธรรม ผู๎ที่เป็นประธาน คณะกรรมการ จะให๎ความสําคัญกับความ
ยุติธรรมกับสมาชิกกลุํมที่มุํงให๎ความเป็นธรรม และการสร๎างสัมพันธภาพระหวํางผู๎รํวมงาน มีจิตใจที่
เที่ยงตรง ไมํเอนเอียงด๎วยรัก และชัง ไมํซ้ําเติมเมื่อผู๎อื่นประสบความทุกข์ พิจารณาเห็นการกระทํา
ของสมาชิกเหลําน้ันตามหลักแหงํกรรม ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรพัย์ ก็ต๎องสอนอบรมสมาชิกกลุมํสัจจะ
สะสมทรัพย์ที่กู๎เงิน ไปใช๎ในทางที่ผิดที่มุํงหวังที่เป็นความต๎องการให๎สมาชิกในกลุํมที่อยูํในชุมชนของ
ตน มีความเป็นอยูํที่ดี เหมือนศีล ๕ ถ๎าปฏิบัติ ก็จะเป็นเหมือนกับศีล ๕ อันน้ีเปรียบเทียบศีล ๕ คนก็มี
ศีล ๕ ถ๎าคุณปฏิบัติตามนี้ ก็ไมํเกิดความเดือดร๎อน ผู๎นําทางจิตวิญญาณเพียงอยํางเดียว ต๎องดูแลเรื่อง
ปากท๎องชาวบ๎านเทําที่สมณวิสัยจะกระทาํได๎ ต๎องมีสัจจะ มีความเห็นแกํกลุํม ความรักกลุํม ไมํเห็นแกํ
ตัว จริงใจตํอกลุํมสําคัญ ทําเพื่อให๎เป็นกลางไมํมีอคติ เพราะวําถ๎าไปแบํงพรรค แบํงพวกก็จะ ความ

                                                             
๗๙สัมภาษณ์ นายเกษม ม่ันสุวรรณ, ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์วัดหนองพยอม, ๓ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๘๐สัมภาษณ์ นางสมพร บุตรเพชร, คณะกรรมการฝุายเงินก๎ู กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดหนองพยอม, 

๓ กันยายน ๒๕๕๙.   
๘๑สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์จักกฤช ทสฺสนธมโม, เจ๎าคณะตําบลบางระกําเขต ๑ ผู๎มีสํวนเก่ียวข๎อง 

วัดหนองอ๎อ, ๔ กันยายน ๒๕๕๙.  
๘๒สัมภาษณ์ พระครูอุภัยโกศล(เจริญ กิตฺติคุโณ), ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดกรับพวงเหนือ, 

๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๘๒ 
 

สามัคคีก็จะเกิดข้ึนได๎ยาก  และนอกจากนั้นมีการสร๎างเด็กรุํนใหมํ ข้ึนมาแทนรุํนเกําเรียกวํา กลุํมออม
ทรัพย์จูเนียร์ ที่ทางกลุํมกําลังดําเนินการ การที่ทางกลุํมทําแบบนี้ ก็เพื่อต๎องการฝึกให๎เด็กเดินตาม
ผู๎ใหญํจริงๆ ในตัวโครงสร๎างการบริหารจัดการที่เน๎นแบบ คุณธรรมจริยธรรมที่เลียนแบบกัน  ความ
ละเอียดสําคัญ ซื่อสัตย์ละเอียดรอบครอบ ต๎องมีการใช๎สมัยใหมํเข๎ามาชํวยด๎วย เชํน คอมพิวเตอร์ เป็น
ต๎น  
 ๓.๑ ด้านกายภาวนา 

 จากคําให๎สัมภาษณ์ของผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ(Key-Informants Interview)  ผู๎ วิจัย
สังเคราะห์ วิเคราะห์ข๎อมูล สรุปเป็นประเด็นสําคัญดังตํอไปนี้ 
 การตั้งกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ได๎รับการสนับสนุนอยํางดีย่ิงจากพระราชาคณะช้ันผู๎ใหญํ 
เพราะเป็นแนวทางที่สามารถทําให๎พุทธศาสนิกชนมีความเป็นอยูํที่ดีและเกิดความมั่นคงทางด๎าน
คุณธรรม๘๓กํอให๎เกิดการรวมกลุํม รวมตัวชํวยกันบริหารจัดการกลุํม รํวมคิดรํวมปรึกษา รํวมกัน
แก๎ปัญหา รํวมพัฒนา และสมาชิกก็เห็นความสําคัญของวัด ได๎เข๎าวัดชํวยเหลือวัด วัดมีกิจกรรมอะไรก็
อาศัย สมาชิกกลุํมเป็นหลกั๘๔ยามเจ็บปุวย สัจจะสะสมทรพัย์ก็มสีวัสดิการ และมีกองทุนยา๘๕เงินสํวน
หนึ่งนําไปปันผลคืนกลับให๎สมาชิกตามสัดสํวนการถือหุ๎น อีกสํวนหนึ่งนําไปจัดการเป็นทุนสวัสดิการ
ของสมาชิกที่เจ็บปุวยหรือเสียชีวิต ตลอดจนเป็นสวัสดิการอื่นๆของกลุํม๘๖สิ่งของเล็กๆน๎อยใช๎ปัจจัยที่
โยมถวายมาซื้อสมุดเล็กๆน๎อยๆและพระชํวยกันแนะนํา๘๗พระไมํได๎ทําเองหมด คณะกรรมการชํวยกัน
มีพระเป็นผู๎นําในการจัดตั้งและให๎ทําการที่วัด ชาวบ๎านรวมกันหลายๆฝุาย ทํางานเป็นทีม มีความ
รับผิดชอบรํวมกันมีเปูาหมายที่ชัดเจน มีการติดตามประเมินผล๘๘ชุมชนจะอยูํรํมเย็นเป็นสุขเพราะ
อาศัยกฎระเบียบของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่ตั้งข้ึน  กลุํมจะอยูํได๎ เพราะอาศัยกฎระเบียบของกลุํม 

                                                             
๘๓สัมภาษณ์ พระครูวิบูลสิทธิธรรม (วิบูล จนฺทธมฺโม), เจ๎าคณะอําเภอบางระกํา ที่ปรึกษากลุํมสัจจะ

สะสมทรัพย์ วัดหนองพยอม, ๔ กันยายน ๒๕๕๙.   
๘๔สัมภาษณ์ พระครูวิบูลสิทธิธรรม (วิบูล จนฺทธมฺโม), เจ๎าคณะอําเภอบางระกํา ที่ปรึกษากลุํมสัจจะ

สะสมทรัพย์ วัดหนองพยอม, ๔ กันยายน ๒๕๕๙.   
๘๕สัมภาษณ์ นายเกษม ม่ันสุวรรณ, ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดหนองพยอม, ๔ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๘๖สัมภาษณ์ พระครูกิตติวชิรโสภิต (สมเกียรติ จตฺตาลโย), ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์วัดอัมพา

พนาราม, ๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
๘๗สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์จักกฤช ทสฺสนธมโม, เจ๎าคณะตําบลบางระกําเขต ๑ ผู๎มีสํวนเก่ียวข๎อง 

วัดหนองอ๎อ, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๘๘สัมภาษณ์ พระครูกิตติวชิรโสภิต (สมเกียรติ จตฺตาลโย),, ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดอัมพา

พนาราม, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๘๓ 
 

คณะกรรมการเป็นเพียงผู๎รักษากฎระเบียบเทํานั้น สํวนระเบียบของกลุํม สมาชิกทั้งหมดเป็นผู๎ตั้งข้ึน
มา๘๙ 

 จากคําให๎สัมภาษณ์ของผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ(Key-Informants Interview)  ผู๎ วิจัย
สังเคราะห์ วิเคราะห์ข๎อมูล ผู๎วิจัยพิจารณาวํา การที่กลุํมดําเนินการมาเป็นระยะเวลานานไมํต่ํากวํา 
๑๐ ป ีแสดงให๎เห็นวํา การรวมตัวของชาวบ๎านซึ่งอาศัย คําวํา “สัจจะ” คือความซื่อสัตย์ ซื่อตรง และ
จริงใจตํอตนเอง ตํอกันและกัน เพื่อชํวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการประหยัดทรัพย์แล๎วนําทรัพย์มา
สะสมรวมกันทีละเล็กละน๎อย เป็นประจําอยํางสม่ําเสมอ หรือใช๎เป็นทุนให๎สมาชิกที่มีความจําเป็น
เดือดร๎อนกู๎ยืมไปใช๎ ในการลงทุน ประกอบอาชีพ หรือเพื่อสวัสดิการของตนเองและครอบครัว โดย
นําเอาเรื่องธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า มาแก๎ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในชนบท
เพื่อให๎ชนบทเกิดความเข๎มแข็งยั่งยืน ได๎รับสวัสดิการที่พึงได๎ การรวมกลุํมทํากิจกรรมกลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์ เพื่อพัฒนาคุณธรรม คุณภาพชีวิตครบวงจร รวมไปถึงธรรมชาติแวดล๎อมในชุมชนชนบท อีกทั้ง
มีการปฏิบัติในเรื่อง เศรษฐกิจ จิตใจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล๎อมพร๎อมกันไปเป็นเรื่องเดียวกัน นับวํา
เป็นเรื่องดีแกํสังคมหรือชนบทไทย โดยคนในชุมชน มีสํวนในการรํวมคิด รํวมปรึกษา รํวมกัน
แก๎ปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนด๎วยปัญญา เชํน การเดินทางไปรักษาพยาบาลมีความยากลําบาก ทางกลุํม
ก็มีโครงการรถยนต์บรกิารสมาชิกกลุมํสจัจะสะสมทรพัย์ ชํวย เกิด แกํ เจ็บและตาย เพราะปัญญาเป็น
ตัวแก๎ปัญหา เป็นตัวจัดปรับทุกอยํางทั้งพฤติกรรมและจิตใจให๎ลงตัวพอดี และเป็นตัวนําสูํจุดหมาย
แหํงความมีอิสรภาพและสันติสุข จะต๎องพัฒนาควบคํูประสานกันไปและอิงอาศัยการพัฒนาทั้ง
พฤติกรรมและจิตใจ เชํน ชักนําให๎เด็กตั้งแตํเล็กแตํน๎อย ให๎รู๎จักคิดในแนวทางของ หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาข๎อวํา โยนิโสมนสิการ ไมํใชํทับถมกดเยาวชนให๎จมลงไปในวังวนแหํงตัณหา ดังนั้น 
โครงการลานวัดลานกีฬา เป็นสิ่งที่ทางวัดจัดต้ังข้ึนโดยวิสยัทัศน์ผู๎นําของกลุํม เป็นสิง่ทีชั่กจูงใหเ๎ยาวชน
เข๎าวัด และเป็นสํวนหนึ่งให๎เยาวชนเหลําน้ันปลอดจากการติดยาเสพติด เป็นสิ่งที่เกิดจากคุณลักษณะ
ภาวะผู๎นําตามสถานการณ์ ด๎านกายภาวนา ที่ทันกับสถานการณ์บ๎านเมือง เพราะวํา เยาวชนถือวํา
เป็นสิ่งแวดล๎อม ที่สําคัญอยํางหนึ่งในชุมชน เมื่อได๎รับการพัฒนาแล๎ว จะกลายเป็นคนที่ได๎รับการ
พัฒนาในฐานะที่เป็นปัจจัยสําคัญ  ตํอไปในอนาคตข๎างหน๎า บุคคลเหลําน้ีจะเป็นแกนกลางของระบบ
การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนจะเกิดข้ึนเมื่อ องค์ประกอบภายในชุมชน ดําเนินไป
ด๎วยดี และมีสํวนรํวมพัฒนา เชํน ปลูกไผํตัดหนํอ ทําอิฐบล็อกประสาน โครงการศูนย์สาธิตการตลาด 
ร๎านค๎าชุมชน เมื่อคนในชุมชนมีสวัสดิการที่ดี ความเป็นอยูํสุขสบาย การประกอบอาชีพตั้งอยูํใน
สัมมาชีพ ความเข๎มแข็งของชุมชนก็จะเกิดข้ึน นําไปสูํความยั่งยืน โดยพัฒนาควบคํูไปกับหลักธรรมะ 
เพื่ออนาคตของชนบทไทยที่เข๎มแข็งอยํางยั่งยืน ผู๎วิจัยมองวํา คนในชุมชนเป็นหลักการที่ควรให๎
                                                             

๘๙สัมภาษณ์ พระครูวิบูลสิทธิธรรม (วิบูล จนฺทธมฺโม),  , เจ๎าคณะอําเภอบางระกํา ที่ปรึกษากลุํม
สัจจะสะสมทรัพย์ วัดหนองพยอม, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๘๔ 
 

ความสําคัญสูงสุด โดยต๎องมุํงให๎การศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนา เป็นปัจจัยเกื้อหนุนกัน เพื่อ
ชํวยให๎คนในชุมชนมีชีวิตเจริญงอกงามเข๎าถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และมีชีวิตที่ดีงามสมบูรณ์ คน
ในชุมชน คือสมาชิกเมื่อได๎รับ การศึกษา การฝึกอบรมอาชีพ การพัฒนาแล๎วจะเป็นปัจจัยตัวกระทําที่
ดีที่สุด ที่จะชํวยให๎การพัฒนาชุมชนบรรลุจุดหมายแหํงการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะวํา สมาชิกคือคนใน
ชุมชน เป็นมนุษย์ มีฐานะในทรัพยากรมนุษย์ คือ เป็นทุนหรือเป็นปัจจัยในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ก็พึงมีการพัฒนาให๎เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ โดยจุดหมายแหํงการตั้งสวัสดิการกลุํมสัจจะ
สะสมทรัพย์เพื่อ สมาชิกทุกคนมีสุขภาพดี ขยันอดทนตํอหน๎าที่ อาชีพการงาน รับผิดชอบมีฝีมือ มี
ความความรู๎ ความสามารถ เช่ียวชาญ พร๎อมที่จะเป็นกําลังในระบบเศรษฐกิจและชุมชนที่จัดสรรให๎
เกื้อหนุรนและนําไปสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ๓.๒ ด้านศีลภาวนา  
 จากคําให๎สัมภาษณ์ของผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ(Key-Informants Interview)  ผู๎ วิจัย

สังเคราะห์ วิเคราะห์ข๎อมูล สรุปเป็นประเด็นสําคัญดังตํอไปนี้ 
 ประธานกลุํม คือ หลวงพํอทําให๎คนในชุมชน มีศีลธรรมวัฒนธรรม คือ ทําให๎คนใน
ชุมชนสํวนใหญํเป็นสมาชิกกันหมด มีสัจจะเป็นที่ตั้ง๙๐หลวงพํอประธานกลุํมตํอยอดมีการสร๎างงาน 
สร๎างรายได๎ มีเงินทุนหมุนเวียนประกอบอาชีพ มีกองทุนฝึกฝนอาชีพ มีเงินทุนสนับสนุนดูงาน 
เหมือนกับวําเป็นสัมมาชีพ๙๑คนรับราชการได๎รับการเลี้ยงดูจากหนํวยงานของรัฐ เงินเดือนสวัสดิการ
ตํางๆ ชาวบ๎านไมํได๎รับ การตั้งกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ข้ึนมาเพื่อนําเงินมาจัดการให๎เกิดสวัสดิการตํางๆ 
จึงเป็นการสรา๎งความทัดเทียมกนัของคนในสังคม๙๒มีการดูแลชาวบ๎านที่เป็นสมาชิกให๎มทีี่พึ่งตั้งแตํเกิด
จนกระทั่งตายและถ๎าเป็นสมาชิกครบสิบปีไมํต๎องนําเงินมาฝากจะได๎รับการค๎ุมครองตลอด๙๓การที่
ดําเนินการทํางานเกี่ยวกับเรื่องสัจจะ ทํางานเพื่อสํวนรวม สิ่งสําคัญที่สุดคือ ความอดทนต๎องกล๎าให๎
เขาดํา ต๎องกล๎าให๎เขาวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่เป็นอยูํ  ต๎นไม๎ที่ตัดมาไมํได๎เอากระพี้ออกเลย ไมํรู๎วําไม๎ดี
หรือไมํดี ไม๎ดีต๎องมีแกํน๙๔

 

                                                             
๙๐สัมภาษณ์ นางสมพร บุตรเพชร, คณะกรรมการฝุายเงินก๎ู กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดหนองพยอม, 

๓ กันยายน ๒๕๕๙.  
๙๑สัมภาษณ์ นายเกษม ม่ันสุวรรณ, ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดหนองพยอม, ๔ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๙๒สัมภาษณ์ นางสายสวรรค์ สุทธิพรม , เหรัญญิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดอัมพาพนาราม, ๙ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๙๓สัมภาษณ์ นางนงคราญ น๎อยรุํง, คณะกรรมการติดตามหน้ีสิน วัดอัมพาพนาราม, ๗ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๙๔สัมภาษณ์ พระครูวาปีวชิรธรรม (วิบูล จนฺทธมฺโม), ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดมุจจลินทร์ , 

๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๘๕ 
 

 จากคําให๎สัมภาษณ์ของผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ(Key-Informants Interview)  ผู๎ วิจัย
สังเคราะห์ วิเคราะห์ข๎อมูล ผู๎วิจัยพิจารณาวํา ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ แสดงคุณลักษณะให๎คนใน
พื้นที่ ชุมชนเห็นเป็นตัวอยํางวํา หากมีการรักษาศีล รักษาสัจจะสิ่งที่ดีงามก็จะเกิดข้ึนตามมา ทําให๎ดู
อยํางมีธรรมะ แสดงเจตจํานงวําเมื่อเป็นคนปกติแล๎ว การจะทํางานตลอดจนคบค๎าสมาคมกับคนรอบ
ข๎าง สร๎างรายได๎ให๎กับครอบครัวไมํใชํเรื่องยาก แตํวําต๎องมีพฤติกรรมทางศีลสามัญญตา เสมอกับคน
อื่นกํอนเป็นอันดับแรก เมื่อมีอยูํมีกินมีใช๎ มีสวัสดิการทางสังคมที่เป็นที่รองรับกับคนในครอบครัวแล๎ว
ไมํมีอะไรให๎กังวลก็จะสามารถทํางานได๎อยํางเต็มที่ ผลกระทบก็จะเกิดข้ึนแกํชุมชนอยูํดีมีสุข มีความ
ยั่งยืนตามมา และกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์นั้นผู๎วิจัยมองวํา เป็นการดํารงชีวิตตามหลักธรรมะของ
พระพุทธเจ๎าแบบที่ปฏิบัติที่ตนมีอยูํแล๎วแตํวําไมํรู๎วําธรรมะนั่นคือหลักอะไร  คือ แสดงให๎เห็นถึง
หลักการจัดการทรัพย์ นักวิชาการบางทํานเรียกวํา เศรษฐศาสตร์แนวพุทธที่ทรงสอนให๎แบํงคน
ออกเป็น ๔ สํวน 

 สวํนที่ ๑ ทรัพย์ที่ได๎มาให๎แบํงทํามาหากินใช๎เลี้ยงมารดา ใช๎เลี้ยงตนเอง บิดามารดาและ
ครอบครัวให๎เป็นสุข 

 สํวนที่ ๒ ทรัพย์ที่ได๎ต๎องเอาไปลงทุนเพื่อหากําไรเพื่อให๎มันงอกเงย นั่นคือสํวนที่ฝากไว๎
กับกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีผลออกดอกปันผลทุกปี  
 สํวนที่ ๓ นําเงินไปเสียภาษีหรือทําบุญบําเพ็ญกุศลตํางๆ ทําที่พึ่งไว๎ในภายภาคหน๎า นั่น
ก็คือสํวนที่เป็นเงินของทางกลุํมกระทําในนามบริจาคสาธารณกุศลตํางๆ แกํวัดหรือโรงเรียน  
 สํวนที่ ๔ เก็บไว๎เมื่อมีภัยพิบัติ เมื่อแกํชรา หรือมีปัญหาเกิดข้ึนจะได๎ดึงมาใช๎ได๎ทันทํวงที 
สํวนน้ีก็เหมือนกับสวัสดิการทางกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ที่มีตั้งแตํ เกิด แกํ เจ็บ ตาย 
 สวัสดิการที่ทางกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์จัดให๎รับ จะจัดให๎รับเมื่อมีการประชุม ๒ อยําง 
คือ ประชุมประจําปี ประชุมประจําเดือน เป็นการมาสํงเงนิกู๎ เงินฝาก มารับสวัสดิการตํางๆ เชํน นอน
รักษาตัวโรงพยาบาล และสํงเงินฌาปนกิจ ตามที่แตํละเดือนมีผู๎เสียชีวิต พื้นที่ศึกษาบางพื้นที่ที่ผู๎วิจัย
ลงไปคลุกคลีเก็บข๎อมูล พบวํา บางพื้นที่ผู๎นํากลุํมเป็นฆราวาส ประธานกลุํมเป็นพระภิกษุสงฆ์แสดงให๎
เห็นวํา ฆราวาสในชุมชน ที่มีความรู๎ ความสามารถ ได๎รับการไว๎วางใจให๎ปฏิบัติหน๎าที่ ตรงจุดนี้ บาง
พื้นที่พระสงฆ์ในวัดพื้นที่นั้นๆ กับรองเจ๎าอาวาสเป็นผู๎นําและรองประธานกลุํม  
 การประชุมประจําปี ที่ผู๎วิจัยสังเกต และจากคําบอกเลํา พบวํา การวางโครงสร๎างงาน  
ที่กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ หนึ่งปีจะมีการเลือกคณะกรรมการ ที่เป็นผู๎บริหาร รวมทั้งผู๎นํากลุํมสัจจะ
สะสมทรัพย์ใหมข้ึํน โดยผู๎ออกเสียงคือ สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรพัย์ ซึ่งแสดงให๎เห็นวํา ความสัมพันธ์
ระหวํางผู๎นํากับสมาชิกดี โครงสร๎างงานชัดเจนมาก ไมํเผด็จการ อํานาจตามตําแหนํงที่เกิดข้ึนจากการ
ลงคะแนนเสียง และการให๎มีคณะกรรมการฝุายตํางๆ เป็นเหมือนกับการที่ไว๎วางใจกับคณะกรรมการ  



๑๘๖ 
 

ซึ่งถือได๎วําเป็นการกําหนดมาตรฐานการทํางานของกลุํมอยํางชัดเจนวํา มีมาตรฐานการเป็นผู๎นํากลุํม 
คณะกรรม ต๎องได๎รับการแตํงตั้ง  และเป็นการสอนงานให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชาเข๎าใจความคาดหวังของ
กลุํม วิธีปฏิบัติงานและระยะเวลา ชํวยให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชา คือ คณะกรรมการ และสมาชิกกลุํมสัจจะ
สะสมทรัพย์ เข๎าใจอยํางชัดเจนในระเบียบขององค์กร เป็นพฤติกรรมตามสถานการณ์ของภาวะผู๎นํา 
แบบช้ีนํา เป็นการปลูกฝังระบบประชาธิปไตย จะนําให๎เกิดผลแหํงความยั่งยืนตํอชุมชน ตลอดจน
ประเทศชาติ เป็นสถานการณ์ที่เอื้ออํานวยกับภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ที่ให๎ความสําคัญกับ
ผู๎ใต๎บังคับบัญชาได๎ทํางานเต็มที่ตามที่มีผู๎เลือกให๎เข๎ามาทํางาน เพื่อดูแลกลุํมของตนที่สมาชิกเป็น
เจ๎าของรํวมกัน แสดงให๎เห็นวํา เป็นผู๎นําที่มุํงความสัมพันธ์ มุํงให๎ความสําคัญกับผู๎ใต๎บังคับบัญชา เป็น
การสร๎างความไว๎วางใจ ความเคารพนับถือ รับฟังความต๎องการของสมาชิก มีลักษณะเหมือนกับผู๎นํา
แบบที่คํานึงถึงผู๎อื่นเป็นหลัก นั่นก็คือการให๎ความไว๎วางใจ ถือได๎วํามีโครงสร๎างที่ชัดเจน 
 ๓.๓ ด้านจิตตภาวนา 

จากคําให๎สัมภาษณ์ของผู๎ให๎ข๎อมูลสาํคัญ(Key-Informants Interview) ผู๎วิจัยสังเคราะห ์
วิเคราะห์ข๎อมูล สรุปเป็นประเด็นสําคัญดังตํอไปนี้ 
 มีจิตใจที่เที่ยงตรง ไมํเอนเอียงด๎วยรักและชัง ไมํซ้ําเติมเมื่อผู๎อื่นประสบความทุกข์ 
พิจารณาเห็นการกระทําของตนเองเหลําน้ันตามหลักแหํงกรรม๙๕ผู๎นําต๎องอดทนต๎องโดนคนอื่น เขา
ถากถาง คนในชุมชนก็เหมือนกันถ๎าใครพูดอะไรไมํได๎ใครถากถางไมํได๎ก็ทํางานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์
ไมํได๎ ต๎องอดทน อดกลั้น๙๖ผู๎นํารวมถึงคณะกรรมการ ผมมองวํา เป็นการสร๎างสันติสุข คือ สมาชิก
ของกลุํมได๎ชํวยเหลือดูแลกันและกันได๎พบปะพูดคุยกันทุกเดือน๙๗ผลตํอเนื่องของกลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์ที่หนองพยอม ทุกปีสมาชิกสามารถจัดงานวันกตัญญูอาบน้ําผู๎สูงอายุได๎ มอบเครดิตให๎หลวงพํอ
กับคณะกรรมการ๙๘การตั้งกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เป็นแนวคิดที่ได๎จากที่อื่นไมํได๎กลัววําจะซ้ําซ๎อนกับ
ใครเพราะเหมือนกับวําร๎ายขายยายังมีหลายร๎านได๎  กลุํมมีความแตกตํางจากที่อื่นเจ็บปุวยนอน
โรงพยาบาลเบิกเงินจากกลุํมได๎คืนละ ๑๐๐, ๒๐๐, ๓๐๐, ๔๐๐บาท๙๙

 

                                                             
๙๕สัมภาษณ์ พระครูกิตติวชิรโสภิต (สมเกียรติ จตฺตาลโย) , ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์  

วัดอัมพาพนาราม, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๙๖สัมภาษณ์ นายภิญโญ แก๎วประเสริฐ , ผู๎มีสํวนเก่ียวข๎องในพื้นที่ วัดอัมพาพนาราม, ๙ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๙๗สัมภาษณ์ พระครูอุภัยโกศล (เจริญ กิตฺติคุโณ), ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดกรับพวงเหนือ, 

๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๙๘สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์จักกฤช ทสฺสนธมโม, เจ๎าคณะตําบลบางระกําเขต ๑ ผู๎มีสํวนเก่ียวข๎อง 

วัดหนองอ๎อ, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๙๙สัมภาษณ์ นางสายสวรรค์ สุทธิพรหม, คณะกรรมการการฝุายเงินก๎ูเก็บหุ๎น กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ 

วัดอัมพาพนาราม, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๘๗ 
 

 จากคําให๎สัมภาษณ์ของผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ(Key-Informants Interview)  ผู๎ วิจัย
สังเคราะห์ วิเคราะห์ข๎อมูล ผู๎วิจัยพิจารณาวํา  
 เมื่อสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ได๎รับการเจ็บไข๎ ปุวย มีอันต๎องล๎มหมอนนอนเสื่อ 
ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ พร๎อมคณะกรรมการผู๎บริหารฝุายตํางๆ บางสํวนจะเป็นคนลงไปดูแล
สมาชิกด๎วยตัวเอง ที่บ๎าน หรือที่งานศพพร๎อมกับมอบเงินสํวนที่เป็นสวัสดิการที่ทางกลุํมได๎จัดตั้งข้ึน 
เรียกอีกอยํางหนึ่งวํา เจ็บก็เยี่ยมไข๎ ตายก็เยี่ยมผี อยูํก็ดีกัน ซึ่งสามารถสร๎างความเช่ือถือ เช่ือมั่น และ
ความเคารพนับถือที่ผู๎ตามคือ สมาชิกมีให๎กับผู๎นํากลุํม ผู๎บริหารคณะกรรมการฝุายตํางๆ ซึ่งถือได๎วํา 
เป็นการสร๎างความเป็นมิตรที่ดีกับผู๎ใต๎บังคับบัญชา และสมาชิกก็มั่นใจวํา สามารถเข๎าพบเพื่อปรึกษา
ได๎โดยงําย เพราะวําผู๎นํากลุํมให๎ความสนใจในความเป็นอยูํที่ดีและความต๎องการของผู๎ใต๎บังคับบัญชา 
อีกทั้งผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ยังมีการเทศน์ ปาฐกถาธรรม เวลาการประชุม ซึ่งถือได๎วํา เป็นการ
เชิญชวนให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชาเข๎ามามีสวํนรํวมในการตัดสินใจและปรกึษาหารือกับผูใ๎ต๎บังคับบญัชา เพื่อ
ขอแนวคิดและความคิดเห็น ซึ่งก็ถือได๎วําเป็นภาวะผู๎นําแบบมีสํวนรํวมของผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ 
บางครั้งผู๎วิจัยสังเกต และได๎รับการบอกเลําจากการสัมภาษณ์ที่นําเช่ือถือได๎วํา ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์ได๎บูรณาการความคิดและแนวคิดของผู๎ใต๎บังคับบัญชา คือ คณะกรรมการ สมาชิกกลุํมไปสูํการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีที่กลุํมหรือองค์กรจะนําไป เชํน พื้นที่ศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร ที่เวลาสิ้นปี ผู๎นํา 
คณะกรรมการ สมาชิก ได๎ปรึกษาหารือกันวํา เงินปันผลเยอะควรนําไปสร๎างประโยชน์อะไร ที่เกิดแกํ
ชุมชน จึงมีการลงมติ ความคิดวําควรสร๎างถนน สร๎างสํานักงาน ของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ผู๎นําก็รับ
ฟังและปฏิบัติเกิดเป็นถาวรวัตถุที่สวยงาม ใช๎ค๎ุมคําเกิดประโยชน์ เป็นเงินหลายล๎านบาทซึ่งไมํต๎องรอ
การชํวยเหลือจากภาครัฐ หรือการบอกบุญเรี่ยราย ทอดผ๎าปุา เป็นต๎น เมื่อสมาชิกกลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์ ได๎รับการเจ็บไข๎ ปุวย มีอันต๎องล๎มหมอนนอนเสื่อ ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ พร๎อม
คณะกรรมการผู๎บรหิารฝุายตํางๆ บางสํวนจะเป็นคนลงไปดูแลสมาชิกด๎วยตัวเอง ที่บ๎าน หรือที่งานศพ
พร๎อมกับมอบเงินสวํนที่เป็นสวัสดิการที่ทางกลุมํได๎จัดต้ังข้ึน เรียกอีกอยํางหนึ่งวํา เจ็บก็เยี่ยมไข๎ ตายก็
เยี่ยมผี อยูํก็ดีกัน ซึ่งสามารถสร๎างความเช่ือถือ เช่ือมั่น และความเคารพนับถือที่ผู๎ตามคือ สมาชิกมี
ให๎กับผู๎นํากลุํม ผู๎บริหารคณะกรรมการฝุายตํางๆ  ซึ่งถือได๎วํา เป็นการสร๎างความเป็นมิตรที่ดีกับ
ผู๎ใต๎บังคับบัญชา และสมาชิกก็มั่นใจวํา สามารถเข๎าพบเพื่อปรึกษาได๎โดยงําย เพราะวําผู๎นํากลุํมให๎
ความสนใจในความเป็นอยูํที่ดีและความต๎องการของผู๎ใต๎บังคับบัญชา อีกทั้งผู๎นํากลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์ ยังมีการเทศน์ ปาฐกถาธรรม เวลาการประชุม ซึ่งถือได๎วํา เป็นการเชิญชวนให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชา
เข๎ามามีสํวนรํวมในการตัดสินใจและปรกึษาหารอืกับผู๎ใต๎บงัคับบัญชา เพื่อขอแนวคิดและความคิดเห็น 
ซึ่งก็ถือได๎วําเป็นภาวะผู๎นําแบบมีสํวนรํวมของผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ บางครั้งผู๎วิจัยสังเกต และ
ได๎รับการบอกเลําจากการสัมภาษณ์ที่นําเช่ือถือได๎วํา ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ได๎บูรณาการความคิด
และแนวคิดของผู๎ใต๎บังคับบัญชา คือ คณะกรรมการ สมาชิกกลุํมไปสูํการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีที่กลุํม



๑๘๘ 
 

หรือองค์กรจะนําไป เชํน พื้นที่ศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร ที่เวลาสิ้นปี ผู๎นํา คณะกรรมการ สมาชิก ได๎
ปรึกษาหารือกันวํา เงินปันผลเยอะควรนําไปสร๎างประโยชน์อะไร ที่เกิดแกํชุมชน จึงมีการลงมติ 
ความคิดวําควรสร๎างถนน สร๎างสํานักงาน ของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ผู๎นําก็รับฟังและปฏิบัติเกิดเป็น
ถาวรวัตถุที่สวยงาม ใช๎ค๎ุมคําเกิดประโยชน์ เป็นเงินหลายล๎านบาทซึ่งไมํต๎องรอการชํวยเหลือจาก
ภาครัฐ หรือการบอกบุญเรี่ยราย ทอดผ๎าปุา เป็นต๎น  
 ระบบตํางๆ ของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์นั้น ผู๎วิจัยมองวํา เป็นการจัดวางรูปแบบข้ึน 
เพื่อให๎เป็นสวัสดิการและเป็นเครื่องมือและเป็นสื่อชํวยให๎กระบวนการแหํงเหตุปัจจัยดําเนินไปในทาง
ที่ดีจะอํานวยผลดีแกํสมาชิกในชุมชน ทั้งหมดเป็นวิสัยทัศน์ของผู๎นํา การปฏิบัติตนทางกายให๎มีความ
เจริญ ฝึกอบรม ให๎รู๎จักติดตํอเกี่ยวข๎องกับสิ่งทั้งหลายคือภายนอก หมายถึงเกิดจากการเห็นชุมชนอื่น
แล๎วนํามาจัดต้ังกับชุมชน มีกลุํมเป็นของตน การกระทําดังกลําวของผู๎นํานั้นสมดังพุทธพจน์วํา 

 “คนท่ีเป็นบัณฑิต มีปัญญามาก ย่อมคิดการ มิใช่เพ่ือเบียดเบียนตน มิใช่เพ่ือ
เบียดเบียนผู้อ่ืน มิใช่เพื่อเบียดเบียนท้ังสองฝ่าย เมื่อจะคิด ย่อมคิดการท่ีเกื้อกูลแก่ตนท่ีเกื้อกูลแก่
ผู้อ่ืน ท่ีเกื้อกูลแกค่นท้ังสองฝ่าย ท่ีเกื้อกูลแก่ท้ังโลกเลยทีเดียว” 

 ๓.๔ ด้านปัญญาภาวนา 
 จากคําให๎สัมภาษณ์ของผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ(Key-Informants Interview)  ผู๎ วิจัย

สังเคราะห์ วิเคราะห์ข๎อมูล สรุปเป็นประเด็นสําคัญดังตํอไปนี้ 
 ต๎องสอนอบรมสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่กู๎เงิน ไมํนําเงินไปใช๎ในทางที่ผิด มุํงหวัง
ต๎องการให๎สมาชิกในกลุํมที่อยูํในชุมชนของตน มีความเป็นอยูํที่ดี ด๎วยการสอนหลักธรรมะเวลาที่ มี
โอกาสประชุมกลุํม๑๐๐

 สอดคล๎องกับพระราชธรรมนิเทศที่กลําววํา ก็ขอให๎พระสงฆ์ไทยอยําเป็นผู๎นํา
ทางจิตวิญญาณเพียงอยํางเดียว ต๎องดูแลเรื่องปากท๎องชาวบ๎านเทําที่สมณวิสัยจะกระทําได๎ หากวํา
ความหิวยังคงอยูํ โอกาสที่จะชักนําบุคคลเข๎ามาปฏิบัติธรรมยาก ดังนั้น ควรจะรักใครํกัน ชํวยเหลือ
เอื้อเฟื้อกัน พระต๎องมีเมตตา๑๐๑โรงเรียนก็ได๎รับกองทุนจากสัจจะสะสมทรัพย์ ด๎วยนอกจากนั้นก็มีสา
ธารณสงเคราะห์ ได๎แกํ มีกองทุนชํวยเหลือ บ๎าน วัด สถานีอนามัย สถานีตํารวจ และสาธารณกุศล
ตํางๆ๑๐๒กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีพระชํวยดําเนินการจัดต้ังนั้น เพราะเมื่อมีกองทนุสวัสดิการ สมาชิก

                                                             
๑๐๐สัมภาษณ์ พระครูกิตติวชิรโสภิต (สมเกียรติ จตฺตาลโย) , ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์  

วัดอัมพาพนาราม, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๐๑สัมภาษณ์ พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ), เจ๎าอาวาสวัดสวนแก๎ว, ๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๐๒สัมภาษณ์ นายเกษม ม่ันสุวรรณ, ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดหนอง, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๘๙ 
 

ก็ไมํอยากออกจากกลุํม ไมํกล๎าทําผิดกฎระเบียบของกลุํม สวัสดิการจึงกลายเป็นตัวดึงคนมาอยูํ
รวมกัน๑๐๓ 

 จากคําให๎สัมภาษณ์ของผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ(Key-Informants Interview)  ผู๎ วิจัย
สังเคราะห์ วิเคราะห์ ข๎อมูล ผู๎ วิจัยพิจารณาวํา กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ไมํมี เงินเดือนให๎กับ
คณะกรรมการ ที่ดํารงอยูํตามแผนกตํางๆ เพียงแคํมีเงินพิเศษให๎กับผู๎ที่เป็นคณะกรรมการ ที่มาปฏิบัติ
ทุกเดอืน ซึ่งไมํมากมายอะไร จํานวน ๓๐๐-๔๐๐ บาท ข้ึนอยูํกับเงินที่เก็บดอกเบี้ยได๎ ดังนั้นอํานาจ
ในทางวินัยเมื่อคณะกรรมการกลุํมจึงเป็นเรื่องที่มีอํานาจพิเศษ ที่นํากลัว เป็นเรื่องศักดิ์สิทธ์ิ เพราะวํา
หากเกิดเรื่องที่ไมํคาดคิด เชํน การโกงบัญชี ปรับแตํงบัญชี ก็เหมือนกับวํา เป็นการโกงเงินของญาติพี่
น๎องของตนเอง โกงเงินของคนทั้งชุมชน ตรงจุดนี้ โกงเงินพระ โกงเงินวัด ผู๎นํากลุํมที่เป็นพระจึง
เหมือนกับวํา มีอํานาจอยูํพิเศษอยูํในตัว 

 ความสัมพันธ์ โครงสร๎างงาน อํ านาจในตําแหนํง ปัจจัย ๓ สิ่ งที่กลํ าวมานั้น  
มีความสัมพันธ์กันในลําดับหนึ่ง คือ ความพึงพอใจ ถ๎าความสัมพันธ์ระหวํางผู๎นํากับผู๎ตามเป็นไปด๎วยดี 
ลักษณะงานกําหนดไว๎ชัดเจน และผู๎นํามีอํานาจมาก ถ๎าปัจจัย ๓ สิ่งที่กลําวมานั้น มีลักษณะตรงกัน
ข๎ามก็ได๎ช่ือวํามีความไมํนําพึงพอใจเกิดข้ึนในกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ 
 นอกจากนั้นการที่พระสงฆ์ที่เป็นผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์นอกจากจะเป็นผู๎นําทางจิต
วิญญาณแล๎ว การที่วัดต้ังอยูํในชุมชน มีสํวนเกี่ยวข๎องเกี่ยวพันธ์กับคนในชุมชนต๎องสร๎างสัมพันธ์ภาพ 
ที่ดีกับชุมชนด๎วย และต๎องประกอบด๎วยความเมตตา ไมํเป็นผู๎นิ่งเฉยตํอความทุกข์ยากของฆราวาส 
ญาติโยมที่ได๎อุปถัมภ์ปัจจัย ๔ สิ่งเหลําน้ีจึงถือเปน็คุณลักษณะหรอืองค์ประกอบประการหนึ่งที่ผู๎นําทุก
คนควรมี เพราะวําผู๎นําทุกคน เป็นผู๎นําแตํวําไมํได๎มีภาวะผู๎นําเหมือนกันทุกคนเสมอไป ทําให๎การเป็น
ผู๎นํากลุํมนั้นๆ ประสบความล๎มเหลว ซึ่งจะทําให๎เกิดความเสียหายมากกวําผลดี ผู๎วิจัยพิจารณาวํา  
เป็นภาวะผู๎นําเชิงสถานการณ์ แบบช้ีนํา ที่พฤติกรรมมุํงงานสงู และมุํงความสัมพันธ์สูง ผู๎นํากลุํมสัจจะ
สะสมทรัพย์ที่เป็นพระสงฆ์จะมีพฤติกรรมทั้งสัง่การและสนับสนุนด๎วยการปลุกเร๎ากระตุ๎นตามแนวทาง
หลักธรรมที่ตนมีออกไปด๎วย เป็นผลออกไปที่เรียกวํา ทําให๎สมาชิกในกลุํม เกิดความมีเมตตา 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผํตํอกัน มีวิธีการแปลงสูํการปฏิบัติ คือ การที่สมาชิกนําเงินของตนมาสะสมทรัพย์ 
รํวมกันผํานกลุํม นอกจากเป็นการออมแล๎ว ยังเป็นสั่งสมบุญรํวมกันด๎วย เพราะกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์
ตั้งข้ึนมาเพื่อชํวยเหลือกัน การที่ทุกคนได๎เสียสละทรัพย์ของตนมาผํานกลุํม แสดงให๎เห็นวํา สมาชิก
กลุํมสัจจะสะสมทรพัย์ทุกคนมีจิตคิดจะชํวยเหลือกัน การที่ทุกคนได๎เสียสละทรัพย์ของตนมาออมผําน
กลุํม แสดงให๎เห็นวํา สมาชิกทุกคนมีจิตคิดจะชํวยเหลือเพื่อสมาชิกที่เดือดร๎อนให๎พ๎นจากความ
เดือดร๎อน โดยแปลสภาพการให๎ความชํวยเหลือจากที่เป็น นามธรรมเป็นสิ่งที่เห็นเป็นผลผํานเงินซึ่ง
                                                             

๑๐๓สัมภาษณ์ นายสุมิตร แสงจันทร์ ,ผ.ช. ผญบ.  คณะกรรมการกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์  
วัดอัมพาพนาราม, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๙๐ 
 

เป็นสื่อกลาง เพราะวํา เงินไมํดี ไมํช่ัว แตํวําทุกคนต๎องใช๎เงินผํานเงินซึ่งเป็นสื่อกลางของกลุํม เพราะ
คนที่เดือดร๎อนได๎ขอกู๎เงินจากกลุมํไปบรรเทาความเดือดรอ๎น ซึ่งเงินกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์น้ัน คือ เงิน
ที่สมาชิกทุกคนมาออมรํวมกัน ทําให๎กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์แตํละเดือนมีเงินให๎สมาชิกกู๎เพิ่มข้ึน  
จึงเทํากับวํา สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ทุกคนได๎ชํวยบรรเทาความเดือดร๎อน ให๎เพื่อนสมาชิกทําน
อื่นด๎วย จึงเป็นการแปลงสภาพความชํวยเหลอืให๎ปรากฏเห็นผลที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากข้ึน มากกวํา 
การที่นั่งสวดมนต์หรือวํา แผํเมตตาให๎กับเพื่อนสมาชิกกลุํมที่สูญเสีย สูญหายไป ซึ่งการทําแบบนี้ของ
ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์น้ัน แสดงออกถึงความเป็นมิตร นําคบหาสมาคม ชํวยเหลือแกํสมาชิก  
 ดังที่กลําวมานั้น ผู๎วิจัยพิจารณาวํา การกระทําของผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เชิง
สถานการณ์ เป็นเสมือนกับมุํงความสัมพันธ์ที่สงู ผู๎นํามีสํวนรํวมในการตัดสินใจ โดยผู๎นําจะมีบทบาทที่
สําคัญในการเป็นผู๎อํานวยความสะดวกและ สื่อสารทําความเข๎าใจกับกลุํมนอกจากนั้น ผู๎วิจัยพิจารณา
วํา การมีเมตตา ชํวยเหลือและสงเคราะห์ มาสูํการปฏิบัติที่เป็นสิ่งที่จับต๎องได๎ การที่สมาชิกกลุํม ใน
พื้นที่มีการเข๎าวัด มัคนายก นําสวดแผํเมตตา ตอนเมื่อทําบุญเรียบร๎อยจะมีการนําสวดแผํเมตตาให๎แกํ
สรรพสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งมีความเป็นนามธรรมที่มองไมํเห็น สัมผัสไมํได๎วํา มีใครรับไปได๎ หรือไมํแตํวํา
กลุํมสัจจะสะสมทรพัย์ทั้งสองแหํง โดยการนําของพระสงฆ์ และคณะกรรมการ ได๎แปลงความมีเมตตา
ชํวยเหลือเพื่อนมนุษย์ด๎วยกันให๎มีผลเป็นรปูธรรมจบัต๎องสัมผัสได๎โดยการชํวยเหลือสมาชิกที่เดือดร๎อน
ผํานกิจกรรมกลุํม คือ การจํายเงินสวัสดิการชํวยเหลือตํางๆ เชํน ยามเจ็บต๎องนอนดูอาการที่
โรงพยาบาล ทางกลุํมก็จะมีเงินสวัสดิการจํายให๎ วันละ ๓๐๐ บาท หรือวํา ยามจาก ทางกลุํมก็จะมี
เงินปันผลให๎ ไมํต่ํากวํา ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นการแสดงความเป็นมิตรที่ดีตํอกัน อันเป็นคุณสมบัติของ
ผู๎นําตามสถานการณ์ ในสํวนระดับของผู๎นํากับผู๎ตาม เพื่อให๎เกิดความจงรักภักดีตํอกลุํม เป็นการสร๎าง
แรงศรัทธาของผู๎นําอีกทางหนึ่ง  
 เพราะเงินที่นํามาชํวยเหลือเรื่องสวัสดิการแกํสมาชิกนั้นเกิดข้ึนมาจากผลกําไรจากเงินที่
สมาชิกสะสมรํวมกันและมีการปลํอยเงินกู๎เป็นประจําเดือน ทุกเดือน เมื่อสิ้นปีแล๎วจึงนํามาตั้งเป็น
กองทุนสวัสดิการกลุํม เพื่อไว๎เป็นกองทุนสวัสดิการชํวยเหลือผู๎ที่เดือดร๎อน เชํน ปุวยนอนโรงพยาบาล 
ดังที่กลําวข๎างต๎น ทางกลุํมจะนําเงินจากกองทุนสวัสดิการนี้ไปชํวยเหลือบรรเทาความเดือดร๎อนนั้นๆ 
ซึ่งเงินที่กลุํมนําไปตั้งกองทุนสวัสดิการนั้นก็คือ เงินของสมาชิกทุกคน ดังนั้น เมื่อกลุํมชํวยเหลือสมาชิก
ที่เดือดร๎อนจึงเทํากบัวํา สมาชิกทุกคนได๎มีสํวนรํวมในการสงเคราะห์เพื่อนในชุมชนด๎วย สมาชิกทุกคน
ได๎ทําบุญ คือ การสงเคราะห์ผู๎ที่มีความเดือดร๎อนผํานกระบวนการกลุํม เป็นการผํอนคลายความทุกข์
ในชุมชนที่สมาชิกมี 
 สรุปได๎วํา ภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เชิงสถานการณ์ตามหลักภาวนา ๔ สามารถ
อธิบายได๎วํา ภาวะผู๎นํากลุํมที่มีประสทิธิผล ไมํได๎ข้ึนอยูํกับพฤติกรรมผู๎นําเพียงอยํางเดียว แตํข้ึนอยูํกับ
สถานการณ์ด๎วย เชํน การเยี่ยมเยียน สมาชิก การประชุมกลุํม หากมีคําถามวํา ที่กลําวมาทั้งหมด



๑๙๑ 
 

เกี่ยวกับผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ตามสถานการณ์ เป็นผู๎นําที่ดีหรือเปลํา ผู๎วิจัยคิดพิจารณาวํา เป็น
ผู๎นําที่ดีของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพราะวํา ประการแรกมีการให๎รางวัลกับผู๎ใต๎บังคับบัญชาเวลาสิ้นปี
ที่ปันผล ผู๎นํากลุํมไมํได๎นําเงินที่ผลดอกไปใช๎จํายสํวนตัว หรือมุํงสร๎างถาวรวัตถุแกํวัดอยํางเดียว แตํวํา 
นําเงินจํานวนเหลําน้ันมาซื้อเสื้อบ๎าง ข๎าวสาร เป็นรางวัลแกํคณะกรรมการ ประการที่สอง ผู๎นํากลุํม
สัจจะสะสมทรัพย์สามารถสร๎างความมั่นใจให๎แกํผู๎ใต๎บังคับบัญชาวํา รางวัลมีความสัมพันธ์กับ
ความสําเร็จของเปูาหมายกลุมํสจัจะสะสมทรัพย์เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทําให๎คนในสังคมเข๎าถึงสวัสดิการ
ทางสังคม ประการที่สาม ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์สามารถอธิบายให๎แกํผู๎ใต๎บังคับบัญชา คือ
คณะกรรมการฝุายตํางๆ ได๎ทราบวํา เปูาหมายของกลุํมเปน็อยํางไร เพราะวําเมื่อผู๎นํากลุํมสจัจะสะสม
ทรัพย์เป็นผู๎ที่มีพฤติกรรมตามแนวทางทั้งสามประการนี้ จะทําให๎สมาชิกกลุํมได๎รับแรงจูงใจ พร๎อมที่
จะยอมรับความเป็นผู๎นําในตัวของผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
๔. ภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จึงต้องมีคุณลักษณะดังกล่าว 

 ผู๎นําเป็นบุคคลที่ทําให๎กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ประสบความก๎าวหน๎า และบรรลุผลสําเร็จ
โดยเป็นผู๎มีบทบาทแสดงความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลที่เป็นผู๎ใต๎บังคับบัญชา คุณลักษณะภาวะผู๎นําที่
แสดงออก สามารถเป็นต๎นแบบให๎แกํคนในชุมชนได๎ดําเนินตามเป็นต๎อนแบบแกํวัดอื่นๆ รวมถึงกลุํม
สัจจะสะสมทรัพย์ตํางๆ ที่ต๎องการสร๎างกลุํมของตน ควรจะดําเนินการอยํางไร ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์จะเป็นต๎นแบบให๎ชุมชนอื่น กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์อื่นได๎ดําเนินตาม ผู๎วิจัยขอสรุปเป็นประเด็น
สําคัญๆ ดังตํอไปนี้  

 ผู๎นําต๎องมีความเมตตา ชอบชํวยเหลือคนอื่น ถ๎าไมํสัจจะก็ไมํมีความจริงใจตํอกัน ก็อยูํ
ไมํได๎เห็นแกํตัวกัน ต๎องเป็นคนที่มีศีลธรรม๑๐๔ นําเช่ือถือ ประชาชนจะเข๎าถึงแหลํงทุนน๎อยต๎องอาศัย 
๑.ศรัทธากับผู๎นํา ไมํมีความศรัทธาตํอผู๎นํา๑๐๕ บางทีก็มีปัญหาเหมือนกันเน๎นเรื่องปัญญา สํวนเรื่อง
ความประพฤติก็จะใช๎วิธีกระตุ๎นใสํไป เหมือนการรักษาศีล ๕ ทําเพื่อกลุํม บริสุทธ์ิใจ ผู๎นําคนจะต๎อง 
แสดงภาวะผู๎นําให๎เห็นวําให๎ยอมรับ๑๐๖

 

 จากเนื้อหาการสัมภาษณ์เบื้องต๎น ผู๎วิจัยพิจารณาวํา การแนะนําของพระสงฆ์ที่ยึด
หลักการพัฒนาและหลักศาสนา คือ ความสามัคคีความเอื้อเฟื้อชํวยเหลือกัน มีความจริงใจตํอกัน  
เป็นหัวใจสําคัญ เป็นการเช่ือมโยง บุญ ใจ เงิน คือ เป็นกุสโลบายให๎คนเข๎ามามีความเช่ือมั่น มีศรัทธา
ทางพระพุทธศาสนาเพิ่มข้ึนอันได๎แกํ การชํวยเหลือกันในยามเกิดความทุกข์ นั่นคือ สํวนบุญ การมี

                                                             
๑๐๔สัมภาษณ์ ดร.ไพศาล สุขปัญญา , ผู๎ อํานวยการสํานักพัฒนาทุนและองค์การเงินชุมชน , 

๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
 

๑๐๕สัมภาษณ์ นางนงคราญ น๎องรุํง, คณะกรรมการติดตามหน้ีสิน วัดอัมพาพนาราม, ๗ กันยายน 
๒๕๕๙. 

๑๐๖สัมภาษณ์ นางภิรดา จริยะกลุญาต, ผู๎อํานวยการสํงเสริมกองทุนชุมชน, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๙๒ 
 

น้ําใจมีความจริงใจตํอกันที่จะรํวมกันแก๎ไขปัญหาของชุมชนด๎วยตนเอง (ใจ) โดยการสร๎างทุน  
 ให๎เกิดข้ึนแกํในชุมชนที่สมาชิกในชุมชนสามารถเข๎าถึงได๎ ที่เกิดจากการสะสมทรัพย์ ขอ งสมาชิก
ภายในกลุํมในชุมชนนํามาเป็นเครื่องมือแก๎ไขปัญหาและการดําเนินชีวิต ตลอดถึงการสร๎างสวัสดิการ
ให๎เกิดข้ึนกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม นั่นคือสํวนเงิน ในโอกาสตํอไป 

 ผู๎วิจัยพิจารณาวํา ในแตํละเดือนที่สมาชิกมาพบกันที่วัดที่เป็นศูนย์ที่ตั้งกลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์ ทุกคนมีปัญหาที่นํามาแก๎ไขด๎วยการปรับทุกข์เลําสูํกันฟัง แกํสมาชิก โดยพระสงฆ์จะเป็นผู๎ให๎
คําแนะนําการแก๎ไขปัญหา ให๎คําปรึกษา วิธีการให๎คําปรึกษา อาจจะสอดแทรกเข๎าไปในรูปแบบการ
แสดงธรรม การให๎โอวาท กํอนเปิดดําเนินการ หรือให๎คําปรึกษาเป็นรายบุคคล ได๎แกํ ประธานกลุํม 
หรือวํา คณะกรรมการที่เป็นผูด๎ูแลฝาุยตํางๆ หรือแนะนําคณะกรรมการบริหารกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์
ที่จะต๎องให๎รับทราบในหน๎าที่ของคณะกรรมการ ซึ่งการให๎คําปรึกษากลุํมจะเน๎นในลักษณะของการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุํมและการสํงเสริมให๎กลุํมได๎มี กิจกรรมอะไรตํางๆรํวมกัน นอกจากเรื่ อง
คําปรึกษา ที่เกี่ยวกับกลุํมแลว๎ บางครั้งผู๎นํา นําขําวสาร เรื่องราวตํางๆ ที่เป็นประโยชน์มาช้ีแจงให๎เห็น
ถึงสถานการณ์ตํางๆ  
 ๔.๑ วิธีการพัฒนาภาวะผู้น าของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ให้มีคุณลักษณะดังกล่าว 

 การนําผู๎นํามาอบรมทบทวน  พัฒนาศักยภาพเป็นประจําทุกปี ต๎องอาศัย ๑.ศรัทธากับ
ผู๎นํา ไมํมีความศรัทธาตํอผู๎นํา๑๐๗ บางทีการดําเนินการดังกลําวก็พบปัญหาอุปสรรค คนที่มีความ
ซื่อสัตย์ ชักชวนให๎มาทํางานเพื่อสังคม มุํงความเป็นสํวนรวม ประโยชน์สํวนรวม ตํางคนตํางอยูํ  
ไมํคํอยมีความสามัคคีกัน ไมํเอาพวกข๎าราชการที่มีความรู๎เข๎ามาแตํวําจะเอาคนที่ซือ่สตัย์ สร๎างคลื่นลูก
ใหมํขึ้นมารองรับ ให๎มาเรียนรู๎ปฏิบัติกับหนํวยงานให๎ชํ่าชองที่สุด ก็ต๎องเริ่มเรียนรู๎เพื่อให๎เกิดความชํ่า
ซอง  
 ดังนั้น ผู๎วิจัยสังเกตวํา การที่พระสงฆ์ต๎องแสดงธรรม แนะนํา พบปะตั้งแตํการตั้งช่ือลูก 
หรือแม๎กระทั่งตาย สวดมาติกาบังสุกุลทําบุญอัฎฐิ การพบปะพูดคุยกับชาวบ๎านในชุมชนให๎ตระหนัก
ถึงปัญหาวิธีการแก๎ไขอยูํเสมอ สํงเสริมการมีสํวนรํวมในกิจกรรมของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ พระสงฆ์
ได๎เปลี่ยนรูปแบบการเผยแผํธรรม ด๎วยการสนับสนุนการเรียนรู๎จากต๎นของปัญหา ด๎วยการแนะนําให๎
ชาวบ๎านดําเนินกิจกรรมกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์จากเงินจํานวนน๎อยเหมือนตัวปลวกที่คํอยๆ ก็คํอยๆสั่ง
สม แล๎วนําไปให๎ผู๎ที่มีความจําเป็นกู๎ไปใช๎ โดยมีหลักคุณธรรม คือ สัจจะ เทียบกับหลักคุณธรรม ที่เป็น
ข๎อบัญญัติ คือ ศีล ๕ ข๎อที่ ๔ ความไมํพูดปด ความจริงใจ และความพร๎อมเพรียงเป็นกฎเกณฑ์ยึด
เหนี่ยวจิตใจ ในครั้งแรกพระสงฆ์จะเทศน์แนะแนวทางให๎กับคนในชุมชนเห็นวําพวกคนในชุมชนกําลัง
เสียเปรียบถ๎าสมาชิก คือ คนในชุมชนไมํรํวมมือ รํวมแรง รวมใจ รวมตัวกัน ในอนาคตจะเสียหาย 

                                                             
๑๐๗สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์ ผิวบาง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ, ๕ กันยายน ๒๕๕๙.  
 



๑๙๓ 
 

เสียเปรียบมากข้ึน พวกคนที่มีฐานะดีกวํา ยังมีการจัดตั้งบริษัท  คนที่มีฐานะด๎อยกวํา จะทําอยํางไร 
ยอมเสียเปรียบคนกลาง พํอค๎า ในอนาคตจะไมํมีที่อยูํอาศัยหากินเป็นคนอนาถาต๎องรอความ
ชํวยเหลือจากภาครัฐ ประชาสงเคราะห์อยํางเดียว  
 ดังนั้น ผู๎วิจัยพิจารณาวํา กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์จึงเป็นสิ่งที่จําเป็น โดยการให๎คนใน
ชุมชนได๎รับรู๎ปัญหาและหาแนวทางแก๎ไขรํวมกันจากจุดเริ่มต๎น กํอนการกํอตั้งกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ 
การกระตุ๎นให๎ชาวบ๎านเห็นปัญหาและหาทางแก๎ไขรํวมกันจากจุดเริ่มต๎น กํอนการกํอตั้งกลุํมสัจจะ
สะสมทรัพย์ การกระตุ๎นให๎ชาวบ๎านเห็นปัญหาและรับรู๎ปัญหาที่เกิดข้ึนจากความเสียเปรียบนายทุน 
จากการขาดทุนทางเศรษฐกิจ เชํน การกู๎เงินนอกระบบ เรื่องราคาปุ๋ยที่แพงกวําข๎าว เป็นต๎น การ
พึ่งตนเองไมํได๎ของชุมชน ทําให๎พระสงฆ์ที่เป็นผู๎นําทางจิตวิญญาณ ต๎องลงมา พร๎อมกับการนํา
หลักธรรมทางศาสนาซึ่งเป็นของดีมีคุณคํา สามารถเข๎าถึงได๎ทุกคน เข๎ามาเป็นเครื่องชํวยช้ีนําเพื่อสร๎าง
ที่พึ่งและความเข๎มแข็งให๎กับฆราวาส ญาติโยม ผู๎อุปัฏฐากของตนเอง ซึ่งถือเป็นการเผยแผํหลักธรรม
คําสอน ของศาสนาผํานกระบวนการพัฒนากลุํม/องค์การเป็นรูปธรรมอยํางได๎ผล ซึ่งมีเงินเป็น
เครื่องมือสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับกลุํมและชุมชนในเวลาตํอมา สํวนใหญํที่พระสงฆ์ที่ได๎ดําเนินการ
กํอตั้งกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ข้ึนมานั้น โดยที่ศูนย์กลางอยูํที่วัด นั่นก็เป็นเพราะวําพระสงฆ์จะเป็นผู๎
ปลุกจิตสํานึกให๎กับชุมชนอื่นหรือหมูํบ๎านอื่นที่กําลังดําเนินการกํอตั้งกลุํมตํอไป หลังจากกํอตั้งกลุํม
และดําเนินการกิจกรรมแล๎วจึงได๎แตํงตั้งให๎พระสงฆ์ในวัดนั้นๆ เป็นที่ปรึกษา โดยเฉพาะเจ๎าอาวาส 
หรือ รองเจ๎าอาวาส พระสงฆ์ที่ได๎รับการมอบหมาย การจัดให๎วัดเป็นที่ตั้งแหํงการเผยแผํความคิดจะ
ชํวยฟื้นฟูหรือเสริมสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางวัดกับชุมชนให๎มีความหมาย แนํนเฟูนข้ึน ขณะเดียวกัน
วัดได๎มีโอกาสเกื้อกูลตอบแทนแกํชุมชนได๎อยํางเป็นรูปธรรม นอกเหนือจากเดิมที่เ คยมีบทบาทแตํ
เพียงการให๎หลักธรรม เป็นผู๎รับ ปฏิคคาหก อยํางเดียวเป็นการตอบแทนได๎อยํางเป็นสิ่งที่สัมผัสได๎ 
นอกเหนือจากเดิมที่เคยมีบทบาทแตํเพียงการให๎หลักธรรม ข๎อคิดตํางๆในการดําเนินชีวิตโดยการ
เทศน์สอนธรรมะที่เป็นหลักคําสอน 

ดังนั้นจากการรวบรวมเป็นความรู๎ทั้งผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ การวิเคราะห์ของผู๎วิจัยวิเคราะห์
สรุปได๎วํา คุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนลําง 
ผู๎นําต๎องไมํทิ้งหลัก ๓ ประการ คือ ๑. หลักจักขุมา มีวิสัยทัศน์ มองเห็นความขาดแคลน ความวิกฤติ 
หรือความที่จะเจริญก๎าวหน๎าอยํางชัดเจน  ๒. วิธูโร ต๎องจัดคนลงกับงานเปูาหมายที่ทําอยํางชัดเจน 
 ถ๎าจัดคนลงเข๎ากันดีการดําเนินงานก็งํายจัดผิดตัวผิดฝาผิดจังหวะก็เสียได๎แล๎วไมํเจริญ สุดท๎าย  
๓. นิสสยสัมปันโน คือ คนในกลุํมองค์กรต๎องการได๎เพื่อนมากกวําศัตรู คือ มีนิสสยสัมปันโน ชุมชนน้ัน
ต๎องไมํสร๎างศัตรู และต๎องไมํเปลี่ยนมิตรเป็นศัตรู เป็นญาติที่ดีก็ต๎องเป็นมิตรที่ดี เป็นมิตรที่
ประคับประคองกัน การตัดสินใจที่สําคัญที่สุดต๎องยึดหลักประชาธิปไตย หลักการมีสํวนรํวม  



๑๙๔ 
 

ความโปรํงใสนั้น การที่สมาชิก คณะกรรมการ ผู๎นํากลุํม รู๎สึกวําตนเป็นเจ๎าของ ปัญหา
การคดโกงก็ลดน๎อย โดยที่สุดไมํมี และการตัดสินใจของผู๎นําที่สําคัญที่สุด คือ ต๎องปราศจากอคติ ๔ 
คือ ความลําเอียงเพราะรัก ชอบ เกลียด หลง และที่สุด ด๎านอื่นๆ คือ คําวํา สัจจะ นั้นมีความหมาย
แปลกว๎างขวางที่สุด คือ ศีล ๕  ข๎อที่ ๔ การมีสัจจะ คือ ความจริง ไมํพูดปด รักษาคําพูดของตนเองที่
ได๎ให๎ไว๎กับทางกลุํม กํอนเริ่มเข๎าเป็นสมาชิก และความจริงใจตํอเพื่อนรํวมกลุํม ประกอบด๎วยวิสัยทัศน์
ของผู๎นํา ที่มีความคิดจะสร๎างนักออมทรัพย์รุํนใหมํ  

สํวนความซื่อสัตย์นั้น ผู๎นํากลุํมซึ่งรวมถึงคณะกรรมการ ประกอบไปด๎วย ๑. การอุทิศ
เวลาในการทํางาน ๒. ความสามารถในการสื่อสาร ๓. การมีจิตอาสา ๔. เสียสละเวลา ๕. การเห็นอก
เห็นใจ ๖.ความไว๎วางใจที่ได๎รับจากสมาชิกที่มีการเลือกตั้งเข๎ามา ให๎เข๎ามาดูแลกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์
ของตน ที่รํวมกันต้ังข้ึนมา เพื่อเป็นสํวนหนึ่งทุนชุมชน ดังแผนภาพที่ ๔.๑  



๑๙๕ 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑ คุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมสจัจะสะสมทรพัย์เพื่อพฒันาชุมชนย่ังยืน 
ภาคเหนือตอนลําง 

 คุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ดังกลําว เป็นการเกิดข้ึน มีข้ึน ที่สามารถ
ทําให๎ชุมชนในพื้นที่ของตนมีการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไมํต๎องรอความชํวยเหลือจากภาครัฐ ผู๎วิจัย
พิจารณาหลายๆ ด๎านด๎วยกันดังนี้ 
 
 



๑๙๖ 
 

 ๑. ด้านการด าเนินชีวิต  
 การดําเนินชีวิตของชุมชนตํางจังหวัดในปัจจุบันนั้นตามที่เป็นขําวอยูํในปัจจุบัน ข๎าวมี
ราคาถูกกวําอาหารสุนัข ปุ๋ยมีราคาแพงกวําข๎าว แล๎วชนบทที่ต๎องอาศัยการทําเกษตรกรเป็นหลักควร
เป็นอยํางไรหากมีเรื่องที่ไมํคาดคิดเกิดข้ึน เชํน ความเจ็บปุวย หรือความตาย กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่
ตั้งข้ึนมีสวัสดิการเรื่องนี้สํารองอยูํแม๎วําไมํมีเงนิสํารองภายในบ๎านแตํวํามีเงนิสํารองสวัสดิการตัวนี้ และ
สิ่งสําคัญสามารถกู๎ยืมได๎ นํามาเป็นทุนทางเศรษฐกิจที่สามารถนําไปใช๎ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตใน
แตํละวันได๎ โดยที่ผู๎นํากลุํม หรือประธานกลุํมที่เป็นพระสงฆ์ จะมีการปลุกเร๎า แสดงธรรม ให๎โอวาท
การดําเนินชีวิต การแก๎ไขปัญหาให๎ชาวบ๎านเห็นความสําคัญของการ ออมทรัพย์ดังช่ือกลุํม สัจจะ
สะสมทรัพย์ รวมตัวกันแล๎วนําเงินมาออมที่ละสิบบาท ยี่สิบบาท เป็นหุ๎นๆละสิบบาท ทุกคนใน
หมูํบ๎านนําเงินมารวมกัน แล๎วให๎คนในหมูํบ๎านของตนที่เป็นสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่เดือดร๎อน
ได๎นําไปใช๎ ที่เรียกวํา เงินกู๎ เป็นการใช๎เงินให๎เป็นเครื่องมือที่จะเช่ือมโยงชุมชนให๎เกิดพลังที่จะสามารถ
พึ่งตนเองได๎ ซึ่งถือวําเป็นการสร๎างคุณธรรมให๎เกิดมี คือ หลักคุณธรรม ๕ ประการดังกลําวมา เป็น
บทบาทการสํงเสริมคุณธรรม คือ การเห็นอกเห็นใจตํอกันให๎เกิดมีข้ึนในชุมชน เป็นหลักแหํงความ
เอื้อเฟื้อและเป็นความศรัทธาเลื่อมใสในพระสงฆ์เพิ่มข้ึน 

 ๒. ด้านการเรียนรู้ 
 ทําให๎ชาวบ๎านมีการเรียนรู๎วิธีแก๎ปัญหาของชุมชนตระหนักรู๎รํวมกัน โดยวิธีการแก๎ปัญหา
ในรูปแบบการสะสะสมทรัพย์ให๎ชุมชนมีทุนหมุนเวียนที่จะดําเนินชีวิต ซึ่งต๎องใช๎ความพยายามและ
ความอดทนอดกลั้นทั้งผู๎ที่ เป็นสมาชิกและผู๎ที่ชักชวนเนื่องจากการทํางานกับชาวบ๎านซึ่งมีพื้น
ฐานความรู๎และความเป็นอยูํที่แตกตํางกัน เมื่อมารวมตัวกัน มาดําเนินกิจกรรมด๎วยกัน บางครั้งความ
แตกตํางทางด๎านพื้นฐานครอบครัว จึงมักจะแสดงนิสัยที่ไมํดีสํวนตัวออกมาแตํวําสุดท๎ายแล๎ว ทุกคน 
ก็จะดําเนินกิจกรรมให๎สําเร็จประโยชน์ไปด๎วยดีเป็นประโยชน์แกํสํวนรวม สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวเช่ือมให๎ทุก
คนมีความสมัครสมาน สามัคคี ก็คือ คําวํา “สัจจะ” สะสมทรัพย์ 
 ๓. ประโยชน์ส่วนรวม (หิตะประโยชน์) 
 สิ่งที่เป็นประโยชน์แกํสํวนรวมนั่นก็คือ การที่มีการประชุมกลุํมทุกเดือน นั่นก็ คือเป็น
การทําให๎เกิดความสามัคคี ซึ่งถือวํา คุณลักษณะของภาวะผู๎นําที่เกิดจากภาวะผู๎นําที่พระสงฆ์เข๎ามามี
สํวนรับรู๎และหาวิธีแก๎ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน ในลักษณะของการจัดต้ังกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ของ
พระสงฆ์ที่เกิดจากความเช่ือของชาวบ๎านเป็นทุนเดิม เป็นความเต็มใจที่พระสงฆ์ไมํได๎ไปบังคับมารํวม
กลุํม เป็นความเต็มใจที่ชาวบ๎านเข๎ามาเป็นสมาชิก หรือเป็นสมาชิกแล๎วหากมีความจําเป็นต๎องการจะ
ขายหุ๎น ออกจากการเป็นสมาชิกทางกลุํมก็ไมํได๎บังคับ หรืออาจจะถอนหุ๎นคืน ซึ่งเป็นวัฒนธรรม
องค์กรการสะสมทรัพย์ (สร๎างทุนชุมชน) ให๎ชาวบ๎านได๎มีทุนในการนํามาใช๎จํายในการดําเนินชีวิตและ
สร๎างจิตสํานึก การมีสํวนรํวม รู๎สึกรักหวงแหน เป็นเจ๎าของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ 
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 ๔. ด้านการพ่ึงตนเอง 

 การที่ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ อาศัยชํวงเวลาที่ประชุมกลุํมกัน แสดงธรรมบ๎าง ให๎
โอวาทบ๎าง เป็นการให๎คําปรึกษาทางอ๎อมอีกแบบหนึ่ง เพื่อให๎คนในชุมชนได๎บรรลุเปูาหมายตาม
หลักการที่กลุํมปฏิบัติมา คือ การพัฒนาชีวิตที่ครบองค์ประกอบ คือ ด๎านรํางกาย มีกินมีใช๎ เจ็บไข๎
รักษา นําใบรับรองแพทย์มาเบิกจําย ด๎านศีล การที่สมาชิกมีกินมีใช๎ ทําให๎คนไมํไปทําผิด ลักทรัพย์ 
กํออาชญากรรม สังคมและสิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรม ไปพร๎อมกันโดยผํานกระบวนการดําเนินชีวิต
ผํานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ นําความต๎องการทางด๎านชีวิตมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา นั่น คือเงิน  
นําหลักธรรมมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให๎คนประพฤติดีวํา หากสมาชิกมีสัจจะ รักษาศีล ก็จะมีโอกาสที่
จะได๎กู๎เงินไปใช๎ในครอบครัว ทําให๎คนรักษาศีลไปอีกทางหนึ่ง และความสามัคคีเอื้อเฟื้อกัน เศรษฐกิจ 
ความอยูํดี มีสุข ต๎องไปพร๎อมกัน ถ๎าสมาชิกยังลําบากเพราะการประกอบอาชีพ เป็นหนี้เป็นทุกข์ 
ความเป็นอยูํในชีวิตประจําวันจะสงบได๎อยํางไร คําสอนทางศาสนาที่ผู๎นํากลุํมรู๎ ปฏิบัติอยูํก็จะไมํเกิด
ประโยชน์ เพราะวําความกังวล การนําหลักธรรมทางศาสนา คือ ความศรัทธา ความเช่ือความเลื่อมใส
ในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา ถือวําเป็นการสํงเสริมกลุํ มสัจจะสะสมทรัพย์ให๎แข็งแรงอีก
ลักษณะหนึ่งที่สามารถสร๎างชุมชนให๎เข๎มแข็งยั่งยืนตํอไปได๎ 
๕. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพ่ือพัฒนาชุมชนยังยืน 
ภาคเหนือตอนล่าง 

 ๕.๑ หลักพุทธธรรมภาวนา ๔ (กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา ปัญญาภาวนา)
ข้อใดท่ีเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสามารถใช้เป็นหลักในการพัฒนาภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 

การพัฒนาเรื่องกายภาพ ผู๎นําต๎องมีความพร๎อมทางกายภาพพร๎อมที่สุด ต๎องมีอยูํมีกินมี
ใช๎ มีความพร๎อม คนที่จะทํางานรับใช๎คนอื่นได๎ อยํางแรกเลยตนเองต๎องมีความพร๎อม  ความอดทน
เป็นสิ่งสําคัญ ความอดทน อดกลั้น ความลําเอียงอยําไปมีอัตตา ถือ ตัว ตน ต๎องตรง  ประพฤติดี 
ซื่อสัตย์มีศีลดีที่สุด ความประพฤติต๎องดี มีความสําคัญพอๆกัน เพราะวํารํางกายไมํเป็นโรค ถือวํา
ประเสริฐสดุ มีเงินเทําไรก็จะประเสริฐถ๎าเป็นโรค ความประพฤติดี รํางกายดี ก็จะทําให๎ปฏิบัติงานได๎ดี 
มีจิตอาสา ศีลเป็นปัจจัยที่จะพัฒนาภาวะผู๎นําได๎ดีที่สุด คือ คอยกํากับ อันนี้จะไปคอยกํากับกํอนกาย
บริบูรณ์แตํศีลไมํบริสุทธ์ิโดยรวมแล๎ว ผู๎นําต๎อง  ๑. พูดให๎ฟัง ๒. ทําให๎ดู ๓. อยูํให๎เขาเห็น 

 กวํา ๒,๕๐๐ ปีที่ลํวงมาแล๎ว พระพุทธศาสนาได๎กําเนิดข้ึนจากการตรัสรู๎เป็นพระพุทธเจ๎า
ของเจ๎าชายสิทธัตถะ ปัจจุบันคําสอนของพระพุทธองค์ได๎ปรากฏอยูํในพระไตรปิฎก การเอาเรื่อง
ธรรมะของพระพุทธเจ๎ามาเป็นหลักในการพัฒนาภาวะผู๎นํา รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน  
โดยอาศัยพื้นฐานจากหลักธรรมภาวนา ๔ ที่พระพุทธเจ๎าได๎ตรัสไว๎ให๎แกํ พุทธบริษัท ให๎นําออกมา
ปฏิบัติเพื่อกิจกรรมกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ จึงเป็นกิจกรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของผู๎นํา
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กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ที่ต๎องการยกระดับความเป็นอยูํของชาวบ๎านในชนบท รวมทั้งมีการปฏิบัติใน
เรื่องเศรษฐกิจ จิตใจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล๎อมพร๎อมกันไปเป็นเรื่องเดียว  

 การพัฒนาเรื่องกายภาพ ผู๎นําต๎องมีความพร๎อมทางกายภาพพร๎อมที่สุด ต๎องมีอยูํมีกินมี
ใช๎ มีความพร๎อม คนที่จะทํางานรับใช๎คนอื่นได๎ อยํางแรกเลยตนเองต๎องมีความพร๎อมเชํน อยํางแรก
เรื่อง ภาวิตกาย ก็คือการพัฒนาเรื่องอาชีพ การพัฒนาเรื่องการออม คนต๎องมีอยูํมีกิน เชํน ผู๎นํากลุํม
สัจจะสะสมทรัพย์  ก็ต๎องใช๎เรื่องการออม เอามาเป็นเครื่องมือเป็นแรงจูงใจให๎เกิดการสนใจที่จะทํา
ตาม เพราะวําคนต๎องอาศัยปากอาศัยท๎อง คือ ต๎องอาศัยปากท๎องจึงอยูํได๎ คือ ผู๎นํามองเห็น สิ่งเดียวที่
จะน๎อมนําบุคคลให๎น๎อมนํามาปฏิบัติ หลอมรวมบุคคลใหอ๎ยูํด๎วยกันได๎อยํางมีความสุขปจัจยัภายนอกก็
เลยเอาเงินทอง และนํามาเป็นตัวแปรในการพัฒนาตน ตามความต๎องการ แตํการออมก็ต๎องไปสร๎าง
อาชีพถ๎ามีเงินมีทองพอแล๎วก็ สร๎างอาชีพไปสํงเสริมอาชีพให๎ดี มีอยูํมีกิน เอาเงินไปตํอเงิน๑๐๘ 
  การดําเนินกิจกรรมเพื่อให๎ประชาชนมีความมั่นคง มีกินมีใช๎ ผู๎นําต๎องมีความพร๎อม 
ประการแรกเลยก็คือ อาชีพ การออม เพื่อเป็นเครื่องมือที่พัฒนาให๎คนในชุมชน ปฏิบัติตาม โดยเริ่มให๎
คนมีความสุขกํอน  แล๎วสร๎างอาชีพที่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได๎ การจะพัฒนาด๎านกายนั้น 
ต๎องอาศัยศีลเป็นเครื่องควบคุม เพราะวําถ๎าไมํมีศีลควบคุมแล๎ว ทางพระพุทธศาสนาไมํถือเป็นการ
พัฒนาทางกาย แตํตรงกันข๎ามถ๎าพัฒนากายด๎านเดียวแล๎ว ผู๎วิจัยพิจารณาวํา เป็นการสํงเสริมให๎เกิด
ตันหาความทะยานยาก เพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งปรนเปรอบาํรุงรํางกายให๎เจริญ การพัฒนากายแยกตํางหาก
จาก จริยธรรม เพราะวําลําพังความเจริญทางกายอยํางเดียว ยํอมไมํมีความหมายเป็นการศึกษา จะ
เป็นการสนับสนุนให๎เกิดตันหาได๎ ดังนั้น ภาวนา ๔ ทั้งหมดเป็นปัจจัยที่จะสามารถพัฒนาภาวะผู๎นํา
กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ภาวนา ๔ นัน้ ทั้ง ๔ ข๎อ มีความสําคัญพอๆ กัน๑๐๙

 

 ฉะนัน้ การพัฒนากายตามหลักพระพุทธศาสนา ที่เหมาะสม มีดังตํอไปนี้ คือ การพัฒนา
อินทรีย์ ๖ การพัฒนากายในความหมายที่แท๎จริง ก็คือ การพัฒนาอินทรีย์ ได๎แกํ การใช๎อินทรีย์ ๖ 
ภายใน คือ ตาหู จมูก ลิ้น กาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช๎สําหรับสัมพันธ์ หรือเป็นทาง เช่ือมตํอกับโลกภายนอก 
คือ อินทรีย์ ภายนอก ๖ ได๎แกํ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อารมณ์ที่ใจรับรู๎ เปิดชํองทางที่เข๎าไปสัมพันธ์
กับสภาพ แวดล๎อมทางวัตถุ และทางธรรมชาติทั้งหมด ในการฝึกพัฒนากาย หรือ ฝึกพัฒนาอินทรีย์
นั้น การพัฒนากายจึงเป็นการพัฒนาอินทรีย์  คือฝึกให๎มีอินทรีย์สังวร ได๎แกํ การสํารวมอินทรีย์ ๖ 
เพื่อเป็นเครื่องมือให๎เกิดความแข็งแกรํงของศีลความประพฤติ เพื่อสนับสนุนจิตให๎มีพลังงานที่มั่นคง
และเป็นทางให๎เจริญปัญญาอีกด๎วย  

                                                             
๑๐๘สัมภาษณ์ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.ผู๎อํานวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๐๙สัมภาษณ์ พระครูกิตติวชิรโสภิต (สมเกียรติ จตฺตาลโย) , ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์  

วัดอัมพาพนาราม, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๙๙ 
 

 จากผลการลงพื้นที่ สังเกตในการเก็บข๎อมูลทั้งปริมาณ คุณภาพ ทั้งสองครั้ง ในการ
พูดคุยชักถาม เมื่อเริ่มดําเนินการตั้งกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ในพื้นที่นั้น ทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางที่ดีข้ึน ดังนี้ 
 ๑. ทําให๎ประชาชนได๎เรียนรู๎นิสัยใจคอของคนในหมูํบ๎านเดียวกันวํา เป็นอยํางไร  
เชํน การกู๎เงินแล๎วให๎ผู๎อื่นคํ้าประกัน เมื่อผู๎กู๎ขาดสํงก็ทําให๎คนอื่นเดือดร๎อน บุคคลเชํนนี้ชาวบ๎านเมื่อ
ทราบก็จะไมํคบหา เหมือนกับการพัฒนาด๎วยภาวนา ๔ ดังกลําว ข๎อแรกนั่น คือ เรื่องการพัฒนาศีล 
หากคนขาดศีลแล๎วก็ขาดหายจากความดีตํางๆ ศีลจึงมีความเย็นกาย เย็นใจ ไมํมีภัย ไมํมีเวร ไมํมีศัตรู 
ไมํมีความเดือดร๎อน มีแตํความสงบสุข ดังนั้นเมื่อสมาชิกกลุํมสัจจะสะส มทรัพย์ คณะผู๎บริหาร 
กรรมการตํางๆ ประธานผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ รักษากายวาจา ให๎ตั้งอยูํในสุจริต ๓ ก็จะเป็นผู๎มี
ศีล เมื่อบุคคลมีศีลแล๎ว คุณธรรมด๎านอื่นๆที่ดีงาม เชํน ขันติ เมตตา สัจจะ สันโดษ วิริยะ ปัญญาเป็น
ต๎น ก็จะเกิดข้ึนตามลําดับ 

 ๒. เกิดความสามัคคีภายในชุมชน เพราะการกู๎เงินต๎องมีคนคํ้าประกัน ทําให๎คนใน
หมูํบ๎านต๎องพึ่งพากัน แม๎คนที่ไมํถูกกันแตํต๎องการกู๎เงิน เมื่อหาคนคํ้าไมํได๎ก็ต๎องหันหน๎าเข๎าหากัน
ชุมชนที่เคยมีความแตกร๎าวก็จะกลายเป็นชุมชนที่มีความสามัคคี ทําให๎คนในสังคม หรือ ชุมชนมี
ระเบียบวินัย ขณะเดียวกัน ผลที่ตามมาเมื่อบุคคลเข๎ามาเป็นสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์แล๎ว ความ
ประพฤติ ปฏิบัติที่ต๎องสมาทานศีล กํอนที่จะกู๎ฝาก สํงดอก ในการประชุมทุกเดือน ยังชํวยปูองกัน
ความไมํดี ความช่ัวไปในตัว และชํวยสํงเสริมโอกาสในการทําความดี โดยฝึกคนให๎รู๎จักสร๎าง
ความสัมพันธ์ดังกลําวข๎างต๎นที่กลําวมา ด๎วยกายวาจาที่ดีงาม กับสภาพแวดล๎อม เป็นนัยที่แฝงซํอน
เร๎นอยูํวํา การตั้งกลุํมสัจจะสะสะสมทรัพย์ข้ึนมาน้ัน เพื่อที่จะให๎คนในชุมชนอยูํรํวมกันอยํางมีสันติสุข 
ปราศจากการเบียดเบียนทําร๎ายกันและกัน และชํวยเหลือกันและกันตามฐานะสังคมจะอํานวยให๎อีก
ด๎วย เพราะคําวํา “สัจจะ” คือ ความจริงใจตํอกัน แปลรวมความหมายไปไกล อีกวํา การไมํพูดปด 
การไมํพูดสํอเสียด การไมํพูดเพ๎อเจ๎อ คําหยาบ ยินดีที่จะรักษาความสัตย์ความซื่อตรงของตนไว๎ 

 ๓. การลักเล็กขโมยน๎อยลดลง เพราะเมื่อมีคนกู๎ คนคํ้า แสดงวํา เป็นมนุษย์ผู๎ไมํได๎อยูํ
คนเดยีวในชุมชน สังคม ต๎องมีความกตัญญู นั่นก็เพราะวํา กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่ตั้งโดย พระสงฆ์ผู๎
เป็นผู๎นํา มีสํวนทําให๎สมาชิกกลุํมอยูํรํวมกันด๎วยดี ทําให๎สังคมสงบเรียบร๎อย สมาชิกกลุํมตํางดํารงอยูํ
ด๎วยดี และมุํงหน๎าทําหน๎าที่ ในการประกอบอาชีพของตน  
 ๔. อบายมุขในชุมชนลดลง บางครั้งกลุํมรํวมกันต้ังกฎข้ึนมาในชุมชนของตนเอง เชํน 
 ถ๎าใครสูบยาบ๎า บุหรี่หรือเลํนการพนัน ทางกลุํมก็จะปรับเงินโดยหักจากคําสิทธิคํารักษาพยาบาลครั้ง
ละ ๑๐๐ บาท ตํอการประพฤติผิด ๑ ครั้ง บางชุมชนให๎งดเหล๎างดการพนันในงานศพ ซึ่งมีผลทําให๎
อบายมุขลดลง 



๒๐๐ 
 

 ๕. ระบบนายทุนในหมูํบ๎านลดลง เพราะชาวบ๎านมีที่พึ่ง ไมํต๎องไปกู๎นายทุนดอกเบี้ย
แพง เชํน ญาติเสียชีวิต ไมํมีเงินจัดงานศพ ก็สามารถกู๎เงินกองกลางได๎ทันที เพราะวําเงินที่นํามา
ชํวยเหลือเรื่อง สวัสดิการแกํสมาชิกนั้น เกิดข้ึนมาจากผลกําไร จากเงินที่สมาชิกสะสะสมทรัพย์ 
รํวมกันและมีการปลอํยกู๎เป็นประจาํทุกเดือน เมื่อสิ้นปีแล๎ว จึงนํามาตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการกลุํม เพื่อ
ไว๎เป็นกองทุนสวัสดิการนั้น ก็คือเงินของสมาชิกทุกคน ดังนั้น เมื่อกลุํมชํวยเหลือสมาชิกที่เดือดร๎อนจึง
เทํากับวํา สมาชิกทุกคนได๎มีสํวนรํวม ในการสงเคราะห์ชํวยเหลือด๎วย สมาชิกทุกคนได๎ทําบุญ คือการ
สงเคราะห์ผู๎ที่มีความเดือดร๎อน ผํานกระบวนการของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ 
 ๖. หนี้สินลดลง เพราะมีการสะสมเงิน สมาชิกที่กู๎ต๎องฝากเงินด๎วย ถ๎าไมํฝากก็จะ
ขาดจากการเป็นสมาชิก ในที่สุดก็จะเป็นหนี้ตัวเอง ทําให๎ไมํเดือดร๎อนไมํต๎องหนักใจ 

 ๕.๒ หลักพุทธธรรม ภาวนา ๔ (กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา ปัญญาภาวนา) 
ข้อน้ันควรแก่การพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้น า  

 หลักธรรม ภาวนา ๔ นั้น ทั้ง ๔ ข๎อ มีความสําคัญพอๆ กัน  เหมือนการรักษาศีล ๕ 

ประพฤติดีก็คือซื่อสัตย์ตํอกลุํมดี ไมํคิดโกงกอบโกย มีความซื่อสัตย์ ปัญญา เพราะวํามีการประชุมกัน
พูดคุยกัน เรื่องอะไร โครงการอะไรก็ออกมาจากการประชุม จะมีการพัฒนา ผู๎นํา รวมทั้ง กรรมการ 
และสมาชิกกันด๎วย สวัสดิการ ต๎องให๎สมาชิกกินดีอยูํดี ซึ่งก็รวมทั้งการกินอยูํตรงกับกายภาวนา  
ศีลภาวนา เพราะวําเป็นกรอบควบคุมคนไง เพื่อไมํให๎คนออกนอกลูํนอกทาง  
 วัตถุประสงค์ในการพัฒนากาย ก็เพื่อฝึกฝนในด๎านการใช๎งาน คือ ทําให๎อินทรีย์เหลํานั้น 
มีความเฉียบคม มีความละเอียด มีความละเอียด มีความไว มีความคลํอง มีความจัดเจนคล๎ายกับการ
ฝึกทักษะและเพื่อฝึกฝนในด๎านการเลือกสิ่งที่มีคุณคํา และมีประโยชน์มากที่สุด ขณะเดียวกันก็มีวิธี
หลีกเว๎นจากสิ่งที่เป็นภัย เป็นโทษหรือสิ่งที่ไมํดีตํางๆ ไมํให๎เข๎ามาสูํอินทรีย์ภายใน โดยมีใจเป็นตัวรับรู๎
ทั้งหมด และต๎องมีความพร๎อมกํอนการพัฒนากายมีความจําเป็นอยํางยิ่ง กลําวคือ ในความพร๎อม
สํวนตัวซึ่งหมายถึงความดีหรือบุญเกํา เป็นทุนเดิม สถานที่หรือที่โคจรไป บุคคลที่ควรคบหาสมาคม
ด๎วย คือ คนที่เป็นกัลยาณมิตร๑๑๐ แรงจูงใจที่จะเป็นผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนา ทัศนคติ คํานิยม 
ตลอดจน ความไมํประมาท ในการพัฒนาตนเองอยูํเสมอ๑๑๑ เพราะวําเมื่อรํางกายมีความพร๎อมแล๎ว 
ความทุกข์ทรมานที่จะเกิดจากกายก็จะไมํมี เหมือนพุทธประวัติ เรื่อง ความหิว ชิคจฺฉา ปรมา โรคา 
ความหิวเป็นโรคอยํางยิ่ง  อยํางแรก เรื่อง พัฒนากาย เรื่องความพร๎อมในการออม เรื่องของการออม 

                                                             
๑๑๐สัมภาษณ์ พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ), เจ๎าอาวาสวัดสวนแก๎ว, ๓ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๑๑สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์ ผิวบาง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ, ๕ กันยายน ๒๕๕๙.  



๒๐๑ 
 

การออมไปพัฒนาเรื่องของอาชีพ จากอาชีพไปสูํการมีศักดิ์ศรี มีพลังกายที่แข็งแรงพอที่จะเสริมสร๎าง
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามใดที่ชาวบ๎านยังไมํมีกิน ลําบากยากเข็ญที่ผู๎นําจะพัฒนา๑๑๒

 

 ความพร๎อมเรื่องสํวนตัว คือ รํางกาย จะทําให๎สมาชิกกลุํม คือ คนในชุมชน มีแรงจูงใจ
ใฝุรู๎สร๎างสรรค์ เกิดความพึงพอใจ โดยมีกุศลจิตเป็นพื้นฐาน มี วิจารณญาณความรู๎อยํางมี
สติสัมปชัญญะ คือ มีความพอใจในกุศลกรรม ในการประกอบอาชีพการงานที่สุจริต ซึ่งมีฉันทะ
ความชอบใจเป็นเบื้องต๎น และเว๎นอกุศล การประกอบการงานที่มีโทษ เพราะเกิดจากตัณหาเป็นตัวนํา 
และเมื่อคนในชุมชน คือสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ปฏิบัติหน๎าที่กิจการงานของตน การพ๎นจาก
ทุกข์ อันเกิดจากการขาดแคลน ความทุกข์ก็จะน๎อยลง และที่สุดเพราะวํารํางกายพร๎อมที่จะประกอบ
อาชีพ และเมื่อมีความพร๎อมทางด๎านรํางกาย ผู๎นํากลุํมที่เป็นพระสงฆ์ ก็ไมํได๎ทิ้งเรื่องอื่นๆ มีการ
พัฒนาด๎านอื่นตามมา เมื่อกายพัฒนา ในขณะเดียวกัน ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ก็ไมํทิ้งเรื่อง การ
พัฒนาเรื่องพฤติกรรม คือการสร๎างหลักประกนั ห๎าอยําง หลักประกัน ห๎าอยําง คือข๎อแรกหลักประกนั
ชีวิต ข๎อที่สองประกันทรัพย์สิน ข๎อที่สามประกันครอบครัว ข๎อที่สี่ประกันสังคม ข๎อที่ห๎าประกัน
สุขภาพ คือศีล ๕ เป็นแนวทางในการสร๎างหลกัประกนั เรื่อง กายนําไปสูํเรื่องพฤติกรรม เมื่อรํางกายก็
จะพร๎อมระดับหนึ่ง พฤติกรรมก็ต๎องเริ่มไปด๎วยกัน โดยใช๎เรื่องพฤติกรรมเป็นข๎อแม๎ ถ๎ารักษาศีล ๕ ดี 
ก็จะได๎อะไร ท๎ายที่สุดพระภิกษุสงฆ์เวลาให๎ศีล ก็จะบอกสรุป สีเลนะ สุคตึ ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะ
ทา ศีลทําให๎มีโภคทรัพย์ ศีลนี้ทําให๎มีเงินมีทอง อยํางเดิมก็เรื่องเกํ า ก็เลยเป็นเงื่อนไขของกันและ
กัน๑๑๓

 

เมื่อเกิดการพัฒนาเรื่องพฤติกรรมแล๎ว ก็จะเกิดหลักประกันห๎าอยําง ที่ถือกันวําเป็นสิทธิ
มนุษยชนข้ันพื้นฐานทุกคนมี คือ ๑. เกิดความเคารพสิทธิในชีวิตของผู๎อื่น ๒. เกิดความเคารพสิทธิใน
ทรัพย์สินของผู๎อื่น ๓. เกิดความเคารพสิทธิในครอบครัวของผู๎อื่น เพราะวําจะเกิดความรักที่เรียกวํา              
(Love of Kindness ) ๔. เกิดความเคารพสิทธิในการสื่อสาร ๕. เกิดความเคารพสิทธิในการรักษา
สุขภาพ ถือได๎วํา สิ่งที่กลําวมาทั้งหมด คือ กาย กับ ศีล คือพฤติกรรมเป็นคุณคําภายนอก คุณคํา
ภายใน ระหวํางจิตและปัญญาถือได๎วํา เป็นคุณคําภายใน๑๑๔ดังนั้นพร๎อมกันนั้นก็ต๎องเสริมแรง ในการ
สร๎างภูมิคุ๎มกันทางด๎านนี้ การปฏิบัติกรรมฐาน การสวดมนต์ไหว๎พระ พวกนี้มักจะเป็นภูมิคุ๎มกัน ไมํให๎
กิเลสเข๎าไปแทรกซึม ไมํให๎โลภ ไมํให๎ดําชาวบ๎านชาวเมือง คนอื่น ไปพาคนอื่นไปทําผิด ใน

                                                             
๑๑๒สัมภาษณ์ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.ผู๎อํานวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
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๒๐๒ 
 

ขณะเดียวกันก็ต๎องเสริมเรื่องปัญญา เสริมเรื่องจิตใจ  ใจของสมาชิกและ ที่ผู๎นําจะต๎องไปทําคือ เรื่อง
พัฒนาใจให๎มีสุขภาพใจที่ดี ในความเยือกเย็นในความรักในความปรารถนาดี ใจมีคุณภาพที่ดี ไปใช๎
งานได๎ ใจคุณภาพดีต๎องเหมาะกับการทํางาน ถ๎าใจมีสุขภาพดีถ๎าโดนกระทบ ใครดําใครวําก็ไมํโกรธคน
อื่น ถ๎าโดนย่ัวยวนก็ไมํโกรธ ถือได๎วําเป็นความพร๎อมด๎านสติปัญญา มีความตื่นตัวในการทํากิจ ได๎แกํ 
ความเป็นอยูํอยํางมีสติ ความไมํเผลอ ความไมํเลินเลํอเผลอสติ ความไมํปลํอยปละละเลย ความ
ระมัดระวังที่จะไมํทําเหตุแหํงความผิดพลาดเสียหาย และไมํละเลยโอกาสที่จะทําเหตุแหํงความดีงาม
และความเจริญ เป็นคนรอบคอบ ไมํเป็นคนประมาท ที่เกิดจากปัญญาที่ได๎รับการพัฒนา ตัวปัญหาก็
เหมือนกันตัวปัญญา เป็นเครื่องมือเวลาประสบปัญหาข้ึนมา เจอวิกฤติข้ึนมา ก็จะเกิดปัญญาข้ึนมา 
ปัญญาในการรับรู๎ ปัญญาในการมอง ปัญญาในการพัฒนา การพัฒนาปัญญาผู๎นําก็ต๎องสร๎างปัญญา ๒ 
ด๎านด๎วยกัน คือ กระตุ๎นผู๎นํา กระตุ๎นผู๎ตาม กระตุ๎นการทํางาน เน๎นให๎ฟังกันมากข้ึน ๑.สุตมยปัญญา 
ให๎ฟังกันมากขึ้น ให๎สนใจกันมากขึ้น ฟังคนอื่น อยูํด๎วยกันนะ ฟังบ๎างอํานบ๎าง ๒.ใช๎ปัญญาในการตรึก
ตรอง ปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน เป็นความผิดพลาดบกพรํองก็ตํอยอดวําจะทําอยํางไรดีข้ึน ปัญญาที่
เกิดจากการภาวนา ในการกํอเกิดทางความคิด ซึ่งเรียกวําโยนิโสมนสิการ ตัวนี้จะชํวยในการ
เสริมสร๎าง ปัญญาตัวนี้ก็จะเป็นปากประตู ไปสูํการเรียนรู๎และเข๎าใจ๑๑๕ ดังนั้น หลักธรรมภาวนา ๔ 
กับกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ถือได๎วําเป็นเงื่อนไข ระหวํางกาย พฤติกรรม จิตปัญญา สัจจะสะสมทรัพย์
ตั้งอยูํตรงกลาง สิ่งที่กลําวมาก็จะลอ๎มกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ คือ กาย พฤติกรรม จิต และปัญญา กาย 
และอาชีพ คือ ความเป็นอยูํ คือ ชีวิต  พฤติกรรม คือรูปแบบ จิตใจและปัญญา เป็นเงื่อนไข สัจจะ
สะสมทรัพย์ เป็นเงื่อนไขของคนทํากรรม ถ๎าคุณทํากรรมดี ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ภาคเหนือ
ตอนลําง  สามารถเอาตัวนี้มาเช่ือมโยงเป็นสาระได๎ โดยใช๎วัตถุมาเป็นตัวลํอให๎คนในชุมชนทํากรรมดี 
คนเห็นวํางําย คนก็ต๎องการทําความดี ไมํตํางกับเด็กตัวเล็กๆ ไมํตํางอะไรกับพวกฝึกจระเข๎ ฝึกช๎าง ฝึก
ลิง คนก็เป็นสัตว์เหมือนกัน ก็ต๎องฝึก ฉะนั้นถ๎ามีสิ่งลํอ สิ่งเล๎า คนในชุมชน ก็มีความต๎องการประพฤติ 
ทําความดี ไมํมีตัวลํอ ไมํตัวเล๎า จะไปประกอบความดีอะไรก็ไมํสามารถไปได๎ เพราะวําคนในชุมชน 
หรือวําคนทั่วไปยังติดเรื่องเหลํานี้อยูํมากเพราะวําเป็นชีวิตที่ประกอบอยูํด๎วยการทํามาหากิน เลี้ยงชีพ 

 ๕.๓ ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จึงเข้าถึงภาวนา ๔ (กายภาวนา ศีลภาวนา จิตต
ภาวนา ปัญญาภาวนา) ในข้อน้ัน 

ต๎องกระตุ๎นให๎ผู๎นําตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเองให๎ครบทั้ง ๔ ด๎าน สํวน
การใช๎หลักธรรมพัฒนาภาวะผู๎นํานั้น มองวํา ๑. กระตุ๎นให๎เกิดความกระตือรือร๎นในการพัฒนาตนเอง 
๒.สร๎างแรงจูงใจ ๓.ดําเนินการอบรมอยํางตํอเนื่อง ๔.มีการประเมินผลเป็นระยะๆ ต๎องการคนซื่อสัตย์
อยํางเดียวเหมือนกันกับคนมีศีล ๕ ก็จะปฏิบัติในสังคมด๎วยกันอยํางมีความสุข ต๎องสนับสนุนคนดีเข๎า
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๒๐๓ 
 

มาบริหารบ๎านเมือง ต๎องเรียนรู๎ด๎วยตนเองกํอน แล๎วก็พยายามใฝุหาข๎อมูล จากผู๎ที่เช่ือมั่นศรัทธา มี
สติปัญญา แล๎วก็ถอดแบบองค์ความรู๎นั้นแล๎วก็เอามาใช๎ จะมีคําวํา Knowledge Management การ
ถอดแบบองค์ความรู๎ ถ๎าผู๎นํากลุํม คณะกรรมการไมํมี การจัดการก็จะไมํมี ครูพักลักจําสํวนหนึ่ง ต๎องมี
แล๎วตัวเองต๎องขวนขวายหาความรู๎ ชํองทางที่จะพัฒนาตนเองตําหรับ ตํารา  ต๎องมี ต๎องศึกษาด๎วย 
ขําวสารต๎องศึกษาทิ้งในปัจจุบัน แล๎วก็การถอดแบบองค์ความรู๎ก็เป็นแบบสํวนหนึ่ งด๎วย ก็จะมีฐาน
ฝึกฝน Base practice ต๎องไปดูงานที่อื่นบ๎างวํา มีการดําเนินการทําอยํางไร มีประสบการณ์มากกวําน้ี 
เรียกวําวิสัยทัศน์เลยนะ แตํสํวนใหญํแล๎วก็จะมี มาดูงานที่นี่อยํางเดียว เพราะฉะนั้น สัจจะก็ต๎องมาคํู
กับศีล 

เมื่อผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการ มีความพร๎อมในเรื่องการ
พัฒนาทั้ง ๔ ด๎านดังกลําวแล๎ว สิ่งที่จะทําให๎ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ได๎หลักธรรมภาวนา ๔ ข๎อนั้น 
ต๎องมีบุคคลที่พร๎อมด๎วยคุณสมบัติที่จะสั่งสอน แนะนํา ช้ีแจง ชักจูง ชํวยบอกชํองทาง หรือ เป็น
ตัวอยํางให๎ผู๎อื่นดําเนินตามได๎ถูกต๎อง ที่พร๎อมจะบอกวิธีการโดยการทําให๎ดู อยูํให๎เห็น๑๑๖

 

 สภาพทั่วไปภายในชุนชุน ที่ตั้งกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ทั้งสองกลุํมที่เป็นพื้นที่วิจัย ผู๎วิจัย
สังเกต พบวํา ผู๎คนที่นี่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา เป็นทุนเดิม และเมื่อมีกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์
เป็นตัวเช่ือมประสานระหวํางพระสงฆ์กับชาวบ๎านแล๎ว มีการประพฤติตัวเป็นตัวอยํางจากพระสงฆ์เอง 
และมีสภาพความเป็นอยูํที่พร๎อมจะเคียงคํูไปกับชาวบ๎าน จึงเกิดสิ่งที่เรียกวํา สัมผัสให๎เห็น ต๎องอยูํ
อยํางสิ่งที่สัมผัสได๎ ไมํฟุูงเฟูอ แตํสิ่งที่จะผู๎นําจะเข๎าถึงการพัฒนาในสํวนน้ีได๎น้ัน 

 การที่ ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรพัย์จะเข๎าถึงหลักธรรมภาวนา ๔ ได๎น้ัน ต๎องมีบุคคลที่เป็น
ต๎นแบบ เช่ือมั่นศรัทธา เชํน พระพุทธเจ๎า พระอรหันตสาวก ครู อาจารย์ และเป็นพหูสูตทรงปัญญา 
สามารถสั่งสอนแนะนําเป็นที่ปรึกษาได๎ แม๎จะอํอนไวกวําและที่สุดควรเว๎นผู๎เป็นคนพาล มิใชํบัณฑิต
เสีย เพราะฉะนั้น การพัฒนาปัญญา๑๑๗ หมายถึง การพัฒนาความรู๎ทั่ว ปรีชาหยั่งรู๎เหตุผล ความรู๎
เข๎าใจชัดเจน ความรู๎เข๎าใจหยั่งแยกได๎ในเหตุผล ดีช่ัว คุณโทษ ประโยชน์ มิใชํประโยชน์ เป็นต๎น และรู๎
ที่จะจัดแจง จัดสรร จัดการ ความรอบรู๎ในกองสังขารมองเห็นตามเป็นจริง  

ผู๎วิจัยพิจารณาวํา ปัญญา เป็นเครื่องวินิจฉัยความรู๎ที่ได๎ยิน ได๎ฟังมา คือ ความรู๎ที่เข๎ามา
นั้นเป็นข๎อมูลดิบ เป็นของดิบ ยังไมํรู๎วําเป็นอยํางไร มีคุณคําอยํางไร จะเอาไปใช๎อยํางไร ถ๎าคนไมํมี
ปัญญา ความรู๎นั้นก็เอามากองไว๎เฉยๆ ไมํรู๎วําจะเอาไปใช๎ประโยชน์ได๎อยํางไร แตํคนที่มีปัญญาจะ
สามารถวินิจฉัยได๎ เลือกเฟูนได๎วํา ถ๎าบุคคลจะทําอะไรให๎สําเร็จ สักอยํางหนึ่งจะต๎องเอาความรู๎นี้ไปใช๎

                                                             
๑๑๖สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์จักกฤช ทสฺสนธมโม, เจ๎าคณะตําบลบางระกําเขต ๑ ผู๎มีสํวนเก่ียวข๎อง 

วัดหนองอ๎อ,๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๑๗สัมภาษณ์ ดร.ไพศาล สุขปัญญา , ผู๎ อํานวยการสํานักพัฒนาทุนและองค์การเงินชุมชน ,  

๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๐๔ 
 

ไปทําอยํางไร แตํคนที่มีปัญญาจะสามารถวินิจฉัยได๎เลือกเฟูนได๎วํา ถ๎าบุคคลจะทําอะไรให๎สําเร็จ สัก
อยํางหนึ่ง จะต๎องเอาความรู๎นี้ไปใช๎ทําอยํางไรไปดัดแปลงอยํางไร เอาความรู๎นั้นไปยักเยื้องใช๎งานทํา
การแก๎ไขปัญหาจัดทําสิ่งตํางๆ ให๎สําเร็จผลตามต๎องการได๎ ความรู๎ที่เข๎าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็น
จริง ความรู๎ที่สามารถสืบสาวเหตุปัจจัยของสิ่งตํางๆ ความรู๎ที่สามารถคิด พิจารณาวินินิจฉัยได๎ เลือก
เฟูนกลั่นกรองได๎ เช่ือมโยงประสานได๎ ทําให๎เอาสุตะ หรือข๎อมูลขําวสารวิชาการตํางๆ ไปใช๎งาน 
สามารถจัดสรร จัดการทําสิ่งตํางๆ ให๎สําเร็จได๎ ความรู๎อยํางนี้ แบบนี้ ถึงจะเรียกวํา ปัญญา 

ดังนั้นปัจจัยสําคัญที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู๎นําที่สําคัญ ผู๎วิจัยพิจารณาวํา 
การใช๎ภาวนา ๔ เป็นกระบวนการเพื่อพัฒนาภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ให๎ประสบความสําเร็จ
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตน้ัน โดยภาพรวมปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะที่สําคัญทําให๎เกิด
การพัฒนาภาวะผู๎นํานั้น สํวนใหญํเกิดจากการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง และด๎วยการศึกษา ประสบการณ์
ชีวิตที่ได๎สัมผัสกับชุมชนที่วัดตั้งอยูํมานาน และการได๎รับคําแนะนําจาก กลุํมสั จจะสะสมทรัพย์ที่
ประสบความสําเร็จมากํอนแล๎ว นั่นเอง โดยผู๎วิจัยสรุปมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

๑. การพัฒนาภาวะผู๎นําด๎วยการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ถือเป็นกลไกสําคัญที่ควรเน๎นหรือ
จดจําในการพัฒนาตนเองชนิดที่ลึกซึ้งและเกิดข้ึนโดยผู๎นําจะรับรู๎ปัญหาที่เกิดข้ึนได๎ ๒ ทาง คือ  

   (๑) จากตนเอง 

   (๒) จากสภาพแวดล๎อมภายนอก 

โดยทั้ง ๒ อยํางนี้เหมือนกับหลักวิธีคิดในทางพระพุทธศาสนา ที่เรียกวํา การคิดโดยวิธี
โยนิโสมนสิการ ซึ่งการคิดที่ฟังเสียงปัจจัยภายนอก สิ่งแวดล๎อม อาจจะมีทั้งเสียงดีและเสียงที่ไมํดีรับ
ฟังแล๎วนํามาคิดโดยอุบายที่แยบคาย ทั้ง ๑๐ วิธีคิด เชํน การคิดสาวเหตุ จากต๎นสูํปลายเหตุ 

ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ จะแก๎ปัญหาทันทีเมื่อเกิดปัญหาเกิดข้ึน และเพื่อปูองกัน
ปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตสิ่งสําคัญที่ชํวยเรียนรู๎แกํผู๎นําได๎ คือ  (๑) การทําให๎ผู๎นําสามารถเรียนรู๎
และมีผลดีจากการมองย๎อนกลับไปยังความผิดพลาดของสมาชิกกลุํมที่ขาดสํง หรือวํา ผิดกฎระเบียบ 
ตลอดจนปัญหาของชุมชน ทําให๎ได๎รับบทเรียนที่เกิดข้ึนน้ัน และประการสุดท๎าย (๒) ชํวยผู๎นําให๎ทําใน
สิ่งที่ดีข้ึนในครั้งตํอไป ในการบริหารงาน ด๎วยการเผชิญกับปัญหาเฉพาะหน๎า และผู๎นํากลุํมสัจจะ
สะสมทรัพย์อาจสร๎างวิสัยทัศน์ที่ดีสําหรับสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ได๎ 

๒. การพัฒนาด๎วยการให๎คําปรึกษา ประสบการณ์ชีวิต และการให๎คําแนะนําจากผู๎ที่มี
ความรู๎ ผู๎ที่ตั้งกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ประสบความสําเร็จมากํอน  

การนําหลักพุทธธรรมภาวนา ๔ มาเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาภาวะผู๎นํา ให๎สอดรับ
กับประสบการณ์ที่ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มี ดังนี้ 



๒๐๕ 
 

 

แผนภาพท่ี ๔.๒ ปัจจัยสําคัญในการพัฒนาภาวะผู๎นํา 

จากแผนภาพข๎างต๎นสามารถอธิบายได๎วํา ปัจจัยที่สําคัญ คือ ภาวนา ๔ ที่มีความสําคัญ
กับการศึกษา ประสบการณ์ และผู๎ที่ประสบความสาํเรจ็ที่กอํตั้งกลุมํสจัจะสะสมทรพัย์ สามารถอธิบาย
ได๎ดังนี้  

๑. การศึกษา หมายถึง การได๎รับความเข๎าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่ไมํจํากัดอยูํเฉพาะ
ขอบเขตของการศึกษาทางธรรมปริยัติ แตํหมายรวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาตลอด
ชีวิต ระดับการศึกษาจะมีผลสัมพันธ์กับการบริหารงานของกลุํม เพื่อให๎บรรลุผลสําเร็จและสนับสนุน
การปฏิบัติงานในตําแหนํงของผู๎นําให๎มีคุณภาพมากข้ึน ทั้งนี้จะมีผลกระทบมาก เกิดผลมากก็ข้ึนอยูํ
กับวํา มีการพัฒนาทางกาย ศีล จิต ปัญญา ควบคํูกันมากเพียงใด 

๒. ประสบการณ์ หมายถึง ประสบการณ์การทํางานในอดีตที่มีบทบาทสําคัญในการ
ตัดสินใจ ผู๎นําที่มีประสบการณ์โดยทั่วไปเช่ือวําสิ่งตํางๆ จะสามารถบรรลุผลสําเร็จและขจัด
ข๎อผิดพลาดได๎ ถึงแม๎วําเป็นข๎อแนะนําที่ดีสําหรับผู๎นําในอนาคตที่มาจากประสบการณ์ การที่เรียนรู๎
จากประสบการณ์จะทําให๎ผู๎นําเกิดบทเรียนที่เกิดจากข๎อผิดพลาด ทําให๎เกิดปัญญา ที่จะใครํครวญ
พิจารณา เป็นประสบการณ์ที่กว๎างไกล ก็จะเป็นการครุํนคิดด๎วย จิตตภาวนา มีลักษณะภาวะผู๎นําเป็น
จํานวนมากที่เกิดจากประสบการณ์ วิธีพัฒนาภาวะผู๎นําให๎เกิดประสิทธิผลให๎แกํผู๎นําก็คือ การเพิ่ม
ประสบการณ์การบริหารงานภายในกลุํมที่แตกตําง 

๓. การได๎รับคําแนะนําจากบุคคลผู๎มีประสบการณ์ ที่ประสบความสําเร็จในการจัดตั้ง
กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ พื้นที่การศึกษา ทั้ง ๒ พื้นที่ ล๎วนแล๎วเกิดจากการไปศึกษาดูงาน ที่กลุํมประสบ
ความสําเร็จแล๎วนํามากํอตั้งที่ชุมชนของตน การไปดูงาน ศึกษาอบรม ทําให๎เกิดปัญญา ความสามารถ 
ปัญญาในที่นี้เรียกวํา ปัญญาภาวนา ก็จะเกิดการวินิจฉัย เป็นการคิดไตรตรองให๎เกิดความแตกตําง 
ยืดหยุํน ชํางสังเกตจดจํา คิดนอกกรอบการเรียนรู๎ จากสิ่ งเหลํานี้ ๑. ประสบการณ์ ๒. การคิด
ใครํครวญ ๓. การรับฟังความคิดเห็น การนําหลักภาวนา ๔ มาพัฒนาภาวะผู๎นํา เปรียบเสมือนการ
ขับเคลื่อน ๔ ล๎อ ที่มุํงไปข๎างหน๎าภายใต๎การเปลีย่นแปลงของโลกยุคปจัจบุันอยํางรวดเร็ว เส๎นทางการ



๒๐๖ 
 

ขับเคลื่อนยํอมมีอุปสรรคมากมายมาเป็นเครื่องทดสอบความสามารถในการขับข่ี ซึ่งก็เปรียบเสมือน
ผู๎นํากลุํม คณะกรรมการผู๎บริหารกลุํมสัจจะสะสะสมทรัพย์ที่ต๎องเป็นผู๎นําพา กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์
ฟันฝุาองค์กรภายใต๎การเปลี่ยนแปลงชุมชน สังคม โดยผู๎นํากลุํม จะต๎องมีคุณลักษณะที่เป็นผู๎นําหรือ
ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงให๎ได๎ ภารกิจของผู๎บริหาร คือ การบริหารงาน ซึ่งต๎องอาศัยความฉลาดทาง
ปัญญา ที่เกิดจากปัญญาภาวนา ๔ การบริหารคนซึ่งต๎องอาศัยความฉลาดทางอารมณ์ ที่เรียกวํา จิตต
ภาวนา มาชํวยสนับสนุนการบริหารตน คน สมาชิก สร๎างตนเองให๎เป็นผู๎บริหารทางการเปลี่ยนแปลง 
ที่มีความรู๎ ความฉลาดทํา ความฉลาดคิด ความฉลาดทางการพูด และความฉลาดปรับอารมณ์ให๎ได๎ 
โดยผู๎บริหารจะต๎องมีพื้นฐานที่ดีในการใช๎ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน แตํสิ่งที่สําคัญจะขาด
ไมํได๎ก็คือ พลังการบริหารจัดการกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ที่มีความสัมพันธ์กับชุมชน และการตระหนัก
รู๎ทางชุมชน วงล๎อทั้ง ๔ จะต๎องหมุนขับเคลื่อนมุํงไปข๎างหน๎า อยูํตลอดเวลา ซึ่งถ๎าหากกระบวนการ
ทั้งหมดตามที่กลําวมานี้ สามารถทํางานได๎อยํางสมดุล กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ในอนาคตจะเป็น
ผู๎บริหาร ที่มีภาวะผู๎นําที่ดีที่เหมาะสม สามารถสร๎างและบรหิารงานในองค์การ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลอยํางยั่งยืนตํอไป 
๖. รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพ่ือพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือ
ตอนล่าง ตามหลักภาวนา ๔  
 ๖.๑ หลักพุทธธรรม ภาวนา ๔ (กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา ปัญญาภาวนา) 
ในการพัฒนาภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 

หลักเกณฑ์ต๎องมีสัจจะแล๎วก็ต๎องมีคุณธรรม ๕ อยํางไมํมีสโลแกนมาก ๑ .ซื่อสัตย์ ๒.

คุณธรรม ๓.ความรับผิดชอบ ๔.ความละเอียดรอบ ๕.ความรักในงาน จิตใจภาวะผู๎นําต๎องเข๎มแข็ง  

ไมํอํอนไหว คือ ไมํใช๎อารมณ์เป็นใหญํ สมาธิ มีปัญหาข้ึนมาก็ต๎องตั้งต๎นให๎ได๎กํอนคือเหมือนกับวํา ต๎อง

ตั้งสมาธิเป็นการช่ังใจ  

การเป็นผู๎นําที่สําคัญที่สุด ต๎องเป็นเหมือนอยํางพระพุทธเจ๎า เป็นตัวอยําง เข๎าไปตั้ง
องค์กรเมื่อตั้งองค์กรเข๎ามาแล๎ว ก็มีการขยายองค์กร คือ บุคคลที่บวช ด๎วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา เป็น
เอหิภิกขุอุปสัมปทา ก็เลยกลายเป็นสมาชิกสังคมสงฆ์ข้ึนมา นี้คือการจัดองค์กร๑๑๘

 

การเป็นผู๎นํา ในพระพุทธศาสนามีตัวอยํางที่ดูเป็นแบบอยํางทิฏฐานุคติ ที่สร๎างบารมีสั่ง
สมมานับแตํอดีตชาติ และพระชาติสุดท๎ายก็ได๎บรรลุธรรมการบรรลุธรรมของพระองค์นั้น ก็ไมํได๎เกิด
ประโยชน์แกํพระองค์เพียงผู๎เดียว แตํวําเกิดประโยชน์แกํผู๎อื่น เมื่อเกิดประโยชน์แกํผู๎อื่นแล๎วก็ทรงตั้ง
องค์ที่จะเป็นความมั่นคงเป็นปึกแผํน ซึ่งปัจจุบันองค์กรนี้ก็ยังคงอยูํเป็นองค์กรที่เป็นประโยชน์ แม๎

                                                             
๑๑๘สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง , ผู๎อํานวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (นานาชาติ), ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙.  



๒๐๗ 
 

ลํวงเวลามาเนิ่นนาน ดังนั้น การพัฒนาภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ โดยอาศัยหลักธรรมนั้น ต๎อง
สร๎างความพร๎อมด๎านแรงจูงใจใฝุรู๎สร๎างสรรค์ ให๎ต๎องการประพฤติ ปฏิบัติตนตาม การใช๎หลักธรรม
พัฒนาภาวะผู๎นํานั้น ๑. กระตุ๎นให๎เกิดความกระตือรือร๎นในการพัฒนาตนเอง ๒. สร๎างแรงจูงใจ       
๓. ดําเนินการอบรมอยํางตํอเนื่อง ๔. มีการประเมินผลเป็นระยะๆ๑๑๙  

การที่ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ หรือบุคคลที่เป็นผู๎นํา ต๎องการพัฒนาตนนั้ น ต๎องมี
ความกระตือรือร๎นในการพัฒนาตนเอง โดยการสร๎างแรงจูงใจ มีความชอบใจที่จะเป็นผู๎นําคนอื่น เพื่อ
นําคุณสมบัติข๎อนั้นมาชํวยเหลือคนอื่น ในกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน  และต๎องมี
การอบรมฝึกฝนอยํางตํอเนื่อง มีการประเมินผลติดตามผลเป็นระยะ๑๒๐  

ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีแนวคิดที่เรียกวํา วิสัยทัศน์ คือ การมองวํา การที่กรรมการ 
ในสํวนที่เป็นผู๎นําควรที่จะได๎รับอะไรแปลกใหมํ จากกลุํมอื่นๆ ที่ปฏิบัติ มีระบบเหมือนกัน แล๎วนําสิ่ง
เหลําน้ันมาปฏิบัติกับองค์กรของตน เปรียบกับทางพระพุทธศาสนาแล๎วเรียกวํา ปรโตโฆสะ การรับฟัง
เสียงข๎างนอก หมายถึง การรับรู๎สิ่งข๎างนอก รวมถึง สิ่งแวดล๎อมตํางสถานที่ หรือความคิด การกระทํา
จากคนอื่น  แล๎วนํามาพิจารณาโดยแยบคาย สํวนสมาชิกกลุํมนั้น ก็จะมีการสํงเสริมเรื่องอาชีพ 
เนื่องจากผู๎นํามองเห็นวํา กู๎เงินไปแล๎วใช๎ไมํตรงประเด็นตามที่แจ๎งความประสงค์ การสร๎างอาชีพเสริม
จากการทําไรํ ทํานา เป็นการสร๎างความชํวยเหลือกันและมีน้ําใจตํอกัน โดยพระสงฆ์เป็นผู๎นํา เพื่อมุํง
สร๎างสังคม ชุมชนของตนให๎เข๎มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได๎ โดยใช๎กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์  
ที่ประกอบข้ึนน้ัน กิจกรรมของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่เป็นรูปธรรมตํางๆถูกจัดข้ึนเพื่อชํวยกันทําโดย
ใช๎วัดเป็นกลไกในการร๎อยรัดชุมชน ทําให๎เกิดความสามัคคีอยูํในชุมชนและเป็นปัจจัยตํอการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยการที่จะพัฒนาผู๎นํากลุํม สมาชิกได๎น้ันต๎องอาศัยวัตถุเป็นสิ่งที่สร๎างแรงจูงใจ  

ต๎องใช๎วัตถุภายนอกลํอเป็นแรงจูงใจสร๎าง Motivation เรียกวํา สร๎างแรงจูงใจ เพื่อให๎
ชีวิตและครอบครัวรอดก็เลยต๎องปฏิบัติธรรม เมื่อปฏิบัติธรรมก็จะได๎สิ่งลํอสิ่งเล๎าไป เป็นการตอบแทน 
ก็ไปได๎ไง นี้เป็นคุณสมบัติของผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์๑๒๑  

การพัฒนาผู๎นํารวมถึงสมาชิกได๎น้ันต๎อง สร๎างแรงบันดาลหรือ ฉันทะความชอบใจให๎กับ
ผู๎นํารวมถึงสมาชิก เพื่อชักนําคนเหลํานั้นเข๎ามาที่กลุํมแล๎ว ที่ทางกลุํมมีพระสงฆ์ที่ต๎องการให๎คนใน
ชุมชนพ๎นจากทุกข์ความทุกข์ด๎านกายภาพ และสร๎างความสุขทางใจด๎วยการปฏิบัติธรรม เกี่ยวกับหลกั

                                                             
๑๑๙สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์  ดร.จํานง อดิวัฒนสิทธ์ิ , ผู๎ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๒๐สัมภาษณ์ พระครูวาปีวชิรธรรม (วิแมน โอภาโส), ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดมุจจลินทร์ , 

๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๒๑สัมภาษณ์ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู๎อํานวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๐๘ 
 

สัจจะ ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ การรักษาศีล การพัฒนาดังกลําวจะทําให๎เกิดความสําเร็จในด๎าน
ตํางๆ เชํน มีแนวทัศนะในการมองโลก ที่นิยมเรียกวํา โลกทัศน์และชีวทัศน์ตํางๆตลอดจนทัศนคติ
พื้นฐานที่สืบเนื่องจากความเห็น ความเข๎าใจ และความใฝุนิยมเหลําน้ัน และมีผลตํอการแสดงออกทาง
กาย และวาจา๑๒๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ที่เกิดจากการสนทนา ประชุมกลุํม อบรมสัมมนาทาง
วิชาการ  สามารถพัฒนาสติปัญญาให๎เกิดข้ึนได๎ ทําให๎ผู๎นําเกิดการเรียนรู๎อยํางประจักษ์แจ๎งเป็น
พหูสูตร มีองค์ ๕ ได๎แกํ  

๑) การฟังมาก อํานมาก (พหุสุตา) 
๒) การจับประเด็นหรือสาระ และจําได๎ (ธตา) 
๓) การทํองบํน หรือพูดได๎ให๎จนคลํองแคลํว (วจสา ปริจิตา) 
๔) การคิดพิจารณาจนเจนใจ (มนสานุเปกขิตา) 
๕) การเข๎าใจลึ้กซึ้ง แจํมแจ๎งด๎วยปัญญา(ทิฏฐิยา สุปติฏฐิตา) 
ดังนั้น กระบวนการพัฒนาด๎วยหลักธรรมภาวนา ๔ และสิ่งอื่นๆ ที่สําคัญสามารถ

นํามาใช๎ในการพัฒนาผู๎นําให๎เกิดปัญญาอยํางแท๎จริงและถูกต๎องเหมาะสมได๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
นําไปใช๎ในกระบวนการพัฒนาทางศีลธรรมของผู๎นํากลุํมและสมาชิกรุํนตํอไปรูปแบบการเสริมสร๎าง
ภาวะผู๎นํา นั้น การมีวิสัยทัศน์ รวมถึงความคิดตําง พัฒนา มีคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด๎วยเมตตา 
กรุณา แตํวําต๎องประกอบไปด๎วยความยุติธรรม จริงใจ มีวินัยในการทํางาน มีความมุํงมั่นสูง มีผลงาน
ที่ชัดเจน มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการสื่อสาร มีความสามารถในการทํางาน บริหารงาน 
และมีจิตใจโอบอ๎อมอารี มีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน นําจะนําหลักธรรมคําสั่งสอนทาง
พระพุทธศาสนามาเช่ือมโยง  

หลักพุทธธรรม ภาวนา ๔ ในการพัฒนาภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์นั้น ผู๎วิจัย
พิจารณาและสรุปวํา  ๔ ด๎านแหํงหลักพุทธธรรม คือกายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา ปัญญาภาวนา 
ทั้ง ๔ ด๎านมีความสําคัญเทํากัน คําวํา สัจจะนั้น มีความหมายครอบคลุมหลายอยํางด๎วยกัน ด๎าน
หลักธรรม คือความซื่อสัตย์ ไมํพูดปด ไมํพูดสํอเสียด เป็นต๎น การที่ต๎องควบคุมดูแลการเงินของกลุํม
สัจจะสะสมทรพัย์ที่มีเงินหมุนเวียนเดือนละ หลายล๎าน และเงินเหลําน้ันเป็นเงินของญาติของตน หรือ
เปรียบเหมือนเงินของวัด ของพระ ผู๎นํากลุํมต๎องมีความซื่อสัตย์ ดังนั้นการทําให๎ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์มีความตระหนักรู๎ในศีลข๎อมุสาวาทนี้เป็นสิ่งสําคัญ ซึ่งการเผยแผํเชิงรุกในชํวงแหํงการรณรงค์ 
การรักษาศีล ๕ นี้ มีสํวนสําคัญ การจะทําให๎ศีลข๎อนี้เข๎าถึงผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ได๎นั้น  ผู๎นําที่
เป็นประธานที่ปรึกษา ซึ่งเป็นพระสงฆ์นั้นต๎องหรืออาศัยชํวงจังหวะนี้ควรสนับสนุนให๎ผู๎นํากลุํมสัจจะ

                                                             

 ๑๒๒สัมภาษณ์ ดร.ไพศาล สุขปัญญา , ผู๎อํานวยการสํานักพัฒนาทุนและองค์การเงินชุมชน , ๑๕ 

กันยายน ๒๕๕๙.  
 



๒๐๙ 
 

สะสมทรัพย์ของตน เป็นผู๎มีสํวนในโครงการนี้ เชํน การทําวัตรสวดมนต์แปล การรับสมาทานศีลแปล 
หรือที่สุดการสมาทานศีลด๎วยตนเองกํอนเริ่มงาน   

นอกจากนั้น คําวํา สัจจะ ยังแปลความหมายถึง หลักธรรม ข๎อที่วําด๎วยการมีความ
จริงใจ ทําอะไรทําด๎วยความจริงใจ เชํน ความรับผิดชอบ รักในงานที่ตนเองทํา ถึงแม๎วําผลประโยชน์
สํวนตนที่ได๎รับจะไมํได๎มากมาย แตํวํางานที่ทํานั้นยิ่งใหญํมาก ดังนั้น จิตใจของผู๎นํานั้นต๎องเข๎มแข็งไมํ
โอนเอนอํอนไหว สําหรับโลกธรรมที่เข๎ามากระทบเข๎า ผู๎วิจัยมีความเห็นวํา การพัฒนาภาวะผู๎นํากลุํม
สัจจะสะสมทรัพย์ด๎วยหลักภาวนา ๔ นั้น ต๎องเริ่มที่พฤติกรรมทางกายกํอน เพราะวําผู๎นํากลุํมสัจจะ
สะสมทรัพย์คณะกรรมที่ เป็นผู๎นําสํวนใหญํต๎องดําเนินชีวิตทีมีความสัมพันธ์อิงอาศัยหลายๆ  
เรื่องด๎วยกัน พฤติกรรมที่ดีของผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์นั้น จะเป็นชํองทางให๎ ศีลเจริญข้ึน จิตใจ
พัฒนา และปัญญางอกงาม อยํางน๎อย เมื่อผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ได๎เข๎าถึงและนําไปปฏิบัติแล๎ว 
โดยเข๎าถึงความหมายของคําวํา สัจจะ การพัฒนาทางกายก็จะเริ่มต๎นข้ึน เป็นพฤติกรรม ที่ไมํ
เบียดเบียน คนในชุมชน ที่เป็นสมาชิก หรือมีการปรับตัวเข๎ากับสังคมได๎เป็นอยํางดี จะเป็นพฤติกรรม
ที่สร๎างสรรค์เกื้อกูล จากนั้น กายภาวนา นําไปสูํการหาเลี้ยงชีวิตที่เป็นพฤติกรรมที่ดี ที่เหมาะสม 
ผู๎วิจัยพิจารณาและสรุปวํา ชีวิตของสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์สํวนใหญํหมดไปกับการทํามาหา
เลี้ยงชีพ เป็นสํวนใหญํ การพัฒนาทางกายของผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์จึงเป็นการพัฒนาไปที่การ
ทํามาหาเลี้ยงชีพที่ต๎องเริ่มตระหนักทางกาย ให๎เป็นการทํามาหาเลี้ยงชีพที่ถูกกฎหมาย สุจริต หาเลี้ยง
ชีพที่ถูกต๎องไมํเบียดเบียนกํอเวรภัยทําร๎ายผู๎อื่น  

เมื่อกายพัฒนาแล๎ว ศีลภาวนา ก็จะนํามาสูํพฤติกรรมของผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์  
ซึ่งบางทีผู๎นําเหลํานั้นมีคุณสมบัติข๎อนี้อยูํแล๎ว ดังที่กลําวในสํวนของเรื่องกาย นําไปสํงเสริมเป็น
พฤติกรรมที่เกื้อหนุนการพัฒนาภาวะผู๎นําเป็นฐานการพัฒนาจิตใจและปัญญาตํอไป จะทําให๎ชีวิตของ
ผู๎นําคณะกรรมการกลุํมเหลําน้ัน มีชีวิตที่เหินหํางจากอบายมุข ๖ ไปด๎วย สิ่งที่จะทําให๎ผู๎นําเข๎าถึงสิ่ง
เหลํานี้ได๎นั้นต๎องอาศัยสิ่งรอบด๎าน เชํน ปูาย ประชาสัมพันธ์เรื่อง บาป บุญ คติธรรม  หรือแม๎แตํ
เทคโนโลยี เป็นต๎น เพราะวํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่ตั้งอยูํภายในวัด เป็นสถานที่เมื่อถึงวันประชุม
ประจําเดือนมีการสงํต๎น สํงดอก กู๎ หากตรงกับวันพระ ก็จะมีการถือศีล ๘ หรือรักษาอุโบสถ ก็เป็นอีก
วิธีหนึ่งที่จะรักษาอิสรภาพของชีวิตนี้ไว๎ได๎ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในการมีความสุขให๎ก๎าวหน๎า
ยิ่งขึ้นไป โดยคนที่สุขได๎งํายย่ิงข้ึน และพัฒนาความสุขประณีตเป็นอิสระที่ไมํต๎องอาศัยความสุข จาก
เครื่องอุปโภค บริโภคที่ไมํจําเป็น ที่ในทางพระพุทธศาสนา เรียกความสุขนี้วํา นิรามิสุข  ซึ่งการจะ
พัฒนาศีลนี้ให๎ดีย่ิงๆข้ึนไปต๎องอาศัยปัญญามาเป็นตัวนําไปสูํเปูาหมาย เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน 

ผู๎วิจัยพิจารณาวํา จิตตภาวนา เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวช้ีนํา หรือกําหนดพฤติกรรม 
การแสดงออก และเมื่อมีพฤติกรรมที่ดีก็จะทําให๎จิตใจมีความมั่นคง และที่สุดปัญญาก็จะทํางานได๎ผล
และพัฒนาไปได๎ต๎องอาศัยสภาพจิตใจที่เหมาะสม โดยเฉพาะในการพัฒนาภาวะผู๎นําคนเพื่อนําไปสูํ



๒๑๐ 
 

การพัฒนาที่ยั่งยืน นําไปสูํการมีปณิธาน และมีอุดมคติในการดําเนินชีวิต และหน๎าที่การงาน  
 มคีวามคิดสร๎างสรรค์ ทําสิ่งที่ดีงาม และการเข๎าถึงจุดหมายแหํงชีวิตที่ดีงามสมบูรณ์ ซึ่งจะทําให๎มี
ความรักในการทํางาน ซึ่งเป็นงานที่เป็นเสมือนสิ่งที่จะคํ้าประกันชุมชนของตน ทําสิ่งที่ดีงาม และการ
เข๎าถึงจุดหมายแหํงชีวิตที่ดีงามสมบูรณ์ นําไปสูํการขยันอดทน มีความรับผิดชอบ ความมีสติสมาธิเป็น
ต๎น ทําให๎เกิดการพัฒนาชีวิตของตน พร๎อมไปด๎วยกันกับการเป็นองค์ประกอบที่พัฒนาสร๎างสรรค์
สังคม มีชีวิตที่หํางไกล จากอบายมุข สิ่งเหลํานี้เป็นผลแหํงปัญญาภาวนา ที่เกิดจากการปฏิบัติตํอ
ความรู๎ เชํนรู๎หน๎าที่ของตน รู๎วิชาชีพที่เป็นของตน ทําไรํ ทํานา ทําสวนเป็นต๎น และเมื่อมีปัญญาข้ึน
แล๎ว การที่จะแสวงหาความรู๎เพิ่มเติมเป็นสิ่งที่ทําไมํได๎ยาก และที่สุดน้ัน คือการนําเอาความรู๎นั้นมาใช๎
เมื่อชีวิตของตนมีปัญหา นํามาแก๎ปัญหาเป็น ดับทุกข์ที่เกิดในชีวิตของตนได๎  
 ๖.๒ กระบวนการใช้หลักพุทธธรรม ภาวนา ๔ (กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา 
ปัญญาภาวนา) ในการพัฒนาภาวะผู้น า 

 กระบวนการที่จะพัฒนาพระสงฆ์ที่เป็นผู๎นํา ต๎องอาศัยการเรียนหนังสือ มหาวิทยาลัย
ทางโลก กระบวนการให๎คนมีคุณธรรมสร๎างจิตสํานึก สร๎างจิตสํานึกให๎คนให๎รักกันในองค์กร เมตตาให๎
ผู๎นํากลุํม สมาชิกด๎วยยึดหลักความถูกต๎อง การพัฒนาสํวนของที่รับผิดชอบจะสํงกรรมการไปดูงานที่
อื่น สํวนสมาชิกทางหนํวยงานก็ สํงเสริมเรื่องอาชีพแตํวําที่นี้ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอาชีพ 
กระบวนการพัฒนาภาวะผู๎นํา โดยใช๎หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาต๎องยึดหลักของการสร๎างศรัทธาคํู
กับปัญญา ซึ่งตรงกับหลักสากลที่เน๎นแรงจูงใจใฝุรู๎ การสร๎างศรัทธาน้ันเกิดจากองค์ประกอบภายนอก 
๓ ประการ ที่เรียกวํา ปรโตโฆสะ ได๎แกํ 
 ๑) บุคคลผู๎สั่งสอนอบรม มีความรัก ความเข๎าใจ ให๎ความเอาใจใสํใกล๎ชิด 

 ๒) บุคคลผู๎สั่งสอนอบรม มีความรู๎  
 ๓) บุคคลผู๎สั่งสอนอบรม สามารถเร๎าความสนใจให๎ผู๎เรียนใฝุเรียนรู๎ใฝุเรียน  
 บรรยากาศและสภาพแวดล๎อม ชํวยสร๎างความสัมพันธ์ สร๎างอารมณ์ที่แจํมใส เบิกบาน
และช้ีนําให๎ผู๎เรียนเกิดทัศนะคติที่ดีตํอการดําเนินชีวิต เชํน การประชุมเชิงปฏิบัติการ แบบสอนฝั่ง
เดียว One Way Two Way กระบวนการ ใช๎เวทีสังเคราะห์ กระบวนการถอดองค์ความรู๎ ใช๎วิธีการ
แลกเปลี่ยนการเสริมเรื่องของการมีสํวนรํวม ดึงจากสํวนที่มีประสบการณ์ข้ึนมา แล๎วก็วิเคราะห์ถึง
ศักยภาพของกระบวนการ กําหนดเส๎นทางในการปฏิบัติการรํวมกั น ก็จะเกิดแนวคิดในการ
บริหารงาน๑๒๓

 

                                                             
๑๒๓สัมภาษณ์ ดร.ไพศาล สุขปัญญา , ผู๎อํานวยการสํานักพัฒนาทุนและองค์การเงินชุมชน , ๑๕ 

กันยายน ๒๕๕๙.  



๒๑๑ 
 

 การประชุม การใช๎เวทีสานเสวนา และถอดองค์ความรู๎ แลกเปลี่ยน และการมีสํวนรํวม 
จากประสบการณ์ แล๎ววิเคราะห์ศักยภาพของกระบวนการ แล๎วมีการกาํหนดเปาูหมายการบริหารเป็น
กระบวนการปฏิบัติงาน ที่เป็นปัจจัยภายนอกที่ดี การพัฒนาภาวะผู๎นํา ตามหลักภาวนา ๔ ทําให๎
สติปัญญา เกิดข้ึนยังต๎องอาศัยปัจจัยภายใน คือ โยนิโสมนสิการ หรือการรู๎จักคิดโดยแยบคาย ซึ่งการ
คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุมีผล และคิดเร๎ากุศล ก็จะเกิดความรู๎ที่ได๎ลงเป็นข๎อสรุปให๎แกํตนอยําง
ใดอยํางหนึ่ง ที่ถูกต๎องเรียกวําอุดมการณ์ ซึ่งกระบวนการจากผู๎เช่ียวชาญบางทํานก็กลําววําเป็น
กระบวนการที่สอดแทรกได๎ดีอยํางหนึ่งในการพัฒนาภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ปลูกฝังคํานิยม
อุดมการณ์กํอน เป็นอันดับแรก อุดมการณ์สําคัญ เป็นสิ่งสําคัญ ถ๎าปูฐานแนํน แม๎แตํน้ําโคลนทะเลพัด 
ก็ทําอะไรไมํได๎ ฐานก็ยังอยูํ๑๒๔ การสร๎างอุดมการณ์ เป็นกระบวนการพัฒนาภาวะผู๎นํา ๑. ซื่อสัตย์ ๒.
คุณธรรม ๓. ความรับผิดชอบ ๔. ความละเอียดรอบ ๕. ความรักในงาน ๖. ความสามัคคี๑๒๕

 

 จากการสัมภาษณ์ผู๎ทรงคุณวุฒิที่ข๎างต๎นผู๎วิจัยพิจารณาเห็นวํา การพัฒนาภาวะผู๎นํา เป็น
วิธีการที่เป็นระบบ และเป็นกระบวนการในการออกแบบ การบริหารจัดการองค์กรหรอืวํากลุํมของตน 
เป็นศิลปะของผู๎นําที่มีคุณลักษณะ โดยชํวยให๎เข๎าถึงและยกระดับความสามารถของภาวะผู๎นําในเรื่อง
ตํางๆเชํน การนําตนเอง การนําคนอื่นคือ สมาชิกกลุํม การนําองค์กรของตนไปสูํเปูาหมายแผนงาน
ที่ตั้งไว๎แตํละปี และการนําปฏิบัติงาน คือ ทําให๎ดูให๎มากขึ้น   
 การพัฒนาภาวะผู๎นํา จึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงตัวผู๎นําให๎ดียิ่งข้ึนกวําเดิม ผู๎นําต๎อง
เปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดี สํวนที่ดีอยํูแล๎วต๎องรักษาความดีนั้นเอาไว๎ หรือให๎ดีมากข้ึน สําหรับ
สํวนที่ไมํดีต๎องรีบแก๎ไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให๎ดีข้ึนอยํางรวดเร็ว เพื่อนําไปสูํการบริหารจัดการหรือ
ดําเนินงานให๎บรรลุเปูาหมายของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ตํอไปผู๎นําที่ดีจําเป็นต๎องมีความซื่อสัตย์ดัง
คุณลักษณะข๎อข๎างต๎น เพื่อทําให๎ตนเองโปรํงใส และยุติธรรม รวมทั้งจะต๎องมีทักษะทางด๎านการ
สื่อสาร การตัดสินใจ เพื่อทําให๎ตนเองนั้นเป็นผู๎นําที่เช่ือถือได๎  
 ดังนั้น กระบวนการแรกที่พัฒนาภาวะผู๎นํานั้นก็คือ ต๎องทําให๎ผู๎นํากลุํม คณะกรรมการ
ตระหนักรู๎ถึงอุดมการณ์ของแตํละกลุํมที่ตั้งไว๎ โดยที่แตํละกลุํมก็จะมีอุดมการณ์แตกตําง ซึ่งอุดมการณ์
จึงเป็นเรื่องที่จําเป็นสําหรับผู๎นํา เพราะจะเป็นการกําหนดเปูาหมายและแนวทางในการทํางานเพื่อ
ชุมชน และถ๎าผู๎นํามีวิสัยทัศน์ที่กว๎างและไกล กับอุดมการณ์ที่จะนําพาองค์กรของตนให๎ประสบ
ความสําเร็จก็จะสามารถกําหนดเปาูหมายได๎กว๎างและไกลกวําองค์กรอื่น ทําให๎กลุํมได๎รับโอกาสในการ
ทํางานทํางานได๎ดีกวํา ก๎าวหน๎ากวําสามารถกําหนดยุทธศาสตร์ และแผนการทํางาน รวมทั้งโครงการ

                                                             
๑๒๔สัมภาษณ์ นางภิรดา จริยะกุลญาต, ผู๎อํานวยการสํงเสริมกองทุนชุมชนสํานักงานพัฒนาชุมชน , 

๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๒๕สัมภาษณ์ นางจําเนียร ทองอํอน, ประธานกลุํมสัจจะออมทรัพย์ วัดทางหลวง , ๑๒ กันยายน 

๒๕๕๙. 



๒๑๒ 
 

ที่มีความชัดเจนถูกต๎อง มุํงแก๎ปัญหา เพื่อชํวยเหลือชุมชนที่ตนได๎อาศัยอยูํ ทําให๎กลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์ในพื้นที่ของตนก๎าวล้ําหน๎าคํูแขํงผู๎นําที่มีอุดมการณ์ และวิสัยทัศน์ที่ดี จะต๎องเป็นนักจินตนาการ 
แตํสามารถนําความคิดเหลํานั้น มาสูํการปฏิบัติที่เป็นจริงได๎ จึงต๎องเป็นผู๎สะสมประสบการณ์ด๎วย
ตนเองจากการศึกษา ค๎นคว๎า และนํามาประมวลเป็นความรู๎ เปรียบเทียบเหตุการณ์ของกลุํมสัจจะ
สะสมทรัพย์กลุํมอื่น จังหวัดอื่น จากอดีตปัจจุบันที่จะเช่ือมโยงไปสูํอนาคต โดยพิจารณาจาก
สภาพแวดล๎อมภายนอก เชํน ด๎านเศรษฐกิจชุมชน การเมืองท๎องถ่ิน และสังคมระดับใหญํ และกระแส
ทางราชการเพราะวําปัจจุบัน กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์กําลังถูกท๎าทายจากกองทุนหมูํบ๎าน แล๎วนําสิ่ง
เหลําน้ันมาตรวจสอบกับปัจจัยภายใน คือ จุดแข็ง จุดอํอน พิจารณากับ โอกาส และอุปสรรคกําหนด
เป็นเปูาหมาย เผยแพรํอุดมการณ์กับวิสัยทัศน์ของตน ให๎สมาชิกในกลุํมได๎รับทราบ มีเจตคติ ไปใน
ทิศทางเดียวกัน ให๎เข๎าใจอุดมการณ์และวิสัยทัศน์ของตนเอง เริ่มแรกอาจมีเสียงขัดแย๎งหรือความ
คิดเห็นที่หลากหลาย แตํวําเมื่อทุกคนยอมรับในสิ่งทีผู่๎นําคิด อุดมการณ์และวิสัยทัศน์ สมาชิกกลุํมก็จะ
มองเห็นเปูาหมายและภาพอนาคตแหํงความซื่อสัตย์ สุจริตการประกอบอาชีพเสริม ความเป็นอยูํทีดี
ข้ึน การมีโอกาสเข๎ามาปฏิบัติธรรม สมาทานศีลขัดใจตน และที่สําคัญ คือ การได๎มีสํวนรํวมในการ
กําหนดนโยบายแสดงความคิดเห็นเรื่องตํางๆ ที่ทางกลุํมร๎องขอ จะเป็นพลังสําคัญในการให๎ความ
รํวมมือในดําเนินไปอยํางมีแบบแผน กฎกติกา ที่ทางกลุํมได๎ตั้งไว๎ ไมํมีปัญหาให๎มีการฟูองร๎อง
ดําเนินคดี และนําไปสูํผลสําเร็จ 

 ๖.๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์(การศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนา) 
    ๖.๓.๑ การศึกษา 

   การดําเนินการ จากการ ศึกษา การพัฒนา การฝึกอบรม เพื่อ เพิ่ มความรู๎ 
ความสามารถและทัศนคติที่ดีตํอผู๎นําเพื่อให๎เกิดคุณภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่นํา
พอใจแกํกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์นั้น จากการลงพื้นที่เก็บข๎อมูลจากผู๎ให๎ข๎อมูล สําคัญ ทั้งสองพื้นที่
การศึกษา จากการสัมภาษณ์ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญผู๎วิจัยพิจารณาวํา   

ประการแรก การศึกษา ต๎องเกิดข้ึนกับผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ คณะกรรมการกํอน 
การทําสมาธิ แบบอยํางการทําสมาธิของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีสถาบัน
วิปัสสนาธุระ เดิน ยืน นั่ง นอน ตรงนี้สามารถนําเสนอ เป็นกรอบ ระหวํางสมาชิกกับกลุํมให๎เข๎าใจ 
วิธีการพัฒนา สํวนทางกายผู๎นําคณะกรรมการ สมบูรณ์มาอยูํแล๎ว ศีลก็ต๎องมีกรอบปัญญา๑๒๖ 
กระบวนการพัฒนาภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ พระสงฆ์เป็นประธานกลุํม กระบวนการที่จะ

                                                             
๑๒๖สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักจักกฤช ทสฺสนธมฺโม , เจ๎าคณะตําบลชุมแสงสงคราม , ๔ กันยายน 

๒๕๕๙. 



๒๑๓ 
 

พัฒนาพระ  ต๎ อ งอา ศัยการ เ รี ยนหนังสื อ  มหา วิทยาลั ยทาง โลก  นั กธรรมตรี  โท  เ อก  
ไมํเพียงพอต๎อง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือวํามหาวิทยาลัยราชภัฎ๑๒๗

 

วิธีการที่ใช๎แตํละพื้นที่ไมํเหมือนกัน ต๎องดูสถานการณ์ วิธีการที่จะพัฒนาภาวะผู๎นําของ
กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์นั้น ๑. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ๒. นิมนต์พระมาบรรยายธรรม ๓. จัดทํา
โครงการกระตุ๎นการพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กร วิธีการต๎องอาศัยจิตอาสา มีการกลํอมเกลาจิตใจ
พี่น๎อง ถึงกรรมดีกรรมช่ัว การไมํรู๎กรรมดีกรรมช่ัว๑๒๘ การศึกษาทําให๎คณะกรรมการรักใครํกัน 
ชํวยเหลือเอื้อเฟื้อกัน๑๒๙ อาศัยการชํวยเหลือของคนในกลุํมคอยสอดสํองดูแลกันสํงเสริมกันทําให๎
คณะกรรมการ ได๎ศึกษาเพิ่มเติมเพราะวําที่วัดมีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเป็นการได๎เรยีนเพิ่มข้ึน๑๓๐

 

จากคําให๎สัมภาษณ์ของผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ (Key-Informants Interview)  ผู๎ วิจัย
สังเคราะห์ วิเคราะห์ข๎อมูล พิจารณาวํา สิ่งเหลําน้ีก็จะเป็นพื้นแหํงการปฏิบัติได๎ทั่ว พระสงฆ์มีฐานะที่
สําคัญทางสถาบันสังคมอีกอยํางหนึ่งที่เรียกวําเป็นผู๎นําทางจิตวิญญาณ การที่จะพัฒนาภาวะผู๎นําได๎
ต๎องอาศัยการเรียนหนังสือทั้งทางโลกทางธรรม เพื่อให๎รู๎ทั้งคดีโลก เรื่องราวความรู๎ทางบ๎านเมือง คดี
ธรรม เรื่องราวหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพราะวําการศึกษาจะชํวยให๎พัฒนาความคิด การศึกษา
ทําคนให๎เป็นคน และยังสามารถทําคนให๎อยูํเหนือคนได๎ การศึกษาคือความรู๎ จึงต๎องควบคํูกับ
คุณธรรม ดังนั้น การพัฒนาภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ต๎องยึดหลัก การศึกษา การพัฒนา การ
ฝึกอบรม  เพื่อให๎สนับสนุนและสํงเสริมกัน กับหลักภาวนา ๔ หรือหลักธรรมอื่นๆ ที่สามารถสํงเสริม
สนับสนุนกันและกันเพื่อให๎เป็นผู๎นํา การศึกษาทําให๎เป็นนักปกครองที่ดี เพื่อที่จะให๎เป็นผู๎นํากลุํม
สัจจะสะสมทรัพย์ที่มีคุณภาพและศักยภาพไปในตัว  

ดังนั้น สิ่งที่ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ควรเพิ่มในตนนอกจากหลักธรรมภาวนา ๔ หรือ
หลักอื่นๆ แล๎วก็ต๎องมีการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาภาวะผู๎นํา  เมื่อมีความรู๎ความสามารถที่
เกิดจากการศึกษา การพัฒนา การฝึกอบรม แล๎วก็เพื่อทําหน๎าที่หลัก ๒ ประการ ให๎เกิดข้ึนแกํกลุํม
สัจจะสะสมทรัพย์ คือ ประการแรก ทําหน๎าที่ในการให๎ความรู๎ ทางวิชาการและความรู๎ในการวางแผน 
การทํางานแกํกลุํมและสมาชิก นําพากลุํมสู๎เปูาหมายที่ตั้งไว๎ คือ เป็นทางเลือกหนึ่งของสวัสดิการ

                                                             
๑๒๗สัมภาษณ์ พระครูอุภัยโกศล  (เจริญ กิตฺติคุโณ), ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดกรับพวง

เหนือ, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๒๘สัมภาษณ์ ดร.ไพศาล สุขปัญญา, ผู๎อํานวยการสํานักพัฒนาทุนและองค์การการเงินชุมชน ,๑๕ 

กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๒๙สัมภาษณ์ พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ), เจ๎าอาวาสวัดสวนแก๎ว ตําบลบางเลน อําเภอ

บางใหญํ จังหวัดนนทบุรี, ๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๓๐สัมภาษณ์ พระครูอุภัยโกศล  (เจริญ กิตฺติคุโณ), ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์วัดกรับพวงเหนือ

, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๑๔ 
 

พื้นฐานในชุมชนเพราะวําเมื่อได๎ศึกษาแล๎ว ก็สามารถนําเอาไปใช๎งานและสร๎างสรรค์การอยูํรํวมกัน
ของสมาชิกกลุํมตํอไป ประการที่สอง ทําหน๎าที่ในการช้ีแนะแนวทางในการปกครองเพื่อในอนาคต
ข๎างหน๎า ที่สมาชิกรุํนตํอๆไปจะได๎ข้ึนมาทําหน๎าที่ทดแทน  

และการให๎การศึกษาที่ดีที่สุดของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ คือ การปฐมนิเทศ การ
ปฐมนิเทศเป็นกิจกรรมแนะนําสมาชิกของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่เข๎ามาเป็นสมาชิกใหมํให๎รู๎จัก
ข๎อบังคับ  ลักษณะของกลุมํ และสมาชิกรํวมกลุมํ เพื่อชํวยให๎สมาชิกกลุมํสจัจะสะสมทรัพย์ใหมํสามารถ
ปรับตัวเข๎ากบัการเรยีนรู๎ใหมํ ในกลุํมสัจจะสะสมทรพัย์ได๎โดยให๎รูข๎๎อมลูที่จําเป็นตํอการเปน็สมาชิกกลุํม
เป็นเสมือนการเรียนรูท๎างอ๎อม ให๎สมาชิกมีระเบียบกฎเกณฑ์ เป็นการฝึกตน ดํารงตนใหมํ เพราะวําการ
อยูํในชุมชนตํางคนก็ตํางปฏิบัติงานและมีทัศนคติ คํานิยมตํางกัน เป็นเสมือนการเริ่มต๎นใหมํ ในการดํา
เรียนรู๎ตลอดชีวิต เมื่อสมาชิกเกิดการเรียนรู๎แล๎วก็จะสํงผลตํอพฤติกรรมของผู๎นําที่เป็นประธานกลุํม 
คณะกรรมการ ที่จะต๎องสับเปลี่ยนหมุนเวียน กันข้ึนมาทําหน๎าที่ สํงผลให๎เกิดรูปแบบพฤติกรรมตาม
หลักภาวนา ๔ เป็นความคาดหวังของกลุมํสจัจะสะสมทรัพย์ที่ต๎องการ คนดี คนซื่อสัตย์ คนที่ทุํมเทเป็น
ที่พึ่งไว๎ใจได๎ดังนั้นการศึกษาจึงมีผลให๎เกิด ปฎิภานไหวพรบิ การรู๎จักแก๎ปัญหา ภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรม 
นําไปสูํภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู๎นําตามสถานการณ์ เป็นลําดับไป 

การศึกษา การพัฒนา การฝึกอบรมแกํผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์จึงมีความสําคัญคือ 

๑. ชํวยให๎สมาชิก คณะกรรมการผู๎ที่ต๎องการเป็นผู๎นํา ใหมํ รู๎จักปรับตัวให๎เข๎ากับ
สถานการณ์ที่เข๎ามาเปน็สมาชิกกลุมํได๎เร็วข้ึน และปฏิบัติตนอยูํรํวมกับคนในชุมชน คือ สมาชิกได๎อยําง
เหมาะสม นําไปสูํพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ 

๒. ชํวยให๎ผู๎นํา คณะกรรมการเข๎าใจเปูาหมายและนโยบายในการดําเนินงานของกลุํม
สัจจะสะสมทรัพย์ นําไปสูํภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง 

๓. การศึกษาเป็นสิ่งที่สร๎างภาพลักษณะที่ดีให๎กับผู๎นํา คณะกรรมและสมาชิกเป็น
ความภาคภูมิใจ ที่ตนเป็นผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ด๎วย ความรู๎ ความสามารถ และความมั่นคงใน
หน๎าที่การงาน ตนต๎องลงมือปฏิบัติและตระหนักถึงภาระหน๎าที่อยํางเข๎มแข็งเป็นผลที่ผู๎วิจัยมองวํา 
ภาวะผู๎นําตามสถานการณ์ 

๔. ชํวยให๎ผู๎นํา คณะกรรมการที่รับหน๎าที่ ใหมํเข๎าใจบทบาท หน๎าที่ และความ
รับผิดชอบของตนเองอยํางชัดแจ๎ง รวมทั้งการรบัรู๎สทิธิประโยชน์ที่ตนเองพึงมีนําไปสูํพฤติกรรมของผูน๎าํ
ที่ด ี

๕. การศึกษาชํวยกระตุ๎นให๎สมาชิก คณะกรรมที่เป็นผู๎นําใหมํเห็นคุณคําและ
ความสําคัญ ในตําแหนํงหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย และตระหนักถึงการศึกษาเพื่อให๎ได๎ความรู๎ใหมํๆ มา
ประยุกต์ใช๎ในงานเข๎ากับสถานการณ์ของตน 



๒๑๕ 
 

๖. ชํวยลดความผิดพลาดหรือความบกพรํองในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดข้ึนจากการ
ลองผิดลองถูก เป็นการเปลี่ยนแปลงแกํบุคคล 

๗. การศึกษาเปน็สิง่ทีชํ่วยปลูกทัศนคติของบุคลากรใหมํให๎มีความรู๎สึกที่ดีตํองานและ
เพื่อนรํวมงาน เห็นประโยชน์สํวนรวมมากกวําประโยชน์สํวนตัว นําไปสูํภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง 

๘. การศึกษา รับสิ่งใหมํๆ  จะกระตุ๎นใหค๎ณะกรรมการ ผู๎นําตื่นตัวตอํภาระหน๎าที่ และ
กล๎าแสดงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานรํวมกับผูอ๎ื่น ผู๎วิจัยพิจารณาวํา เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนแกํ
ผู๎นํา 

สรุปวํา ภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ให๎มีลักษณะดังกลําวได๎เป็นสิ่งที่ดี และมีผล
ตํอเนื่องให๎เกิดปัจจัยที่สําคัญ คือ ๑. การสร๎างกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ของตนให๎เป็นองค์กรแหํงการ
เรียนรู๎แกํเด็กรุํนใหมํการออมทรัพย์จูเนียร์ วัยเยาว์ ๒. การคิดอยํางเป็นระบบ 

๑. การศึกษาสร้างกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แก่เด็กรุ่นใหม่  
เพื่อให๎เด็กรุํนใหมํมีทักษะในการสร๎าง ค๎นหา การถํายโอนความรู๎ และเป็นสํวนหนึ่งแหํง

การเปลี่ยนแปลงแก๎ไขพฤติกรรมเด็กรุํนใหมํ ที่ติดในวัตถุนิยม กระแสครั่งดาราตํางประเทศ ใช๎ของ
มีโลโก๎แพงๆ เพื่อให๎เป็นสิ่งสะท๎อนกลับแกํชุมชนกว๎างขวางขยายออกไป เป็นองค์ความรู๎ใหมํ และทํา
ให๎เกิดความเข๎าใจอยํางตํอเนื่อง ในยุคที่มีการแขํงขันอยํางมาก และในสภาพแวดล๎อมที่ยุํงยากเพื่อ
สร๎างองค์กรแหํงการเรียนรู๎ใหมํ ผู๎นํากลุํมที่เป็นคนภายในชุมชน มีลูกหลาน เครือญาติต๎องดํารงตนให๎
เป็นต๎นแบบแหํงการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ผู๎นําต๎องมีการปรับปรุงกลุํมให๎ดีข้ึนด๎วยการปรับปรุงให๎กับ
สภาพแวดล๎อมโดยการเป็นผู๎ เรียนอยํางมีประสิทธิภาพมากข้ึน อยํางไรก็ดีกระแสแหํงความ
เปลี่ยนแปลงในโลกาภิวัตน์ การท๎าทายที่สําคัญในการสร๎างกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ให๎เกิดการเรียนรู๎ก็
คือ แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู๎ด๎วยวิธีตํางๆ ที่มีการแขํงขันคิดปรับปรุงเรื่อยมา ผู๎วิจัยวิเคราะห์วํา
ประกอบด๎วยประเด็นตํางๆ ดังตํอไปนี้  

๒. การคิดอย่างเป็นระบบ เป็นการเก็บภาพที่สําคัญในจิตใจของทุกๆคนและเป็นผู๎ที่
เข๎าใจในสภาพแวดล๎อมเป็นอยํางดี ประกอบทั้งมีการคิดอยํางเป็นระบบ โดยผู๎นําจะชํวยสมาชิกของ
กลุํม คิด พิจารณาวํา กลุํมของตนเปรียบเหมือนภาพซึ่งเป็นงานที่มีผลกิจกรรมของทุกๆ คน ผู๎ นํา
จะต๎องกระตุ๎นภาพเล็กๆ ของงานสํวนบุคคล ขณะที่สมาชิกเพิ่มความสําคัญในงานของตน โดยผู๎นําจะ
ชํวยให๎เกิดการเรียนรู๎ในทีมซึ่งเป็นสํวนสําคัญขององค์การการเรียนรู๎ การเรียนรู๎ที่จะมุํงไปที่การ
แก๎ปัญหารํวมกันซึ่งสมาชิกจะสามารถแบํงปันข๎อมูลกันได๎อยํางเสรี และให๎ความคิดเห็นเพื่อการ
แก๎ปัญหาของกลุํม การเรียนรู๎ในเวลาปฏิบัติงาน ในเวลาประชุมกลุํมประจําเดือน จึงมีความสําคัญ 
และผู๎ที่ทํางานเป็นอยูํแล๎วควรนําบุตรธิดาของตน เข๎ามาคลุกคลีเพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางกว๎างขวาง
และจริงจัง ๒. การเรียนรู๎จากความล๎มเหลวของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์กลุํมอื่น หรือกลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์จังหวัดอื่น เป็นการชํวยให๎เกิดข๎อตํอมา คือ ๓. การกระตุ๎นให๎เกิดการทดลองอยํางตํอเนื่อง  



๒๑๖ 
 

เป็นการปฏิบัติที่สําคัญอีกประการหนึ่งสําหรับการสร๎างเปูาหมายแหํงการเรียนรู๎ แบบมีอุดมคติ ผู๎นํา
กลุํมจะกระตุ๎นให๎สมาชิกกลุมํเรียนรูจ๎ากความผิดพลาดหรือวํา ความสําเร็จของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์
กลุํมอื่น ๔. การคิดอยํางสร๎างสรรค์ การกระตุ๎นสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ในกลุํมให๎คิดอยําง
สร๎างสรรค์ เป็นมุมมองขององค์การแหํงการเรียนรู๎อีกประการหนึ่งที่เป็นไปได๎  

๖.๓.๒. การฝึกอบรม 

การฝึกอบรมเป็นเพียงวิธีการหนึ่งที่ผู๎วิจัยพิจารณาวําเป็นวิธีการหนึ่งของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ คือ ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์  ที่สามารถใช๎ได๎กับการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํา 
คณะกรรมการและบุคคลทั่วไปๆ จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญผู๎วิจัยสรุปเป็นประเด็น
สําคัญๆ ดังตํอไปนี้ 

การฝึกอบรมยกระดับความสามารถของบุคลากรซึ่งประดับด๎วยความรู๎ในเชิงจัดการ 
ความสามารถในการแก๎ปัญหา และความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ เพื่อให๎บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได๎
อยํางเช่ียวชาญและหลากหลาย๑๓๑ความพร๎อมในการพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานใหมํๆเพื่อสร๎างสรรค์
ผลงานให๎แกํองค์การมากยิ่งข้ึนการฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่จัดทําข้ึนอยํางมีระบบเพื่อให๎มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติของบุคลากรให๎สามารถปฏิบัติงานให๎ดียิ่งข้ึน นําไปสูํการเพื่อ
ผลผลิต และกํอให๎เกิดผลสําเร็จ๑๓๒การฝึกอบรมยังเป็นสิ่งที่เสริมสร๎างทักษะความชํานาญในการ
ปฏิบัติงาน เพิ่มประสทิธิภาพในการแก๎ปญัหา ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให๎สามารถ
ตอบสนองความต๎องการขององค์การทั้งในปัจจุบันและอนาคต๑๓๓การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่ชํวย
เสริมสร๎างการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์ในกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์๑๓๔คนที่จะเข๎ามาทํางาน
เกี่ยวกับกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์น้ัน ต๎องมีจิตอาสาจริงๆ ถ๎าเข๎ามาหาผลประโยชน์หวังมีเงินเดือนอะไร 
ต๎องจิตอาสา ความซื่อสัตย์๑๓๕การจะทํางานแบบนี้ต๎องอาศัยศรัทธาจากชุมชน ต๎องสร๎างให๎มั่นคง
เสียกํอน ถ๎าผู๎นําไมํสร๎างศรัทธา ไมํสร๎างความเช่ือมั่นให๎กับสมาชิกก็จะอยูํไมํได๎ เหมือนกลุํมอื่นที่ล๎มลง
ไป๑๓๖

 

                                                             
๑๓๑สัมภาษณ์ พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ), เจ๎าอาวาสวัดสวนแก๎ว, ๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๓๒สัมภาษณ์ นางภิรดา จริยะกลุญาต, ผู๎อํานวยการสํงเสริมกองทุนชุมชน, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙.  
๑๓๓สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์ ผิวบาง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ, ๕ กันยายน ๒๕๕๙.   
๑๓๔สัมภาษณ์ พระครูกิตติวชิรโสภิต (สมเกียรติ จตฺตาลโย) , ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์  

วัดอัมพาพนาราม, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๓๕สัมภาษณ์ นายเกษม ม่ันสุวรรณ, ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์วัดหนองพยอม,๓ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๑๓๖สัมภาษณ์ พระครูวาปีวชิรธรรม (วิแมน โอภาโส), ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดมุจจลินทร์ , 

๘ กันยายน ๒๕๕๙.  



๒๑๗ 
 

จากคําให๎สัมภาษณ์ของผู๎ให๎ข๎อมูลสาํคัญ(Key-Informants Interview) ผู๎วิจัยสังเคราะห ์
วิเคราะห์ข๎อมูล สรุปเป็นประเด็นสําคัญดังตํอไปนี้ 

สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ จะมีผล คือ ความรํวมมือกับผู๎นํากลุํม
สัจจะสะสมทรัพย์ได๎ ต๎องมีการพัฒนาด๎านตํางๆ ดังนี้ คือ 

 ๑. การบริหารตนเอง สิ่งสําคัญสําหรับผู๎นําที่สามารถคิดพิจารณาด๎วยตนเองวํา การ
ตรวจสอบดูแลทรัพย์สนิ ผลประโยชน์ การให๎กู๎เงิน เก็บเงิน สวัสดิการเป็นต๎น อยํางใกล๎ชิดสมาชิกของ
กลุํมที่มีประสิทธิภาพต๎องมีความคิดวํา เป็นเจ๎าของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์  เพราะผํานการอบรม
มาแล๎ว การอบรมผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ผู๎วิจัยพิจารณาวํา เนื้อหาในการฝึกอบรม มีเรื่องราวที่
เกี่ยวข๎องกับ กรรม การกระทําความดีและความช่ัว การยกตัวอยํางกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่ล๎มเหลว 
การทุจริต ผู๎นําคณะกรรมการที่ผํานการฝกึอบรมจะเห็นความดี ความดี รู๎สึกกลัวตํอการทุจริต ซึ่งเป็น
ผลดีที่มีภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรม ภาวะผู๎นําตามสถานการณ์ ที่เห็นตัวอยํางความประพฤติ และเข๎าใจ
สถานการณ์ตามการฝึกอบรมนํามาปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน์ ทั้งตนเองและตัวผู๎อื่น คือ สมาชิกกลุํม  

 ๒. ความผูกพัน ผู๎นําที่ผํานอบรม เป็นผู๎นําที่มีประสิทธิผลและมีความผูกพันกับกลุํม 
เป็นผลผลิต ที่องค์กร ที่มีคุณคําของกลุํม ผู๎นําจะต๎องให๎ความสะดวกในการทําให๎สมาชิกกลุํมก๎าวหน๎า
เพื่อบรรลุผลสําเร็จในเปูาหมายของกลุํม ผู๎วิจัยพิจารณาวํา เป็นผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนกับ
คุณลักษณะภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงที่ต๎องรับผลกระทบจากการไหลํบําเข๎ามาในหมูํบ๎านของ
กองทุนนอกระบบ 

๓. ความสามารถและจุดศูนย์รวม ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ที่ผํานการอบรมเป็นผู๎นํา
ที่สร๎างความสามารถและจุดศูนย์รวมในความพยายามของตน เพื่อให๎บรรลุสูงสุด ในการมี
ความสามารถด๎านทักษะจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ตํอกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์  นําไปสูํภาวะผู๎นําตาม
สถานการณ์เพราะวําความสามารถที่ผํานการอบรมเป็นความรู๎ที่นํามาตํอยอดในการสถานการณ์
ชีวิตประจําวันได๎ 

๔. ความกล๎าหาญ ผู๎นํากลุํมที่ดีจะทําตนเองให๎มีอิสระเป็นนักคิดที่มีวิจารณญาณ กล๎า
แสดงความคิดเห็น พูด ทําและตํอสู๎ในสิ่งที่สมาชิกกลุํมคิดวํา ถูกต๎องด๎วยความกล๎าหาญ ในเวลาที่กลุํม
เปิดโอกาสให๎แสดงความคิดเห็น ผู๎วิจัยพิจารณาวํา การฝึกอบรมทําให๎ผู๎นําสามารถเป็นผู๎ที่กล๎า
เปลี่ยนแปลง เพราะความรู๎ทางวิชาการ นําไปสูํความคิดที่สร๎างสรรค์ เป็นคุณลักษณะของภาวะผู๎นํา
การเปลี่ยนแปลง 

โดยสรุป คือ ผู๎นําที่ผํานการอบรมนั้นเป็นผู๎ที่มีปัญญาแปลกใหมํ หยั่งรู๎มองทะลุไป
ข๎างหน๎าที่เรียกวํา วิสัยทัศน์ (Vision) ดังนั้น ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ต๎องเป็นบุคคลที่มีสายตาคม 
ชัด ลึก มองออกไปข๎างหน๎าเห็นเหตุการณ์และเรื่องราวในอนาคตได๎อยํางชัดเจน สามารถสังเคราะห์
วิเคราะห์เหตุการณ์ข๎างหน๎า ที่จะเกิดข้ึนได๎อยํางชัดเจน ได๎อยํางแมํนยํา  



๒๑๘ 
 

ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ หรือคณะกรรมการจึงจําเปน็ต๎องมวิีสัยทัศน์กว๎างไกล เพราะ
จะทําให๎ความสามารถวางแผนในการบริหารกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ได๎อยํางถูกต๎อง และสามารถ
บริหารงานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ให๎ประสบความสําเร็จ ซึ่งจะทําให๎กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์
เจริญก๎าวหน๎า บรรลุเปูาหมายองค์กรกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่ตั้งไว๎ ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่ขาด
วิสัยทัศน์จะมองใกล๎ ทําให๎การวางแผน หรือการบริหารอยูํในวงแคบ เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยําง
รวดเร็วและกลุํมเงินทุนตํางๆ มีการพัฒนาข้ึนมาอยํางมากมาย เชํน กองทุนเงินล๎าน กองทุนแมํของ
แผํนดิน เป็นต๎น ผู๎นําที่มีวิสัยทัศน์จะสามารถคาดการณ์ในอนาคตได๎ชัดเจนเตรียมการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และภาวะดังกลําวได๎ถูกต๎อง การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมที่ชํวยเสริมสร๎าง
การปฏิบัติงานของภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ๓ ด๎าน คือ 

๑. ด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความชาญ ในการปฏิบัติงานให๎มี
ประสิทธิภาพตรงตามที่ต๎องการ และสํงผลตํอความเจริญเติบโตขององค์การทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

๒. ด้านขวัญก าลังใจ ทําให๎บุคลากรมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีตํอหน๎าที่ความรับผิดชอบและตํอองค์การ 

๓. ด้านการปฏิบัติงาน ทําให๎บุคลากรได๎มีโอกาสเตรียมตัวให๎พร๎อมสําหรับ
ตําแหนํงหน๎าที่รบัผดิชอบที่สงูข้ึนในอนาคต และมีความรู๎สึก มีความมั่นใจที่จะรับผิดชอบงานในหน๎าที่
ที่ได๎รับมอบหมาย  

๖.๓.๓ การพัฒนาภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
การพัฒนาปัจเจกบุคคลเป็นการพัฒนาที่มุํงให๎ประสบการณ์เรียนรู๎แกํทรัพยากรมนุษย์

ขององค์การเป็นรายบุคคล ให๎ทรัพยากรมนุษย์แตํละราย มีความสามารถไปในทิศทางตามการ
เปลี่ยนแปลงขององค์การได๎ ดังนั้นจากคําให๎สัมภาษณ์ของผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ(Key-Informants 
Interview) ผู๎วิจัยสังเคราะห์ วิเคราะห์ข๎อมูล สรุปเป็นประเด็นสําคัญดังตํอไปนี้ 

การพัฒนาหรือ เสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เป็นการพัฒนาเพื่อเตรียม
ความพร๎อมให๎กับกลุํม แตกํารพัฒนาเป็นเรื่องสํวนบุคคลเป็นการลงทุนระยะยาวที่มีความสี่ยงสูง๑๓๗ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการศึกษา และการฝึกอบรมเพราะการพัฒนาการเรียนรู๎จะเน๎นที่
บุคคล๑๓๘พัฒนาภาวะผู๎นํานั้น ๑. กระตุ๎นให๎เกิดความกระตือรือร๎นในการพัฒนาตนเอง ๒.สร๎าง

                                                             
๑๓๗สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง , ผู๎อํานวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (นานาชาติ), ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๓๘สัมภาษณ์ พระครูวาปีวชิรธรรม (วิแมน โอภาโส), ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ วัดมุจจลินทร์ , 

๘ กันยายน ๒๕๕๙.  



๒๑๙ 
 

แรงจูงใจ ๓.ดําเนินการอบรมอยํางตํอเนื่อง ๔.มีการประเมินผลเป็นระยะๆ๑๓๙กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์
นั้นมีการนําเทคโนโลยีใหมํๆเข๎ามา เชํน เครื่องคอมพิวเตอร์เหมือนธนาคารเวลาไปฝากเงินตัวหนังสือ 
จะข้ึนเลยทันที๑๔๐ 

มีความสามัคคีและเอื้ออาทรตํอกัน ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่เข๎มแข็งมาจากการ
เลือกตั้ง มีการวางแผนรํวมกัน มุํงพึ่งพาตนเองเอื้อประโยชน์ให๎กับมวลสมาชิก แตํสําหรับสมาชิก 
คณะกรรมการ รวมถึงประธานที่ยังเป็นปุ ถุชนแล๎วโอกาสที่เกิดกิเลส คดโกง๑๔๑ ถ๎าเป็นผู๎นําคน  
๑. ต๎องมีวิสัยทัศน์ ๒. มีวินัย ๓. มีความรู๎ดีความสามารถดี ๔. มีมนุษย์สัมพันธ์ ถ๎ามีวิสัยทัศน์จับต๎อง
ไมํได๎ไมํลงมือทํา ก็ไมํมีอะไรข้ึนมา การทําอะไรต๎องดูบริบทรอบตัว เชํน ดูลูกน๎อง คนในกลุํมวํา 
ความสามารถกลุํมอื่นมีอยํางไร๑๔๒ คนที่จะทํางานตรงนี้ต๎องมีความอดทนนะ น้ําอดนํ้าทน ลําบาก๑๔๓ 
 จากคําให๎สัมภาษณ์ของผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ (Key-Informants Interview)  ผู๎ วิจัย
สังเคราะห์ วิเคราะห์ข๎อมูล พิจารณาวํา การพัฒนาภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ต๎องอาศัยปัจจัย
หลายสิ่งหลายอยํางที่สําคัญ 
 ๑. ศรัทธาจากชุมชน ต๎องสร๎างให๎มั่นคงเสียกํอน ถ๎าผู๎นําไมํสร๎างศรัทธา ไมํสร๎างความ
เช่ือมั่นให๎กับสมาชิกก็จะอยูํไมํได๎ เหมือนกลุํมอื่นที่ล๎มลงไป วิธีการศึกษาดูงาน เป็นการพัฒนาคนทาง
ตรงที่ไมํต๎องทดสอบ เพราะวําทางคณะกรรมการ สมาชิก รวมถึงผู๎นําไปดูจริงเหน็จรงิวําทางอาํเภออื่น 
ก็มีนะกลุํมสัจจะออมทรัพย์ ต๎องมีวันหนึ่งเป็นวันออมแหํงชาติ   การออมก็จะเป็นเรื่องของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สํวนเรื่องกองทุนฌาปนกิจ ไมํควรให๎ปลํอยกู๎ตั้งแตํเด็กนักเรียน ควรปลํอยให๎กู๎เมื่อ
บรรลุนิติภาวะแล๎ว ๑๘ ข้ึนนอกจากกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์จะเป็นการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชนที่มีหลักการสําคัญคือ สมาชิกในสังคมมีความเช่ือมั่นในการแก๎ปัญหาของตนเอง ต๎องกระตุ๎นให๎
ผู๎นําตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเองให๎ครบทั้ง ๔ ด๎าน สํวนการใช๎หลักธรรมกระแสโลกา
ภิวัตน์ ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่ให๎ความเที่ยงตรง ฉับไว รวดเร็วประหยัดกําลังคน ในการ
ทํางานในเรื่องเกี่ยวกับบญัชีได๎แล๎ว มีผลกระทบตํอกลุมํเพราะวํา ทางกลุํมเน๎นความสําคัญในการสร๎าง

                                                             
๑๓๙สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.จํานง อดิวัฒนสิทธ์ิ , ผู๎ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๔๐สัมภาษณ์ นายภิญโญ แก๎วประเสริฐ, ผู๎มีสํวนเก่ียวข๎องวัดอัมพาพนาราม, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๔๑สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักจักกฤช ทสฺสนธมฺโม, เจ๎าคณะตําบลชุมแสงสงคราม , ๔ กันยายน 

๒๕๕๙. 
๑๔๒สัมภาษณ์ พระครูวิบูลสิทธิธรรม (วิบูล จนฺทธมฺโม), เจ๎าคณะอําเภอบางระกํา ที่ปรึกษากลุํมสัจจะ

สะสมทรัพย์ วัดหนองพยอม ษณุโลก, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
๑๔๓สัมภาษณ์ พระครูกิตติวชิรโสภิต (สมเกียรติ จตฺตาลโย), ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ 

วัดอัมพาพนาราม, ๗ กันยายน ๒๕๕๙. 



๒๒๐ 
 

สัมพันธภาพมีการพบปะกัน ใช๎คนในชุมชนปฏิบัติงาน เขียนบัญชีมากกวําจะใช๎เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
ความทันสมัยนอกจากนั้น เมื่อเกิดเรื่องราว เชํน การโกงด๎วยการปรับบัญชีกันแล๎วหรอืเหตุการณ์ตาํงๆ 
การตัดสินใจบางครั้งของผู๎นําที่เป็นพระสงฆ์ ก็มีความเมตตาสงสารไมํยึดโยงกติกา หรือกฎหมาย
บ๎านเมืองเพราะวําสงสารทําให๎บางครั้งไมํสามารถดําเนินการกับคนผิดได๎ตามโทษที่กฎทางกลุํมได๎
ตั้งข้ึน และกฎหมายบ๎านเมือง คราวนี้ไมํไลํออก เป็นการตัดสินใจที่อะลุํมอลํวย เรียกมาทําสัญญากัน
วําจะใช๎คืน นี้เป็นปัญหาอีกอยํางหนึ่ง ผู๎นําประธานกลุํมต๎องตัดสินใจ ไมํควรปลํอยไว๎เป็นเยี่ยงอยําง 
คราวนี้ไลํออกแล๎วก็ยังเป็นสมาชิกกลุํมนั่งทํางาน ปลํอยให๎คลางแคลงใจกัน 
 ๒. การประชุม อยูํในชุมชนเดียวกัน มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติบ๎าง ทําให๎การ
ตัดสินใจของประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์บางครั้ง ไมํถูกอกถูกใจ คณะกรรมการที่เป็นผู๎นําบ๎าง 

 กองทุนหมูํบ๎านตํางๆ เชํนกองทุนแมํของแผํนดิน กองทุนเงินล๎านเป็นต๎น ทําให๎มี
ผลกระทบตํอกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ เพราะวําบางทีจากการให๎สัมภาษณ์ข๎อมูล ผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ
บางครั้งให๎ข๎อมูลตรงกันวํา บางคนกู๎เงินกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ไปใช๎เพื่อสํงเงินกองทุนเงินล๎าน ดังที่
ผู๎ให๎ข๎อมูลทํานเดียวกันได๎กลําววํา อีกปัญหาหนึ่งก็คือ ต๎องการเป็นข๎อเสนอแนะ ก็คือเรื่องกองทุน
ฌาปนกิจ ไมํควรให๎ปลํอยกู๎ตั้งแตํเด็กนักเรียน ควรปลํอยให๎กู๎เมื่อบรรลุนิติภาวะแล๎ว ๑๘ ข้ึน คราวนี้กู๎
ได๎ทุกคนพํอแมํ เด็กในครอบครัวก็กู๎แทน นําไปใช๎หนี้นอกระบบข๎างนอก เพิ่มหนี้ตรงนี้ต๎องปรับปรุง 
สํวนน้ีเป็นเรื่องที่เรียกวํากฎกติกากันเลยทีเดียว 

ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ภาคเหนือตอนลําง พื้นที่วิจัยทั้งสองแหํง ทําให๎สังคมชาว
ชนบทที่เป็นที่ตั้งกลุํมตัวอยําง ก็เป็นเหมือนกับองค์กรอื่นๆ ที่กําลังประสบปัญหาที่ท๎าทายดังกลําว แตํ
เป็นปัญหาที่เล็ก เพราะวําหากมองถึงความสําเร็จที่ทําให๎ประชาชนได๎รับปัจจัยพื้นฐานที่สนองความ
ต๎องการจนทําให๎กลุํมเกิดความมั่นคง มีเงินหมุนเวียนภายในกลุํมทั้งสองกลุํมไมํต่ํากวํา ๔๐ ล๎านบาท 
สมาชิกไมํต่ํากวํา ๓๕,๐๐๐ คน ทําให๎ระบบยํอยของสังคม มีความเข๎มแข็งคงรูปอยูํได๎ หลักการทํางาน
ของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ของพื้นที่ภาคเหนือตอนลําง มุํงเน๎นการปฏิบัติให๎เห็นเป็นรูปธรรมในการ
รํวมมือกันเพื่อการสะสมทรพัย์เพื่อชํวยเหลือกลุํมในสังคม ที่ประสบปัญหาทางด๎านเศรษฐกิจ โดยเน๎น
ให๎ทุกคนเป็นผู๎มีสัจจะเป็นหลักพื้นฐานของการรวมกลุํม ซึ่งสอดคล๎องกับทฤษฏีภาวะผู๎นําเชิง
สถานการณ์ของ Fiedler สถานการณ์ภายในชุมชนเอื้อตํอผู๎นํามากกวําคําวํา การควบคุมสถานการณ์ 
ที่มี ๓ ตัวแปร ดังนี้ 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับสมาชิก(Leader and Member Relations) ได๎แก
ระดับของการให๎ความนับถือ ความมั่นใจ และความไว๎วางใจที่ ผู๎ตามมีตํอผู๎นํา ซึ่งสะท๎อนถึงการ
ยอมรับในตัวผู๎นํา ทั้งนี้การใช๎อิทธิพลของผู๎นําจะเกิดผลเพียงไรยํอมข้ึนอยูกํับการยอมรับของผู๎ตาม 

๒. โครงสร้างงาน (Task Structure) ความชัดเจนของงานและองค์ประกอบตําง ๆ 
ของงาน มีดังนี้ 
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๒ .๑ การแบํงงานออกเป็นยํอย และมีการระบุหน๎าที่ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานให๎ผู๎ทํางานทราบอยํางชัดเจนเพียงไร 

๒.๒ สามารถที่จะแก๎ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการทํางานด๎วยวิธีการและข้ันตอนตําง ๆได๎
ดีเพียงไร 

๒.๓ ระดับความยากงํายในการตรวจหาความบกพรํองและวิธีแกไขปัญหาที่เกิด
ข้ึนกับผลผลิตหรือมีอํานาจการตัดสินใจอยูํในระดับใด 

๒.๔ งานนั้นมีเปูาหมายเพียงคําตอบเดียวหรือมากกวําน้ัน 

 ๓. อ านาจในต าแหน่ง(Position Power) เป็นองค์ประกอบสําคัญลําดับสามของการ
ควบคุมสถานการณ์ ซึ่งหมายถึง อํานาจของผู๎นําหรือบุคคลที่ติดมากับตําแหนํงหน๎าที่การงานการ
ตรวจสอบความมีอํานาจในตําแหนํงของผู๎นําวํามากหรือน๎อย 

วิธีการพัฒนาบุคคลเพื่อเป็นผูน๎ํานั้น  ผู๎วิจัยพิจารณาวํา ต๎องพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนา

งาน กระบวนการ วิธีการพัฒนาภาวะผู๎นํา การพัฒนาบุคคล ซึ่งหมายถึงสมาชิกกลุมํสจัจะสะสมทรพัย์ 

และคณะกรรมการผู๎บริหาร ที่จะทดแทนกันนั้น การพัฒนาตนเป็นประโยชน์สํวนรวม และการพัฒนา

งาน เป็นทั้งประโยชน์สํวนตน และประโยชน์ผู๎อื่น การพัฒนาด๎านพฤติกรรมของตน คน งาน ให๎

เจริญก๎าวหน๎า บนพื้นฐานศักยภาพที่สั่งสมมาแล๎วในอดีตกาลในการพัฒนาด๎านกาย ศีล จิต ปัญญา 

กระบวนการพัฒนาในทางพระพุทธศาสนานั้นพัฒนาด๎วยหลัก การเจริญกรรมฐาน เป็นการฝึกอบรม

บํมเพาะพัฒนาภาวะผู๎นําตามหลักภาวนา ๔ จึงสามารถจัดลงในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา จน

บรรลุเปูาหมายตามวัตถุประสงค์ข้ันโลกิยะ ทั้งหมดเป็นกระบวนการย๎อนกลับเมื่อยังไมํถึงฝั่ง และข้ัน

โลกุตระผู๎ไปถึงฝั่ง หมายความวํา ผู๎บรรลุธรรม เป็นพระอริยบุคล ไมํกลับมาเกิดอีก 
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แผนภาพท่ี ๔.๓ แสดงการพัฒนาภาวะผู๎นํากลุมํสจัจะสะสมทรัพย์ 

จากแผนภาพผู๎วิจัยพิจารณาวํา หลักการพัฒนาคณะกรรมการ สมาชิกกลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์ เพื่อให๎เป็นผู๎นํานั้น ในกลุํมสัจจะสะสมสมทรัพย์ เปรียบได๎กับบุคคล ที่เป็นพระสงฆ์สาวกใน
องค์กรพระพุทธศาสนา ได๎มีการแบํงระดับผู๎นําเป็นข้ันตอนตามภูมิธรรมที่ได๎ ในข้ันโลกุตระ ในข้ัน
โลกุตระนั้น พระพุทธเจ๎า ซึ่งเป็นผู๎นําระดับโลก เป็นข้ันสูงสุดเป็นอุคฆติตัญญูบุคคล ผู๎ที่สามารถสั่ง
สอน เป็นบุคคลผู๎รู๎แจ๎งโดยไมํมีผู๎ใดสั่งสอน เป็นผู๎หลุดพ๎นจากการศึกษาได๎แล๎วเป็นผู๎นํามนุษย์ เทวดา 
เป็นต๎น ข้ันปัจเจกพุทธเจ๎า คือ พระพุทธเจ๎าประเภทหนึ่ง ซึ่งตรัสรู๎เฉพาะตัว มิได๎สั่งสอนผู๎อื่น ผู๎เปี่ยม
หมดแล๎วซึ่งกิเลสแหํงตนไมํสามารถสอนผู๎อื่นได๎ เปรียบเชํน วิปติตัญญูบุคคลจึงเป็นผู๎นําระดับสูง  
และพระอริยสาวก อริยสาวิกา คือ สาวกของพระพุทธเจ๎าผู๎ฟังคําสั่งสอนผู๎ปฏิบัติตามเปรียบเชํน เนย
ยะบุคคล ระดับกลางทั้งหมดผู๎พัฒนาตนแล๎วด๎วยดี เป็นผู๎ใหญํ ผู๎นํา ผู๎ปกครองทั้งเป็นทางการและไมํ
เป็นทางการไปตามระดับความรู๎ความสามารถภูมิธรรม อันพระบรมศาสดาผู๎นําศาสนจักรทาง
พระพุทธศาสนา และเหตุที่พระพุทธเจ๎า พระปัจเจกพุทธเจ๎า พระสงฆ์เป็นอนุปาทิเสสบุคคล ที่เข๎าถึง
ฝั่งพระนิพพานแล๎วผู๎ไมํเหลือเช้ือแหํงกิเลสทั้งปวง ดับกิเลสได๎หมด แตํยังต๎องมีการนําภาวนา ๔  
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และไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา มาภาวนาไมํใชํเพื่อศึกษาอีกตํอไป แตํเพราะยังขันธ์ คือ รูป หรือ
รํางกายที่เป็นอุปาทิเหลืออยูํ แตํขณะจิตของพระองค์ทั้งหลายได๎วิมุตติรสแล๎ว จึงใช๎หลักเบื้องต๎นใน
การภาวนานั้น หรือถือเป็นหน๎าที่เป็นกิจของผู๎เป็นอริยะต๎องปฏิบัติจนรูปขันธ์และจิตดับหมดสิ้นกิเลส
แล๎ว คือ การทิ้งกิเลสและเบญจขันธ์ไมํเหลือแล๎ว  

ดังนั้นผู๎วิจัยพิจารณาวํา หลักการพัฒนาพฤติกรรม คือ การพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนา
งาน ไว๎ ๓ ประเด็นนี้ ต๎องมีการตั้งเปูาหมายกํอนอื่นวํา จะพัฒนาเพื่ออะไร ผู๎วิจัยตั้งเปูาวํา เพื่อ
ประโยชน์ ๓ ด๎าน คือ  

๑. ประโยชน์สํวนตัว เรียกวํา อัตตะตัตถะ คือ การพัฒนาตน 

๒. ประโยชน์ผู๎อื่น เรียกวํา ปะรัตถะ คือ การพัฒนาผู๎อื่น หรือการพัฒนาตน 

๓. ประโยชน์รํวมกัน เรียกวํา อุภยัตถะ คือ การพัฒนางาน 

    ๑. การพัฒนาตน คือ การพัฒนาคุณสมบัติของผู๎นํา ให๎มีคุณคําด๎านศักยภาพสูงข้ึนไป 
โดยคํานึงถึงคุณคําทางจริยธรรม คุณธรรม มีกฎระเบียบ มีวินัย เคารพกฎหมาย กฎองค์กร มีความ
ซื่อตรง สุภาพอํอนน๎อม อํอนโยน มีความเพียรพยายาม มีความอดทนอดกลั้น ฯลฯ ในหลักการนี้ ผู๎นํา 
ผู๎บริหารต๎องรู๎จักตนเอง คือ รู๎จักสภาวะหรือวุฒิภาวะทางรํางกาย จิตใจ ปัญญา ความสามารถและ
ข๎อจํากัดซึ่งเป็นความเดํน ความดี ข๎อดี ข๎อด๎อย ข๎อเสียของตนกํอน เพื่อเป็นการสํงเสริมสํวนที่ดี  
และปรับปรุงในสํวนที่เสียและที่สําคัญคือ ความพร๎อมที่จะยอมรับการพัฒนาตนเองด๎วยศรัทธาและ
ความเต็มใจ 

    ๒. การพัฒนาคน คือ การพัฒนาความเจริญขององค์การ ด๎วยผู๎นําต๎องมีการ
ตระหนัก ในความรับผิดชอบและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ที่เป็น
หน๎าที่โดยตรงและโดยอ๎อมของผู๎นําด๎วยอุดมการณ์และคุณคําของความเป็นผู๎นําที่มีการพัฒนาตน
อยํางดีแล๎ว ในหลักการนี้ จะเป็นความผูกพันหรือพันธกิจตํอระบบทั้งระบบ คือ คน และงาน ต๎อง
ประสานกันเป็นองค์การที่มีองค์ประกอบสิ่งแวดล๎อม ภายในและภายนอกเป็นองค์ประกอบสําคัญที่
ผู๎นําต๎องรู๎จักการบริหารจัดการให๎กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เจริญข้ึนไปข้ึนไปให๎มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยํางยั่งยืน  

เมื่อสมาชิกหรือวํา บุคคลอื่น ที่เกี่ยวข๎องรู๎จักการพัฒนาตนเองดีแล๎วอยํางไร ก็จะทําให๎
ทราบถึงการพัฒนาผู๎อื่นได๎ดีด๎วยเมื่อการพัฒนาตนและพัฒนาตนดีแล๎ว การพัฒนาองค์การก็จะดีตาม
ไปด๎วย มีผลผูกพันย๎อนกลับ ไปสูํโลกสิ่งแวดล๎อม คือ กฎธรรมชาติ ได๎รับการพัฒนาที่ดีตามไปด๎วย 
และนี้ คือ วัฏฏะจักรแหํงการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนา บุคคลผู๎ได๎รับการพัฒนาแล๎วในข้ันต๎น 
ข้ันกลาง ข้ันปลาย และสิ้นสุดแหํงการพัฒนาภาวะผู๎นําแล๎วโดยสิ้นเชิง บุคคลผู๎นั้น คือ พระสัมมาสัม
พุทธเจ๎าผู๎ตรัสรุ๎ด๎วยพระองค์เอง และปรินิพพานมากวํา ๒,๕๐๐ กวําปีแล๎ว เพราะพระองค์เองได๎
พัฒนาฝึกอบรมเจริยภาวนา คือ การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู๎ประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นบารมี
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แหํงโพธิญาณ และดําเนินตํอเนื่องเป็นเหตุปัจจัยในการดําเนินชีวิต ด๎วยหลักธรรม คือ กฎธรรมชาติ
กับหลักการพัฒนาด๎วยระบบการศึกษา ๓ ด๎าน คือ ศีล สมาธิ ปัญญา คือ ไตรสิกขา ซึ่ง ศีล สมาธิ 
ปัญญา ก็คล๎ายคลึงกับ ภาวนา ๔ 
 ๔.๑.๒ สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 สรุปผลการสัมภาษณ์ผู๎ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความคิดเห็นตํอ คุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํม
สัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนลําง ได๎ดังนี้ 

๑. คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมตามหลักภาวนา ๔   
 คุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสะสมทรัพย์ ผู๎นําต๎องมีความสามารถสูง มีสติปัญญา
ไหวพริบปฏิภาณดีและมีสมรรถนะในการทํางาน ต๎องมีความสามารถในด๎านการสื่อสารเป็นอยํางดี 
แก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ดี รวมทั้งต๎องเห็นแกํประโยชน์สวํนรวม คือ กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ รวมทั้งการ
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดตํอประสานงานดี ทักษะทางสังคมเป็นอีกหนึ่งสํวน และวิสัยทัศน์
ของตนที่มองเห็นภาพอนาคตข๎างหน๎า ของกลุํมวําจะดําเนินไปอยํางไรในทํามกลางการเปลี่ยนแปลง 
ภาพลักษณ์ของผู๎นําที่ต๎องอยูํบนทรัพย์สิน คือ เงิน ผลประโยชน์ ต๎องออกมาดี นอกจากนั้นยังต๎องมี
ความสามารถในการติดตํอประสานงาน กับหนํวยงาน ตํางๆ มีจิตอาสา และความเสียสละความสุข
สํวนตน และวิสัยทัศน์ต๎องประกอบด๎วยความซื่อสัตย์และความยุติธรรม มีวินัย มีความมั่นใจในตนเอง 
มีความรับผิดชอบ มีความอดทนอดกลั้น รวมทั้งความคิดเชิงสร๎างสรรค์  มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มี
เปูาหมายการดําเนินของกลุํมที่ชัดเจนและทิศทางมีทักษะทางสังคมดีมีความยึดหยุํนสูง ในการ
ออมชอมเวลาที่สมาชิกมีปัญหาในการสํงหุ๎น เงินที่กู๎ไปจากกลุํม แตํมุํงองค์กร คือ กลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์ของตนที่ตั้งข้ึน โดยยึดวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กลุํมตั้งข้ึน ตลอดจนระเบียบข๎อบังคับของ
กลุํมเป็นหลักมีความมุํงมั่นให๎ได๎งานตามเปูาหมายที่วางไว๎ในแตํละเดือน จะให๎ความสําคัญในเรื่องที่
เป็นประโยชน์แกํสํวนรวมมากกวําความต๎องการสํวนตัว อํานาจหน๎าที่ ที่ทางกลุํมได๎ตั้งข้ึน  
 รวมทั้งการเตรียมความพร๎อมยอมรับการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะ
สะสมทรัพย์ เริ่มมีการริเริ่มทําสิ่งใหมํๆ เพื่อเตรียมพร๎อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เชํน  
การเริ่มนําเทคโนโลยีใหมํๆ เข๎ามาใช๎ ตลอดจนขําวสาร มีมุมมองใหมํๆ  สร๎างจุดขาย เชํน พื้นที่วิจัย
จังหวัดพิษณุโลก ผู๎นํากลุํมมีการเดินทางเผยแผํแนวคิดการจัดตั้งกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ให๎แกํพระ
สังฆาธิการเวลามีการอบรม พระสังฆาธิการระดับประเทศ การใช๎กระแสสังคม ในอินเตอร์เน็ต  
เพื่อการประชาสัมพันธ์ กล๎าคิด กล๎าทํา พร๎อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง ยอมรับสิ่งใหมํๆ ที่เข๎ามา
เข๎าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกเข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนาเรียนรู๎ และเข๎าใจบริบทที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ของสังคมได๎ดี ปรับตัวได๎ดี เวลาเข๎าสังคม บุคลิกภาพที่เหมาะสมวางตัวเหมาะสมดี กิริยามารยาทดี 
วาจาถ๎อยคํา เป็นคําบ๎านๆ ที่บํงบอกถึงความจริงใจ ไมํเสแสร๎งแกล๎งทําซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะตน 
เป็นสิ่งที่เรียกวํา พรสวรรค์ ผลงานที่ชัดเจน ความสามารถในการสื่อสารมีความสามารถในการครองใจ
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คน และจิตใจดีโอบอ๎อมอารี มีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน โดยใช๎ศรัทธาจากผู๎นํากลุํมซึ่งเป็น
พระสงฆ์กํอน เริ่มจากการทําศรัทธา ไมํให๎ตกไปในการครองเพศบรรพชิตมีผลตํอการเรียกศรัทธาใน
การเป็นผู๎นํากลุํม 
 ๑.๑ ด้านกายภาวนา  
 กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ทั้งสองพื้นที่การศึกษาน้ัน เกิดข้ึนเพราะวิสัยทัศน์ของผู๎นํา ตั้งข้ึน
มาเพื่อชํวยเหลือสมาชิกในชุมชนให๎อยูํดี กินดี เข๎าถึงสวัสดิการของชุมชน แตํกระแสบริโภคนิยม ทุน
นิยม ทําให๎คนในพื้นที่นั้น บางคนหลงมัวเมา ติดอยูํในสิ่งที่เรียกวําคุณคําเทียม เชํน ต๎องมีรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เหมือนเพื่อนบ๎าน ซึ่งบางทีความต๎องการเหลําน้ีทําให๎ต๎องกู๎หนี้ยืมสิน เงินนอกระบบ 
จากการลงพื้นที่ทั้งการเก็บข๎อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปรมิาณ ทําให๎พบเห็น การบอกเลําจากผู๎ใหข๎๎อมูล
สําคัญเกี่ยวกับการกู๎เงินจากกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ไปใช๎หนี้นอกระบบบ๎าง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให๎ผู๎นํา
ต๎องทันสถานการณ์การปลํอยเงินกู๎ ตํางๆผู๎นํากลุํม คณะกรรมการต๎องมีความรอบคอบ ถามไถํ 
พิจารณา อยํางรอบคอบ แสดงให๎เห็นวํา เป็นความเมตตาปรากรุณา ตํอสมาชิก เพื่อนรํวมชุมชน
แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อ ดังสุภาษิตโบราณวํา ไมํใชํชาติใชํเช้ือ แตํถ๎าเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมา 
ไมํใชํชาติ ใชํเช้ือ แตํถ๎าไมํเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในปุา  การที่ชุมชนจะมีการพัฒนาอยํางยั่งยืน ได๎นั้น
ผู๎วิจัยมองวํา ประชาชนในชุมชนจะมีการพัฒนาอยํางยั่งยืนได๎นั้น ประชาชนต๎องการมีการกินดีอยูํดี 
เป็นอันดับแรก จากนั้น เมื่อมีความกินดีอยํูดี ครอบครัวอยูํเป็นสุข การประกอบอาชีพอาชีพการงาน ก็
จะเป็นการงานที่ไมํมีโทษ เชํน การค๎าขาย ยาเสพติด การลักลอบค๎าขายของปุา การบุกรุกผืนปุา
สาธารณะ เป็นต๎น การที่ทางกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ดําเนินการแบบนี้เป็นสิ่งที่เรียกได๎วํา หากสมาชิก
ต๎องการที่จะกู๎เงิน อยากได๎เงินเป็นทุนประกอบอาชีพต๎อง เข๎ามาเป็นสมาชิกรักษาศีล ๕ รักษาสัจจะ 
กํอน ชุมชนก็จะได๎รับการพัฒนา ทางกาย มีสวัสดิการ ทางสังคม ตั้งแตํเกิด แกํ เจ็บ ตาย ทางจิตใจก็
ได๎รับการพัฒนาด๎วยธรรมะหลักศีล ๕ โดยมีธรรมะข๎อปฏิบัติขัดเกลาจิตใจนั่นก็คือ สัจจะ ความจริงใจ 
ตํอเพื่อนรํวมชุมชนไมํคดไมํโกง ทํางานด๎วยความจริงใจ ซื่อตรงตํอหน๎าที่ ซื่อตรงตํอธรรมชาติ คือ 
สิ่งแวดล๎อมในชุมชนตนเอง มีความรักหวงแหน ผู๎วิจัยพิจารณาวํา ความยั่งยืนของชุมชนสามารถ
พัฒนาให๎มั่นคงได๎ก็เพราะจุดเริ่มต๎นตรงนี้น่ันเอง 
 นอกจากประเด็นดังกลําวแล๎วด๎านกายภาวนา ผู๎วิจัยมองวําผู๎นํารํางกายต๎องพร๎อมที่จะ
ทํางานชํวยเหลือผู๎อื่น คือคนในสังคม มนุษย์สัมพันธ์กับผู๎คนรอบข๎างต๎องดี นําเช่ือถือ เชํน เห็นก็นํา
เข๎าไว๎ใจ เข๎าใกล๎ก็นําเช่ือถือ เป็นต๎นการได๎อยํูทํางานกับเพื่อนรํวมงาน สิ่งสําคัญที่สุด ผู๎นําต๎องปรับตัว
ให๎เข๎ากับผู๎ใต๎บังบังคับบัญชา มีความสามารถรอบรู๎การงาน เรียกได๎วํา อยูํสูงมองเห็นใกล๎ อยูํใกล๎มอง
เห็นชัดหมายความวํา ต๎องเข๎าใจงานกระจายงานให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชา และประการสําคัญต๎องเป็น
ตัวอยํางที่ดี นั่นก็คือ ไมํเป็นคนพาล ที่เบียดเบียนคนในชุมชน คือตั้งอยูํในอคติ สํวนตัว มีความตั้งใจที่
จะดํารงตนรักษากลุํมสจัจะสะสมทรพัย์ให๎ดําเนินไปเพือ่ให๎กลุํมเป็นทีพ่ึ่ง ทางสวัสดิการชุมชน ไว๎พึ่งพา
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ยามยากไมํต๎องหวังพึ่งการรักษาประกันโฆษนาชวนเช่ือตํางๆ ทางทีวีนอกจากนั้นความประพฤติทาง
กายก็สําคัญ การประพฤติตนอยูํในสิ่งที่ทําให๎ชาวบ๎านชุมชน เห็นเป็นตัวอยํางเชํนการดํารงชีวิต อยูํใน
ความพอเพียง ไมํหลงใหลไปกับสิ่งที่เรียกวําคุณคําเทียม ความซื่อสัตย์สุจริตก็เป็นเรื่องสําคัญ เพราะ
เป็นการทํางานอยูํกับเงินของชาวบ๎าน ซึ่งคนเหลําน้ันก็คือ คนในชุมชนรวมถึงญาติมิตรของตน  และ
สิ่งสําคัญกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ตั้งอยูํในพื้นที่วัด การติดสุรา ยาเมา ต๎องเป็นพื้นที่สีขาว หมายถึง 
พื้นที่แหํงการรักษาศีลดังปณิธานช่ือของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ คําวํา “สัจจะ” ตีความหมายได๎หลาย
อยําง เชํน การมีสัจจะ คือไมํพูดปด  หรือความจริงใจซึ่งหมายรวมถึงศีลข๎อที่ ๔ เพราะวํา คนที่รักษา
คําพูด คําสัตย์ได๎แล๎วนับวําเป็นคนดี ที่คิดดี และจะกระทําสิ่งที่ดีงาม ดังพุทธพจน์ที่วํา สัจจัง เว อมตา 
วาจา คําจริงเป็นสิ่งที่ไมํตาย การที่ผู๎นําพูดอยํางไร ทําได๎อยํางนั้นก็เป็นสิ่งที่จะเพิ่มน้ําหนักแหํงคําพูด
ได๎มากนํามาซึ่งความศรัทธา ตํอผู๎นําคนน้ัน เพราะหากเป็นคนไมํรักษาสัจจะ ความจริงใจ ความสัตย์
แล๎ว ก็จะนับวําเป็นคนพูดปด คนไมํจริงใจตํอผู๎อื่น เป็นคนไมํดีดังพุทธศาสนาสุภาษิตที่วํา คนพูดเท็จ 
ไมํทําช่ัว ยํอมไมํมี พฤติกรรมของผู๎นําที่ดี ถือได๎วําเป็นชํองทางให๎จิตใจพัฒนา และชํวยให๎ปัญญางอก
งาม อยํางน๎อยต๎องพัฒนาพฤติกรรมคุณลักษณะภาวะผู๎นําทางด๎านกายภาวนา กํอนที่เป็นไปโดยไมํ
เบียดเบียน แตํเป็นพฤติกรรมที่สร๎างสรรค์เกื้อกูลโดยต๎องเน๎นพฤติกรรมทั่วไป ต๎องให๎ความสําคัญแกํ
พฤติกรรมทางด๎านกาย 
 ๑.๒ ศีลภาวนา  
 ภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรมตามหลักภาวนา ๔ นั้น ด๎านศีลภาวนา หมายถึง การที่ผู๎นํากลุํม
สัจจะสะสมทรพัย์มีการพัฒนาทางด๎านความประพฤติ คือ ความซื่อตรง ตั้งอยูํในระเบียบวินัย คือ การ
เคารพกติกาของกลุํมที่ตั้งข้ึนเพื่อเน๎นหนักเรื่องสัจจะความประพฤติเป็นหลักซึ่งเมื่อเข๎ามาเป็นสมาชิก
แล๎ว ก็เข๎าถึงหลักธรรมที่ทางกลุํมได๎ตั้งข้ึน เป็นการเข๎าทางประตูพระรัตนตรัยไปทางอ๎อม เป็นการชัก
นําให๎คนประพฤติปฏิบัติธรรมโดยใช๎หลักธรรมทางศาสนา และภูมิปัญญาพื้นบ๎านอันเป็นผลมาจาก
ความเข๎มแข็งของระบบยํอยของโครงสร๎างทางสังคม ที่ยึดเหนี่ยวผูกพันกันเหนียวแนํนแบบเครือญาติ
และเพื่อนบ๎าน ผสมผสานเข๎ากับความเช่ือศรัทธาในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา เรื่องของคําวํา 
“สัจจะ”ซึ่งตีความหมายได๎หลายอยําง เป็นหลักประกันความรํวมมือ ความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม 
จริยธรรม สํวนในเรื่องสัจจะ เป็นธรรมะข๎อไหน ผู๎วิจัยพิจารณาวํา ในหลักธรรมได๎กลําวถึง คําวํ า 
“สัจจะ” คือ ความจริงและเป็นจริงใจที่มีตํอตนเอง ตํอผู๎อื่น ไมํวําจะตํอหน๎าหรือลับหลัง นับวําเป็น
ธรรมะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ คําท๎ายที่วํา “ทรัพย์”นั้น โดยความเข๎าใจทรัพย์คือวัตถุสิ่งของ ที่มี
มูลคําเป็นเงินแตํทรัพย์ที่มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีที่มีความหมายวํา เครื่องปลื้มใจ ดังจะเห็นได๎วํา 
คนในชุมชนยอมทํางานบางอยํางก็เพื่อให๎ผู๎อื่นยกยํองสรรเสริญ บางคนเสียสละแม๎จะทําแบบปิดทอง
หลังพระ ก็เพราะมีความอิ่มใจจากการให๎เป็นต๎น ดังนั้น การสะสมทรัพย์จึงไมํใชํการสะสม “เงิน”แตํ
เพียงอยํางเดียว แตํเป็นการสะสมความภาคภูมิใจ สะสมบุญ สะสมความดีงาม เป็นต๎น กลุํมสัจจะ
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สะสมทรัพย์น้ันเมื่อมีการทําดีแล๎ว กลุํมจะไมํทอดทิ้ง จะชํวยเหลืออุ๎มชูกันจะให๎โอกาสแกํคนทุกคน
นอกจาน้ียังเป็นคุณธรรมที่กินได๎ตั้งแตํในครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน (ได๎ประโยชน์ตั้งแตํแรกเกิดจน
ตาย) คือ ครบวงจรชีวิตจากวิธีการจัดสวัสดิการของกลุํมนั่นเอง ช้ีให๎เห็นวํา เมื่อมีการสะสมกันมาถึง
ระดับหนึ่งแล๎วเงินปันผลของกลุํมก็จะสามารถนําไปสูํกองทุนสวัสดิการ ดังนั้น คนแกํที่ไมํสามารถหา
เลี้ยงชีพได๎แล๎วไมํมีญาติพี่น๎องแล๎ว ก็สามารถอยูํในกลุํมได๎โดยอาศัยเงนิปันผลทีไ่ด๎ตอนสิ้นปีสะสมกลับ
เข๎าไปในกลุํมอีกได๎ และคนแกํคนนั้นก็ยังได๎รับการดูแลจากกลุํม คือ กองทุนสวัสดิการ เมื่อเจ็บปุวยก็
มีคํารักษาพยาบาลจนถึงวันตาย ก็มีคนที่คอยชํวยเหลือสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ด๎วยการทํา
ฌาปนกิจศพและคืนเงินที่สมาชิกสะสมไว๎ครบทุกบาท   
 ๑.๓ ด้านจิตตภาวนา 

 คุณลักษณะภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรมตามหลกัภาวนา ๔ ของกลุํมสัจจะสะสะสมทรัพย์ใน
พื้นที่ ทั้ง ๒ แหํง ผู๎นําต๎องมีความสามารถสูง มีสติปัญญาไหวพริบปฏิภาณดีและมีสมรรถนะในการ
ทํางาน ต๎องมีความสามารถในด๎านการสื่อสารเป็นอยํางดี แก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ดี รวมทั้งต๎องเห็นแกํ
ประโยชน์สํวนรวม คือ กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ รวมทั้งการมีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีทักษะในการติดตํอ
ประสานงานดี ทักษะทางสังคมเป็นอีกหนึ่งสํวน และวิสัยทัศน์ของตนที่มองเห็นภาพอนาคตข๎างหน๎า 
ของกลุํมวําจะดําเนินไปอยํางไรในทาํมกลางการเปลี่ยนแปลง ภาพลักษณ์ของผู๎นําทีต่๎องอยูํบนกองเงิน 
ผลประโยชน์ ต๎องออกมาดี นอกจากนั้นยังต๎องมีความสามารถในการติดตํอประสานงาน กับ
หนํวยงาน ตํางๆ มีจิตอาสา และความเสียสละความสุขสํวนตน และวิสัยทัศน์ต๎องประกอบด๎วยความ
ซื่อสัตย์และความยุติธรรม มีวินัย มีความมั่นใจในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความอดทนอดกลั้น 
รวมทั้งความคิดเชิงสร๎างสรรค์  มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีเปูาหมายการดําเนินของกลุํมที่ชัดเจนและ
ทิศทางมีทักษะทางสังคมดี มีความยึดหยุํนสูง ในการออมชอมเวลาที่สมาชิกมีปัญหาในการสํงหุ๎น เงิน
ที่กู๎ไปจากกลุํม  
 แตํมุํงองค์กร คือ กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ของตนที่ตั้งข้ึน โดยยึดวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่กลุํมตั้ ง ข้ึน ตลอดจนระเบียบข๎อบังคับของกลุํมเป็นหลักมีความมุํงมั่นให๎ได๎งาน  
ตามเปูาหมายที่วางไว๎ในแตํละเดือน จะให๎ความสําคัญในเรื่องที่เป็นประโยชน์แกํสํวนรวมมากกวํา
ความต๎องการสํวนตัว อํานาจหน๎าที่ ที่ทางกลุํมได๎ตั้งข้ึน รวมทั้งการเตรียมความพร๎อมยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง คุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ เริ่มมีการริเริ่มทําสิ่งใหมํๆ เพื่อ
เตรียมพร๎อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เชํนการเริ่มนําเทคโนโลยีใหมํๆ เข๎ามาใช๎ ตลอดจน
ขําวสาร มีมุมมองใหมํๆ  สร๎างจุดขาย เชํน พื้นที่วิจัยจังหวัดพิษณุโลก ผู๎นํากลุํมมีการเดินทางเผยแผํ
แนวคิดการจัดตั้งกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ให๎แกํพระสังฆาธิการเวลามีการอบรม พระสังฆาธิการ
ระดับประเทศ การใช๎กระแสสังคม ในอินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์ กล๎าคิด กล๎าทํา พร๎อมที่จะ
ยอมรับการเปลีย่นแปลง ยอมรับสิ่งใหมํๆ ที่เข๎ามาเข๎าใจการเปลีย่นแปลงของโลกเข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา
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เรียนรู๎ และเข๎าใจบริบททีเ่ปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของสงัคมได๎ดี ปรับตัวได๎เวลาเข๎าสังคม บุคลิกภาพที่
เหมาะสมวางตัวเหมาะสม กิริยามารยาทดี วาจาถ๎อยคํา เป็นคําบ๎านๆ ที่บํงบอกถึงความจริงใจ ไมํเส
แสร๎งแกล๎งทําซึ่งเปน็คุณลักษณะเฉพาะตน เป็นสิ่งที่เรียกวํา พรสวรรค์ ผลงานที่ชัดเจน ความสามารถ
ในการสื่อสารมีความสามารถในการครองใจคน และจิตใจดีโอบอ๎อมอารี มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
บริหารงาน โดยใช๎ศรัทธาจากผู๎นํากลุํมซึ่งเป็นพระสงฆ์กํอน เริ่มจากการทําศรัทธา ไมํให๎ตกไปในการ
ครองเพศบรรพชิตมีผลตํอการเรียกศรัทธาในการเป็นผู๎นํากลุํม  
 ๑.๔ ด้านปัญญาภาวนา  

ต๎องมีวิธีที่จะปฏิบัติความรู๎ที่ตนมีตํอกลุํม ใช๎ความรู๎ที่มี และต๎องมีการแสวงหาความรู๎เพิ่มเติม 
คิดเป็น แก๎ปัญหาเป็น ดับทุกข์เป็น ต๎องเป็นผู๎รู๎ขําวสาร รู๎อาการคาดการณ์ในอนาคต ที่เรียกวํา
วิสัยทัศน์  นําความรู๎ที่ได๎มาปรับใช๎ในการดําเนินชีวิต และกิจการทั้งหลายของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ 
และสามารถถํายทอดขําวสารที่ตนเองได๎รับมา จากหนังสือ บุคคล และสื่อสิ่งอื่นๆ กลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์เป็นกลุํมที่กํอตั้งโดยชาวบ๎าน ในชุมชนชนบทบ๎านนอก มีพระสงฆ์ดํารงตําแหนํงเป็นประธานที่
ปรึกษาบ๎าง เป็นประธานกลุํมบา๎ง ดังนั้นคณะกรรมการฝุายตํางๆ จึงเป็นคนในชุมชนไมํต๎องการคนที่มี
ความรู๎มาก ปริญญาตรี ครูที่เกษียนราชการ แตํต๎องการคนที่ไว๎วางใจ ได๎มีความรักหวงแหนในชุมชน 
ดังคําพูดที่สะท๎อนให๎เห็นของผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ และมีกฎที่สังคมยอมรับกันในกลุํม คือ การลงโทษทาง
สังคม สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ความสะดวกสบายด๎วยระบบเทคโนโลยี ก็มีสํวนเป็นความต๎องการ 
แตํวําความต๎องการที่จะใช๎กําลังคนให๎มีสํวนรํวมในการทํางาน คือ คนในชุมชน โดยการมีสํวนรํวม 
ของคนในชุมชนเป็นความต๎องการของคนในชุมชนมากกวํา ดังนั้น สิ่งที่จําเป็นในการพัฒนาชุมชนให๎
ยั่งยืน ผู๎นําต๎องมีการแสวงหาความรู๎ เพิ่มเติม เพิ่มความรอบรู๎นําความรู๎เหลํานั้นมาใช๎พัฒนากลุํม
สัจจะสะสมทรัพย์ โดยการศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนา แหลํงความรู๎ของการศึกษาปัจจุบันเปิด
กว๎างมาก เชํน การศึกษาทางคณะสงฆ์ มหาวิทยาลัยสงฆ์ ที่มีห๎องเรียน หนํวยวิทยบริการ วิทยาลัย
สงฆ์ วิทยาเขต เหมาะสมกับผู๎นําที่สํวนใหญํ เป็นพระภิกษุมากํอน รวมถึงเป็นศิษย์เกํามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมถึงสํงเสริมให๎คณะกรรมการ ได๎มีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มเติม 
การศึกษาดูงานกลุํมอื่นก็มีสํวนทําให๎คณะกรรมการ ผู๎นํา ได๎นําความรู๎จากการดูงานกลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์กลุํมอื่น มาพัฒนาตํอยอดข้ึนไปอีก นอกจากนั้น เมื่อมีการพัฒนาเพิ่มข้ึนดังที่กลําวมานี้ ชุมชน
อื่นๆก็จะได๎นําไปดําเนินการโดยนําข๎อมูลของกลุํมที่พัฒนาแล๎ว เป็นกรณีศึกษา การพัฒนาชุมชนที่
ยั่งยืนที่เกิดจากกลุํมสจัจะสะสมทรพัย์ สวัสดิการชุมชน ที่มีตั้งแตํเกิด แกํ เจ็บ ตาย ก็จะมีข้ึน เจริญข้ึน 
อยํางมั่นคง การตัดสินใจของผู๎นําจะดําเนินการใดๆ ของกลุํมนั้นต๎องยึดหลักประชาธิปไตย คือ มีการ
ฟังเสียงสํวนใหญํที่ประกอบพร๎อมไปด๎วยความชอบธรรม ยุติธรรมมุํงการบริหารงานเพื่อสํวนรวมของ
กลุํม ผู๎นําแบบนี้มีทัศนคติตํอสมาชิกกลุํม คณะกรรมการ ผู๎รํวมงานตรงกันข๎ามกับผู๎นําแบบแบบ
อํานาจนิยม หรืออื่นๆ ซึ่งผู๎นําแบบอํานาจนิยมจะยึดตนเองเป็นหลักศูนย์กลางของอํานาจในการสั่ง
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การทั้งมวลจะอยูํที่ผู๎นํา เพราะผู๎นําเช่ือวํา ภารกิจการงานตํางๆจะสําเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยความรู๎
ความสามารถของตัวผู๎นําและประสบการณ์ 

 ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่ผู๎วิจัยวิเคราะห์ สรุปวํา เป็นภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรมที่เป็น
แบบประชาธิปไตยนั้น เพราะวํา กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์น้ันต๎องอาศัยสมาชิก ถึงจะบรรลุเปูาหมายได๎
ด๎วยความรํวมมือของทุกฝุาย ทุกความเห็นหรือการมีสํวนรํวมของสมาชิกทุกคนเป็นสิ่งที่มีคําและยัง
ประโยชน์มหาศาลแกํกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ดังนั้นผู๎นํากลุํมสัจจะสะสะสมทรัพย์นั้นเวลาประชุม
ประจําเดือนหรือวําประชุมประจําปีเป็นต๎น จะเปิดโอกาสให๎กับผู๎ใต๎บังคับบัญชา คือคณะกรรมการ 
สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เข๎าพบ หรือวําแสดงความคิดเห็น และมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ เพื่อ
กําหนดเปูาหมาย และวิธีการดําเนินงานตามแนวทางวัฒนธรรมของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่ตั้งข้ึน 
และผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรมนั้น ต๎องชักพาองค์กรให๎เคลื่อนไหวหรือ
กระทําการไปสูํเปูาหมายของกลุํมที่มีกฎระเบียบ เปูาหมายที่ตั้งไว๎รํวมกัน  และต๎องกล๎าตัดสินใจ มี
ความสามารถในการแก๎ปัญหา รวมถึงมีการวางแผนลํวงหน๎าเพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง และเป็นผู๎มี
มีความสามารถในการวางระบบการทํางานจัดคนให๎เหมาะสมกับงาน ตามคณะกรรมการฝุายตํางๆ 
สามารถในการจัดวางระบบการทํางาน เหมือนกับวํา ยืนอยูํที่สูง มองเห็นคนข๎างลําง อยูํใกล๎มองเห็นที่
ไกล อยูํไกลมองเห็นชัด หรือเรียกอีกอยํางหนึ่งวํา มองอยํางนก และทํางานเหมือนกับมด ปลวก  
ที่คลุกคลีทั่วหมวดงาน เอากายใจและสํวนที่สูงสุด คือสมองเข๎าไปสัมผัสวางแผนงานได๎ชัดเจน จัด
แผนงาน คน และการปลํอยกู๎ ฝาก สวัสดิการให๎เข๎าระบบกัน กระจายงานและมอบให๎เป็นการ
ตัดสินใจรํวมกัน เป็นคุณสมบัติที่สําคัญอีกประการหนึ่งของคุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์ และเมื่อเผชิญหน๎ากับปัญหาน้ัน ผู๎นําต๎องกล๎าตัดสินใจในบางเหตุการณ์ สถานการณ์ รูปการ
นั้นๆ และอาจจะไมํมีเวลาในการทบทนวนครุํนคิดมากนัก ผู๎นําต๎องตัดสนิใจทบทวนเลือกทางออกทาง
ใดทางหนึ่งที่แนํนอน และผู๎นําเชิงพฤติกรรมกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ประเภทนี้ยังนิยมการทํางานเป็น
กลุํม เมื่อเผชิญหน๎ากับปัญหามักจะขอความเห็นและมติจากที่ประชุมในการระดมความคิดเห็นในการ
แก๎ไขปัญหา 

 นอกจากนั้นจะเห็นได๎วํา นอกจากผู๎นํากลุํม ซึ่งรวมทั้งคณะกรรมการจะมีคุณลักษณะ 
กับการตัดสินใจที่เปน็ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นคุณลักษณะภาวะผู๎นํา  ที่แสดงออกด๎านปัญญา แสดงแบบ
ประชาธิปไตยสํงเสริมการปกครองให๎รูจ๎กัประชาธิปไตย ผู๎วิจัยมองวําเป็นสํวนหนึ่งของการทําให๎ชุมชน
เข๎มแข็งเพื่อที่จะไมํทําให๎เป็นข๎อครหาวํา คนในเมืองตั้งรัฐบาล คนชนบทล๎มรัฐบาลถือวําเป็นการ
ปลูกฝังทางตรงทางอ๎อมอีกอยํางหนึ่ง คุณลักษณะสํวนหนึ่งของภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรม ดังกลําวแล๎ว  
การออมชอมเจรจาด๎วยถ๎อยคําที่เป็นประโยชน์มุํงสูํประโยชน์ที่เห็นแกํกลุํ ม เป็นภาวะผู๎นําเชิง
พฤติกรรมที่ผู๎นําที่คํานึงถึงผู๎อื่นเป็นหลักหรือมุํงคน เป็นผู๎นําที่มีพฤติกรรมตํอผู๎ตามในลักษณะของ
ความเป็นมิตร ไว๎วางใจ ให๎ความอบอุํน ประกอบด๎วยเมตตาก็มีสํวนสําคัญ ที่จะให๎ประโยชน์สํวนรวม 
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คือการดํารงอยูํของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นคุณสมบัติที่โดดเดํน ที่เกิดจากการสังเกต
ของผู๎วิจัย ซึ่งอยูํนอกเหนือจากการตัดสินใจ ก็คือการปลุกจิตสํานึก เริ่มต๎นจากหมูํบ๎านที่วัดตั้งอยูํ 
พระสงฆ์จะแสดงธรรม  พูดคุยแนะนํา กระตุ๎นให๎เห็นประโยชน์ของการรวมกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ซึ่ง
เป็นภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรมการมุํงคํานึงถึงตนเองเป็นหลักหรือมุํงคน ในเวลาที่มีโอกาสประชุมกลุํม
สัจจะสะสมทรพัย์ เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งและสรา๎งพลงัตํอรองในการแก๎ไขปัญหาชุมชน ที่เกิดข้ึน เชํน 
ปัญหาเรื่องปากท๎อง การไมํดําเนินชีวิตตามหลักศีล ๕  เริ่มตั้งแตํการพูดคุยถึงปัญหาความยากจนการ
ขาดเงินทุน การเป็นหนี้ และปัญหาชุมชนตํางๆ เขํน ขาดความเอื้อเฟื้อตํอกัน ของคนในชุมชน คนชรา 
เด็กปัญหายาเสพติด เป็นต๎น สิ่งเหลําน้ีถ๎าชุมชนรวมตัวกันได๎ ก็จะทําให๎หมูํบ๎านนําอยูํ มีเงินหมุนเวียน
ในชุมชนตนเองการแก๎ไขปัญหาเหลํานี้ด๎วยการนําวัฒนธรรม ความเอื้อเฟื้อ เข๎ามาสูํ ชุมชนก็จะเกิด
ผลได๎เร็วโดยเอาเงินมาเป็นเครื่องมือ ทําให๎เกิดการชํวยเหลือกันในสังคม เป็นการให๎ทาน ชํวยเหลือ
ผู๎อื่นให๎พ๎นทุกข์  
 เป็นภาวะผู๎นําแบบมุํงที่คน (Employee Oriented) ให๎ความต๎องการและความแตกตําง
ระหวํางบุคคล คือ สมาชิกภายในกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ซึ่งก็คือ คนภายในชุมชน มีการปลุกเร๎ายั่วยุ
ให๎สมาชิกมีสํวนรํวมในการกําหนดเปูาหมาย คือ ความอยูํดีกินดี ทางกาย เมื่ออยูํดีกินดีแล๎ว ความ
ต๎องการการยอมรับจากหมูํชนในชุมชนที่รักษาศีลกันเพื่อจะได๎เป็นสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์  
 ที่ต๎องมีสัจจะก็เกิดข้ึน นํามาซึ่งความเป็นปกติจิตที่พร๎อมจะใช๎งาน สดใส เข๎ากับผู๎อื่นได๎ และเกิด
ปัญญา ที่จะพิจารณาแก๎ไขปัญหาที่เกิดข้ึนเฉพาะหน๎า รวมถึงการแนะนําสํงเสริมให๎คนในชุมชนรู๎จริง 
และสามารถเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเองให๎คนในชุมชนคิดเป็น ทําเป็น และที่สุดแก๎ปัญหาเองได๎ โดยการ
รวมกลุํม การสะสะสมทรพัย์ผสมผสานหลักธรรม เพื่อให๎คนอื่น คือ สมาชิกพ๎นจากความทุกข์ทางกาย 
ทางใจ ซึ่งเป็นบทบาทให๎การเรียนรู๎ และให๎คําปรึกษา ดังนั้น การปลุกจิตสํานึกของพระสงฆ์ ผู๎วิจัย
พิจารณาสรุป วิเคราะห์วํา ปรากฏในลักษณะคิดคํานึงถึงผู๎อื่นสูง เป็นการริเริ่มทางโครงสร๎าง คือ  
 ๑. การกระตุ๎นให๎ชุมชนตระหนักถึงปัญหาที่ชุมชนกําลังประสบอยูํ เชํน ความยากจน
และปัญหาความไมํเข๎มแข็งของชุมชน เป็นเสมือนการมุํงคน แสดงให๎เห็นถึงความเป็นมิตร เป็นการ
ปรึกษาหารือ รํวมกันกับผู๎ตามคือ สมาชิก ซึ่งเรียกได๎วํา เป็นพฤติกรรมภาวะผู๎นํา  
 ๒. การกระตุ๎นให๎เห็นถึงสาเหตุปัญหาและการเช่ือมโยงของปัญหาที่จะเกิดตามมา 

เหมือนกับวํา เป็นการวางแผน ซึ่งเป็นพฤติกรรมภาวะผู๎นําแบบที่มุํงงาน เพราะวําเมื่อคนในชุมชน คือ 
สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เห็นสาเหตุของปัญหาแล๎ว ก็จะเกิดการวางแผนรํวมกันวํา คุณต๎องเข๎า
มาเป็นสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อความเข๎มแข็งของชุมชนและตัวของสมาชิกกลุํมเอง 
 ๓. แนะนําวิธีการแก๎ปัญหาโดยการสร๎างศักยภาพของชุมชนผํานกระบวนการกลุํมสัจจะ
สะสมทรัพย์ซึ่งเป็นการ รวมกลุํมและรวมความคิดในการแก๎ปัญหา  เป็นเหมือนพฤติกรรมภาวะผู๎นํา 
แบบมุํงงาน ที่มีกองอํานวยการ ที่คอยแก๎ปัญหา กําหนดบทบาทผู๎ตามอยํางชัดเจน  
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 ๔. กระตุ๎นให๎เห็นผลที่จะเกิดข้ึนกับกลุํมและชุมชนหลังจากการแก๎ไปปัญหาด๎วย
กระบวนการกลุํมมีการรวมกลุํมเพื่อแก๎ปัญหาสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต๎น
ของชุมชนที่เข๎มแข็งตํอไป เป็นการสนับสนุนผู๎ตามแบบมุํงคน 

 เป็นพฤติกรรมหรือการกระทําที่แบํงแยกระหวํางผู๎นําที่มีประสิทธิภาพและไมํมี
ประสิทธิภาพ โดยพฤติกรรมผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ผู๎วิจัยพิเคราะห์วํา เป็น ๒ แบบ คือ แบบมุํง
งานกับแบบมุํงคน คือ มุํงให๎สมาชิกมีความเป็นอยูํดี ไมํมีหนี้สิน สามารถดําเนินชีวิตอยูํในสังคมแบบ
ปกติสุข สํวนแบบที่มุํงงานนั้น ผู๎วิจัยวิเคราะห์ สรุปวํา การให๎กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ดําเนินไปได๎  ใน
ทํามกลางความหลากหลายแหํงกองทุน ที่ผุดข้ึนตามมา เชํน กองทุนแมํของแผํนดิน กองทุนเงินล๎าน 
เป็นพฤติกรรมที่มุํงงาน เพื่อให๎กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให๎คนเข๎าถึงส วัสดิการ
ชุมชน ชํวยเหลือกันยามเจ็บ ยามจน ยามจาก  และนอกเหนือจากนั้น ผู๎วิจัยพิจารณาวํา นอกจาก
ภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรม ที่แบบมุํงงาน แบบมุํงคน ยังมีความคิดเห็นอีกวํา  
 เป็นผู๎นําแบบมุํงสังคม ที่จะพยายามรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายนกลุํม 
พยายามให๎สมาชิกกลุํมเห็นวําแตํละคนก็มีความสําคัญ และมีบุคลิกอบอุํน มีวิสัยทัศน์กว๎างไกล  
ที่ประกอบไปด๎วยความเมตตาการสงํเสริมใหชุ๎มชนมีกิจกรรมซึง่ถือวํา เป็นจุดเริ่มต๎นการสรา๎งศูนย์รวม
หรือสร๎าง ความสามัคคี โดยการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถสูง มีทักษะด๎านมนุษย์
สัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงานดี ในขณะที่กลุํมได๎ดําเนินกิจกรรมไปแตํละเดือนนั้น 
พระสงฆ์ที่เป็นประธานกลุํม จะใช๎โอกาสสํงเสริมคุณธรรมนี้เป็นการนําหลักศาสนาธรรมและหลัก
พัฒนาเข๎ามาประยุกต์ใช๎ในการดําเนินกิจกรรมของกลุํมได๎อยํางลงตัว หลักการพัฒนา คือการสํงเสริม
กระบวนการเรียนรู๎ การทํางานเป็นทีม แกํคณะกรรมการฝุายตํางๆ โดยในวันที่กําหนดไว๎ในแตํละ
เดือน จะทําให๎กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เรียนรู๎ปัญหาและแก๎ไขปัญหาไปในตัวรวมทั้งการตรวจสอบกัน
และกันในชุมชนเองด๎วย หลักศาสนาเป็นการสํงเสริมคุณธรรม โดยการแทรกธรรมะให๎เป็นข๎อปฏิบัติ
ของกลุํม เชํน ใครไมํมีสัจจะ คือการไมํรักษาเกณฑ์ เชํน การขาดสํงเงินหุ๎นเป็นเดือนก็ต๎องเสียคําปรับ 
เป็นเสมือนกับวํา ขาดความขยันหมั่นเพียรในปัจจุบัน ขยันทํางานในชีวิตประจําวันของตนเอง 
เพื่อที่จะได๎มาซึ่งทรัพย์เพื่อนํามาใช๎ในการเก็บออม และใช๎เลี้ยงครอบครัว เป็นพฤติกรรมที่ มุํงคน   
คือมีพฤติกรรมที่เอาใจใสํทุกข์สุข ชํวยเหลือสนับสนุนผู๎ตาม ทั้งเรื่องงาน และเรื่องสํวนตัว เปิดโอกาส
ให๎แสดงความคิดเห็นและมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ เป็นต๎น  
 ๒. ด้านคุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามหลักภาวนา ๔ 

กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ เป็นกลุํมที่เกิดจากวิสัยทัศน์ของผู๎นํา วิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่เป็น
คุณลักษณะสํวนหนึ่งของคุณลักษณะภาวะผู๎นําด๎านการเปลี่ยนแปลงตามหลักภาวนา ๔ ที่มองถึง
อนาคต ด๎วยความเสียสละของคณะกรรมการที่เป็นผู๎นํา ผู๎ที่รู๎ปัญหาของชุมชน และเป็นการรวมตัวกัน
เพื่อความเข๎มแข็งของชุมชนในลักษณะของการพึ่งตนเอง คุณลักษณะภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงตาม
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หลักภาวนา ๔ ผู๎นําต๎องมีความสามารถสูง มีสติปัญญาไหวพริบปฏิภาณดีและมีสมรรถนะในการ
ทํางาน ต๎องมีความสามารถในด๎านการสื่อสารเป็นอยํางดี แก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ดี รวมทั้งต๎องเห็นแกํ
ประโยชน์สํวนรวม คือ กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ รวมทั้งการมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดตํอ
ประสานงานดี ทักษะทางสังคมเป็นอีกหนึ่งสํวน และวิสัยทัศน์ของตนที่มองเห็นภาพอนาคตข๎างหน๎า 
ของกลุํมวําจะดําเนินไปอยํางไรในทาํมกลางการเปลี่ยนแปลง ภาพลักษณ์ของผู๎นําทีต่๎องอยูํบนกองเงิน 
ผลประโยชน์ ต๎องออกมาดี นอกจากนั้นยังต๎องมีความสามารถในการติดตํอประสานงาน กับ
หนํวยงาน ตํางๆ มีจิตอาสา และความเสียสละความสุขสํวนตน และวิสัยทัศน์ต๎องประกอบด๎วยความ
ซื่อสัตย์และความยุติธรรม มีวินัย มีความมั่นใจในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความอดทนอดกลั้น 
รวมทั้งความคิดเชิงสร๎างสรรค์  มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีเปูาหมายการดําเนินของกลุํมที่ชัดเจนและ
ทิศทางมีทักษะทางสังคมดี มีความยึดหยุํนสูง ในการออมชอมเวลาที่สมาชิกมีปัญหาในการสํงหุ๎น เงิน
ที่กู๎ไปจากกลุํม  
 แตํมุํงองค์กร คือ กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ของตนที่ตั้งข้ึน โดยยึดวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่กลุํมตั้ ง ข้ึน ตลอดจนระเบียบข๎อบังคับของกลุํมเป็นหลักมีความมุํงมั่นให๎ได๎งาน  
ตามเปูาหมายที่วางไว๎ในแตํละเดือน จะให๎ความสําคัญในเรื่องที่เป็นประโยชน์แกํสํวนรวมมากกวํา
ความต๎องการสํวนตัว อํานาจหน๎าที่ ที่ทางกลุํมได๎ตั้งข้ึน รวมทั้งการเตรียมความพร๎อมยอมรับ การ
เปลี่ยนแปลง คุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ เริ่มมีการริเริ่มทําสิ่งใหมํๆ เพื่อ
เตรียมพร๎อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เชํน การเริ่มนําเทคโนโลยีใหมํๆ เข๎ามาใช๎ ตลอดจน
ขําวสาร มีมุมมองใหมํๆ  สร๎างจุดขาย เชํน พื้นที่วิจัยจังหวัดพิษณุโลก ผู๎นํากลุํมมีการเดินทางเผยแผํ
แนวคิดการจัดตั้งกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ให๎แกํพระสังฆาธิการเวลามีการอบรม พระสังฆาธิการ
ระดับประเทศ การใช๎กระแสสังคม ในอินเตอร์เน็ต เพื่อการประชาสัมพันธ์ กล๎าคิด กล๎าทํา พร๎อมที่จะ
ยอมรับการเปลีย่นแปลง ยอมรับสิ่งใหมํๆ ที่เข๎ามาเข๎าใจการเปลีย่นแปลงของโลกเข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา
เรียนรู๎ และเข๎าใจบริบททีเ่ปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของสงัคมได๎ดี ปรับตัวได๎เวลาเข๎าสังคม บุคลิกภาพที่
เหมาะสมวางตัวเหมาะสม กิริยามารยาทดี วาจาถ๎อยคํา เป็นคําบ๎านๆ ที่บํงบอกถึงความจริงใจ ไมํเส
แสร๎งแกล๎งทําซึ่งเปน็คุณลักษณะเฉพาะตน เป็นสิ่งที่เรียกวํา พรสวรรค์ ผลงานที่ชัดเจน ความสามารถ
ในการสื่อสารมีความสามารถในการครองใจคน และจิตใจดีโอบอ๎อมอารี มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
บริหารงาน โดยใช๎ศรัทธาจากผู๎นํากลุํมซึ่งเป็นพระสงฆ์กํอน เริ่มจากการทําศรัทธา ไมํให๎ตกไปในการ
ครองเพศบรรพชิตมีผลตํอการเรียกศรัทธาในการเป็นผู๎นํากลุํม 

 ๒.๑ ด้านกายภาวนา  
ภาวะผู๎นําด๎านการเปลี่ยนแปลงด๎านกายภาวนา เป็นผลมาจากความเจริญก๎าวหน๎าทาง

เทคโนโลยี สิ่งเหลําน้ีแสดงให๎เห็นถึงแนวโน๎มของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต กลุํมสัจจะ
สะสมทรัพย์ที่ดํารงอยูํแบบเดิมๆ ไมํมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การเข๎ามาของกองทุนตํางๆ จาก
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ความชํวยเหลือจากทางภาครัฐ เชํน กองทุนเงินล๎าน กองทุนแมํ เป็นต๎น รวมถึงการสั่งงาน การ
ดําเนินงานหลายข้ันตอน จะทําให๎กลุํมสจัจะสะสมทรัพย์ อยูํรอด ดํารงอยูํได๎ยาก ในอนาคตกลุํมสัจจะ
สะสมทรัพย์ตํางๆ ทั่วประเทศต๎องมีศูนย์กลางการติดตํอ  การประสานงานทั้งในระดับจังหวัด 
ประเทศ รํวมมือกันเช่ือมโยงกันเป็นโยงใยเปน็เครอืขําย ในขณะเดียวกันโครงสร๎างภายในองค์กรก็ต๎อง
จะต๎องกระจายความสามารถในการการตัดสินใจให๎กับคณะกรรมการฝุายตํางๆ ให๎เพิ่มข้ึน และมี
ลําดับข้ันการดําเนินงานให๎น๎อยที่สุด และต๎องเปลี่ยนแปลงกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ให๎รองรับและ
ก๎าวหนา๎ให๎ทันความเจริญก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีสิ่งตํางๆ เหลํานี้ล๎วนเป็นสิ่งที่ท๎าทายและมีอิทธิพล
ตํอความอยูํรอดและตั้งอยูํอยํางมั่นคง ของกลุํมสัจจะสะสมทรพัย์ เพราะวําปัจจุบันมแีรงกดดันที่ทําให๎
เกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสภาพแวดล๎อมตํางๆ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และรวดเร็ว กลุํม
ต๎องปรับตัวให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมภายนอก เพื่อสร๎างความได๎เปรียบในการ
แขํงขันกับกองทุนอื่นๆ ที่เกิดข้ึนจากภาครัฐ หรือวํา หนี้นอกระบบที่เป็นตัวแทรกซ๎อน เมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้ ผู๎วิจัยมองวําผู๎นํา พร๎อมทั้งคณะกรรมการ จึงมีโครงการดําเนินงาน ลดรายจํายกับ
คนในชุมชน เชํน โครงการฌาปนกิจหมูํบ๎าน ศูนย์สาธิตการตลาด ร๎านค๎าชุมชน เป็นการปลูกฝัง
เยาวชนให๎เข๎ามาเรียนรู๎การออม เป็นการมุํงเปูาการพัฒนาคนในชุมชนที่ทํามาหากินเลี้ยงชีพที่สุจริต 
ไมํเบียดเบียนกํอเวรภัยทําลายผู๎อื่นและสิ่งแวดล๎อม เป็นการทํามาหาเลี้ยงชีพที่ชํวยแก๎ปัญหาให๎แกํคน
ในชุมชน ที่สามารถสร๎างสรรค์เกื้อกูลสังคม และธรรมชาติ 
 ๒.๒ ด้านศีลภาวนา  
 เมื่อสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ได๎รับการเจ็บไข๎ ปุวย มีอันต๎องล๎มหมอนนอนเสื่อ 
ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ พร๎อมคณะกรรมการผู๎บริหารฝุายตํางๆ บางสํวนจะเป็นคนลงไปดูแล
สมาชิกด๎วยตัวเอง ที่บ๎าน หรือที่งานศพพร๎อมกับมอบเงินสํวนที่เป็นสวัสดิการที่ทางกลุํมได๎จัดตั้งข้ึน 
เรียกอีกอยํางหนึ่งวํา เจ็บก็เยี่ยมไข๎ ตายก็เยี่ยมผี อยูํก็ดีกัน ซึ่งสามารถสร๎างความเช่ือถือ เช่ือมั่น และ
ความเคารพนับถือที่ผู๎ตามคือ สมาชิกมีให๎กับผู๎นํากลุํม ผู๎บริหารคณะกรรมการฝุายตํางๆ  ซึ่งถือได๎วํา 
เป็นการสร๎างความเป็นมิตรที่ดีกับผู๎ใต๎บังคับบัญชา และสมาชิกก็มั่นใจวํา สามารถเข๎าพบเพื่อปรึกษา
ได๎โดยงําย เพราะวําผู๎นํากลุํมให๎ความสนใจในความเป็นอยูํที่ดีและความต๎องการของผู๎ใต๎บังคับบัญชา 
อีกทั้งผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ยังมีการเทศน์ ปาฐกถาธรรม เวลาการประชุม ซึ่งถือได๎วํา เป็นการ
เชิญชวนให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชาเข๎ามามีสวํนรํวมในการตัดสินใจและปรกึษาหารือกับผูใ๎ต๎บังคับบญัชา เพื่อ
ขอแนวคิดและความคิดเห็น ซึ่งก็ถือได๎วําเป็นภาวะผู๎นําแบบมีสํวนรํวมของผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ 
บางครั้งผู๎วิจัยสังเกต และได๎รับการบอกเลําจากการสัมภาษณ์ที่นําเช่ือถือได๎วํา ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์ได๎บูรณาการความคิดและแนวคิดของผู๎ใต๎บังคับบัญชา คือ คณะกรรมการ สมาชิกกลุํมไปสูํการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีที่กลุํมหรือองค์กรจะนําไป เชํน พื้นที่ศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร ที่เวลาสิ้นปี ผู๎นํา 
คณะกรรมการ สมาชิก ได๎ปรึกษาหารือกันวํา เงินปันผลเยอะควรนําไปสร๎างประโยชน์อะไร ที่เกิดแกํ
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ชุมชน จึงมีการลงมติ ความคิดวําควรสร๎างถนน สร๎างสํานักงาน ของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ผู๎นําก็รับ
ฟังและปฏิบัติเกิดเป็นถาวรวัตถุที่สวยงาม ใช๎ค๎ุมคําเกิดประโยชน์ เป็นเงินหลายล๎านบาทซึ่งไมํต๎องรอ
การชํวยเหลือจากภาครัฐ หรือการบอกบุญเรี่ยราย ทอดผ๎าปุา เป็นต๎น เมื่อสมาชิกกลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์ ได๎รับการเจ็บไข๎ ปุวย มีอันต๎องล๎มหมอนนอนเสื่อ ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพ ย์ พร๎อม
คณะกรรมการผู๎บรหิารฝุายตํางๆ บางสํวนจะเป็นคนลงไปดูแลสมาชิกด๎วยตัวเอง ที่บ๎าน หรือที่งานศพ
พร๎อมกับมอบเงินสวํนที่เป็นสวัสดิการที่ทางกลุมํได๎จัดต้ังข้ึน เรียกอีกอยํางหนึ่งวํา เจ็บก็เยี่ยมไข๎ ตายก็
เยี่ยมผี อยูํก็ดีกัน ซึ่งสามารถสร๎างความเช่ือถือ เช่ือมั่น และความเคารพนับถือที่ผู๎ตามคือ สมาชิกมี
ให๎กับผู๎นํากลุํม ผู๎บริหารคณะกรรมการฝุายตํางๆ  ซึ่งถือได๎วํา เป็นการสร๎างความเป็นมิตรที่ดีกับ
ผู๎ใต๎บังคับบัญชา และสมาชิกก็มั่นใจวํา สามารถเข๎าพบเพื่อปรึกษาได๎โดยงําย เพราะวําผู๎นํากลุํมให๎
ความสนใจในความเป็นอยูํที่ดีและความต๎องการของผู๎ใต๎บังคับบัญชา อีกทั้งผู๎นํากลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์ ยังมีการเทศน์ ปาฐกถาธรรม เวลาการประชุม ซึ่งถือได๎วํา เป็นการเชิญชวนให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชา
เข๎ามามีสํวนรํวมในการตัดสินใจและปรกึษาหารอืกับผู๎ใต๎บงัคับบัญชา เพื่อขอแนวคิดและความคิดเห็น 
ซึ่งก็ถือได๎วําเป็นภาวะผู๎นําแบบมีสํวนรํวมของผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ บางครั้งผู๎วิจัยสังเกต และ
ได๎รับการบอกเลําจากการสัมภาษณ์ที่นําเช่ือถือได๎วํา ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ได๎บูรณาการความคิด
และแนวคิดของผู๎ใต๎บังคับบัญชา คือ คณะกรรมการ สมาชิกกลุํมไปสูํการตัดสินใจเกี่ ยวกับวิธีที่กลุํม
หรือองค์กรจะนําไป เชํน พื้นที่ศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร ที่เวลาสิ้นปี ผู๎นํา คณะกรรมการ สมาชิก ได๎
ปรึกษาหารือกันวํา เงินปันผลเยอะควรนําไปสร๎างประโยชน์อะไร ที่เกิดแกํชุมชน จึงมีการลงมติ 
ความคิดวําควรสร๎างถนน สร๎างสํานักงาน ของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ผู๎นําก็รับฟังและปฏิบัติเกิดเป็น
ถาวรวัตถุที่สวยงาม ใช๎ค๎ุมคําเกิดประโยชน์ เป็นเงินหลายล๎านบาทซึ่งไมํต๎องรอการชํวยเหลือจาก
ภาครัฐ หรือการบอกบุญเรี่ยราย ทอดผ๎าปุา เป็นต๎น  
 ระบบตํางๆ ของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์นั้น ผู๎วิจัยมองวํา เป็นการจัดวางรูปแบบข้ึน 
เพื่อให๎เป็นสวัสดิการและเป็นเครื่องมือและเป็นสื่อชํวยให๎กระบวนการแหํงเหตุปัจจัยดําเนินไปในทาง
ที่ดีจะอํานวยผลดีแกํสมาชิกในชุมชน ทั้งหมดเป็นวิสัยทัศน์ของผู๎นํา การปฏิบัติตนทางกายให๎มีความ
เจริญ ฝึกอบรม ให๎รู๎จักติดตํอเกี่ยวข๎องกับสิ่งทั้งหลายคือภายนอก หมายถึงเกิดจากการเห็นชุมชนอื่น
แล๎วนํามาจัดต้ังกับชุมชน มีกลุํมเป็นของตน การกระทําดังกลําวของผู๎นํานั้นสมดังพุทธพจน์วํา 

 “คนที่เป็นบัณฑิต มีปัญญามาก ยํอมคิดการ มิใชํเพื่อเบียดเบียนตน มิใชํเพื่อเบียดเบียน
ผู๎อื่น มิใชํเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝุาย เมื่อจะคิด ยํอมคิดการที่เกื้อกูลแกํตนที่เกื้อกูลแกํผู๎อื่น ที่เกื้อกูล
แกํคนทั้งสองฝุาย ที่เกื้อกูลแกํทั้งโลกเลยทีเดียว” 

 ๓.๔ ด้านปัญญาภาวนา 
กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ไมํมีเงินเดือนให๎กับคณะกรรมการ ที่ดํารงอยูํตามแผนกตํางๆ 

เพียงแคํมีเงินพิเศษให๎กับผู๎ที่เป็นคณะกรรมการ ที่มาปฏิบัติทุกเดือน ซึ่งไมํมากมายอะไร จํานวน 



๒๓๕ 
 

๓๐๐-๔๐๐ บาท ข้ึนอยูํกับเงินที่เก็บดอกเบี้ยได๎ ดังนั้นอํานาจในทางวินัยเมื่อคณะกรรมการกลุํมจึง
เป็นเรื่องที่มีอํานาจพิเศษ ที่นํากลัว เป็นเรื่องศักดิ์สิทธ์ิ เพราะวําหากเกิดเรื่องที่ไมํคาดฝัน เชํน การโกง
บัญชี ปรับแตํงบัญชี ก็เหมือนกับวํา เป็นการโกงเงินของญาติพี่น๎องของตนเอง โกงเงินของคนทั้งชุมชน 
ตรงจุดน้ี โกงเงินพระ โกงเงินวัด ผู๎นํากลุํมที่เป็นพระจึงเหมือนกับวํา มีอํานาจอยูํพิเศษอยูํในตัว 

 ความสัมพันธ์ โครงสร๎างงาน อํ านาจในตําแหนํง ปัจจัย ๓ สิ่ งที่กลํ าวมานั้น  
มีความสัมพันธ์กันในลําดับหนึ่ง คือ ความพึงพอใจ ถ๎าความสัมพันธ์ระหวํางผู๎นํากับผู๎ตามเป็นไปด๎วยดี 
ลักษณะงานกําหนดไว๎ชัดเจน และผู๎นํามีอํานาจมาก ถ๎าปัจจัย ๓ สิ่งที่กลําวมานั้น มีลักษณะตรงกัน
ข๎ามก็ได๎ช่ือวํามีความไมํนําพึงพอใจเกิดข้ึนในกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ 
 นอกจากนั้นการที่พระสงฆ์ที่เป็นผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์นอกจากจะเป็นผู๎นําทางจิต
วิญญาณแล๎ว การที่วัดต้ังอยูํในชุมชน มีสํวนเกี่ยวข๎องเกี่ยวพันธ์กับคนในชุมชนต๎องสร๎างสัมพันธ์ภาพ 
ที่ดีกับชุมชนด๎วย และต๎องประกอบด๎วยความเมตตา ไมํเป็นผู๎นิ่งเฉยตํอความทุกข์ยากของฆราวาส 
ญาติโยมที่ได๎อุปถัมภ์ปัจจัย ๔ สิ่งเหลําน้ีจึงถือเปน็คุณลักษณะหรอืองค์ประกอบประการหนึ่งที่ผู๎นําทุก
คนควรมี เพราะวําผู๎นําทุกคน เป็นผู๎นําแตํวําไมํได๎มีภาวะผู๎นําเหมือนกันทุกคนเสมอไป ทําให๎การเป็น
ผู๎นํากลุํมนั้นๆ ประสบความล๎มเหลว ซึ่งจะทําให๎เกิดความเสียหายมากกวําผลดี  ผู๎วิจัยพิจารณาวํา  
เป็นภาวะผู๎นําเชิงสถานการณ์ แบบช้ีนํา ที่พฤติกรรมมุํงงานสงู และมุํงความสัมพันธ์สูง ผู๎นํากลุํมสัจจะ
สะสมทรัพย์ที่เป็นพระสงฆ์จะมีพฤติกรรมทั้งสัง่การและสนับสนุนด๎วยการปลุกเร๎ากระตุ๎นตามแนวทาง
หลักธรรมที่ตนมีออกไปด๎วย เป็นผลออกไปที่เรียกวํา ทําให๎สมาชิกในกลุํม เกิดความมีเมตตา 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผํตํอกัน มีวิธีการแปลงสูํการปฏิบัติ คือ การที่สมาชิกนําเงินของตนมาสะสมทรัพย์ 
รํวมกันผํานกลุํม นอกจากเป็นการออมแล๎ว ยังเป็นสั่งสมบุญรํวมกันด๎วย เพราะกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์
ตั้งข้ึนมาเพื่อชํวยเหลือกัน การที่ทุกคนได๎เสียสละทรัพย์ของตนมาผํานกลุํม แสดงให๎เห็นวํา สมาชิก
กลุํมสัจจะสะสมทรพัย์ทุกคนมีจิตคิดจะชํวยเหลือกัน การที่ทุกคนได๎เสียสละทรัพย์ของตนมาออมผําน
กลุํม แสดงให๎เห็นวํา สมาชิกทุกคนมีจิตคิดจะชํวยเหลือเพื่อสมาชิกที่เดือดร๎อนให๎พ๎นจากความ
เดือดร๎อน โดยแปลสภาพการให๎ความชํวยเหลือจากที่เป็น นามธรรมเป็นสิ่งที่เห็นเป็นผลผํานเงินซึ่ง
เป็นสื่อกลาง เพราะวํา เงินไมํดี ไมํช่ัว แตํวําทุกคนต๎องใช๎เงินผํานเงินซึ่งเป็นสื่อกลางของกลุํม เพราะ
คนที่เดือดร๎อนได๎ขอกู๎เงินจากกลุมํไปบรรเทาความเดือดรอ๎น ซึ่งเงินกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์น้ัน คือ เงิน
ที่สมาชิกทุกคนมาออมรํวมกัน ทําให๎กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์แตํละเดือนมีเงินให๎สมาชิกกู๎เพิ่มข้ึน  
จึงเทํากับวํา สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ทุกคนได๎ชํวยบรรเทาความเดือดร๎อน ให๎เพื่อนสมาชิกทําน
อื่นด๎วย จึงเป็นการแปลงสภาพความชํวยเหลอืให๎ปรากฏเห็นผลที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากข้ึน มากกวํา 
การที่นั่งสวดมนต์หรือวํา แผํเมตตาให๎กับเพื่อนสมาชิกกลุํมที่สูญเสีย สูญหายไป ซึ่งการทําแบบนี้ของ
ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์น้ัน แสดงออกถึงความเป็นมิตร นําคบหาสมาคม ชํวยเหลือแกํสมาชิก  



๒๓๖ 
 

 ดังที่กลําวมานั้น ผู๎วิจัยพิจารณาวํา การกระทําของผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เชิง
สถานการณ์ เป็นเสมือนกับมุํงความสัมพันธ์ที่สงู ผู๎นํามีสํวนรํวมในการตัดสินใจ โดยผู๎นําจะมีบทบาทที่
สําคัญในการเป็นผู๎อํานวยความสะดวกและ สื่อสารทําความเข๎าใจกับกลุํมนอกจากนั้น ผู๎วิจัยพิจารณา
วํา การมีเมตตา ชํวยเหลือและสงเคราะห์ มาสูํการปฏิบัติที่เป็นสิ่งที่จับต๎องได๎ การที่สมาชิกกลุํม ใน
พื้นที่มีการเข๎าวัด มัคนายก นําสวดแผํเมตตา ตอนเมื่อทําบุญเรียบร๎อยจะมีการนําสวดแผํเมตตาให๎แกํ
สรรพสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งมีความเป็นนามธรรมที่มองไมํเห็น สัมผัสไมํได๎วํา มีใครรับไปได๎ หรือไมํแตํวํา
กลุํมสัจจะสะสมทรพัย์ทั้งสองแหํง โดยการนําของพระสงฆ์ และคณะกรรมการ ได๎แปลงความมีเมตตา
ชํวยเหลือเพื่อนมนุษย์ด๎วยกันให๎มีผลเป็นรปูธรรมจบัต๎องสัมผัสได๎โดยการชํวยเหลือสมาชิกที่เดือดร๎อน
ผํานกิจกรรมกลุํม คือ การจํายเงินสวัสดิการชํวยเหลือตํางๆ เชํน ยามเจ็บต๎องนอนดูอาการที่
โรงพยาบาล ทางกลุํมก็จะมีเงินสวัสดิการจํายให๎ วันละ ๓๐๐ บาท หรือวํา ยามจาก ทางกลุํมก็จะมี
เงินปันผลให๎ ไมํต่ํากวํา ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นการแสดงความเป็นมิตรที่ดีตํอกัน อันเป็นคุณสมบัติของ
ผู๎นําตามสถานการณ์ ในสํวนระดับของผู๎นํากับผู๎ตาม เพื่อให๎เกิดความจงรักภักดีตํอกลุํม เป็นการสร๎าง
แรงศรัทธาของผู๎นําอีกทางหนึ่ง  
 เพราะเงินที่นํามาชํวยเหลือเรื่องสวัสดิการแกํสมาชิกนั้นเกิดข้ึนมาจากผลกําไรจากเงินที่
สมาชิกสะสมรํวมกันและมีการปลํอยเงินกู๎เป็นประจําเดือน ทุกเดือน เมื่อสิ้นปีแล๎วจึงนํามาตั้งเป็น
กองทุนสวัสดิการกลุํม เพื่อไว๎เป็นกองทุนสวัสดิการชํวยเหลือผู๎ที่เดือดร๎อน เชํน ปุวยนอนโรงพยาบาล 
ดังที่กลําวข๎างต๎น ทางกลุํมจะนําเงินจากกองทุนสวัสดิการนี้ไปชํวยเหลือบรรเทาความเดือดร๎อนนั้นๆ 
ซึ่งเงินที่กลุํมนําไปตั้งกองทุนสวัสดิการนั้นก็คือ เงินของสมาชิกทุกคน ดังนั้น เมื่อกลุํมชํวยเหลือสมาชิก
ที่เดือดร๎อนจึงเทํากบัวํา สมาชิกทุกคนได๎มีสํวนรํวมในการสงเคราะห์เพื่อนในชุมชนด๎วย สมาชิกทุกคน
ได๎ทําบุญ คือ การสงเคราะห์ผู๎ที่มีความเดือดร๎อนผํานกระบวนการกลุํม เป็นการผํอนคลายความทุกข์
ในชุมชนที่สมาชิกมี 
 สรุปได๎วํา ภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เชิงสถานการณ์ตามหลักภาวนา ๔ สามารถ
อธิบายได๎วํา ภาวะผู๎นํากลุํมที่มีประสทิธิผล ไมํได๎ข้ึนอยูํกับพฤติกรรมผู๎นําเพียงอยํางเดียว แตํข้ึนอยูํกับ
สถานการณ์ด๎วย เชํน การเยี่ยมเยียน สมาชิก การประชุมกลุํม หากมีคําถามวํา ที่กลําวมาทั้งหมด
เกี่ยวกับผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ตามสถานการณ์ เป็นผู๎นําที่ดีหรือเปลํา ผู๎วิจัยคิดพิจารณาวํา เป็น
ผู๎นําที่ดีของกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพราะวํา ประการแรกมีการให๎รางวัลกับผู๎ใต๎บังคับบัญชาเวลาสิ้นปี
ที่ปันผล ผู๎นํากลุํมไมํได๎นําเงินที่ผลดอกไปใช๎จํายสํวนตัว หรือมุํงสร๎างถาวรวัตถุแกํวัดอยํางเดียว แตํวํา 
นําเงินจํานวนเหลําน้ันมาซื้อเสื้อบ๎าง ข๎าวสาร เป็นรางวัลแกํคณะกรรมการ ประการที่สอง ผู๎นํากลุํม
สัจจะสะสมทรัพย์สามารถสร๎างความมั่นใจให๎แกํผู๎ใต๎บังคับบัญชาวํา รางวัลมีความสัมพันธ์กับ
ความสําเร็จของเปูาหมายกลุมํสจัจะสะสมทรัพย์เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทําให๎คนในสังคมเข๎าถึงสวัสดิการ
ทางสังคม  



๒๓๗ 
 

๔.๒ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
๔.๒.๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง อายุ

การเป็นสมาชิก โดยแจกแจงตามความถี่ และค่าร้อยละ 
 ผู๎วิจัยต๎องการที่จะสํารวจหาคุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนา
ชุมชนย่ังยืน จึงได๎ทําการสํารวจวิจัยเชิงปริมาณเพื่อหาคุณลักษณะภาวะผู๎นําเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ดี
จึงได๎ผลดังนี้ ข๎อมูลพื้นฐานของผู๎ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ทั้ง ๒ กลุํม
ตัวอยําง จํานวน ๓๖๗ คนแยกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนํง อายุการเป็นสมาชิก โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
ตารางท่ี ๔.๑ แสดงจํานวน และคําร๎อยละของปัจจัยสํวนบุคคลผู๎ตอบแบบสอบถาม   

(n=๓๖๗) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ 

     ชาย 

     หญิง 

 

๑๖๖ 

๒๐๑ 

 

๔๔.๘ 

๕๕.๒ 

รวม ๓๖๗ ๑๐๐ 

อายุ 

     ๑๘-๒๙ ป ี

     ๓๐-๓๙ ป ี

     ๔๐-๔๙ ป ี

     ๕๐-๕๙ ป ี

 

๙๗ 

๑๘๙ 

๓๒ 

๔๙ 

 

 

๒๖.๖ 

๕๑.๙ 

๘.๐ 

๑๓.๕ 

 

รวม ๓๖๗ ๑๐๐ 

 



๒๓๘ 
 

 
ตารางท่ี ๔.๒ แสดงจํานวน และคําร๎อยละของปัจจัยสํวนบุคคลผู๎ตอบแบบสอบถาม (ตํอ) 

(n=๓๖๗) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

วุฒิการศึกษา 

     ประถมศึกษา 

     มัธยมศึกษาตอนต๎น 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย   
     ปริญญาตรีข้ึนไป 

 

๑๒๓ 

๑๕๙ 

๖๘ 

๑๗ 

 

๓๓.๘ 

๔๓.๗ 

๑๘.๗ 

๓.๘ 

รวม ๓๖๗ ๑๐๐ 

ตําแหนํง 

     สมาชิกกลุํม 

     สมาชิกกลุํม/ผู๎บริหาร 

     สมาชิกกลุํม/เจ๎าหน๎าที่ 

 

๓๑๙ 

๒๓ 

๒๕ 

 

๘๗.๖ 

๕.๕ 

๖.๙ 

รวม ๓๖๗ ๑๐๐ 

อายุการเป็นสมาชิก 

     ๑-๕ ป ี

     ๖-๑๐ ป ี

     ๑๑-๑๕ ป ี

 

๑๓๔ 

๑๔๗ 

๘๖ 

 

 

๓๖.๘ 

๔๐.๔ 

๒๒.๘ 

 

รวมท้ังสิ้น ๓๖๗ ๑๐๐ 

 



๒๓๙ 
 

จากตารางที่ ๔.๑ แสดงจํานวนและร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถามในกลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์ทั้งสองกลุํม จําแนกตามตัวแปร ปัจจัยสํวนบุคคล พบวํา สํวนใหญํเป็นเพศหญิง จํานวน ๒๐๑ 
คน คิดเป็นร๎อยละ ๕๕.๒ เป็นเพศชายจํานวน ๑๖๖ คน คิดเป็นร๎อยละ ๔๔.๘ ประชากรสํวนใหญํ มี
อายุ ๓๐ –๓๙ ปี จํานวน ๑๘๙ คน คิดเป็นร๎อยละ ๕๑.๙ ซึ่งสํวนใหญํมีวุฒิการศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต๎น จํานวน ๑๕๙ คน คิดเป็นร๎อยละ ๔๓.๗ ประชากรที่เป็นสมาชิกกลุมํมจีํานวนมาก
ที่สุด คือ ๓๑๙ คน คิดเป็นร๎อยละ ๘๗.๖ และสํวนใหญํเป็นสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ๖-๑๐ ปี
จํานวน ๑๔๗ คน คิดเป็นร๎อยละ ๔๐.๔ 
ตารางท่ี ๔.๒ แสดงคํา( ) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) ของความคิดเห็นของสมาชิกกลุํมสัจจะ

สะสมทรัพย์ตํอรูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชน
ยั่งยืน ภาคเหนือตอนลําง ด้านคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมตามหลักภาวนา ๔ 

(n=๓๖๗) 

คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมตามหลักภาวนา ๔ 
 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

๑.ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีความโปรํงใสภายในองค์กรที่
ตรวจสอบได๎ 

๒.๒๓ .๑๖๗ น๎อย 

๒.ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีความสามารถแก๎ปัญหาเฉพาะ
หน๎าได ๎

๒.๓๔ .๒๐๕ น๎อย 

๓.ผู๎นํ ากลุํ มสัจจะสะสมทรัพย์มี วิ ธีการที่ แนํนอนในการ
บริหารงานไปสูํเปูาหมายที่ตั้งไว๎ 

๒.๓๓ .๒๒๗ น๎อย 

๔.ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีความมั่นคงและจริงจังในการ
พยายามทําเปูาหมายขององค์กรให๎เป็นจริงข้ึนมา 

๒.๓๙ .๒๔๕ น๎อย 

๕.ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีความรู๎ที่ทันสมัยกับเทคโนโลยี
สามารถนํามาประยุกต์ใช๎กับองค์กรได๎ 

๒.๔๑ .๒๘๒ น๎อย 

๖.ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีความตั้งมั่นอยูํในศีลธรรม   
เช่ือถือไว๎ใจได๎ ในเรื่องการทํางาน 

๒.๔๘ .๒๙๑ น๎อย 

๗.ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีการสํงเสริมให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชา
และสมาชิกให๎ได๎รับการศึกษาอยํูตลอดเวลา 

๒.๓๙ .๒๕๖ น๎อย 

๘.ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีความสนใจในการศึกษาหา
ความรู๎เพิ่มเติมอยํางตํอเนื่อง 

๒.๕๑ .๓๗๒ ปานกลาง 

 



๒๔๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๒ แสดงคํา( ) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) ของความคิดเห็นของสมาชิกกลุํมสัจจะ
สะสมทรัพย์ตํอรูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน 
ภาคเหนือตอนลําง ด้านคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมตามหลักภาวนา ๔(ตํอ) 

(n=๓๖๗) 

คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมตามหลักภาวนา ๔ 
 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

๙.ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีเจตคติที่ดีกับพุทธศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรมในชุมชน 

๒.๕๓ .๓๓๗ ปานกลาง 

๑๐. ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีความสามารถในการตัดสินใจ
อยํางรวดเร็วและถูกต๎อง 

๒.๕๘ .๓๘๔ ปานกลาง 

๑๑. ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีความสามารถในการตกลงใจ
โดยฉับพลัน กล๎าตัดสินใจและประกาศ ข๎อตกลงอยํางจริงจังและ
ชัดแจ๎ง 

๒.๖๓ .๓๘๔ ปานกลาง 

๑๒.  ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีความสามารถในการให๎พึ่งพา
แกํสมาชิกในด๎านการใช๎ชีวิต 

๒.๖๒ .๔๐๑ ปานกลาง 

รวม ๒.๔๕ .๗๓๕ น๎อย 

 จากตารางที่ ๔.๒ แสดงวํา สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีความเห็นตํอรูปแบบการ
เสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนลําง คุณลักษณะ

ภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรม ในภาพรวมอยูํในระดับน๎อย ( =๒.๔๕, S.D.=๐.๗๓๕) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด๎าน พบวํา อยูํในระดับน๎อย ๗ ด๎าน เรียงลําดับตามคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย ดังนี้ ๑) ผู๎นํากลุํม
สัจจะสะสมทรพัย์มีความสามารถในการตกลงใจโดยฉับพลนั กล๎าตัดสินใจและประกาศ ข๎อตกลงอยําง
จริงจังและชัดแจ๎ง ( =๒.๖๓, S.D.=.๓๘๔) ๒) ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีความสามารถในการให๎

พึ่งพาแกํสมาชิกในด๎านการใช๎ชีวิต ( =๒.๖๒, S.D.=.๔๐๑) ๓)ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มี

ความสามารถในการตัดสินใจอยํางรวดเร็วและถูกต๎อง ( =๒.๕๘, S.D.=.๓๘๔) ๔) ผู๎นํากลุํมสัจจะ

สะสมทรัพย์มีเจตคติที่ดีกับพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรมในชุมชน ( =๒.๕๓, S.D.=.๓๓๗) ๕) ผู๎นํา

กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีความสนใจในการศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติมอยํางตํอเนื่อง ( =๒.๕๑, S.D.=.
๓๗๒) ๖) ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีความตั้งมั่นอยูํในศีลธรรม   เช่ือถือไว๎ใจได๎ ในเรื่องการทํางาน  

( =๒.๔๘, S.D.=.๒๙๑) ๗) ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีความรู๎ที่ทันสมัยกับเทคโนโลยีสามารถนํามา

ประยุกต์ใช๎กับองค์กรได๎ ( =๒.๔๑, S.D.=.๒๘๒)  



๒๔๑ 
 

 ระดับปานกลาง ๕ ด๎าน ได๎แกํ ๑) ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีการสํงเสริมให๎

ผู๎ใต๎บังคับบัญชาและสมาชิกให๎ได๎รับการศึกษาอยูํตลอดเวลา ( =๒.๓๙, S.D.=.๒๕๖) ๒) ผู๎นํากลุํม
สัจจะสะสมทรัพย์มีความมั่นคงและจริงจังในการพยายามทําเปูาหมายขององค์กรให๎เป็นจริงข้ึนมา  

 ( =๒.๓๙, S.D.=.๒๔๕) ๓) ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีความสามารถแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ ( =
๒.๓๔, S.D.=.๒๐๕) ๔) ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีวิธีการที่แนํนอนในการบริหารงานไปสูํเปูาหมาย
ที่ตั้งไว๎ ( =๒.๓๓, S.D.=.๒๒๗)  ๕)ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีความโปรํงใสภายในองค์กรที่

ตรวจสอบได๎ ( =๒.๓๓, S.D.=.๑๖๗) ตามลําดับ  

ตารางท่ี ๔.๓ แสดงคํา ( )และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของสมาชิกกลุํมสัจจะ
สะสมทรัพย์ตํอรูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน 
ภาคเหนือตอนลําง คุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามหลักภาวนา ๔ 

(n=๓๖๗) 

คุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามหลักภาวนา ๔ 
 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

๑.ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีการสํารวมกาย วาจา ใจ เวลา
อยูํในที่สาธารณะ 

๒.๕๘ .๔๑๑ ปานกลาง 

๒.ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มี พฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางที่ดี ๒.๕๙ .๔๐๕ ปานกลาง 
๓.ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ปรับตัวให๎เข๎ากับสิ่งแวดล๎อมทาง
กายได๎ดี 

๒.๖๕ .๔๐๘ ปานกลาง 

๔.ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เป็นผู๎มีภาวะปกติ เคารพกฎ 
ปฏิบัติ ตามระเบียบ 

๒.๕๕ .๓๙๕ ปานกลาง 

๕.ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีความมั่นคงทางอารมณ์ในการ
บริหารกลุํมใช๎ระเบียบกฎในการบริหารกลุํม 

๒.๖๐ .๔๓๗ ปานกลาง 

๖.ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีการปกครองผู๎ใต๎บังคับบัญชา
ตามกฎระเบียบของกลุํมด๎วยดี 

๒.๕๖ .๔๑๔ ปานกลาง 

๗.ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีจิตใจที่มั่นคงในการบริหารกลุํม
สัจจะสะสมทรัพย์ 

๒.๕๗ .๔๒๗ ปานกลาง 

๘.ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีคุณภาพจิต เช่ือในกรรม การ
กระทํา ผลของการกระทํา 

๒.๕๕ .๓๘๗ ปานกลาง 



๒๔๒ 
 

 

ตารางท่ี ๔.๓ แสดงคํา ( )และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของสมาชิกกลุํมสัจจะ
สะสมทรัพย์ตํอรูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน 
ภาคเหนือตอนลําง คุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามหลักภาวนา ๔ (ต่อ) 

(n=๓๖๗) 

คุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามหลัก
ภาวนา ๔ 
 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

๙.ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีสมรรถภาพจิตดีเป็นผู๎มี
ความอดทนตํอนินทาและสรรเสริญ 

๒.๖๑ .๔๔๔ ปานกลาง 

๑๐.ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เป็นผู๎มีร๎ูเข๎าใจสิ่งทั้งหลาย
ตามความจริง ในการบริหารจัดการกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ 

๒.๖๗ .๔๐๓ ปานกลาง 

๑๑.ผู๎นําสัจจะสะสมทรัพย์สามารถทําจิตให๎เป็นอิสระ ทํา
ตนให๎บริสุทธ์ิจากความกดดันอันเกดิจากการบริหาร และ
แก๎ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได๎อยํางเป็นระบบมีขั้นตอน 

๒.๕๖ .๔๐๔ ปานกลาง 

๑๒.ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์สร๎างแรงกระตุ๎นให๎
ผู๎ใต๎บังคับบัญชาปฏิบัติงานในงานที่ได๎รับมอบหมาย 

๒.๕๓ .๓๕๙ ปานกลาง 

รวมท้ังหมด ๒.๕๙ .๗๖๓ ปานกลาง 

 
จากตารางที่ ๔.๓ แสดงวํา สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีความเห็นตํอรูปแบบการ

เสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนลําง คุณลักษณะ

ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง โดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง ( =๒.๕๙, S.D.=.๗๖๓) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด๎านที่เหมาะสมพัฒนาได๎ พบวํา ๑) ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เป็นผู๎มีรู๎เข๎าใจสิ่งทั้งหลายตาม
ความจริง ในการบริหารจัดการกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ( =๒.๖๗, S.D.=.๔๐๓)  ๒) ผู๎นํากลุํมสัจจะ

สะสมทรัพย์ปรับตัวให๎เข๎ากับสิ่งแวดล๎อมทางกายได๎ดี ( =๒.๖๕, S.D.=.๔๐๘) ๓) ผู๎นํากลุํมสัจจะ

สะสมทรัพย์เปน็ผู๎มรีู๎เข๎าใจสิ่งทั้งหลายตามความจริง ในการบริหารจัดการกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ (
=๒.๖๑, S.D.=.๔๔๔) ๔) ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีความมั่นคงทางอารมณ์ในการบริหารกลุํมใช๎
ระเบียบกฎในการบริหารกลุํม ( =๒.๖๐, S.D.=.๔๓๗) ๕) ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มี พฤติกรรมที่

พึงประสงค์ทางที่ดี ( =๒.๕๙, S.D.=.๔๐๕)  
 



๒๔๓ 
 

 

ตารางท่ี ๔.๔ แสดงคํา ( )และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของสมาชิกกลุํมสัจจะ
สะสมทรัพย์ตํอรูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน 
ภาคเหนือตอนลําง คุณลักษณะภาวะผู้น าตามสถานการณ์ตามหลักภาวนา ๔ 

(n=๓๖๗) 

คุณลักษณะภาวะผู้น าตามสถานการณ์ตามหลักภาวนา ๔ 
 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

๑.ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีการศึกษาทางด๎านรํางกาย
และมีการออกกําลังกาย 

๒.๖๖ .๔๗๕ ปานกลาง 

๒.ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีอบรมทางด๎านกายเพื่อละ
เว๎นสิ่งเสพติดที่เป็นพิษตํอรํางกาย 

๒.๕๖ .๔๐๔ ปานกลาง 

๓.ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีการพัฒนาทางด๎านการดูแล
สุขภาพรํางกายตามวัย 

๒.๖๖ .๔๔๐ ปานกลาง 

๔.ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ เป็นผู๎มีความมุํ งหมาย
เสริมสร๎างความรู๎ทางกฎกติกามารยาทขององค์กร 

๒.๖๐ .๔๒๓ ปานกลาง 

๕.ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เป็นผู๎ฝึกอบรมทัศนคติที่ดีตํอ
มารยาทของสังคม 

๒.๕๔ .๔๒๖ ปานกลาง 

๖.ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เป็นผู๎ที่สํงเสริมการพัฒนา
ความสามัคคีขององค์กรอยํางเป็นระบบ 

๒.๖๒ .๔๔๗ ปานกลาง 

๗.ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เป็นผู๎มีการศึกษาทางจิตดี รํา
เริงแจํมใส 

๒.๕๖ .๓๙๔ ปานกลาง 

๘.ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ควรผํานการอบรมเรื่องบาป
บุญคุณโทษผลของกรรม 

๒.๖๐ .๔๗๘ ปานกลาง 

๙.ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เป็นผู๎มีความสามารถพัฒนา
ในการเรียนรู๎ทั้งทางตรงและทางอ๎อม 

๒.๖๖ .๔๒๕ ปานกลาง 

 
 
 
 



๒๔๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๔ แสดงคํา ( )และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของสมาชิกกลุํมสัจจะ
สะสมทรัพย์ตํอรูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน 
ภาคเหนือตอนลําง คุณลักษณะภาวะผู้น าตามสถานการณ์ตามหลักภาวนา ๔ (ตํอ) 

(n=๓๖๗) 

คุณลักษณะภาวะผู้น าตามสถานการณ์ตามหลักภาวนา ๔ 
 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

๑๐.ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เป็นผู๎มีการศึกษาฉลาดเฉียบ
แหลมทําประโยชน์แกํสังคมได๎ 

๒.๕๖ .๔๙๕ ปานกลาง 

๑๑.ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เป็นผู๎ผํานการฝึกอบรมสามารถ
มองการณ์ไกล 

๒.๖๑ .๓๕๗ ปานกลาง 

๑๒.ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เป็นผู๎พัฒนาตนมีความริเริ่ม
สร๎างสรรค์ 

๒.๓๓ .๔๔๓ น๎อย 

รวมท้ังหมด ๒.๕๘ .๘๔๕ ปานกลาง 

 
จากตารางที่ ๔.๔ แสดงวํา สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีความคิดเห็นตํอรูปแบบการ

เสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนลําง ด๎าน
คุณลักษณะภาวะผู๎นําตามสถานการณ์ โดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง ( =๒.๕๘, S.D.=.๘๔๕)  

คุณลักษณะภาวะผู๎นําตามสถานการณ์ ที่เหมาะสมที่มีคําเฉลี่ยมากกวําด๎านอื่นๆ ได๎แกํ 
๑) ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีการศึกษาทางด๎านรํางกายและมีการออกกําลังกาย  

( =๒.๖๖, S.D.=.๔๗๕) ๒) ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีการพัฒนาทางด๎านการดูแลสุขภาพรํางกาย

ตามวัย ( =๒.๖๖, S.D.=.๔๔๐) ๓) ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เป็นผู๎มีความสามารถพัฒนาในการ

เรียนรู๎ทั้งทางตรงและทางอ๎อม ( =๒.๖๖, S.D.=.๔๒๕) ๔) ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เป็นผู๎ที่สํงเสริม

การพัฒนาความสามัคคีขององค์กรอยํางเป็นระบบ ( =๒.๖๒, S.D.=.๔๔๗) ๕) ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสม

ทรัพย์เป็นผู๎ผํานการฝกึอบรมสามารถมองการณ์ไกล ( =๒.๖๑, S.D.=.๓๕๗) ๖) ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์ควรผํานการอบรมเรื่องบาปบุญคุณโทษผลของกรรม ( =๒.๖๐, S.D.=.๔๗๘)  

 
 
 
 



๒๔๕ 
 

ตารางท่ี  ๔.๕   แสดงรวมคําเฉลี่ยและคําเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะ
สะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนลําง 

                                                                                                     (n=๓๖๗)                                                 

คุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
เพ่ือพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. แปลผล 

๑.ด๎านคุณลักษณะภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรม ๒.๔๕ .๗๓๕ น๎อย 
๒.ด๎านคุณคุณลักษณะภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง ๒.๕๙ .๗๖๓ ปานกลาง 

๓.ด๎านคุณลักษณะภาวะผู๎นําตามสถานการณ์ ๒.๕๘ .๘๔๕ ปานกลาง 

รวม ๒.๕๔ .๖๓๔ ปานกลาง 

  
 จากตารางที่ ๔.๕ แสดงวํา สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีความคิดเห็นตํอ รูปแบบการ
เสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนลํางโดยภาพรวมอยูํ
ในระดับปานกลาง( =๒.๕๔, S.D.=.๖๓๔)  
 เมื่อพิจารณาในแตํละด๎าน พบวํา อยูํในระดับปานกลาง ๒ ด๎าน น๎อย ๑ ด๎าน เรียง
ตามลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย ดังนี้  
 ๑) ด๎านปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมฯลฯ ( =๒.๕๙, S.D.=.
๗๖๓)  
 ๒) ด๎านรูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน 

ภาคเหนือตอนลําง( =๒.๕๘, S.D.=.๘๔๕) และ ๓) ด๎านคุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมฯลฯ( =๒.๔๗, 
S.D.=.๗๓๕)  

๔.๒.๒ เปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ต่อ รูปแบบการ
เสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพ่ือพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ตํอรูปแบบการ
เสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนลําง เป็นการ
ทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความแตกตํางระหวํางตัวแปร ได๎แกํ เพศ ,อายุ,วุฒิการศึกษา,
ตําแหนํง,อายุการเป็นสมาชิก ดังปรากฏในตารางที่ ๔.๖ ถึงตารางที่ ๔.๑๐ ดังนี ้
สมมติฐานท่ี ๑ สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีเพศตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
เสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนลําง แตกตํางกัน 



๒๔๖ 
 



ตารางท่ี ๔.๖ แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ตํอรูปแบบการ 
เสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนลําง 
จ าแนกตามเพศ 

(n=๓๖๗) 

*มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๖ ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยสถิติ t-test ที่ระดับนัยสําคัญ ๐.๐๕ ซึ่งคํา 

Sig.มีคํามากกวําคํานัยสถิติทางสถิติที่กําหนดไว๎ α=๐.๐๕ มี ๑ ด๎านคือ ๐.๓๔๒ แสดงวําความคิดเห็น

ของสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพศชายและเพศหญิงทางด๎านคุณลักษณะภาวะผู๎นําทั้ง ๓ ด๎านไมํ

แตกตํางกัน สํวนคํา Sig.น๎อยกวําคําระดับนัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว๎ ๐.๐๕ มี ๒ ด๎าน คือ 

๐.๐๓๒* และ ๐.๐๓๕* แสดงวําความคิดเห็นของกลุํมตัวอยํางทั้งเพศชายและเพศหญิงด๎านปัจจัยที่มี

อิทธิพลและรูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํา ไมํแตกตํางกัน 

 

รายการ เพศ N  S.D. t Sig. 

๑.คุณลักษณะภาวะผู๎นํา
เชิงพฤติกรรม 

ชาย 

หญิง 

๑๖๖ 

๒๐๑ 

๒.๔๑ 

๒.๔๙ 

.๗๗๖ 

.๗๐๐ 
-.๙๕๒ .๓๔๒ 

๒.คุณลักษณะภาวะผู๎นํา
การเปลี่ยนแปลง 

ชาย 

หญิง 

๑๖๖ 

๒๐๑ 

๒.๔๙ 

๒.๖๖ 

.๗๖๖ 

.๗๕๔ 
-๒.๑๕๙* .๐๓๒ 

๓.คุณลักษณะภาวะผู๎นํา
ตามสถานการณ์ 

ชาย 

หญิง 

๑๖๖ 

๒๐๑ 

๒.๔๗ 

๒.๖๗ 

.๙๒๔ 

.๗๖๗ 
-๒.๑๑๘* .๐๓๕ 

รวมท้ังหมด 
ชาย 

หญิง 

๑๖๖ 

๒๐๑ 

๒.๔๖ 

๒.๖๐ 

.๖๗๔ 

.๕๙๓ 
-๒.๑๙๖* .๐๒๙ 



๒๔๗ 
 

สมมติฐานท่ี ๒ สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีอายุตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนลําง 
แตกตํางกัน 
ตารางท่ี ๔.๗ แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ตํอรูปแบบการ

เสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนลําง 
จ าแนกตามอายุ 

(n=๓๖๗) 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS DF MS F Sig. 

๑. ด๎ าน คุณลั กษณะ
ภ า ว ะ ผู๎ นํ า เ ชิ ง
พฤติกรรม 

ระหวํางกลุมํ .๖๕๗ ๔ ๒.๑๖๔ ๔.๑๔๘* .๐๐๓ 

ภายในกลุํม ๑๘๗.๓๒๖ ๓๕๙ .๕๒๒  

รวม ๑๙๕.๙๘๔ ๓๖๓    

๒. ด๎ าน คุณลั กษณะ
ภ า ว ะ ผู๎ นํ า ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

ระหวํางกลุมํ ๑๒.๗๙๑ ๔ ๓.๑๙๘ ๕.๗๘๑* .๐๐๐ 

ภายในกลุํม ๑๙๘.๕๖๙ ๓๕๙ .๕๕๓  

รวม ๒๑๑.๓๖๐ ๓๖๓    

๓. ด๎ าน คุณลั กษณะ
ภ า ว ะ ผู๎ นํ า ต า ม
สถานการณ์ 

ระหวํางกลุมํ ๑๑.๓๕๔ ๔ ๒.๘๓๙ ๔.๑๑๐* .๐๐๓ 

ภายในกลุํม ๒๔๗.๙๖๑ ๓๕๙ .๖๙๑  

รวม ๒๕๙.๓๑๖ ๓๖๓    

รวมท้ังหมด 

ระหว่าง
กลุ่ม 

๙.๗๒๖ ๔ ๒.๔๓๑ ๖.๔๑๔* .๐๐๐ 

ภายในกลุ่ม ๑๓๖.๐๘๒ ๓๕๙ .๓๗๙  

รวม ๑๔๕.๘๐๘ ๓๖๓    

*มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี ๐.๐๕ 



๒๔๘ 
 

จากตารางที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ข๎อมูล ด๎วยสถิติ One-Way ANOVA ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ ซึ่งคํา Sig.น๎อยกวําคําระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ ทั้ง ๓ ด๎าน แสดง
วําคุณลักษณะภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรม คุณลักษณะภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง และคุณลักษณะภาวะ
ผู๎นําตามสถานการณ์ มีความคิดเห็นของกลุํมตัวอยํางแตกตํางกันจึงทําการทดสอบความแตกตํางเป็น
รายคํูด๎วยวิธี LSD (Least Significant  Difference;) รายละเอียดในตารางที่ ๔.๘ 
ตารางท่ี ๔.๘ แสดงการเปรียบเทียบความแตกตํางรายคํูด๎วยวิธีผลตํางนัยสําคัญน๎อยที่สุด จําแนกตาม 

อายุ(LSD) ด้านคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม 
(n=๓๖๗) 

อาย ุ   อาย ุ

๑๘-๒๙ ปี ๓๐-๓๙ ปี ๔๐-๔๙ ปี ๕๐-๕๙ ปี ๖๐ ปี ขึ้นไป 

๒.๕๐ ๒.๕๘ ๒.๗๐ ๓.๒๕ ๒.๒๑ 

๑๘-๒๙ ปี ๒.๕๐ - -.๐๘ -.๒๐ -.๗๕* .๒๙* 

๓๐-๓๙ ปี ๒.๕๘ - - -.๑๒ -.๖๗* .๓๗* 

๔๐-๔๙ ปี ๒.๗๐ - - - -.๕๕* .๔๙* 

๕๐-๕๙ ปี  ๓.๒๕ - - - - .๑.๐๔* 

๖๐ ปี ข้ึนไป ๒.๒๑ - - - - - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๘ ผลการวิเคราะห์แสดงวําสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีอายุ ๑๘-
๒๙ ปี มีความเห็นน๎อยกวํา (-.๗๕*) สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีอายุ ๕๐-๕๙ ปี แตํมีความ
คิดเห็นมากกวํา(.๒๙*) กลุํมอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป 

กลุํมที่มีอายุ ๓๐-๓๙ ปี มีความเห็นน๎อยกวํา (-.๖๗*) สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่มี
อายุ ๕๐-๕๙ ป ีแตํมีความเห็นมากกวํา (.๓๗*) กลุํมอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป  

สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีอายุ ๔๐-๔๙ ป ีมีความเห็นน๎อยกวํา (-.๕๕*) สมาชิก
กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีอายุ ๕๐-๕๙ ปีแตํมีความเห็นมากกวํา (.๔๙*) กลุํมอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป 
สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรพัย์ที่มีอายุ ๕๐-๕๙ ป ีมีความเห็นมากกวํา (.๑.๐๔*) กลุํมอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป 



๒๔๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๙ แสดงการเปรียบเทียบความแตกตํางรายคํูด๎วยวิธีผลตํางนัยสําคัญน๎อยที่สุด จําแนกตาม
อายุ ด้านคุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (LSD) 

(n=๓๖๗) 

อาย ุ   อาย ุ

๑๘-๒๙ ปี ๓๐-๓๙ ปี ๔๐-๔๙ ปี ๕๐-๕๙ ปี ๖๐ ปี ขึ้นไป 

๒.๓๘ ๒.๔๘ ๒.๕๓ ๓.๓๓ ๒.๒๖ 

๑๘-๒๙ ปี ๒.๓๘ - -.๑๑ -.๑๕ -.๙๕* .๑๒ 

๓๐-๓๙ ปี ๒.๔๘ - - -.๐๕ -.๘๕* .๒๓ 

๔๐-๔๙ ปี ๒.๕๓ - - - -.๘๐* .๒๗ 

๕๐-๕๙ ปี  ๓.๓๓ - - - - ๑.๐๘* 

๖๐ ปี ข้ึนไป ๒.๒๖ - - - - - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๙ ๔.๘ ผลการวิเคราะห์แสดงวําสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีอายุ 
๑๘-๒๙ ปี มีความเห็นน๎อยกวํา (-.๙๕*) กลุํม ๕๐-๕๙ ป ี 
 สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีอายุ ๓๐-๓๙ ป ีมีความเห็นน๎อยกวํา (-.๘๕*) สมาชิก
กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ๕๐-๕๙ ป ี สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีอายุ ๔๐-๔๙ ป ีมีความเห็นน๎อย
กวํา (-.๘๐*) สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ๕๐-๕๙ ป ีและสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่มี ๕๐-๕๙ 
ป ีมีความเห็นมากกวํา (๑.๐๘*) สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 



๒๕๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๐ แสดงการเปรียบเทียบความแตกตํางรายคํูด๎วยวิธีผลตํางนัยสําคัญน๎อยที่สุด จําแนก
ตามอายุ คุณลักษณะภาวะผู้น าตามสถานการณ์ (LSD) 

(n=๓๖๗) 

อาย ุ   อาย ุ

๑๘-๒๙ ปี ๓๐-๓๙ ปี ๔๐-๔๙ ปี ๕๐-๕๙ ปี ๖๐ ปี ขึ้นไป 

๒.๕๖ ๒.๖๓ ๒.๖๗ ๓.๔๔ ๒.๒๐ 

๑๘-๒๙ ปี ๒.๕๖ - -.๐๘ -.๒๐ -.๗๕* .๒๙* 

๓๐-๓๙ ปี ๒.๖๓ - - -.๑๒ -.๖๗* .๓๗* 

๔๐-๔๙ ปี ๒.๖๗ - - - -.๕๕* .๔๙* 

๕๐-๕๙ ปี  ๓.๔๔ - - - - ๑.๐๔* 

๖๐ ปี ข้ึนไป ๒.๒๐ - - - - - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๑๐ ผลการวิเคราะหแ์สดงวํา สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรพัย์ที่มีอายุ ๑๘-
๒๙ ป ีมีความเห็นน๎อยกวํา (-.๗๕*) กลุํมตัวอยําง ๕๐-๕๙ ปี แตํมีความคิดเห็นมากกวํา(.๒๙*) กลุํม
อายุ ๖๐ ปีข้ึนไป สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีอายุ ๓๐-๓๙ ปี มีความเห็นน๎อยกวํา(-.๖๗*) 
สมาชิกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ๕๐-๕๙ ปี แตํมีความคิดเห็นมากกวํา (.๓๗*) กลุํมอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป 
สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีอายุ  ๔๐-๔๙ ปี มีความเห็นน๎อยกวํา (-.๕๕*) สมาชิกกลุํมสัจจะ
สะสมทรัพย์ ๕๐-๕๙ ปี แตํมีความคิดเห็นมากกวํา (.๔๙*) กลุํมอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป สมาชิกกลุํมสัจจะ
สะสมทรัพย์ที่มอีายุ ๕๐-๕๙ ป ีมีความเห็นมากกวํา (๑.๐๔*) สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ๖๐ ปีข้ึน
ไป 

 
 
 
 



๒๕๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๑ แสดงการเปรียบเทียบความแตกตํางรายคํูด๎วยวิธีผลตํางนัยสําคัญน๎อยที่สุด จําแนก 
ตามอายุ ท้ัง ๓ ด้าน  (LSD) 

(n=๓๖๗) 

อาย ุ   อาย ุ

๑๘-๒๙ ปี ๓๐-๓๙ ปี ๔๐-๔๙ ปี ๕๐-๕๙ ปี ๖๐ ปี ขึ้นไป 

๒.๕๖ ๒.๖๒ ๒.๘๙ ๒.๙๗ ๒.๑๖ 

๑๘-๒๙ ปี ๒.๕๖ - -.๐๕ -.๓๓ -.๔๑ .๔๐* 

๓๐-๓๙ ปี ๒.๖๒ - - -.๒๘ -.๓๕ .๔๕* 

๔๐-๔๙ ปี ๒.๘๙ - - - -.๐๘ .๗๓* 

๕๐-๕๙ ปี  ๒.๙๗ - - - - ๑.๐๔* 

๖๐ ปี ข้ึนไป ๒.๑๖ - - - - - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๑๑ สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีอายุ ๑๘-๒๙ ปี มีความเห็น
มากกวํา (.๔๐*) สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ๖๐ ปีข้ึนไป สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีอายุ 
๓๐-๓๙ ปี มีความเห็นมากกวํา (.๔๕*) สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ๖๐ ปข้ึีนไป  

สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีอายุ ๔๐-๔๙ ปี มีความเห็นมากกวํา (.๗๓*) สมาชิก
กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ๖๐ ปีข้ึนไป  

สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีอายุ ๕๐ – ๕๙ ปี มีความเห็นมากกวํา (๑.๐๔*) 
สมาชิกกลุํม สัจจะสะสมทรัพย์ที่มีอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป 
 
 
 
 
 



๒๕๒ 
 

สมมติฐานท่ี ๓ สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีวุฒิการศึกษาตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะภาวะผู๎นําตามสถานการณ์แตกตํางกัน 
ตารางท่ี ๔.๑๒ แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ตํอคุณลักษณะ

ภาวะผู๎นําตามสถานการณ์ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
(n=๓๖๗) 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS DF MS F Sig. 

๑ . ด๎ า น คุ ณลั กษณ ะ
ภ า ว ะ ผู๎ นํ า เ ชิ ง
พฤติกรรม 

ระหวํางกลุมํ ๓.๓๗๑ ๕ .๖๗๔ .๔๐๕ .๘๔๕ 

ภายในกลุํม ๕๙๖.๐๒๙ ๓๕๙ ๑.๖๖๕   

รวม ๕๙๙.๔๐๐ ๓๖๓    

๒ . ด๎ า น คุ ณลั กษณ ะ
ภ า ว ะ ผู๎ นํ า ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

ระหวํางกลุมํ ๔.๔๖๐ ๕ .๘๙๒ .๖๕๑ .๖๖๑ 

ภายในกลุํม ๔๙๐.๒๒๖ ๓๕๘ ๑.๓๖๙   

รวม ๔๙๔.๖๘๗ ๓๖๓    

๓ . ด๎ า น คุ ณลั กษณ ะ
ภ า ว ะ ผู๎ นํ า ต า ม
สถานการณ์ 

ระหวํางกลุมํ ๑๐.๙๑๗ ๕ ๒.๑๘๓ ๑.๕๐๔ .๑๘๘ 

ภายในกลุํม ๕๑๙.๕๙๖ ๓๕๘ ๑.๔๕๑   

รวม ๕๓๐.๕๑๓ ๓๖๓    

รวมท้ังหมด 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๖๘๙ ๕ .๓๓๘ .๓๐๓ .๙๑๑ 

ภายในกลุ่ม ๓๙๓.๐๘๒ ๓๕๘ ๑.๑๑๖   

รวม ๔๐๑.๑๖๒ ๓๖๓    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 
จากตารางที่ ๔.๑๒ ผลการวิเคราะห์ข๎อมูล ด๎วยสถิติ One-Way ANOVA ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ ซึ่งคํา Sig.มากกวําคําระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ ทั้ง ๓ ด๎าน แสดงวํา
คุณลักษณะภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรม  คุณลักษณะภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง  และคุณลักษณะภาวะ
ผู๎นําตามสถานการณ์ มีความคิดเห็นของสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ไมํแตกตํางกัน ซึ่งไมํตรงตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว๎ เมื่อพิจารณาในแตํละด๎าน พบวํา กลุํมตัวอยํางที่มีวุฒิการศึกษาตํางกันมีความ



๒๕๓ 
 

คิดเห็นเกี่ยวกับ รูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน 
ภาคเหนือตอนลําง ไมํแตกตํางกัน 

สมมติฐานท่ี ๔ สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีตําแหนํงตํางกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือ
ตอนลําง แตกตํางกัน 
ตารางท่ี ๔.๑๓ แสดงการเปรียบเทียบความแตกตํางรายคํูด๎วยวิธีผลตํางนัยสําคัญน๎อยที่สุด จ าแนก

ตามต าแหน่ง 
(n=๓๖๗) 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS DF MS F Sig. 

๑ . ด๎ า น คุณลั กษณ ะ
ภ า ว ะ ผู๎ นํ า เ ชิ ง
พฤติกรรม 

ระหวํางกลุมํ ๕.๙๖๙ ๓ ๑.๙๙๐ ๑.๒๐๗ .๓๐๗ 

ภายในกลุํม ๕๙๓.๔๓๑ ๓๖๐ ๑.๖๔๘   

รวม ๕๙๙.๔๐๐ ๓๖๓    

๒.ด๎านคุณลักษณะ
ภาวะผู๎นําการ
เปลี่ยนแปลง 

ระหวํางกลุมํ ๗.๗๐๕ ๓ ๒.๕๖๘ ๑.๘๙๙ .๑๒๙ 

ภายในกลุํม ๔๘๖.๙๘๑ ๓๖๐ ๑.๓๕๓   

รวม ๔๙๔.๖๘๗ ๓๖๓    

๓.ด๎านคุณลักษณะ
ภาวะผู๎นําตาม
สถานการณ์ 

ระหวํางกลุมํ ๑๐.๔๐๘ ๓ ๓.๔๗๙ ๒.๔๐๘ .๐๖๗ 

ภายในกลุํม ๕๒๐.๐๗๕ ๓๖๐ ๑.๔๔๕   

รวม ๕๓๐.๕๑๓ ๓๖๓    

รวมท้ังหมด 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๕๔๙ ๓ .๕๑๖ .๔๖๕ .๗๐๗ 

ภายในกลุ่ม ๓๙๙.๖๑๓ ๓๖๐ ๑.๑๑๐   

รวม ๔๐๑.๑๖๒ ๓๖๓    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 
จากตารางที่ ๔.๑๓ ผลการวิเคราะห์ข๎อมูล ด๎วยสถิติ One-Way ANOVA ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ ซึ่งคํา Sig.มากกวําคําระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ ทั้ง ๓ ด๎าน แสดงวํา



๒๕๔ 
 

คุณลักษณะภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรม  คุณลักษณะภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง และคุณลักษณะภาวะ
ผู๎นําตามสถานการณ์ มีความคิดเห็นของสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ไมํแตกตํางกัน ซึ่งไมํตรงตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว๎ เมื่อพิจารณาในแตํละด๎าน พบวํา สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีวุฒิการศึกษา
ตํางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ รูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนา
ชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนลําง ไมํแตกตํางกัน 

สมมติฐานท่ี ๕ สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีอายุการเป็นสมาชิกตํางกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน 
ภาคเหนือตอนลําง แตกตํางกัน 
ตารางท่ี ๔.๑๔ แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ตํอรูปแบบการ   

เสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนลําง 
จ าแนกตามอายุการเป็นสมาชิก 

(n=๓๖๗) 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS DF MS F Sig. 

๑ . ด๎ า น คุ ณลั กษณ ะ
ภ า ว ะ ผู๎ นํ า เ ชิ ง
พฤติกรรม 

ระหวํางกลุมํ ๒.๐๑๖ ๓ .๖๗๒ .๔๐๕ .๗๕๐ 
ภายในกลุํม ๕๙๗.๓๘๔ ๓๖๐ ๑.๖๕๙   
รวม ๕๙๙.๔๐๐ ๓๖๓    

๒ . ด๎ า น คุ ณลั กษณ ะ
ภ า ว ะ ผู๎ นํ า ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

ระหวํางกลุมํ .๕๓๒ ๓ .๑๗๗ .๑๒๙ .๑๒๙ 
ภายในกลุํม ๔๙๔.๑๕๕ ๓๖๐ ๑.๓๗๓   
รวม ๔๙๔.๖๘๗ ๓๖๓    

๓ . ด๎ า น คุ ณลั กษณ ะ
ภ า ว ะ ผู๎ นํ า ต า ม
สถานการณ์ 

ระหวํางกลุมํ ๔.๙๗๙ ๓๖๐ ๑.๖๖๐ ๑.๑๓๗ ๑.๑๓๗ 
ภายในกลุํม ๕๒๕.๕๓๔ ๓๖๓ ๑.๔๖๐   
รวม ๕๓๐.๕๑๓ ๓๖๓    

รวมท้ังหมด 
ระหว่างกลุ่ม ๑.๔๔๕ ๓ .๔๘๒ .๔๓๔ .๔๓๔ 

ภายในกลุ่ม ๓๙๙.๗๑๗ ๓๖๐ ๑.๑๑๐   
รวม ๔๐๑.๑๖๒ ๓๖๓    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 
จากตารางที่ ๔.๑๔ ผลการวิเคราะห์ข๎อมูล ด๎วยสถิติ One-Way ANOVA ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ ซึ่งคํา Sig.มากกวําคําระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ ทั้ง ๓ ด๎าน แสดงวํา
คุณลักษณะภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรม คุณลักษณะภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง และคุณลักษณะภาวะ



๒๕๕ 
 

ผู๎นําตามสถานการณ์ มีความคิดเห็นของกลุํมตัวอยํางไมํแตกตํางกัน ซึ่งไมํตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎ 
เมื่อพิจารณาในแตํละด๎าน พบวํา สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ทีม่ีวุฒิการศึกษาตํางกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ รูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือ
ตอนลําง ไมํแตกตํางกัน 

๔.๒.๓ ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพ่ือ
พัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง โดยมีสมมติฐานการทดสอบ ดังนี้ 
 H0 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนา
ชุมชนยั่งยืนไมํมีอิทธิพลตํอคุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน 
ภาคเหนือตอนลําง 
 H1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนา
ชุมชนยั่งยืนมีอิทธิพลตํอคุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน 
ภาคเหนือตอนลําง 
ตารางท่ี ๔.๑๕ การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหวํางปจัจยัที่มีความสัมพันธ์กับคุณลกัษณะภาวะผู๎นาํ

กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนลําง 

 

ปัจจั ย ท่ีมี ความสั ม พันธ์ กั บ

คุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มฯลฯ 

คุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มฯลฯ 

ด้ า นภาวะ ผู้น า

เชิงพฤติกรรม 

ด้านภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลง 

ด้านภาวะผู้น าตาม

สถานการณ์ 

๑.ปัจจัยด้านกายภาวนา .๓๖๖** .๔๒๙** .๕๗๖** 

๒.ปัจจัยด้านศีลภาวนา .๓๓๗** .๔๒๘** .๕๔๘** 

๓.ปัจจัยด้านจิตตภาวนา .๓๑๙** .๓๙๐** .๔๓๕** 

๔.ปัจจัยด้านปัญญาภาวนา .๒๙๐** .๓๔๐** .๔๕๓** 

รวมท้ังหมด ๑.๓๒๑ ๑.๕๘๗ ๒.๐๑๒ 

**มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดบั ๐.๐๑ 
จากตารางที่ ๔.๑๕ ผลการทดสอบความสัมพันธ์ด๎วยสถิติCorrelationที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ ๐.๐๑ แสดงวํา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อ
พัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนลําง ด๎านกายภาวนามีความสัมพันธ์กับด๎านภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรม 



๒๕๖ 
 

ในด๎านบวกเป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา(r=.๓๖๖) ด๎านกายภาวนามีความสัมพันธ์กับด๎าน
ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง ในด๎านบวกเป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง ( r=.๔๒๙) ด๎าน
กายภาวนา มีความสัมพันธ์กับ ด๎านภาวะผู๎นําตามสถานการณ์ ในด๎านบวกเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ในระดับปานกลาง (r=.๕๗๖)  

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชน
ยั่งยืน ภาคเหนือตอนลําง ด๎านศีลภาวนา มีความสัมพันธ์ กับด๎านภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรม ในด๎านบวก
เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา (r=.๓๓๗) ด๎านศีลภาวนา มีความสัมพันธ์กับด๎านภาวะผู๎นําการ
เปลี่ยนแปลง ในด๎านบวกเป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง(r=.๔๒๘) ด๎านศีลภาวนา มี
ความสัมพันธ์กับ ด๎านภาวะผู๎นําตามสถานการณ์ ในด๎านบวกเป็นไปในทิศทางเดียวกันที่ระดับปาน
กลาง (r=.๕๔๘)   

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชน
ยั่งยืน ภาคเหนือตอนลําง ด๎านจิตตภาวนา มีความสัมพันธ์กับด๎านภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรม ในด๎านบวก 
เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา (r=.๓๑๙) ด๎านจิตตภาวนา มีความสัมพันธ์ กับด๎านภาวะผู๎นํา
ด๎านการเปลี่ยนแปลง เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา ( r=.๓๙๐) ด๎านจิตตภาวนา มี
ความสัมพันธ์กับด๎านภาวะผู๎นําตามสถานการณ์ ในด๎านบวกเป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา  
(r=.๔๓๕)  

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชน
ยั่งยืน ภาคเหนือตอนลําง ด๎านปัญญาภาวนา มีความสัมพันธ์กับด๎านภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรม ในด๎าน
บวก เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา (r=.๒๙๐) ด๎านปัญญาภาวนา มีความสัมพันธ์กับ ด๎านภาวะ
ผู๎นําการเปลี่ยนแปลง ในด๎านบวกเป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา(r=.๓๔๐) ด๎านปัญญาภาวนา มี
ความสัมพันธ์กับด๎านภาวะผู๎นําตามสถานการณ์ ในด๎านบวกเป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับปาน
กลาง(r=.๔๕๓)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๗ 
 

 จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมํตัวอยํางทีม่ีตํอรูปแบบการเสริมสร๎างภาวะ
ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนลําง โดยจําแนกตามปัจจัยสํวน
บุคคลนําไปสูํการตอบสมมติฐานที่ตั้งไว๎ ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได๎ ดังตารางที่ ๔.๒๕ 

ตารางท่ี ๔.๑๖ สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน ปฏิเสธสมมติฐาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพ่ือ
พัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง 

เพศ   
อายุ   
ระดับการศึกษา   
ตําแหนํง   
อายุการเป็นสมาชิก   

จากตารางที่ ๔.๑๖ ผลการทดสอบสมมติที่ผู๎วิจัยตั้งไว๎ ปัจจัยสํวนบุคคลแตกตํางกันมี
ความคิดเห็นตํอรูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน 
ภาคเหนือตอนลําง ผู๎วิจัยได๎ตั้งระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ ผู๎วิจัยพบวํา กลุํมตัวอยํางที่มีเพศ
แตกตํางกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว๎ ทางด๎านอายุแตกตํางกันซึ่งมีชํวงช้ัน ทั้งหมด ๖ ชํวงช้ัน
ด๎วยกัน ตั้งแตํ ๑๘-๒๙ ปี ถึง ๖๐ ปีข้ึนไป ด๎านคุณลักษณะภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรม มีความคิดเห็น
แตกตํางกัน ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว๎ ผู๎วิจัยจึงได๎ทําการทดสอบสมมติฐานรายคํู ด๎วยวิธีของ(LSD)เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกตํางรายคํูด๎วยวิธีผลตํางนัยสําคัญน๎อยที่สุด จําแนกตามอายุโดยรวม สํวนปัจจัย
สํวนบุคคลตั้งแตํระดับการศึกษา ตําแหนํง อายุการเป็นสมาชิก ปฏิเสธสมมติฐานทั้งหมดที่ตั้งไว๎ 

 

๔.๒.๔ สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 สรุปผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นและเปรียบเทียบเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุํม

ตัวอยํางตํอรูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือ
ตอนลําง ได๎ดังนี้ 

กลุํมตัวอยํางตอบแบบสอบถามจํานวน ๓๖๗ ทําน เป็นเพศหญิง จํานวน ๒๐๑ คน  
เป็นเพศชายจํานวน ๑๖๖ คน ประชากรสํวนใหญํ มีอายุ ๓๐-๓๙ ปีจํานวน ๑๘๙ คนสํวนใหญํมีวุฒิ
การศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต๎น จํานวน ๑๕๙ คน ประชากรที่เป็นสมาชิกกลุํมมีจํานวนมากที่สุด 
คือ ๓๑๙ คน สํวนใหญํเป็นสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีอายุ ๖-๑๐ ปี จํานวน ๑๔๗ คน   



๒๕๘ 
 

สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรพัย์ ได๎แสดงความคิดเห็นตํอ รูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํา
กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืนภาคเหนือตอนลําง ในภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา อยูํในระดับปานกลาง ๒ ด๎าน น๎อย ๑ ด๎าน คือด๎านปัจจัยที่มี
อิทธิพลตํอคุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนลําง 
และด๎านรูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือ
ตอนลําง สํวนด๎านคุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือ
ตอนลําง อยูํในระดับน๎อย 

 คุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่เหมาะสมที่สามารถพัฒนาได๎ ที่มีคําเฉลี่ย
สูง ดังนี้ ๑) ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีความสามารถในการตกลงใจโดยฉับพลัน กล๎าตัดสินใจและ
ประกาศ ข๎อตกลงอยํางจริงจังและชัดแจ๎ง ๒) ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีความสามารถในการให๎
พึ่งพาแกํสมาชิกในด๎านการใช๎ชีวิต  ๓) ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีความสามารถในการตัดสินใจ
อยํางรวดเร็วและถูกต๎อง ๔) ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มี เจตคติที่ดีกับพุทธศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรมในชุมชน ๕) ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีความสนใจในการศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติม
อยําง ๖) ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีความตั้งมั่นอยูํในศีลธรรม   เช่ือถือไว๎ใจได๎ ในเรื่องการทํางาน  
๗) ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีความรู๎ที่ทันสมัยกับเทคโนโลยีสามารถนํามาประยุกต์ใช๎กับองค์กรได๎  

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชน
ยั่งยืน ภาคเหนือตอนลําง ที่เหมาะสมสามารถนําไปพัฒนา ได๎แกํ 

๑) ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เป็นผู๎มีรู๎เข๎าใจสิ่งทั้งหลายตามความจริง ในการบริหาร
จัดการกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ๒) ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ปรับตัวให๎เข๎ากับสิ่งแวดล๎อมทางกายได๎ 
๓) ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เป็นผูม๎ีรูเ๎ข๎าใจสิ่งทั้งหลายตามความจริง ในการบรหิารจัดการกลุมํสจัจะ
สะสมทรัพย์ ๔) ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีความมั่นคงทางอารมณ์ในการบริหารกลุํมใช๎ระเบียบกฎ
ในการบริหารกลุํม ๕) ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มี พฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางที่ดี  

รูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน 
ภาคเหนือตอนลําง ตามหลักภาวนา ๔ ที่เหมาะสมที่มีคําเฉลี่ยมากกวําด๎านอื่นๆ ได๎แกํ 

๑) ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีการศึกษาทางด๎านรํางกายและมีการออกกําลังกาย ๒) 
ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีการพัฒนาทางด๎านการดูแลสุขภาพรํางกายตามวัย ๓) ผู๎นํากลุํมสัจจะ
สะสมทรัพย์เป็นผู๎มีความสามารถพัฒนาในการเรียนรู๎ทั้งทางตรงและทางอ๎อม   ๔) ผู๎นํากลุํมสัจจะ
สะสมทรัพย์เป็นผู๎ที่สํงเสริมการพัฒนาความสามัคคีขององค์กรอยํางเป็นระบบ ๕) ผู๎นํากลุํมสัจจะ
สะสมทรัพย์เปน็ผู๎ผาํนการฝึกอบรมสามารถมองการณ์ไกล ๖) ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ควรผํานการ
อบรมเรื่องบาปบุญคุณโทษผลของกรรม  



๒๕๙ 
 

เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุํมตัวอยํางตํอรูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํม
สัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนลําง  เมื่อจําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา 
ตําแหนํง อายุการเป็นสมาชิกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ไมํแตกตํางกัน แตํเมื่อจําแนกตามอายุมีความ
คิดเห็นแตกตํางกันตํอรูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน 
ภาคเหนือตอนลําง 

๔.๓ ผลการสนทนากลุ่มเพื่อยืนยันรูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์เพ่ือพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง 

จากการศึกษาข๎อมูลทางเอกสาร(Documentary Research) ที่เป็นแนวคิด ทฤษฎี
เกี่ยวกับภาวะผู๎นําทั้ง ๓ คือ ภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรม ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู๎นําตาม
สถานการณ์ รวมถึงหลักพุทธธรรมที่ได๎จากการศึกษาพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา คัมภีร์ ทั้ง
ฉบับภาษาบาลี และภาษาไทย หลักพุทธธรรมที่พัฒนาเสริมสร๎างภาวะผู๎นําที่โดดเดํนผู๎วิจัยเลือก 
ภาวนา ๔ และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องได๎นําไปสูํการสร๎างเป็นแบบสอบถามกึ่งโครงสร๎างและได๎ผลการ
สัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview Semi-Structure) กับผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญ (Key Informant) 
ผู๎เช่ียวชาญด๎านภาวะผู๎นํา ผู๎เช่ียวชาญด๎านหลักธรรม ผู๎บริหารกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎อง จํานวน ๒๐ รูปหรือคนรวมถึงผลทางสถิติเพือ่หาคําความถ่ี(Frequency and percentage)
คําเฉลี่ย(Mean=(  ))และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)จากความคิดเห็นของ
ประชากรกลุํมเปูาหมาย วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนลํางมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะ
สะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนลําง โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Pearson 
Corelation) ที่นํามาสูํกระบวนการสนทนากลุํมเฉพาะ(Focus Group Discussion)จากผู๎เช่ียวชาญ
จํานวน ๘ รูปหรือคน จนได๎รูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชน
ยั่งยืน ภาคเหนือตอนลําง ตามหลักภาวนา ๔ 

สําหรับรายนามผู๎เช่ียวชาญที่เข๎ารํวมสนทนากลุํมเฉพาะ(Focus Group Discussion)
เพื่อเสนอแนะข๎อคิดเห็นในรูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชน
ยั่งยืน ภาคเหนือตอนลําง ตามหลักภาวนา ๔ ประกอบด๎วย 

๑. พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร.(วีระ วรปญฺโญ)  ผู๎เช่ียวชาญด๎านภาวะผู๎นํา 
๒. พระครูวชิรคุณพิพัฒน์, ดร.(อเนก คุณวุฑโฒ) ผู๎เช่ียวชาญด๎านภาวะผู๎นํา 
๓. พระครูโกศลวชิรกิจ, ดร.(มาโนช วีตโรโค) ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรพัย์ 

วัดประดูํ ลาย อํ า เภอเมือ ง 
จังหวัดกําเเพงเพชร 



๒๖๐ 
 

๔. พระปลัดอาจิญ อกิญจโน รองประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์วัดอัมพา
พนาราม ตําบลวังไทร อําเภอคลองขลุง จังหวัด
กําแพงเพชร 

๕. พระธารา ชยากโร,ดร. ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์วัด
หนองพยอม ตําบลชุมแสงสงคราม อําเภอบาง
ระกํา จังหวัดพิษณุโลก 

๖. ดร.ธนวัฒน์ นคะจัด ผู๎เช่ียวชาญยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๗. พระครูประทีปวชิรธรรม, ดร.(ประทีป วชิรญาโณ) ผู๎เช่ียวชาญยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๘. พระเมธีวชิรภูษิต, ดร.(จําเนียร จิรวงฺโส) ผู๎เช่ียวชาญด๎านหลักธรรม 
๙. อาจารย์ ณัฐสันต์ นันทวัฒน์ อาจารย์ประจําหนํวยวิทยบริการ 

 ผลจากการศึกษาข๎อมูลทางเอกสาร ที่ เป็นแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับภาวะผู๎นํา 
คุณลักษณะภาวะผู๎นํา รวมถึงหลักธรรมที่ได๎จากการศึกษา พระไตรปิฏก อรรถกถา ฎีกา คัมภีร์ ทั้ง
ฉบับภาษาไทยและภาษาบาลี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องจากแบบสอบถามความคิดเห็นของประชากร
กลุํมเปูาหมาย เพื่อสรุปสภาพของคุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน 
ภาคเหนือตอนลําง รวมถึงผลวิเคราะห์และสังเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) 
ได๎เกิดรูปแบบจําลองรูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน
ตอนลําง ตามหลักภาวนา ๔ ที่นํามาสูํกระบวนการสนทนากลุํมเฉพาะ(Focus Group Discussion) 
ดังนี ้
 ๑. รูปแบบภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม ตามหลักภาวนา ๔ 
    ๑.๑ ด้านกายภาวนา 
 ผู๎นําคิดสวัสดิการกลุํม ตั้งเป็นสัจจะเป็นฌาปนกิจ อันน้ีตํางหากจากสมาชิก ๒,๖๗๑ คน 
คนละสิบบาทก็เวลา ฌาปนกิจก็ ๒๖,๗๑๐ บาท คนละสิบบาท คนที่ตาย ญาติโยมที่เป็นสามี หรือ
ภรรยา บุตรธิดาก็จะได๎เงินจํานวนเทํานี้ พอถึงกําหนดสิ้นปี สองบาทที่เก็บไว๎ก็จะปันผล ถือวําจัดลง
ด๎านกายภาวนาได๎ เพราะต๎องการพัฒนาคนให๎อยูํดีกินดี๑๔๔ เงินทีกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์หักเข๎า
สํวนกลางก็จะเริ่มทํางานเลย สวัสดิการเรื่องการเจ็บปุวย ก็ยังคงคืนเข๎าไปหาคนตาย เงิน ๑ บาท ก็
เอาเข๎าไปไว๎อีก ๑ บาทก็เป็นเงินปนัผล ก็จะปนัผลกันไปแบบนี้ ต๎องการให๎สมาชิกมีที่พึงทางด๎านน้ี๑๔๕

ผู๎นํากลุํมที่มีกายภาพ เห็นก็นําไว๎ใจ เข๎าใกล๎ก็นําเช่ือถือ เมื่ออยูํในกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ต๎องอาศัย

                                                             
๑๔๔สนทนากลุํมเฉพาะ พระครูวชิรคุณพิพัฒน์ (อเนก คุณวุฑฺโฒ) ,ดร.,รองผู๎อํานวยการหนํวยวิทย

บริการ จังหวัดกําแพงเพชร, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๔๕สนทนากลุํมเฉพาะ พระปลัดอาจิญ อกิญจโน ,รองประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์  วัดอัมพา

พนาราม, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๒๖๑ 
 

ความนําเช่ือถือ มีความเช่ือมั่น๑๔๖ดังนั้น ผู๎วิจัยควรเพิ่ม กายภาวนา ควรเป็นการฝึกปฏิบัติธรรมเจริญ
เมตตาภาวนา๑๔๗  

 ๑.๒ ด้านศีลภาวนา 
บุคคลที่จะเป็นกรรมการได๎ต๎องเป็นบุคคลที่สร๎างความศรัทธาไว๎มาก เห็นก็นําไว๎ใจ ก็

ตรงประเด็นมาก ถ๎าต้ังกรรมการหรือวําบคุคลที่ไมํนําไว๎ใจข้ึนมากลุมํ ก็จะทําให๎เกิดปัญหาข้ึนมา แสดง
วําต๎องสร๎างความมั่นใจกํอน๑๔๘บางพื้นที่บางพื้นที่ที่เคยทํางานด๎านพัฒนาชุมชนมาลงพื้นที่ ประชาชน
ทําบุญแบํงพรรคพวกกัน นั่งกันคนละฝั่ง กลุํมสัจจะมีเงินทุนหมุนเวียน แสดงให๎เห็นวํา คนมีความ
สามัคคีมากขึ้น เกิดข้ึนเพราะวําผู๎นํานําไปเขียนเปน็ องค์ความรู๎ที่เกิดเพราะศีลสามญัญตา หรือศรัทธา
ได๎๑๔๙ผู๎นําที่ขาดความรับผิดชอบ ไมํรู๎หน๎าที่ตัวเองมีให๎เห็น องค์กรที่ขาดผู๎นําที่รับผิดชอบ การ
บริหารงานขาดความตํอเนื่อง ความรับผิดชอบ คือ หน๎าที่ หน๎าที่คือธรรมะข๎อหนึ่งในทิศ ๖ ด๎านศีล
ภาวนา ต๎องเพิ่มตรงนี้เพราะกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ต้ังมาหลายปี เพราะคณะกรรมการรับผิดชอบ๑๕๐ 
           ๑.๓ ด้านจิตตภาวนา 
 ผู๎นําต๎องการสร๎างแรงจูงใจ เป็นเรื่องของจิตใจ  เพราะวํา แรงจูงใจกํอให๎เกิดพฤติกรรม 
หากวําอยากให๎เกิดพฤติกรรม หรือวําต๎องการให๎สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ให๎สมาชิกเหลํานั้น
มารํวมทุกข์รํวมสุข อะไรตํางๆ๑๕๑ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง คือ การสร๎างความคิดอะไรให๎ผู๎นําได๎ดู
ความเปลี่ยนแปลงมากกวํา การสร๎างแรงบันดาลใจ เพราะวําการสร๎างแรงจูงใจ  สมควรที่จะเห็นที่
รูปแบบภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรมตามหลักภาวนา ๔ ด๎านจิตตภาวนามากกวํา๑๕๒ 

 
 

                                                             
๑๔๖สนทนากลุํมเฉพาะ พระครูโกศลวชิรกิจ (มาโนช วีตโรโค),ดร., ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์วัด

ประดูํลาย จังหวัดกําแพงเพชร, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๔๗สนทนากลุํมเฉพาะ พระธารา ชยากโร,ดร., ผู๎มีสํวนเก่ียวข๎องพิษณุโลก, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๔๘

 สนทนากลุํมเฉพาะ พระครูโกศลวชิรกิจ (มาโนช วีตโรโค),ดร., ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์
วัดประดูํลาย จังหวัดกําแพงเพชร, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๑๔๙สนทนากลุํมเฉพาะ ดร.ธนวัฒน์ นคะจัด, อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร, ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

๑๕๐
 สนทนากลุํมเฉพาะ พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ), ผศ.ดร.,ผู๎อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์

นครสวรรค์, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๕๑สนทนากลุํมเฉพาะ พระครูโกศลวชิรกิจ (มาโนช วีตโรโค),ดร., ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ 

วัดประดูํลาย จังหวัดกําแพงเพชร, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๕๒สนทนากลุํมเฉพาะ พระเมธีวชิรภูษิต (จําเนียร จิรวํโส),ดร., รองผู๎อํานวยการหนํวยวิทยบริการ

ฝุายวิชาการ จังหวัดกําแพงเพชร, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๒๖๒ 
 

๑.๔ ด้านปัญญา 
ต๎องเพิ่มการศึกษาแนวทางเพิ่มเติมข้ึนอีกจากที่มีอยูํเพราะวําทางกลุํมจะได๎แนวทาง

เพราะวําตัวผู๎วิจัยไมํได๎อยูํในพื้นที่ลงพื้นที่ฝงัตัว ๒-๓ วัน ยังไมํพอ๑๕๓องค์ความรู๎ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่
เกี่ยวกับ ไลน์ เฟสบุ๏ค อะไรตํางๆ เพราะวําปัจจุบันการใช๎เทคโนโลยีกันดีอยูํแล๎ว โทรศัพท์เพิ่มเติม 
แล๎วอีกประโยคที่ใช๎ในการอธิบายโมเดล ควรหลีกเลี่ยงคําเปรียบเปรยที่บอกวํา ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสม
ทรัพย์ทํางานเหมือนนก เหมือนหนอน ภาพรวมทั้งหมดเหมือนอยูํในที่สูง เปรยีบเหมือนปลวก เหมือน
ผึ้ง เหมือนมดแดง อะไรแบบนี้ดีกวํา๑๕๔ความคิดสร๎างสรรค์เกิดจากความรู๎ทางวิชาการ หรือ 
ความสัมพันธ์ระหวํางสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ก็คือ ทักษะการทํางาน คือวํา มีทักษะ Skill กี่ 
Skill  ความสัมพันธ์กับสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ควรเป็นปัญญา ความรอบรู๎การทํางาน ๑๕๕

รูปแบบภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรมตามหลักภาวนา ๔ สํวนของการมีสํวนรํวมก็คือ การจํายตามปกติ จําย
ตามเป็นจริง เพราะวําทุกวันที่ ๙ ทุกเดือน เขาก็มาสํงจํายตามปกติ จํายตามความเป็นจริง มีสํวนรํวม
ก็คือวํา เป็นกรรมการมากวํา สมาชิก กรรมการมี ๓๓ คนมาจากสมาชิก มาจากการเลือกตั้งของ
สมาชิก หมายถึงวํา กลุํมประชุมประจําปี แล๎วกลุํมก็จะเลือกตั้งกัน คือ ทุกคนมีสิทธิได๎รับการเลือก
จริง ก็ต๎องมีการช้ีแจงกันสิ้นปีแล๎ว ควรมีการเลือกตั้งสมาชิกกัน สิ้นปีกลุํมก็จะมีการประชุม กันวําจะ
เลือกใคร๑๕๖ 
 ๒. รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ตามหลักภาวนา ๔ 
    ๒.๑ ด้านกายภาวนา 

ผู๎นําต๎องการพัฒนาสมาชิกหากวํา สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ตายไปมีทรัพย์สินติด
ตัวเป็นเงินสด ๙,๐๐๐ บาท หนี้สินไมํหลุดหนี้ ในฐานะประธาน รวมถึงกรรมการกลุํม ก็เลยคิด
สวัสดิการกลุํม ตั้งเป็นสัจจะเป็นฌาปนกิจ๑๕๗รูปแบบภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงตามหลักภาวนา ๔ 
หรือที่ยํอมาจากภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้  กายภาวนา ก็จะเริ่มจากวํา มีแรงกดดันจากอะไร การงาน
ต๎องเขียนอธิบาย ต๎องพัฒนาคนในชุมชนนี้ จึงทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง  ศีลภาวนา ก็คือการ

                                                             
๑๕๓สนทนากลุํมเฉพาะ พระครูประทีปวชิรธรรม(ประทีป วชิรญาโณ),ดร., อาจารย์ประจําหนํวยวิทย

บริการ จังหวัดกําแพงเพชร,๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๕๔สนทนากลุํมเฉพาะ พระธารา ชยากโร,ดร., ผู๎มีสํวนเก่ียวข๎องพิษณุโลก, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๕๕สนทนากลุํมเฉพาะ พระครูวชิรคุณพิพัฒน์(อเนก คุณวุฑฺโฒ), ,ดร., รองผู๎อํานวยการหนํวยวิทย

บริการ จังหวัดกําแพงเพชร, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๕๖สนทนากลุํมเฉพาะ พระปลัดอาจิญ อกิญจโน, รองประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์วัดอัมพา

พนาราม, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๕๗สนทนากลุํมเฉพาะ พระปลัดอาจิญ อกิญจโน, รองประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์วัดอัมพา

พนาราม, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๒๖๓ 
 

สร๎างสรรค์อาชีพเสริม ตัวนี้ก็ยังไมํลง อธิบายไปแบบนี้จะเห็นหมดเลยวํา โมเดลรูปแบบของผู๎วิจัยเป็น
อยํางไร๑๕๘ 
    ๒.๒ ด้านศีลภาวนา 

ผู๎นํามีสํวนของการสร๎างสรรค์อาชีพเสริมต๎องไปที่ด๎านศีลภาวนา มีความซื่อสัตย์
สุจริต๑๕๙ สร๎างสรรค์อาชีพเสริมต๎องไปที่ด๎านศีลภาวนา ด๎านศีลภาวนา มีความซื่อสัตย์สุจริต จิตต
ภาวนา ต๎องมีความคิดดี๑๖๐ประชุมประจําปี แล๎วกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ก็จะเลือกตั้งกัน คือ “ทุกคนมี
สิทธิได๎รับการเลือกจริง ก็ต๎องมีการช้ีแจงกันวําสิ้นปีแล๎วนะ ควรมีการเลือกตั้งสมาชิกกัน สิ้นปีกลุํม
สัจจะสะสมทรัพย์ก็จะมีการประชุม กันวําจะเลือกใคร๑๖๑ด๎านศีลภาวนา การสร๎างศรัทธา ควร
เข๎ามาบ๎างสํวนหนึ่งของการเป็นสมาชิกก็คือ การศรัทธาในตัวผู๎นําเป็นสํวนหนึ่ง สํวนเรื่องความเป็นอยูํ
อีกสํวนหนึ่ง และเรื่องเงินทองที่จะได๎กู๎ยืม ดอกผล๑๖๒           

   ๒.๓ ด้านจิตตภาวนา 
 การสร๎างแรงจูงใจควรจะอยูํในด๎านจิตตภาวนา เพราะวําหากต๎องสร๎างวิธีการที่จะชักจูง
ใจแกํสมาชิก ถ๎าต๎องการความเปลี่ยนแปลงต๎องคิดใหมํ ทําใหมํ เหมือนกับกลุํมดั้งเดิมของที่จังหวัด
ตราด ของพระอาจารย์สุบิน ปณีโต ที่สามารถกระจายกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ให๎กระจายออกไปทั่ว
จังหวัด๑๖๓รูปแบบกรอบของการสร๎างแรงจูงใจให๎กับสมาชิก   มองวําไมํตรงกับภาวะผู๎นําการ
เปลี่ยนแปลงตามหลักภาวนา ๔ อยากให๎ย๎าย การสร๎างแรงจูงใจให๎มาอยูํที่ภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรม  
แรงจูงใจกํอให๎เกิดพฤติกรรม๑๖๔รูปแบบภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงตามหลักภาวนา ๔ หรือที่ยํอมา
จากภาษาอังกฤษ กายภาวนา ก็จะเริ่มจากวํา มีแรงกดดันจากอะไร การงานต๎องเขียนอธิบาย ต๎อง

                                                             
๑๕๘สนทนากลุํมเฉพาะ พระราชวชิรเมธี(วีระ วรปญฺโญ),ผศ.ดร., ผู๎อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์

นครสวรรค์, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๕๙สนทนากลุํมเฉพาะ พระธารา ชยากโร,ดร., ผู๎มีสํวนเก่ียวข๎องพิษณุโลก, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๖๐สนทนากลุํมเฉพาะ พระครูประทีปวชิรธรรม(ประทีป วชิรญาโณ),ดร., อาจารย์ประจําหนํวยวิทย

บริการ จังหวัดกําแพงเพชร, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๖๑พระปลัดอาจิญ อกิญจโน, รองประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์วัดอัมพาพนาราม,๑๓ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๑๖๒สนทนากลุํมเฉพาะ พระเมธีวชิรภูษิต(จําเนียร จิรวํโส),ดร., รองผู๎อํานวยการหนํวยวิทยบริการ

ฝุายวิชาการ จังหวัดกําแพงเพชร, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๖๓สนทนากลุํมเฉพาะ พระราชวชิรเมธี(วีระ วรปญฺโญ),ผศ.ดร., ผู๎อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์

นครสวรรค์, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๖๔สนทนากลุํมเฉพาะ พระเมธีวชิรภูษิต (วีระ วรปญฺโญ),ดร., รองผู๎อํานวยการหนํวยวิทยบริการ

ฝุายวิชาการ จังหวัดกําแพงเพชร, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๒๖๔ 
 

พัฒนาคนในชุมชนน้ีจึงทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง  ศีลภาวนา ก็คือการสร๎างสรรค์อาชีพเสริม ตัวนี้ก็
ยังไมํลง อธิบายไปแบบนี้จะเห็นหมดเลยวํา โมเดลรูปแบบของผู๎วิจัยเป็นอยํางไร๑๖๕ 

๒.๔ ด้านปัญญา 
 ผู๎นําต๎องสร๎างความเห็นของสมาชิกให๎เหมือนกับทีต่ัวผู๎นําอยากเหน็ก็คือ สิ่งที่สําคัญที่สดุ 

คือ ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสะสมทรัพย์ ต๎องการเปลี่ยนแปลงให๎เป็นแบบนี้แล๎ว โดยที่จะให๎ความคิดเห็น
เป็นแบบเดียวกับผู๎นํา๑๖๖รูปแบบภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรมตามหลักภาวนา ๔ สํวนของการมีสํวนรํวมก็
คือ การจํายตามปกติ จํายตามเป็นจริง เพราะวําทุกวันที่ ๙ ทุกเดือน เขาก็มาสํงจํายตามปกติ จําย
ตามความเป็นจริง๑๖๗ต๎องเปลี่ยนรูปโมเดลนี้ เพราะวําดูแล๎วทุกพฤติกรรมจะว่ิงเข๎ามาหาผู๎ชายคนนี้ 
อยากให๎ออกแบบรูปแบบโมเดลใหมํ วําควรเป็นผู๎ชายนุํงขาวหํมขาว ยืนพนมมือจะดีกวํา ดูแล๎วภาพ
ไมํสื่อความหมาย๑๖๘ 
 ๓. รูปแบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ ตามหลักภาวนา ๔ 
    ๓.๑ ด้านกายภาวนา 

ผู๎วิจัยควรเพิ่ม กายภาวนา เป็นการฝึกปฏิบัติธรรมเจริญเมตตาภาวนา๑๖๙กลุํมสัจจะ
สะสมทรัพย์ที่ตั้งข้ึนมา จุดประสงค์ก็เพื่อชํวยเหลือกันในสังคม แตํแนวทางการบริหารการบริการก็จะ
มีแตกตํางกันออกไป แตํละบริบทของสถานที่ จะยึดหลักการดําเนินการของกลุํมที่ตั้งข้ึนไว๎ สวัสดิการ
ที่กลุํมได๎ตั้งไว๎ อยูํที่กรรมการได๎ต้ังข้ึนไว๎ วําจะดําเนินการอยํางไรมีการตอบแทนอยํางไร ถ๎ากรรมการ
อคติ ๔ สมาชิกก็ไมํอยากเข๎ารํวม กรรมการต๎องไมํเห็นแกํพวกพ๎อง อยํางกลุํมที่มีปัญหาก็เพราะวํา 
เห็นแกํพวกพ๎องแอบถอนเงินให๎กับเพื่อน จะคืนเงินออมให๎แอบคืนให๎สมาชิกเลยมีปัญหากันอยูํ
ปัจจุบัน จนระบบเสียไปหมดเลย อยํางกลุํมของสัจจะสะสมทรัพย์ของวัดอัมพาพนาราม บริหารบน
ความเสี่ยงสูงเลยทีเดียว๑๗๐ 
    ๓.๒ ด้านศีลภาวนา 

                                                             
๑๖๕พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ),ผศ.ดร., ผู๎อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์, ๑๓ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๑๖๖สนทนากลุํมเฉพาะ ดร.ธนวัฒน์ นคะจัด, อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร, ๑๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๖๗สนทนากลุํมเฉพาะ พระครูวชิรคุณพิพัฒน์ (อเนก คุณวุฑฺโฒ),ดร., รองผู๎อํานวยการหนํวยวิทย

บริการ จังหวัดกําแพงเพชร, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๖๘สนทนากลุํมเฉพาะ พระราชวชิรเมธี(วีระ วรปญฺโญ),ผศ.ดร., ผู๎อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์

นครสวรรค์, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๖๙

 พระธารา ชยากโร,ดร., ผู๎มีสํวนเก่ียวข๎องพิษณุโลก, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
๑๗๐พระครูโกศลวชิรกิจ (มาโนช วีตโรโค),ดร., ประธานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์วัดประดูํลาย จังหวัด

กําแพงเพชร, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๒๖๕ 
 

สมาชิกเข๎าวัดปฏิบัติธรรม ให๎ความไว๎วางใจ จะเริ่มอธิบายไมํคํอยเข๎ากัน แล๎วที่นี้การเข๎าวัดปฏิบัติ
ธรรม ผู๎วิจัยต๎องอธิบายวํา ควรจะมีอะไรละ ควรมีกิจกรรมไหม อะไรไหม แบบนี้ตัวนี้ก็กลายเป็นวํา  
ความมั่นใจ ความไว๎วางใจ ซึ่งแทนที่จะบอกเลี่ยงกับการเป็นอยํางอื่นเห็นไหม๑๗๑ สํวนรูปแบบภาวะ
ผู๎นําตามสถานการณ์ตามหลักภาวนา ๔ ก็คือ ด๎านศีลภาวนา คือ ความสัมพันธ์ระหวํางสมาชิก๑๗๒ 
สํวนของทักษะการทํางาน ศีลภาวนา องค์รวมคือ สมาชิกเข๎าวัดปฏิบัติธรรมรักษาศีล อีกด๎านก็คือ 
ความมั่นใจ กรอบสุดท๎าย คือ จิตใจเมตตากรุณา กลํองลํางก็คือ การเยี่ยมเยียนสมาชิกยามเจ็บยาม
จาก ปัญญาภาวนาก็คือ การแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎า เห็นผลระยะยาว ความตั้งมั่นของกลุํมความ
ศรัทธา๑๗๓ถ๎ากรรมการอคติ ๔ สมาชิกก็ไมํอยากเข๎ารํวม กรรมการต๎องไมํเห็นแกพํวกพ๎อง อยํางกลุํมที่
มีปัญหาก็เพราะวํา เห็นแกํพวกพ๎องแอบถอนเงินให๎กับเพื่อน จะคืนเงินออมให๎แอบคืนให๎สมาชิกเลยมี
ปัญหากันอยํูปัจจุบัน จนระบบเสียไปหมดเลย อยํางกลุํมของสัจจะสะสมทรัพย์ของวัดอัมพาพนาราม 
บริหารบนความเสี่ยงสูงเลยทีเดียว๑๗๔ 
           ๓.๓ ด้านจิตตภาวนา 

สํวนรูปแบบภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรมตามหลักภาวนา ๔ คําวําไมํลําเอียงเพราะอคติ ๔ 
มองวํากว๎างไกลเกินไปหรือเปลํา คนสองพันคนที่กู๎จริงเพียงแคํร๎อยกวําคน ตรงนี้อยากให๎ตรงวําไมํมี
ปัญหาอะไร เพราะวํากู๎ได๎เพียงแคํ ๑๒๐ ตํอเดือน เป็นการลําเอียงหรือเปลําวําคนนี้กู๎ได๎ คนนี้กู๎
ไมํได๎๑๗๕ทางกลุํมปฏิบัติเทํากันทุกคนเทํากันหมด เอาตามกฎที่ทางกลุํมตั้งเอาไว๎เทําเทียมกันหมดทุก
คนในชุมชนตั้งแตํนายกองค์การบริหารสํวนตําบล จนกระทั่งถึงแม๎แตํมารดาของเจ๎าอาวาส๑๗๖ถ๎าผู๎นํา
มอีคติ ๔ สมาชิกก็ไมํอยากเข๎ารํวม กรรมการต๎องไมํเห็นแกํพวกพ๎อง อยํางกลุํมที่มีปัญหาก็เพราะวํา 
เห็นแกํพวกพ๎องแอบถอนเงินให๎กับเพื่อน จะคืนเงินออมให๎แอบคืนให๎สมาชิกเลยมีปัญหากันอยูํ
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๒๖๖ 
 

ปัจจุบัน จนระบบเสียไปหมดเลย อยํางกลุํมของสัจจะสะสมทรัพย์ของวัดอัมพาพนาราม บริหารบน
ความเสี่ยงสูงเลยทีเดียว๑๗๗ 
        ๓.๔ ด้านปัญญา 
 กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่ตั้งข้ึนมา จุดประสงค์ก็เพื่อชํวยเหลือกันในสังคม แตํแนวทาง
การบริหารการบริการก็จะมีแตกตํางกันออกไป แตํละบริบทของสถานที่ จะยึดหลักการดําเนินการ
ของกลุํมที่ตั้งข้ึนไว๎ สวัสดิการที่กลุํมได๎ตั้งไว๎๑๗๘นอกจากภาวะผู๎นําทั้งสามที่กลําวมานั้นนะสําหรับ
ความคิดเห็นเพิ่มเติม มองวํา ภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์จะมีความสามารถภาวะผู๎นําดังกลําว
แล๎ว ยังมีภาวะผู๎นําบริหารความเสี่ยงอีก เพราะอะไร เพราะวําเกิดสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์กู๎ไป 
มีเหตุไมํคาดคิด ไมํสํงคืนจะทําอยํางไร นี้คือ ภาวะผู๎นําความเสี่ยง เพราะวําอยํูในทฤษฎีของภาวะผู๎นํา 
การบริหารความเสี่ยง๑๗๙อยากให๎ผู๎วิจัย ไมํเน๎นโมเดลที่มีความสงํางามอยํางเดียวควรที่เน๎นความ
ถูกต๎อง สม่ําเสมอ ในรูปแบบ สํวนที่ขาดหายไป ไมํสวยไมํเป็นไร ขอให๎รูปแบบถูกต๎องหลักฐานจริง๑๘๐ 
 จากผลการสนทนากลุํม ผู๎วิจัยมีความคิดเห็นวํา รูปแบบภาวะผู๎นําทั้งสามที่ผู๎วิจัยได๎
นําเสนอทั้งหมด ทําให๎ได๎รับฟังข๎อคิดเห็นจากผู๎ทรงคุณวุฒิ  และจะทําให๎รูปแบบที่ผู๎วิจัยได๎นําเสนอไป
ได๎ความคิดเพื่อเติมเต็มในสํวนที่ยังไมํสมบูรณ์ เชํน ในสํวนของการบริหารความเสี่ยง เพราะวําการที่
ต๎องบริหารเงินจํานวนมาก และเป็นสํวนที่ขัดแย๎งกับพระธรรมวินัย โดยที่หากเกิดการฟูองร๎อง 
ดําเนินคดี อาจเป็นการฟูองร๎องฆราวาส ญาติโยมที่อุปัฏฐาก ดูแล คอยอุดหนุนสํงเสริมวัดที่ตนอาศัย
อยูํ ทําให๎กฎระเบียบที่ตั้งไว๎ ต๎องดําเนินการอยํางเครํงครัดโดยการใช๎กฎสังคม คือ คนที่อยูํในชุมชน  
คนที่เป็นญาติสายโลหิต บ๎างเป็นกรรมการเพราะวําหากเกิดการโกง ก็เหมือนกับวําการโกงเงินของ
ญาติตนเอง  หรือการทําให๎คนในชุมชนตระหนักรูวํ๎า กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เป็นสิง่ทีค่วรหวงแหน เพื่อ
รักษาไว๎ให๎คนในชุมชนเข๎าถึงเป็นหลักประกันเรือ่งสวัสดิการ และการที่นักวิจัยจะได๎ข๎อมูลอยํางชัดเจน 
ตรงตามวัตถุประสงค์ ปัญหาที่ต๎องการทราบ ผู๎วิจัยต๎องลงพื้นที่มากกวํา การสัมภาษณ์ นั่นคือการ
สังเกต เวลาที่ทางกลุํมมีกิจกรรมตํางๆ เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่ตรงตามปัญหาที่ต๎องการทราบ และพูดคุย
นอกจากการสัมภาษณ์ที่เป็นบุคคลที่ให๎ข๎อมูลสําคัญ 
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๒๖๗ 
 

ตารางท่ี ๔. ๑๗ ความถ่ี ผลการสนทนากลุํม 

ข้อท่ี  ประเด็น ปริมาณ 
ความถี ่

(รูปหรือคน) 
ล าดับท่ี 

๑ รูปแบบภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมตามหลัก
ภาวนา ๔  

  

  ๑.๑ ด๎านกายภาวนา เห็นก็นําไ ว๎ ใจ  เ ข๎าใกล๎ก็
นําเช่ือถือ เมื่ออยูํในกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ต๎อง
อาศัยความนําเช่ือถือ มีความเช่ือมั่น 

๒ ๒,๒๙ 

  ๑.๒ ด๎านศีลภาวนา รูปแบบภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรม  
บุคคลจะเป็นกรรมการ คือ ผู๎นําต๎องเป็นบุคคล
ที่สร๎างความศรัทธาไว๎มาก สร๎างความเช่ือมั่น
กํอน  

๒ ๓,๑๓ 

  ๑.๓ ด๎านจิตตภาวนา ผู๎นําต๎องสร๎างแรงจูงใจ เป็น
เรื่องของจิตใจ เพราะวําแรงจูงใจกํอให๎เกิด
พฤติกรรม หากวําต๎องการให๎สมาชิกมารํวม
ทุกข์รํวมสุข 

๑ ๑๐,๑๗ 

  ๑.๔ ด๎านปัญญาภาวนา ความคิดสร๎างสรรค์ต๎องเกิด
จากความรู๎ทางวิชาการรวมทั้งทักษะSkill ควร
เป็นปัญญาความรอบรู๎การทํางาน 

๑ ๑๑,๒๓ 

๒ รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามหลัก
ภาวนา ๔ 

  

  ๒.๑ ด๎านกายภาวนา ผู๎นําต๎องการพัฒนาสมาชิก 
ชํวยเหลือกันในชุมชน เกิดการตั้งกลุํมขึ้นมา 

๗ ๒๓,๒๗ 

  ๒.๒ ด๎านศีลภาวนา ความซื่อสัตย์สุจริต  ๔,๕,๖ ๑๐,๑๓,๑๗ 
  ๒.๓ ด๎านจิตตภาวนา การชักจูง การสร๎างแรงจูงใจ

ให๎แกํสมาชิก 
๘,๙ ๒๓,๒๐ 

  ๒.๔ ด๎านปัญญาภาวนา  การมีสํวนรํวมของสมาชิก 
รูปภาพในกรอบโมเดลต๎องเป็นรูปผู๎ชายนุํงขาว
หํมขาว 

๕,๖,๗ ๑๗,๑๘,๑๙ 

 



๒๖๘ 
 

ข้อท่ี  ประเด็น ปริมาณ 
ความถี ่

(รูปหรือคน) 
ล าดับท่ี 

๓ รูปแบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ตามหลักภาวนา 
๔ 

  

  ๓.๑ ด๎านกายภาวนา จุดประสงค์การตั้งกลุํมข้ึนมาเพื่อ
ชํวยเหลือกันในสังคม เป็นวิสัยทัศน์ของผู๎นํา 

๒,๕,๖ ๒๔,๓๑,๓๒ 

  ๓.๒ ด๎านศีลภาวนา ผู๎นําต๎องไมํมีอคติ ๔ ควรอยูํ ใน
รูปแบบของภาวะผู๎นําตามสถานการณ์ 

๗,๙ ๒๙,๓๐ 

  ๓.๓ ด๎านจิตตภาวนา ทุกคนปฏิบัติเทําเทียมกันหมดไมํมี
ยกเว๎น ตั้งแตํนายกองค์กรบริหารสํวนตําบล
จนกระทั่งที่สุด มารดาเจ๎าอาวาส 

๘ ๑๙ 

  ๓.๔ ด๎านปัญญาภาวนา นอกจากเป็นที่พึ่งแกํสมาชิกแล๎ว
ผู๎นํา มีความรอบรู๎ในการบริหารความเสี่ยงเรื่องเงิน 
ของสมาชิกกลุํม  

๑,๙ ๑๗,๒๗ 

 ด๎านปัญญาภาวนา การออมชอม ไมํอยากให๎มีการ
ฟูองร๎องดําเนินคดีกัน จะใช๎กฎสังคม เรียกกันมาคุย
กํอนเพื่อสอบถามหาทางชํวยเหลือ การออมซอม
วิธีการเจรจา เป็นสิ่งที่ผู๎นําคณะกรรมการใช๎ 

๒,๓,๗ ๑๕,๑๗,๑๙ 

 

๔.๔ สรุปผลการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
 จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ นํามาสูํผลการวิจัยแบบผสานวิธี( Mix 
Method Research) ดังตํอไปนี้ 
 

 ผู๎วิจัยวิเคราะห์ สังเคราะห์ข๎อมูลแล๎วพบวํา ภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรมตามหลักภาวนา ๔ 
ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง ตามหลักภาวนา ๔ ภาวะผู๎นําเชิงสถานการณ์ ตามหลักภาวนา ๔ ควร
ประกอบด๎วย  
 ด๎านกายภาวนา คือ การฝึกกาย วาจา มีการจัดการศึกษาแกํผู๎นํา เพื่อพัฒนาผู๎นํากลุํม 
คณะกรรมการ และสุดท๎าย สมาชิก เรียกวํา กายภาวนา ทั้งนี้เพื่อสํงเสริมคุณภาพแหํงชีวิตของผู๎นํา 
คณะกรรมการ ให๎สูงข้ึนโดยลําดับ  โดยมีเปูาหมายที่จะให๎ผู๎นําดังกลําวสามารถควบคุมอาการ
แสดงออกทางกาย วาจา ไมํให๎มีการกระทําและการพูดในลักษณะที่เบียดเบียนตนเองและผู๎อื่นให๎

ตารางท่ี ๔. ๑๗ ความถ่ีผลการสนทนากลุํม(ตํอ) 
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เดือดร๎อน โดยใช๎หลักการศึกษา ในกรอบของภาวนา ๔ ในสํวนของการวิจัยเชิงปริมาณ คุณลักษณะ
ภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรมของผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ทางด๎านกายภาวนา ที่
สามารถนํามาพัฒนาเป็นองค์ความรู๎ได๎น้ัน ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีความสามารถในการตกลงใจ
โดยฉับพลัน กล๎าตัดสินใจและประกาศ ข๎อตกลงอยํางจริงจังและชัดแจ๎ง ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มี
ความสามารถในการให๎พึ่งพาแกํสมาชิกในด๎านการใช๎ชีวิต ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีความสามารถ
ในการตัดสินใจอยํางรวดเร็วและถูกต๎อง ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ปรับตัวให๎เข๎ากับสิ่งแวดล๎อมทาง
กายได๎ดี 

 ด๎านศีลภาวนา คือ การฝึกฝนตนเอง สําหรับฝึกอบรมในทางความประพฤติ อบรมความ
ประพฤติทางกาย วาจา ให๎มีระเบียบวินัย ในการอยูํรํวมกับคนอื่นในชุมชน และสิ่งแวดล๎อมตํางๆ 
ด๎วยดีให๎เกื้อกูล ไมํเบียดเบียน ไมํทําลาย เป็นพื้นฐานแหํงการฝึกอบรม  เพื่อควบคุมความประพฤติ
ตลอดถึงการทํามาหากินเลี้ยงชีพ ให๎อยูํในขอบเขตที่กําหนดของกลุํมที่ตั้งไว๎เพื่อให๎ความเป็นอยูํนั้น
กลายเป็นสภาพอันเป็นประโยชน์ตํอการปฏิบัติหน๎าที่การงานตํางๆ ประจําวันโดยเป็นไปเพื่อ
ความหมายอันดีงาม มีการไปดูงานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์กลุํมอื่น เพื่อให๎เกิดความรู๎แล๎วนํากลับมา
พัฒนากลุํมของตนเอง โดยมีการฝึกอบรม ภายในกรอบของภาวนา ๔ ในสํวนของการวิจัยเชิงปริมาณ 
ที่สามารถนํามาพัฒนาเป็นองค์ความรู๎ได๎นั้น ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีเจตคติที่ดีกับพุทธศาสนา 
และศิลปวัฒนธรรมในชุมชน ) ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีความสนใจในการศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติม
อยํางตํอเนื่อง 
 ด๎านจิตตภาวนา คือ การพัฒนาจิต หมายถึง การฝึกปรือในด๎านคุณภาพและสมรรถภาพ
ของจิต ได๎แกํการมีความเพียรอยํางถูกต๎อง ที่ถูกต๎อง อยํางมีสติ และการฝึกให๎จิตใจเข๎มแข็ง มั่นคง 
แนํวแนํ ควบคุมตนได๎ดี มีสมาธิ มีกําลังใจสูง ให๎เป็นจิตที่สงบ ผํองใส เป็นสุขบริสุทธ์ิปร าศจาก
สิ่งรบกวนหรือทําให๎เศร๎าหมองอยูํในสภาพเหมาะแกํการใช๎งานมากที่สุดภายใต๎กรอบการพัฒนาตาม
หลักภาวนา ๔ ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีการสํงเสริมให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชาและสมาชิกให๎ได๎รับ
การศึกษาอยูํตลอดเวลา ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีความมั่นคงและจริงจังในการพยายามทํา
เปูาหมายขององค์กรให๎เป็นจริงข้ึนมา ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีความมั่นคงทางอารมณ์ในการ
บริหารกลุํมใช๎ระเบียบกฎในการบริหารกลุํม 

 ด๎านปัญญา หมายถึง ความรู๎ทั่ว ปรีชาหยั่งรู๎เหตุผล ความรู๎ความเข๎าใจชัดเจน ความรู๎
เข๎าใจหยั่งแยกได๎ในเหตุผล ดีช่ัว คุณโทษ ประโยชน์ มิใชํประโยชน์ เป็นต๎น และรู๎ที่จะจัดแจงเงินกู๎
ให๎แกํสมาชิกกลุํม  มีการจัดสรรปันหุ๎นอยํางเทําเทียมไมํเลือกปฏิบัติ จัดการแบํงงาน บริหารกลุํมให๎ดี
ยิ่งข้ึนไป การที่ผู๎นํากลุํม คณะกรรมการ มีปัญญาที่พัฒนาแล๎ว จะสามารถเลือกเฟูนกลั่นกรองได๎ 
เช่ือมโยงประสานได๎ ทําให๎เอาความรู๎ที่เกิดข้ึนไปพัฒนาเป็นทักษะการทํางาน หรือ สํงเสริมสนับสนุน
อาชีพเสริม หรือวํา ขําวสารวิชาการตํางๆ ไปใช๎งาน สามารถจัดสรรให๎แกํกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ให๎
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สําเร็จได๎ ความรู๎อยํางนี้เรียกวํา ปัญญา ภายใต๎กรอบการพัฒนา ตามหลักภาวนา ๔ ผู๎นํากลุํมสัจจะ
สะสมทรัพย์เปน็ผู๎มรีู๎เข๎าใจสิ่งทั้งหลายตามความจริง ในการบริหารจัดการกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ผู๎นํา
กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เป็นผู๎มีความสามารถพัฒนาในการเรียนรู๎ทั้งทางตรงและทางอ๎อม  ผู๎นํากลุํม
สัจจะสะสมทรัพย์เป็นผู๎ผํานการฝึกอบรมสามารถมองการณ์ไกล ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ควรผําน
การอบรมเรื่องบาปบุญคุณโทษผลของกรรม 

 

๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

 ผู๎วิจัยได๎ศึกษารูปแบบการเสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชน
ยั่งยืน ภาคเหนือตอนลําง  
 ผู๎วิจัยต๎องการที่จะสํารวจหาคุณลักษณะภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่ดีจึงใช๎ 
วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research)ประกอบด๎วย การวิจัยเ ชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยเก็บข๎อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู๎บริหาร ผู๎เช่ียวชาญ 
และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย จํานวน ๒๐ รูปหรือคนและการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยใช๎แบบสอบถามจํานวน ๓๖๗ ชุด ที่ใช๎การวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research) และการใช๎วิธีการ
เชิงผสานวิธี (Mixed Method Research) และเทคนิคการสนทนากลุํมเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) แล๎วนําเสนอเป็นแบบพรรณนา ผู๎วิจัยได๎สังเคราะห์เป็นองค์ความรู๎ที่เป็นรูปแบบการ
เสริมสร๎างภาวะผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนลําง ดังปรากฏใน
แผนภาพ ๔.๖ ตํอไปนี ้
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 แผนภาพท่ี ๔.๔ องค์ความรู๎รูปแบบภาวะผู๎นําเชิงพฤติกรรมตามหลกัภาวนา ๔ 

กายภาวนา 

เห็นก็นําไว๎ใจเข๎าใกล๎ก็นําเช่ือถือ,เข๎ากับคนอื่นได๎ดี มี
มนุษย์สัมพันธ์,วิธีการที่แนํนอน,แก๎ปัญหาเฉพาะหน๎า
,เจตคติที่ดีกับศาสนา ,การ ศึกษาทําให๎ เป็นนัก
ปกครองที่ดี,การศึกษาทําให๎ผูน๎ําเกิดการปรับตัวเวลา
อยูํในสังคม,การศึกษาทําให๎ผู๎นําเกิดปฎิพานไหวพริบ 

 

ศีลภาวนา 
มีความซื่อสัตย์,สื่อสารเพื่อชักจงู,ดํารงตนอยูํในสัจจะ
,ต้ังมั่นอยูํในศีลธรรม,พยายามทําเปูาหมายองค์กรให๎
เป็นจริง,เทคโนโลยีใช๎กับกลุํมเกิดจากการพัฒนา
,ความศรัทธาเกิดจาการพัฒนาตน 

จิตตภาวนา 
มีจิตอาสานํ้าใจ,รู๎ปัญหาชาวบ๎าน,นําความรู๎ทางโลก
ทางธรรมประยุกต์,สํงเสริมผู๎น๎อยให๎เรียนหนังสือ,หา
ความรู๎เพิ่ม,รักศิลปวัฒนธรรมชุมชน,มีวิสัยทัศน์เกิด
จากอบรม,การอบรมเกิดขวัญกําลังใจ 

ปัญญาภาวนา 
ต๎องการคนดีซื่อตรงไมํต๎องการคนมีความรู๎มาก ,ใช๎
กฎระเบียบกลุํม สังคม,สิ่งดีนํามาปรับใช๎ที่กลุํม,กล๎า
ตัดสินใจ,เป็นที่พึ่งพาแกํสมาชิกได๎ มีการวางแผนที่
เกิดจากการศึกษา 

ภาวนา ๔ 

รู ป แ บ บ ภ า ว ะ ผู๎ นํ า เ ชิ ง

พฤติกรรมตามหลักภาวนา ๔ 

คุณลักษณะภาวะผู๎นํา 



๒๗๒ 
 

 

ค าอธิบาย  
 จากองค์ความรู๎ที่ได๎จากการศึกษาเอกสารและการเก็บข๎อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพและ
จากการสัมภาษณ์ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ คณะกรรมการ ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง และผู๎เช่ียวชาญ
ทางด๎านการพัฒนาชุมชน/ปราชญ์ชาวบ๎าน พระสงฆ์ผู๎เช่ียวชาญทางด๎านหลักธรรม ผู๎เช่ียวช าญ
ทางด๎านภาวะผู๎นํา จํานวน ๒๐ รูปหรือคน และข๎อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิธีการเก็บข๎อมูล
จากแบบสอบถาม ๓๖๗ ชุด ทําให๎สามารถสร๎างโมเดลได๎ หลังจากแผนภาพโมเดลตํอไปนี้ 
 ๑. รูปแบบภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมตามหลักภาวนา ๔  
 ผู๎วิจัยค๎นพบวํา ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีพฤติกรรมเป็นแบบนี้ เพราะวําความ
รํวมมือของคนในชุมชน กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ที่ดําเนินกิจกรรมของกลุํม มาเป็นระยะเวลา กวํา ๑๐ 
ปี นั้นอีกทั้งคณะกรรมการฝุายตํางๆ ที่ได๎รับการแตํงตั้ง มีความเห็นหรือมีสํวนรํวมของคณะกรรมการ 
มองเห็นสมาชิกภายในกลุํมเป็นสิ่งที่มีคุณคํา ทําให๎เกิดความไว๎วางใจในการดูแล เงินฝากสะสมของ
ตนเอง จะไมํสูญหาย และมีสวัสดิการที่เข๎าถึงได๎โดยไมํต๎องทําประกันภัย หรือวําประกันสุขภาพ ตํางๆ
ทําให๎เกิดประโยชน์มหาศาลในการพัฒนาชุมชน รวมถึงกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ สร๎างความไว๎วางใจใน
การเข๎ามาเป็นสมาชิกกลุํม ฝากผี ฝากไข๎ ยามเจ็บ ยามปุวย ยามจาก มีการมอบสวัสดิการตํางๆ 
เหมือนกับคําโบราณบัณฑิตที่กลําววํา เจ็บก็เยี่ยมไข๎ ตายก็เยี่ยมผี ดีก็ดูแลกัน เป็นต๎น 
  ๑.๑ ด้านกายภาวนา 
 ผู๎วิจัยค๎นพบวํา ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรพัย์ ทั้งตัวประธานกลุํม ที่ปรึกษา คณะกรรมการ
ตํางๆ มีบุคลิกลักษณะดี เห็นก็นําไว๎ใจ เข๎าใกล๎ก็นําเช่ือถือ ได๎แกํ บุคลิกภาพมีความสงํางาม มีความ
มนุษย์สัมพันธ์สูงมาก มีความนําเช่ือถือ มีความต๎องการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนในชุมชนที่มุํง
งานและมุํงคน โดยเข๎ากับสมาชิก คือ คนในชุมชนได๎ดี ทําให๎เกิดมีปฏิสัมพันธ์กับคนสร๎างศรัทธาโดย
เริ่มต๎นที่ความประพฤติดี ตลอดจนมีการบริหารงาน วิธีการที่แนํนอน เพื่อที่จะให๎สมาชิกในชุมชนเข๎า
รํวมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนให๎มีความเข๎มแข็งไมํรอการชํวยเหลือจากภาครัฐ สร๎างความ
เข๎มแข็งให๎เกิดแกํชุมชนโดยกลุํมสถาบันการเงินที่กํอตั้งโดยคนในชุมชน เพื่อคนชุมชน ชุมชนชนบทที่
แข็งแรงนําไปสูํการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ  แก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ดีเวลาที่ทางกลุํมมีปัญหา เพื่อ
อนุรักษ์ ดําเนินการให๎กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อญาติโยมที่เป็นผู๎อุปถัมภ์ของตนเองให๎มีความเป็นอยูํ
ที่ดี มีเจตคติที่ดีกับพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมในชุมชน สํงเสริมกิจกรรมที่ เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา เชํน การอาบน้ําผู๎สูงอายุประจําปี การทําบุญกลางบ๎านเพื่ออุทิศสํวนบุญ กุศลให๎แกํ
สมาชิกที่เสียชีวิตไปแล๎ว เป็นต๎น ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีความสนใจในการศึกษาหาความรู๎
เพิ่มเติมอยํางตํอเนื่อง ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ทั้งสองพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการ จบการศึกษา
ไมํต่ํากวําปริญญาตรี กําลังศึกษาปริญญาโท เป็นศิษย์เกําของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

๒๒๔ 
๒๒๕ 
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วิทยาลัย และสํงเสริมสนับสนุนให๎คณะกรรมการฝุายตํางได๎รับการศึกษาเลําเรียน รวมถึงบุตรหลาน
ของคณะกรรมการตลอดจนสมาชิกการศึกษาทําให๎ผู๎นําเป็นนักปกครองที่ดี การศึกษาทําให๎เกิดการ
ปฏิพานไหวพริบ 
 ๑.๒ ด้านศีลภาวนา 
 ผู๎วิจัยพบวํา ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ต๎องการคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตตํอกลุํม ตํอ
ตนเอง ความรู๎ที่มากเกิน อาจโกง โดยที่สลับสับเปลี่ยนทําให๎สมาชิกติดตามตรวจสอบไมํได๎ ต๎องการ
ผู๎นําที่สื่อสารด๎วยการพูดจาภาษาดอกไม๎ มีจิตวิทยาในการชักจูงเพื่อนรํวมชุมชนตํางตําบล อําเภอให๎
มาเป็นสมาชิก ผู๎นําต๎องดํารงตนอยูํในสัจจะเป็นตัวอยํางแกํสมาชิกดํารงตนอยูํในศีลธรรม เป็นตัวอยําง
แกํสมาชิกและกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ตําบลอื่น อําเภออื่น ให๎มีความคิดแรงบันดาลใจให๎อยาก
ประพฤติตาม มีความพยายามที่จะทําให๎เปูาหมายองค์กรมีความเป็นจริงโดยจุดมุํงหมายก็คือการ
พัฒนาชุมชนเข๎มแข็ง คนได๎รับการพัฒนาเป็นอันดับแรก ให๎อยูํดีกินดี นําเทคโนโลยีใหมํๆ มาใช๎กับ
กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ เชํน คอมพิวเตอร์ จอโปรเจ็คเตอร์ ปูายประชาสัมพันธ์ที่เข๎าถึงงําย เทคโนโลยี
เป็นผลมาจากการฝึกอบรม นํามาซึ่งความศรัทธา เป็นต๎น 
 ๑.๓ ด้านจิตตภาวนา 
  ผู๎วิจัยได๎ค๎นพบวํา ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ต๎องมีน้ําใจ มีจิตอาสาทีจ่ะชํวยคนอื่น โดย
การยกระดับให๎เป็นชุมชนอยูํดีกินดี กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ไมํมีคําตอบแทนอะไร เพียงแคํ หนึ่งเดือน
ประชุม จะมีคําตอบแทน ๓๐๐-๔๐๐ บาท การประพฤติตนวางตนมีจิตอาสาเชํนนี้ คนอื่น กลุํมอื่น 
ทราบความประพฤติดังกลําว ทําให๎เป็นต๎นแบบแหํงคนที่ประพฤติดีตามไปด๎วย การที่ผู๎นํามีลักษณะ
ดังกลําวก็เพราะวํา รู๎ปัญหาชาวบ๎าน มีปัญหาอะไรบ๎างนําความรู๎ทางโลกทางธรรมมาประยุกต์ใช๎
สอดแทรก ซึ่งบางครั้งการกู๎ยืมเงินทางกลุํมไมํได๎นําไปประกอบอาชีพอยํางเดียว แตํวําปลํอยกู๎ให๎
สมาชิกได๎นําไปใช๎สอยแกํบุตรหลานของตนในการเลําเรียน การที่กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ตั้งอยูํในวัดมี
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เป็นโอกาสที่ซํอนอยูํ ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มีการปลุกเร๎าให๎สมาชิก
เรียนหนังสือ แสวงหาความรู๎เพิ่มเติม ในพื้นที่การศึกษาทั้งสองกลุํม มีการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธร รม 
กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์วัดหนองพยอมมีการอาบน้ําผู๎สูงอายุ มีศูนย์ปฏิบัติธรรมในวัด สํงเสริมกิจกรรม
ที่เป็นวัฒนธรรมตํางๆมากมาย กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์วัดอัมพาพนารม มีการตั้งพิพิธภัณฑ์ อนุรักษ์ 
เครื่องใช๎เกําแกํ พระพุทธรูปบูชาตํางๆ การฝึกอบรมทําให๎เกิดวิสัยทัศน์ และนํามาซึ่งขวัญกําลังใจแกํ
การทํางาน 
 ๑.๔ ด้านปัญญา  
 ผู๎วิจัยค๎นพบวํา ทางกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ต๎องการคนซื่อตรงไมํต๎องการคนที่มีความรู๎
มาก เพราะวําคนที่มีความรู๎มากมีความคิดแผนการทีท่ําให๎คนในกลุํม จับไลํได๎ไมํทัน กลุํมตั้งข้ึนมาเป็น
ระยะเวลานาน นับเป็นเวลากวํา ๑๐ ปี ดังนั้นบางครั้งไมํสามารถตามคนที่กู๎เงินกลุํมไปลงทุน 
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ประกอบอาชีพได๎ ผู๎นํากลุํมใช๎มาตรการที่เรียกวํา มาตรการทางสังคม เชํน การประกาศรายช่ือออก
เสียงตามสาย เป็นยุทธวิธีอยํางหนึ่งที่ได๎ผลดีเพราะวํา ไมํต๎องเดือดร๎อนคณะกรรมการฝุายติดตาม
หนี้สิน มีการสํงสมาชิกตลอดถึงผู๎นําไปศึกษาดูงานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่อื่นแล๎วนําข๎อดีที่พบเห็นมา
ปรับปรุงใช๎กับกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ของตน ผู๎นําต๎องกล๎าตัดสินใจเมื่อมีสถานการณ์ คุณสมบัติที่
ค๎นพบข๎อนี้ผู๎วิจัยได๎นํามาจากเชิงปริมาณที่มีคําเฉลี่ยมาก ในเวลาที่สถานการณ์คับขัน หรือวําต๎องการ
การตัดสินใจ ที่สุดผู๎นําต๎องเป็นที่พึ่งพาให๎แกํสมาชิกได๎ มีการวางแผนที่เกิดจากการศึกษา การพัฒนา 
การฝึกอบรม 
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กายภาวนา 
หลักการมีสํวนรํวม,ทักษะความสัมพันธ์ระหวําง
บุคคล,ต๎องมั่นใจกล๎าคิดกล๎าทํา,ทัศนคติดีกับการ
ต๎องการพัฒนาชุมชน,อยูํในที่สาธารณะต๎องสํารวม
,พฤติกรรมดี,เข๎ากับสิ่งแวดล๎อมการศึกษาทําให๎
เกิดองค์กรแหํงการเรียนรู๎ ,มีกระบวนการคิดเป็น
ระบบ 

ศีลภาวนา 
โปรํงใส,ไมํลําเอียงด๎วยอคติ ๔,ซ่ือสัตย์ตนเองกลุํม,
ต๎องการสอนให๎รู๎จักออม ,เคารพระเบียบชุมชน,
ม่ันคงทางอารมณ์,ปกครองตามกฎระเบียบ,การ
ฝึกอบรมทําให๎เกิดการบริหารตน,เกิดความผูกพัน
ตํอผู๎เข๎ารับการอบรม  

ปัญญาภาวนา 
สื่อสารเป็นอยํางดี ,สติปัญญาปฏิภาณไหวพริบ ,
สํงเสริมเยาวชนให๎มีการออม ,ตั้งกลุํมเพื่อคนใน
ชุมชน ทํางานโดยคนในชุมชน ,เข๎าใจการบริหาร
จัดการ,ไมํมีความกดดันจากการบริหาร ,สร๎างแรง
กระตุ๎นให๎สมาชิก ,การศึกษา การพัฒนา การ
ฝึกอบรม ทําให๎เกิดการวิเคราะห์อยํางแมํนยํา 

 

จิตตภาวนา 
วุฒิภาวะทางอารมณ์,สอดแทรกธรรมะแก๎ปัญหา
ชุมชน,ยืดหยุํน,จิตใจม่ันคง,เชื่อในกรรมผลของการ
กระทํา,อดทนตํอนินทาและสรรเสริญ การพัฒนาทํา
ให๎เกิดความกล๎าหาญ,มีความสามารถ 

ภาวนา ๔ คุณลักษณะภาวะผู๎นํา 

รู ป แ บ บ ภ า ว ะ ผู๎ นํ า ก า ร

เ ป ลี่ ย น แ ป ลง ต า ม ห ลั ก

ภาวนา ๔ 

แผนภาพท่ี ๔.๕ องค์ความรู๎รูปแบบภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงตามหลักภาวนา ๔ 
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ค าอธิบาย  
 จากองค์ความรู๎ที่ได๎จากการศึกษาเอกสารและการเก็บข๎อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพและจาก
การสัมภาษณ์ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ คณะกรรมการ ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง และผู๎เช่ียวชาญทางด๎าน
การพัฒนาชุมชน/ปราชญ์ชาวบ๎าน พระสงฆ์ผู๎เช่ียวชาญทางด๎านหลักธรรม ผู๎เช่ียวชาญทางด๎านภาวะ
ผู๎นํา จํานวน ๒๐ รูปหรือคน และข๎อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิธีการเก็บข๎อมูลจาก
แบบสอบถาม ๓๖๗ ชุด ทําให๎สามารถสร๎างโมเดลได๎ หลังจากแผนภาพโมเดลตํอไปนี้ 
 
 ๒. รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามหลักภาวนา ๔  
 ๒.๑ ด้านกายภาวนา 
 ผู๎วิจัยค๎นพบวํา การประชุมประจําเดือน ผู๎นํากลุํมทั้งสองกลุํมพื้นที่ศึกษา เปิดโอกาสให๎
สมาชิกมีสํวนรํวมเลือกผู๎นํา คณะกรรมการฝุายตํางๆ เป็นสิ่งแสดงให๎เห็นถึงความยั่งยืนที่จะเกิดข้ึน ใน
เรื่องของประชาธิปไตยคนในชนบทต๎องมีความรู๎เรื่องประชาธิปไตย เป็นสิ่งที่สามารถลบข๎อครหาของ
นักวิชาการที่วํา คนในเมืองตั้งรัฐบาล คนบ๎านนอกชนบทล๎มรัฐบาล เพราะวํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์มี
เรื่องการออกคะแนนเสียง ใช๎เสียงสํวนใหญํ เปิดโอกาสให๎คนในชุมชน ซึ่งคือสมาชิกทั้งหมดมีสํวนรํวม 
ผู๎นํามีความสามารถในการโน๎มน๎าวสมาชิกให๎มีความเห็นเป็นแนวเดียวกัน ซึ่งเป็นเรื่อง ความสามารถ
เฉพาะปัจเจกบุคคล ทักษะความสัมพันธ์เฉพาะตัว ผู๎วิจัยมีความคิดเห็นวํา เนื่องด๎วยเพราะความ
ศรัทธาที่มีตํอ ประธานกลุํม ผู๎นํากลุํม ที่เป็นพระสงฆ์อุทิศตัว สละความสุขสํวนตัว บริหารจัดการกลุํม
มาเป็นเวลานาน การพูด ปาฐกถาธรรม สอดแทรกธรรมะเวลาประชุมทําใหเ๎กิดผลสวํนน้ีข้ึนได๎ นํามาสูํ
การยึดมั่นในกฎระเบียบที่ทางกลุํมได๎ตั้งไว๎อยํางเครํงครัด ทําให๎เวลาฝาก กู๎ สํงเงินหุ๎น ไมํมีความเลือก
ที่รักมักที่ชัง ลําเอียงเพราะอคติ ๔ สมาชิกทุกทํานเทําเทียมกัน นั่นเป็นเพราะวํา ความมั่นใจ กล๎าคิด 
กล๎าทํา มีทัศนคติที่ดีตํอการพัฒนาชุมชน คนที่มีตําแหนํงสูงๆ ประชุมกลุํมที่มีสมาชิกมากมาย เกือบ 
๓,๐๐๐ คน ผู๎นําอยูํในที่กลางแจ๎งต๎องมีความสํารวม กาย วาจา ใจ พฤติกรรมดี เป็นไปในทางที่พึง
ประสงค์ การดื่มสุรา รํวมฉลองกับคนในชุมชนต๎องอยูํในความพอดี เข๎ากับสิ่งแวดล๎อมที่อยูํภายใน
ชุมชน เชํน ท๎อง ทุํงนา มีการสนับสนุนให๎ใช๎ปุ๋ย ที่เกษตรกร โครงการสาธิต เป็นต๎น 
 ๒.๒ ด้านศีลภาวนา  
 ผู๎วิจัยค๎นพบวํา ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ต๎องโปรํงใส ไมํทําตัวลึกลับสามารถ
ตรวจสอบได๎ การปลํอยกู๎เงิน ต๎องไมํลําเอียงตั้งอยูํในอคติ ๔ เพราะวําการลําเอียงเพราะรัก ชอบ ชัง 
กลัวนั้น หากมีเกิดข้ึนกับผู๎นําคนใดแล๎วจะทําให๎เสียการปกครอง มีความซื่อสัตย์ตํอตนเองและกลุํม
เมื่อสอนให๎คนอื่นประหยัดแล๎ว ตนเองต๎องประหยัดด๎วย เคารพกฎระเบียบหมูํบ๎านที่ตั้งข้ึนไมํดํารงตน
เป็นผู๎อยูํเหนือกฎระเบียบ  
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๒.๓ ด้านจิตตภาวนา  
 ผู๎วิจัยค๎นพบวํา ผู๎นําต๎องมีวุฒิทางอารมณ์ ไมํแปรปรวน การแก๎ปัญหาชุมชนแตํละครั้ง
นั้นต๎องมีหลักธรรมะสอดแทรกเข๎าไปด๎วย เชํน การใช๎เงินที่ได๎มาจากการประกอบอาชีพ เป็นต๎น  
จิตใจมั่นคง เช่ือในผลของการกระทําเปน็พื้นฐานเบื้องต๎นทางจติใจและการแสดงออก ความมั่นคงทาง
อารมณ์ ไมํอารมแปรปรวน สามารถอดทนตํอคําวําร๎าย นินทา เพราะวําอยูํในที่แจ๎ง ที่สูง อยูํกับ
ผลประโยชน์ คํานินทายํอมเกิดได๎ทุกเมื่อ 
 ๒.๔ ด้านปัญญาภาวนา  
 ผู๎วิจัยได๎ค๎นพบวํา ผู๎นํากลุํมต๎องมีทักษะการสื่อสารเป็นอยํางดี มีสติปัญญาไหวพริบ
สวัสดิการที่ทางกลุํมได๎ตั้งข้ึนน้ัน สามารถให๎ความมั่นคงได๎ในชีวิตได๎ในระดับหนึ่ง เชํน สวัสดิการยาม
เจ็บปุวย สมาชิกนอนโรงพยาบาล ทางกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ก็จะมีการจํายเงินสวัสดิการคืนละ ๓๐๐ 
บาท ตามอายุการเป็นสมาชิก หรือวําสวัสดิการยามจาก ก็จะมีเงินจากกองทุนฌาปนกิจศพอีก คนละ 
๑๐ บาท บวกกับจํานวน สมาชิก ๒๖๗๑ คน ก็เป็นเงินมากจํานวนหนึ่งที่สามารถนําไปใช๎จํายได๎ใน
การจัดการงานศพ หรือวําปลํอยให๎สมาชิกกู๎ไปใช๎จํายในการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญไมํต๎องรอการ
ชํวยเหลือจากทางภาครัฐ เป็นเครื่องแสดงออกซึ่งความรู๎ทางปัญญาที่สามารถประยุกต์สวัสดิการให๎
เทําเทียมกับข๎าราชการหรือคนมีฐานะในสังคม โดยที่สมาชิกจะได๎รับสวัสดิการสํวนนี้หากวํา เข๎ามา
เป็นสมาชิก รับศีล สมาทานศีล เป็นคนมีสัจจะ เมื่อสมาชิกเป็นคนมีสัจจะ ผู๎วิจัยมีความคิดเห็นวํา มี
เมื่อสัจจะแล๎ว ก็เปรียบเสมือนกับการมีศีล ๕ ข๎อ มุสาวาท รวมถึงประพฤติธรรม ในสํวนข๎อของ 
ฆราวาสธรรม ความจริงใจ การจะพูดจะคิดก็จะกลายเป็นคนที่คิดดี พูดดี ทําดี และเป็นคนดีในสังคม 
เป็นต๎น  ปลูกฝังการออมให๎เกิดข้ึนโดยเริ่มตั้งแตํเด็ก การตั้งกลุํมขึ้นมาเพื่อทํางานให๎คนในชุมชน โดย
คนในชุมชน เพื่อคนในชุมชน ซึ่งพื้นที่การศึกษาที่ผู๎วิจัยเลือกข้ึนมาเป็นต๎นแบบทั้งสองพื้นที่ เป็นพื้นที่
ที่มีการศึกษาดูงานของกลุํมมากที่สุด ผู๎นําต๎องเข๎าใจการบริหารจัดการกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ไมํมี
ความกดดันจากการบริหารจัดการภายในองค์กร สร๎างแรงกระตุ๎นให๎กับสมาชิกในชุมชน 
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ปัญญาภาวนา 
อบรมสมาชิกการใช๎เงินที่ถูกต๎อง,ผู๎นําต๎องดูแลเรื่อง
ปากท๎องไมํควรเป็นผู๎นําจิตวิญญาณอยํางเดียว ,ทํา
ประโยชน์ชุมชน,มองการณ์ไกล,การฝึกอบรมทําให๎
เกิดทักษะการทํางาน,แก๎ปัญหา 

จิตตภาวนา 
อดทนตํอคําถากถาง,พบปะพูดคุยกันทุกเดือนเป็น
การสร๎างสันติสุข,อบรมเรื่องผลของกรรม,ศึกษาจิตดี
รําเริงแจํมใส ,เรียนรู๎ทางตรงอ๎อม ,การฝึกอบรม
กํอให๎เกิดความเช่ียวชาญ,สร๎างสรรค์ผลงาน 

ศีลภาวนา 
มีกองทุนฝึกอาชีพ ,สวัสดิการเทํากันดูแลสมาชิก
ตั้งแตํเกิด,อดทนตํอความเจ็บใจ,มุํงหมายเสริมสร๎าง
กฎของกลุํม ,การพัฒนาทําให๎เกิดโครงสร๎างงาน ,
สํงเสริมความสามัคคีของชุมชน ,การศึกษาสร๎าง
ภาพลักษณ์ทีดีแกํผู๎นํา 

กายภาวนา 
รํวมแก๎ปัญหา รํวมพัฒนา,ยามเจ็บปุวย มีสวัสดิการ,
ชุมชนจะอยูํรํมเย็นเป็นสุขเพราะสํวนหนึ่งของกลุํม
สัจจะ,ตั้งอยูํได๎เพราะสมาชิกรักษากฎระเบียบ ,มี
การศึกษาทางด๎านรํางกาย,ละเว๎นสิ่งเสพติด,ดูแล
สุขภาพรํางกายตามวัย ,การศึกษาชํวยลดความ
บกพรํองในการปฏิบัติงาน,เข๎าใจบทบาทหน๎าที่ 

แผนภาพท่ี ๔.๖ องค์ความรู๎รูปแบบภาวะผู๎นําตามสถานการณ์ตามหลักภาวนา ๔ 

ภาวนา ๔ คุณลักษณะภาวะผู๎นํา 

รู ป แ บ บ ภ า ว ะ ผู๎ นํ า ก า ร

เ ป ลี่ ย น แ ป ลง ต า ม ห ลั ก

ภาวนา ๔ 
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ค าอธิบาย  
 จากองค์ความรู๎ที่ได๎จากการศึกษาเอกสารและการเก็บข๎อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพและจาก
การสัมภาษณ์ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ คณะกรรมการ ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง และผู๎เช่ียวชาญทางด๎าน
การพัฒนาชุมชน/ปราชญ์ชาวบ๎าน พระสงฆ์ผู๎เช่ียวชาญทางด๎านหลักธรรม ผู๎เช่ียวชาญทางด๎านภาวะ
ผู๎นํา จํานวน ๒๐ รูปหรือคน และข๎อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิธีการเก็บข๎อมูลจาก
แบบสอบถาม ๓๖๗ ชุด ทําให๎สามารถสร๎างโมเดลได๎ หลังจากแผนภาพโมเดลตํอไปนี้  
๓. รูปแบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ ตามหลักภาวนา ๔ 
 ๓.๑ ด้านกายภาวนา ผู๎วิจัยค๎นพบวํา ได๎รับการบอกเลํา จากผู๎ให๎ข๎อมูลสําคัญตรงกัน
หลายคนวํา เวลาสํงเงินกู๎ ที่สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์กู๎ไป มีพํอค๎าเงินกู๎คนกลางนําเงินนอกระบบ
มาให๎กู๎อัตราดอกเบี้ยร๎อยละ ๑๐-๒๐ ตํอวัน มาให๎สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ที่มีปัญหากู๎ยืมไปสํง
ต๎น และเมื่อสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์สํงคืนเงินกู๎แล๎ว ก็จะมีโอกาสโอกาสได๎กู๎ยืมเงินสวัสดิการ
เพื่อไปใช๎ในชีวิตประจําวัน และสํงคืน เงินกู๎พํอค๎าเงินกู๎นอกระบบ ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ 
คณะกรรมการกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์จึงได๎นําเงินกองทุนสวัสดิการของทางกลุํมไปให๎สมาชิกกู๎ยืมใน
อัตราดอกเบี้ยที่น๎อยกวํามาก เชํน ร๎อยละ ๒-๓ บาท เป็นเครื่องแสดงออก ถึงการรํวมกันแก๎ปัญหา 
รํวมพัฒนา ชุมชน เป็นฟันเฟืองเล็กๆ ในสังคมชนบท ที่สร๎างความยั่งยืน ทําให๎ต๎องพัฒนาทรัพยากร
ของมนุษย์ของกลุํม คือ สมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ผู๎นํามีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุํม
สัจจะสะสมทรัพย์ที่เจ็บไข๎ได๎ปุวย หรือวําสิ้นชีวิตมอบเงินสวัสดิการถึงพื้นที่ด๎วยตนเอง พร๎อมกับ
คณะกรรมการบางสํวน เป็นการให๎กําลังใจ นั่นเป็นผลของการมีสวัสดิการ ทําให๎เกิดความรักความ
สามัคคี ชุมชนจะรํมเย็นเพราะกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์เป็นสํวนหนึ่ง แตํกลุํมจะตั้ง อยูํได๎ก็เพราะวํา
สมาชิกรักษากฎระเบียบที่ทางกลุํมตั้งข้ึนมา ผู๎นําคณะกรรมการต๎องรักษาสุขภาพตามวัย ละเว๎นสิ่ง
เสพสิ่งติดเพื่อสร๎างแรงจูงใจเป็นต๎นแบบ ให๎แกํคนอื่น ผู๎นํากลุํมอื่น  การศึกษาทําให๎ชํวยลดความ
ผิดพลาดจากการทํางาน เข๎าใจบทบาทหน๎าที่ 
 ๓.๒ ด้านศีลภาวนา ผู๎วิจัยค๎นพบวํา ผู๎นําสร๎างสรรค์อาชีพเสริมให๎เกิดข้ึนภายในกลุํม 
การทําไม๎กวาด การจักสาน สินค๎าโอท็อป ที่เกื้อกูลและธรรมชาติเป็นการพัฒนาความรู๎ ความสามารถ 
ความมีฝีมือชํานาญในการอาชีพนั้นๆ เป็นปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาชีวิตอาชีพเสริมของตัวผู๎นํา ที่
พร๎อมจะถํายทอดไปสูํสมาชิกกลุํม สํวนทางอ๎อมนั่น ก็คือ สมาชิกที่มีอาชีพเป็นพํอค๎า  เมื่อถึงเวลา
ประชุมก็จะนําข๎าวของสิ้นค๎าของตนมาวางจําหนําย ในวัดที่ประชุมกลุํมเต็มไปหมด เป็นการกระตุ๎น
เศรษฐกิจให๎กับคนในชุมชน อีกด๎วย สวัสดิการของสมาชิกเทําเทียมกันทั้งหมด แม๎นวําสมาชิกจะแบํง
ออกเป็น ๓ ระดับด๎วยกัน ผู๎นําต๎องมีความอดทนเป็นเลิศ ทั้งอดทนตํอความยากลําบาก ในการ
ประกอบอาชีพของตน อดทนตํอความตรากตรํา คือ อดทนตํอภัยธรรมชาติเพราะวําพื้นที่ทั้ง ๒ เป็น



๒๘๐ 
 

พื้นที่ที่มีน้ําทํวมเป็นประจํา อดทนตํอความเจ็บใจจะเป็นสิ่งที่สูงสุดที่ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ต๎องมี
เพราะวํา การทํางานชํวยเหลือผู๎อื่น ชํวยเหลือชุมชน ต๎องโดนดําวํา ถากถาง  การศึกษาสร๎าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให๎เกิดแกํผู๎นํา การฝึกอบรมทําให๎เกิดการเข๎าใจหน๎าที่เช่ียวชาญ สร๎างสรรค์ผลงาน 
 ๓.๓ ด้านจิตตภาวนา ผู๎วิจัยค๎นพบวํา ผู๎นํา คณะกรรมการ มีความสามารถในลักษณะที่
สื่อนําความรู๎สึกและทําทีแหงํความรักใครํ ในเวลาที่สมาชิกกลุํมสจัจะสะสมทรพัย์ประสบปญัหา แสดง
ความปรารถนาดี เป็นมิตร และสร๎างความรู๎ความเข๎าใจตามความเป็นจริง ให๎คําปรึกษาแก๎ปัญหาใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน เป็นความสามารถในการสร๎างสรรค์ ทําสิ่งดีงามให๎กับกลุํม และการเข๎าถึง
จุดหมายแหํงชีวิตที่ดีงามสมบูรณ์ ซึ่งจะทําให๎เกิดความเพียร พยายาม ขยันอดทน ความรับผิดชอบ 
ความมีสติ เป็นต๎น เป็นการแสดงวิธีการแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ดี ทําให๎เกิดการพัฒนาชีวิตของสมาชิก
กลุํมไปพร๎อมกัน ผู๎นําต๎องมีการศึกษาเรื่องจิตตภาวนา ในฐานะที่กลุํมตั้งอยูํที่วัด สถานที่ปฏิบัติธรรม 
มีการเรียนรู๎อยูํเสมอ ทั้งทางตรงทางอ๎อม 
 ๓.๓ ด้านปัญญาภาวนา  
 ผู๎วิจัยค๎นพบวํา ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ทั้ง ๒ พื้นที่การศึกษา คือที่จังหวัดพิษณุโลก 
และจังหวัดกําแพงเพชร ประธานกลุํม ผู๎นํากลุํมทั้งสองพื้นที่ เป็นผู๎ที่มีความรู๎ทางวิชาการเป็นอยํางดี 
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ต๎องการที่จะศึกษาตํอในระดับปริญญาโท และที่พิเศษที่สุด คือ จบ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งสองพื้นที่ ทําให๎มีความรู๎ทางวิชาการ นํา
ความรู๎ที่สอดแทรกการใช๎ทรัพย์ตามหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช๎ ความรู๎ทางวิชาการทําให๎เกิด
ความคิดสร๎างสรรค์ไมํดํารงตนเป็นผู๎นําทางจิตวิญญาณอยํางเดียว แตํมีสํวนดูแลเรื่องความเป็นอยูํของ
ประชาชน ทําให๎กลุํมสัจจะสะสมทรพัย์กลุมํอื่นๆมีการมาดูงาน นําไปตํอยอดเกิดสัจจะสะสมทรัพย์ข้ึน
หลายพื้นที่ด๎วยกัน ผู๎วิจัยมองวํา เป็นสิ่งที่มีสํวนสําคัญสําหรับชุมชนชนบทที่กํอให๎เกิดความยั่งยืนใน
การบริหารจัดการประเทศได๎ การฝึกอบรมทําให๎เกิดทักษะการทํางาน การแก๎ปัญหา 
 สรุปวํา ผู๎นําการเปลี่ยนแปลงตามหลักภาวนา ๔ เป็นบุคคลที่มีความต๎องการที่จะพัฒนา
ชุมชน ของตนเองให๎เข๎มแข็ง ซึ่งเกิดจากแรงกดดันจากงานที่ต๎องการให๎กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ของตน
มีความเทําเทียมหรือวําดีกวํากลุมํอื่นๆ หรือ สวัสดิการเทําที่จะพึงมีได๎ โดยสร๎างแรงจูงใจให๎คําปรึกษา
โดย ที่คนจะเปลี่ยนแปลงให๎ความศรัทธา รํวมมือรํวมใจกันประพฤติ และมีการสร๎างสร๎างสรรค์อาชีพ
เสริมทั้งทางตรงและทางอ๎อมแบบไมํรู๎ตัวให๎แกํคนในชุมชน เกิดการประพฤติเป็นสัมมาอาชีวะ ซื่อสัตย์
สุจริต และมีความคิดสร๎างสรรค์ที่เกิดจากความรู๎ทางวิชาการที่ตนเองได๎ศึกษาตํอยอดเพิ่มข้ึนจาก
การศึกษาทางธรรม ทางโลก 
 

 



๒๘๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๔.๗ องค์ประกอบผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย ์

ด ารงตนเป็น

ตัวอย่าง 

ท าประโยชนแ์ก่

สังคมได ้

รูป แบ บ ภ าวะผู้ น า ต าม
สถานการณ์ 
ตามหลักภาวนา ๔ 

รู ป แ บ บ ก า ร
เสริมสร้างภาวะ
ผู้น า กลุ่ ม สัจจ ะ
สะสมทรัพย์เพื่อ
พั ฒ น า ชุ ม ช น
ย่ังยืน ภาคเหนือ
ต อ น ล่ า ง  ต า ม
หลักภาวนา ๔ 

ภาวนา ๔  

รูปแบบภาวะผู้น าเชิง

พฤติ ก รรมต ามหลั ก

ภาวนา ๔ 

รูปแบบภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงตามหลัก

ภาวนา ๔ 

แผนภาพท่ี ๔.๗ Sakol Model ภาวะผู๎นําแหํงการพฒันา

ชุมชนยน 



๒๘๒ 
 

 ความสําเร็จในการตั้งกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่บางพื้นที่การศึกษามีอายุกวํา ๑๐ ปีนั้น 
ความสําเร็จในการจัดต้ัง ผู๎วิจัยพิจารณาวํา ประสิทธิผลการทํางานเป็นทีม ผลการปฏิบัติงานของผู๎นํา 
คณะกรรมการฝุายตํางๆ การเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ ความยึดมั่นผูกพันกับกลุํมของตนที่เป็น
เสมือนสวัสดิการทางชุมชนที่เข๎าถึงได๎ คณะกรรมการพึงพอใจแม๎วําไมํได๎รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือน
มากมาย ประกอบกับการมีจิตวิญญาณที่หวงแหนกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ของตน ผู๎วิจัยสรุปได๎วํา องค์
ความรู๎ ภาวะผู๎นํา ๘ องค์ประกอบนี้สามารถนําไปใช๎ศึกษา และประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาภาวะผู๎นํา
ของผู๎นําหลายๆ องค์กร หรือหลายๆ บริบทได๎ ซึ่งผู๎วิจัยจะได๎นําเสนอองค์ความรู๎เป็นลําดับไป ดังนี้ 

การด ารงตนเป็นตัวอย่าง 
 ผู๎วิจัยค๎นพบวํา ผู๎นําต๎องมีจิตสํานึกหวงแหนในเรื่องของการสร๎างคุณภาพเป็นตัวอยํางที่
ดี สร๎างผลงานให๎ยอดเยี่ยมแกํผู๎นําคนอื่นๆ มีการรักษาคําพูด พูดและทําในสิ่งเดียวกัน กับการกระทํา 
ปฏิบัติตามสัญญา ยึดมั่นในศีลธรรม คือสัจจะ มีคุณธรรมในการทํางานรํวมกันกับผู๎อื่นซึ่งมาจากตําง
หมูํบ๎าน และมีการดําเนินงานหรือทํางานอยํางโปรํงใส ตรวจสอบได๎ และมีความซื่อสัตย์ตํอผู๎อื่น 

อดทนต่อความถากถาง 
 ผู๎วิจัยค๎นพบวํา ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ การทํางานกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ เป็นการ
ทํางานเพื่อสํวนรวม สิ่ งที่สําคัญที่สุดคือความอดทนต๎องกล๎าให๎ สมาชิกดํา ต๎องกล๎าให๎เขา
วิพากษ์วิจารณ์ ต๎นไม๎ที่ตัดมาไมํได๎เอากระพี้ออก ก็จะไมํรู๎วําไม๎ดีหรือไมํดี ไม๎ดีต๎องมีแกํนถึงจะอยูํได๎
นาน ดังนั้นผู๎นําต๎องให๎สมาชิกกลุํมวิพากษ์วิจารณ์ได๎ เหมือนต๎นไม๎โดนถากแล๎วเจอแกํน กลุํมก็อยูํได๎
นาน แตํถ๎าโดนถากแล๎วก็มีแตํไส๎ต๎นไม๎ก็ล๎มเร็ว สมาชิกในชุมชนก็เหมือนกันถ๎าใครพูดอะไรไมํได๎ใคร
ถากถางไมํได๎ก็ทํางานหรือวําเป็นสมาชิกกลุํมไมํได๎ ผู๎นําต๎องมีความอดทนข๎อนี้ 
 โปร่งใสเรื่องบัญชี รวมถึงตัวผู้น า 
 ผู๎นําต๎องประพฤติตน ดํารงตนโปรํงใส ไมํร่ํารวยผิดปกติเหมือนนักการเมือง ติดตํอ
ประสานงานเพื่อขอพบ ปรึกษาหารือเรื่องตํางๆ นอกจากเรื่องกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ได๎ ผู๎นํากลุํม
สัจจะสะสมทรัพย์จะมีความพิถีพิถันกับการทํางานในวันประชุมประจําเดือน ที่มีการสํงเงินต๎น เงินกู๎ 
เงินหุ๎นมาก และจํายสวัสดิการมากเป็นพิเศษเพราะวําหากเกิดการผิดพลาดข้ึนมานั้นเหมือนกับวํา 
เป็นการสร๎างความสญูเสียให๎กับกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ของตนให๎เสียหาย ซึ่งกวําจะเรียบร๎อยจากการ
ตรวจสอบบัญชีนั้น บางครั้งเป็นเวลากวํา สองทุํม หรือสามทุํม เพื่อให๎งานมีคุณภาพ เป็นการแสดงให๎
เห็นถึงการทํางานอยํางมีคุณภาพในการให๎บริการ 
 เจ็บเยี่ยมไข้ตายเยี่ยมผี 
 ผู๎นําต๎องแสดงออกถึงความรัก เมตตา ตํอสมาชิกกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ ต๎องถามไถํ
สารทุกข์สุกดิบ ของคนในครอบครัว เมื่อสมาชิกเจ็บปุวยต๎องไปเยี่ยม หรือเสียต๎องไปเยี่ยมงานศพ 
เป็นกลยุทธ์สร๎างความศรัทธาให๎เกิดแกํผู๎นํา 



๒๘๓ 
 

 สิ่งที่กลําวมาทั้งหมดนั้น การดํารงตนเป็นตัวอยําง การอดทนตํอคําถากถาง มีความ
โปรํงใสเรื่องบัญชี รวมถึงตัวผู๎นํา เวลาสมาชิกเจ็บปุวยไปเยี่ยมเยียน เสียชีวิตไปรํวมงานศพ สิ่งที่ผู๎วิจัย
นําเสนอมาทั้งหมดนี้เป็นการนําผลวิจัยเชิงคุณภาพมาสร๎างเป็นองค์ความรู๎ สํวนหัวข๎อเรื่อง การกล๎า
ตัดสินใจและประกาศข๎อตกลง มีจิตใจมั่นคงในการบริหารกลุํม มองการณ์ไกล  ทําประโยชน์แกํสังคม 
สี่อยํางที่กลําวมานี้เป็นผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ผู๎วิจัยได๎นําสํวนที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด ของคุณลักษณะ
ภาวะผู๎นําด๎านตํางๆ ที่สามารถนํามาพัฒนาตํอยอดได๎สร๎างเป็นองค์ความรู๎ จะได๎นําเสนอดังตํอไปนี้ 

กล้าตัดสินใจและประกาศข้อตกลง 
กลุํมที่ดําเนินการมาได๎เป็นระยะเวลาไมํต่ํากวํา ๑๐ ปี มีปัญหานานัปปการ แตํสิ่งที่ทํา

ให๎กลุํมอยูํรอดและดํารงมาได๎สํวนหนึ่งเป็นเพราะการกล๎าตัดสินใจและประกาศข๎อตกลง เวลาประชุม
กลุํม ประจําเดือนหรือวําประจําปี 

มีจิตใจท่ีมั่นคงในการบริหารกลุ่ม 
อารมณ์ที่มั่นคงแม๎นวําถูกกระทบจากสิ่งที่ไมํพอใจ หรือถูกใจผู๎นําต๎องมีจิตใจที่มั่นคงใน

การบริหารกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ทางด๎านนี้ เพราะการที่ต๎องอยูํกับสมาชิก ซึ่งมีจํานวนมาก เวลา
ทํางานต๎องประสบพบกับปัญหาตํางๆ 

มองการณ์ไกล 
 ผู๎วิจัยค๎นพบวํา ผู๎นํากลุํมสัจจะสะสมทรัพย์จะมีวิสัยทัศน์ หรือมีเปูาหมายที่กว๎างไกล 
คํานึงถึงผลประโยชน์สํวนตน และสํวนรวมที่จะได๎รับหากวําการจัดตั้งกลุํมสัจจะสะสมทรัพย์สําเร็จ 
โดยแสดงให๎เห็นวํามีเปูาหมายที่กว๎างไกล มีความสามารถในการรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงของชุมชน 
สังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ มองการณ์ไกล และมีความคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นผู๎มีความสามารถในการ
วางแผน มีการดําเนินการหรือมีการทํางานอยํางเป็นระบบสามารถวิเคราะห์ ประเมิน และหาวิธีการ
หรือการทํางานภายใต๎สภาพแวดล๎อมชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการเอาชนะ
อุปสรรค และความไมํแนํนอนเพื่อนําไปสูํวิสัยทัศน์หรือเปูาหมายที่ตั้งไว๎ 
 ท าประโยชน์แก่สังคม 
 สุดท๎ายผู๎นํา ต๎องเป็นผู๎ที่มุํงทําประโยชน์ให๎กับชุมชนสังคม ไมํมุํงประโยชน์ตนเป็นหลัก 
มุํงประโยชน์สํวนรวมคือการกินดีอยูํดี ของประชาชน คนในชุมชน คนเป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนา
ชุมชนให๎ยั่งยืน กลุํมสัจจะสะสมทรัพย์ที่สร๎าง รวมทั้งผู๎นํา คณะกรรมการ ต๎องเป็นต๎นแบบของการ
เสียสละให๎สมาชิกคนในชุมชน เป็นตัวอยํางให๎กลุํมอื่น ตําบลอื่นนําไปปฏิบัติ 
 



 
 
 

บทท่ี ๕ 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุม
ยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง” ซึ่งใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research) 
ระหว่างวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research)และมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน  ภาคเหนือตอนล่าง ๒) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะ
ภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง  และ ๓) เพื่อน าเสนอ
รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อการพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนล่าง 
ตามหลักภาวนา ๔ โดยศึกษารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชน
ยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง โดยแยกประเด็นในการวิเคราะห์ออก ตามวัตถุประสงค์ ตามล าดับหัวข้อ 
ดังนี ้

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนา
ชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนล่าง ผู้วิจัยสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 

๕.๑.๑ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

การเสนอผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะท าการเสนอผลการวิจัยโดยการตอบค าถามการ
วิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย ๓ ข้อโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  

ส่วนท่ี ๑ เพ่ือศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพ่ือพัฒนาชุมชน
ยั่งยืน  ภาคเหนือตอนล่าง 

ปัญหาที่ต้องการทราบคือ คุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสจัจะสะสมทรัพยเ์พื่อพฒันา
ชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนล่าง สรปุผลได้ดังนี ้
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๑. คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมตามหลักภาวนา ๔   
 คุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสะสมทรัพย์ ผู้น าต้องมีความสามารถสูง มีสติปัญญา
ไหวพริบปฏิภาณดีและมีสมรรถนะในการท างาน ต้องมีความสามารถในด้านการสื่อสารเป็นอย่างดี 
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี รวมทั้งต้องเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวม คือ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ รวมทั้งการ
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงานดี ทักษะทางสังคมเป็นอีกหนึ่งส่วน และวิสัยทัศน์
ของตนที่มองเห็นภาพอนาคตข้างหน้า ของกลุ่มว่าจะด าเนินไปอย่างไรในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง 
ภาพลักษณ์ของผู้น าที่ต้องอยู่บนทรัพย์สิน คือ เงิน ผลประโยชน์ ต้องออกมาดี นอกจากนั้นยังต้องมี
ความสามารถในการติดต่อประสานงาน กับหน่วยงาน ต่างๆ มีจิตอาสา และความเสียสละความสุข
ส่วนตน และวิสัยทัศน์ต้องประกอบด้วยความซื่อสัตย์และความยุติธรรม มีวินัย มีความมั่นใจในตนเอง 
มีความรับผิดชอบ มีความอดทนอดกลั้น รวมทั้งความคิดเชิงสร้างสรรค์  มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มี
เปูาหมายการด าเนินของกลุ่มที่ชัดเจนและทิศทางมีทักษะทางสังคมดีมีความยึดหยุ่นสูง ในการ
ออมชอมเวลาที่สมาชิกมีปัญหาในการส่งหุ้น เงินที่กู้ไปจากกลุ่ม แต่มุ่งองค์กร คือ กลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์ของตนที่ตั้งข้ึน โดยยึดวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กลุ่มตั้งข้ึน ตลอดจนระเบียบข้อบังคับของ
กลุ่มเป็นหลักมีความมุ่งมั่นให้ได้งานตามเปูาหมายที่วางไว้ในแต่ละเดือน จะให้ความส าคัญในเรื่องที่
เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่าความต้องการส่วนตัว อ านาจหน้าที่ ที่ทางกลุ่มได้ตั้งข้ึน  
 รวมทั้งการเตรียมความพร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์ เริ่มมีการริเริ่มท าสิ่งใหม่ๆ เพื่อเตรียมพร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น  
การเริ่มน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ ตลอดจนข่าวสาร มีมุมมองใหม่ๆ  สร้างจุดขาย เช่น พื้นที่วิจัย
จังหวัดพิษณุโลก ผู้น ากลุ่มมีการเดินทางเผยแผ่แนวคิดการจัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ให้แก่พระ
สังฆาธิการเวลามีการอบรม พระสังฆาธิการระดับประเทศ การใช้กระแสสังคม ในอินเตอร์เน็ต เพื่อ
การประชาสัมพันธ์ กล้าคิด กล้าท า พร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง ยอมรับสิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามา
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาเรียนรู้ และเข้าใจบริบทที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ของสังคมได้ดี ปรับตัวได้ดี เวลาเข้าสังคม บุคลิกภาพที่เหมาะสมวางตัวเหมาะสมดี กิริยามารยาทดี 
วาจาถ้อยค า เป็นค าบ้านๆ ที่บ่งบอกถึงความจริงใจ ไม่เสแสร้งแกล้งท าซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะตน 
เป็นสิ่งที่เรียกว่า พรสวรรค์ ผลงานที่ชัดเจน ความสามารถในการสื่อสารมีความสามารถในการครองใจ
คน และจิตใจดีโอบอ้อมอารี มีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน โดยใช้ศรัทธาจากผู้น ากลุ่มซึ่งเป็น
พระสงฆ์ก่อน เริ่มจากการท าศรัทธา ไม่ให้ตกไปในการครองเพศบรรพชิตมีผลต่อการเรียกศรัทธาใน
การเป็นผู้น ากลุ่ม 
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 ๑.๑ ด้านกายภาวนา  
 กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ทั้งสองพื้นที่การศึกษาน้ัน เกิดข้ึนเพราะวิสัยทัศน์ของผู้น า ตั้งข้ึน
มาเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนให้อยู่ดี กินดี เข้าถึงสวัสดิการของชุมชน แต่กระแสบริโภคนิยม ทุน
นิยม ท าให้คนในพื้นที่นั้น บางคนหลงมัวเมา ติดอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าเทียม เช่น ต้องมีรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เหมือนเพื่อนบ้าน ซึ่งบางทีความต้องการเหล่าน้ีท าให้ต้องกู้หนี้ยืมสิน เงินนอกระบบ 
จากการลงพื้นที่ทั้งการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปรมิาณ ท าให้พบเห็น การบอกเล่าจากผู้ใหข้้อมลู
ส าคัญเกี่ยวกับการกู้เงินจากกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ไปใช้หนี้นอกระบบบ้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้น า
ต้องทันสถานการณ์การปล่อยเงินกู้ ต่างๆผู้น ากลุ่ม คณะกรรมการต้องมีความรอบคอบ ถามไถ่ 
พิจารณา อย่างรอบคอบ แสดงให้เห็นว่า เป็นความเมตตาปรากรุณา ต่อสมาชิก เพื่อนร่วมชุมชน
แสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อ ดังสุภาษิตโบราณว่า ไม่ใช่ชาติใช่เช้ือ แต่ถ้าเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมา 
ไม่ใช่ชาติ ใช่เช้ือ แต่ถ้าไม่เอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในปุา  การที่ชุมชนจะมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้นั้น
ผู้วิจัยมองว่า ประชาชนในชุมชนจะมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้นั้น ประชาชนต้องการมีการกินดีอยู่ดี  
เป็นอันดับแรก จากนั้น เมื่อมีความกินดีอยู่ดี ครอบครัวอยู่เป็นสุข การประกอบอาชีพอาชีพการงาน ก็
จะเป็นการงานที่ไม่มีโทษ เช่น การค้าขาย ยาเสพติด การลักลอบค้าขายของปุา การบุกรุกผืนปุา
สาธารณะ เป็นต้น การที่ทางกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ด าเนินการแบบนี้เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่า หากสมาชิก
ต้องการที่จะกู้เงิน อยากได้เงินเป็นทุนประกอบอาชีพต้อง เข้ามาเป็นสมาชิกรักษาศีล ๕ รักษาสัจจะ 
ก่อน ชุมชนก็จะได้รับการพัฒนา ทางกาย มีสวัสดิการ ทางสังคม ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย ทางจิตใจก็
ได้รับการพัฒนาด้วยธรรมะหลักศีล ๕ โดยมีธรรมะข้อปฏิบัติขัดเกลาจิตใจนั่นก็คือ สัจจะ ความจริงใจ 
ต่อเพื่อนร่วมชุมชนไม่คดไม่โกง ท างานด้วยความจริงใจ ซื่อตรงต่อหน้าที่ ซื่อตรงต่อธรรมชาติ คือ 
สิ่งแวดล้อมในชุมชนตนเอง มีความรักหวงแหน ผู้วิจัยพิจารณาว่า ความยั่งยืนของชุมชนสามารถ
พัฒนาให้มั่นคงได้ก็เพราะจุดเริ่มต้นตรงนี้น่ันเอง 
 นอกจากประเด็นดังกล่าวแล้วด้านกายภาวนา ผู้วิจัยมองว่าผู้น าร่างกายต้องพร้อมที่จะ
ท างานช่วยเหลือผู้อื่น คือคนในสังคม มนุษย์สัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างต้องดี น่าเช่ือถือ เช่น เห็นก็น่า
เข้าไว้ใจ เข้าใกล้ก็น่าเช่ือถือ เป็นต้นการได้อยู่ท างานกับเพื่อนร่วมงาน สิ่งส าคัญที่สุด ผู้น าต้องปรับตัว
ให้เข้ากับผู้ใต้บังบังคับบัญชา มีความสามารถรอบรู้การงาน เรียกได้ว่า อยู่สูงมองเห็นใกล้ อยู่ใกล้มอง
เห็นชัดหมายความว่า ต้องเข้าใจงานกระจายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และประการส าคัญต้องเป็น
ตัวอย่างที่ดี นั่นก็คือ ไม่เป็นคนพาล ที่เบียดเบียนคนในชุมชน คือตั้งอยู่ในอคติ ส่วนตัว มีความตั้งใจที่
จะด ารงตนรักษากลุ่มสจัจะสะสมทรพัย์ให้ด าเนินไปเพือ่ให้กลุ่มเป็นทีพ่ึ่ง ทางสวัสดิการชุมชน ไว้พึ่งพา
ยามยากไม่ต้องหวังพึ่งการรักษาประกันโฆษณาชวนเช่ือต่างๆ ทางทีวีนอกจากนั้นความประพฤติทาง
กายก็ส าคัญ การประพฤติตนอยู่ในสิ่งที่ท าให้ชาวบ้านชุมชน เห็นเป็นตัวอย่างเช่นการด ารงชีวิต อยู่ใน
ความพอเพียง ไม่หลงใหลไปกับสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าเทียม ความซื่อสัตย์สุจริตก็เป็นเรื่องส าคัญ เพราะ
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เป็นการท างานอยู่กับเงินของชาวบ้าน ซึ่งคนเหล่าน้ันก็คือ คนในชุมชนรวมถึงญาติมิตรของตน  และ
สิ่งส าคัญกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตั้งอยู่ในพื้นที่วัด การติดสุรา ยาเมา ต้องเป็นพื้นที่สีขาว หมายถึง 
พื้นที่แห่งการรักษาศีลดังปณิธานช่ือของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ค าว่า “สัจจะ” ตีความหมายได้หลาย
อย่าง เช่น การมีสัจจะ คือไม่พูดปด  หรือความจริงใจซึ่งหมายรวมถึงศีลข้อที่ ๔ เพราะว่า คนที่รักษา
ค าพูด ค าสัตย์ได้แล้วนับว่าเป็นคนดี ที่คิดดี และจะกระท าสิ่งที่ดีงาม ดังพุทธพจน์ที่ว่า สัจจัง เว อมตา 
วาจา ค าจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตาย การที่ผู้น าพูดอย่างไร ท าได้อย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่จะเพิ่มน้ าหนักแห่งค าพูด
ได้มากน ามาซึ่งความศรัทธา ต่อผู้น าคนน้ัน เพราะหากเป็นคนไม่รักษาสัจจะ ความจริงใจ ความสัตย์
แล้ว ก็จะนับว่าเป็นคนพูดปด คนไม่จริงใจต่อผู้อื่น เป็นคนไม่ดีดังพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่า คนพูดเท็จ 
ไม่ท าช่ัว ย่อมไม่มี พฤติกรรมของผู้น าที่ดี ถือได้ว่าเป็นช่องทางให้จิตใจพัฒนา และช่วยให้ปัญญางอก
งาม อย่างน้อยต้องพัฒนาพฤติกรรมคุณลักษณะภาวะผู้น าทางด้านกายภาวนา ก่อนที่เป็นไปโดยไม่
เบียดเบียน แต่เป็นพฤติกรรมที่สร้างสรรค์เกื้อกูลโดยต้องเน้นพฤติกรรมทั่วไป ต้องให้ความส าคัญแก่
พฤติกรรมทางด้านกาย 
 ๑.๒ ศีลภาวนา  
 ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมตามหลักภาวนา ๔ นั้น ด้านศีลภาวนา หมายถึง การที่ผู้น ากลุ่ม
สัจจะสะสมทรพัย์มีการพัฒนาทางด้านความประพฤติ คือ ความซื่อตรง ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย คือ การ
เคารพกติกาของกลุ่มที่ตั้งข้ึนเพื่อเน้นหนักเรื่องสัจจะความประพฤติเป็นหลักซึ่งเมื่อเข้ามาเป็นสมาชิก
แล้ว ก็เข้าถึงหลักธรรมที่ทางกลุ่มได้ตั้งข้ึน เป็นการเข้าทางประตูพระรัตนตรัยไปทางอ้อม เป็นการชัก
น าให้คนประพฤติปฏิบัติธรรมโดยใช้หลักธรรมทางศาสนา และภูมิปัญญาพื้นบ้านอันเป็นผลมาจาก
ความเข้มแข็งของระบบย่อยของโครงสร้างทางสังคม ที่ยึดเหนี่ยวผูกพันกันเหนียวแน่นแบบเครือญาติ
และเพื่อนบ้าน ผสมผสานเข้ากับความเช่ือศรัทธาในหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา เรื่องของค าว่า 
“สัจจะ”ซึ่งตีความหมายได้หลายอย่าง เป็นหลักประกันความร่วมมือ ความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม 
จริยธรรม ส่วนในเรื่องสัจจะ เป็นธรรมะข้อไหน ผู้วิจัยพิจารณาว่า ในหลักธรรมได้กล่าวถึง ค าว่า 
“สัจจะ” คือ ความจริงและเป็นจริงใจที่มีต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลัง นับว่าเป็น
ธรรมะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ค าท้ายที่ว่า “ทรัพย์”นั้น โดยความเข้าใจทรัพย์คือวัตถุสิ่งของ ที่มี
มูลค่าเป็นเงินแต่ทรัพย์ที่มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีที่มีความหมายว่า เครื่องปลื้มใจ ดังจะเห็นได้ว่า 
คนในชุมชนยอมท างานบางอย่างก็เพื่อให้ผู้อื่นยกย่องสรรเสริญ บางคนเสียสละแม้จะท าแบบปิดทอง
หลังพระ ก็เพราะมีความอิ่มใจจากการให้เป็นต้น ดังนั้น การสะสมทรัพย์จึงไม่ใช่การสะสม “เงิน”แต่
เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการสะสมความภาคภูมิใจ สะสมบุญ สะสมความดีงาม เป็นต้น กลุ่มสัจ จะ
สะสมทรัพย์น้ันเมื่อมีการท าดีแล้ว กลุ่มจะไม่ทอดทิ้ง จะช่วยเหลืออุ้มชูกันจะให้โอกาสแก่คนทุกคน
นอกจาน้ียังเป็นคุณธรรมที่กินได้ตั้งแต่ในครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน (ได้ประโยชน์ตั้งแต่แรกเกิดจน
ตาย) คือ ครบวงจรชีวิตจากวิธีการจัดสวัสดิการของกลุ่มนั่นเอง ช้ีให้เห็นว่า เมื่อมีการสะสมกันมาถึง
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ระดับหนึ่งแล้วเงินปันผลของกลุ่มก็จะสามารถน าไปสู่กองทุนสวัสดิการ ดังนั้น คนแก่ที่ไม่สามารถหา
เลี้ยงชีพได้แล้วไม่มีญาติพี่น้องแล้ว ก็สามารถอยู่ในกลุ่มได้โดยอาศัยเงนิปันผลทีไ่ด้ตอนสิ้นปีสะสมกลับ
เข้าไปในกลุ่มอีกได้ และคนแก่คนนั้นก็ยังได้รับการดูแลจากกลุ่ม คือ กองทุนสวัสดิการ เมื่อเจ็บปุวยก็
มีค่ารักษาพยาบาลจนถึงวันตาย ก็มีคนที่คอยช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ด้วยการท า
ฌาปนกิจศพและคืนเงินที่สมาชิกสะสมไว้ครบทุกบาท   
 ๑.๓ ด้านจิตตภาวนา 

 คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมตามหลกัภาวนา ๔ ของกลุ่มสัจจะสะสะสมทรัพย์ใน
พื้นที่ ทั้ง ๒ แห่ง ผู้น าต้องมีความสามารถสูง มีสติปัญญาไหวพริบปฏิภาณดีและมีสมรรถนะในการ
ท างาน ต้องมีความสามารถในด้านการสื่อสารเป็นอย่างดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี รวมทั้งต้องเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม คือ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ รวมทั้งการมีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีทักษะในการติดต่อ
ประสานงานดี ทักษะทางสังคมเป็นอีกหนึ่งส่วน และวิสัยทัศน์ของตนที่มองเห็นภาพอนาคตข้างหน้า 
ของกลุ่มว่าจะด าเนินไปอย่างไรในทา่มกลางการเปลี่ยนแปลง ภาพลักษณ์ของผู้น าทีต่้องอยู่บนกองเงิน 
ผลประโยชน์ ต้องออกมาดี นอกจากนั้นยังต้องมีความสามารถในการติดต่อประสานงาน กับ
หน่วยงาน ต่างๆ มีจิตอาสา และความเสียสละความสุขส่วนตน และวิสัยทัศน์ต้องประกอบด้วยความ
ซื่อสัตย์และความยุติธรรม มีวินัย มีความมั่นใจในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความอดทนอดกลั้น 
รวมทั้งความคิดเชิงสร้างสรรค์  มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีเปูาหมายการด าเนินของกลุ่มที่ชัดเจนและ
ทิศทางมีทักษะทางสังคมดี มีความยึดหยุ่นสูง ในการออมชอมเวลาที่สมาชิกมีปัญหาในการส่งหุ้น เงิน
ที่กู้ไปจากกลุ่ม  
 แต่มุ่งองค์กร คือ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของตนที่ตั้งข้ึน โดยยึดวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่กลุ่มตั้งข้ึน ตลอดจนระเบียบข้อบังคับของกลุ่มเป็นหลักมีความมุ่งมั่นให้ได้งานตาม
เปูาหมายที่วางไว้ในแต่ละเดือน จะให้ความส าคัญในเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่าความ
ต้องการส่วนตัว อ านาจหน้าที่  ที่ทางกลุ่มได้ตั้งข้ึน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง คุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เริ่มมีการริเริ่มท าสิ่งใหม่ๆ เพื่อ
เตรียมพร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่นการเริ่มน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ ตลอดจน
ข่าวสาร มีมุมมองใหม่ๆ  สร้างจุดขาย เช่น พื้นที่วิจัยจังหวัดพิษณุโลก ผู้น ากลุ่มมีการเดินทางเผยแผ่
แนวคิดการจัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ให้แก่พระสังฆาธิการเวลามีการอบรม พระสังฆาธิการ
ระดับประเทศ การใช้กระแสสังคม ในอินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์ กล้าคิด กล้าท า พร้อมที่จะ
ยอมรับการเปลีย่นแปลง ยอมรับสิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามาเข้าใจการเปลีย่นแปลงของโลกเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
เรียนรู้ และเข้าใจบริบททีเ่ปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของสงัคมได้ดี ปรับตัวได้เวลาเข้าสังคม บุคลิกภาพที่
เหมาะสมวางตัวเหมาะสม กิริยามารยาทดี วาจาถ้อยค า เป็นค าบ้านๆ ที่บ่งบอกถึงความจริงใจ ไม่เส
แสร้งแกล้งท าซึ่งเปน็คุณลักษณะเฉพาะตน เป็นสิ่งที่เรียกว่า พรสวรรค์ ผลงานที่ชัดเจน ความสามารถ
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ในการสื่อสารมีความสามารถในการครองใจคน และจิตใจดีโอบอ้อมอารี มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
บริหารงาน โดยใช้ศรัทธาจากผู้น ากลุ่มซึ่งเป็นพระสงฆ์ก่อน เริ่มจากการท าศรัทธา ไม่ให้ตกไปในการ
ครองเพศบรรพชิตมีผลต่อการเรียกศรัทธาในการเป็นผู้น ากลุ่ม  
 ๑.๔ ด้านปัญญาภาวนา  

ต้องมีวิธีที่จะปฏิบัติความรู้ที่ตนมีต่อกลุ่ม ใช้ความรู้ที่มี และต้องมีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ดับทุกข์เป็น ต้องเป็นผู้รู้ข่าวสาร รู้อาการคาดการณ์ในอนาคต ที่เรียกว่า
วิสัยทัศน์  น าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต และกิจการทั้งหลายของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
และสามารถถ่ายทอดข่าวสารที่ตนเองได้รับมา จากหนังสือ บุคคล และสื่อสิ่งอื่นๆ กลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์เป็นกลุ่มที่ก่อตั้งโดยชาวบ้าน ในชุมชนชนบทบ้านนอก มีพระสงฆ์ด ารงต าแหน่งเป็นประธานที่
ปรึกษาบ้าง เป็นประธานกลุ่มบา้ง ดังนั้นคณะกรรมการฝุายต่างๆ จึงเป็นคนในชุมชนไม่ต้องการคนที่มี
ความรู้มาก ปริญญาตรี ครูที่เกษียนราชการ แต่ต้องการคนที่ไว้วางใจ ได้มีความรักหวงแหนในชุมชน 
ดังค าพูดที่สะท้อนให้เห็นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และมีกฎที่สังคมยอมรับกันในกลุ่ม คือ การลงโทษทาง
สังคม สิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง ความสะดวกสบายด้วยระบบเทคโนโลยี ก็มีส่วนเป็นความต้องการ 
แต่ว่าความต้องการที่จะใช้ก าลังคนให้มีส่วนร่วมในการท างาน คือ คนในชุมชน โดยการมีส่วนร่วม 
ของคนในชุมชนเป็นความต้องการของคนในชุมชนมากกว่า ดังนั้น สิ่งที่จ าเป็นในการพัฒนาชุมชนให้
ยั่งยืน ผู้น าต้องมีการแสวงหาความรู้ เพิ่มเติม เพิ่มความรอบรู้น าความรู้เหล่านั้นมาใช้พัฒนากลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ โดยการศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนา แหล่งความรู้ของการศึกษาปัจจุบันเปิด
กว้างมาก เช่น การศึกษาทางคณะสงฆ์ มหาวิทยาลัยสงฆ์ ที่มีห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัย
สงฆ์ วิทยาเขต เหมาะสมกับผู้น าที่ส่วนใหญ่ เป็นพระภิกษุมาก่อน รวมถึงเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมถึงส่งเสริมให้คณะกรรมการ ได้มีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มเติม 
การศึกษาดูงานกลุ่มอื่นก็มีส่วนท าให้คณะกรรมการ ผู้น า ได้น าความรู้จากการดูงานกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์กลุ่มอื่น มาพัฒนาต่อยอดข้ึนไปอีก นอกจากนั้น เมื่อมีการพัฒนาเพิ่มข้ึนดังที่กล่าวมานี้ ชุมชน
อื่นๆก็จะได้น าไปด าเนินการโดยน าข้อมูลของกลุ่มที่พัฒนาแล้ว เป็นกรณีศึกษา การพัฒนาชุมชนที่
ยั่งยืนที่เกิดจากกลุ่มสจัจะสะสมทรพัย์ สวัสดิการชุมชน ที่มีตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็จะมีข้ึน เจริญข้ึน 
อย่างมั่นคง การตัดสินใจของผู้น าจะด าเนินการใดๆ ของกลุ่มนั้นต้องยึดหลักประชาธิปไตย คือ มีการ
ฟังเสียงส่วนใหญ่ที่ประกอบพร้อมไปด้วยความชอบธรรม ยุติธรรมมุ่งการบริหารงานเพื่อส่วนรวมของ
กลุ่ม ผู้น าแบบนี้มีทัศนคติต่อสมาชิกกลุ่ม คณะกรรมการ ผู้ร่วมงานตรงกันข้ามกับผู้น าแบบแบบ
อ านาจนิยม หรืออื่นๆ ซึ่งผู้น าแบบอ านาจนิยมจะยึดตนเองเป็นหลักศูนย์กลางของอ านาจในการสั่ง
การทั้งมวลจะอยู่ที่ผู้น า เพราะผู้น าเช่ือว่า ภารกิจการงานต่างๆจะส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความรู้
ความสามารถของตัวผู้น าและประสบการณ์ 
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 ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ที่ผู้วิจัยวิเคราะห์ สรุปว่า เป็นภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมที่เป็น
แบบประชาธิปไตยนั้น เพราะว่า กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์น้ันต้องอาศัยสมาชิก ถึงจะบรรลุเปูาหมายได้
ด้วยความร่วมมือของทุกฝุาย ทุกความเห็นหรือการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนเป็นสิ่งที่มีค่าและยัง
ประโยชน์มหาศาลแก่กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ดังนั้นผู้น ากลุ่มสัจจะสะสะสมทรัพย์นั้นเวลาประชุม
ประจ าเดือนหรือว่าประชุมประจ าปีเป็นต้น จะเปิดโอกาสให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา คือคณะกรรมการ 
สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เข้าพบ หรือว่าแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อ
ก าหนดเปูาหมาย และวิธีการด าเนินงานตามแนวทางวัฒนธรรมของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ที่ตั้งข้ึน 
และผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมนั้น ต้องชักพาองค์กรให้เคลื่อนไหวหรือ
กระท าการไปสู่เปูาหมายของกลุ่มที่มีกฎระเบียบ เปูาหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน  และต้องกล้าตัดสินใจ มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา รวมถึงมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง และเป็นผู้มี
มีความสามารถในการวางระบบการท างานจัดคนให้เหมาะสมกับงาน ตามคณะกรรมการฝุายต่างๆ 
สามารถในการจัดวางระบบการท างาน เหมือนกับว่า ยืนอยู่ที่สูง มองเห็นคนข้างล่าง อยู่ใกล้มองเห็นที่
ไกล อยู่ไกลมองเห็นชัด หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มองอย่างนก และท างานเหมือนกับมด ปลวกที่คลุก
คลีทั่วหมวดงาน เอากายใจและส่วนที่สูงสุด คือสมองเข้าไปสัมผัสวางแผนงานได้ชัดเจน จัดแผนงาน 
คน และการปล่อยกู้ ฝาก สวัสดิการให้เข้าระบบกัน กระจายงานและมอบให้เป็นการตัดสินใจร่วมกัน 
เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของคุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ และเมื่อ
เผชิญหน้ากับปัญหาน้ัน ผู้น าต้องกล้าตัดสินใจในบางเหตุการณ์ สถานการณ์ รูปการนั้นๆ และอาจจะ
ไม่มีเวลาในการทบทนวนครุ่นคิดมากนัก ผู้น าต้องตัดสินใจทบทวนเลือกทางออกทางใดทางหนึ่งที่
แน่นอน และผู้น าเชิงพฤติกรรมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ประเภทนี้ยังนิยมการท างานเป็นกลุ่ม เมื่อ
เผชิญหน้ากับปัญหามักจะขอความเห็นและมติจากที่ประชุมในการระดมความคิดเห็นในการแก้ ไข
ปัญหา 

 นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่า นอกจากผู้น ากลุ่ม ซึ่งรวมทั้งคณะกรรมการจะมีคุณลักษณะ 
กับการตัดสินใจที่เปน็ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นคุณลักษณะภาวะผู้น า  ที่แสดงออกด้านปัญญา แสดงแบบ
ประชาธิปไตยส่งเสริมการปกครองให้รูจ้กัประชาธิปไตย ผู้วิจัยมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการท าให้ชุมชน
เข้มแข็งเพื่อที่จะไม่ท าให้เป็นข้อครหาว่า คนในเมืองตั้งรัฐบาล คนชนบทล้มรัฐบาลถือว่าเป็นการ
ปลูกฝังทางตรงทางอ้อมอีกอย่างหนึ่ง คุณลักษณะส่วนหนึ่งของภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม ดังกล่าวแล้ว  
การออมชอมเจรจาด้วยถ้อยค าที่เป็นประโยชน์มุ่งสู่ประโยชน์ที่เห็นแก่กลุ่ ม เป็นภาวะผู้น าเชิง
พฤติกรรมที่ผู้น าที่ค านึงถึงผู้อื่นเป็นหลักหรือมุ่งคน เป็นผู้น าที่มีพฤติกรรมต่อผู้ตามในลักษณะของ
ความเป็นมิตร ไว้วางใจ ให้ความอบอุ่น ประกอบด้วยเมตตาก็มีส่วนส าคัญ ที่จะให้ประโยชน์ส่วนรวม 
คือการด ารงอยู่ของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นคุณสมบัติที่โดดเด่น ที่เกิดจากการสังเกต
ของผู้วิจัย ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการตัดสินใจ ก็คือการปลุกจิตส านึก เริ่มต้นจากหมู่บ้านที่วัดตั้งอยู่ 
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พระสงฆ์จะแสดงธรรม  พูดคุยแนะน า กระตุ้นให้เห็นประโยชน์ของการรวมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ซึ่ง
เป็นภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมการมุ่งค านึงถึงตนเองเป็นหลักหรือมุ่งคน ในเวลาที่มีโอกาสประชุมกลุ่ม
สัจจะสะสมทรพัย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและสรา้งพลงัต่อรองในการแก้ไขปัญหาชุมชน ที่เกิดข้ึน เช่น 
ปัญหาเรื่องปากท้อง การไม่ด าเนินชีวิตตามหลักศีล ๕  เริ่มตั้งแต่การพูดคุยถึงปัญหาความยากจนการ
ขาดเงินทุน การเป็นหนี้ และปัญหาชุมชนต่างๆ เข่น ขาดความเอื้อเฟื้อต่อกัน ของคนในชุมชน คนชรา 
เด็กปัญหายาเสพติด เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีถ้าชุมชนรวมตัวกันได้ ก็จะท าให้หมู่บ้านน่าอยู่ มีเงินหมุนเวียน
ในชุมชนตนเองการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยการน าวัฒนธรรม ความเอื้อเฟื้อ เข้ามาสู่ ชุมชนก็จะเกิด
ผลได้เร็วโดยเอาเงินมาเป็นเครื่องมือ ท าให้เกิดการช่วยเหลือกันในสังคม เป็นการให้ทาน ช่วยเหลือ
ผู้อื่นให้พ้นทุกข์  
 เป็นภาวะผู้น าแบบมุ่งที่คน (Employee Oriented) ให้ความต้องการและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล คือ สมาชิกภายในกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ซึ่งก็คือ คนภายในชุมชน มีการปลุกเร้ายั่วยุ
ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการก าหนดเปูาหมาย คือ ความอยู่ดีกินดี ทางกาย เมื่ออยู่ดีกินดีแล้ว ความ
ต้องการการยอมรับจากหมู่ชนในชุมชนที่รักษาศีลกันเพื่อจะได้เป็นสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ที่
ต้องมีสัจจะก็เกิดข้ึน น ามาซึ่งความเป็นปกติจิตที่พร้อมจะใช้งาน สดใส เข้ากับผู้อื่นได้ และเกิดปัญญา 
ที่จะพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนเฉพาะหน้า รวมถึงการแนะน าส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้จริง และ
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองให้คนในชุมชนคิดเป็น ท าเป็น และที่สุดแก้ปัญหาเองได้ โดยการรวมกลุ่ม 
การสะสะสมทรัพย์ผสมผสานหลักธรรม เพื่อให้คนอื่น คือ สมาชิกพ้นจากความทุกข์ทางกาย ทางใจ 
ซึ่งเป็นบทบาทให้การเรียนรู้ และให้ค าปรึกษา ดังนั้น การปลุกจิตส านึกของพระสงฆ์ ผู้วิจัยพิจารณา
สรุป วิเคราะห์ว่า ปรากฏในลักษณะคิดค านึงถึงผู้อื่นสูง เป็นการริเริ่มทางโครงสร้าง คือ  
 ๑. การกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหาที่ชุมชนก าลังประสบอยู่ เช่น ความยากจน
และปัญหาความไม่เข้มแข็งของชุมชน เป็นเสมือนการมุ่งคน แสดงให้เห็นถึงความเป็นมิตร เป็นการ
ปรึกษาหารือ ร่วมกันกับผู้ตามคือ สมาชิก ซึ่งเรียกได้ว่า เป็นพฤติกรรมภาวะผู้น า  
 ๒. การกระตุ้นให้เห็นถึงสาเหตุปัญหาและการเช่ือมโยงของปัญหาที่จะเกิดตามมา 

เหมือนกับว่า เป็นการวางแผน ซึ่งเป็นพฤติกรรมภาวะผู้น าแบบที่มุ่งงาน เพราะว่าเมื่อคนในชุมชน คือ 
สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เห็นสาเหตุของปัญหาแล้ว ก็จะเกิดการวางแผนร่วมกันว่า คุณต้องเข้า
มาเป็นสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและตัวของสมาชิกกลุ่มเอง 
 ๓. แนะน าวิธีการแก้ปัญหาโดยการสร้างศักยภาพของชุมชนผ่านกระบวนการกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์ซึ่งเป็นการ รวมกลุ่มและรวมความคิดในการแก้ปัญหา  เป็นเหมือนพฤติกรรมภาวะผู้น า 
แบบมุ่งงาน ที่มีกองอ านวยการ ที่คอยแก้ปัญหา ก าหนดบทบาทผู้ตามอย่างชัดเจน  
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 ๔. กระตุ้นให้เห็นผลที่จะเกิดข้ึนกับกลุ่มและชุมชนหลังจากการแก้ไปปัญหาด้วย
กระบวนการกลุ่มมีการรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน ซึ่งเป็นจุด เริ่มต้น
ของชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป เป็นการสนับสนุนผู้ตามแบบมุ่งคน 

 เป็นพฤติกรรมหรือการกระท าที่แบ่งแยกระหว่างผู้น าที่มีประสิทธิภาพและไม่มี
ประสิทธิภาพ โดยพฤติกรรมผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ผู้วิจัยพิเคราะห์ว่า เป็น ๒ แบบ คือ แบบมุ่ง
งานกับแบบมุ่งคน คือ มุ่งให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ดี ไม่มีหนี้สิน สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมแบบ
ปกติสุข ส่วนแบบที่มุ่งงานนั้น ผู้วิจัยวิเคราะห์ สรุปว่า การให้กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ด าเนินไปได้  ใน
ท่ามกลางความหลากหลายแห่งกองทุน ที่ผุดข้ึนตามมา เช่น กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนเงินล้าน 
เป็นพฤติกรรมที่มุ่งงาน เพื่อให้กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้คนเข้าถึงสวัสดิการ
ชุมชน ช่วยเหลือกันยามเจ็บ ยามจน ยามจาก  และนอกเหนือจากนั้น ผู้วิจัยพิจารณาว่า นอกจาก
ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม ที่แบบมุ่งงาน แบบมุ่งคน ยังมีความคิดเห็นอีกว่า  
 เป็นผู้น าแบบมุ่งสังคม ที่จะพยายามรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายนกลุ่ม 
พยายามให้สมาชิกกลุ่มเห็นว่าแต่ละคนก็มีความส าคัญ และมีบุคลิกอบอุ่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  
ที่ประกอบไปด้วยความเมตตาการสง่เสริมใหชุ้มชนมีกิจกรรมซึง่ถือว่า เป็นจุดเริ่มต้นการสรา้งศูนย์รวม
หรือสร้าง ความสามัคคี โดยการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถสูง มีทักษะด้านมนุษย์
สัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงานดี ในขณะที่กลุ่มได้ด าเนินกิจกรรมไปแต่ละเดือนนั้น 
พระสงฆ์ที่เป็นประธานกลุ่ม จะใช้โอกาสส่งเสริมคุณธรรมนี้เป็นการน าหลักศาสนาธรรมและหลัก
พัฒนาเข้ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มได้อย่างลงตัว หลักการพัฒนา คือการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ การท างานเป็นทีม แก่คณะกรรมการฝุายต่างๆ โดยในวันที่ก าหนดไว้ในแต่ละ
เดือน จะท าให้กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เรียนรู้ปัญหาและแก้ไขปัญหาไปในตัวรวมทั้งการตรวจสอบกัน
และกันในชุมชนเองด้วย หลักศาสนาเป็นการส่งเสริมคุณธรรม โดยการแทรกธรรมะให้เป็นข้อปฏิบัติ
ของกลุ่ม เช่น ใครไม่มีสัจจะ คือการไม่รักษาเกณฑ์ เช่น การขาดส่งเงินหุ้นเป็นเดือนก็ต้องเสียค่าปรับ 
เป็นเสมือนกับว่า ขาดความขยันหมั่นเพียรในปัจจุบัน ขยันท างานในชีวิตประจ าวันของตนเอง 
เพื่อที่จะได้มาซึ่งทรัพย์เพื่อน ามาใช้ในการเก็บออม และใช้เลี้ยงครอบครัว เป็นพฤติกรรมที่มุ่งคน คือ 
มีพฤติกรรมที่เอาใจใส่ทุกข์สุข ช่วยเหลือสนับสนุนผู้ตาม ทั้งเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัว เปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นต้น  
 ๒. ด้านคุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามหลักภาวนา ๔ 

กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เป็นกลุ่มที่เกิดจากวิสัยทัศน์ของผู้น า วิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่เป็น
คุณลักษณะส่วนหนึ่งของคุณลักษณะภาวะผู้น าด้านการเปลี่ยนแปลงตามหลักภาวนา ๔ ที่มองถึง
อนาคต ด้วยความเสียสละของคณะกรรมการที่เป็นผู้น า ผู้ที่รู้ปัญหาของชุมชน และเป็นการรวมตัวกัน
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะของการพึ่งตนเอง คุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตาม
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หลักภาวนา ๔ ผู้น าต้องมีความสามารถสูง มีสติปัญญาไหวพริบปฏิภาณดีและมีสมรรถนะในการ
ท างาน ต้องมีความสามารถในด้านการสื่อสารเป็นอย่างดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี รวมทั้งต้องเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม คือ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ รวมทั้งการมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อ
ประสานงานดี ทักษะทางสังคมเป็นอีกหนึ่งส่วน และวิสัยทัศน์ของตนที่มองเห็นภาพอนาคตข้างหน้า 
ของกลุ่มว่าจะด าเนินไปอย่างไรในทา่มกลางการเปลี่ยนแปลง ภาพลักษณ์ของผู้น าทีต่้องอยู่บนกองเงิน 
ผลประโยชน์ ต้องออกมาดี นอกจากนั้นยังต้องมีความสามารถในการติดต่อประสานงาน กับ
หน่วยงาน ต่างๆ มีจิตอาสา และความเสียสละความสุขส่วนตน และวิสัยทัศน์ต้องประกอบด้วยความ
ซื่อสัตย์และความยุติธรรม มีวินัย มีความมั่นใจในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความอดทนอดกลั้น 
รวมทั้งความคิดเชิงสร้างสรรค์  มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีเปูาหมายการด าเนินของกลุ่มที่ชัดเจนและ
ทิศทางมีทักษะทางสังคมดี มีความยึดหยุ่นสูง ในการออมชอมเวลาที่สมาชิกมีปัญหาในการส่งหุ้น เงิน
ที่กู้ไปจากกลุ่ม  
 แต่มุ่งองค์กร คือ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของตนที่ตั้งข้ึน โดยยึดวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายที่กลุ่มตั้งข้ึน ตลอดจนระเบียบข้อบังคับของกลุ่มเป็นหลักมีความมุ่งมั่นให้ได้งานตาม
เปูาหมายที่วางไว้ในแต่ละเดือน จะให้ความส าคัญในเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่าความ
ต้องการส่วนตัว อ านาจหน้าที่  ที่ทางกลุ่มได้ตั้งข้ึน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง คุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เริ่มมีการริเริ่มท าสิ่งใหม่ๆ เพื่อ
เตรียมพร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น การเริ่มน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ ตลอดจน
ข่าวสาร มีมุมมองใหม่ๆ  สร้างจุดขาย เช่น พื้นที่วิจัยจังหวัดพิษณุโลก ผู้น ากลุ่มมีการเดินทางเผยแผ่
แนวคิดการจัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ให้แก่พระสังฆาธิการเวลามีการอบรม พระสังฆาธิการ
ระดับประเทศ การใช้กระแสสังคม ในอินเตอร์เน็ต เพื่อการประชาสัมพันธ์ กล้าคิด กล้าท า พร้อมที่จะ
ยอมรับการเปลีย่นแปลง ยอมรับสิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามาเข้าใจการเปลีย่นแปลงของโลกเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
เรียนรู้ และเข้าใจบริบททีเ่ปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของสงัคมได้ดี ปรับตัวได้เวลาเข้าสังคม บุคลิกภาพที่
เหมาะสมวางตัวเหมาะสม กิริยามารยาทดี วาจาถ้อยค า เป็นค าบ้านๆ ที่บ่งบอกถึงความจริงใจ ไม่ เส
แสร้งแกล้งท าซึ่งเปน็คุณลักษณะเฉพาะตน เป็นสิ่งที่เรียกว่า พรสวรรค์ ผลงานที่ชัดเจน ความสามารถ
ในการสื่อสารมีความสามารถในการครองใจคน และจิตใจดีโอบอ้อมอารี มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
บริหารงาน โดยใช้ศรัทธาจากผู้น ากลุ่มซึ่งเป็นพระสงฆ์ก่อน เริ่มจากการท าศรัทธา ไม่ให้ตกไปในการ
ครองเพศบรรพชิตมีผลต่อการเรียกศรัทธาในการเป็นผู้น ากลุ่ม 

 ๒.๑ ด้านกายภาวนา  
ภาวะผู้น าด้านการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาวนา เป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี สิ่งเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต กลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์ที่ด ารงอยู่แบบเดิมๆ ไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การเข้ามาของกองทุนต่างๆ จาก
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ความช่วยเหลือจากทางภาครัฐ เช่น กองทุนเงินล้าน กองทุนแม่ เป็นต้น รวมถึงการสั่งงาน การ
ด าเนินงานหลายข้ันตอน จะท าให้กลุ่มสจัจะสะสมทรัพย์ อยู่รอด ด ารงอยู่ได้ยาก ในอนาคตกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์ต่างๆ ทั่วประเทศต้องมีศูนย์กลางการติดต่อ  การประสานงานทั้งในระดับจังหวัด 
ประเทศ ร่วมมือกันเช่ือมโยงกันเป็นโยงใยเปน็เครอืข่าย ในขณะเดียวกันโครงสร้างภายในองค์กรก็ต้อง
จะต้องกระจายความสามารถในการการตัดสินใจให้กับคณะกรรมการฝุายต่างๆ ให้เพิ่มข้ึน และมี
ล าดับข้ันการด าเนินงานให้น้อยที่สุด และต้องเปลี่ยนแปลงกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ให้รองรับและ
ก้าวหนา้ให้ทันความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ท้าทายและมีอิทธิพล
ต่อความอยู่รอดและตั้งอยู่อย่างมั่นคง ของกลุ่มสัจจะสะสมทรพัย์ เพราะว่าปัจจุบันมแีรงกดดันที่ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และรวดเร็ว กลุ่ม
ต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันกับกองทุนอื่นๆ ที่เกิดข้ึนจากภาครัฐ หรือว่า หนี้นอกระบบที่เป็นตัวแทรกซ้อน เมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้ ผู้วิจัยมองว่าผู้น า พร้อมทั้งคณะกรรมการ จึงมีโครงการด าเนินงาน ลดรายจ่ายกับ
คนในชุมชน เช่น โครงการฌาปนกิจหมู่บ้าน ศูนย์สาธิตการตลาด ร้านค้าชุมชน เป็นการปลูกฝัง
เยาวชนให้เข้ามาเรียนรู้การออม เป็นการมุ่งเปูาการพัฒนาคนในชุมชนที่ท ามาหากินเลี้ยงชีพที่สุจริต 
ไม่เบียดเบียนก่อเวรภัยท าลายผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม เป็นการท ามาหาเลี้ยงชีพที่ช่วยแก้ปัญหาให้แก่คน
ในชุมชน ที่สามารถสร้างสรรค์เกื้อกูลสังคม และธรรมชาติ 
 ๒.๒ ด้านศีลภาวนา  
 เมื่อสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ได้รับการเจ็บไข้ ปุวย มีอันต้องล้มหมอนนอนเสื่อ 
ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ พร้อมคณะกรรมการผู้บริหารฝุายต่างๆ บางส่วนจะเป็นคนลงไปดูแล
สมาชิกด้วยตัวเอง ที่บ้าน หรือที่งานศพพร้อมกับมอบเงินส่วนที่เป็นสวัสดิการที่ทางกลุ่มได้จัดตั้งข้ึน 
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เจ็บก็เยี่ยมไข้ ตายก็เยี่ยมผี อยู่ก็ดีกัน ซึ่งสามารถสร้างความเช่ือถือ เช่ือมั่น และ
ความเคารพนับถือที่ผู้ตามคือ สมาชิกมีให้กับผู้น ากลุ่ม ผู้บริหารคณะกรรมการฝุายต่างๆ  ซึ่งถือได้ว่า 
เป็นการสร้างความเป็นมิตรที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา และสมาชิกก็มั่นใจว่า สามารถเข้าพบเพื่อปรึกษา
ได้โดยง่าย เพราะว่าผู้น ากลุ่มให้ความสนใจในความเป็นอยู่ที่ดีและความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา 
อีกทั้งผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ยังมีการเทศน์ ปาฐกถาธรรม เวลาการประชุม ซึ่งถือได้ว่า เป็นการ
เชิญชวนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีสว่นร่วมในการตัดสินใจและปรกึษาหารือกับผูใ้ต้บังคับบญัชา เพื่อ
ขอแนวคิดและความคิดเห็น ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วมของผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
บางครั้งผู้วิจัยสังเกต และได้รับการบอกเล่าจากการสัมภาษณ์ที่น่าเช่ือถือได้ว่า ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์ได้บูรณาการความคิดและแนวคิดของผู้ใต้บังคับบัญชา คือ คณะกรรมการ สมาชิกกลุ่มไปสู่การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีที่กลุ่มหรือองค์กรจะน าไป เช่น พื้นที่ศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร ที่เวลาสิ้นปี ผู้น า 
คณะกรรมการ สมาชิก ได้ปรึกษาหารือกันว่า เงินปันผลเยอะควรน าไปสร้างประโยชน์อะไร ที่เกิดแก่
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ชุมชน จึงมีการลงมติ ความคิดว่าควรสร้างถนน สร้างส านักงาน ของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ผู้น าก็รับ
ฟังและปฏิบัติเกิดเป็นถาวรวัตถุที่สวยงาม ใช้คุ้มค่าเกิดประโยชน์ เป็นเงินหลายล้านบาทซึ่งไม่ต้องรอ
การช่วยเหลือจากภาครัฐ หรือการบอกบุญเรี่ยราย ทอดผ้าปุา เป็นต้น เมื่อสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์ ได้รับการเจ็บไข้ ปุวย มีอันต้องล้มหมอนนอนเสื่อ ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ พร้อม
คณะกรรมการผู้บรหิารฝุายต่างๆ บางส่วนจะเป็นคนลงไปดูแลสมาชิกด้วยตัวเอง ที่บ้าน หรือที่งานศพ
พร้อมกับมอบเงินสว่นที่เป็นสวัสดิการที่ทางกลุม่ได้จัดต้ังข้ึน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เจ็บก็เยี่ยมไข้ ตายก็
เยี่ยมผี อยู่ก็ดีกัน ซึ่งสามารถสร้างความเช่ือถือ เช่ือมั่น และความเคารพนับถือที่ผู้ตามคือ สมาชิกมี
ให้กับผู้น ากลุ่ม ผู้บริหารคณะกรรมการฝุายต่างๆ  ซึ่งถือได้ว่า เป็นการสร้างความเป็นมิตรที่ดีกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และสมาชิกก็มั่นใจว่า สามารถเข้าพบเพื่อปรึกษาได้โดยง่าย เพราะว่าผู้น ากลุ่มให้
ความสนใจในความเป็นอยู่ที่ดีและความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา อีกทั้งผู้น ากลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์ ยังมีการเทศน์ ปาฐกถาธรรม เวลาการประชุม ซึ่งถือได้ว่า เป็นการเชิญชวนให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและปรกึษาหารอืกับผู้ใต้บงัคับบัญชา เพื่อขอแนวคิดและความคิดเห็น 
ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วมของผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ บางครั้งผู้วิจัยสังเกต และ
ได้รับการบอกเล่าจากการสัมภาษณ์ที่น่าเช่ือถือได้ว่า ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ได้บูรณาการความคิด
และแนวคิดของผู้ใต้บังคับบัญชา คือ คณะกรรมการ สมาชิกกลุ่มไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีที่กลุ่ม
หรือองค์กรจะน าไป เช่น พื้นที่ศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร ที่เวลาสิ้นปี ผู้น า คณะกรรมการ สมาชิก ได้
ปรึกษาหารือกันว่า เงินปันผลเยอะควรน าไปสร้างประโยชน์อะไร ที่เกิดแก่ชุมชน จึงมีการลงมติ 
ความคิดว่าควรสร้างถนน สร้างส านักงาน ของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ผู้น าก็รับฟังและปฏิบัติเกิดเป็น
ถาวรวัตถุที่สวยงาม ใช้คุ้มค่าเกิดประโยชน์ เป็นเงินหลายล้านบาทซึ่งไม่ต้องรอการช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ หรือการบอกบุญเรี่ยราย ทอดผ้าปุา เป็นต้น  
 ระบบต่างๆ ของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์นั้น ผู้วิจัยมองว่า เป็นการจัดวางรูปแบบข้ึน 
เพื่อให้เป็นสวัสดิการและเป็นเครื่องมือและเป็นสื่อช่วยให้กระบวนการแห่งเหตุปัจจัยด าเนินไปในทาง
ที่ดีจะอ านวยผลดีแก่สมาชิกในชุมชน ทั้งหมดเป็นวิสัยทัศน์ของผู้น า การปฏิบัติตนทางกายให้มีความ
เจริญ ฝึกอบรม ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายคือภายนอก หมายถึงเกิดจากการเห็นชุมชนอื่น
แล้วน ามาจัดต้ังกับชุมชน มีกลุ่มเป็นของตน การกระท าดังกล่าวของผู้น านั้นสมดังพุทธพจน์ว่า 

 “คนท่ีเป็นบัณฑิต มีปัญญามาก ย่อมคิดการ มิใช่เพ่ือเบียดเบียนตน มิใช่เพ่ือ
เบียดเบียนผู้อ่ืน มิใช่เพื่อเบียดเบียนท้ังสองฝ่าย เมื่อจะคิด ย่อมคิดการท่ีเกื้อกูลแก่ตนท่ีเกื้อกูลแก่
ผู้อ่ืน ท่ีเกื้อกูลแก่คนท้ังสองฝ่าย ท่ีเกื้อกูลแก่ท้ังโลกเลยทีเดียว” 

 ๓.๔ ด้านปัญญาภาวนา 
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ไม่มีเงินเดือนให้กับคณะกรรมการ ที่ด ารงอยู่ตามแผนกต่างๆ 

เพียงแค่มีเงินพิเศษให้กับผู้ที่เป็นคณะกรรมการ ที่มาปฏิบัติทุกเดือน ซึ่งไม่มากมายอะไร จ านวน 
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๓๐๐-๔๐๐ บาท ข้ึนอยู่กับเงินที่เก็บดอกเบี้ยได้ ดังนั้นอ านาจในทางวินัยเมื่อคณะกรรมการกลุ่มจึง
เป็นเรื่องที่มีอ านาจพิเศษ ที่น่ากลัว เป็นเรื่องศักดิ์สิทธ์ิ เพราะว่าหากเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝัน เช่น การโกง
บัญชี ปรับแต่งบัญชี ก็เหมือนกับว่า เป็นการโกงเงินของญาติพี่น้องของตนเอง โกงเงินของคนทั้งชุมชน 
ตรงจุดน้ี โกงเงินพระ โกงเงินวัด ผู้น ากลุ่มที่เป็นพระจึงเหมือนกับว่า มีอ านาจอยู่พิเศษอยู่ในตัว 

 ความสัมพันธ์ โครงสร้างงาน อ านาจในต าแหน่ง ปัจจัย ๓ สิ่ งที่กล่ าวมานั้น  
มีความสัมพันธ์กันในล าดับหนึ่ง คือ ความพึงพอใจ ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับผู้ตามเป็นไปด้วยดี 
ลักษณะงานก าหนดไว้ชัดเจน และผู้น ามีอ านาจมาก ถ้าปัจจัย ๓ สิ่งที่กล่าวมานั้น มีลักษณะตรงกัน
ข้ามก็ได้ช่ือว่ามีความไม่น่าพึงพอใจเกิดข้ึนในกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
 นอกจากนั้นการที่พระสงฆ์ที่เป็นผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์นอกจากจะเป็นผู้น าทางจิต
วิญญาณแล้ว การที่วัดต้ังอยู่ในชุมชน มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธ์กับคนในชุมชนต้องสร้างสัมพันธ์ภาพ 
ที่ดีกับชุมชนด้วย และต้องประกอบด้วยความเมตตา ไม่เป็นผู้นิ่งเฉยต่อความทุกข์ยากของฆราวาส 
ญาติโยมที่ได้อุปถัมภ์ปัจจัย ๔ สิ่งเหล่าน้ีจึงถือเปน็คุณลักษณะหรอืองค์ประกอบประการหนึ่งที่ผู้น าทุก
คนควรมี เพราะว่าผู้น าทุกคน เป็นผู้น าแต่ว่าไม่ได้มีภาวะผู้น าเหมือนกันทุกคนเสมอไป ท าให้การเป็น
ผู้น ากลุ่มนั้นๆ ประสบความล้มเหลว ซึ่งจะท าให้เกิดความเสียหายมากกว่าผลดี ผู้วิจัยพิจารณาว่า เป็น
ภาวะผู้น าเชิงสถานการณ์ แบบช้ีน า ที่พฤติกรรมมุ่งงานสูง และมุ่งความสัมพันธ์สูง ผู้น ากลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์ที่เป็นพระสงฆ์จะมีพฤติกรรมทั้งสัง่การและสนับสนุนด้วยการปลุกเร้ากระตุ้นตามแนวทาง
หลักธรรมที่ตนมีออกไปด้วย เป็นผลออกไปที่เรียกว่า ท าให้สมาชิกในกลุ่ม เกิดความมีเมตตา 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน มีวิธีการแปลงสู่การปฏิบัติ คือ การที่สมาชิกน าเงินของตนมาสะสมทรัพย์ 
ร่วมกันผ่านกลุ่ม นอกจากเป็นการออมแล้ว ยังเป็นสั่งสมบุญร่วมกันด้วย เพราะกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
ตั้งข้ึนมาเพื่อช่วยเหลือกัน การที่ทุกคนได้เสียสละทรัพย์ของตนมาผ่านกลุ่ม แสดงให้เห็นว่า สมาชิก
กลุ่มสัจจะสะสมทรพัย์ทุกคนมีจิตคิดจะช่วยเหลือกัน การที่ทุกคนได้เสียสละทรัพย์ของตนมาออมผ่าน
กลุ่ม แสดงให้เห็นว่า สมาชิกทุกคนมีจิตคิดจะช่วยเหลือเพื่อสมาชิกที่เดือดร้อนให้พ้นจากความ
เดือดร้อน โดยแปลสภาพการให้ความช่วยเหลือจากที่เป็น นามธรรมเป็นสิ่งที่เห็นเป็นผลผ่านเงินซึ่ง
เป็นสื่อกลาง เพราะว่า เงินไม่ดี ไม่ช่ัว แต่ว่าทุกคนต้องใช้เงินผ่านเงินซึ่งเป็นสื่อกลางของกลุ่ม เพราะ
คนที่เดือดร้อนได้ขอกู้เงินจากกลุม่ไปบรรเทาความเดือดรอ้น ซึ่งเงินกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์น้ัน คือ เงิน
ที่สมาชิกทุกคนมาออมร่วมกัน ท าให้กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์แต่ละเดือนมีเงินให้สมาชิกกู้เพิ่มข้ึน จึง
เท่ากับว่า สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ทุกคนได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ให้เพื่อนสมาชิกท่านอืน่
ด้วย จึงเป็นการแปลงสภาพความช่วยเหลือให้ปรากฏเห็นผลที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากข้ึน มากกว่า 
การที่นั่งสวดมนต์หรือว่า แผ่เมตตาให้กับเพื่อนสมาชิกกลุ่มที่สูญเสีย สูญหายไป ซึ่งการท าแบบนี้ของ
ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์น้ัน แสดงออกถึงความเป็นมิตร น่าคบหาสมาคม ช่วยเหลือแก่สมาชิก  
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 ดังที่กล่าวมานั้น ผู้วิจัยพิจารณาว่า การกระท าของผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เชิง
สถานการณ์ เป็นเสมือนกับมุ่งความสัมพันธ์ที่สงู ผู้น ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยผู้น าจะมีบทบาทที่
ส าคัญในการเป็นผู้อ านวยความสะดวกและ สื่อสารท าความเข้าใจกับกลุ่มนอกจากนั้น ผู้วิจัยพิจารณา
ว่า การมีเมตตา ช่วยเหลือและสงเคราะห์ มาสู่การปฏิบัติที่เป็นสิ่งที่จับต้องได้ การที่สมาชิกกลุ่ม ใน
พื้นที่มีการเข้าวัด มัคนายก น าสวดแผ่เมตตา ตอนเมื่อท าบุญเรียบร้อยจะมีการน าสวดแผ่เมตตาให้แก่
สรรพสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งมีความเป็นนามธรรมที่มองไม่เห็น สัมผัสไม่ได้ว่า มีใครรับไปได้ หรือไม่แต่ว่า
กลุ่มสัจจะสะสมทรพัย์ทั้งสองแห่ง โดยการน าของพระสงฆ์ และคณะกรรมการ ได้แปลงความมีเมตตา
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้มีผลเป็นรปูธรรมจบัต้องสัมผัสได้โดยการช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อน
ผ่านกิจกรรมกลุ่ม คือ การจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือต่างๆ เช่น ยามเจ็บต้องนอนดูอาการที่
โรงพยาบาล ทางกลุ่มก็จะมีเงินสวัสดิการจ่ายให้ วันละ ๓๐๐ บาท หรือว่า ยามจาก ทางกลุ่มก็จะมี
เงินปันผลให้ ไม่ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นการแสดงความเป็นมิตรที่ดีต่อกัน อันเป็นคุณสมบัติของ
ผู้น าตามสถานการณ์ ในส่วนระดับของผู้น ากับผู้ตาม เพื่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อกลุ่ม เป็นการสร้าง
แรงศรัทธาของผู้น าอีกทางหนึ่ง  
 เพราะเงินที่น ามาช่วยเหลือเรื่องสวัสดิการแก่สมาชิกนั้นเกิดข้ึนมาจากผลก าไรจากเงินที่
สมาชิกสะสมร่วมกันและมีการปล่อยเงินกู้เป็นประจ าเดือน ทุกเดือน เมื่อสิ้นปีแล้วจึงน ามาตั้งเป็น
กองทุนสวัสดิการกลุ่ม เพื่อไว้เป็นกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน เช่น ปุวยนอนโรงพยาบาล 
ดังที่กล่าวข้างต้น ทางกลุ่มจะน าเงินจากกองทุนสวัสดิการนี้ไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนนั้นๆ 
ซึ่งเงินที่กลุ่มน าไปตั้งกองทุนสวัสดิการนั้นก็คือ เงินของสมาชิกทุกคน ดังนั้น เมื่อกลุ่มช่วยเหลือสมาชิก
ที่เดือดร้อนจึงเท่ากบัว่า สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสงเคราะห์เพื่อนในชุมชนด้วย สมาชิกทุกคน
ได้ท าบุญ คือ การสงเคราะห์ผู้ที่มีความเดือดร้อนผ่านกระบวนการกลุ่ม เป็นการผ่อนคลายความทุกข์
ในชุมชนที่สมาชิกมี 
 สรุปได้ว่า ภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เชิงสถานการณ์ตามหลักภาวนา ๔ สามารถ
อธิบายได้ว่า ภาวะผู้น ากลุ่มที่มีประสทิธิผล ไม่ได้ข้ึนอยู่กับพฤติกรรมผู้น าเพียงอย่างเดียว แต่ข้ึนอยู่กับ
สถานการณ์ด้วย เช่น การเยี่ยมเยียน สมาชิก การประชุมกลุ่ม หากมีค าถามว่า ที่ กล่าวมาทั้งหมด
เกี่ยวกับผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตามสถานการณ์ เป็นผู้น าที่ดีหรือเปล่า ผู้วิจัยคิดพิจารณาว่า เป็น
ผู้น าที่ดีของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพราะว่า ประการแรกมีการให้รางวัลกับผู้ใต้บังคับบัญชาเวลาสิ้นปี
ที่ปันผล ผู้น ากลุ่มไม่ได้น าเงินที่ผลดอกไปใช้จ่ายส่วนตัว หรือมุ่งสร้างถาวรวัตถุแก่วัดอย่างเดียว แต่ว่า 
น าเงินจ านวนเหล่าน้ันมาซื้อเสื้อบ้าง ข้าวสาร เป็นรางวัลแก่คณะกรรมการ ประการที่สอง ผู้น ากลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์สามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาว่า รางวัลมีความสัมพันธ์กับ
ความส าเร็จของเปูาหมายกลุม่สจัจะสะสมทรัพย์เป็นทางเลือกหนึ่งที่ท าให้คนในสังคมเข้าถึงสวัสดิการ
ทางสังคม ประการที่สาม ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์สามารถอธิบายให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา คือ
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คณะกรรมการฝุายต่างๆ ได้ทราบว่า เปูาหมายของกลุ่มเปน็อย่างไร เพราะว่าเมื่อผู้น ากลุ่มสจัจะสะสม
ทรัพย์เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมตามแนวทางทั้งสามประการนี้ จะท าให้สมาชิกกลุ่มได้รับแรงจูงใจ พร้อมที่
จะยอมรับความเป็นผู้น าในตัวของผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ส่วนท่ี ๒ ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพ่ือ
พัฒนาชุมชนยังยืน ภาคเหนือตอนล่าง 

ปัญหาที่ต้องการทราบ คือ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยังยืน ภาคเหนือตอนล่าง และมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อคุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง 
สรุปผลได้ดังนี้  

๑. ด้านหลักพุทธธรรมภาวนา ๔(กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา ปัญญาภาวนา)
ข้อใดท่ีเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสามารถใช้เป็นหลักในการพัฒนาภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 

การพัฒนาเรื่องกายภาพ ผู้น าต้องมีความพร้อมทางกายภาพพร้อมที่สุด ต้องมีอยู่มีกินมี
ใช้ มีความพร้อม คนที่จะท างานรับใช้คนอื่นได้ อย่างแรกเลยตนเองต้องมีความพร้อมเช่น อย่างแรก
เรื่อง ภาวิตกาย ก็คือการพัฒนาเรื่องอาชีพ การพัฒนาเรื่องการออม คนต้องมีอยู่มีกิน เช่น ผู้น ากลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์  ก็ต้องใช้เรื่องการออม เอามาเป็นเครื่องมือเป็นแรงจูงใจให้เกิดการอยากท าตาม 
เพราะว่าคนมันต้องอาศัยปากอาศัยท้อง คือ ต้องอาศัยปากท้องจึงอยู่ได้ คือ ผู้น ามองเห็น สิ่งเดียวที่
จะน้อมน าบุคคลให้น้อมน ามาปฏิบัติ หลอมรวมบุคคลใหอ้ยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขปจัจยัภายนอกก็
เลยเอาเงินทอง และน ามาเป็นตัวแปรในการพัฒนาตน ตามความต้องการ แต่การออมก็ต้องไปสร้าง
อาชีพถ้ามีเงินมีทองพอแล้วก็ สร้างอาชีพไปส่งเสริมอาชีพให้ดี มีอยู่มีกิน เอาเงินไปต่อเงิน 

การด าเนินกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง มีกินมีใช้ ผู้น าต้องมีความพร้อม 
ประการแรกเลยก็ คือ อาชีพ การออม เพื่อเป็นเครื่องมือที่พัฒนาให้คนในชุมชน ปฏิบัติตาม โดยเริ่ม
ให้คนมีความสุขก่อน  แล้วสร้างอาชีพที่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ การจะพัฒนาด้านกาย
นั้น ต้องอาศัยศีลเป็นเครื่องควบคุม เพราะว่าถ้าไม่มีศีลควบคุมแล้ว ทางพระพุทธศาสนาไม่ถือเป็นการ
พัฒนาทางกาย แต่ตรงกันข้ามถ้าพัฒนากายด้านเดียวแล้ว ผู้วิจัยพิจารณว่า เป็นการส่งเสริมให้เกิดตัน
หาความทะยานยาก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งปรนเปรอบ ารุงร่างกายให้เจริญ การพัฒนากายแยกต่างหาก
จาก จริยธรรม เพราะว่าล าพังความเจริญทางกายอย่างเดียว ย่อมไม่มีความหมายเป็นการศึกษา จะ
เป็นการสนับสนุนให้ตันหาได้ ดังนั้น ภาวนา ๔ ทั้งหมดเป็นปัจจัยที่จะสามารถพัฒนาภาวะผู้น ากลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ ภาวนา ๔ นั้น ทั้ง ๔ ข้อ มีความส าคัญพอๆ กัน 
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๒. ด้านหลักพุทธธรรม ภาวนา ๔ (กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา ปัญญา
ภาวนา) ข้อน้ัน 

วัตถุประสงค์ในการพัฒนากาย ก็เพื่อฝึกฝนในด้านการใช้งาน คือ ท าให้อินทรีย์เหล่านั้น 
มีความเฉียบคม มีความละเอียด มีความละเอียด มีความไว มีความคล่อง มีความจัดเจนคล้ายกับการ
ฝึกทักษะและเพื่อฝึกฝนในด้านการเลือกสิ่งที่มีคุณค่า และมีประโยชน์มากที่สุด ขณะเดียวกันก็มีวิธี
หลีกเว้นจากสิ่งที่เป็นภัย เป็นโทษหรือสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ ไม่ให้เข้ามาสู่อินทรีย์ภายใน โดยมีใจเป็นตัวรับรู้
ทั้งหมด และต้องมีความพร้อมก่อนการพัฒนากายมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ ในความพร้อม
ส่วนตัวซึ่งหมายถึงความดีหรือบุญเก่า เป็นทุนเดิม สถานที่หรือที่โคจรไป บุคคลที่ควรคบหาสมาคม
ด้วย คือ คนที่เป็นกัลยาณมิตร 

ดังนั้น หลักธรรมภาวนา ๔ กับกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ถือได้ว่าเป็นเงื่อนไข ระหว่างกาย 
พฤติกรรม จิตปัญญา สัจจะสะสมทรัพย์ต้ังอยู่ตรงกลาง สิ่งที่กล่าวมาก็จะล้อมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
คือ กาย พฤติกรรม จิต และปัญญา กาย และอาชีพ ความเป็นอยู่ ชีวิต  พฤติกรรม รูปแบบ จิตใจและ
ปัญญา เป็นเงื่อนไข สัจจะสะสมทรัพย์ เป็นเงื่อนไขของคนท ากรรม ถ้าคุณท ากรรมดี ผู้น ากลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์ภาคเหนือตอนล่าง  สามารถเอาตัวนี้มาเช่ือมโยงเป็นสาระได้ โดยใช้วัตถุมาเป็นตัวล่อให้
คนในชุมชนท ากรรมดี คนเห็นว่าง่าย คนก็อยากท าความดี ไม่ต่างกับเด็กตัวเล็กๆ ไม่ต่างอะไรกับพวก
ฝึกจระเข้ ฝึกช้าง ฝึกลิง คนก็เป็นสัตว์เหมือนกัน ก็ต้องฝึก ฉะนั้นถ้ามีสิ่งล่ อ สิ่งเล้า คนในชุมชน ก็
อยากท าความดี ไม่มีตัวล่อ ไม่ตัวเล้า จะไปประกอบความดีอะไร ก็ไม่สามารถไปได้ เพราะว่าคนใน
ชุมชน หรือว่าคนทั่วไปยังติดเรื่องเหล่าน้ีอยู่มากเพราะว่าเป็นชีวิตที่ประกอบอยู่ด้วยการท ามาหากิน 
เลี้ยงชีพ 

 ๓. ด้านผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จึงจะได้ภาวนา ๔ (กายภาวนา ศีลภาวนา จิตต
ภาวนา ปัญญาภาวนา) ในข้อน้ัน 

 เมื่อผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการ มีความพร้อมในเรื่องการ
พัฒนาทั้ง ๔ ด้านดังกล่าวแล้ว สิ่งที่จะท าให้ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ได้หลักธรรมภาวนา ๔ ข้อนั้น 
ต้องมีบุคคลที่พร้อมด้วยคุณสมบัติที่จะสั่งสอน แนะน า ช้ีแจง ชักจูง ช่วยบอกช่องทาง หรือ เป็น
ตัวอย่างให้ผู้อื่นด าเนินตามได้ถูกต้อง ที่พร้อมจะบอกวิธีการโดยการท าให้ดู อยู่ให้เห็น 

 การที่ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จะเข้าถึงหลักธรรมภาวนา ๔ ได้นั้น ต้องมีบุคคลที่เรา
เช่ือมันศรัทธา เช่น พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก ครู อาจารย์ และท่านที่เป็นพหูสูตทรงปัญญา 
สามารถสั่งสอนแนะน าเป็นที่ปรึกษาได้ แม้จะอ่อนไวกว่าและที่สุดควรเว้นผู้เป็นคนพาล มิใช่บัณฑิต
เสีย เพราะฉะนั้น การพัฒนาปัญญาหมายถึง การพัฒนาความรู้ทั่ว ปรีชาหยั่งรู้เหตุผล ความรู้เข้าใจ
ชัดเจน ความรู้เข้าใจหยั่งแยกได้ในเหตุผล ดีช่ัว คุณโทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ เป็นต้น และรู้ที่จะ
จัดแจง จัดสรร จัดการ ความรอบรู้ในกองสังขารมองเห็นตามเป็นจริง 



๓๐๐ 
 

 ปัญญา เป็นเครื่องวินิจฉัยความรู้ที่ได้ยิน ได้ฟังมา คือ ความรู้ที่เข้ามานั้นเป็นข้อมูลดิบ 
เป็นของดิบ ยังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร มีคุณค่าอย่างไร จะเอาไปใช้อย่างไร ถ้าคนไม่มีปัญญา ความรู้นั้นก็
เอามากองไว้เฉยๆ ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร แต่คนที่มีปัญญาจะสามารถวินิจฉัยได้ เลือก
เฟูนได้ว่า ถ้าเราจะท าอะไรให้ส าเร็จ สักอย่างหนึ่งจะต้องเอาความรู้นี้ไปใช้ไปท าอย่างไร แต่คนที่มี
ปัญญาจะสามารถวินิจฉัยได้เลอืกเฟูนได้ว่า ถ้าเราจะท าอะไรให้ส าเร็จ สักอย่างหนึ่ง จะต้องเอาความรู้
นี้ไปใช้ท าอย่างไรไปดัดแปลงอย่างไร เอาความรู้นั้นไปยักเยื้องใช้งานท าการแก้ไขปัญหาจัดท าสิ่งต่างๆ 
ให้ส าเร็จผลตามต้องการได้ ความรู้ที่เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ความรู้ที่สามารถสืบสาวเหตุ
ปัจจัยของสิ่งต่างๆ ความรู้ที่สามารถคิด พิจารณาวินินิจฉัยได้ เลือกเฟูนกลั่นกรองได้ เช่ือมโยง
ประสานได้ ท าให้เอาสุตะ หรือข้อมูลข่าวสารวิชาการต่างๆ ไปใช้งาน สามารถจัดสรร จัดการท าสิ่ง
ต่างๆ ให้ส าเร็จได้ ความรู้อย่างนี้ แบบนี้ ถึงจะเรียกว่า ปัญญา 

ส่วนท่ี ๓ รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพ่ือพัฒนาชุมชน
ยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง ตามหลักภาวนา ๔  

ปัญหาที่ต้องการทราบ คือ รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อ
พัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนล่าง และมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย รูปแบบการเสรมิสรา้งภาวะผู้น า
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนล่าง ตามหลักภาวนา ๔ สรุปผลได้ดังนี้ 

๑. ด้านหลักพุทธธรรม ภาวนา ๔ (กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา ปัญญา
ภาวนา) ในการพัฒนาภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์อย่างไร 

การเป็นผู้น าที่ส าคัญที่สุด ต้องเป็นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้า เป็นตัวอย่าง เข้าไปตั้ง
องค์กรเมื่อตั้งองค์กรเข้ามาแล้ว ก็มีการขยายองค์กร คือ บุคคลที่บวช ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา เป็น
เอหิภิกขุอุปสัมปทา ก็เลยกลายเป็นสมาชิกสังคมสงฆ์ข้ึนมา นี้คือการจัดองค์กร 

การเป็นผู้น า ในพระพุทธศาสนามีตัวอย่างที่ดูเป็นแบบอย่างทิฏฐานุคติ ที่สร้างบารมีสั่ง
สมมานับแต่อดีตชาติ และพระชาติสุดท้ายก็ได้บรรลุธรรมการบรรลุธรรมของพระองค์นั้น ก็ไม่ได้เกิด
ประโยชน์แก่พระองค์เพียงผู้เดียว แต่ว่าเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น เมื่อเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นแล้วก็ทรงตั้ง
องค์ที่จะเป็นความมั่นคงเป็นปึกแผ่น ซึ่งปัจจุบันองค์กรนี้ก็ยังคงอยู่เป็นองค์กรที่เป็นประโยชน์แม้
ล่วงเวลามาเนิ่นนาน ดังนั้น การพัฒนาภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ โดยอาศัยหลักธรรมนั้น ต้อง
สร้างความพร้อมด้านแรงจูงใจใฝุรู้สร้างสรรค์ ให้อยากประพฤติ ปฏิบัติตนตาม การใช้หลักธรรม
พัฒนาภาวะผู้น านั้น ๑. กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ๒.สร้างแรงจูงใจ ๓.
ด าเนินการอบรมอย่างต่อเนื่อง ๔.มีการประเมินผลเป็นระยะๆการที่ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ หรือ
บุคคลที่เป็นผู้น า ต้องการพัฒนาตนนั้น ต้องมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง โดยการสร้าง
แรงจูงใจ มีความชอบใจที่จะเป็นผู้น าคนอื่น เพื่อน าคุณสมบัติข้อนั้นมาช่วยเหลือคนอื่น ในกลุ่มสัจจะ
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สะสมทรัพย์เพือ่พัฒนาชุมชนย่ังยืน  และต้องมีการอบรมฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลติดตาม
ผลเป็นระยะ 

การพัฒนาผู้น ารวมถึงสมาชิกได้น้ันต้อง สร้างแรงบันดาลหรือ ฉันทะความชอบใจให้กับ
ผู้น ารวมถึงสมาชิก เพื่อชักน าคนเหล่านั้นเข้ามาที่กลุ่มแล้ว ที่ทางกลุ่มมีพระสงฆ์ที่ต้องการให้คนใน
ชุมชนพ้นจากทุกข์ความทุกข์ด้านกายภาพ และสร้างความสุขทางใจด้วยการปฏิบัติธรรม เกี่ยวกับหลกั
สัจจะ ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ การรักษาศีล การพัฒนาดังกล่าวจะท าให้เกิดความส าเร็จในด้าน
ต่างๆ เช่น มีแนวทัศนะในการมองโลก ที่นิยมเรียกว่า โลกทัศน์และชีวทัศน์ต่างๆตลอดจนทัศนคติ
พื้นฐานที่สืบเนื่องจากความเห็น ความเข้าใจ และความใฝุนิยมเหล่าน้ัน และมีผลต่อการแสดงออกทาง
กาย และวาจา 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดจากการสนทนา ประชุมกลุ่ม อบรมสัมมนาทางวิชาการ  
สามารถพัฒนาสติปัญญาให้เกิดข้ึนได้ ท าให้ผู้น าเกิดการเรียนรู้อย่างประจักษ์แจ้งเป็นพหูสูต มีองค์ ๕ 
ได้แก่  

  ๑) การฟังมาก อ่านมาก (พหุสุตา) 
  ๒) การจับประเด็นหรือสาระ และจ าได้ (ธตา) 
  ๓) การท่องบ่น หรือพูดได้ให้จนคล่องแคล่ว (วจสา ปริจิตา) 
  ๔) การคิดพิจารณาจนเจนใจ (มนสานุเปกขิตา) 
  ๕) การเข้าใจลึ้กซึ้ง แจ่มแจ้งด้วยปัญญา(ทิฏฐิยา สุปติฏฐิตา) 
ดังนั้น กระบวนการพัฒนาด้วยหลักธรรมภาวนา ๔ และสิ่งอื่นๆ ที่ส าคัญสามารถ

น ามาใช้ในการพัฒนาผู้น าให้เกิดปัญญาอย่างแท้จริงและถูกต้องเหมาะสมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
น าไปใช้ในกระบวนการพัฒนาทางศีลธรรมของผู้น ากลุ่มและสมาชิกรุ่นต่อไป 

๒. ด้านกระบวนการในการใช้หลักพุทธธรรม ภาวนา ๔ (กายภาวนา ศีลภาวนา 
จิตตภาวนา ปัญญาภาวนา) ในการพัฒนาภาวะผู้น า 

 การะบวนการพัฒนาภาวะผู้น า โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาต้องยึดหลักของ
การสร้างศรัทธาคู่กับปัญญา ซึ่งตรงกับหลักสากลที่เน้นแรงจูงใจใฝุรู้ การสร้างศรัทธานั้นเกิดจาก
องค์ประกอบภายนอก ๓ ประการ ที่เรียกว่า ปรโตโฆสะ ได้แก่ 

 ๑) บุคคลผู้สั่งสอนอบรม มีความรัก ความเข้าใจ ให้ความเอาใจใส่ใกล้ชิด 

 ๒) บุคคลผู้สั่งสอนอบรม มีความรู้  
 ๓) บุคคลผู้สั่งสอนอบรม สามารถเร้าความสนใจให้ผู้เรียนใฝุเรียนรู้ใฝุเรียน  

บรรยากาศและสภาพแวดล้อม ช่วยสร้างความสัมพันธ์ สร้างอารมณ์ที่แจ่มใส เบิกบาน
และช้ีน าให้ผู้เรียนเกิดทัศนะคติที่ดีต่อการด าเนินชีวิต เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ แบบสอนฝั่ง
เดียว One Way กระบวนการ คือ ใช้เวทีสังเคราะห์ กระบวนการถอดองค์ความรู้ ใช้วิธีการ
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แลกเปลี่ยนการเสริมเรื่องของการมีส่วนร่วม ดึงจากส่วนที่มีประสบการณ์ข้ึนมา แล้วก็วิเคราะห์ถึง
ศักยภาพของกระบวนการ ก าหนดเส้นทางในการปฏิบัติการรว่มกัน ก็จะเกิดแนวคิดในการบริหารงาน
การประชุม การใช้เวทีสานเสวนา และถอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน และการมีส่วนร่วม จาก
ประสบการณ์ แล้ววิเคราะห์ศักยภาพของกระบวนการ แล้วมีการก าหนดเปูาหมายการบริหารเป็น
กระบวนการปฏิบัติงาน ที่เป็นปัจจัยภายนอกที่ดี การพัฒนาภาวะผู้น า ตามหลักภาวนา ๔ ท าให้
สติปัญญา เกิดข้ึนยังต้องอาศัยปัจจัยภายใน คือ โยนิโสมนสิการ หรือการรู้จักคิดโดยแยบคาย ซึ่งการ
คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุมีผล และคิดเร้ากุศล ก็จะเกิดความรู้ที่ได้ลงเป็นข้อสรุปให้แก่ตนอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ที่ถูกต้องเรียกว่าอุดมการณ์ ซึ่งกระบวนการจากผู้เช่ียวชาญบางท่านก็กล่าวว่าเป็น
กระบวนการที่สอดแทรกได้ดีอย่างหนึ่งในการพัฒนาภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ปลูกฝังค่านิยม
อุดมการณ์ก่อน เป็นอันดับแรก อุดมการณ์ส าคัญ เป็นสิ่งส าคัญ ถ้าปูฐานแน่น แม้แต่น้ าโคลนทะเลพัด 
ก็ท าอะไรไม่ได้ ฐานก็ยังอยู่  การสร้างอุดมการณ์ เป็นกระบวนการพัฒนาภาวะผู้น า ๑. ซื่อสัตย์ 
 ๒. คุณธรรม ๓. ความรับผิดชอบ ๔. ความละเอียดรอบ ๕. ความรักในงาน ๖. ความสามัคคี 
กระบวนการแรกที่พัฒนาภาวะผู้น านั้นก็คือ ต้องท าให้ผู้น ากลุ่ม คณะกรรมการตระหนักรู้ ถึง
อุดมการณ์ของแต่ละกลุ่มทีต่ั้งไว้ โดยที่แต่ละกลุ่มก็จะมอีุดมการณ์แตกต่าง ซึ่งอุดมการณ์จึงเป็นเรื่องที่
จ าเป็นส าหรับผู้น า เพราะจะเป็นการก าหนดเปูาหมายและแนวทางในการท างานเพื่อชุมชน และถ้า
ผู้น ามีวิสัยทัศน์ที่กว้างและไกล กับอุดมการณ์ที่จะน าพาองค์กรของตนให้ประสบความส าเร็จก็จะ
สามารถก าหนดเปูาหมายได้กว้างและไกลกว่าองค์กรอื่น ท าให้กลุ่มได้รับโอกาสในการท างานท างาน
ได้ดีกว่า ก้าวหน้ากว่าสามารถก าหนดยุทธศาสตร์ และแผนการท างาน รวมทั้ง โครงการที่มีความ
ชัดเจนถูกต้อง มุ่งแก้ปัญหา เพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ตนได้อาศัยอยู่ ท าให้กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในพื้นที่
ของตนก้าวล้ าหน้าคู่แข่งผู้น าที่มีอุดมการณ์ และวิสัยทัศน์ที่ดี จะต้องเป็นนักจินตนาการ แต่สามารถ
น าความคิดเหล่านั้น มาสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงได้ จึงต้องเป็นผู้สะสมประสบการณ์ด้วยตนเองจาก
การศึกษา ค้นคว้า และน ามาประมวลเป็นความรู้ เปรียบเทียบเหตุการณ์ของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
กลุ่มอื่น จังหวัดอื่น จากอดีตปัจจุบันที่จะเช่ือมโยงไปสู่อนาคต โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก เช่น ด้านเศรษฐกิจชุมชน การเมืองท้องถ่ิน และสังคมระดับใหญ่ และกระแสทางราชการ
เพราะว่าปัจจุบัน กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ก าลังถูกท้าทายจากกองทุนหมู่บ้าน แล้วน าสิ่งเหล่านั้นมา
ตรวจสอบกับปัจจัยภายใน คือ จุดแข็ง จุดอ่อน พิจารณากับ โอกาส และอุปสรรคก าหนดเป็น
เปูาหมาย เผยแพร่อุดมการณ์กับวิสัยทัศน์ของตน ให้สมาชิกในกลุ่มได้รับทราบ มีเจตคติไปในทิศทาง
เดียวกัน ให้เข้าใจอุดมการณ์และวิสัยทัศน์ของตนเอง เริ่มแรกอาจมีเสียงขัดแย้งหรือความคิดเห็นที่
หลากหลาย แต่ว่าเมื่อทุกคนยอมรับในสิ่งที่ผู้น าคิด อุดมการณ์และวิสัยทัศน์ สมาชิกกลุ่มก็จะมองเห็น
เปูาหมายและภาพอนาคตแห่งความซื่อสัตย์ สุจริตการประกอบอาชีพเสริม ความเป็นอยู่ทีดีข้ึน การมี
โอกาสเข้ามาปฏิบัติธรรม สมาทานศีลขัดใจตน และที่ส าคัญ คือ การได้มีส่วนร่วมในการก าหนด
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นโยบายแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่ทางกลุ่มร้องขอ จะเป็นพลังส าคัญในการให้ความร่วมมือใน
ด าเนินไปอย่างมีแบบแผน กฎกติกา ที่ทางกลุ่มได้ตั้งไว้ ไม่มีปัญหาให้มีการฟูองร้องด าเนินคดี และ
น าไปสู่ผลส าเร็จ 

๓. ด้านวิธีการในการใช้หลักพุทธธรรม ภาวนา ๔ (กายภาวนา ศีลภาวนา จิตต
ภาวนา ปัญญาภาวนา)ในการพัฒนาภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 

พระสงฆ์มีฐานะที่ส าคัญทางสถาบันสงัคมอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นผูน้ าทางจติวิญญาณ 
การที่จะพัฒนาภาวะผู้น าได้ต้องอาศัยการเรียนหนังสือทั้งทางโลกทางธรรม เพื่อให้รู้ทั้งคดีโลก 
เรื่องราวความรู้ทางบ้านเมือง คดีธรรม เรื่องราวหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพราะว่าการศึกษาจะ
ช่วยให้พัฒนาความคิด การศึกษาท าคนให้เป็นคน และยังสามารถท าคนให้อยู่เหนือคนได้ การศึกษา
คือความรู้ จึงต้องควบคู่กับคุณธรรม ดังนั้น การพัฒนาภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ต้องยึดหลัก 
ภาวนา ๔  เพื่อให้สนับสนุนและสง่เสรมิกนัและกนัเพื่อใหเ้ปน็นักปกครองที่ดี เพื่อที่จะให้เป็นผู้น ากลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ที่มีคุณภาพและศักยภาพไปในตัว   ประการแรก กายภาวนา ต้องเกิดข้ึนกับ
กรรมการก่อนสมาชิก การท าสมาธิ แบบอย่างการท าสมาธิของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ที่มีสถาบันวิปัสสนาธุระ เดิน ยืน นั่ง นอน ตรงนี้สามารถน าเสนอ เป็นกรอบ ระหว่างสมาชิก
กับกลุ่มให้เข้าใจ วิธีการพัฒนา ส่วนทางกายผู้น าคณะกรรมการ สมบูรณ์มาอยู่แล้ว ศีลก็ต้องมีกรอบ
ปัญญา 

ดังนั้น สิ่งที่ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ควรเพิ่มในตนนอกจากหลักธรรมภาวนา ๔ หรือ
หลักอื่นๆ แล้วก็ต้องมีการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาภาวะผู้น า เพื่อท าหน้าที่หลัก ๓ ประการ 
คือ ประการแรก ท าหน้าที่ในการให้ความรู้ ทางวิชาการและความรู้ในการวางแผน เพราะว่าเมื่อได้
ศึกษาแล้ว ก็สามารถน าเอาไปใช้งานและสร้างสรรค์การอยู่ร่วมกันของสมาชิกกลุ่มต่อไป ประการที่สอง 
ท าหน้าที่ในการช้ีแนะแนวทางในการปกครองเพื่อในอนาคตข้างหน้า ที่สมาชิกรุ่นต่อๆไปจะได้ข้ึนมา
ท าหน้าที่ทดแทน และประการที่สาม เพื่อพัฒนาจิตใจตนเอง เพื่อพฤติกรรมทีดีและเหมาะสมต่อไป  

๔. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือการพัฒนาภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพ่ือพัฒนา
ชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง 

กระแสโลกาภิวัตน์ ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่ให้ความเที่ยงตรง ฉับไว รวดเร็ว
ประหยัดก าลังคน ในการท างานในเรื่องเกี่ยวกับบัญชีได้แล้ว มีผลกระทบต่อกลุ่มเพราะว่า ทางกลุ่ม
เน้นความส าคัญในการสร้างสัมพันธภาพมีการพบปะกัน ใช้คนในชุมชนปฏิบัติงาน เขียนบัญชีมากกว่า
จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัยนอกจากนั้น เมื่อเกิดเรื่องราว เช่น การโกงด้วยการปรับ
บัญชีกันแล้วหรือเหตุการณ์ต่างๆ การตัดสินใจบางครั้งของผู้น าที่เป็นพระสงฆ์ ก็มีความเมตตาสงสาร
ไม่ยึดโยงกติกา หรือกฎหมายบ้านเมืองเพราะว่าสงสารท าให้บางครั้งไม่สามารถด าเนินการกับคนผิดได้
ตามโทษที่กฎทางกลุ่มได้ตั้งข้ึน และกฎหมายบ้านเมือง ไม่ตัดสินใจเด็ดขาดเป็นการตัดสินใจที่



๓๐๔ 
 

อะลุ่มอล่วย เรียกมาท าสัญญากันว่าจะใช้คืน นี้เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่ง ผู้น าประธานกลุ่มต้องตัดสินใจ 
ไม่ควรปล่อยไว้เป็นเยี่ยงอย่าง คราวนี้ไล่ออกแล้วก็ยังเป็นสมาชิกกลุม่นั่งท างาน ปล่อยให้คลางแคลงใจ
กัน  

ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ภาคเหนือตอนล่าง พื้นที่วิจัยทั้งสองแห่ง ท าให้สังคมชาว
ชนบทที่เป็นที่ตั้งกลุ่มตัวอย่าง ก็เป็นเหมือนกับองค์กรอื่นๆ ที่ก าลังประสบปัญหาที่ท้าทายดังกล่าว แต่
เป็นปัญหาที่เล็ก เพราะว่าหากมองถึงความส าเร็จที่ท าให้ประชาชนได้รับปัจจัยพื้นฐานที่สนองความ
ต้องการจนท าให้กลุ่มเกิดความมั่นคง มีเงินหมุนเวียนภายในกลุ่มทั้งสองกลุ่มไม่ต่ ากว่า ๔๐ ล้านบาท 
สมาชิกไม่ต่ ากว่า ๓๕,๐๐๐ คน ท าให้ระบบย่อยของสังคม มีความเข้มแข็งคงรูปอยู่ได้ หลักการท างาน
ของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มุ่งเน้นการปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมในการ
ร่วมมือกันเพื่อการสะสมทรพัย์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มในสังคม ที่ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ โดยเน้น
ให้ทุกคนเป็นผู้มีสัจจะเป็นหลักพื้นฐานของการรวมกลุ่ม 

 ๕.๑.๒ สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

๑. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง อายุการ
เป็นสมาชิก โดยแจกแจงตามความถี่ และค่าร้อยละ 

กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม จ าแนกตามตัวแปร ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน ๒๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒ เป็นเพศชายจ านวน ๑๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘ 
ประชากรส่วนใหญ่ มีอายุ ๓๐ –๓๙ ปี จ านวน ๑๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๙ ซึ่งส่วนใหญ่มีวุฒิ
การศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๑๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗ ประชากรที่เป็นสมาชิก
กลุ่มมีจ านวนมากที่สุด คือ ๓๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖ และส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์ ๖-๑๐ ปีจ านวน ๑๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๔ 

๒. ความเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพ่ือพัฒนา
ชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง 

คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม โดยรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๗๓๕ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับน้อย ๗ ด้าน ระดับปานกลาง ๕ ด้าน เรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ๑) ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มีความสามารถในการตกลงใจโดย
ฉับพลัน กล้าตัดสินใจและประกาศ ข้อตกลงอย่างจริงจังและชัดแจ้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๓๘๔ ๒) ผู้น า
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มีความสามารถในการให้พึ่งพาแก่สมาชิกในด้านการใช้ชีวิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๐.=.๔๐๑ ๓) ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและถูกต้อ ง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๓๘๔ ๔) ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มีเจตคติที่ดีกับพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
ในชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๓๓๗ ๕) ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มีความสนใจในการศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๓๗๒) ๖) ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มีความตั้งมั่นอยู่ใน



๓๐๕ 
 

ศีลธรรม   เช่ือถือไว้ใจได้ ในเรื่องการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ๐.๒๙๑ ๗) ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มี
ความรู้ที่ทันสมัยกับเทคโนโลยีสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๒๘๒ ๘) ผู้น า
กลุ่มสัจจะสะสมทรพัย์มีการส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและสมาชิกให้ได้รับการศึกษาอยู่ตลอดเวลา มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๒๕๖ ๙) ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มีความมั่นคงและจริงจังในการพยายามท า
เปูาหมายขององค์กรให้เป็นจริงข้ึนมา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๒๔๕ ๑๐) ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มี
ความสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ๐.๒๐๕ ๑๑) ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรพัย์มีวิธีการ
ที่แน่นอนในการบริหารงานไปสู่เปูาหมายที่ตั้งไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๒๒๗ และ ๑๒ ) ผู้น ากลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์มีความโปร่งใสภายในองค์กรที่ตรวจสอบได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๑๖๗) ตามล าดับ  

 คุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๐.๗๖๓ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้  ๑) ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เป็นผูม้ีรูเ้ข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความจริง ในการบริหารจัดการกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๔๐๓  ๒) ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมทางกายได้ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๔๐๘ ๓) ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เป็นผู้มีรู้เข้าใจสิ่ง
ทั้งหลายตามความจริง ในการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๔๔๔ ๔) ผู้น า
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มีความมั่นคงทางอารมณ์ในการบริหารกลุ่มใช้ระเบียบกฎในการบริหารกลุ่ม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๔๓๗ ๕) ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มี พฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางที่ดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๐.๔๐๕  ๖) ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มีการส ารวมกาย วาจา ใจ เวลาอยู่ในที่สาธารณะ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๔๑๑ ๗) ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มีจิตใจที่มั่นคงในการบริหารกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๔๒๗ ๘) ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มีการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาตาม
กฎระเบียบของกลุ่มด้วยดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๔๑๔ ๙) ผู้น าสัจจะสะสมทรัพย์สามารถท าจิตให้เป็น
อิสระ ท าตนให้บริสุทธ์ิจากความกดดันอันเกิดจากการบริหาร และแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างเป็น
ระบบมีขั้นตอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๔๐๔ ๑๐) ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เป็นผู้มีภาวะปกติ เคารพกฎ 
ปฏิบัติ ตามระเบียบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๓๙๕ ๑๑) ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มีคุณภาพจิต เช่ือใน
กรรม การกระท า ผลของการกระท า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๓๘๗  และ ๑๒) ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
สร้างแรงกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในงานที่ได้รับมอบหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๓๕๙ 

ด้านคุณลักษณะภาวะผู้น าตามสถานการณ์  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๘๔๕ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ๑๑ ด้าน อยู่ในระดับ
น้อย ๑ ด้าน เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ๑) ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มี
การศึกษาทางด้านร่างกายและมีการออกก าลังกายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๔๗๕ ๒) ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์มีการพัฒนาทางด้านการดูแลสุขภาพร่างกายตามวัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๔๔๐ ๓) ผู้น ากลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์เปน็ผู้มคีวามสามารถพัฒนาในการเรยีนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๔๒๕ 
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๔) ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เป็นผู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาความสามัคคีขององค์กรอย่างเป็นระบบ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๔๔๗ ๕) ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถมองการณ์ไกล มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๓๕๗ ๖) ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ควรผ่านการอบรมเรื่องบาปบุญคุณโทษผลของ
กรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๔๗๘ ๗) ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เป็นผู้มีความมุ่งหมายเสริมสร้างความรู้
ทางกฎกติกามารยาทขององค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๔๒๓ ๘) ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เป็นผู้มี
การศึกษาฉลาดเฉียบแหลมท าประโยชน์แก่สังคมได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๔๙๕ ๙) ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์มีอบรมทางด้านกายเพื่อละเว้นสิ่งเสพติดที่เป็นพิษต่อร่างกาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๔๐๔ ๑๐) ผู้น า
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เป็นผู้มีการศึกษาทางจิตดี ร่าเริงแจ่มใส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๓๙๔ ๑๑) ผู้น ากลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์เป็นผู้ฝึกอบรมทัศนคติที่ดีต่อมารยาทของสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๔๒๖ และ ๑๒) 
ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เป็นผู้พัฒนาตนมีความริเริ่มสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๔๔๓ ตามล าดับ 

๓. ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ต่อ รูปแบบการ
เสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพ่ือพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ต่อรูปแบบการ

เสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง เป็นการ

ทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปร ได้แก่ เพศ ,อายุ,วุฒิการศึกษา,

ต าแหน่ง,อายุการเป็นสมาชิก การทดสอบสมมติฐานได้ผลตามสมมติฐานแต่ละข้อดังนี้ 

สมมติฐานที่ ๑ สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง  
แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ กลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงทางด้านคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าไม่แตกต่างกัน 

ส่วนโดยรวมและรายด้าน คือ ด้านคุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และด้ าน
คุณลักษณะภาวะผู้น าตามสถานการณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ 

สมมติฐานที่ ๒ สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง 
แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  คือ สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีอายุต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน 
ภาคเหนือตอนล่าง ในภาพรวมและรายด้าน ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕  
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สมมติฐานที่ ๓ สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือ
ตอนล่าง แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  คือ สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน 
ภาคเหนือตอนล่าง ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ ๔ สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือ
ตอนล่าง แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีต าแหน่งต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน 
ภาคเหนือตอนล่าง ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ ๕ สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีอายุการเป็นสมาชิกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน 
ภาคเหนือตอนล่าง แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ที่มีอายุการเป็นสมาชิก
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนา
ชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนล่าง ไม่แตกต่างกัน 

๔. ผลปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพ่ือ
พัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์เพ่ือพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง 

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติCorrelationที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๑ 
แสดงว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชน
ยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง ด้านกายภาวนามีความสัมพันธ์กับด้านภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม ในด้านบวก
เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า(r=.๓๖๖) ด้านกายภาวนามีความสัมพันธ์กับด้านภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ในด้านบวกเป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง (r=.๔๒๙) ด้านกายภาวนา มี
ความสัมพันธ์กับ ด้านภาวะผู้น าตามสถานการณ์ ในด้านบวกเป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับปาน
กลาง (r=.๕๗๖)  

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชน
ยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง ด้านศีลภาวนา มีความสัมพันธ์ กับด้านภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม ในด้านบวก
เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า (r=.๓๓๗) ด้านศีลภาวนา มีความสัมพันธ์กับด้านภาวะผู้น าการ
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เปลี่ยนแปลง ในด้านบวกเป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง(r=.๔๒๘) ด้านศีลภาวนา มี
ความสัมพันธ์กับ ด้านภาวะผู้น าตามสถานการณ์ ในด้านบวกเป็นไปในทิศทางเดียวกันที่ระดับปาน
กลาง (r=.๕๔๘)   

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชน
ยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง ด้านจิตตภาวนา มีความสัมพันธ์กับด้านภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม ในด้านบวก 
เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า (r=.๓๑๙) ด้านจิตตภาวนา มีความสัมพันธ์ กับด้านภาวะผู้น า
ด้านการเปลี่ยนแปลง เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า ( r=.๓๙๐) ด้านจิตตภาวนา มี
ความสัมพันธ์กับด้านภาวะผู้น าตามสถานการณ์ ในด้านบวกเป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า (r=.
๔๓๕)  

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชน
ยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง ด้านปัญญาภาวนา มีความสัมพันธ์กับด้านภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม  ในด้าน
บวก เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า (r=.๒๙๐) ด้านปัญญาภาวนา มีความสัมพันธ์กับ ด้านภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ในด้านบวกเป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า (r=.๓๔๐) ด้านปัญญาภาวนา 
มีความสัมพันธ์กับด้านภาวะผู้น าตามสถานการณ์ ในด้านบวกเป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับปาน
กลาง (r=.๔๕๓)  

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลการวิจัยในครั้งนี้ จะกล่าวถึง รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญและ
น่าสนใจและน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

๕.๒.๑ คุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เพ่ือพัฒนาชุมชนยั่งยืน 
ภาคเหนือตอนล่าง สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

จากการศึกษาเกี่ยวกับ รูปแบบภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน 
ภาคเหนือตอนล่าง พบว่า ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ต้องมีความซื่อสัตย์ ต่อกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
เป็นอันดับแรก อันดับที่สองต้องมีความสุจริต ไม่คดโกง กลุ่มถึงจะด าเนินการไปได้เพราะว่าปัจจุบันที่
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์บางกลุ่ม ต้องหยุดด าเนินการ ความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมเบื้องต้น ที่สะท้อนถึง
คุณลักษณะภาวะผู้น าต้องมีความรู้สึกหวงแหวนกลุ่มที่ตนได้ร่วมกันก่อตั้ง โดยที่ภายในกลุ่มก็มีคนใน
ชุมชนและญาติมิตรที่รู้จักเห็นหน้าตากันอยู่เสมอ เพราะว่าความซื่ อสัตย์ที่ต้องบริหารจัดการมีเงิน
หมุนเวียนของสมาชิกหากไม่มีความซื่อสัตย์มีความคดโกง กลุ่มก็จะมีปัญหาการฟูองร้อง ด าเนินคดี
หรือว่าหยุดด าเนินการ และต้องไม่ทิ้งหลัก ๓ ประการ คือ ๑. หลักจักขุมา มีวิสัยทัศน์ มองเห็นความ
ขาดแคลนความวิกฤติ หรือความที่จะเจริญก้าวหน้าอย่างชัดเจน ๒.วิธูโร ต้องจัดคนลงกับงาน
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เปูาหมายที่ท าอย่างชัดเจน ถ้าจัดคนลงเข้ากันดีการด าเนินงานมันก็ง่ายจัดผิดตัวผิดฝาผิดจังหวะมันก็
เสียได้แล้วไม่เจริญ สุดท้าย ๓. นิสสยสัมปันโน คือ คนในกลุ่มองค์กรเขาอยากได้เพื่อนมากกว่าศัตรู 
คือ มีนิสสยสัมปันโน ชุมชนนั้นต้องไม่สร้างศัตรู และต้องไม่เปลี่ยนมิตรเป็นศัตรู เป็นญาติที่ดีก็ต้อง
เป็นมิตรที่ดี เป็นมิตรที่ประคับประคองกัน 

แสดงให้เห็นว่า ๑) คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมที่ยึดหลักการตัดสินใจแบบ
ประชาธิปไตย คือ ผู้น าต้องรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน แล้วน าความคิด เพื่อที่จะหาข้อยุติ การ
ตัดสินใจต้องใช้หลักประชาธิปไตย เพราะกลุ่มใช้หลักการมีส่วนร่วม โดยยึดโยงกับข้อของสมาชิกเป็น
ส่วนร่วม กรรมการมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก ก็จะฟังเสียงของสมาชิกเป็นส่วนใหญ่ในการ
ตัดสินใจ และ ๒) คุณลักษณะภาวะผู้น าด้านการเปลี่ยนแปลง ผู้น ามีความโดดเด่น ด้านความโปร่งใส 
บรรทัดฐานที่ผู้น ากลุ่ม คณะกรรมการที่แสดงความโปร่งใสเรื่องบัญชี นั้นรวมถึงการเริ่มที่ตนวางตัวให้
โปร่งใส ไม่ลึกลับให้สมาชิกติดต่อได้ง่าย เป็นสิ่งที่คุณลักษณะอีกอย่างหนึ่ง และยึดหลักการน าธรรมะ
เข้ามาสอดแทรก เหมือนกลุ่มต้นแบบที่ได้ด าเนินการมา มีการกล่าวปฏิญาณตนสมาทานศีล ก่อนจะ
เริ่มกู้และส่งและกระท าในกลุ่มที่ตั้งอยู่ที่วัดเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมความโปร่งใสให้แก่สมาชิกและ
คณะกรรมการ ที่เป็นผู้น าให้รู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของกลุ่มเกิดความหวงแหน ในขณะเดียวกันที่กลุ่ม
ตัวอย่างภาคเหนือตอนล่าง มีการด าเนินงานคล้ายคลึงกัน มีการรักษา ปันผลกัน ความโปร่งใส คือ 
ต่างคนต่างท าหน้าที่ตรงนี้ มีสมุดบัญชี มาบวกมาลบแสดงให้เห็นทุกเดือน ด้านการตัดสินใจ ๓) อีกสิ่ง
หนึ่งที่เป็นคุณลักษณะภาวะเชิงสถานการณ์ ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ มีความเป็นผู้น าแบบ
ประนีประนอม ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ที่เป็นประธาน คณะกรรมการ จะให้ความส าคัญกับความ
ยุติธรรมกับสมาชิกกลุ่มที่มุ่งให้ความเป็นธรรม และการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงาน จาก
บทบาทของผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ที่ยึดคุณธรรมด้วยการละอคติ ๔ คือ ความล าเอียงอันเป็น
สาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดความวุ่นวาย คือ มีจิตใจที่เที่ยงตรง ไม่เอนเอียงด้วยรัก และชัง ไม่ซ้ าเติมเมื่อ
ผู้อื่นประสบความทุกข์ พิจารณาเห็นการกระท าของเขาเหล่านั้นตามหลักแห่งกรรม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพระเทพปริยัติเมธี ได้วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าเชิงพุทธกับการจัดการความขัดแย้งใน
สังคมไทย ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าเชิงพุทธนั้นมีลักษณะอยู่ ๓ อย่าง คือ ๑) คุณลักษณะภายนอก 
คือ มีรูปร่างสง่างามน่าเคารพศรัทธาเลื่อมใส ตลอดทั้งมีพละก าลังแข็งแรง มีสุขภาพที่ดี และมีความ
เพียร ๒) คุณลักษณะภายใน คือ มีความรู้ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความช านาญในงาน มีมนุษย์สัมพันธ์
ดี ๓) มีความแตกต่างจากบุคคลอื่น ซึ่งความแตกต่างนี้ จะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เกิดความเคารพนับ
ถือมีความเช่ือมั่นมีความเช่ือฟังอย่างจริงใจ วิถีทางของการที่จะเป็นผู้น าที่ดี ซึ่งมีหลักธรรมห รือ
คุณธรรมในทางพระพุทธศาสนา ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับผู้น าที่ดีซึ่งมีหลักธรรม หรือ
คุณธรรมในทางพระพุทธศาสนา ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับผู้น า โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม
หลักธรรมของผู้น า ดังนี้ คือ ๑) หลักธรรมส าหรับครองตน ได้แก่ เบญจศีลเบญจธรรม สัปปุริสธรรม 
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พลธรรม ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิธรรม คหบดีธรรม อธิปไตย กัลยาณมิตรธรรม อริยทรัพยธรรม 
ยุติธรรม อริยธรรม อคติธรรม สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องด าเนินชีวิตและแนวทางในการ
บริหารงานได้เป็นอย่างดี การจัดการความขัดแย้งตามแนวทางพระพุทธศาสนา จากเรื่องที่เกิดข้ึนแล้ว
จะต้องจัดท าให้ลุล่วงไปมี ๔ ประการ คือ ๑) วิวาทธิการณ์ ๒) อนุวาทาธิกรณ์ ๓) อาปัตตาธิกรณ์ ๔) 
กิจจาธิกรณ์ และอธิกรณสมถะเป็นช่ือแห่งสิกขาบทหรือสิกขาบทแห่งธรรม แปลว่า “ส าหรับระงับ
อธิกรณ์” มี ๗ ประการ คือ ๑. สัมมุขาวินัย แปลว่า ระเบียบอันจะพึงท าในที่พร้อมหน้า ๒.สติวินัย 
แปลว่า ระเบียบยกเอาสติข้ึนเป็นหลักให้สมมติ เพื่อการรับรู้ร่วมกัน ๓. อมูฬหวินัย แปลว่า ระเบียบที่
ให้แก่ภิกษุผู้หายเป็นบ้าแล้ว ๔. ปฏิญญาตกรณะ แปลว่า ท าตามรับ ๕. เยภุยยสิก แปลว่า ตัดสินตาม
ค าของคนมากเป็นประมาณ ๖. ตัสสปาปิยสิกา แปลว่า กิริยาที่ลงโทษแก่ผู้ผิด ๗.ติณวัตถารกวินัย 
แปลว่า ระเบียบดังกลบไว้ด้วยหญ้า การน าหลักภาวะผู้น าเชิงพุทธมาใช้เพื่อจัดการความขัดแย้งใน
สังคมไทย ได้ดีนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการน าหลักธรรมมาใช้ในการปกครองตน ปกครอง
คน และปกครองงาน โดยมีหลักธรรมที่จ าเป็นต้องมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรนั้น โดยหลักการ
สร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดข้ึนในสังคมซึ่งเป็นหลักคิดหลักธรรมในการท างานร่วมกันใน
องค์กร๑ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิษฏาข์ ศรีเครือดง ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้น าที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการวิจัยพบว่า นักบริหาร
จะท าหน้าที่ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีจะต้องมีคุณสมบัติด้านจักขุมา คือ ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีปัญญา
กว้างไกล ต้องเป็นผู้ฉลาดสามารถในการวางแผน และฉลาดในการใช้คน การเป็นนักบริหารต้อง
รับผิดชอบในการวางแผน และควบคุมคนเป็นจ านวนมาก การวางแผน (Planing) เป็นการก าหนด
ล าดับกิจกรรมที่จะต้องกระท าเพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามที่ต้องการขององค์การ หรือหน่วยงาน หรือ
การคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความยุ่งยากหรืออุปสรรคที่พึงจะมี หรือการก าหนดนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้การก าหนดให้มีแผนงานเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถใน
การใช้ปัญญาของมนุษย์และใช้ความเพียรพยายามที่จะน าทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่างๆ มาใช้ให้
เกิดประโยชน์การวางแผนที่ดีย่อมท าใหป้ระสบผลส าเร็จถึงครึ่งหนึ่ง ซึ่งการวางแผนเปรียบเสมือนการ
ท านายอนาคต จึงเป็นไปตามหลักจักขุมาของพระพุทธองค์๒ 

๕.๒.๒ ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพ่ือ

พัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

                                                             
๑พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฎิ์ สิริธโร), “ภาวะผู้น าเชิงพุทธกับการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย ,

รายงานการวิจัย”, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์,๒๕๕๓). 
๒อภิษฏาข์ ศรีเครือดง, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธของผู้บริหารสตรีใน

มหาวิทยาลัยของรัฐ”,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
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จากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนล่าง พบว่า การพัฒนาเรื่องกายภาพ ผู้น าต้องมีความพร้อมทาง
กายภาพพร้อมที่สุด ต้องมีอยู่มีกินมีใช้ มีความพร้อม คนที่จะท างานรับใช้คนอื่นได้  อย่างแรกเลย
ตนเองต้องมีความพร้อมเช่น อย่างแรกเรื่อง ภาวิตกาย ก็คือการพัฒนาเรื่องอาชีพ การพัฒนาเรื่องการ
ออม คนต้องมีอยู่มีกิน เช่น ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  ก็ต้องใช้เรื่องการออม เอามาเป็นเครื่องมือ
เป็นแรงจูงใจให้เกิดการอยากท าตาม เพราะว่าคนมันต้องอาศัยปากอาศัยท้อง คือ ต้องอาศัยปากท้อง
จึงอยู่ได้ คือ ผู้น ามองเห็น สิ่งเดียวที่จะน้อมน าบุคคลให้น้อมน ามาปฏิบัติ หลอมรวมบุคคลให้อยู่
ด้วยกันได้อย่างมีความสุขปัจจัยภายนอกก็เลยเอาเงินทอง และน ามาเป็นตัวแปรในการพัฒนาตน ตาม
ความต้องการ แต่การออมก็ต้องไปสร้างอาชีพถ้ามีเงินมทีองพอแล้วก็ สร้างอาชีพไปส่งเสริมอาชีพให้ดี 
มีอยู่มีกิน เอาเงินไปต่อเงิน การด าเนินกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง มีกินมีใช้ ผู้น าต้องมี
ความพร้อม ประการแรกเลยก็ คือ อาชีพ การออม เพื่อเป็นเครื่องมือที่พัฒนาให้คนในชุมชน ปฏิบัติ
ตาม โดยเริ่มให้คนมีความสุขก่อน  แล้วสร้างอาชีพที่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ การจะ
พัฒนาด้านกายนั้น ต้องอาศัยศีลเป็นเครื่องควบคุม เพราะว่าถ้าไม่มี ศีลควบ คุมแล้ว ทาง
พระพุทธศาสนาไม่ถือเป็นการพัฒนาทางกาย  

แสดงให้เห็นว่า การเสริมสร้างภาวะผู้น า ต้องเสริมสร้างทั้ง ๔ ด้าน พร้อมกัน คือ ภาย
ภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา ปัญญาภาวนา  เพราะว่าหากการเสรมิมสรา้งทางกายแยกต่างหากจาก 
จริยธรรม ล าพังความเจริญทางกายอย่างเดียว ย่อมไม่มีความหมายเป็นการศึกษา จะเป็นการ
สนับสนุนให้ตันหาได้ ดังนั้น ภาวนา ๔ ทั้งหมดที่กล่าวมา เป็นปัจจัยที่จะสามารถพัฒนาภาวะผู้น า
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ภาวนา ๔ นั้น ทั้ง ๔ ข้อ มีความส าคัญพอๆ กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์ ไดวิ้จัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าตามแนวพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบว่า 
การพัฒนาภาวะผู้น าตามแนวพระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน คือ การพัฒนากาย การ
พัฒนาศีล การพัฒนาจิต การพัฒนาปัญญา  และหลักธรรมที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาภาวะผู้น า
ได้แก่ หลักอริยมรรคมีองค์ ๘ โดยระบุปัญหาและอุปสรรคของผู้น ามี ๘ ด้าน ได้แก่ วิสัยทัศน์ ด้าน
ความคิดริเริ่ม ด้านการสื่อสาร ด้านความซื่อสัตย์ ด้านการทุจริต ด้านความรับผิดชอบ ด้านการใช้
อ านาจ และด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ เปูาหมายในการพัฒนามี ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรม ด้าน
จิตใจ หรืออารมณ์ และด้านความคิด สัมมาทิฎฐิพัฒนาผู้น าด้านวิสัยทัศน์สัมมาสังกัปปะพัฒนาด้าน
ความคิดริเริ่ม ทั้ง ๒ ด้านน้ีจัดเป็นการพัฒนาผู้น าในด้านความคิด สัมมาวาจา พัฒนาด้านการสื่อสาร 
สัมมากัมมันตะ พัฒนาด้านความซื่อสัตย์ สัมมาอาชีวะ พัฒนาแก้ปัญหาด้านการทุจริต ๓ อย่างนี้ 
จัดเป็นการพัฒนาผู้น าในด้านพฤติกรรม และสัมมาวายามะ พัฒนาด้านความรับผิดชอบ สัมมาสติ 
พัฒนาด้านการใช้อ านาจ สัมมาสมาธิ พัฒนาด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ ๓ อย่างนี้ จัดเป็นการพัฒนา
ผู้น าในด้านจิตใจหรืออารมณ์ และหลักทศพิธราชธรรม คือ ความไม่ฉลาดจากธรรม ใช้พัฒนาปัญญา 
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ตปะ ใช้พัฒนาบารมี ขันติ ความสามารถในการท างาน ศีล พัฒนาความไม่ประมาท ทาน พัฒนาการมี
กัลยาณมิตร การบริจาค ความซื่อตรง และความอ่อนโยนใช้พัฒนาการมีมนุษยสัมพันธ์ และความไม่
โกรธ พัฒนาการควบคุมอารมณ์ของผู้น า๓

 

๕.๒.๓ รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพ่ือพัฒนาชุมชน

ยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง ตามหลักภาวนา ๔  ซึ่งผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 จากการศึกษารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชน
ยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่างตามหลักภาวนา ๔  พบว่า การเป็นผู้น า ในพระพุทธศาสนามีตัวอย่างที่ดู
เป็นแบบอย่างทิฏฐานุคติ ที่สร้างบารมีสั่งสมมานับแต่อดีตชาติ และพระชาติสุดท้ายก็ได้บรรลุธรรม
การบรรลุธรรมของพระองค์นั้น ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์แก่พระองค์เพียงผู้เดียว แต่ว่าเกิดประโยชน์แก่
ผู้อื่น เมื่อเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นแลว้ก็ทรงตั้งองค์ที่จะเปน็ความมั่นคงเป็นปึกแผ่น ซึ่งปัจจุบันองค์กรนี้ก็
ยังคงอยู่เป็นองค์กรที่เป็นประโยชน์แม้ล่วงเวลามาเนิ่นนาน  
 แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ โดยอาศัยหลักธรรมนั้น 
ต้องสร้างความพร้อมด้านแรงจูงใจใฝุรู้สร้างสรรค์ ให้อยากประพฤติ ปฏิบัติตนตาม การที่ผู้น ากลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ หรือบุคคลที่เป็นผู้น า ต้องการพัฒนาตนนั้น ต้องมีความกระตือรือร้นในการพัฒนา
ตนเอง โดยการสร้างแรงจูงใจ มีความชอบใจที่จะเป็นผู้น าคนอื่น เพื่อน าคุณสมบัติข้อนั้นมาช่วยเหลือ
คนอื่น ในกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน  และต้องมีการอบรมฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง มี
การประเมินผลติดตามผลเป็นระยะ ไม่ปล่อยทิ้งไว้เพียงแค่จัดอบรมตามงบประมาณ ที่องค์กรตนมี
เท่านั้น เพื่อให้เกิดมีความพร้อมด้านสติความตื่นตัว ในการท ากิจของตน และเป็นการเปิดโลกทัศน์ 
ความคิดใหม่ ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มีแนวคิดที่เรียกว่า วิสัยทัศน์ คือ การมองว่า การที่กรรมการ 
ในส่วนที่เป็นผู้น าควรที่จะได้รับอะไรแปลกใหม่ จากกลุ่มอื่นๆ ที่ปฏิบัติ มีระบบเหมือนกันกับเรา แล้ว
น าสิ่งเหล่าน้ันมาปฏิบัติกับองค์กรของตน เปรียบกับทางพระพุทธศาสนาแล้วเรียกว่า ปรโตโฆสะ การ
รับฟังเสียงข้างนอก หมายถึง การรับรู้สิ่งข้างนอก รวมถึง สิ่งแวดล้อมต่างสถานที่ หรือความคิด การ
กระท าจากคนอื่น  แล้วน ามาพิจารณาโดยแยบคาย ส่วนสมาชิกกลุ่มนั้น ก็จะมีการส่งเสริมเรื่องอาชีพ 
เนื่องจากผู้น ามองเห็นว่า กู้เงินไปแล้วใช้ไม่ตรงประเด็นตามที่แจ้งความประสงค์ การสร้างอาชีพเสริม
จากการท าไร่ ท านา เป็นการสร้างความช่วยเหลือกันและมีน้ าใจต่อกัน ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
ต้องมีการพัฒนาตนให้รู้เท่าทันทั้งทางโลก ทางธรรม การศึกษาทางคณะสงฆ์ นักธรรมตรี โท เอก 
เปรียญธรรม ไม่เพียงพอ ต้องเรียนทางโลกควบคู่กันไปด้วย เช่น ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มีแนวความคิดในการให้การศึกษาแก่ 

                                                             
๓รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าตามแนวพระพุทธศาสนา”,วิทยานิพนธ์พุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๘). 
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คณะกรรมการที่เป็นผู้น า ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดอื่น เพื่อดูกลุ่มอื่นมีกลยุทธ์การวางแผนงาน ส่วน
สมาชิกมีการส่งเสริมให้ฝึกอบรมอาชีพเพิ่ม ซึ่งถือว่าเป็นวิสัยทัศน์อย่างหนึ่ง ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อุทัย โล้วมั่นคง๔  ได้วิจัยเรื่อง “การน าเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าทาง
จริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน” ผลการวิจัยพบว่า หลักการพัฒนาภาวะผู้น าทางจริยธรรมตั้งอยู่บนพื้นฐานของการให้องค์
ความรู้ แนวความคิด ด้วยวิธีการเพื่อผลของการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม โดยค านึงถึงปัจจัยที่
ส่งเสริมและกีดขวางพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้น สาระของแนวทางนี้จึงมีความ
หลากหลายในเนื้อหา และรายละเอียดในแต่ละข้ันของกระบวนการ ซึ่งไม่เพียงครอบคลุมเนื้อหา
เฉพาะด้านแนวคิดหรือองค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม แต่รวมถึงศาสตร์การบริหารจัดการ
สมัยใหม่ การบริหารจัดการด้านการเงิน ฯลฯ เพื่อให้มีความเหมาะสมส าหรับสังคมปัจจุบัน หลักการ
พัฒนาภาวะผู้น าทางจริยธรรมอาศัยการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความคิดเห็น ประสบการณ์ ระหว่างกัน 
เป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันจากการแบ่งปันประสบการณ์ในระหว่างการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น 
กิจกรรมการระดมสมอง กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ การเรียนรู้จากกรณีศึกษาที่ใช้ได้ผลดีในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่องค์การด้านการพัฒนาผู้น า ส่วนแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น า
ทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนา ประกอบด้วยแนวทางตามกระบวนการพัฒนา ๔ ข้ันตอน คือ 
ข้ันตอนที่ ๑ แนวทางการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา ข้ันตอนที่ ๒ แนวทางการ
ออกแบบการพัฒนา ข้ันตอนที่ ๓ แนวทางการด าเนินการพัฒนาและข้ันตอนที่ ๔ แนวทางการ
ประเมินผลการพัฒนาและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาประพันธ์ สิริปัญโญ ได้วิจัยเรื่อง 
บทบาทพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนจังหวัด
เชียงราย ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมกลุ่ม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน โดยผ่านกระบวนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มในชุมชนนั้นๆ  กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เป็น
ความส าเร็จที่เกิดจากหลักการส่งเสริมของพระสงฆ์ โดยผ่านกิจกรรมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ที่
ผสมผสานหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาและหลักการพัฒนาเข้าด้วยกัน จนสามารถเช่ือมโยง 
คุณธรรม ความสามารถ ทรัพยากรเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมที่ยั่งยืน 
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เป็นกิจกรรมของประชาชนที่จัดตั้งข้ึนเพื่อช่วยเหลือกันและกัน ด้วยการ
ประหยัดและออมทรัพย์ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสมทบทุนร่วมกันโดยอาศัยหลักการของ
สหกรณ์เป็นส าคัญ แก้ปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินของครอบครัว การด าเนินงานกลุ่มให้ถูกต้อง
โดยอาศัยหลักการด าเนินงานจากการด าเนินงานจากการยึดมั่นในคุณธรรม ๕ ประการ คือ ความ

                                                             

 ๔อุทัย โล้วม่ันคง,“การน าเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าทางจริยธรรมตามแนวพุทธ
ศาสนาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๕๓). 
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ซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และให้เกียรติกัน โดยสมาชิกจะได้รับ
ผลประโยชน์เท่าเทียมกัน สมาชิกกลุ่มจะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเป็นการปลูกฝังการมี
ส่วนร่วมในชุมชน เคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นเกิดความร่วมมือร่วมใจกันในชุมชน สิ่งเหล่านี้จึงท า
ให้กิจกรรมในการรวมกลุ่มของสัจจะสะสมทรัพย์ประสบความส าเร็จและมีสมาชิกเพิ่มข้ึนทุกปีท าให้
เกิดผลต่อชุมชน คือ การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง๕และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของไพโรจน์ พรหมมี
เนตร ได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักพุทธธรรม พบว่า รูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักพุทธธรรม มีองค์ประกอบดังนี้ (๑) องค์ประกอบของ
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักพุทธธรรมพบว่า มี ๓ องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ๑)
หลักการพัฒนา ๒)ข้ันตอนและวิธีการพัฒนา ๓)เปูาหมายการพัฒนา (๒) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น า
ทางการศึกษาตามหลักพุทธธรรมพบว่ามี ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑. หลักการพัฒนา ใช้หลักไตรสิกขา 
ประกอบด้วย อธิศีลสิกขา (ศีล) อธิจิตสิกขา (สมาธิ) และอธิปัญญา(ปัญญา) ๓. ข้ันตอนและวิธีการ
พัฒนาประกอบด้วย ๓ ข้ันตอน ได้แก่ ปริยัติ (การศึกษา) ปฏิบัติ (การปฏิบัติ ศีลภาวนาและปัญญา
ภาวนา)และ ปฏิเวธ (ผลการพัฒนาจากการศึกษาและปฏิบัติ) และ ๓. เปูาหมายการพัฒนา ภาวะผู้น า
ทางการศึกษาตามหลักพุทธธรรม พบว่า มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ใน
ระดับมาก และ (๓) ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักพุทธธรรม 
พบว่า มีความเป็นประโยชน์ มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้พัฒนาภาวะผู้น า
ทางการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด๖และยังสอดคล้องกับการวิจัยสรรดี ดีปูุ ได้ศึกษารูปแบบการ
พัฒนาภาวะผู้น าของอาจารย์ที่ปรึกษาฝุายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง พบว่า คุณลักษณะภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของอาจารย์ที่ปรึกษาฝุายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือตอนล่างประกอบด้วย คุณลักษณะภาวะผู้น า ๔ ด้าน คือ ๑) ด้าน
ความรู้และความสามารถ ๒) ด้านเจตคติ ๓) ด้านบุคลิกภาพ ๔) ด้านทักษะการปฏิบัติงาน๗ 

 
 

                                                             
๕ประพันธ์ สิริปัญโญ, “บทบาทพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่มีผลต่อความเข้มแข็ง

ของชุมชนจังหวัดเชียงราย”,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๖ไพโรจน์ พรหมมีเนตร , “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษาตามหลักพุทธธรรม”,
วิทยานิพนธ์การศึกษาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙). 

๗สรรดี ดีปูุ, “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าของอาจารย์ที่ปรึกษาฝุายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฎกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง”,ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, 
๒๕๕๓). 
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๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ปัจจุบันสถานศึกษา ภาครัฐ องค์กรเอกชน ได้ตระหนักถึงตัวผู้น า คุณลักษณะภาวะผู้น า
ส าหรับเป็นข้อปฏิบัติของผู้น าเป็นส่วนมาก  และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นหลักปฏิบัติที่แม้
ผ่านมานานแล้ว ๒,๕๐๐ กว่าปี หลักธรรมที่สามารถน ามาประยุกต์เพื่อพัฒนาผู้น า ยังสามารถเป็น
แกนกลางที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการพัฒนาภาวะผู้น าได้ และยังท าให้คนในสังคมมีความสมัครสมาน
สามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน นอกจากนี้แล้วหลักธรรมก็ยังเป็นที่มาส าคัญของกฎเกณฑ์ข้อบังคับ
ในทางศีลธรรม เป็นระเบียบทางสังคมอันเป็นการควบคุมภายในด้านจิตใจที่กฎหมายมิอาจเข้ามา
ควบคุมได้ สิ่งนี้คือ คุณค่าของหลักธรรมที่จะน ามาประยุกต์ใช้กับสังคมโดยเฉพาะเริ่มจากการ
ประพฤติปฏิบัติตัวของผู้น าเป็นแบบอย่างที่ดีได้แล้วก็จะเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ตามในระดับอื่นๆ ได้ ท า
ให้สามารถแก้ปัญหาวิกฤติผู้น าในกลุ่ม องค์กร และสังคมไทยได้ 
 ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ หรือผู้น าในระดับต่างๆ ควรน าผลงานช้ินนี้ไป ประยุกต์ใช้
เพื่อให้เกิดการพัฒนา การเสริมสร้าง ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร้างความมั่นใจให้กับ
องค์กร สังคม และประเทศชาติและพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นประโยชน์และจ าเป็นต่อการด าเนินงานใน
ด้านต่างๆ และพัฒนาการ ในแต่ละองค์กรให้บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ เช่น 
 ๑. สถาบันภาครัฐ ผู้น าภาครัฐทุกระดับควรตระหนักและให้ความส าคัญ ที่จะส่งเสริม
และรณรงค์ให้ประชาชนได้น้อมน าเอาหลักธรรมภาวนา ๔ หรือหลักธรรมอื่นๆ ที่เหมาะแก่การพัฒนา
ชีวิตของตนไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้น าที่ดีของครอบครัว องค์กรและสังคมต่อไป
เพื่อให้เกิดความสันติสุขของสังคม และควรมีนโยบายหรือเน้นย้ าให้ผู้น าในระดับต่างๆ เป็นผู้รอบรู้ใน
ทุกๆด้านทั้งทางโลกและทางธรรม รวมให้เป็นผู้มีความช านาญในการบริหารองค์กรของตนในทุกด้าน 
 ๒. สถาบันศาสนา พระสงฆ์ในฐานะผู้ที่ศึกษาและสืบทอดพระพุทธศาสนา พึงศึกษา
หลักค าสอนในทางพระพุทธศาสนาให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง และน าหลักการเหล่านั้นมา
ประยุกต์ใช้อบรมสั่งสอน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่สามารถน ามาใช้ได้จริง 
 ๓. สถาบันการศึกษา ควรมุ่งเน้นและพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการตามกระบวนการ
ของภาวนา ๔ หรือหลักธรรมอื่นๆ ที่ครอบคลุมทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนซึ่งจะเป็นผู้น าในภายหน้ามีคุณธรรมและจริยธรรม และน าหลักการเหล่านี้ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันที่จะเกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
 ๔. กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ นอกพื้นที่การวิจัย ผู้น าควรให้ความส าคัญกับการแก้ไข
ปัญหาในชุมชนด้วย เพราะว่ารู้ปัญหาชุมชนเป็นอย่างดี น ามาบูรณาการกับกลุ่มของตน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรของตน และรักษาความเป็นแบบอย่างทางวัฒนธรรมการท าธุรกิจที่ดี 
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 ๕. ควรมีการเปิดหลักสูตรการฝึกฝนหรืออบรมภาวะผู้น าให้มากขึ้น และมีการให้
ความรู้แก่ผู้น าในระดับต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกรูปและต่อเนื่อง เพื่อให้มีสมรรถนะในการบริหารงานให้
มากยิ่งข้ึน 
 ๖. สถาบันภาคธุรกิจ ผู้น าควรให้ความส าคัญและน าหลักธรรม คือ ภาวนา ๔ และ
หลักธรรมข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการท างานและบรกิารองค์กรของตนเอง เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อ
องค์กรของตน และรักษาความเป็นแบบอย่างทางวัฒนธรรมการท าธุรกิจที่ดี 
  ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ผู้วิจัยเห็นว่าผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ควรปฏิบัติการ
เกี่ยวกับแนวทางในการเสริมสร้างภาวะผู้น า ในประเด็นต่อไปนี้ 
    ๑. ควรน าหลักศีลภาวนามาเป็นหลักในการเสริมสร้างภาวะผู้น า คือ ศีลภาวนา
ในภาวนา ๔ หลักเบญจศีล เบญจธรรม มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาภาวะผู้น า ตลอดจนประชาชนคน
ทั่วไปในสังคม  

   ๒. เรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้น าควรฝึกตนเองให้มีความอดทน อดกลั้น สร้างนิสัยอ่อน
น้อม ถ่อมตน พัฒนามนุษยสัมพันธ์กับสมาชิกกลุ่ม คณะกรรมการ ชาวบ้านในชุมชนของตนเองเข้ากับ
คนทุกระดับช้ัน ปรับปรุงลักษณะนิสัยของตนเองอยู่เสมอ ให้เข้ากับคนอื่นๆ ให้ได้ ต้องสังเกต
พฤติกรรมของตนเอง และความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีข้ึน 
   ๓. เรียนรู้คนรอบข้างทุกๆคน ผู้น าควรเข้าใจธรรมชาติของคนรอบข้างของตน 
เป็นฐานความรู้เพื่อท าให้ผู้น าเข้าใจคนอื่นๆ ได้มากข้ึน คนส่วนใหญ่มุ่งมองผลประโยชน์เพื่อตนเอง จน
ลืมไปว่า จริงๆ แล้วการใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ เราต้องใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอื่น ต้องมีการติดต่อสื่อสาร 
คนที่เข้าใจธรรมชาติของคนอื่นๆ ไม่ว่าจะสูงต่ าด าขาว หรือคนรวย คนจน ขอทาน ก็ตาม การที่เข้าใจ
ความคิดของคนอื่น เข้าใจพฤติกรรมของคนอื่นจะเป็นคนที่สามารถมองเห็นความเป็นจริงของคนอื่น
ว่า เขาเป็นเช่นใด เข้าใจพฤติกรรมของคนอื่น จะเป็นคนที่สามารถมองเห็นความเป็นจริงของคนอื่นว่า 
เขาเป็นเช่นใด เมื่อฝึกทักษะการมองนิสัยของคนรอบข้างจนสามารถคุย ๒-๓ ค าถาม หรือใช้เวลาอยู่
กับเขาสัก ๑๐-๒๐นาที แล้วสามารถบอกได้ว่า คนๆนั้น มีลักษณะนิสัยคร่าวๆ เป็นอย่างไรได้ สิ่งที่
กล่าวมาคือการเข้าใจธรรมชาติของคนอื่นๆ ได้ดี เมื่อเข้าใจคนอื่นๆได้ดี ก็จะสามารถน าสิ่งเหล่านี้ มา
ประยุกต์ใช้กับการเข้ากับเพื่อนร่วมงาน เข้ากับเจ้านาย หรือแม้นแต่เข้ากับศัตรูได้ดีเช่นกัน การที่เรา
รู้จักเขาได้เร็วท าให้เราได้เปรียบ และสามารถน าคนอื่นๆ ได้ง่าย 
 ๔. สื่อสารได้อย่างดี ไม่ว่าเรื่องยากแค่ไหนผู้น าก็ต้องสามารถสื่อสารให้ทั้งคนฉลาด 
และไม่ฉลาดเข้าใจได้ครบถ้วน ผู้น าต้องฝึกทักษะทั้งการพูด เขียน รวมถึงการตีความหมายของค าที่
ผู้อื่นสื่อสารให้ได้ตรงประเด็น คนโง่ฟังค าอธิบายแล้วเข้าใจ คนฉลาดพูดนิดหน่อยถึงเข้าใจ ต้องรู้จักว่า
คนที่เราสื่อสารด้วยน้ัน มีความสามารถเช่นใด จะสื่อสารอย่างไรเพื่อให้คนหมู่มากเข้าใจได้อย่างพร้อม
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กันและตรงกับสิ่งที่เราต้องการ ทักษะการสื่อสารเป็นหัวใจของผู้น า เพราะผู้ตามจะท าตามได้อย่าง
ถูกต้องตามความต้องการหรือไม่นั้น ข้ึนอยู่กับการสื่อสาร 
   ๕. หัดน าทีมงาน ต้ังแต่เรื่องเล็กๆ ไปจนถึงเรื่องใหญ่ขึ้นเรื่อย การเริ่มเป็นผู้น าเริ่ม
จากความมั่นใจเล็กๆ ที่สามารถน าเพื่อนให้พ้นภัย แก้ปัญหาให้กับเพื่อนๆ เป็นคนกลางไกล่เกลี่ยความ
บาดหมางของเพื่อนๆ เป็นหัวหน้าทีมเล็กๆ ไปจนถึงหัวหน้าช้ัน เจ้าของกิจการ ผู้น าประเทศ ผู้น าจะ
ไต่เต้าหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า เพื่อจะลองใช้ความสามารถน าพาไปให้ถึงจุดมุ่งหมาย และจะโหยหาการน า
ที่ใหญ่ข้ึนเรื่อยๆ เป็นธรรมชาติของผู้พิชิต ดังนั้นการเริ่มเป็นผู้น า ก็ต้องหัดน าพาคนตั้งแต่กลุ่มเล็กๆ 
ให้ประสบความส าเร็จ เพื่อสร้างความมั่นใจพื้นฐาน ก่อนจะไปน ากลุ่มที่ใหญ่ข้ึน 
   ๖. สร้างแนวคิดท่ีแตกต่าง แต่ความเป็นจริงและสามารถใช้ได้จริง และสื่อสารให้คน
อื่นได้รับรู้ ผู้น ามักมีแนวคิดที่แตกต่างจากความคิดของคนสามัญ แต่สามารถท าให้ได้ผลจริงข้ึนแนวคิด
เหล่าน้ีมักเกิดจากประสบการณ์และความเก่งกาจในการแยกแยะ วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อยู่เป็น
ประจ า เมื่อแยกแยะได้ก็จะต้องสามารถกระจายความคิดที่รวบยอดออกมาเป็นแนวคิดโดยละเอียดได้ 
และ ความคิดจะเป็นรูปร่างได้ก็ต่อเมื่อ ต้องสื่อสารความคิดเหล่านั้นให้กับคนรอบข้างได้รับรู้อย่างดี 
ซึ่งต้องพึ่งการสื่อสารนั่นเอง 
   ๗. สั่งสมประสบการณ์ และหาข้อดีและข้อเสียของการน าทีม แล้วเอามาปรับปรุง
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของตนให้ดี คนที่ท างานย่อมมีผิดพลาด การเป็นผู้น าก็เช่นกัน บางครั้งก็ต้อง
ผิดพลาด หากมัวแต่กังวลกับข้อผิดพลาดเก่าๆ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้แล้ว ก็จะเป็นการท าลายขวัญและ
ก าลังใจตนเอง แต่หากมองในมุมว่า หากเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีก เราจะท าอย่างไรที่จะท าให้ดีข้ึน 
 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ในการท าวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเสริมสรา้งภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนา
ชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนล่าง ควรท าในประเด็นดังต่อไปนี้ 
  ๑. ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านในการพึ่งพาตนเองในชุมชนของกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ 
  ๒. ควรศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลเพื่อความเป็นผู้น า ที่พัฒนาตน คน 
งาน จากประสบการณ์จริงของบุคคลที่ ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นผู้น า ด้วยหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่ก่อให้เกิดความเป็นผู้น าสร้างศรัทธาอย่างมีคุณค่า ที่ประสบความส าเร็จ 
  ๓. ควรน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปศึกษาหาประสิทธิภาพ เพื่อให้เหมาะกับการ
ด าเนินงานของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ทั่วไป 
     ๔. ควรน าการศึกษารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อ
พัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนล่าง จากการวิจัยครั้งนี้ ไปใช้ในองค์กรต่างๆ เพี่อเปรียบเทียบว่า  
มีประสิทธิภาพแตกต่างกันหรือไม่ 
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บริษัท ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์ จํากัด, ๒๕๔๒. 
ศูนย์พัฒนาภาคเหนือ และคณะ. การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ี

สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง. โครงการการศึกษา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๔๔. 

สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชุนมหาวิทยาลัยนเรศวร. ผู้น ากับการท างานเป็นทีม. พิษณุโลก : 
โรงพิมพ์ ทิพย์เสนาการพิมพ์, ๒๕๕๒. 

สถาบันชุมชนท้องถ่ินพัฒนา. สัจจะสะสมทรัพย์สะสมทุนทางสังคม. กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
ชุมชนท้องถ่ินพัฒนา, ๒๕๔๑. 

สิน พันธ์ุพินิจ. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : บริษัท จูนพับลิชช่ิง จํากัด , 
๒๕๔๗. 
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เสรี พงศ์พิศ. แผนท่ีชีวิต เข็มทิศชุมชน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์พลังปัญญา, ๒๕๕๕. 
สถาบันชุมชนท้องถ่ินพัฒนา. สัจจะสะสมทรัพย์สะสมทุนทางสังคม. กรุงเทพมหานคร : สถาบัน

ชุมชนท้องถ่ินพัฒนา, ๒๕๔๑. 
สํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน. แนวทางส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต . 

กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๖. 
สานิตย์ บุญชู. การพัฒนาชุมชน : ชุมชนศึกษาและวางแผนโครงการ . กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๕. 
สิปปนนท์ เกตุทัต. วิสัยทัศน์กว้างไกลปฏิบัติได้ผลจริง. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มติชน, 

๒๕๕๑. 
สมชาติ กิจบรรยง. ความฉลาดของผู้น า. กรุงเทพมหานคร : เอ็กเปอร์เน็ท, ๒๕๔๔. 
สุเทพ  พงศศรีวัฒน. ภาวะผู้น า ทฤษฎีและปฏิบัติ:ศาสตร์และศิลปะสู่ความเปนผูน าท่ีสมบูรณ์.พิมพ

ครั้งที่ ๒. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ๒๕๔๗. 
สัญญา  สัญญาวิวัฒน์. การพัฒนาชุมชนแบบจัดการ, กรุงเทพมหานคร : ห้างจํากัด โอ.เอส.พริ้นติ้ง 

เฮ้า, ๒๕๔๑. 
ธนากร สังเขป. การพัฒนาท่ียั่งยืน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย,๒๕๕๖. 
ธีรยุทธ พึ่งเทียร. สถิติเบ้ืองต้นและการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สูตรไพศาล, ๒๕๔๕. 
หฤทัย ปุตระเศรณี. ภาวะผู้น า.กรุงเทพมหานคร : คู่แข่ง, ๒๕๔๕. 
อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์. ภาพการศึกษากับชุมชน:กรอบแนวคิดและข้อเสนอใน

การศึกษาวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๐. 
อุทิศ  จิตเงิน. พุทธปรัชญาเพ่ือพลังชุมชน.พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาสี่แยกอิน

โดจีน, ๒๕๔๔. 
อภินันท์ จันตะนี. ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการชั้นสูง.คณะสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
 (๒) วิทยานิพนธ์/รายงานวิจัย: 
กมลทิพย์ ทองกําแหง และปองสิน วิเศษศิริ . “กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมสําหรับ

ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต .คณะครุศาสตร์ : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

จิตติมา พงษ์ไพบูลย์. “ภาวะผู้นําของ พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏ์ิ สิริธโร)”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธ
ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
,๒๕๕๒. 
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จิรวัฒน์ พิระสันต์ และคณะ. “การประเมินผลโครงการการพัฒนาชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว”. รายงาน
การวิจัย, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ส.ก.ว), ๒๕๕๖. 

จินตวีร์ เกษมศุข. “การใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน”. รายงาน
การวิจัย. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), ๒๕๕๖. 

โชต ิบดีรัฐ. “การบริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ เพื่อความมั่นคง
แห่งพระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, ๒๕๕๔. 

ชินรัตน์  ขุณณรงค์. “กิจกรรมต่อยอดกับการสร้างความเข้มแข็งของกลุม่สจัจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนา
คุณธรรมครบวงจรชีวิต บ้านหนองน้ําจืด”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต .
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๕. 

ฌาน ตรรกวิจารณ์. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๐. 

ทัศนีย์  เจนวิถีสุข. “ความสามารถด้านการสื่อสารของพระพิศาลธรรมพาที (พระพยอม กลฺยาโน)กับ
การระดมพลังการพัฒนาชุมชน”. รายงานการวิจัย.สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว), ๒๕๕๖. 

ฤทัยทรัพย์ ดอกคํา. “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลโรงเรียน”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต .บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ๒๕๕๓. 

ธงชัย สิงอุดม . “การพัฒนาภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๘”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย,๒๕๕๖. 

ปรัชญา ชุ่มนาเสียว. “การพัฒนาภาวะผู้นําในองค์การด้วย E.Q.”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.
บัณฑิตวิทยาลัย :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์. “การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําของผู้อํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

พระครูวชิรคุณพิพัฒน์. “การพัฒนาภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔”.
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ฤทัยทรัพย์%20ดอกคำ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=เพลินใจ%20พฤกษชาติรัตน์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
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ไพศาล พรหมสิงห์และคณะ. “การศึกษาปัจจัยที่ทําให้เกิดผลสําเร็จในการดําเนินงานกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต (วัดป่ายาง)”. รายงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น,สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว, ๒๕๔๖. 

ภราดร ปรีดาศักดิ์. “บทบาทสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มออมทรัพย์ที่มีต่อตลาดเงินในชนบทไทย 
๒๕๒๙”. รายงานฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย, ๒๕๔๑. 

มาริสา  โกเศยยะโยธิน. “การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านในการพึ่งพาตนเองของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนของประชาชนบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาภาคตะวันออก :ศึกษากรณีกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์วัดไผ่ล้อม อําเภอเมือง จังหวัดตราด”. รายงานฉบับสมบูรณ์. ศูนย์ฝึกและ
พัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสะแก้ว : กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๓. 

ลักขณา เติมศิริกุลชัย. “ทุนทางสังคมกับการเคลื่อนไหวสุขภาพ :กรณีศึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์ จ.
ตราด”. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต.มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๘. 

วิทยา คามุนี. “ทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชน;กรณีศึกษาองค์กรออมทรัพย์ชุมชนใน
จังหวัดลําปางและตาก”. วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยนเศวร, ๒๕๕๑. 

วรรณา ช่ืนวัฒนาและคณะ. “รูปแบบการออมและแนวทางส่งเสริมการออมสําหรับประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๔ จังหวัด ยโสธร อุบลราชธานี นครราชสีมาและชัยภูมิ”.
รายงานการวิจัย.  กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๒. 

ยงยุทธ  สอนไม้. “การพัฒนาภาวะผู้นํานายทหารช้ันประทวนกองพลทหารราบที่ ๓ กับการลดภาระ
หนี้สินครัวเรือน”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, ๒๕๕๐. 

สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ. “การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นําของคณบดี”. วิทยานิพนธ์
ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

สมจิตร แก้วนาค. “การพัฒนาและศึกษาความเป็นไปได้ของระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมของกองทัพอากาศ” . วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต .บัณฑิตวิทยาลัย  : 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๔๑. 

สมสุข หินวิมาน. “การสังเคราะหอ์งค์ความรู้เรื่องสื่อพิธีกรรมกับการพัฒนาชุมชน”. รายงานการวิจัย, 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), ๒๕๕๖. 

สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล และคณะ . “องค์กรการเงินชุมชนกับการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม .
โครงการวิจัย องค์การการเงินชุมชนกับการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม”. รายงานวิจัย.
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ส.ก.ว), ๒๕๕๔. 

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
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สรรดี ดีปู่. “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําของอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฎกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง”. ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราช
ภัฎนครราชสีมา, ๒๕๕๓. 

อรสา เตติวัฒน์. “การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในเขต
พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง”. รายงานการวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่าง.สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (ส.ก.ว),๒๕๕๔.  

อัมพร วงศ์โสภา. “รูปแบบภาวะผู้นําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : 
กรณีศึกษาความคิดเห็นของประชาชน อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย,๒๕๕๖. 

อุทัย โล้วมั่นคง. “การนําเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นําทางจริยธรรมตามแนวพุทธ
ศาสนาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน”.
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
๒๕๕๓. 

อภิชญาณัฐโศภา อบสิน. “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงพุทธในการบริหารจัดการองค์กรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต.บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

อภิษฎาข์  ศรีเครือดง. “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธ ของผู้บริหารสตรีใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๗. 

(๓) เอกสารท่ีไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่: 
ประดิษฐ์ พรกีรติกุล. ศึกษาพระกิตติคุณมัทธิวบทที่ ๑๙. กรุงเทพมหานคร : คริสตจักรสะพานเหลือง

(อัดสําเนา),๒๕๕๑. 
พระครูวิบูลสิทธิธรรม.เอกสารประกอบการบรรยายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดหนองพยอม ศูนย์สาธิต

การตลาดวัดหนองพยอม ม.ป.พ.๒๕๕๘. 
เสรี  ชัดแช้ม.แบบจําลอง.ม.ป.ท,๒๕๓๘. 
ธร สุนทรายุทธ.หลักการและทฤษฎีทางบริหารการศึกษา.มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์

ม.ป.ป. 
Nothouse,P.G. Leadership: Theory and Practice 4 thed. 
 (๔) สัมภาษณ์ 
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สัมภาษณ์ นายเกษม มั่นสุวรรณ, ประธานกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดหนองพยอม,๓ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ พระครูอุภัยโกศล, ประธานกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดกลับพวงเหนือ,๓ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นางสมพร บุตรเพชร, คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้,๓ กันยายน ๒๕๕๙.  

สัมภาษณ์ พระครูวิบูลสิทธิธรรม, เจ้าคณะอําเภอบางระกํา, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักจักกฤช ทสฺสนธมฺโม , เจ้าคณะตําบลชุมแสงสงครามเขต ๑, ๔ กันยายน 
๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ จํานงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ,ศ.ดร., ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นางภิรดา จริยะกลุญาต,ผู้อํานวยการส่งเสริมกองทุนชุมชนสํานักงานพัฒนาชุมชน , ๑๕ 
กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นางนงคราญ น้อยรุ่ง คณะกรรมการติดตามหนี้สิน, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ พระครูวาปีวชิโรภาส, ประธานกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ ไพศาล สุขปัญญา ดร., ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทุนและองค์การเงนิ,๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ สุมิตร แสงจันทร์, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นางสายสวรรค์ สุทธิพรหม, คณะกรรมการการฝ่ายเงินกู้เก็บหุ้น, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ พระราชธรรมนิเทศ,เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว, ๒ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อํานวยการสถาบันภาษา, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ พระครูกิตติวชิรโสภิต (สมเกียรติ จตฺตาลโย), ประธานกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์, ๘ กันยายน 
๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์ ผิวบาง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ, ๕ กันยายน ๒๕๕๙.  

สัมภาษณ์ บุญทัน ดอกไธสง ,ศ.ดร. ผู้อํานวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  (นานาชาติ), ๑๒ 
กันยายน ๒๕๕๙.  

สัมภาษณ์ จํานง อดิวัฒนสิทธ์ิ,ศ.ดร. ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นางจําเนียร ทองอ่อน, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดทางหลวง, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นายภิญโญ แก้วประเสริฐ,สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดอัมพาพนาราม , ๙ กันยายน 
๒๕๕๙. 
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(๕) สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวชิรคุณพิพัฒน์ (อเนก คุณวุฑฺโฒ),ดร.,รองผู้อํานวยการหน่วยวิทยบริการ 

จังหวัดกําแพงเพชร, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดอาจิญ อกิญจโน,รองประธานกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดอัมพาพนาราม, 

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูโกศลวชิรกิจ (มาโนช วีตโรโค),ดร., ประธานกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัด

ประดู่ลาย จังหวัดกําแพงเพชร, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระธารา ชยากโร,ดร., ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพิษณุโลก, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ธนวัฒน์ นคะจัด, อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร, ๑๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ), ผศ.ดร.,ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์, 

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระเมธีวชิรภูษิต (จําเนียร จิรวงฺโส),ดร., รองผู้อํานวยการหน่วยวิทยบริการฝ่าย

วิชาการ จังหวัดกําแพงเพชร, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูประทีปวชิรธรรม(ประทีป วชิรญาโณ) ,ดร., อาจารย์ประจําหน่วยวิทย

บริการ จังหวัดกําแพงเพชร,๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดอาจิญ อกิญจโน, รองประธานกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดอัมพาพนาราม , 

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
อาจารย์ ณัฐสันต์ นันทวัฒน์, อาจารย์ประจําหน่วยวิทยบริการ จังหวัดกําแพงเพชร, ๑๓ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙. 
๒.ภาษาอังกฤษ: 
Avolio,B.J.,Bass,B.,& Improving organizational effectiveness through 

transformational leadership, Thousands Oaks, CA : Sage, 1994. 
Bass,BernardM.Leadership  and  Performance Beyond Expectations,New York : 

Free Press, 1985. 
Blanchard .Hersey P. K.H. and Johnson, D.E. Management of Organization Behavior. 

7th ed. Englewood Clifts, NJ : Prentice-Hall, 1996. 
Burns,J.M..Leadership.New York : Harper & Row, 1978. 
BarryZ.Kouzes.JmesM.&Posner.LeadershipPracticesInvertory:LeadershipDevelopme

nt Planer,3th  ed San Francisco : John  Wiley &SonnsInc,2003. 
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Chi-Wen Rural Chang.Asia Marches Forward:Focus  on  Agricltural and 
RuralCovey,Stephen R,The Seven Habits of  Highly Effective  
People:Restoring   the  Character  Ethic,New York : Rockfeller 
Center,1989. 

Crawford, Megan ; Kydd, Lesley : and Riches, Colin, Leadership and Teams in 
Educational Management, 5thed, Great Britain : Bookcraft. 2002. 

Dubrin,AJ.AND r.d.Ireland, Management and Organization 2nd ed,Ohio: South-
WestrenPublishing CO, 1993. 

Gillen. andD.j.Carroll.s.j.Are the Classical Management Function  Useful in 
DESCRIBING Managerial Work.Academiy of Management Review,1987. 

Gill,Theory and Practice of Leadership. London : Sage Publications,2006. 
Hunt .Schermerhorn .Organizational Behavior,  New York : John Wiley Sons Inc 

,2005. 
John Jr. R Schermerhorn.Management ,New York : John Wiley  Sons,Inc, 2002 . 
John W.Creswell.Qualitative inquiry@Research Design.Singapore : sage Publication, 

2007. 
Kotter,J.P.,Leading Change Boston, Massachudetts : Harvard Business School 

Press,1996. 
Keeves. P.J.Educational research methodology, and measurement: An 

international handbook.Oxford, England : Pergamon Press,1988. 
M.Coulter And Robbins,S.P.Management,New Jersey : Prentice-Hall 

Inc,1999.Development, Philippins : University  of Philippins,1969. 
Mosley,D.C.,Pietri,P.H,&Megginson,L.C., Management  Leadership in Action,5th(New 

York : Harper Collins1996. 
M.Coulter Robbins .S.P. And.Management, New Jersey : Prentice-Hall,Inc,1999. 
Morrison,A.M.White,R.P.,&VanVelsor,E.Breakingthe Glass Class Celling ,Reading,MA : 

Addison-Wesley,1987. 
Nanus, B.Bennis, W., and Leaders : The Strategies for Taking Change,New York: 

Harper and Row,1958. 
Nothouse,P.G.,Leadership : Theory and Practice 4 thed, CA : Sage Publications, 

2007. 
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Robert Greenberg Jerald Baron.Behavior  in Organization : The  Cutting Edge,( New  
Jersey : Prentice Hall, 1997. 

Stephen J Knezevich.Administration  of Public Education, New York : Harper 
Collins,1996. 

Snell.Thomass. Bateman.Scott A,Management.New  York : West,2004. 
Tead .Orway,The Art of leadership,New York : McGraw Hill Book,1936. 
Van Velsor.&McCauley,C,E,Handbook of Leadership Development.San 

Francisco,CA:Jossey –Bass, 2004. 
William J.Reddin. The2–D Management StyleTheory:Theory Paper 2.Canada : 

Social Science System, 1970. 
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ภาคผนวก ก  

รายนามผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอื 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญท่ีตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

๑.พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ,ดร. ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธ   ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 

      สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (วังน้อย) 

๒.พระปลัดระพิน พุทธิสาโร,ดร.   อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ 

      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.พระมหาสุนันท์ สุนันโท,ดร.   อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ 

      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔.รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูล   อาจารย์ประจ าหลักสูตรนานาชาติ 

      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕.ผ.ศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น    อาจารย์ประจ าหลักสูตรนานาชาติ 

      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ข 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 

๑.ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้น า 
๑. ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสงค์            ผู้อ านวยการหลักสูตร สาขารัฐประศาสนศาส

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร.       ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
๓. ศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์      ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  
๒.ผู้เชี่ยวชาญด้านพระสงฆ์นักพัฒนา 
๑. พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลยฺาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ต าบลบางเลน อ าเภอบาง

ใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
๒. พระครูอุภัยโกศล (เจริญ กิตฺติคุโณ) ประธานสัจจะสะสมทรัพย์วัดกลับพวงเหนือ 

อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
๓. พระครูวาปีวชิโรภาส (วิแมน โอภาโส) ประธานกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดมุจจลินทร์ 

ต า บ ล วั ง ไท ร  อ า เ ภอคล อ ง ขลุ ง  จั ง ห วั ด
ก าแพงเพชร 

๓.ผู้บริหารกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
๑. พระครูวิบูลสิทธิธรรม (วิบูล จนฺทธมฺโม) ที่ปรึกษากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดหนองพะยอม 

ต าบลชุมแสงสงคราม อ าเภอบางระก า  จังหวัด
พิษณุโลก 

๒. นายเกษม มั่นสุวรรณ ประธานกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดหนองพะยอม 
ต าบลชุมแสงสงคราม อ าเภอบางระก า  จังหวัด
พิษณุโลก 

๓. พระครูกิตติวชิรโสภิต(สมเกียรติ จตฺตาลโย) ประธานกลุ่มสัจจะสะสมทรพัย์วัดอัมพาพนาราม 
ต า บ ล วั ง ไท ร  อ า เ ภอคล อ ง ขลุ ง  จั ง ห วั ด
ก าแพงเพชร 

๔. นางนงคราญ น้อยรุ่ง ประธานฝ่ายเงินกู้  กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัด
อัมพาพนาราม ต าบลวังไทร อ าเภอคลองขลุง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

 
 



๓๓๘ 
 

 

๔.ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน 
๑. นายณัฐพงษ์ ผิวบาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ จังหวัด

ก าแพงเพชร 
๒. ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้อ านวยการส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงิน  

ชุมชน 
๓. นางพีรดา จริยะกุลญาต ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมกองทุนชุมชน 
 ๔. คุณสมจิตต์ วุฒิสุทธ์ิ  ประธานสัจจะออมทรัพย์ ชุมชนศิริชัยพัฒนา 

ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
๕. นางจ าเนียร ทองอ่อน ประธานกองทุนสัจจะออมทรัพย์ วัดทางหลวง 

ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
๕.สมาชิกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๑. พระครูสังฆรักษ์จักกฤช ทสฺสนธมฺโม เจ้าคณะต าบลชุมแสงสมคราม เขต ๑ วัดหนองอ้อ ต าบล

ชุมแสงสงคราม อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
๒. นางสายสวรรค์ สุทธิพงษ์ คณะกรรมการฝ่ายติดตามหนี้สิน กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 

วัดอัมพาพนาราม ต าบลวัง  ไทร อ าเภอคลองขลุง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

๓. นายสุมิตร แสงจันทร์ สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรพัย์ วัดอัมพาพนาราม ต าบลวัง  
ไทร อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

๔. นายภิญโญ แก้วประเสริฐ สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรพัย์ วัดอัมพาพนาราม ต าบลวัง
ไทร อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

๕. นางสมพร บุตรเพชร  คณะกรรมการฝ่ายติดตามหนี้สิน วัดหนองพะยอม ต าบล
ชุมแสงสงคราม อ าเภอบางระก า  จังหวัดพิษณุโลก 
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๓๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ 

(Focus Group Discussion) 
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รายชื่อผู้ร่วมสนทนากลุ่ม(Focus Group) 
 

๑.พระราชวชิรเมธี(วีระ วรปญฺโญ), ผศ.ดร.   ผู้เช่ียวชาญด้านภาวะผู้น า 
๒.พระครูวชิรคุณพิพัฒน์ (เอนก คุณวุฑฺโฒ),ดร. ผู้เช่ียวชาญด้านภาวะผู้น า 
๓.พระครูโกศลวชิรกิจ (มาโนช วีตโรโค),ดร. ผู้เช่ียวชาญด้านสัจจะสะสมทรัพย์ 
๔.พระปลัดอาจิญ อกิญจโน ผู้เช่ียวชาญด้านสัจจะสะสมทรัพย์ 
๕.พระธารา ชยากโร, ดร. ผู้เกี่ยวข้อง จังหวัดพิษณุโลก 
๖.ดร.ธนวัฒน์ นคะจัด ผู้เช่ียวชาญยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๗.พระครูประทีปวชิรธรรม (ประทีป วชิรญาโณ),ดร. ผู้เช่ียวชาญยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๘.พระเมธีวชิรภูษิต (จ าเนียร จิรวงฺโส),ดร. ผู้เช่ียวชาญด้านหลักธรรม 
๙.อาจารย์ณัฐสันต์ นันทวัฒน ์                      อาจารย์ประจ าหน่วยวิทยบริการ 
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ภาคผนวก ง 

ตารางสรุปค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) 
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ภาคผนวก จ 

ตารางสรุปค่าความเชื่อมั่น (Reliability)ของแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ฉ 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง : รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนล่าง 

............................................................................................................................................... 

ค าชี้แจง   

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อท าการศึกษารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อ

พัฒนาชุมชนยั่งยืนภาคเหนือตอนล่างเพื่อท าให้เกิดความส าเร็จผลดียิ่งขึ้นในองค์กร และอันจะเป็นประโยชน์ต่อ

องค์กรอ่ืนๆ ที่ให้ความสนใจ แบบสอบถามในงานวิจัยน้ี แบ่งเป็น ๕ ตอนดังน้ี 

ตอนที่ ๑ แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล 

ตอนที่ ๒ คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมตามหลักภาวนา ๔ 

ตอนที่ ๓ คุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามหลักภาวนา ๔ 

ตอนที่ ๔ คุณลักษณะภาวะผู้น าตามสถานการณ์ตามหลักภาวนา ๔ 

ตอนที่ ๕ ข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัญหาอุปสรรค ซ่ึงเป็นค าถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้แสดงความเห็นอย่าง

อิสระ 

ข้อมูลจากแบบสอบถามของท่านผู้ศึกษาวิจัยจะถือว่าเป็นความลับที่สุดและไม่มีผลกระทบต่อท่านที่
ตอบแบบสอบถามแต่อย่างไร 

     (เม่ือตอบแบบสอบถามเสร็จแล้วกรุณาตรวจดูอีกครั้งว่าได้ตอบแบบสอบถามครบทุกข้อแล้วหรือยัง
แบบสอบถามที่ตอบครบทุกข้อเท่าน้ัน จะเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์และสามารถน าไปใช้ประโยชน์กับงานวิจัยน้ีได้) 

 ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ณโอกาสน้ี 

พระมหาสกล ฐานวุฑฺโฒ/วงษ์เขียด 

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

รหัสแบบสอบถาม 

   



๓๘๑ 
 

 

เรื่อง : รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพ่ือพัฒนาชุมชนยั่งยืนภาคเหนือ

ตอนล่าง 

ตอนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความตามสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

๑.  เพศ 

□   ชาย       □   หญิง 

๒.  ปัจจุบันท่านอายุเท่าใด 

□ ๑๘–๒๙  ป ี □  ๓๐ – ๓๙ ป ี

□ ๔๐ – ๔๙ปี                    □ ๕๐ - ๕๙ปี     

□ ๖๐   ปี ข้ึนไป  

๓.  ท่านได้รับวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับใด 

□  ประถมศึกษา  □ มัธยมศึกษาตอนต้น 

□ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

□ สูงกว่าปริญญาตรี 

□  ปริญญาตรี 

□ อื่นๆ(โปรดระบ)ุ................... 
๔.  ปัจจุบันท่านด ารงต าแหน่งอะไรในกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 

□ สมาชิกกลุ่ม                      □ สมาชิกกลุ่ม/ผู้บริหาร 

□  สมาชิกกลุ่ม/เจ้าหน้าที ่ □ อื่นๆ (โปรดระบุ)................... 

๕.  ท่านเป็นสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ก่ีปี 

□ ๑ - ๕   ปี            □ ๖ – ๑๐ ป ี

□ ๑๑ – ๑๕ ปี   □ ๑๖ ปี ข้ึนไป   

มีต่อหน้าถัดไป 



๓๘๒ 
 

 

 

ตอนท่ี ๒ คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมตามหลักภาวนา ๔ 

ค าช้ีแจงโปรดท าเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงโดยก าหนดระดับคะแนนและมี
ความหมาย ดังนี้ 

๕ หมายถึง   เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

๔       หมายถึง   เห็นด้วย 

๓       หมายถึง   เห็นด้วยปานกลาง 

   ๒      หมายถึง   เห็นด้วยน้อย 

   ๑       หมายถึง   เห็นด้วยน้อยท่ีสุด  

ข้อท่ี 
คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม

ตามหลักภาวนา ๔ 

ระดับความเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น

ด้วย

น้อย 

 

เห็น
ด้วย
น้อย
ท่ีสุด 

 
 ด้านกาย      

 

๑ ผู้น ากลุ่ มสัจ จะสะสมทรัพย์มี ความ
โปร่งใสภายในองค์กรที่ตรวจสอบได้ 

     

๒ ผู้ น า ก ลุ่ ม สั จ จ ะ ส ะ ส ม ท รั พ ย์ มี
ความสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

     

๓ ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มี วิธีการที่
แน่นอนในการบริหารงานไปสู่เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 

     

มีต่อหน้าถัดไป 



๓๘๓ 
 

 

 ด้านศีล      

๔ ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มีความมั่นคง
และจริงจังในการพยายามท าเป้าหมาย
ขององค์กรให้เป็นจริงข้ึนมา 

     

๕ ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มีความรู้ที่
ทันสมัยกับเทคโนโลยีสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับองค์กรได้ 

     

๖ ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มีความตั้งมั่น
อยู่ในศีลธรรม   เช่ือถือไว้ใจได้ ในเรื่อง
การท างาน 

     

 ด้านจิต      
๗ ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มีการส่งเสริม

ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและสมาชิกให้ได้รับ
การศึกษาอยู่ตลอดเวลา 

     

๘ ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มีความสนใจ
ในการศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

๙ ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มีเจตคติที่ดี
กับพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรมใน
ชุมชน 

     

 ด้านปัญญา      
๑๐ ผู้ น า ก ลุ่ ม สั จ จ ะ ส ะ ส ม ท รั พ ย์ มี

ความสามารถในการตัดสินใจอย่าง

รวดเร็วและถูกต้อง 

     

๑๑ ผู้ น า ก ลุ่ ม สั จ จ ะ ส ะ ส ม ท รั พ ย์ มี
ความสามารถในการตกลงใจโดยฉับพลัน 
กล้าตัดสินใจและประกาศ ข้อตกลงอย่าง
จริงจังและชัดแจ้ง  

     

๑๒ ผู้ น า ก ลุ่ ม สั จ จ ะ ส ะ ส ม ท รั พ ย์ มี      

มีต่อหน้าถัดไป 



๓๘๔ 
 

 

ความสามารถในการให้พึ่งพาแก่สมาชิก
ในด้านการใช้ชีวิต  

 

ตอนท่ี ๓ คุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามหลักภาวนา ๔  

ข้อท่ี 
คุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตาม

หลักภาวนา ๔ 

ระดับความเห็น 
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น

ด้วย

น้อย 

 

เห็น
ด้วย
น้อย
ท่ีสุด 

 
 ด้านกายภาวนา      
๑ ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มีการส ารวมกาย 

วาจา ใจ เวลาอยู่ในที่สาธารณะ 
     

๒ ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มี พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ทางที่ดี 

     

๓ ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมทางกายได้ดี  

     

 ด้านสีลภาวนา      

๔ ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เป็นผู้มีภาวะปกติ 
เคารพกฎ ปฏิบัติ ตามระเบียบ 

     

๕ ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มีความมั่นคงทาง
อารมณ์ในการบริหารกลุ่มใช้ระเบียบกฎใน
การบริหารกลุ่ม 

     

๖ ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มีการปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามกฎระเบียบของกลุ่ม
ด้วยดี 

     

 ด้านจิตตภาวนา      
๗ ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มีจิตใจที่มั่นคงใน

การบริหารกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
     

๘ ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มีคุณภาพจิต เช่ือ      

มีต่อหน้าถัดไป 



๓๘๕ 
 

 

ในกรรม การกระท า ผลของการกระท า 
๙ ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มีสมรรถภาพจิตดี

เป็นผู้มีความอดทนต่อนินทาและสรรเสริญ 
     

 ด้านปัญญาภาวนา      
๑๐ ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เป็นผู้มีรู้เข้าใจสิ่ง

ทั้งหลายตามความจริง ในการบริหารจัดการ
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 

     

๑๑ ผู้น าสัจจะสะสมทรัพย์สามารถท าจิตให้เป็น
อิสระ ท าตนให้บริสุทธ์ิจากความกดดันอัน
เกิดจากการบริหาร และแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน
ได้อย่างเป็นระบบมีขั้นตอน 

     

๑๒ ผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์สร้างแรงกระตุ้น
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

     

 

ตอนท่ี ๔ คุณลักษณะภาวะผู้น าตามสถานการณ์ตามหลักภาวนา ๔  

ข้อท่ี 
คุณลักษณะภาวะผู้น าตามสถานการณ์

ตามหลักภาวนา ๔ 
 

ระดับความเห็น 
เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 
 

เห็น
ด้วย
น้อย
ท่ีสุด 
 

 ด้านกายภาวนา      

๑ ผู้น ากลุม่สจัจะสะสมทรัพยม์ีการศึกษา
ทางด้านร่างกายและมีการออกก าลัง
กาย 

     

๒ ผู้น ากลุม่สจัจะสะสมทรัพยม์ีอบรม
ทางด้านกายเพือ่ละเว้นสิง่เสพติดทีเ่ป็น
พิษต่อร่างกาย 

     

มีต่อหน้าถัดไป 



๓๘๖ 
 

 

๓ ผู้น ากลุม่สจัจะสะสมทรัพยม์ีการพัฒนา
ทางด้านการดูแลสุขภาพร่างกายตามวัย 

     

 ด้านศีลภาวนา      

๔ ผู้น ากลุม่สจัจะสะสมทรัพยเ์ป็นผู้มีความ
มุ่งหมายเสรมิสร้างความรูท้างกฎกติกา
มารยาทขององค์กร 

     

๕ ผู้น ากลุม่สจัจะสะสมทรัพยเ์ป็นผู้
ฝึกอบรมทัศนคติที่ดีต่อมารยาทของ
สังคม 

     

๖ ผู้น ากลุม่สจัจะสะสมทรัพยเ์ป็นผู้ที่
ส่งเสริมการพัฒนาความสามัคคีของ
องค์กรอย่างเป็นระบบ 

     

 ด้านจิตตภาวนา       

๗ ผู้น ากลุม่สจัจะสะสมทรัพยเ์ป็นผู้มี
การศึกษาทางจิตดี ร่าเริงแจ่มใส 

     

๘ ผู้น ากลุม่สจัจะสะสมทรัพย์ควรผ่านการ
อบรมเรื่องบาปบุญคุณโทษผลของกรรม 

     

๙ ผู้น ากลุม่สจัจะสะสมทรัพยเ์ป็นผู้มี
ความสามารถพฒันาในการเรียนรู้ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม 

     

 ด้านปัญญาภาวนา      
๑๐ ผู้น ากลุม่สจัจะสะสมทรัพยเ์ป็นผู้มี

การศึกษาฉลาดเฉียบแหลมท าประโยชน์
แก่สังคมได้ 

     

๑๑ ผู้น ากลุม่สจัจะสะสมทรัพยเ์ป็นผูผ้่าน
การฝกึอบรมสามารถมองการณ์ไกล 

     

๑๒ ผู้น ากลุม่สจัจะสะสมทรัพยเ์ป็นผู้พฒันา
ตนมีความริเริ่มสร้างสรรค์ 

     

 

มีต่อหน้าถัดไป 



๓๘๗ 
 

 

ตอนท่ี ๕ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นค าถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้แสดง

ความคิดเห็นอย่างอิสระ  

๑.รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น าของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน 

ภาคเหนือตอนล่าง ด้านกาย ควรเป็นอย่างไร 

……………………………………………………………...………………………………………………………………………………

……………………….……………………………………….………………………………………………..…………………...........

..........................……………………………………......................................................…………………………………

……………..………………….....................................……………………………………............................................

....................................................................................... 

๒.รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น าของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน 

ภาคเหนือตอนล่าง ด้านศีล ควรเป็นอย่างไร 

……………………………………………………………...………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………………..…………………............
.........................…………………………………….............................................................................................
.............................................................................................................................................. .................. 

๓.รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น าของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน 
ภาคเหนือตอนล่าง ด้านจิต ควรเป็นอย่างไร 
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………………..…………………............
.........................……………………………………............................................................................................. 
 

๔.รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น าของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน 
ภาคเหนือตอนล่าง ด้านปัญญา ควรเป็นอย่างไร 
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………………..…………………............
.........................……………………………………............................................................................................. 
………………………………………………..………………….....................................……………………………………..... 

ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 



๓๘๘ 
 

 

 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

เรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือ
ตอนล่าง 

*************** 
ค าชี้แจง 

 แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัยฉบับนี้ จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษารูปแบบ
การเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่ง
ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับเป็นข้อมูล และแนวทางส าหรับผู้วิจัย เพื่อที่จะ ใช้
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับเป็นข้อมูล และแนวทางส าหรับผู้วิจัย เพื่อที่ใช้เป็นแนวทางการ
เสนอแนะการประยุกต์ใช้ในรูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชน
ยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนสืบต่อไป 

 กรุณาให้สัมภาษณ์ตามความเป็นจริง เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในทางวิชาการ ข้อมูลที่ได้
จากการให้สัมภาษณ์นี้ จะน าไปวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิจัยในภาพรวม ซึ่งการให้สัมภาษณ์นี้จะ
ไม่มีผลเสียต่อผู้ให้สัมภาษณ์ ทั้งในหน้าที่และการปฏิบัติงานแต่อย่างใด 
แบบสัมภาษณ์นี้แบ่งออกเป็น  ๔ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนที่ ๒ คุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
ตอนที่ ๓ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะภาวะผู้น า 

  ตอนที่ ๔ รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้

เป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
พระมหาสกล ฐานวุฑฺโฒ 

นิสิตหลักสูตรพทุธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๓๘๙ 
 

 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
เรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพ่ือพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือ
ตอนล่าง 

******************************* 
ค าชี้แจง: แบบสัมภาษณ์นี้ มี ๔ ตอน ประกอบด้วย 

ตอนท่ี ๑ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ-ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนท่ี ๒ คุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
ตอนท่ี ๓ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
ตอนท่ี ๔ รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสัมภาษณ์นี้ จะน าไปวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิจัยใน

ภาพรวม ซึ่งจะไม่มีผลเสียต่อผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ทั้งในหน้าที่และการปฏิบัติงานแต่อย่างใด 
 
ตอนท่ี ๑ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ ช่ือ…....................................... นามสกุล…............................................ อายุ..................
ต าแหน่ง….........................................................ระดับการศึกษา………………………………………………………. 
สถานภาพครอบครัว……………………………………. จ านวนบุตร………………………………………………………..คน 
บุตรที่ก าลังศึกษาจ านวน..............................คน   ระดับการศึกษา.................................................................. 
อาชีพหลัก............................................................  อาชีพเสริม…………………………………………………………….. 
รายได้ต่อเดือน……………………………………บาท   หนี้สิน......................................................................... บาท 
โรคประจ าตัว …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ผู้สัมภาษณ์ (ผู้วิจัย........................................................................................................ ...........) 
บันทึกข้อมูล (ผู้วิจัย............................................................) (จดบันทึก, บันทึกเสียง, บันทึกภาพ)  
สัมภาษณ์เมื่อวันที่…........ เดือน…................. พ.ศ. ……………… เวลา…...................ถึง….....................น. 
สถานที่.........................................................................................................  
 
 
 
 
 
 



๓๙๐ 
 

 

ตอนท่ี ๒ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน 
ภาคเหนือตอนล่าง  
๑. ลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ควรเป็นอย่างไร ? 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 ๑.๑ ด้านคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรมตามหลักภาวนา ๔ ควรเป็นอย่างไร ? 
............................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 ๑.๒ ด้านคุณลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามหลักภาวนา ๔ ควรเป็นอย่างไร? 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 ๑.๓ ด้านคุณลักษณะภาวะผู้น าตามสถานการณ์ตามหลักภาวนา ๔ ควรเป็นอย่างไร? 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
๒. เพราะเหตุไรภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จึงต้องเป็นแบบนี้ ? 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
๓. มีวิธีการอย่างไรจึงจะพัฒนาภาวะผู้น าของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ให้มีลักษณะดังกล่าว? 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



๓๙๑ 
 

 

ตอนท่ี ๓ ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพ่ือพัฒนาชุมชน
ยั่งยืนภาคเหนือตอนล่าง 
๑. ท่านคิดว่า หลักพุทธธรรมภาวนา ๔ (กายภาวนา สีลภาวนา จิตตภาวนา ปัญญาภาวนา)ข้อใดที่
เป็นปัจจัยส าคัญที่สามารถใช้เป็นหลักในการพัฒนาภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ? 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
๒. เพราะเหตุไรจึงต้อง หลักพุทธธรรมภาวนา ๔ (กายภาวนา สีลภาวนา จิตตภาวนา ปัญญาภาวนา) 
ข้อนั้น ? 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
๓. ตามทัศนะของท่าน ท าอย่างไรผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จึงจะได้ภาวนา ๔ (กายภาวนา สีล
ภาวนา จิตตภาวนา ปัญญาภาวนา) ในข้อนั้น ? 
  
............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙๒ 
 

 

ตอนท่ี ๔ รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เ พ่ือพัฒนาชุมชนยั่งยืน 
ภาคเหนือตอนล่าง 
๑. เราจะใช้หลักพุทธธรรม ภาวนา ๔ (กายภาวนา สีลภาวนา จิตตภาวนา ปัญญาภาวนา) ในการ
พัฒนาภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์อย่างไร,มีกระบวนการอย่าง? 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
๒. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์(การศึกษา การ
ฝึกอบรม การพัฒนา) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
๓. ท่านมีวิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
(การศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนา) อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
๔. ข้อเสนอแนะอื่น ๆที่เกี่ยวกับรูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนา
ชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนล่าง 
............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

ผู้สัมภาษณ์ 
พระมหาสกล  ฐานวุฑฺโฒ/วงษ์เขียด 

ผู้วิจัย 
 



๓๙๓ 
 

 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ(Key Informant) จ านวน ๒๐ รูปหรือคน 

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้น า 
๑.ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง     ผู้อ านวยการหลักสูตร สาขารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร.      ผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
๓.ศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์  ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  
ผู้เชี่ยวชาญด้านพระสงฆ์นักพัฒนา 
๑.พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลยฺาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ต าบลบางเลน อ าเภอบาง

ใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
๒.พระครูอุภัยโกศล (เจริญ กิตฺติคุโณ) ประธานสัจจะสะสมทรัพย์วัดกลับพวงเหนือ 

อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
๓.พระครูวาปีวชิโรภาส(วิแมน โอภาโส) ประธานกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดมุจจลินทร์ 

ต า บ ล วั ง ไท ร  อ า เ ภอคล อ ง ขลุ ง  จั ง ห วั ด
ก าแพงเพชร 

ผู้บริหารกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
๑.พระครูวิบูลสิทธิธรรม(วิบูล จนฺทธมฺโฒ) ที่ปรึกษากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดหนองพะยอม 

ต าบลชุมแสงสงคราม อ าเภอบางระก า  จังหวัด
พิษณุโลก 

๒.นายเกษม มั่นสุวรรณ ประธานกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดหนองพะยอม 
ต าบลชุมแสงสงคราม อ าเภอบางระก า  จังหวัด
พิษณุโลก 

๓.พระครูกิตติวชิรโสภิต(สมเกียรติ จตฺตาลโย) ประธานกลุ่มสัจจะสะสมทรพัย์วัดอัมพาพนาราม 
ต า บ ล วั ง ไท ร  อ า เ ภอคล อ ง ขลุ ง  จั ง ห วั ด
ก าแพงเพชร 

๔.นางนงคราญ น้อยรุ่ง ประธานฝ่ายเงินกู้  กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัด
อัมพาพนาราม ต าบลวังไทร อ าเภอคลองขลุง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน 
๑.นายณัฐพงษ์ ผิวบาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ จังหวัด

ก าแพงเพชร 



๓๙๔ 
 

 

๒.ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้อ านวยการส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงิน  
ชุมชน 

๓.นางพีรดา จริยะกุลญาต ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมกองทุนชุมชน 
 ๔.คุณสมจิตต์ วุฒิสุทธ์ิ  ประธานสัจจะออมทรัพย์ ชุมชนศิริชัยพัฒนา 

ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
๕.นางจ าเนียร ทองอ่อน ประธานกองทุนสัจจะออมทรัพย์ วัดทางหลวง 

ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
 
สมาชิกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๑.พระครูสังฆรักษ์จักกฤช ทสฺสนธมฺโม เจ้าคณะต าบลชุมแสงสมคราม เขต ๑ วัดหนองอ้อ ต าบล

ชุมแสงสงคราม อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
๒.นางสายสวรรค์ สุทธิพงษ์ คณะกรรมการฝ่ายติดตามหนี้สิน กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 

วัดอัมพาพนาราม ต าบลวัง  ไทร อ าเภอคลองขลุง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

๓.ผู้ช่วยสุมิตร แสงจันทร์ สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรพัย์ วัดอัมพาพนาราม ต าบลวัง  
ไทร อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

๔.นายภิญโญ แก้วประเสริฐ สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรพัย์ วัดอัมพาพนาราม ต าบลวัง
ไทร อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

๕.นางสมพร บุตรเพชร  คณะกรรมการฝ่ายติดตามหนี้สิน วัดหนองพะยอม ต าบล
ชุมแสงสงคราม อ าเภอบางระก า  จังหวัดพิษณุโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๙๕ 
 

 

ตารางที่ ๑๘ แสดงค่าความถ่ี ของความคิดที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้น ากลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนย่ังยืน ภาคเหนือตอนล่าง 
 
ที่ หัวเรื่อง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ รวม 

๑. คุณลักษณะภาวะ
ผู้น ากลุ่มฯลฯ 

                    ๑๖ 

๒. ด้านเชิงพฤติกรรม                     ๑๑ 
๓. ด้ า น ก า ร

เปลี่ยนแปลง 
                    ๑๒ 

๔. ด้านสถานการณ์                     ๖ 
๕. เพราะเหตุไรภาวะ

ผู้น ากลุ่มฯลฯ ต้อง
เป็นแบบนี้ 

                    ๑๐ 

๖. วิธีการพัฒนาภาวะ
ผู้น ากลุ่มฯลฯ 

                    ๑๓ 

๗. ห ลั ก พุ ท ธ ธ ร ร ม
ภาวนา ๔ส าหรับ
การพัฒนาภาวะ
ผู้น ากลุ่ม ฯลฯ 

                    ๗ 

๘. เพราะเหตุไรต้อง
หลักภาวนา ๔ 

                    ๖ 

๙. ท าอย่างไรจึงจะได้
ภาวนา ๔ ในข้อนั้น 

                    ๙ 

๑๐. จะ ใ ช้ ห ลั ก พุ ท ธ
ธรรมภาวนา ๔ ใน
การพัฒนาภาวะ
ผู้น ากลุ่มฯลฯ 

                    ๖ 

๑๑. กระบวนการพัฒนา
ภาวะผู้น ากลุ่มฯลฯ 

                    ๖ 

๑๒. วิธีการพัฒนาภาวะ
ผู้น ากลุ่มฯลฯ 

                    ๗ 

๑๓. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ                     ๕ 

 



๓๙๖ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก   ซ 

 

๑.หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้ (try out) 

๒.หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙๗ 
 

 

๑.หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้ (try out) 

 

  

 



๓๙๘ 
 

 

๒.หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 

 



๓๙๙ 
 

 

 

 



๔๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ  

ภาพการเก็บขอ้มูล  

สัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐๑ 
 

 

สัมภาษณ์ พระราชธรรมนิเทศ,วันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์ พระครูวิบูลสิทธิธรรม,๕ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

  

สัมภาษณ์ พระครูกิตติวชิรโสภิต,วันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐๒ 
 

 

สัมภาษณ์ พระครูวาปีวชิโรภาส,วันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์ พระครูอุภัยโกศล,วันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

  

สัมภาษณ์ พระครูสังฆษ์รักชัยกฤช ทัสสนะธัมโม,วันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐๓ 
 

 

สัมภาษณ์ นายสมจิตต์ วุฒิสุทธิ์,วันท่ี ๒ กันยายน 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์ นายเกษม มั่นสุวรรณ,วันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์ นางสมพร บุตรเพชร,วันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐๔ 
 

 

สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์ ผิวบาง,วันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์ นางนงคราญ น้อยรุ่ง,วันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์ นางสายสวรรค์ สุทธิพงษ์,วันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐๕ 
 

 

สัมภาษณ์ ผู้ช่วยสุมิตร แสงจันทร์,วันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์ ดร.ไพศาล สุขปัญญา,วันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

  

สัมภาษณ์ นางภิรดา กุลจิระญาต,วันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

Ly, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐๖ 
 

 

สัมภาษณ์ นางจ าเนียร ทองอ่อน,วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

  

สัมภาษณ์ พระมหาหรรษา ธัมมะหาโส,รศ.ดร.วันท่ี ๑๕ กันยายน 

 

 

 

 

 

  

สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง,วันท่ี๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐๗ 
 

 

เก็บข้อมูลแจกแบบสอบถามกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดหนองพยอม ต าบลชุมแสงสงคราม อ าเภอ

บางระก า จังหวัดพิษณุโลก,วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐๘ 
 

 

เก็บข้อมูลแจกแบบสอบถามกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดอัมพาพนารามต าบลวังไทรอ าเภอคลองขลุง 

จังหวัดก าแพงเพชร,วันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จ่ายเงินประกันยามเจ็บ-ยามจากแก่สมาชิกกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐๙ 
 

 

การสนทนาเฉพาะกลุ่ม (Focus Group Discussion) 

ณ ห้องประชุม ๑๐๒ ป.บ.ส หน่วยวิทยบริการจังหวัดก าแพงเพชร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
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ประวัติผู้วิจัยประวัติผู้วิจัย  

  
ชื่อ  : พระมหาสกล ฐานวุฑฺโฒ  (วงษ์เขียด) 

วัน/เดือน/ ปี เกิด : ๑๙  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๑ 

สถานท่ีเกิด : ๒ / ๑ หมู่ที่ ๔ ต าบลท่าไม้ อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

การศึกษา : -นักธรรมเอก -เปรียญธรรม ๕ ประโยค -ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต 

(ศ.น.บ.) คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (วิชาเอก การเมือง

การเมืองการปกครอง)   มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  ศูนย์

การศึกษาก าแพงเพชร วัดนาควัชรโสภณ 

-ปริญญาโท พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  

ประสบการณ์การท างาน : ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนก บาลี  มัธยมศึกษาช้ันปีที่ ๑-๓ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตร์ หน่วยวิทยบริการวัดพระบรมธาตุ 

พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๗  

พระวิทยากรค่ายพุทธมามกะ ประจ าวัดพระบรมธาตุ  

พระธรรมวิทยากร ส านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ๒๕๕๕ 

พระวิทยากรประจ าโครงการธรรมะล้างใจ เรือนจ าจังหวัดก าแพงเพชร 

พ.ศ.๒๕๕๕-พ.ศ.๒๕๕๖ 

ผู้ช่วยนักวิจัยประจ าโครงการส านักงานส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย (แบบ

มุ่งเป้า)“การขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรม

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมไทย ” 

พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

ผู้ช่วยนักวิจัยประจ าโครงการส านักงานส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย (ฝ่าย
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ท้องถ่ิน) “กระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเหล่า
พัฒนา ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ในด้านการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวพุทธ” 
พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ 

ปัจจุบัน นักเขียนอิสระคอลัมน์ “ธรรมะขัดใจ” www.dujaja.com 

ผลงานทางวิชาการ 
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บทความทางวิชาการ เรื่อง พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาชุมชน
เข้มแข็งในสังคมไทย น าเสนอในการประชุมระดับชาติครัง้ที่ ๑ ที่
วิทยาลัยเทคโนโลยสียาม วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
บทความทางวิชาการ เรื่อง  พัฒนาการบทบาทพระสงฆ์กับการเมืองใน
อดีต เผยแผผ่่านเว็บไซต์ส านักข่าวทีนิวส์ http:/tnews.co.th/ วันที่ ๑๙ 
กันยายน ๒๕๕๗ ตามลิงก์ 
http:/tnews.co.th/html/content/107373/ 
บทความทางวิชาการ เรื่อง อนายุสสฺสูตร พระสูตรแห่งความแก่ยาก
ตายชา้ เผยแผผ่่านเว็บไซต์ส านักข่าวทีนิวส์ http:/tnews.co.th/ วันที่ 
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตามลิงค์ 
http:/tnews.co.th/html/content/107373/ 
บทความทางวิชาการ เรื่อง ศีล ๕ เพ่ือการอยู่ร่วมกันของพุทธประชาคม
อาเซียน น าเสนอในการประชุมระดับชาติครั้งที่ ๑ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เลย เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 
บทความทางวิชาการ เรื่อง ศีล ๕ พ้ืนฐานทุนมนุษย์เพ่ือการอยู่ร่วมกัน 
น าเสนอในการประชุมระดับชาติครั้งที่ ๑๐ ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 
บทความทางวิชาการ เรื่อง ภาวะผู้น าองค์กรเพ่ือการบริหารจัดการ 
วารสารฉบับพิเศษ เนื่องในงาน “๑ ทศวรรษ รัฐประศาสนศาสตร์”๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๔ 
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อุปสมบท : ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๔ 

สังกัดวัด : วัดใหม่ทางหลวง ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๓๐๐๐ 
หน้าท่ี : ปัจจุบันครูพระสอนศีลธรรม โรงเรียนวัดทางหลวงโพธ์ิทอง 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน : วัดใหม่ทางหลวง ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง จังหวัด  นนทบุรี ๑๓๐๐๐ 

ติดต่อ  : มือถือ ๐๘๖-๙๓๘-๔๑๔๑ 

 : E-mail. childenbuddhis@gmail.com    

  
 


