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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ๒) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 
และ ๓) เพ่ือน าเสนอแนวทางการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 
 ระเบียบวิธีวิจัยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัย
เชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้ อมูลส าคัญ ( In-depth 
interview) จ านวน ๑๘ รูป/คน เลือกแบบเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว และเก็บข้อมูลจากผู้ มี
ส่วนร่วมในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จ านวน ๑๒ รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูล
จากทั้งสองขั้นตอนโดยการพรรณนาความ การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ 
สมาชิกกองทุนสัจจะออมทรัพย์ จ านวน ๓๔๔ คน สุ่มตัวอย่างแบบง่าย จากประชากร  ๒,๐๓๒ คน 
เครื่องมือเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม ซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๕๕ วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยการหา ค่า
สัมประสิทธ์ิการถดถอย (regression coefficient) เป็นการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple 
regression analysis)  

ผลการวิจัย พบว่า  
๑. การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน        

ในจังหวัดระยอง โดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =๔.๑๓) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
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พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  โดยรวม มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =๔.๑๕) การบริหารจัดการตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ คือ ธรรมที่

เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน โดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =๔.๒๕) เม่ือพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ ด้านสมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแต่พอดี และมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านอุฎฐานสัมปทา ขยันหม่ันเพียร ด้านกัลยาณมิตตตา คบคนดี
เป็นมิตร ด้านอารักขสัมปทา คุ้มครองรักษาทรัพย์ การบริหารจัดการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ คือ 
ธรรมส าหรับฆราวาส โดยรวม  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X =๔.๔๘)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน คือ ด้านสัจจะ มีความจริงใจ ด้านทมะ ฝึกฝน   
ด้านขันติ มีความอดทน และด้านจาคะ มีความเสียสละ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  

๒. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์  เพ่ือความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณเท่ากับ .676 ซ่ึงปัจจัยความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน สามารถร่วมกันท านายการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  ในจังหวัดระยอง ได้ร้อยละ 
44.9 ปัจจัยหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ 
โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .611 ซ่ึงปัจจัยหลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ ๔ สามารถร่วมกันท านายการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ได้ร้อยละ 36.6 ปัจจัยหลักฆราวาสธรรม ๔ มีอิทธิพลต่อการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  
โดยรวมอยู่ในระดับต่ า มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .450 ซ่ึงปัจจัยหลักฆราวาสธรรม ๔ 
สามารถร่วมกันท านายการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์  เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน ในจังหวัดระยอง ได้ร้อยละ 19.4  

๓. แนวทางการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน ในจังหวัดระยอง มี ๘ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านสัจจะ มีความจริงใจ ซ่ือสัตย์สุจริต ท างาน
อย่างมีเป้าหมาย ต้ังใจท าสุดความสามารถของตน และมีความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  ๒) ด้าน
สวัสดิการชุมชน มีการจัดสวัสดิการที่เป็นธรรมและทั่วถึงอย่างเท่าเทียมกัน  ๓) ด้านการเพ่ิมรายได้  
แก่สมาชิก มีการวางระเบียบแบบแผนทางการเงินที่ดี มีการสร้างอาชีพให้แก่มวลสมาชิก และไม่ยุ่ง
เก่ียวกับอบายมุข ๔) ธนาคารชุมชน ท าให้สมาชิกในชุมชนที่มีโอกาสได้ท างานร่ วมกับกลุ่มสัจจะออม
ทรัพย์ เกิดทักษะการท างานที่หาโอกาสได้ยาก ๕) ด้านคุณธรรมครบวงจร มีการพัฒนาคนให้มีความ
ม่ันคงในชีวิตต้ังแต่แรกเกิดจนถึงตาย ส่งเสริมให้สมาชิกคบกับกัลยาณมิตรที่ไม่ชักชวนไปในทางที่
เสื่อมเสีย ๖) ด้านเศรษฐกิจพอเพียง คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันก าหนดทิศทางและกิจกรรม 
เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนากองทุน มีการน าเงินสวัสดิการมาพัฒนาชุมชน มีการแนะน าส่งเสริมให้วัด
เป็นศูนย์สาธิต ด้านการตลาดแก่ชาวบ้าน โดยที่คณะกรรมการแนะน าให้ชาวบ้านรู้จักการออมทรัพย์ 
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ขยันหม่ันเพียร และขวนขวายในการประกอบสัมมาอาชีพด้วยหลักปรัชญาเศรษ ฐกิจพอเพียง          
๗) มีอิสระ ในการบริหารงานยึดโยงกับกฎระเบียบที่กองทุนสัจจะออมทรัพย์ ต้ังขึ้น โดยไม่ยึดติดกับ
กฎระเบียบทางราชการ และ ๘) พ่ึงพาตนเองได้ไม่ต้องพ่ึงพาปัจจัยภายนอก มุ่งพัฒนาคนทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจเป็นส าคัญ ก่อนที่จะพ่ึงพาปัจจัยภายนอก โดยไม่ร อคอยความช่วยเหลือจากทาง
ภาครัฐที่ความผันผวนทางการเมือง  
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were : 1) to study the  saving fund 
administration for the strength of community economy in Rayong province, 2) to 
study the factors effect to saving fund administration for the strength of community 
economy in Rayong province, and 3) to offer a savings pledge fund management to 
the economic strength of communities in Rayong province.  
 This research was the mixed method research between the qualitative 
research and quantitative research. The data collection was from 18 key informants 
by specific sampling from specialists. The tool for data collection is the in-depth 
interview one by one and focus group discussion for 12 persons. The data analysis by 
descriptive way. The quantitative research collected the data from 344 samples from 
sampling group through simple random sampling from the 2 ,032 population by using 
Taro Yamane formation. The tools for data collection is the questionnaire and data 
analysis used the statistic description are percentage, mean, standard deviation and 
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tested the hypothesis through the regression coefficient and multiple regression 
analysis. 
 The findings of this research as follows: 
 1. The saving fund administration for the strength of community economy 
in Rayong province, in overall was at high level (X =4.13). When considered in each 
aspect, found that every aspect has the opinion at high level. The strength of 
community economy in over all, is at high level (X =4.15). The administration 
according to Ditthadhamma IV are for the present benefit in over all, is at high level   
( X =4.25). When considered in each aspect found that  the highest opinion is the 
Samachiwita or Middle life and has the opinion as high level for three aspects are 
Utthanasampatha, or Working hard, Kallayanamitta or Making good friends, 
Arrakkhasampatha or Wealth keeping. The management according the principle of 
four virtues of good householders are the virtues for householder in over all, had the 
opinions at high level ( X =4.48), when considered in each aspect, found that had the 
highest opinion for three aspects are the Sacca or Sincerity, Thama or Practice, Khanti 
or Patience and Chaca or Sacrifice, had the opinion at high level.  
 2. The strength of community economy effect to saving fund for the 
strength of community economy in Rayong province, found that in overall was at 
high level and have the Gemini Coefficient as .676 that factors effects to strength of 
community economy can forecast the saving fund administration for the strength of 
community economy in Rayong province for 44.9 percent. The factor according to 
principle of Ditthadhamma IV, plays the major role to the saving fund administration 
in overall at high level, have the Gemini Coefficient equals to .611 that factor 
according to principle of Ditthadhamma IV, plays the major role to the saving fund 
administration for the strength of community economy in Rayong province in overall 
at high level for 36.6 percent. The factors for administration according the principle 
of four virtues of good householders are the virtues for householder for the strength 
of community economy in Rayong province in overall at low level, the Gemini 
Coefficient was .450 that factors for administration according the principle of four 
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virtues of good householders are the virtues for householder for the strength of 
community economy in Rayong province was 19.4 percent. 
 3. Management approach the truth, saving to the economic strength of 
communities in Rayong province. There are 8 side consists of 1) on the truth. Have 
the sincerity, honesty, the intended goal is do their best, and transparency in the 
financial management community welfare 2) There is a welfare fair and equitably 
across the income side for members, 3) to put the rules of good financial There are 
jobs, scrapping a mass membership and do not interfere with the Bank the 
Community making the vices, 4) the community members who have the opportunity 
to work with the Group truth in savings. Skills to work at a difficult chance 5) morality 
and a comprehensive. With the development of people, stability in their lives, from 
birth to death. Encourage members to fellowship who is not dating with solicitation 
of derogatory to 6) economic sufficiency. The Board of Directors and members 
together determine the direction and activities to resolve the problems and 
development funds have put money into developing the community welfare. Are 
recommended to promote and measure zero demo? Marketing Home tribes, by the 
Board of Directors recommends that the locals know the industrious and his savings 
to attest, with the philosophy of sufficiency economy 7) independent administration 
rules associated with mounting the savings pledge Fund set up. By not sticking to the 
rules official, and 8) self-reliance has not had to rely on external factors, developing 
people in both mind and body is critical before you rely on external factors, without 
waiting for help from the Government that the political volatility. 

 
ดด  
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กิตติกรรมประกาศ 
  

 ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์  เพ่ือความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง” ฉบับนี้จัดท ำขึ้นตำมหลักสูตรพุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต 
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ซ่ึงดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส ำ เร็จลง
ได้ด้วยดีเพรำะได้รับควำมเมตตำและกำรช่วยเหลือแนะน ำอย่ำงดียิ่งจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ ดุษฎีนิพนธ์ 
คือ อำจำรย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมำ และ ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ที่กรุณำให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ตลอดจนช่วย
ตรวจสอบควำมถูกต้องทั้งด้ำนภำษำ เนื้อหำสำระ ควำมครบถ้วนถูกต้องตำมหลักวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในกำร
วิจัย และวิธีกำรเขียนเป็นอย่ำงดี  
 ขอกรำบขอบพระคุณ ศำสตรำจำรย์ ดร.กฤช เพ่ิมทันจิตต์ ที่ เมตตำมำเป็นประธำน      
สอบดุษฎีพิจำรณ์ และ รองศำสตรำจำรย์ ดร. สุรพล สุยะพรหม, ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชัชวำล 
แอร่มหล้ำ, อำจำรย์ ดร. รัฐพล เย็นใจมำ กรรมกำร และ อำจำรย์ ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมกำรและ
เลขำนุกำรสอบดุษฎีพิจำรณ์  
 ขอกรำบขอบพระคุณ ศำสตรำจำรย์  ดร.กฤช เพ่ิมทันจิตต์ ที่ เมตตำมำเป็นประธำน     
สอบดุษฎีนิพนธ์ และรองศำสตรำจำรย์ ดร.สมำน งำมสนิท, ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิชชุกร นำคธน 
อำจำรย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมำ กรรมกำร และ ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช กรรมกำรและเลขำนุกำรสอบ
ดุษฎีนิพนธ์ 
 ขอเจริญพรขอบคุณผู้ให้ข้อมูลส ำคัญในกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)    
เพ่ือกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดถึงผู้ เชี่ยวชำญที่ได้เข้ำร่วมสนทนำกลุ่มเฉพำะ  (Focus  Group  
Discussion) ทุกรูป ทุกท่ำน ที่ได้ให้ควำมอนุเครำะห์มำร่วมแสดงควำมคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ   
ในกำรสนทนำกุล่ม และชี้แนะแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขให้ผลงำนวิจัยครั้งนี้ดียิ่งขึ้นไป 
 ขอเจริญพรขอบคุณคณำจำรย์ทุกท่ำนที่ได้ประสิทธิ์ประสำทควำมรู้  ช่วยแ นะน ำและ      
จุดประกำยแนวคิดในกำรศึกษำระดับดุษฎีบัณฑิตในครั้งนี้  ขอเจริญพรขอบคุณเจ้ำหน้ำที่ของ
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยทุกท่ำน ที่กรุณำให้ค ำแนะน ำและอ ำนวยควำมสะดวก     
ในกำรเรียนกำรสอน กำรจัดกิจกรรม กำรประชุมสัมมนำวิชำกำรและกำรอ ำนวยกำรติดต่อภำยใน
ส ำนักงำน ตลอดจนกัลยำณมิตรร่วมรุ่นที่ ๓ และกัลยำณมิตรต่ำงรุ่นผู้ เป็นแบบอย่ำงด้ำนกำรท ำ    
ดุษฎีนิพนธ์และเป็นมิตรที่ดีมีน้ ำใจในกำรเขียนดุษฎีนิพนธ์  
 หวังได้โดยม่ันใจว่ำ ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้  จะอ ำนวยประโยชน์แก่ผู้สนใจใฝ่ศึกษำค้นคว้ำ      
ได้เป็นอย่ำงดี คุณประโยชน์อันจะพึงบังเกิดมีจำกกำรท ำดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้  ผู้วิจัยขอน้อมถวำยเป็น
พุทธบูชำ ธรรมบูชำ สังฆบูชำ และน้อมบูชำกตเวทิตำคุณแด่บิดำมำรดำ บุพกำรี และบูรพำจำรย์ที่ได้
ประสิทธ์ิประสำทวิชำควำมรู้ให้ศิษย์ได้เกิดสติปัญญำ และเป็นแรงบันดำลใจให้ก ำลังใจในกำรศึกษำ

พระมหำนิพนธ์ วีรพโล 
๒๓ มีนำคม ๒๕๖๐ 
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ด้วยควำมรักและเมตตำต้ังแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน และได้วำงพ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำแก่ผู้ วิจัย จนได้รับ
ควำมส ำเร็จในกำรศึกษำในที่สุด สมดังมโนรถที่จะศึกษำทั้งฝ่ำยพุทธจักรและอำณำจักรให้กว้ำงขวำง
ลึกซ้ึง และที่ร่วมกันสรรค์สร้ำงงำนวิจัยฉบับนี้ให้แก่ผู้วิจัยจนประสบผลส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี         
ทุกประกำร  
 



สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
 

บทคัดย่อภาษาไทย   ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  ค 
กิตติกรรมประกาศ  จ 
สารบัญ  ฉ 
สารบัญตาราง  ซ 
สารบัญแผนภาพ  ฐ 
อธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ  ฑ 
   

บทท่ี ๑ บทน า  
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๓ 
 ๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๔ 
 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๘ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย    ๘ 
 ๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๙ 
   
บทท่ี ๒ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ ๑๐ 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ๒๘ 
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ๔๓ 
 ๒.๔ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยการบริหารจัดการของเกรก ๖๓ 
 ๒.๕ หลักพุทธธรรมที่ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม

ทรัพย์ 
๖๙ 

 ๒.๖ ข้อมูลพ้ืนที่การวิจัย ๗๓ 
 ๒.๗ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ๗๕ 
 ๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๐๐ 
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บทท่ี ๓ วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๐๒ 
 ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๑๐๓ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๐๖ 
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 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๑๒ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ๑๑๕ 
    
บทท่ี ๔ ผลการวจัิย  
 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๒๒ 
 ๔.๒ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ๑๖๖ 
 ๔.๓ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ๒๑๑ 
 ๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๒๒๓ 
 
บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๒๒๖ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๒๔๑ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๒๕๖ 
   
บรรณานุกรม ๒๕๘ 
ภาคผนวก ก. รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องการวิจัย ๒๖๔ 
ภาคผนวก ข. หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเครื่องมือการวิจัย ๒๖๖ 
ภาคผนวก ค. การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ๒๗๒ 
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ภาคผนวก ฉ. หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย ๒๙๒ 
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ภาคผนวก ฌ. รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก ๓๓๖ 
ภาคผนวก ญ. รูปภาพประกอบการสัมภาษณ์ ๓๓๘ 
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๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ ๒๔ 
๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ๔๑ 
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ๔๘ 
๒.๔ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยการบริหารจัดการของเกรก ๖๘ 
๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับหลักพุทธธรรมที่ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะออม

ทรัพย์ 
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๒.๖ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ ๗๙ 
๒.๗ งานวิจัยที่เก่ียวกับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ๘๗ 
๒.๘ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจชุมชน/ชุมชนเข้มแข็ง ๙๔ 
๒.๙ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร ๙๙ 
๓.๑ แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๑๐๔ 
๓.๒ รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ๑๑๔ 

๔.๑ จ ำนวน (ควำมถี่) และร้อยละเก่ียวกับสถำนภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
โดยจ ำแนกตำม เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ต ำแหน่ง รำยได้ต่อเดือน และ
ระยะเวลำของกำรเป็นสมำชิก 

 
 

๑๒๒ 

๔.๒ ค่ำเฉลี่ย ( X ) และค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน  (S.D.) ของทฤษฎีกำรบริหำร
จัดกำรกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  ในจังหวัด
ระยอง โดยรวม 

๑๒๔ 

๔.๓ ค่ำเฉลี่ย ( X ) และค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน  (S.D.) ของทฤษฎีกำรบริหำร
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๑๒๖ 

๔.๕ 
 

 

ค่ำเฉลี่ย ( X ) และค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน  (S.D.) ของทฤษฎีกำรบริหำร
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จัดกำรกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัด
ระยอง ด้ำนกำรสื่อสำร (Communicating) 

 
๑๒๘ 
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๔.๗   ค่ำเฉลี่ย ( X ) และค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน  (S.D.) ของทฤษฎีกำรบริหำร
จัดกำรกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัด
ระยอง ด้ำนกำรใช้อิทธิพลจูงใจ (Influencing) 

 
 

๑๒๙ 

๔.๘ ค่ำเฉลี่ย ( X ) และค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน  (S.D.) ของทฤษฎีกำรบริหำร
จัดกำรกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัด
ระยอง ด้ำนกำรประสำนงำน (Coordinating) 

 
 

๑๓๐ 

๔.๙ ค่ำเฉลี่ย ( X ) และค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน  (S.D.) ของทฤษฎีกำรบริหำร
จัดกำร กองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัด
ระยอง ด้ำนกำรประเมินผลงำน (Evaluating) 

 
 

๑๓๑ 

๔.๑๐ ค่ำเฉลี่ย ( X ) และค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน  (S.D.) ของควำมเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน โดยรวม 

 
๑๓๒ 

๔.๑๑ ค่ำเฉลี่ย ( X ) และค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน  (S.D.) ของควำมเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชนด้ำนส่งเสริมกำรขยำยตัวของเครือข่ำยชุมชน 

 
๑๓๓ 

๔.๑๒ ค่ำเฉลี่ย ( X ) และค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน  (S.D.) ของควำมเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชนด้ำนส่งเสริมศูนย์วิชำกำรแบบเบ็ดเสร็จ 

 
๑๓๔ 

๔.๑๓ ค่ำเฉลี่ย ( X ) และค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน  (S.D.) ของควำมเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชนด้ำนส่งเสริมสื่อเพ่ือสังคมและเชื่อมต่อเครือข่ำยเพ่ือกำรค้ำขำย 

 
๑๓๕ 

๔.๑๔ ค่ำเฉลี่ย ( X ) และค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน  (S.D.) ของควำมเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชนด้ำนปรับวิธีกำรงบประมำณและต้ังกองทุนเพ่ือชุมชน 

 
๑๓๖ 

๔.๑๕ ค่ำเฉลี่ย ( X ) และค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน  (S.D.) ของควำมเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชนด้ำนกำรวิจัยและประเมินผล 

 
๑๓๗ 

๔.๑๖ ค่ำเฉลี่ย ( X ) และค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน  (S.D.) ของกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์  ๔ คือ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน 
โดยรวม  

 
 

๑๓๘ 

๔.๑๗ ค่ำเฉลี่ย ( X ) และค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน  (S.D.) ของหลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ ๔ คือ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบันด้ำน อุฎฐำนสัมปทำ 
ขยันหม่ันเพียร 

 
 

๑๓๙ 



ฎ 

 

 

๔.๑๘ ค่ำเฉลี่ย ( X ) และค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน  (S.D.)ของหลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ ๔ คือ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบันด้ำ นอำรักขสัมปทำ 
คุ้มครองรักษำทรัพย์ 

 
 

๑๔๐ 



ฏ 

 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี  หน้า 

๔.๑๙ ค่ำเฉลี่ย ( X ) และค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน  (S.D.) ของหลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ ๔ คือ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบันด้ำนกัลยำณมิตตตำ คบคน
ดีเป็นมิตร 

 
 

๑๔๑ 

๔.๒๐ ค่ำเฉลี่ย ( X ) และค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน  (S.D.) ของหลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ ๔ คือ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน ด้ำนสมชีวิตำ เลี้ยงชีวิตแต่
พอดี 

 
 

๑๔๒ 

๔.๒๑ ค่ำเฉลี่ย ( X ) และค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน  (S.D.) ของกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหลักฆรำวำสธรรม ๔ คือ ธรรมส ำหรับฆรำวำส โดยรวม 

 
๑๔๓ 

๔.๒๒ ค่ำเฉลี่ย ( X ) และค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน  (S.D.) ของกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหลัก ฆรำวำสธรรม ๔ คือ ธรรมส ำหรับฆรำวำส ด้ำนสัจจะ    มีควำมจริงใจ 

 
๑๔๔ 

๔.๒๓ ค่ำเฉลี่ย ( X ) และค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน  (S.D.) ของกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหลักฆรำวำสธรรม ๔ คือ ธรรมส ำหรับฆรำวำส ด้ำนทมะ ฝึกฝน 

 
๑๔๕ 

๔.๒๔ ค่ำเฉลี่ย ( X ) และค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน  (S.D.) ของกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหลักฆรำวำสธรรม ๔ คือ ธรรมส ำหรับฆรำวำส ด้ำนขันติ มีควำมอดทน 

 
๑๔๖ 

๔.๒๕ ค่ำเฉลี่ย ( X ) และค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน  (S.D.) ของกำรบริหำรจัดกำร
ตำมหลักฆรำวำสธรรม ๔ คือ ธรรมส ำหรับฆรำวำส ด้ำนจำคะ มีควำมเสียสละ 

 
๑๔๗ 

๔.๒๖ ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อกำรบริหำรจัดกำรกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์เพ่ือควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จ ำแนกตำมเพศ 

 
๑๔๘ 

๔.๒๗ ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อกำรบริหำรจัดกำรกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์เพ่ือควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จ ำแนกตำมอำยุ 

 
๑๔๙ 

๔.๒๘ ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อกำรบริหำรจัดกำรกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์เพ่ือควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จ ำแนกตำมระดับ
กำรศึกษำ 

 
 

๑๕๐ 

๔.๒๙ ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อกำรบริหำรจัดกำรกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์เพ่ือควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จ ำแนกตำมควำม
เก่ียวข้องกับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ 

 
 

๑๕๑ 

๔.๓๐ เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างความเก่ียวข้องกับกองทุนสัจจะออม  



ฐ 

 

 

ทรัพย์กับปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดระยอง  

 
๑๕๑ 



ฑ 

 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี  หน้า 

๔.๓๑  ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อกำรบริหำรจัดกำรกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์เพ่ือควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จ ำแนกตำมรำยได้
ต่อเดือน 

 
 

๑๕๒ 

๔.๓๒ กำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยรำยคู่ของผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีรำยได้ต่อเดือน
แตกต่ำงกัน ต่อกำรให้ควำมส ำคัญปัจจัยที่ มีผลต่อกำรบริหำรจัดกำรกองทุน
สัจจะออมทรัพย์เพ่ือควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดระยอง 

 
 

๑๕๓ 

๔.๓๓ ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อกำรบริหำรจัดกำรกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์เพ่ือควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จ ำแนกตำม 
ระยะเวลำของกำรเป็นสมำชิก 

 
 

๑๕๔ 

๔.๓๔   ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่มีผลต่อการบริหาร 
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัด
ระยอง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ตามสมมติฐานที ่ ๑-๖ 

 
 
๑๕๕ 

๔.๓๕ ค่ำสัมประสิทธ์กำรถดถอยต่อกำรบริหำรจัดกำรกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือ
ควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 

 
๑๕๖ 

๔.๓๖   กำรวิเคร ำะห์ควำ มสัมพันธ์ ระหว่ำง ปัจจัยหลั กทิฏฐธัม มิกัตถประโยชน์ ๔         
มีอิทธิพลต่อกำรบริหำรจัดกำรกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือควำมเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 

 
 

๑๕๘ 

๔.๓๗ ค่ำสัมประสิทธ์กำรถดถอยต่อกำรบริหำรจัดกำรกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือ
ควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 

 
๑๕๙ 

๔.๓๘ กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยหลักฆรำวำสธรรม ๔ มีอิทธิพลต่อกำร 
บริหำรจัดกำรกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ใน
จังหวัดระยอง 

 
 

๑๖๐ 

๔.๓๙   ค่ำสัมประสิทธ์กำรถดถอยต่อกำรบริหำรจัดกำรกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือ
ควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 

 
๑๖๑ 

๔.๔๐ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการบริหา รจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองด้านการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัด

 
 
 



ฒ 

 

 

ระยอง ๑๖๒ 

๔.๔๑ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองด้านความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ในจังหวัดระยอง 

 
 

๑๖๓ 



ณ 

 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี  หน้า 

๔.๔๒ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองด้านการบริหาร
จัดการตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ คือ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์      
ในปัจจุบัน 

 
 
 

๑๖๔ 

๔.๔๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ด้านการบริหาร
จัดการตามฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมส าหรับฆราวาส   

 
 

๑๖๔ 

๔.๔๔ ด้านการตัดสินใจ (Decision) ๑๖๙ 

๔.๔๕ ด้านการวางแผน (Planning) ๑๗๒ 

๔.๔๖ ด้านการจัดองค์การ (Organizing) ๑๗๔ 

๔.๔๗ ด้านการสื่อสาร (Communicating) ๑๗๗ 

๔.๔๘ ด้านการใช้อิทธิพลจูงใจ (Influencing) ๑๗๙ 

๔.๔๙ ด้านการประสานงาน (Coordinating) ๑๘๐ 

๔.๕๐ ด้านการประเมินผลงาน (Evaluating) ๑๘๕ 

๔.๕๑ การส่งเสริมการขยายตัวของเครือข่ายชุมชน ๑๘๙ 

๔.๕๒ การส่งเสริมศูนย์วิชาการเบ็ดเสร็จ ๑๙๒ 

๔.๕๓ การส่งเสริมสื่อเพ่ือสังคมและเชื่อมต่อเครือข่ายเพ่ือการค้าขาย ๑๙๕ 

๔.๕๔ การส่งเสริมการปรับวิธีการงบประมาณ และการต้ังกองทุนเพ่ือชุมชน ๑๙๗ 

๔.๕๕ การส่งเสริมการวิจัยและประเมินผล ๑๙๙ 
 



ฐ 
 
 

สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพท่ี                 หน้า 

๒.๑ แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย ๑๐๕ 

๓.๑ แสดงกระบวนการด าเนินงานสร้างแบบสอบถาม ๑๑๘ 

๓.๒ แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ๑๒๔ 

๔.๑ การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ตามทฤษฎีการบริหารจัดการของเกรก ๑๕๒ 

๔.๒ การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ 

คือ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน 

 

๑๗๓ 

๔.๓ การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรม

ส าหรับฆราวาส 

 

๑๘๐ 

๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๒๓๔ 
 



 
(ฑ) 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
  

คํายอเก่ียวกับพระไตรปฎก    

          วิทยานิพนธฉบับนี้ใชพระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตป ฏกํ และพระไตรป ฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการอางอิง โดยจะระบุที ่เลม/ขอ/หน า หลัง คํายอ 
ชื่อคัมภีร ตัวอยางเชน ที.สี.(บาลี) ๙/๓/๓๖ หมายถึง สุตฺตนฺตป ฎก ทีฆนิกาย สีลขนฺวคฺค พระไตร 
ปฎกภาษาบาลี เลมที่ ๙ ขอที่ ๓ หนา ๓๖, ที.สี.(ไทย) ๙/๑๗๐/๕๖  หมายถึง สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย 
สีลขันธวรรค พระไตรปฎกภาษาไทย เลมที่ ๙ ขอที่ ๑๗๐ หนา ๕๖ 
 

พระวินัยปิฎก 
 

วิ.มหา.           (บาลี)            = วินยปิฎก มหาวิภังคปาลิ      (ภาษาบาลี) 
วิ.มหา.           (ไทย)            = วินยปิฎก มหาวิภังค์       (ภาษาไทย) 
วิ.ม.    (ไทย) = วินัยปิฎก มหาวรรค (ภาษาไทย) 
วิ.จู.    (ไทย) = สมันตปสาทิกา จูฬวรรค (ภาษาไทย) 
 

พระสุตตันตปฎก 
ที.สี. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ม.           (บาลี)            = สุตตนฺตปฎก ทีฆนิกาย มหาวคฺคปาลิ       (ภาษาบาลี) 
ที.ม.           (ไทย)            = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค       (ภาษาไทย) 
ที.ปา.         (บาลี)            = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรคปาลี             (ภาษาบาลี) 
ที.ปา.         (ไทย)            = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค             (ภาษาไทย) 
ม.มู.           (ไทย)            = สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
ม.ม.           (ไทย)            = สุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกฺก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย เอกนิปาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย ติกนิปาต (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย จตุกกนิปาต (ภาษาไทย) 
องฺ.สตตก. (ไทย) = สุตตันปปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) 
อง.อฏฐก. (ไทย) = สุตตันปปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) 
อง.ทสก. (ไทย)            = สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต          (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ. (บาลี) = สุตตนฺตปิฎก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทบาลิ (ภาษาบาลี) 



 
(ฒ) 

ขุ.ธ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย) 
ขุ.สุ. (ไทย) = สุตฺตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ปญฺจก (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปัญจกนิบาตชาดก (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.จตฺตาลีส (บาลี) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จตฺตาฬีสนิบาตชาตกบาลิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.จตฺตาลีส (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จตัตาฬีสนิบาตชาดก (ภาษาไทย) 

อรรถกถา 
 

วิ.มหา.อ. (ไทย) = วินัยปิฎก สมันตปาสาทิกา มหาวิภังค์อรรถกถา    (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ.อ. (ไทย) =  ขุทกนิยกาย ธรรมบท อรรถกถา     (ภาษาไทย) 
 

อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก 
ที.ม.อ.   (ไทย)  = ทีฆนิกาย     สุมังคลวิลาสินี    มหาวรรคอรรถกถา  (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ.อ.   (ไทย) = ขุททกนิกาย ธรรมบทอรรถกถา   (ภาษาไทย) 
 

การอ้างอิงพร ะไตรปิฎกฉบั บภาษาบาลี ใช้ระบุชื่อคัมภีร์และระบุ เล่ม/ข้อ/หน้ า  
ตามลําดับ เช่น ที.สี. (ไทย) ๙/๑๙๘/๑๖๑  หมายถึง  ทีฆนิกาย สีลกฺขนธวคฺคปาลี (บาลี)  เล่มที่ ๙  
ข้อ ๑๙๘  หน้า ๑๖๑ ฉบับมหาจุฬาเตปิฎกํ,ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๐๘/๑๓๙.หมายถึง สุตตันตปิฎก        
ทีฆนิกาย ปาฏิวรรค ภาษาไทย เล่มที่ ๑๑ ข้อ ๑๐๘ หน้า ๑๓๙ และที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๒๕-๓๖๓/
๒๒๔-๒๘๖.หมายถึง สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิวรรค ภาษาไทย เล่มที่ ๑๑ ข้อ ๒๒๕-๓๖๓ หน้า  
๒๒๔-๒๘๖ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙. 
 
 



 

 

 

 

บทที่ ๑ 

บทน ำ 

 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ประเทศไทย ต้อง เผชิญกับสถา นกา รณ์ทางสั งคม  เศรษฐ กิจ และสิ่งแ วดล้ อมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าช่วงที่ผ่านมา  ในระยะแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘-๑๐ สังคมไทยได้อัญเชิญหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”   
ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกระดับ  ต้ังแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม จนถึง
ระดับประเทศ ซ่ึงได้มีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างม่ันคง 
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเห็นพ้องร่วมกัน ที่จะน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือมุ่งให้เกิด
ภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ให้เกิดการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุล
และยั่งยืน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซ่ึงมีสาระส าคัญด้านหนึ่ งว่า
ชุมชนท้องถิ่นเป็นกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ  มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และเชื่อมโยงกันเป็นสังคมสวัสดิการ เป็นพลังหลักในการพัฒนาฐานรากของประเทศให้ม่ันคง ชุมชน
พ่ึงตนเองสามารถบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์ การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็น
ศูนย์กลำงกำรพัฒนำ” โดยเตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุนที่ มีอยู่
ในประเทศ ได้มีการวิเคราะห์สถานะทุนของประเทศใน ๓ ทุน ได้แก่ ทุนทางเศรษฐกิจ  ทุนทางสังคม 
และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพ ของระบบ
เศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการทางสังคมที่จะพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์ของ
ประเทศปัจจุบันอยู่ในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ยังคงยึดหลัก “คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา”๑ โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง

                                                 
๑ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำระส ำคัญแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙), ๒๕๕๕, หน้า ๑.  



๒ 

 

ยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่  ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการพัฒนา  “คน” ซ่ึงเป็นทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การ 

 ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวได้สร้างแรงกดดันให้กับชุมชนต่าง ๆ หลายชุมชนไม่ว่าจะ
เป็นชุมชนเมือง หรือชุมชนในชนบท ซ่ึงมีความคิดที่จะแก้ไขปัญหา โดยชุมชนต่าง  ๆ ดังกล่าวนั้น     
ได้ใช้วิธีการรวมตัวกันจัดต้ังเป็นกลุ่มสวัสดิการชุมชนขึ้นมา เพ่ือหาแนวทางการช่วยเหลือตนเองใน
ด้านการเงิน การผลิต เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซ่ึงการรวมตัวกันเป็นกลุ่มสวัสดิการชุมชน
ดังกล่าวนั้น มีหลายกลุ่มที่ประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมาย  และวัตถุประสงค์ในการจัดต้ั ง 
ตัวอย่างเช่น การจัดต้ังกลุ่มการจัดสวัสดิการฐานองค์กรการเงินชุมชน เช่น กองทุนหมุนเวียนชาวบ้าน
สงขลา ต.น้ าข้าว อ าเภอจะนะ กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านขา จังหวัดชัยภูมิ การจัดต้ังกลุ่ม
เครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ เช่น กลุ่มเครือข่ายสะสมทรัพย์ จังหวัดตราด กลุ่มเครือข่ายสะสมทรัพย์ 
จังหวัดจันทบุรี กลุ่มออมทรัพย์นาว้า อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตและ
สวัสดิการบ้านคอกช้าง ต.เขาพระ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ศูนย์รวมน้ าใจธนาคารหมู่บ้าน อ าเภอ
ดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา กลุ่มการจัดการสวัสดิการโดยฐานชุมชนเมืองคลองล านุ่น กม. ๑๐ แขวงคัน
นายาว กรุง เทพมหา นคร  กลุ่ มออมทรัพย์เ พ่ือการผลิตบ้ านคีรีวง  อ า เภอลานสกา  จังหวั ด
นครศรีธรรมราช จากการที่องค์กรชุมชนได้อาศัยวิธีการรวมตัวกันจัดต้ังกลุ่มสวัสดิการ เพ่ือสร้างความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของคนในชุมชน บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมการช่ว ยเหลือเก้ือกูล
ซ่ึงกันและกันของสมาชิกในชุมชน โดยหลายชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถปกครองตนเองได้โดย
ไม่ต้องพ่ึงพารัฐ  

การจัดต้ังเครือข่ายสัจจะออมทรัพย์ จะให้เกิดผลส าเร็จได้ ต้องให้ชุมชนนั้น  ๆ คิดเป็น 
ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ตัดสินใจด้วยเหตุผล สามารถปรับตัวได้อย่างมีคุณภาพ ซ่ึงการเกิดของก ลุ่ม
สวัสดิการเท่าที่ผ่านมานั้น การพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนส่วนใหญ่ประสบความส าเร็จแต่เพียง
ปริมาณเท่านั้น จึงท าให้การด าเนินงานด้านการรวมกลุ่มจัดสวัสดิการของชุมชน  ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างครบถ้วนต่อกลุ่มเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพเกิดความยั่งยืนได้ รวมไปถึงกา รมีส่วน
ร่วมในทุกส่วนงานของสังคม ส่วนกองทุนที่สามารถอยู่ได้นั้น ปัจจุบันมีการเจริญเติบโตและใช้วิธีการ
ท างานแบบอาสาสมัครท างานทั้งหมด แต่ก็มาประสบปัญหาอันเนื่องมาจากความสลับซับซ้อนของงาน 
การขาดความรู้ในด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นตามความเจริ ญเติบโตของ
กองทุน ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น บางกองทุนก็สามารถผ่านปัญหาไปได้ และมีการด าเนินงานที่
ประสบผลส าเร็จ มีกิจกรรมที่ต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา มีการด าเนินงานบริหารจัดการและติดต่อสื่อสาร
ภายในกองทุนอยู่สม่ าเสมอ ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๒ /๒๕๔๐ เม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๔๐ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ภาวะเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันก าลังประสบปัญหาอย่าง



๓ 

 

มาก และส่งผลกระทบอย่างชัดเจนทั้งในทางราชการและประชาชน จึงเห็นสมควรที่ทางคณะสงฆ์และ
ได้ให้วัดต่าง ๆ แนะน าชี้แจงประชาชนเก่ียวกับเรื่องการประหยัดตามภาวะเศรษฐกิจ ในปัจจุบัน วัด
และพระภิกษุสงฆ์เป็นสถาบันที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้บริการตามความจ าเป็น๒ 
ตามความต้องการแก่ประชาชนอยู่เสมอ นับได้ว่ามีส่วนช่วยแก้ปัญหาทางสังคมไทยตลอดมา๓  
 สถานการณ์ปัญหาการพัฒนาชุมชนมีมาต้ังแต่ในอดีต  ผลของการพัฒนาประเทศไทยที่
ผ่านมา เป็นการพัฒนาที่มีบางส่วนของแนวทางการพัฒนาผิดทิศทาง  และสร้างผลกระทบแก่
สังคมไทย ท าลายความเป็นชุมชนทั้งในชนบทและในเมืองให้ล่มสลาย อันเป็นผลมาจากแนวทางการ
พัฒนาอย่างขาดความสมดุล ระหว่างการพัฒนาเมืองและการพัฒนาชนบท ท าให้ความเป็นชุมชนมี
ความอ่อนแอ เนื่องจากผู้คนได้ละทิ้งที่ท ากินทางการเกษตร เข้ามาแสวงหารายได้ที่ดีขึ้น  ด้วยการเป็น
แรงงานไร้ฝีมือในภาคอุตสาหกรรมในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ ท าให้ชุมชนขาดพลังคนที่จะพัฒนา 
เป็นเหตุให้ชุมชนมีความอ่อนแอและอาจล่มสลายในที่สุด  ความอ่อนแอของชุมชนนี้ เอง ท าให้การ
พัฒนาประเทศไม่ประสบผลส าเร็จตามที่ควร ส่งผลกระทบท่ีท าให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตกต่ า
กว่าที่พึงจะเป็น ปัจจุบันนี้ความเป็นชุมชนในประเทศไทยก าลังตกอยู่ในสภาพที่อ่อนแอ  สาเหตุของ
ชุมชนอ่อนแอ๔ ก็คือ ชุมชนสูญเสียความเป็นปึกแผ่น กล่าวคือ สมาชิกของชุมชนต่างคนต่างอยู่ มุ่ง
ความอยู่รอดของตัวเองเป็นส าคัญ รวมทั้งมีการอพยพย้ายถิ่นเข้าเมืองเพ่ือหางานท า  ชุมชนต้องพ่ึงพิง
ภายนอกสูง จนถูกปัจจัยภายนอกควบคุมการเปลี่ยนแปลงตลอดจนรูปแบบต่าง  ๆ ทางสังคม เช่น 
การศึกษา การบริโภค ค่านิยม การรักษาพยาบาล ซ่ึงชุมชนมีอ านาจในการต่อรองน้อย  รวมทั้งมี
ข้อจ ากัดในการเลือกและตัดสินใจ ชุมชนไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้  เช่น สภาพความเสื่อม
โทรมทางสิ่งแวดล้อม ปัญหาทางอาชีพ หนี้สิน ยาเสพติด ครอบครัวแตกแยก อาชญากรรม เอดส์ 
ตลอดจนคนชราและเด็กถูกทอดทิ้ง และชุมชนถูกท าลายในด้านต่างๆ เช่น วัฒนธรรม ศักยภาพ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จนท าให้ไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 

กองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ในจังหวัดระยอง เป็นกองทุนสวัสดิการประเภท
ออมทรัพย์ การกู้ยืม และสวัสดิการเพ่ือ ๑) ฝึกลูกหลานให้รู้จักออมเพ่ืออนาคต ๒) การพ่ึงพาตนเอง
โดยการกู้ยืมเงินในกลุ่มสมาชิก โดยเสียดอกเบี้ยขั้นต่ า ๑.๕ บาทต่อเดือน เพ่ือลดปัญหาการกู้ยืมเงิน

                                                 

  ๒ส านักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม และส านักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือพระสังฆำธิกำร, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๔), หน้า ๕๐๑. 
  ๓สมศักด์ิ บุญปู่, พระสงฆ์กับกำรศึกษำไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๔) หน้า ๖. 

 ๔อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์, ภำพกำรศึกษำกับชุมชน : กรอบแนวคิดและข้อเสนอ
ในกำรศึกษำวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๐), หน้า ๓. 



๔ 

 

นอกระบบ ๓) การสร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้รู้รักสามัคคี มีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม และ ๔) การสร้างความสมดุลหรือความพอดีระหว่างปัจจัยต่างๆ ทั้งสภาพแวดล้อม
ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง การบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ในจังหวัดระยอง ประสบกับปัญหาการขาดแคลนเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ ปัญหาหนี้สิน ซ่ึงเป็นปัญหาหลักที่ส่งผลให้ครัวเรือนไม่หลุดพ้นจากวงจรแห่งความ
ยากจน ดังนั้น ในการพัฒนาคน เครือข่ายพระสงฆ์ และผู้น าในชุมชน เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน โดยน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ที่ มีการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะออม
ทรัพย์เพ่ือการออม การกู้ยืม และสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับคนในจังหวัดระยอง ซ่ึงสามารถใช้
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์       
เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนอ่ืนๆ ต่อไปได้ในอนาคต 
 

๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 

๑.๒.๑ การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 
ในจังหวัดระยอง เป็นอย่างไร 

๑.๒.๒ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง มีอะไรบ้าง 

๑.๒.๓ แนวทางการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน ในจังหวัดระยอง เป็นอย่างไร 
 

๑.๓ วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

๑.๓.๑ เพ่ือศึกษากา รบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เ พ่ือความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 

๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์  เพ่ือ
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 

๑.๓.๓ เพ่ือน าแนวทางการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 

 
 



๕ 

 

๑.๔ ขอบเขตของกำรวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อบริหำรจัดกำรกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือควำมเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง” ในครั้งนี้ เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Methods 
Research) เป็นการผสานระหว่างแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)และการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบข่ายประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ ดังนี้ 

  ๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเน้ือหำและตัวแปร 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาและตัวแปรเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีการบริหาร และหลัก

พุทธธรรมส าหรับการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  
ในจังหวัดระยอง ดังนี้ 
    ๑) ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ และทฤษฎีการบริหารจัดการ (Theory of Administration) 
ของGregg๕ ได้จัดกระบวนการบริหารที่มีความใกล้เคียงกับการบริหารกองทุนสัจจะออมทรัพย์ มาก
ที่สุด และใช้หลักพุทธธรรม หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ หลักฆราวาสธรรม ๔ 
   ๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนประชำกร/ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
   ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๓ ไว้ดังนี้ 

๑) ประชากรในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับกองทุนกลุ่มสัจจะออม
ทรัพย์ ในจังหวัดระยอง ซ่ึงประกอบด้วย กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดหนองกันเกรา อ าเภอแกลง       
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดถนนกะเพรา อ าเภอแกลง กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดช้างชน อ าเภอเมือง
ระยอง กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดเนินเขาดิน อ าเภอแกลง กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดปากแพรก อ าเภอ
เขาชะเมา กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดไพรสณฑ์ อ าเภอปลวกแดง รวมทั้งหมด ๖ แห่ง มีจ านวนสมาชิก
คือ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมด ๒,๐๓๒ คน  
 ๒) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก  ( In-depth Interview) โดยผู้วิจัยเลือก 
แบบเจาะจง จ านวน ๑๘ รูปหรือคน ได้แก่ บุคคลส าคัญซ่ึงมีบทบาทท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์ ในจังหวัดระยอง ประกอบด้วย ตัวแทนกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ทั้ง ๖ แห่ง รวมจ านวน ๑๘ คน
โดยผู้วิจัยได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพราะเป็นผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารงาน
กองทุนสัจจะออมทรัพย์โดยตรง มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และมีความสามารถใน
หน้าที่ท่ีตนเองรับผิดชอบเป็นอย่างดี  

                                                 

 ๕Gregg, Russell T. “The Administrative Process” in Administrative Behavior in 
Education, (New York : Harper and Row, 1957), p. 5. 
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 ๓) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยผู้วิจัย
เลือกแบบเจาะจง จ านวน ๑๒ รูปหรือคน  
 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง   

  ผู้วิจัยได้ก าหนดเขตพ้ืนที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่ ต้ังอยู่ในวัดมี
พระภิกษุสงฆ์เป็นศูนย์กลาง ที่มีการรวมกลุ่มในการโดยใช้หลักธรรมเป็นสัจจะในการต้ังกลุ่ม เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการฝากเงิน การกู้ยืม และให้สวัสดิการแก่สมาชิก ประกอบด้วย วัดหนองกันเกรา 
อ าเภอแกลง กลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดถนนกะเพรา อ าเภอแกลง กลุ่มสัจจะออมทรัพย์   วัดช้างชน 
อ าเภอเมืองระยอง กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดเนินเขาดิน อ าเภอแกลง กลุ่มสัจจะออมทรัพย์   วัดปาก
แพรก อ าเภอเขาชะเมา กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดไพรสณฑ์ อ าเภอปลวกแดง รวมทั้งหมด ๖ แห่ง 
ที่ต้ังอยู่ในจังหวัดระยอง  

 โดยที่ผู้วิจัยเลือกพ้ืนที่วิจัยทั้ง ๖ แห่งเป็นพ้ืนที่วิจัยนั้นเป็นเพราะว่าเป็นพ้ืนที่ ที่ มีการก่อต้ัง
มานานเป็นระยะเวลาไม่ต่ ากว่า ๑๐ ปี สามารถเป็นรูปแบบเป็นตัวอย่าง สู่พ้ืนที่วิจัยในครั้งนี้  เป็นพ้ืนที่
ที่ด ารงต้ังอยู่ และมีการบริหารจัดการเข้มแข็ง มีการด าเนินการต่อเนื่อง 
 ๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
  ระยะเวลา ในกา รท า วิจัยร ะหว่า งเดือน พฤษภา คม ๒๕๕๙ – มีน าคม พ.ศ.๒๕๖๐  
                ๑๐       
 

๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะท่ีใช้ในกำรวิจัย 

     กำรบริหำรจัดกำร หมายถึง การตัดสินใจ การวางแผน  การจัดองค์การ การสื่อสาร 
การใช้อิทธิพลจูงใจ การประสานงาน การประเมินผลงาน  
  ปัจจัยท่ีมีผล หมายถึง หลักการบริหารจัดการ หรือหลักพุทธธรรมใดที่มีผลหรืออิทธิพล
ท าให้การก่อต้ังกองทุนสัจจะออมทรัพย์มีความเข้มแข็งหรือความส าเร็จและมีความม่ันคงในแง่ของ
กองทุนที่เติบโตขึ้นหรือสมาชิกที่มีเพ่ิมขึ้น 

 กองทุนสัจจะออมทรัพย์ หมายถึง การรวมกลุ่มในการใช้หลักธรรมข้อสัจจะเป็นชื่อ
กองทุนการออมทรัพย์ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการฝากเงิน การกู้ยืม การเยี่ยมผู้ป่วย ค่าท าศพ โดยมี
คณะกรรมการในชุมชนนั้นเป็นกรรมการในการตัดสินและวางกฎระเบียบต่าง ๆ ของชุมชนเพ่ือด าเนิน
กิจการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกชุมชนในจังหวัดระยอง  

 ควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน หมายถึง การสร้างแรงจูงใจให้สวัสดิการและผลตอบแทน
ที่ชัดเจน แนะน าวิธีแก้ปัญหาโดยการสร้างศักยภาพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้รู้จักการออม 
ขยันหม่ันเพียร ขวนขวายในการประกอบสัมมาอาชีพให้แก่สมาชิกกองทุน จัดท าฐานข้อมูลสมาชิกให้



๗ 

 

ถูกต้องสมบูรณ์ ให้ค าแนะน าและส่งเสริมองค์กรด้วยความรัก ความสามัคคี เพ่ือสร้างฐานเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง และส่งเสริมให้วัดเป็นแหล่งศูนย์สาธิตด้านการออมแก่ชาวบ้าน ตลอดถึงมีการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานกองทุนสั จจะออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง เ พ่ือให้ชุมชน มี
ความสามารถในการพ่ึงตนเอง มีสัจจะ ความจริงใจต่อกัน มีคุณธรรมครบวงจรชีวิต คือ พัฒนาคนให้มี
ความม่ันคงในชีวิตต้ังแต่แรกเกิดจนถึงตาย ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีสวัสดิการชุมชน 

 หลักพุทธธรรม หมายถึง หลักทิฏฐธรรมมิกประโยชน์ ๔ ประการ ประกอบด้วย  
อุฏฐำนสัมปทำ คือ ขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติหน้าที่การงาน และการประกอบอาชีพที่สุจริต  อำ
รักขสัมปทำ คือ คุ้มครองรักษาทรัพย์ เก็บรักษาโภคทรัพย์และผลงานที่ตนได้ท าไว้  กัลยำณมิตตตำ 
คือ คบคนดีเป็นมิตร รู้จักเสวนาคบหาคน ไม่คบไม่เอาอย่างผู้ที่ชักจูงไปทางที่เสื่อมเสีย  เลือกเสวนา
ศึกษาเอาเยี่ยงอย่างคนผู้รู้ผู้ทรงคุณธรรม  สมชีวิตำ คือ เลี้ยงชีวิตแต่พอดี รู้จักก าหนดรายได้และ
รายจ่าย เป็นอยู่ให้พอดีกับรายได้ หรือให้สมกับรายได้ มิให้ฝืดเคืองหรือฟุ่มเฟือยให้รายได้เหนือ
รายจ่าย 

 หลักพุทธธรรมฆรำวำสธรรม ๔ ธรรมส าหรับฆราวาส ธรรมส าหรับการครองเรือน 
ประกอบด้วย สัจจะ คือ มีความจริงใจ ความซ่ือสัตย์ มีความรับผิดชอบ ทมะ คือ ฝึกฝน อดทน การ
ข่มใจ แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา ขันติ คือ มีความอดทน ต้ังหน้า
ท าหน้าที่การงานด้วยความขยันหม่ันเพียร จำคะ คือ มีความเสียสละความสุขสบายและผลประโยชน์
ส่วนตน  

๑.๖ ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรวิจัย 

๑.๖.๑ ท าให้ทราบการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 

๑.๖.๒ ท าให้ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์      เพ่ือความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  

๑.๖.๓ ท าให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  

๑.๖.๔ องค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยสามารถน าไปพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิก ที่ มี
ส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ให้มีประสิทธิภาพ และน าไปประยุกต์ใช้
ในกองทุนสวัสดิการอ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างดี 



 

 

 

 

บทที่ ๒ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เก่ียวข้องกับแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะ
ออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน โดยผู้วิจัยน าเอาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยการ

บริหาร (Theory of Administration) ของเกรก เพราะเป็นการสนับสนุนกระบวนการการไป
ประยุกต์ใช้ให้ถูกกับสถานการณ์ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้จัดกระบวนการบริหาร เพ่ือให้มีขั้นตอนที่
ชัดเจนขึ้ น มีปัจ จัยกระบวนกา รบริหา ร  ๗ ประการ เรียงล าดับและหมุนเวียนเป็ นขั้นตอน            
ซ่ึงประกอบด้วย ๑) การตัดสินใจ (Decision) ๒) การวางแผน (Planning) ๓) การจัดองค์การ 
(Organizing) ๔) การสื่อสาร (Communicating) ๕) การใช้อิทธิพลจูงใจ  (Influencing) ๖) การ
ประสานงาน (Coordinating) ๗)  กา รประเ มินผลงา น  (Evaluating) และหลั กทิ ฏ ฐธั ม มิกัตถ
ประโยชน์ ๔ และหลักฆราวาสธรรม ๔ ทีส่่งผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือ
ความเข้มแข้งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง โดยผู้วิจัยขอน าเสนอตามล าดับหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
 ๒.๒ ทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยการบริหารของเกรก 
  ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ 
 ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 
 ๒.๕ หลักพุทธธรรมที่ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
 ๒.๖ ข้อมูลพ้ืนที่การวิจัย 
 ๒.๗ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
       ๒.๗.๑ งานวิจัยที่เก่ียวกับการบริหารจัดการ 
       ๒.๗.๒ งานวิจัยที่เก่ียวกับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ 
       ๒.๗.๓ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจชุมชน/ชุมชนเข้มแข็ง  
       ๒.๗.๔ งานวิจัยที่เก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร 
 ๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ  

 โลกและสังคมแบบด้ังเดิมเป็นผลของวิธีคิดและการพัฒนาแบบแยกส่วน  หรือแบบกลไก
มาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนท าให้เกิดปัญหามากมาย ทุกองค์การไม่ว่าจะมีขนาด ประเภท หรือสถาน
ที่ต้ังอย่างไร จ าเป็นต้องมีการจัดการที่ ดี  ซ่ึงการจัดการที่ ดีเป็นจุดเริ่มต้นของการด า เนินงานของ
องค์การ การเติบโตและการด ารงอยู่ต่อไปขององค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์การในยุคศตวรรษที่ 
๒๑ ซ่ึงต้องเผชิญกับปัจจัยแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ 
โลกาภิวัตน์ และเทคโนโลยี ท าให้องค์การต้องมีแนวทางในการจัดการที่ทันสมัย  เพ่ือรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ โดยรวบรวมเอากลุ่มกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ น าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือ
ความส าเร็จในเป้าหมาย โดยค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัด 

 ๒.๑.๑ ความหมายของการบริหารโดยท่ัวไป 

 ความหมายของค าว่า “การบริหาร” มีศัพท์ท่ีใช้กันอยู่ทั่วไปสองค า  ได้แก่ “การบริหาร” 
(Administration) และ “การจัดการ” (Management) ซ่ึงมักจะใช้สลับกันไปมาจนยากที่จะแยก
ความหมายออกจากกันได้อย่างเด่นชัด 

 ค าว่า “การบริหาร” นั้น นอกจากใช้ค าภาษาอังกฤษว่า  “Administration” ยังมีค าอีกค า
หนึ่งที่ใช้แทนกันได้ คือ ค าว่า “Management” ซ่ึงเป็นค าที่มีความหมายเหมือนกันแต่ทางวิชาการ
จะเลือกใช้ค าว่า  “Administration” ก็ด้วยเหตุผล ๒ ประการ คือ เหตุผลประการแรก เม่ือไม่
ต้องการใช้ค าว่า “ผู้จัดการ” ซ่ึงมีความหมายแคบจ ากัดลงไปว่าเป็นผู้บริหารงานขององค์การแห่งใด
แห่งหนึ่ง หรือหน่วยงานในหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น เม่ือพูดถึงการบริหารงานโดยทั่วๆ ไป หรือ
การบริหารราชการ จึงนิยมใช้ค าว่า “Administration”๑ 

การบริหาร (Administration) เป็นการบริหารขององค์กรโดยไม่ค านึงถึงผลก าไรแต่ต้อง
ท าทุกวิถีทางให้เป้าหมายที่วางไว้บรรลุส าเร็จ การบริหารมักใช้กับการบริหารราชการหรือกิจการ
สาธารณะการจัดการ (Management) คือ การบริหารงานขององค์กรโดยมุ่งหวังผลก าไรและบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้เพ่ือความอยู่รอด การจัดการมักใช้กับการบริหารของเอกชนเนื่องจากการ
ขยายตัวภาคธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์ประกอบกับงานของภาครัฐบาล  ที่มีความคาบเก่ียวกับงาน
ภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดจนบางครั้งไม่อาจจะแยกออกจากกันได้ ท าให้การบริหารงานทั้งสองภาคส่วน

                                                 
๑การบริหารกับการจัดการ , (ออนไลน์) .  แหล่ง ท่ีมา : http ://www.sianhr.com : project/ 

org (๘ มกราคม ๒๕๕๙),  

http://www.sianhr.com:8080/hrproject/org
http://www.sianhr.com:8080/hrproject/org
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ใหญ่เหมือนกัน และแลกเปลี่ยนกันได้เกือบตลอดเวลาท าให้  “การบริหาร” และ“การจัดการ”  
ใช้แทนกันได้๒ 
 การบริหาร หมายถึง การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน  (Getting things done 
through other people) การบริหารในพระพุทธศาสนาเริ่มมีขึ้นเป็นรูปธรรมสองเดือนนับจากวันที่
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ นั่นคือในวันอาสาฬหบูชาเม่ือพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก
แก่พระปัญจวัคคีย์ ซ่ึงท าให้เกิดพระสังฆรัตนะขึ้น  เม่ือมีพระสังฆรัตนะเป็นสมาชิกใหม่เกิดขึ้นใน
พระพุทธศาสนาอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ต้องบริหารคณะสงฆ์และวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้  ในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ ซ่ึงด ารงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า  ๒,๕๐๐ ปี เป็นข้อมูลให้เราได้
ศึกษาเรื่องพุทธวิธี บริหาร  นอกจากนี้ ยังมีพุทธพจน์ที่ เก่ี ยวเนื่องกับการบริ หารกระจายอยู่ใ น
พระไตรปิฎก การศึกษาพุทธพจน์เหล่านั้นก็จะท าให้ทราบถึงพุทธวิธีบริหาร๓ 
 การบริหาร หมายถึง การปกครอง (Government) การดูแลรักษาหมู่คณะและกา ร
ด าเนินงานหรือจัดการงาน (Management) กิจกรรมต่างๆ ของหมู่คณะ หรือองค์การต่างๆ ให้ได้
บรรลุผลส าเร็จลุล่วงตามนโยบาย (Policy) และวัตถุประสงค์ (Purpose/Objective) ขององค์กรนั้นๆ 
ด้วยดีมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และการบริหารหมู่คณะ คือ การปกครองดูแล ตลอดทั้งแนะน าสั่ง
สอนอบรม พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ ที่มีอยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัดให้ประพฤติอยู่ในพระธรรม
วินัย และตามกฎหมายของบ้านเมือง กฎข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งของมหาเถรสมาคม๔ 

การบริหาร เป็นกระบวนการของการแสวงหา  และการผสมผสานทรัพยากรที่ส า คัญ  ๓ 
ประการ คือ มนุษย์ การเงิน และทรัพยากรด้านกายภาพ เพ่ือที่จะได้บรรลุเป้าหมายหลักขององค์การ
ในการผลิตสินค้าหรือบริการ ซ่ึงเป็นที่ปรารถนาของสังคม การบริหารโดยสรุป คือ 

๑. การท างานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ส าเร็จโดยล าพังคนเดียว ไม่ใช่การบริหารหรือการจัดการ 
การบริหารหรือการจัดการเกิดขึ้นในบริบทของกลุ่ม โดยอย่างน้อยที่สุดกลุ่มนั้นจะต้องมีจ านวนสมาชิก
ต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไป 

๒. กลุ่มบุคคลดังกล่าวจะต้องมีเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน และผู้จัดการจะมี
บทบาทในการชี้น า ให้แนวทางในการก าหนดเป้าหมายของกลุ่ม หรือเป็นผู้ที่ก าหนดเป้าหมายของ

                                                 
 ๒สัมฤทธ์ิ ท่าเหล็กเจริญ, “ปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  : ศึกษา

กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดปทุมธานี”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ( บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๖), หน้า ๑๕๖. 

 ๓พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), “พุทธวิธีบริหาร”, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๓. 
 ๔พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด พิมพ์คร้ังท่ี ๘, (นครปฐม : เพชรเกษมการ
พิมพ์, ๒๕๔๘), หน้า ๒๖. 



๑๑ 

 

กลุ่มเอง ในกรณีที่เป้าหมายของกลุ่มมิได้ก าหนดขึ้นมาจากภายนอก หรือจากหน่วยงานระดับเหนือ 
ขึ้นไป 

๓. การจัดการเป็นงานด้านสมอง ใช้ความคิด ปฏิภาณ และการตัดสินใจ เพ่ือสร้างเง่ือนไข
และรักษาไว้ซ่ึงเง่ือนไขส าหรับการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม๕ 

การบริหาร คือ การท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การโดยมีหลักการดังนี้ 
๑. ต้อง มีอง ค์กา ร (Organization) และองค์การนั้ นต้องมีการก าหนดวัตถุปร ะสง ค์ 

(Objective) อันแน่ชัด 
๒. ต้องมีคนท างานร่วมกัน คนเป็นส่วนส าคัญในการบริหารหรือการท างาน 

 ๓. ต้องมีทรัพยากรในการบริหาร ซ่ึงนอกจากคน (Man) แล้วจะต้องมีทรัพยากรอ่ืนๆ ที่
ส าคัญได้แก่ เงิน (Money) วัสดุ (Material) ในการท างาน 
 ๔. ต้องมีการจัดการในการบริหารหรือการท างานเพ่ือให้การท างานเป็นไปโดยราบรื่นและ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

 การบริหาร คือ กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลต้ังแต่สองขึ้นไปมาท างานร่วมมือกันด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆ อย่างร่วมกันโดยประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 

 ๑) บุคคลต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไป 
 ๒) ต้องมีการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน 
 ๓) ต้องมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการกระท าร่วมกันเด่นชัด 
 ๔) วัตถุประสงค์นั้นๆ ต้องตรงกันในหมู่บุคคลผู้ร่วมกระท าการ 
 มีนักวิชาการได้ให้ความหมาย เก่ียวกับการบริหารจัดการ  เช่น Ernest Dale (เออร์เนสต์ 
เดล) กล่าวถึง การบริหารคือกระบวนการจัดองค์การและการใช้ทรัพยากรต่างๆ  เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า๖ และ สมพงศ์ เกษมสิน กล่าวว่า การบริหารคือศิลปะในการท างาน 
ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน ภายในสภาพองค์การนั้นๆ ทรัพยากรด้านบุคคล จะเป็นทรัพยากรหลัก
ขององค์การที่เข้ามาร่วมกันท างานในองค์การ  ซ่ึงคนเหล่านี้  จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุ อ่ืนๆ 
เครื่องจักรอุปกรณ์ วัตถุดิบ เงินทุนรวมทั้งข้อมูลสนเทศต่างๆ เพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการออกจ าหน่าย 
และตอบสนองความพอใจให้กับสังคม ในส่วนทาง นักวิชาการได้รวบรวมความหมายของค าว่า    
“การบริหารจัดการ” และ “การจัดการ” ได้ดังนี้ 

                                                 
 ๕ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ, วิทยาการบริหารส าหรับนักบริหารมืออาชีพ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐), หน้า ๓-๔. 
๖Ernest Dale, Management : Theory and Practictice, (New York : McGraw-Hill, 

1993), p. 4. 



๑๒ 

 

๑. ค าว่า  “การบริหาร”  (Administration) จะใช้ในการบริหารระดับสูงโดยเน้นที่การ
ก าหนดนโยบายที่ส าคัญ และการก าหนดนโยบายที่ส า คัญ และก าหนดแผนของผู้บริหารระดับสูง    
เป็นค านิยมใช้ในการบริหารรัฐกิจ (Public Administration) หรือใช้ในหน่วยงานราชการ และค าว่า 
“ผู้บริหาร” (Administrator) จะหมายถึงผู้บริหารที่ท างานอยู่ในองค์กรของรัฐหรือองค์กรที่ไม่มุ่งหวัง
ก าไรการบริหาร คือกลุ่มของกิจกรรม ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร 
(Organizing) การสั่งการ (Leading/directing) หรือการอ านวยการ และการควบคุม (Controlling) 
ซ่ึงจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับทรัพยากรขององค์กร (6M’s) เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์  และด้วย
จุดมุ่งหมายส าคัญในการบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิด
ประสิทธิผลครบถ้วน 

๒.ค าว่า “การจัดการ” (Management) จะเน้นการปฏิบัติการให้ เป็นไปตามนโยบาย 
(แผนที่วางไว้) ซ่ึงนิยมใช้ในการจัดการธุรกิจ  (Business Management) ส่วนค าว่า  “ผู้จัดการ” 
(Manager) จะหมายถึงบุคคลในองค์กรซ่ึงท าหน้าที่รับผิดชอบต่อกิจกรรมในการบริหารทรัพยากร  
และกิจการงานอ่ืนๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ขององค์กร๗  
 ทฤษฎีการจัดการได้รับการพัฒนาขึ้นมาตามแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์  จนเกิดเป็น
ทฤษฎีการบริหารที่มุ่งจะวิเคราะห์ศึกษาถึงการบริหารอย่างเป็นระบบ โดยนักวิชาการตะวันตก เป็น
นักบริหารชาวฝรั่งเศสได้วางรากฐานส าคัญของทฤษฎีการบริหารทั่วไปอันเป็นที่ยอมรับกันอย่าง
กว้างขวางทฤษฎีอันหนึ่งที่ว่าด้วยหน้าที่ในการบริหาร ๕ ประการ คือ การวางแผน  การจัดองค์การ 
การบังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุม ต่อมาได้พัฒนาและปรับปรุงจนกลายเป็นตารา
การบริหาร เช่น ศาสตราจารย์การบริหารรัฐกิจชาวอเมริกัน  ที่ได้ขยายแนวคิดของฟาโย  ก าหนด
หน้าที่ในการบริหารที่เรียกกันว่า  POSDCORB : Planning (การวางแผน ) Organizing (การจัด
องค์การ) Staffing (การจัดบุคคลเข้าท างาน) Directing (การสั่งการหรืออานวยการ ) Coordinating 
(การประสานงาน ) Reporting (การรายงานผลการปฏิบัติงาน ) Budgeting (การงบประมาณ)๘ 
นอกจากนี้ การบริหารเป็นการจัดการอย่างมีระเบียบแบบแผนเก่ียวกับการใช้ทรั พยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และท าให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยความร่วมมือ
ของกลุ่มบุคคล และยังเสนอว่า การบริหาร และการจัดการ นั้นบางครั้งอาจให้แทนกันได้เนื่องจาก
เป็นกิจกรรมที่หวังผลขั้นสุดท้ายอย่างเดียวกัน คือ ความส าเร็จของงาน  การบริหาร  ใช้มากในการ

                                                 
๗ศิริวรรณ เสรีรัตน์ รศ. และคณะ, องค์การและการจัดการ (ฉบับสมบูรณ์)  (Organization and 

Management), (กรุงเทพมหานคร : Diamond in Business Word, ๒๕๔๕), หน้า ๑๘-๑๙.  
๘สุปรีชา กมลาศน์, พลอากาศโท, หม่อมหลวง, กลยุทธ์การบริหาร , (กรุง เทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๔๕), หน้า ๒. 



๑๓ 

 

บริหารรัฐกิจ ส่วนการจัดการ ใช้มากในทางธุรกิจ หรืออาจกล่าวว่า การบริหาร มุ่งเน้นที่การก าหนด
นโยบายและการวางแผน   
 การบริหารที่มีหลักเกณฑ์ได้พัฒนาการบริหารที่ มีหลักเกณฑ์ซ่ึงมีพ้ืนฐานอยู่ในหลักการ 
(Principles) ที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ๙ 
 ๑. ต้องมีการคิดค้นและก าหนดวิธีที่ดีที่สุด (One Best Way) ส าหรับงานแต่ละอย่างคือ 
ต้องมีการก าหนดวิธีการท างานที่ดีที่สุดที่ช่วยให้สามารถท างานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ 
มาตรฐานของงานจะต้องมีการจัดวางเอาไว้ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธีที่ ดีที่สุ ดจริง 
และในเวลาเดียวกันการจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจต่างๆ ก็จ่ายให้ตามผลผลิตทั้งหมด 
 ๒. ต้องมีคัดเลือกและพัฒนาคนงาน โดยตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของการรู้จัก
งานให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนงาน นอกจากนี้ต้องมีการอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการท างานที่ถูกวิธี
ด้วย และในการคัดเลือกคนงานจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษที่จะให้ได้คนที่มีคุณสมบัติที่ ดีที่สุดตรง
ตามงานที่จะให้ท า 
 ๓. ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเก่ียวกับวิธีการท างาน  ควบคู่กับการพิจารณา
คนงานนี้ คนงานจะไม่คัดค้านต่อวิธีท างานใหม่ที่ได้ก าหนดขึ้น เพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคนจะ
เห็นจริงถึงโอกาสที่เขาจะได้รับรายได้สูงขึ้นจากการท างานถูกวิธีที่จะช่วยให้ได้ผลิตผลสูงขึ้น 
 ๔. การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหาร และคนงาน ฝ่ายบริหารควรจะ
ได้ประสานอย่างใกล้ชิดเป็นประจ ากับคนงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน แต่ต้องไม่ใช่โดยการลงมือปฏิบั ติงาน
ที่ควรจะเป็นงานของคนงานเท่านั้น 
 จากหลักการดังกล่าว พบว่า  วิธีการต่างๆ ล้วนแต่เป็นวิธีการที่ มีหลักเกณฑ์ตามหลัก
วิทยาศาสตร์ ท าให้เกิดทฤษฎีการบริหารขึ้นมาและได้เสนอแนะว่า ผู้บริหารต้องมีบทบาทเป็นจุดกลาง
ของปัญหาและความส าเร็จของกลุ่มที่จะต้องรับผิดชอบน าเอาเรื่องที่ เก่ียวข้องกับประสิทธิภาพของ
กลุ่มมาคิดวิเคราะห์และปรับปรุงหาทางออกให้ได้เป็นผลดีที่สุดส าหรับกลุ่ม ให้ดีขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆ 
 ทฤษฎีการบริหารโดยมีความเชื่อว่า เป็นไปได้ที่จะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ที่ เก่ียวกับการ
บริห าร (Administrative)  ซ่ึงสามารถใช้ ได้กั บการบริหา รทุ กชนิ ด ไ ม่ว่ าจะเป็นกา รบริ หา ร
อุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล โดยมีสาระส าคัญเก่ียวกับการบริหาร  (Management Functions)     
ซ่ึงประกอบด้วยหน้าที่ทาง การบริหาร ๕ ประการ คือ 
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๑๔ 

 

 ๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท า  กา ร
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และก าหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติงาน 
หรือวิถีทางที่จะปฏิบัติเอาไว้เพ่ือเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต 
 ๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ท่ีผู้บริหารจ าต้องจัดให้มีโครงของ
งานต่างๆ และอ านาจหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือให้เครื่องจักร สิ่งของ และตัวคน อยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสม
ในอันที่จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้ 
 ๓. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หน้าที่ในการสั่งการงานต่างๆ 
ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซ่ึงจะกระท าให้ผลส าเร็จด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่
ดี จะต้องเข้าใจคนงานของตน จะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานของคนงานและองค์การที่มีอยู่  
รวมถึงจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดทั้งขึ้น และล่อง นอกจากนี้ยังต้องท า
การประเมินโครงสร้างขององค์การและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นประจ าอีกด้วย หากโครงสร้าง
ขององค์การที่เป็นอยู่ไม่เหมาะสมก็จ าเป็นต้องปรับปรุงเช่นเดียวกัน  ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคนใด
หย่อนประสิทธิภาพ การไล่ออกเพ่ือปรับปรุงก าลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นก็เป็นสิ่งจ าเป็นต้องท า 
 ๔. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าที่จะต้องเชื่อมโยงงานของทุก
คนให้เข้ากันได้ และก ากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 
 ๕. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องก ากับให้สามารถ
ประกันได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว 
หลักการในการบริหารจัดการขึ้น ๑๔ ประการเป็นส่วนประกอบส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารจัดการ๑๐ ดังนี้ 
 ๑. การแบ่งงานกันท า (Division of Labor) หมายถึง คนงานควรจะได้รับการมอบหมาย
หน้าที่ให้ปฏิบัติมากขึ้น หรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบในผลลัพธ์ของงานมาก ขึ้น ซ่ึง
หลักการนี้จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคปัจจุบันได้ 
 ๒. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) แวปเบอร์ 
และฟาโย ได้ให้ความส าคัญของอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการของ
แวปเบอร์จะได้มาจากต าแหน่งหน้าที่ของผู้บริหารในสายการบังคับบัญชา  ส่วนอ านาจหน้าที่แบบไม่
เป็นทางการจะได้รับจากความช านาญงานของบุคคล (Expertise) ความรู้ทางด้านเทคนิค (Technical 
Knowledge) ความมีคุณค่าทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถในการน า  (Leading) 
และสร้างความผูกพันกับผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนเน้นว่าอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

                                                 
๑๐ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืนๆ, ทฤษฎีองค์การ : ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, 

๒๕๔๕), หน้า ๖๘ - ๖๙. 



๑๕ 

 

 ๓. ผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) ค าสั่งสองค าสั่ง (Dual Command) อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาในการท างาน เช่น การรายงานจะมีความเก่ียวข้อง ในเม่ือผู้ควบคุมสองคนได้ให้ค าสั่ง
กับผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ท าให้เกิดการสับสนในบางสถานการณ์ ค าสั่งสองค าสั่งนี้ท าให้เกิด
ความยุ่งยากแก่ผู้บังคับบัญชา และท าให้เกิดการสับสนในล าดับขั้นของอ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการ 
(Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารใน
ระบบผู้บังคับบัญชาสองคนจะเป็นการยาก และผู้บริหารจะไม่สนใจในความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา 
มักจะโกรธและอาจไม่ให้ความร่วมมือในอนาคตถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เชื่อฟัง 
 ๔. สายการบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าที่  (Line of Authority) เป็นสายการบังคับ
บัญชาจากผู้บริหารในระดับบนสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การ ความสัมพันธ์ของการจ ากัด
ความยาวของสายการบังคับบัญชา โดยการควบคุมจ านวนของระดับในล าดับขั้นของการบริหาร
จัดการ จ านวนที่ดีที่สุดในล าดับขั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือความยาวของการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและพนักงานระดับล่าง รวมถึงความล่าช้าในการวางแผน (Planning) และ
การจัดการ (Organizing) ซ่ึงการจ ากัดจ านวนของระดับขั้นการบังคับบัญชาให้น้อยลงจะท าให้ปัญหา
ในการติดต่อสื่อสารลดลง และองค์การจะมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น  ภายใน
องค์การได้มีการแบ่งแยกแผนกต่างๆ ซ่ึงแต่ละแผนกจะมีระดับขั้นการบังคับบัญชาโดยผู้บริหารใน
ระดับกลางและระดับต้นของสาย การบังคับบัญชาแต่ละแผนก ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้จัดการในระดับ
เดียวกันในแผนกอ่ืนๆ ซ่ึงปฏิสัมพันธ์นี้ช่วยในการตัดสินใจให้เร็วขึ้น  เนื่องจากผู้บริหารจะรู้จักบุคคล
อ่ืน และรู้วิธีการในการแก้ปัญหาเพ่ิมมากขึ้น ส าหรับการท างานข้ามแผนกหรือการท างานข้ามสายนั้น
เป็นการสร้างทีมงานข้ามสาย ซ่ึงสามารถควบคุมโดยผู้น าของแต่ละทีม 
 ๕. การรวมอ านาจ (Centralization) เป็นการรวมอ านาจของการบังคับบัญชาไว้ที่
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ซ่ึงอ านาจหน้าที่จะไม่ได้รวมไว้ท่ีผู้บริหารระดับสูงของสาย การบังคับ
บัญชา แต่เป็นการก าหนดว่า ควรมีการรวมอ านาจไว้ท่ีผู้บริหารระดับสูงเท่าไร  อย่างไร และมีการ
กระจายอ านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและคนงานในระดับล่างอย่างไร  สิ่งนี้ถือว่ามีความส าคัญ 
เนื่องจากว่าจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ 
 ๖. การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เป็นการออกแบบหรือก าหนดแผนใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและคนงานที่ใช้ทรัพยากรขององค์การ องค์การใดที่ไม่มี การวางแผนจะ
ท าให้ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล ซ่ึงจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรมของกลุ่มหรือกิจกรรมของ
บุคคล แต่การวางแผนจะเริ่มที่ผู้บริหารระดับสูงท างานเป็นทีมร่วมกับกลยุทธ์ขององค์การ  ซ่ึงจะต้องมี
การติดต่อกับผู้บริหารในระดับกลางที่มีส่วนในการตัดสินใจว่า  จะใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างไร
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์  หลักการในข้อนี้ยึดหลักว่า  กิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้องมี
จุดหมายและแผนเดียวกัน 



๑๖ 

 

 ๗. หลักความเสมอภาค (Equity) ความเสมอภาคคือ ความเป็นธรรม (Justice) ความ
ยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) ส าหรับสมาชิกทุกคนภายในองค์การซ่ึงใน
ปัจจุบันพนักงานมีความต้องการความเสมอภาคมากขึ้นเป็นการจัดการที่ใช้หลักความเท่าเทียมกัน 
 ๘.การออกค าสั่ง (Order) วิธีการจัดการซ่ึงอยู่ในต าแหน่งนั้นในการจัดหาเพ่ือให้ องค์การ
ได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นการจัดหางานให้แก่พนักงานโดยใช้ผังองค์การ (Organization Chart) เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงต าแหน่งและหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน และเป็นการชี้วัดว่าต าแหน่งของพนักงานแต่
ละคนอาจจะมีการเลื่อนขั้นได้ในอนาคต การวางแผนเก่ียวกับอาชีพได้รับความสนใจมากขึ้นใน
องค์การยุคปัจจุบัน  เนื่ องจากทรัพยากรมนุษย์ ถือว่า  มีความจ าเป็นที่ จะต้องให้การฝึกอบรม 
(Training) และการพัฒนาก าลังแรงงาน (Developing) โดยองค์การจะก าหนดต าแหน่งหน้าที่ส าหรับ
คนทุกคน และทุกคนจะเข้าใจต าแหน่งหน้าที่ของตน 
 ๙. ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระท าสิ่งต่างๆ โดย
ปราศจากการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่มซ่ึงความคิด
ริเริ่มนี้นับถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การ เนื่องจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ผู้บริหารมีความ
ต้องการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์การและความต้องการ
ของพนักงาน และความสามารถ (Ability) จะท าให้เกิดความสมดุล ซ่ึงเป็นสิ่งที่ชี้วัดผู้บริหารระดับสูง
ในการพัฒนาและการบริหารงาน 
 ๑๐. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความส าคัญเก่ียวกับเรื่องการเชื่อ
ฟัง (Obedience) อ านาจ (Energy) ค าขอร้อง (Application) และลักษณะของการแสดงความนับถือ
ออกมา ส าหรับอ านาจของผู้บังคับบัญชา  ความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะที่เก่ียวข้องกับ
ผู้บริหารหลายๆ คนที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด และท างานอย่างเข้มแข็ง 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความมีระเบียบวินัยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายใน
องค์การกับคุณสมบัติของผู้น าภายในองค์การ และเป็นความสามารถของผู้บริหารในการที่จะปฏิบัติ
ตามอย่างยุติธรรมอีกด้วย 
 ๑๑. ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวัลประกอบด้วยโบนัส 
และแผนการแบ่ งก าไร  เป็นกา รช่วยกระตุ้นการท างานของพนักงานได้  การ ให้หรือการจ่า ย
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานมีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเ ร็จขององค์การ ระบบรางวัลที่ มี
ประสิทธิภาพสามารถให้ความยุติธรรมทั้งพนักงานและองค์การ  รวมทั้งสามารถกระตุ้นผลผลิตเพ่ิม
โดยการให้รางวัลเพ่ือเป็นการสนับสนุนให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น  โดยยึดหลักว่าการจ่ายค่าตอบแทนควร
ยุติธรรมและตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดทั้งนายจ้างและลูกจ้างเท่าที่จะท าได้ 
 ๑๒. ความม่ันคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความม่ันคงในงานมี
ความส าคัญต่อการจ้างงานระยะยาว เม่ือพนักงานอยู่ในองค์การซ่ึงมีแนวโน้มจะท างานเป็นทีมเป็น



๑๗ 

 

ระยะเวลานาน โดยพยายามพัฒนาทักษะและปรับปรุงความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรขององค์การ การจ้างงานระยะยาวเป็นปัจจัยส าคัญที่ใช้อธิบายการประสบความส าเร็จของ
บริษัทขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น 
 ๑๓.ผลประโยชน์ ส่ วน ตัว มีความส า คัญน้ อยกว่า ผลประโยชน์  ขององ ค์กา ร 
(Subordination of individual interests to the common interest) ผลประโยชน์ขององค์การ
ถือว่าเป็นประโยชน์ของทุกๆ คน หรือของทุกกลุ่มในองค์การ ในขณะที่องค์การยังด าเนินกิจการอยู่
จะต้องมีการก าหนดผลประโยชน์เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การและสมาชิกภายในองค์การ  
 ๑๔. ความสามัคคี (Sprit de corps) เป็นความรู้สึกร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การที่
ช่วยสนับสนุนการท างานของสมาชิกในกลุ่ม ในการออกแบบประยุกต์ของอ านาจหน้าที่ตามล าดับขั้น
ภายในองค์การ และสิทธิในการสั่งการ หรือการบริโภค และความร่วมมือกัน ถือว่าเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในการที่ท าให้องค์การบรรลุผลส าเร็จและมีการพัฒนา ความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลส าเร็จ
ได้หากมีการติดต่อกันระหว่างผู้บริหารและคนงาน โดยการติดต่อเพ่ือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่
ส าคัญ เพราะความสามัคคีคือพลัง เม่ือสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงก็จะท าให้องค์การมีความแข็งแกร่ง 

 การบริ หาร จัดการ  (Management administration) กา รบริ หา รกา ร พัฒนา 
(development administration) แม้กระทั่งการบริหารการบริการ (service administration) แต่
ละค ามีความหมายคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันที่เห็นได้อย่างชัดเจนมีอย่างน้อย ๓ ส่วนคือ 
 ๑) ล้วนเป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐและ/หรือ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ น ามาใช้ในการปฏิบัติราชการเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ 
 ๒) มีกระบวนการบริหารงานที่ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ การคิด (thinking) หรือการ
วางแผน (planning) การด าเนินงาน(acting) และการประเมินผล (evaluating) 
 ๓) มีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ท าให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและม่ันคงเพ่ิมขึ้น ส าหรับส่วนที่แตกต่างกัน คือ
แต่ละค ามีจุดเน้นต่างกัน กล่าวคือ การบริหารจัดการเน้นเรื่องการน าแนวคิดการจัดการของ
ภาคเอกชนเข้ามาใช้ในการบริหารราชการ เช่น การมุ่งหวังผลก าไร การแข่งขัน  ความรวดเร็ว 
การตลาด การประชาสัมพันธ์ การจูงใจด้วยค่าตอบแทน การลดขั้นตอน และการลดพิธีการ เป็นต้น  

 ๒.๑.๒ หน้าท่ีของการจัดการ (Functions of Management) 

 การจัดการนั้นมีการก าหนดให้ผู้บริหารขององค์การ จะต้องท าหน้าที่ของการจัดการ  ซ่ึง
ในต้นศตวรรษที่ ๒๐ Henri Fayol ชาวฝรั่งเศสเป็นคนแรกที่ได้เสนอไว้ว่าผู้บริหารจะต้องท าหน้าที่ ๕ 
ประการคือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การสั่งการ (Commanding) การ
ประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม (Controlling) ต่อมาประมาณปี ค.ศ. 1950 ต ารา



๑๘ 

 

ทางด้านการจัดการที่ส่วนมากอธิบายหน้าที่ของการจัดการที่ผู้บริหารต้องด าเนินการ ๕ ประการ 
เช่นเดียวกันประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การจัดคนเข้า
ท างาน (Staffing) การอ านวยการ(directing) และการควบคุม (Controlling) ปัจจุบันวิชาการ
ทางด้านการจัดการหรือวิทยาการจัดการส่วนมากเห็นพ้องต้องกันว่า หน้าที่ของการจัดการที่ผู้บริหาร
จะต้องท าประกอบด้วยหน้าที่ ๔ ประการ คือ 
 ๑. การวางแผน (Planning) 
 ๒. การจัดองค์การ (Organizing) 
 ๓. การน า (Leading) 
 ๔. การควบคุม (Controlling) 

  การบริหาร หมายถึง การด าเนินงานตามล าดับขั้นอันประกอบด้วยการวางแผ น 
(Planning) กา ร จั ดอง ค์กา ร  (Organizing) ก า รอ า น วยก า ร  (Actuating) และ กา รควบ คุ ม 
(Controlling) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยอาศัยคนและทรัพยากรอ่ืน ๑๑ โดยมีความสอดคล้องกับ
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหาร หมายถึง การบริหารหรือการจัดการ  คือ 
กระบวนการอย่างหนึ่งภายในองค์การซ่ึงมีล าดับการท างานเป็นขั้นตอน มีกลุ่มบุคคลเป็นกลไกส าคัญ
ในการบริหารงาน มีเงินทุน เครื่องจักร และวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นองค์ประกอบด้วย๑๒ ได้กล่าวโดย
สรุปไว้ว่า การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์น าเอาทรัพยากรบริหาร  มาประกอบเป็น
กระบวนการบริหาร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงท าให้มองเห็นลักษณะ
ของการบริหารได้ดังนี้ การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์ การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นส าคัญ  การ
บริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานการบริหารมี
ลักษณะการด าเนินการที่เป็นกระบวนการ การบริหารเป็นการด าเนินงานร่วมกันของกลุ่มคน  การ
บริหารอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคลและของกลุ่มคน และการบริหารมีลักษณะเป็นการร่วมมือ
ด าเนินการอย่างมีเหตุผล๑๓ 

                                                 
๑๑ธณจรส พูนสิทธ์ิ, การจัดการองค์การและการบริหาร, พิมพ์คร้ัง ท่ี ๒ , (กรุง เทพมหานคร : 

สหธรรมิก, ๒๕๕๔), หน้า ๒๐.  
๑๒ธีรวุฒิ บุญยโสภณ และวีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ , องค์การและการจัดการ, พิมพ์คร้ัง ท่ี ๒ , 

(กรุงเทพมหานคร : อักษรปริทรรศน์, ๒๕๕๐), หน้า ๑๒.  
๑๓สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหาร, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ไพบูลย์ ส าราญภูติ, 

๒๕๕๔),  หน้า ๓.  



๑๙ 

 

การบริหารเป็นวิธีการท าให้งานส าเร็จโดยอาศัยผู้ อ่ืน  (Getting thing do through 
other people) และกล่าวว่าหน้าที่ของผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาของผู้บริหารให้ส าเร็จ  มี ๕ 
ประการ ตามค าย่อภาษาอังกฤษว่า “POSDC” ดังนี้ คือ๑๔ 

๑. P คือ planning หมายถึง การวางแผนเป็นการก าหนดแนวทางด าเนินงาน  เพ่ือ
ความส าเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารที่ ดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพ่ือก าหนดทิศทางของ
องค์กร 

๒. O คือ organizing หมายถึง การจัดองค์กร เป็นการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์
ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันท าและกระจายอ านาจ 

๓. S คือ staffing หมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนา
บุคลากรและการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 

๔. D คือ directing หมายถึง การอ านวยการ เป็นการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการด าเนินการ
ตามแผน ผู้บริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และต้องมีภาวะผู้น า 

๕. C คือ controlling หมายถึง การก ากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร 

สมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา  (American Association of School 
Administration) เสนอแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารไว้ ๕ ประการ คือ๑๕ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผน หรือ โครงการส าหรับการปฏิบัติงาน
ในอนาคตให้ตรงเป้าหมายที่ต้องการ โดยก าหนดงานที่จะท าวิธีการ และวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ ๒. 
การแสวงหา และก าหนดตัวบุคคลและอุปกรณ์ (Allocation) หมายถึง การแสวงหาก าหนดตัวบุคคล 
และวัสดุทุกชนิดที่จ า เป็นในการปฏิบัติงานตามแผน  เพ่ือให้งานนั้นส าเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี  มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. การเสริมก าลังบ ารุง (Stimulation) หมายถึง การบ ารุงขวัญ กระตุ้น และส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผลงานดีทั้งปริมาณและคุณภาพ 

๔. การประสานงาน (Co-ordination) หมายถึง การจัดให้ผู้แทนของหน่วยงานย่อยทุก
หน่วยงานพบปะปรึกษาหารือกัน เพ่ือให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น  หรือทราบเรื่องการปฏิบัติงาน
ของผู้อ่ืน และเพ่ือให้งานสัมพันธ์ไม่ขัดแย้งกัน โดยยึดเป้าหมายขององค์การเป็นหลัก 

                                                 
๑๔พระ ธรรม โกศาจา รย์  ( ประยูร  ธมมฺ จิ ตฺ โต ) ,  พุทธ วิธี ในการบริหาร,  พิมพ์คร้ั ง ท่ี  ๔ . 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒) หน้า ๓ – ๕. 
๑๕ธีระรัตน์ กิจจารักษ์, เอกสารค าสอนวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : คณะครุศาสตร์ 

สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๔๒), หน้า ๖๗. 



๒๐ 

 

๕. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะให้
ทราบผลการปฏิบัติงาน และปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและประเมินผลขั้นสุดท้าย 
เพ่ือทราบผลการปฏิบัติงาน และปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและประเมินผลขั้น
สุดท้าย เพ่ือเปรียบเทียบผลงานกับ ผลท่ีควรจะได้ตามเป้าหมายที่ ต้ังไว้ ต้ังแต่ต้น  เพ่ือวางแผนใหม่
ส าหรับการปฏิบัติในอนาคต ในทางเดียวกัน มีนักวิชาการอีกหนึ่งท่าน ได้กล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกับการ
บริหารไว้ว่า การบริหารมีลักษณะเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะ กล่าวคือ การบริหารจัดการเป็นศาสตร์
สาขาหนึ่ง ซ่ึงเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป เพราะมีองค์ประกอบของความรู้  (knowledge) มีหลักเกณฑ์ 
(Principle) และทฤษฎี (Theory) ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์  เป็นศาสตร์ทางสังคม
ซ่ึงอยู่กลุ่มเดียวกันกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์  ส่วนในทางปฏิบัตินั้นจะขึ้นอยู่ กับ
ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะของผู้บริหารแต่ละคนที่จะน าความรู้  หลักการและทฤษฎีไป
ปรับหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมได้  ซ่ึงเป็นเรื่องศิลปะ ดังนั้น นัก
บริหารที่เก่งต้องมีศาสตร์และศิลปะ๑๖ มีนักวิชาการอีกท่านได้กล่าวถึง  การบริหารเป็นการจัดการ
อย่างมีระเบียบแบบแผนเก่ียวกับ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และท าให้งานด าเนินไป
อย่างราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยความร่วมมือของกลุ่มบุคคล และยังเสนอว่า  “การ
บริหาร” และ “การจัดการ” นั้นบางครั้งอาจให้แทนกันได้เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่หวังผลขั้นสุดท้าย
อย่างเดียวกัน คือความส าเร็จของงาน “การบริหาร” ใช้มากในการบริหารรัฐกิจ ส่วน “การจัดการ” 
ให้มากในทางธุรกิจ หรืออาจกล่าวว่า “การบริหาร” มุ่งเน้นที่การก าหนดนโยบายและการวางแผน 
ส่วน “การจัดการ” เป็นการน าเอานโยบายและแผนไปด าเนินให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้๑๗ 

การบริหารและการจัดการ๑๘ มีความหมายไม่แตกต่างกัน (There is No Distinction 
Between The Management and Administration) เป็นความหมายที่เป็นที่ยอมรับกันในสมัย
ปัจจุบัน แต่ความนิยมในการน าไปใช้งานจะมีความแตกต่างกัน โดยค าว่าการจัดการจะใช้ในหน้าที่การ
บริหารระดับสูงในด้านก าหนดนโยบาย การวางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคคลเข้าท า งาน การ
สั่งงาน และการควบคุมในองค์การธุรกิจ ส่วนค าว่า การบริหารจะใช้ในหน้าที่เช่นเดียวกับการจัดการ
แต่ใช้ในองค์การรัฐบาล แต่อย่างไรก็ตามค าสองค านี้มักจะใช้แทนที่กันและกัน การจัดการโดยทั่วไปใน
ปัจจุบัน มักจัดระบบแนวความคิด เป็นสองแนว คือ เป็นวิทยาศาสตร์หรือเป็น ศิลปะ (Management 
: Science or Art) การจัดการโดยทั่วๆ ไป จะมีลักษณะเป็นกระบวนวิธี หรือเป็นการก าหนดขั้นตอน

                                                 
   ๑๖เด่น ชะเนติยัง, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., ๒๕๓๓), หน้า ๕๒  

๑๗ทองหล่อ เดชไทย , หน่วย ท่ี ๑ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารสาธารณสุข , (นนท บุรี : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕), หน้า ๕.  

๑๘เอกวิทย์ มณีธร, ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการบริหาร/การจัดการ, (กรุง เทพมหานคร :   บ้าน
หนังสือโกสินทร์, ๒๕๔๒), หน้า ๕. 



๒๑ 

 

ในการปฏิบัติงาน หรือเป็นล าดับรายการในการจัดการ ซ่ึงในการจัดการนั้น  จะต้องมีล าดับรายการ
ก่อนหลังว่าจะต้องท าสิ่งใดก่อน และต่อๆ ไป จะท าอะไร ซ่ึงจัดว่า  เป็นหลักเกณฑ์วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Management) กระบวนการจัดการจะก าหนดขอบเขต และหน้าที่ตาม
ขั้นตอนต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนมีนักวิชาการด้านการบริหารจัดการได้กล่าวไว้ว่า ๑๙ การจัดการเป็นทั้ง
ศาสตร์และศิลปะด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ 

การที่กล่าวว่า การจัดการเป็นศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ (Management is Science) ก็
เพราะองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ที่ได้มามีลักษณะเป็นระบบและหลักการต่างๆ ได้ผ่าน
กระบวนการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผู้จัดการ  และนักวิจัยจ านวนมาก และความรู้ เหล่านี้ยังได้มี
การศึกษาพัฒนาปรับปรุงจากหลักฐานการสังเกต และการทดลองอยู่เรื่อยมา แต่อย่างไรก็ตามความรู้
ที่ได้มาไม่ได้มีลักษณะเที่ยงตรงเหมือนกับวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ิ เช่น เคมี ฟิสิกส์และการที่กล่าวว่า  การ
จัดการเป็นศิลปะด้วยนั้น  (Management is Also an Art) เนื่องมาจากการจัดการเป็นวิธีการน า
ความรู้ที่ผู้เชี่ยวชาญศึกษาไปประยุกต์ให้องค์การบรรลุผลดังที่ปรารถนา  จนมีผู้กล่าวว่า  การจัดการ
เป็นศิลปะของศิลปะ (Management is The Art of Art) ก็เพราะการจัดการจะต้องใช้เทคนิค วิธีการ
จัดองค์การและน าความสามารถพิเศษของสมาชิกในองค์การ มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ  ดังนั้น 
ผู้จัดการจึงได้รับสมญานามว่านักศิลปะ (Artist) เพราะจะเป็นผู้น าความรู้ที่ได้รับจากศาสตร์ของการ
จัดการมาด าเนินการจัดการทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรวัตถุเพ่ือให้เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อ
องค์การให้มากที่สุดพัฒนาการของศาสตร์ ทางด้านการบริหารจัดการ  จึงเป็นการรวบรวมความรู้
เก่ียวกับหลักการของการบริหารจัดการ และวิธีการประยุกต์ความรู้เหล่านี้  มาใช้กับองค์การลักษณะ
ต่างๆ ในการน าหลักการบางหลักการไปประยุกต์ใช้อาจไม่เกิดผลดังที่ปรารถนา ทั้งนี้ เนื่องจากเหตุผล
ที่ส าคัญที่ว่าการบริหารจัดการเป็นงานที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ มนุษย์มีความซับซ้อนและแปรเปลี่ยนไป
ตามสภาพแวดล้อมที่ตนอยู่ จึงเป็นการยากยิ่งที่จะท านายพฤติกรรมมนุษย์ได้อย่างเที่ยงตรง  จึงจ าเป็น
ที่จะต้องท าการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเก่ียวกับหลักการบริหารจัดการนั้นๆ เพ่ือให้ได้ซ่ึงวิธีการและ
เทคนิคต่างๆ ที่ค้นพบระหว่างขณะที่ด าเนินการปฏิบัติ  ผู้จัดการที่มีความรู้ เก่ียวกับศาสตร์ของการ
บริหารจัดการ จึงจ าเป็นต้องมีศิลปะในการประยุกต์ความรู้ เหล่านี้  กล่าวในลักษณะง่ายๆ ก็คือ
วิทยาศาสตร์สอนให้เรามีความรู้ มีวิชาการ แต่ศิลปะสอนวิธีการปฏิบัตินั่นเอง 

ฉะนั้น วิทยาศาสตร์และศิลปะ จึงเป็นสิ่งที่ประกอบซ่ึงกันและกัน ให้เกิดภาพที่สมบูรณ์
ขึ้นเปรียบเหมือนเหรียญที่มีด้านหัวและก้อย ต้องมีความสมดุลระหว่างด้าน ๒ ด้าน จึงจะท าให้งาน
นั้นประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง ดังนั้น บุคคลที่มีความรู้ทางด้านการจัดการ และมีความสามารถ ใน

                                                 
๑๙พยอม วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสานักพิมพ์สุภา, ๒๕๕๑) , 

หน้า ๓๕-๓๖. 



๒๒ 

 

การจัดการจะเป็นบุคคลที่น าให้องค์การ ด าเนินไปในทิศทางที่ประสบความส าเร็จสูงสุด ผู้จัดการที่
ประสบความส าเร็จ จึงต้องเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์  และนักศิลปะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์  ก็เพราะมี
ความรู้และพัฒนาความรู้ใหม่ๆ หลักการต่างๆ อยู่ เสมอ และที่เป็นนักศิลปะก็เพราะจะต้องรู้จัก
ประยุกต์ความรู้ที่ได้มาแก้ปัญหาในการจัดการบุคคล วัสดุ เครื่องจักร วิธีด าเนินการและการเงินใน
องค์การให้ด าเนินไปได้ด้วยดี 

นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการท่านอ่ืนๆ แสดงทัศนะในท านองเดียวกันนี้ เช่นมีนักวิชาการ
ท่านหนึ่งได้กล่าวสรุปไว้ว่า การบริหารจัดการนั้น เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ กล่าวคือ ศาสตร์นั้นต้องรู้ 
(To Know) ในเนื้อหาทางการบริหารจัดการ ส่วนศิลป์เป็นการน าความรู้ไปปฏิบัติหรือท า  (To Do) 
ดังนั้น การจัดการจึงเป็นทั้งสองอย่างคู่กัน ผู้บริหารจัดการที่ประสบความส าเร็จ  จึงมักเป็นผู้ที่ มีทั้ง
ศาสตร์และศิลปะ ในการบริหารจัดการอยู่ในตัวเอง ซ่ึงจะเห็นว่านักวิชาการชาวไทยส่วนใหญ่จะ
ประยุกต์แนวความคิดทั้งสองแนวเข้าด้วยกัน โดยมีน าเสนอความคิดเห็นเป็นประเด็นให้เห็น  ได้อย่าง
เด่นชัด ดังเช่นที่ นักวิชาการได้แสดงทัศนะไว้ ได้แก่๒๐ 

๑. แต่ก่อนถือว่า  การจัดการให้ได้รับผลส าเร็จนั้น  เป็นศิลปะ หรือ ศิลป์ (Art)          
ในปัจจุบันการจัดการที่จะให้ได้รับความส าเร็จนั้น จะเป็นศิลปะการใช้ความสามารถหรือทักษะในการ
ด าเนินงานให้ได้รับความส าเร็จมากกว่าอย่างอ่ืนๆ 

๒. ในเชิงศิลป์นี้ถือว่า การจัดการจะส าเร็จหรือไม่แค่ไหนขึ้นอยู่ กับความสามารถและ
ทักษะในการจัดการของผู้จักการเป็นส าคัญ 

๓. ต่อมาเรื่องของการจัดการนั้น  ได้มีการศึกษาอย่างมีระบบ และได้มีการคิดค้น
หลักการต่างๆในการจัดการ และมีความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักการ ให้สอดคล้องกับความรู้ใหม่ๆ 
การจัดการจึงการเป็นศาสตร์ (Science) หรือวิทยาการหรือเทคโนโลยี (Technology) สาขาหนึ่ง 

๔. ในปัจจุบันนี้เป็นการจัดการศาสตร์ที่มีความก้าวหน้า  มีการคิดค้น มีการวิจัยและ
การพัฒนาไปอย่างกว้างไกลมาก 

๕. แต่อย่างไรก็ตามทุกวันนี้มีการยอมรับอยู่ว่า แม้ว่าการจัดการหรือการบริหารนั้น
เป็นศาสตร์สาขาหนึ่งซ่ึงมีการศึกษากันอย่างเป็นระบบก็ตามและผู้ซ่ึงได้รับความส าเร็จในการจัดการ
หรือการบริหารนั้นต้องอาศัยศิลปะอยู่มาก สมัยก่อนยอมรับว่าเป็นศิลป์เพราะเรื่องความสามารถส่วน
บุคคล สมัยนี้ถือว่าเป็นศิลป์เพราะเป็นเรื่องของความสามารถ และทักษะในการด าเนินงานมากกว่า
อย่างอ่ืน ขณะเดียวกันปัจจุบันยอมรับว่าเป็นศาสตร์ด้วยเพราะสามารถศึกษาได้อย่างมีระบบและมี
การคิดค้นเป็นหลักต่างๆ และน าไปปฏิบัติได้ผล 

                                                 
๒๐บรรยงค์ โตจินดา, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทรวมสาสน์ จ ากัด, ๒๕๔๒), 

๒๕๔๒), หน้า ๒๕. 



๒๓ 

 

 ปัจจุบันนี้มีทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการเกิดขึ้นจ านวนมาก ซ่ึงโดยมากแล้วได้ต่อ
ยอดมาจากการศึกษาแนวทางของนักบริหารในอดีตของยุคอุตสาหกรรมในยุโรป บุคคลผู้ได้รับการยก
ย่องว่าเป็นบิดาแห่งกา รบริหาร ไ ด้แก่ เฟรเดอริค เทเลอร์ ( Frederick W. Taylor) วิศวกร
เครื่องจักรกลชาวอเมริกัน มีชีวิตอยู่ช่วงปี ค.ศ. ๑๘๕๖ – ๑๙๑๕ เขาเขียนหนังสือชื่อ หลักการของ
การจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (The Principles of Scientific Management) ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 
๑๙๑๑ และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ด้วยหลักการบริหารของเขาสรุปได้มี ๔ ประการ๒๑ ดังนี้ 
 ๑. ต้องคิดค้นวิธีที่ดีที่สุด (The best way) ส าหรับงานที่จะท าแต่ละอย่าง เช่น  ท า
อย่างไรจึงจะผลิตชิ้นงานให้เสร็จได้โดยเร็วท่ีสุด ด้วยการจับเวลา เป็นต้น  
 ๒. มีการคัดเลือกและพัฒนาคนงานเพ่ือจัดสรรคนให้เหมาะกับงาน ( Put the right 
man on the right job)  
 ๓. ให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบเก่ียวกับวิธีการท างาน ขั้นตอนการท างาน การ
เคลื่อนไหวของคนงาน เป็นต้น 
 ๔. มีการประสานงานใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงาน 

เป้าหมายของการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ก็คือการเพ่ิมประสิทธิภาพสูงสุดของการท างาน 
จึงได้เสนอให้ค้นหาวิถีทางที่ดีที่สุดซ่ึงจะท าให้ผลผลิตสูงขึ้นได้โดยใช้หลักการเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ 
นอกจากนั้นยังเน้นการจัดการในลักษณะที่เป็นอาชีพ การออกแบบกระบวนการท างาน ศึกษาเรื่อง
เวลา และการเคลื่อนไหวในการท างาน การใช้สิ่งจูงใจต่างๆ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตโดย
พยายามลดต้นทุนและเพ่ิมก าไร รวมถึงเพ่ิมค่าจ้างให้คนงานที่สามารถเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น โดยถือ
หลักของการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

สรุปว่า การบริหารหรือการจัดการ คือ กระบวนการอย่างหนึ่งภายในองค์การซ่ึงมีล าดับ
การท างานเป็นขั้นตอน มีกลุ่มบุคคลเป็นกลไกส าคัญในการบริหารงาน มีเงินทุน เครื่องจักร และวัสดุ
ครุภัณฑ์ต่างๆ การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์น าเอาทรัพยากรบริหาร มาประกอบเป็น
กระบวนการบริหาร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารย่อมมี
วัตถุประสงค์ การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นส าคัญ การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารต้องใช้
ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานการบริหารมีลักษณะการด าเนินการที่เป็นกระบวนการ 
การบริหารเป็นการด าเนินงานร่วมกันของกลุ่มคน การบริหารอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคลและ
ของกลุ่มคน และการบริหารมีลักษณะเป็นการร่วมมือด าเนินการอย่างมีเหตุผล 

                                                 
๒๑Alan C. Filley and Robert J. House, Managerial Process and Organization Behavior, 

(Glenview III : Scott Foreman and Company, 1969), p. 12.  



๒๔ 

 

จากการศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการ จะเห็นได้ว่า  การบริหารจัดการเป็นงานที่
เก่ียวข้องกับมนุษย์ มนุษย์มีความซับซ้อนและแปรเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมที่ตนอยู่  จึงเป็นการ
ยากยิ่งที่จะท านายพฤติกรรมมนุษย์ได้อย่างเที่ยงตรง จึงจ าเป็นที่จะต้องท าการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เก่ียวกับหลักการบริหารจัดการนั้นๆ เพ่ือให้ได้ซ่ึงวิธีการและเทคนิคต่างๆ ที่ ค้นพบระหว่างขณะที่
ด าเนินการปฏิบัติ ผู้จัดการที่มีความรู้เก่ียวกับศาสตร์ของการบริหารจัดการ  จึงจ าเป็นต้องมีศิลปะใน
การประยุกต์ความรู้เหล่านี้ โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ ๒.๑ ดังนี้ 
ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

การบริหา รกับการจั ดกา ร , (ออนไลน์) , 
(๒๕๕๙). 

ค า ว่ า  “ ก า ร บริ ห า ร ”  นั้ น  น อก จ า กใ ช้ ค า
ภาษาอังกฤษว่า “ Administration” ยังมีค าอีกค า
หนึ่งที่ใช้แทนกันได้ คือ ค าว่า “Management” ซ่ึง
เป็นค าที่มีความหมายเหมือนกันแต่ทางวิชาการจะ
เลือกใช้ค าว่า  “Administration” ก็ด้วยเหตุผล ๒ 
ประการ คือ เหตุผลประการแรก เม่ือไม่ต้องการใช้
ค าว่า “ผู้จัดการ” ซ่ึงมีความหมายแคบจ ากัดลงไป
ว่าเป็นผู้บริหารงานขององค์การแห่งใดแห่งหนึ่ง 
หรือหน่วยงานในหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น  ดังนั้น เม่ือ
พูดถึงการบริหารงานโดยทั่วๆ ไป หรือการบริหาร
ราชการ จึงนิยมใช้ค าว่า “Administration” 

สัมฤทธิ ์ท่าเหล็กเจริญ, (๒๕๔๖, หน้า ๑๐). 
 

การบริหาร (Administration) เป็นการบริหาร
ขององค์กรโดยไม่ค านึงถึงผลก าไรแต่ต้องท าทุก
วิถีทางให้เป้าหมายที่วาง ไว้บ ร ร ลุส า เ ร ็จ  กา ร
บริหารมักใช้กับการบริหารราชการหรือกิจการ
สาธารณะการจัดการ  (Management) คือ การ
บริหารงานขององค์กรโดยมุ่งหวังผลก า ไ ร และ
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้เพ่ือความอยู่รอด  

พระธรรมโกศาจารย์  (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) , 
(๒๕๔๙, หน้า ๓). 
 

การบริหาร หมายถึง การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัย
คนอ่ืน พุทธพจน์ที่เก่ียวเนื่องกับการบริหารกระจาย
อยู่ในพระไตรปิฎก การศึกษาพุทธพจน์เหล่านั้นก็จะ
ท าให้ทราบถึงพุทธวิธีบริหาร 



๒๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ (ต่อ) 
 

พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) , 
(๒๕๔๘, หน้า ๒๖). 
 

การบริหาร คือ การปกครอง (Government) 
การดูแลรักษาหมู่คณะและการด าเนินงา นหร ือ
จัดการงาน (Management) กิจกรรมต่างๆ ของ
หมู่คณะ หรือองค์การต่างๆ ให้ได้บรรลุผลส าเร็จ
ล ุล ่ว ง ต า ม น โ ย บ า ย แ ล ะ ว ัต ถ ุป ร ะ ส ง ค์ 
(Purpose/Objective)  ขององค์กรนั้นๆ ด้วยดีมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ, (๒๕๔๐, หน้า ๓-๔). 
 

กา รจ ัดกา ร เป ็น งา นด้า นสมอ ง  ใช้ควา มค ิด 
ปฏิภาณ และการตัดสินใจ เพ่ือสร้างเง่ือนไขและ
รักษาไว้ ซ่ึงเง่ือนไขส าหรับการบร รลุเป้า หมา ย
ของกลุ่ม 

ประธาน คงฤทธิ์ศึกษากร, (๒๕๓๙, หน้า 
๑๗). 

การจัดการในการบริหารหรือการท างานเพ่ือให้การ
ท างานเป็นไปโดยราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ 

บรรจบ เนียมมณี, (๒๕๒๓). การบริหาร คือ กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลต้ังแต่สองขึ้น
ไปมาท างานร่วมมือกันด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆ อย่างร่วมกันโดย
ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ 

Ernest Dale, (1993, p.4). 
 

การบริหารคือกระบวนการจัดองค์การและการใช้
ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ล่วงหน้า 

สมพงศ์ เกษมสิน, (๒๕๒๓). 
 

กา รบริ ห าร คือ ศิลปะในกา รท างา น  ให้บ ร ร ลุ
เป้าหมายร่วมกับผู้ อ่ืน ภายในสภาพองค์การนั้นๆ 
ทรัพยากรด้านบุคคล จะเป็นทรัพยากรหลักของ
องค์การที่เข้ามาร่วมกันท างานในองค์การ  ซ่ึงคน
เหล่ า นี้  จ ะเป็ น ผู้ ใ ช้ ท รั พย า กร ด้า นวั ตถุ อ่ื นๆ 
เครื่ อ งจั กร อุป กร ณ์  วั ตถุ ดิบ  เ งินทุ น ร วมทั้ ง
ข้อมูลสนเทศต่างๆ  เพ่ือผลิ ตสิน ค้าหรือบริกา ร
ออกจ าหน่าย และตอบสนองความพอใจให้กับสังคม 



๒๖ 

 

ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ (ต่อ) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, (๒๕๔๕, หน้า ๑๘-๑๙).  
 

กา ร จั ดก าร ”  (Management) จะ เน้ นก า ร
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย (แผนที่วางไว้)  ซ่ึง
นิ ย ม ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด ก า ร ธุ ร กิ จ  (Business 
Management) ส่วนค าว่า “ผู้จัดการ” (Manager) 
จะหมายถึงบุคคลในองค์กรซ่ึงท าหน้าที่รับผิดชอบ
ต่อกิจกรรมในการบริหารทรัพยากร และกิจการงาน  

สุปรีชา กมลาศน์, (๒๕๔๕, หน้า ๒). 
 

POSDCORB : Planning (ก า ร ว า ง แ ผ น ) 
Organizing (การจัดองค์การ ) Staffing (การจัด
บุคคลเข้าท างาน ) Directing (การสั่งการหรืออา
นวยกา ร ) Coordinating (กา รประสา น งา น ) 
Reporting (กา ร ร า ย งา นผลกา รปฏิ บั ติ ง า น ) 
Budgeting (การงบประมาณ) 

ทองหล่อ เดชไทย, (๒๕๓๕, หน้า ๕). 
 

การจัดการ ใช้มากในทางธุรกิจ  หรืออาจกล่าวว่า 
การบริหาร มุ่งเน้นที่การก าหนดนโยบายและการ
วางแผน ส่วนการจัดการเป็นการน าเอานโยบายและ
แผนไปด าเนินให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 

ธงชัย สันติวงษ์, (๒๕๔๓, หน้า ๔๗-๔๘). 
 

การบร ิห า รที ่มีหลัก เกณฑ์ซึ ่งมีพื ้น ฐา นอยู ่ใ น
หลักการ (Pr inciples) ที่ส า คัญ ๔ ประการ  
๑. ต้องมีการคิดค้นและก าหนดวิธีที่ดีที่สุด  
๒. ต้องมีคัดเลือกและพัฒนาคนงาน  
๓. ด้วยวิ ธีการพิจ ารณาอย่า งรอบคอบเก่ียวกับ
วิธีการท างาน  
๔. การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่า ง
ผู้บริหาร และคนงาน  

Price, Alan, (2114, p 111). 
 

หน้าที่ทาง การบริหาร ๕ ประการ 
๑. การวางแผน (Planning)  
๒. การจัดองค์การ (Organizing)  
๓. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding)  
๔. การประสานงาน (Coordinating)  
๕. การควบคุม (Controlling)  



๒๗ 

 

ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ (ต่อ) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืนๆ, (๒๕๔๕, 
หน้า ๖๘-๖๙). 
 

หลักการในการบริหารจัดการเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ
บริหารจัดการ 

ธณจรส พูนสิทธ์ิ, (๒๕๔๑, หน้า ๒๐) 
 

การบริหาร หมายถึง การด าเนินงานตามล าดับขั้น
อันประกอบด้วยการวางแผน (Planning) การจัด
องค์การ (Organizing) การอ านวยการ (Actuating) 
และกา รควบ คุม  (Controlling) เ พ่ือ ให้ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์โดยอาศัยคนและทรัพยากรอ่ืน 

สมพงษ์ เกษมสิน, (๒๕๑๔, หน้า ๓). 
 

กา รบริ ห าร ต้อง ใช้ทรั พย า กรการบริห า รเป็ น
องค์ประกอบพ้ืนฐานการบริห ารมีลั กษณะกา ร
ด าเนินการที่เป็นกระบวนการ การบริหารเป็นการ
ด าเนินงานร่วมกันของกลุ่มคน การบริหารอาศัย
ความร่วมมือร่วมใจของบุคคลและของกลุ่มคน เป็น
การร่วมมือด าเนินการอย่างมีเหตุผล 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมมฺจิตฺโต),  
(๒๕๔๙) หน้า ๓–๕). 
 

หน้าที่ของผู้บริหารมี ๕ ประการ“POSDC”  
๑. P คือ planning  
๒. O คือ organizing  
๓. S คือ staffing  
๔. D คือ directing  
๕. C คือ controlling  

ธีระรัตน์ กิจจารักษ์, (๒๕๔๒, หน้า ๖๗). 
 

กระบวนการบริหารไว้ ๕ ประการ 
๑. การวางแผน (Planning)  
๒. การแสวงหา และก าหนดตัวบุคคลและอุปกรณ์ 
(Allocation) ๓ .  ก า ร เ ส ริ ม ก า ลั ง บ า รุ ง 
(Stimulation) ๔ .  ก า รป ร ะ ส า น ง า น  (Co-
ordination) ๕. การประเมินผล (Evaluation)  

เด่น ชะเนติยัง, (๒๕๓๓, หน้า ๕๒) . 
 

ทักษะของผู้บริหารแต่ละคนที่จะน าความรู้ หลักการ
และทฤษฎีไปปรับหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมได้ ซ่ึงเป็นเรื่องศิลปะ 
ดังนั้น นักบริหารที่เก่งต้องมีศาสตร์และศิลปะ 



๒๘ 

 

ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ (ต่อ) 

ทองหล่อ เดชไทย, (๒๕๓๕, หน้า ๕).  
 

การบริหาร และการจัดการ นั้นบางครั้งอาจให้แทน
กันได้เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่หวังผลขั้นสุดท้าย
อย่า งเ ดีย วกัน คือความส าเร็จ ของงาน  “กา ร
บริหาร” ใช้มากในการบริหารรัฐกิจ  ส่วน “การ
จัดการ” ให้มากในทางธุรกิจ  หรืออาจกล่าวว่ า 
“การบริหาร” มุ่งเน้นที่การก าหนดนโยบายและการ
วางแผน ส่ วน  “การ จัดการ ” เป็น การน า เอา
นโยบายและแผนไปด าเนินให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ก าหนดไว้ 

เอกวิทย์ มณีธร, (๒๕๔๒, หน้า ๕). 
 

การบริหารและการจัดการมีความหมายไม่แตกต่าง
กัน เป็ นความหมายที่เป็ นที่ ยอมรับ กัน ในสมัย
ปัจจุบัน แต่ความนิยมในการน าไปใช้งานจะมีความ
แตกต่างกัน โดยค าว่าการจัดการจะใช้ในหน้าที่การ
บริหารระดับสูงในด้านก าหนดนโยบาย การวางแผน 
การจัดองค์การ การจัดบุคคลเข้าท างาน การสั่งงาน 
และการควบคุมในองค์การธุรกิจ  ส่วนค าว่า  การ
บริหารจะใช้ในหน้าที่เช่นเดียวกับการจัดการแต่ใช้
ในองค์การรัฐบาล 

พยอม วงศ์สารศรี, (๒๕๕๑, หน้า ๓๕-๓๖). 
 

หลัก เกณฑ์วิ ธีก ารทางวิทย าศาสตร์  (Scientific 
Management) กระบวนกา รจัดการ จะก าหนด
ขอบเขต และหน้า ที่ตามขั้นตอนต่างๆ  ไว้อย่า ง
ชัดเจน 

บรรยงค์ โตจินดา, (๒๕๔๒, หน้า ๒๕). 
 

การบริหาร จัดกา รนั้น  เป็นทั้ งศาสตร์และศิลป์ 
กล่าวคือ ศาสตร์นั้นต้องรู้  (To Know) ในเนื้อหา
ทางการบริหารจัดการ ส่วนศิลป์เป็นการน าความรู้
ไปปฏิบัติหรือท า (To Do) 

  

  
 
 
 
 



๒๙ 

 

๒.๒ ทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการบริหารจัดการ 

 กระบวนการบริหาร๒๒ โดยกระบวนการตามความเห็นของนักบริหารทั้งหลายที่ได้แยกไว้
ถึง ๓๕ รายการ แล้วน ามาวิเคราะห์และประมวลกระบวนการบริหารใหม่  โดยแบ่งกระบวนการ
บริหารได้ ๗ ประการ คือ 
 ๑. การตัดสินใจส่ังการ (Decision-making) ซ่ึงเป็นหัวใจของกระบวนการบริหารงาน  การ
ตัดสินใจมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานในทุกองค์การ ผู้บริหารควรมีความเข้าใจในความส า คัญของ
การตัดสินใจ และมีหลักการในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและถูก ต้อง การตัดสินใจจึงเป็นหน้าที่
ส าคัญของผู้บริหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเลือกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ หรือการเลือกทาง
ด าเนินการที่เห็นว่าดีที่สุดทางใดทางหนึ่ง จากทางเลือกหลายๆ ทาง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
ต้องการหรือการวินิจฉัยสั่งการ คือ การชั่งใจ ไตร่ตรองและตัดสินใจเลือกทางด า เนินงานที่เห็นว่าดี
ที่สุดทางใดทางหนึ่งจากหลายๆ ทาง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ  ในทางปฏิบัติการ
ตัดสินใจมักเก่ียวข้องกับปัญหาที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน และมีวิธีการแก้ปัญหาให้วินิจฉัย  มากกว่าหนึ่ง
ทางเสมอ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้วินิจฉัยปัญหาว่าจะเลือกสั่งการปฏิบัติ  โดยวิธีใด จึงจะบรรลุ
เป้าหมายอย่างดีที่สุดและบังเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่องค์การนั้น 
 การบริหาร เป็นเรื่องที่เก่ียวกับการคิดและการตัดสินใจ  (Thought and Decision) ผู้น า มี
ความเก่ียวข้องกันโดยตรงกับการวางแผน การวางแผนเกิดขึ้นในทุกระดับของการบริหารในองค์การ
ทุกแห่ง การวางแผนเป็นเรื่องที่จะต้องกระท าอย่างต่อเนื่องกันตลอดเวลา  ไม่มีสิ้นสุดและมีการ
ปรับปรุงแผนที่ได้ก าหนดไว้อยู่เสมอ โดยให้แผนนั้นมีความยืดหยุ่นสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้  การ
วางแผนเป็นการคิดไปในอนาคตที่ยังไม่เกิด โดยผู้น าจะต้องคาดคะเนสถานการณ์ในอนาคตทั้งใน
ระยะใกล้ การวางแผนเป็นเรื่องของการคาดการณ์ล่วงหน้าและสิ่งที่ ต้องการให้เกิดขึ้น  ต้องการให้
เป็นไปในอนาคต โดยพิจารณาสภาพแวดล้อมต่างๆ ในปัจจุบัน และที่ก าลังเกิดขึ้นในอนาคตที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผู้น าจะต้องมีความสามารถในการวางแผนอย่างครอบคลุมในทุกๆ ด้าน เป็นการ
วางแผนอย่างเป็นระบบ เป็นความคิดในทางริเริ่ม สร้างสรรค์ (Creative Thinking) และการคิดเชิง
วิเคราะห์ การใช้วิจารณญาณ (Critical Thinking) โดยอาศัยความสามารถทางด้านสติปัญญาของผู้น า
แต่ละคน (Personal Intelligence) โดยผู้น าแต่ละระดับ จะต้องการวางแผนการท า งานเสมอ และ
แผนที่ผู้น าแต่ละคนก าหนดมีความแตกต่างกันตามหน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาทของผู้น านั้น ผล
ของการวางแผนจะท าให้หน่วยงานประสบความส าเร็จ หรือล้มเหลวได้ ผู้บริหาร จึงควรตระหนักถึง

                                                 
 

๒๒วิโรจน์ สารรัตนะ , ผู้บริหารโรงเรียนสามมิติการพัฒนาวิชาชีพ  สู่ความเป็นผู้บริหารท่ีมี

ประสิทธิผล, (กรุงเทพมหานคร : ๒๕๔๙), หน้า ๑๙.  



๓๐ 

 

การวางแผนการก าหนดทิศทางนโยบายก่อนเสมอ ต้ังแต่เข้ามาด ารงต าแหน่ง โดยเฉพาะต าแหน่ง
ส าคัญๆ เพราะผู้รับผิดชอบต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร คือ ผู้ก าหนดกลยุทธ์  (Strategist) 
ได้แก่ ประธานบริษัท (President) ประธานกรรมการ (Chairman ) ผู้บริหารระดับสูง (Top 
executive) ความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรขึ้นอยู่ กับการวางแผนของผู้น า  แผนการที่
ก าหนดไว้จะนาไปสู่หน้าที่อ่ืนๆ ทางการบริหารอย่างสอดคล้องต่อเนื่องซ่ึงจะช่วยให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จในที่สุด ผู้บริหารแต้ละระดับมีการวางแผนและจะต้องตัดสินใจที่แตกต่างกันดังนี้ 
 ๑. ผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่วางแผนที่เรียกว่า แผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) 
 ๒. ผู้บริหารระดับกลาง มีหน้าที่ในการวางแผนที่เรียกว่า แผนส าหรับหน้าที่  
 ๓. ผู้บริหารระดับล่าง มีหน้าที่ในการวางแผนที่เรียกว่า แผนปฏิบัติการ  
 การบริหารและการตัดสินใจ จึงเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้บริหารในการทาหน้าที่
ทางการบริหารและตัดสินใจในปัญหาต่างๆ 

การตัดสินใจขององค์การขึ้นอยู่กับบุคคลหลายฝ่าย เพราะไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยบุคคล
เพียงคนเดียว บางครั้งมีความคิดเห็นแตกต่างกันหลากหลาย ต้องมีการรวมกันเพ่ิมการตัดสินใจที่เพ่ิม 
มากขึ้น การเลือกตัดสินใจอย่างมีเหตุผล  ได้แก่ การพิจารณาล า ดับขั้นตอนของการตัดสินใจตาม 
กระบวนการตัดสินใจ การพิจารณาสภาพแวดล้อม การตัดสินใจเน้นที่ประสิทธิภาพของการตัดสินใจ 
การรวมอ านาจการตัดสินใจเป็นสิ่งที่อาจท าให้การตัดสินใจผิดพลาดได้ง่าย  เพราะมีข้อมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจน้อยขาดความคิดเห็นจากบุคคลฝ่ายต่างๆ มีผลประโยชน์มากมายเข้ามาเก่ียวข้องมีเป้าหมาย
และค่านิยมที่แตกต่างกัน และความไม่เห็นด้วยท าให้เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์  ดังนั้น ผู้บริหาร
ควรท าความร่วมมือกันในการตัดสินใจ เพ่ือให้ผลประโยชน์ลงตัว การตัดสินใจที่ ดีควรด า เนินตาม
กระบวนการตัดสินใจดังกล่าวข้างต้นเสมอด้วยความระมัดระวัง แต่ในบางครั้งก็อาจมีปัญหาจากการ
ตัดสินใจที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้  

๑. การเบี่ยงเบนที่ไม่ปรากฏออกมาให้เห็น  (Psychological biases) หมายถึง การ
เบี่ยงเบนผิดพลาดไป โดยที่ไม่มีเอกสารหรือตัวเลขยืนยันได้  

๒. การตัดสินใจผิดเพราะไม่สามารถควบคุมบางอย่างได้  (Illusion of control) หมายถึง 
การที่คนเรามีความเชื่อว่า ไม่สามารถควบคุมได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น มีความเชื่อม่ันในตนเองว่า  คงไม่ท า
อะไรผิดพลาด หรือค านึงถึงแต่ในด้านดีโดยไม่ได้นึกถึงความล้มเหลวหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ 



๓๑ 

 

๓. ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น (Framing effect) หมายถึง การตัดสินใจผิดที่ เกิดการเบี่ยงเบน
เพราะมีการก าหนดและคาดคะเนความส าเร็จและความล้มเหลวออกมา  จึงท าให้เกิดขอบเขตจ า กัด
การตัดสินใจเพราะผลของความส าเร็จและความล้มเหลวมีเท่าๆ กัน  

๔. การเปลี่ยนแปลงในอนาคต (Discount the future) หมายถึง การประเมินทางเลือก
โดยให้ความส าคัญกับผลที่จะเกิดในระยะสั้นเท่านั้น  การตัดสินใจมีความส า เร็จมีผลในระยะสั้น
มากกว่าระยะยาว เพราะระยะยาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  

๕. ข้อจากัดด้านเวลา (Time pressures) หมายถึง การมีเวลาในการตัดสินใจน้อย  เพราะ
ในภาวการณ์ปัจจุบันต้องการความเร่งด่วนในการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว  การตัดสินใจ
ที่มีคุณภาพในเวลาอันจ ากัดเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก ผู้บริหารควรมีการวางแผนในระยะยาวไว้ก่อนล่วงหน้า
โดยเน้นที่ข้อมูลปัจจุบันที่มีอยู่ และการตัดสินใจโดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเก่ียวข้องให้ค า แนะน ารวมทั้ง
พิจารณาถึงความเห็นที่แตกต่างกัน ความขัดแย้งกันที่อาจจะเกิดขึ้น  
 ๖. การตัดสินใจโดยเน้นที่ความพอใจและการยอมรับของคนในองค์การ (Social Realities) 
หมายถึง การตัดสินใจโดยกลุ่มหรือการตัดสินใจร่วมกันของคนในองค์กร (Decision making in 
groups) ซ่ึงท าให้การตัดสินใจถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ที่ส า คัญๆ 
ต้องการการตัดสินใจโดยบุคคลหลายฝ่ายหรือกลุ่มคน  ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรเข้าใจว่าจะตัดสินใจ
อย่างไรและจะปรับปรุงการตัดสินใจอย่างไรโดยใช้กลุ่มเข้ามาช่วยในการ 
 การตัดสินใจที่ดีคือการส่งเสริมให้เกิดการแสดงความคิดเห็นที่จะแก้ปัญหา  เทคนิคในการ
ให้มีความคิดริเริ่มมากที่สุด คือ การระดมสมอง (Brainstorming) หมายถึง การให้กลุ่มคนเหล่านั้น
แสดงความคิดเห็นให้มากที่สุด เก่ียวกับปัญหานั้นมากเท่าที่จะท าได้ ในสภาพแวดล้อมของการระดม
สมองควรจะมีสภาพที่ไม่เป็นทางการ ไม่มีวิกฤติกดดันโดยปล่อยให้เป็นไปอย่างธรรมดาที่สุด  แสดง
ความคิดเห็นอย่างกว้างๆ ให้ได้ปริมาณของความคิดมากๆ ร่วมกันระหว่างบุคคลต่างๆ หลีกเลี่ยงความ
ขัดแย้งกันอันท าให้เกิดวิกฤติในที่ประชุมหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ (avoid criticizing) ควรแสดง
ความคิดเห็นออกมา  (exhaust ideas) และผสมผสานความคิดเห็นของแต่ละคนเข้าด้วยกัน 
(combine ideas) กระบวนการตัดสินใจถือเป็นขั้นตอนหนึ่งอันน า ไปสู่การวางแผนทางการบริหาร
การตัดสินใจที่มีคุณภาพท าให้การบริหารในหน่วยงานนั้นเจริญก้าวหน้า  โดยผู้ ตัดสินใจกระท า ด้วย
ความระมัดระวัง เพ่ือให้ผลของการตัดสินใจเป็นที่ยอมรับ และเป็นไปได้มากที่สุด มีผลกระทบน้อย
ที่สุดโดยค านึงถึงทางเลือกต่างๆ ที่น ามาวิเคราะห์ทางเลือกเพ่ือหาข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก
จนกระทั่งเลือดทางเลือกที่ดีที่สุด โดยอาศัยข้อมูลเพียงพอและระยะเวลาในการตัดสินใจที่เพียงพอ 
ผู้บริหารอาจใช้เทคนิคในการตัดสินใจในเชิงปริมาณเข้ าช่วยให้การตัดสินใจถูต้องยิ่งขึ้น  โดยการ
พิจารณาจากข้อมูลตัวเลขต่างๆ การค านวณหาค่าตัวเลขที่ชี้บอกถึงการตัดสินใจได้เรียกว่า  วิธีการเชิง
ปริมาณ (Quantitative method) และปัญหาบางอย่างอาจเป็นปัญหาที่ไม่อาจวัดเป็นตัวเลขได้  ผู้
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ตัดสินใจต้องใช้ดุลยพินิจประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งประสบการณ์ในอดีตช่วยให้การตัดสินใจเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. การวางแผน (Planning) มีความส าคัญต่อการบริหารทุกประการถ้าขาดการวางแผน

กิจกรรมนั้น จะไม่สามารถด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน้าที่ทางการบริหารในการก าหนดจุดหมาย

และการตัดสินใจ เลือกวิธีการที่ ดีที่สุดที่จะให้บรรลุจุดหมายนั้น ๒๓ การก าหนดงานหรือวิธีการ
ปฏิบัติงานไว้เป็นการล่วงหน้า โดยเก่ียวกับการคาดการณ์ (Forecasting) การก าหนดวัตถุประสงค์ 
(Set Objective) การพัฒนากลวิธี (Develop strategies) ในการวางแผน ซ่ึงต้องค านึงถึงนโยบาย 
(Policy) เพ่ือให้แผนงานที่ก าหนดขึ้นไว้มีความสอดคล้องต้องกันในการด าเนินงาน๒๔ 
 การวางแผน หมายถึง ความพยายามอย่างจริงจังของรัฐบาลที่จะเข้าไปมีอิทธิพลในการ
ก าหนดทิศทาง และควบคุมการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศภายในระยะเวลาที่
ก าหนดเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการ การวางแผนพัฒนาเป็นความพยายามของรัฐบาลในการ
ด าเนินการเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ เก่ียวกับส่วนรวม การก าหนดเป้าหมาย
เฉพาะอย่างและการจัดเตรียมเค้าโครงส าหรับการน าออกปฏิบัติ การประสานงาน การควบคุม 
ติดตามและการประเมินผลการด าเนินการพัฒนา การวางแนวทางปฏิบัติในอนาคตอย่างมีหลักเกณฑ์ 
และเป็นการใช้ความพยายามที่ต่อเนื่อง เพ่ือเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบร รลุจุดมุ่งหมายที่ ต้ัง
ไว ้การวางแนวทางปฏิบัติในอนาคตอย่างมีหลักเกณฑ์ และมีการใช้ความพยายามที่ต่อเนื่อง เพ่ือเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมาย๒๕ การตระเตรียมการเพ่ือการกระท าและเป็นวิธีการเพ่ือ
น าไปสู่เป้าหมายสุดท้าย ทั้งเป็นกระบวนการบริหารงาน การก าหนดวัตถุประสงค์ การตัดสินใจใน
เรื่องการเงิน การจัดองค์การ ความต้องการทางด้านก าลังคน กระบวนการของการท างานและ
เครื่องใช้ต่างๆ การวางแผนเป็นกระบวนการทางด้านบริการที่ใช้ทั้งโดยรัฐบาลและองค์กรเอกชน๒๖ 
  การวางแผนอย่างมีหลักการและถูกต้องตามหลักวิชาการ จะท าให้ได้แผนงานที่มีความ
สมบูรณ์และสามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างสัมฤทธิผล ซ่ึงหลักการพ้ืนฐานของการวางแผนที่ดีและมี
ประสิทธิผล เพ่ือบรรลุผลส าเร็จของการวางแผน ซ่ึงนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้  ดังนี้  หลักการ
พ้ืนฐานของการวางแผน มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๓ ประการ คือ จุดมุ่งหมาย เครื่องมือหรือการกระท า 

                                                 

 ๒๓วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา, ๒๕๕๐, หน้า ๑๑.  
 ๒๔พงษ์ศักด์ิ ปัญจพรผล, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฎนครปฐม , 
๒๕๕๒), หน้า ๖๔-๗๒. 
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ธรรมศาสตร์, ๒๕๕๓), หน้า ๒๒.  
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และคน โดยคนจะเป็นผู้ก าหนดจุดมุ่งหมายและเครื่องมือหรือวิธีการ  เพ่ือให้สามารถด าเนินงานให้
บรรลุจุดมุ่งหมายได้ การตัดสินใจของคนจึงต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยก่อนที่จะตัดสินใจต้องมีการ
พิจารณาทางเลือกต่างๆ เท่าที่มีเสียก่อน แล้วจึงเลือกทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ ภายใต้สภาพการณ์
และจุดมุ่งหมายที่ต้องการ ในการนี้จะต้องมีการพิจารณาเปรียบเทียบถึงผลดีผลเสียของแต่ละหนทาง
เลือกเสียก่อน แล้วจึงเลือกหนทางเลือกที่ดีที่สุด ด้วยเหตุนี้การวางแผนจึงมีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
   ๑) การวางแผนเก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคนิควิชาการเพ่ือค้นหาปัญหา 
เครื่องมือและคาดคะเนถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือ  เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการ  การ
วางแผนจึงเป็นรากฐานทางวิชาการให้กับผู้ที่ท าหน้าที่ทางด้านการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี 
   ๒) การวางแผนมีลักษณะของความสมบูรณ์แบบในตัว กล่าวคือ นักวางแผนจะพิจารณา
หนทางเลือกต่างๆ เท่าที่มี และผลท่ีจะเกิดขึ้นตามแต่ละหนทางเลือก กล่าวอีกนัยหนึ่งนักวางแผน
จะต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างจุดมุ่งหมายกับหนทาง และผลท่ีจะเกิดขึ้นของแต่ละหนทาง 
 ๓) การวางแผนมีลักษณะเป็นเครื่องมือเพ่ือการจัดการทรัพยากร คือ เป็นเครื่องมือเพ่ือ
ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุด ภายใต้กรอบของความสมบูรณ์ตามข้อ 
๒ ข้างต้น๒๗ 
 ๓. การจัดองค์การ (Organizing) คือ การกระท าให้เกิดความมีระเบียบในการปฏิบัติงาน 
การก าหนดอ านาจหน้าที่และต าแหน่งต่างๆ อย่างชัดเจน 
 ๔. การติดต่อสื่อสาร (Communication) เป็นกระบวนการส่งข่าวสาร ค าสั่ง ค าอธิบาย 
จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง จากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง  ซ่ึงจะต้องชัดเจนได้

ใจความก่อให้เกิดความเข้าใจซ่ึงกันและกัน เป็นการผ่านข่าวสารข้อมูลและความเข้าใจ  เพ่ือที่จะให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ต้องการ 
 ๕. การใช้อิทธิพลจูงใจกระตุ้นให้บุคลากรท า งาน ( Influencing) ในหน่วยงานทุกชนิด
จ าเป็นต้องมีระบบควบคุมบังคับบัญชา เพ่ือให้กิจกรรมต่างๆ ด า เนินไปอย่างราบรื่นโดยการปฏิบัติ
ตามค าสั่ง รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้น างานปฏิบัติอย่างเต็มที่ การจูงใจเป็นกระบวนการอย่างหนึ่ง  ที่ช่วย
กระตุ้นให้บุคคลประพฤติปฏิบัติในบางสิ่งบางอย่างที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ การกระตุ้นที่ว่านี้  เรียกว่า 
การจูงใจ ซ่ึงเรามักจะพูดกันว่า บุคคลหนึ่งสามารถที่จะจูงใจบุคคลอีกผู้หนึ่งได้นอกเหนือไปจากการ
สร้างการจูงใจให้มีขึ้นในตนเอง การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งถูกจูงใจแล้วนั้น ก็หมายถึงบุคคลนั้นพร้อมที่
จะประพฤติปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างออกมาให้เห็นได้ 

                                                 
๒๗ประสิทธ์ิ ตงย่ิงศิริ, การวางแผนพัฒนาของไทย : ส าเร็จการหรือล้มเหลว, (กรุง เทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๔), หน้า ๒๕-๓๐.  
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 ๖. การประสานงาน (Coordinating) เป็นความร่วมมือระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรือ

หน่วยงานต่อหน่วยงาน๒๘ มีการติดต่อสัมพันธ์กันช่วยเหลือกันในด้านบุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ และมี

การประสานงานให้ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายมีความเข้าใจในงาน เข้ามาร่วมท างานกันอย่างพร้อมเพรียงกัน 
ข้อตกลงที่ส าคัญยิ่งของการประสานงาน คือ ความร่วมมือ ซ่ึงเป็นเรื่อง “จิตใจ” 
 ๗. การประเมินผล (Evaluation) คือ การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะอย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  การรายงานผลการปฏิบัติของ

หน่วยงานให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหวของการเนินงานตลอดจน
การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) แจ้งให้ประชาชนทราบ ซ่ึงโดยทั่วไปการรายงานจะหมายถึง 
วิธีการของสถาบันหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจมาติดต่อสอบถามผู้บังคับบัญชา
ผู้ร่วมงาน ความส าคัญของการรายงานนั้นจะต้องต้ังอยู่บนรากฐานของความเป็นจริง 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารมีองค์ประกอบที่ส า คัญ ๓ ประการ ได้แก่ การ

วางแผน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผล หากมีการน าไปปฏิบัติหรือด าเนินการแล้ว ย่อมจะ

เป็นปัจจัยให้การบริหารงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้  
 แนวคิดหลักการและทฤษฎีการบริหารองค์การ เป็นแนวความคิดหรือความเชื่อที่ เกิดขึ้น
อย่างมีหลักเกณฑ์ มีการทดสอบและการสังเกตจนเป็นที่แน่ใจ  มีเหตุผลและสามารถนาไปประยุกต์
และปฏิบัติได้ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานในองค์การ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
หน่วยงานในองค์การนั้นๆ 
ตารางท่ี ๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยการบริหารจัดการของเกรก 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

วิโรจน์ สารรัตนะ, (๒๕๔๙, หน้า ๑๙). 
 

กระบวนการตามความเห็นของนักบริหารทั้งหลายที่
ได้แยกไว้ถึง ๓๕ รายการ แล้วน ามาวิเคราะห์และ

ประมวลกระบวนการบริหารใหม่ หน้าที่ทางการ

บริหารในการก าหนดจุดหมายและการตัดสินใจ 
เลือกวิธีการที่ดีที่สุดที่จะให้บรรลุจุดหมายนั้น 

พงษ์ศักด์ิ ปัญจพรผล,  
(๒๕๕๒, หน้า ๖๔-๗๒). 

การก าหนดงานหรือวิธีการปฏิบัติงานไว้เป็นการ
ล่วงหน้า โดยเก่ียวกับการคาดการณ์ (Forecasting) 
การก าหนดวัตถุประสงค์ (Set Objective) การ
พัฒนา กลวิธี  ในกา รวางแผน ซ่ึ งต้องค า นึงถึ ง
นโยบาย (Policy) เพ่ือให้แผนงานที่ก าหนดขึ้น ไว้มี
ความสอดคล้องต้องกันในการด าเนินงาน 

                                                 

 ๒๘Gulick L. and UrwickJ., Papers on the Science of Administration, (New York : 
Institute of Public Administration, 1973), PP. 18-19. 



๓๕ 

 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ประภา พร้อมมูล, (๒๕ค๓). ความพยายามอย่างจริงจังของรัฐบาลที่จะเข้าไปมี

อิทธิพลควบคุมการ เปลี่ยนแปลงของปัจจัยทา ง

เศรษฐกิจ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเพ่ือให้บรรลุ 

จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ,  

(๒๕๕๒, หน้า ๓๙). 

การวางแนวทางปฏิบัติในอนาคตอย่างมีหลักเกณฑ์ 

และเป็นการใช้ความพยายามที่ต่อเนื่อง เพ่ือเลือก

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบรรลุจุดมุ่งหมายที่ ต้ัง

ไว้  กา รวา งแนวทา งปฏิ บั ติ ในอนา คตอย่ า ง มี

หลักเกณฑ์ และมีการใช้ความพยายามที่ต่อเนื่อง 

เพ่ือเลือกแนวทางปฏิบัติในการบรรลุเป้าหมาย 

อนันต์ เกตุวงศ์, (๒๕๒๓, หน้า ๒๒). การตระเตรียมการเพ่ือการกระท าและเป็นวิธีการ

เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายสุดท้าย ทั้งเป็นกระบวนการ

บริหารงาน การก าหนดวัตถุประสงค์ การตัดสินใจ

ในเรื่องการเงิน การจัดองค์การ ควา มต้องกา ร

ทางด้านก าลังคน กระบวนการของการท างานและ

เครื่ อง ใช้ ต่า งๆ การ วางแผนเป็นกร ะบวนกา ร

ทางด้านบริการที่ใช้ทั้งโดยรัฐบาลและองค์กรเอกชน 

ประสิทธ์ิ ตงยิ่งศิริ,  

(๒๕๓๔, หน้า ๒๕-๓๐). 

การวางแผนมีลักษณะเป็นเครื่องมือเพ่ือการจัดการ

ทรัพยากร คือ เป็นเครื่องมือเพ่ือช่วยให้การจัดสรร

ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุด 

Gulick L.and UrwickJ. (1973, : 18-19) การประสานงาน (Coordinating) เป็นความร่วมมือ

ระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานต่อหน่วยงาน 

 

๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ 

 ในสังคมปัจจุบัน เงินเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาหมู่บ้านถ้าไม่มีเงินทุน  ชาวบ้านก็
ยากที่จะท าอะไรได้ ดังนั้น การออมเงินทุน การสร้างกองทุนส าหรับหมู่บ้าน จึงจ าเป็นต้องท ากัน เพ่ือ

ตารางท่ี ๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยการบริหารจัดการของเกรก (ต่อ) 
 



๓๖ 

 

น าเงินไปพัฒนาหมู่บ้าน และแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการน าไปส่งเสริมอาชีพและช่วยเหลือด้าน
สวัสดิการต่างๆ 
 นอกจากนั้น การสร้างแหล่งเงินทุนขึ้นในหมู่บ้าน ไม่เพียงจะเป็นแหล่งกู้ยืมเงินไปประกอบ
อาชีพ มีการช่วยเหลือสวัสดิการที่ประกันความเจ็บไข้ได้ป่วย และการจัดต้ังร้านค้าชุมชนเท่านั้น  การมี
เงินทุนของหมู่บ้าน ยังก่อให้เกิดการรวบรวมกลุ่มรวบรวมสินค้าจากชาวบ้าน  เพ่ือน าไปขายในตลาด
หรือพ่อค้าซ่ึงท าให้ราคาสูงขึ้นกว่าที่ชาวบ้านต่างคนต่างขายกันเอง การออมทุนการมีแหล่งเงินทุนของ
หมู่บ้าน มีกระแสการเงินหมุนเวียนภายในหมู่บ้าน  คือ ความจ าเป็นอย่างหนึ่งที่จะต้องพัฒนาให้
เกิดขึ้นในระบบที่ชาวบ้านยังถูกอิทธิพลจากเศรษฐกิจ หรือการใช้เงินตราครอบง าอยู่ 
 นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ เชื่อว่า  การออมทุนเป็นปัจจัยที่ส า คัญยิ่งในการเจ ริญทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจ ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ นักเศรษฐศาสตร์ได้ศึกษาบทบาท
ของทุนโดยละเอียดขึ้น ในเม่ือทุนเกิดจากการออมหรือการลดการบริโภคในปัจจุบัน  เพ่ือการผลิตที่
สูงขึ้นในอนาคต ทุนจึงเกิดขึ้นได้หลายลักษณะ เช่น สินค้าทุน (เครื่องจักร เครื่องยนต์ และสิ่งก่อสร้าง
ทั้งหลาย) ทุนมนุษย์ (การศึกษาและการฝึกอบรม) และทุนทางการเงิน (ทรัพย์สินที่ มีสภาพคล่องหรือ
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม) 
 ๒.๓.๑ ความหมายของกองทุนสัจจะออมทรัพย์ 
 กองทุนหรือกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้แสดงทัศนะไว้ว่า  กลุ่มสัจจะ
ออมทรัพย์ หมายถึง กิจกรรมของประชาชนที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือช่วยเหลือกันและกัน ด้วยการประหยัดและ
ออมทรัพย์ร่วมกัน ใครมีความเดือนร้อนก็น าไปใช้เม่ือจ าเป็น โดยคิดดอกเบี้ยตามความเหมาะสมที่ตก
ลงร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม๒๙ หรือหมายถึง องค์กรชุมชนประเภทหนึ่งที่คนในชุมชนเข้ามา ร่วมกัน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะสมทบทุนร่วมกันโดยอาศัยหลักการของสหกรณ์เป็นส าคัญ  และแนวทาง
ดังกล่าวเป็นแนวทางหนึ่งที่ท าให้คนในชุมชนมีแหล่งเงินทุนเป็นของตนเอง๓๐ 
 นอกจากนี้นักวิชาการบางคนยังได้เสนอแนวความคิดเก่ียวกับกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพ่ือ
การผลิตไว้ว่า๓๑กลุม่สัจจะออมทรัพย์เป็นองค์กรธุรกิจขนาดเล็กในระดับหมู่บ้านหรือต าบล  ซ่ึงจัดต้ัง
ขึ้น โดยกลุ่มชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆ เพ่ือสร้างกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โดย ใช้เงิน

                                                 
 ๒๙กรมการพัฒนาชุมชน, งานของกรมการพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : ๒๕๔๒),  หน้า 
๒๕. 
  ๓๐อารีย์ เช้ือเมืองพาน, กลุ่มออมทรัพย์ : สถาบันการเงินเพ่ือพัฒนาชุมชน, วารสารแม่โจ้ปริทัศน์,  
ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๒, (เชียงใหม่ : ๒๕๔๒), : ๘๒.  
 ๓๑ภราดร ปรีดาศักด์ิ, บทบาทสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มออมทรัพย์ท่ีมีต่อตลาดเงินในชนบทไทย 
๒๕๓๙ รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการตลาดการเงินในชนบทไทย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย, ๒๕๔๑), หน้า ๒๓๗.  



๓๗ 

 

เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ซ่ึงสมาชิกภายในกลุ่มได้ตกลงหรือให้สัจจะต่อกันว่าจะออมเงินอย่าง
สม่ าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน โดยน าเงินนั้นมาฝากไว้กับกลุ่ม ทั้งนี้ก็เพ่ือเป็นการสร้างนิสัยในการออม
และน าเงินที่ออมไว้นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการให้สมาชิกกู้ไปใช้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ  และ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินของครอบครัว ตามลักษณะข้างต้นนี้จึงท าให้มีผู้ เรี ยกกลุ่มสัจจะ
ออมทรัพย์ในชื่อต่างๆ เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ธนาคารหมู่บ้าน  
 อีกความหมายหนึ่งของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์  คือ องค์กรหรือกลุ่มคนมีวัตถุประสงค์
ร่วมกันในการระดมเงินทุนด้วยวิธีการออมทรัพย์ที่กระจัดกระจายในท้องถิ่น  หรือแหล่งชุมชนให้เข้า
เป็นกลุ่มก้อนเพ่ือช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิกในด้านการลงทุนประกอบอาชีพ กิจกรรมต่อเนื่องด้าน
การผลิต การตลาดและอ่ืนๆ ด้วยวิธีการประหยัด โดยมีการก าหนดกฎระเบียบข้อตกลงของกลุ่ม และ
มีคณะบุคคลที่ผ่านการเลือกต้ังของสมาชิกเป็นกรรมการ  เพ่ือด าเนินงานกลุ่มให้ถูกต้องโดยอาศัย
หลักการด าเนินงานจากการยึดม่ันในคุณธรรม ๕ ประการ คือ ความซ่ือสัตย์  ความเสียสละ ความ
รับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และให้เกียรติกัน โดยสมาชิกจะได้รับประโยชน์เท่าเทียมกัน  สมาชิก
กลุ่มจะมีการเรียนรู้เก่ียวกับการจัดกิจกรรมเป็นการปลูกฝังการมีส่วนร่วมในห มู่บ้าน เคารพในความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนเกิดความร่วมมือร่วมใจกันในชุมชน๓๒ โดยน าหลักธรรมเข้ามาอธิบายและเปลี่ยนจาก
ชื่อ “กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ครบวงจรชีวิต” มาเป็น “กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาคุณธรรม
ครบวงจรชีวิต” ความแตกต่างอยู่ที่พระสุบินเห็นว่า ค าว่า “ออม” เวลาไปอธิบายแก่ชาวบ้านจะเอา
ธรรมะสอดแทรกได้ยาก แต่ถ้าใช้ค าว่า “สะสม” แล้ว สามารถยกตัวอย่างจากแมลงผึ้งบ้าง หรือ จอม
ปลวกบ้างที่ค่อยๆ ออมน้ าหวานจากดอกไม้ จนได้เป็นรังใหญ่ หรือมดปลวกที่ค่อยๆ คาบดินทีละน้อย 
มาสร้างเป็นจอมปลวกได้ และยังไปสอดคล้องกับหลักที่ว่า “อย่าหม่ินเงินน้อย อย่าคอยโชควาสนา” 
เป็นต้น๓๓ 
 ส่วนธรรมะในเรื่อง “สัจจะ” ในหลักธรรมได้กล่าวถึงเรื่อง “สัจจะ” คือความจริง และ 
เป็นความจริงที่ “ใจ” ที่มีต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลัง  นับว่าเป็นธรรมพ้ืนฐาน 
ความเป็น “มนุษย์” 
 ค าท้ายที่ว่า “ทรัพย์” นั้น โดยความเข้าใจทั่วไป ทรัพย์ คือ วัตถุสิ่งของที่ มีมูลค่า  เป็นเงิน
แต่ “ทรัพย์” ซ่ึงรากศัพท์มาจากภาษาบาลี มีความหมายว่า “เครื่องปล้ืมใจ” ดังจะเห็นได้ว่าบางคน
ยอมท างานบางอย่างก็เพ่ือให้ผู้อ่ืนยกย่อง บางคนเสียสละแม้จะท าแบบปิดทองหลังพระก็เพราะ มี

                                                 
 ๓๒กุศล บุณยมาลิก และประพันธ์ ภู่สุดแสวง, ความเหมือนท่ีแตกต่าง, วารสารไทย, วารสารพัฒนา
ชุมชน, ปีท่ี ๒๐ ฉบับท่ี ๖๒ (๒๕๔๙), : ๗-๘.  
 ๓๓พระสุบิน ปณีโต, สัจจะออมทรัพย์ : ออมทุนสังคม (พิมพ์คร้ังท่ี ๓), (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
ชุมชนท้องถ่ินพัฒนา, ๒๕๕๔), หน้า ๑๕. 



๓๘ 

 

ความอ่ิมใจจากการให้ เป็นต้น ดังนั้น การออมทรัพย์ นั้น จึงมิใช่การออม “เงิน” แต่เพียงอย่างเดียว 
แต่เป็นการออมความภาคภูมิใจ ออมบุญ ออมความดีงาม เป็นต้น 
 ในส่วนค าว่า “เพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต” นั้นมีเจตนามุ่งให้เห็นเป้าหมายของ
กลุ่มว่า กลุ่มที่ต้ังขึ้นมามุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรมเป็นหลัก โดยมี “เงิน” เป็นเครื่องมือ จึงเป็น
คุณธรรมที่กินได้ ไม่แยกส่วนซ่ึงก่อให้เกิดความสงสัย เช่น คนดี การท าดี ย่อมได้รับผลดี นอกจากนี้
กระบวนการของกลุ่มจะเชื่อมโยงกันครบวงจรชีวิต คือ เม่ือมีการออมกันมาถึงระดับหนึ่ง แล้วเงิน ปัน
ผลของกลุ่มจะสามารถน าไปช าระค่าหุ้นของสมาชิก ๑ คนได้ ดังนั้น คนแก่ที่ไม่สามารถหาเลี้ยงชีพได้
แล้ว ไม่มีญาติพ่ีน้องแล้ว ก็สามารถจะอยู่ในกลุ่มได้โดยอาศัยเงินปันผลท่ีได้ตอนสิ้นปี  ออมกลับเข้าไป
ในกลุ่มอีกได้ และคนแก่คนนั้น ก็ยังได้รับการดูแลจากกลุ่ม เม่ือเจ็บป่วยก็มีค่ารักษาพยาบาล จนถึงวัน
ตาย ก็มีคนที่คอยช่วยเหลือนั้นเอง 
 การจัดต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เป็นแนวความคิดที่ดัดแปลงผสมผสานระหว่างแนวคิด
ของสหกรณ์การเกษตรเครดิตยูเนียน และสินเชื่อเพ่ือการเกษตร ซ่ึงสามารถแยกออกได้ ดังนี้๓๔ 
 แนวความคิดท่ี ๑ เป็นการรวมคนในหมู่บ้านมาช่วยเหลือกัน เพราะสภาพความเป็นอยู่
ชองคนในหมู่บ้านนั้น คนจนก็อยู่อย่างนั้น และคนรวยก็รวยมากขึ้นเรื่อยๆ ท าอย่างไรจึงจะให้คนรวย
ได้มีโอกาสช่วยเหลือคนจน การรวมคนจึงควรเริ่มจากคนจนที่สุดแล้วดึงคนฐานะดีมาช่วย  ดังนั้น
หมู่บ้านที่มีฐานะยากจนหรือหมู่บ้านที่คนจนมาก ยิ่งควรจะต้ังกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือยกฐานะคนยาก คน
จนเหล่านั้นให้ดีขึ้นแนวความคิดนี้จึงอยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า “จนเงินแต่ไม่จนน้ าใจ” 
 แนวความคิดท่ี ๒ คนชนบทขาดแคลนเงินลงทุน เพราะการพัฒนาอาชีพที่จะให้เกิดผลดี
นั้น จะต้องอาศัยวิชาการสมัยใหม่เข้าช่วย การจัดหาพันธุ์พืช พันธ์สัตว์ดีๆ การใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์  ยา
ปราบศัตรูพืช ตลอดจนบ ารุงรักษา เป็นสิ่งจ าเป็น คนจนในชนบทถูกปิดล้อมด้วยวงจรแห่ง  ความ
ยากจน จึงขาดแคลนเงินทุน การหาเงินเพ่ือมาลงทุนยังเป็นสิ่งจ าเป็น แต่เป็นไปด้วยความยากล าบาก
การกู้เงินจากธนาคาร จากเพ่ือนฝูง พ่ีน้อง นายทุน เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ต้องเสียดอกเบี้ยใน
อัตราสูง หรือต้องมีหลักทรัพย์ค้ าประกัน คนจนไม่สามารถหาหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ได้  การหันมา
ช่วยกันเองโดยการรวมกลุ่มออมเงินแล้วกู้ไปใช้ท าทุน น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่า 
 แนวความคิดท่ี ๓ การท างานด้วยความขยันอย่างฉลาด เม่ือคนจนสามารถรวมกัน ออม
เงินจนมีทุนเป็นของตนเองแล้ว ผู้ที่กู้ไปลงทุนในการประกอบอาชีพต้องระลึกอยู่ เสมอว่า  เงินเหล่านั้น
ได้มาจากเพ่ือนฝูง ญาติมิตร ที่ให้น้ าใจ จึงควรน าไปใช้แบบประหยัด เพระเท่ากับประหยัดทั้งเงิน
ตัวเอง ประหยัดทั้งเงินเพ่ือนฝูงที่กู้เขามา ประหยัดในการลงทุนและท างานด้วยความขยันอย่างฉลาด 

                                                 
 ๓๔กรมพัฒนาชุมชน, กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต, (กรุงเทพมหานคร : ๒๕๔๑), หน้า ๑๒. 



๓๙ 

 

คือต้องรู้ว่าจะน าเงินที่กู้ยืมไปท าอะไร ท าแล้วเกิดผลอย่างไรเพราะฉะนั้นแนวความคิดนี้สรุปได้  คือ 
เม่ือน าเงินไปแล้วต้องลงทุนและเม่ือลงทุนแล้วต้องขยันเพ่ือให้ได้ทุนคืนและมีก าไรเป็นรายได้ 
 แนวความคิดท่ี ๔ ลดต้นทุนการกินอยู่ในครอบครัว เพราะกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ มุ่งให้คน
ในหมู่บ้านช่วยเหลือกัน การลดต้นทุนการกินอยู่จึงเป็นเรื่องจ าเป็นที่สมาชิกกลุ่มต้องท าวิธีการของ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ ในการลดต้นทุนการกินอยู่คือการจัดต้ัง “ศูนย์สาธิตการตลาด” เพ่ือให้สมาชิกได้ซ้ือ
ของราคาถูก มีคุณภาพดีมาใช้ในครอบครัว เพราะปัจจุบันประชาชนในหมู่บ้านถูกเอารัดเอาเปรียบ
มากโดยพ่อค้า การจัดต้ังศูนย์สาธิตการตลาดของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์จึงมีความจ าเป็น  สินค้า
ประเภทอาหารการกิน ปัจจัยในการผลิตและเครื่องใช้ในการเกษตร เช่น จอบ เสียม ปุ๋ย ต้องจัดหามา
ขายเพ่ือลดต้นทุนการกินอยู่ในครอบครัวแก่สมาชิก เพราะถ้าสามารถลดต้นทุนการกินอยู่ในครอบครัว
ได้ ก็จะมีเงินออมมากขึ้น เม่ือมีเงินออมมากขึ้นก็ใช้เงินออมนั้นเป็นทุนในการประกอบอาชีพได้มากขึ้น 

 สรุปได้ว่า กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เป็นกิจกรรมของประชาชนที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือช่วยเหลือกัน
และกัน ด้วยการประหยัดและออมทรัพย์ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะสมบททุนร่วมกัน  โดย
อาศัยหลักการของสหกรณ์เป็นส าคัญ ทั้งนี้ก็เพ่ือเป็นการสร้างนิสัยในการออมและน าเงินที่ออมไว้นั้น
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการให้สมาชิกกู้ไปใช้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และแก้ปัญหาความเดือดร้อนทาง
การเงินของครอบครัว การด าเนินงานกลุ่มให้ถูกต้องโดยอาศัยหลักการด าเนินงานจากการยึดม่ันใน
คุณธรรม ๕ ประการ คือ ความซ่ือสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ  และให้
เกียรติกัน โดยสมาชิกจะได้รับประโยชน์เท่าเทียมกัน สมาชิกกลุ่มจะมีการเรียนรู้ เก่ียวกับการ  จัด
กิจกรรมเป็นการปลูกฝังการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน  เคารพในความคิดเห็นของผู้ อ่ืนเกิดความร่วมมือ 
ร่วมใจกันในชุมชน นักวิชาการได้แสดงทัศนะเก่ียวกับแนวคิดในการจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์ไว้ คือ 
 ๑.ความรู้สึกเป็นเจ้าของ เป็นการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของให้กับสมาชิกทุกคน  ท าให้
เกิดความรับผิดชอบและช่วยกันดูแลเอาใจใส่ในการด าเนินงานของกลุ่ม 
 ๒. การพ่ึงตนเอง ฝึกนิสัยการประหยัดและอดออมโดยน าเอาคุณสมบัติพิเศษ ๓ ประการ
ของชาวชนบท คือ ความซ่ือสัตย์ ความทนอด และความอดทนมารวมกันในรูปกลุ่มท าให้มีการรวม
เงินทุนชุมชนเป็นของตนเองไม่ต้องพ่ึงพิงแหล่งทุนจากภายนอกชุมชน 
 ๓. หลักคุณธรรม ใช้การออมทรัพย์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเพ่ือให้คนมีคุณธรรม ๕ 
ประการ คือ ความซ่ือสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจกันและความไว้วางใจ
กัน๓๕ 

 

                                                 
 ๓๕ส านักงานกองทุนเพ่ือสังคม, กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จังหวัดจันทบุรี ชุดการจัดการทางสังคม , 
(กรุงเทพมหานคร : ๒๕๔๕) หน้า ๗. 



๔๐ 

 

 ๒.๓.๒ วัตถุประสงค์ของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
 นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ไว้ว่า๓๖ 
  ๑. เพ่ือส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้จักการเก็บออมรายได้ที่หามาได้ 
  ๒. เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่คนในชุมชนในการน าไปประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับ
ฐานะทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีขึ้น 
  ๓. เพ่ือเสริมสร้างสวัสดิการต่างๆ ให้กับคนในชุมชน 
  ๔. เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน 
 นักวิชาการได้ให้ทัศนะถึงวัตถุประสงค์ของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ไว้ คือ 
 ๑.เพ่ือพัฒนาคน โดยใช้หลักการกลุ่มออมทรัพย์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง
และเพ่ือนสมาชิกให้มีคุณธรรม ๕ ประการ 
 ๒. เพ่ีอพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยการระดมเงินออมจัดต้ังเป็นกองทุน  ท าให้ชุมชนมี
แหล่งเงินทุนในการกู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ และใช้ตามความจ าเป็นของครอบครัว  รวมถึงเรียนรู้
กิจกรรมเชิงธุรกิจที่สามารถเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 
 ๓. เพ่ือพัฒนาสังคม โดยการปลูกฝังคุณธรรม ๕ ประการ ปลูกฝังวิถีประชาธิปไตย
ก่อให้เกิดความสามัคคี การช่วยเหลือเอ้ืออาทรต่อกัน ความร่วมมือร่วมใจ ความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน 
ความยุติธรรม ความเท่าเทียมกันสมาชิก 
 ๒.๓.๓ หลักการของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
  กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เป็นการรวมคนเพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน กลุ่มบุคคลที่จะมา
รวมกันดังกล่าวจึงต้องเป็นคนที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว  และเนื่องจากกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เป็นกลุ่มที่
ด าเนินการเก่ียวกับเรื่องการเงิน ล าพังการรู้จักกันเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอจึงจ าเป็นจะต้องเข้าใจ
ในหลักการของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ด้วย คือ การพัฒนาคนให้มีคุณธรรม ๕ ประการ อันได้แก่ 
  ๑. ความซ่ือสัตย์ 
  ๒. ความเสียสละ 
  ๓. ความรับผิดชอบ 
  ๔. ความเห็นอกเห็นใจ และ 
  ๕. ให้เกียรติกัน 
 

                                                 
 ๓๖อารีย์ เช้ือเมืองพาน, กลุ่มออมทรัพย์ : สถาบันการเงินเพ่ือพัฒนาชุมชน , ( เ ชียงใหม่  : ๒๕๔๒), 
หน้า ๓๔. 



๔๑ 

 

 คุณธรรมทั้ง ๕ ประการ ดังกล่าวนี้จะส่งผลให้กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ด ารงอยู่ได้อย่างมี
ความคุณภาพ ซ่ึงจะส่งผลไปสู่การอยู่อย่างมีศักด์ิศรี๓๗ 
 นอกจากหลักการที่กล่าวมาแล้ว หลักการในการส่งเสริมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่ท าให้
ประสบความส าเร็จ จนท าให้กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ คือ 
 ๑) การประสานวิธีคิด ๓ สถาบัน คือ ศาสนา ชุมชน ครอบครัว เข้าด้วยกัน 
 ๒) การเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญในชุมชน คือ “วัด” กลุ่มท าบุญ ซ่ึงอนุมานได้ว่าเป็น 
“คนดี” ในชุมชน การขยายเครือข่ายพระ 
 ๓) การเรียนรู้จากการลงมือท าทันที กล่าวคือ ต้ังกลุ่มแล้วให้กู้และออมในวันแรกเลย 
 ๔) การผูกเชื่อมโยง บุญ ใจ และเงินออมเข้าด้วยกันกับสัจจะ และกฎเกณฑ์ประชาธิปไตย
ของกลุ่ม 
 ๕) การปรับสร้าง “วิธีคิดใหม่” ด้วยการให้สวัสดิการแก่ปัจเจก เพ่ือให้เกิดเป็นกลุ่ม      
ที่แข็งแรง ฝึกฝนความเสียสละและควบคุมพฤติกรรมสมาชิกร่วมกัน 
 ๖) ระบบ ๕ ปี ๔ รุ่น ปิดรับสมาชิก เพ่ือเพ่ิมกองทุนสวัสดิการ 
 กลุ่มสัจจะออมทรัพย์สร้างให้เกิดทุนชุมชนทั้งทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางสังคมเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งและการพ่ึงตนเองของชุมชน เป็นการน าชุมชนไปสู่เป้าหมายแห่งการพ่ึงตนเองที่ยั้งยืน คือ 
 ๑. การแก้ปัญหาความยากจน หนี้สิน ที่จะลุกลามไปสู่ปัญหาสังคมด้านอ่ืนๆ โดยการให้
ชุมชนมีเงินออมเป็นของตน ที่เกิดจากความประหยัด และความซ่ือสัตย์ 
 ๒. ให้ชุมชนรู้จักการพ่ึงตนเองในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านทุน การจัดการ โดยต้ังอยู่บนฐาน 
ของหลักค าสอนทางศาสนาที่ว่า “อัตตา หิ อัตตะโน นาโถ” 
 ๓. การแก้ปัญหาความแตกร้าว การทะเลาะวิวาทของคนในชุมชน ให้หวนกับมา สู่ความ
สามัคคี ตะหนักถึงการแก้ปัญหาชุมชนร่วมกัน 
 ๔. เป็นการสร้างพลังต่อรองให้แก่ชุมชน ให้หลุดพ้นจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
พ่อค้านายทุน โดยอาศัยพลังชุมชนในการจัดการทุนและธุรกิจชุมชน 
 ๕. สร้างความภาคภูมิใจ ความมีศักด์ิศรีให้หวนคือสู่ชุมชน 
 ๖. ให้คุณธรรม ความรัก ความสามัคคี และการปฏิบัติตามค าสอนพุทธศาสนากลับมาสู่ใจ ของ
ชุมชน๓๘ 

                                                 
 ๓๗เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๔๕. 

 ๓๘กรมการพัฒนาชุมชน, กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๓) , 

หน้า ๑๕–๑๖.  



๔๒ 

 

 เหล่านี้เป็นความส าเร็จที่เกิดจากหลักการส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่มหรือองค์กรของพระสงฆ์  
โดยผ่านกระบวนการด าเนินกิจกรรมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ที่ผสมผสานหลักค าสอนทางศาสนาพุทธ
และหลักการพัฒนาเข้าด้วยกัน จนสามารถเชื่อมโยง คุณธรรม ความสามารถ ทรัพยากร เข้าด้วยกัน 
เพ่ือให้เกิดกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมที่ยั่งยืน  
 กลุ่มสัจจะออมทรัพย์จึงเป็นกิจกรรมของประชาชนที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือช่วยเหลือกันและกัน 
ด้วยการประหยัดและออมทรัพย์ร่วมกัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะสมบททุนร่วมกันโดยอาศัย
หลักการของสหกรณ์เป็นส าคัญ ทัง้นี้ก็เพ่ือเป็นการสร้างนิสัยในการออมและน าเงินที่ออมไว้นั้นมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ด้วยการให้สมาชิกกู้ไปใช้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และแก้ปัญหาความเดือดร้อนทาง
การเงินของครอบครัว การด าเนินงานกลุ่มให้ถูกต้องโดยอาศัยหลักการด าเนินงานจากการยึดม่ันใน
คุณธรรม ๕ ประการ คือ ความซ่ือสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ  และให้
เกียรติกัน โดยสมาชิกจะได้รับประโยชน์เท่าเทียมกัน  สมาชิกกลุ่มจะมีการเรียนรู้ เก่ียวกับการจัด
กิจกรรมเป็นการปลูกฝังการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน เคารพในความคิดเห็นของผู้อ่ืนเกิดความร่วมมือร่วม
ใจกันในชุมชน 
 ๒.๓.๔ ขั้นตอนการจัดต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
 ขั้นตอนการจัดต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ สรุปได้ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี ๑ ศึกษาข้อมูล ศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในทางเศรษฐกิจและ
สังคม อาชีพ รายได้ และสภาพปัญหาต่างๆ ของชุมชน เป็นต้น เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการจัดต้ัง
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
 ขั้นตอนท่ี ๒ วิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับผู้น าชุมชน เพ่ือให้ทราบ
ถึงสภาพปัญหา สาเหตุของปัญหามีอะไรบ้าง ถ้ามีปัญหาเก่ียวกับชุมชน แหล่งเงินทุนและการตลาด 
ให้หาแนวทางแก้ไข โดยการวางแผนการจัดต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
 ขั้นตอนท่ี ๓ วางแผนการจัดต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
 ๑. น าความคิดเรื่องกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เผยแพร่แก่ประชาชนเพ่ือให้ส านึกถึงปัญหา
ที่เขาประสบอยู่ว่าจะมีแนวทางแก้ไขได้อย่างไร 
 ๒. รวมกลุ่มผู้น าและฝึกอบรมให้เข้าใจหลักการ วัตถุประสงค์ และวิธีการด าเนินการ
ของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์อย่างแท้จริง 
 ๓. ให้ผู้น าที่ได้รับการฝึกอบรมแล้ว  น าแนวความคิดเรื่องกลุ่มสัจจะออมทรัพย์       
ไปเผยแพร่ต่อญาติ เพ่ือนฝูง หรือคนอ่ืนๆ เพ่ือรวบรวมผู้สนใจไว้ 
 ขั้นตอนท่ี ๔ จัดต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 



๔๓ 

 

  ๑. นัดหมายผู้น า ผู้ที่สนใจ สมัครใจศรัทธาในวิธีการของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เข้า
ร่วมประชุม และอธิบายวิธีการด าเนินงานของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์อย่างละเอียดในทุกขั้นตอน  ให้
ผู้เข้าร่วมประชุมฟังแล้วด าเนินการจัดต้ังกลุ่ม เรียกว่า สมาชิกก่อต้ัง 
  ๒. ก าหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ของกลุ่มเพ่ือถือเป็นข้อปฏิบัติในเรื่องเก่ียวกับค่าสมัคร 
ค่าธรรมเนียม ก าหนดวันส่งสัจจะออม การน าเงินฝาก วันประชุม และอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
  ๓. เลือกต้ังคณะกรรมการบริหารกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
  ๔. จัดท าทะเบียนและบัญชีต่างๆ ได้แก่ ทะเบียนคุมเงินสัจจะออม บัญชีรายชื่อ
สมาชิก บัญชีเงินสด บัญชีรายรับ – จ่ายเงิน อ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
 ขั้นตอนท่ี ๕ การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
  ๑. การประชุมคณะกรรมการบริหาร  ควรประชุมทุก ๓ เดือน เพ่ือปรึกษาหารือ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน 
  ๒. คณะกรรมการแต่ละคน ควรประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง 
  ๓. ควรจัดให้มีการประชุ มสมาชิกเป็นประจ าอย่าง ต่อเนื่องเพ่ือเป็ นการสร้า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม และรายงานผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานให้สมาชิกทราบ
ในการประชุมทุกครั้งควรที่มีการเพ่ิมพูนความรู้แก่สมาชิกกลุ่มด้วย 
 นักวิชาการได้แสดงทัศนะในของขั้นตอนการจัดต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ไว้คือ 
 ๑.ประชุมประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือชี้แจงหลักการและแนวคิดกลุ่มออมทรัพย์
อย่างชัดเจน 
 ๒. ให้ประชาชนลงมติด้วยความสมัครใจ 
 ๓. รับสมัครสมาชิก 
 ๔. เลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 
 ๕. ร่างระเบียบข้อตกลงกลุ่มเบื้องต้น ก าหนดวันส่งเงินสัจจะสะสม 
 ๖. จัดท าเอกสาร ทะเบียน บัญชี สมุดสัจจะสะสม 
 ๗. ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน 
 ๘. รายงานให้อ าเภอทราบเพ่ือประสานงานกับธนาคาร 
 การจัดต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เป็นขั้นตอนท้ายสุดของการกระตุ้นแนวคิดของกลุ่มออม
ทรัพย์ แก่กลุ่มชาวบ้านที่สนใจมารวมตัวกันเพ่ือตอกย้ าให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหาด้านหนี้สินอย่าง
ยั่งยืน ทั้งยังสามารถพัฒนาสติปัญญาและความเป็นอยู่ของชาวบ้านด้วย  เม่ือทุกคนที่สนใจเข้าร่วม
กลุ่มกันจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์เข้าใจและรับรู้ เห็นฟ้องต้องกันเป็นครั้งสุดท้าย จึงลงมติจัดต้ังกลุ่มออม
ทรัพย์ รับสมัครสมาชิก เลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ร่างระเบียบ จนถึงจัดท าเอกสารที่เก่ียวข้อง
ต่างๆ ตามล าดับ อนึ่ง การท างานกลุ่มออมทรัพย์จะประสบผลส าเร็จในระยะยาวได้  พัฒนากรเป็นผู้ที่



๔๔ 

 

จะชี้ให้ชาวบ้านได้เห็นว่าการด าเนินของกลุ่มที่ได้ยึดหลักการและแนวทางของกลุ่มการพัฒนาชุมชน  มี
ความรู้ ความเข้าใจในแนวทางที่ถูกต้องแบบค่อยเป็นค่อยไป ร่วมกันเรียนรู้  สร้างนิสัยรักการออมให้
เกิดขึ้นเป็นนิสัย ยึดม่ันในคุณธรรม ๕ ประการ จะท าให้กลุ่มออมทรัพย์  มีระบบบริหารจัดการที่
เข้มแข็ง สมาชิกเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่ม เกิดระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
สามารถเป็นต้นแบบที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีตามวิถีพอเพียง๓๙  
 ขั้นตอนการจัดต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. ขั้นตอนศึกษาข้อมูล สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ๒. ขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับผู้น าชุมชน  เพ่ือให้ทราบ
สภาพปัญหา 
 ๓. ขั้นตอนวางแผนจัดต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
 ๔. ขั้นจัดต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
 ๕. ขั้ นการ เพ่ิมพูนประสิทธิภาพของกลุ่มสั จจะออมทรัพย์  โดย ให้มีการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารและสมาชิกเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

 ๒.๓.๕ กิจกรรมของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
 กา รจัด กิจ กร รมเครื อข่า ยของกลุ่ มสั จ จ ะออมทรัพย์ นั้น  ให้เป็ น ไปตา มที่ คณะ
กรรมการบริหารกลุ่มก าหนด และโดยความเห็นชอบของสมาชิกกลุ่มในที่ประชุม สรุปกิจกรรมหลัก ที่
ด าเนินงานอยู่ ๒ กิจกรรม ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมออมทรัพย์ เป็นกิจกรรมหลักของทุกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์  ซ่ึงแตกต่างกัน
เพียงรูปแบบของการออมเท่านั้น 
  ๒. กิจกรรมการให้กู้ยืม เป็นกิจกรรมที่ส าคัญอีกกิจกรรมหนึ่ง  เพราะวัตถุประสงค์ของ
การจัดต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ก็เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่สมาชิก 
 กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เป็นองค์กรทางการเงิน ด าเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการเงิน  เพ่ือ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน รวมถึงการส่งเสริมให้สมาชิกเกิดการประหยัดและออมทรัพย์เพ่ือเสริมสร้าง
ฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกการประหยัดและออมทรัพย์เพ่ือเสริมสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของ
สมาชิก ครอบครัว และสังคม โดยกิจกรรมพ้ืนฐานของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ประกอบด้วย 
 ๑. การด าเนินการทางการเงิน ส่งเสริมให้สมาชิกน าเงินมาออมทรัพย์ในรูปของเ งิน ค่า
หุ้น โดยจะต้องมาสะสมเงินหุ้นอย่างสม่ าเสมอ เรียกว่า  “เงินสัจจะสะสม” เพ่ือเป็นกองทุนส าหรับ
สมาชิกที่เดือดร้อนให้กู้ยืมเม่ือถึงคราวจ าเป็น สมาชิกต้องมีหน้าที่น าเงินมาฝากไว้กับกลุ่มเป็นเงินที่

                                                 
 ๓๙ส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน, แนวทางส่งส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ
ผลิต, (กรุงเทพมหานคร : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๖), หน้า ๓๐. 



๔๕ 

 

นอกเหนือจากการสะสมของสมาชิก เพ่ือเป็นการระดมทุน และสมาชิกจะได้รับผลตอบแทนในรูป
ดอกเบี้ย 
 ๒. การด าเนินธุรกิจ เป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและแก้ไชปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน 
เช่น ศูนย์สาธิตการตลาด ยุ้งฉาง ปั้มน้ ามัน ลานตากผลผลิต โรงสีข้าว กองทุนปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น เป็น
การฝึกหัดการด าเนินธุรกิจในระบบกลุ่ม โดยมุ่งหวังผลก าไรเพ่ือน าไปด าเนินกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้
กลุ่มออมทรัพย์ยังสนับสนุนเงินกู้ให้กับสมาชิกที่ เป็นชาวบ้าในชุมชน  กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ น าไปเป็นเงินทุนในการลงทุนในการประกอบอาชีพและใน
ศูนย์สาธิตการตลาดเป็นแหล่งกระจายสินค้า OTOP ในพ้ืนที ่
 ๓. การจัดสวัสดิการ กลุ่มออมทรัพย์ต้องน าเงินจากการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีมาจัด
สวัสดิการให้กับสมาชิกในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การรักษาพยาบาล ฌาปนกิจสงเคราะห์  ทุนการศึกษา 
ทุนสาธารณะประโยชน์ ฯลฯ 
 ๔. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก กลุ่มออมทรัพย์จึงต้อง
ส่งเสริมสมาชิกในการพัฒนาอาชีพให้เกิดรายได้ โดยกลุ่มมีบทบาทด้านการสนับสนุนเงินทุน  รวมทั้ง
ส่งเสริมให้สมาชิกมีที่อยู่อาศัยม่ันคง๔๐ 
 ๒.๓.๖ การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
 การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ พบว่า มีการบริหารจัดการ ๒ ลักษณะ คือ 
 ๑. กลุม่คณะกรรมการบริหารซ่ึงเป็นผู้บริหารงานกลุ่มออมทรัพย์ ประกอบด้วย ๔ คณะ ดังนี้ 
 ๑.๑ คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่เก่ียวกับการพิจารณารับสมาชิก  รับเงินฝาก 
ก าหนดอัตราดอกเบี้ย ก าหนการประชุมใหญ่ ก าหนดวงเงินกู้ จัดสรรเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนเป็นต้น 
 ๑.๒ คณะกรรมการเงินกู้ ท าหน้าที่พิจารณาค าร้องขอกู้เงินของสมาชิกเข้าประชุมกรณี
มีการพิจารณาค าร้องกู้ และหน้าที่สอดส่องดูแลความเคลื่อนไหวของสมาชิกผู้กู้และเยี่ยมเยียนผู้กู้ 
 ๑.๓ คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ตรวจสอบกิจการงานของกลุ่ม เช่น งานบัญชี
การเงิน เอกสารการประชุม และมีอ านาจสั่งพักกรรมการที่ไม่ซ่ือสัตย์หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทาง
ทุจริต 
 ๑.๔ คณะกรรมการส่งเสริม มีหน้าที่ชักชวนผู้สนใจให้สมัครเป็นสมาชิกและหน้าที่ให้
ความรู้แก่สมาชิก 
 ๒. มีกรรมการบริหารเป็นรายบุคคลซ่ึงแบ่งหน้าที่ในการบริหารจัดการดังนี้ 

                                                 
 ๔๐ส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน, แนวทางส่งส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ
ผลิต, หน้า ๒๓. 



๔๖ 

 

 ๒.๑ เงินทุนของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ทุนส าหรับใช้เป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานของกลุ่ม และทุนด าเนินการซ่ึงน าเงินทุนไปท ากิจกรรมของกลุ่ม 
 ๒.๒ เงินสัจจะออม คือ เงินที่สมาชิกสัญญาออมไว้กับกลุ่ม เม่ือสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ของกลุ่ม ส่วนเป็นจ านวนเงินเท่าใด ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความสามารถของสมาชิกแต่ต้องมาออม
เป็นประจ าสม่ าเสมอ 
 ๒.๓ การเก็บเงินทุนของกลุ่ม โดยฝากกับธนาคารซ่ึงเก็บได้ ๒ บัญชี คือ บัญชีเงินฝาก
ประจ า และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ เผื่อเรียก 
 ๒.๔ การจัดสรรก าไรสุทธิของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์  โดยแบ่งเป็น ๒ คือ เงินปันผล 
และเงินกองทุนต่างๆ  
 นักวิชาการได้แสดงทัศนะเก่ียวกับกลุ่มออมทรัพย์ เป็นกิจกรรมที่สมาชิกร่วมมือกันท างาน 
ซ่ึงเป็นการท างานกับคนหมู่มาก จึงให้สมาชิกเลือกต้ังเพ่ือนสมาชิกที่ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ 
ความเสียสละ ให้มาท างานแทนสมาชิกทุกคน เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์” เพ่ือ
เป็นการฝึกให้รู้จักควบคุมตนเอง บริหารงาน และตัดสินใจกันเอง ตามวิถีประชาธิปไตย โดย
คณะกรรมการบริหารฯ ประกอบด้วย ๔ คณะ ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ ท าหน้าที่พิจารณารับสมาชิก การรับฝากเงิน การจัดท างบ
ดุลทางการเงินและการจัดสรรเงินปันผลแก่สมาชิก 
 ๒. คณะกรรมการเงินกู้ มีหน้าที่พิจารณาค าขอกู้ของสมาชิก ต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่
มีการพิจารณาเงินกู้ และคอยติดตามเยี่ยมเยียนความเคลื่อนไหวของสมาชิกผู้กู้เงิน 
 ๓. คณะกร รมกา รกา รตรวจสอบ  มีหน้ า ที่ ตร วจสอบ กิจกา รของกลุ่ ม กร ณีที่
กรรมการบริหารฯ ด าเนินงานไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ มีอ านาจในการสั่งพักกรรมการได้  และการ
ตรวจสอบทุกครั้งต้องท าบันทึกหรือรายงานให้คณะกรรมการอ านวยการทราบด้วย 
 ๔. คณะกรรมการส่งเสริม มีหน้าที่ให้ความรู้แก่สมาชิก เพ่ือสร้างความเข้าใจอันถ่องแท้ถึง
หลักการของกลุ่มและพัฒนาคุณธรรมของสมาชิก  ทั้งนี้  อาจเชิญผู้ มีความรู้ความสามารถหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรแก่กลุ่มด้วยก็ได้ 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการทั้ง ๔ คณะ ต้องปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ 
 - ท างบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ของกลุ่ม 
 - แต่งต้ังที่ปรึกษาของกลุ่ม 
 - ก าหนดระเบียบต่างๆ เพ่ือใช้เป็นข้อบังคับส าหรับกลุ่ม 
 - จัดให้มีการเลือกต้ังซ่อม แทนคณะกรรมการที่ว่างลง 
 - จ้างหรือแต่งต้ังพนักงานประจ าตามความจ าเป็น 



๔๗ 

 

 ๒.๓.๗ ปัจจัยท่ีท าให้กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ประสบความส าเร็จ 
 ปัจจัยที่ท าให้กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ประสบความส า เร็จ คือ๔๑ 
 ๑. โครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณะและช่องทางการสื่อสาร เป็นการพูดคุยที่เป็นทางการ 
และการพบปะพูดคุยที่ไม่เป็นทางการ มีการพูดคุยปัญหาร่วมของกลุ่ม พัฒนาส านึกความผูกพัน สร้าง
เครือข่ายและแบ่งปันทรัพยากร เป็นการสร้างสายสัมพันธ์ของคนต่างฐานะต่างชนชั้นเข้าด้วยกัน 
 ๒. กระบวนการส าคัญของกลุ่ม กระบวนการด าเนินการของกลุ่มต้องไม่รีบร้อนและ
ไม่บังคับให้คนในกลุ่มตัดสินใจ แต่ต้องมีเวลาและโอกาสในการคิดอย่างเพียงพอ เป็นการเปิดโอกาสให้
กลุ่มได้เข้ามาเรียนรู้และสมาชิกรู้สึกเป็น “เจ้าของ” กลุ่ม 
 ๓. ภาวะผู้น าและผู้น ากลุ่ม เป็นคนที่ดึงการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้คน และไม่ผูกขาด
การเป็นเจ้าของปัญหาหรือเจ้าของกลุ่ม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ที่พร้อมเรียนรู้จากความล้มเหลว 
และเป็นผู้น าที่ผนึกตัวเองเข้ากับกลุ่มอย่างแนบแน่นและท าประโยชน์เพ่ือกลุ่ม 
 ๔. ความคิดของคนในกลุ่ม มีการแสวงหาความเป็นไปของกลุ่มอ่ืน พร้อมซักน าผู้รู้มา
ให้ค าแนะน าปรึกษา และรู้จักปรับเปลี่ยนสิ่งที่สร้างสรรค์ 
  ๕. ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสถาบัน เป็นความสัมพันธ์ในรูปองค์กรหรือเครือข่าย
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นความสัมพันธ์ท่ีก่อให้เกิดความซ่ือสัตย์และไว้วางใจต่อกัน 
  ๖. ส านึกความเป็นกลุ่มและขนบธรรมเนียมแห่งการแบ่งปัน  เป็นสิ่งที่ เกิดจาก
กระบวนการท างานร่วมกันของคนในกลุ่ม เป็นตัวช่วยถักทอความสัมพันธ์ของคน การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการแก้ปัญหาของกลุ่ม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดส านึกความเป็นกลุ่ม และส่งเสริมให้สมาชิกอยาก
ท างานร่วมกันในอนาคต เป็นตัวเสริมสร้างพลังที่จะแก้ปัญหาอุปสรรค และพร้อมที่จะร่วมกันท างาน 
 นักวิชาการได้แสดงทัศนะเก่ียวกับปัจจัยที่สนับสนุนให้การด าเนินงานของกลุ่มประสบ
ความส าเร็จ คือ 

 ๑. ปัจจัยภายใน 
 องค์ประกอบที่ส าคัญได้แก่ ผู้น า คณะกรรมการ สมาชิกของกลุ่ม และทรัพยากรที่มีอยู่
ในท้องถิ่น โดยแต่ละส่วนจะต้องมีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
 ๑.๑ ผู้น าหรือคณะกรรมการ ต้องมีความเสียสละ ซ่ือสัตย์ เป็นที่ยอมรับของคนใน
ชุมชน รับฟังความคิดเห็นของสมาชิก เน้นการมีส่วนร่วม ยึดถือผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นหลักและ
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถจัดหาเงินทุนและ
ตลาดรองรับผลผลิตของชุมชน เพ่ือให้คนในชุมชนมีงานท าและมีรายได้อย่างสม่ าเสมอ มีการบริหาร

                                                 
 ๔๑ฐิราวุฒิ เสนาค า, จากปักเจกสู่สาธารณะ : กระบวนการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง , 
(กรุงเทพมหานคร : ๒๕๔๐), หน้า ๒๗. 



๔๘ 

 

จัดการที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีความยุติธรรม ตลอดจนได้รับการอบรมให้ความรู้ เก่ียวกับ
การด าเนินงานและพัฒนาความรู้ในการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง 
 ๑.๒ สมาชิกกลุ่มหรือคนในชุมชน จะต้องมีความสามัคคีและให้ความร่วมมือในการ
ร่วมคิด ร่วมท า ในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย โดยได้รับการฝึกฝน อบรม ดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ความช านาญในกิจกรรมที่ท าอย่างต่อเนื่อง  มีจิตส านึกที่ ดี ต่อกลุ่มในการร่วมกันพัฒนาและร่วม
กิจกรรมในชุมชน ตลอดจนการมีพ้ืนฐานการนับถือศาสนาและวัฒนธรรมที่เหมือนกันจ าท าให้คนใน
ชุมชนมีความผูกพันกันมาก จึงมีความเอ้ือเฟ้ือต่อกัน 
 ๑.๓ การมีทรัพยากรในท้องถิ่นที่เอ้ืออ านวย จะมีผลต่อการด าเนินงานของกลุ่ม เช่น 
พบว่า ชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพตาลโตนดและออมทรัพย์ในเขตพ้ืนที่อ าเภอสิงหนคร  และอ าเภอสทิง
พระ จังหวัดสงขลา มีวัตถุดิบตาลโตนดที่เป็นพ้ืนที่มีอยู่เฉพาะในท้องถิ่น  จึงท าให้เพ่ิมโอกาสในการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ได้ง่ายขึ้น 

 ๒. ปัจจัยภายนอก 
 ปัจจัยภายนอกที่ส าคัญต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม คือ 
 ๒.๑ หน่วยงานภายนอก ซ่ึงหมายถึงภาครัฐและเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน 
ส่งเสริม และให้ค าแนะน า ทั้งด้านเงินทุน การตลาด อุปกรณ์การผลิต การสนับสนุนด้านวิชาการ การ
ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาในการด าเนินงานและการแก้ปัญหาของกลุ่มอย่างต่อเนื่องรวมทั้ งการ
ประสานขอความช่วยเหลือและขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องและหน่วยงานอ่ืนให้เข้ามา
สนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่ม ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนการรวมกลุ่ม
ของชุมชน  
 ๒.๒ การปะสานเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าและการตลาด  ซ่ึงปัจจัย
ดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการผลิตดันให้กลุ่มประสบความส าเร็จ  หากมีการจัดการด้านคุณภาพ
สินค้าการตลาดและการประชาสัมพันธ์ท่ีดี ก็จะช่วยให้ผลผลิตจ าหน่ายออกสู่ท้องตลาดและเป็นที่
ต้องการของตลาดได้ ดังตัวอย่างการผลิตน้ าสมุนไพรของศูนย์อินแปง จังหวัดสกลนคร ที่สามารถ
ขยายเครือข่ายไปยังประเทศญี่ปุ่น จีน และมีแผนการขยายเครือข่ายไปยังต่างประเทศให้มากขึ้น  
ผลิตภัณฑ์ขนมงา ของกลุ่มพัฒนาอาชีพตาลโตนดและออมทรัพย์  อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
สามารถขยายเครือข่ายการตลาดไปยังประเทศมาเลเซีย 



๔๙ 

 

 ๒.๓ กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะกระแสชีวจิต ส่งผลให้ผลผลิตของ
ชุมชนเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค๔๒ 

 การด าเนินการของกลุ่มโดยมีโครงสร้างพ้ืนฐานของกลุ่ม คือ น าแนวคิดของพระอาจารย์
สุบิน ปณีโต พระสงฆ์จังหวัดตราด เป็นแนวคิด มีพระสงฆ์เจ้าอาวาสนั้นๆ เป็นที่ปรึกษา มีประธาน
กลุ่ม คณะกรรมการท างานฝ่ายต่างๆ และสมาชิก แนวทางการด าเนินงานของกลุ่ม ใช้หลักธรรมเน้น
เรื่องสัจจะ พัฒนาการออมทรัพย์ให้เกิดเป็นผลประโยชน์ร่วมของชุมชน ใช้วิธีคิดจิตส านึกร่วมชุมชน มี
ระบบการจัดการในรูปของคณะกรรมการบริหาร  ใช้วัดเป็นศูนย์กลาง สมาชิกต้องมาพบปะกันทุก
เดือน และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหาร ท าให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
สร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของของทุกคน สวัสดิการเป็นสิ่งจูงใจ ใช้เวลาท างานช่วงสั้นตามสภาพของ
กลุ่ม จ ากัดพ้ืนที่รับสมาชิก มีพระสงฆ์ติดตามคอยเป็นพ่ีเลี้ยงอย่างใกล้ชิด เปิดรับสมาชิกเพียง ๔ รุ่น 
ไม่เรียกดอกเบี้ยแต่กลับเรียกว่าค่าบ ารุงแทน ใช้สังคมควบคุมพฤติกรรม และปรับบทเรียนสู่แผนงาน
คือใช้ประสบการณ์เป็นครูนอกต ารา กิจกรรมที่ส าคัญคือ กิจกรรมทางการเงินและกิจกรรมการจัด
สวัสดิการชุมชน สิ่งเหล่านี้จึงท าให้กิจกรรมในการรวมกลุ่มของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ประสบ
ความส าเร็จและมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นทุกปี 

 สรุปว่า แนวคิดการจัดต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เป็นความส าเร็จที่เกิดจากหลักการส่งเสริม
การจัดต้ังกลุ่ม/องค์กรชุมชนของพระสงฆ์ โดยผ่านกระบวนการด าเนินกิจกรรมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
ที่ผสมผสานหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาและหลักการพัฒนาเข้าด้วยกัน  จนสามารถเชื่อมโยง 
คุณธรรม ความสามารถ ทรัพยากรเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมที่ยั่งยืน
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เป็นกิจกรรมของประชาชนที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือช่วยเหลือกันและกัน ด้วยการประหยัด
และออมทรัพย์ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะสมบททุนร่วมกัน โดยอาศัยหลักการของสหกรณ์
เป็นส าคัญ ทั้งนี้ก็เพ่ือเป็นการสร้างนิสัยในการออมและน าเงินที่ออมไว้นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วย
การให้สมาชิกกู้ไปใช้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และแก้ปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินของครอบครัว 
การด าเนินงานกลุ่มให้ถูกต้องโดยอาศัยหลักการด าเนินงานจากการยึดม่ันในคุณธรรม ๕ ประการ คือ 
ความซ่ือสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และให้เกียรติกัน โดยสมาชิกจะ
ได้รับประโยชน์เท่าเทียมกัน สมาชิกกลุ่มจะมีการเรียนรู้เก่ียวกับการจัดกิจกรรมเป็นการปลู กฝังการมี
ส่วนร่วมในหมู่บ้าน เคารพในความคิดเห็นของผู้อ่ืนเกิดความร่วมมือร่วมใจกันในชุมชน โดยมีขั้นตอน 
คือ ศึกษาข้อมูล สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในทางเศรษฐกิจและสังคม  น ามาวิเคราะห์ข้อมูล 

                                                 
 ๔๒ศูนย์พัฒนาภาคเหนือ และคณะ, การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ี
สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง, โครงการการศึกษา, (ส านักงานคณะกรรมพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
๒๕๔๔), หน้า ๖–๗. 



๕๐ 

 

น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับผู้น าชุมชน เพ่ือให้ทราบสภาพปัญหา  ต่อจากนั้นจะมีการวางแผน
จัดต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ท าการรวมกลุ่มจัดต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ สู่การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของ
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 

จากการศึกษาเก่ียวกับแนวคิดกองทุนสัจจะออมทรัพย์ จะเห็นได้ว่า  กองทุนสัจจะออม
ทรัพย์ จะต้องมีการวางแผนเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์  โดยให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารและสมาชิกเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ ๒.๒ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

กรมการพัฒนาชุมชน, (๒๕๔๒, หน้า ๒๕). 

 

กองทุนหรือกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ได้มีนักวิชาการ
หลายท่านได้แสดงทัศนะไว้ว่า กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
หมายถึง กิจกร รมของประชาชนที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือ
ช่วยเหลือกันและกัน ด้วยการประหยัดและออม
ทรัพย์ร่วมกัน ใครมีความเดือนร้อนก็น าไปใช้เม่ือ
จ าเป็น โดยคิดดอกเบี้ยตามความเหมาะสมที่ตกลง
ร่วมกันของสมาชิกในกลุ่ม 

อารีย์ เชื้อเมืองพาน, (๒๕๔๒, หน้า ๘๒). 

 

องค์กรชุมชนประเภทหนึ่งที่คนในชุมชนเข้ามาร่วม
กัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะสมทบทุนร่วมกันโดย
อาศัยหลักการของสหกรณ์เป็นส าคัญ และแนวทาง
ดังกล่าวเป็นแนวทางหนึ่งที่ท าให้คนในชุมชนมีแหล่ง
เงินทุนเป็นของตนเอง 

ภราดร ปรีดาศักด์ิ, (๒๕๔๑, หน้า ๒๓๗). 

 

กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เป็นองค์กรธุรกิจขนาดเล็กใน
ระดับหมู่บ้ านหรือต าบล  ซ่ึงจัดต้ั งขึ้น  โดยกลุ่ ม
ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆ เพ่ือสร้างกระบวนการใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้เงินเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนา 

กุศล บุณยมาลิก และประพันธ์ ภู่สุดแสวง, 

(๒๕๔๑, หน้า ๗-๘). 

หลักการด าเนินงานจากการยึดม่ันในคุณธรรม ๕ 
ประการ คือ ความซ่ือสัตย์  ความเสียสละ ความ
รับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ  และให้เกียรติกัน 
โดยสมาชิกจะได้รับประโยชน์เท่าเทียมกัน  สมาชิก
กลุ่มจะมีการเรียนรู้เก่ียวกับการจัดกิจกรรมเป็นการ



๕๑ 

 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ปลูกฝังการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน  เคารพในความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนเกิดความร่วมมือร่วมใจกันในชุมชน 

พระสุบิน ปณีโต, (๒๕๕๔, หน้า ๑๕). 

 

ค าว่า “ออม” เวลาไปอธิบายแก่ชาวบ้านจะเอา
ธรรมะสอดแทรกได้ยาก แต่ถ้าใช้ค าว่า  “สะสม” 
แล้ว สามารถยกตัวอย่างจากแมลงผึ้งบ้าง หรือ จอม
ปลวกบ้างที่ค่อยๆ ออมน้ าหวานจากดอกไม้ จนได้
เป็นรังใหญ่ หรือมดปลวกที่ค่อยๆ คาบดินทีละน้อย 
มาสร้างเป็นจอมปลวกได้ และยังไปสอดคล้องกับ
หลักที่ว่า “อย่าหม่ินเงินน้อย อย่าคอยโชควาสนา” 

กรมพัฒนาชุมชน, (๒๕๔๑, หน้า ๑๒). 

 

การจัดต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์  เป็นแนวความคิดที่
ดัดแปลงผสมผสานระหว่างแนวคิดของสหกร ณ์
การเกษตรเครดิตยูเนียน และสินเชื่อเพ่ือการเกษตร 

ส านักงานกองทุนเพ่ือสังคม, (๒๕๔๕, หน้า 

๗). 

 

หลักคุณธรรม ใช้การออมทรัพย์เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนา ตนเ พ่ือให้ คนมี คุณธร รม ๕ ปร ะกา ร คือ 
ควา มซ่ือสั ตย์  ควา มเสีย สละ ความรับผิดชอบ 
ความเห็นอกเห็นใจกันและความไว้วางใจกัน 

อารีย์ เชื้อเมืองพาน, (๒๕๔๒, หน้า ๓๔). 

 

วัตถุประสงค์ของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ไว้ว่า 
๑. เพ่ือส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้จักการเก็บออม  
๒. เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่คนในชุมชนในการ 
ประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ  
๓. เพ่ือเสริมสร้างสวัสดิการต่างๆ ให้กับคนในชุมชน 
๔. เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคี
ของคนในชุมชน 

กรมการพัฒนาชุมชน, (๒๕๔๓, หน้า ๑๕–

๑๖) 

ให้คุณธรรม ความรัก ความสามัคคี และการปฏิบัติตามค า
สอนพุทธศาสนากลับมาสู่ใจของชุมชน 

ส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน, 

(๒๕๕๖, หน้า ๓๐). 

 

การด าเนินของกลุ่มที่ได้ยึดหลักการและแนวทาง
ของกลุ่มการพัฒนาชุมชน มีความรู้  ความเข้าใจใน
แนวทางที่ถู กต้องแบบค่อยเป็ นค่อย ไป  ร่ วมกัน
เรียนรู้ สร้างนิสัยรักการออมให้เกิดขึ้นเป็นนิสัย  ยึด

ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ (ต่อ) 
 



๕๒ 

 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ม่ันในคุณธรรม ๕ ประการ จะท าให้กลุ่มออมทรัพย์ 
มีระบบบริหารจัดการที่เข้มแข็ง สมาชิกเข้าใจและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่ม เกิดระบบบริหาร
จัดการแบบ ธรรมาภิบาล สามารถเป็นต้นแบบที่
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีตามวิถีพอเพียง 

ส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน, 

(๒๕๕๖,หน้า ๒๓). 

 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของสมาชิก กลุ่มออมทรัพย์จึงต้องส่งเสริมสมาชิกใน
การพัฒนาอาชีพให้เกิดรายได้ โดยกลุ่มมีบทบาท
ด้านการสนับสนุนเงินทุน รวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกมี
ที่อยู่อาศัยม่ันคง 

ฐิราวุฒิ เสนาค า, (๒๕๔๐, หน้า ๒๗). 

 

๑. โครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณะและช่องทางการ
สื่อสาร  
๒. กระบวนการส าคัญของกลุ่ม  
๓. ภาวะผู้น าและผู้น ากลุ่ม  
๔. ความคิดของคนในกลุ่ม  
๕. ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสถาบัน  
๖. ส านึกความเป็นกลุ่มและขนบธรรมเนียมแห่งการ
แบ่งปัน  

ศูนย์พัฒนาภาคเหนือ และคณะ, (๒๕๔๔, 

หน้า ๖–๗) 

 

กระแสการ เปลี่ ยนแปลงของสังคม  โดยเฉพา ะ
กระแสชี วจิต  ส่งผลให้ผลผลิ ตของชุมชนเป็นที่
ต้องการของตลาดและผู้บริโภค 

 

  

๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 

 ชุมชนเข้มแข็งเป็นมโนทัศน์ที่ค่อนข้างใหม่ในแวดวงวิชาการของสังคมไทยหากย้อนกลับไป
ดูเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวกับการพัฒนาสังคม หรือการพัฒนาประเทศ หรือการพัฒนาชุมชน เม่ือ
ประมาณก่อนทศวรรษปัจจุบันจะไม่พบศัพท์ “ชุมชนเข้มแข็ง” โดยตรง แม้ว่าในการน าเสนอแนวคิด
เก่ียวกับชุมชนหรือผลการวิจัยเก่ียวกับชุมชนมักจะมีนัยเก่ียวกับความเข้มแข็งของชุมชนปรากฏอยู่
บ้าง เช่น ความเป็นปึกแผ่นของชุมชน ความร่วมมือร่วมใจ ความสุข ความเอ้ืออาทร ความเป็นอยู่
แบบพอมีพอกิน เป็นต้น มีความเป็นไปได้ที่ว่า การสร้างค าว่า “ชุมชนแข็งแข็ง” จะน าไปสู่การสร้าง

ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ (ต่อ) 

 



๕๓ 

 

แบบอุดมคติแบบใหม่ของชุมชนขึ้นมา คือชุมชนถูกแบ่งขั้วออกเป็นชุมชนเข้มแข็ง และชุมชนที่อ่อนแอ 
ซ่ึงอาจเป็นการสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนให้แตกต่างกัน 

๑) ความหมายของเศรษฐกิจชุมชน 
 เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง พฤติกรรมของชุมชนในการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือสนองตอบ

ความต้องการของชุมชน โดยเศรษฐกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลหรือองค์กรชุมชน  หรือเอกชน

ร่วมกิจการ ช่วยกันด าเนินงานด้วยตนเองทั้งหมด หรือบางส่วนโดยประสานท างานกับ  พหุภาคีและ

ผู้คนในท้องถิ่น มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมช่วยเหลือการผลิต การตลาด ทุน

การจัดการร่วมกันในเรื่องเก่ียวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  การค้าขาย  การบริการ  การ

ท่องเที่ยว การพัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพ่ือมุ่งให้เกิดรายได้ ส่งผลต่อบุคคล ครอบครัวและ

ชุมชน๔๓ 

 ค าจ ากัดความในเรื่อง เศรษฐกิจชุมชนโดยตรงเพราะเห็นว่าจะเป็นเพียงข้อความหนึ่ง  ที่

ท าให้ผู้คนพยายามจ าความหมาย มากกกว่าที่จะพยายามท าความเข้าใจ  ดังนั้นในที่นี้จึงใช้วิธี ต้ังเป็น

ประเด็นเพ่ือตอบค าถาม ให้เกิดความเข้าใจในศัพท์ เพ่ือจะได้หลีกเลี่ยงการจ า  โดยได้ต้ังเป็นประเด็น

ในลักษณะเป็นกรอบแนวคิดของเศรษฐกิจชุมชน๔๔  

 ค าว่า “ชุมชน” นั้นจะประกอบไปด้วย ครอบครัวหลายๆ ครอบครัวท่ีเข้ามารวมอยู่ใน 

บริเวณเดียวกัน หรือก่อต้ังเป็นชุมชนในพ้ืนที่เดียวกัน ซ่ึงอาจจะเรียกเป็นละแวกบ้าน หรือหย่อมบ้าน  

หรือหมู่บ้านก็ได้ความเป็นชุมชนไม่จ ากัดเฉพาะขอบเขตของหมู่บ้านเท่านั้น แต่อาจจะรวมถึงลักษณะ

เครือข่ายของความสัมพันธ์ท่ีกว้างขวางทั้งระบบอุปถัมภ์และแบบเครือญาติด้วย  

 ส่วนค าว่า “เศรษฐกิจ” เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับการผลิต การบริ โภค และการกระจาย
ผลผลิตโดยผ่านกระบวนการซ้ือขายแลกเปลี่ยนผลผลิตซ่ึงกันและกัน  และมีการใช้สื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนดังนั้นค าว่า “เศรษฐกิจชุมชน” จึงหมายถึง ระบบเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น  หรือชุมชนที่มี
ลักษณะเป็นองค์รวม ซ่ึงไม่ได้มีแต่เพียงมิติทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นตัวเลขของรายได้ รายจ่าย การผลิต 

                                                 
 ๔๓ภัทรธิรา ผลงาม, แนวทางการวิจัยชุมชน, (เลย : สถาบันราชภัฏเลย, ๒๕๔๘), หน้า ๓๔. 

 ๔๔มงคล ด่านธานินทร์, เศรษฐกิจชุมชนเชิงระบบ : หลักการและแนวการปฏิบัติในเศรษฐกิจชุมชน
พ่ึงตนเอง : แนวความคิดและยุทธศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครอง , ๒๕๔๑), 
หน้า ๒๑. 



๕๔ 

 

และการบริโภคเท่านั้น แต่จะเป็นระบบเศรษฐกิจที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม วัฒนธรรม        มี
ความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และรวมถึงการมีระบบคุณค่าเข้าไปด้วย๔๕ 

 เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลหรือองค์กรชุมชน หรือเอกชนร วมกิจการ
และ/หรือชวยกันด าเนินงานด้วยตนเองทั้งหมดหรือบางส่วนหรือรับช่วงงานไปท าจากเอกชนหรือ     
กลุมองคกรอ่ืน โดยการประสานท างานกับพหุภาคี กับหนวยงานหรือเอกชน และผู คนในทองถิ่น   มี
การใชภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมช วยเหลือการผลิต การตลาด ทุน การจัดการ
รวมกันในเรื่องเก่ียวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การคาขาย การบริการ การทองเที่ยวการ
พัฒนาสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น เพ่ือมุงใหเกิดรายได้สงผลตอคน ครอบครัว ชุมชน๔๖ 
 เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง การสร้างคนให้มีความสามารถในการเรียนรู้  เพ่ือจะได มี
ความรูความสามารถในการผลิต การแปรรูป การบริหารการจัดการในการประกอบอาชีพในภายภาค
หนา และท าให้ชุมชนมีความสามารถ สร้างงานแลกเปลี่ยนผลผลิต มีรายไดม่ันคง มีการออม       มี
การน ารายไดและเงินออมไปลงทุนในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างรายไดและการออมเพ่ิมขึ้น๔๗ 
 เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง การประกอบสัมมาชีพของชาวบานที่เน้นการร่วมมือกันในรูป
กลุ่มกิจกรรมการเกษตรต่อเนื่องการเกษตรและนอกภาคการเกษตรในระดับครอบครัว  เพ่ือพอกิน
พอใช้จากนั้น กิจกรรมลักษณะกลุ่มอาจขยายตัวสู่ระดับชุมชน และสู ภูมิภาคในอนาคต ในการนี้ได
เน้นจัดหมายเพ่ือให้คนมีความสุขและชุมขนเข้มแข็ง ซ่ึงเม่ือพิจาณาภาพรวมของประเทศจะช วยให
สังคมไทยอยูรอดปลอดภัยพรอมจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอนาคต๔๘ 
  เศรษฐกิจชุมชน ตัวน าที่ท า ให้ชุมชนเข มแข็งน า ไปสู การเรียนรู และสร้างเสริ ม
วัฒนธรรมของชุมชนหลายประการคือ๔๙ 
 จากการทบทวนเอกสารผู้วิจัยพิจารณาว่า  เศรษฐกิจชุมชนสามารถสร้างชุมชนให้
เข้มแข็งเกิดการเรียนรู้มีภูมิคุ้มกันในตัวเองไม่ต้องรอคอยการช่วยเหลือจากภาครัฐ ชาวบ้านในชุมชน 

                                                 
๔๕Kemp, Jeremy, “The Dialectics of Village and State in Modern Thailand”, Journal of 

Southeast Asian Studies, 22 (2), 1991, : 312-326. 
 ๔๖กรมการพัฒนาชุมชน, ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง , (กรุง เทพมหานคร : กระทรวง 
มหาดไทย, ๒๕๔๗), หน้า ๒๑. 
 ๔๗กองฝกอบรม กรมการพัฒนาชุมชน, แนวทางการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงมหาดไทย, 
๒๕๕๐), หน้า ๒๕. 
 ๔๘คณะท่ีปรึกษาฝายเศรษฐกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองและ
ยุทธศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย, ๒๕๔๑), หน้า ๖๓. 
 ๔๙โสภณ สุภาพงศ์, การจัดการด้านพลังงานเพ่ือลดผลเสียหายต่อเศรษฐกิจไทย, (กรุงเทพมหานคร : 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๒๕๔๑), หน้า ๑๘-๑๙. 



๕๕ 

 

สร้างการงานที่อยู่นอกเหนืออาชีพหลักเป็นรายได้เสริม เกิดความเป็นอยู่ที่ ดีทั้งทางด้านกายภาพ มี
ศูนย์เด็กเล็กสวัสดิการ ที่คนในชุมชนเข้าถึงเป็นความแข็งแรง ชาวบ้านมีการบริหารจัดการ  โดยการมี
ส่วนร่วมในเรื่องนั้นๆ เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ คิดท าลงมือปฏิบัติเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ 
 ๑) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตองหากิจกรรมหรือตัวน าที่ เป็นการพัฒนา
ศักยภาพของคน และเก่ียวของกับความเป็นอยูของเขาใหมากที่สุดซ่ึง “เศรษฐกิจชุมชน” จะเป็น 
ค าตอบที่เหมาะสมที่สุด ถาถามวาการประกอบธุรกิจตองมีปจจัยอะไรบาง ค าตอบคืออย างน้อยต้องมี 
๖ อย่างได้แก่ การตลาด การจัดการทุน ข้อมูล แรงงาน และวัตถุดิบทั้งหมดนี้ชนบทไม มีอะไรเลย
นอกจากแรงงาน ส าหรับการตลาดการจัดการตลาด การจัดการ ทุน ขอมูลและวัตถุดิบมีบ างไมมีบาง 
แตถามีภาคธุรกิจไปชวยชุมชนใหเกิดธุรกิจ (Partnership) ชวยเรื่องการตลาด การจัดการและทุน 
โดยเริ่มต้นให้ชุมชนลงมือด าเนินการเป็นเจ าของเองต้ังแต  คิด ท า บริหารจัดการและแบ งปนผล 
ประโยชน์ซ่ึงจะท าใหเกิดการเรียนรู้การจัดการ และการตลาดอยางเป็นระบบได้ซ่ึงน าไปสู่การศึกษา 
การเรียนรูนอกระบบตามธรรมชาติ กระบวนการกลุ มในการท าการเลี้ยงชีพร วมกันอย างเปดเผย   
โปรงใสจะท าใหเกิดการเน้นอาชีพที่สุดจริตและมีการควบคุมจริยธรรมของกลุ มกันเองและเม่ือ
เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งก็จะน าไปสู่การพัฒนาในเรื่องอ่ืนๆ โดยอัตโนมัติ เชนเรื่องสังคมวัฒนธรรม    
สิ่งแวดลอมและที่ส าคัญ ชุมชนมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีรายได มักจะแบงรายได ๒ ถึง ๓ เปอร เซ็นต
มาสนับสนุนเรื่องสังคม เชน ศูนย เด็กเล็กน าเงินไปพัฒนาทางด้านโภชนาการของชุมชนพัฒนา
การศึกษา หรือใชส าหรับช วย เหลือคา เจ็บปวยของคนในชุ มชน เป็นต้นทั้งหมดจะช วยทา ง              
ดานจริยธรรมใหเกิดขึ้นด้วย ในขณะเดียวกันก็สามารถใชกระบวนการเศรษฐกิจมาสนับสนุนบทบาท
สตรีไดดวย เพราะมีหลายกลุมที่สตรีเข้ามามีบทบาทในการจดการด าเนินธุรกิจ ฉะนั้นเศรษฐกิจชนบท
จะเป็นตัวการท าใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูและน าไปสูการพัฒนาด้านวัฒนธรรมและจริยธรรมชุมชน
อ่ืนๆ อยางตอเนื่องอีกหลายประการ  
 ๒) ธุรกิจชุมชนที่เกิดขึ้นมีหลายตัวอยาง เชน การมีกลุมแมบานรวมตัวกัน ต้ังปั้มน้ า มัน 
ซ่ึงบริษัทบางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ชวยเรื่องทุน การตลาด และใหมีการเรียนรู  การจัดการ  
ก็สามารถขยายไปเปิดเป็น ร้านค้า ร้านอาหารต่อเนื่องไปได้ หรือการต้ังร านคาขนาดเล็กในชุมชน        
สินคาเกษตรก็มาขายได หรือการท าอุตสาหกรรมในครัวเรือนต้องมีคนไปช วยฝกอบรมมีเงินทุนซ่ึง
ธนาคารออมสินอาจจะเขาไปสนับสนุนด้านเงินทุนได 
 ๓) ในการท าเรื่องเศรษฐกิจชุมชน ถาใหชาวบ้านร่วมกับธุรกิจเอกชนท าจะเกิดได้และ
ต่อเนื่องเพราะมีมุมมองใกล้เคียงกัน โดยรัฐควรจะท าในเรื่องการจัดเวที ในเรื่องปจจัยดานระบบภาษี 
การคลังทองถิ่น รายไดทองถิ่นเพ่ือใหทองถิ่นแข็งแรง 
 ๔) สิ่งที่รัฐควรท า คือ สร้างระบบจูงใจเพ่ือให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่จะกระจายสู
ภูมิภาคมีความสัมพันธกับเศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงจะตองศึกษาว าหากอุตสาหกรรมไปต้ังในชุมชนแล ว 



๕๖ 

 

สามารถพัฒนาชุมชน โดยเสริมความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนใหเจริญควบคูกันไป มีมาตรการจูงใจ
ใดบางอะไรเก้ือหนุนอะไรที่จะให้ภาคธุรกิจเอกชนเขามามีสวนรวมมากขึ้นสรุป การสร้างความเข มแข็ง
ของชุมชนจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยเศรษฐกิจของชุมชนเป็นตัวน าและจะน าไปสู่การพัฒนาในเรื่องอ่ืน ๆ 
ตอไปได เศรษฐกิจของชุมชนที่จะสร้างการเรียนรูและการพัฒนาคนไดจะตองริเริ่มโดยชุมชนบริหาร
การจัดการโดย ชุมชนเป็นเขาของและแบงปนผลก าไรสวนหนึ่เพ่ือพัฒนาชมชน โดยภาคธุรกิจเอกชน
เนนการรวมคารวมทุน (Partnership) ในสวนประกอบของการด าเนินธุรกิจที่จ าเป็น อันได้แก่ การหา
ตลาด การเสริมทักษะ การบริหารจัดการ หรือการสนับสนุนด้านเงินทุน โดยภายนอกซ่ึงอาจจะเป็น
ภาครัฐหรือธุรกิจหรือองค์กรพัฒนาเอกชนจะเป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุนด้านปัจจัยและองค์ประกอบ 
ตลอดจนการเสริมสร้างโอกาสใหการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเกิดขึ้น  และเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เช่น 
มาตรการดานภาษี 
 เศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจพ้ืนฐาน  หมายถึง เศรษฐกิจที่ค านึงถึงการทะนุบ ารุง
พ้ืนฐานของตัวเองให้เข้มแข็ง ทั้งทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจพ้ืนฐานของ
สังคมคือชุมชน๕๐ 
 นักวิชาการได้อธิบาย “ความหมายของชุมชน” ไว้อย่างกว้างขวาง ซ่ึงผู้วิจัยได้คัดเลือก
เพ่ือน ามาประกอบการศึกษาในครั้งนี้ ดังนี้ 
 ชุมชน หมายถึง กลุ่มชนที่มีวิถีชีวิตเก่ียวพันกัน และมีการติดต่อสื่อสารเก่ียวข้องกันอย่าง
เป็นปรกติต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการอยู่ในพ้ืนที่ร่วมกัน หรือการมีอาชีพร่วมกัน หรือการประกอบ
กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน หรือการมีวัฒนธรรม ความเชื่อ หรือ ความสนใจร่วมกัน๕๑ หมู่ชน
ชุมชนที่รวมกันอยู่เป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันมีผลประโยชน์ร่ วมกัน กลุ่ม
คนหรือบริเวณที่กลุ่มคนนั้นๆ อยู่รวมกันได้ทั้งๆ ที่แต่ละคนมีความแตกต่างกัน หรือความหลากหลาย
ในชุมชนนั้น เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น๕๒ เป็นต้นหรืออีกอย่างหนึ่ง ชุมชน คือ การที่คนจ านวนหนึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีความเอ้ือ
อาทรต่อกัน มีความพยายามในการกระท าอะไรร่วมกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันในการกระท า  และร่วม
รวมถึงมีการติดต่อสื่อสาร (Communicate) ร่วมกัน  

                                                 
 ๕๐ประเวศ วะสี, เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม  แนวทางพลิกฟ นเศรษฐกิจสังคม, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพหมอชาวบาน, ๒๕๔๑), หน้า ๔๓-๔๔. 
 ๕๑ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, ข้อเสนอค าจ ากัดความ. ในประชาสังคม : ทรรศนะนักคิดในสังคมไทย, 
(กรุงเทพมหานคร : มติชน, ๒๕๔๐), หน้า ๑๖๑. 
 ๕๒เฉลียว บุรีภักดีและคณะ, ชุดวิชาวิจัยชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร์.พร้ินต้ิง แมสโปรดักส์, 
๒๕๔๕), หน้า ๔๔-๔๕. 



๕๗ 

 

 นอกจากนี้ชุมชนอาจมีลักษณะทางกายภาพที่กว้างขวางออกไปและหลากหลาย  เช่น 
ชุมชนสงฆ์ ชุมชนครอบครัว ชุมชนในที่ท างาน(หรือบางกรณีเรียกว่าสโมสร  เช่น สโมสรครู สโมสร
ทหาร ต ารวจ หรือ สโมสรไลออนส์จังหวัด เป็นต้น) ชุมชนวิชาการ (Academic Community) ชุมชน
ทางอินเตอร์เน็ต หรือชุมชนทางอากาศ ที่เรียกว่า วิทยุชุมชน โดยการรวมตัวใช้วิทยุติดต่อสื่อสารกัน 
เช่น รายการวิทยุชุมชนร่วมด้วยช่วยกัน๕๓ เป็นต้น 
 นอกจากนี้ชุมชนที่แท้ (True Community) เป็นลักษณะของการที่ผู้คนหันหน้าเข้าหากัน 
เพ่ือเผชิญกับปัญหา หรือแรงกดดันจากสังคมภายนอก หรือจากความต้ังใจในความปรารถนาร่วมกัน
ของคนในสังคม (Community by Design) ว่าต้องการให้ชุมชนของตนเป็นเช่นไร  โดยความเป็น
ชุมชนที่แท้จริงนั้นย่อมด าเนินไปบนพ้ืนฐานของความรัก ความเอ้ืออาทรกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง รู้จักใจกว้างยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย ซ่ึงเป็นคุณค่าหลักของระบอบ
ประชาธิปไตยและความเป็นพลเมือง๕๔ 
 ดังนั้น ชุมชน จึงหมายถึง องค์กรทางสังคมประเภทหนึ่ง เกิดจากกลุ่มบุคคลหลายๆกลุ่ม
มารวมกันอยู่ในอาณาเขตและภายใต้กฎหมายหรือบังคับเดียวกัน อาจมีเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์หรือศาสนา
เดียวกัน โดยมีปฏิสัมพันธ์กัน มีการสังสรรค์กัน มีความใส่ใจร่วมกันและมีผลประโยชน์คล้ายๆกัน  และ
มีแนวพฤติกรรมเป็นอย่างเดียวกัน  เช่น ภาษา  ขนบธรรมเนียม ประเพณี เป็นต้น นักวิชาการได้
อธิบาย “ความหมายของการพัฒนาชุมชน” ไว้อย่างกว้างขวาง ซ่ึงผู้วิจัยได้คัดเลือกเพ่ือน ามาประกอบ
การศึกษาในครั้งนี้ ดังนี้ 
 ส่วน การพัฒนาชุมชน คือ การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของชุมชนจากสภาพที่เป็นอยู่ 
(สภาพที่ไม่พึงปรารถนา ไม่ดีงาม) ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้  (สภาพที่พึงปรารถนา  ที่ดีงามหรือที่
เจริญ) กล่าวคือ เป็นการจงใจก่อให้เกิดความ เปลี่ยนแปลงขึ้นในชุมชน  เพ่ือเปลี่ยนแปลงสภาพ
ส่วนประกอบต่างๆ ในชุมชน จากสภาพที่ไม่พึงปรารถนาไปสู่สภาพที่พึงปรารถนาอันเป็นเป้าหมายที่
ชุมชน ต้ังไว้ การ พัฒนาชุมชนซ่ึง เป็น การ เปลี่ ยนแปลงชุมชน โดย มีกา รวา งแผน  (Planned 
Community Change)๕๕ หรือองค์การทางสังคมอย่างหนึ่ง ที่มีอาณาเขตครอบคลุมท้องถิ่นหนึ่ง และ
ปวงสมาชิกสามารถบรรลุถึงความต้องการพ้ืนฐาน ส่วนใหญ่ได้และสามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ใน
ชุมชนของตนเองได้ 

                                                 
 ๕๓ประเวศ วะสี, ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสังคม และศีลธรรม, พิมพ์คร้ัง ท่ี 
๒, (กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบ้าน, ๒๕๕๔), หน้า ๓๕-๓๖. 
 ๕๔อนุชาติ พวงส าลี, ขบวนการประชาสังคมไทยความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง , พิมพ์คร้ัง ท่ี ๒ 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซนเตอร์ จ ากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๒๙๔. 
 ๕๕สัญญา สัญญาวิวัฒน์, การพัฒนาชุมชน, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช , 
๒๕๕๓), หน้า ๓. 



๕๘ 

 

 ดังนั้น การพัฒนาชุมชน จึงหมายถึง การสร้างชุมชนให้เจริญขึ้นโดยอาศัยความรู้
ความสามารถของประชาชน รัฐ และองค์กรทางสังคมต่างๆ ซ่ึงการพัฒนาชุมชนนี้เป็นกระบวนการอัน
เป็นวิธีการ และยังเป็นทั้งโครงการหรือแผนงานอีกทั้งขบวนการอยู่ในตัว ซ่ึงในหลักการดังกล่าวก็เพ่ือการ
พัฒนาให้คนในชุมชน มีคุณภาพในการด ารงชีวิตอยู่ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และสังคม 

๒) ความหมายของชุมชนเข้มแข็ง 
 นักวิชาการได้อธิบาย “ความหมายของชุมชนเข้มแข็ง” ไว้อย่างกว้างขวาง ซ่ึงผู้วิจัยได้
คัดเลือกเพ่ือน ามาประกอบการศึกษาในครั้งนี้ ดังนี้ 

 ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง ชุมชนที่สามารถก าหนดอนาคตของตนเอง ทั้งทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสุขภาพ และได้
เสนอให้พิจารณา ความเข้มแข็งของชุมชน ในแง่มุมของสิทธิชุมชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงมีส่วนสนับสนุนให้ชุมชนมีอ านาจในการตัดสินใจโดยชุมชนเอง
อ านาจการตัดสินใจของชุมชนถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่ง ที่ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ดังนั้นจ าเป็นที่ชุมชนต้องรู้ถึงสิทธิของตนเองที่มีอยู่ตามกฎหมายและการน ามาใช้เพ่ือพิทักษ์สิทธิ์ของ
ตนเอง เช่นใน 
 มาตรา ๔๖ รับรองสิทธิของบุคคลซ่ึงรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิมในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 มาตรา ๕๖ กล่าวถึง สิทธิของบุคคลในการมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชน “ในการบ ารุงรักษา
และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ” 
 มาตรา ๕๙ กล่าวถึงสิทธิของบุคคลที่จะได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการด าเนินการ
โครงการ หรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัย  คุณภาพชีวิตหรือ
ส่วนได้เสียส าคัญใดที่เก่ียวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น  และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่อง
ดังกล่าว 
 มาตรา ๘๐ ก าหนดไว้ในแนวนโยบายแห่งรัฐว่า  รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว
และความเข้มแข็งของชุมชน๕๖ 

 นอกจากนี้ชุมชนที่เข้มแข็ง ยังหมายถึงชุมชนที่มีลักษณะดังนี้๕๗ 

                                                 
 ๕๖กิตติศักด์ิ ปรกติ และมาลี พฤกษ์พงศาวลี, สิทธิมนุษยชนในมุมของนิติศาสตร์ไทย, บทความพิเศษ
, (จดหมายข่าวสิทธิมนุษยชน ฉบับท่ี ๕ พฤษภาคม – สิงหาคม, ๒๕๔๔), หน้า ๕–๑๓. 



๕๙ 

 

 ๑) ชุมชนที่มีสภาพรวมกันเป็นปึกแผ่นอย่างแน่นแฟ้นในทางกายภาพหรือรูปธรรมคือ 
สมาชิกของชุมชนมีศักยภาพ มีการพ่ึงพาอาศัยและร่วมมือกันในกิจกรรมต่างๆ ทั้งของส่วนตัวและ
ส่วนรวม ทัง้ด้านอาชีพ วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม การพัฒนาชุมชน การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน ฯลฯ ในทางจิตวิญญาณ คือ สมาชิกของชุมชนมีค่านิยม ความเชื่อต่อสิ่งสูงสุดอย่างใดอย่างหนึ่ง
ร่วมกันและรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีความรู้สึกผูกพันกับชุมชนและสมาชิกในชุมชน มี
ความรักใคร่สามัคคี เอ้ือเฟ้อเผื่อแผ่ ให้ความช่วยเหลือแบ่งปันระหว่างกัน 
 ๒) ชุมชนมีศักยภาพที่พ่ึงพิงตนเองได้ในระดับที่สูง โดยที่ทุนแรงงานทรัพยากรเพ่ือการยัง
ชีพพ้ืนฐานของครอบครัวตนเอง แม้จะมีการพ่ึงพิงภายนอกก็อยู่ ในลักษณะที่ชุมชนมีอ านาจใน  การ
จัดการ การเลือกสรรการตัดสินใจต่อสว่นรวมสูง ไม่ว่าด้านอาชีพ การศึกษา การกินอยู่ ประเพณีการ
รักษาพยาบาล 
 ๓) ชุมชนที่สามารถควบคุมและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่โดย
อาศัยอ านาจ ความรู้ และกลไกภายในชุมชน  ก าหนดแนวทางของการแก้ปัญหาโดยอาศัย  ความ
ร่วมมือภายในชุมชนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
 ๔) ชุมชนที่พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ สร้างภูมิ
ปัญญาของตนเองในด้านต่างๆ  ทั้งเศรษฐกิจ การบริหารจัดการ การครองวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยี 
ฯลฯ มีผลให้ชุมชนมีความรู้ความสามารถที่พัฒนาตนเองและถ่ายทอดความรู้นั้นได้อย่างต่อเนื่อง 
 ชุมชนเข้มแข็ง จึงหมายถึง ชุมชนที่สมาชิกในชุมชนมีพ้ืนฐานของความมีจิตส านึกที่
ต้องการจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  ที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วย ความ
สามัคคี สามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหา ทางเลือก และตัดสินทางเลือกน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จ 
พัฒนาไปสู่การแก้ไขปัญหาอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนท าให้ชุมชนมีความสามารถที่ พ่ึงตนเองได้และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ความเข้มแข็งของชุมชนเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสามารถของแต่ละชุมชนที่รวมตัว
กันของคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือในชนบทท้ังที่รู้จักกัน โดยมีพ้ืนฐานของความมีจิตส านึกที่
ต้องการจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน  มีความสมาน
สามัคคี มีความรัก มีน้ าใจ มีความเอ้ืออาทรต่อกันโดยไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น  ฐานะ สามารถที่จะ
วิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ทางเลือก และตัดสินทางเลือกน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จ  พัฒนาไปสู่
การแก้ไขปัญหาอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ท าให้ชุมชนมีความสามารถที่พ่ึงตนเอง อย่างมีศักด์ิศรี       มี
ความภูมิใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

                                                                                                                                            
 ๕๗อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์, ภาพการศึกษากับชุมชน : กรอบแนวคิดและข้อเสนอ
ในการศึกษาวิจัย, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๔), หน้า ๑๑. 



๖๐ 

 

 ได้มีนักวิชาการบางท่านเสนอไว้ว่า ความเข้มแข็งของชุมชนจึงเปรียบประดุจภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม ซ่ึงมีส่วนประกอบที่ส าคัญ ๓ ประการเข้ามาผนวกกัน  ได้แก่ (๑) ธรรมะ (๒) การเรียนรู้    
(๓) การจัดการ องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบทั้ง ๓ นั้น มีพลังมาก กล่าวคือ ธรรมะ การเรียนรู้
และการจัดการ แต่ละองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งยังไม่เพียงพอที่จะเผชิญกับความยากของปัญหา
แต่เม่ือทั้ง ๓ เข้ามาผนวกกัน ศักยภาพอันสูงส่งจึงเกิดขึ้น  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเป็น
เครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ  กล่าวคือ เรื่องความ
เข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งยวดต่ออนาคตของประเทศ
ควรที่ทุกฝ่ายในสังคมจะศึกษาให้เข้าใจและรณรงค์เคลื่อนไหวให้เกิดเป็นทิศทางและกระแสสังคมจะ
ขับเคลื่อนนโยบายและการกระท าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนทรัพยากรทั้งของ
รัฐและเอกชน มีมากเกินพอที่จะสนับสนุนให้ชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง แต่ทรัพยากรเหล่านี้
ใช้ไปอย่างกระจัดกระจายไม่เป็นระบบและไม่มีจุดรวมที่จะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน  การใช้
ทรัพยากรอย่างเป็นระบบจะสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน  ซ่ึงประเวศ วะสี 

ได้เสนอแนวทางปฏิบัติไวดั้งนี้๕๘ 
 ๑) ส ารวจชุมชนและเครือข่าย 
 ๒) ส่งเสริมและขยายตัวของเครือข่ายชุมชน 
 ๓) สร้างศูนย์วิชาการเบ็ดเสร็จ 
 ๔) เชื่อมต่อการค้าขาย 
 ๕) สื่อเพ่ือสังคม 
 ๖) ปรับวิธีการงบประมาณและต้ังกองทุนเพ่ือชุมชน 
 ๗) ออกกฎหมาย 
 ๘) การฝึกอบรม 
 ๙) การวิจัยและประเมินผล 
 ความเข้มแข็งของชุมชนในทัศนะของประเวศ วะสี ควรส่งเสริมให้ชุมชนชนบทมีความ
เข้มแข็ง คือ มีเบญจขันธ์ ได้แก่ 
 ๑) จิตใจมีธรรมะ ขยัน หม่ันเพียร และสันโดษ 
 ๒) แบบแผนการผลิตเป็นผลิตแบบเพ่ือกันเอง เป็นเกษตรกรผสมผสาน 
 ๓) สมดุลกับธรรมชาติแวดล้อม 
 ๔) พ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ ไม่ต้องพ่ึงพาภายนอก 

                                                 
 ๕๘ประเวศ วะสี, บทสัมภาษณ์ในประชาสังคม  : ทรรศนะนักคิดในสังคมไทย , พิมพ์คร้ัง ท่ี ๒
(กรุงเทพมหานคร :ส านักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๔), หน้า ๓๖. 



๖๑ 

 

 ๕) มีวิถีชุมชน มีสถาบันครอบครัว วัด และวัฒนธรรมชุมชนแห่งการช่วยเหลือพ่ึงพากัน 
 อย่างไรก็ตามชุมชนชนบทจะพัฒนาความรู้ความสามารถจากความรู้ เดิมที่ เรียกว่า ภูมิ
ปัญญาชาวบ้านหรือปรีชาญาณท้องถิ่นผสมเข้ากับกลวิธีที่ส า คัญในการพัฒนาอย่ างสมดุลและมี
ประสิทธิภาพ นอกเหนือจากชุมชนให้องค์กรพัฒนาเอกชนมีบทบาทมากขึ้น  เพราะองค์กรเหล่านี้ เข้า
ไปสู่ชุมชน โดยเคารพชุมชน ต้องอ่อนน้อมเพราะว่าไม่มีอ านาจ และการที่ประชาชนจัดต้ังกันเองเป็น
กลุ่ม ๗ - ๒๐ คน พบปะกันสม่ าเสมอทุกสัปดาห์ศึกษาค้นคว้าแล้วมาแลกเปลี่ยนกันในเรื่องความรู้ 
ความดี และการน าความรู้และความดีนั้นมาท าให้สังคมและชุมชนมีสันติภาพและพัฒนากลุ่ มดังกล่าว
ไม่แสวงหาประโยชน์และอ านาจ เชื่อมโยงกันอย่างที่ไม่มีลักษณะบังคับบัญชา  แต่เป็นความเชื่อม
สัมพันธ์เชิงกัลยาณมิตร การไม่แสวงอ านาจและผลประโยชน์จะท าให้ขบวนการนี้ยั่งยืน  การเสนอให้
ประชาชนรวมตัวกันเป็นกลุ่มและองค์กรย่อยๆ เพ่ือช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกแต่ละ
คน กลุ่มและองค์กรเหล่านี้อาจปรากฏในรูปชุมชนหมู่บ้าน องค์กรพัฒนาเอกชน  หรือกลุ่มทางปัญญา 
ความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่มเป็นแบบเท่าเทียมกัน การลดอ านาจและหน้าที่ของรัฐแล้ว
เอาอ านาจและหน้าที่นั้นกลับคืนมาที่องค์กรเหล่านี้ ดังค ากล่าวท่ีว่า “ความเข้มแข็งจากภายในหมู่บ้าน
นั้นต่างหากที่จะท าให้ก าลังของพวกเขาขึ้นมาเสมอกับปัจจัยภายนอกอ่ืนๆพอที่ จะเจรจาตกลงร้องขอ

ต่อรองได้อย่างมีศักด์ิศรี”๕๙ 
๓) การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ และมีความสุข 

 ชุมชนที่เข้มแข็งเป็นชุมชนที่สามารถพ่ึงตนเองได้ และสามารถแก้ปัญหาได้ทุกชนิดทั้ง
เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การเมือง และสุขภาพ ได้จากภายในชุมชนเองดังกล่าว

นี้ นักวิชาการได้กลา่วถึง ชุมชนเข้มแข็ง ว่ามีลักษณะส าคัญ ดังนี้๖๐ 
 ๑) มีจิตส านึกชุมชน  หรือเป็นชุมชนที่มีจิตวิญญาณ คือ สมาชิกส านึกว่า ตนเองเป็น
เจ้าของชุมชน มีความต้ังใจที่จะเข้าร่วมรับผิดชอบปัญหาต่างๆ กับบุคคลอ่ืนๆ อย่างเท่าเทียมกันและ
มิตรภาพ ยอมรับในศักยภาพของกันและกันและยอมรับในความแตกต่างหลากหลายระหว่างสมาชิก 
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกัน เป็นต้น 
 ๒) มีจิตวิญญาณชุมชน คือ การที่สมาชิกมีความจงรักภักดีต่อชุมชน เสียสละท างานเพ่ือ
ชุมชน หวงแหนชุมชน มีสิ่งยึดเหนี่ยวร่วมกัน เช่น วัด เครือญาติ หรือความสัมพันธ์ทางสังคมแบบต่างๆ 
ท าให้ชุมชนมีชีวิตจิตใจเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่ง ความมีจิตวิญญาณชุมชน  ท าให้เกิดความปิติ 
ความสุขอย่างล้นเหลือ และเกิดพลังอย่างมโหฬาร เป็นพลังเยียวยาที่ท าให้คนและชุมชนมีความสุข 

                                                 
 ๕๙พรพิไล เลิศวิชา, วัฒนธรรมไทยกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม , (กรุงเทพมหานคร :
ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๑๑. 
 ๖๐สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพ์คร้ังท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ 
โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕), หน้า ๕๔-๕๖. 



๖๒ 

 

 ๓) เป็นชุมชนเรียนรู้ คือ สมาชิกช่วยกันเรียนรู้ หรือเรียนรู้ เป็นกลุ่ม มีความต่ืนตัวอยู่
ตลอดเวลา รู้ขา่วคราวในด้านต่างๆ ทัง้ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซ่ึงอยู่นอกชุมชน  และความรู้
เก่ียวกับชุมชนที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติหรือประสบการณ์ที่ได้รับร่วมกัน หรือเป็นกระบวนการ
เรียนรู้และการตัดสินใจร่วมกัน ความรู้ที่เกิดขึ้นจึงเป็นการเรียนรู้ ซ่ึงกันและกัน  ผ่านการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลความคิดร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน การเป็นชุมชน
เรียนรู้ท าให้สมาชิกมีการเรียนรู้ร่วมกันซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นของการด าเนินงานพัฒนาชุมชนร่วมกัน เพราะ
ผลจากการเรียนรู้จะน าไปสู่การคิดหาวิธีการที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนของตน 
 ๔) มีองค์กรชุมชนเข้มแข็ง คือ ประชาชนรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นด้วยจิตส านึกชุมชน
และจิตวิญญาณชุมชน ผนึกก าลังกัน เพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาของชุมชน ซ่ึงเป็นผลมาจากการเรียนรู้
ร่วมกัน ไม่ใช้ต่างคนต่างท า 
 ๕) มีการจัดการชุมชนที่ดี คือ สมาชิกของชุมชนมีความสามารถในการจัดการตนเองและ
ชุมชนได้ วางแผน จัดกระบวนการ ด าเนินงานและประเมินผลการพัฒนาชุมชนของตนเองได้  ท าให้
องค์กรชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๖) มีเครือข่ายชุมชน คือ มีกระบวนการเชื่อมโยงสมาชิกในกลุ่มและองค์การชุมชนต่างๆ 
เข้าด้วยกัน ด้วยระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการประชาสัมพันธ์ ด้วยความสมานฉันท์ท าให้
เกิดการรวมจิตและจิตวิญญาณของสมาชิกและองค์กรชุมชนต่างๆ ให้มีพลังเข้มแข็ง 
 ๗) มีภาวะผู้น าชุมชน คือ ผู้น าเป็นผู้ประสานความคิดของสมาชิกให้ โอกาสสมาชิกได้
แสดงความคิดเห็น ไม่ผูกขาดความคิดหรือเป็นเจ้าของชุมชนเพียงผู้เดียวพร้อมที่จะเรียนรู้แลกเปลี่ยน
ข้อมูลและความคิดเห็นกับผู้อ่ืน ผนึกตัวเองเข้ากับชุมชนได้อย่างแนบแน่นและร่วมท าประโยชน์ เพ่ือ
ชุมชน โดยสรุป ผูน้ าที่ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง คือ ผูท้ี่เชื่อมประสานแนวคิดต่างๆ ของสมาชิกและองค์กร
ชุมชน เพ่ือน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมนั่นเอง 
 ๘) เป็นชุมชนพ่ึงตนเองได้ คือ สมาชิกและองค์กรต่างๆ ในชุมชน มีความเข้มแข็งพอที่จะ
ช่วยเหลือหรือพ่ึงตนเองได้ ทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรม ทั้งในยาม
ปกติและประสบกับภาวะวิกฤตต่างๆ อันเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนที่พึงประสงค์ 
 ๙) เป็นชุมชนสงบสุข ชุมชนเข้มแข็งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาคนให้ มีคุณภาพ มี
คุณธรรม และมีความสุข เม่ือคนมารวมกันเป็นชุมชน และสร้างชุมชนให้ เข้มแข็งได้ก็ท าให้คนและ
ชุมชนมีความสงบสุข บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน 
 ๑๐) เป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็งมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ท าให้
ชุมชนด ารงอยู่ และด ารงต่อไปได้โดยไม่ล่มสลาย อันเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนนั่นเอง 



๖๓ 

 

 ดังกล่าวนี้สอดคล้องกับที่ นักวิชาการบางท่านได้นิพนธ์ถึงฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนว่ า 
รากฐานองค์รวมแห่งองค์รวมสามประสาร  คือระบบการด ารงอยู่ ของมนุษย์ ซ่ึงประกอบด้วยองค์

รวมทั้ง ๓ คือ๖๑ 
 ๑) ตัวมนุษย์ 
 ๒) สังคม 
 ๓) ธรรมชาติ 
 การที่มนุษย์จะด ารงอยู่ด้วยดีจะต้องให้องค์รวมทั้ง ๓ ประสานกลมกลืนกันให้ ได้หรือปรับ
เข้าหากันให้สัมพันธ์ได้สัดส่วนอย่างพอดี หากองค์รวมทั้ง ๓ ขัดแย้งกันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันใน เชิง
ผลประโยชน์หรือเอารัดเอาเปรียบกันหรือเป็นเครื่องสนองความต้องการ ไม่มองลักษณะเป็น
องค์ประกอบรวมอยู่ในระบบเดียว ต้องอิงอาศัย ส่งผลกระทบต่อกัน เม่ือมองผิดพลาดขัดแย้งต่อความ
จริงอย่างนี้ เวลาปฏิบัติก็จะเกิดผลเป็นความขัดแย้งที่ เสียหายด้วย เช่น เพ่ือให้ ตัวมนุษย์ได้ตามที่
ต้องการก็จะต้องเกิดผลเสียแก่ธรรมชาติ หรือต้องเกิดการเบียดเบียนแย่งชิงกันในสังคม และเม่ือ
ธรรมชาติเสีย สังคมมีปัญหา ชีวิตมนุษย์แต่ละคนก็ไม่ได้สุขสมดังใจ แล้วก็พากันแปรปรวนหมดทั้ง  ๓
องค์ประกอบ ฉะนั้น ต้องท าให้องค์ประกอบทั้ง ๓ นี้ประสานกลมกลืนกันให้ได้ หมายความว่าต้องท า
ให้เกิดความสัมพันธ์ในลักษณะที่หลากหลายเป็นวา่ สิ่งที่ดีแก่มนุษย์ก็ดีแก่สังคมด้วย สิ่งที่ ดีแก่สังคมก็ดี
ต่อมนุษย์แต่ละคน สิ่งที่ดีต่อมนุษย์ก็ดีแก่ธรรมชาติด้วย สิ่งที่ดีแก่ธรรมชาติก็ดีแก่สังคมและดีแก่ชีวิต
มนุษย์ด้วย แต่เราจะท าอย่างไรให้ทั้ง ๓ องค์ประกอบนี้ มาประสานกลมกลืนสอดคล้องกันในระบบ
องค์รวมที่มีดุลภาพ 
 การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ และมีความสุข คือ การท าให้คนในชุมชนมี
จิตส านึกร่วมกัน มารวมตัวกันในลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนกันในการกระท าบางอย่าง ด้วยความรักและ
ความเอ้ืออาทรต่อกัน ภายใต้ระบบการจัดการ ให้เกิดความรู้สึกร่วมกัน เพ่ือประโยชน์สาธารณะการ
รวมตัวกันอาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆ กระจัดกระจายกันก็ได้ แต่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้จนกลายเป็น
องค์กร และมีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายย่อยๆ ขึ้นเทียมกัน  ซ่ึงเม่ือประสานกับโครงสร้ างที่ มี
ความสัมพันธ์ในแนวด่ิงด้วยความสมานฉันท์แล้ว ก็จะท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้น 

 

 

 

                                                 
 ๖๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), คนไทยกับป่า, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก, 

๒๕๕๔), หน้า ๗๗. 



๖๔ 

 

๔) องค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง 
 มีนักวิชาการได้กล่าวถึง “องค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง” ไว ้ดังนี้ 
 การศึกษาเพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในการจัดการกับปัญหาและการ
พัฒนา  พบว่า  ภายใต้กระบวนการเสริมสร้างชุมชนให้ เข้มแข็งและยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถิ่ น            

มีองค์ประกอบที่ส าคัญของกระบวนการพัฒนาโดยเน้นชุมชนเป็นตัวต้ังนี้ ได้แก่๖๒ 
 ๑) ภูมิปัญญาและความรู้ที่สืบสานและประยุกต์ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอก 
 ๒) องค์กรชุมชนและกลุ่มผู้น าที่มีคุณธรรมและภูมิปัญญา รวมถึงการจัดต้ังกลุ่มและ
จัดระเบียบในชุมชน 
 ๓) เวทีการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการบุกรุกจากภายนอก 
 จากการศึกษาของกลุ่มนักวิชาการในประเทศตะวันตก  บทบาทของนักพัฒนาชุมชนมี
ข้อสรุปที่คล้ายคลึงกันเก่ียวกับสิ่งที่นักพัฒนาควรเข้าไปสนับสนุนและส่งเสริมคนในชุมชน ได้แก่ 
 ๑) ปรัชญาหรือระบบความเชื่อในการช่วยเหลือเก้ือกูลกันระหว่างคนในชุมชน 
 ๒) กลไกที่ช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกระบวนการตัดสินใจแก่ไขปัญหา
และพัฒนาชุมชน 
 ๓) กิจกรรมพัฒนาจิตส านึกและกระบวนการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาต่างๆ และแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 
 ประเด็นที่ส าคัญที่เป็นองค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง จากการประชุมเพ่ือระดมความ
คิดเห็น ประสบการณ์ของนักพัฒนาชนบทไทยเก่ียวกับตัวชี้วัดส าหรับงานพัฒนาความเข้ มแข็งของ

องค์กรชุมชน ไวดั้งนี้๖๓ 
 ๑) มีการน ามิติด้านวัฒนธรรมมาผสมผสานในการท ากิจกรรม เพราะการมีรากฐาน
ทางวัฒนธรรมจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้สามารถสร้างองค์กรชุมชนที่มีคุณภาพได้ 
 ๒) มีประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อปัญหา 
 ๓) มีการจัดกลุ่ม 
                                                 

 ๖๒บัณฑร อ่อนด า และวิริยา น้อยวงศ์, ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชนบท : ประสบการณ์ของประเทศไทย, 
(กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ๒๕๕๔ ),  หน้า 
๓๔. 
 ๖๓ลีลาภรณ์ นาครทรรพ และคณะ, ตัวชี้วัดส าหรับงานพัฒนาชนบทประสบการณ์จากนักพัฒนา, 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันชุมชนท้องถ่ินพัฒนา, ๒๕๕๐), หน้า ๑๖. 



๖๕ 

 

 ๔) มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 ๕) มีผูน้ าที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกและชุมชน 
 ๖) มีการกระจายผลประโยชน์แก่สมาชิกอย่างยุติธรรม 
 ๗) ได้รับการยอมรับนับถือจากองค์กรภายนอก 
 ๘) มีการขยายผล ขยายกิจกรรม และขยายเครือข่ายสมาชิก รวมถึงความร่วมมือ
องค์กรชุมชนได้เป็นอย่างดี 

 ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนอาจพิจารณาได้จากหลากหลายปัจจัย ดังนี้๖๔ 
 ๑) ตัวบุคคลหรือทุนมนุษย์ สิ่งทีบ่่งบอกความเข้มแข็งของชุมชน คือ การเจริญเติบโต
ในเชิงปริมาณและคุณภาพขององค์กร นั่นคือมีสมาชิกเพ่ิมมากขึ้นและมีการสืบทอดคนรุ่ นใหม่ๆ เข้า
มารับต่อช่วงภาระงาน ส่วนในมิติเชิงคุณภาพดูได้จากความรู้ความสามารถและทักษะ รวมทั้งความคิด
และพลังแห่งศีลธรรมทั้งของสมาชิกและผู้น า อีกทั้งผู้น าอาจดูได้จากความสามารถและการประสาน
ผลประโยชน์ ส่วนสิ่งส าคัญที่ต้องดูอีกอย่าง คือ พลังสร้างสรรค์ของสมาชิกในการคิดค้นและท า
กิจกรรมอย่างมีชีวิตชีวา และมีความต่อเนื่อง 
 ๒) ปริมาณและคุณภาพของกิจกรรม ผลงานหรือกิจกรรมของกลุ่มมีความต่อเนื่อง
ด าเนินการอย่างเป็นเครือข่าย และขยายกิจกรรมใหม่ๆ นอกจากนี้พิจารณาได้จาความสามารถใน 
การจัดการกับปัญหาที่องค์กรเผชิญในภาวะวิกฤต 
 ๓) ปริมาณและคุณภาพของทุนที่เป็นวัสดุอุปกรณ์หรือสภาพแวดล้อม พิจารณาจาก
ทุนด้านปริมาณของวัตถุที่เพ่ิมมากขึ้นหรือได้มา  เช่น กลุ่มวัวควาย มีวัวควายเพ่ิมขึ้น  กลุ่มสมุนไพร     
มีการรักษาพันธุ์พืชและป่าตามธรรมชาติ เป็นต้น ส่วนมิติเชิงคุณภาพพิจารณาจากความยั่งยืนของทุน 
เช่น ระบบการบริหารจัดการที่ท าให้สามารถเพ่ิมวัตถุและสภาพแวดล้อมที่เป็นทุน เป็นต้น 
 ๔) ทุนเพ่ือนหรือเครือข่าย การมีเครือข่ายสมาชิกหรือกิจกรรมสะท้อนให้เห็นถึง
ความสามารถในการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน และเห็นถึงศักยภาพในการระดมทุน  ในแง่ปริมาณอาจ
ดูได้จากเครือข่ายสมาชิกที่มีกว้างขวางมากขึ้น ในแง่คุณภาพดูได้จากความสามารถในการจัดการกับ
เครือข่ายในลักษณะของความร่วมมือในการปฏิบัติและลักษณะของอ านาจในการเจรจาต่อรองหรือ
ประสานงาน 
 ๕) สถานภาพขององค์กรชุมชน ซ่ึงจากองค์ประกอบที่หนึ่งถึงสี่ เป็นเพียงการ
พิจารณาจากตัวองค์กรชุมชนเท่านั้น การพิจารณาศักยภาพควรอ้างอิงจากภายนอกด้วย นั่นคือ การ

                                                 
 ๖๔กาญจนา แก้วเทพ, เคร่ืองมือการท างานแนววัฒนธรรมชุมชน , (กรุงเทพมหานคร : สภา
คาทอลิกแห่งประเทศไทยเพ่ือการพัฒนา, ๒๕๕๓), หน้า ๕๓-๕๙. 



๖๖ 

 

ประเมินการยอมรับต่อองค์กรชุมชนจากกลุ่มบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้องวา่ให้การยอมรับในเรื่องอะไร
และมากน้อยแค่ไหน 
 แนวคิดความเป็นชุมชนและองค์กรชุมชนที่กล่าวมานั้น  จะเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลกลุ่มสมาชิก ตัวองค์กรและการบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดกิจกรรม ผลประโยชน์ เกิดเครือข่าย 
และเกิดอุดมการณ์ ดังนั้นเราอาจสามารถแยกพิจารณาเพ่ือน าไปใช้ ประกอบในกระบวนการ
เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งโดยแบ่งออกเป็น ๒ ประการ คือ 
 ประการแรก พิจารณาถึงเฉพาะความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนหรือองค์กรชาวบ้านในทัศนะ
ของนักพัฒนาหลายคน โดยความเป็นองค์กรชุมชนดังกล่าวมีบทบาทไม่มากต่อความเคลื่อนไหวใน ภาค
สาธารณะหรือสังคมโดยส่วนรวม เป็นเพียงความเคลื่อนไหวในระดับองค์กรกลุ่มของตน 
 ประการท่ีสอง  พิจารณาความเป็นชุมชน เป็นลักษณะของการรวมตัวขององค์กรที่
หลากหลายทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการในความร่วมมือเป็น “ประชาคม” กล่าวคือ มีความ
ร่วมมือกันกว้างขวางและหลากหลายเป็นพหุภาคี มีส านึกการพ่ึงตนเอง และขยับผลประโยชน์จาก
เฉพาะกลุ่มสู่จิตส านึกสาธารณะมากขึ้น มีอาณาเขตจะเป็นเป้าหมายกิจกรรมหรือบริเวณพ้ืนที่ที่รู้ สึกมี
ความเป็นเจ้าของ เช่น มีความเป็นเจ้าของหมู่บ้าน ชุมชน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ก็เกิดประชาคม
หมู่บ้านต าบล อ าเภอ หรือจังหวัด เป็นต้น องค์ประกอบชุมชนเข้มแข็งภายในโครงการเสริมสร้ าง
ความเข้มแข็งแก่ชุมชนของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.๒๕๔๒) มี ๙ ประการ คือ 
 ๑) มีบุคคลหลากหลายที่รวมตัวกันอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ 
 ๒) มีเป้าหมายร่วมกันและยึดโยงเกาะเก่ียวกันด้วยประโยชน์สาธารณะ และของสมาชิก 
 ๓) มีจิตส านึกของการพ่ึงตนเอง รักและเอ้ืออาทรต่อกัน และมีความรักท้องถิ่น รักชุมชน 
 ๔) มีอิสระในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ 
 ๕) มีการระดมใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
 ๖) มีการเรียนรู้เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเป็นแนวราบ และติดต่อสื่อสารกันหลากหลายรูปแบบ 
 ๗) มีการจัดท ากิจกรรมเป็นสาธารณะของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 ๘) มีการจัดการบริหารงานกลุ่มที่หลากหลายและเครือข่ายที่ดี 
 ๙) มีการเสริมสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายของชุมชนสืบทอดกันตลอดไป 
 องค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง จึงมีหลากหลายแนวคิด หลายระดับ เริ่มจากกลุ่ม องค์กร
ชุมชน หรือองค์กรชาวบ้าน ที่อาจมุ่งประโยชน์เฉพาะกลุ่ม น ามาสู่ลักษณะความร่วมมือที่หลากหลาย
เป็น “พหุภาคี หรือ ประชาคม” ที่เคลื่อนย้ายการมุ่งผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มมาสู่ภาคสาธารณะและ 
มีความเป็นเจ้าของพ้ืนที่หรือกิจกรรมมากยิ่งขึ้น และทา้ยสุดมีการน าเสนอภาคสังคมชุมชนในอุดมคติ 
คือ “แนวคิดประชาสังคม” ที่มุ่งการพัฒนาสู่ภาคสังคมโดยรวมหรือภาคสาธารณะ อย่างไรก็ตาม ส่วน



๖๗ 

 

ที่มีความคล้ายคลึงกันของแนวคิดทั้งสาม คือ ศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง อุดมการณ์ร่วม และความ
ร่วมมือ 

๕) ลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง 
 ชุมชนเข้มแข็ง  หมายถึง ชุมชนที่เป็นชุมชนเรียนรู้ (Learning Organization) คือ 
สมาชิกของชุมชนเรียนรู้มีการต่ืนตัวอยู่ตลอดเวลาต่อความเป็นไปของโลก รู้ขา่วคราวท้ังด้านเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองของประเทศ รวมทั้งการเพ่ิมความรู้ที่จ าเป็นให้แก่ชุมชน เป็นการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ จากการลงมือท า ท าร่วมกัน เป็นการเรียนรู้ชั้นสูงเรียกว่า (ปัญญา) ซ่ึงจะสามารถแก้ไขปัญหา
ของชุมชนได้ เพราะปัญญาเช่นนี้จะเสมือนพลังผลักดันชุมชนตลอดเวลา  สองเป็นชุมชนที่รู้จักจัดการ
ตัวเอง (Community Management) การจัดการประกอบด้วย การวางแผน  (Planning) คือ         
มีโครงการ (Project) ของชุมชน ในโครงการต้องระบุว่าชุมชนจะท าอะไร  (What) ใครจะท า  (Who) 
ท าที่ไหน (Where) ท าเม่ือไร (When) และท าอย่างไร (How) การจัดกระบวน (Organizing) เป็นการ
เตรียมการเพ่ือการด าเนินการตามแผนข้อแรก ต้องเตรียมคน เตรียมวัสดุ เตรียมเงิน มีการวางแผนว่า
ใครรับผิดชอบงานใด การลงมือตามแผนเป็นการท าตามแผนงานที่ก าหนด  และปฏิบัติตามขั้นตอน
จนกว่าจะเสร็จงาน สามเป็นชุมชนที่มีจิตวิญญาณ (Spirituality) แสดงออกโดยการที่สมาชิกมีความ
ผูกพัน ภักดีต่อชุมชน เสียสละท างานเพ่ือชุมชน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน  หวงแหนชุมชน มีสิ่งที่
สมาชิกจะยึดเหนี่ยวร่วมกัน เชน่ มีวัด มีพระ หรือมีผลประโยชน์ปัจจุบันและอนาคตร่วมกัน ท าให้ชุมชนมี
ชีวิตจิตใจเหมือนสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่ง สี่ เป็นชุมชนที่มีสันติภาพ (Peaceful) หมายถึง ภาพรวมของคนมีความ
สันติสุ ข ในขณะที่สั นติสุ ขเป็ นยอดของคุณภาพและคุณธรรม สันติภาพก็เป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ 
ความสามารถในการจัดการและการมีชีวิตจิตใจ หรือจิตวิญญาณ 
 ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔ มีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ซ่ึงส่ งผลต่อ การ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยหลายอย่าง เช่น เกิดโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก คนในชนบทอพยพมา
ท างานโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น เกิดปัญหาความยากจนและช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างภาค
เกษตรกรรมกับอุตสาหกรรม และในทศวรรษ ๒๕๓๐ รัฐบาลมุ่งพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศอุตสาหกรรม
ใหม่ แต่เม่ือเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ท าให้ธุรกิจจ านวนมากล้มละลาย คนตกงาน
จ านวนมาก รัฐบาลได้ส่งเสริมให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดความ ฟุ้งเฟ้อ
ฟุ่มเฟือย และบทบาทของพระสงฆ์ที่ มีต่อชุมชนในด้านเศรษฐกิจ ก็คือการแนะน าให้ประชาชนด าเนินชีวิต
ด้วยความพอดี สมดุลในการบริโภค ซ่ึงดังกล่าวนี้ เรียกว่า “เศรษฐศาสตร์แนวพุทธศาสตร์” 
 เศรษฐศาสตร์แนวพุทธศาสตร์ หรือ เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ มีลักษณะที่ส าคัญพอสรุปได้ 
ดังนี้  
 ๑) เป็นศาสตร์สายกลางหรือเศรษฐศาสตร์มัชฌิมาปฏิปทา เศรษฐศาสตร์แนวพุทธมุ่งที่ความ
พอดีหรือความสมดุล สมดุลในแง่หนึ่งก็คือการบริโภคเพ่ือสนองหรือบ าบัดความต้องการจะท าให้เกิดความ



๖๘ 

 

พอดี ส่วนเศรษฐศาสตร์ปัจจุบันเป็นการบริโภคที่ตอบสนองความต้องการไม่รู้จบเพราะมีความต้องการไม่
จ ากัด แต่ทางพระพุทธศาสนา จะมีหลักของความพอ คือมีปัญญาและฉันทะเข้ามาเก่ียวข้องในพฤติกรรม
ทางเศรษฐกิจ และท าให้เกิดความพึงพอใจ โดยมีความคิดเห็นพอดีเกิดขึ้นเพราะความต้องการมาบรรจบกับ
จุดหมายที่สิ้นสุดของมัน เป็นความพอใจที่มีความพอดีและ ความพอใจที่ท าให้เกิดความพอดี โดยความพอดี
ก็คือการที่ได้สนองความต้องการคุณภาพชีวิตและความพอใจที่ได้คุณภาพชีวิต หรือจุดของความพอดีอีก
อย่างหนึ่งคือหลักการไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
 ๒) เศรษฐศาสตร์แนวพุทธศาสตร์มีลักษณะที่ส าคัญที่ถือว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอย่างเป็น
กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือเป็นกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ไปด้วยในตัว ไม่ว่า
การบริโภค การตลาด การแลกเปลี่ยน การค้าขายด้วยเงินตรา โดยภาพรวมกิจการใน การด าเนินชีวิตทุก
อย่างในภาพรวมของมนุษย์ในด้านวัตถุ  ที่จะส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ ดี  และเป็นรากฐานแห่งการพัฒนา
คุณภาพชีวิต หรือพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
 ฉะนั้น พุทธศาสตร์นี้มองเศรษฐศาสตร์และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างไร อย่างน้อยให้เห็นว่า 
มันเป็นส่วนที่ส่งเสริมการมีชีวิตที่ ดีงาม ยังเป็นส่วนที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
ศักยภาพของมนุษย์เพ่ือให้มนุษย์เพ่ือให้มนุษย์ได้มีโอกาสมีความพร้อมยิ่งขึ้น ในการที่จะเข้าถึงสิ่งที่ ดีงาม 
สิ่งที่ประเสริฐที่ชีวิตจะพึงได้รับยิ่ง  ๆ ขึ้นไป 
 ด้านเศรษฐกิจ เกิดจากวิ กฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ธุรกิจจ านวนมากล้มละลาย คนตกงาน
จ านวนมาก บทบาทพระสงฆ์ที่ มีต่อความต้องการของชุมชนจึงเกิดขึ้นได้แก่  การแนะน าปลุกจิตส านึกให้
ประชาชนด าเนินชีวิตด้วยความพอดี สมดุลในการบริโภค ซ่ึงดังกล่าวนี้  เรียกว่า เศรษฐศาสตร์ตามแนว
พุทธ เป็นเศรษฐศาสตร์มัชฌิมาปฏิปทา ส่งเสริมให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
ลดความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย 
 นักวิชาการได้แสดงทัศนะเก่ียวกับชุมชนที่มีความเข้มแข็งมีลักษณะที่ส าคัญดังนี้ คือ 
 ๑. สมาชิกของชุมชนมีความเชื่อม่ันในศักยภาพของตนและชุมชนที่จะแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง 
 ๒. สมาชิกของชุมชนพร้อมที่จะร่วมกันจัดการกับปัญหาของตนและชุมชน 
 ๓. มีกระบวนการของชุมชนที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจน เป็นวิถีของชุมชน ภายใต้
การสนับสนุนของผู้น าองค์กรชุมชน ในลักษณะเปิดโอกาสให้กับสมาชิกทั้งมวลเข้ามามีส่วนร่วม 
โปร่งใส และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบ 
 ๔. สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินสถานการณ์ของชุมชนก าหนดวิสัยทัศน์ร่วม 
ร่วมคิด ตัดสินใจ ด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลการแก้ปัญหาและการพัฒนาของชุมชนผ่าน
กระบวนการชุมชน 
 ๕. สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมในกระบวนการของชุมชน 



๖๙ 

 

 ๖. มีแผนของชุมชนที่ประกอบด้วยการพัฒนาทุกๆ ด้านของชุมชน ที่มุ่งการพ่ึงตนเอง เอ้ือ
ประโยชน์ต่อสมาชิกชุมชนทุกๆ คนและมุ่งหวังการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 
 ๗. การพ่ึงความช่วยเหลือจากภายนอก เป็นการพ่ึงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ใน
ที่สุดไม่ใช่การพ่ึงพาตลอดไป 
 ๘. มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีการพัฒนา อาจเป็นหมู่บ้านชุมชนอ่ืนๆ ท้องถิ่น ภาค
ราชการ องค์กรเอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการ ในลักษณะของการมีความสัมพันธ์ท่ีเท่าเทียมกัน๖๕ 

 ชุมชนที่สมาชิกในชุมชนมีพ้ืนฐานของความมีจิตส านึกที่ ต้องการจะมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยความสามัคคี สามารถที่จะวิเคราะห์
ปัญหา ทางเลือก และตัดสินทางเลือกน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จ  พัฒนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
อ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนท าให้ชุมชนมีความสามารถที่ พ่ึงตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้นได้ความ
เข้มแข็งของชุมชนเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสามารถของแต่ละชุมชนที่รวมตัวกันของคนในชุมชนไม่ว่าจะ
เป็นในเมืองหรือในชนบทท้ังที่รู้จักกัน โดยมีพ้ืนฐานของความมีจิตส านึกที่ต้องการจะมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน มีความสมานสามัคคี มีความรัก มีน้ าใจ มี
ความเอ้ืออาทรต่อกันโดยไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น  ฐานะ สามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหา  วิเคราะห์
ทางเลือก และตัดสินทางเลือกน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จ  พัฒนาไปสู่การแก้ไขปัญหาอ่ืนๆ ที่
เกิดขึ้นในชุมชน ท าให้ชุมชนมีความสามารถที่พ่ึงตนเอง อย่างมีศักด์ิศรี  มีความภูมิใจ และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น  
 การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ และมีความสุข คือ การท าให้คนในชุมชนมี
จิตส านึกร่วมกัน มารวมตัวกันในลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนกันในการกระท าบางอย่าง  ด้วยความรักและ
ความเอ้ืออาทรต่อกัน ภายใต้ระบบการจัดการ ให้เกิดความรู้สึกร่วมกัน เพ่ือประโยชน์สาธารณะการ
รวมตัวกันอาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆ กระจัดกระจายกันก็ได้ แต่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้จนกลายเป็น
องค์กร และมีความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายย่อยๆ ขึ้น ซ่ึงเม่ือประสานกับโครงสร้างที่ มีความสัมพันธ์
ในแนวด่ิงด้วยความสมานฉันท์แล้ว  ก็จะท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้น  องค์ประกอบของชุมชน
เข้มแข็ง มีหลากหลายแนวคิด หลายระดับ เริ่มจากกลุ่ม องค์กรชุมชน หรือองค์กรชาวบ้าน ที่อาจมุ่ง
ประโยชน์เฉพาะกลุ่ม น ามาสู่ลักษณะความร่วมมือที่หลากหลายเป็น  “พหุภาคี หรือ ประชาคม” ที่
เคลื่อนย้ายการมุ่งผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มมาสู่ภาคสาธารณะและมีความเป็นเจ้าของพ้ื นที่หรือ
กิจกรรมมากยิ่งขึ้น  

                                                 
 ๖๕ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ส านักนายกรัฐมนตรี, 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๔๔), (กรุง เทพมหานคร : ศึกษาภัณฑ์
พาณิชย์ โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๕๐). 



๗๐ 

 

 สรุปได้ว่า แนวคิดเก่ียวกับการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ชุมชน หมายถึง องค์กรทางสังคม
ประเภทหนึ่ง เกิดจากกลุ่มบุคคลหลายๆกลุ่มมารวมกันอยู่ในอาณาเขตและภายใต้กฎหมายหรือบังคับ
เดียวกัน อาจมีเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์หรือศาสนาเดียวกัน โดยมีปฏิสัมพันธ์กัน มีการสังสรรค์กัน มีความใส่
ใจร่วมกันและมีผลประโยชน์คล้ายๆกัน  และมีแนวพฤติกรรมเป็นอย่างเดียวกัน  เช่น ภาษา 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี เป็นต้น เกิดการพัฒนาชุมชน โดยการสร้างชุมชนให้เจริญขึ้นโดยอาศัย
ความรู้ความสามารถของประชาชน รัฐ และองค์กรทางสังคมต่างๆ ซ่ึงการพัฒนาชุมชนนี้ เป็น
กระบวนการอันเป็นวิธีการ และยังเป็นทั้งโครงการหรือแผนงานอีกทั้งขบวนการอยู่ในตัว  ซ่ึงใน
หลักการดังกล่าวก็เพ่ือการพัฒนาให้คนในชุมชน  มีคุณภาพในการด ารงชีวิตอยู่ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง และสังคม ท าให้เกิดชุมชนทีเ่ข้มแข็ง  

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  จะเห็นได้ว่า  การ
น าเสนอภาคสังคมชุมชนในอุดมคติ คือ “แนวคิดประชาสังคม” ที่มุ่งการพัฒนาสู่ภาคสังคมโดยรวม
หรือภาคสาธารณะ อย่างไรก็ตามส่วนที่มีความคล้ายคลึงกันของแนวคิดทั้งสาม คือ ศักยภาพในการ
พ่ึงพาตนเอง อุดมการณ์ร่วม และความร่วมมือ ดังนั้นความเข้มแข็งของชุมชน  ต้องพัฒนาแบบองค์
รวม (Holistic) โดยพัฒนาคน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ การพัฒนาองค์กรต้อง
กระท า โดยคนในชุมชน ซ่ึงเป็นผู้ที่ มีความรู้สึก มีปัญหา  มีความต้องการในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
รวมทั้งมีความรัก ความเอ้ืออาทรจริงใจต่อกันภายใต้ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  และความ
ต้องการที่แท้จริงของชุมชน จึงจะท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยสามารถสรุปได้ดังตาราง
ที ่๒.๓ ดังนี้ 
ตารางท่ี ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ภัทรธิรา ผลงาม, (๒๕๕๔, หน้า ๓๔). 
 

การจั ดการ ร่วมกันใน เรื่อ งเก่ีย วกับการแปรรู ป
ผลผลิตทางการเกษตร การค้าขาย การบริการ  การ
ท่องเที่ยว การพัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
เพ่ือมุ่งให้เกิดรายได้ ส่งผลต่อบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชน 

มงคล ด่านธานินทร์, (๒๕๕๑, หน้า ๒๑). 
 

ค าว่า “ชุมชน” นั้นจะประกอบไปด้วย ครอบครัว
หลายๆ ครอบครัวท่ีเข้ามารวมอยู่ใน 
บริ เวณเดียว กัน หรื อ ก่อ ต้ัง เป็น ชุมชนในพ้ืนที่
เดียวกัน 



๗๑ 

 

ตารางท่ี ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน (ต่อ) 

Kemp, Jeremy, (1991, : 312-326). 
 

ระบบเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น หรือชุมชนที่มีลักษณะ
เป็นองค์รวม ซ่ึงไม่ได้มีแต่เพียงมิติทางด้านเศรษฐกิจ
ที่เป็นตัวเลขของรายได้ รายจ่าย การผลิต และการ
บริโภคเท่านั้น แต่จะเป็นระบบเศรษฐกิจที่เป็นส่วน
หนึ่งของสังคม วัฒนธรรม มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต  

กรมการพัฒนาชุมชน, (๒๕๕๓, หน้า ๒๑). 
 

กิจกรรมที่บุคคลหรือองค์กรชุมชน หรือเอกชนร วม
กิจการและ/ หรือช วยกันด าเนินงา นด้วยตนเอง
ทั้งหมดหรือบางส่ วนหรื อรับช่ วงงา นไปท าจา ก
เอกชนหรือ กลุมองคกรอ่ืน โดยการประสานท างาน
กับพหุภาคี กับหนวยงานหรือเอกชน และผูคนใน ท
องถิ่นมีการใชภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม ชวยเหลือการผลิต การตลาด และทุน  

กองฝ กอบรม กรมกา รพัฒนา ชุ มชน , 
(๒๕๕๑, หน้า ๒๕). 
 

การสร้างคนให้มีความสามารถในการเรียนรู้  เพ่ือจะ
ไดมีความรูความสามารถในการผลิต การแปรรูป 
การบริหารการจัดการในการประกอบอาชีพในภาย
ภาคหนา และท าให้ชุมชนมีความสามารถ สร้างงาน
แลกเปลี่ยนผลผลิต มีรายไดม่ันคง มีการออม มีการ
น ารายไดและเงินออมไปลงทุนในกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
สร้างรายไดและการออมเพ่ิมขึ้น 

คณะทีป่รึกษาฝ่ายเศรษฐกิจของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, 
(๒๕๕๑, หน้า ๖๓). 
 

การประกอบสัมมาชีพของชาวบานที่เน้นการร่วมมือ
กันในรูปกลุ่มกิจกรรมการเกษตร โดยเน้นจัดหมาย
เพ่ือให้คน มีความสุ ขและชุมขนเข้ มแข็ ง  ซ่ึ งเม่ือ
พิจาณาภาพรวมของประเทศจะชวยใหสังคมไทยอยู
รอดปลอดภัยพรอมจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงใน 

โสภณ สุภาพงศ์, (๒๕๕๑), หน้า ๑๘-๑๙). 
 

เศรษฐกิจชุมชน ตัวน าที่ท าให้ชุมชนเขมแข็งน าไปสู
การเรียนรูและสร้างเสริมวัฒนธรรมของชุมชน 

ประเวศ วะสี, (๒๕๕๑, หน้า ๔๓-๔๔). 
 

เศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจพ้ืนฐาน  หมายถึ ง 
เศรษฐกิจที่ค านึงถึงการทะนุบ ารุงพ้ืนฐานของตัวเอง
ให้เข้มแข็ง ทั้งทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
และเศรษฐกิจพ้ืนฐานของสังคมคือชุมชน 



๗๒ 

 

ตารางท่ี ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน (ต่อ) 

ไพบูลย์  วัฒนศิริ ธร รม,  (๒๕๕๐, หน้ า 
๑๖๑). 
 

กลุ่ มช นที่ มี วิ ถี ชี วิ ต เ ก่ี ย ว พั น กัน  แ ละ มีก า ร
ติดต่อสื่อสารเก่ียวข้องกันอย่างเป็นปรกติต่อเนื่อง 
อันเนื่องมาจากการอยู่ในพ้ืนที่ร่วมกัน  หรือการมี
อา ชี พร่วมกัน  หรื อการปร ะกอบ กิจกร รมที่ มี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน หรือการมีวัฒนธรรม  

เฉลียว บุรีภักดีและคณะ, (๒๕๕๐, หน้า 
๔๔-๔๕). 
 

หมู่ชนชุมชนที่รวมกันอยู่เป็นสังคมขนาดเล็ก  อาศัย
อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
กลุ่มคนหรือบริเวณที่กลุ่มคนนั้นๆ อยู่รวมกันได้ทั้งๆ 
ที่ แ ต่ล ะค น มี ค วา มแ ตก ต่า ง กัน  ห รื อ คว า ม
หลากหลายในชุมชนนั้น เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  

ประเวศ วะสี, (๒๕๕๑, หน้า ๓๕-๓๖). 
 

ชุมชนอาจ มีลักษณะทางกายภา พที่ก ว้า งขวา ง
ออกไปและหลา กหลาย เช่น ชุ มชนสงฆ์ ชุมชน
ครอบครัว ชุมชนในที่ท างาน(หรือบางกรณีเรียกว่า
สโมสร เช่น สโมสรครู สโมสรทหาร ต ารวจ หรือ 
สโมสรไลออนส์จังหวัด ชุมชนวิชาการ (Academic 
Community) ชุมชนทางอินเตอร์เน็ต หรือชุมชน
ทางอากาศ ที่เรียกว่า วิทยุชุมชน  

อนุชาติ พวงส าลี, (๒๕๕๒, หน้า ๒๙๔). 
 

ชุมชนที่แท้จริงนั้นย่อมด าเนินไปบนพ้ืนฐานของ
ความรัก ความเอ้ืออาทรกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง รู้จักใจกว้างยอมรับความแตกต่างและ
ความหลากหลาย  ซ่ึงเป็นคุณค่าหลักของระบอบ
ประชาธิปไตยและความเป็นพลเมือง 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์, (๒๕๕๓, หน้า ๓). 
 

การพัฒนาชุมชนซ่ึงเป็นการเปลี่ยนแปลงชุมชนโดยมี
การวางแผน (Planned Community Change) 

กิตติศักด์ิ ปรกติ และมาลี พฤกษ์พงศาวลี, 
(๒๕๕๔, หน้า ๕–๑๓). 
 

มาตรา ๘๐ ก าหนดไว้ในแนวนโยบายแห่งรัฐว่า  รัฐ
ต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน  ส่งเสริม
ความเสมอภาคของหญิงชาย เสริมสร้างและพัฒนา
ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 



๗๓ 

 

ตารางท่ี ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน (ต่อ) 

อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์, 
(๒๕๕๐, หน้า ๑๑). 
 

ชุมชนที่เข้มแข็ง ยังหมายถึงชุมชนที่มีลักษณะ 
๑) ชุมชนที่มีสภาพรวมกันเป็นปึกแผ่นอย่างแน่น  
๒) ชุมชนมีศักยภาพที่พ่ึงพิงตนเองได้ในระดับที่สูง  
๓) ชุมชนที่สามารถควบคุมและจัดการกับปัญหาที่ 
๔) ชุมชนที่พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  

ประเวศ วะส,ี (๒๕๕๐, หน้า ๓๖). 
 

ความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน 
๑) ส ารวจชุมชนและเครือข่าย 
๒) ส่งเสริมและขยายตัวของเครือข่ายชุมชน 
๓) สร้างศูนย์วิชาการเบ็ดเสร็จ 
๔) เชื่อมต่อการค้าขาย 
๕) สื่อเพ่ือสังคม 
๖) ปรับวิธีการงบประมาณและต้ังกองทุนเพ่ือชุมชน 
๗) ออกกฎหมาย 
๘) การฝึกอบรม 
๙) การวิจัยและประเมินผล 

พรพิไล เลิศวิชา, (๒๕๕๐, หน้า ๑๑). 
 

ความเข้มแข็งจากภายในหมู่บ้านนั้นต่างหากที่จะท า
ให้ก าลังของพวกเขาขึ้นมาเสมอกับปัจจัยภายนอก
อ่ืนๆพอที ่จะเจรจาตกลงร้องขอต่อรองได้อย่างมี
ศักด์ิศรี 

สนธยา พลศรี, (๒๕๕๐, หน้า ๕๔-๕๖). 
 

ชุมชนเข้มแข็ง ว่ามีลักษณะส าคัญ 
๑) มีจิตส านึกชุมชน  
๒) มีจิตวิญญาณชุมชน  
๓) เป็นชุมชนเรียนรู้  
๔) มีองค์กรชุมชนเข้มแข็ง  
๕) มีการจัดการชุมชนที่ดี  
๖) มีเครือข่ายชุมชน  
๗) มีภาวะผู้น าชุมชน  
๘) เป็นชุมชนพ่ึงตนเองได้  
๙) เป็นชุมชนสงบสุข  
๑๐) เป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน  



๗๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน (ต่อ) 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  
(๒๕๕๓, หน้า ๗๗). 
 

การพัฒนาที่ยั่งยืนว่า รากฐานองค์รวมแห่งองค์รวม
สามประสาร คือระบบการด ารงอยู่ของมนุษย์  ซ่ึง
ประกอบด้วยองค์รวมทั้ง ๓ คือ 
๑) ตัวมนุษย์ 
๒) สังคม 
๓) ธรรมชาติ 

บัณฑร อ่อนด า และวิริยา น้อยวงศ์,  
(๒๕๕๓, หน้า ๓๔). 
 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน
ในการจัดการกับปัญหาและการพัฒนา  ภายใต้
กร ะบวนการ เสริมสร้า งชุ มชน ให้ เข้ มแข็ งและ
ยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น  มีองค์ประกอบที่ส า คัญ
ของกระบวนการพัฒนาโดยเน้นชุมชน 

ลีลาภรณ์ นาครทรรพ และคณะ,  
(๒๕๕๔, หน้า ๑๖). 

ตัวชี้วัดส าหรับงานพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กร 
๑) มีการน ามิติด้านวัฒนธรรมมาผสมผสานในการ  
๒) มีประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อปัญหา 
๓) มีการจัดกลุ่ม 
๔) มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
๕) มีผู้น าที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกและชุมชน 
๖) มีการกระจายผลประโยชน์แก่สมาชิกอย่าง 
๗) ได้รับการยอมรับนับถือจากองค์กรภายนอก 
๘) มีการขยายผล ขยายกิจกรรม และขยาย 

กาญจนา  แก้วเทพ, (๒๕๕๓, หน้า  ๕๓-
๕๙). 
 

ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนอาจพิจารณาได้จาก 
๑) ตัวบุคคลหรือทุนมนุษย์  
๒) ปริมาณและคุณภาพของกิจกรรม  
๓) ปริมาณและคุณภาพของทุนที่เป็นวัสดุอุปกรณ์ 
๔) ทุนเพ่ือนหรือเครือข่าย  
๕) สถานภาพขององค์กรชุมชน  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ส านักนายกรัฐมนตรี, (๒๕๔๐). 
 

มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีการพัฒนา  อาจเป็น
หมู่บ้านชุมชนอ่ืนๆ ท้องถิ่น ภาคราชการ องค์กร
เอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการ ในลักษณะของการมี
ความสัมพันธ์ท่ีเท่าเทียมกัน 



๗๕ 

 

๒.๕ หลักพุทธธรรมท่ีประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์  

 การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์  เพ่ือความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง” ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักพุทธธรรมที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 ๑. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่เน้นให้พุทธบริษัทรู้จักหาและรู้จักใช้ทรัพย์  หรือ 
หาเงินเป็นใช้เงินเป็น เป็นคนท ามาหากินที่ ดี  ต้ังตัวสร้างหลักฐานได้ และใช้ทรัพย์สมบัติให้เป็น
ประโยชน์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางเศรษฐกิจอย่างถูกต้อง ก็เพราะปฏิบัติตามหลักธรรมต่อไปนี้ 
 หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔๖๖ 
 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เน้นให้พุทธบริษัทรู้จักหาและรู้จักใช้ทรัพย์  หรือหา
เงินเป็นใช้เงินเป็น เป็นคนท ามาหากินที่ดี ต้ังตัวสร้างหลักฐานได้ และใช้ทรัพย์สมบัติให้เป็นประโยชน์ 
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางเศรษฐกิจอย่างถูกต้อง ก็เพราะปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมต่อไปนี้ 
 การปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบันหลักธรรมอันอ านว ย
ประโยชน์สุขขั้นต้นที่เรียกว่า ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ ประการ 
 ๑) อุฏฐานสัมปทา การถึงพร้อมด้วยความหม่ัน คือขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติ
หน้าที่การงาน และการประกอบอาชีพที่สุจริตฝึกฝนให้มีความช านิช านาญและรู้จริง  รู้จักใช้ปัญญา
สอดส่องตรวจตรา หาวิธีการที่เหมาะสมที่ดี จัดการและด าเนินการให้ได้ผลดี 
 ๒) อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา คือรู้จักคุ้มครองเก็บรักษาโภคทรัพย์
และผลงานที่ตนได้ท าไว้ด้วยความขยันหม่ันเพียรโดยชอบธรรม ด้วยก าลังของตน ไม่ให้เป็นอันตราย
หรือเสื่อมเสีย 
 ๓) กัลยาณมิตตตา คบคนดีเป็นมิตร คือ รู้จักเสวนาคบหาคน ไม่คบไม่เอาอย่างผู้ที่
ชักจูงไปทางที่เสื่อมเสีย เลือกเสวนาศึกษาเอาเยี่ยงอย่างคนผู้รู้ผู้ทรงคุณธรรม ผู้ มีความสามารถผู้น่า
เคารพนับถือ และมีคุณสมบัติเก้ือกูลแก่อาชีพการงาน 
 ๔) สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแต่พอดี คือ รู้จักก าหนดรายได้และรายจ่าย เป็นอยู่ให้พอดี
กับรายได้ หรือให้สมกับรายได้ มิให้ฝืดเคืองหรือฟุ่มเฟือยให้รายได้เหนือรายจ่ายหรือที่ เรียกกันว่า  
หัวใจเศรษฐี ๔ ประการ คือ (อุ อา กะ สะ) 
 (๑) อุ = อุฏฐานสัมปทา เพ่ิมพูนความขยัน 
 (๒) อา = อารักขสัมปทา แข่งขันกันประหยัด 
 (๓) กะ = กัลยาณมิตตา ฝึกหัดท าความดี 
 (๔) สะ = สมชีวิตา สามัคคีร่วมชาติ 

                                                 
 ๖๖อง.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๕๔/๓๔๐. 



๗๖ 

 

  หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ได้แก่ ประโยชน์ขั้นต้น หมายถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
ในปัจจุบันหรือประโยชน์เก่ียวกับชีวิตประจ าวัน ได้แก่ เรื่องปากท้องของประชาชน ซ่ึงการจะส าเร็จ
ประโยชน์ขั้นนี้ไ ด้จะต้องปฏิบัติตามหลัก  ๔ ปร ะการ คือ ๑)  อุฏฐานสัมปทา  ขยันหม่ันเพีย ร            
๒) อารักขสัมปทา คุ้มครองรักษาทรัพย์ ๓) กัลป์ยาณมิตตตา คบคนดีเป็นมิตร และ ๔) สมชีวิตา   
เลี้ยงชีวิตแต่พอดี 
 ๒. หลักธรรมอันเป็ นฐา นแห่ งการพัฒนา ที่จะส่ง เสริ มให้ เกิดกา รออมทุน  คือ      
ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม๖๗ ๔ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในปัจจุบัน  หลักธรรมอันอ านวย
ประโยชน์สุขขั้นต้น ประโยชน์ในปัจจุบัน ซ่ึงหมายถึงการมีทรัพย์มีเงินใช้ มีรายได้ มีปัจจัยสี่พอแก่การ
ด ารงชีวิต เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีต่างๆ ท าให้
คนค านึงถึงความเป็นอยู่ก่อนอ่ืน ปากท้องมาก่อน ดังนั้นนโยบายการพัฒนาของพระสงฆ์อย่าง  คือ
ความรัก ความห่วงใยช่วยเหลือผู้อ่ืนการเบิกบานในการท างานไม่อิจฉาผู้ อ่ืน  และมีความยุติธรรมใน
ส่วนรวมนั้น  
  ๑) อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหม่ัน คือ ขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติหน้าที่
การงาน ประกอบอาชีพอันสุจริต มีความช านาญ รู้จักใช้ปัญญาสอดส่อง ตรวจตรา หาอุบายวิธี 
สามารถจัดด าเนินการให้ได้ผลดี  
   ๒) อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา คือรู้จักคุ้มครองเก็บรักษาโภคทรัพย์และ
ผลงานอันตนได้ท าไว้ด้วยความขยันหม่ันเพียร โดยชอบธรรม ด้วยก าลังงานของตน ไม่ให้เป็นอันตราย
หรือเสื่อมเสีย  
   ๓) กัลยาณมิตตตา คบคนดีเป็นมิตร คือ รู้จักก าหนดบุคคลในถิ่นที่อาศัย  เลือก
เสวนาส าเหนียกศึกษาเยี่ยงอย่างท่านผู้ทรงคุณมีศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา  
   ๔) สมชีวิตา มีความเป็นอยู่เหมาะสม คือ รู้จักก าหนดรายได้และรายจ่ายเลี้ยงชีวิต
แต่พอดี มิให้ฝืดเคืองหรือฟูมฟาย ให้รายได้เหนือรายจ่าย มีประหยัดเก็บไว้  
 คาถาหัวใจเศรษฐี ๔ ตัวนี้ควรจ าให้แม่น แล้วน าไปปฏิบัติในกิจการงานให้ได้สักวันละ

เล็กละน้อยเรื่อยไปไม่หยุด ก็จะสามารถเลี้ยงตัวได้ ถ้าไม่ถึงขั้นเศรษฐี อย่างน้อยก็ต้องพอเพียง พออยู่

พอกิน ไม่อดอยาก๖๘
 

                                                 
๖๗พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์คร้ัง ท่ี ๒ 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๕๒), หน้า ๑๔๔. 
 ๖๘อุดมพร อมรธรรม, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระเจ้าอยู่หัว, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แสง

ดาว, ๒๕๕๐), หน้า ๙๙ – ๑๐๓. 



๗๗ 

 

   ดังนั้นผู้วิจัยพิจาณาว่า หลักธรรมหมวดนี้ เรียกกันสั้นๆ ว่า ทิฏฐธัมมิกัตถะ หรือเรียก
ติดปากอย่างไทยๆ ว่า ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ (อัตถะ แปลว่า ประโยชน์ จึงมีประโยชน์ซ้ า ซ้อนกัน
สองค า) เป็นคาถาหัวใจเศรษฐี คติธรรมสอนใจว่า อุ อา กะ สะ อุ มาจากค าว่า  อุฏฐานสัมปทา การ
ขยันหา อา มาจากค าว่า อารักขสัมปทา การรักษาไว้ กะ มาจากค าว่า กัลยาณมิตรตา การมีมิตรหรือ
เพ่ือนเป็นคนดี สะ มาจากค าว่า สมชีวิตา การเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบไม่หลงไปกับอบายมุข เช่น การ
เป็นนักเลงการพนัน ซ่ึงจะท าให้การด าเนินชีวิตไปในทางตกต่ า ดังนั้นผู้วิจัยจึงทบทวนหลักธรรมหมวด
นี้ที่เห็นว่า เหมาะสมแล้ว ที่จะน ามาเป็นหลักในกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือความเข้มแข็งของ
ชุมชน เพ่ือความสมบูรณ์ของงานวิจัย 
 หลักฆราวาสธรรม ๔ คือ 
 หลักฆราวาสธรรม ๔๖๙ คือ ธรรมส าหรับฆราวาส , ธรรมส าหรับการครองเรือน , 
หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์  
  ๑. สัจจะ ความจริง, ซ่ือตรง ซ่ือสัตย์ จริงใจ พูดจริง ท าจริง การรักษาสัจจะความ
จริงใจต่อตนเอง ที่จะไม่ประพฤติล่วงความซ่ือสัตย์สุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด  
 ๒. ทมะ การฝึกฝน, การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว , รู้จักควบคุมจิตใจ  ฝึกหัดดัดนิสัย 
แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยการข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติ
แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม  
 ๓. ขันติ ความอดทน, ต้ังหน้าท าหน้าที่การงานด้วยความขยันหม่ันเพียร  เข้มแข็ง 
ทนทาน ไม่หวั่นไหว ม่ันในจุดหมาย ไม่ท้อถอย ความอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะประพฤติปฏิบัติ
ในความซ่ือสัตย์ความดีนั้น 
  ๔. จาคะ ความเสียสละ, สละกิเลส สละความสุขสบายและผลประโยชน์ส่วนตนได้ 
ใจกว้าง พร้อมที่จะรับฟังความทุกข์  ความคิดเห็น และความต้องการของผู้ อ่ืน  พร้อมที่จะร่วมมือ 
ช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่คับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตัว  

 การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพ่ือการออม เป็นการการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่
ยั่งยืนมีลักษณะที่เป็นบูรณาการ  คือ ท าให้เกิดองค์รวม (Holistic) หมายความว่า  องค์ประกอบ

                                                 
 ๖๙พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 
มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๕๒), หน้า ๑๔๘. 



๗๘ 

 

ทั้งหลายที่เก่ียวข้องจะต้องมาประสานกันครบองค์ และมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งคือ การมีดุลยภาพ 
(Balance) หรืออีกนัยหนึ่งคือการท าให้กิจกรรมของมนุษย์สอดคล้องกับธรรมชาติ๗๐ 

 สรุปได้ว่า หลักพุทธธรรมที่ประยุกต์ใช้ในกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ นั้น หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ได้แก่ ประโยชน์ขั้นต้น หมายถึงประโยชน์ที่จะได้รับใน
ปัจจุบันหรือประโยชน์เก่ียวกับชีวิตประจ าวัน ได้แก่ เรื่องปากท้องของประชาชน ซ่ึงการจะส าเร็จ
ประโยชน์ขั้นนี้ได้จะต้องปฏิบัติตามหลัก ๔ ประการ คือ อุฏฐานสัมปทา อารักขสัมปทา กัลยาณมิตตตา 
และสมชีวิตา ที่เน้นให้พุทธบริษัทรู้จักหาและรู้จักใช้ทรัพย์ หรือหาเงินเป็นใช้เงินเป็น เป็นคนท ามาหา
กินที่ดี ต้ังตัวสร้างหลักฐานได้ และใช้ทรัพย์สมบัติให้เป็นประโยชน์  เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางเศรษฐกิจ
อย่างถูกต้อง โดยมีหลักการตรงกับแนวทางชี้แนะให้ประชาชนมีส านึกในคุณธรรม และมีความรอบรู้ที่
เหมาะสม ซ่ึงเม่ือประชาชนประพฤติปฏิบัติ ก็จะเกิดหลักธรรมอันเป็นฐานแห่งการพัฒนาที่จะส่งเสริม
ให้เกิดการออมทุน คือ ประโยชน์ในปัจจุบัน ซ่ึงหมายถึงการมีทรัพย์มีเงินใช้ มีรายได้ มีปัจจัยสี่พอแก่
การด ารงชีวิต เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีต่างๆ 
ท าให้คนค านึงถึงความเป็นอยู่เป็นอันดับแรกปากท้องต้องมาก่อน  

  จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับหลักพุทธธรรมที่ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์ จะเห็นได้ว่า นโยบายการพัฒนาของพระสงฆ์ คือความรัก ความห่วงใยช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนการเบิกบานในการท างานไม่อิจฉาผู้อ่ืน และมีความยุติธรรมในส่วนรวมนั้น  โดยประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักของฆราวาสธรรม ๔ ประการ คือ มีสัจจะซ่ือสัตย์ต่อกัน การแบ่งปันกัน เอ้ือเฟ้ือกัน บ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ ๒.๕ ดังนี้ 
ตารางท่ี ๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับหลักพุทธธรรมที่ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (๒๕๕๒. 
หน้า ๑๔๔) 
 

หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ 
๑. อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหม่ัน  
๒. อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา  
๓. กัลยาณมิตตตา คบคนดีเป็นมิตร  
๔. สมชีวิตา มีความเป็นอยู่เหมาะสม  

                                                 
 ๗๐พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), พจนานกรมพุทธศาสตร  ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์คร้ัง ท่ี ๙ , 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๘๗๘, 



๗๙ 

 

ตารางท่ี ๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับหลักพุทธธรรมท่ีประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ (ต่อ) 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (๒๕๕๒. 
หน้า ๑๔๔) 
 

หลักฆราวาสธรรม ๔ 
๑. สัจจะ ความจริง ,  
๒. ทมะ การฝึกฝน ,  
๓. ขันติ ความอดทน  
๔. จาคะ ความเสียสละ 

อุดมพร อมรธรรม, (๒๕๕๐, หน้า ๙๙ – 
๑๐๓. 

คาถาหัวใจเศรษฐี ๔ ตัวนี้ควรจ าให้แม่น แล้วน าไป
ปฏิบั ติใน กิจการงานให้ไ ด้สักวันละเล็ กละน้อย
เรื่อยไปไม่หยุด ก็จะสามารถเลี้ยงตัวได้ ถ้าไม่ถึงขั้น
เศรษฐี อย่างน้อยก็ต้องพอเพียง พออยู่พอกินไม่อด
อยาก 

พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตโต), (๒๕๕๒, 
หน้า ๘๗๘) 

การกา รพัฒนาที่ยั่ง ยืนเป็น การพัฒนาที่ ยั่งยืน มี
ลักษณะที่เป็นบูรณาการ  คือ ท า ให้เกิดองค์รวม 
(Holistic) หมายความว่า  องค์ประกอบทั้งหลายที่
เก่ียวข้อ งจะต้องมาประสานกันครบอง ค์  และมี
ลักษณะอีกอย่างหนึ่งคือ การมีดุลยภาพ (Balance) 
หรืออีกนัยหนึ่งคือการท าให้กิจ กรรมของมนุษย์
สอดคล้องกับธรรมชาติ 

 

๒.๖ ข้อมูลพ้ืนท่ีการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ 
เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง” ในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษากลุ่มสัจจะออม
ทรัพย์ที่มีนโยบาย หลักการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ที่ เป็นการรวมกลุ่มกัน เพ่ือท าให้
เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง ซ่ึงมีความแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ คือ มีวินัยในการออม ไม่ติดอยู่ใน
กระแสทุนนิยม สมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ยึดหลักสัจจะ คือ ความจริงใจ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของกลุ่มไว้ได้อย่างม่ันคง พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างครบวงจร กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่ ต้ังออยู่ใน
จังหวัดระยอง ซ่ึงประกอบด้วย กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดหนองกันเกรา อ าเภอแกลง กลุ่มสัจจะออม
ทรัพย์ วัดถนนกะเพรา อ าเภอแกลง กลุ่มสัจจะออมทรัพย์  วัดช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง อ าเภอเมือง
ระยอง กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดเนินเขาดิน อ าเภอแกลง กลุ่มสัจจะออมทรัพย์  วัดปากแพรก อ าเภอ
เขาชะเมา กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดไพรสณฑ์ อ าเภอปลวกแดง รวมทั้งหมด ๖ แห่ง ซ่ึงมีประวัติความ
เป็นมา หลักการและเหตุ นโยบาย โครงการและแผนงาน ดังต่อไปนี้ 



๘๐ 

 

 ๒.๖.๑ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดหนองกันเกรา อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดหนองกันเกรา พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม ประธานผู้ ก่อต้ัง      
มีพระครูบวรศีลวัฒน์ เป็นประธานที่ปรึกษา ก่อต้ังต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เม่ือวันที่  ๓ พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๕๕ ท างานของทุวันที่ ๓ ของทุกเดือน มีสมาชิกแรกเข้า จ านวน ๑๖๓ คน เงินออมเดือนแรก 
๑๖,๓๐๐ บาท จ านวนสมาชิกปัจจุบัน ๔๕๔ คน เงินออมปัจจุบันต่อเดือน ๑๗,๘๐๐ บาท 
 บัญชีใหญ่ มีเงินออมรวมทั้งสิ้น ๘๕๔,๔๐๐ บาท สมาชิกค้างจ่าย ๙๑๒,๕๐๐ บาท มีค่า
บ ารุงก าไรทั้งสิ้น ๑๕๓,๑๗๐ บาท เงินในมือในธนาคาร จ านวน ๒๕๑,๐๗๐ บาท มีเงินฝากของ
สวัสดิการ จ านวน ๓๗๓,๕๐๐ บาท ฝากลุ่ม ๑ จ านวน ๒๑๗,๕๐๐ บาท 
 ๒.๖.๒ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดถนนกะเพรา อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดถนนกะเพรา พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม ประธานผู้ ก่อต้ัง       
มีพระครูธรรมสารโสภิต เจ้าคณะอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายส่งเสริม ก่อต้ังกลุ่มเม่ือ
วันที ่๒๓ เดือน มากราคม พ.ศ.๒๕๔๖ ท างานทุกวันที่  ๒๓ ของเดือน สมาชิกแรกเข้า  ๗๘ คน       
เงินออมเดือนแรก ๖,๖๕๐ บาท จ านวนสมาชิกปัจจุบัน ๑๖๖ คน เงินออมปัจจุบันต่อเดือน ๑๖,๖๕๐ 
บาท มีเงินออมทั้งสิ้น ๑,๘๓๗,๓๐๐ บาท สมาชิกค้างจ่าย ๓,๔๑๓,๕๐๐ บาท ค่าบ ารุงก าไรทั้งสิ้น 
๒๑๔,๐๐๓ บาท เงินในมือ-ในธนาคาร ๘๐,๘๐๓ บาท มีเงินฝากของสวัสดิการทั้งสิ้น  ๑.๔๔๓,๐๐๐ 
บาท 
 ๒.๖.๓ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 กลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม ประธานผู้
ก่อต้ัง มีพระปลัดบ าเพ็ญ กิตฺติปาโล เป็นประธานฝ่ายส่งเสริม ก่อต้ังเม่ือวันที่  ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.๒๕๔๓ ท างานทุกวันที่ ๒ ของทุกเดือน จ านวนสมาชิกแรกเข้า  ๑๙๑ คน เงินออมเดือนแรก 
๑๖,๐๐๐ บาท จ านวนสมาชิกปัจจุบัน ๓๘๔ คน เงินออมปัจจุบันต่อเดือน ๓๘,๔๐๐ บาท มีเงินออม
รวมทั้งสิ้น ๖๒๓๒,๕๐๐ บาท สมาชิกค้างจ่าย ๑๑,๐๐๓,๕๐๐ บาท ค่าบ ารุงก าไรทั้งสิ้น ๖๙๕,๔๐๔ 
บาท เงินในมือ–ในธนาคาร ๙๑๖,๑๐๔ บาท เงินฝากของสวัสดิการ ๔,๙๙๑,๗๐๐ บาท 
 ๒.๖.๔ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดเนินเขาดิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดเนินเขาดิน พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม ประธานผู้ ก่อต้ัง มีพระ
ครูพิมลจริยาภิรัต เป็นประธานที่ปรึกษา ก่อต้ังกลุ่มเม่ือวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ท างานทุก
วันที่ ๑๕ ของทุกเดือน สมาชิกแรกเข้า ๒๘๑ คน เงินอออมเดือนแรก ๒๒,๓๖๐ บาท จ านวนสมาชิก
ปัจจุบัน ๓๑๔ คน เงินออมปัจจุบันต่อเดือน ๓๒,๓๕๐ บาท มีเงินออมทั้งสิ้น ๔,๘๓๖,๖๐๐ บาท 
สมาชิกค้างจ่าย ๙,๖๘๐,๐๐๐ บาท ค่าบ ารุงก าไรทั้งสิ้น  ๕๐๕,๙๓๖ บาท เงินในมือ-ในธนาคาร 
๗๙๙,๘๓๖ บาท เงินฝากขอบงสวัสดิการ ๕,๑๓๗,๓๐๐ บาท 
  



๘๑ 

 

 ๒.๖.๕ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดปากแพรก อ าเภอเขาชะเมา 
 กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดปากแพรก พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม ประธานผู้ ก่อต้ัง มีพระ
อาจารย์เมธาสิทธ์ิ เป็นประธานฝ่ายส่งเสริม ก่อต้ังกลุ่มเม่ือวันที่  ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ท างานทุก
วันที่ ๕ ของทุกเดือน สมาชิกแรกเข้า ๑๕๗ คน เงินอออมเดือนแรก ๘,๑๕๐ บาท จ านวนสมาชิก
ปัจจุบัน ๑๒๖ คน เงินออมปัจจุบันต่อเดือน ๘,๒๐๐ บาท มีเงินออมทั้งสิ้น ๑,๓๘๔,๒๐๐ บาท 
สมาชิกค้างจ่าย ๒,๖๑๗,๖๐๐ บาท ค่าบ ารุงก าไรทั้งสิ้น  ๑๑๓,๐๓๙ บาท เงินในมือ-ในธนาคาร 
๓๒,๑๓๙ บาท เงินฝากของสวัสดิการ ๑,๓๒๐,๒๐๐ บาท  
 ๒.๖.๖ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดไพรสณฑ์ อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
 กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดไพรสณฑ์ เป็นชื่อวัดโดยทางราชการ ชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือชื่อ
เดิม วัดปลวกแดง สังกัดมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ต าบลปลวกแดง-ตาสิทธ์ิ อ าเภอปลวก
แดง จังหวัดระยอง ภาค ๑๓ ที่ดินต้ังวัดมีจ านวน ๓๒ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา ลักษณะพ้ืนที่โดยทั่วไป
ของบริเวณที่ต้ังวัดเป็นรูปลักษณะเขตที่ดินต้ังวัดเกือบเป็นสี่ เหลี่ยมจตุรัส  ทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศ
ตะวันออกเป็นแนวตรง ส่วนทิศตะวันตกแนวโค้งเล็กน้อย ไปตามสภาพขอบอ่างเก็บน้ า  ลักษณะพ้ืนที่
เป็นเนินราบ ลาดจากทิศตะวันออกลงไปสู่ทิศตะวันตก ได้รับอนุญาตสร้างวัด เม่ือ พ.ศ.๒๕๑๓ 
ประกาศต้ังเป็นวัด เม่ือ พ.ศ.๒๕๑๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๓ 
ปัจจุบันมีพระมหาธนู อินทโชโต เป็นเจ้าอาวาส ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ๔๙๗ คน 
 

๒.๗ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับปัจจัยที่ มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะ
ออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน มีผู้ท าการศึกษาวิจัยไว้หลายท่าน ฉะนั้น ผู้วิจัยจะ
ได้น ามาศึกษาให้เห็นประเด็นต่างๆ ที่จะน ามาสนับสนุน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความนิยมของ
นักวิจัยทั้งหลาย ดังต่อไปนี้ 

 ๒.๗.๑ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ 
 จากการทบทวนงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับลักษณะปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการ     
เพ่ือพัฒนาทุนมนุษย์ พบว่า มีผู้ท าการศึกษาวิจัยไว้ดังนี้ 

 จรรยาภรณ์ พรหมคุณ ได้วิจัยเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ลุ่มน้ าล้าปะเทีย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยความพร้อมด้านงบประมาณส่งผลต่อการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าล้ าปะเทียมากที่สุด งบประมาณที่มีจ า กัดท าให้ไม่สามารถ

จัดสรรส าหรับใช้ในการพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่ได้ จากสภาพปัญหาที่พบคือตลอดทั้งล าน้ าต้ืนเขิน  การ



๘๒ 

 

ขุดลอกล าน้ าจึงมีความจ าเป็นเพ่ือให้มีพ้ืนที่กักเก็บน้ าเพ่ิมมากขึ้น  แหล่งกักเก็บน้ าในแต่ละหมู่บ้านมี 

จ านวนไม่เพียงพอ ดังนั้น การก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ าในแต่ละหมู่บ้านจึงมีความจ าเป็นควบคู่ไปกับ

ระบบส่งน้ าส าหรับพ้ืนที่ต้นน้ าพบว่า มีความต้องการ ฝายเพ่ือชะลอการไหลของน้ าในช่วงฤดูฝน  ส่วน

ประสิทธิผลในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ลุ่มน้ าล้าปะเทีย

ส่วนใหญ่ไม่มีการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรในล าน้ า และไม่มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของ

ชุมชนในพ้ืนที่ท่ีชัดเจน ขาดการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ า กับท้องถิ่น

ใกล้เคียงในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเดียวกันส่วนประสิทธิผลด้านการป้องกันมลพิษทางน้ า และการแก้ไขปัญหา

มลพิษทางน้ าพบว่าลุ่มน้ าล้าปะเทียยังไม่พบกับสภาพความเสี่ยงที่ จะก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ า  

การเตรียมแผนในด้านการป้องกันหรือแก้ไขมลพิษทางน้ าจึงยังไม่มีความจ าเป็นในพ้ืนที่๗๑ 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้วิจัยเรื่อง แนวทาง
พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี 
เขต ๑  ผลการวิจัยพบว่า  สามารถสรุปได้ดังนี้ 

(๑) แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการด้านพัฒนาระบบการวางแผนและบริหารจั ดการมี
โรงเรียนที่มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้มีค่าความถี่ จ านวน ๗๒ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๑ 

(๒) แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการด้านพัฒนาระบบการเรียนการสอนและการประกัน
คุณภาพการศึกษามีโรงเรียนที่มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้มีค่าความถี่  จ านวน ๑๒๐ คิดเป็น
ร้อยละ ๓๔.๑๖ 

(๓) แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการด้านเสริมสร้างความพร้อมและความเข็มแข็งของ
โรงเรียนมีโรงเรียนที่มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ มีค่าความถี่  จ านวน ๙๕  คิดเป็นร้อยละ 
๒๗.๐๗ 

                                                 
๗๑ จรรยาภรณ์ พรหมคุณ, รายงานการวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าขององค์กรปกครอง

ส่วนท้อง ถ่ินในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าล้าปะเทีย , (ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๕ , กรมทรัพยากรน้ า  : กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, ๒๕๕๔), หน้า ค. 



๘๓ 

 

(๔) แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
จัดการศึกษามีโรงเรียนที่มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้มีค่าความถี่ จ านวน ๖๔  คิดเป็นร้อยละ 
๑๘.๒๔๗๒ 

นฤนันท สุริยมณ และคณะ๗๓ ได้วิจัยเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมที่มีผลต่อการบริหาร
จัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล ผลการวิจัยพบว่า  จุดเด่นในการบริหารงานที่ท าให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้รับรางวัลท่ี ๑ ประเภทการบริหารจัดการที่ ดีประจ าปี ๒๕๔๗ 
ได้แก การบริหารจัดการ ส่วนหลักคุณธรรมองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ที่ท าการศึกษาส่วนใหญ่
ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ส่วนหลักความโปร่งใสองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุกแห่ง มีการเผยแพรขอมูลข่าวสาร รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีในทุกๆทางการสื่อสาร 
ส่วนหลักความรับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลจะสอบถาม
ความเห็นของประชาชนโดยผ่านประชาคมหมู่บาน เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของโครงการในแต่ละ
หมู่บานก่อนแล้วจึงน ามารวมกันเพ่ือและจัดล าดับตามความจ าเป็นเร่งดวนในภาพรวมอีกครั้งและส่วน
หนึ่งของแผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีการ    ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ 

ชัชภูมิ สีชมภู๗๔  ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาตามหลัก  
ธรรมาภิบาล ผลการวิจัยพบว่า  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าเสนอรูปแบบการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ คือ (๑) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการเขต
พ้ืนที่การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (๒) เพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นเชิงอุดมคติของผู้เชี่ยวชาญ เก่ียวกับรูปแบบการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาตามหลักธรร
มาภิบาล (๓) เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ ในการน ารูปแบบการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล ไปใช้ตามความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานบริหารในเขตพ้ืนที่การศึกษาระเบียบวิธีวิจัย
เป็นแบบผสมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา

                                                 
๗๒  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑, แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็กของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ,  [ออนไลน์ ], แหล่ง ท่ีมา :  

http://www.chusak.net/index.php?mo=21&catid=2130&fid=120304&detail [ ๗ กันยายน ๒๕๕๕]. 
๗๓ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เร่ือง คุณธรรม

จริยธรรมท่ีมีผลตอการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล , (ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง

คุณธรรม ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู องค์การมหาชน), ๒๕๔๙ ), หน้า ก-ง. 
๗๔ ชัชภูมิ สีชมพู, “รูปแบบการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล” วิทยานิพนธ์

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๘), หน้า ง. 

http://www.chusak.net/index.php?mo=21&catid=2130&fid=120304&detail


๘๔ 

 

ขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๓๑๗ คน ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน ๓๐๗ คน ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
และผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๓๐๘ คนได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นพบว่า ผู้ มีส่วน
ได้ส่วนเสีย    มีความต้องการการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมาก
ทุกด้าน รูปแบบการบริหารจัดการพ้ืนที่การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ตามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๒ ด้าน คือ ด้านปัจจัยน าเข้าและด้านกระบวนการบริหารจัด
กาด้านปัจจัยน าเข้าจ าแนกเป็นภาวะผู้น าของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และภาวะ
ผู้น าของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านกระบวนการบริหารจัดการ จ าแนกเป็นการก าหนด
วิสัยทัศน์ การก าหนดแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ การบริหารตามแผนบุคลากร การบริหารตาม
แผนงบประมาณการบริหารตามแผนการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาการวางแนวปฏิบัติงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและตรวจสอบถ่วงดุล การรายงานผลการจัดการศึกษาความเป็นไปได้ในการน า
รูปแบบการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ไปใช้ตามความคิดเห็นของ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารในเขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในระดับมากทุกรูปแบบ 

สรุปได้ว่า จากการทบทวนงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ ซ่ึงจะเห็นได้ว่า
ระบบการบริหารจัดกา รมีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการวางแผนเป้าหมายในการด า เนินให้เกิ ด
ประสิทธิภาพของงาน นอกจากนี้การบริหารจัดการยังเป็นหัวใจขององค์กรทุกๆองค์กรไม่ว่าจะเป็น
องค์กรธุรกิจเอกชนหรือองค์กรของรัฐก็ตามเพราะนั้นหมายถึงการท างานให้เร็วโดยรวดเร็วและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ จะเห็นได้ว่า การบริหารจัดการ
เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะท าให้กองทุนมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความเข้มแข็งของ
กองทุนได้อย่างแท้จริง ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังตารางที่ ๒.๖ ดังนี้ 
ตารางท่ี ๒.๖ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 

จรรยาภร พรหมคุณ,  
(รายงานวิจัย, ๒๕๕๔). 
 

 ปัจจัยความพร้อมด้านงบประมาณส่งผลต่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าล าปะเทียมากที่สุด 
งบประมาณที่มีจ ากัดท าให้ไม่สามารถจัดสรรส าหรับใช้ใน
การพัฒนาแหล่งน้ า ในพ้ืนที่ได้  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่ลุ่มน้ าล าปะเทีย ส่วนใหญ่ไม่มีการจัดท า
ฐานข้อมูลทรัพยากรในล าน้ า และไม่มีแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าของชุมชนในพ้ืนที่ท่ีชัดเจน 



๘๕ 

 

 

ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต ๑, (แนว

ทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาด

เล็กของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

เพชรบุรี เขต ๑, ๒๕๕๐). 

 

ปัจจัยที่มีผลมากที่สุด คือ คุณสมบัติของผู้บริหาร กลยุทธ์
การบริหารจัดการในองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตภาคใต้
ตอนล่ า งที่ เหมาะสม ได้ แก่  ๑.กลยุ ทธ์ ด้ านความรู้
ความสามารถของผู้บริหารในการบริหารจั ดการองค์การ
บริหารส่วนต าบล ๒.กลยุทธ์ ด้านวามรู้และความเข้าใจใน
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ๓.กลยุทธ์ด้านนโยบายการ
บริหารจัดการ ๔.กลยุทธ์ด้านการปลูกจิตส านึกความเป็นไทย 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล, (รายงานการวิจัย. 

๒๕๔๙). 

การบริหารจัดการ 
ประกอบด้วย ๑) ลักษณะส่วนบุคคล ๒) การจัดการความ
หลากหลายในองค์กร และ ๓) บริบทอ่ืน ส่วนนโยบาย
เก่ีย วกับการ จัดกา รควา มหลากหลายทา งเพศของ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรที่ท างานอยู่ มีคณะกรรมการ
บริหารองค์กรที่มีความหลากหลายขณะที่องค์กรที่ท างาน
อยู่ มีกา ร จัดฝึ กอบรมและให้ความรู้ เก่ี ย วกับควา ม
หลากหลายของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร 
 

ชัชภูมิ สีชมพู, (วิทยานิพนธ์การศึกษา

ดุษฎีบันทิต, ๒๕๔๘). 

ภาครัฐและส่วนราชการที่เก่ียวข้องยังไม่มีความจริงจัง
และจริงใจต่อการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเท่าที่ควร นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังมี
ความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาลไม่ชัดเจน  หรือมีการ
อาศัยช่องว่างของระเบียบกฎหมายในการยืดเวลาการ
ถ่ายโอนภารกิจออกไป ผลของการกระจายอ านาจต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนยังไม่เห็นผลมากนัก  

วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ, (ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๕๓). 
 

 (๑) มีการถ่ายทอดนโยบายต่างๆ ต้ังแต่ระดับองค์กรสู่
ระดับบุคคล (๒) มีการวิเคราะห์ความรู้ เชิงระบบอย่างมี
ส่วนร่วมทั้งในระดับบุคคล งาน และองค์กร (๓) จัดระบบ
สิ่งจูงใจให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุนมนุษย์ (๔) การ
พัฒนา ทุนมนุษย์ จ ะต้อง ให้ ควา มส าคัญ กับกา ร จั ด
หมวดหมู่ความรู้อย่างเป็นระบบ และการเรียนรู้ระดับ
บุคคล เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
และครอบคลุมทุกปัจจัย 

ตารางท่ี ๒.๖ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ (ต่อ) 
 



๘๖ 

 

สุดาภรณ์ อรุณดี, 
(วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎี
บัณฑิต, ๒๕๕๑). 
 

การสร้างทุนสมองมนุษย์หรือสมรรถนะสู่ระดับโลก ตาม
หลักพุทธญาณวิทยา (หลักไตรสิกขา) นั้นสามารถพัฒนาสู
ระดับโลกได้ เพราะการพัฒนามนุษย์นั้นต้องเริ่มด้วยการ
พัฒนาจิตใจเพราะจิตใจเป็นรากฐานที่ส า คัญที่สุดในการ
สร้างพฤติกรรมเม่ือมนุษย์มีพ้ืนฐานจิตใจที่แล้วดีจะเก่งได้
เองเกิดเป็นทุนสมองหรือทุนทางปัญญา 

  

 ๒.๗.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวกับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ 

 นอกจากงานวิจัยข้างต้นที่เก่ียวกับการจัดการ ผู้วิจัยได้ทบทวนงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง คือ 
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ผู้วิจัยจะได้น าเสนอดังต่อไปนี้ 

 พระมหาประพันธ์ สิริปญฺโ  (ไทยใหญ่) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ต่อการ
ส่งเสริมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน จังหวัดเชียงราย” ผลการศึกษาวิจัย 
พบว่า  ภาระที่พระสงฆ์ต้องรับผิดชอบตามสถานภาพของแต่ละรูป  และสิ่งที่สังคมได้ก าหนด
เฉพาะเจาะจงให้พระสงฆ์ปฏิบัติ เรียกว่า บทบาทพระสงฆ์ ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยแสดงให้เห็นถึง
บทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์จังหวัดเชียงราย  บทบาทของพระสงฆ์ในการ
ส่งเสริมกลุ่ม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยผ่านกระบวนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มใน
ชุมชนนั้นๆ กลุ่มสัจจะ ออมทรัพย์เป็นความส าเร็จที่เกิดจากหลักการส่งเสริมกลุ่มของพระสงฆ์  โดย
ผ่านกิจกรรมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ที่ผสมผสานหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาและหลักการพัฒนา
เข้า ด้วยกัน จนสามารถเชื่อมโยง คุณธรรม ความสามารถ ทรัพยากรเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิ ด
กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมที่ยั่งยืนกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เป็นกิจกรรมของประชาชนที่จัดต้ังขึ้น
เพ่ือช่วยเหลือกันและกัน ด้วยการประหยัดและออมทรัพย์ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะสมทบ
ทุนร่วมกันโดยอาศัยหลักการของสหกรณ์เป็นส าคัญ  แก้ปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินของ
ครอบครัว การด าเนินงานกลุ่มให้ถูกต้อง โดยอาศัยหลักการด าเนินงานจากการยึดม่ันในคุณธรรม ๕ 
ประการ คือ ความซ่ือสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และให้เกียรติกัน โดย
สมาชิกจะได้รับประโยชน์เท่าเทียมกัน สมาชิกกลุ่มจะมีการเรียนรู้ เก่ียวกับการจัดกิจกรรมเป็นการ
ปลูกฝังการมีส่วนร่วมในชุมชน เคารพในความคิดเห็นของผู้อ่ืนเกิดความร่วมมือร่วมใจกันในชุมชน  สิ่ง

ตารางท่ี ๒.๖ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ (ต่อ) 
 



๘๗ 

 

เหล่านี้จึงท าให้กิจกรรมในการรวมกลุ่มของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ประสบความส าเร็จและมี สมาชิก
เพ่ิมขึ้นทุกปีท าให้เกิดผลต่อชุมชน คือการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง๗๕ 

 สุริยา รักการศิลป์ ได้ว ิจ ัย เรื ่อ ง  “บทบาทพระสงฆ์กับพลวัตเศรษฐกิจชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา” ผลการวิจัย พบว่า บทบาทพระสงฆ์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชน สามารถแยกออกได้เป็น
สองส่วนใหญ่ๆ คือ ๑) บทบาททางด้านการเผยแผ่ธรรมะ กับก่ึงเผยแผ่ธรรมะ เช่น การจัดต้ังโรงเรียน
เด็กก่อนเกณฑ์ และโรงเรียนพุทธเกษตร บทบาทสองส่วนนี้ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนทางอ้อม 
ในส่วนที่โรงเรียนเด็กก่อนเกณฑ์ ได้ช่วยลดภาระการใช้จ่ายของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน 
ส่วนโรงเรียนพุทธเกษตรนั้นการใช้จ่ายของเด็กนักเรียนประจ ามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชน  บทบาท
ในส่วนของการเผยแผ่ธรรมะนั้นแม้ว่าจะไม่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนโดยตรง  แต่กลับมี
ผลกระทบต่อชีวิตครอบครัวของปัจเจกชนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมในวัด  บางรายนั้นได้ช่วยให้กลับมามี
รายได้ปีละนับแสนบาท ๒) บทบาทท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนโดยตรงและส่วนที่มีผลกระบท
ต่อสังคมเศรษฐกิจ  

 บทบาทในส่วนแรกที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนโดยตรงนั้น  ส่วนที่ส่งผลกระทบ
ได้มากที่สุดคือการผลิตน้ าหมักชีวภาพ มีมูลค่าประเมินเฉพาะวัดหนองหัวแรด วัดเดียวสูงถึง ๓.๑๕ 
ล้านบาทต่อปี ส่วนที่มีผลกระทบในระดับรองลงมาคือการจัดท าและซ่อมบ ารุงระบบน้ าประปา  ใน
ส่วนของกลุ่มธุรกิจชุมชนนั้นมีผลกระทบต่อเนื่องทุกปีแต่ปริมาณเงินนั้นไม่มาก  เพราะประเมินจาก
ดอกเบี้ยจ่ายและก าไรจากกลุ่มที่มีจ านวนสมาชิกไม่มาก และแม้ว่าราษฎรในพ้ืนที่จะได้รับการศึกษา
ในระบบของภาครัฐน้อยมาก แต่พระพุทธศาสนาสามารถขัดเกลายกระดับศักยภาพของทั้งพระสงฆ์
และราษฎรให้สูงขึ้นได้ สะท้อนผ่านการด าเนินกิจกรรม กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่ มีประสิทธิภาพของ
หมู่บ้านทุ่งสว่างและบ้านข้างเคียง ๑๒ หมู่บ้าน พระสงฆ์และราษฎรในพ้ืนที่ไม่มีความต่างด้านชนชั้น 
ความรู้สึกเป็นชนชั้นจะมีอยู่บ้างระหว่างราษฎรกับพ่อค้าในตลาดและราษฎรกับผู้ มีต าแหน่งราชการ  
แต่ชนชั้นไม่ได้ก่อให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งและการน าไปสู่เง่ือนไขทางการเมือง  ต าแหน่งราชการที่มี
อ านาจยังเป็นเป้าหมายของคนบางกลุ่มและเป็นสิ่งสร้างความขัดแย้งในระดับชุมชนได้และพระสงฆ์ยัง

                                                 
 

๗๕พระมหาประพันธ์ สิริปญฺโ  (ไทยใหญ่),“บทบาทพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ท่ีมี
ผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน จังหวัดเชียงราย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).  



๘๘ 

 

มีบทบาทมีส่วนเข้ามาช่วยในเรื่องลดการท าลายสภาพแวดล้อม ลดต้นทุนการผลิตของชาวบ้าน ส่งผล
ให้เศรษฐกิจชุมชนมีความม่ังคงและยั่งยืน๗๖  

 พระฐาณี ฐิตวิริโย (จองเจน) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถของพระสงฆ์
เพ่ือหนุนเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจน” ผลการวิจัย พบว่า  พระสงฆ์ เป็นผู้น าทางด้านจิต
วิญญาณ มีบทบาทในด้านการปรับทัศนคติ ความเชื่อของชาวบ้าน ด้วยความศรัทธาเคารพยอมรับนับ
ถือของชาวบ้านที่มีต่อพระสงฆ์ ท าให้พระสงฆ์มีบทบาทส าคัญในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ  ความเชื่อ 
ค่านิยมของชาวบ้าน การเทศน์ การแนะน าสั่งสอน เป็นสิ่งที่พระสงฆ์ท าเป็นประจ าเป็นกิจของสงฆ์ที่
ต้องเผยแผ่หลักพุทธธรรมสู่ประชาชนเป็นการพัฒนาคนทั้งกายและจิตใจ เป้าหมายของการพัฒนา คือ
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี คนที่ได้รับการพัฒนาด้านร่ายกาย จิตใจ ความคิด และทักษะในการท างานให้
เป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีค่านิยมเหมาะสมดีงาม ย่อมสามารถน าไปพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว สังคม พัฒนาหน่วยงานสังคมที่มีคุณภาพในทุกๆ ด้าน จ าเป็นต้องยึดหลักการ
พัฒนาจิตใจ พระสงฆ์เป็นผู้น าทางด้านจิตใจ เม่ือได้รับการพัฒนาขีดความสามารถอย่างเต็มที่  
ย่อมมีคุณค่าต่อการพัฒนาคน พัฒนาจิตใจ ให้ส าเร็จ  ชุมชนมีความเข้มแข็ง ดังนั้นการพัฒนาขีด
ความสามารถของพระสงฆ์จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง  ในการท างานหนุนเสริมการแก้ไข
ปัญหาความยากจน ให้พระสงฆ์มีความรู้ความสามารถ ทักษะและการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ๗๗  

 ลักขณา เติมศิริกุลชัย ได้วิจัยเรื่อง “เรื่องทุนทางสังคมกับการเคลื่อนไหวสุขภาพ : 
กรณีศึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์ จังหวัดตราด” ผลการศึกษา พบว่า ทุนทางสังคมของกลุ่มสัจจะออม
ทรัพย์ เป็นปรากฏการณ์ชีวิตของผู้คนที่อยู่ร่วมกันมาเนิ่นนานของสถาบันครอบครัว ชุมชนและศาสนา
โดยมีวัดไผ่ล้อมที่มีการสืบสารปฏิปทาอันงดงามจกสามคนเจ้าคุณ จึงเป็นแหล่งก าเนิดทุนทางสังคม 
ทุนทางวัฒนธรรม และทุนมนุษย์ของจังหวัดตราด และช่วยหนุนเสริมการท างานของพระสุบิน  ปณีโต 
ผู้ก่อต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ซ่ึงจ าพรรษาที่วัดแห่งนี้  จนท าให้เกิดการสถาปนาพ้ืนที่ทางเลือกที่มี
ลักษณะจ า เพราะใน ๔ รูปแบบ คือ ๑) เครื อข่ายทางสังคมโดยกลุ่มสัจจ ะออมทรัพย์ได้เพ่ิม
ความสัมพันธ์ในระดับหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เกิดเป็นเครือข่ายภายในหมู่บ้าน  

                                                 
 ๗๖สุริยา รักการศิลป์, บทบาทพระสงฆ์กับพลวัตเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา, วิทยานิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (เศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชน) ,  (คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, ๒๕๕๓). 

 ๗๗พระฐาณี ฐิตวิริโย (จองเจน), การพัฒนาขีดความสามารถของพระสงฆ์เพ่ือหนุนเสริมการแก้ไข
ปัญหาความยากจน, วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาบริหารศาสตร์, ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ๒๕๕๒). 



๘๙ 

 

 ในขณะเดียวกันก็มีการขยายเครือข่ายสู่ระดับต าบล ระดับจังหวัด และระดับประเทศเป็น
เครือข่ายข้ามกลุ่ม ๒) สืบ/ภาษา/สัญลักษณ์ และการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์  ทั้งใน
รูปของภาษา และวิธีการปฏิบัติการเฉพาะในเรื่องการออม การกู้ และวันท าการกลุ่ม เกิดเป็นรูป
สัญญาตัวสื่อ/เป้าหมายที่เงินทั้งเรื่องของความสัมพันธ์และความแตกต่างไปพร้อมๆ กันและเกิดเป็น
ทุนที่ได้รับการยอมรับในเครือข่ายกลุ่มสัจจะออมทรัพย์และในจังหวัดตราด ๓) กฎ กติกา และอ านาจ 
พบว่า กฎ กติกาของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์มีอ านาจเข้ามาก ากับอยู่ ๒ ส่วน คือ อ านาจจากสิ่งศักด์ิสิทธิ์
ผ่านการท าพิธีสาบานและสาปแช่งกับอ านาจที่เกิดจากกฎเกณฑ์ของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์  ซ่ึงมีหลัก
พุทธธรรมก ากับ ๔) พ้ืนที่ของการสถาปนาตนเองเป็นคู่ตรงข้ามกับเศรษฐกิจกระแสหลัก  ดังเช่น 
เครือข่ายกากน้ าตาลที่กลุ่มสัจจะออมทรัพย์จัดต้ังขึ้น สามารถลด/ตรึงราคากากน้ าตาลในตลาดให้อยู่ใน
ราคาที่เหมาะสมและสร้ างวาทกรรมกระแสเรื่ องก าไรมิใช่เป้ าหมายสู งสุด พ้ืนที่ทางเลือกเหล่านี้ ก็ได้
แปรเปลี่ยนมาเป็นทุนทางสังคมของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์  ซ่ึงสามารถเติบโตงอกงามต่อไปได้ก็ด้วยเง่ือนไข
ส าคัญ คือ การด ารงอยู่ภายใต้ตรรกะของเศรษฐศาสตร์แบบพุทธ ซ่ึงปฏิเสธตรรกะของเศรษฐศาสตร์  กระแส
หลักที่เน้นก าไรสูงสุด เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะไม่ใส่ใจในจริยธรรม และขาดความเข้าใจในธรรมชาติมนุษย์ 
ในขณะที่เศรษฐศาสตร์แบบพุทธเน้นความสัมพันธ์ทางสังคมที่เก้ือกูลกัน ความไว้วางใจ และความศรัทธาไม่
ยิ่งหย่อนไปกว่าความอยู่รอดของกองทุนในกลุ่มสัจจะออมทรัพย์๗๘ 

 วิทยา คามุณี ได้วิจัย เรื่อง “ทุนทา งสังคมเพ่ือกา รพัฒนา ศักยภา พของชุ มชน  : 
กรณีศึกษาองค์กรออมทรัพย์ชุมชนในจังหวัดล าปางและตาก” ผลการวิจัย พบว่า  องค์กรออมทรัพย์
เกิดจากการรวมตัวเป็นทุนทางสังคมของสองกลุ่มในระยะแรกมีลักษณะคล้ายคลึงกัน  กล่าวคือ การ
รวมกลุ่มเพ่ือแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยจัดกิจกรรมเงินออม
และการกู้ยืมเงินเพ่ือสนับสนุนการผลิตในหมู่สมาชิกโดยอาศัยผู้น าและคณะกรรมการบริหารกองทุน
ซ่ึงได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก การท ากิจกรรมกลุ่มของทั้งสองกลุ่มไม่ประสบปัญหาหนี้ เสีย
เนื่องจากมีกระบวนการควบคุมทางสังคม หรือ “กฎเกณฑ์ของชาวบ้าน” ที่ ค่อนข้างเข้มแข็ง ทุนทาง
สังคมและกิจกรรมของกลุ่มมีวิวัฒนาการและการปรับตัวก่อให้เกิดการขยายเครือข่ายระดับต าบล 
อ าเภอ และจังหวัด ทั้งนี้ พบว่า มีข้อแตกต่างกันในระหว่างสองกลุ่มที่ ศึกษากล่าวคือ  องค์กรออม
ทรัพย์ฯ มีการระดมเงินออม ๒ ประเภท คือ กองทุนหมุนเวียนหนึ่งร้อยบาท และกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนวันละบาท ซ่ึงเน้นเรื่อง “การออมเพ่ือให้” กิจกรรมด้านสวัสดิการซ่ึงอาจจะเป็นเพราะความ
ต้องการของสมาชิกโดยจัดกิจกรรมด้านสวัสดิการร้อยละ ๕๐ ของกองทุนสวัสดิการชุมชนและผล

                                                 
 ๗๘ลักขณา เติมศิริกุลชัย, ทุนทางสังคมกับการเคล่ือนไหวสุขภาพ : กรณีศึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
จังหวัด ตราด, วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) ,  ( บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๘). 



๙๐ 

 

ก าไรจากดอกเบี้ยของกองทุนหมุนเวียนโดยมีเงินหมุนเวียนจากสมาชิกในกลุ่มประมาณ ๑.๑ ล้านบาท 
ส าหรับกลุ่มออมทรัพย์ฯ เน้นกิจกรรมการออมเงินสินเชื่อ โดยมีกิจกรรมออมทรัพย์  ๒ ประเภท คือ 
สัจจะสะสมสามัญและสัจจะสะสมพิเศษโดยน าเงินผลก าไรมาจัดกิจกรรมสวัสดิการเพียงร้อยละ  ๕     
มีเงินหมุนเวียนจากสมาชิกภายในกลุ่มประมาณ ๘.๔ ล้านบาท 
 การสร้างเครือข่ายปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในและนอกกลุ่ม พบว่า  องค์กรออม
ทรัพย์ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกค่อนข้างมาก เนื่องจากมีผู้น าที่ท างานประสานกับ
หน่วยงานภายนอกสามารถระดมทรัพยากรเงินทุนและเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาได้เป็นจ านวนเงิน
ประมาณ ๙.๔ ล้านบาท ในทางตรงกันข้ามเครือข่ายปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในมีน้อยมีผลให้
ความเป็นปึกแผ่นและการพ่ึงตนเองน้อยลง ในขณะที่เครือข่ายปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ มีสูงท าให้ชุมชนมีความเป็นปึกแผ่นและพ่ึงตนเองแม้ว่าจะระดมทรัพยากรเงินทุนจาก
ภายนอกมาสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มประมาณ ๑ ล้านบาทก็ตาม นอกจากนี้การสร้างเครือข่าย
ภายนอกให้เข้มแข็งสามารถสร้างนวัตกรรมขององค์กรออมทรัพย์ฯ คือการขยายผลสู่กิจกรรมสาธารณะ
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะโดยการรับซ้ือขยะไปขายต่อรวมทั้งรับซ้ือขยะแทนการช าระเงินกู้ซ่ึง
ช่วยส่งเสริมกิจกรรมของคนจนให้มีงานท า และท าน้ าด่ืมของชุมชน ในขณะที่กลุ่มออมทรัพย์ฯ ขยายผล
สู่กิจกรรมสาธารณะด้านการพัฒนาชุมชนโดยการจัดสรรงบประมาณสร้างหอระฆัง และร่วมกิจกรรมด้าน
เก่ียวข้าวของโรงเรียนรวมทั้งการซ่อมแซมถนน๗๙  

 ธนาชัย สุขวณิช ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตในการสร้ าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย” ผลการวิจัย พบว่า ๑) การบริหาร
จัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ได้มีการจัดโครงสร้างหน่วยงานตามลักษณะของการจัดแบ่งงานตาม
หน้าที่ การรวมอ านาจอยู่ที่ประธานบริหาร ๒) การก าหนดก าลังคน พบว่า สมาชิกในปัจจุบันได้ จ าแนก
เป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญโดยรับสมัครสมาชิกเฉพาะวันประชุมใหญ่ประจ าปี ในการสรรหา
คณะกรรมการบริหาร ๓) การวางแผนจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย การบริหารจัดการกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิต แบ่งตามลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบเป็น ๒ ส่วน คือ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายกิจกรรม
สวัสดิการ การบริหารงานบุคคล โดยใช้วิธีการเลือกต้ังสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับต าแหน่งต่างๆ เข้า
มาร่วมงาน ซ่ึงเน้นหลักการประชาธิปไตย และ๔) การอ านวยการสั่งการ มีการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงถึงผล
การด าเนินงานของแต่ละฝ่ายให้สมาชิกได้รับทราบและในระเบียบของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต       
ได้ก าหนดกฎ กติกา เอาไว้ให้สมาชิกคณะกรรมการได้ปฏิบัติ ส าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลในการสร้างความ

                                                 
 ๗๙วิทยา คามุณี, ทุนทางสังคมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของชุมชน : กรณีศึกษาองค์กรออมทรัพย์
ชุมชนในจังหวัดล าปางและตาก, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพัฒนาสังคม) , ( บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๑). 



๙๑ 

 

เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ ๑) การเข้าถึงแหล่งทุน พบว่า เกิดจากการเข้าไม่ถึงแหล่งทุนที่จะ
น ามาลงทุนในการประกอบอาชีพ ๒) การบริหารจัดการทุนและสมาชิกอันเป็นสาเหตุหลักเกิดแนวคิดใน
การรวมตัวกันก่อต้ังกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตขึ้นเพ่ือระดมทุนช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  ๓) การพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน สมาชิกได้ปรับปรุงและพัฒนาฐานะความเป็นอยู่ของบุคคลในชุมชน ๔) การมีส่วน
ร่วมของสมาชิกในการร่วมของสมาชิกในการร่วมด าเนินการร่มตัดสินใจร่วมกับผลประโยชน์๘๐ 

 วรรณรา ชื่นวัฒนา และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการออมและแนวทางส่งเสริมการ
ออมส าหรับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๔ จังหวัด ยโสธร อุบลราชธานี นครราชสีมาและ
ชัยภูมิ” ผลการวิจัย พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่มีทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ คือบ้านและที่ดิน แหล่ง
หนี้ส่วนใหญ่ครัวเรือนเกือบทุกอาชีพเป็นหนี้กองทุนเงินล้าน รูปแบบการออม ส่วนใหญ่เป็นการออมใน
การกรมธรรม์ประกันชีวิต มีวิธีการออมด้วยการเก็บออมหลังจากได้รับเงินจากการประกอบอาชีพมาก
ที่สุด ซ่ึงเป็นการออมรายเดือนโดยมีลูกเป็นบุคคลที่ท าให้เกิดแรงกระตุ้นในการออม เงินที่ออมส่วนใหญ่
จะอยู่ที่ร้อยละ ๖–๑๕ ของรายได้ เป้าหมายของการออมเพ่ือใช้จ่ายยามเจ็บป่วยมากที่สุดจ านวนสมาชิก
ในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการออมทุกรูปแบบ 
 กลุ่มการออมในชุมชน มีหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ในพ้ืนที่โครงการที่มี
บทบาทต่อการออม มีที่มาจากหน่วยงานหรือองค์กรที่อยู่ เบื้องหลังที่ส า คัญ  ๓ หน่วยงานหลัก 
ประกอบด้วยชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย มีสหกรณ์ในพ้ืนที่จ านวย ๖๙ แห่ง กรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดต้ังกลุ่มการออมทุกหมู่บ้าน และคณะสงฆ์ที่มีอุดมการณ์การพัฒนา
ในชนบท เป็นองค์คณะในการก่อต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต  โดยมีการ
ด าเนินงานในพ้ืนที่จัดหวัดอุบลราชธานีจ านวน ๗๘ กลุ่ม กลุ่มการออมที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจาก
ทั้ง ๓ หน่วยงาน มีการจัดต้ังเครือข่ายเพ่ือความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซ่ึงเครือข่ายที่มีระบบ และมี
ความเข้มแข็งคือเครือข่ายชุมชมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย กระบวนการในการสนับสนุน
กลุ่มการออม มีการสนับสนุนระบบบริหารจัดการ ระบบบัญชี และทุนในการด าเนินงาน กลุ่มการออมใน
ชุมชนมีเป้าหมายและอุดมการณ์แตกต่างกันเป็น ๓ ลักษณะคือกลุ่มการออมเพ่ือออมทรัพย์  กลุ่มการ
ออมเพ่ือการผลิต สถาบันการเงินชุมชน และกลุ่มการออมเพ่ือชีวิตชุมชน การพัฒนากลุ่มการออมควรให้

                                                 
 ๘๐ธนาชัย สุขวณิช, การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตในการสร้างความเข้มแข็งของ

เศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีภาคกลางของประเทศไทย, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (สาขาวิชา      

รัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์), ๒๕๕๕. 



๙๒ 

 

การสนับสนุนกลุ่มการออมอย่างสอดคล้องกับพัฒนาการของกลุ่มการออมแต่ละกลุ่มแตกต่างกันไป 
ปัจจุบันในพ้ืนที่ ๔ จังหวัดมีกลุ่มการออมที่เป็นต้นแบบกลุ่มการออมที่ดีที่สุดกระจายอยู่ทุกจังหวัด๘๑ 

 หม่อมหลวงพงศ์ระพีพร อาภากร และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของระบบการเงินระดับ
ฐานรากในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน” ผลการวิจัย พบว่า กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
และกลุ่มออมทรัพย์ เป็นองค์กรการเงินระดับฐานรากที่มีบทบาทส าคัญในการให้บริการทางการเงินแก่ผู้
ที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชนบท อาชีพเกษตรกร เป็นต้น 
 บทบาทขององค์กรการเงินระดับฐานราก 
 ๑) ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์ยังไม่มีบทบาทในการให้บริการทางการเงินกับผู้มีรายได้
น้อยและยากจน 
 ๒) สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธ.ก.ส. สามารถให้บริการทางการเงินแก่เกษตรกรครอบคลุม
ความต้องกรรของเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศ อย่างไรก็ดี ธ.ก.ส. ควรเพ่ิมบทบาทในการเป็นธนาคาร
เพ่ือพัฒนาชนบท 
 ๓) สหกรณ์ สหกรณ์มีโครงสร้างการจัดต้ังและการก ากับดูแลที่เข้มแข็ง  อย่างไรก็ดี แม้ว่า
สหกรณ์ทุกประเภทจะมีสมาชิกรวม ๑๐.๖ ล้านคน และมีทุนในการด าเนินงาน ๑.๒๖ ล้านล้านบาท แต่
ทุนในการด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นของสหกรณ์ออมทรัพย์ ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มลูกค้าการเงินระดับฐานราก 
 ๔) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การให้บริการสินเชื่อของกองทุนมีข้อจ ากัดด้านแหล่ง
เงินทุน เนื่องจากเงินสมทบจากรัฐบาลมีจ ากัด โดยสามารถให้สินเชื่อแก่สมาชิกได้รายละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ 
บาท และอาจท าให้มีการจ ากัดการรับสมาชิกเพ่ิมเติม 
 ๕) กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต มีข้อจ ากัดด้านการด าเนินงานเนื่องจากขาดกฎหมายรองรับ
สถานภาพกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตถือเป็นองค์กรการเงินระดับฐานรากที่ส าคัญ โดยมีมิติทั้งในด้าน
การเงิน สวัสดิการ และสังคม และมีสมาชิกที่เกิดจากการรวมตัวกันเองตามความสมัครใจภายในชุมชน 
 ๖) กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เป็นการรวมตัวของประชาชน มีวัตถุประสงค์
หลักในการสร้างสวัสดิการให้แก่ชุมชนจากรายได้ที่ได้จากกาให้สินเชื่อแก่สมาชิก  โดยกลุ่มสัจจะออม
ทรัพย์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีผู้น าสายพระที่น่าเชื่อถือ  มีการน าหลักศาสนามา
ประยุกต์ใช้กับวิถีชุมชน(คุณธรรมเป็นหลักน า) และจัดต้ังขึ้นจากการรวมตัวตามความสมัครใจของ
ประชาชนในชุมชน๘๒ 
                                                 
 ๘๑วรรณรา ช่ืนวัฒนาและคณะ, รูปแบบการออมและแนวทางส่งเสริมการออมส าหรับประชาชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๔ จังหวัด ยโสธร อุบลราชธานี นครราชสีมาและชัยภูมิ ,  รายงานการวิจัย, 
(ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๒), 
 ๘๒หม่อมหลวงพงศ์ระพีพร อาภากร และคณะ, บทบาทของระบบการเงินระดับฐานรากในการ
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน, รายงานวิจัย, (ส านักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน, ๒๕๕๔). 



๙๓ 

 

 วัชระ งามจิตรเจริญ, รศ.ดร. ได้วิจัยเรื่อง “แนวคิดในการใช้พุทธธรรมเพ่ือด าเนินการทาง
เศรษฐกิจในสังคมทุนนิยม : กรณีศึกษา ผลการวิจัย พบว่า พุทธธรรมสามารถน าไปใช้ในด้านต่างๆ 
เก่ียวกับการด าเนินการทางเศรษฐกิจ เช่น การบริหาร และการตลาด และมีนักธุรกิจชาวพุทธได้น าพุทธ
ธรรมไปใช้ในการด าเนินธุรกิจของตนจนประสบความส าเร็จจ านวนไม่น้อย โดยแนวคิดหรือหลักธรรมที่
สามารถไปใช้เพ่ือด าเนินการทางเศรษฐกิจนั้นมีมากมาย เช่น พรหมวิหารสี่ สังคหวัตถุ ๔ หรือแม้แต่ค า
สอนอนัตตตา ส่วนการเปรียบพุทธธรรมกับหลักการและวิธีการของทุนนิยม ปรากฏว่า แม้พุทธธรรมจะมี
ความต่างหรือความขัดแย้งกับทุนนิยมอยู่ไม่น้อย แต่ก็ไม่ได้ขัดแย้งถึงขนาดไปด้วยกันไม่ได้เลย เพราะยัง
สามารถปรับให้ไปด้วยกันได้ เช่น ปรับแนวคิดปัจเจกนิยมที่ปฏิบัติอยู่ในทุนนิยมให้อ่อนลงแล้วเพ่ิม
แนวคิดองค์รวมนิยมของ พุทธธรรมเข้าไป ท าให้มีการค านึงถึงส่วนรวมและการคิดในระยะยาว หรือ
สามารถน าพุทธธรรมมาเสริมส่วนที่ขาดหรือบกพร่องของทุนนิยมได้โดยเฉพาะมิตดด้านศีลธรรมและจิต
วิญญาณ เช่น การเพ่ิมเป้าหมายด้วยคุณภาพชีวิตให้แก่ทุนนิยม อันจะท าให้ทุนนิยมกลายเป็น
เศรษฐศาสตร์แบบยั่งยืนและเศรษฐศาสตร์ การุณยธรรม หรือ “เศรษฐศาสตร์พอเพียง” อีกทั้งพุทธ
ธรรมก็มีแนวคิดบางอย่างที่คล้ายหรือเข้ากันได้กับแนวคิดของทุนนิยม เช่น แนวคิดเรื่องการประหยัด
และการออมมีความคล้ายคลึงกัน และแนวคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพก็เข้ากันได้กับแนวคิดของพุทธธรรม 
นอกจากนั้น ความคิดในเรื่องศาสนาและศีลธรรมของทุนนิยมแม้จะมีความต่างกัน แต่อย่างน้อยก็พูดได้
ว่า ทุนนิยมยังยอมรับความส าคัญของศาสนาและศีลธรรมอยู่ไม่มากก็น้อย เพราะศาสนาและศีลธรรมมี
บทบาทส าคัญต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ท าให้สังคมมี
ความสงบสุขซึ่งส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจด าเนินไปได้ด้วยดีและคุณธรรมอย่างความซ่ือสัตย์ท าให้
การด าเนินการทางเศรษฐกิจด าเนินการทางเศรษฐกิจเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า
พุทธธรรมไม่ได้ขัดกับทุนนิยมถึงขนาดไปด้วยกันไม่ได้ แม้จะมีความแตกต่างหรือความขัดแย้งมากกว่า
ความเหมือนหรือความสอดคล้องก็ตาม๘๓ 
 สรุปได้ว่า งานวิจัยที่ เก่ี ยวข้ องกลุ่มสัจจะออมทรัพย์  พบว่ า กลุ่มสั จจะออมทรัพย์  เป็ น
ปรากฏการณ์ชีวิตของผู้คนที่อยู่ร่วมกันมาเนิ่นนานของสถาบันครอบครัว ชุมชนและศาสนาโดยมีวัดเป็น
แหล่งก าเนิดทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และทุนมนุษย์  โดยผู้น าทางศาสนาและผู้น าทางความคิด    
มีอุดมการณ์ในการท างานของชุมชน เป็นที่ศรัทธาและเชื่อถือของสมาชิกด าเนินกิจกรรมยึดหลักธรรม
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมกลุ่ม ท าให้เป็นกลุ่มองค์กรชุมชนที่มีความเข้มแข็ ง 

                                                 
 ๘๓ วัชระ งามจิตรเจริญ, รศ.ดร. แนวคิดในการใช้พุทธธรรมเพ่ือด าเนินการทางเศรษฐกิจในสังคมทุน

นิยม : กรณีศึกษา, รายงานวิจัย, (ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒). 



๙๔ 

 

 จากงานวิจัยที่เก่ียวกับกองทุนกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ และผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ 
ผู้วิจัยประมวลได้ว่า งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนากลุ่มสัจจะ
ออมทรัพย์ให้มีความเข้มแข็ง โดยมีงานวิจัยหลักที่เก่ียวข้องสามารถสรุปได้ดังตารางที่ ๒.๗ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๗ งานวิจัยที่เก่ียวกับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 

พระมหาประพันธ์ สิริปญฺโ   

(ไทยใหญ่), (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๕๗).  

 

หลักการด าเนินงานจากการยึดม่ันในคุณธรรม ๕ ประการ 
คือ  ควา มซ่ือสั ตย์  ควา มเสี ยสละ  ควา มรั บผิ ดชอบ 
ความเห็นอกเห็นใจ และให้เกียรติกัน โดยสมาชิกจะได้รับ
ประโยชน์ เท่า เทียมกัน  สมา ชิกกลุ่มจ ะมีการเรียน รู้
เก่ียวกับการจัดกิจกรรมเป็นการปลูกฝังการมีส่วนร่วมใน
ชุมชน เคารพในความคิดเห็นของผู้ อ่ืนเกิดความร่วมมือ
ร่วมใจกันในชุมชน สิ่งเหล่านี้จึงท าให้กิจกรรมในการ
รวมกลุ่มของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ประสบความส าเร็จ
และมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นทุกปีท าให้เกิดผลต่อชุมชน คือการ
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

สุริยา รักการศิลป์, (วิทยานิพนธ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๕๓). 

 

บทบาทพระสงฆ์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชน สามารถแยก
ออกได้เป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือ  
๑) บทบาททางด้านการเผยแผ่ธรรมะ  กับก่ึงเผยแผ่
ธรรมะ  
๒) บทบาทท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนโดยตรงและ
ส่วนที่มีผลกระบทต่อสังคมเศรษฐกิจ 

พระสงฆ์ยังมีบทบาทมีส่วนเข้ามาช่วยในเรื่องลดการ
ท าลายสภาพแวดล้อม ลดต้นทุนการผลิตของชาวบ้าน 
ส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนมีความม่ังคงและยั่งยืน 

พระฐาณี ฐิตวิริโย (จองเจน), 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต, ๒๕๕๒). 

 

การพัฒนาขีดความสามารถของพระสงฆ์จึงมีความส าคัญ
และจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการท างานหนุนเสริมการแก้ไข
ปัญหาความยากจน ให้พระสงฆ์มีความรู้ความสามารถ 
ทักษะและ การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 



๙๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๗ งานวิจัยที่เก่ียวกับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ (ต่อ) 

ลักขณา เติมศิริกุลชัย,  (วิทยานิพนธ์

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๔๘). 

ทุนทางสังคมของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์  เป็นปรากฏการณ์
ชีวิตของผู้คนที่อยู่ร่วมกันมาเนิ่นนานของสถาบันครอบครัว 
ชุมชนและศาสนาเป็นแหล่งก าเนิดทุนทางสังคม ทุนทาง
วัฒนธรรม และทุนมนุษย์  จนท าให้ เกิดการสถาปนาพ้ืนที่
ทางเลื อกที่ มีลั กษณะจ าเพราะใน  ๔ รู ปแบบ คือ ๑) 
เครื อข่ ายทางสังคม ๒) สื บ/ภาษา/สัญลั กษณ์ และการ
สร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์  ๓) กฎ กติกา และ
อ านาจ ๔) พ้ืนที่ของการสถาปนาตนเองเป็นคู่ตรงข้ามกับ
เศรษฐกิจกระแสหลัก 

วิทยา คามุณี, ( วิทยานิพนธ์ปริญญา

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๕๑). 

องค์กรออมทรัพย์เกิดจากการรวมตัวเป็นทุนทางสังคมของ
สองกลุ่ม ทุนทางสังคมและกิจกรรมของกลุ่มมีวิวัฒนาการ
และการปรับตัวก่อให้เกิดการขยายเครือข่ ายระดับต าบล 
อ าเภอ และจังหวัด 

ธนาชัย สุขวณิช,  

(วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎี

บัณฑิต, ๒๕๕๕). 

๑) การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ได้มีการ
จัดโครงสร้างหน่วยงานตามลักษณะของการจัดแบ่งงาน
ตามหน้าที่ 

๒) การก าหนดก าลังคน 
๓) การวางแผนจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายการ

บริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
วรรณรา ชื่นวัฒนา และคณะ, 

(รายงานการวิจัย, ๒๕๕๒). 

รูปแบบการออม ส่วนใหญ่เป็นการออมในการกรมธรรม์
ประกันชีวิต มีวิธีการออมด้วยการเก็บออมหลังจากได้รับ
เงินจากการประกอบอาชีพมากที่สุด ซ่ึงเป็นการออมราย
เดือนโดยมีลูกเป็นบุคคลที่ท าให้เกิดแรงกระตุ้นในการออม 
กลุ่มการออมในชุมชน มีหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐ 
เอกชน ในพ้ืนที่โครงการที่มีบทบาทต่อการออม มีที่มาจาก
หน่วยงานหรือองค์กรที่อยู่เบื้องหลังที่ส าคัญ ๓ หน่วยงาน
หลัก ปร ะกอบด้วยชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่ ง
ประเทศไทย กลุ่มการออมทุกหมู่บ้าน และคณะสงฆ์ที่ มี
อุดมการณ์การพัฒนาในชนบท เป็นองค์คณะในการก่อต้ัง
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต 



๙๖ 

 

ตารางท่ี ๒.๗ งานวิจัยที่เก่ียวกับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ (ต่อ) 

หม่อมหลวงพงศ์ระพีพร อาภากร และ

คณะ, (รายงานวิจัย, ๒๕๕๔). 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และกลุ่มออมทรัพย์  เป็น
องค์กรการเงินระดับฐานรากที่มีบทบาทส าคัญในการ
ให้บริการทางกการเงินแก่ผู้ที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
ชนบท อาชีพเกษตรกร  

วัชระ งามจิตรเจริญ, (รายงานวิจัย, 

๒๕๕๒). 

พุทธธรรมสามารถน าไปใช้ในด้านต่างๆ เก่ียวกับการ
ด าเนินการทางเศรษฐกิจ เช่น การบริหาร และการตลาด 
และมีนักธุรกิจชาวพุทธได้น าพุทธธรรมไปใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจของตนจนประสบความส าเร็จจ านวนไม่น้อย  โดย
แนวคิดหรือหลักธรรมที่สามารถไปใช้เพ่ือด าเนินการทาง
เศรษฐกิจนั้นมีมากมาย เช่น พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ  ๔ 
หรือแม้แต่ค าสอนอนัตตา 

 
 ๒.๗.๓ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจชุมชน/ชุมชนเข้มแข็ง 

 จากการศึกษางานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับความเข้มแข็งของชุมชน มีผู้ท าการศึกษาวิจัย
ในประเด็นดังกล่าวไว้  ดังนี้ 

 จารีรัตน์ ปรกแก้ว และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้  ที่ เอ้ือ
ต่อการท างานร่วมกันระหว่างโรงเรียนในระบบกับชุมชนเพ่ือสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  : 
กรณีศึกษาพ้ืนที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์ ในเขตการเคลื่อนไหวของโรงเรียนชุมชนอีสาน” ผลการวิจัย 
พบว่า ในส่วนของหลักอปริหานิยธรรม หรือการใช้หลักการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นประจ า และต่อเนื่องนั้น เป็นการคาดหวังให้เกิดวัฒนธรรมใหม่
ของการประชุมร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  ที่ปรับจากเดิม จากที่เคยเป็นวัฒนธรรมแห่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมแบบแนวด่ิงและมักเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว  โดยแต่
เดิมชุมชนมักเข้าร่วมประชุมเพ่ือมารับแจ้งข่าวสาร หรือมารับนโยบายการบริจาคสนับสนุน  ปรับมา
เป็นวัฒนธรรมแห่งความสัมพันธ์แบบแนวราบ ที่ท้ังฝ่ายโรงเรียนและชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
กันและกันอย่างเสมอภาค เคียงบ่าเคียงไหล่๘๔  

                                                 
๘๔จารีรัตน์ ปรกแก้ว และคณะ, “โครงการศึกษาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ ท่ีเอ้ือต่อการท างาน

ร่วมกันระหว่างโรงเรียนในระบบกับชุมชนเพ่ือสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษาพ้ืนท่ีภูมิปัญญาท้องถ่ิน
บุรีรัมย์ ในเขตการเคล่ือนไหวของโรงเรียนชุมชนอีสาน”, รายงานวิจัยฉบับย่อ, (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.), ๒๕๔๖) 



๙๗ 

 

 อรัญญา พงศ์สะอาด ได้วิจัยเรื่อ ง  “ประวัติศาสตร์ชุมชนในการจัดสวัสดิการ  เชิง
วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานใต้” ผลการวิจัย พบว่า  ชุมชนทั้งสามแห่งที่ ศึกษามีระบบเศรษฐกิจชุมชน
ชาวนาเป็นแกนครอบครัวยังคงเป็นหน่วยผลิต มีเป้าหมายการผลิตคือการประกันการบริโภคของ
ครอบครัวและใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลักนับจากอดีตถึงปัจจุบันจากการศึกษายัง  พบว่า  ชุมชน
ชาวนานี้มีศักยภาพในด้านความเหนียวแน่น  ความผูกพัน และความช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงเกิดจาก
วัฒนธรรมความเชื่อที่สั่งสมและสืบทอดต่อกันมา ส่งผลให้ชุมชนมีศักยภาพที่เอ้ือต่อการจัดสวัสดิการ
เชิงวัฒนธรรม อันประกอบด้วยศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ในด้านการเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและเป็น
เจ้าของทรัพยากรรอบๆ ชุมชนร่วมกัน เป็นพ้ืนฐานของการจัดสวัสดิการเชิงวัฒนธรรมฐานเศรษฐกิจ 
อันได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการผลิต กลุ่มเครือข่ายอาชีพเสริม เช่นกลุ่ม ปลูก
ผัก กลุ่มทอผ้า ฯลฯ นอกจากนี้ พบว่า ชุมชนชาวนา มีศักยภาพส่วนบุคคลในด้านความอดทน ความมี
มานะ รวมถึงลักษณะนิสัยชอบช่วยเหลือและเผื่อแผ่ อันจะสามารถพัฒนาศักยภาพไปสู่  การรวมกลุ่ม
เป็นองค์กรเครือข่ายด้านการผลิตในแนวราบ เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรประเภทเดียวกัน  และจัดต้ัง
สหกรณ์หรื อสมา พันธ์ตามแนวคิดส า นักสหกร ณ์  ข้อสรุ ปในเรื่ องกา รเป็น ชุมชนสวั สดิกา ร              
เชิงวัฒนธรรมที่ค้นพบ คือ ชุมชนมีความเชื่ออย่างเหนียวแน่นในเรื่องผี  พราหมณ์ พุทธ ที่ปรากฏใน
ประเพณีพิธีกรรมต่างๆ เช่น โจลมะม๊วดของชาวเขมร แกลมอของชาวกูย ซ่ึงเป็นพิธีกรรมการท านาย
ดวงชะตาและการรักษาโรคด้วยการใช้ดนตรีบ าบัด(Music Therapy) และเป็นวิถีประชาอันบ่งบอกถึง
ระบบความช่วยเหลือเก้ือกูลและเป็นสวัสดิการที่แฝงอยู่ในวัฒนธรรมมาช้านาน  ด ารงอยู่และสืบทอด
ต่อมา 
 ในด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐ โดยเฉพาะรัฐท้องถิ่น  พบว่า  ปัจจุบันรัฐจัดสวัสดิการ
ให้แก่ชุมชนภายใต้แนวคิดเรื่องการจัดการปัญหาความยากไร้ มุ่งตอบสนองความจ าเป็นพ้ืนฐาน  ดัง
ปรากฏในรูปแบบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส แต่มิได้เกิดความร่วมมือในการจัดสวัสดิการจาก
กระบวนการถัดทออุดมการณ์ของชาวบ้านอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงยังมีปรากฏรูปธรรมของความร่วมมือ
หรือน าศักยภาพของชุมชนในด้านวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้กับระบบสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพอย่าง
สมบูรณ์ แต่อย่างใด๘๕ 
 

 วิทยา จันทร์แดง ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน” ผลการวิจัย พบว่า  

                                                 
 ๘๕อรัญญา พงศ์สะอาด, ประวัติศาสตร์ชุมชนในการจัดสวัสดิการเชิง วัฒนธรรมท้อง ถ่ินอีสานใต้, 
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) ,  ( เศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชน : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, ๒๕๕๓). 



๙๘ 

 

 ๑) นโยบายการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง  มี
การด าเนินการในด้านการเพ่ิมศักยภาพขององค์กรชุมชน การส่งเสร ิมกา รมีส ่วน ร ่วม  กา ร
จัดการความรู้และการเรียนรู้ของคนในชุมชน  
 ๒) ชุมชนมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในการบร ิห า ร จ ัดกา ร
ชุมชนการประกอบอาชีพ การจัดการทรัพยากรในชุมชน และการพัฒนาองค์กรในชุมชน  
 ๓) รูปแบบใหม่ที่ ค้นพบคือ การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการ  ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 การวิจัยในครั้งนี้น าไปสู่ข้อค้นพบใหม่ คือ ๑)การมีส่วนร่วมที่สน ับสนุน ให้ช ุมชน
เข้มแข็งแบบไตรภาคี ได้แก่ องค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภา คีสน ับสนุน  ๒)  ร ะบบ
สนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง ได้แก่ ระบบความรู้ ระบบข้อมูล ระบบความสัมพันธ์  และมีแนวทางใน
การน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง  ๓)แนวทา ง ในกา รสร ้า งชุมชน เข้มแข็ง  คือ 
แนวทางด้านการฟ้ืนฟูชุมชนแนวทางด้านการปรับตัวของชุมชน และแนวทางด้านการด ารงอยู่
ของชุมชน๘๖ 
 

 สมบูรณ์ ธรรมลังกา ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในจังหวัดเชียงราย” ผลการวิจัย พบว่า ในบริบททางด้านสังคมของชุมชนที่
เข้มแข็งในจังหวัดเชียงราย เป็นสังคมแบบเครือญาติ มีโครงสร้างทางสังคมเป็นทั้งแนวราบและแนวต้ัง 
ทางด้านการเมือง มีการกระจายอ านาจแบ่งการปกครองชุมชนเป็นหมวดหรือคุ้มชุมชนต่างๆ ทางด้าน
วัฒนธรรมชุมชน มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  และ
ทางด้านเศรษฐกิจ มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เป็นต้นทุนในการผลิต  มีการรวมกลุ่มเพ่ือการ
ผลิต การจ าหน่ายผลผลิตเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดเชียงราย  มีอาทิเช่นภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านผู้น าชุมชน 
การเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง 
ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน มีปัจจัยส าคัญคือ กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ระบบ
เครือข่าย ระบบความสัมพันธ์ในชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานได้ใช้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้มาก าหนดรูปแบบ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน ส่วนกลยุทธ์การน ารูปแบบ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน  ได้แก่ กลยุทธ์การบริหาร

                                                 
 ๘๖วิทยา จันทร์แดง, การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๕). 



๙๙ 

 

จัดการชุมชน กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชน กลยุทธ์การสร้างกระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์การสร้าง
เครือข่าย และกลยุทธ์สร้างจิตส านึกรักบ้านเกิด๘๗ 
 
 พัชราวดี ตรีชัย ได้วิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ความเป็นชุมชนเข้มแข็งของหมู่บ้านหนอง
กลางดง ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ผลการวิจัย พบว่า  ๑.ปัจจัย
ส าคัญของการพลิกฟ้ืนจากสังคมที่มีปัญหาวิกฤติในด้านต่างๆ สามารถท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
และพ่ึงตนเองได้เป็นลักษณะที่ส าคัญคือ ๑)ผู้น า มีภาวะผู้น าโดดเด่นในด้านขีดความสามารถของผู้น า
ในการสร้างกระบวนการประชาธิปไตย ในการบริหาร เป็นผู้น าที่ มีประสิทธิภาพในการสร้างแรง
บันดาลใจให้เกิดความเชื่อม่ัน ศรัทธา การมีจุดยืนทางความคิด วิธีคิดเห็นคุณค่าและพลังในการพัฒนา
ชุมชน ตระหนักสร้างจิตส านึกให้ชุมชนรู้จักพ่ึงพาตนเอง ลดการพ่ึงพิงจากภายนอก เป็นผู้น าที่ มีความ
ม่ันใจในตนเองสูง มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมุ่งม่ัน และมีความสามารถในการถ่ายทอดอย่างชัดเจน  ๒) การ
มีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนบ้านหนองกลางดง การสร้างพลังการท างานเป็นทีม สร้างคนดี คนเก่ง 
คนมีความสามารถ สร้างผู้น าในชุมชน ประสานผนึกก าลังร่วมคิดร่วมท า ๓) การมีทุนทางสังคมในมิติ
ต่างๆ ความสัมพันธ์เก้ือกูลภายในชุมชน ความรักสามัคคี ผูกพันกัน สานสัมพันธ์กันในระบบอาวุโส 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน เก่งคิด เก่งท า เห็นผลได้ในทางปฏิบัติ ๔) ทุนทางเศรษฐกิจ สามารถพ่ึงตนเองได้ 
มีการรวมกลุ่มทางอาชีพ น าภูมิปัญญาเพ่ิมมูลค่าผลผลิต(แปรรูป) ลดปัญหาการว่างงาน สร้างรายได้ 
ชุมชนปลอดหนี้ สังคมมีความสุข ๕) เป็นปัจจัยที่ประกันว่าชุมชนส าเร็จเป็นชุมชนเข้มแข็ง  แต่มิใช่
ปัจจัยที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง 
 ๒.กลยุทธ์ที่ผู้น าชุมชนสามารถพลิกฟ้ืนไปสู่ความเข้มแข็ง พบว่า การมีสภา ๕๙ และการ
จัดท าแผนชุมชน เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญที่ท าให้เกิดการหลอมรวมคนในชุมชนและเป็นการผลึกก าลัง
ประสานประโยชน์เป็นหนึ่งเดียว การมีสภา ๕๙ เป็นพ้ืนฐานที่ม่ันคงในประบอบประชาธิปไตย  การ
จัดท าแผนชุมชน เป็นการสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพ กองทุนชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหาพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจ 
สังคม ให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างม่ันคงบนพ้ืนฐานของการพัฒนาพลิกฟ้ืนให้เป็นชุมชน
เข้มแข็งอย่างแท้จริง แผนชุมชนเป็นแผนที่ชีวิตของสังคมให้ด าเนินไปตามแนวทางที่ได้ร่วมกันคิด

                                                 
 ๘๗สมบูรณ์ ธรรมลังกา, รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมปัิญญาท้องถ่ินเป็นฐาน

ในจังหวัดเชียงราย, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม ) , (คณะครุศาสตร์ :

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ๒๕๕๕). 



๑๐๐ 

 

แก้ปัญหาเพ่ิมเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนบ้านหนองกลางดง  สภา ๕๙ และแผนชุมชนถือเป็น    
กลยุทธ์ส าคัญที่ท าให้ชุมชนบ้านหนองกลางดงเข้มแข็งอย่างยั่งยืน๘๘ 
 

 

 สรุปว่า จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจชุมชน/ชุมชนเข้มแข็ง พบว่า  ความเข้มแข็ง
ของชุมชน ได้แก่ ด้านความม่ันคงปลอดภัยของชุมชน ด้านการมีวิสัยทัศน์ของชุมชน ด้านความ
รักและหวงแหนชุมชน และด้านความสามารถในการพ่ึงตนเอง ความเข้มแข็งของชุมขนนั้นจะต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด ซ่ึงจะต้องมีการเรียนรู้  โดยอาศัยภูมิ
ปัญญาพ้ืนบ้าน พฤติกรรมของชาวชุมชน การปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมผู้น า  และการสร้าง
เครือข่ายภายในชุมชน ชุมชนมีศักยภาพในด้า นควา มเหนีย วแน่น  ควา มผูกพัน  และควา ม
ช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงเกิดจากวัฒนธรรมความเชื่อที่สั่งสมและสืบทอดต่อกันมา  และมีศักยภา พ
ส่วนบุคคลในด้านความอดทน ความมีมานะ รวมถึงลักษณะนิสัยชอบช่วยเหลือและเผื่อแผ่  อัน
จะสามารถพัฒนาศักยภาพไปสู่การรวมกลุ่มเป็นองค์กร สู่ความเข้มแข็งของชุมชนได้ 

 จากงานวิจัยที่เก่ียวกับเศรษฐกิจชุมชน/ชุมชนเข้มแข็ง และผลการศึกษาของนักวิชาการ
ต่างๆ ผู้วิจัยประมวลได้ว่า  งานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับความเข้มแข็งของชมชุน  โดยมีงานวิจัยหลักที่
เก่ียวข้องสามารถสรุปได้ดังตารางที่ ๒.๘ ดังนี้ 
ตารางท่ี ๒.๘ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจชุมชน/ชุมชนเข้มแข็ง 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 

จารีรัตน์ ปรกแก้ว และคณะ, (รายงาน
วิจัยฉบับย่อ, ๒๕๔๖). 
 

ในส่วนของหลักอปริหานิยธรรม หรือการใช้หลักการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นประจ า และต่อเนื่องนั้น เป็นการ
คาดหวังให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ของการประชุมร่วมกัน
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  

ชา ติชา ย โทสิ น ธิติ ,  ( วิ ทย า นิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๔๙). 
 

ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ที่ท าให้หมู่บ้าน/ชุมชนประสบความส าเร็จในการต่อ
ด้านยาเสพติดในพ้ืนที่ชายแดน ได้แก่ ความเข้มแข็ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชนชายแดน และทัศนคติของคนใน

                                                 
 ๘๘พัชราวดี ตรีชัย, การวิเคราะห์ความเป็นชุมชนเข้มแข็งของหมู่บ้านหนองกลางดง  ต าบลศิลาลอย 
อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (คณะศิลปะศาสตร์ :
มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๒). 



๑๐๑ 

 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 

หมู่บ้าน/ชุมชนในพ้ืนที่ชายแดนต่อปัญหายาเสพติด 
สมเกียรติ ศรีธาราธิคุณ, (วิทยานิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๕๒). 
 

ปัจจัยที่ มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อสุขภาวะที่เพียงพอ
ของประชาชน ได้แก่ ๑) การเรียนรู้  ๒) พฤติกร รม
สุขภาพ ๓) การปรับเปลี่ยน   
๔) พฤติกรรม ๕) การสร้างเครือข่าย  

อรัญญา พงศ์สะอาด, (วิทยานิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ๒๕๕๓). 
 

ชุมชนชาวนามีศักยภาพในด้านความเหนียวแน่น  ความ
ผูกพัน และความช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงเกิดจากวัฒนธรรม
ความเชื่อที่สั่งสมและสืบทอดต่อกันมา  ส่งผลให้ชุมชนมี
ศักยภาพที่เอ้ือต่อการจัดสวัสดิการเชิงวัฒนธรรม อัน
ประกอบด้วยศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  

วิทยา  จันทร์แดง , (วิ ทยานิพนธ์รั ฐ
ปร ะ ศา ส น ศา ส ต ร ดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต , 
๒๕๕๕). 
 

๑) นโยบายการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีการด าเนินกา ร ในด้า น
การเพ่ิมศักยภาพขององค์กรชุมชน การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม การจัดการความรู้และการเรียนรู้ของคนใน  
๒) ชุมชนมีการประยุกต์ ใ ช ้หลักปร ัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง ในการบริหารจัดการชุมชนกา รประกอบ
อาชีพ การจัดการทรัพยากรในชุมชน และการพัฒนา  
๓) รูปแบบใหม่ที่ ค้นพบคือ การบริหารจัดการชุมชน
เข้มแข็งแบบบูรณาการ  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ  

สมบู รณ์  ธ รรมลังกา , วิ ทย านิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๕๕). 

ในบริบททางด้านสังคมของชุมชนที่เข้มแข็งในจังหวัด
เชียงราย เป็นสังคมแบบเครือญาติ มีโครงสร้างทางสังคม
เป็นทั้งแนวราบและแนวต้ัง ทางด้านการเมือง มีการ
กระจายอ านาจแบ่งการปกครองชุมชนเป็นหมวดหรือคุ้ม
ชุมชนต่างๆ ทางด้านวัฒนธรรมชุมชน  มีวัฒนธรรม 
ประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรมที่สืบทอดมาจากบรรพ
บุรุษ และทางด้านเศรษฐกิจ 

พัชราวดี ตรี ชัย, วิทยา นิพนธ์    รั ฐ
ปร ะ ศา ส น ศา ส ต ร ดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต , 
๒๕๕๒). 
 

๑. ปัจจัยส าคัญของการพลิกฟ้ืนจากสังคมที่มีปัญหา
วิกฤติในด้านต่างๆ สามารถท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
และพ่ึงตนเองได้เป็นลักษณะที่ส าคัญคือ ๑) ผู้น า  ๒) การ
มีส่วนร่วมของประชาชน ๓) การมีทุนทางสังคมในมิติ 



๑๐๒ 
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ต่างๆ ๔) ทุนทางเศรษฐกิจ ๕) ปัจจัยที่ประกันว่าชุมชน
ส าเร็จเข้มแข็ง 
๒. กลยุทธ์ที่ผู้น าชุมชนสามารถพลิกฟ้ืนไปสู่ความเข้มแข็ง 
คือ การมีสภา ๕๙ และการจัดท าแผน 

  

  

  
 ๒.๗.๔ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหาร 
  จากการศึกษางานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร  มีผู้ท าการศึกษา
วิจัยในประเด็นดังกล่าวไว้  ดังนี้ 

 เทพศักด์ิ บุณยรัตพันธ์ุ ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างประสิทธิผลของการน า
นโยบายการให้บริการแก่ประชาชนไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร” ผลของ
การวิจัยสรุปได้ว่า ผลการทดสอบสมมติฐานหลัก พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง ๔ ตัวแปร รวมกันสามารถ
อธิบายความมีประสิทธิผลของการน านโยบายการให้บริการแก่ประชาชนไปปฏิบัติได้ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติเหนือระดับ ๐.๐๑ โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลในการอธิบายประสิทธิผลมากที่สุด ได้แก่ ความ
พร้อมของทรัพยากร รองลงมาตามล าดับ คือ ความซับซ้อนของโครงสร้าง ความชัดเจนในเป้าหมาย
ของนโยบาย และการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานรองทั้ง  ๒ สมมุติฐาน 
พบว่า คือความชัดเจนในเป้าหมายของนโยบายมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับควา มต้ังใจของเจ้าหน้าที่ 
และ การมีส่วนร่วมของผู้รับบริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความต้ังใจของเจ้าหน้าที่ในการ
ให้บริการแก่ประชาชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเหนือระดับ ๐.๐๑๘๙ 

วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเขตพัฒนาพ้ืนที่ชายชายฝั่งทะเลตะวันออก” พบว่า  ปัจจัยที่ส่งผล ๑. ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ประกอบด้วย 
๙ ด้าน คือ (๑) พฤติกรรมผู้น าของผู้บริหาร (๒) วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร (๓)บรรยากาศสถานศึกษา (๔) 
คุณภาพการสอน (๕) ความพึงพอใจในการท างานของครู  (๖) การได้รับการสนับสนุนของครู  (๗) 
พฤติกรรมการมีส่วนร่วม ในการบริหารสถานศึกษา  (๘) เจตคติต่อสถานศึกษา  (๙) การระดม
ทรัพยากรเพ่ือศึกษา ๒. ความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน เขตพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่ง 
ทะเลตะวันออก ประกอบด้วย ๔ ด้าน คือ (๑) การบริหารสถานศึกษา  (๒) การบริหารและการ

                                                 
๘๙เทพศักด์ิ บุณยรัตพันธ์ุ, “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสร้างประสิทธิผลของการน านโยบายการให้บริการแก่

ประชาชนไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร”, ปริญญาพัฒนบริหารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ,   
(คณะรัฐประศาสนศาสตร์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๖). 



๑๐๓ 

 

สนับสนุน (๓) การพัฒนาบุคลากร (๔) การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ๓. ปัจจัยที่ส่งผลกับความส าเร็จใน
การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จ านวน ๑ ชุด และเม่ือ
ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญผลการตรวจสอบมีความเหมาะ สมกับบริบทเป็นไปได้ในการน าไปใช้  มี
ความถูกต้องเชิงทฤษฏีและเป็นประโยชน์ต่อการน าไปพัฒนาสถานศึกษา๙๐ 
 ณัฐศรัณย์ ชุมวรฐายี ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  ที ่ มี
ผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนจังหวัดตราด” ผลการวิจัย พบว่า  ภาพรวมความเข้มแข็งของ
ชุมชนใน จังหวัดตราด มีอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ด้านความม่ันคงปลอดภัยของชุมชน  ด้านการมีวิสัยทัศน์ของชุมชน ด้านความรัก
และหวงแหนชุมชน และด้านความสามารถในการพ่ึงตนเอง  
 ปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ปัจจัยพ้ืนฐานทางสังคม และปัจจัยพ้ืนฐานทางการเมือง มี
ความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งของชุมชนในระดับมาก ปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
สามารถร่วมกันท านายความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดตราด เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจัย  พบว่า 
ปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจสามารถท านายความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัด ปัจจัยพ้ืนฐานทางสังคม 
สามารถท านายความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดตราด และปัจจัยพ้ืนฐานทางการเมือง สามารถ
ท านายความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดตราด และพิจารณาตัวแปรย่อย พบว่า  ตัวแปรด้านการจัด
ระเบียบสังคมของชุมชนในปัจจัยทางสังคม มีค่าสามประสิทธ์ิการท านายความเข้มแข็งของชุมชนใน
ภาพรวม มากที่สุด รองลงมา คือ ตัวแปรด้านการบูรณาการความรู้ในการผลิต และความเข้มแข็งของ
กลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในปัจจัยทางเศรษฐกิจตามล าดับ๙๑ 
 ชินรัตน์  ขุณณรงค์๙๒ ได้วิจัยเรื่อง “กิจกรรมต่อยอดกับการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์เพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต  บ้านหนองน้ าจืด ต าบลท่าพริก อ าเภอเมือง 
จังหวัดตราด”ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินกิจกรรมต่อยอดของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ บ้านหนองน้ า
จืด ก่อให้เกิดคุณลักษณะที่สร้างและสนับสนุนความเข้มแข็งของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ เนื่องจากท า
ให้เกิดทุนต่างๆโดยเฉพาะช่วยเพ่ิมทุนเงินตราอย่างต่อเนื่อง  ซ่ึงสามารถน ามาใช้ในกิจกรรมปล่อยกู้

                                                 
๙๐วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน , “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพัฒนาพ้ืนท่ี

ชายชายฝ่ังทะเลตะวันออก”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒). 
 ๙๑ณัฐศรัณย์ ชุมวรฐายี, ปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งของ

ชุมชนจังหวัดตราด, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ๒๕๕๓). 
๙๒ชินรัตน์  ขุณณรงค์, “กิจกรรมต่อยอดกับการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เ พ่ือ

พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต บ้านหนองน้ าจืด” , วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต , ( บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๕). 



๑๐๔ 

 

ให้กับสมาชิกได้อย่างพอเพียง รวมถึงสามารถน ามาจัดสวัสดิการให้กับสมาชิ กได้อย่างทั่วถึ ง 
ตอบสนองต่อความต้องการ ทั้งยังพัฒนาคุณลักษณะกระบวนการเรียนรู้และทักษะการจัดการของ
กรรมการและสมาชิกกลุ่มจนสามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยกลุ่มเองได้  
 จากงานวิจัยที่เก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร สามารถสรุปได้ดังตารางที่ ๒.๙ ดังนี้ 
ตารางท่ี ๒.๙ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร 
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เทพศักด์ิ บุณยรัตพันธุ์, 

(วิทยานิพนธ์พัฒนบริหารศาสตร์ดุษฎี

บัณฑิต, ๒๕๓๖). 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานหลัก พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง ๔ 
ตัวแปร รวมกันสามารถอธิบายความมีประสิทธิผลของ
การน านโยบายการให้บริการแก่ประชาชนไปปฏิบัติได้ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเหนือระดับ ๐.๐๑ โดยตัวแปรที่
มีอิทธิพลในการอธิบายประสิทธิผลมากที่สุด ได้แก่ ความ
พร้อมของทรัพยากร รองลงมาตามล าดับ คือ ควา ม
ซับซ้อนของโครงสร้าง ความชัดเจนในเป้าหมายของ
นโยบาย และการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ  

ชุติมา มาลั ย , (วิ ทยานิพนธ์ ปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๕๒). 

 

จากการวิเคราะห์ สหพันธ์คาโนนิคอล มีจ านวน ๓ ชุด ซ่ึง
แสดงทิศทางความสัมพันธ์คาโนนิคอล ๕ รูปแบบ และผลการ
ทดสอบความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

ณัฐศรัณย์  ชุมวรฐายี, (วิทยานิพนธ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๕๓). 

 

ปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจสามารถท านายความเข้มแข็ง
ของชุมชนในจังหวัด ปัจจัยพ้ืนฐานทางสังคม สามารถ
ท านายความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดตราด  และ
ปัจจัยพ้ืนฐานทางการเมือง สามารถท านายความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ชิณรัตน์ ขุณณรงค์, 

 (วิทยานินพธ์ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต , 

๒๕๕๕) 

ร วม ถึ ง พัฒ นา คุ ณลั กษ ณะด้ า น จิ ต วิญญ า ณ หรื อ
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่มให้เพ่ิมมากขึ้นจนถือได้ว่า
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต 
บ้านหนองน้ าจืดมีความเข้มแข็งและถือได้ว่าเป็นตัวอย่าง
อันดีของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯในระดับประเทศ 
 

 



๑๐๕ 

 

๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ผู้วิจัยศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง” น าเสนอปัจจัยที่ มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ดังแผนภาพที่ ๒.๑ ต่อไปนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพท่ี ๒.๑ : แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ 
๑) อุฏฐานสัมปทา ขยันหมั่นเพียร 
๒) อารักขสัมปทา คุ้มครองรักษาทรัพย์ 
๓) กัลยาณมิตตตา คบคนดีเป็นมิตร 
๔) สมชีวิตา เล้ียงชีวิตแต่พอดี 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจชุมชน ใน

จังหวัดระยอง 

หลักฆราวาสธรรม ๔ 
 ๑) สัจจะ มีความจริงใจ 
 ๒) ทมะ  ฝึกฝน อดทน  
 ๓) ขันติ มีความอดทน 

๔) จาคะ มีความเสียสละ 
 

ทฤษฎีการบริหารจัดการ 

ของ Gregg, Russell T. 

๑) การตัดสินใจ (Decision)  
๒) การวางแผน (Planning) 
๓)การจัดองค์การ (Organizing) 
๔)การส่ือสาร(Communicating) 
๕)การใช้อิทธิพลจูงใจ (Influencing) 
๖)การประสานงาน(Coordinating) 
๗ การประเมินผลงาน (Evaluating) 

  
 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

(๓๔๔) 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

(๑๘ รูปหรือคน) 

 



 

 

บทที่ ๓ 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรบริหำรจัดกำรกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือควำม
เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) ระหว่างวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) วิธี วิจัยเชิงปร ะมาณ (Quantitative Research)  โดยการวิ จัยเชิ งส าร วจ ( Survey 
Research) ซ่ึงมีแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นหลัก โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับ
ขั้นตอนต่อไปนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 

 ๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยไ ด้ใช้ร ะเบียบวิธีก ารวิจั ยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดย

ด าเนินการ วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แล้วจึงท าการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research)ใช้ กา ร ศึกษ า วิ จั ย เชิ งส า ร วจ (Survey Research)  ด้ วยก า ร ใช้ แบบส อบถา ม 
(Questionnaire) โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๖ ตอน คือ ตอนที่ ๑ ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพ
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบ (Check List) จ านวน ๖ ข้อ ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับ
ทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัด
ระยอง จ านวน ๓๕ ข้อ ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเก่ียวกับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  จ านวน 
๒๕ ข้อ ตอนที่ ๔ แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ คือ 
ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน จ านวน ๒๐ ข้อ ตอนที่ ๕ แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหาร
จัดการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมส าหรับฆราวาส จ านวน ๒๐ ข้อ ตอนที่ ๖ แบบสอบถาม
เก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  จ านวน ๔ ข้อ แจกแบบสอบถามโดยการสุ่มอย่างง่าย 
(Random Sampling) แต่ละข้อจะมี Scale ระดับความคิดเห็นในการจัดการให้เลือกตอบ ๕ ระดับ 
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด เม่ือได้ข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว จึงน ามาวิเคราะห์



๑๐๗ 

 

ก่อนที่จะขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เห็นชอบ และจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับ
สมบูรณ์ เพ่ือใช้ในการวิจัยต่อไป 

กา ร วิ จั ย เชิ ง คุณ ภา พ (Qualitative Research) เ ริ่ ม ด้ ว ยกา ร วิ จั ย เชิ ง เอกสา ร 
(Documentary Research) แล้วน าข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสัมภาษณ์โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured Interview) เพ่ือเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ซ่ึงแบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัยนั้นมี ๔ ขั้นตอน คือ ตอนที่ ๑  
เป็นค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ตอนที่ ๒ เป็นค าถามเก่ียวกับทฤษฎีการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ตอนที่ ๓  
เป็นค าถามเก่ียวกับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ตอนที่ ๔ เป็นค าถามเก่ียวกับหลักพุทธธรรมที่
สามารถน ามาประยุกต์กับการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน ในจั งหวัดระยอง จากนั้น ผู้วิจัยได้น า ข้อมูลมาวิเคราะห์ แบบสามเส้า ( Triangulation 
Method) คือ ตรวจสอบความแตกต่างของผู้ให้ข้อมูลหลัก ความแตกต่างของเวลาที่ได้ข้อมูล และ
ความแตกต่างของสถานที่ท่ีได้ข้อมูล เม่ือตรวจดูแล้วปรากฏว่าข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือ
สอดคล้องกัน จึงน ามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือตอบโจทย์วิจัยและวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ร่วมกับข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถาม  แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขเสนอต่อเวที
การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) น าเสนอรูปแบบปัจจัยที่ มีผลต่อการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ชุมชน ในจังหวัดระยอง ให้เป็น
มาตรฐานก่อนที่จะเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณะในล าดับต่อไป 

 ๓.๒ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง และผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๒ กลุ่ม ได้แก่ 
    ๓.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญด้ำนกำรสัมภำษณ์เชิงลึก  ( In-depth Interview) โดยผู้วิจัย
เลือกแบบเจาะจง จ านวน ๑๘ รูปหรือคน ได้แก่ บุคคลส าคัญซ่ึงมีบทบาทท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนสัจจะ
ออมทรัพย์  ในจังหวัดระยอง ประกอบด้วย ตัวแทนกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ทั้ง ๖ แห่ง รวมจ านวน ๑๘   
โดยผู้วิจัยได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพราะเป็นผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารงาน
กองทุนสัจจะออมทรัพย์โดยตรง มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และมีความสามารถใน
หน้าที่ท่ีตนเองรับผิดชอบเป็นอย่างดี ได้แก่ 
 ๑) พระครูบวรศีลวัฒน์ (อ านวย สีลธโร) เจ้าอาวาสวัดหนองกันเกรา อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 
 ๒) พระปลัดบ าเพ็ญ กิตฺติปาโล (เจ้าอาวาสวัดช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง วัดช้างชนศิริ
ราษฎร์บ ารุง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.analusis.ispace.in.th%2Fwebpage%2Fmean_analysis.html&ei=SrJBUNrMH8LWrQfGtYDQDw&usg=AFQjCNEsVG5qvpa96xJAcECcYuxP9S0NqQ


๑๐๘ 

 

 ๓) นายมานพ งามเสง่ียม ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดหนองกันเกรา  อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 
 ๔) นายยงยุทธ กะหมายสม รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดหนองกันเกรา  อ าเภอ   
แกลง จังหวัดระยอง 
 ๕) นายสุทา งามสม ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์  วัดถนนกะเพรา  อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 
 ๖) นายไพศาล งามสม รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดถนนกะเพรา  อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 
 ๗) นางสาวธาราทิพย์ แก้วบัวขาว เลขานุการกลุ่มสัจจะออมทรั พย์ วัดถนนกะเพรา 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 ๘) นายถวน วิลัยแลง ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง อ าเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 ๙) นายเสง่ียม โพธิ์แก้ว รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์  วัดช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 ๑๐) นายดนัย สมบูรณ์ ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์  วัดเนินเขาดิน อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 
 ๑๑) นายอุดม วงศ์จันทร์รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดเนินเขาดิน อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 
 ๑๒) นางวราภรณ์ แซ่ซ้ึง กรรมการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์  วัดเนินเขาดิน อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 
 ๑๓) นายทน จันทร์ศรี ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดปากแพรก อ าเภอเขาชะเมา 
จังหวัดระยอง 
 ๑๔) นายสุคนธ์ มาลีเลิศ รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดปากแพรก อ าเภอเขาชะ
เมา จังหวัดระยอง 
 ๑๕) นางสุภัค จันทร์ศรี กรรมการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดปากแพรก อ าเภอเขาชะเมา 
จังหวัดระยอง 
 ๑๖) นายเมธาวัจน์ วงศ์วิศิษฎ์ ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์  วัดไพรสณฑ์ อ าเภอปลวก
แดง จังหวัดระยอง 
 ๑๗) นายกมลนิฐ์ วงศ์วิศิษฎ์  รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์  วัดไพรสณฑ์ อ าเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง 



๑๐๙ 

 

 ๑๘) นางนรินทร เนื่องจ านงค์ กรรมการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์  วัดไพรสณฑ์ อ าเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง 
   ๓.๒.๒ ประชำกรในกำรวิจัยเชิงปริมำณ ได้แก่ สมาชิกผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ในจังหวัดระยอง  ซ่ึงประกอบด้วย กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดหนอง
กันเกรา อ าเภอแกลง กลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดถนนกะเพรา อ าเภอแกลง กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดช้าง
ชน อ าเภอเมืองระยอง กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดเนินเขาดิน อ าเภอแกลง กลุ่มสัจจะออมทรัพย์       
วัดปากแพรก อ าเภอเขาชะเมา กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดไพรสณฑ์ อ าเภอปลวกแดง รวมทั้งหมด ๖ 
แห่ง มีจ านวนสมาชิกทั้งหมด ๒,๐๓๒ คน ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ๓๔๔ คน ค านวณ จากสูตรของ 
ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)๑ 

 
 

โดย N =  จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

 e = ควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 

 n = จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชำกรทั้งหมด ๒,๐๓๒ คน เม่ือแทนค่ำในสูตรจะได้ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

เพรำะฉะนั้นจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง เท่ำกับ ๔๐๐ คน 
 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) กำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงใช้หลักกำรสุ่มแบบแบ่งชั้น
ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้  

ก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงเป็นสัดส่วน โดยพิจำรณำจำกจ ำนวนประชำกร  เพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่มีลักษณะกระจำย ให้สัมพันธ์กับสัดส่วนของประชำกร โดยกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบแบ่งชั้นภูมิ 
                                                 
 ๑Taro Yamane Statistics: An Introductory Analysis.3rdEd. (New York : Harper and 
Row Publications, 1973), p. 1130. 
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๑๑๐ 

 

(Stratified random sampling) โดยใช้จ ำนวนของบุคลำกรทั้ง  ๖ แห่ง เป็นระดับในกำรสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่ำงเป็นสัดส่วนโดยใช้สูตร ดังนี้ 

จ ำนวนตัวอย่ำงของกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ในจังหวัดระยอง =  

จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด × จ ำนวนประชำกรของกองทุนสัจจะออมทรัพย์                          
จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 

จำกสูตรจะได้ประชำกรที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงในแต่ละชั้นของประชำกร  ของกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์ ในจังหวัดระยอง ทั้ง ๖ แห่ง ได้กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน ๓๔๔ คน รำยละเอียดดังตำรำงที่ ๓.๑ 

ตำรำงท่ี ๓.๑ แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

สถำนท่ี 
 

อ ำเภอ 
ประชำกร 

(จ ำนวน) 

กลุ่มตัวอย่ำง 

(จ ำนวน) 

๑. วัดหนองกันเกรา แกลง ๕๔๕ ๙๓ 
๒. วัดถนนกะเพรา แกลง ๑๖๖ ๒๘ 
๓. วัดช้างชน เมืองระยอง ๓๘๔ ๖๕ 
๔. วัดเนินเขาดิน แกลง ๓๑๔ ๕๓ 
๕. วัดปากแพรก เขาชะเมา ๑๒๖ ๒๑ 
๖. วัดไพรสณฑ์ ปลวกแดง ๔๙๗ ๘๔ 

รวม ๔ อ ำเภอ ๒,๐๓๒ ๓๔๔ 

  
 ๓.๒.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion) โดยผู้วิจัย
เลือกแบบเจาะจง จ านวน ๑๒ รูปหรือคน ได้แก่ 
 ๑) พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม, ดร. (มนัส ขนฺติธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง ต าบลแสลง 
อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
 ๒) อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย          
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๓) นางกุหลาบ รัตนวิจิตร กรรมการผู้ เชี่ยวชาญกองทุนสัจจะออมทรัพย์  วัดหนอง
กันเกรา 
 ๔) นางซ่อนกลิ่น จันทร์หอม กรรมการผู้ เชี่ยวชาญกองทุนสัจจะออมทรัพย์วัดหนอง
กันเกรา 
 ๕) นายวิชัย แสนเจริญ กรรมการผู้เชี่ยวชาญกองทุนสัจจะออมทรัพย์ วัดช้างชน 
 ๖) นายดนัย รัตนวิจิตร กรรมการผู้เชี่ยวชาญกองทุนสัจจะออมทรัพย์ วัดช้างชน 



๑๑๑ 

 

 ๗) นายสมบัติ ชลสวัสด์ิ กรรมการผู้เชี่ยวชาญกองทุนสัจจะออมทรัพย์ วัดช้างชน 
 ๘) นางกมลทิพย์ ศรีสุวรรณ กรรมการผู้เชี่ยวชาญกองทุนสัจจะออมทรัพย์  วัดเนินเขา
ดิน 
 ๙) นางวราภรณ์ แซ่อ้ึง กรรมการผู้เชี่ยวชาญกองทุนสัจจะออมทรัพย์ วัดเนินเขาดิน 
 ๑๐) นางสาวตวงทิพย์ โยธี พนักงานบริหารจัดการความรู้ช านาญการ ส านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑๑ (ชลบุรี)  
 ๑๑) นางสาวฐิตารีย ์จีระวรพรรณ พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ  ส านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนแห่งชาติ สาขา ๑๑ (ชลบุรี) 
 ๑๒) นายฉัตรชัย รอดรัตน์ กรรมการกองทุนชุมชนบ้านเหมือง เทศบาลเมืองแสนสุข 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Methods Research) เป็นการ
ผสานระหว่างการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) และวิจัยการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ดังนี้ 

๓.๓.๑ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ ซ่ึงมีรายละเอียด 

ดังนี้  
(๑) แบบสัมภำษณ์ ( Interview) เป็ นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้า ง 

(Structure In-depth Interview) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 

 (๒) กำรสร้ำงเครื่องมือกำรวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับปัจจัยที่ มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์  เพ่ือความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง และน ามาร่างข้อค าถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ ไปปรึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาเก่ียวกับความถูกต้องของแบบสัมภาษณ์ ในส่วนของความสอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทฤษฎี และน ามาปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ ต่อจากนั้น น าแบบสัมภาษณ์และข้อค าถามมา
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ และน าไปใช้ในการสัมภาษณ์จริง 

 
   (๓)  กำร เก็บรวบรวมข้ อมู ลจำก กำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group 
Discussion) จ านวน ๑๒ รูปหรือคน จะใช้การสนทนากลุ่มแบบที่มีโครงสร้าง เปิดรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะ (Public Hearing) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จากภาคส่วนต่างๆ 



๑๑๒ 

 

มาร่วมประชุมและเสวนา เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษา ตลอดจนร่วมกันเสนอแนะรูปแบบการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  
 ๓.๓.๒ เครื่องมือกำรวิจัยเชิงปริมำณ 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม ซ่ึงผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาจากการศึกษาค้นคว้าแนวคิด
และทฤษฏีต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

๑) ลักษณะของแบบสอบถำม 
เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบของการบริหาร

จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้าแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง โดยแบ่ง
ออกเป็น ๖ ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี ๑ ข้อมูลเก่ียวกับสถำนภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ๖ ข้อ 
 ตอนท่ี ๒ แบบสอบถำมเก่ียวกับทฤษฎีกำรบริหำรจัดกำรกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือ

ควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จ ำนวน ๓๕ ข้อ 
 ตอนท่ี ๓ แบบสอบถำมเก่ียวกับควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน จ ำนวน ๒๕ ข้อ 
 ตอนท่ี ๔ แบบสอบถำมเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์  ๔ 

คือ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน จ ำนวน ๒๐ ข้อ 
 ตอนท่ี ๕ แบบสอบถำมเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักฆรำวำสธรรม ๔ คือ ธรรม

ส ำหรับฆรำวำส จ ำนวน ๒๐ ข้อ 
 ตอนท่ี ๖ แบบสอบถำมเก่ียวกับปัญหำ  อุปสรรค และรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร

กองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จ ำนวน ๔ ข้อ 
   

ส าหรับแบบสอบถามในแต่ละข้อเป็นชนิดมาตรวัดแบบรวมคะแนน ( Summated 
Rating Scale) ของเรนสิส ลิเคิร์ท หรือเรียกว่า มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert-type)๒ แบ่งออกเป็น ๔ 
ระดับ จาก ๕ ระดับ คือ มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด และก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อ 
ดังนี้ 
 ระดับมากที่สุด ให้คะแนนเท่ากับ   ๕ 

ระดับมาก ให้คะแนนเท่ากับ   ๔ 
ระดับปานกลาง ให้คะแนนเท่ากับ   ๓ 

 ระดับน้อย ให้คะแนนเท่ากับ   ๒ 
ระดับน้อยที่สุด ให้คะแนนเท่ากับ   ๑ 

                                                 
๒สุจิตรา บุณยรัตพันธ์ุ, ระเบียบวิธีวิจัยส ำหรับประศำสนศำสตร์, พิมพ์คร้ังท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๐. 



๑๑๓ 

 

 จากนั้นน ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสังคมศาสตร์ โดยการหาค่าเฉลี่ย  (X ) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าค่าเฉลี่ยที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย การแบ่งช่วง
คะแนนเฉลี่ย ซ่ึงใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าคะแนนที่ค านวณได้ตาม
ขั้นตอนที่ระบุไว้โดยเกณฑ์๓ ดังนี้๔  

คะแนนเฉลี่ย  ๔.๕๐ – ๕.๐๐   มีการบริหารจัดการ มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย  ๓.๕๐ - ๔.๔๙   มีการบริหารจัดการ มาก 
คะแนนเฉลี่ย  ๒.๕๐ – ๓.๔๙   มีการบริหารจัดการ ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  ๑.๕๐ – ๒.๔๙   มีการบริหารจัดการ น้อย 
คะแนนเฉลี่ย  ๑.๐๐ – ๑.๔๙   มีการบริหารจัดการ น้อยที่สุด 
ส าหรับการแปลค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความหมาย 

 ต่ ากว่า ๐.๕๐  สอดคล้องกัน มากที่สุด 

 ๐.๕๑-๐.๙๙  สอดคล้องกัน มาก 

 ๑.๐๐-๑.๔๙  สอดคล้องกัน ปานกลาง 

 ๑.๕๐-๑.๙๙  สอดคล้องกัน น้อย 

 ๒.๐๐ - ขึ้นไป  สอดคล้องกัน น้อยที่สุด๕ 

๒) กำรสร้ำงแบบสอบถำม 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม ซ่ึงมีล าดับขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ 
๑) ศึกษา แนวคิดและทฤษฏีต่า ง ๆ รวมทั้งเอกสา รงานวิจัยที่ เก่ียวข้อ ง ผู้วิจัยไ ด้

ท าการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ คือ จากพระไตรปิฎก      
และข้อมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับปัจจัยที่ มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์  เพ่ือความเข้มแข็งของ

                                                 
๓บุญส่ง นิลแก้ว, “การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผล

การศึกษามหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่ ”, วิทยำนิพนธ์ปริญญำกำรศึกษำดุษ ฎีบัณฑิต , ( บัณฑิ ตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร, ๒๕๕๐).  

    
๔

 สิน  พันธ์ุพินิจ, เทคนิคกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิซช่ิง  จ ากัด

,๒๕๔๗ ), หน้า ๑๙๒. 
๕บุญส่ง นิลแก้ว, “การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผล

การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่”, วิทยำนิพนธ์กำรศึกษำดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
๒๕๕๐).  



๑๑๔ 

 

เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง เพ่ือเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม และร่างแบบสอบถามที่ใช้
ในการวิจัย ก าหนดกรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย  โดยขอค าปรึกษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ ์เพ่ือสร้างเครื่องมือแล้วน าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลอง
ใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างประชากร ที่จะด าเนินการวิจัย เพ่ือหาสัมประสิทธิ์
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้จริง ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

๒) ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยที่ มีผลต่อการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง โดย
แบบสอบถามเป็นค าถามประเภทค าถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติมเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  

๓) กำรหำคุณภำพของแบบสอบถำม 

การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) น าแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบ เพ่ือขอค าแนะน าเพ่ิมเติม 

เพ่ือปรับปรุงแก้ไข ให้ได้ข้อความที่ถูกต้องสมบูรณ์ที่สื่อความหมายชัดเจน เข้าใจง่ายตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

(๒) หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ เสนอประธาน
และกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญ แล้วน ามา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จ านวน ๕ ท่าน เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระ และโครงสร้างของ
ค าถาม รูปแบบของแบบสอบถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้ และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์รายข้อ (Index of Item-Objective Congruent : IOC)๖    

(๓) น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้ เชี่ยวชาญจ านวน ๕ ท่าน     
เพ่ือตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Contents Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
ประเด็นค าถามการวิจัยกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ในรูปแบบของเทคนิคการวิเคราะห์  IOC ( Index 
of Congruence)๗ ได้ผลการหาค่า IOC > ๐.๕ ขึ้นไป จ านวน ๑๐๐ ข้อ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
โดยเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๐.๗๕ โดยมีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ IOC ดังนี้ 

                                                 
๖สุนทร  พูนเอียด, แนวคิด ทฤษฎี และหลักกำรปฏิบัติกำรวิจัยภำคสนำม , ( สุราษฎร์ธานี  : 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี, ๒๕๔๕), หน้า ๑๓๙. 
๗สุวรีย์ ศิริโภคารภิรมย์, กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ, (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์ สถาบันราชภัฎเทพ

สตรี, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 



๑๑๕ 

 

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ กิตฺติปญฺโ , ดร. -  ผู้อ านวยการหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (วังน้อย) 
    คณะสังคมศาสตร์  
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท -  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  
    คณะสังคมศาสตร์  
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อาจารย์ ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี   -  เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
    อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  
   คณะสังคมศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อาจารย์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร  -  เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  

   คณะสังคมศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว  -  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  
    คณะสังคมศาสตร์  
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(๔) ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ตรงตามค าแนะน าของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 
(๕) น าแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องจากผู้ เชี่ยวชาญน ามา

ค านวณหาค่าของความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( Index of Item Objective 
Congruence : IOC) ของแบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจ โดยใช้สูตร ดังนี้คือ 

 

   IOC     =   

 เม่ือ   IOC      =  ดรรชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับวัตถุประสงค์ 

      = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

   N        = จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

 โดยที่      +๑ = แน่ใจว่าข้อค าถามตรงตามวัตถุประสงค์ 

                ๐ =  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามตรงตามวัตถุประสงค์ 

   -๑ = แน่ใจว่าข้อค าถามไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 



๑๑๖ 

 

ค่าความสอดคล้องแบบ IOC ของแบบสอบถามเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรบริหำร
จัดกำรกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง” ผู้วิจัยได้
ท าการคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าความสอดคล้องแบบ IOC ที่มีค่า ต้ังแต่ ๐.๕ ขึ้นไปจ านวน ๑๐๐ ข้อ   
จึงบ่งชี้ให้เห็นว่า ค าถามแต่ละข้อมีความตรงเชิงเนื้อหา  สามารถน าแบบทดสอบนี้ไปหาค่าความ  
เชื่อม่ันได้ 
 (๖) กา รหาเชื่อ ม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) โ ดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแก้ไขและเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขแล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
เพ่ือตรวจสอบอีกครั้ง แล้วน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มบุคคลที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย จ านวน ๓๐ คน แล้วน าผลท่ีได้ไปวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยวิธีการทางสถิติ โดยใช้สูตร สัมประสิทธิ์ อัลฟ่า  (Alpha coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach)๘ ดังนี้คือ 
 

 

   α         = 
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  เม่ือ α     = ค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 

    k    = จ านวนข้อค าถามของเครื่องมือ 

   2

is  = ความแปรปรวนของคะแนนค าถามแต่ละข้อ 

                        2

ts   = ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผู้ตอบทั้งหมด 

ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามระดับการปฏิบัติการเท่ากับ ๐.๙๕๕  ซ่ึงค่าความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถาม “มีค่ามากกว่า ๐.๗๐-๑.๐๐”๙ จากค าถามที่อยู่ในเกณฑ์ จ านวน ๑๐๐ ข้อ 
ซ่ึงบ่งชี้ให้เห็นค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามดังกล่าวมีค่ามากกว่า ๐.๗๐ จึงเป็นเครื่องมือที่ มีความ
เหมาะสม มีคุณภาพและมีความเชื่อถือได้สูง สามารถน าไปใช้วัดระดับการบริหารจัดการกองทุนสัจจะ
ออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ตามแผนภาพที่ ๓.๑ ดังนี้ 

 
 
 

                                                 
๘สิน พันธ์ุพินิจ, เทคนิคกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิชช่ิง  จ ากัด, 

๒๕๔๗), หน้า ๑๙๑. 
๙สุจินต์ ธรรมชาติ, กำรวิจัยภำคปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย , 

๒๕๔๔), หน้า ๑๗๒. 



๑๑๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์จากแนวคิดทฤษฏี เอกสารวิชาการ งานวิจัย 

 

 

ก าหนดรูปแบบ และร่างโครงสร้างแบบสอบถาม 

 

เสนออาจารย์ท่ีปรึกษา

เพ่ือพิจารณา 

ปรับปรุงแก้ไข 

ไม่ผ่าน 



๑๑๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภำพท่ี ๓.๑ แสดงกระบวนการด าเนินงานสร้างแบบสอบถาม๑๐ 

๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องต่าง ๆ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
เบื้องต้นก่อนลงพ้ืนที่ ข้อมูลที่ส าคัญในช่วงนี้  คือ ข้อมูล เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยการ

                                                 
๑๐ธานินทร์ ศิลป์จารุ , กำรวิจัยและวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติด้วย SPSS, พิมพ์คร้ัง ท่ี ๑๑ , 

(กรุงเทพมหานคร : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๓), หน้า ๘๕. 

สร้างแบบสอบถาม 

ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ๓๐ คน 

น ามาแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

จัดส่งแบบสอบถาม 



๑๑๙ 

 

บริหาร (Theory of Administration) ของเกรก๑๑ ที่ได้จัดกระบวนการบริหาร เพ่ือให้มีขั้นตอนที่
ชัดเจนขึ้น  มีปัจจัยกระบวนการบริหาร ๗ ประการ เรียงล าดับและหมุนเวียนเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

 ๑) การตัดสินใจ (Decision)  
 ๒) การวางแผน (Planning) 
 ๓) การจัดองค์การ (Organizing) 
 ๔) การสื่อสาร (Communicating) 
 ๕) การใช้อิทธิพลจูงใจ (Influencing) 
 ๖) การประสานงาน (Coordinating) 
 ๗) การประเมินผลงาน (Evaluating) 

 ในการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์  เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนใช้
หลักธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ และหลักฆราวาสธรรม ๔ ที่สอดคล้องเหมาะสมกับการบริหารจัดการ
กองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง และผลงานวิจัย
เก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล Silverman ได้มีการ
จัด เก็บข้ อมูล ๔ วิธี  คือ  (๑)  การ สัง เกต  (Observation) (๒) ต า ร าและเอกสาร  ( Texts & 
Documents) (๓) การสัมภาษณ์ (Interviews) (๔) การบันทึกวีดีทัศน์และโสตทัศนูปกรณ์ (Audio & 
video recording)๑๒ การสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่จะได้ข้อมูลเก่ียวกับความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็น
และมุมมอง ค่านิยมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ ระบุไปถึงการบอกเล่าประสบการณ์ต่าง ๆ  ที่สะท้อนให้เห็นใน
บุคคลนั้น ๆ และที่ส าคัญการสัมภาษณ์จะเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตมาพรรณนา
ได้๑๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 

 ๓.๔.๑ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 

 ๑) กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก จ านวน ๑๘ รูปหรือคน จะใช้
การสัมภาษณ์แบบที่มีโครงสร้าง  โดยผู้วิจัยจะส่งหนังสืออย่าง เป็นทางการโดยค า รับรองของ
ผู้อ านวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล

                                                 
 ๑๑Gregg, Russell T. (1957). “The Administrative Process” in Administrative 
Behavior in Education, (New York : Harper and Row. 1957, p. 5. 

๑๒Silverman, D., Doing Qualitative Research: A Practical Handbook, (London, 
Sange, 2000), p. 90. 

๑๓Creswell, J. W., Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five 
Traditions, 2007, p. 121. 



๑๒๐ 

 

การส ารวจเชิงประจักษ์และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเอง พร้อมกับส่งบริบทเนื้อหาต่าง ๆ ที่จะ
ใช้ในการสัมภาษณ์ล่วงหน้า และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ส่วนในขณะการสัมภา ษณ์ผู้วิจัยจะขอ
อนุญาตจากผู้เชี่ยวชาญใช้เครื่องบันทึกเสียง และกล้องบันทึกภาพนิ่ง และเคลื่อนไหว อนึ่ง ในการวิจัย
ครั้งนี้ ใช้ทั้งการสัมภาษณ์แบบก่ึงทางการ (Semi-formal interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (Informal interview) ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จึงมีขั้นตอนการด าเนินการ 
ดังนี้ 
 ๒) ขั้นเตรียมกำรสัมภำษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวัน เวลา ที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับขอเอกสารต่าง ๆ 
เก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน ในจังหวัดระยอง พร้อมกันนั้น ผู้วิจัย จะศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ เตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมก่อน
ด าเนินการสัมภาษณ์ 
 ๓) ขั้นด ำ เนินกำรสัมภำษณ์ ได้แก่ ก่อนการสั มภาษณ์ผู้วิจัยจ ะสนทนาสร้า ง
ความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้
เครื่องบันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูป เพ่ือใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ 
รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่บันทึกเสียงไว้ ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่
ประสงค์ที่จะให้บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกเสียงเลย  ผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึกมีรายชื่อตาม
ตารางที่ ๓.๒ ดังต่อไปนี้ 
 

ตำรำงท่ี ๓.๒ รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
 

ล ำดับ ชื่อ  - นำมสกุล ต ำแหน่ง 

๑. พระครูบวรศีลวัฒน์  
(อ านวย สีลธโร) 

เจ้าอาวาสวัดหนองกันเกรา อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

๒. พระปลัดบ าเพ็ญ กิตฺติปาโล เจ้าอาวาสวัดช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง วัดช้างชนศิริราษฎร์
บ ารุง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

๓. นายมานพ งามเสง่ียม ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดหนองกันเกรา อ าเภอ
แกลง จังหวัดระยอง 

๔. นายยงยุทธ กะหมายสม รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดหนองกันเกรา 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

๕. นายสุทา งามสม ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดถนนกะเพรา อ าเภอ
แกลง จังหวัดระยอง 

ตำรำงท่ี ๓.๒ รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) (ต่อ) 
 



๑๒๑ 

 

ล ำดับ ชื่อ  - นำมสกุล ต ำแหน่ง 

๖. นายไพศาล งามสม รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดถนนกะเพรา 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

๗. นางสาวธาราทิพย์ แก้วบัวขาว เลขานุการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดถนนกะเพรา อ าเภอ
แกลง จังหวัดระยอง 

๘. นายถวน วิลัยแลง ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

๙. นายเสง่ียม โพธิ์แก้ว รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดช้างชนศิริราษฎร์
บ ารุง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

๑๐. นายดนัย สมบูรณ์ ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์  วัดเนินเขาดิน อ าเภอ   
แกลง จังหวัดระยอง 

๑๑. นายอุดม วงศ์จันทร์ รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดเนินเขาดิน อ าเภอ
แกลง จังหวัดระยอง 

๑๒. นางวราภรณ์ แซ่ซ้ึง กรรมการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์  วัดเนินเขาดิน อ าเภอ  
แกลง จังหวัดระยอง 

๑๓. นายทน จันทร์ศรี ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์  วัดปากแพรก อ าเภอ   
เขาชะเมา จังหวัดระยอง 

๑๔. นายสุคนธ์ มาลีเลิศ รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดปากแพรก อ าเภอ
เขาชะเมา จังหวัดระยอง 



๑๒๒ 

 

ตำรำงท่ี ๓.๒ รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) (ต่อ) 
 

ล ำดับ ชื่อ  - นำมสกุล ต ำแหน่ง 
๑๕. นางสุภัค จันทร์ศรี กรรมการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์  วัดปากแพรก อ า เภอ 

เขาชะเมา จังหวัดระยอง 
๑๖. นายเมธาวัจน์ วงศ์วิศิษฎ์ ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์  วัดไพรสณฑ์ อ าเภอ

ปลวกแดง จังหวัดระยอง 
๑๗. นายกมลนิฐ์ วงศ์วิศิษฎ์ รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดไพรสณฑ์ อ าเภอ

ปลวกแดง จังหวัดระยอง 
๑๘. นางนรินทร เนื่องจ านงค์ กรรมการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดไพรสณฑ์ อ าเภอ

ปลวกแดง จังหวัดระยอง 
 

 

 ๓.๔. ๒ กำร เก็บรวบรวมข้อมูลจำก กำรสนทนำก ลุ่ม เฉ พำะ (Focus Group 
Discussion) จ านวน ๑๒ รูปหรือคน จะใช้การสนทนากลุ่มแบบที่มีโครงสร้าง โดยผู้วิจัยจะส่ง
หนังสืออย่างเป็นทางการโดยค ารับรองของผู้อ านวยหลักสูตร ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์เพ่ือขอให้เข้าร่วมในการสนทนากลุ่ม ณ วัน เวลาที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ พร้อมกับส่งบริบทเนื้อหา
ต่าง ๆ ที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ล่วงหน้า และก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ส่วนในขณะการสัมภาษณ์
ผู้วิจัยจะขออนุญาตจากผู้เชี่ยวชาญใช้เครื่องบันทึกเสี ยง และกล้องบันทึกภาพนิ่ง และเคลื่อนไหว 
จากนั้น ผู้วิจัยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชนในจังหวัดระยอง จากภาคส่วนต่างๆ มาร่วมประชุมและเสวนา เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อผล
การศึกษา ตลอดจนร่วมกันเสนอแนะรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 
 ๓.๔.๓ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงปริมำณ 

  ๑) ผู้วิจัยขอหนังสือเพ่ือส่งแบบสอบถามจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย แจ้งไปยังกองทุนสัจจะออมทรัพย์ทั้ง ๖ แห่ง ในจังหวัดระยอง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้
กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม จ านวน ๓๔๔ คน เพ่ือท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) 

๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในกำรวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการเริ่มต้นในการศึกษา  เพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปและการ
จัดท ารายงานดุษฎีนิพนธ์ มีการวิเคราะห์ข้อมูลในเวลาเดียวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล  จะเป็น



๑๒๓ 

 

ประโยชน์ในด้านการช่วยให้เห็นภาพ หรือโครงสร้างของการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลควรท าไปต้ังแต่
เริ่มต้น เพ่ือสะดวกในการด าเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูลควรจะเริ่มท า ต้ังแต่วันแรกของการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เม่ือสัมภาษณ์เสร็จ จึงมีการถอดเทปออกมา  และท าการวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ เชิงคุณภาพ มีกฎเกณฑ์ด้วยวิธีในการรายงานที่มีประสิทธิภาพ    
ในการรวบรวมข้อมูล และกระบวนการของการวิเคราะห์ สามารถตรวจสอบผลผลิตของดุษฎีนิพนธ์ได้๑๔ 

 

๓.๕.๑.กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ มีขั้นตอนดังนี้ 
๑) ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา ( Content 

Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
๒) ขอ้มูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic 

induction) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียง และจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามาตีความหมาย 
เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่าง ๆ ที่รวบรวมได้ โดยท าไปพร้อม ๆ กับการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ เพ่ือจะได้ศึกษาประเด็นต่าง ๆ ได้ลึกซ้ึง เม่ือประเด็นใดวิเคราะห์แล้ว ไม่มีความ
ชัดเจนก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้น เพ่ือตอบค าถามหลักตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ข้อมูลเชิงคุณภาพได้น ามาวิเคราะห์ เพ่ือหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ เชิงทฤษฎี 

๓) การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป เป็นการน าแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่าง ๆ 
ทางวิชาการ มาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลที่เชื่อถือได้อีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นความเชื่อมโยง       
เพ่ือน าไปสู่การพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริง  

๓.๕.๒ กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ มีขั้นตอนดังนี้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นหลัก
ก่อน โดยการด าเนินการขั้นแรก คือ น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ จ านวน ๓๔๔ ชุด มาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบส ารวจ (Editing) แล้วด าเนินการลงรหัสตามคู่มือการลงรหัส (Code Book) 
หลังจากนั้น ได้มีการตรวจสอบแบบส ารวจ เพ่ือความถูกต้องอีก ๑ ครั้ง แล้วจึงด าเนินการถ่ายรหัส
ทั้งหลายลงในแบบฟอร์มถ่ายข้อมูล (Transfer Sheet) บรรจุข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ หาค่าทางสถิติ เพ่ือให้สามารถเข้าใจใน
กระบวนกา รวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสอบถา มสามารถสรุปขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลจา ก
แบบสอบถามตามแผนภาพที่ ๓.๒ ดังต่อไปนี้ 

 

                                                 
๑๔Patton, M., Qualitative Evaluation and Research Methods, (Newbury Park, 

California, Sage, 1990), p. 462. 



๑๒๔ 

 

หลักการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

วิเคราะห์ข้อมูลประเภทต่าง ๆ 

ปฐมภูมิ คือ ข้อมูลจากพระไตรปิฎก 

ทุติยภูมิ คือ เอกสารวิชาการ/บทความ/งานวิจัย 

 

สร้างแบบสอบถามจากตัวแปร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภำพท่ี ๓.๒ แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม 

สถิติท่ีใช้ในการวิจัยในครั้ง น้ี  คือ สถิติพรรณนำ หรือสถิติบรรยำย  (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ค่ำสถิติร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย X  (Mean) และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
S.D. (Standard Deviation) และสถิติ t-test ในกำรทดสอบสมมติฐำนหำควำมแตกต่ำงระหว่ำงตัว
แปรอิสระที่มี 2 กลุ่ม กับตัวแปรตำม และสถิติ F-test หรือกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว 
หรือ One Way Analysis of Variance (ANOVA) ใช้ในกำรทดสอบสมมติฐำนหำควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงตัวแปรที่มีมำกกว่ำ 2 กลุ่ม กับตัวแปรตำม และหำกพบควำมแตกต่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  
จะท ำกำรตรวจสอบควำมแตกต่ำงเป็นรำยคู่แต่ละคู่ในระดับนัยส ำคัญ  0.05 หรือระดับควำมเชื่อม่ัน
ร้อยละ 95 โดยใช้สูตรตำมวิธี Least Significant Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยรำยคู่
ของกลุ่มตัวอย่ำงเพ่ือดูว่ำคู่ใดบ้ำงที่แตกต่ำงกัน และกำรทดสอบสมมติฐำนใช้สัมประสิทธิ์กำรถดถอย 
(regression coefficient)”  เป็นกำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) 
เพ่ือใช้อธิบำยผลของตัวแปร DV ที่เกิดขึ้น     

การประมวลผลข้อมูล 

(Processing) 

การน าเสนอหรือแสดง

ผลลัพธ์ 

(Output) 

การเตรียมข้อมูล 

เพ่ือการประมวลผล  

(Input Data) 

๑. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

๒. การเปล่ียนสภาพข้อมูล 

๓. การลงรหัส 

๔. การแปรสภาพข้อมูล 

 

 

 

 

 

๑.บันทึกข้อมูลเป็นรหัสไว้ 

   ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

๒. เรียงล าดับและรวมข้อมูล 

๓. การค านวณ  

๔. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

 

 

 

 

 

๑. ตาราง 

๒. รายงาน 

 

 

 

 



๑๒๕ 

 

ได้ศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว จึงใช้กระบวนการหรือวิธีทางสถิติต้ังแต่การเลือก
ตัวอย่างถึงการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาค่าลักษณะประจ าของกลุ่มตัวอย่างที่เรียกว่า ค่าสถิติ แล้วจึงใช้
ค่าสถิติของกลุ่มตัวอย่างไปประมาณค่าลักษณะของประชากร  โดยการทดสอบสมมติฐานและสรุป
อ้างอิง๑๕  

สูตรกำรหำค่ำสถิติท่ีใช้ในกำรวิจัย 

 ๑. กำรหำค่ำร้อยละ (Percentage)๑๖  

   P   =  
N

x 100   

เม่ือ P   =  ค่าร้อยละ 

   X   =  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

   N   =  จ านวนประชากร 

๒. กำรหำ “ค่ำเฉล่ีย”๑๗ (Mean) 

   X  = 
N

   

  เม่ือ X  = ค่าเฉลี่ย 

   x  = ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   N = จ านวนประชากร 

๓. กำรหำ “ค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน” ๑๘ (Standard Deviation) 
 

   S.D. = 
)1(

)( 22



 
NN

xxN   

  เม่ือ S.D.  = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   ∑x2 = ผลรวมก าลังสองของคะแนน 

   N =  จ านวนประชากร 

                                                 
๑๕สิน พันธ์พินิจ, เทคนิคกำรวิจัยทำงสงัคมศำสตร์, (กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน์, ๒๕๕๔), หน้า ๒๔๒.  
๑๖นิภา เมธาวิชัย, วิทยำกำรวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏธนบุรี, ๒๕๓๕), หน้า ๒๓๘. 
๑๗ส่งศ รี ชมภู วงศ์ , กำร วิจัย , พิมพ์คร้ัง ท่ี ๗ , (นครศ รีธร รม ราช  : มหา วิทยาลัยราชภัฏ  

นครศรีธรรมราช, ๒๕๔๗), หน้า ๕๕. 
๑๘ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, เทคนิคกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ , (กรุง เทพมหานคร :              

สุวีริยาสาส์น, ๒๕๔๐), หน้า ๕๓. 



๑๒๖ 

 

   (∑x)2  = ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 

๔. สถิติเชิงอนุมำน 
สถิติ t-test ในการทดสอบสมมติฐานหาความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 2 

กลุ่ม กับตัวแปรตาม๑๙ ดังสูตรในการค านวณต่อไปนี้ 

    t    =

2

2

2

1

2

1

21

n

s

n

s

xx




 

  เม่ือ 1x , 2x  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ ตามล าดับ 
   2

1s , 2

2s  แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนของกลุ่มตัวอย่างที่ ๑  
     และกลุ่มตัวอย่างที่ ๒ ตามล าดับ 

    1n , 2n  แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ 
         t แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณา 

  สถิติ F-test หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว หรือ One Way Analysis of 
Variance (ANOVA) ใช้ในการทดสอบสมมติฐานหาความแตกต่างระหว่างตัวแปรที่มีมากกว่า ๒ กลุ่ม 
กับตัวแปรตาม โดยในการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

     F      = 
MSw

MSb  

  เม่ือ F แทน ค่าสถิติที่ใช้เปรียบเทียบค่าวิกฤตการแจกแจงแบบ F 
    MSb แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
    MSw แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
 กรณีพบความแตกต่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่แต่
ละคู่ในระดับนัยส าคัญ 0.05 หรือระดับความเชื่อม่ันร้อยละ ๙๕ โดยใช้สูตรตามวิธี Least Significant 
Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือดูว่า คู่ใดบ้างที่แตกต่างกันโดย
ใช้สูตรดังนี้ 

  โดยที่  ni≠nj 
 
 

                                                 
๑๙ชูศรี วงศ์รัตนะ, เทคนิคกำรใช้สถิติเพ่ือกำรวิจัย, พิมพ์คร้ังท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนัง สือ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๑๖๔-๑๖๖. 
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๑๒๗ 

 

  เม่ือ LSD แทน  ค่าผลต่างนัยส าคัญส าหรับประชากรกลุ่มที่ i และ j 
     MSE แทนค่า Mean Square Error จากตารางวิเคราะห์ความ
แปรปรวน 
     K  แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ 
     n  แทน  จ านวนข้อมูลตัวอย่างทั้งหมด 
     a แทน ค่าความเชื่อม่ัน 

๕. กำรหำ “ค่ำสัมประสิทธ์ิกำรถดถอย (regression coefficient)”   เป็นการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) เพ่ือใช้อธิบายผลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต้นและตัวแปรตามที่เกิดขึ้น ดังสูตรต่อไปนี้ 
   

Y = β0+β1X1+ β2X2+ …+ βkXk + e 

     โดยที่ β0 = ส่วนตัดแกน Y เม่ือก าหนดให้ X1 = X2  = …=Xk =0 

  β1, β2,…,βk  เป็นสัมประสิทธ์ิความถดถอยเชิงส่วน  

  (Partial Regression Coefficient) 

 โดยที่ βi เป็นค่าที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม Y เม่ือตัวแปรอิสระ Xi 

 เปลี่ยนไป ๑ หน่วย โดยที่ตัวแปรอิสระ X ตัวอ่ืน ๆ มีค่าคงที่  

  เช่น ถ้า X1  เปลี่ยนไป 1 หน่วย ค่า Y จะเปลี่ยนไป β1  

  โดยที่ X2 = X3  = …=Xk มีค่าคงที่  

  การประมาณค่าพารามิเตอร์ของสมการความถดถอยเชิงพหุใช้ตัวอย่างขนาด n 

  ในการประมาณค่า 

   
 

  โดยที่  β0 = a 

          β1 =b1, β2 =b2, βk  =bk 

ดังนั้น  ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า Yi ด้วย Y^ คือ  

  Yi-Y^ = ei หรือ เรียกว่า Residual หรือ Error 

 ๖. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ใช้ในกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก ำหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังนี้ 

  n      แทน จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 

 X       แทน ค่ำเฉลี่ยระดับ (Mean)  

Y^ == a+b1X1i+ b2X2i+ …+ bkXki 



๑๒๘ 

 

 S.D.     แทน ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) 

 t      แทน ค่ำสถิติที่ใช้พิจำรณำใน t - distribution  

 F      แทน ค่ำสถิติที่ใช้พิจำรณำใน F- distribution 

 R      แทน ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R) 

 R2      แทน ประสิทธิภำพในกำรท ำนำย (R Square) 

 H0      แทน สมมุติฐำนหลัก (Null Hypothesis) 

 H1      แทน สมมุติฐำนรอง (Alternative Hypothesis) 

 P value หรือ Sig.             แทน ควำมน่ำจะเป็นส ำหรับบอกค่ำนัยส ำคัญทำงสถิติ 

 *      แทน ควำมมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 S.E.     แทน ค่ำควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำนในกำรท ำนำย 

        (Standard Error of the Estimate)  
 



๑๒๙ 
 

บทที่ ๔ 

ผลการวิจัย 
 

 การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์  เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ใน
จังหวัดระยองและเพ่ือน าเสนอปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง หลังจากนั้นน ามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติโดยผู้วิจัยได้จัดล าดับการน าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
 ๔.๑ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ๔.๒ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ๔.๓ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 ๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

 
๔.๑ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) 

ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview) โดยได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
จ านวน ๑๘ รูปหรือคน ได้แก่ บุคคลส าคัญซ่ึงมีบทบาทที่เก่ียวข้องกับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ใน
จังหวัดระยอง ประกอบด้วย ตัวแทนกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ทั้ง ๖ แห่ง ๆ ละ ๓ คน รวมจ านวน ๑๘ 
คน       โดยผู้วิจัยได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพราะเป็นผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับการ
บริหารงานกองทุนสัจจะออมทรัพย์โดยตรง มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และมี
ความสามารถในหน้าที่ท่ีตนเองรับผิดชอบเป็นอย่างดี  แล้วน าข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่ได้มาตรวจสอบ 
และวิเคราะห์ข้อมูล       เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนดไว้ 
น ามาแสดงในรูปของความเรียงได้ ดังต่อไปนี้ ผลของการวิจัยยืนยันทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง มีดังนี้ 

 ตอนท่ี ๑ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ข้อท่ี ๑ เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง เป็นอย่างไร 
 ประเด็นค าถามท่ี ๑ ค าถามเก่ียวกับทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ 
เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน โดยผู้วิจัยน าเอาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยการบริหาร 
(Theory of Administration) ของนักวิชาการตะวันตก(Gregg) ที่ได้จัดกระบวนการบริหาร เพ่ือให้มี



๑๓๐ 
 

ขั้นตอนที่ชัดเจนขึ้น     มีปัจจัยกระบวนการบริหาร ๗ ประการ เรียงล าดับและหมุนเวียนเป็น
ขั้นตอน ดังนี้ 
 ๑. ด้านการตัดสินใจ (Decision) เป็นอย่างไร? 
 ๒. ด้านการวางแผน (Planning) เป็นอย่างไร? 
 ๓. ด้านการจัดองค์การ (Organizing) เป็นอย่างไร? 
 ๔. ด้านการสื่อสาร (Communicating) เป็นอย่างไร? 
 ๕. ด้านการใช้อิทธิพลจูงใจ (Influencing) เป็นอย่างไร? 
 ๖. ด้านการประสานงาน (Coordinating) เป็นอย่างไร? 
 ๗. ด้านการประเมินผลงาน (Evaluating) เป็นอย่างไร? 
 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์พระสงฆ์ผู้รู้หลักพุทธธรรม และผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์ ซ่ึงมีบทสรุปแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. ด้านการตัดสินใจ (Decision) 

 จากการให้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ(Key Informant) ผู้วิจัยสรุปเป็นประเด็นส าคัญแล้ว 
ท าการวิเคราะห์แล้วพิจารณาว่า การตัดสินใจต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ในครั้งแรก ได้รับอิทธิพล
แนวความคิดมาจากพระอาจารย์มนัส ขนฺติธมฺโม เป็นผู้ให้ความรู้กับคนในชุมชน ซ่ึงคนในชุมชนส่วน
ใหญ่ในตอนนั้น ก็เป็นชุมชนของกลุ่มประมง การจัดต้ังครั้งแรกมีสมาชิกประมาณ ๗๐ กว่าคน ปัญหา
เริ่มแรกก็มาจากการที่สมาชิกไม่เข้าใจในกฎระเบียบของกลุ่มว่า  กฎระเบียบของกลุ่มมีอะไรบ้าง      
ท าอย่างไรถึงจะเป็นไปตามกฎระเบียบ เพราะเป็นการจัดต้ังขึ้นครั้งแรก เห็นประโยชน์จากการที่เงิน
หมุนเวียนอยู่ในชุมชน ทุกคนในชุมชนได้ประโยชน์ เงินที่ฝากไว้ไม่สูญหาย มีสวัสดิการตอบแทนให้กับ
ชุมชน๑ เพราะกองทุนสัจจะออมทรัพย์ในยุคเริ่มแรก มีเงินจากกองทุนมิยาซาว่าของนายกชวน     
หลีกภัย ที่ให้หมู่บ้านละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในปี พ. ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึงในยุคเริ่มแรกสมาชิกกลุ่มสัจจะออม
ทรัพย์ต้องออมเงินให้ได้ ๓ หม่ืนบาท เพ่ือให้มีเงินรับจากกองทุนมิยาซาว่า และจากกองทุนมิยาซาว่า         
ก็พัฒนามาเป็นกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ โดยท่านสมาชิกสภาจังหวัด ได้กราบนมัสการพระอาจารย์มนัส 
ขนฺติธมฺโม มาเป็นผู้วางรากฐานและระบบการท างานของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์  เพ่ือสร้างความเข้าใจ
และความรู้เรื่องการออมให้กับชาวบ้านมากยิ่งขึ้น และได้ท าการจัดต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์อย่างเป็น
ทางการขึ้น๒ การมีส่วนร่วมของชุมชนในรูปของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์  เป็นการส่งเสริมให้ชุมชน         

                                                                 
 ๑สัมภาษณ์ นายสุทา งามสม,ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดถนนกะเพรา, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 ๒สัมภาษณ์ นายมานพ งามเสงี่ยม, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดหนองกันเกรา, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
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มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดค้น เพ่ือก่อให้เกิดความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจและ
ลงมือท าออมทรัพย์ด้วยตนเองอย่างอิสระ และด้วยความม่ันใจ๓  
  การตัดสินใจที่จะออมทรัพย์กับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ในช่วงแรก คือ ชุมชน ไม่เข้าใจใน
หลักการและเหตุผล และเกิดความไม่ม่ันใจว่า ดอกเบี้ยหรือค่าบ ารุงร้อยละ ๒ นั้น มีอัตราที่ ค่อนข้าง
แพง จึงท าให้ชาวบ้านคิดว่า การกู้เงินจากกองทุนสัจจะออมทรัพย์นั้นไม่สู้ ดีนัก  แต่พอหลังจากมีเงิน
จากกองทุนมิยาซาว่ามาเป็นตัวต้ัง และได้ปล่อยกู้ให้กับสมาชิกจ านวน ๑๐ คน ๆ ละ ๑ หม่ืนบาท     
ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒ การส่งคืนให้ส่งคืนเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ ๒   
แต่พอเดือนต่อไปดอกเบี้ยลดลงเหลือร้อยละ ๘๐ และลดลงไปเรื่อย ๆ จนครบก าหนด ปรากฏว่า
อัตราการเสียดอกเบี้ยของสมาชิกนั้นถูกกว่าของธนาคาร ท าให้สมาชิกของกลุ่มเห็นว่า  การกู้เงินจาก
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์นั้น ดอกเบี้ยถูกกว่าธนาคารและสามารถกู้ได้ง่ายกว่า  อีกทั้งดอกเบี้ยนั้นยัง
กลับมาคืนสู่สมาชิกในรูปแบบของสวัสดิการ๔ และกลับคืนมาในรูปแบบของเงินปันผลเม่ือสิ้นปี   ตาม
จ านวนหุ้นที่สมาชิกถือไว้ เม่ือมีกลุ่มสัจจะออมทรัพย์แล้ว จึงท าให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนกันอยู่ภายใน
ชุมชน เป็นที่พ่ึงแก่ชุมชนได้ ฉะนั้น การด าเนินกิจกรรมกลุ่มด้วยการออมทรัพย์  จึงเป็นการสร้างทุน
ชุมชน ที่เป็นทั้งเงินทุนหมุนเวียนภายในชุมชน และทุนทางด้านเศรษฐกิจ๕ โดยที่สมาชิกของกองทุนได้
ไปศึกษาดูงาน เห็นการท างานของกลุ่มต่าง ๆ มองเห็นผลประโยชน์ของการจัดต้ังกลุ่มสัจจะออม
ทรัพย์ และสวัสดิการของสมาชิกในกลุ่มที่จะได้รับ จึงกลับมาริเริ่มจัดต้ังกองทุนสัจจะออมทรัพย์ขึ้น๖ 
เพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับชุมชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างชุมชนให้มี
การพัฒนาที่ยั่งยืน และมีเงินที่เกิดจากการออมเป็นเครื่องมือให้เกิดความเข้มแข็ง อันเป็นการ
แก้ปัญหาความยากจน การเจ็บป่วย ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากกิจกรรมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์๗   
  การตัดสินใจเข้าร่วมกับกลุ่มสัจจะออมทรัพย์นั้น ยึดหลักความพอเพียง ที่ มีเหตุผล      
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ 
อย่างรอบคอบ การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในเง่ือนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ใน
ระดับพอเพียง ซ่ึงต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน การรวมกลุ่มเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น

                                                                 
 ๓สัมภาษณ์ นายถวน วิลัยแลง, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ท่ีวัดช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง ,            
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 ๔สัมภาษณ์ ยงยุทธ กะหมายสม, รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดหนองกันเกรา, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 

 ๕สัมภาษณ์ นายดนัย สมบูรณ์, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดเนินเขาดิน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๖สัมภาษณ์ นายทน จันทร์ศรี, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดปากแพรก, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๗สัมภาษณ์ พระปลัดบ าเพ็ญ กิตฺติปาโล, ประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดช้างชนศิริราษฎร์
บ ารุง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๒ 
 

อย่างยิ่ง ถือเป็นเครื่องมือต่อสู้ กับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ท าให้คนทุกชนชั้นไม่ว่าจะเป็นคนยากจน 
เกษตรกร นักธุรกิจ ซ่ึงตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบ  อีกทั้งยังท าให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้อันเป็นการเพ่ิมพลังปัญญา และรวมปัญญาในการจัดการกับปัญหาของตน และริเริ่มสร้างสรรค์
กิจกรรมที่ยังประโยชน์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การรวมกลุ่มสามารถเพ่ิมพลังอ านาจการต่อรองในทาง
เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในระดับปฏิบัติและในระดับนโยบายของประเทศ และในท้ายที่สุด การรวมกลุ่ม
เอ้ือให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอันเป็นเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน๘ มีพระสงฆ์เป็นผู้ริ เริ่มศึกษา
และพัฒนาโดยการน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคน พัฒนาชุมชน          
ให้เข้มแข็งยั่งยืน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต คือ พัฒนาคนให้มีความม่ันคงใน
ชีวิตต้ังแต่แรกเกิดจนถึงตาย๙ สังคมมีความเหลื่อมล้ ากัน ดังนั้น ในระดับชุมชนมีการบริหารจัดการ
ตนเองด้วยการตัดสินใจ เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาให้รู้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซ่ึงเรียกได้
ว่า เป็นการพ่ึงพาตนเอง โดยการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น การปรับเปลี่ยนระบบเกษตรกรรม     
เพ่ือความม่ันคงทางด้านอาหาร มาเป็นการบูรณาการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือเศรษฐกิจชุมชน
ส่งผลให้เศรษฐกิจในชุมชนมีกองทุนการเงินหมุนเวียนในหมู่บ้านที่เติบโตขึ้น เป็นประโยชน์แก่สมาชิก
ทุกคนทั้งในเรื่องเงินกู้เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อน และเงินสวัสดิการไว้คอยช่วยเหลือสมาชิ ก กลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์ยังได้เข้ามามีบทบาท หรือช่องทางให้สมาชิกทุกคนได้รู้จักเก็บออมทรัพย์ที่หามาได้ 
เงินที่ออมนั้นถึงแม้จะน้อยก็ตาม แต่เป็นการปลูกจิตส านึกและสร้างนิสัยให้สมาชิกทุกคนรู้จักฉลาดใน
การเก็บรักษาทรัพย์อย่างแท้จริง๑๐ การตัดสินใจของผู้บริหารกองทุนนั้นจะต้องใช้หลักประชาธิปไตย 
ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยยึดโยงกับระเบียบข้อบังคับ คณะกรรมการที่มาจากการ
เลือกต้ังของมวลสมาชิก ยึดเอาเสียงข้างมากของสมาชิกเป็นหลักในการตัดสินใจ รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน การตัดสินใจของ คณะกรรมการ ต้องมีการตัดสินใจที่พิจารณาหลายอย่างด้วยกัน  และที่
ส าคัญต้องปลูกจิตส านึกให้เห็นคุณค่าของการออม กระตุ้นให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหาที่ชุมชนก าลัง
ประสบอยู่ เช่น ความยากจนและปัญหาความไม่เข้มแข็งของชุมชน  สาเหตุปัญหาและการเชื่อมโยง

                                                                 
๘สัมภาษณ์ นายเมธาวัจน์ วงศ์วิศิษฎ์, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดไพรสณฑ์ , ๒๙ ตุลาคม 

๒๕๕๙. 
๙สัมภาษณ์ พระครูบวรศีลวัฒน์(อ านวย สีลธโร), ประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดหนอง

กันเกรา,           ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๐สัมภาษณ์ กมลนิฐ์ วง ศ์วิศิษฎ์, รองประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัด ไพรสณฑ์ ,           

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๓ 
 

ของปัญหา แนะน าวิธีการแก้ปัญหาโดยการสร้างศักยภาพของชุมชนผ่านกระบวนการกลุ่มสัจจะสะ
ออมทรัพย์๑๑   
        สรุปว่า พระสงฆ์เป็นที่ปรึกษากลุ่มและเป็นประธานกลุ่มด้วย เป็นความโดดเด่นที่ผู้วิจัย
เห็นได้ชัดเจนในการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลทั้งคุณภาพและปริมาณ ดังนั้น กล่าวได้ว่า เป็นการสร้างความ
เชื่อถือให้กับสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มมีการตัดสินใจและมีความเชื่อม่ันในการด าเนินกิจกรรม
ที่มีพระสงฆ์เป็นผู้แนะน า มีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงท าให้สมาชิกมีความผูกพันและไว้ใจ 
ฉะนั้น การตัดสินใจร่วมกัน จึงเป็นการปลูกจิตส านึกให้กับชุมชน ได้เรียนรู้ปัญหาและหาวิธีแก้ไขด้วย
ตนเอง เป็นการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ การส่งเสริมให้ชุมชนมี
กิจกรรม ซ่ึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างศูนย์รวมหรือสร้างความสามัคคี  และน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเข้ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน กิจกรรมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์  และเป็นกองทุน
ทางด้านเศรษฐกิจ คือ การสร้างกองทุนเงินกู้ให้กับชาวชุมชนที่เกิดจากเงินของตนเอง สร้างสวัสดิการ
ให้กับการด าเนินชีวิต ท าเงินให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ ให้ดีขึ้นมีเงินกู้
ใช้หมุนเวียนในชุมชน ที่เป็นทั้งเงินปันผลและเงินสวัสดิการ ที่เกิดจากเงินออมของตนเองและสมาชิก
ในครอบครัว และยังเป็นการสร้างความช่วยเหลือกัน การไว้เนื้อเชื่อใจกันของคนในชุมชน ใช้ระบบ
การให้สมาชิกค้ าประกันกันเอง และช่วยตรวจสอบกันเองในชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถ
พ่ึงตนเองได้ ผู้วิจัยได้แจกแจงตารางความถี่ของข้อมูลเชิงลึก ดังนี้ 
ตารางท่ี ๔.๑  ด้านการตัดสินใจ (Decision) 
 

ข้อท่ี ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี คนท่ี 

๑. สวัสดิการของชุมชน ๗ ๓,๔.๕,๘,๑๓,๑๖,๑๗ 
๒. ทุนทางด้านเศรษฐกิจ ๓ ๑๐,๑๖,๑๗, 
๓. การมีส่วนร่วมของชุมชน ๓ ๓,๖,๑๗, 
๔. ความเข้มแข็งของชุมชน ๒ ๒,๑๖, 
๕. ความพอเพียง ๒ ๒,๑๖ 
๖. การปลูกจิตส านึกในการออม ๒ ๖,๑๗ 

 
 จากตารางที่ ๔.๑ แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การตัดสินใจในการออมกับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ซ่ึงผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดล าดับความ
เหมาะสม จากมากไปหาน้อย ตามล าดับดังนี้ ล าดับที่ ๑ สวัสดิการชุมชน ล าดับที่ ๒ ทุนทางด้าน

                                                                 
 

๑๑สัมภาษณ์ นายไพศาล งามสม, รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดถนนกะเพรา, ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 



๑๓๔ 
 

เศรษฐกิจ ล าดับที่ ๓ การมีส่วนร่วมของชุมชน ล าดับที่ ๔ ความเข้มแข็งของชุมชน ความพอเพียง 
และการปลูกจิตส านึกในการออม 
 ๒. ด้านการวางแผน (Planning)  

 การวางแผนเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์นั้น มีการท าข้อตกลงร่วมกัน
ในการก าหนดวัตถุประสงค์ของการออมทรัพย์ หรือการวางแผนการใช้จ่ายทรัพย์ในแต่ละเดือนให้มี
ความเหมาะสมกับรายรับ ซ่ึงเม่ือมีการจัดต้ังกองทุนมาระยะหนึ่ง เงินทุนหมุนเวียนมีพัฒนาการเติบโต
ขึ้น ยอดเ งินทุนในขณะนี้ มีเงิน สดหมุนเวี ยน ๗๐๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน ดอกเบี้ยเ ดือนละกว่ า 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ยอดกองทุนทั้งหมด ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท การคัดสรรคนกู้คัดสรรมาจากเงินออมใน
สมุดออมทรัพย์ของกลุ่มและประวัติการออม มีการคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกโดยการดูจาก
ความประพฤติ การมีคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มโดยการซ้ือสิทธิ์  เป้าหมาย
ของกลุ่ม คือ ให้เป็นที่พ่ึงของชุมชน มีค่าสวัสดิการต่างๆ ให้กับสมาชิก โดยสมาชิกป่วยสามารถนอน
โรงพยาบาลได้ ๑๖ คืน ๆ ละ ๓๐๐ บาท สมาชิกตายได้คนละ ๘๐,๐๐๐ บาท๑๒ ซ่ึงมีความสอดคล้อง
กับการวางแผนการออมเป็นประจ าทุกเดือน ทีมี่การออกเงินกู้ให้กับสมาชิกโดยดูจากประวัติการออม 
สมาชิกในกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ของวัดถนนกะเพรา  เป็นกลุ่มที่ไม่โตมาก มีสมาชิก ๑๐๐ กว่าคน    
ยอดหมุนเวียนของเงินอยู่ที่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท๑๓ และที่ส าคัญในเรื่องของการกู้ยืม ทางกลุ่มมีการวาง
ระเบียบที่ค่อนข้างจะเข้มงวดมาก หากกู้ไป ๑๐ คน ขาดส่งแม้แต่คนเดียวก็จะงดการปล่อยกู้ทั้งหมด 
ขณะนี้มีสมาชิกทั้งหมด ๕๙๕ คน มียอดกองทุนทั้งหมด ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปล่อยเงินกู้ทั้งหมด
อัตราดอกเบี้ยได้เดือนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท และมียอดเงินออมในแต่ละเดือน ๕๙,๕๐๐ บาท มีสมาชิก
ทั้งหมด ๔ รุ่น รุ่นที่ ๒ ถึงรุ่นที่ ๔ อัตราเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละ ๒๑๔ ในบางครั้งก็ประสบปัญหาทางกลุ่ม
จึงมีการวางแผนในการคัดสรรคณะกรรมการคัดสรรสมาชิก ในเรื่องของการสื่อสารท าความเข้าใจ
เก่ียวกับการออมการกู้ กฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงสวัสดิการ๑๕ ปัญหาเริ่มแรกมาจากสมาชิกในกลุ่ม
และประชาชนในพ้ืนที่ไม่เข้าใจเรื่องกฎระเบียบของกลุ่ม  การวางแผนในการใช้เงิน เข้ากลุ่มมา
เพ่ือที่จะกู้เป็นส าคัญ ไม่ได้เห็นประโยชน์ของการออมและมีความไม่เข้าใจ  คิดว่าคนในกลุ่มเอาเงินไป

                                                                 
 ๑๒สัมภาษณ์ นายเสงี่ยม โพธ์ิแก้ว, รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง ,     
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๓สัมภาษณ์ นายไพศาล งามสม, รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดถนนกะเพรา, ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๔สัมภาษณ์ นายยงยุทธ กะหมายสม, รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดหนองกันเกรา,          
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๕สัมภาษณ์ นายอุดม วงศ์จันทร์, รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดเนินเขาดิน, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 



๑๓๕ 
 

ใช้เองไม่เข้าใจถึงกฎระเบียบและระบบต่าง ๆ ไม่มีวินัยทางการเงิน ของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ท าให้มี
สมาชิกทั้งเข้าและออกเป็นประจ าแล้วในรุ่นแรกแรก  มีการกู้ยืมไปแล้วไม่ใช้คืน  ทั้งทางกลุ่มก็ได้
พยายามติดต่อให้มาท าหนังสือยินยอมการช าระหนี้ และก็ผ่อนผันการช าระหนี้๑๖  
 วางแผนเข้าร่วมกับกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เป็นการด าเนินชีวิตพัฒนาตนเองให้มีความรู้ 
สร้างวินัยให้กับตนเอง โดยเฉพาะวินัยทางการเงิน สร้างนิสัยที่มีความคิดก้าวหน้า มุ่งม่ันในเป้าหมาย
ชีวิต เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง หม่ันพิจารณาความคิดตัดสินใจแก้ปัญหา          
เป็นระบบโดยใช้ความรู้ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และครอบครัว   
หม่ันบริหารจิตใจให้มีความซ่ือสัตย์ สุจริต รักชาติ เสียสละ สามัคคี เที่ยงธรรม ควบคุมจิตใจตนเอง 
ประพฤติในสิ่งที่ดีงาม สร้างสรรค์ ความเจริญรุ่งเรือง พัฒนาจิตใจ ให้ลด ละ เลิก อบายมุข เสริมสร้าง
และฟ้ืนฟูความรู้และคุณธรรมของตนเองและครอบครัว เช่น  เข้ารับการฝึกอบรม ฝึกทักษะ          
ปรับทัศนคติในเชิงบวก จดบันทึกและท าบัญชีรายรับ–รายจ่าย สรุปผลการพัฒนาตนเองและ
ครอบครัว๑๗ ต้ังอยู่ในความพอเพียง คือต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท   โดย
โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  ตลอดจนใช้ความรู้  ความ
รอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน ตัดสินใจ และการกระท าโ ดยเชื่อมโยงทุกเรื่องเข้า
ด้วยกันทั้งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม๑๘ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของสมาชิกให้ครบวงจร จนท า
ให้ไปสู่อาชีพหลัก โดยฝึกฝนให้สมาชิกให้รู้จักอดออม มีวิจัยในการออมเงิน มีการวางแผนการใช้
จ่ายเงินของตนเองและเงินกู้ของกลุ่มอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการท าบันทึกรายรับ 
รายจ่าย หรือบัญชีครัวเรือน๑๙ มีการติดตามประเมินผลตลอดเวลาโดยกลุ่ม เพ่ือน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานในปัจจุบัน และเพ่ือการวางแผนงานในอนาคต  ซ่ึงจะต้องเสริมพ้ืนฐาน
จิตใจของคนในชุมชน ให้มีจิตส านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และ
ให้มีความรอบรู้ที่ เหมาะสม ด าเนินชีวิตอยู่ ด้วยความอดทน  ความเพียร มีสติปัญญาและความ
รอบคอบ เพ่ือให้สมดุลพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว๒๐ 

                                                                 
 ๑๖สัมภาษณ์ นายสุคนธ์ มาลีเลิศ, รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดปากแพรก, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๗สัมภาษณ์ พระครูบวรศีลวัฒน์(อ านวย สีลธโร), ประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดหนอง
กันเกรา,         ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๘สัมภาษณ์ นางนรินทร เนื่องจ านงค์, กรรมการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดไพรสณฑ์, ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๙สัมภาษณ์ พระปลัดบ าเพ็ญ กิตฺติปาโล, ประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดช้างชนศิริราษฎร์
บ ารุง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๐สัมภาษณ์ นางวราภรณ์ แซ่ซ้ึง, กรรมการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดเนินเขาดิน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๖ 
 

   กลุ่มสัจจะออมทรัพย์มีระเบียบแบบแผนการปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิกการ และก าหนด
อัตราเงินกู้และดอกเบี้ยไว้อย่างชัดเจน ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและส่งผลดีแก่มวลสมาชิก โดยมี
พระสงฆ์ซ่ึงเป็นผู้น าของชุมชน มีความชัดเจนในเรืองการสร้างกิจกรรมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ขึ้นมา  
ช่วยให้ชาวบ้านในชุมชนพ่ึงพาตนเองได้ และได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวและจัดกิจกรรมให้เหมาะสม เพ่ือ
เสริมสร้างการเรียนรู้และสร้างรากฐานความเจริญของชุมชนอันเป็นกลไกในการสร้างความสามัคคี 
และเป็นปัจจัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนในอนาคต๒๑  
 สรุปว่า การวางแผนจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เป็นการก าหนดโครงสร้างการบริหาร 
วัตถุประสงค์ และวิธีการด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน โดยมีนโยบายให้ชุมชนมีการวางแผนการใช้จ่าย
ทรัพย์ให้มีความเหมาะสมกับรายรับ และมีการสื่อสารท าความเข้าใจเก่ียวกับการออม การกู้ 
กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสวัสดิการที่มวลสมาชิกจะได้รับ การวางแผนเข้าร่วมกับกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
เป็นการด าเนินชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความรู้  สร้างวินัยในการออมให้ กับตนเอง สร้างนิสัยที่ มี
ความคิดก้าวหน้ามุ่งม่ันในเป้าหมายชีวิตอย่างเป็นระบบโดยใช้ความรู้  ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สังคมและครอบครัว ยึดม่ันในความซ่ือสัตย์ สุจริต เสียสละ สามัคคี ลด ละ เลิก อบายมุข เสริมสร้าง
และฟ้ืนฟูความรู้และคุณธรรมของตนเองและครอบครัว เข้ารับการฝึกอบรม ฝึกทักษะ ปรับทัศนคติใน
เชิงบวก จดบันทึกและท าบัญชีรายรับ–รายจ่าย สรุปผลการพัฒนาตนเองและครอบครัว ซ่ึงเป็นกลไก
ในการสร้างความสามัคคี และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนในอนาคต ผู้วิจัยได้แจกแจงตาราง
ความถี่ของข้อมูลเชิงลึก ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๒  ด้านการวางแผน (Planning) 
 

ข้อท่ี ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี คนท่ี 

๑. อัตราเงินกู้และดอกเบี้ย ๔ ๑,๓.๔,๖, 
๒. วินัยทางการเงิน ๓ ๑,๒,๑๔ 
๓. มีจิตส านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต ๓ ๑,๙,๑๘ 
๔. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ๒ ๑,๓ 
๕. การจดบันทึกรายรับ รายจ่าย ๒ ๑,๒ 
๖. ความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม ๒ ๑,๑๒, 

 

                                                                 
 ๒๑สัมภาษณ์ นายมานพ งามเสงี่ยม, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดหนองกันเกรา, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 



๑๓๗ 
 

 จากตารางที่ ๔.๒ แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การวางแผนในการออมทรัพย์กับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ซ่ึงผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดล าดับ
ความเหมาะสม จากมากไปหาน้อย ตามล าดับดังนี้ ล าดับที่ ๑ อัตราเงินกู้และดอกเบี้ย ล าดับที่ ๒ 
วินัยทางการเงิน และมีจิตส านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต ล าดับที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
การจดบันทึกรายรับ รายจ่าย และความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม 

  ๓. ด้านการจัดองค์การ (Organizing)  

 การจัดองค์การของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์นั้น มีการคัดเลือกคณะกรรมการขึ้นมาท างาน  
โดยความเห็นชอบของสมาชิกกลุ่มช่วยกันคัดเลือก ประธาน รองประธาน เหรัญญิก ซ่ึงถือว่าเป็น
กระบวนการเรียนรู้การท างานกลุ่มแบบมีส่วนร่วม เรียกว่า เป็นการบริหารกลุ่มและเป็นการตรวจสอบ
กันเอง ด้วยความผูกพันความสามัคคี การช่วยเหลือซ่ึงกันและกันก็เกิดขึ้นกับชุมชน ในแต่ละเดือนที่
สมาชิกมีการพบปะกับกลุ่ม จะต้องมีการน าปัญหามาแก้ไข โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา         
โดยวิธีการให้ค าปรึกษาจะมีสองลักษณะด้วยกัน คือ ให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล ได้แก่ ประธานกลุ่ม
หรือผู้ท าบัญชี หรือแนะน าคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ที่จะต้องให้รับทราบในบทบาทและหน้าที่ของ
ตนเอง ตลอดถึงการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม และให้ค าปรึกษาเป็นกลุ่ม เก่ียวกับการรักษาสัจจะในการ
ออม ซ่ึงการให้ค าปรึกษากลุ่มจะเน้นในลักษณะของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่ม๒๒ โดยเฉพาะ
การให้สมาชิกมีการกู้ยืมเงินจากกองทุน จะต้องมีคณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วย ประธาน รอง
ประธาน มีเลขานุการ มีฝ่ายกู้ ฝ่ายออม ฝ่ายท าหนังสือสัญญา ลงมติเห็นชอบร่วมกัน เพ่ือที่จะก าจัด
การคดโกงในเรื่องของการกู้ยืมเงิน โดยก าหนดให้สมาชิกของกลุ่มห้ามมารับเงินแทนกันโดยเด็ดขาด 
ถ้าหากไม่สามารถมารับเงินได้ เม่ือมีการรับแทนจะต้องเสียค่ารับแทน ๓๐๐ บาท เพราะหลักการนี้
เป็นนโยบายในการจัดต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์๒๓ โดยยึดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กลุ่มต้ังขึ้น 
ตลอดจนระเบียบข้อบังคับตามเป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละเดือน ซ่ึง ให้ความส าคัญในเรื่องที่ เป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่าความต้องการส่วนตัว เป็นการกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการ
พัฒนาตนเอง ตามกระบวนการเรียนรู้การท างานกลุ่มแบบมีส่วนร่วม และการรักษาสัจจะในการออม
เงิน๒๔   

                                                                 
 ๒๒สัมภาษณ์ พระครูบวรศีลวัฒน์(อ านวย สีลธโร), ประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดหนอง
กันเกรา,          ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 ๒๓สัมภาษณ์ นายดนัย สมบูรณ์, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดเนินเขาดิน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๔สัมภาษณ์ นายถวน วิลัยแลง, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง, ๑๔ ตุลาคม 
ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๘ 
 

  การจัดการองค์การนั้น มีการจัดกลุ่มของสมาชิกให้สมาชิกควบคุมดูแลกันเอง เพ่ือเป็นการ
อ านวยความสะดวกต่อการจัดการสมาชิกที่ มีที่อยู่ ใกล้กัน สามารถติดต่อประชาสัมพันธ์หรื อ
ประสานงานกันได้ง่าย และทุกวันที่ ๓ ของเดือน ต้องใส่เสื้อขาวเข้ามาท าการออมเงินกับกลุ่ม หาก
ใครไม่ใส่เสื้อขาวท่ีมีโลโก้ของกลุ่ม จะถูกปรับ ๑๐๐ บาท และหากใครขาดส่งครั้งแรก จะถูกตัด ๒๕ 
เปอร์ เซ็นต์  จากยอดเ งินกู้ครั้งที่  ๒ และครั้ งที่ ๓ จะหมดสิทธิ์ กู้๒๕ ปัจจุบั นก็มีการคัดกรอง
คณะกรรมการและคนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกในรุ่นต่อไป รวมทั้งคนที่จะซ้ือสิทธิ์ เข้ามาเป็นสมาชิกใน
รุ่นที ่๑ และรุ่นที ่๒ ด้วยเช่นเดียวกัน เพ่ือปลดปัญหาหนี้เสียที่จะอาจจะเกิดขึ้น ดังนั้น การเพ่ิมพูน
ทักษะเก่ียวกับการท าบัญชีและผลประโยชน์ที่ เกิดจากการกู้ยืม เพ่ิมจ านวนขึ้นเรื่อยๆ และท าให้
ชาวบ้านค่อยซึมซับผลประโยชน์ของกระบวนการกลุ่มอันเกิดจากการลงมือท าของตนเอง นอกจากนี้
แล้วพระสงฆ์ยังกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนการท าหน้าที่ในต าแหน่งต่างๆ ด้วยการให้สมาชิกเป็นผู้
คัดเลือกผู้ที่จะมาท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการ การบริหารกลุ่ม ซ่ึงจัดเป็นโครงสร้างการบริหารงาน
หลักขององค์การ แนวทางดังกล่าวเป็นทั้งการพัฒนาบุคลากรของชุมชน และท าให้เกิดความรู้สึกเป็น
เจ้าของในกิจกรรมและผลประโยชน์ของกลุ่มที่ทุกคนมีส่วนร่วม๒๖ และกล่าวได้ว่า เป็นภาระหน้าที่
โดยตรงของคณะกรรมการกองทุน โดยมีพระสงฆ์ทีจ่ะต้องส่งเสริมให้คนในชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้
การท างานกลุ่มแบบมีส่วนร่วม มีคุณธรรม การมีสัจจะในการออมทรัพย์ ความมีสัจจะต่อกัน เป็นการ
สร้างความผูกพันและความสามัคคีของคนในชุมชน  โดยกลุ่มสัจจะออมทรัพย์จะมีกติการ่วมกันว่า 
สมาชิกกลุ่มต้องมาส่งเงินสัจจะแก่กลุ่ม ทุกเดือน โดยมีการก าหนดร่วมกันว่า กลุ่มจะเปิดท าการทุก
วันที่ ๑ ของเดือน เม่ือถึงวันท าการกลุ่ม สมาชิกทุกคนจะรักษาสัจจะ คือ ความจริงใจ ด้วยการมาส่ง
เงินสัจจะและร่วมท ากิจกรรมของกลุ่ม เม่ือสมาชิกทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมข้อการมีสัจจะต่อกัน
แล้ว จึงส่งผลให้ภายในชุมชนมีกองทุนหมุนเวียนขึ้นและกองทุนก็เจริญเติบโตขึ้นตามล าดับ อ านวย
ประโยชน์ให้กับสมาชิกกลุ่มเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องบรรเทาความเดือนร้อนและเงินช่วยเหลือในด้าน
สวัสดิการ๒๗ 
 สรุปว่า การจัดองค์การของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ มีการคัดเลือกคณะกรรมการขึ้นมาท างาน  
โดยความเห็นชอบของสมาชิกกลุ่ม กล่าวคือ มีประธาน รองประธาน เหรัญญิก ซ่ึงเป็นประบวนการ
กลุ่มแบบมีส่วนร่วม เป็นการบริหารกลุ่มและตรวจสอบกันเอง ด้วยความผูกพัน ความไว้ใจ ความ
สามัคคี การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เม่ือมีการพบปะระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม จึงมีการน าปัญหามา

                                                                 
 ๒๕สัมภาษณ์ นายยงยุทธ กะหมายสม, รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดหนองกันเกรา,           
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 

๒๖สัมภาษณ์ นายเมธาวัจน์ วงศ์วิศิษฎ์, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดไพรสณฑ์ , ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๗สัมภาษณ์ นางสุภัค จันทร์ศรี, กรรมการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดปากแพรก, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙.  



๑๓๙ 
 

แก้ไขร่วมกัน โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา ทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม และยึดม่ันในระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนการท าหน้าที่ในต าแหน่งต่างๆ ด้วยการให้สมาชิก
เป็นผู้คัดเลือกผู้ที่จะมาท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ซ่ึงจัดเป็นโครงสร้างการบริหารงาน
ตามหลักขององค์การ แนวทางดังกล่าวเป็นทั้งการพัฒนาบุคลากรของชุมชน และท าให้เกิดความรู้สึก
เป็นเจ้าของในกิจกรรมและผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกัน ผู้วิจัยได้แจกแจงตารางความถี่ของข้อมู ล
เชิงลึก ดังนี้ 
ตารางท่ี ๔.๓  ด้านการจัดองค์การ (Organizing) 
 

ข้อท่ี ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี คนท่ี 

๑. คณะกรรมการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ๕ ๑,๔,๑๐,๑๕,๑๖ 
๒. การรักษาสัจจะในการออม ๓ ๑,๘,๑๕ 
๓. กระบวนการเรียนรู้การท างานกลุ่มแบบมีส่วน

ร่วม 
๓ ๑,๘,๑๕ 

๔. ความผูกพันความสามัคคี ๒ ๑,๑๕ 
๕. ผลประโยชน์ของกลุ่ม ๒ ๑๕,๑๖ 

 
 จากตารางที่ ๔.๓ แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น
เก่ียวกับการจัดองค์การในการออมทรัพย์กับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ซ่ึงผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วย
การจัดล าดับความเหมาะสม จากมากไปหาน้อย ตามล าดับดังนี้  ล าดับที่ ๑ คณะกรรมการกองทุน
สัจจะออมทรัพย์ ล าดับที่ ๒ การรักษาสัจจะในการออม กระบวนการเรียนรู้การท างานกลุ่มแบบมีส่วน
ร่วม ความผูกพันความสามัคคี และผลประโยชน์ของกลุ่ม   
  ๔. ด้านการส่ือสาร (Communicating)  

  การบริหารกองทุนสัจจะออมทรัพย์ มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์โดยการบอกกันปากต่อ
ปาก ท าความเข้าใจกันในหมู่ของสมาชิกกับบุคคลที่ยังไม่เป็นสมาชิก อันได้แก่ คนในครอบครัว เพ่ือน    
หรือว่า คนที่รู้จักในระยะเริ่มแรก แต่ปัจจุบันนี้สมาชิกของกลุ่มเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ประจักษ์ของ
คนในชุมชน ท าให้ผลงานนั้นเป็นการเผยแพร่และการสื่อสารประชาสัมพันธ์กลุ่มไปในตัว ๒๘ จึงท าให้
ปัจจุบันมีจ านวนคนที่ต้องการเป็นสมาชิกมากขึ้น  แต่กองทุนไม่สามารถที่จะรับคนที่จะเข้ามาเป็น
สมาชิกได้ทุกคน จึงต้องให้มีการซ้ือสิทธ์ิเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่ม เรียกได้ว่า เป็นการคัดกรองบุคคล

                                                                 
 ๒๘สัมภาษณ์ พระปลัดบ าเพ็ญ กิตฺติปาโล, ประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดช้างชนศิริราษฎร์
บ ารุง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๐ 
 

ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกได้ในระดับหนึ่ง เพราะบุคคลที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของกองทุนนั้น ต้องเป็น
บุคคลที่มีความไว้วางใจได้๒๙ พระอาจารย์มนัส ขนฺติธมฺโม ได้ท าการสื่อสารให้กับคนในชุมชนโดย
อาศัยวันพระใหญ่ วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่ประชาชน หรือคนในชุมชนมารวมตัวกันมาก ๆ 
ท่านก็ได้มาบอกถึงประโยชน์ของการออมทรัพย์ ประโยชน์สวัสดิการของกลุ่ม การเคารพสิทธิในชีวิต
ของผู้อ่ืน และประชาชนหรือคนในชุมชนจะได้ประโยชน์อะไรจากกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้าง๓๐ 
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและแบบแผนการบริหารงาน หรือลักษณะในการรวมกลุ่ม เช่น  มีการ
แสดงบทบาทต าแหน่งหน้าที่ มีการสื่อสารระหว่างสมาชิกกองทุนของตนและกองทุนสัจจะออมทรัพย์
อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ค าปรึกษาในการใช้เทคนิคเพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ลักษณะการต้ังกลุ่มในเมืองจะใช้เทคนิคการต้ังกลุ่มรอบนอกเสียก่อน  เพ่ือจะ
ให้รอบนอกเป็นเสียงประชาสัมพันธ์หรือเป็นแรงกระตุ้นให้การก่อต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ในเมืองหรือ
ที่อ่ืนๆ ได้รับความร่วมมือเร็วขึ้นและขยายวงกว้างขึ้นโดยอาศัยบทบาทของพระสงฆ์ที่ได้เรียนรู้จาก
การสัมมนาและการศึกษาเก่ียวกับชุมชน ซ่ึงท าด้วยจิตส านึกที่ ต้องการจะน าหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนามาใช้แก้ปัญหาความยากจนให้กับชุมชน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งและเป็นองค์กรที่มี
ภาวะของความเป็นผู้น าในชุมชนนั้นๆ ที่จะให้คนในชุมชนเกิดความเคารพสิทธิในชีวิตของผู้ อ่ืน สิทธิ
ในทรัพย์สิน สิทธิในครอบครัว สิทธิในการสื่อสาร และสิทธิในการรักษาสุขภาพของตนเอง๓๑ การสร้าง
ความไว้วางใจ ต้องอาศัยความซ่ือสัตย์โปร่งใส มีหลักฐาน คุณธรรม  ความเสียสละ และมีจิตอาสา 
ความจริงใจต่อผู้อ่ืน การช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน ผู้บริหาร กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ต้องมี
ความสามารถสูง มีสติปัญญาไหวพริบปฏิภาณดีและมีสมรรถนะในการท างาน มีความสามารถในด้าน
การสื่อสารเป็นอย่างดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี รวมทั้งต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม นอกจ ากนั้น   
ยังต้องมีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ มีจิตอาสา และความเสียสละ
ความสุขส่วนตน และวิสัยทัศน์ต้องประกอบด้วยความซ่ือสัตย์และความยุติธรรม มีวินัย มีความม่ันใจ
ในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความอดทนอดกลั้น รวมทั้งความคิดเชิงสร้างสรรค์  มีสติปัญญาเฉลียว
ฉลาด มีเป้าหมายการด าเนินของกลุ่มที่ชัดเจนและทิศทางมีทักษะทางสังคมดี มีความยึดหยุ่นสูง       

                                                                 
 ๒๙สัมภาษณ์ นายไพศาล งามสม, รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดถนนกะเพรา, ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๐สัมภาษณ์ นายอุดม วงศ์จันทร์, รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดเนินเขาดิน, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๑สัมภาษณ์ พระครูบวรศีลวัฒน์(อ านวย สีลธโร), ประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดหนอง
กันเกรา,         ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๑ 
 

ในการออมชอมเวลาที่สมาชิกมีปัญหาในการส่งหุ้น เงินที่ กู้ไปจากกลุ่ม๓๒ อย่างไรก็ตาม การด าเนิน
กิจกรรมการออม การกู้ การตรวจสอบ การจัดสวัสดิการ  พระสงฆ์จะต้องคอยเป็นพ่ีเลี้ยง  เพ่ือให้
ค าแนะน าในเรื่องการท าบัญชี ขั้นตอนและกระบวนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกลุ่ม เช่น 
การออมทรัพย์ การปล่อยกู้ การจัดสวัสดิการชุมชน รวมถึงร้านค้าชุมชน ถือเป็นกลไกสร้างความ
ผูกพันของสมาชิกกลุ่มโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้เชื่อมโยงทั้งด้านการพัฒนาในรูปของการสร้างทุนชุมชน 
และทั้งด้านจิตใจ คือ การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นกฎเกณฑ์ข้อบังคับในการด าเนินชีวิต๓๓ 
ชีวิต๓๓ ในแต่ละเดือน ได้รับและจ่ายอะไรไปบ้าง แต่ก็ไม่ควรฟุ่มเฟือยจนเกินไป และก็ไม่ประหยัดจน
ไม่ใช้จ่าย แต่ท าให้พอดีกับความจ าเป็นด้านปัจจัย ๔ ซ่ึงหลักการนี้ เป็นการเชื่อมโยงคนและกิจกรรม
เข้าด้วยกันโดยมีเงินเป็นเครื่องมือ มีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นการสร้างความสัมพันธ์
อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างคนกับชุมชนหรือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานอ่ืนๆ ท าให้ชุมชนสามารถ
พ่ึงตนเองได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แล้วท าให้ชุมชนมีคุณธรรมผ่านกิจกรรมที่ชาวบ้าน
ร่วมกันด าเนินไป ความพร้อมเพียงกัน การช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ย่อมจะเกิดขึ้นในรูปแบบที่ยั่งยืน ได้ใน
ที่สุด๓๔ การมีสัจจะความจริงใจ มีความเอ้ืออาทรต่อกัน เป็นการเสริมสร้างกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ให้
เข้มแข็ง ส่งเสริมวิธีการใหม่ ๆ จัดให้มีกิจกรรมเพ่ิมขึ้นในการส่งเสริมคุณธรรมเป็นการส่งเสริมให้
ชาวบ้านเกิดความซ่ือสัตย์ และไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน เพราะความซ่ือสัตย์และการไว้ใจนั้นส่งผลต่อความ
เข้มแข็งและความยั่งยืนในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกิจกรร มที่เก่ียวข้องกับ
เงิน ยิ่งต้องอาศัยคุณธรรมดังกล่าวเป็นพ้ืนฐาน การส่งเสริมคุณธรรมมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการผนึก
จิตใจของสมาชิกให้เห็นความส าคัญของกิจกรรมกลุ่ม มีความเข้าใจและมีความสัมพันธ์อันดี อัน
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการช่วยเหลือเก้ือกูลกันของสมาชิกภายในกลุ่ม ท าให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนที่มี
ความเข้มแข็ง๓๕ 
 สรุปว่า การบริหารกองทุนสัจจะออมทรัพย์ มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์โดยการบอกกัน
ปากต่อปาก ท าความเข้าใจกันในหมู่ของสมาชิกกับบุคคลที่ยังไม่เป็นสมาชิก  และมีการรวมกลุ่มกัน 
โดยมีพระสงฆ์ที่ปรึกษา ลักษณะคล้ายกัน คือ พระสงฆ์ที่เป็นประธานกลุ่มจะได้ท าการสื่อสารให้กับ
คนในชุมชนโดยอาศัยวันพระใหญ่ วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการ

                                                                 
 ๓๒สัมภาษณ์ นายถวน วิลัยแลง, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ท่ีวัดช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง ,           
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๓สัมภาษณ์ นายสุทา งามสม,ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดถนนกะเพรา, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๔สัมภาษณ์ นายมานพ งามเสงี่ยม, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดหนองกันเกรา, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๕สัมภาษณ์ กมลนิฐ์ วง ศ์วิศิษฎ์, รองประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัด ไพรสณฑ์ ,           
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๒ 
 

ออมทรัพย์ และมีการสื่อสารระหว่างสมาชิกกองทุนของตนและกองทุนสัจจะออมทรัพย์ อ่ืนๆ เพ่ือเป็น
การเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ค าปรึกษาในการใช้เทคนิคเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน การสร้างความไว้วางใจ ต้องอาศัยความซ่ือสัตย์โปร่งใส มีหลักฐาน คุณธรรม ความเสียสละ 
และมีจิตอาสา ความจริงใจต่อผู้อ่ืน การช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน ผู้บริหารกลุ่มสัจจะออม
ทรัพย์ต้องมีควา มสามารถสูงมีส ติปัญญาไหวพริ บปฏิภาณดีและมีสมรรถนะในกา รท างาน  มี
ความสามารถในด้านการสื่อสารเป็นอย่างดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี รวมทั้งต้องเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ มีจิตอาสา และความเสียสละ
ความสุขส่วนตน และวิสัยทัศน์ต้องประกอบด้วยความซ่ือสัตย์และความยุติธรรม มีวินัย มีความม่ันใจ
ในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความอดทนอดกลั้น รวมทั้งความคิดเชิงสร้างสรรค์  มีสติปัญญาเฉลียว
ฉลาด มีเป้าหมายการด าเนินของกลุ่มที่ชัดเจนและทิศทางมีทักษะทางสังคมดี มีความยึดหยุ่นสูง ท า
ให้ชุมชนมีคุณธรรมผ่านกิจกรรมที่ชาวบ้านร่วมกันด าเนินไป ความพร้อมเพียงกัน การช่วยเหลือ
เก้ือกูลกัน ย่อมจะเกิดขึ้นในรูปแบบที่ยั่งยืนได้ในที่สุด ผู้วิจัยได้แจกแจงตารางความถี่ของข้อมูลเชิงลึก 
ดังนี้ 
ตารางท่ี ๔.๔ ด้านการส่ือสาร (Communicating) 

 

ข้อท่ี ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี คนท่ี 

๑. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ๔ ๑,๒,๘,๑๑, 
๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๓ ๑,๓,๑๗ 
๓. การส่งเสริมคุณธรรม ๒ ๘,๑๗ 
๔. การสร้างความไว้วางใจ ๒ ๖,๘, 
๕. การเคารพสิทธิในชีวิตของผู้อ่ืน ๒ ๑,๑๑, 

 
 จากตารางที่ ๔.๔ แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น
เก่ียวกับการสื่อสารในการออมทรัพย์กับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ซ่ึงผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการ
จัดล าดับความเหมาะสม จากมากไปหาน้อย ตามล าดับดังนี้  ล าดับที่ ๑ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
ล าดับที่ ๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมคุณธรรม การสร้างความไว้วางใจ  และการ
เคารพสิทธิในชีวิตของผู้อ่ืน 
  ๕. ด้านการใช้อิทธิพลจูงใจ (Influencing)  

  อิทธิพลของแรงจูงใจในสังคมก็คือสวัสดิการของกลุ่มที่มีต่อสมาชิกทุกๆ คน คือ ใครป่วย
นอนโรงพยาบาล ก็มีค่ารักษาพยาบาลให้ ใครเสียชีวิต ก็มีเงินก้อนให้ ใครขัดสนต้องการเงินในการ



๑๔๓ 
 

ประกอบสัมมาอาชีพก็สามารถกู้ได้จากกลุ่ม๓๖ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ าประกันเพียงแต่ใช้
ประวัติในการออมเป็นตัวการันตีในการกู้ยืมเงินของกลุ่ม สมาชิกรุ่นที่ ๑, ๒ กู้ได้ ๘๐,๐๐๐ บาท     
โดยให้สมาชิกเป็นคนค้ า คนที่มีประวัติในการออมอย่างสม่ าเสมอ ก็สามารถกู้ได้ในวงเงินที่สูง ส่วนใคร
ที่จะกู้เกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไปต้องมีโฉนดค้ าประกัน๓๗ อย่างไรก็ตาม คนในชุมชนรู้จักกัน  ทุก
คน รู้ข้อเท็จจริง ท าให้ไม่ต้องกรอกเอกสารมาก ระเบียบกติกา การจ่ายสวัสดิการคล่องตัว การใช้
สวัสดิการเป็นแรงจูงใจในการออม การจัดสวัสดิการชุมชนโดยฐานการผลิต หรือธุรกิจชุมชนเป็นภูมิ
ปัญญาด้ังเดิมในการท ามาหากินที่สั่งสมมายาวนาน ประกอบกับการได้มีโอกาสไปดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การสนับสนุนส่งเสริมของหน่วยงาน ท าให้ชุมชนหลายแห่งสามารถจัดสวัสดิการจากการผลิต
ภายในชุมชน หรือจากกลุ่มที่รวมตัวกันท าธุรกิจชุมชน  ได้มีแรงจูงใจที่เข้าไปรวมกับลุ่ม ที่มีการ
เก่ียวข้องสัมพันธ์กันหรือมีปฏิสัมพันธ์กัน๓๘ และจะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ท าให้คนที่เข้ารวมกลุ่มเกิด
ความพึงพอใจ หรือมีแรงจูงใจ อย่างใดอย่างหนึ่งที่ ท าให้คนเข้าร่ วมกลุ่ ม ซ่ึงจุดมุ่งหมายหรื อ
วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกลุ่มนั้น อาจแตกต่างกันตามความต้องการของแต่ละบุคคล มีเอกลักษณ์
และปรัชญาการท างานที่ชัดเจน กลุ่มช่วยในการสร้างแรงจูงใจให้บุคคลได้ดี กลุ่มสามารถที่จะ
ก่อให้เกิดพลังมหา ศาลได้ทั้ งดีและเสี ย กลุ่มช่ วยให้คน พัฒนาหรือ เจริญเติบโตทาง ด้า นจิตใจ          
การเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลเกิดขึ้นในกลุ่มได้ง่ายกว่า๓๙ บุคคลมักจะมีความคิดมากขึ้น และมีเหตุผล
ดีขึ้น เม่ืออยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ ม การท า งานในรู ปกลุ่มเป็ นรากฐานของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย กลุ่มเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ถือเป็นเครื่องมือต่อ สู้ กับสถานการณ์ต่างๆ      
อีกทั้งยังท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อันเป็นการเพ่ิมพลังปัญญาและรวมปัญญาในการจัดการกับ
ปัญหา และริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม กลุ่มสามารถเพ่ิมพลังอ านาจการ
ต่อรองในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งในระดับปฏิบัติและในระดับนโยบาย และกลุ่มเอ้ือให้
เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอันเป็นเป้าหมายของการพัฒนา๔๐ เม่ือสมาชิกกองทุนมีความพึงพอใจใน
กิจกรรมการออมเงิน จะท าให้เกิดความรู้สึกม่ันคงปลอดภัย เพราะมีความเชื่อว่ากลุ่มจะสามารถสนอง

                                                                 
 ๓๖สัมภาษณ์ นายถวน วิลัยแลง, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ท่ีวัดช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง ,         
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๗สัมภาษณ์ นายไพศาล งามสม, รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดถนนกะเพรา, ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๘สัมภาษณ์ นางวราภรณ์ แซ่ซ้ึง, กรรมการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดเนินเขาดิน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๙สัมภาษณ์ นางนรินทร เนื่องจ านงค์, กรรมการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดไพรสณฑ์, ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๐สัมภาษณ์ นายดนัย สมบูรณ์, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดเนินเขาดิน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๔ 
 

ความต้องการในการสร้างความม่ันคงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้๔๑ ปัจจัยที่ มีอิทธิพล
ต่อความม่ันคงของมนุษย์มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านความม่ันคงทางสังคม รองลงมา  คือ ความม่ันคง
ทางการศึกษา น้อยที่สุด คือ ปัจจัยความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และปัจจัยความม่ันคงทางเศรษฐกิจมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัยความม่ันคงทางการศึกษา๔๒  
 กองทุนกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่ประกอบขึ้นนั้น ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย และถือ
เสียงข้างมากของมวลสมาชิก โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้น าของชุมชนมีความชัดเจนในเรื่องการสร้าง
กิจกรรมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ขึ้นมา ช่วยให้ชาวบ้านพ่ึงพาตนเองและพ่ึงพากันเองภายในชุมชน       
จะเป็นชุมชนด้ังเดิมแต่อิทธิพลจากวัฒนธรรมเมืองเข้ามาในชุมชน สื่อต่างๆ รวมทั้งบุคคลต่างๆ ที่ เข้า
มาภายในชุมชน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีอิทธิพลอย่างเลี่ยงมิได้ ชุมชนได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวและจัดกิจกรรม
อันเป็นที่เหมาะสม เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้กับชนรุ่นหลัง เพ่ือช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของ
ตน กิจกรรมของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่เป็นรูปธรรมต่างๆ ถูกจัดขึ้นเพ่ือช่วยกันท าโดยใช้วัดเป็นกลไก
ในการความสามัคคีอยู่ในชุมชน๔๓ 

  การบริหารกองทนสัจจะออมทรัพย์นั้น เม่ือครบรอบปีของการออมทรัพย์ กลุ่มจะแบ่ง
เงินที่ได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน  ส่วนหนึ่งปันผลคืนแก่สมาชิก อีกส่วนหนึ่งจะ
น าไปเป็นเงินกองทุนสวัสดิการ แก่สมาชิก โดยจะชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการมีสวัสดิกา ร           
เงินสวัสดิการจะใช้ไปในเรื่องของการรักษาพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีบางกลุ่มที่มีเงินสวัสดิการมาก
พอ ได้เริ่มน าเงินสวัสดิการไปใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนให้น่าอยู่มากขึ้น การจัดสวัสดิการเช่นนี้ 
เป็นปัจจัยที่ท าให้กลุ่มสัจจะออมทรัพย์สามารถด ารงอยู่ได้ เพราะถือว่า  เป็นการสร้างแรงจูงใจให้
สมาชิกไม่ลาออกจากกลุ่ม รูปแบบการจัดการกับเงินในลักษณะนี้ ท าให้สมาชิกมีความผูกพันต่อกลุ่ม
มากขึ้น เพราะสมาชิกต้องพ่ึงพากลุ่มในการที่จะกู้เงินทุนกองกลางไปใช้ประกอบอาชีพหรือไปใช้ใน
การใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ในขณะเดียวกันสมาชิกพยายามที่จะท างานกองทุน สวัสดิการให้โตขึ้น
เรื่อยๆ เพ่ือให้กองทุนนี้สามารถดูแลสมาชิกได้มากที่สุด๔๔ การก่อต้ังกลุ่มไม่ว่าจะเป็นชุมชนเมืองหรือ
ชุมชนในชานเมือง ไม่มีความแตกต่างกัน ซ่ึงขึ้นอยู่กับที่เวลาและการชักจูงและปลูกจิตส านึก การต้ัง
กลุ่มขึ้นมามีความส าคัญอยู่ที่การแนะน า จูงใจ ให้ชาวบ้านเห็นความส าคัญของปัญหาและแนะน าวิธี

                                                                 
 ๔๑สัมภาษณ์ นายสุทา งามสม,ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดถนนกะเพรา, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๒สัมภาษณ์ นายทน จันทร์ศรี, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดปากแพรก, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๓สัมภาษณ์ นายเมธาวัจน์ วงศ์วิศิษฎ์, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดไพรสณฑ์ , ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 

๔๔สัมภาษณ์ พระครูบวรศีลวัฒน์(อ านวย สีลธโร), ประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดหนอง
กันเกรา,          ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๕ 
 

แก้ปัญหาให้คนในชุมชนให้ ต้ังอยู่บนฐานของคุณธรรมที่ชุมชน พึงปฏิบัติได้  มีความม่ันคงและ
ปลอดภัย๔๕  
  สรุปว่า อิทธิพลของแรงจูงใจของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ คือ สวัสดิการกองทุน ได้แก่      
ค่ารักษาพยาบาล บุคคลที่เป็นสมาชิกของกองทุนแล้ว สามารถกู้ยืมเงินเพ่ือการประกอบสัมมาอาชีพ
โดยใช้ประวัติในการออมเป็นตัวการันตีในการกู้ยืมเงิน เม่ือมีการเข้ากลุ่มแล้ว กลุ่มจะช่วยในการสร้าง
แรงจูงใจ ก่อให้เกิดพลังมหาศาล ให้สมาชิกพัฒนาหรือเจริญเติบโตทางด้านจิตใจ  การเปลี่ยนทัศนคติ  
การท างานในรูปของกลุ่มเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อีกทั้งยังท าให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้อันเป็นการเพ่ิมพลังปัญญาและรวมปัญญาในการจัดการกับปัญหา  และริเริ่ม
สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพ่ิมพลังอ านาจการต่อรองในทางเศรษฐกิจ และสังคม 
เอ้ือให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอันเป็นเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดให้มีสวัสดิการ
นั้นเป็นการสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกไม่ลาออกจากกลุ่ม รูปแบบการจัดการกับเงินในลักษณะนี้ ท าให้
สมาชิกมีความผูกพันต่อกลุ่มมากขึ้น เพราะสมาชิกต้องพ่ึงพากลุ่มในการที่จะกู้เงินทุนกองกลางไปใช้
ประกอบอาชีพหรือไปใช้ในการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน  ผู้วิจัยได้แจกแจงตารางความถี่ของข้อมูล    
เชิงลึก ดังนี้ 

ตารางท่ี ๔.๕ ด้านการใช้อิทธิพลจูงใจ (Influencing)  
 

ข้อท่ี ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี คนท่ี 

๑. สวัสดิการเป็นแรงจูงใจในการออม ๔ ๑,๘,๑๒,๑๘ 
๒. การสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิก ๒ ๑,๑๘, 
๓. ระบอบประชาธิปไตย ๒ ๑๐,๑๖ 
๔. เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ๒ ๕,๑๐ 
๕. ความรู้สึกม่ันคงปลอดภัย ๒ ๒,๕ 

 
 จากตารางที่ ๔.๕ แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น
เก่ียวกับการใช้อิทธิพลจูงใจในการออมทรัพย์กับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ซ่ึงผู้วิจัยสามารถอธิบายได้
ด้วยการจัดล าดับความเหมาะสม จากมากไปหาน้อย ตามล าดับดังนี้  ล าดับที่ ๑ สวัสดิการเป็น
แรงจูงใจในการออม ล าดับที่ ๒ การสร้างแรงจูงใจให้ กับสมาชิก ระบอบประชาธิปไตย เศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง และความรู้สึกม่ันคงปลอดภัย 

                                                                 
 ๔๕สัมภาษณ์ พระปลัดบ าเพ็ญ กิตฺติปาโล, ประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดช้างชนศิริราษฎร์
บ ารุง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๖ 
 

  ๖. ด้านการประสานงาน (Coordinating)  

  ด้านการประสานงานกลุ่มจะมีการประชุมกันทุกเดือน เพ่ือออกเงินกู้ให้กับสมาชิกและท า
การเก็บออมจากสมาชิกทุก ๆ คนเป็นประจ า เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีพร้อมเพียงกัน ที่ เป็น
นามธรรมให้เห็นผลเป็นรูปธรรมผ่านกระบวนการกลุ่ม ด้วยการให้สมาชิกทุกคนมีความสามัคคีพร้อม
เพียงกันน าเงินมาออมร่วมกัน และบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน โดยมีเงินออมเป็นเครื่องมือวัดความ
สามัคคี เพราะถ้าสมาชิกกลุ่มทุกคนมีความสามัคคีกันผลท่ีปรากฏให้เห็น คือ  การเกิดขึ้นของกองทุน
หมุนเวียนในหมู่บ้านที่เติบโตขึ้นเป็นล าดับ ซ่ึงอ านวยประโยชน์ให้กับสมาชิกทุกคนทั้งในเรื่องเงินกู้  
เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อน และเงินสวัสดิการไว้คอยช่วยเหลือสมาชิก  เม่ือเวลาเจ็บป่วย๔๖  การ
บริหารงานและการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม โดยเฉพาะการท าบัญชี จ านวนเงินหุ้น จ านวนเงินกู้ และ
จ านวนเงินที่สมาชิกจะต้องส่งคืนในแต่ละเดือน ทางกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การประสานความร่วมมือจากกลุ่มที่มีศักยภาพ มีประสบการณ์ในการด าเนินการมาแล้ว  ตลอดถึงการ
บริหารกลุ่มแบบมีส่วนร่วม เป็นการให้สมาชิกเริ่มต้นท าต้ังแต่เงินน้อยๆ เริ่มต้ังแต่การเขียนสมุดบัญชี
หุ้นเงินฝาก การเขียนใบขอกู้การลงบัญชีเงินคงเหลือ เงินที่กู้ไปและจ านวนค่าบ ารุงที่จะต้องจ่าย เพ่ือ
จะได้เพ่ิมทักษะไปด้วย ตลอดถึงการส่งเสริมหลักประชาธิปไตยให้เกิดในชุมชน โดยให้ชาวบ้านเริ่ม
จากการก่อต้ังกลุ่มขึ้นมาแล้ว ให้มีการคัดเลือก คณะกรรมการขึ้นมาท างานในส่วนนี้  โดยความ
เห็นชอบของสมาชิกกลุ่มช่วยกันคัดเลือก ประธาน  รองประธาน เหรัญญิก ต่อไปซ่ึงถือว่าเป็น
กระบวนการเรียนรู้การท างานกลุ่มแบบมีส่วนร่วม เรียกว่า เป็นการบริหารกลุ่มและเป็นการตรวจสอบ
กันเอง สร้างความผูกพันและความสามัคคีกัน๔๗ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ มีการสร้างเครือข่ายด้วยการ
ประสานความร่วมมือระหว่างกัน และมีกติการ่วมกันว่า สมาชิกกลุ่มต้องมาส่งเงินสัจจะแก่กลุ่มทุก
เดือน โดยมีการก าหนดร่วมกันว่า กลุ่มจะเปิดท าการทุกวันที่ ๑ ของเดือน เม่ือถึงวันท าการกลุ่ม 
สมาชิกทุกคนจะรักษาสัจจะ คือ ความจริงใจด้วยการมาส่งเงินต่อกองทุน และร่วมท ากิจกรรมของ
กลุ่ม เพราะกลุ่มมีการบริหารกลุ่มแบบมีส่วนร่วม เม่ือสมาชิกทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมข้อการมี
สัจจะต่อกันและต่อกลุ่ม จึงส่งผลให้ภายในชุมชนมีกองทุนหมุนเวียนขึ้น  และกองทุนก็เจริญเติบโต
ตามล าดับ อ านวยประโยชน์ให้กับสมาชิกกลุ่มเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องบรรเทาความเดือนร้อนและ
เงินช่วยเหลือในด้านสวัสดิการ พระสงฆ์ควรเข้าไปเก่ียวข้องในฐานะที่เป็นผู้รับแรงศรัทธาจากชาวบ้าน 

                                                                 
 ๔๖สัมภาษณ์ พระครูบวรศีลวัฒน์(อ านวย สีลธโร), ประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดหนอง
กันเกรา,         ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๗สัมภาษณ์ นางนรินทร เนื่องจ านงค์, กรรมการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดไพรสณฑ์, ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 



๑๔๗ 
 

อาจแนะน าประชาชนในท้องถิ่นให้เห็นลู่ทางในการพัฒนาด้านวัตถุที่ เหมาะสม หรือเป็นผู้ประสาน
รวมตัวชาวบ้านในการพัฒนาและอาจใช้วัดเป็นสถานที่รวมกลุ่มในการท ากิจกรรมของกลุ่ม๔๘   
  การประสานงานระหว่างกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่มีความเข้มแข็ง และกลุ่มสัจจะออมทรัพย์
ที่จัดต้ังขึ้นใหม่ ยังไม่มีความเข้มแข็ง การประสานความร่วมมือในการประชุมร่วมกัน ท ากิจกรรมกลุ่ม
ร่วมกัน โดยเฉพาะผู้น ากลุ่ม เช่น ประธาน รองประธาน เหรัญญิก และเลขานุการ กล่าวได้ว่าเป็นการ
เสริมการมีส่วนร่วมกัน การบริหารกลุ่มแบบมีส่วนร่วม เป็นการสร้างพลังให้เกิดขึ้นกับชุมชนโดยผ่าน
กิจกรรมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ มีการปลูกจิตส านึกโดยแนะน าและกระตุ้น เพ่ือส่งเสริมให้ชาวบ้านรู้ คิด 
หาความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง และหาวิธีแก้ไขที่ถูกต้อง โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา
เป็นผู้ให้ค าแนะน า๔๙ การให้ค าปรึกษาในเรื่องของการออมทรัพย์ การส่งเสริมหลักประชาธิปไตย    
ให้เกิดในชุมชนตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มร่วมกัน เป็นการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับกลุ่มโดยผ่านผู้น าชุมชน หรือผู้น ากลุ่ม ที่ มีการถ่ายทอดและ
ร่วมกันคิดพิจารณาต่อปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งการให้ค าแนะน า เพ่ือให้เกิดการสร้างเครือข่าย
ด้วยการประสานความร่วมมือกับกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ อ่ืนๆ ในเวลาที่กลุ่ มของตนเกิดภาวะวิกฤต
ทางด้านการเงิน โดยการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ เพราะการที่พระสงฆ์เข้าไปเก่ียวข้องในฐานะให้
ค าปรึกษานั้น จะก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือได้ง่าย และมีการด าเนินกิจกรรมอย่างโปร่งใส 
และจริงใจต่อกัน อันน าไปสู่การขยายกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน๕๐ 
อย่างไรก็ตาม การประสานงานเพ่ือการปลูกจิตส านึกของพระสงฆ์นั้น เรียกได้ว่า เป็นการแนะน า 
กระตุ้น ให้ชุมชนเห็นประโยชน์ของการรวมกลุ่ม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและสร้างพลังต่อรองในการ
แก้ไขปัญหาชุมชน เริ่มต้ังแต่การพูดคุยถึงปัญหาความยากจน การขาดเงินทุน การเป็นหนี้ และปัญหา
ชุมชนต่างๆ เช่น ขาดความเอ้ือเฟ้ือต่อกันและกันของคนในชุมชน คนชรา เด็ก ปัญหายาเสพติด การ
แนะน าให้ค าปรึกษาและส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้จริง และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  โดยการ
รวมกลุ่มการออมทรัพย์ การด าเนินกิจกรรมกลุ่ม ที่พระสงฆ์ได้ส่งเสริมคุณธรรม ด้วยการผสมผสาน
หลักธรรม การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ด้วยการน าวัฒนธรรม ความเอ้ือเฟ้ือเข้ามาสู่ชุมชน ก็จะเกิดผลได้

                                                                 
 ๔๘สัมภาษณ์ พระปลัดบ าเพ็ญ กิตฺติปาโล, ประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดช้างชนศิริราษฎร์
บ ารุง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 

๔๙สัมภาษณ์ นายไพศาล งามสม, รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดถนนกะเพรา, ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๐สัมภาษณ์ นายดนัย สมบูรณ์, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดเนินเขาดิน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๘ 
 

เร็วโดยเอาเงินมาเป็นเครื่องมือ ท าให้เกิดการช่วยเหลือกันในสังคม เป็นการให้ทาน ช่วยเหลือผู้ อ่ืนให้
พ้นทุกข์ อันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนโดยรวม๕๑ 
 สรุปว่า กองทุนสัจจะออมทรัพย์ มีการประชุมกันเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือท าการเก็บออม
และออกเงินกู้ให้กับสมาชิก เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีพร้อมเพียงกัน โดยมีเงินออมเป็น
เครื่องมือวัดความสามัคคี และเป็นการส่งเสริมหลักประชาธิปไตยให้ เกิดในชุมชน มีกระบวนการ
เรียนรู้การท างานกลุ่มแบบมีส่วนร่วม เรียกว่า เป็นการบริหารกลุ่มและเป็นการตรวจสอบกันเอง สร้าง
ความผูกพันและความสามัคคีกัน ยึดหลักสัจจะต่อกัน เพราะจะส่งผลให้ภายในชุมชนมีกองทุน
หมุนเวียน และเจริญเติบโตขึ้น อ านวยประโยชน์ให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม ในเรื่องบรรเทาความเดือน
ร้อนและเงินช่วยเหลือในด้านสวัสดิการ ผู้วิจัยได้แจกแจงตารางความถี่ของข้อมูลเชิงลึก ดังนี้ 
ตารางท่ี ๔.๖ ด้านการประสานงาน (Coordinating) 
 

ข้อท่ี ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี คนท่ี 

๑. การประสานความร่วมมือจากกลุ่ม ๕ ๑,๒,๖,๑๐,๑๘ 
๒. การบริหารกลุ่มแบบมีส่วนร่วม ๓ ๒,๖,๑๘ 
๓. การส่งเสริมหลักประชาธิปไตยให้เกิดในชุมชน ๒ ๑๐,๑๘ 
๔. ความผูกพันและความสามัคคี ๒ ๑,๑๘ 
๕. การสร้างเครือข่ายด้วยการประสานควา ม

ร่วมมือ 
๒ ๒,๑๐ 

 
 จากตารางที่ ๔.๖ แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น
เก่ียวกับการประสานงานในการออมทรัพย์กับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ซ่ึงผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วย
การจัดล าดับความเหมาะสม จากมากไปหาน้อย ตามล าดับดังนี้ ล าดับที่ ๑ การประสานความร่วมมือ
จากกลุ่ม ล าดับที่ ๒ การบริหารกลุ่มแบบมีส่วนร่วม ล าดับที่ ๓ การส่งเสริมหลักประชาธิปไตยให้เกิด
ในชุมชน ความผูกพันและความสามัคคี และการสร้างเครือข่ายด้วยการประสานความร่วมมือ 
   ๗. ด้านการประเมินผลงาน (Evaluating) 
  การประเมินผลงานของกลุ่มมีการประเมินประจ าปีทุกปี โดยมีพระอาจารย์มนัส ขนฺติธมฺ
โม มาเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี๕๒ ปัจจุบันยอดเงินทุนมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยอดเงิน

                                                                 
 

๕๑สัมภาษณ์ นายมานพ งามเสงี่ยม, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดหนองกันเกรา, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๒สัมภาษณ์ นายสุทา งามสม, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดถนนกะเพรา, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๙ 
 

สะพัดในแต่ละเดือน ๑๐๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท หนี้ เสียในปัจจุบันที่กลุ่มประสบปัญหาอยู่ที่ 
๒๐๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ บาท อัตราสวัสดิการ นอนโรงพยาบาล ๒๐ คืน ๆ ละ ๓๐๐ บาท เสียชีวิตได้ 
๒๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงทุกกลุ่มก็จะมีการตรวจสอบประเมินผลงานการบริหารงานที่ผ่านมาในลักษณะนี้๕๓ 
สร้างความโปร่งใส การตรวจสอบได้และความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับหน่วยงาน 
 การรับฟังการประเมินผลจากภายนอก ช่วยให้เกิดการมองตนเองและการเรียนรู้ชัดเจน 
กว้างขวางขึ้น ท าให้มองเห็นลู่ทางในการปรับปรุงแก้ไข และแสวงหาความร่วมมือในวงกว้าง ใช้วิธี
เรียนรู้โดยกลุ่มเป็นการสะสมข้อมูล  การระดมสมองการจัดเวทีชาวบ้าน  ความคิดเห็น และน า
ประสบการณ์ในการปฏิบัติมาแลกเปลี่ยนกันโดยการสรุปบทเรียนด้วนวิธีต่าง ๆ เช่น การระดมสมอง
การจัดเวทีชาวบ้าน การติดตามประเมินผลตลอดเวลาโดยกลุ่ม เ พ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุง
แก้ไขการด าเนินงานในปัจจุบัน และเพ่ือการวางแผนงานในอนาคต ๕๔ สมาชิกเห็นประโยชน์ของ
กองทุน จึงได้มีการออมเงินทุกเดือน เม่ือมีปัญหาก็สามารถกู้เงินได้ โดยค้ าประกันกันเองด้วยคุณธรรม 
ยามจ าเป็นมีสวัสดิการให้ สมาชิกมีความพึงพอใจ ภูมิใจที่ได้ช่วยให้กลุ่มมีเงินออม และสมาชิกเป็น
เสมือนเครือญาติ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซ่ึงกันและกัน มีเพ่ือนบ้าน มีพระสงฆ์เป็นที่ พ่ึง     
ที่ปรึกษากู้ยืม ไม่ต้องอายใคร เพราะเป็นเงินของตนเอง อุ่นใจเวลาเจ็บไข้มีหลักประกัน ลูกหลานไม่
ต้องเดือดร้อน มีคุณภาพชีวิตทีดี่ขึ้น๕๕ สมาชิกมีความประสงค์จะดูแลรักษากลุ่ม เม่ือมีประโยชน์เช่นนี้  
จึงม่ันใจว่า จะช่วยกันดูแลกลุ่มเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาภายในชุมชน และขยายให้เป็น
ธนาคารหมู่บ้านต่อไปอนาคต อย่างไรก็ตาม สมาชิกบางคนยังไม่เข้าใจแนวคิดและวิธีการของกลุ่ม 
เพราะถูกชักชวนยังไม่ทันได้ศึกษาให้ถ่องแท้   จึงยังไม่ม่ันใจในกลุ่ม เพราะไม่ค่อยเข้าใจในระบบ
การเงิน และระบบสวัสดิการ๕๖ หลักการจัดสวัสดิการชุมชน จะต้องท าจากสิ่งที่ เป็นจริง ต้ังใจท า 
ภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์และข้อบังคับ ต้องสอดคล้องกับวิถีของแต่ละพ้ืนที่ เริ่มจากเล็กไปใหญ่ ท า
แบบค่อยเป็นค่อยไป เงินเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมาย ใช้เงินสร้างเง่ือนไข ท าให้คนคิดพ่ึงตนเอง 
ท าความดี ไม่ใช่ใช้เงินเป็นเป้าหมาย หรือหาเงินมาแจกจ่าย ควรให้ตามความจ าเป็นและพอดี ยึดหลัก
ความเสมอภาค ความยุติธรรม และการมีส่วนร่วม ซ่ึงต้องช่วยเหลือแบบไม่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกใน

                                                                 
 ๕๓สัมภาษณ์ นายสุคนธ์ มาลีเลิศ, รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดปากแพรก, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๔สัมภาษณ์ พระครูบวรศีลวัฒน์(อ านวย สีลธโร), ประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดหนอง
กันเกรา,          ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 ๕๕สัมภาษณ์ นายเมธาวัจน์ วงศ์วิศิษฎ์, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดไพรสณฑ์ , ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๖สัมภาษณ์ นายเสงี่ยม โพธ์ิแก้ว, รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง ,    
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๐ 
 

ชุมชน ใช้หลักความเสมอภาค ยุติธรรม และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มุ่งเน้นคนยากจนและด้อย
โอกาส พัฒนากิจกรรมที่มีอยู่ในชุมชนสร้างสวัสดิการเพ่ือความม่ันคงในชีวิตต้ังแต่เกิดจนตาย คนในชุ
ชนที่เก่ียวข้องกับการจัดสวัสดิการต้องเป็นทั้งผู้ให้อย่างมีคุณค่า และผู้รับอย่างมีศักด์ิศรี ต้องท าด้วย
ความรักและอดทน มีการติดตามประเมินผล โดยจะต้องมีความศรัทธาเชื่อม่ันว่าสามารถสร้าง
สวัสดิการของตนเองได้๕๗  
 ผู้ที่ได้ประโยชน์จากสวัสดิการชุมชน ได้แก่ ทุกคนในชุมชน รวมทั้งคนในสังคมส่วนรวม             
โดยผู้ด้อยโอกาสจะได้รับการช่วยเหลือให้มีโอกาสมีส่วนร่วม และสามารถเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างมี
ศักด์ิศรี ผู้ที่อยู่ในภาวะปกติได้รับการป้องกัน ช่วยเหลือเก้ือกูล มีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ส่วนผู้ที่ มีความ
พร้อมทางการเงิน จะได้รับความอบอุ่น น้ าใจไมตรี มีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุน  อนึ่ง การจัด
สวัสดิการชุมชนเป็นการท าคนให้เป็นคนดี มีคุณภาพและความสุข ช่วยให้คนช่วยตนเอง และ
พ่ึงตนเองได้ ช่วยให้คนรู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้ อ่ืนบ้าง ท าให้คนรับผิดชอบร่วมกันต่อความ
เดือดร้อนของผู้อ่ืน ท าให้คนมีความรับผิดชอบร่วมกันต่อความเดือดร้อนของชุมชน สร้ างกิจกรรมหรือ
บริการสวัสดิการ อันจะเป็นหลักประกันความสุขของชาวชุมชนต้ังแต่เกิดจนถึงตาย๕๘ คณะกรรมการ
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการประเมินผลการพัฒนากลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์ ด้านโครงสร้างและกระบวนการท างาน มีตัวชี้วัด มีคณะกรรมการมาจากการเลือกต้ัง
โดยสมาชิก มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจนและปฏิบัติตามบทบาทของของตน ต้ังแต่การวางแผน 
การตัดสินใจ การด าเนินงาน การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล รวมทั้งการรั บ
ผลประโยชน์ร่วมกัน และคณะกรรมการมีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน และมีการจัดบัน ทึกรายงาน
การประชุม๕๙ เพ่ือเป็นการติดตามและประเมินผลงาน ถ้าหากการติดตามงานและประเมินผลงานขาด
การมีส่วนร่วมแล้ว ย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานที่ท าไปนั้นได้รับผลดีได้รับประโยชน์หรือไม่อย่าง
ใด การด าเนินกิจกรรมอย่างเดียวกันในโอกาสต่อไป จึงอาจจะประสบความยากล าบาก เพราะขาด
ความชัดเจนในการบริหารงานกองทุน๖๐ การด าเนินงานเครือข่ายและปัจจัยที่ มีความสัมพันธ์กับการ
ด าเนินงานเครือข่ายกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ มีการประเมินผลกิจกรรมของกลุ่ม และการมีส่วนร่วมใน

                                                                 
 ๕๗สัมภาษณ์ นางสาวธาราทิพย์ แก้วบัวขาว, เลขานุการกลุ่ม สัจจะออมทรัพย์วัดถนนกะเพรา,       
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๘สัมภาษณ์ นางนรินทร เนื่องจ านงค์, กรรมการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดไพรสณฑ์, ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๙สัมภาษณ์ พระปลัดบ าเพ็ญ กิตฺติปาโล, ประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดช้างชนศิริราษฎร์
บ ารุง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๐สัมภาษณ์ นายสุคนธ์ มาลีเลิศ, รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดปากแพรก, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 



๑๕๑ 
 

การประเมินผลเพ่ือพัฒนา และร่วมจัดท าระเบียบกฎเกณฑ์และข้อบังคับของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์   
ซ่ึงเป็นประเด็นที่สมาชิกและคณะกรรมการให้ความส าคัญมากที่สุด๖๑ 
 สรุปว่า การประเมินผลงานของกลุ่มมีการประเมินประจ าปีทุกปี  ด้วยการตรวจสอบบัญชี 
ยอดเงินทุนที่เป็นปัจจุบัน หนี้เสีย อัตราสวัสดิการ และอัตราการเจริญเติบโต มีการระดมสมองการจัด
เวทีชาวบ้าน  การติดตามประเมินผลตลอดเวลา  เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงานในปัจจุบัน และเพ่ือการวางแผนงานในอนาคต หลักการจัดสวัสดิการชุมชน เริ่มท าจากสิ่งที่
เป็นจริง ด้วยความต้ังใจ สอดคล้องกับวิถีของแต่ละพ้ืนที่ เริ่มจากเล็กไปใหญ่ ท าแบบค่อยเป็นค่อยไป
มีการช่วยเหลือแบบไม่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกในชุมชน ใช้หลักความเสมอภาค ยุติธรรม และการมีส่วน
ร่วม มุ่งเน้นคนยากจนและด้อยโอกาส พัฒนากิจกรรมที่มีอยู่ในชุมชนสร้างสวัสดิการเพ่ือความม่ันคง
ในชีวิตต้ังแต่เกิดจนตาย คณะกรรมการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แนวทางการประเมินผลการพัฒนากลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ด้านโครงสร้างและกระบวนการท า งาน มี
ตัวชี้วัด มีคณะกรรมการมาจากการเลือกต้ังโดยสมาชิก มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจนและปฏิบัติ
ตามบทบาทของของตน ต้ังแต่การวางแผน การตัดสินใจ การด าเนินงาน การบริหารจัดการ การ
ติดตามและประเมินผล รวมทั้งการรับผลประโยชน์ร่วมกัน ผู้วิจัยได้แจกแจงตารางความถี่ของข้อมูล
เชิงลึก ดังนี้ 
ตารางท่ี ๔.๗ ด้านการประเมินผลงาน (Evaluating) 
 

ข้อท่ี ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี คนท่ี 

๑. การติดตามและประเมินผลรวมทั้งการรับ
ผลประโยชน์ 

๕ ๑,๒,๕,๑๐,๑๔, 

๒. ระบบสวัสดิการ ๓ ๗,๙,๑๘, 
๓. การระดมสมองการจัดเวทีชาวบ้าน ๒ ๑,๒, 
๔. หลักความเสมอภาค ยุติธรรม และการมีส่วน

ร่วม 
๒ ๗,๑๘ 

๕. ระเบียบกฎเกณฑ์และข้อบังคับของกลุ่มสัจจะ
ออมทรัพย์ 

๒ ๗,๑๐, 

 
 จากตารางที่ ๔.๗ แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น
เก่ียวกับการประเมินผลงานในการออมทรัพย์กับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ซ่ึงผู้วิจัยสามารถอธิบายได้

                                                                 
 ๖๑สัมภาษณ์ นายดนัย สมบูรณ์, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดเนินเขาดิน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๒ 
 

ด้วยการจัดล าดับความเหมาะสม จากมากไปหาน้อย ตามล าดับดังนี้  ล าดับที่ ๑ การติดตามและ
ประเมินผลรวมทั้งการรับผลประโยชน์ ล าดับที่ ๒ ระบบสวัสดิการ ล าดับที่ ๓ การระดมสมองการจัด
เวทีชาวบ้าน หลักความเสมอภาค ยุติธรรม และการมีส่วนร่วม และระเบียบกฎเกณฑ์และข้อบังคับ
ของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 

จากการที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview) บุคคลส าคัญซ่ึงมีบทบาทที่
เก่ียวข้องกับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ในจังหวัดระยอง ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ ๑ เพ่ือ
ศึกษาการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัด
ระยอง เก่ียวกับทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน โดยผู้วิจัยน าเอาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยการบริหาร (Theory of Administration) ของ 
เกรก ที่ได้จัดกระบวนการบริหาร เพ่ือให้มีขั้นตอนที่ชัดเจนขึ้นตามปัจจัยกระบวนการบริหาร ๗ 
ประการ เรียงล าดับและหมุนเวียนเป็นขั้นตอน กล่าวคือ ๑. ด้านการตัดสินใจ (Decision) ๒. ด้าน
กา ร วา งแผ น  (Planning) ๓. ด้ า นก า ร จั ดอง ค์ก า ร  (Organizing) ๔. ด้ า น กา รสื่ อสา ร 
(Communicating) ๕. ด้ านการ ใช้อิทธิพลจูง ใจ (Influencing) ๖. ด้ า นกา รประสา นงา น 
(Coordinating) ๗. ด้านการประเมินผลงาน (Evaluating) ซ่ึงผู้วิจัยสามารถน าผลการวิจัยที่ ค้นพบแต่
ละด้านมาสังเคราะห์ได้ดังแผนภาพที่ ๔.๑ ดังนี้ 

 
แผนภาพท่ี ๔.๑ การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ตามทฤษฎีการบริหารจัดการของเกรก 
 

การบริหาร
จัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพย์
ตามหลักทฤษฎี

ของเกรก  

การตัดสินใจ          
มีความเช่ือม่ัน       

มีความผูกพัน ความ
สามัคคี และความ

ไว้วางใจ 
การวางแผน            
มีการก าหนด 

นโยบาย โครงสร้าง
การบริหาร 

วัตถุประสงค์ และ        
วิธีด าเนินงาน 

การจัดองค์การ       
มีการคัดเลือก
คณะกรรมการ        

มีกระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม 

การสื่อสาร            
มีการสื่อสาร 

แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ระหว่างกลุ่ม 

การใช้อิทธิพลจูงใจ    
มีระบบสวัสด ิการ

กองทุน มีการ
เสริมสร้างความ

เข้มแข็งของเศรษฐก ิจ
ชุมชน 

การประสานงาน     
มีการประชุมกนัเป ็น

ประจ าท ุกเดือน         
มีการเสริมสร้างความ

สามัคคี และหลัก
ประชาธิปไตย 

การประเมินผลงาน 
มีการตรวจสอบ
บัญชี และมีการ
ระดมสมองเวที

ชาวบ้าน 



๑๕๓ 
 

ตอนท่ี ๒  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ข้อท่ี ๒ เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน       
ในจังหวัดระยอง เป็นอย่างไร 

 ประเด็นค าถามท่ี ๒ ค าถามเก่ียวกับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มสัจจะออม
ทรัพย์ ในจังหวัดระยอง โดยผู้วิจัยจะต้ังค าถามเก่ียวกับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ของกองทุน
สัจจะออมทรัพย์ ในจังหวัดระยอง ว่าเป็นอย่างไร มี ๕ ประการ ประกอบด้วย 
 

๑. การส่งเสริมการขยายตัวของเครือข่ายชุมชน  
 จาการวิจัย พบว่า ในการส่งเสริมการขยายตัวของเครือข่ายชุมชน มีการ เสริมสร้าง
เศรษฐกิจชุมชน การรับคนในชุมชนเข้าเป็นสมาชิก และการให้คนในชุมชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ มี
ดอกเบี้ยน้อย ซ่ึงดอกเบี้ยของเงินกู้นั้นก็กลับมาเป็นสวัสดิการของสมาชิกภายในกลุ่มคนในชุมชน 
สามารถน าเงินกู้ไปลงทุนในสาขาอาชีพของตนเองได้อย่างรวดเร็ว๖๒ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชน คือ คนที่ขาดงบประมาณในการประกอบอาชีพสามารถมากู้ยืมจากกลุ่มได้ง่ายในอัตราดอกเบี้ย
ที่ถูกกว่าของธนาคาร๖๓ ซ่ึงในการกู้นั้น จะต้องมีหลักค้ าประกันทางการเงินให้กับคนในชุมชน ถ้าคนใน
ชุมชนต้องการเงินหมุนเวียนในการประกอบสัมมาอาชีพ จะหยิบยืมใครในชุมชนสิ่งแรกคนในชุมชนจะ
ถามก่อนว่าได้เข้ากลุ่มหรือเปล่า ท าไมกู้ยืมเงินในกลุ่มแทนการให้คนในชุมชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ มี
ดอกเบี้ยน้อย และดอกเบี้ยของเงินกู้นั้นก็กลับมาเป็นสวัสดิการของสมาชิกภายในกลุ่ม ๖๔ อย่างไรก็
ตาม พระสงฆ์มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรมให้แก่มวลสมาชิก และให้ค าแนะน าต่อผู้บริหาร
เพ่ือต้องการพัฒนาศักยภาพของผู้น ากลุ่ม ให้มีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม ตลอดจนเป็นการสร้างภาวะ
ผู้น าให้เกิดขึ้นกับการด าเนินกิจกรรมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ การให้ค าแนะน าดังกล่าวยังเป็นการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับกลุ่มโดยผ่านผู้น ากลุ่ม และผู้น าได้น าค าแนะน าที่ได้จากพระสงฆ์ไป
ถ่ายทอดและร่วมกันคิดพิจารณา รวมทั้งการให้ค าแนะน าเพ่ือให้เกิดการสร้างเครือข่ายด้วยการ
ประสานความร่วมมือกับกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ อ่ืนๆ ในเวลาที่กลุ่มของตนเกิดภาวะวิกฤตทางด้าน
การเงิน การที่พระสงฆ์เข้าไปเก่ียวข้องในฐานะให้ค าปรึกษาก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือได้ง่าย 
และมีการด าเนินกิจกรรมอย่างโปร่งใส และจริงใจต่อกัน นับว่าการให้ค าปรึกษาของพระสงฆ์ก่อให้เกิด

                                                                 
 ๖๒สัมภาษณ์ นางนรินทร เนื่องจ านงค์, กรรมการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดไพรสณฑ์, ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๖๓สัมภาษณ์ นายเมธาวัจน์ วงศ์วิศิษฎ์, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดไพรสณฑ์ , ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๖๔สัมภาษณ์ นายสุคนธ์ มาลีเลิศ, รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดปากแพรก, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 



๑๕๔ 
 

การสร้างเครือข่ายกลุ่มสัจจะออมทรัพย์อันน าไปสู่การขยายกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง  และเป็น
การเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งได้ในที่สุด๖๕ 
 การเพ่ิมจ านวนของสมาชิก การขยายเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
จะมีรูปแบบการรวมกลุ่มกันที่วัด กลุ่มเดียวบ้าง รวมกับกลุ่มอ่ืนบ้าง และจังหวัดใกล้เคียงโดย พระสงฆ์
จะให้ค าปรึกษาและการส่งเสริมคุณธรรม กล่าวคือ จากวันแรกที่ ก่อต้ังให้กลุ่มด าเนินกิจกรรมสัจจะ
ออมทรัพย์  พระสงฆ์จะต้องคอยเป็นพ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าในเรื่ องการท าบัญชี ขั้นตอนและ
กระบวนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับกลุ่ม อย่างน้อย ๑ เดือนแรก จะต้องเป็นที่ปรึกษา
ให้ตลอดเวลา การด าเนินกิจกรรมหลักๆ ของกลุ่ม เช่น การออมทรัพย์ การปล่อยกู้ การจัดสวัสดิการ
ชุมชน ถือเป็นกลไกสร้างความผูกพันของสมาชิกกลุ่มโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้เชื่อมโยง ทั้งด้านการพัฒนา
ในรูปของการสร้างทุนชุมชนและทั้งด้านจิตใจ คือ การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นกฎเกณฑ์
ข้อบังคับ๖๖ การด าเนินกิจกรรมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์นั้น ส่งผลให้สังคมภายในชุมชน มีความจริงใจต่อ
กันด้วยการมาส่งเงินสัจจะและร่วมท ากิจกรรมของกลุ่ม เม่ือสมาชิกทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมข้อการ
มีสัจจะต่อกัน จึงส่งผลให้ภายในชุมชนมีกองทุนหมุนเวียนขึ้นและกองทุนก็เจริญเติบโตตลอดเวลา อัน
เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละทั้งเวลาและเงิน สมาชิกทุกคนมีจิตคิดจะช่วยเหลือเพ่ือนสมาชิก
ที่เดือนร้อนให้พ้นจากความเดือดร้อน มีความเสียสละเพ่ือส่วนรวมร่วมกัน เพ่ือความเจริญของกลุ่ม
หรือหมู่บ้านชุมชน เพราะสมาชิกกลุ่มจะได้ทราบความเป็นไปของกลุ่ม รู้ว่ากลุ่มมีเงินเท่าไร  ใครขาด
ส่งบ้าง แล้วทางกลุ่มได้จ่ายสวัสดิการช่วยเหลือใครไปบ้าง และสมาชิก จะได้เสนอความคิดเห็น              
มีกระบวนการเรียนรู้โดยร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา เพ่ือพัฒนากลุ่มอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข๖๗ 
เม่ือต้ังกลุ่มได้ส าเร็จก็จะประชุมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่มขึ้นมาหนึ่งชุดมีประธาน รอง
ประธาน เหรัญญิก และเลขานุการ กรรมการรับเงินออม กรรมการจ่ายเงินกู้ กรรมการรับเงินกู้ส่งคืน 
และกรรมการกองทุนสวัสดิการ ซ่ึงจะท างานกันแบบเครือญาติ แบบพ่ีน้องกัน ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัว
แน่นอนมากนักมักจะยืดหยุ่นตามความเหมาะสม คณะกรรมการก็ท างานแบบเสียสละจริง ๆ ไม่มี
ผลประโยชน์ตอบแทน จึงจัดสรรเงินจากสวัสดิการเป็นค่าตอบแทนบ้างพอได้ค่าน้ า มันรถมาท างาน 
ต่อมากลุ่มสัจจะสะออมทรัพย์ ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยค าแนะน าของกลุ่มของพระอาจารย์มนัส 
ขนฺติธมฺโม จึงเกิดกระบวนการเรียนรู้โดยร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา และมีหลักวิธีการท างานที่

                                                                 
 ๖๕สัมภาษณ์ นายมานพ งามเสงี่ยม, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดหนองกันเกรา, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๖๖สัมภาษณ์ พระครูบวรศีลวัฒน์(อ านวย สีลธโร), ประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดหนอง
กันเกรา,         ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๗สัมภาษณ์ นายเสงี่ยม โพธ์ิแก้ว, รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง ,    
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙.  



๑๕๕ 
 

เป็นแนวเดียวกัน โดยยึดหลักคุณธรรม และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม๖๘ เครือข่ายผู้น ากลุ่มที่ มี
พระสงฆ์ยุคใหม่ ใส่ใจสังคม สามารถดึงดูดสมาชิกในอ าเภอต่าง ๆ ทั่วทั้งจังหวัดมาเข้ากลุ่มเพ่ือออม
ทรัพย์ ออมบุญเก้ือหนุนผู้ทุกข์ยาก และมีเงินหมุนเวียนเป็นจ านวนมาก โดยในปัจจุบันมีการรวมกลุ่ม
ของผู้สูงอายุเป็นเครือข่าย มีการจัดสรรเงินจากสวัสดิการเป็นค่าตอบแทน เพ่ือให้สวัสดิการสัจจะออม
ทรัพย์ให้กว้างขวาง ครอบคลุมยิ่งขึ้น๖๙ 
 การรวมกลุ่ม ขยายงาน และขยายกลุ่ม ในการรวมกลุ่มใช้หลัก ๒ ประการควบคู่กัน คือ 
ใช้สัจจะเป็นทรัพย์ภายใน คู่กับเงินที่ใช้ เป็นสื่อแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจเป็นทรัพย์ภายนอก  การ
ระดมพลังให้เกิดกองทุน เป็นเสมือนการลงแขกทางการเงิน  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม          
จะเป็นไปทุกขั้นตอนด้วยความสมัครใจหากม่ันใจและมีคุณสมบัติกรอกใบสมัครเป็นสมาชิก การรับ
สมัครนี้ จะมีเพียงปีละครั้ง สมาชิกมีส่วนร่วมครั้งแรกโดยการจ่ายค่าหุ้นประจ าเดือน เดือนละไม่น้ อย
กว่า ๑๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ บาท นับเป็นการมีส่วนร่วมสร้างความม่ันใจและร่วมจ่ายเงิน ถัดไปก็
คือ การมีสวนร่วมในการประชุมคัดเลือกกรรมการ แล้วจึงร่วมกันสวดมนต์ให้ค าปฏิญาณและสาบาน
ตนว่าจะซ่ือสัตย์ จากนั้น ก็มีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เช่น มาส่งเงินประจ าเดือน มาร่วม
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นร่วมตัดสินใจก าหนดกฎเกณฑ์ของกลุ่ม ร่วมติดตามสมาชิกกู้เงินให้มาผ่ อนใช้
หนี้ตามงวดเวลา และมาร่วมประชุมใหญ่ประจ าปี ซ่ึงผู้ใหญ่ในครอบครัวเป็นสมาชิกจะต้องเข้าร่วม
อย่างน้อย ๑ คน ถ้าไม่มีใครมาเลย ถือว่าครอบครัวนั้นไม่ประสงค์จะเป็นสมาชิกอีกต่อไปโดยไม่มีข้อง
อ้างใด ๆ อย่างไรก็ตาม กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ พยายามจ ากัดขนาดของกลุ่ม โดยคัดเฉพาะสมาชิกที่ มี
คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ขนาดของกลุ่มใหญ่เกินกว่าความสามารถจะดูแล ตรวจสอบกันเองได้อย่างทั่วถึง 
และเพ่ือให้สมาชิกทุกรุ่นมีสิทธ์ิได้รับประโยชน์เท่าทันกันในเวลาใกล้เคียง โดยการเปิดรับปีละครั้ง 
และปิดรับเม่ือครบ ๔ ปี (ยกเว้นมติของกลุ่ม เห็นสมควรให้รับเพ่ิม) การขยายงานของกลุ่มย่อยในแต่
ละหมู่บ้าน เป็นไปตามความต้องการของสมาชิก และความสามารถของทรัพยากรของแต่ละแห่ง๗๐   
 สรุปว่า พระสงฆ์จะให้ค าแนะน าต่อผู้บริหารเพ่ือต้องการพัฒนาศักยภาพของผู้น ากลุ่ม 
ตลอดจนเป็นการสร้างภาวะผู้น าให้เกิดขึ้นกับการด าเนินกิจกรรมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เป็นการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับกลุ่มโดยผ่านผู้น ากลุ่ม เพ่ือให้เกิดการสร้างเครือข่ายด้วยการประสาน
ความร่วมมือกับกลุ่มสัจจะออมทรัพย์อ่ืนๆ ในเวลาที่กลุ่มของตนเกิดภาวะวิกฤตทางด้านการเงิน การที่

                                                                 
 ๖๘สัมภาษณ์ นายไพศาล งามสม, รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดถนนกะเพรา, ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๖๙สัมภาษณ์ นางสาวธาราทิพย์ แก้วบัวขาว, เลขานุการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดถนนกะเพรา,       
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๗๐สัมภาษณ์ พระปลัดบ าเพ็ญ กิตฺติปาโล, ประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดช้างชนศิริราษฎร์
บ ารุง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙.  



๑๕๖ 
 

พระสงฆ์เข้าไปเก่ียวข้องในฐานะให้ค าปรึกษาก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือได้ง่าย  และมีการ
ด าเนินกิจกรรมอย่างโปร่งใส และจริงใจต่อกัน นับว่าการให้ค าปรึกษาของพระสงฆ์ก่อให้เกิดการสร้าง
เครือข่ายกลุ่มสัจจะออมทรัพย์อันน าไปสู่การขยายกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง การด าเนินกิจกรรม
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์นั้น ส่งผลให้สังคมภายในชุมชน มีความจริงใจต่อกันด้วยการมาส่งเงินสัจจะและ
ร่วมท ากิจกรรมของกลุ่ม เม่ือสมาชิกทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมข้อการมีสัจจะต่อกัน จึงส่งผลให้
ภายในชุมชนมีกองทุนหมุนเวียนขึ้นและกองทุนก็เจริญเติบโตตลอดเวลาอันเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจ
กันเสียสละทั้งเวลาและเงิน สมาชิกทุกคนมีจิตคิดจะช่วยเหลือเพ่ือนสมาชิกที่ เดือนร้อนให้พ้นจาก
ความเดือดร้อน มีความเสียสละเพ่ือส่วนรวมร่วมกัน เพ่ือความเจริญของกลุ่มหรือหมู่บ้านชุมชน  ผู้วิจัย
ได้แจกแจงตารางความถี่ของข้อมูลเชิงลึก ดังนี้ 
ตารางท่ี ๔.๘ การส่งเสริมการขยายตัวของเครือข่ายชุมชน  
 

ข้อท่ี ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี คนท่ี 

๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ๓ ๑,๓,๑๔,๑๘ 
๒. กระบวนการเรียนรู้โดยร่วมคิด ร่วมท า  

ร่วมแก้ไขปัญหา 
๓ ๒,๖,๙ 

๓. การขยายกิจกรรมของกลุ่ม ๓ ๒,๓,๙ 
๔. การส่งเสริมคุณธรรม ๓ ๑,๓,๖ 
๕. มีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม ๒ ๓,๗ 
๖. จัดสรรเงินจากสวัสดิการเป็นค่าตอบแทน ๒ ๖,๗, 

 
 จากตารางที่ ๔.๘ แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น
เก่ียวกับการส่งเสริมการขยายตัวของเครือข่ายชุมชน ในการออมทรัพย์กับกองทุนสัจจะออมทรัพย์  
ซ่ึงผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดล าดับความเหมาะสม จากมากไปหาน้อย ตามล าดับดังนี้  ล าดับ
ที่ ๑ การเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ล าดับที่ ๒ กระบวนการเรียนรู้โดยร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไข
ปัญหา ล าดับที่ ๓ การขยายกิจกรรมของกลุ่ม และการส่งเสริมคุณธรรม ล าดับที่ ๔ มีความเสียสละ
เพ่ือส่วนรวม และจัดสรรเงินจากสวัสดิการเป็นค่าตอบแทน 

๑. การส่งเสริมศูนย์วิชาการเบ็ดเสร็จ  
  จาการวิจัย พบว่า การส่งเสริมและให้ความรู้ เรื่องการออม คุณประโยชน์ของการออม 
ประโยชน์ของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ว่ากลุ่มสัจจะออมทรัพย์มีประโยชน์อย่างไร สร้างความเป็นอยู่ให้ที่
ดีให้กับชุมชนได้อย่างไร เพราะดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินของกลุ่มจะกลับมาเป็นสวัสดิการให้กับ
สมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษาพยาบาล เรื่องของการเสียชีวิต เรื่องของ



๑๕๗ 
 

เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ไม่เหมือนกับดอกเบี้ยของธนาคารดอกเบี้ยของธนาคารในการ
กู้ยืมนั้นเราจะไม่ได้คืนธนาคารเท่านั้นที่ได้ แต่ดอกเบี้ยของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์นั้นจะกลับคืนให้กับ
สมาชิกทุกคนในรูปแบบของสวัสดิการ เป็นการพัฒนาอาชีพและธุรกิจชุมชน๗๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
เพ่ือให้ก้ าวทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจพอเพียง หรือความพอเพียง  หมายถึ ง ควา ม
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ ดีพอสมควรต่อการมี
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ต้องอาศัยความรอบรู้  ความ
รอบคอบ และระมัดระวัง อย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนการด าเนินการทุก
ขั้นตอนและขณะเดียวกันจะต้องเสริมพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  นัก
ทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีจิตส านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่
เหมาะสม ด าเนินชีวิตอยู่ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุล
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว้างขวางทั้งทางวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจาก
โลกภายนอกได้เป็นอย่างดี๗๒ ความรอบรู้ เก่ียวกับวิชาการต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องอย่างรอบด้านความ
รอบคอบ ที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ เง่ือนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง  ประกอบด้วยมีความตระหนักใน
คุณธรรม มีความซ่ือสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต๗๓ 
  กลุ่มสัจจะออมทรัพย์มีความส าคัญต่อคุณภาพชีวิต และมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
คนอย่างมากมาย กล่าวคือ ชีวิตคนหนีไม่พ้นกลุ่มต้ังแต่แรกเกิดจนตาย กลุ่มเป็นสถาบันที่สนับสนุน
การเรียนรู้ การคิด การแก้ปัญหา ฝึกและก าหนดบุคลิกภาพของบุคคล กลุ่มเป็นเครื่องสะท้อนให้
บุคคลรู้จักตนเองได้ดีขึ้น กลุ่มช่วยในการสร้างแรงจูงใจให้บุคคลได้ดี ท าให้เกิดเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่ม
สามารถที่จะก่อให้เกิดพลังมหาศาลได้ทั้งดีและเสีย กลุ่มช่วยให้คนพัฒนาหรือเจริญเติบโตทางด้าน
จิตใจ การเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลเกิดขึ้นในกลุ่มได้ง่ายกว่า  ในแต่ละบุคคลคนเรามักจะมีความคิด
มากขึ้น และมีเหตุผลดีขึ้นเม่ืออยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม การท างานในรูปกลุ่มเป็นรากฐานของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย กลุ่มเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ถือเป็นเครื่องมือต่อสู้ กับสถานการณ์

                                                                 
 ๗๑สัมภาษณ์ นางสาวธาราทิพย์ แก้วบัวขาว, เลขานุการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดถนนกะเพรา,        
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๗๒สัมภาษณ์ พระปลัดบ าเพ็ญ กิตฺติปาโล, ประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดช้างชนศิริราษฎร์
บ ารุง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๗๓สัมภาษณ์ นายดนัย สมบูรณ์, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดเนินเขาดิน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
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ต่าง ๆ อีกทั้งยังท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อันเป็นการเพ่ิมพลังปัญญาและรวมปัญญาในการจัดการ
กับปัญหา๗๔  
 กลุ่มสัจจะสะออมทรัพย์ เป็นการพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต โดยมีจุดเริ่มต้นที่ภาค
ตะวันออก มีพระสงฆ์เป็นผู้ริเริ่มศึกษาและพัฒนาโดยการน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาคน พัฒนาชุมชน ให้เข้มแข็งยั่งยืน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนา คุณธรรมครบวงจรชีวิต 
คือ พัฒนาคนให้มีความม่ันคงในชีวิตต้ังแต่แรกเกิดจนถึงตาย มีการรวมกลุ่มของคนในชุมชน เพ่ือร่วม
คิด ร่วมท า โดยมีสัจจะวาจา เป็นกฎ กติกา และใช้ชื่อว่า กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือพัฒนาคุณธรรม
ครบวงจรชีวิต เป็นการยกระดับคุณภาพทางจิตใจด้วยการหล่อหลอมจิตใจของสมาชิก โดยอาศัย
หลักธรรมในการด ารงชีวิต และหลักธรรมในการอยู่ร่วมกัน โดยผ่านกิจกรรมตามขนบประเพณีของ
สังคมชนบทไทย กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เรียกได้ว่า เป็นการสร้างคน สร้างเงิน สร้างงาน เป็นฐานสู่
ชุมชน การขยายงานของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว จากการระดมทุนเพ่ือให้สมาชิก
กู้ยืมเพ่ือแก้ปัญหาส่วนตัว สู่การพัฒนาอาชีพและธุรกิจชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ตามลักษณะพ้ืนที่ของ
ชุมชน๗๕ โดยมีการปฏิบัติตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการบริหารของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ความรู้ความเข้าใจในกองทุนสวัสดิการ รับฟังปัญหา 
ความคิดเห็นของชาวบ้านด้วยความเป็นกลาง สมาชิกมีสิทธิเท่าเทียมกัน เข้าเป็นสมาชิกได้ต้ังแต่แรก
เกิด ส่งเสริมให้สมาชิกเข้าใกล้ธรรมะโดยใช้วัดเป็นส านักงาน จัดกิจกรรมของกลุ่ม เพ่ือให้สมาชิกรู้จัก
เชื่อมโยงความคิดบริหารจัดการกลุ่ม สร้างระบบความสัมพันธ์ในชุมชน ฟ้ืนฟูระบบเครือญาติ เพ่ือน
บ้าน สามารถบอกสอนกันเองได้เหมือนระบบสังคมในอดีต การดูแลซ่ึงกันและกันของคนในชุมชน 
ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความม่ันคงในชีวิตอย่างยั่งยืน๗๖ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
ของสมาชิกให้ครบวงจร จนท าให้ไปสู่อาชีพหลักโดยฝึกฝนให้สมาชิกให้รู้จักอดออม การวางแผนการ
ใช้จ่ายเงินของตนเอง ปลูกฝังฝึกนิสัยให้เกิดการพ่ึงตนเอง และเงินกู้ของกลุ่มอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ๗๗ นอกจากนี้ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพ่ือการส่งเสริมศูนย์วิชาการเบ็ดเสร็จ หรือครบวงจร
ชีวิตยังมีการพัฒนาคนโดยปลูกฝังฝึกนิสัยให้เกิดการพ่ึงตนเอง มีความสามัคคี เสียสละ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัว มีวินัยในตนเองมุ่งม่ันในการท างานให้ส าเร็จ  ให้ขยันหม่ันเพียร 
ซ่ือสัตย์ ประหยัด และอดทน ให้รู้จักคิด วิจารณ์ และตัดสินใจอย่าง มีเหตุผล ให้มีขันติธรรมต่อค า

                                                                 
 ๗๔สัมภาษณ์ พระครูบวรศีลวัฒน์(อ านวย สีลธโร), ประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดหนอง
กันเกรา,          ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๗๕สัมภาษณ์ นายสุทา งามสม, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดถนนกะเพรา, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๗๖สัมภาษณ์ นางวราภรณ์ แซ่ซ้ึง, กรรมการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดเนินเขาดิน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
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๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
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วิจารณ์ รู้ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลหรือหมู่เหล่า ให้มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้จักยกย่องผู้ อ่ืน ให้
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ โดยรู้จักการเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้น าและผู้ตามที่ดี๗๘ และที่ส าคัญเป็นการสร้างวินัย
ทางการออมให้ชุมชน เพราะเห็นแล้วว่า คนที่มีหนี้มีสินเพราะไม่รู้จักเก็บ เดือดร้อนไปกู้เงินข้างนอก
ร้อยละ ๕-๑๐ บาท เสียบ้านเสียที่ดินไม่ใช่น้อยดอกผลท่ีได้จากการปล่อยกู้ น าไปจัดสวัสดิการชุมชน
อย่างต่อเนื่องครอบคลุมต้ังแต่เกิดจนตาย และเพ่ิมระดับความช่วยเหลือตามการเติบโตของกองทุน  
เป็นการสร้างคน สร้างเงิน สร้างงาน๗๙  
 สรุปว่า การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์นั้น ยึดหลักความพอเพียง 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ ดีพอสมควรต่อ
การมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ ต้องอาศัยความรอบรู้ 
ความรอบคอบ และระมัดระวัง อย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนการด าเนินการ
ทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะต้องเสริมพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ ให้มีจิตส านึกในคุณธรรม ความ
ซ่ือสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตอยู่ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา 
และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว้างขวางทั้งทางวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อม กลุ่มสัจจะสะออมทรัพย์เป็นการพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต โดยมีจุดเริ่มต้นที่ภาค
ตะวันออก มีพระสงฆ์เป็นผู้ริเริ่มศึกษาและพัฒนาโดยการน าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาคน พัฒนาชุมชน ให้เข้มแข็งยั่งยืน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต 
คือ พัฒนาคนให้มีความม่ันคงในชีวิตต้ังแต่แรกเกิดจนถึงตาย มีการรวมกลุ่มของคนในชุมชน เพ่ือร่วม
คิด ร่วมท า โดยมีสัจจะวาจา เป็นกฎ กติกา โดยส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของสมาชิกให้ครบวงจร จน
ท าให้ไปสู่อาชีพหลักโดยฝึกฝนให้สมาชิกให้รู้จักอดออม การวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเอง และ
เงินกู้ของกลุ่มอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ อนึ่ง การส่งเสริมศูนย์วิชาการเบ็ดเสร็ จ หรือครบ
วงจรชีวิตยังมีการพัฒนาคนโดยปลูกฝังฝึกนิสัยให้เกิดการพ่ึงตนเอง มีความสามัคคี เสียสละ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัว มีวินัยในตนเองมุ่งม่ันในการท างานให้ส าเร็จ  ให้ขยันหม่ันเพียร 
ซ่ือสัตย์ ประหยัด และอดทน ให้รู้จักคิด วิจารณ์ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ผู้วิจัยได้แจกแจงตาราง
ความถี่ของข้อมูลเชิงลึก ดังนี้ 
 
 
 

                                                                 
 ๗๘สัมภาษณ์ กมลนิฐ์ วง ศ์วิศิษฎ์, รองประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัด ไพรสณฑ์ ,           
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๗๙สัมภาษณ์ นายมานพ งามเสงี่ยม, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดหนองกันเกรา, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 



๑๖๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๙ การส่งเสริมศูนย์วิชาการเบ็ดเสร็จ 

ข้อท่ี ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี คนท่ี 

๑. การพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต ๔ ๓,๔,๕,๑๗ 
๒. เศรษฐกิจพอเพียง ๓ ๑,๒,๑๒, 
๓. เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ๒ ๔,๗, 
๔. การสร้างคน สร้างเงิน สร้างงาน ๒ ๓,๕, 
๕. การพัฒนาอาชีพและธุรกิจชุมชน ๒ ๕,๗ 
๖. ปลูกฝังฝึกนิสัยให้เกิดการพ่ึงตนเอง ๒ ๔,๑๗, 

 

  
 จากตารางที่ ๔.๙ แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น
เก่ียวกับการส่งเสริมศูนย์วิชาการเบ็ดเสร็จในการออมทรัพย์กับกองทุนสัจจะออมทรัพย์  ซ่ึงผู้วิจัย
สามารถอธิบายได้ด้วยการจัดล าดับความเหมาะสม จากมากไปหาน้อย ตามล าดับดังนี้ ล าดับที่ ๑ การ
พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต ล าดับที่ ๒ เศรษฐกิจพอเพียง ล าดับที่ ๓ เงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบอาชีพ การสร้างคน สร้างเงิน สร้างงาน การพัฒนาอาชีพและธุรกิจชุมชน และปลูกฝังฝึกนิสัย
ให้เกิดการพ่ึงตนเอง 
 

 ๓. การส่งเสริมส่ือเพ่ือสังคม และเชื่อมต่อเครือข่ายเพ่ือการค้าขาย 
 จากการวิจัย พบว่า ส่งเสริมอาชีพโดยการที่สมาชิกของกลุ่มทีต้่องการเงินทุนหมุนเวียนใน
การค้าขาย ในการเกษตรในการประกอบอาชีพต่างๆ ไม่จ าเป็นต้องเข้าถึงเงินกู้ของธนาคารที่มี
ดอกเบี้ยสูงหรือว่าเงินกู้นอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง แต่สามารถกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ ต่ า
จากกลุ่มสัจจะออมทรัพย์และดอกเบี้ยจะลดลงตามอัตราการส่งในแต่ละเดือน  ซ่ึงจะไม่ยุ่งยากและ     
มีดอกเบี้ยถูกกว่าเงินกู้ของธนาคารและเงินกู้นอกระบบที่ส า คัญดอกเบี้ยที่สมาชิกเสียให้กับกลุ่มนั้น
ไม่ได้สูญหายเหมือนกับดอกเบี้ยจากธนาคารและเงินกู้นอกระบบเพราะดอกเบี้ยเรานั้นจะกลับคืนสู่
ตนเองและสมาชิกของกลุ่มโดยเป็นในรูปแบบของสวัสดิการที่ได้กล่าวมาแล้ว ๘๐ โดยส่วนใหญ่คนใน
ชุมชนก็กู้ยืมเงินไปใช้ในการท าประมงใช้ในการทอดทุเรียน  ทอดขนุนเปิดร้านขายของต่างๆภายใน
ชุมชน๘๑  สังคมไทยเป็นสังคมแห่งมิตรไมตรี เอ้ืออาทรต่อกัน เป็นวัฒนธรรมเครือญาติ เป็นการรวม
คนทุกช่วงอายุ ต้ังแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้เฒ่าผู้แก่ ซ่ึงเป็นที่พ่ึงทางจิตใจ น าอาหารมาเลี้ยงดูกัน มีการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสายสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน มีการรวมกันอยู่อย่างมีวัฒนธรรม       

                                                                 
 ๘๐สัมภาษณ์ นายยงยุทธ กะหมายสม, รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดหนองกันเกรา,           
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๘๑สัมภาษณ์ นางวราภรณ์ แซ่ซ้ึง, กรรมการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดเนินเขาดิน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๑ 
 

มีจริยธรรม และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  อาจกล่าวได้ว่า เป็นการอยู่ร่วมกันตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงและสวัสดิการชุมชน๘๒ 
 ระบบการจัดการ การบริหารชุมชน และกิจกรรมของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่ประกอบขึ้น
นั้น สื่อต่างๆ รวมทั้งบุคคลต่างๆ ที่ เข้ามาภายในชุมชน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ มีอิทธิพลอย่างเลี่ยงมิได้ 
ชุมชนได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวและจัดกิจกรรมอันเป็นที่เหมาะสม เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ กับชนรุ่นหลัง 
เพ่ือช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของตน กิจกรรมของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่ เป็นรูปธรรมต่างๆ 
ถูกจัดขึ้นเพ่ือช่วยกันท าโดยใช้วัดเป็นกลไกในการร้อยรัดชุมชน ท าให้เกิดความสามัคคีอยู่ในชุมชนและ
เป็นปัจจัยต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน๘๓ การแนะน าหรือเทศน์สอนโดยใช้สื่อต่างๆ พบปะพุดคุยกับกลุ่ม 
จัดต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ท าให้เป็นแบบอย่าง บทบาทให้การเรียนรู้ของพระสงฆ์นั้น เป็นการ
ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้รู้จักคิด หาวิธีการแก้ไขปัญหาของตนเอง ตลอดจนเพ่ือให้ชาวบ้านสามารถศึกษา
ปัญหาของชุมชนตามความเป็นจริงอันเป็นขั้นตอนของการศึกษาชุมชน ก าหนดแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน ว่าจะหาทางออกอย่างไรต่อปัญหาของตนเองและชุมชน โดยพยายามให้การศึกษาแก่
ชาวบ้านในชุมชนให้เห็นประโยชน์ของการรวมกลุ่มว่า หากชาวบ้านสามารถอดออมได้และน าเงินมา
รวมกลุ่มกัน ก็จะสามารถกู้ยืมไปลงทุนได้ทันที สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจริงได้ ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติจริง
ของชาวบ้านในชุมชน แนวทางในการให้การเรียนรู้ คือ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้จากง่าย
ไปหายาก มีการรวมกันอยู่อย่างมีวัฒนธรรม และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพ่ือเป็นสื่อกระตุ้นส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ชุมชน โดยอาศัยกลักพระพุทธศาสนาและประสบการณ์จากการเรียนรู้ปัญหา
ชุมชน มาประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ค าแนะจากพระสงฆ์ ๘๔ การให้
ค าแนะน าจากพระสงฆ์ จัดเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับกลุ่มโดยผ่านผู้น า โดยจะ
น าไปถ่ายทอดและร่วมกันคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ เพ่ือให้เกิดการสร้างเครือข่ายด้วยการประสาน
ความร่วมมือกัน เพ่ือประโยชน์แก่การออม และยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะการปฏิบัติตน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จะต้องยึดความประหยัดตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความ
ฟุ่มเฟือย ประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกัน
ในทางการค้าขายแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง๘๕ การที่ทุกคนหันหน้ามาท าบุญร่วมกัน ซ่ึงการท าบุญนั้น

                                                                 
 ๘๒สัมภาษณ์ นายสุคนธ์ มาลีเลิศ, รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดปากแพรก, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๘๓สัมภาษณ์ พระปลัดบ าเพ็ญ กิตฺติปาโล, ประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดช้างชนศิริราษฎร์
บ ารุง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๘๔สัมภาษณ์ พระครูบวรศีลวัฒน์(อ านวย สีลธโร), ประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดหนอง
กันเกรา,         ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 ๘๕สัมภาษณ์ นายทน จันทร์ศรี, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดปากแพรก, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๒ 
 

สามารถท าได้โดยการน าเงินมาฝากรวมกันและให้คนกู้เพราะการที่คนตกทุกข์ได้ยาก  เผชิญกับปัญหา
ต้องการมีที่พ่ึง ซ่ึงกลุ่มสามารถเป็นพ่ึงได้ เรียกว่า ได้ท าบุญร่วมกัน เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม 
ดังนั้น เม่ือคนมากู้เงินที่ฝากไว้ไปประกอบอาชีพ ไปใช้หนี้  ไปลงทุนค้าขายหรือ ก็ย่อมเป็นการ
สงเคราะห์คนอ่ืน ผลก าไรจากการกู้ยืม ซ่ึงก็คือค่าบ ารุงนั้น  จะเป็นเงินปันผล และน าไปจัดต้ังเป็น
กองทุนสวัสดิการส าหรับสมาชิกที่เจ็บป่วย เป็นเงินฌาปนกิจ และสวัสดิการอ่ืน ๆ ต่อไป๘๖  
 การสร้างเครือข่ายประสานงานและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ให้เป็นชุมชน
หรือกลุ่มเพ่ือที่จะท าให้สังคมหรือชุมชนรอบข้างยอมรับ จึงจะท าให้การสร้างชุมชนนั้นมีการเรียนรู้ 
องค์ความรู้ ซ่ึงเป็นบทบาทท่ีจะต้องชี้น าทางในการพัฒนา  ไม่ว่าจะเป็นด้านแนวความคิด แนะน า     
สั่งสอน เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้น าทางด้านจิตวิญญาณ อันเป็นการชักน าแนวทางไปสู่การพัฒนา
สังคม ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ ทางด้านเศรษฐกิจ เพราะมีการสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์สามัคคีกันดีเป็นรูปแบบแล้ว ระบบการจัดการ การบริหารชุมชน การปกครองก็
เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาสังคมกลุ่มย่อยๆ ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการพัฒนาสังคมที่มีเศรษฐกิจ
ที่เข้มแข็ง๘๗ 
 สรุปว่า การส่งเสริมอาชีพโดยการที่สมาชิกของกลุ่มที่ ต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการค้า
ขาย ในการเกษตรในการประกอบอาชีพต่างๆ ไม่จ าเป็นต้องเข้าถึงเงินกู้ของธนาคารที่มีดอกเบี้ยสูง
หรือว่าเงินกู้นอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง แต่สามารถกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ ต่ าจากกลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์ การแนะน าหรือเทศน์สอนโดยใช้สื่อต่างๆ พบปะพุดคุยกับกลุ่ม จัดต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน ท าให้เป็นแบบอย่าง บทบาทให้การเรียนรู้ของพระสงฆ์นั้น เป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้
รู้จักคิด หาวิธีการแก้ไขปัญหาของตนเอง ตลอดจนเพ่ือให้ชาวบ้านสามารถศึกษาปัญหาของชุมชนตาม
ความเป็นจริงอันเป็นขั้นตอนของการศึกษาชุมชน ก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่ วมกัน ว่าจะ
หาทางออกอย่างไรต่อปัญหาของตนเองและชุมชน การให้ค าแนะน าจากพระสงฆ์ จัดเป็นการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับกลุ่มโดยผ่านผู้น า โดยจะน าไปถ่ายทอดและร่วมกันคิดพิจารณาอย่าง
รอบคอบ เพ่ือให้เกิดการสร้างเครือข่ายด้วยการประสานความร่วมมือกัน เพ่ือประโยช น์แก่การออม 
และยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนั้น  จะต้องยึด
ความประหยัดตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือย ประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง 
สุจริต อันจะไปสู่การพัฒนาสังคมที่มีเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ผู้วิจัยได้แจกแจงตารางความถี่ของข้อมูล  
เชิงลึก ดังนี้ 

                                                                 
 ๘๖สัมภาษณ์ นายไพศาล งามสม, รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดถนนกะเพรา, ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๘๗สัมภาษณ์ นายมานพ งามเสงี่ยม, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดหนองกันเกรา, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 



๑๖๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๐ การส่งเสริมสื่อเพ่ือสังคมและเชื่อมต่อเครือข่ายเพ่ือการค้าขาย 
 

ข้อท่ี ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี คนท่ี 

๑. สวัสดิการชุมชน ๔ ๔,๖,๑๒,๑๔ 
๒. มีการรวมกันอยู่อย่างมีวัฒนธรรม  ๓ ๑,๒,๑๔ 
๓. อนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม ๒ ๒,๖, 
๔. การพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒ ๒,๓ 
๕. ระบบการจัดการ การบริหารชุมชน ๒ ๒,๓ 

  
จากตารางที่ ๔.๑๐ แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น

เก่ียวกับการส่งเสริมสื่อเพ่ือสังคมและเชื่อมต่อเครือข่ายเพ่ือการค้าขายในการออมทรัพย์กับกองทุน
สัจจะออมทรัพย์  ซ่ึงผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดล าดับความเหมาะสม จากมากไปหาน้อย 
ตามล าดับดังนี้ ล าดับที่ ๑ สวัสดิการชุมชน ล าดับที่ ๒ มีการรวมกันอยู่อย่างมีวัฒนธรรม และล าดับ  
ที่ ๓ อนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และระบบการจัดการ การบริหารชุมชน 

๔. การส่งเสริมการปรับวิธีการงบประมาณ และการต้ังกองทุนเพ่ือชุมชน 
 จากการวิจัย พบว่า งบประมาณของกลุ่มที่มีการเติบโตถึง ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท มาจากการ
เติบโตของอัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินของคนในกลุ่มและดอกเบี้ยเหล่านั้นก็กลายเป็นสวัสดิการ
ให้กับกลุ่ มและชุ มชน โดยกลุ่ มนั้น จะมีกา รบริ จา คทุนการ ศึกษาให้กับ โร งเรี ยนต่างๆ  บ ารุ ง
สาธารณประโยชน์ในชุมชนจ่ายค่าน้ าค่าไฟให้กับทางวัดซ่ึงมีการท าเป็นประจ าทุกปี๘๘ นอกจากนี้ เม่ือ
มีเงินทุนหมุนเวียนภายในชุมชน ก็จะน าเงินปันผลของกลุ่มมาเป็นสวัสดิการ  งบประมาณของกลุ่มที่ มี
การเติบโตถึง ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาทนั้น มาจากการเติบโตของอัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินของคนใน
กลุ่ม ซ่ึงจะมีการบริจาคทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนต่าง ๆ บ ารุงสาธารณประโยชน์ ในชุมชน จ่ายค่า
น้ า ค่าไฟให้กับทางวั ดซ่ึงมีการท าเป็นประจ า ทุกปี ๘๙ เ งินสวั สดิการ จะใช้ ไปในเรื่องของกา ร
รักษาพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีบางกลุ่มที่มีเงินสวัสดิการมากพอ ได้เริ่มน าเงินสวัสดิการไปใช้ใน
การพัฒนาชุมชนของตนให้น่าอยู่มากขึ้น  เป็นการสร้างความม่ันคงปลอดภัย และเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้สมาชิกไม่ลาออกจากกลุ่ม รูปแบบการจัดการกับเงินในลักษณะนี้ กับท าให้สมาชิกมีความ
ผูกพันต่อกลุ่มมากขึ้น เพราะสมาชิกต้องพ่ึงพากลุ่มในการที่จะกู้เงินทุนกองกลางไปใช้ประกอบ สัมมา

                                                                 
 ๘๘สัมภาษณ์ นางสาวธาราทิพย์ แก้วบัวขาว, เลขานุการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดถนนกะเพรา,      
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๘๙สัมภาษณ์ นายสุทา งามสม, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดถนนกะเพรา, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๔ 
 

อาชีพ ท าให้กองทุนนี้สามารถดูแลสมาชิกได้มากที่สุดและท าให้กลุ่มมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเอง
ได้ในรูปแบบสวัสดิการชุมชน เรียกว่า มีทุนทางด้านเศรษฐกิจ๙๐ 
 กลุ่มสัจจะออมทรัพย์แล้ว มีเครือข่ายสวัสดิการชุมชน มีเงินทุนหมุนเวียนกันอยู่ภายใน
ชุมชน เป็นที่พ่ึงแก่ชาวบ้านในชุมชน การด าเนินกิจกรรมกลุ่มเป็นการสร้างทุนชุมชน ที่เป็นทั้งเงินทุน
หมุนเวียนภายในชุมชน และทุนทางด้านเศรษฐกิจ คือ การสร้างกองทุนเงินกู้ให้กับชาวบ้านที่เกิดจาก
เงินของตนเอง สร้างความม่ันคงปลอดภัย สร้างสวัสดิการให้กับการด าเนินชีวิตของตนเอง ท าเงินให้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา๙๑ การจัดสวัสดิการจากฐานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เป็นทุนทางด้าน
เศรษฐกิจ ท าให้เกิดแนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนที่มีการคิดค้นร่วมกันมากขึ้น น าไปสู่การจัดต้ัง
กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับต าบล ที่เน้นให้มีการสมทบงบประมาณจากสามฝ่าย คือ ทุนที่มาจาก
การออมของสมาชิกในชุมชน ในรูปแบบออมทรัพย์เดิม ท าให้เกิดกองทุนสวั สดิการชุมชนขึ้นอย่าง
กว้างขวาง๙๒  
 ส่วนการต้ังกองทุนเพ่ือชุมชนนั้น มีหลักการส าคัญในการด าเนินงานโครงการสนับสนุนการ
จัดสวัสดิการชุมชน ให้มีเงินทุนหมุนเวียนภายในชุมชน โดยมุ่งเน้นการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดคุณภาพ
ที่น าไปสู่ความเข้มแข็งที่ยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นหลัก โดยค านึงถึงการจัดการเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณด้วยเครือข่ายสวัสดิการชุมชนทุกระดับในพ้ืนที่เป็นแกนหลักในการ
ขับเคลื่อนงานสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคประชาสังคม ด าเนินการยกระดับและต่อยอดจากงานสวัสดิการชุมชนที่ขบวนองค์กรชุมชน
ด าเนินการอยู่ และบูรณาการกับงานพัฒนาด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับการพัฒนาองค์กร
การเงินชุมชน ในกระบวนการท างานต้องสร้างการเรียนรู้และการจัดการความรู้  เพ่ือการพัฒนา
สวัสดิการชุมชนทั้งในการปฏิบัติและวิชาการ๙๓ 
 สรุปว่า งบประมาณของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเติบโตของ
อัตราดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินของคนในกลุ่ม และดอกเบี้ยเหล่านั้นก็กลายเป็นสวัสดิการให้กับกลุ่ม
และชุมชน โดยมีการน าเงินสวัสดิการไปใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนให้น่าอยู่มากขึ้น  เป็นการสร้าง
ความม่ันคงปลอดภัย และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้สมาชิก ท าให้สมาชิกมีความผูกพันต่อกลุ่มมากขึ้น 

                                                                 
 ๙๐สัมภาษณ์ นายเสงี่ยม โพธ์ิแก้ว, รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง ,    
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๙๑สัมภาษณ์ นางวราภรณ์ แซ่ซ้ึง, กรรมการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดเนินเขาดิน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๙๒สัมภาษณ์ นายสุคนธ์ มาลีเลิศ, รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดปากแพรก, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๙๓สัมภาษณ์ พระปลัดบ าเพ็ญ กิตฺติปาโล, ประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดช้างชนศิริราษฎร์
บ ารุง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๕ 
 

เพราะสมาชิกต้องพ่ึงพากลุ่มในการที่จะกู้เงินทุนกองกลางไปใช้ประกอบสัมมาอาชีพ ท าให้กองทุนนี้
สามารถดูแลสมาชิกได้มากที่สุดและท าให้กลุ่มมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ในรูปแบบ
สวัสดิการ การจัดสวัสดิการจากฐานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ท าให้เกิดแนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนที่
มีการคิดค้นร่วมกันมากขึ้น น าไปสู่การจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับต าบล ที่ เน้นให้มีการสมทบ
งบประมาณจากสามฝ่าย คือ ทุนที่มาจากการออมของสมาชิกในชุมชน ในรูปแบบออมทรัพย์เ ดิม ท า
ให้เกิดกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้นอย่างกว้างขวาง  ผู้วิจัยได้แจกแจงตารางความถี่ของข้อมูลเชิงลึก 
ดังนี้ 
ตารางท่ี ๔.๑๑ การส่งเสริมการปรับวิธีการงบประมาณ และการต้ังกองทุนเพ่ือชุมชน 
 

ข้อท่ี ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี คนท่ี 

๑. เครือข่ายสวัสดิการชุมชน ๔ ๒,๙,๑๒,๑๔ 
๒. ทุนทางด้านเศรษฐกิจ ๓ ๙,๑๒,๑๔ 
๓. เงินทุนหมุนเวียนภายในชุมชน ๓ ๒,๕,๑๒ 
๔. ทุนการศึกษา ๒ ๕,๗, 
๕. การสร้างความม่ันคงปลอดภัย ๒ ๙,๑๒ 

  
จากตารางที่ ๔.๑๑ แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น

เก่ียวกับการส่งเสริมการปรับวิธีการงบประมาณและการต้ังกองทุนเพ่ือชุมชน ในการออมทรัพย์กับ
กองทุนสัจจะออมทรัพย์ ซ่ึงผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ด้วยการจัดล าดับความเหมาะสม จากมากไปหา
น้อย ตามล าดับดังนี้ ล าดับที่ ๑ เครือข่ายสวัสดิการชุมชน ล าดับที่ ๒ ทุนทางด้านเศรษฐกิจ  ล าดับที่ 
๓ เงินทุนหมุนเวียนภายในชุมชน ล าดับที่ ๔ ทุนการศึกษา และการสร้างความม่ันคงปลอดภัย 
 

๕. การส่งเสริมการวิจัยและประเมินผล  
 จากการวิจัย พบว่า การประเมินผลงานของกลุ่มจะมีการประเมินประจ าปีทุกปี  โดยมี    
พระอาจารย์มนัส ขนฺติธมฺโม มาเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของกลุ่ม เพ่ือตรวจสอบว่ามีเงินกลุ่มสูญหาย
หรือไม่ โดยการตรวจสอบบัญชีภายในกลุ่มกันทุกเดือนแล้วก็มีการประชุมตรวจสอบบัญชี  เพ่ือให้มี
ความโปร่งใส เป็นธรรมและมีความน่าเชื่อถือ๙๔ ด้วยระบบการบริหารกองทุนที่ ดีมีความชัดเจน        
มีความโปร่งใส ทั้งคณะกรรมการ สมาชิก เหรัญญิก เลขานุการ ฝ่ายทะเบียน/ข้อมูลสมาชิก ระเบียบ
หลักเกณฑ์ของกองทุน ระบบบัญชีการเงิน แผนการพัฒนากองทุน การตรวจสอบบัญชี  การติดตาม
ประเมินผล และการรายงานผลการด าเนินงานต่อสมาชิกภายในกลุ่ม ในเรื่องของสวัสดิการ เพราะ

                                                                 
 ๙๔สัมภาษณ์ นายทน จันทร์ศรี, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดปากแพรก, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๖ 
 

สวัสดิการเป็นสิ่งจูงใจ ยึดเหนี่ยวให้กลุ่มอยู่ร่วมกันได้อย่างเหนียวแน่นและยืนนาน ทุกสิ้นปีจะมีการ
ตรวจสอบยอดรายได้ หรือผลก าไรของกลุ่มจากการด าเนินงาน เพ่ือน ามาจัดสรร แบ่งเป็น ๒ ส่วน 
เท่าๆ กัน ส่วนแรก น ามาเฉลี่ยคืนเป็นเงินปันผลให้แก่สมาชิก อีกส่วนหนึ่ง จัดเก็บเข้ากองทุน
สวัสดิการของกลุ่ม เพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ถือเป็นระบบการ
จัดสวัสดิการของชุมชน โดยชุมชน เพ่ือชุมชน ซ่ึงพิจารณาจากความต้องการของคนในชุมชนเป็นหลัก 
จะแตกต่างจากระบบการจัดสวัสดิการของภาครัฐ๙๕  

กลุ่มสัจจะออมทรัพย์แต่ละกลุ่ม ไม่มีสถานที่ท า งานที่หรูหรา ไม่มีพนักงานประจ า กิน
เงินเดือน และไม่ต้องเสียเวลาท างานเนิ่นนาน การท ากิจการด้านการเงินจะจัดให้มีขึ้นในวันประชุม
กลุ่มเดือนละครั้ง โดยจัดที่ศาลาการเปรียญ มีคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ทั้งฝ่ายเงินออม  ฝ่ายเงินกู้ 
และฝ่ายสวัสดิการท าหน้าที่ เสมือนพนักงานธนาคารแบ่งพ้ืนที่ ท างานเป็นสัดส่วนชัดเจน เพ่ือความ
สะดวกแก่สมาชิก ก าหนดเวลาท างานเปิดรับเงินฝาก ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง สมาชิกทุกคนตกลงใน
เรื่องเวลาการท างาน เป็นการสร้างวินัยเกิดขึ้นภายในกลุ่ม โดยในช่วงระยะเวลารับเงินฝากจะรับค า
ร้องขอกู้เงิน พร้อมกันด้วย ดังนั้น ทุกคนจะรู้หน้าที่ว่าเวลาไหน ควรมารวมตัวกันอย่างพร้อมเพรียง 
เพ่ือท ากิจกรรมให้เสร็จ ไม่เสียเวลาของสมาชิกและกรรมการ จ านวนเงินฝากจะต้องเท่ากันทุกเดือน 
จะไม่มีการปรับลดหรือเพ่ิมระหว่างปี เม่ือหมดเวลาปิดรับเงินฝาก ใครมาช้ากว่านั้นจะถือว่า เป็น
บุคคลที่ไม่รู้กติกาของสังคม ไม่รักษากฎระเบียบที่กลุ่มต้ังขึ้น ไม่มีสัจจะที่ให้ไว้กับกลุ่ม และจะถูกปรับ
ความไร้สัจจะ ๑๐ บาท ต่อสมุด ๑ เล่ม ส่วนมีการนับเงินฝากทั้งหมดจะนับต่อหน้าสาธารณชน ให้
เห็นกันอย่างทั่วถึง แล้วจึงรวบรวมปล่อยกู้ให้แก่ผู้ท าค าร้องให้เสร็จภายในวันนั้น๙๖ 

การประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสมาชิกกองทุนสัจจะออมทรัพย์ 
เป็นการน าข้อมูลการส ารวจมาพัฒนากองทุน  และสร้างการมีส่วนร่วมของมวลสมาชิก ในการจัด
บริหารกองทุนให้เกิดความยั่งยืนตามแผนที่วางเอาไว้ มีการตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบให้ผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ด้วยความโปร่งใส๙๗ ที่ทุกคนสามารถออกความคิดเห็น
และเสนอแนะให้โอกาสทุกคนในชุมชนได้แสดงความคิดเห็น เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย 
การเรียนรู้ในชุมชน ร่วมในการประเมินผลงาน กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันว่าผ่านไม่ผ่าน หรือต้อ งแก้ไข
ประการใด ดังนั้น คนที่มีความรู้ในชุมชนจึงต้องเข้าร่วมจัดกลุ่มกิจกรรมเพ่ือชุมชน รู้จักการแบ่งปันกัน

                                                                 
 ๙๕สัมภาษณ์ พระปลัดบ าเพ็ญ กิตฺติปาโล, ประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดช้างชนศิริราษฎร์
บ ารุง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 ๙๖สัมภาษณ์ นายมานพ งามเสงี่ยม, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดหนองกันเกรา , ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๙๗สัมภาษณ์ นางนรินทร เนื่องจ านงค์, กรรมการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดไพรสณฑ์, ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 



๑๖๗ 
 

เพ่ือเป็นแบบอย่าง หรือคนที่มีความรู้ในชุมชนในแต่ละสายอาชีพ เพ่ือให้ค าแนะน าต่างๆ เพ่ือ
แก้ปัญหาการศึกษาให้ชุมชนมีจิตส านึกรักท้องถิ่น และร่วมกันรับผิดชอบติดตามประเมินในสิ่งที่ได้
ร่วมกันคิดร่วมกันท า และร่วมกันรับคุณและโทษในสิ่งที่เกิดขึ้น เพ่ือจะได้หาแนวทางแก้ไขปรับปรุง
หรือพัฒนาให้ดีขึ้น๙๘ 

 สรุปว่า การประเมินผลงานของกลุ่มจะมีการประเมินประจ าปีทุกปี โดยมีพระอาจารย์มนัส 
ขนฺติธมฺโม มาเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของกลุ่ม เพ่ือให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมและมีความน่าเชื่อถือ 
ด้วยระบบการบริหารกองทุนที่ ดีมีความชัดเจน ทั้งคณะกรรมการ สมาชิก  เหรัญญิก เลขานุการ     
ฝ่ายทะเบียน/ข้อมูลสมาชิก ระเบียบหลักเกณฑ์ของกองทุน ระบบบัญชีการเงิน แผนการพัฒนา
กองทุน การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการด าเนินงานต่อสมาชิกภายในกลุ่ม ในเรื่องของ
สวัสดิการ เพราะสวัสดิการเป็นสิ่งจูงใจ ยึดเหนี่ยวให้กลุ่มอยู่ร่วมกันได้อย่างเหนียวแน่นและยืนนาน
การประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสมาชิกกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เป็นการน า
ข้อมูลการส ารวจมาพัฒนากองทุนและสร้างการมีส่วนร่วมของมวลสมาชิก ในการจัดบริหารกองทุนให้
เกิดความยั่งยืนตามแผนที่วางเอาไว้ ตรวจสอบให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
และร่วมกันรับผิดชอบติดตามประเมินในสิ่งที่ได้ร่วมกันคิดร่วมกันท า เพ่ือจะได้หาแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงหรือพัฒนาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในที่สุด ผู้วิจัยได้แจกแจงตารางความถี่ของข้อมูลเชิงลึก 
ดังนี้ 
ตารางท่ี ๔.๑๒  การส่งเสริมการวิจัยและประเมินผล 
 

ข้อท่ี ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถ่ี คนท่ี 

๑. การตรวจสอบบัญชี ๓ ๒,๑๓,๑๘ 
๒. ความโปร่งใส เป็นธรรม และมีความน่าเชื่อถือ ๓ ๒,๑๓,๑๘ 
๓. ระบบการบริหารกองทุน ๒ ๒,๑๖ 
๔. จิตส านึกรักท้องถิ่น ๒ ๑๖,๑๘ 
๕. การสร้างวินัยในการออมทรัพย์ ๒ ๒,๓, 

  
จากตารางที่ ๔.๑๒ แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น

เก่ียวกับการส่งเสริมการวิจัยและประเมินผลในการออมทรัพย์กับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ซ่ึงผู้วิจัย
สามารถอธิบายได้ด้วยการจัดล าดับความเหมาะสม จากมากไปหาน้อย ตามล าดับดังนี้ ล าดับที่ ๑ การ

                                                                 
 ๙๘สัมภาษณ์ นายเมธาวัจน์ วงศ์วิศิษฎ์, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดไพรสณฑ์ , ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 



๑๖๘ 
 

ตรวจสอบบัญชี ล าดับที่ ๒ ความโปร่งใส เป็นธรรม และมีความน่าเชื่อถือ ล าดับที่ ๓ ระบบการ
บริหารกองทุนจิตส านึกรักท้องถิ่น และการสร้างวินัยในการออมทรัพย์ 
ตอนท่ี ๓  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ข้อท่ี ๓ เพ่ือน าเสนอปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการ

กองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง     
เป็นอย่างไร 

 ประเด็นค าถามท่ี ๓ ค าถามเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ คือ ธรรมที่เป็นไป
เพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน   

๑. ด้านอุฏฐานสัมปทา ขยันหม่ันเพียร  
 จากการวิจัย พบว่า การน าเอาค าสอนหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถะ ข้อที่ว่า อุฏฐานสัมปทา 
คือ การขยันหม่ันเพียรในการประกอบกิจประจ าวันของผู้ครองเรือน การปฏิบัติหน้าที่การงานที่ท าใน
ปัจจุบัน ต้องฝึกฝนให้มีความช านาญและรู้จริง รู้จักใช้ปัญญาหาวิธีการที่เหมาะที่ ดี และการด าเนิน
ชีวิตจะให้เกิดผลดีคนในชุมชนทุกเพศทุกวัยต้องน าไปปฏิบัติจะเกิดผลดีแก่ทุกคนแน่นอน๙๙ ถ้าทุกคน
มีความขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติหน้าที่การงานประกอบอาชีพอันสุจริต เป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านใน
การงานนั้น รู้จักใช้ปัญญาไตร่ตรองพิจารณาหาวิธีการที่แยบคายในการ ประกอบอาชีพการงาน        
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักคิด รู้จักท า รู้จักด าเนินการ หาอุบายวิธี สามารถบริหารด าเนินการให้
ได้ผลดี เพราะการส่งเสริมคุณธรรม การส่งเสริมให้ชุมชนมีกิจกรรม ซ่ึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นการสร้าง
ศูนย์รวมหรือสร้างความสามัคคีในขณะที่กลุ่มได้ด าเนินกิจกรรมไปแต่ละเดือนนั้น บทบาทที่พระสงฆ์
ส่งเสริมคุณธรรมนี้ เป็นการน าหลักพุทธธรรมและหลักพัฒนาเข้ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรม
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ได้อย่างลงตัว หลักการพัฒนา คือ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  การท างาน
เป็นทีม โดยในวันที่ก าหนดไว้ในแต่ละเดือน จะท าให้กลุ่มเรียนรู้ปัญหาและแก้ไขปัญหาไปในตัว 
รวมทั้งการตรวจสอบกันและกันในชุมชนเองด้วย หลักพระพุทธศาสนาเป็นการส่งเสริมคุณธรรม      
โดยการแทรกธรรมะให้เป็นข้อปฏิบัติของกลุ่ม เช่น ใครไม่มีสัจจะ ไม่รักษากฎเกณฑ์  เช่น ขาดส่งเงิน
หุ้นเป็น เดือน ก็ต้อง เสี ย ค่าปรับ  หลักของทิฏฐธั มมิ กัตถะ ประโยชน์ในปั จจุ บัน  การ ใช้ หลั ก                
อุฏฐานสัมปทา ได้แก่ มีความขยันหม่ันเพียร ท างานโดยเอาใจใส่และมีความรู้ความเข้าใจในงานที่

                                                                 
 ๙๙สัมภาษณ์ พระปลัดบ าเพ็ญ กิตฺติปาโล, ประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดช้างชนศิริราษฎร์
บ ารุง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙.   



๑๖๙ 
 

กระท านั้นๆ เช่น ขยันท างานในชีวิตประจ าวันของตนเอง เพ่ือที่จะได้มาซ่ึงทรัพย์เพ่ือน ามาใช้ในการ
เก็บออม และใช้เลี้ยงครอบครัว๑๐๐  
 สรุปได้ว่า หลักธรรมข้อที่ว่า อุฏฐานสัมปทา คือ มีความขยันหม่ันเพียรในการประกอบ
กิจการงานด้วยความสุจริต รู้จักใช้ปัญญาหาวิธีการที่เหมาะที่ดี ใช้ปัญญาไตร่ตรองพิจารณาหาวิธีการ
ที่แยบคายในการประกอบอาชีพการงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักคิด รู้จักท า รู้จักด าเนินการ 
หาอุบายวิธี สามารถบริหารด าเนินการให้ได้ผลดี มีการส่งเสริมให้ชุมชนมีกิจกรรม เพ่ือสร้างความ
สามัคคี และน าเอาหลักพุทธธรรมและหลักพัฒนาเข้ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรมกลุ่มสัจจะ
ออมทรัพย์ โดยเฉพาะหลักสัจจะ คือ ความจริงใจ รักษากฎเกณฑ์ของกลุ่ม และมี การส่งเสริม 
กระบวนการเรียนรู้การท างานเป็นทีม จะท าให้กลุ่มเรียนรู้ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ถูกวิธี 

๒. ด้านอารักขสัมปทา คุ้มครองรักษาทรัพย์   
 จาการวิจัย พบว่า การน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติจะเกิดผลดีแก่ผู้
นั้น หลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถะ ข้อ ๒ อารักขสัมปทา หากคนในชุมชนน าไปปฏิบัติการด าเนินชีวิต
ปัจจุบันจะดีแน่นอน เป็นคนรู้จักคุ้มครองเก็บรักษาทรัพย์ เงินทองหรือโภคทรัพย์ และผลงานที่ตนท า
ไว้ด้วยความขยันหม่ันเพียร ด้วยก าลังงานของตนไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสีย การด าเนินชีวิตก็ไม่
ฝืดเคือง และฟุ่มเฟือยการเป็นอยู่ ก็แก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน  การรู้จักคุ้มครองเก็บรักษา       
โภคทรัพย์ และสิ่งที่เราหามาหรือผลงานอันตนได้ท าไว้ด้วยความขยันหม่ันเพียร โดยชอบธรรม        
ด้วยก าลังงานของตน สามารถปกป้องคุ้มครองรักษาทรัพย์สินที่หามาได้ ไม่ให้ถูกลัก ไม่ให้สูญหาย
พินาศหรือท าลายไปโดยภัยต่างๆ ให้เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสีย การรู้จักประหยัด การรู้จักออมทรัพย์
ที่หามาได้ และรู้จักแสวงหาทรัพย์เพ่ิมเติม เข้าใจการใช้จ่ายครัวเรือนแบบเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งใดที่ไม่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ก็หลีกเลี่ยง ไม่ซ้ือมาเกินความจ าเป็น๑๐๑  
 กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เป็นช่องทางในการรักษาเงินที่ชาวบ้านหามาได้ในแต่ละเดือน 
เพราะที่ผ่านมาการเก็บเงินแต่ละเดือนนั้น เป็นสิ่งที่ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท าได้ยาก
มาก เพราะอาชีพเกษตรกรรมท างานได้เงินปีละ ๑ ถึง ๒ ครั้งเท่านั้น และเงินที่หารับจ้างขายแรงงาน
มาได้ในแค่ละวันแต่ละเดือนนั้น ก็มีไม่มากพอที่จะสามารถน าไปฝากธนาคารได้๑๐๒ แต่ในกระบวนการ
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์  มีแนวทางให้ทุกคนเข้ามาเป็นสมาชิกและออมทรัพย์ได้แม้เพียงเล็กน้อย         

                                                                 
 ๑๐๐สัมภาษณ์ พระครูบวรศีลวัฒน์(อ านวย สีลธโร), ประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดหนอง
กันเกรา,         ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๐๑สัมภาษณ์ พระปลัดบ าเพ็ญ กิตฺติปาโล, ประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดช้างชนศิริ
ราษฎร์บ ารุง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙.   
 ๑๐๒สัมภาษณ์ นายเมธาวัจน์ วงศ์วิศิษฎ์, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดไพรสณฑ์ , ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 



๑๗๐ 
 

โดยทางกลุ่มก าหนดให้คนออมเงินต่ าสุดได้ต้ังแต่ ๑๐ บาท จนถึงสูงสุด ๑๐๐ บาท เข้าเป็นสมาชิกได้ 
ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงการเป็นสมาชิกกลุ่มได้ เพ่ือรักษาเงินผ่านกลุ่มสร้างความม่ังคง
ให้แก่ตนเองและครอบครัว กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ได้เข้ามามีบทบาทหรือช่องทางให้สมาชิกทุกคนได้
รู้จักเก็บออมทรัพย์ที่หามาได้เป็นรายเดือน ซ่ึงเงินที่ออมนั้นถึงจะน้อยก็ตาม เป็นการสร้างนิสั ยให้
สมาชิกทุกคนรู้จักฉลาดในการเก็บรักษาทรัพย์๑๐๓ การเก็บรักษาทรัพย์และการมีสัจจะนั้น  ส่งผลให้
เศรษฐกิจในชุมชนมีกองทุนการเงินหมุนเวียนในหมู่บ้านที่เติบโตขึ้นเป็นล าดับ ซ่ึงอ านวยประโยชน์
ให้กับสมาชิกทุกคนทั้งในเรื่องเงินกู้เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อน และเงินสวัสดิการไว้คอยช่วยเหลือ
สมาชิก กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ยังได้เข้ามามีบทบาทหรือช่องทางให้สมาชิกทุกคนได้รู้จักเก็บออมทรัพย์
ที่หามาได้เป็นรายเดือน ซ่ึงเงินที่ออมนั้นถึงจะน้อยก็ตาม เป็นการสร้างนิสัยให้สมาชิกทุกคนรู้ จักฉลาด
ในการเก็บรักษาทรัพย์และผลของการที่สมาชิกทุกคนมีสัจจะออมทรัพย์เท่ากันทุกเดือนนี้ เม่ือสิ้นปี
สมาชิกก็จะเห็นผลของการที่ตนปฏิบัติตามธรรมะข้อมีสัจจะต่อตนเอง๑๐๔  
 สรุปได้ว่า หลักธรรมข้อที่ว่า อารักขสัมปทา คือ รู้จักคุ้มครองเก็บรักษาทรัพย์ เงินทอง
หรือโภคทรัพย์ และผลงานที่ตนท าไว้ด้วยความขยันหม่ันเพียร โดยชอบธรรม ด้วยก าลังงานของตน 
สามารถปกป้องคุ้มครองรักษาทรัพย์ที่หามาได้ รู้จักประหยัด รู้จักออมทรัพย์ และรู้จักแสวงหาทรัพย์
เพ่ิมเติม เข้าใจการใช้จ่ายครัวเรือนแบบเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือรักษาเงินผ่านกลุ่มสร้างความม่ังคง
ให้แก่ตนเองและครอบครัว สร้างนิสัยให้สมาชิกทุกคนรู้จักฉลาดในการเก็บรักษาทรัพย์  การเก็บรักษา
ทรัพย์และการมีสัจจะส่งผลให้เศรษฐกิจในชุมชนมีกองทุนการเงินหมุนเวียนในหมู่บ้านที่เติบโตขึ้นเป็น
ล าดับ ซ่ึงอ านวยประโยชน์ให้กับสมาชิกทุกคนทั้งในเรื่องเงินกู้เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อน และเงิน
สวัสดิการไว้คอยช่วยเหลือสมาชิก  

๓. ด้านกัลยาณมิตตตา คบคนดีเป็นมิตร   
 จากการวิจัย พบว่า การใช้หลักกัลยาณมิตตตา ได้แก่ การรู้จักคบหาคนดี หรือปราชญ์ทั้ง
ทางพระพุทธศาสนาและปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ให้ค าปรึกษาในกิจการต่างๆ ตลอดจนบัณฑิต         
ครู อาจารย์ ที่ควรคบหาในชุมชนวัด และหมู่บ้านที่ใกล้เคียง ต้องเป็นคนรู้จักเสวนาคบหากับคนที่ควร
คบ การคบมิตรต้องเป็นคนที่ดีทางกาย คนที่ดีทางใจ และคนที่ดีทางวาจา การน าพาหรือชักจูงเราไป
ในทางที่ดีที่ถูกที่ควร ไม่ชักจูงไปทางเสื่อมเสีย และเลือกคบท่านผู้รู้มีความสามารถ ผู้น่าเคารพนับถือ 

                                                                 
 ๑๐๓สัมภาษณ์ นางวราภรณ์ แซ่ซ้ึง, กรรมการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดเนินเขาดิน, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๐๔สัมภาษณ์ นายมานพ งามเสงี่ยม, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดหนองกันเกรา , ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 



๑๗๑ 
 

มีคุณสมบัติเก้ือกูลแก่อาชีพการงาน เป็นชุมชนน่าอยู่น่าอาศัย และเป็นสังคมเอ้ืออาทรกัน๑๐๕ การรู้จัก
คบคนดี ไม่คบคนชั่ว หรือมีกัลยาณมิตร อยู่อาศัยในบ้านหรือชุมชนนิคมใด ย่อมด ารงตน เจรจา 
สนทนากับบุคคลในบ้านหรือชุมชนนิคมนั้น ซ่ึงเป็นผู้ มีสมาจารบริสุทธิ์ ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา          
ศีล จาคะ ปัญญา ซ่ึงจะเป็นองค์ประกอบส าคัญ ที่ช่วยให้เจริญก้าวหน้าในวงการอาชีพนั้น ๆ ท าให้รู้
เห็นช่องทางและโอกาสต่างๆ ในการงาน ทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนรู้จักปฏิบัติต่อทรัพย์ของตนอย่าง
ถูกต้อง ไม่ถูกมิตรชั่วชักจูงไปในทางอบายมุข ซ่ึงจะท าให้ทรัพย์สินไม่เพ่ิมพูนหรื อมีแต่จะหดหายไป 
คือ รู้จักก าหนดบุคคลในถิ่นที่อาศัย เลือกเสวนาส าเหนียกศึกษาเยี่ยงอย่างท่านผู้ทรงคุณมีศรัทธา     
ศีล จาคะ ปัญญา๑๐๖ 
 สรุปได้ว่า หลักธรรมข้อที่ว่า กัลยาณมิตตตา คือ การรู้จักคบหาคนดี รู้จักเสวนาคบหากับ
คนที่ควรคบ น าพาหรือชักจูงเราไปในทางที่ดีที่ถูกที่ควร ไม่ชักจูงไปทางเสื่อมเสีย  หรือไม่ถูกมิตรชั่ว  
ชักจูงไปในทางอบายมุข ซ่ึงจะท าให้ทรัพย์สินไม่เพ่ิมพูนหรือมีแต่จะหดหายไป คือ รู้จักก าหนดบุคคล
ในถิ่นที่อาศัย เลือกเสวนาส าเหนียกศึกษาเยี่ยงอย่างท่านผู้ทรงคุณธรรม ซ่ึงเป็นผู้รู้ มีความสามารถ     
ผู้น่าเคารพนับถือ มีคุณสมบัติเก้ือกูลแก่อาชีพการงาน เป็นชุมชนน่าอยู่น่าอาศัย และเป็นสังคมเอ้ือ
อาทรกัน 
 ๔. ด้านสมชีวิตา เล้ียงชีวิตแต่พอดี   
 จากการวิจัย พบว่า การปรับประยุกต์หรือน าหลักธรรมข้อ สมชีวิตา คือ  การเลี้ยงชีวิต
พอประมาณแก่ทรัพย์ที่หามาได้ โดยทางกลุ่มสัจจะออมทรัพย์จะมีแบบฟอร์มบัญชีครัวเรือนให้กับ
สมาชิกกลุ่มไปท าทุกวัน เม่ือถึงวันท าการกลุ่มเวลาประชุมก็น าบัญชีของแต่ละครอบครัวมาพูดคุยกัน
ว่าครอบครัวมีรายรับเท่าไร และเดือนนี้จ่ายไปเท่าไร จ่ายไปในเรื่องใดบ้าง และจ่ายอะไรมากจะลด
รายจ่ายเรื่องใดลงได้บ้าง และน าหลักธรรมข้อสมชีวิตา คือ การเลี้ยงชีวิตแต่พอประมาณมาอธิบาย
และพูดคุยในที่ประชุม ว่าถ้าเราปฏิบัติตามหลักธรรมข้อนี้ได้ทุกครอบครัวจะมีความม่ันคง ซ่ึงท าให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ขึ้นมาภายในครอบครัว ซ่ึงที่ผ่านมาส่งผลให้สมาชิกของกลุ่มหลายครอบครัว
รู้จักตนเองมากขึ้น และมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละเดือนมากขึ้น  การเลี้ยงชีพแต่พอดีนั้น 
เป็นการรู้จักก าหนดและแสวงหารายได้ และรายจ่ายแบบสัมพันธ์การ คือ รายได้และรายจ่ายเป็นอยู่
พอดีเหมาะสมกับที่ตนหามาได้ เม่ือน าไปปฏิบัติจะท าให้ชีวิตไม่ฝืดเคืองไม่ เป็นคนฟุ่มเฟือย รู้จักการ
ออมรู้จักประหยัด และจ่ายทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ ท าให้คนในชุมชนที่ปราศจากความยากจน และ

                                                                 
 ๑๐๕สัมภาษณ์ นายยงยุทธ กะหมายสม, รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดหนองกันเกรา,          
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 
 ๑๐๖สัมภาษณ์ พระครูบวรศีลวัฒน์(อ านวย สีลธโร), ประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดหนอง
กันเกรา,         ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๒ 
 

ชุมชนที่มีเศรษฐกิจดี มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงเหมาะสม คือ รู้จักก าหนดรายได้และรายจ่ายเลี้ยง
ชีวิตแต่พอดี ไม่ให้สุรุ่ยสุร่าย ไม่ให้ฝืดเคืองหรือฟูมฟาย ให้รายได้รายได้เหนือรายจ่าย และรายจ่ายของ
เราจักต้องไม่เหนือรายได้ ประหยัดเก็บมีเหลือเก็บไว้ใช้ในคราวจ าเป็น  เพ่ือการพัฒนาผู้อยู่อาศัยให้
สามารถจัดสรรรายได้และรายจ่ายในการบริหารงานให้มีความเหมาะสม และสามารถให้ทุนการศึกษา
แก่พระภิกษุและเด็กนักเรียนในชุมชน เพ่ือน ารายได้ที่ได้รับมาใช้อย่างเกิดความเหมาะสม๑๐๗ 

 สรุปว่า ผู้บริหารกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ มีการบริหารงานตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 
กล่าวคือ ใช้หลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ ข้อ ๑ อุฏฐานสัมปทา คือ 
การขยั่นหม่ันเพียรในการประกอบกิจประจ าวันของผู้ครองเรือน การปฏิบัติหน้าที่การงานที่ท าใน
ปัจจุบัน ต้องฝึกฝนให้มีความช านาญและรู้จริง รู้จักใช้ปัญญาหาวิธีการที่เหมาะที่ ดี และการด าเนิน
ชีวิตจะให้เกิดผลดีคนในชุมชนทุกเพศทุกวัย ต้องน าไปปฏิบัติจะเกิดผลดีแก่ทุกคนแน่นอนหลักธรรม
ทิฏฐธัมมิกัตถะ ข้อ ๒ อารักขสัมปทา หากคนในชุมชนน าไปปฏิบัติการด าเนินชีวิตปัจจุบันจะดี
แน่นอน เป็นคนรู้จักคุ้มครองเก็บรักษาทรัพย์ เงินทองหรือโภคทรัพย์ และผลงานที่ตนท าไว้ด้วยความ
ขยันหม่ันเพียร การด าเนินชีวิตก็ไม่ฝืดเคือง และฟุ่มเฟือยการเป็นอยู่ก็แก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
การน าหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถะ ข้อ ๓ กัลยาณมิตตตา ต้องเป็นคนรู้จักเสวนาคบหากับคนที่ควรคบ 
การคบมิตรต้องเป็นคนที่ดีทางกาย คนที่ดีทางใจ และคนที่ดีทางวาจา การน าพาหรือชักจูงเราไป
ในทางที่ดีที่ถูกที่ควร ไม่ชักจูงไปทางเสื่อมเสีย และเลือกคบท่านผู้รู้มีความสามารถ ผู้น่าเคารพนับถือ 
มีคุณสมบัติเก้ือกูลแก่อาชีพการงาน หากคนในชุมชนน าไปปฏิบัติจะเกิดเห็นผลทันตาไม่ต้องนาน     
คนในชุมชนก็จะเป็นชุมชนน่าอยู่น่าอาศัย และเป็นสังคมเอ้ืออาทรกัน และการน าไปปฏิบัติตาม
หลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถะ ข้อ ๔ สมชีวิตา คือการเลี้ยงชีพแต่พอดี รู้จักก าหนดและแสวงหารายได้ 
และรายจ่ายแบบสัมพันธ์การคือ รายได้และรายจ่ายเป็นอยู่พอดีเหมาะสมกับที่ตนหามาได้ เม่ือน า ไป
ปฏิบัติจะท าให้ชีวิตไม่ฝืดเคืองไม่เป็นคนฟุ่มเฟือย รู้จักการออมรู้จักประหยัด และจ่ายทรัพย์ให้เกิด
ประโยชน์ ท าให้คนในชุมชนที่ปราศจากความยากจน และชุมชนที่มีเศรษฐกิจดี ซ่ึงผู้วิจัยสามารถสรุป
ประเด็นการบริหารงานของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ได้ดังนี้ 
 ๑. มีการส่งเสริมความขยันหม่ันเพียรในการประกอบสัมมาอาชีพ มีความคิดริเริ่ ม
สร้างสรรค์ รู้จักคิด รู้จักท า รู้จักด าเนินการ หาอุบายวิธี สามารถบริหารด าเนินการให้ได้ผลดี   
 ๒. มีการส่งเสริมให้ชุมชนมีกิจกรรม ซ่ึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างศูนย์รวมหรือสร้าง
ความผูกพัน ความสามัคคีในชุมชน 

                                                                 
 ๑๐๗สัมภาษณ์ พระปลัดบ าเพ็ญ กิตฺติปาโล, ประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดช้างชนศิริ
ราษฎร์บ ารุง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๓ 
 

 ๓. มีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การท างานเป็นทีม โดยในวันที่ก าหนดไว้ในแต่ละ
เดือน จะท าให้กลุ่มเรียนรู้ปัญหาและแก้ไขปัญหาไปในตัว รวมทั้งการตรวจสอบกันและกันในชุมชน  
 ๔. มีการส่งเสริมคุณธรรม โดยการแทรกธรรมะให้เป็นข้อปฏิบั ติของกลุ่ม เช่น ใครไม่มี
สัจจะ ไม่รักษากฎเกณฑ์ เช่น ขาดส่งเงินหุ้นเป็นเดือนก็ต้องเสียค่าปรับ เป็นต้น 
 ๕. มีการส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักประหยัด สร้างนิสัยให้สมาชิกทุกคนรู้จักฉลาดในการเก็บ
รักษาทรัพย์ รู้จักออมทรัพย์และรู้จักแสวงหาทรัพย์เพ่ิมเติม เข้าใจการใช้จ่ายครัวเรือนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง   
 ๖. เศรษฐกิจในชุมชนมีกองทุนการเงินหมุนเวียนในหมู่บ้านที่เติบโตขึ้นเป็นล าดับ เพ่ือเป็น
สวัสดิการแก่ชุมชน 
 ๗. มีการส่งเสริมให้คบคนดีเป็นมิตร น าพาหรือชักจูงไปในทางที่ ดีที่ถูกที่ควร ไม่ชักจูงไป
ทางเสื่อมเสีย และเลือกคบท่านผู้รู้มีความสามารถ ผู้น่าเคารพนับถือ มีคุณสมบัติเก้ือกูลแก่อาชีพการ
งาน เป็นชุมชนน่าอยู่น่าอาศัย และเป็นสังคมเอ้ืออาทรกัน  
 ๘. มีการส่งเสริมการท าตามแบบฟอร์มบัญชีครัวเรือนให้กับสมาชิกกลุ่ม เม่ือถึงวันท าการ
กลุ่มเวลาประชุมก็น าบัญชีของแต่ละครอบครัวมาพูดคุยร่วมกัน 
  จากการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ผู้วิจัยสามารถน ามาสังเคราะห์สรุปได้ดังแผนภาพที ่ ๔.๒ ดังนี้ 

 
แผนภาพท่ี ๔.๒ การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ คือ 

ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน 

อุฏฐานสัมปทา ขยันหมั่นเพียร 

ขยันหมั่นเพียรประกอบสัมมาอาชีพ 
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ รู้จักคิด รู้จักท า รู้จัก

ด าเนินการ หาอุบายวิธี                           
สามารถบริหารด าเนินการให้ได้ผลดี 

กัลยาณมิตตตา คบคนดีเป็นมิตร 

มีการส่งเสริมให้คบคนดีเป็นมิตร น าพาหรือชักจูงไป
ในทางท่ีดี และเลือกคบท่านผู้รู้มีความสามารถ       

ผู้น่าเคารพนับถือ มีคุณสมบัติเก้ือกูลแก่อาชีพการงาน 
เป็นชุมชนน่าอยู่น่าอาศัย และเป็นสังคมเอ้ืออาทรกัน  

อารักขสัมปทา คุ้มครองรักษาทรัพย์ 

 มีการส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักประหยัด สร้างนิสัยให้
สมาชิกทุกคนรู้จักฉลาดในการเก็บรักษาทรัพย์      
รู้จักออมทรัพย์และรู้จักแสวงหาทรัพย์เพ่ิมเติม      

เข้าใจการใช้จ่ายครัวเรือนแบบเศรษฐกิจพอเพียง   

สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแต่พอดี   

การเล้ียงชีวิตพอประมาณแก่ทรัพย์ท่ีหามาได้          
มีการส่งเสริมการท าตามแบบฟอร์มบัญชีครัวเรือน

ให้กับสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์  

 

หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ คือ 
ธรรมท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์ปัจจุบัน 



๑๗๔ 
 

ตอนท่ี ๔ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ข้อท่ี ๓ เพ่ือน าเสนอปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการ
กองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง เป็นอย่างไร 
 ประเด็นค าถามท่ี ๔ ค าถามเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมส าหรับฆราวาส 
 ๑. ด้านสัจจะ คือ มีความจริงใจ  
 จาการวิจัย พบว่า พระสงฆ์พยายามกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรักสามัคคี
ร่วมกันในหมู่สมาชิกของกลุ่มด้วยการประยุกต์หลักฆราวาสธรรมเข้ารับการส่งเสริมพัฒนากลุ่มการ
ประยุกต์หลักธรรมดังกล่าว ก่อให้เกิดการเข้าใจในหน้าที่ของตนต่อกลุ่มและสังคม และการซ่ือสัตย์
และการไว้วางใจในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน และสมาชิกทุกคนควรเพ่ิมความเชื่อถือและความ
ไว้วางใจที่สมาชิกมีให้กันเพ่ิมมากขึ้น การกระตุ้นให้เกิดการไว้วางใจและความมีสัจจะต่อกันและกัน
ดังกล่าว ท าให้เกิดการระดมเงินออมและเพ่ิมจ านวนสมาชิกและจ านวนเงินของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์
เพ่ิมจ านวนมากขึ้น และความส าเร็จของกลุ่มได้ก่อให้เกิดการขยายกิจกรรมกลุ่มของชุมชนออกสู่
ชุมชนใกล้เคียง๑๐๘ การจัดต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ก าหนดวัตถุประสงค์ จัดโครงสร้างการบริหาร ออก
ออกกฎ กติกาการแสวงหาทรัพยากร รับสมัครสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ จะมีการก าหนดกฎเกณฑ์
ของกลุ่มเอาไว้ร่วมกันเพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานในการด าเนินการร่วมกัน โดยจะมีการปรับปรุงกฎเกณฑ์
เหล่านั้นร่วมกันอยู่เสมอทุกปี เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สมาชิกได้เรียนรู้ถึง
ศักยภาพของตนเองในอันที่จะร่วมกันสร้างกฎเกณฑ์ของชุมชน อันเป็นการก าหนดอนาคตของตนเอง
ด้วย๑๐๙  
 พระสงฆ์ให้ประชาชนรู้จักพ่ึงตนเอง ด้วยการพัฒนาแก้ปัญหาสภาพความเป็นอยู่ของ
ชุมชนให้ดีขึ้น โดยการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ขึ้นในชุมชนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับปัญหาที่
ชาวบ้านก าลังประสบอยู่ ซ่ึงเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของชุมชนได้ในระดับหนึ่ง เช่น กิจกรรม
สหกรณ์ร้านค้า กิจกรรมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ตลอดจนการจัดต้ังสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น 
บทบาทท่ีพระสงฆ์เข้าไปส่งเสริมให้ชาวบ้านด าเนินกิจกรรมต่างๆ นี้  มีการด าเนินกิจกรรม การออม 
การกู้ การตรวจสอบ การจัดสวัสดิการ จากวันแรกที่ก่อต้ังให้กลุ่มด าเนินกิจกรรมสัจจะออมทรัพย์
พระสงฆ์จะต้องคอยเป็นพ่ีเลี้ยง เพ่ือให้ค าแนะน าในเรื่องการท าบัญชี ขั้นตอนและกระบวนการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกลุ่ม ถือเป็นกลไกสร้างความผูกพันของสมาชิกกลุ่ม โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้

                                                                 
 ๑๐๘สัมภาษณ์ พระครูบวรศีลวัฒน์(อ านวย สีลธโร), ประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดหนอง
กันเกรา, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๐๙สัมภาษณ์ นายทน จันทร์ศรี, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดปากแพรก, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๕ 
 

เชื่อมโยง ทั้งด้านการพัฒนาในรูปของการสร้างทุนชุมชนและทั้งด้านจิตใจ๑๑๐ หลักธรรมที่น ามาใช้มาก
ที่สุด คือ สัจจะ ความจริงใจต่อกันที่อยู่ในหลักฆราวาสธรรม โดยจะเริ่มที่การปลุกจิตส านึก ชี้น าให้
เห็นความจ าเป็นที่ชาวบ้านในชุมชนจะต้องรวมตัวกันก่อต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ช่วยเหลือซ่ึงกันแล ะ
กันด้วยการให้สมาชิกทุกคนมีความสามัคคีพร้อมเพียงกันน าเงินมาออมร่วมกัน และบริหารจัดการ
กลุ่มร่วมกัน๑๑๑ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์มีเป้าหมายที่ส าคัญ คือ การพัฒนาคนให้มีคุณธรรม อยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข และช่วยเหลือกันเป็นส าคัญ ไม่ได้มีเป้าหมายว่า ต้องมีเงินทุนมาก และการท า งานกลุ่ม
คือการปฏิบัติธรรมร่วมกัน เพราะกิจกรรมต่างๆ ต้ังแต่การออมทรัพย์ การพิจารณาปล่อยกู้ และการ
ร่วมกิจกรรมของกลุ่ม เป็นเรื่องเน้นให้สมาชิกทุกคนได้ปฏิบัติตามหลักธรรม ๑๑๒ ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิด
ความเชื่อถือหรือไว้วางใจกัน ด้วยการฝึกให้เป็นคนจริง มีหลักเกณฑ์ซ่ึงเป็นผลที่ได้มาจากการพูดจริง 
ท าจริง ทั้งจริงต่อตัวเองและจริงต่อผู้อ่ืน จริงต่อเวลา จริงต่อหน้าที่การงาน ๑๑๓ ดังนั้น คนที่มีสัจจะ 
เขาจึงมีหลักประจ าใจง่าย ๆ ว่า ไม่ว่าจะท าอะไรก็ต้องท าให้ดีที่สุดจะพูดจาอะไรก็ต้องชัดเจนที่สุด     
ทั้งยังมีจิตใจก็ม่ันคงในศีลธรรม จึงท าให้ประสบความส าเร็จและเจริญ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว๑๑๔ สัจจะ 
สัตย์ซ่ือต่อกัน หมายถึง การด ารงม่ันในสัจจะ การมีความจริง ความซ่ือตรง ซ่ือสัตย์ จริงใจ พูดจริง   
ท าจริง โดยจะท าอะไรก็ให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจกัน เป็นคุณธรรมที่ส า คัญในการคบหากับคนทุกคน 
เพราะความซ่ือตรงต่อกันเป็นเครื่องสมานสามัคคีให้มิตรภาพระหว่างผู้คบหากันให้ยั่งยืนยาวนาน  ผู้ มี
ความซ่ือสัตย์จะท าอะไรก็ย่อมมีผู้เชื่อถือไว้วางใจ และจะไปในที่ใดก็มีคนต้อนรับ และยินดีช่วยเหลือ
เม่ือตกทุกข์ได้ยาก ฉะนั้น สัจจะคือความสัตย์ ซ่ือต่อกัน จึงเป็นธรรมส าหรั บผู้ครองเรือนที่ควรมีไว้
ประจ าใจ๑๑๕ 
 สรุปได้ว่า หลักสัจจะก่อให้เกิดการเข้าใจในหน้าที่ของตนต่อกลุ่มและสังคม และการ
ซ่ือสัตย์และการไว้วางใจในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน และสมาชิกทุกคนมีความความเชื่อถือและ
ความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน กระตุ้นให้เกิดการไว้วางใจและความมีสั จจะต่อกัน อันจะท าให้เกิดการ

                                                                 
 ๑๑๐สัมภาษณ์ พระปลัดบ าเพ็ญ กิตฺติปาโล, ประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดช้างชนศิริ
ราษฎร์บ ารุง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๑๑สัมภาษณ์ นายมานพ งามเสงี่ยม, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดหนองกันเกรา , ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๑๒สัมภาษณ์ นายยงยุทธ กะหมายสม, รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดหนองกันเกรา,         
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๑๓สัมภาษณ์ นางนรินทร เนื่องจ านงค์, กรรมการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดไพรสณฑ์, ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๑๔สัมภาษณ์ นายทน จันทร์ศรี, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดปากแพรก, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 

๑๑๕สัมภาษณ์ นายสุทา งามสม,ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดถนนกะเพรา, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๖ 
 

ระดมเงินออมและเพ่ิมจ านวนสมาชิก และจ านวนเงินของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพ่ิมจ านวนมากขึ้น 
และความส าเร็จของกลุ่มได้ก่อให้เกิดการขยายกิจกรรมกลุ่มของชุมชนออกสู่ชุมชนใกล้เคีย ง           
การจัดต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ มีการก าหนดวัตถุประสงค์ จัดโครงสร้างการบริหาร ออกกฎ กติกา      
การแสวงหาทรัพยากร รับสมัครสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ จะมีการก าหนดกฎเกณฑ์ของกลุ่มเอาไว้
ร่วมกันเพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานในการด าเนินการร่วมกัน โดยจะมีการปรับปรุงกฎเกณฑ์เหล่านั้นร่วมกัน
อยู่เสมอทุกปี เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สมาชิกได้เรียนรู้ถึงศักยภาพของตนเอง
ในอันที่จะร่วมกันสร้างกฎเกณฑ์ของชุมชน หลักธรรมข้อสัจจะ คือ ความจริงใจต่อกันที่อยู่ในหลัก
ฆราวาสธรรม จะเป็นการปลุกจิตส านึก ชี้น าให้เห็นความจ าเป็นที่ชาวบ้านในชุมชนจะต้องรวมตัวกัน
ก่อต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันด้วยการให้สมาชิกทุกคนมีความสามัคคีพร้อมเพียง
กันน าเงินมาออมร่วมกัน และบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน   
 ๒. ด้านทมะ คือ ฝึกฝน ข่มใจ 

จากการวิจัย พบว่า การปรับตัว รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดดัดนิสัย แก้ไขข้อบกพร่อง 
ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา สัจจะจะไปไม่ได้ถ้าหากเราไม่รู้จักควบคุมจิตใจตัวเอง     
ซ่ึงจิตมันจะคิดวุ่นวายสับสนด้วยอ านาจแห่งกิเลส คือ รัก โลภ โกรธ หลง เข้าครอบง า จะท าให้ตัวเรา
ทิ้งสัจจะ เราจึงต้องเอาทมะเข้าควบคุมก ากับจิตใจตัวเองให้มีสติ และปัญญาเพ่ือรู้ เท่าทันจะได้รักษา
สัจจะนั้นไว้ได้ ผู้ที่มีทมะเป็นหลักธรรมประจ าใจ  จึงต้องสามารถหยุดตัวเองได้ คือ ชนะใจตัวเอง         
ไม่กระท าในเรื่องที่เสียหาย ไม่ท าความชั่ว ไม่ถล าไปในทางที่เสื่อม นั่นคือ ต้องรักษา ศีล ๕ ได้ และไม่ยุ่ง
เก่ียวกับอบายมุขทั้งปวง๑๑๖ มุ่งเน้นให้ใช้สติใคร่ครวญ และไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนที่จะกระท าการ    
ใด ๆ โดยต้องค านึงอยู่เสมอว่า มีประโยชน์มากกว่าโทษ หรือมีดีมากกว่าชั่วจึงจะกระท า โดยเฉพาะการ
เอาชนะความโกรธ เพราะเม่ือความโกรธเกิดขึ้นย่อมส่งผลให้จิตใจขุ่นมัว ผิวพรรณเศร้าหมอง เป็นเหตุให้
เกิดผลเสียแก่ตนเองและผู้อ่ืน ทั้งนี้ เพราะผู้โกรธย่อมไม่รู้อรรถ ไม่รู้ธรรม ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี สามารถฆ่า
ได้แม้กระทั่งบิดามารดาของตน ผู้ที่ถูกความโกรธเข้าครอบง าย่อมเสียทรัพย์ เสื่อมลาภยศ หาที่พ่ึงพิงได้
ยาก ไร้ญาติขาดมิตร๑๑๗ ซ่ึงการอยู่ร่วมกันในสังคม หรืออยู่กับคนที่เรารักนั้น เราต้องปรับตัวเข้าหาเขา
และเขาต้องปรับตัวเข้าหาเรา ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแข็งขืน ไม่ยอมเข้าใจและปรับตัวเข้าหากัน ก็จะท าให้
ชีวิตรักหรือชีวิตคู่ไม่สมหวังดังต้ังใจ ดังนั้น เราจึงต้องรู้จักฝึกฝนปรับปรุงตน รู้จักแก้ไขข้อบกพร่อง   
ปรับนิสัยและอัธยาศัยให้กลมกลืนประสานเข้าหากันได้ ไม่เป็นเอาแต่ใจตนเอง หรือด้ือรั้นเอาอารมณ์ของ

                                                                 
 ๑๑๖สัมภาษณ์ พระปลัดบ าเพ็ญ กิตฺติปาโล, ประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดช้างชนศิริ
ราษฎร์บ ารุง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๑๗สัมภาษณ์ นายมานพ งามเสงี่ยม, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดหนองกันเกรา, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 



๑๗๗ 
 

ตนเป็นใหญ่ อาจกล่าวได้ว่า มีการใช้สติและปัญญาในการตัดสินใจ ควบคุมจิตใจ ในการท าความเข้าใจถงึ
ความเป็นไปอันแท้จริงของโลก๑๑๘  

สรุปได้ว่า การปรับตัว รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดดัดนิสัย แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้
เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา ไม่กระท าในเรื่องที่เสียหาย ไม่ท าความชั่ว ไม่ถล าไปในทางที่เสื่อม ไม่ยุ่ง
เก่ียวกับกับอบายมุขทั้งปวง รักษา ศีล ๕ เป็นประจ า และไม่ยุ่งเก่ียวกับอบายมุข มุ่งเน้นใช้สติใคร่ครวญ 
และไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนแล้วจึงท า ความผิดพลาดก็จะไม่เกิดขึ้น เพราะการใช้สติปัญญาเป็นเครื่อง
ตัดสิในใจ ควบคุมจิตใจ  
 ๓. ด้านขันติ คือ มีความอดทน 
 จากการวิจัย พบว่า ความอดทน ต้ังหน้าท าหน้าที่การงานด้วยความขยันหม่ันเพียร 
เข้มแข็ง อดทน ไม่หวั่นไหว ม่ันในจุดหมาย ไม่ท้อถอย เป็นคุณธรรมที่มีความส าคัญมากใช้ควบคุม
พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของมนุษย์ เป็นบารมีธรรมในพระพุทธศาสนา ๑๑๙ ความอดทน อดกลั้น 
ไม่ใช่เพียงจ าเป็นต่อชีวิตของมนุษย์เท่านั้น แต่เป็นหลักธรรมที่ส าคัญมากที่ต้องมี หากต้องการให้ชีวิตมี
ความสมหวัง ส าเร็จในกิจการงานน้อยใหญ่ ความอดทนนั้น เป็นหลักการต้ังแต่สมัยโบราณแล้ว       
ซ่ึงแม้แต่ปัจจุบันนี้ก็ตาม หากใครไม่มี ดูเหมือนว่า ชีวิตนี้จะยากที่จะประสบความส าเร็จได้  เพราะการ
ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบัน นอกจากจะมีข้อขัดแย้งแตกต่างทางด้านอุปนิสัย การอบรม ประสบการณ์
เดิม บางครั้งก็อาจมีอุปสรรคมาให้ร่วมเผชิญ หรือบางครั้งอาจมีการทะเลาะเบาะแว้ง บาดหมางกัน 
ซ่ึงไม่ว่าจะโดยค าพูดหรือการกระท า จะต้ังใจหรือไม่ต้ังใจก็ตาม อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องรู้จักอดกลั้นระงั บ
ใจ ไม่ก่อเหตุให้เรื่องลุกลามกว้างขยายต่อไป เรื่องร้ายที่น่าจะลุกลามจึงจะระงับ สงบลงไป แต่ถ้าระงับ
ห้ามใจไม่ได้ ต่างฝ่ายต่างท าเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ ก็จะไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้   หลักขันตินั้นจะ
แตกต่างจากหลักของทมะ ตรงที่ขันติมุ่งอดทนที่ร่างกายเป็นหลัก ส่วนหลักของทมะนั้น มุ่งอดทนที่
จิตใจและอดทนที่อารมณ์ คนที่มุ่งม่ันจะฝึกให้ขันติมีมาก ต้องอดทนต่อความยากล าบากที่เกิดขึ้นกับ
ตัวเองให้ได้ จึงจะท าให้อดทนต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆ ได้ ท างานได้ดี  เป็นที่ พ่ึงและเป็นหลักใน
ครอบครัวได้ เป็นที่พึงให้คนอ่ืนที่เดือดร้อนได้ ท าให้ไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนอ่ืน ไม่หลงผิดไปท า
ความชั่ว และท าให้ชีวิตประสบความส าเร็จตามที่มุ่งหวังได้๑๒๐ 

                                                                 
 ๑๑๘สัมภาษณ์ พระครูบวรศีลวัฒน์(อ านวย สีลธโร), ประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดหนอง
กันเกรา,         ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 ๑๑๙สัมภาษณ์ พระครูบวรศีลวัฒน์(อ านวย สีลธโร), ประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดหนอง
กันเกรา,         ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

 ๑๒๐สัมภาษณ์ พระปลัดบ าเพ็ญ กิตฺติปาโล, ประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดช้างชนศิริ
ราษฎร์บ ารุง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๘ 
 

 สรุปได้ว่า ความอดทน ต้ังหน้าท าหน้าที่การงานด้วยความขยันหม่ันเพียร เข้มแข็ง อดทน 
ไม่หวั่นไหว ม่ันในจุดหมาย ไม่ท้อถอย เป็นคุณธรรมที่มีความส าคัญมากใช้ควบคุมพฤติกรรม เพราะ
การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งทางด้านอุปนิสัย การอบรม ประสบการณ์  และ
การเมือง จึงต้องมีความอดทน อดกลั้น คนที่ มุ่งม่ันฝึกอบรมให้ขันติมีมาก ย่อมอดทนต่อความ
ยากล าบากที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ง่าย ซ่ึงท าให้อดทนต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆ ได้ ดี ท างานได้ดี   
เป็นที่พ่ึงและเป็นหลักในครอบครัวได้ ไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนอ่ืน ไม่หลงผิดไปท าความชั่ว และ
ท าให้ชีวิตประสบความส าเร็จได้ในที่สุด  
 ๔. ด้านจาคะ คือ มีความเสียสละ 
 จากการวิจัย พบว่า ความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบาย และผลประโยชน์ส่วน
ตนได้ การสละสิ่งของอันเป็นของ ๆ ตนแก่บุคคลที่ควรจะให้ปัน การสละอารมณ์บูดและเน่าออกจาก
ใจ จะท าให้ใจสะอาด สงบ สดชื่น เบิกบาน พร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ ความคิดเห็นและความ
ต้องการของผู้อ่ืน พร้อมที่จะร่วมมือ ช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ จิตใจไม่มีความคับแคบเห็นแก่ตนหรือ
เอาแต่ ใจตัว มีน้ าใจให้แก่กัน๑๒๑ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์นั้น มีข้อตกลงร่วมกันในการปล่อยกู้ คือ            
จะพิจารณาตามเกณฑ์ของกลุ่มว่า ทางกลุ่มจะพิจารณาช่วยเหลือผู้ที่มีความเดือนร้อนมากเป็นอันดับ
หนึ่ง๑๒๒ ดังนั้น เม่ือมีสมาชิกที่เดือนร้อนหลายคนได้ยื่นเสนอขอกู้เงิน ด้วยข้อจ ากัดที่กลุ่มมีเงินน้อย       
ไม่เพียงพอหรือไม่สามารถที่จะช่วยเหลือสมาชิกที่มีความเดือนร้อน  และเสนอขอกู้จากกลุ่มได้ทุกคน 
ทางกลุ่มจะมีการพิจารณาช่วยเหลือสมาชิกที่มีความเดือนร้อนมากเป็นอันดับหนึ่งก่อน โดยทางกลุ่มมี
หลักในการปฏิบัติ คือ ช่วยเหลือผู้ที่ป่วยต้องน าเงินไปรักษาเป็นอันดับที่ ๑ ต่อจากนั้น กลุ่มจะ
ช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อนเป็นหนี้ ต้องเสียดอกเบี้ยสูง และอันดับ ๓ กลุ่มจะช่วยเหลือผู้ที่ ต้องน า
เงินไปเสียค่าเทอมแก่บุตรหลานก่อน หลังจากนั้น จะพิจารณาเป็นกรณีไป ขึ้นอยู่ กับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ โดยหลังจากนับเงินเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการทั้งหมดจะประชุมกันเพ่ือพิจารณา
ปล่อยเงินกู้ให้แก่สมาชิก โดยยึดยึดเกณฑ์ในการปล่อยเงินกู้ให้เป็นส าคัญ ๑๒๓ คณะกรรมการทุกคนจะ
ไม่มีความล าเอียงให้กับญาติของตน หรือพรรคพวกของตน จะยึ ดเกณฑ์ของกลุ่มเป็นส าคัญ ซ่ึงการ
ด าเนินงานกลุ่มเช่นนี้ เป็นการฝึกให้สมาชิกของกลุ่มปฏิบัติตามหลักธรรม  ข้อจาคะ คือ การรู้จัก
เสียสละช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนกว่า โดยประธานที่ปรึกษากลุ่มและคณะกรรมการจะชี้แจง และ
อธิบายให้สมาชิ กฟังต้ังแต่วันแรกที่ ก่อ ต้ังกลุ่ม  และทุ ก เดือนที่ มีการประชุมสมาชิกกลุ่ม โดย

                                                                 
 ๑๒๑สัมภาษณ์ นายสุทา งามสม,ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดถนนกะเพรา, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๒๒สัมภาษณ์ นายมานพ งามเสงี่ยม, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดหนองกันเกรา, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๒๓สัมภาษณ์ กมลนิฐ์ วง ศ์วิศิษฎ์, รองประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัด ไพรสณฑ์ ,          
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๙ 
 

คณะกรรมการด าเนินงานจะพิจารณาปล่อยกู้ตามกติกา  และสมาชิกก็เคารพในกติกา ผู้ที่ มีความ
เดือดร้อนน้อยกว่าเสียสละให้ผู้ที่มีความเดือนร้อนมากกว่า ให้ได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มก่อน ส่วน
ผู้ที่เสียสละก็ได้รับความปลื้มใจที่ได้ท าบุญด้วยการช่วยเหลือผู้ อ่ืน๑๒๔ ความเสียสละ ความเผื่อแผ่ 
แบ่งปัน หรือการให้นั่นเอง จาคะนั้น มีความหมายรวมถึงรู้จักสละสิ่งของช่วยเหลือผู้ อ่ืนด้วย ซ่ึงโดย
ปกติของชีวิตนั้นเราต้องช่วยเหลือเก้ือกูลกันตลอดเวลา เรียกว่า  ต้องแบ่งปันช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
เป็นการแสดงน้ าใจเอ้ือเฟ้ือต่อกัน ตลอดจนการเสียสละความพอใจและความสุขส่วนตนได้  เพราะคน
ที่มีจาคะ ย่อมท าให้มีอารมณ์ผ่องใส มีนิสัยเสียสละแก่ผู้ อ่ืน รักผู้ อ่ืนเหมือนรักตนเอง ท าให้ตนเอง
ปลอดภัย คนอ่ืนนับหน้าถือตา ครอบครัวและสังคมเป็นสุข มีเพ่ือนดี ๆ รอบตัว จิตใจมีความสุข ช่วย
ช าระล้างจิตใจที่สกปรกเห็นแก่ตัว๑๒๕   

 สรุปได้ว่า พระสงฆ์แนะน าวิธีการให้ประชาชนรู้จักพ่ึงตนเอง ด้วยการพัฒนาแก้ปัญหา
สภาพความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น โดยการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ขึ้นในชุมชนที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับปัญหาที่ชาวบ้านก าลังประสบอยู่ ซ่ึงเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของชุมชนได้ในระดับ
หนึ่ง และมีการกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรักสามัคคีร่วมกันในหมู่สมาชิกของกลุ่ม 
ก่อให้เกิดการเข้าใจในหน้าที่ของตนต่อกลุ่มและสังคม การซ่ือสัตย์และการไว้วางใจในการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน และสมาชิกทุกคนควรเพ่ิมความเชื่อถือและความไว้วางใจที่สมาชิกมีให้กันเพ่ิมมาก
ขึ้น ท าให้เกิดการระดมเงินออมและเพ่ิมจ านวนสมาชิกและจ านวนเงินของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพ่ิม
จ านวนมากขึ้น และความส าเร็จของกลุ่มได้ก่อให้เกิดการขยายกิจกรรมกลุ่มของชุมชนออกสู่ชุมชน
ใกล้เคียง การจัดต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ มีการก าหนดวัตถุประสงค์ จัดโครงสร้างออก กฎ กติกา การ
แสวงหาทรัพยากร รับสมัครสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ มีการก าหนดกฎเกณฑ์ของกลุ่มเอาไว้
ร่วมกันเพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานในการด าเนินการร่วมกัน กลุ่มสัจจะออมทรัพย์มีเป้าหมายที่ส า คัญ  คือ 
การพัฒนาคนให้มีคุณธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และช่วยเหลือกันเป็นส าคัญ ไม่ได้มีเป้าหมายว่า 
ต้องมีเงินทุนมาก และการท างานกลุ่มคือการปฏิบัติธรรมร่วมกัน เพราะกิจกรรมต่าง ๆ ต้ังแต่การออม
ทรัพย์ การพิจารณาปล่อยกู้ และการร่วมกิจกรรมของกลุ่ม เป็นเรื่องเน้นให้สมาชิกทุกคนได้ปฏิบัติ
ตามหลักธรรม ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดความเชื่อถือหรือไว้วางใจกัน ด้วยการฝึกให้เป็นคนจริง มีหลักเกณฑ์
ซ่ึงเป็นผลท่ีได้มาจากการพูดจริง ท าจริง ทั้งจริงต่อตัวเองและจริงต่อผู้อ่ืน จริงต่อเวลา จริงต่อหน้าที่
การงาน มีการปรับตัว รู้จักควบคุมจิตใจ แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วย

                                                                 
 ๑๒๔สัมภาษณ์ นายถวน วิลัยแลง, ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ท่ีวัดช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง ,         
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๒๕สัมภาษณ์ พระปลัดบ าเพ็ญ กิตฺติปาโล, ประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดช้างชนศิริ
ราษฎร์บ ารุง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๘๐ 
 

สัจจะ มีความจริงใจ       
- มีความซ่ือสัตย์ และความ

ไว้วางใจ 
- มีการปลูกจิตส านึกในการออม  

เพ่ือสร้างทุนชุมชน 

ทมะ ฝึกฝน ข่มใจ 
- มีการปรับตัว ควบคุมจิตใจ 

แก้ไขข้อบกพร่องด้วย
สติปัญญา ไม่ยุ่งเก่ียวกับ

อบายมุขทั้งปวง 

ขันติ มีความอดทน 
-ปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความ
เข้มแข็ง อดทนไม่หว่ันไหวใน

จุดหมาย 

จาคะ มีความเสียสละ 
-เสียสละความสะดวกสบาย

และผลประโยชน์ส่วนตนแก่ผู้
ที่เดือดร้อน 

สติปัญญา มีความอดทน ต้ังหน้าท าหน้าที่การงานด้วยความขยัน หม่ันเพีย ร เข้มแข็ง อดทน            
ไม่หวั่นไหว ม่ันในจุดหมาย ไม่ท้อถอย เป็นคุณธรรมที่มีความส าคัญมากใช้ควบคุมพฤติกรรมอันไม่พึง
ประสงค์ของทั้งคนและสัตว์ เป็นบารมีธรรมในพระพุทธศาสนา  และมีความเสียสละ สละกิเลส สละ
ความสุขสบาย และผลประโยชน์ส่วนตนได้ การสละสิ่งของอันเป็นของ ๆ ตนแก่บุคคลที่ควรจะให้ปัน 
การสละอารมณ์บูดและเน่าออกจากใจ จะท าให้ใจสะอาด สงบ สดชื่น เบิกบาน พร้อมที่จะรับฟัง
ความทุกข์ ความคิดเห็นและความต้องการของผู้ อ่ืน พร้อมที่จะร่วมมือ ช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ 
จิตใจไม่มีความคับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ ใจตัว มีน้ าใจให้แก่กัน ในการบริหารจัดการกองทุนสัจจะ
ออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ คือ 
ธรรมส าหรับฆราวาส ผู้วิจัยสามารถน ามาสังเคราะห์สรุปได้ดังแผนภาพที่ ๔.๓ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี ๔.๓ การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรม

ส าหรับฆราวาส 
 
 
 
 
 
 
 

ฆราวาส
ธรรม ๔ 



๑๘๑ 
 

๔.๒ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 
 ตอนท่ี ๑ ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี ๒ ข้อมูลเก่ียวกับทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  
 ตอนท่ี ๓ ข้อมูลเก่ียวกับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 
 ตอนท่ี ๔ ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์  ๔ คือ ธรรมที่
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน  
 ตอนท่ี ๕ ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมส าหรับ
ฆราวาส  
 ตอนท่ี ๖ ข้อมูลเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  
ตอนท่ี ๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๔.๑๓ ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม          

(n=๓๔๔) 

สถานภาพท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ   

ชาย ๙๗ ๒๘.๒ 

หญิง ๒๔๗ ๗๑.๘ 

รวม ๓๔๔ ๑๐๐.๐ 

อายุ   

ต่ ากว่า ๒๐ ปี ๑๑ ๓.๑ 

๒๐ - ๓๐ ปี  ๖๖ ๑๙.๒ 

๓๑ – ๔๐ ปี ๑๗๗ ๕๑.๕ 

๔๑ – ๕๐ ปี ๖๖ ๑๙.๒ 

๕๑ ปี  ขึ้นไป ๒๔ ๗.๐ 

รวม ๓๔๔ ๑๐๐.๐ 
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ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ระดับมัธยมตอนต้น ๑๗๒ ๕๐.๐ 

ระดับมัธยมตอนปลาย ๑๒๓ ๓๕.๘ 

ระดับปริญญาตรี  ๓๓ ๙.๖ 

ระดับปริญญาโท ๑๐ ๒.๙ 

ระดับปริญญาเอก ๖ ๑.๗ 

รวม ๓๔๔ ๑๐๐.๐ 

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 

ผู้บริหาร ๑๒ ๓.๕ 

พนักงาน ๗๑ ๒๐.๗ 

พนักงานจ้าง ๑๘๙ ๕๔.๙ 

อ่ืนๆ  ๗๒ ๒๐.๙ 

รวม ๓๔๔ ๑๐๐.๐ 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน   

๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท ๑๓๓ ๓๘.๗ 

๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท              ๑๑๓ ๓๒.๘ 

๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท ๓๕ ๑๐.๒ 

๓๐,๐๐๑ ขึ้นไป   ๖๓ ๑๘.๓ 

รวม ๓๔๔ ๑๐๐.๐ 

ระยะเวลาการเป็นสมาชิก   

๑ – ๕ ปี ๑๑๘ ๓๔.๒ 

๖ – ๑๐ ปี ๙๗ ๒๘.๒ 

๑๑ – ๑๕ ปี ๑๑๒ ๓๒.๖ 

๑๖ – ๒๐ ปี ๑๔ ๔.๑ 

๒๑ ปี ขึ้นไป ๓ ๐.๙ 

รวม ๓๔๔ ๑๐๐.๐ 
 
 

ตารางท่ี ๔.๑๓ ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)        
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 จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๔๗ คน     
คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘  รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน ๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒ ส่วนใหญ่มีอายุ
มากกว่า ๓๑-๔๐ ปี จ านวน ๑๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๕ ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษามัธยมตอนต้น  
จ านวน  ๑๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ ส่วนใหญ่มีต าแหน่งพนักงานจ้าง มากที่สุดจ านวน ๑๘๕ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๙ ส่วนใหญ่มีคนได้เฉลี่ยต่อเดือน  ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๓๓ คน       
คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗ ส่วนใหญ่ระยะเวลาของการเป็นสมาชิก ๑-๕ ปีมากที่สุด จ านวน ๑๑๘  คน คิด
เป็นร้อยละ ๓๔.๓ 

ตอนท่ี ๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  
 
ตารางท่ี๔.๑๔ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปัจจัยที่ มีผลต่อการบริหาร

จัดการ  กองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  ในจังหวัด
ระยอง โดยรวม 

(n=๓๔๔) 

ทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะ
ออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของ

เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองโดยรวม 
X  S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

อันดับ 

การตัดสินใจ (Decision) ๔.๒๘ ๐.๔๙ มาก ๒ 
การวางแผน (Planning) ๔.๐๑ ๐.๗๙ มาก ๗ 
การจัดองค์การ (Organizing) ๔.๑๖ ๐.๕๙ มาก ๓ 
การสื่อสาร (Communicating) ๔.๐๓ ๐.๖๐ มาก ๕ 
การใช้อิทธิพลจูงใจ (Influencing) ๔.๐๒ ๑.๑๒ มาก ๖ 
การประสานงาน (Coordinating) ๔.๐๙ ๐.๙๘ มาก ๔ 
การประเมินผลงาน (Evaluating) ๔.๓๓ ๐.๗๔ มาก ๑ 

รวม ๔.๑๓ ๐.๗๖ มาก  

 
 จากตารางที่ ๔.๑๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง โดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๓ 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย ด้าน พบว่า  ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง การประเมินผลงาน (Evaluating) มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๓๓ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสอง คือ การตัดสินใจ (Decision) มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๘ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสาม คือ การจัดองค์การ (Organizing) 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๖ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสี่ คือการประสานงาน 
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(Coordinating) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๙ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และอันดับห้า คือ 
การสื่อสาร (Communicating) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๓ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
อันดับหก คือ การใช้อิทธิพลจูงใจ (Influencing) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๒ ระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก อันดับเจ็ด คือ การวางแผน (Planning) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๑ ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับ ตามล าดับ  
ตารางท่ี ๔.๑๕ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทฤษฎีการบริหารจัดการ  

กองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ด้าน
การตัดสินใจ (Decision)  

(n=๓๔๔) 

ข้อ ด้านการตัดสินใจ (Decision) X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

๑. คณะกร รมการและสมาชิกร่ วมกันตัดสินใจ
ก าหนดวิธีการท างานและคิดค้นกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือก่อต้ังกองทุน ๔.๓๘ ๐.๖๖ มาก ๒ 

๒. คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันจัดล าดับ
ความส าคัญของงานต่างๆ ในกองทุน ๔.๑๒ ๐.๗๑ มาก ๔ 

๓. สมาชิกเข้าร่วมอนุมัติแผนพัฒนากองทุนสัจจะ
ออมทรัพย์ และงบประมาณต่าง ๆ ๔.๓๖ ๐.๖๕ มาก ๓ 

๔. สมาชิกร่วมตรวจสอบการจ่ายสวัสดิการและ
เงินปันผล ๔.๔๘ ๐.๗๒ มาก ๑ 

๕. กองทุนสัจจะออมทรัพย์มีโครงสร้างกองทุน 
และระบุต าแหน่งงานไว้อย่างชัดเจน ๔.๐๗ ๐.๗๗ มาก ๕ 

 รวม ๔.๒๘ ๐.๔๙ มาก  

 
 จากตารางที่ ๔.๑๕ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ด้านการตัดสินใจ (Decision) โดยรวม 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๘ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า     
ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง สมาชิกร่วมตรวจสอบ
การจ่ายสวัสดิการและเงินปันผล มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๘ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
อันดับสอง คือ คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันตัดสินใจก าหนดวิธีการท างานและคิดค้นกิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือก่อต้ังกองทุน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๘ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสาม 
คือ สมาชิกเข้าร่วมอนุมัติแผนพัฒนากองทุนสัจจะออมทรัพย์ และงบประมาณต่าง ๆ มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๓๖ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสี่ คือ  คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกัน
จัดล าดับความส าคัญของงานต่างๆ ในกองทุน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๒ ระดับความคิดเห็นอยู่ใน
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ระดับมาก และอันดับห้า คือ กองทุนสัจจะออมทรัพย์มีโครงสร้างกองทุน และระบุต าแหน่งงานไว้
อย่างชัดเจน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๗ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
ตารางท่ี ๔.๑๖  ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทฤษฎีการบริหารจัดการ  

กองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง    
ด้านการวางแผน (Planning)  

(n=๓๔๔) 

ข้อ ด้านการวางแผน (Planning) X  S.D. 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

อันดับ 

1. คณะกร รมกา รและสมาชิ กร่ วมกันก า หนด
ทิศทางและกิจกร รม เพ่ือแก้ ไขปัญหา และ
พัฒนากองทุน ๔.๒๓ ๐.๙๐ มาก ๑ 

2. คณะกร รมกา รและสมาชิ กร่ วมกันก า หนด
วัตถุป ระสง ค์และเป้ าหมา ยของแผนงาน /
กิจกรรมด้านต่าง ๆ ๓.๙๙ ๐.๘๓ มาก ๓ 

3. คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันศึกษาปัญหา
และอุปสรรคของกองทุน ๓.๙๒ ๐.๗๗ มาก ๔ 

4. คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือวางแผนงานของกองทุน ๔.๐๐ ๐.๘๕ มาก ๒ 

5. คณะกรรมการและสมา ชิกร่วมกันให้ข้อมูล
ข่าวสารเป็นปัจจัยสนับสนุนในการวางแผนงาน
ด้านต่าง ๆ  ๓.๙๐ ๐.๙๕ มาก ๕ 

 รวม ๔.๐๑ ๐.๗๙ มาก  

  
 จากตารางที่ ๔.๑๖ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ด้านการวางแผน (Planning) โดยรวม 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๑ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า     
ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการและ
สมาชิกร่วมกันก าหนดทิศทางและกิจกรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนากองทุน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๒๓ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสอง คือ คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือวางแผนงานของกองทุน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๐ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
อันดับสาม คือ คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน/
กิจกรรมด้านต่าง ๆ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๙ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสี่ คือ 
คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันศึกษาปัญหาและอุปสรรคของกองทุน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๙ 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และอันดับห้า คือ คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันให้ข้อมูล



๑๘๖ 
 

ข่าวสารเป็นปัจจัยสนับสนุนในการวางแผนงานด้านต่าง ๆ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๐ ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
ตารางท่ี ๔.๑๗ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทฤษฎีการบริหารจัดการ   

กองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง      
ด้านการจัดองค์การ (Organizing) 

(n=๓๔๔) 

ข้อ ด้านการจัดองค์การ (Organizing) X  S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

อันดับ 

1. คณะกรรมการมีการจัดการกองทุนให้สอดคล้อง
กับพันธกิจ ๔.๑๓ ๐.๗๓ มาก ๓ 

2. คณะกรรมการมีการเสริมสร้างทัศนคติที่ ดีใน
การบริหารงานและการออม ๔.๐๓ ๐.๕๘ มาก ๔ 

3. คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  ให้มีทักษะในกา รบริหาร งาน ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓.๙๗ ๐.๗๖ มาก ๕ 

4. คณะกรรมการให้ขวัญก าลังใจ มิตรภาพ และ
การเสริมแรงจูงใจที่ดีแก่มวลสมาชิก ๔.๒๔ ๐.๗๐ มาก ๒ 

5. คณะกรรมกา รสร้ างบรรยากาศที่ เป็น มิตร       
มีความม่ันใจในความถูกต้อง และความม่ันคง ๔.๔๒ ๐.๘๐ มาก ๑ 

 รวม ๔.๑๖ ๐.๕๙ มาก  

 
 จากตารางที่ ๔.๑๗ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ด้ า นก า ร จั ด อง ค์ก า ร  (Organizing) 
โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๖ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการ
สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร มีความม่ันใจในความถูกต้อง และความม่ันคง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๒ 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสอง คือ คณะกรรมการให้ขวัญก าลังใจ มิตรภาพ และการ
เสริมแรงจูงใจที่ดีแก่มวลสมาชิก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๔ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
อันดับสาม คือ คณะกรรมการมีการจัดการกองทุนให้สอดคล้องกับพันธกิจ  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๑๓ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสี่ คือ คณะกรรมการมีการเสริมสร้างทัศนคติที่ ดีใน
การบริหารงานและการออม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๓ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และ
อันดับห้า คือ คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีทักษะในการบริหารงาน 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๗ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 



๑๘๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๘ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทฤษฎีการบริหารจัดการ   
กองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง     
ด้านการสื่อสาร (Communicating) 

(n=๓๔๔) 

ข้อ ด้านการส่ือสาร (Communicating) X  S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

อันดับ 

1. คณะกรรมการมีทักษะการคิดเชิงระบบในการ
ท างาน ๔.๐๑ ๐.๗๐ มาก ๒ 

2. คณะกรรมการมีทักษะการใช้อารมณ์ (EQ) ที่ดี ๓.๙๒ ๐.๖๖ มาก ๔ 
3. คณะกร รมกา ร มีทั กษะในกา รสื่ อสา รที่ มี

ประสิทธิภาพ ๓.๙๑ ๐.๖๓ มาก ๕ 
4. คณะกรรมการมีทักษะการในการแก้ไขปัญหา

งานที่ดี ๔.๒๙ ๐.๗๙ มาก ๑ 
5. คณะกรรมการมีการยอมรับฟังความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะของผู้อ่ืน ๔.๐๐ ๐.๖๕ มาก ๓ 
 รวม ๔.๐๓ ๐.๖๐ มาก  

 
 จากตารางที่ ๔.๑๘ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  ด้านการสื่อสาร (Communicating) 
โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๓ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการมี
ทักษะการในการแก้ไขปัญหางานที่ดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๙ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
อันดับสอง คือ คณะกรรมการมีทักษะการคิดเชิงระบบในการท างาน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๑ 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสาม คือ คณะกรรมการมีการยอมรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้อ่ืน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๐ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสี่ คือ 
คณะกรรมการมีทักษะการใช้อารมณ์ (EQ) ที่ดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๒ ระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก และอันดับห้า คือ คณะกรรมการมีทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๙๑ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๙  ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทฤษฎีการบริหารจัดการ
กองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง    
ด้านการใช้อิทธิพลจูงใจ (Influencing) 

(n=๓๔๔) 

ข้อ 
ด้านการใช้อิทธิพลจูงใจ (Influencing) 

 X  S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

อันดับ 

1. คณะกร รมกา รสร้า งความแข็ งแกร่ งให้กับ
กองทุนด้วยการสร้างทีมงานที่มีรัดกุมรอบคอบ ๔.๒๑ ๑.๒๓ มาก ๑ 

2. คณะกร รมกา ร มีกา รจั ดสวั ส ดิกา ร  ให้ กับ
เจ้าหน้าที่ บุคลากร และสมาชิกที่ มีการท างาน 
หรือการออมดีเด่น เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ ๓.๙๘ ๑.๑๘ มาก ๓ 

3. คณะกรรมการและสมาชิกร่วมเสียสละแรงงาน
หรือวัสดุสิ่งของในการท ากิจกรรม/ประชุมของ
กองทุน ๓.๙๓ ๑.๑๓ มาก ๔ 

4. คณะกรรมการมีการมอบอ านาจทางการบริหาร
ให้สอดคล้องกับงานที่ท า ๔.๐๘ ๑.๒๐ มาก ๒ 

5. คณะกรรมการส่ง เสริมให้ บุคลากรสามารถ
ท างานแทนกันได้ทุกต าแหน่ง ๓.๘๒ ๑.๒๑ มาก ๕ 

 รวม ๔.๐๑ ๑.๑๒ มาก  

 
 จากตารางที่ ๔.๑๙ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ด้านการใช้อิทธิพลจูงใจ  (Influencing) 
โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๑ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการ
สร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทุนด้วยการสร้างทีมงานที่ มีรัดกุมรอบคอบ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๒๑ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสอง คือ คณะกรรมการมีการมอบอ านาจทางการ
บริหารให้สอดคล้องกับงานที่ท า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๘ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
อันดับสาม คือ คณะกรรมการมีการจัดสวัสดิการ ให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากร และสมาชิกที่มีการท างาน 
หรือการออมดีเด่น เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๘ ระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก อันดับสี่ คือ คณะกรรมการและสมาชิกร่วมเสียสละแรงงานหรือวัสดุสิ่งของในการท า
กิจกรรม/ประชุมของกองทุน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๓ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และ
อันดับห้า คือ คณะกรรมการส่งเสริมให้บุคลากรสามารถท างานแทนกันได้ทุกต าแหน่ง  มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๘๒ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 



๑๘๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๐ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทฤษฎีการบริหารจัดการ
กองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง     
ด้านการประสานงาน (Coordinating) 

(n=๓๔๔) 

ข้อ ด้านการประสานงาน (Coordinating) X  S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

อันดับ 

1. คณะกรรมการและสมาชิกมีการประสานงาน
ร่วมกับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ๔.๑๗ ๑.๐๕ มาก ๓ 

2. คณะกรรมการมีการประสานขอค าแนะน าและ
รับข้อเสนอแนะจากสมาชิกของกองทุน ๔.๒๐ ๑.๐๖ มาก ๒ 

3. คณะกรรมการมีการประสาน ให้ผู้ที่ เป็นภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วยเหลือกิจกรรมของ
กองทุน ๓.๙๐ ๑.๐๐ มาก ๕ 

4. คณะกรรมกา รมีกา รประสาน งา นกับกลุ่ ม
เครือข่ายกองทุน เพ่ือแก้ไขปัญหาของสมาชิก ๔.๒๓ ๑.๐๗ มาก ๑ 

5. คณะกรรมการมีการประสานงานเ พ่ือสร้า ง
ควา มเข้ าใจ ในสมาชิ กกองทุน เพ่ือ ให้ง านที่
รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๓.๙๕ ๑.๐๐ มาก ๔ 

 รวม ๔.๐๙ .๙๘ มาก  

  
 จากตารางที่ ๔.๒๐ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  ด้านการประสานงาน (Coordinating) 
โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๙ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการมี
การประสานงานกับกลุ่มเครือข่ายกองทุน เพ่ือแก้ไขปัญหาของสมาชิก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๓ 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสอง คือ คณะกรรมการมีการประสานขอค าแนะน าและรับ
ข้อเสนอแนะจากสมาชิกของกองทุน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๐ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
อันดับสาม คือ คณะกรรมการและสมาชิกมีการประสานงานร่วมกับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๗ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสี่ คือ คณะกรรมการมีการประสานงาน
เพ่ือสร้างความเข้าใจในสมาชิกกองทุนเพ่ือให้งานที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๕ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และอันดับห้า คือ คณะกรรมการมีการ
ประสานให้ผู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วยเหลือกิจกรรมของกองทุนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๐ 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 



๑๙๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๑ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทฤษฎีการบริหารจัดการ   
กองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง      
ด้านการประเมินผลงาน (Evaluating) 

(n=๓๔๔) 

ข้อ ด้านการประเมินผลงาน (Evaluating) X  S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

อันดับ 

1, คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันน าผลจาก
การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือ
ประเมินคุณภาพ ๔.๓๒ ๐.๘๐ มาก ๔ 

2. คณะกรรมการและสมาชิกร่วมสรุปผลกา ร
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ พร้อม
ทั้ งน า ผ ลส รุ ป มา ปรั บป รุ ง แ ก้ ไข ให้ กา ร
บริหารงานมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ๔.๒๗ ๐.๗๘ มาก ๕ 

3. คณะกรรมการกองทุนน าข้อมูลที่ได้จากการ
ประเ มิน ไปวา งแผน พัฒนา งา น ด้า นกา ร
ประชาสัมพันธ์  ๔.๓๖ ๐.๘๔ มาก ๒ 

4. คณะกรรมการมีการตรวจสอบประเมินผลใน
การปฏิบัติงานตามแผนงาน ๔.๓๓ ๐.๗๙ มาก ๓ 

5. คณะกร รมกา ร ใช้ ร ะเบี ยบ  กฎหมา ย เป็ น
เครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุน เพ่ือสร้าง
ความม่ันใจให้กับสมาชิก ๔.๓๙ ๐.๘๑ มาก ๑ 

 รวม ๔.๓๓ ๐.๗๔ มาก  
  

 จากตารางที่ ๔.๒๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ด้านการประเมินผลงาน (Evaluating) 
โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๓ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการใช้
ระเบียบ กฎหมายเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุน เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับสมาชิก         
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๙ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  อันดับสอง คือ คณะกรรมการ
กองทุนน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปวางแผนพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์  มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๓๖ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสาม คือ คณะกรรมการมีการตรวจสอบ
ประเมินผลในการปฏิบัติงานตามแผนงาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๓ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก อันดับสี่ คือ คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันน าผลจากการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์ เพ่ือประเมินคุณภาพ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๒ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และ



๑๙๑ 
 

อันดับห้า คือ คณะกรรมการและสมาชิกร่วมสรุปผลการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ พร้อม
ทัง้น าผลสรุปมาปรับปรุงแก้ไขให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพในทุกด้าน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๒๗ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

ตอนท่ี ๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน 
 
ตารางท่ี ๔.๒๒  ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของความเข้มแข็งของ

เศรษฐกิจชุมชนโดยรวม 
(n=๓๔๔) 

ข้อ ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน
โดยรวม 

X  S.D. ระดับความ 
เข้มแข็งของ
เศรษฐกิจ
ชุมชน 

อันดับ 

๑. ส่งเสริมการขยายตัวของเครือข่าย
ชุมชน 

๔.๒๖ ๐.๕๔ มาก ๑ 

๒. ส่งเสริมศูนย์วิชาการแบบเบ็ดเสร็จ ๔.๒๗ ๐.๕๕ มาก ๒ 

๓. ส่งเสริมสื่อเพ่ือสังคมและเชื่อมต่อ
เครือข่ายเพ่ือการค้าขาย 

๔.๐๙ ๐.๔๘ มาก ๔ 

๔. ปรับวิธีการงบประมาณและต้ังกองทุน
เพ่ือชุมชน 

๔.๐๒ ๐.๘๘ มาก ๕ 

๕. การวิจัยและประเมินผล ๔.๑๑ ๐.๙๗ มาก ๓ 

 รวม ๔.๑๕ ๐.๖๙๐ มาก  

 
 จากตารางที่ ๔.๒๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๕ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง 
ด้านส่งเสริมการขยายตัวของเครือข่ายชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๖ ระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก อันดับสอง คือ ด้านส่งเสริมศูนย์วิชาการแบบเบ็ดเสร็จ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๗ ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสาม คือ  ด้านการวิจัยและประเมินผล  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๑๑ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสี่ คือ ด้าน ส่งเสริมสื่อเพ่ือสังคมและเชื่อมต่อ
เครือข่ายเพ่ือการค้าขาย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๙ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และอันดับ
ห้า คือ ด้านปรับวิธีการงบประมาณและต้ังกองทุนเพ่ือชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๒ ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 



๑๙๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๓  ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจ ชุมชนด้านส่งเสริมการขยายตัวของเครือข่ายชุมชน 

(n=๓๔๔) 

ข้อ ด้านส่งเสริมการขยายตัวของเครือข่ายชุมชน X  S.D. 

ระดับ
ความ

เข้มแข็ง
ของ

เศรษฐกิจ
ชุมชน 

อันดับ 

1. คณะกรรมการมีการสร้างแรงจูงใจ ให้สวัสดิการ
และผลตอบแทนที่ชัดเจน 

๔.๔๐ ๐.๖๗ มาก ๑ 

2. คณะกรรมการแนะน าวิธีแก้ปัญหาโดยการสร้าง
ศักยภาพของชุ มชนตามแนวคิดเศรษฐ กิจ
พอเพียง  

๔.๓๓ ๐.๖๕ มาก ๓ 

3. คณะกรรมการมีการกระตุ้นการประกอบอาชีพ
ให้แก่สมาชิกองทุนในชุมชน 

๓.๙๙ ๐.๖๙ มาก ๕ 

4. คณะกรรมการแนะน าให้ชาวบ้านรู้จักการออม
ทรัพย์ ขยันหม่ันเพียร และขวนขวายในการ
ประกอบสัมมาอาชีพ  

๔.๓๖ ๐.๖๖ มาก ๒ 

5. คณะกรรมการมีการกระตุ้นและช่วยตัดสินใจใน
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายในชุมชน 

๔.๒๓ ๐.๖๒ มาก ๔ 

 รวม ๔.๒๖ ๐.๕๔ มาก  

 
 จากตารางที่ ๔.๒๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ด้านส่งเสริมการขยายตัวของเครือข่ายชุมชน โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๖ 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการมีการสร้างแรงจูงใจ ให้สวัสดิการและ
ผลตอบแทนที่ชัดเจน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๐ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  อันดับสอง คือ 
คณะกรรมการแนะน าให้ชาวบ้านรู้จักการออมทรัพย์ ขยันหม่ันเพียร และขวนขวายในการประกอบ
สัมมาอาชีพ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ ากับ ๔.๓๖ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสาม คือ 
คณะกรรมการแนะน าวิธีแก้ปัญหาโดยการสร้างศักยภาพของชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสี่ คือ คณะกรรมการมีการกระตุ้นและช่วยตัดสินใจในการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายในชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๓ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
และอันดับห้า คือ คณะกรรมการมีการกระตุ้นการประกอบอาชีพให้แก่สมาชิกองทุนในชุมชน มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๙ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 



๑๙๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๔  ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจ ชุมชนด้านส่งเสริมศูนย์วิชาการแบบเบ็ดเสร็จ 

(n=๓๔๔) 

ข้อ ด้านส่งเสริมศูนย์วิชาการแบบเบ็ดเสร็จ X  S.D. 

ระดับ
ความ

เข้มแข็ง
ของ

เศรษฐกิจ
ชุมชน 

อันดับ 

1. คณะกรรมการจัดท าฐานข้อมูลสมาชิกให้ถูกต้อง
สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวิเคราะห์งานของ
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ๔.๒๕ ๐.๖๓ มาก ๔ 

2. คณะกรรมการสนับสนุนให้ชาวบ้านมีจิตใจร่วม
รักสามัคคี ช่วยเหลืออนุเคราะห์กันในชุมชน  ๔.๐๓ ๐.๗๒ มาก ๕ 

3. คณะกรรมการให้ค าแนะน าส่งเสริมกลุ่มองค์กร
เพ่ือสร้างฐานเศรษฐกิจแบบพอเพียง  ๔.๓๕ ๐.๗๑ มาก ๒ 

4. คณะกรรมการได้แนะน าส่งเสริมให้วัดเป็นแหล่ง
ศูนย์สาธิต ด้านการตลาดแก่ชาวบ้าน  ๔.๔๔ ๐.๖๗ มาก ๑ 

5. คณะกรรมการมีความเต็มใจให้ความช่วยเหลือ
ผู้รับบริการในการติดต่อประสานงานเก่ียวกับ
กองทุนสัจจะออมทรัพย์ ๔.๒๘ ๐.๖๔ มาก ๓ 

 รวม ๔.๒๗ ๐.๕๕ มาก  

 
 จากตารางที่ ๔.๒๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ด้านส่งเสริมศูนย์วิชาการแบบเบ็ดเสร็จ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๗ ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการได้แนะน าส่งเสริมให้วัดเป็นแหล่งศูนย์สาธิต 
ด้านการตลาดแก่ชาวบ้าน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๔ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสอง 
คือ คณะกรรมการให้ค าแนะน าส่งเสริมกลุ่มองค์กรเพ่ือสร้างฐานเศรษฐกิจแบบพอเพียง  มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๕ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสาม คือ คณะกรรมการมีความเต็มใจให้
ความช่วยเหลือผู้รับบริการในการติดต่อประสานงานเก่ียวกับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๒๘ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสี่ คือ คณะกรรมการจัดท าฐานข้อมูลสมาชิก
ให้ถูกต้องสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวิเคราะห์งานของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๒๕ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และอันดับห้า คือ คณะกรรมการสนับสนุนให้ชาวบ้านมี



๑๙๔ 
 

จิตใจร่วมรักสามัคคี ช่วยเหลืออนุเคราะห์กันในชุมชน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๓ ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
ตารางท่ี ๔.๒๕  ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของความเข้มแข็งของ

เศรษฐกิจชุมชนด้านส่งเสริมสื่อเพ่ือสังคมและเชื่อมต่อเครือข่ายเพ่ือการค้าขาย 
(n=๓๔๔) 

ข้อ 
ด้านส่งเสริมส่ือเพ่ือสังคมและเชื่อมต่อ

เครือข่ายเพ่ือการค้าขาย X  S.D. 

ระดับ
ความ

เข้มแข็ง
ของ

เศรษฐกิจ
ชุมชน 

อันดับ 

1. คณะกรรมการจัดบริการข่าวสาร สิ่งตีพิมพ์ 
ป้ายประกาศที่เป็นประโยชน์ ประชาสัมพันธ์
ให้แก่ชาวบ้าน  ๔.๑๕ ๐.๕๘ มาก ๓ 

2. คณะกรรมการส่งเสริมให้มีที่ อ่านหนังสือในวัด
หรือต้ังศูนย์การเรียนรู้ เป็ นแหล่งวิ ทยากา ร
เรียนรู้แก่ผู้สนใจในชุมชน ๓.๙๕ ๐.๔๘ มาก ๕ 

3. คณะกรรมการเผยแผ่ความรู้ให้ชาวบ้านได้รู้ คิด
และหาความเป็นจริงกลุ่มสัจจะออมทรัพย์  ๓.๙๖ ๐.๖๗ มาก ๔ 

4. คณะกรรมการจัดอบรบแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ร่วมกับชาวบ้ า นด้า นอง ค์ควา มรู้  แน ว คิด
เศรษฐกิจพอเพียง  ๔.๒๒ ๐.๖๒ มาก ๑ 

5. คณะกรรมการ ให้การสนับสนุนการเรียน รู้
เก่ียวกับโครงการ และอาชีพแก่ชาวชุมชน ๔.๑๗ ๐.๘๐ มาก ๒ 

 รวม ๔.๐๙ ๐.๔๘ มาก  

 
 จากตารางที่ ๔.๒๕ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ด้านส่งเสริมสื่อเพ่ือสังคมและเชื่อมต่อเครือข่ายเพ่ือการค้าขาย  โดยรวมมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๙ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการจัดอบรบแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ร่วมกับชาวบ้านด้านองค์ความรู้ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๒ 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสอง คือ คณะกรรมการให้การสนับสนุนการเรียนรู้ เก่ียวกับ
โครงการ และอาชีพแก่ชาวชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๗ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
อันดับสา ม คือ คณะกรรมกา รจัดบริ การ ข่าวสาร  สิ่ง ตีพิมพ์ ป้ายประกา ศที่เป็นประโยชน์ 
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ชาวบ้าน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๕ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับ



๑๙๕ 
 

สี่ คือ คณะกรรมการเผยแผ่ความรู้ให้ชาวบ้านได้รู้ คิดและหาความเป็นจริงกลุ่มสัจจะออมทรัพย์  มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๖ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และอันดับห้า คือ คณะกรรมการ
ส่งเสริมให้มีที่อ่านหนังสือในวัดหรือต้ังศูนย์การเรียนรู้เป็นแหล่งวิทยาการเรียนรู้แก่ผู้สนใจในชุมชน    
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๕ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
ตารางท่ี ๔.๒๖  ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของความเข้มแข็งของ

เศรษฐกิจชุมชนด้านปรับวิธีการงบประมาณและต้ังกองทุนเพ่ือชุมชน 
(n=๓๔๔) 

ข้อ 
ด้านปรับวิธีการงบประมาณ 
และต้ังกองทุนเพ่ือชุมชน X  S.D. 

ระดับ
ความ

เข้มแข็ง
ของ

เศรษฐกิจ
ชุมชน 

อันดับ 

1. คณะกรรมการด าเนินงานให้มีความคุ้มค่าเชิง
เศรษฐกิจและสังคม  ๔.๐๘ ๐.๙๕ มาก ๒ 

2. คณะกร รมการ มีระบบงบประมาณที่ มีควา ม
พร้อมสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๔.๐๐ ๑.๐๐ มาก ๔ 

3. คณ ะ ก ร ร มก า ร มี น โย บ า ย ก า ร ก า ห น ด
งบประมาณ อุปกรณ์ คน การจัดการที่จะปฏิบัติ 
ส าหรับโครงการระยะสั้น ระยะปานกลาง และ
ระยะยาว  ๔.๑๑ ๐.๙๕ มาก ๑ 

4. คณะกรรมการมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลการด าเนินการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์อย่างต่อเนื่อง  ๓.๘๕ ๐.๙๑ มาก ๕ 

5. คณะกรรมการมีการจัดสรรก าไรสร้างความพึง
พอใจให้แก่สมาชิก ๔.๐๕ ๑.๐๖ มาก ๓ 

 รวม ๔.๐๒ ๐.๘๘ มาก  

 
 จากตารางที่ ๔.๒๖ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ด้านปรับวิธีการงบประมาณและต้ังกองทุนเพ่ือชุมชน โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๐๒ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการมีนโยบายการก าหนดงบประมาณ 
อุปกรณ์ คน การจัดการที่จะปฏิบัติ ส าหรับโครงการระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว            
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๑ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  อันดับสอง คือ คณะกรรมการ
ด าเนินงานให้มีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๘ ระดับความคิดเห็นอยู่



๑๙๖ 
 

ในระดับมาก อันดับสาม คือ คณะกรรมการมีการจัดสรรก าไรสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิก  มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๕ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสี่ คือ คณะกรรมการมีระบบ
งบประมาณที่มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้อย่า งมีประสิทธิภาพ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๐ 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และอันดับห้า คือ คณะกรรมการมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลการด าเนินการกองทุนสัจจะออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๕ 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
ตารางท่ี ๔.๒๗  ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของความเข้มแข็งของ

เศรษฐกิจชุมชนด้านการวิจัยและประเมินผล 
(n=๓๔๔) 

ข้อ ด้านการวิจัยและประเมินผล X  S.D. 

ระดับ
ความ

เข้มแข็ง
ของ

เศรษฐกิจ
ชุมชน 

อันดับ 

1. คณะกรรมการมีการควบคุมและประเมินผลการ
ท างาน ๔.๐๘ ๑.๐๙ มาก ๔ 

2. คณะกรรมการก าหนดความเชื่อมโยงระหว่าง
กลยุ ทธ์ ระดับแผนงาน วัตถุป ระสง ค์ และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จอย่างชัดเจน  ๔.๐๐ ๐.๙๙ มาก ๕ 

3. คณะกรรมการมีการทบทวน ปรับปรุง กา ร
บริ ห า ร งา น กอง ทุ นสั จ จ ะอ อมทรั พย์ ใ ห้
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน  ๔.๐๙ ๑.๐๖ มาก ๓ 

4. คณะกรรมการมีการรายงานผลการรับฝากเงิน
ของกองทุ นสัจ จ ะออมทรัพย์ ต่อที่ป ร ะชุ ม
คณะกรรมการทุกๆ เดือน ๔.๑๘ ๑.๑๓ มาก ๒ 

5. คณะกร รมกา รและเจ้ า หน้ า ที่ปฏิ บั ติตา ม
ระเบียบในการบริ หารบุ คคล เช่น มีเกณฑ์
ปร ะเ มินผลงาน เพ่ือวัดผลกา รท า งา นของ
เจ้าหน้าที่ ๔.๒๐ ๑.๐๒ มาก ๑ 

 รวม ๔.๑๑ ๐.๙๗ มาก  

 
 จากตารางที่ ๔.๒๗ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ด้านการวิจัยและประเมินผล โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๑ ระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไป



๑๙๗ 
 

หาน้อย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบในการบริหารบุคคล เช่น     
มีเกณฑ์ประเมินผลงานเพ่ือวัดผลการท างานของเจ้าหน้าที่ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๐ ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสอง คือ คณะกรรมการมีการรายงานผลการรับฝากเงินของกองทุน
สัจจะออมทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุกๆ เดือน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๘ ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสาม คือ คณะกรรมการมีการทบทวน ปรับปรุง การบริหารงานกองทุน
สัจจะออมทรัพย์ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๙ ระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก อันดับสี่ คือ คณะกรรมการมีการควบคุมและประเมินผลการท างาน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๐๘ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และอันดับห้า คือ คณะกรรมการก าหนดความเชื่อมโยง
ระหว่างกลยุทธ์ระดับแผนงาน วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดความส าเร็จอย่างชัดเจน  มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๐๐ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 
ตอนท่ี ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบสอบถามเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการตามหลักทิฏฐ
ธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ คือ ธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน  
 
ตารางท่ี ๔.๒๘ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของการบริหารจัดการตาม

หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ คือ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน โดยรวม  
(n=๓๔๔) 

ข้อ 
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ 

คือ ธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน
โดยรวม 

X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

๑. อุฎฐานสัมปทา ขยันหม่ันเพียร ๔.๓๓ ๐.๘๓ มาก ๒ 

๒. อารักขสัมปทา คุ้มครองรักษาทรัพย์ ๓.๙๓ ๑.๑๑ มาก ๔ 

๓. กัลยาณมิตตตา คบคนดีเป็นมิตร ๔.๑๑ ๑.๐๑ มาก ๓ 

๔. สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแต่พอดี ๔.๖๓ ๐.๗๖ มากที่สุด ๑ 

 รวม ๔.๒๕ ๐.๙๓ มาก  

 
 จากตารางที่ ๔.๒๘ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการตาม
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ คือ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๒๕ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าระดับความคิดเห็นมาก
ที่สุด ๑ ด้าน และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ๓ ด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง สมชี
วิตา เลี้ยงชีวิตแต่พอดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๓ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับ
สอง คือ อุฎฐานสัมปทา ขยันหม่ันเพียร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๓ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก อันดับสาม คือ กัลยาณมิตตตา คบคนดีเป็นมิตร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๑ ระดับความคิดเห็น



๑๙๘ 
 

อยู่ในระดับมาก อันดับสี่ คือ อารักขสัมปทา คุ้มครองรักษาทรัพย์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๙ ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
ตารางท่ี ๔.๒๙  ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของหลักทิฏฐธัมมิกัตถ   

ประโยชน์  ๔ คือ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจ จุบัน ด้าน อุฎฐานสั มปทา 
ขยันหม่ันเพียร 

(n=๓๔๔) 

ข้อ ด้านอุฎฐานสัมปทา ขยันหมั่นเพียร X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

1. คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนมี 
ความขยันหม่ันเพียรในการด าเนินงาน ๔.๔๑ ๐.๙๑ มาก ๒ 

2. คณะกรรมการมีการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ  
อยู่ตลอดเวลา ๔.๐๕ ๐.๗๙ มาก ๕ 

3. คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อภาระ 
หน้าที่ท่ีได้รับหมอบหมาย ๔.๓๙ ๐.๙๑ มาก ๓ 

4. คณะกรรมการท างานอย่างมีเป้าหมาย  
และต้ังใจท าสุดความสามารถของตน ๔.๔๕ ๐.๙๑ มาก ๑ 

5. คณะกรรมการส่ง เสริมให้ สมาชิกลงมือออม 
มากกว่าการให้สิ่งศักด์ิสิทธ์ิดลบันดาลให้ ๔.๓๗ ๐.๘๗ มาก ๔ 

 รวม ๔.๓๓ ๐.๘๓ มาก  

 
 จากตารางที่ ๔.๒๙ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการตาม
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์  ๔ คือ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน  ด้านอุฎฐานสัมปทา 
ขยันหม่ันเพียร โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๓ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง 
คณะกรรมการท างานอย่างมีเป้าหมายและต้ังใจท าสุดความสามารถของตน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๔๕ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับสอง คือ  คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนมี
ความขยันหม่ันเพียรในการด าเนินงาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๑ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก อันดับสาม คือ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับหมอบหมาย  มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๙ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสี่ คือ คณะกรรมการส่งเสริมให้สมาชิก
ลงมือออม มากกว่าการให้สิ่งศักด์ิสิทธ์ิดลบันดาลให้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๗ ระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 
 
 
 



๑๙๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๐  ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของหลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ ๔ คือ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบันด้านอารักขสัมปทา คุ้มครอง
รักษาทรัพย์ 

(n=๓๔๔) 

ข้อ ด้านอารักขสัมปทา คุ้มครองรักษาทรัพย์ X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

1. คณะกรรมการรู้จักวิธีบริหารจัดการทรัพย์สิน
เงินทองที่เข้ามาภายในกองทุน  ๔.๑๑ ๑.๑๙ มาก ๑ 

2. คณะกรรมการมีการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีเหตุ
มีผล ๔.๐๑ ๑.๑๕ มาก ๒ 

3. คณะกรรมการส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักเก็บเล็ก
ผสมน้อยให้  มากขึ้น ๓.๘๖ ๑.๑๘ มาก ๓ 

4. คณะกรรมการรักษาภาระหน้าที่การงานมิให้
เสื่อมเสีย ปร ะพฤติตนเป็นแบบอย่า งที่ ดี มี
ความซ้ือสัตย์สุจริต ๓.๘๕ ๑.๑๘ มาก ๔ 

5. คณะกรรมการมีการควบคุม บริหารการเงินให้มี
ความม่ันคง ปลอดภัย ปราศจากช่องในการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ๓.๘๑ ๑.๓๖ มาก ๕ 

 รวม ๓.๙๓ ๑.๑๑ มาก  

 
 จากตารางที่ ๔.๓๐ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการตาม
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ คือ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน ด้านอารักขสัมปทา คุ้มครอง
รักษาทรัพย์โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๓ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ  เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ ง 
คณะกรรมการรู้จักวิธีบริหารจัดการทรัพย์สินเงินทองที่เข้ามาภายในกองทุน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๑๑ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับสอง คือ คณะกรรมการมีการบริหารค่าใช้จ่าย
อย่างมีเหตุมีผล มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๑ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสาม คือ 
คณะกรรมการส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยให้มากขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓. ๘๖ ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสี่ คือคณะกรรมการรักษาภาระหน้าที่การงานมิให้เสื่อมเสีย 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความซ้ือสัตย์สุจริต มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๕ ระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก อันดับที่ ๕ คณะกรรมการมีการควบคุม บริหารการเงินให้มีความม่ันคง ปลอดภัย 
ปราศจากช่องในการทุจริตคอร์รัปชั่น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๑ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
ตามล าดับ 
 
 



๒๐๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๑ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของหลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ ๔ คือ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบันด้านกัลยาณมิตตตา คบคนดี
เป็นมิตร 

(n=๓๔๔) 

ข้อ ด้าน กัลยาณมิตตตา คบคนดีเป็นมิตร X  S.D. 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

อันดับ 

1. คณะกรรมการส่งเสริมให้สมาชิกเลือกคบคนดีมี
ศีลธรรม ๔.๒๒ ๑.๐๕ มาก ๒ 

2. คณะกรรมการมีการร่วมทุกข์ ร่วมสุข ร่วมแก้ไข
ปัญหากับมวลสมาชิก  ๔.๒๑ ๑.๑๐ มาก ๓ 

3. คณะกร รมกา รยกย่ องคนที่ คว ร ยอกย่ อง 
สรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญ และส่งเสริมคนที่
เป็นปราชญ์ชาวบ้านเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี ๓.๙๘ ๑.๐๔ มาก ๔ 

4. คณะกร รมกา รส่ ง เ สริ มให้ สมา ชิ กคบ กั บ
กัลยาณมิตรที่ไม่ชักชวนไปในทางที่เสื่อมเสีย ๔.๒๖ ๑.๑๔ มาก ๑ 

5. คณะกรรมการแนะน าพร่ าสอนตักเตือนมวล
สมาชิกไม่ให้ท าความชั่ว ท าแต่ความดี ๓.๙๐ ๑.๑๘ มาก ๕ 

 รวม ๔.๑๑ ๑.๐๑ มาก  

 
 จากตารางที่ ๔.๓๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการตาม
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ คือ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน ด้านกัลยาณมิตตตา คบคนดี
เป็นมิตร โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๑ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ  เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ ง 
คณะกรรมการส่งเสริมให้สมาชิกคบกับกัลยาณมิตรที่ไม่ชักชวนไปในทางที่เสื่อมเสีย มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๑๑ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับสอง คือ คณะกรรมการส่งเสริมให้
สมาชิกเลือกคบคนดีมีศีลธรรม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๒ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
อันดับสาม คือ คณะกรรมการมีการร่วมทุกข์ ร่วมสุข ร่วมแก้ไขปัญหากับมวลสมาชิก  มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๒๑ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสี่ คือคณะกรรมการยกย่องคนที่ควรยอกย่อง 
สรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญ และส่งเสริมคนที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ ดี  มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๘ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับที่ ๕ คณะกรรมการแนะน าพร่ าสอน
ตักเตือนมวลสมาชิกไม่ให้ท าความชั่ว ท าแต่ความดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๐ตามล าดับ 
 
 
 



๒๐๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๒  ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของหลักทิฏฐธัมมิกัตถ   
ประโยชน์ ๔ คือ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน  ด้านสมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแต่
พอดี 

(n=๓๔๔) 

ข้อ ด้านสมชีวิตา เล้ียงชีวิตแต่พอดี X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

1. คณะกรรมการส่งเสริมให้สมาชิกใช้ทรัพย์ให้
เป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิตอย่างถูกต้อง ๔.๖๙ ๐.๖๔ มากที่สุด ๒ 

2. คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมการใช้จ่ายให้
เป็นไปพอเหมาะพอเพียง ๔.๗๐ ๐.๖๔ มากที่สุด ๑ 

3. คณะกรรมการส่งเสริมให้สมาชิกมีความสุขตาม
ก าลังทรัพย์ที่หามาได้ ๔.๖๕ ๒.๓๐ มากที่สุด ๓ 

4. คณะกรรมการสนับสนุนการท างานเลี้ยงชีพโดย
ความชอบธรรม ๔.๖๑ ๐.๖๖ มากที่สุด ๔ 

5. คณะกรรมการส่งเสริมการเก็บออมรักษาทรัพย์
ไว้เพ่ือประโยชน์ในกาลภายหน้า ๔.๔๘ ๐.๗๓ มาก ๕ 

 รวม ๔.๖๓ ๐.๗๖ มากท่ีสุด  

 
 จากตารางที่ ๔.๓๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการตามของ
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ คือ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน  ด้านสมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแต่
พอดีโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๓ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ๔ ข้อ และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ๑ ข้อ 
เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไป
พอเหมาะพอเพียง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๐ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  อันดับสอง 
คือ คณะกรรมการส่งเสริมให้สมาชิกใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิตอย่างถูกต้อง  มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๙ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับสาม คือ คณะกรรมการส่งเสริมให้
สมาชิกมีความสุขตามก าลังทรัพย์ที่หามาได้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔. ๖๕ ระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด อันดับสี่ คณะกรรมการสนับสนุนการท างานเลี้ยงชีพโดยความชอบธรรม มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๑ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับที่ ๕ คณะกรรมการส่งเสริมการ
เก็บออมรักษาทรัพย์ไว้เพ่ือประโยชน์ในกาลภายหน้า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๘ ระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 
 
 
 



๒๐๒ 
 

ตอนท่ี ๕ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการตามหลักฆราวาสธรรม  ๔ 
คือ ธรรมส าหรับฆราวาส  
 

ตารางท่ี ๔.๓๓ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของการบริหารจัดการตาม
หลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมส าหรับฆราวาส โดยรวม 

(n=๓๔๔) 

ข้อ 
หลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมส าหรับ 

ฆราวาสโดยรวม X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

1. สัจจะ มีความจริงใจ ๔.๖๕ ๐.๘๕ มากที่สุด ๑ 
2. ทมะ ฝึกฝน ๔.๖๔ ๐.๙๗ มากที่สุด ๒ 
3. ขันติ มีความอดทน ๔.๖๑ ๐.๙๐ มากที่สุด ๓ 
4. จาคะ มีความเสียสละ ๔.๐๓ ๐.๗๓ มาก ๔ 

 รวม ๔.๔๘ ๐.๘๖ มากท่ีสุด  
         
 

 จากตารางที่ ๔.๓๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับของการบริหารจัดการตาม
หลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมส าหรับฆราวาส โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๘ ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ๓ ข้อ 
และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ๑ ข้อ เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง ด้านสัจจะ มีความ
จริงใจ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับสอง คือ ด้านทมะ ฝึกฝน ระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด อันดับสาม คือ ด้านขันติ มีความอดทน  ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
อันดับสี่ จาคะ มีความเสียสละ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๔ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของการบริหารจัดการตาม
หลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมส าหรับฆราวาส ด้านสัจจะ มีความจริงใจ 

(n=๓๔๔) 

ข้อ ด้านสัจจะ มีความจริงใจ X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

1. 
คณะกรรมการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ ๔.๗๑ ๐.๘๕ มากที่สุด ๒ 

2. 
คณะกรรมการมีความซ่ือตรง ซ่ือสัตย์ต่อสมาชิก
กองทุน ๔.๗๒ ๐.๘๕ มากที่สุด ๑ 

3. 
คณะกรรมการมีความจริงใจที่จะช่วยเหลือ
สมาชิกกองทุนเต็มศักยภาพของตน ๔.๕๔ ๐.๙๙ มากที่สุด ๕ 

  



๒๐๓ 
 

4. 
คณะกรรมการให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับกองทุน
ที่เป็นจริงเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ๔.๖๑ ๐.๘๗ มากที่สุด ๔ 

5. 
คณะกรรมการบริการสมาชิกด้วยความเสมอ
ภาคไม่เลือกปฏิบัติ ๔.๖๖ ๐.๘๖ มากที่สุด ๓ 

 รวม ๔.๖๕ ๐.๘๕ มากท่ีสุด  

 
 จากตารางที่ ๔.๓๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับของการบริหารจัดการตาม
หลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมส าหรับฆราวาสด้านสัจจะ มีความจริงใจมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๕ 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการมีความซ่ือตรง ซ่ือสัตย์ต่อ
สมาชิกกองทุน ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับสอง คือ คณะกรรมการปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ อันดับสาม คือ คณะกรรมการบริการสมาชิกด้วยความเสมอภาค 
ไม่เลือกปฏิบัติ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับสี่  คณะกรรมการให้ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับกองทุนที่เป็นจริงเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับ
ที่ห้า คือ คณะกรรมการมีความจริงใจที่จะช่วยเหลือสมาชิกกองทุนเต็มศักยภาพของตน ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ 
ตารางท่ี ๔.๓๕ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของการบริหารจัดการตาม

หลัก   ฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมส าหรับฆราวาส ด้านทมะ ฝึกฝน 
(n=๓๔๔) 

ข ้อ ด้านทมะ ฝึกฝน X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

1. คณะกร รมกา รปฏิบั ติงา นอย่า งมีสติ  ไ ม่ใช้
อารมณ์ในการแก้ไขปัญหา ๔.๖๖ ๐.๙๗ มากที่สุด ๓ 

2. คณะกรรมการมีการประชุมสัมมนา ในเรื่องการ
ออมทรัพย์เป็นประจ า ๔.๖๖ ๐.๙๗ มากที่สุด ๒ 

3. คณะกรรมการปฏิบัติต่อสมาชิกด้วยความเป็น
กัลยาณมิตร ๔.๖๐ ๐.๙๘ มากที่สุด ๕ 

4. คณะกรรมการส่งเสริมการใช้ชีวิตความเป็นอยู่
อย่างพอเพียง ๔.๖๒ ๐.๙๘ มากที่สุด ๔ 

5. คณะกรรมการส่งเสริมให้มีความเสียสละต่อ
ส่วนรวม ๔.๖๗ ๐.๙๘ มากที่สุด ๑ 

 รวม ๔.๖๔ ๐.๙๗ มากท่ีสุด  

 
 จากตารางที่ ๔.๓๕ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับของการบริหารจัดการตาม
หลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมส าหรับฆราวาส ด้านทมะ ฝึกฝน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๔ ระดับ

ตารางท่ี ๔.๓๔ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการบริหารจัดการตาม
หลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมส าหรับฆราวาส ด้านสัจจะ มีความจริงใจ (ต่อ) 
 



๒๐๔ 
 

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการส่งเสริมให้มีความเสียสละต่อ
ส่วนรวม ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับสอง คือ คณะกรรมการมีการประชุมสัมมนา 
ในเรื่องการออมทรัพย์เป็นประจ า อันดับสาม คือ คณะกรรมการส่งเสริมการใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่าง
พอเพียง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับสี่ คือ คณะกรรมการส่งเสริมการใช้ชีวิตความ
เป็นอยู่อย่างพอเพียง อันดับห้า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด   คณะกรรมการปฏิบัติต่อ
สมาชิกด้วยความเป็นกัลยาณมิตร ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ 
ตารางท่ี ๔.๓๖ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของการบริหารจัดการตาม

หลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมส าหรับฆราวาส ด้านขันติ มีความอดทน 
(n=๓๔๔) 

ข้อ ด้านขันติ มีความอดทน X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

1. คณะกรรมการมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานอย่างสุด
ความสามารถ ๔.๖๕ ๐.๙๗ มากที่สุด ๓ 

2. คณะกรรมการท า งานที่ ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จ แม้จะมีอุปสรรค ๔.๖๖ ๐.๙๗ มากที่สุด ๒ 

3. คณะกรรมการยึดม่ันในนโยบายของกลุ่มสัจจะ
ออมทรัพย์อย่างแน่วแน่ ๔.๖๘ ๐.๙๗ มากที่สุด ๑ 

4. คณะกรรมการมีความอดทนอดกลั้นไม่ประพฤติ
ตนเสื่อมเสีย ๔.๖๐ ๐.๙๘ มากที่สุด ๔ 

5. คณะกรรมการมีความพยายามแก้ไขปัญหาด้วย
ความอดทน ๔.๔๖ ๐.๙๙ มาก ๕ 

 รวม ๔.๖๑ ๐.๙๐ มากท่ีสุด  

 
 จากตารางที่ ๔.๓๖ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับของการบริหารจัดการตาม
หลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมส าหรับฆราวาสด้านขันติ มีความอดทน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๑ 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการยึดม่ันในนโยบายของกลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์อย่างแน่วแน่ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับสอง คือ  คณะกรรมการ
ท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ แม้จะมีอุปสรรค ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  อันดับ
สาม คือ คณะกรรมการมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด อันดับสี่ คณะกรรมการมีความอดทนอดกลั้นไม่ประพฤติตนเสื่อมเสีย  ระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด และอันดับห้า คือ คณะกรรมการมีความพยายามแก้ไขปัญหาด้วยความอดทน 
ตามล าดับ 
 



๒๐๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๗ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ของการบริหารจัดการตามหลัก   
ฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมส าหรับฆราวาส ด้านจาคะ มีความเสียสละ 

(n=๓๔๔) 

ข้อ ด้านจาคะ มีความเสียสละ X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

1. คณะกรรมการมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อสมาชิก
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ในชุมชน ๔.๐๙ ๐.๘๑ มาก ๒ 

2. คณะกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่าง
สม่ าเสมอ ๔.๐๓ ๐.๘๙ มาก ๔ 

3. คณะกร รมกา ร เพีย รพยายา มสร้า งควา ม
สมานฉันท์ให้แก่คนในชุมชน ๔.๑๒ ๐.๘๕ มาก ๑ 

4. คณะกรรมการช่วยเหลือเก้ือกูลเพ่ือนร่วมงาน
อย่างเต็มใจ ๓.๘๘ ๐.๘๗ มาก ๕ 

5. คณะกรรมการพร้อมอุทิศตน เพ่ือประโยชน์
เก้ือกูลและความสุขของส่วนรวม ๔.๐๕ ๑.๐๖ มาก ๓ 

 รวม ๔.๐๓ ๐.๗๓ มาก  

 
 จากตารางที่ ๔.๓๗ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับของการบริหารจัดการตาม
หลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมส าหรับฆราวาส ด้านจาคะ มีความเสียสละโดยรวม มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๐๓ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากเรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการเพียรพยายามสร้าง
ความสมานฉันท์ให้แก่คนในชุมชน ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสอง คือ คณะกรรมการมี
น้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ในชุมชน  ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
อันดับสาม คือ คณะกรรมการพร้อมอุทิศตน เพ่ือประโยชน์เก้ือกูลและความสุขของส่วนรวม  ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสี่ คณะกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างสม่ าเสมอ ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และอันดับห้า คือ คณะกรรมการช่วยเหลือเก้ือกูลเพ่ือนร่ วมงานอย่าง
เต็มใจ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๘ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่ มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จ าแนกตามเพศ 

(n=๓๔๔) 

เพศ n X  S.D. t Sig. 
ชาย ๙๗ ๔.๐๕ .๖๑๖ -๒.๑๒๒ ๐.๐๓๕* 
หญิง ๒๔๗ ๔.๑๖ .๓๐๓   
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
  จากตารางที่ ๔.๓๘ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่ มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ 
Independent Sample t-test ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับความเชื่อม่ัน ๙๕% ผลการทดสอบ 
พบว่า ค่า P-value มีค่าเท่ากับ ๐.๐๓๕ ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า ๐.๐๕ นั่นคือ แสดงว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ 
๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐาน H1 คือ เพศที่แตกต่างกัน ให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่ มีผลต่อการบริหาร

จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง แตกต่างกัน 
ตารางท่ี ๔.๓๙ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่ มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม

ทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จ าแนกตามอายุ 
(n=๓๔๔) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม .๘๒๔ ๔ .๒๐๖ ๑.๑๘๓ ๐.๓๑๘ 
ภายในกลุ่ม ๕๙.๐๑๓ ๓๓๙ .๑๗๔   

รวม ๕๙.๘๓๗ ๓๔๓    

 

 จากตารางที่ ๔.๓๙ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่ มีผลต่อการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จ าแนก
ตามอายุโดยใช้สถิติแบบ One-way ANOVA F-test ในการทดสอบที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕ พบว่า  
ค่า P-value เท่ากับ ๐.๓๑๘ ซ่ึงมากกว่า ๐.๐๕ นั่นคือ สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก H1 หมาย  

ความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุที่แตกต่างกันให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะ
ออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองไม่แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 



๒๐๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๔๐ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่ มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 

(n=๓๔๔) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม .๒๖๕ ๔ .๐๖๖ .๓๗๗ ๐.๘๒๕ 
ภายในกลุ่ม ๕๙.๕๗๒ ๓๓๙ .๑๗๖   

รวม ๕๙.๘๓๗ ๓๔๓    

 
 จากตารางที่ ๔.๔๐ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่ มีผลต่อการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จ าแนก
ตามอายุโดยใช้สถิติแบบ One-way ANOVA F-test ในการทดสอบที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕ พบว่า  
ค่า P-value เท่ากับ ๐.๘๒๕ ซ่ึงมากกว่า ๐.๐๕ นั่นคือ สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก H1 หมายความ

ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุที่แตกต่างกันให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี ๔.๔๑ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่ มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม

ทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จ าแนกตามความ
เก่ียวข้องกับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ 

(n=๓๔๔) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๖๐๕ ๓ .๕๓๕ ๓.๑๒๔ ๐.๐๒๖* 
ภายในกลุ่ม ๕๘.๒๓๒ ๓๔๐ .๑๗๑   

รวม ๕๙.๘๓๗ ๓๔๓    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

 จากตารางที่ ๔.๔๑ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่ มีผลต่อการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จ าแนก
ตามความเก่ียวข้องกับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ โดยใช้สถิติแบบ One-way ANOVA F-test ในการ
ทดสอบที่ระดับนัยส าคัญ ๐.๐๕ พบว่า ค่า P-value เท่ากับ ๐.๐๒๖ ซ่ึงน้อยกว่า ๐.๐๕ นั่นคือ 
สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความเก่ียวข้องกับกองทุน

สัจจะออมทรัพย์ที่แตกต่างกันให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง แตกต่างกัน 



๒๐๘ 
 

X

ดังนั้น จึงต้องน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้การทดสอบแบบ 
Least Significant Difference (LS.D.) เพ่ือหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ ๐.๐๕ ดังตารางที่ ๔.๓๐ 

 

ตารางท่ี ๔.๔๒ เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างความเก่ียวข้องกับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ 
กับปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดระยอง  

(n=๓๔๔) 

ความเก่ียวข้องกับกองทุน
สัจจะออมทรัพย์ 

 
ผู้บริหาร พนักงาน 

สมาชิก
กองทุน 

อ่ืนๆ 

๔.๐๔ ๔.๐๑ ๔.๑๘ ๔.๑๑ 

ผู้บริหาร ๔.๐๔ - .๐๒ -.๑๔ -.๐๗ 
พนักงาน ๔.๐๑  - -.๑๖* -.๐๙ 
สมาชิกกองทุน ๔.๑๘   - .๐๗ 
อ่ืน ๆ ๔.๑๑    - 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๔๒ ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ LS.D. ที่ระดับนัยส าคัญ  ๐.๐๕ พบว่า  กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความเก่ียวข้องกับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ให้ความส าคัญกับปัจจัยที่ มีผลต่อการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง แตกต่างกันมี 
ดังนี้ คือ 
 กลุ่มที่มีความเก่ียวข้องกับกองทุนสัจจะออมทรัพย์พนักงานจะแตกต่างกับกลุ่มที่ มีความ
เก่ียวข้องกับกองทุนสัจจะออมทรัพย์สมาชิกกองทุน 
 กลุ่มที่มีความเก่ียวข้องกับกองทุนสัจจะออมทรัพย์สมาชิกกองทุนจะแตกต่างกับกลุ่มที่ มีความ
เก่ียวข้องกับกองทุนสัจจะออมทรัพย์พนักงาน 
  

ตารางท่ี ๔.๔๓  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จ าแนกตามรายได้  
ต่อเดือน 

(n=๓๔๔) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม ๓.๔๑๓ ๓ ๑.๑๓๘ ๖.๘๕๖ .๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๕๖.๔๒๔ ๓๔๐ .๑๖๖   

รวม ๕๙.๘๓๗ ๓๔๓    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 



๒๐๙ 
 

 

 จากตารางที่ ๔.๔๓ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่ มีผลต่อการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จ าแนก
ตามรายได้ต่อเดือนโดยใช้สถิติแบบ One-way ANOVA F-test ในการทดสอบที่ระดับนัยส าคัญ 
๐.๐๕ พบว่า ค่า P-value เท่ากับ ๐.๐๐ ซ่ึงน้อยกว่า ๐.๐๕ นั่นคือ สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 
หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันให้ความส าคัญต่อการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง แตกต่างกัน 
 ดังนั้น จึงต้องน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้การทดสอบแบบ 
Least Significant Difference (LS.D.) เพ่ือหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ ๐.๐๕ ดังตารางที่ ๔.๓๑ 
ตารางท่ี ๔.๔๔  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน   

ต่อการให้ความส าคัญปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือ
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดระยอง  

(n=๓๔๔) 

รายได้ต่อเดือน  

๕,๐๐๐-
๑๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๐,๐๐๑-
๒๐,๐๐๐ 

บาท 

๒๐,๐๐๑-
๓๐,๐๐๐ 

บาท 

๓๐,๐๐๐๑ บาท
ขึ้นไป 

๔.๐๙ ๔.๒๓ ๓.๙๐ ๔.๑๖ 

๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท ๔.๐๙ - -.๑๔* .๑๘* -.๐๗ 
๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท ๔.๒๓  - .๓๓* .๐๗ 
๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท ๓.๙๐   - -.๒๖* 
๓๐,๐๐๐๑ บาทขึ้นไป ๔.๑๖    - 

  *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 
 จากตารางที่ ๔.๔๔  การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ระหว่างรายได้ต่อเดือน 
กับปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนใน
จังหวัดระยอง   พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๕ มี ๔  คู่คือ  
 ๑. ระหว่างกลุ่มที่ มีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท  กับกลุ่มที่ มีรายได้ต่อเดือน
๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท หมายความว่า กลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท จะมีค่าเฉลี่ย
การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดระยอง    
อยู่ในระดับน้อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือน๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. ระหว่างกลุ่มที่ มีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท  กับกลุ่มที่ มีรายได้ต่อเดือน
๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท หมายความว่า กลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท จะมีค่าเฉลี่ย
การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดระยอง   
อยู่ในระดับมากกว่ากลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท  

X



๒๑๐ 
 

 ๓. ระหว่างกลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท กับกลุ่มที่ มีรายได้ต่อเดือน 
๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท หมายความว่า กลุ่มที่ มีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท จะมี
ค่าเฉลี่ยการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัด
ระยอง อยู่ในระดับมากกว่ากลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท 

๔. ระหว่างกลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท  กับกลุ่มที่ มีรายได้ต่อเดือน 
๓๐,๐๐๐๑ บาทขึ้นไป หมายความว่า กลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท จะมีค่าเฉลี่ย
การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดระยอง    
อยู่ในระดับน้อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือน ๓๐,๐๐๐๑ บาทขึ้นไป 
ตารางท่ี ๔.๔๕ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่ มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม

ทรัพย์ เพ่ือควา มเข้ มแข็ งของเศรษฐ กิจชุ มชน  ในจังหวัดร ะยอง จ าแนกตา ม 
ระยะเวลาของการเป็นสมาชิก 

(n=๓๔๔) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม .๔๖๐ ๔ .๑๑๕ .๖๕๖ .๖๒๓ 
ภายในกลุ่ม ๕๙.๓๗๗ ๓๓๙ .๑๗๕   

รวม ๕๙.๘๓๗ ๓๔๓    

 
 จากตารางที่ ๔.๔๕ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่ มีผลต่อการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จ าแนก
ตามระยะเวลาของการเป็นสมาชิก โดยใช้สถิติแบบ One-way ANOVA F-test ในการทดสอบที่ระดับ
นัยส าคัญ ๐.๐๕ พบว่า ค่า P-value เท่ากับ ๐.๖๒๓ ซ่ึงมากกว่า ๐.๐๕ นั่นคือ สามารถปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก H1 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาของการเป็นสมาชิกที่แตกต่างกัน

ให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน   
ในจังหวัดระยองแตกต่างกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๔๖  ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่ มีผลต่อการบริหาร      
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัด
ระยอง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ตามสมมติฐานที่ ๑-๖  

(n=๓๔๔) 

สมมติฐาน ตัวแปรทดสอบ t F sig 
ผลการศึกษา 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
๑. เพศ -๒.๑๒๒  ๐.๐๓๕*   

๒. อายุ  ๑.๑๘๓ ๐.๓๑๘   

๓. ระดับการศึกษา  .๓๗๗ ๐.๘๒๕   

๔. ความเก่ียวข้องกับ
กองทุนสัจจะออมทรัพย์ 

 
๓.๑๒๔ ๐.๐๒๖* 

 
 

๕. รายได้ต่อเดือน  ๖.๘๕๖ .๐๐๐   

๖ ระยะเวลาของการเป็น
สมาชิก 

 
.๖๕๖ .๖๒๓   

 
 

 จากตารางที่ ๔.๔๖ สรุปได้ว่า ประชาชนที่มีเพศ  ความเก่ียวข้องกับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ 
รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จึงยอมรับ
สมมติฐาน ส่วนประชาชนที่มี อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาของการเป็นสมาชิกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ใน
จังหวัดระยอง โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐาน  เม่ือผลการ
ทดสอบสมมติฐานสรุปว่ามีรายด้านบางตัวของปัจจัยความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน มีผลต่อการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  ผู้วิจัย
จึงได้ท าการทดสอบความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ดังตารางที่ ๔.๓๕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๔๗ ค่าสัมประสิทธ์การถดถอยต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 

(n=๓๔๔) 

 

 
B 

ค่า
สัมประสิทธ์ิ
การถดถอย

คะแนน
มาตรฐาน (β) 

 
ล าดับท่ี 

 
t 

 
Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) ๑.๗๗๕   ๑๒.๐๖๕* ๐.๐๐๐ 
๑. ด้านส่งเสริมการขยายตัว
ของเครือข่ายชุมชน -.๑๖๔ -.๒๑๕ ๕ -๑.๘๙๕ ๐.๐๕๙ 
๒. ด้านส่งเสริมศูนย์วิชาการ 
แบบเบ็ดเสร็จ .๕๐๔ .๖๖๘ ๑ ๗.๐๓๒* ๐.๐๐๐ 
๓. ด้านส่งเสริมสื่อเพ่ือสังคม 
และเชื่อมต่อ เครื อข่า ย เ พ่ือ
การค้าขาย .๒๓๗ .๒๗๗ ๒ ๓.๗๕๘* ๐.๐๐๐ 
๔. ด้านปรับวิธีการงบประมาณ 
และต้ังกองทุนเพ่ือชุมชน -.๐๐๕ -.๐๑๑ ๓ -.๒๒๘ ๐.๘๒๐ 
๕. ด้านการวิจัยและ
ประเมินผล -.๐๑๑ -.๐๒๕ ๔ -.๕๐๙ ๐.๖๑๑ 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางที่ ๔.๔๗ แสดงการสร้างสมการถดถอยเพ่ือพยากรณ์การบริหารจัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองโดยรวมในรูปแบบคะแนนดิบ
ดังนี้ 

Y = a + b๑ X๑+ b๒ X๒ 
 การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ = ๑.๗๗๕ + .๕๐๔ (ด้านส่งเสริมศูนย์วิชาการ
แบบเบ็ดเสร็จ) +.๒๓๗ (ด้านส่งเสริมสื่อเพ่ือสังคมและเชื่อมต่อเครือข่ายเพ่ือการค้าขาย) 
 และเม่ือแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนมาตรฐาน แล้วได้สมการท านายในรูปคะแนน
มาตรฐาน ดังนี้ 

การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ = .๖๖๘ (ด้านส่งเสริมศูนย์วิชาการแบบเบ็ดเสร็จ ) 
+.๒๗๗ (ด้านส่งเสริมสื่อเพ่ือสังคมและเชื่อมต่อเครือข่ายเพ่ือการค้าขาย)  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าปัจจัยความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนมีผลต่อการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  ผู้วิจัยจึงได้ท า
การทดสอบความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๕ มีจ านวน ๒ ด้าน โดยเรียงล าดับน้ าหนักความส าคัญจากมากไปหาน้อยดังนี้ ล าดับที่ ๑ คือ 



๒๑๓ 
 

ด้านส่งเสริมศูนย์วิชาการแบบเบ็ดเสร็จ (β=.๖๖๘) ล าดับที่ ๒ ด้านส่งเสริมสื่อเพ่ือสังคมและเชื่อมต่อ
เครือข่ายเพ่ือการค้าขาย (β=.๒๗๗) ตามล าดับ และด้านที่ไม่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชนส่งผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ใน
จังหวัดระยอง ได้แก่ ด้านส่งเสริมการขยายตัวของเครือข่ายชุมชน (β=-.๒๑๕) ด้านปรับวิธีการ
งบประมาณและต้ังกองทุนเพ่ือชุมชน (β=-.๐๑๑) ด้านการวิจัยและประเมินผล (β=-.๐๒๕) 
  จากการพยากรณ์การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์  พบว่า ปัจจัยความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชนทั้ง ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านส่งเสริมศูนย์วิชาการแบบเบ็ดเสร็จ และด้านส่งเสริมสื่อเพ่ือ
สังคมและเชื่อมต่อเครือข่ายเพ่ือการค้าขาย สามารถอธิบายการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์   
หมายความว่า หากการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ จังหวัดระยองสามารถบริหารจัด  
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนทั้ง ๒ ด้านได้ดีเพียงใดจะท าให้ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนนั้น
สูงขึ้นด้วย โดยปัจจัยการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชนมากที่สุด คือ ด้านส่งเสริมศูนย์วิชาการแบบเบ็ดเสร็จ และด้านส่งเสริมสื่อเพ่ือสังคมและเชื่อมต่อ
เครือข่ายเพ่ือการค้าขาย 
 
ตารางท่ี ๔.๔๘  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ มีอิทธิพล
ต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 

 

(n=๓๔๔) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
จากการถดถอย ๒๒.๓๓๓ ๔ ๕.๕๘๓ ๕๐.๔๖๖* .๐๐๐ 
จากแหล่งอ่ืนๆ ๓๗.๕๐๔ ๓๓๙ .๑๑๑   

รวม ๕๙.๘๓๗ ๓๔๓    
ค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพันธ์พหุคูณ (multiple correlation, R ) = .๖๑๑ 
ค่าสัมประสิทธ์ิด้านการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ (coefficient of determination, 

2R ) = .๓๖๖ 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางที่ ๔.๔๘ พบว่า ปัจจัยหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ มีอิทธิพลต่อการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง โดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .๖๑๑ ซ่ึงปัจจัยหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ 
สามารถร่วมกันท านายการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน ในจังหวัดระยองได้ร้อยละ .๓๖๖ และพบว่ามีรายด้านบางตัวของปัจจัยหลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ ๔ บางตัวมีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ดังนั้น ผลการทดสอบ
สมมติฐานจึงยอมรับ H1 ปฏิเสธ H0 



๒๑๔ 
 

 เม่ือผลการทดสอบสมมติฐานสรุปว่ามีรายด้านบางตัวของปัจจัยหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 
๔ มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัด
ระยอง ผู้วิจัยจึงได้ท าการทดสอบความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  ดัง
ตารางที่ ๔.๓๗  
ตารางท่ี ๔.๔๙ ค่าสัมประสิทธ์การถดถอยต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความ

เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 
(n=๓๔๔) 

 

B 

ค่าสัมประสิทธ์ิ
การถดถอย

คะแนน
มาตรฐาน (β) 

ล าดับท่ี t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) ๒.๓๑๙   ๑๖.๘๑๕* ๐.๐๐๐ 
๑. อุฎฐานสัมปทา ขยันหม่ันเพียร .๒๐๙ .๔๑๙ ๑ ๘.๘๙๘* ๐.๐๐๐ 
๒. อารักขสัมปทา คุ้มครองรักษา
ทรัพย์  .๐๐๙ .๐๒๓ ๔ .๔๘๙ ๐.๖๒๕ 
๓. กัลยา ณมิตตตา คบคนดีเป็ น
มิตร 

.๐๗๔ .๑๗๙ ๓ ๓.๗๖๑* ๐.๐๐๐ 

๔. สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแต่พอดี .๑๒๓ .๒๒๖ ๒ ๕.๐๔๐* ๐.๐๐๐ 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางที่ ๔.๔๙ แสดงการสร้างสมการถดถอยเพ่ือพยากรณ์การบริหารจัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองโดยรวมในรูปแบบคะแนนดิบ
ดังนี้ 

Y = a + b๑ X๑+ b๒ X๒+ b๓ X๓ 
 กา รบริ ห าร จั ดกา รกองทุนสั จ จะออมทรัพย์  = ๒ .๓๑๙+.๒๐๙  ( อุฎฐา นสัมปทา 
ขยันหม่ันเพียร) +.๑๒๓ (สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแต่พอดี) + .๐๗๔ (กัลยาณมิตตตา คบคนดีเป็นมิตร)  
 และเม่ือแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนมาตรฐาน แล้วได้สมการท านายในรูปคะแนน
มาตรฐาน ดังนี้ 

บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ = .๔๑๙ (อุฎฐานสัมปทา ขยันหม่ันเพียร ) + .๒๒๖ 
(สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแต่พอดี) +.๑๗๙ (กัลยาณมิตตตา คบคนดีเป็นมิตร)  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าปัจจัยหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ มีผลต่อการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  ผู้วิจัยจึงได้ท า
การทดสอบความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๕ มีจ านวน ๓ ด้าน โดยเรียงล าดับน้ าหนักความส าคัญจากมากไปหาน้อยดังนี้ ล าดับที่ ๑ คือ  
ด้านอุฎฐานสัมปทา ขยันหม่ันเพียร (β=.๔๑๙) ล าดับที่ ๒ ด้านสมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแต่พอดี (β=.๒๒๖) 
ล าดับที่ ๓ ด้านกัลยาณมิตตตา คบคนดีเป็นมิตร  (β=.๑๗๙) ตามล าดับ และด้านที่ไม่มีอิทธิพลต่อ



๒๑๕ 
 

หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ ส่งผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ได้แก่ หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ (β=.๒๐๓)   
  จากการพยากรณ์การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์  พบว่า ปัจจัยหลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ ๔ ทั้ง ๓ ด้านได้แก่ ด้านอุฎฐานสัมปทา ขยันหม่ันเพียร  ด้านสมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแต่พอดี 
ด้านกัลยาณมิตตตา คบคนดีเป็นมิตร  สามารถอธิบายการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์  
หมายความว่า หากการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ จังหวัดระยองสามารถบริหารจัดการ
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ ทั้ง ๓ ด้านได้ดีเพียงใดจะท าให้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ นั้น
สูงขึ้นด้วย โดยปัจจัยหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองมากที่สุด คือ ด้านอุฎฐานสัมปทา 
ขยันหม่ันเพียร ด้านสมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแต่พอดี ด้านกัลยาณมิตตตา คบคนดีเป็นมิตร  
 
ตารางท่ี ๔.๕๐  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหลักฆราวาสธรรม ๔ มีอิทธิพลต่อการ   

บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ใน
จังหวัดระยอง 

(n=๓๔๔) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
จากการถดถอย ๑๒.๑๔๑ ๔ ๓.๐๓๕ ๒๑.๕๗๔* .๐๐๐ 
จากแหล่งอ่ืนๆ ๔๗.๖๙๖ ๓๓๙ .๑๔๑   

รวม ๕๙.๘๓๗ ๓๔๓    
ค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพันธ์พหุคูณ (multiple correlation, R ) = .๔๕๐ 
ค่าสัมประสิทธ์ิด้านความไว้วางใจของผู้บริโภค (coefficient of determination, 2R ) = .๑๙๔ 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๕๐ พบว่า ปัจจัยหลักฆราวาสธรรม ๔ มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองโดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .๔๕๐ ซ่ึงปัจจัยหลักฆราวาสธรรม ๔ สามารถร่วมกันท านายการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ได้ร้อย
ละ .๑๙๔ และพบว่ามีรายด้านบางตัวของปัจจัยหลักฆราวาสธรรม ๔ บางตัวมีผลต่อการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ดังนั้นผลการทดสอบสมมติฐานจึงยอมรับ H1 ปฏิเสธ H0 

 เม่ือผลการทดสอบสมมติฐานสรุปว่า มีรายด้านบางตัวของปัจจัยหลักฆราวาสธรรม ๔ มีผล
ต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 
ผู้วิจัยจึงได้ท าการทดสอบความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยหลักฆราวาสธรรม ๔ ดังตารางที่ ๔.๕๑ 
 
 



๒๑๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๕๑ ค่าสัมประสิทธ์การถดถอยต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 

(n=๓๔๔) 

 B 
ค่าสัมประสิทธ์ิการ

ถดถอยคะแนน
มาตรฐาน (β) 

ล าดับท่ี t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) ๒.๕๗๐   ๑๔.๙๐๓* .๐๐๐ 
๑. ด้านสัจจะ มีความจริงใจ  .๐๘๕ .๑๗๓ ๒ ๓.๓๔๘* .๐๐๑ 
๒. ด้านทมะ ฝึกฝน .๐๓๒ .๐๗๕ ๔ ๑.๔๑๑ .๑๕๙ 
ด้านขันติ มีความอดทน .๐๖๖ .๑๔๔ ๓ ๒.๗๘๒* .๐๐๖ 
๓. ด้านจาคะ  
มีความเสียสละ  .๑๗๗ .๓๐๙ ๑ ๖.๒๙๕* .๐๐๐ 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางที่ ๔.๕๑ แสดงการสร้างสมการถดถอยเพ่ือพยากรณ์การบริหารจัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองโดยรวมในรูปแบบคะแนนดิบ
ดังนี้ 

Y = a + b๑ X๑+ b๒ X๒+ b๓ X๓ 
 การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ = ๒.๕๗๐+.๑๗๗ (จาคะ มีความเสียสละ)+.๐๘๕ 
(สัจจะ มีความจริงใจ ) +. ๐๖๖ (ขันติ มีความอดทน) และเม่ือแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนน
มาตรฐาน แล้วได้สมการท านายในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้  การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์ =.๓๐๙ (จาคะ มีความเสียสละ) +.๑๗๓ (สัจจะ  มีความจริงใจ) +.๑๔๔ (ขันติ มีความอดทน)  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าปัจจัยหลักฆราวาสธรรม ๔ มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  ผู้วิจัยจึงได้ท าการทดสอบ
ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยหลักฆราวาสธรรม ๔ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .๐๕ มีจ านวน ๓ 
ด้าน โดยเรียงล าดับน้ าหนักความส าคัญจากมากไปหาน้อยดังนี้ ล าดับที่ ๑ คือ จาคะ มีความเสียสละ 
(β=.๓๐๙) ล าดับที่ ๒ สัจจะ มีความจริงใจ (β=.๑๗๓) ล าดับที่ ๓ ขันติ มีความอดทน (β=.๑๔๔) 
ล าดับที่ ๔ ทมะ ฝึกฝน (β=.๐๗๕) ตามล าดับ และด้านที่ไม่มีอิทธิพลต่อหลักฆราวาสธรรม ๔ ส่งผล
ต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 
ได้แก่ ทมะ ฝึกฝน (β=.๐๗๕ )   
  จากการพยากรณ์การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์  พบว่าปัจจัยหลักฆราวาสธรรม 
๔  ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ จาคะ มีความเสียสละ สัจจะ มีความจริงใจ ขันติ มีความอดทน สามารถอธิบาย
การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์  หมายความว่า หากการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์ จังหวัดระยองสามารถบริหารจัดการหลักฆราวาสธรรม ๔ ทั้ง ๓ ด้านได้ดีเพียงใดจะท าให้หลัก
ฆราวาสธรรม ๔ นั้นสูงขึ้นด้วย โดยปัจจัยหลักฆราวาสธรรม ๔ มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุน



๒๑๗ 
 

สัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองมากที่สุด คือ จาคะ มีความ
เสียสละ สัจจะ มีความจริงใจ ขันติ มีความอดทน ทมะ ฝึกฝน  

ตอนท่ี ๖ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในมุมมองของ
ประชาชนต่อรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน ในจังหวัดระยอง 
ตารางท่ี ๔.๕๒ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์   

เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองด้านการบริหารจัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง   

 

ล าดับท่ี ปัญหาและอุปสรรค จ านวนความถ่ี 
๑. อยากให้ผู้ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มกองทุนสัจจะออมทรัพย์  มีการบริการ

จัดการให้ดีมากกว่านี้ ๑๙ 
๒. อยากให้ผู้ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มกองทุนสัจจะออมทรัพย์มีมนุษย์สัมพันธ์

ที่ดีมากกว่านี้ ๑๐ 
๓. อยากให้เจ้าหน้าที่จัดการระบบกองทุนสัจจะออมทรัพย์ให้มีระเบียบ

ดีกว่านี้ ๘ 
๔. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของกองทุนสัจจะออมทรัพย์ให้

มากกว่านี้ ๖ 
๕. กองทุนสัจจะออมทรัพย์ควรมีโครงสร้างกองทุนและระบุต าแหน่งงาน

ให้มีความชัดเจนมากกว่านี้ ๔ 
๖. อยากให้คณะกรรมสัจจะออมทรัพย์ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถ

ท างานแทนกันได้ทุกต าแหน่งเพ่ือความสะดวกของผู้ที่มาใช้บริการ ๒ 

 
จากตารางที่ ๔.๕๒ ประชาชนต้องการให้มีการปรับปรุงด้านการบริหารจัดการกองทุนสัจจะ

ออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดระยอง ในประเด็นที่อยากให้ผู้ที่ เก่ียวข้อง
กับกลุ่มกองทุนสัจจะออมทรัพย์ มีการบริการจัดการให้ดีมากกว่านี้ จ านวน ๑๙ คน รองลงมาอยากให้
ผู้ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มกองทุนสัจจะออมทรัพย์มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีมากกว่านี้  จ านวน ๑๐ คน อยากให้
เจ้าหน้าที่จัดการระบบกองทุนสัจจะออมทรั พย์ให้มีระเบียบดีกว่านี้  จ านวน ๘ คน ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของกองทุนสัจจะออมทรัพย์ให้มากกว่านี้  จ านวน ๖ คน กองทุนสัจจะ
ออมทรัพย์ควรมีโครงสร้างกองทุนและระบุต าแหน่งงานให้มีความชัดเจนมากกว่านี้ จ านวน ๔ คนและ



๒๑๘ 
 

ต่ าสุด อยากให้คณะกรรมสัจจะออมทรัพย์ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถท างานแทนกันได้ทุกต าแหน่ง
เพ่ือความสะดวกของผู้ที่มาใช้บริการ จ านวน ๒ คน ตามล าดับ  
ตารางท่ี ๔.๕๓  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ 

เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองด้านความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ในจังหวัดระยอง 

ล าดับท่ี ปัญหาและอุปสรรค จ านวนความถ่ี 
๑. อยากให้คณะกรรมการสนับสนุนให้ชาวบ้านมีจิตใจร่วมรักสามัคคี 

ช่วยเหลืออนุเคราะห์กันในชุมชนเพ่ิมมากขึ้นจะได้สามัคคีมากขึ้น  ๑๓ 
๒. อยากให้คณะกรรมการก าหนดความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ระดับ

แผนงาน วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดความส าเร็จอย่างชัดเจนมาก   
กว่านี้ ๘ 

๓. อยากให้คณะกรรมหาจุดวางหนังสือไว้ให้ผู้ที่สนใจอ่านเพ่ือเป็นแหล่ง
วิทยาการเรียนรู้แก่ชุมชนเพ่ิมมากขึ้น ๕ 

 
 จากตารางที่ ๔.๕๓ ประชาชนต้องการให้มีการปรับปรุงด้านความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ          
ชุมชน ของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ในจังหวัดระยอง ในประเด็นที่อยากให้คณะกรรมการสนับสนุนให้
ชาวบ้านมีจิตใจร่วมรักสามัคคี ช่วยเหลืออนุเคราะห์กันในชุมชนเพ่ิมมากขึ้นจะได้สามัคคีมากขึ้น 
จ านวน ๑๓ คน รองลงมาอยากให้คณะกรรมการสนับสนุนให้ชาวบ้านมีจิตใจร่วมรักสามัคคี ช่วยเหลือ
อนุเคราะห์กันในชุมชนเพ่ิมมากขึ้นจะได้สามัคคีมากขึ้น จ านวน ๘ คน และต่ าสุด อยากให้คณะกรรม
หาจุดวางหนังสือไว้ให้ผู้ที่สนใจอ่านเพ่ือเป็นแหล่งวิทยาการเรียนรู้แก่ชุมชนเพ่ิมมากขึ้นจ านวน ๕ คน 
ตามล าดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๕๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์   
เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองด้านการบริหารจัดการตาม
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ คือ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในปัจจุบัน   

 

ล าดับท่ี ปัญหาและอุปสรรค จ านวนความถ่ี 

๑. อยากให้คณะกรรมการมีการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา
เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กับผู้ที่สนใจมากขึ้น   ๒๐ 

๒. อยากให้คณะกรรมการมีการควบคุมของการบริหารด้านการเงินให้
มีความม่ันคง ปลอดภัย ปราศจากช่องในการทุจริตคอร์รัปชั่น
มากกว่านี้เพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน ๑๔ 

๓. ควรแนะน าพร่ าสอน ตักเตือนสมาชิกไม่ให้ท าความชั่ว ทุจริ ต
คอร์รัปชั่น ให้เข้มงวดมากกว่านี้  ๑๐ 

๔. คณะกรรมการควรส่งเสริมการเก็บออมรักษาทรัพย์มากกว่านี้  เพ่ือ
เตือนสติจะได้ไม่ต้องมีหนี้สินเพ่ิมมากขึ้น  ๘ 

 
 จากตารางที่ ๔.๕๔ ประชาชนต้องการให้มีการปรับปรุงด้านการบริหารจัดการตา ม           
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ คือ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในปัจจุบัน  ในประเด็นที่อยากให้
คณะกรรมการมีการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาเพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กับผู้ที่สนใจมากขึ้น  
จ านวน ๒๐ คน รองลงมาอยากให้คณะกรรมการมีการควบคุมของการบริหารด้านการเงินให้มีความ
ม่ันคง ปลอดภัย ปราศจากช่องในการทุจริตคอร์รัปชั่นมากกว่านี้เพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน จ านวน ๑๔  
คน ควรแนะน าพร่ าสอนตักเตือนสมาชิกไม่ให้ท าความชั่ว ทุจริตคอร์รัปชั่น ให้เข้มงวดมากกว่านี้  
จ านวน ๑๐ คน และต่ าสุดคณะกรรมการควรส่งเสริมการเก็บออมรักษาทรัพย์มากกว่านี้  เพ่ือเตือนสติ
จะได้ไม่ต้องมีหนี้สินเพ่ิมมากขึ้นจ านวน ๘ คน ตามล าดับ  
 
 
 
 
 
 



๒๒๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๕๕  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์          
เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ด้านการบริหารจัดการตาม
ฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมส าหรับฆราวาส    

 

ล าดับท่ี ปัญหาและอุปสรรค จ านวนความถ่ี 

๑. คณะกรรมการควรมีความจริงใจที่จะช่วยเหลือสมาชิกกองทุนเต็ม
ศักยภาพของตนมากกว่านี้ไม่ใช่ใช้เส้นสาย ๑๕ 

๒. คณะกรรมการควรปฏิบัติต่อสมาชิกด้วยความเป็นกัลยาณมิตร
มากกว่านี้ เต็มใจในการบริการมากกว่านี้   ๘ 

๓. คณะกรรมการควรมีความพยายามแก้ไขปัญหาด้วยความอดทน  
ไม่ใช่แก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ก็ลงที่สมาชิก  ๗ 

 จากตารางที่ ๔.๕๕ ประชาชนต้องการให้มีการปรับปรุงด้านการบริหารจัดการตา ม           
หลักทิฏฐฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมส าหรับฆราวาสในประเด็นที่ คณะกรรมการควรมีความจริงใจที่จะ
ช่วยเหลือสมาชิกกองทุนเต็มศักยภาพของตนมากกว่านี้ไม่ใช่ใช้เส้นสายจ านวน ๑๕ คน รองลงมา
คณะกรรมการควรปฏิบัติต่อสมาชิกด้วยความเป็นกัลยาณมิตรมากกว่านี้ เต็มใจในการบริการมากกว่า
นี้ จ านวน ๘ คน คณะกรรมการควรมีความพยายามแก้ไขปัญหาด้วยความอดทน  ไม่ใช่แก้ไขปัญหา
อะไรไม่ได้ก็ลงที่สมาชิก จ านวน ๗ คน และต่ าสุดคณะกรรมการควรส่งเสริมการเก็บออมรักษาทรัพย์
มากกว่านี้ เพ่ือเตือนสติจะได้ไม่ต้องมีหนี้สินเพ่ิมมากขึ้นจ านวน ๘ คน ตามล าดับ  
 

๔.๓ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)๑๒๖ 

 เพ่ือน าเสนอแนวทางการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 

 ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 ผู้วิจัยสรุปจากผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ ที่เก่ียวกับเนื้อหาและประเด็นของการวิจัยตาม
หัวข้อและวัตถุประสงค์ เพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เกิดความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ประกอบด้วย ด้านสัจจะ ด้านคุณธรรมครบวงจรชีวิต ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และ
ด้านสวัสดิการชุมชน ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่า 
 

                                                                 
 

๑๒๖สรุปผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ, ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ ต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 



๒๒๑ 
 

๑. ด้านสัจจะ  
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ให้ความส าคัญกับสัจจะ คือ ความจริงใจ หรือการรักษาสัจจะ       

ซ่ึงหมายถึง ความจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่มีประโยชน์และเป็นธรรม  ดังนั้น กลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์จึงเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่เชื่อในพลังชุมชน ในการพ่ึงตนเอง โดยมีพระสงฆ์เป็นแกน
น าทางความคิด ใช้หลักพุทธธรรมมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนการเงิน มีวัดเป็น
ศูนย์กลางในการปฏิบัติงาน มีสมาชิกในชุมชนเป็นผู้จัดการไปตามกรอบ ระเบียบ จารีต ของชุมชน 
จนมีกองทุนการเงินเป็นของชุมชนเอง ในการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์นั้น ปัจจัยที่ มีผล
ต่อความเข้มแข็งของกุล่มออมทรัพย์ ขึ้นอยู่กับทุนทางสังคมโดยบริบทของพระพุทธศาสนา ชุมชนใน
อดีตจะมีทุนเดิมของสังคม เพราะฉะนั้น กลุ่มสัจจะออมทรัพย์นั้นก็ต้ังขึ้นมาด้วยการที่มีคนหิ้วปิ่นโตมา
ท าบุญที่วัด โดยมีคนประมาณ ๑๐๐ คน คนที่หิ้วปิ่นโตมาท าบุญนั้นเป็นคนที่ มีความซ่ือสัตย์ สุจริต 
เสียสละ อยู่ในชุมชนของสังคมอยู่แล้ว ดังนั้น ชุมชนจะมีการสกรีนคนที่มาแล้ว สุดท้ายคนเหล่านี้ 
เวลาไปบรรยายชักชวนต้ังกลุ่ม ก็เป็นการชวนคนท าบุญด้วยการออมเงินหนึ่งร้อยบาท ห้าสิบบาท   
เพ่ือช่วยคนทั้งชุมชนทั้งหมู่บ้าน  ก็จะไม่แปลกที่กลุ่มสัจจะออมทรัพย์นั้นมีเงินเป็นล้าน สิบล้าน       
ร้อยล้านก็มี ที่น าเงินมาฝากที่ละร้อย หรือห้าสิบ เพ่ือช่วยคนจน ๆ ในชุมชนอย่างเป็นระบบ ดังจะเห็น
คนรวยในชุมชนโดนคนจน ๆ ยืมเงินแล้วไม่คืน แต่กลุ่มสัจจะออมทรัพย์นี้ เป็นกลุ่มที่ให้คนรวยช่วยคน
จนได้ เพราะฉะนั้น คนทุกคนสามารถมาเป็นสมาชิกได้หมด เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีร่วมด้วย
ช่วยกันในชุมชน การผนึกก าลังกันเช่นนี้จัดเป็นทุนเดิม คือ ความมีสัจจะ ความซ่ือสัตย์ สุจริต ทุนทาง
สังคมของพระสงฆ์นั้น คือ มีคนเลื่อมใสศรัทธาอยู่แล้ว จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะให้การยอมรับและการเข้า
มาเป็นสมาชิกองทุน เม่ือเริ่มก่อต้ังเป็นกองทุนแล้ว ก็จะมีการพัฒนา คนไทยเรามีศูนย์รวมอยู่ที่วัดอยู่
แล้ว เพราะฉะนั้น กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง จึงไม่ต้องติดป้ายว่า     
ห้ามกินเหล้าในที่ประชุม ในที่ท างาน เพราะมาที่วัดไม่กินเหล้าอยู่แล้ว จึงเป็นการบริหารจัดการกลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์ให้ส าเร็จด้วยดี มีความเข้มแข็ง มีความเข้าใจที่ชัดเจน ในเรื่องของกระบวนการพัฒนา
คน มีการประชุม มีการสัมมนา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัด พ่ีช่วยน้องอย่างนี้ เป็นต้น การเรียนรู้
เช่นนี้ เป็นประสบการณ์ของชุมชน ซ่ึงมีใจเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน๑๒๗   
 กลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดช้างชน ก่อต้ังโดยค าแนะน าของอาจารย์มนัส ซ่ึงท่านได้ให้ความรู้ใน
เรื่องของการจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์ โดยชี้ให้เห็นถึงความส าคัญในเรื่องของการมีกลุ่มสัจจะ ท าให้
ชาวบ้านได้เรียนรู้ เข้าใจและเกิดการออมทรัพย์ร่วมกัน ดังที่ท่านอาจารย์มนัสได้กล่าวไว้ว่า "ชุมชนได้
สร้างท านบก้ันเงิน" ท าให้เกิดแหล่งทุนส าหรับชาวบ้าน เพราะชาวบ้านจะหาโอกาสเข้าแหล่ง เงินทุน

                                                                 
 ๑๒๗สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม, ดร. (มนัส ขนฺติธมฺโม) , เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิทอง 
ต าบลแสลง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 
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นั้นเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะคนยากจน แต่เม่ือมาเข้าร่วมกับกลุ่มสัจจะออมทรัพย์แล้ว ท าให้ชาวบ้านมี
สิทธิเข้าถึงแหล่งเงินทุน และยังมีสวัสดิการชุมชน ในเรื่องการเจ็บป่วย และการปันผลประโยชน์ต่าง ๆ 
ตามแต่ละชุมชน จะเห็นความส าคัญที่จะเอาเงินเป็นเครื่องมือที่จะท าให้ชุมชนนั้นเป็นสุข ท าให้สมาชิก
ในชุมชนมีระเบียบ มีวินัยในการส่งเงินกู้ มีระเบียบในการบริหารจัดการเงิน มีสัจจะในการคือเงินตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด หรือการค้ าประกันซ่ึงกันและกัน ทั้งหลายเหล่านี้ท าให้เกิดวินัยในการรวมกลุ่มกัน 
นอกจากนี้ ยังท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน บริหารจัดการด้วยกันในชุมชนและนอกชุมชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในเครือข่ายของจังหวัดระยอง และเครือข่ายจังหวัดจันทบุรี ซ่ึงถือว่า  กลุ่มสัจจะออมทรัพย์
จันทบุรี เป็นแม่แบบในการด าเนินบริหารจัดการเงินในชุมชน ท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ทางด้าน
ชาวบ้านนั้น ก็เกิดอาชีพที่หลากหลายจากกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ธนาคารของชุมชนก็เหมือนธนาคาร
ของชาวบ้า น ซ่ึงจะน าไปกู้ยืมมาลงทุนได้  ใน จังหวั ดระยองนั้ น ก็มีการท าเกษตร  สวนผลไ ม้            
สวนยางพารา ท าประมง และค้าขายที่หลากหลาย เพราะฉะนั้น ชาวบ้านกว่าจะเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ของรัฐได้นั้น บางครั้งก็ต้องน าโฉนดเข้าไปกู้ และอ่ืน ๆ อีกหลายอย่าง แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นที่ทราบดีว่า 
ชาวบ้านนั้นยากจนไม่ค่อยมีทรัพย์ที่เป็นที่ดินที่จะไปจ านองได้ แต่เม่ือมารวมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์     
ก็จะท าให้เกิดแหล่งทุนของชุมชนที่เข้ามาร่วมกันบริหารจัดการการเงิน  แล้วก็จัดการในเรื่องต่าง ๆ 
ของแต่ละชุมชนนั้น ๆ ที่มีความขาดแคลน๑๒๘ เม่ือกล่าวโดยความเป็นจริง การออมทรัพย์เป็นเหมือน
การปลูกฝังให้คนรู้จักการใช้จ่าย หรือการออมก่อนการใช้จ่าย เนื่องจากการใช้ชีวิตประจ าวันใน
ปัจจุบันนี้ค่อนข้างล าบาก บางคนก็แทบจะไม่มี บางคนก็ต้องกู้หนี้ยืมสิน ด้านของกลุ่ม สัจจะออม
ทรัพย์วัดช้างชนนั้นเริ่มต้ังกลุ่มมาต้ังแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ เริ่มแรกของการต้ังกลุ่มต้องล้มลุก
คลุกคลานมาโดยตลอด แต่ปัจจุบัน มีเงินกองทุนหมุนเวียนประมาณ ๑๓ ล้านบาทเศษ มีเงินออม
มากกว่าสวัสดิการ เงินที่สมาชิกกู้ไป พร้อมส่งคืนมีอยู่ประมาณ ๑๑ ล้านบาทเศษ เฉพาะดอกเบี้ยที่
ส่งคืนประมาณ ๑ แสน ๒ หม่ืนบาท ส่วนเงินที่ส ารองไว้นั้นเหลืออยู่ประมาณ ๗ แสนกว่าบาท สมาชิก
ในเรื่องการส่งดอก การกู้ หรือการใช้คืนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ในฐานะคนท าสัญญากับสินเชื่อ ก็จะท าการ
ตรวจสอบว่าสมาชิกคนไหนที่ขาดส่งก็ต้องตัด ถ้าเกิน ๓ ครั้ง ก็ต้องท าการพิจารณา ถ้าสมาชิกส่งเงินกู้
ครบตรงตามก าหนดเวลา คณะกรรมการก็จะพิจารณาว่าจะเปิดหรือไม่เปิดในการให้กู้ยืม ซ่ึงเงินกู้นั้นก็
จะแตกต่างกันไป๑๒๙ ปัจจุบันนี้สมาชิกของกองทุนสัจจะออมทรัพย์ วัดช้างชน มีอยู่ประมาณ ๓๐๐ 
กว่าคน เงินกู้เก็บได้ประมาณ เดือนละ ๗-๘ แสนบาท ส่วนการปล่อยนั้นก็อยู่ประมาณ ๗-๘ แสน    

                                                                 
 ๑๒๘สนทนากลุ่มเฉพาะ นายดนัย รัตนวิจิตร, กรรมการผู้เช่ียวชาญกองทุนสัจจะออมทรัพย์วัดช้างชน, 
๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๑๒๙สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวิชัย แสนเจริญ, กรรมการผู้เช่ียวชาญกองทุนสัจจะออมทรัพย์วัดช้างชน, 
๒๗ มกราคม ๒๕๖๐.  
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แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการกู้ปกติ ในเรื่องของโฉนดสมาชิกใหม่จะใช้วิธีจดจ านองแทน๑๓๐ กองทุนสัจจะ
ออมทรัพย์ของวัดเนินเขาดิน มีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ ๑๑ ล้านกว่าบาท มีสมาชิก ๓๒๖ คน       
การที่คนในชุมชนน าเงินมาฝากกับกลุ่ม ท าให้กลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดเนินเขาดิน มีเงินออมเงินกู้
ส าหรับประชาชน ที่ไม่ต้องไปเสียดอกร้อยละ ๒๐ บาท ในปัจจุบันตามมติของคณะกรรมการบริหาร 
๑ ปี จึงจะเปิดเพียง ๑ ครั้ง และเม่ือเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ สามารถกู้ได้ประมาณ ๗ หม่ืนบาท ต่อ
คน เสียชีวิตได้ประมาณ ๘ หม่ืนบาท ป่วยได้คืนละ ๓๐๐ บาท เวลาออกจากโรงพยาบาลก็ยังมีเงินส่ง
สัจจะได้ ซ่ึงช่วยได้เยอะมากทีเดียว๑๓๑ 

การด าเนินงานของกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ในเรื่องของการที่จะท าให้การปฏิบัติงานหรือ
การท าหน้าที่ให้ประสบความส าเร็จในเรื่องของกองทุนนี้  ซ่ึงพระอาจารย์มนัส ได้มีแนวคิดที่จะให้
ชาวบ้านร่วมกันในการบริหารจัดการเรื่องของเงิน หรือว่า ทุน เพราะว่า ส่วนมากแล้วยังท ากันไม่ค่อย
เป็น โดยยังไม่มีคนที่จะน าในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของทุน  และก็ไม่รู้ว่าจะหาทุนได้
อย่างไร ทุนก็เลยไปอยู่ที่นายทุนหรือธนาคารทั้งหมด เพราะฉะนั้น ในทางพระพุทธศาสนาจะต้องน า
สิ่งที่ส าคัญมาก็คือเรื่องของฆราวาสธรรม โดยเฉพาะสัจจะ ค าว่า  สัจจะนั้น พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็น
หลักของฆราวาส ทุก ๆ กลุ่ม ถ้ามีหลักสัจจะ คือ ความจริงใจในการปฏิบัติงาน ย่อมประสบ
ความส าเร็จ โบราณเขาสอนไว้ว่า ซ่ือกินไม่หมด คดกินไม่นาน ถ้าสมาชิกทุกคนในกลุ่มที่มาร่วมกันต่าง
มีสัจจะต่อกัน ก็จะกินไม่หมด จะเห็นได้ว่า กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ของจังหวัดจันทบุรี โดยพระอาจารย์
มนัส แม้ว่าจะเริ่มต้ังกองทุนไม่ก่ีแสนบาท จวบจนถึงปัจจุบันมีเป็นหลักพันล้านบาท บริหารได้อย่างไร 
ต้องท าจริงในระยะเวลาไม่ใช่แค่ ๑ ปี หรือ ๒ ปี ใช้ถึง ๒๐ กว่าปี เม่ือท าแล้วก็มีคนพอใจบ้าง ไม่พอใจ
บ้าง เราก็ต้องข่มใจตัวเอง พวกที่เขายังไม่เห็นประโยชน์เขาก็จะต าหนิบ้าง เพราะฉะนั้น  เราต้องฝึกใจ
เราให้เข้มแข็ง เราต้องทนท าต่อไป เหมือนในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ท าให้พสกนิกรเห็นว่า  เราท าจริงมี
ความอดทน บากบั่น พากเพียรพยายาม และสุดท้ายก็จะต้องมีการเสียสละ ถ้าทุกคนไม่เสียสละเข้า
มาช่วยเหลือวัด คนที่มีความรู้ ความสามารถก็แบ่งงานกันท า ใครมีความรู้ทางด้านไหนก็เข้ามาช่วย
ภายในกลุ่ม โดยยึดหลักสัจจะ คือ ความจริงใจก่อกันนั่นเอง๑๓๒ 

ข้อเสนอแนะ ด้านสัจจะ ผู้บริหารกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ควรมีการเสริมสร้างความสามัคคี
ของมวลสมาชิก ผนึกก าลังกันเพ่ือเป็นทุน คือ ความมีสัจจะ ความซ่ือสัตย์ สุจริต ในเรื่องของการจัดต้ัง

                                                                 
 ๑๓๐สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสมบัติ ชลสวัสด์ิ, กรรมการผู้เช่ียวชาญกองทุนสัจจะออมทรัพย์วัดช้างชน, 
, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๑๓๑สนทนากลุ่มเฉพาะ นางวราภรณ์ แซ่อ้ึง, กรรมการผู้เช่ียวชาญกองทุนสัจจะออมทรัพย์วัดเนินเขา
ดิน, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๑๓๒สนทนากลุ่มเฉพาะ อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว, อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย          
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 
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กลุ่มออมทรัพย์ ควรชี้ให้เห็นถึงความส าคัญในเรื่องของการมีสัจจะ ท าให้ชาวบ้านได้เรียนรู้  เข้าใจและ
เกิดการออมทรัพย์ร่วมกัน ดังที่ท่านอาจารย์มนัส ได้กล่าวไว้ว่า "ชุมชนได้สร้างท านบก้ันเงิน " ท าให้
เกิดแหล่งทุนส าหรับชาวบ้าน เพราะชาวบ้านจะหาโอกาสเข้าแหล่งเงินทุนนั้นเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะ
คนยากจน แต่เม่ือมาเข้าร่วมกับกลุ่มสัจจะออมทรัพย์แล้ว ท าให้ชาวบ้านมีสิทธิเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
และยังมีสวัสดิการชุมชน ในเรื่องการเจ็บป่วย และการปันผลประโยชน์ต่าง ๆ เม่ือกล่าวโดยความเป็น
จริง การออมทรัพย์เป็นเหมือนการปลูกฝังให้คนรู้จักการใช้จ่าย หรือการออมก่อนการใช้จ่าย  

๒. ด้านคุณธรรมครบวงจรชีวิต 
 การรวมตัวกันในนามกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ส าหรับคนจังหวัดจันทบุรี คือ การสร้างท านบ
ก้ันเงินไม่ให้ไหลออกนอกชุมชน เป็นหลักคิดส าคัญที่ชี้ทางออกในการแก้ไขปัญหาทางการเงิ นให้กับ
ชาวบ้าน ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณธรรมครบวงจรของชีวิต เครือข่ายสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือพัฒนา
คุณธรรมครบวงจรชีวิต เป็นหนึ่งในต้นแบบกลุ่มการเงินชุมชนที่นับได้ว่า ประสบความส าเร็จ           
มีการด าเนินการมายาวนานกว่า ๒๐ ปี สร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้เป็นอย่างดี โดยการผนวก
หลักธรรมเข้ากับการบริหารจัดการเงินชุมชน หรือการเงินฐานราก ซ่ึงมีความส าคัญต่อประชาชนใน
ชนบทและผู้มีรายได้น้อย เพราะตอบโจทย์เรื่องความต้องการบริการทางการเงิน ส าหรับผู้ที่ไม่
สามารถเข้าถึงตามแนวทางปกติ เนื่องด้วยด้วยข้อจ ากัดต่าง ๆ นอกจากนี้  ยังช่วยเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตผ่านการจัดสวัสดิการ และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาด้านต่าง  ๆ เช่น การส่งเสริมอาชีพ และ
การศึกษา ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาขบวนการการเงินชุมชนได้แพร่ขยายออกไปอย่างมากในรูปแบบ  
ต่าง ๆ ทั้งแบบพ่ึงตนเองที่พัฒนามาจากกลุ่มชาวบ้านหรือชุมชนเอง เช่น กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ต่าง ๆ 
และแบบก่ึงในระบบ อาทิเช่น กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสหกรณ์ออมทรัพย์ จนปัจจุบัน     
มีเงินออมรวมกันประมาณ ๘ แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๖ ของเงินออมทั้งระบบ และมีเงินกู้
รวมกันกว่า ๘.๙ แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓ ของยอดสินเชื่อรวมทั้งประเทศ สัจจะออม
ทรัพย์จันทบุรีไปไกลถึงขั้นทีว่่า มีการกู้ข้ามกลุ่มข้ามอ าเภอ โดยใช้ชื่อเรียกว่า ธนาคารจังหวัด ตอนนี้ ก็
มีเงินหมุนเวียนอยู่ประมาน ๔๐-๕๐ ล้านบาท จันทบุรีนั้นจะมีโซนทะเล กับโซนภูเขา ช่วงนี้ทะเลจับ
ปลาได้ดี คนก็จะได้เงินมาส่งคืนกลุ่ม ท าให้กลุ่มเงินเหลือ แต่ช่วงนี้ชาวสวนต้องให้น้ าใส่ยา ใส่ปุ๋ยกัน
เยอะต้องใช้เงิน ไม่มีรายได้เงินก็ไม่พอ ก็จะยืมผลจากทางทะเลส่งไป โดยมีศูนย์ประสานงานที่ วัดโพธิ์
ทอง ทีมี่การจัดการในเชิงธุรกิจ มีการท าที่อยู่อาศัย และก็มีจัดระบบเรื่องการแบ่งที่ให้ กับสมาชิก ซ้ือ
ขายกันอย่างเป็นระบบ มีการยกบ้าน มีการลงทุนซ้ือที่ร่วมกัน ท าที่อยู่อาศัย แล้วก็ ซ้ือในเชิงเก็งก าไร 
ลงทุนไปประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท มีการจัดระบบมีตัวแทนโดยท าเป็นห้างหุ่นส่วนจ ากัด รับจ านวน
ที่ดินเป็นอีกกองหนึ่ง เม่ือสมาชิกเดือดร้อนก็มาจ านองได้ เพียงแค่ร้อยละ ๑ บาท บางคน ๑ แสน เป็น
หนี้นายทุนอยู่ร้อยละ ๕ บาท ก็เสียค่าดอกเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท เพราะฉะนั้น เงินที่บริหารจัดการ
ในตอนนี้มี ๑,๐๐๐ กว่าล้านบาท แต่ในเรื่องของกฎหมายกลุ่มออมทรัพย์ยังไม่สามารถขึ้นทะเบียน



๒๒๕ 
 

เป็นนิติบุคคลได้ แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ มีการเรียนรู้  มีระบบตรวจสอบกันเองใน
เครือข่าย มีการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการให้ลงไปตรวจบัญชีดูแลกันเองแล้วก็มีงบส่วนกลาง
โดยไม่ต้องอาศัยงบของรัฐบาล๑๓๓ ในส่วนของกองทุนชุมชนเป็นแค่กองทุนเพ่ิงจะยกระดับเป็นสถาบัน
การเงินเม่ือวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกทุกคนรู้จักการออม
เงิน ฝากเงิน เพราะคนส่วนมากจะมากู้เงิน แต่ไม่อยากฝากเงิน ถ้าสมาชิกคิดที่จะกู้เงินแต่ไม่ฝากเงิน 
ทางกองทุนก็จะไม่ปล่อยให้เขากู้เงิน เพราะตามระเบียบแล้วต้องมีการฝากเงินก่อน จึงจะสามารถกู้ได้ 
โดยกองทุนมีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยต่อปี ๒ แสนกว่าบาท ส่วนยอดเงินสัจจะยังอยู่ที่หลักแสนบาท 
เนื่องจากกองทุนเพ่ิงก่อต้ังขึ้นมา ซ่ึงต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง๑๓๔ 

คุณธรรมครบวงจรชีวิต คือ การรู้จักเสียสละ ซ่ึงเป็นหลักการของสัจจะออมทรัพย์เพ่ือ
พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต ที่จะสะท้อนให้เห็นศักยภาพของคนในชุมชนที่ ไม่เคยออมเงิน ไม่เคย
จัดการ ไม่เคยบริหาร ไม่มีสวัสดิการ ไม่เคยพ่ึงพาตัวเอง ก็สามารถพ่ึงพาตัวเองมากขึ้น เป็นนักการ
จัดการมากขึ้น จากคนที่ถูกยึดที่ จากคนที่ไม่มีที่อยู่  ไม่มีสวัสดิการของตัวเอง คนที่ป่วยไข้ไม่มีเงิน
รักษา ไม่ต้องขายที่ดิน อาจจะเอาไปฝากไว้กับกลุ่มสัจจะ เม่ือลูกหลานมีเงินก็มาไถ่ถอนออกไป         
ก็ค่อย ๆ พัฒนาให้เขามีที่อยู่อาศัย คนที่ป่วยไข้ ก็จุนเจือรักษาดูแล  คุณค่าของเพ่ือนมนุษย์เป็นเรื่อง
จ าเป็น ทุนไม่ใช่หลักการส าคัญในการท าเงินเพ่ือเงิน การบริหารทางการเงินที่ไม่ใช่หวังก าไรที่จ านวน
เงิน แต่หวังทีก่ าไร คือ สังคมเป็นสุข สังคมสามัคคี สังคมจุนเจือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ท าให้สังคมมีความ
ปรารถนาดีที่จะช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ความขัดสนท าให้ฐานรากขาดโอกาสหลาย  ๆ อย่าง          
“การเงินชุมชน” จึงเป็นสิ่งที่ท าให้คนในชุมชนลุกขึ้นมาพ่ึงพาตนเอง เพ่ือจุดประกายให้คนที่มีจิต
แข็งแรง ที่มีความปรารถนาดีต่อเพ่ือนมนุษย์ ท าสิ่งที่ดีแก่ตัวเองและสังคม  อนึ่ง คุณธรรมครบวงจร
ชีวิตนั้น ต้องรู้จักเสียสละ ดูแลกันต้ังแต่เกิดจนกระทั่งตาย กิจกรรมทุกกิจกรรมในชุมชน ถ้าคนใน
ชุมชน มีวินัยรู้จักค าว่าเสียสละ ไม่ต้องเสียสละทุกอย่าง แม้เพียงหนึ่งอย่างเดียว กล่าวคือเคารพเกณฑ์
กติกาของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นกลุม่สัจจะออมทรัพย์ด้วยกัน กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ ก็จะ
สามารถมีความเข้มแข็งได้ เพราะฉะนั้น ในหัวข้อฆราวาสธรรม ๔ ให้น้ าหนักไปที่การรู้จักเสียสละ 
โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ ควรเข้ามาศึกษาระบบการออมของชุมชนอย่างจริงจัง และมีการเชื่อมโยง
ทุนระหว่างชุมชน อาจจะท าในชุมชนที่เข้มแข็งก่อน เม่ือพูดถึงทุนชุมชนในระบบหมู่บ้านนั้นก็มีบัญชี
สัจจะออมทรัพย์ ซ่ึงก็ถือว่า เป็นทุนชุมชนที่ค่อนข้างเยอะ ผลประโยชน์ที่ได้จากการกู้ ยืมจะต้อง
กลับมาสู่คนในชุมชน เช่น ดอกเบี้ยที่จะต้องชดเชยให้กับธนาคารต่าง ๆ ก็เอามาให้ชาวบ้านที่เป็นคน

                                                                 
 ๑๓๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม, ดร. (มนัส ขนฺติธมฺโม) , เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิทอง 
ต าบลแสลง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๑๓๔สนทนากลุ่มเฉพาะ นายฉัตรชัย รอดรัตน์, กรรมการกองทุนชุมชนบ้านเหมือง เทศบาลเมืองแสน
สุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 
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ออม จึงจะเป็นแรงกระตุ้นอย่างหนึ่งที่จะสามารถสร้างระบบการออมของประเทศให้เข้มแข็งมาก
ยิ่งขึ้น๑๓๕ 

ข้อเสนอแนะ ด้านคุณธรรมครบวงจรชีวิต กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ควรให้ความส าคัญกับ
การสร้างท านบก้ันเงินไม่ให้ไหลออกนอกชุมชน เป็นหลักคิดส าคัญที่ชี้ทางออกในการแก้ไขปัญหา
ทางการเงินให้กับชาวบ้าน ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณธรรมครบวงจรของชีวิต เครือข่ายสัจจะออม
ทรัพย์    เพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผ่านการจัดสวัสดิการ 
และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาด้านต่าง  ๆ เช่น การส่งเสริมอาชีพ และการศึกษา นอกจากนี้ 
คุณธรรมครบวงจรชีวิต ยังเป็นการรู้จักเสียสละ อันเป็นหลักการของสัจจะออมทรัพย์เพ่ือพัฒนา
คุณธรรมครบวงจรชีวิต ที่จะสะท้อนให้เห็นศักยภาพของคนในชุมชนที่ ไม่เคยออมเงิน ไม่เคยจัดการ 
ไม่เคยบริหาร ไม่มีสวัสดิการ ไม่เคยพ่ึงพาตัวเอง ก็สามารถพ่ึงพาตัวเองมากขึ้น เป็นนักการจัดการมาก
ขึ้น คุณค่าของเพ่ือนมนุษย์เป็นเรื่องจ าเป็น ทุนไม่ใช่หลักการส าคัญในการท าเงินเพ่ือเงิน การบริหาร
ทางการเงินที่ไม่ใช่หวังก าไรทีจ่ านวนเงิน แต่หวังทีก่ าไร คือ สังคมเป็นสุข สังคมสามัคคี สังคมจุนเจือ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ท าให้สังคมมีความปรารถนาดีที่จะช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน   

๓. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
การก่อต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์นั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการพัฒนาคน ให้มีคุณธรรม 

และยอมรับการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พัฒนาจิตใจ 
เศรษฐกิจ สังคม จรรโลงวัฒนธรรมไทย เน้นการงานพ้ืนฐานอาชีพ เพ่ือความม่ันคงของสังคมไทยใน
ชนบท และพัฒนาคน ให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิด เน้นอนามัยส่วน
บุคคลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่า กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เกิดขึ้นมาเพราะปัญหาที่ชาวบ้านถูก
เอารัดเอาเปรียบ เพราะโดยภาพรวมในเรื่องของการเงินชาวบ้านเสียเปรียบมากที่สุด ถ้าพูดในเชิง
ธุรกิจ เชิงการเงิน ธนาคารก็เปรียบเสมือนนักค้าเงิน รับซ้ือเงินจากชาวบ้านร้อยละสองสลึงหรือร้อยละ 
๑ บาท แล้วก็ขายกลับให้ชายบ้านร้อยละ ๑๐ บาท ประเด็นนี้ เป็นการพูดถึงสถาบันหลัก ๆ ดังนั้น 
ชาวบ้านก็เสียเปรียบประมาณ ๙ เท่า ภาษาวิชาการอาจจะกล่าวว่า เอาก าไรเราถึง ๙๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
คือ ซ้ือเรา ๑ บาท ขายเรา ๑๐ บาท ชาวบ้านบางคนมาทักท้วงเหมือนกันว่า ท าไมต้องมาท าเรื่องของ
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เรื่องการเงิน ซ่ึงไม่น่าจะใช่เรื่องของพระภิกษุ น่าจะไปรวมกับการซ้ือปุ๋ย ซ้ือยา 
ซ้ือของขาย ข้าวสาร น้ าตาล ให้ชาวบ้านได้ราคาถูกหรือว่าต่อตรง เหมือนทีห่น่วยงานราชการชอบท า 
เช่น การเปลี่ยนข้าวสาร เปลี่ยนผลไม้ เพราะปกติข้าวสารซ้ือไปถังละ ๒๐๐ บาท  จากในเมือง น าไป
ขายให้ชาวบ้านตามชุมชนร้านของช า ๑ ถัง ไม่เกิน ๓๐๐ บาท ก็จะได้ก าไรถังละ ๑๐๐ บาท คิดเป็น

                                                                 
 ๑๓๕สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวตวงทิพย์ โยธี, พนักงานบริหารจัดการความรู้ช านาญการ ส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑๑ (ชลบุรี), ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 



๒๒๗ 
 

ก าไรประมาณ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ของทุนที่ ซ้ือมา แต่ไม่มีสิ นค้าชนิดใดที่เอาก า ไร มากถึง ๙๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น จึงต้องมองเรื่องของการค้าเงินเป็นหลักให้ได้ว่า  ชาวบ้านเสียเปรียบมากที่สุดก็คือ
เรื่องการเงิน ท าเท่าไหร่ก็จะเสียเปรียบให้นายทุนเสมอไป ธนาคารก็ถือเป็นนายทุนส่วนหนึ่งในการท า
ก าไรจากการฝากเงิน เพราะฉะนั้น ในการชักชวนการออมเงิน จะท าให้ชาวบ้านเห็นความส าคัญใน
การรวมตัวกันด้วยความสามัคคี เอาเงินมารวมกันแล้วบริหารจัดการ กันเอง ก าไรก็เอามาจัดเป็น
กองทุนสวัสดิการช่วยคนเจ็บ คนป่วย คนตาย แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชด ารัสเก่ียวกับท านบก้ันน้ าไว้ในชุมชน ในการใช้เงินก็
เหมือนกัน เรียกได้ว่า ท านบก้ันเงินไว้ในชุมชน ให้ชุมชนเอาเงินไว้ใช้ได้ให้พอเพียง สุดท้ายชุมชนนั้น ก็
จะมีการบริหารจัดการกันเอง มีพอใช้ในชุมชนไม่ต้องไปซ้ือจากภายนอกมา ในขณะนี้  จังหวัดระยอง 
มีเงินออมประมาณ ๕๐-๖๐ ล้านบาท จาก ๖ กลุ่ม ทางจังหวัดจันทบุรี มีประมาณ ๑,๕๓๐ ล้านบาท 
ซ่ึงเงินที่เกิดขึ้นจากการออมนี้ ก็จะหมุนเวียนจัดระบบการจัดการก าไร  ก็มาบริหารจัดการกันเอง นี้
เราเรียกว่า เป็นท านบก้ันเงินเอาไว้ใช้ในชุมชน๑๓๖  

แนวความคิดท านบก้ันเงินนั้นตรงกับหลักการของกองทุนหมู่บ้าน ถ้าเราพูดถึงกองทุน
หมู่บ้า นจะมองว่า  เป็น การปล่อยเ งินจา กภาครัฐลงสู่ภาคประชาชน คือ  เป็นเงินของหลวง 
เพราะฉะนั้น ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากภาครัฐก็คือการกู้ยืม แต่สิ่งหนึ่งที่มาควบคู่กับนโยบาย
กองทุนหมู่บ้านก็คือ เรื่องของการออม นโยบายกองทุนหมู่บ้านหรือในตัวกองทุนหมู่บ้านเรามีระบบ
บัญชีอยู่ ๒ กิจกรรม คือ ๑.บัญชีกิจกรรมส าหรับการกู้ยืม เงินที่มาก็เป็นเงินจากภาครัฐ และ ๒.บัญชี
กิจกรรมการออม เงินที่มาก็เป็นเงินจากการออมของภาคประชาชน เราเรียกบัญชีที่สองในระบบ
กองทุนหมู่บ้าน ว่า "บัญชีเงินสัจจะ" คือ คนที่เข้ามาเป็นสมาชิกหมู่บ้านจะมีสิทธิการกู้ยืม หรือได้รับ
ผลประโยชน์จากกิจกรรมในกองทุนหมู่บ้าน จะต้องมาฝากเงินในรูปแบบของการออมส าหรับกิจกรรม
ในกองทุนหมู่บ้านนั้นมีหลากหลาย ทั้งในเรื่องของการออมในรูปแบบของสถาบันการเงิน การที่
ชาวบ้านน าเงินไปฝากไว้ท่ีธนาคาร แล้วธนาคารได้ดอกเบี้ย เพราะฉะนั้น ดอกเบี้ยที่ได้ก็จะอยู่ในกลุ่ม
ของธนาคาร แต่ปัจจุบันนี้ในนโยบายกองทุนหมู่บ้าน มีเรื่องของการออมสัจจะ และมีเรื่องของบัญชี
สถาบันการเงินเข้ามาเป็นมิติอีกรูปแบบหนึ่ง นโยบายที่มาก็คือ สามารถที่ จะฝากถอนได้ในรูปแบบ
ของธนาคาร ดอกเบี้ยก็สามารถก าหนดได้ในรูปแบบของธนาคารภายใต้กฎหมายของสถาบันการเงิน 
ผลก าไรที่ได้จากการบริหารจัดการก็คืออยู่ในชุมชน ดอกเบี้ยที่สมาชิกน าเงินมาออม สมาชิกก็จะได้
มากกว่าธนาคาร ปัจจุบันในระบบธนาคารบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยจะไม่เกิน ๑ บาท แต่ถ้าเป็นใน
ระบบของสถาบันการเงินบางแห่งให้เยอะมากกว่า ๑ บาทขึ้นไป หรือไม่ถึง ๑ บาท แต่ก็มากกว่า

                                                                 
๑๓๖สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม, ดร. (มนัส ขนฺติธมฺโม) , เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิทอง 

ต าบลแสลง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 



๒๒๘ 
 

ธนาคาร เพราะฉะนั้น ในตัวระบบของสถาบันการเงิน  หรือแม้แต่บัญชีเงินออมสัจจะในปัจจุบัน        
ในระบบกองทุนหมู่บ้านเอาเฉพาะสาขา ๑๑ ที่ดูแลอยู่มีประมาณ ๙ พันกว่าล้าน ถ้าในจังหวัดระยอง
เก็บยอดเม่ือประมาณต้นปี ๒๕๕๙ ส่วนงบการเงินของปี ๒๕๕๙ ยังปิดไม่เสร็จ จะเสร็จประมาณเดือน
มีนาคม เฉพาะเงินในบัญชีสัจจะก็อยู่ประมาณ ๑๐๐ กว่าล้าน นี่ คือเงินภาคประชาชนที่อยู่ในระบบ 
เพราะฉะนั้น ในระบบของกองทุนหมู่บ้าน บัญชีสัจจะของกองทุนหมู่บ้านก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะไป
เสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก คือ มีระบบป้องกันความเสี่ยง ท าให้ความเสี่ยงของเงินภาครัฐ 
ลงสู่ภาคประชาชนน้อยลง อย่างน้อยที่สุด ถ้าสมาชิกมีเงินออมกับกองทุนหมู่บ้านเยอะ การที่จะหนี
หรือโกงเงินกองทุนหมู่บ้านก็จะลดลง เนื่องจากตัวเองมีเงินออมอยู่เยอะ และการที่จะเข้ามาดูแลรักษา
เงินของภาครัฐก็จะมีแรงจูงใจมากขึ้น เพราะฉะนั้น ปัจจัยที่จะส่งผลต่อความส าเร็จในการออมทรัพย์ก็
คือ ประชานในฐานราก ในขณะเดียวกัน นโยบายรัฐบาลก็มีส่วน กรณีของวัดไผ่ล้อมเดิมก่อนที่จะมี
กองทุนหมู่บ้าน ในประเทศไทยมีอยู่ไม่ก่ีแห่ง ที่ เกิดกลุ่มออมทรัพย์สัจจะที่เข้มแข็งได้ ณ แห่งนั้น
จะต้องมีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง จะต้องมีคนน า การท าเรื่องสัจจะออมทรัพย์จึงจะเกิดขึ้นมาได้ แต่พอ
นโยบายกองทุนหมู่บ้านเข้ามา จึงเป็นการวางรากฐานไปทุกหมู่บ้าน แล้วก็เข้ามาคู่กับบัญชีสัจจะใน
บัญชีที่ ๒ เพราะฉะนั้น จึงเป็นเหมือนการบังคับไปในตัว แต่ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่า บัญชีสัจจะในบัญชีที่  ๒ ที่ มีควบคู่ไปกับกองทุนหมู่บ้าน บางแห่งก็ไม่ได้
เติบโต อาจจะหยุดชะงักในปีแรกที่เข้ามา แต่บางแห่งมันก็ เจริญเติบโต จนสามารถไปลดหนี้นอก
ระบบให้กับคนในชุมชนได้ เช่น ที่กองทุนหมู่บ้านห้วยทวน อ าเภอเมืองบ้านสวน คนในพ้ืนที่แต่เดิมไม่
มีเรื่องของการออมสัจจะ ไม่เคยออมมาก่อน ต่อเม่ือนโยบายกองทุนหมู่บ้านเข้า มา บัญชีที่  ๒ คือ 
บัญชีสัจจะมีการออมคู่กันมา ปัจจุบันมีเงินมากกว่า ๑๐ ล้าน มากกว่าที่รัฐให้มา เงินทุนที่รัฐให้มามี
เพียงแค่ ๓ ล้านกว่าบาท เงินออมของภาคประชาชนพุ่งขึ้นไปกว่า ๑๐ ล้านบาท เพราะฉะนั้น รายได้
จากเงินออมก็คือการเอาไปปล่อยกู้ปิดบัญชีปี ๒๕๕๘ มีก าไรถึง ๑ ล้านกว่าบาท ซ่ึงเงิน ๑ ล้าน 
สามารถเอามาจัดสวัสดิการชุมชนได้ และทั้งหมดนี้สามารถการันตีได้ว่า ๖๐ กว่าหมู่บ้านทั่วประเทศ 
มีเรื่องของบัญชีสัจจะที่ไปช่วยเสริมพ้ืนฐานความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากได้๑๓๗ กองทุนหมู่บ้าน 
ประสบกับปัญหาเรื่องวินัยทางการเงิน และการบริหารจัดการในเรื่องเงินได้ยาก เพราะชาวบ้านจะไม่
ค่อยมีองค์ความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการในเรื่องนี้มากนัก ท าให้มีกลุ่มสัจจะที่มีความเข้มแข็ง ใน
ลักษณะนี้อยู่น้อย แต่จากการที่มีกิจกรรมในเรื่องของการประกวดกองทุนหมูบ้าน ก็จะท าให้ กลุ่ม

                                                                 
 ๑๓๗สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวตวงทิพย์ โยธี, พนักงานบริหารจัดการความรู้ช านาญการ ส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑๑ (ชลบุรี), ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐.  



๒๒๙ 
 

สัจจะออมทรัพย์เป็นเหมือนสถาบันความรู้เก่ียวกับกองทุนหมู่บ้านอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย และที่ส า คัญของ
การด าเนินการภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจอย่างพอเพียง จะท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในที่สุด๑๓๘ 
 ข้อเสนอแนะ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ผู้บริหารกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ควรด าเนินการตาม
นโยบายเรื่องความคิดท านบก้ันเงิน ซ่ึงตรงกับหลักการของกองทุนหมู่บ้าน เพราะกองทุนหมู่บ้านเป็น
การปล่อยเงินจากภาครัฐลงสู่ภาคประชาชน คือ เป็นเงินของหลวง ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจาก
ภาครัฐก็คือการกู้ยืม แต่สิ่งหนึ่งที่มาควบคู่กับนโยบายกองทุนหมู่บ้านก็คือ เรื่องของการออม นโยบาย
ทางการเงินของภาครัฐ ส่วนหนึ่งมีเงินที่มาจากการออมของภาคประชาชน เป็นระบบกองทุนหมู่บ้าน 
ที่เรียกว่า "บัญชีเงินสัจจะ" ท าให้มีกลุ่มสัจจะที่มีความเข้มแข็ง แต่จากการที่มีกิจกรรมในเรื่องของการ
ประกวดกองทุนหมูบ้าน ก็จะท าให้กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เป็นเหมือนสถาบันความรู้ เก่ียวกับกองทุน
หมู่บ้านอ่ืน ๆ ได้และมีความเข้มแข็งในด้านของเศรษฐกิจชุมชน 

๔. ด้านสวัสดิการชุมชน 
 ในยุคของนายก ชวน หลีกภัย ได้มีโอกาสไปร่วมประชุมวางแผนออมทรัพย์ระดับประเทศ 
ต่อมาภายหลังยุค ดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ก็ส่งคนมาศึกษาที่กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ของ 
จันทบุรีและจังหวัดตราด แต่สุดท้ายได้ท าเวิร์คช็อปในท าเนียบรัฐบาล ปี ๒๕๕๔ แต่สุดท้ายพิมพ์เขียว
ออกมาแล้ว ห้ามไม่ได้เป็นนโยบายของภาครัฐ จึงเสนอต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ว่าควรลงครั้งละ
เท่ากับเงินที่กลุ่มมีอยู่ เช่น ชุมชนนี้ออมเงินได้ ๑ แสนบาทในปีแรก กรุงเทพมหานคร ก็สมทบอีก ๑ 
แสนบาท อีก ๑ ปี มี ๓ แสนบาท กรุงเทพมหานคร ก็ให้อีก ๒ บาทแสน เป็น ๓ แสนบาท ประมาน   
๕ ปี เงิน ๑ ล้านบาท จะลงมาที่ชุมชนจนครบ และเม่ือครบ ๑๐ ปี กองทุนสามารถส่งคืนรัฐบาลได้ปี
ละ ๑ แสนบาท เพราะเงินจะเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย  ๆ แต่เนื่องจากหลักการนี้ เป็นเพียงนโยบาย จึงไม่
ประสบผลส าเร็จ ต่อมาในยุคของท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ปรึกษาแนวทางการ
ส่งเสริมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ โดยมีคณะกรรมการเสริมสร้างชุมชน เข้มแข็งแห่งชาติ ก็มาร่วมวางแผน
ระบบและโยงเรื่องของสวัสดิการชุมชน ซ่ึงกลุ่มออมทรัพย์นั้นต้องโยงเรื่องของสวัสดิการชุมช นเป็น
ส าคัญ ปัจจัยที่มีความเข้มแข็งของชุมชนนั้น ไม่ใช่จ ากัดอยู่เฉพาะเรื่องของการออมอย่างเดียวเท่านั้น 
แต่หัวใจส าคัญของการออม ก็คือเรื่องของสวัสดิการ หลักการ  คือ ได้ก าไรมา ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์       
จ่ายปันผล ๕๐ เปอร์เซ็นต์ อีก ๕๐ เปอร์เซ็นต์เป็นสวัสดิการ แต่ของจันทบุรี เม่ือสมาชิกถึงแก่ความ
ตาย ได้รับ ๑ แสนบาท ซ่ึงไม่ต้องไปซ้ือประกันให้ยุ่งยาก กลุ่มมีการจัดระบบแบบนี้  เพราะฉะนั้น      
คนจึงไม่ยอมผิดระเบียบ สามารถท าให้คนนั้นออมเงินได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้ กลุ่มสัจจะออม
ทรัพย์จังหวัดจันทบุรี มีประมาณ ๗๓,๐๐๐-๗๔,๐๐๐ คน ๑ เดือนขาดออมประมาณ ๔-๕ คน ส่วน

                                                                 
 ๑๓๘สนทนากลุ่มเฉพาะ คุณฐิตารีย์ จีระวรพรรณ, พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ ส านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนแห่งชาติ สาขา ๑๑ (ชลบุรี), ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 



๒๓๐ 
 

ใหญ่จะไม่ขาดส่ง เพราะมวลสมาชิกมีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่  ถ้าขาดครั้งหนึ่งตัด ๒๐ เปอร์เซ็นต์ 
เพราะการตัดนี้ เป็นเครื่องมือให้คนอยู่ในกรอบของความดีได้ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตรัสว่า "เราไม่
สามารถท าคนให้เป็นคนดีได้ทุกคน แต่เราสามารถท าให้คนดี ดูแลคนไม่ดีให้อยู่ในกรอบของคุณงาม
ความดีได้" เพราะฉะนั้น เงินก็เป็นแค่เครื่องมือให้คนอยู่ในกรอบได้ และอยู่ร่วมกันในสังคมได้ 
สวัสดิการจึงเป็นปัจจัยส าคัญ เป็นหัวใจส าคัญของกลุ่มออมทรัพย์  ซ่ึงจะท าให้คนนั้นไม่ยอมลาออก
จากการเป็นสมาชิก กลุ่มของจังหวัดจันทบุรี ใครจะมาขอเป็นสมาชิกต้องเสียค่า ซ้ือสิทธิ ๔๕,๐๐๐ 
บาทในปีนี้ ชาวบ้านเรียกว่า ค่าแป๊ะเจี๊ยะ ต้องเสียฟรี  ๆ ๔๕,๐๐๐ บาท โดยเสียเข้ากับกองกลาง
สวัสดิการ จึงเป็นสมาชิกได้ แต่จังหวัดจันทบุรีท ามานานกว่า ๒๐ ปีแล้ว นี้ ก็เป็นปัจจัยที่ท าให้ระบบ
เข้มแข็งและสิ่งหนึ่งในเรื่องของคุณธรรมสัจจะ ซ่ึงยึดพ้ืนที่วัดเป็นส านักงาน วัดนั้นก็ถือว่าเป็นของ
ชุมชน ไม่ต้องซ้ือโต๊ะ ไม่ต้องซ้ือเก้าอ้ี มีให้ครบ ห้องน้ าก็มี พัดลมก็มี ห้องแอร์ก็มี พระภิกษุ สามเณร 
ช่วยพิมพ์ช่วยดูแล เพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้ คือ ต้นทุนที่ต่ าในการบริหารจัดการกองทุน คนที่จะเข้ามา
วัดแล้วจะคิดโกง คิดอะไรไม่ดี ก็ย่อมท าไม่ได้ นี้เรียกว่า เป็นปัจจัยที่ท าให้กลุ่มสัจจะออมทรัพย์นั้นมี
ความเข้มแข็งโดยบริบทของทุนเดิม มีความซ่ือสัตย์สุจริต และโยงไปในเรื่องของระบบการจัดการและ
เรื่องของสวัสดิการชุมชน นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการตรวจสอบกันเองของเครือข่าย เพ่ือส่งเสริมให้
เป็นกองทุนสวัสดิการชุมชน แล้วสวัสดิการชุมชนก็จะเติบโตกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ก็จะเข้มแข็งใน
ที่สุด๑๓๙ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งเศรษฐกิจ
ชุมชนในจังหวัดระยอง มีน้ าหนักไปที่การมีอิทธิพลจูงใจก็คือเรื่องของสวัสดิการ ซ่ึงสวัสดิการเป็นอีก
อิทธิพลหนึ่งที่ท าให้กลุ่มสัจจะออมทรัพย์มีความเข้มแข็ง ก็คือมีเป้าหมายในเรื่องของสวัสดิการ  จึงท า
ให้กลุ่มออมทรัพย์มีความเข้มแข็ง สวัสดิการชุมชนเป็นแรงจูงใจ คือ เป้าหมายที่จะท าให้กองทุนสัจจะ
เจริญเติบโตขึ้น และท าให้คนหันมาออมมากกว่าการกู้ยืม ถ้าคนในชุมชนไม่มีเป้าหมายในการออมก็ไม่
อยากจะออม เพราะว่า การออมในระบบของธนาคารมีเรื่องของการโฆษณา  ประชาสัมพันธ์  รับรู้
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว แต่ว่าถ้าออมในระบบชุมชนกลุ่มสัจจะในหมู่บ้าน การโฆษณาสื่อสารจะเป็นไป
ในรูปแบบปากต่อปาก และโดยส่วนใหญ่นิสัยของคนไทยนั้นจะระแวงสงสัย ก็คือไม่เชื่อถือพวกเรา
ด้วยกันเอง แต่หากมีการโฆษณาอย่างเป็นทางการแล้ว ก็จะเชื่อถือมากกว่า  เพราะฉะนั้น ระบบ
สวัสดิการที่เข้ามาควบคู่กับการออมนั่นแหละ ก็คือปัจจัยที่ส า คัญที่สุดที่จะท าให้กองทุนสัจจะออม
ทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นกองทุนสัจจะออมทรัพย์ที่ต้ังขึ้นโดยผู้น าชุมชน ชาวบ้าน หรือสัจจะออมทรัพย์ที่ ต้ัง
โดยนโยบายของรัฐบาล อย่างเช่นที่มันมาควบคู่กองทุนหมู่บ้านก็มี นอกจากนั้นปัจจัยอ่ืน ๆ อย่างเช่น

                                                                 
 ๑๓๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม, ดร. (มนัส ขนฺติธมฺโม) , เจ้าอาวาสวัดโพธ์ิทอง 
ต าบลแสลง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 



๒๓๑ 
 

การตัดสินใจ ก็มีความส าคัญเช่นกัน เรียกได้ว่า ถ้าจะต้ังกองทุนขึ้นมา หากไม่ได้มาคู่กับนโยบายของ
รัฐบาล การตัดสินใจต้ังส าคัญที่สุด ก็คือความผูกพันของคนในชุมชนนั่นเอง อยู่ที่ว่าเขาจะเชื่อม่ันในตัว
ของผู้น าชุมชนหรือไม่ ที่จะต้ังสัจจะออมทรัพย์แล้วจะสามารถระดมเงินออมมา เพ่ือที่จะให้ เกิดการได้
สินเชื่อและได้ผลก าไรมาจากสวัสดิการชุมชน การวางแผนนั้นก็ส าคัญ ออมไปโดยไม่มีระบบแบบแผน
ก็จะมีหลายกองทุนที่ออมไปก็ล้มไป เช่น การต้ังเป็นธนาคารหมู่บ้าน วัตถุประสงค์หลักก็คือ การออม 
แต่ไปสักพักหนึ่ง ก็ขาดการวางแผนจึงท าให้ล้มไปได้ ซ่ึงก็มีอยู่แต่มีไม่มาก รองมาจากเรื่องสวัสดิการก็
คือ การสื่อสารส าคัญ จะท าอย่างไร สมาชิกคนที่จะออม คนที่เป็นสมาชิกสัจจะออมทรัพย์อยู่แล้ว 
หรือคนที่จะเดินเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่นั้น จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเก่ียวกับเรื่องการออม
เก่ียวกับเรื่องสวัสดิการชุมชน การประสานงานมีความส าคัญ โดยกองทุนการออมจะเติบโตไปได้นั้น 
การประสานงานก็จ าเป็นที่จะต้องมีเรื่องของการไปศึกษาดูงาน  การไปรับองค์ความรู้จากกองทุน    
ต่าง ๆ เข้ามา เรียกว่า การประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้กองทุนสัจจะเติบโตและเข้มแข็งขึ้น
ไปได้ อีกอย่างหนึ่ง การประเมินผลงานนั้นก็จ าเป็น เพราะทุกกิจกรรม ทุกโครงการจ า เป็นจะต้อง
ประเมินผลงาน ข้อดี ข้อเสีย การประเมินผลงานสามารถที่จะน ามาสู่การวางแผนการออมต่อไปได้  
แต่ในขณะเดียวกันความส าเร็จของกองทุนหมู่บ้านในส่วนหนึ่ง  ซ่ึงค่อนข้างมากที่จะไปตอบสนอง
นโยบายของภาครัฐนั่นก็คือ ความเข้มแข็งของชุมชนที่เป็นรากฐานและก็มีเครือข่าย มีกลไกเครือข่าย
ที่ช่วยเหลือ มีระบบสวัสดิการที่เข้ามาดูแล๑๔๐   

จังหวัดระยองมีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ "โครงการ    
อีสเทรินซีบอร์ด" โครงการนี้ สร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่ใหญ่มหาศาลระดับประเทศ และของเอเชีย
ด้วย ในช่วงนั้นโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อจังหวัดระยอง เพราะชาวบ้านอาศัย
แหล่งวัตถุดิบที่เป็นทรัพยากรทางทะเล แต่ถูกถมเป็นโรงงานถ่านหินบ้าง เป็นท่าเรือน้ าลึกบ้าง        
สิ่งเหล่านี้ ส่งผลให้ชุมชนที่เคยออกทะเลหากุ้ง ปลา หอย เป็นต้น ซ่ึงเป็นแหล่งทรัพยากรหลัก แต่ถูก
ยึดแหล่งทรัพยา กรทางทะเลเหล่านี้ ไปท าโร งงาน อุตสาหกร รม เกิดผลกระทบต่อวิถี ชุมชน               
วิถีครอบครัว วิถีสังคม หลังจากที่โครงการนี้เกิดขึ้น ก็ได้ริเริ่มโครงการบ้านป่าเพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรทาง
ทะเลชายฝั่งของจังหวัดระยอง นอกจากนี้ ชุมชนและชาวประมงพ้ืนบ้าน ได้มีแหล่งหาปลาในการ
ประกอบอาชีพชาวประมง กิจกรรมทุกอย่างที่ทางรัฐบาลเข้ามาด าเนินการ ท าให้ชุมชนอ่อนแอลง
หลังจากได้รับการสนับสนุนจากโครงการบ้านป่า  เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งของจังหวัด
ระยอง ท าได้ประมาณ ๓ เดือน ชาวบ้านก็เริ่มกลับมามีชีวิตที่ ดีขึ้น และเริ่มมีรายได้เข้ามา ในการใช้
จ่ายในชีวิตประจ าวัน ตามที่กล่าวมานี้ แสดงให้เห็นว่า ชุมชนขาดในเรื่องของการเป็นผู้น า ชุมชนไม่

                                                                 
 ๑๔๐สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวตวงทิพย์ โยธี, พนักงานบริหารจัดการความรู้ช านาญการ ส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑๑ (ชลบุรี), ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐.   



๒๓๒ 
 

เข้มแข็ง เพราะว่า ไม่ได้ถูกสอนให้เป็นผู้น า คิดเป็น ท าเป็น เพราะฉะนั้น ในเรื่องของการจะสร้างทุน
ทางสังคมเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และส าคัญ ทุนที่รัฐบาลเอามาให้ส่วนใหญ่นั้น ก็จะเกิดการทุจริตคอรัปชั่น 
ไม่เหมือนกับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ของชาวบ้านที่บริหารจัดการกันเอง มีระบบสวัสดิการชุมชนที่ดี
จึงเกิดความเข้มแข็ง๑๔๑ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์จะเน้นเรื่องการออมเป็นหลัก การออมของจะมีผลกับ
สวัสดิการ โดยการออมจะเริ่มที่เดือนละ ๑๐๐ บาท ซ่ึงเดือนละ ๑๐๐ บาท สามารถน าไปเป็นค่า
รักษาพยาบาลได้ต่อปี ต่อคน อยู่ที่ประมาณ ๒๔ คืน การเสียชีวิตแต่ละบุคคลจะได้ประมาณ ๘ หม่ืน
บาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยตัวของมันเอง ในการออมบางคนก็ไม่มาส่งกู้ แต่จะส่งออม เนื่องจากกลุ่ม
จะเน้นการออมเป็นหลัก คือ ถ้าใครไม่ออมเราจะพิจารณาไม่ให้ กู้ ตัดไปเรื่อย ๆ จนกว่ายอดเงินจะ
หมด หรือบางครั้ง ก็จะให้เขาสละสิทธ์ิไป๑๔๒  
 ข้อเสนอแนะ ด้านสวัสดิการชุมชน ผู้บริหารกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ควรมีมาตรการในการ
จูงใจให้กับมวลสมาชิก กล่าวคือเรื่องของสวัสดิการ ซ่ึงสวัสดิการเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้กลุ่มสัจจะออม
ทรัพย์มีความเข้มแข็ง เพราะสวัสดิการชุมชนเป็นเป้าหมายที่จะท าให้กองทุนสัจจะเจริญเติบโตขึ้น 
และท าให้คนหันมาออมมากกว่าการกู้ยืม ถ้าคนในชุมชนไม่มีเป้าหมายในการออมก็ไม่อยากจะออม 
เพราะว่า การออมในระบบของธนาคารมีเรื่องของการโฆษณา ประชาสัมพันธ์  รับรู้ข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็ว แต่ว่าถ้าออมในระบบชุมชนกลุ่มสัจจะในหมู่บ้าน การโฆษณาสื่อสารจะเป็นไป ดังนั้น 
ผู้บริหารควรชี้ให้เห็นผลดี และผลเสีย ของการออมเงินระหว่างการออมที่สถาบันทางการเงินและการ
ออมในรูปแบบของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ โดยผู้บริหารควรน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับ
ใช้ ให้ข้อมูลน้ันมีระบบท่ีดี มีมาตรฐาน เป็นสากล มีความสะดวกในการตรวจสอบ  นอกจากนี้ 
ผู้บริหาร ควรยกประเด็นเรื่องสวัสดิการชุมชนให้แผ่กว้าง เพ่ือให้ เกิดความม่ันใจการเข้าร่วมเป็น
สมาชิก และเกิดการก่อต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ซ่ึงจะเป็นพันธมิตร และมีการบริหารจัดการที่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน และก่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ ความม่ันคง และความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชนได้เป็นอย่างดี 

๔.๔ องค์ความรู้จากการวิจัย(Body of Knowledge) 

 กองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ในจังหวัดระยอง เป็นกองทุนสวัสดิการประเภท
ออมทรัพย์ การกู้ยืม และสวัสดิการเพ่ือ ๑) ฝึกลูกหลานให้รู้จักออมเพ่ืออนาคต ๒) การพ่ึงพาตนเอง
โดยการกู้ยืมเงินในกลุ่มสมาชิก โดยเสียดอกเบี้ยขั้นต่ า ๑.๕ บาทต่อเดือน เพ่ือลดปัญหาการกู้ยืมเงิน

                                                                 
 ๑๔๑สนทนากลุ่มเฉพาะ นายดนัย รัตนวิจิตร, กรรมการผู้เช่ียวชาญกองทุนสัจจะออมทรัพย์วัดช้างชน, 
๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๑๔๒สนทนากลุ่มเฉพาะ นางกมลทิพย์ ศรีสุวรรณ, กรรมการผู้เ ช่ียวชาญกองทุนสัจจะออมทรัพย์     
วัดเนินเขาดิน, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 
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นอกระบบ ๓) การสร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้รู้รักสามัคคี มีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม และ ๔) การสร้างความสมดุลหรือความพอดีระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ทั้งสภาพแวดล้อม
ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจัยที่ มีผลต่อ
การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ได้แก่ การพัฒนาคน เครือข่ายพระสงฆ์ และผู้น าในชุมชน 
เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน โดยน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ที่มีการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการกลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์เพ่ือการออม การกู้ยืม และสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ า เป็น  ซ่ึงผลจากการวิจัยเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ื อความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  ซ่ึงสามารถน ามาสังเคราะห์สรุปเป็นองค์ความรู้        
ดังแผนภาพที่ ๔.๔ ดังต่อไปนี้  
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แผนภาพท่ี ๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 

เพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัด

ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ 
 สัมมาอาชีพ  รู้คิด รู้ท า          

รู้อุบายวิธี 
 ฉลาดในการรักษาทรัพย์      
มีสัจจะ และสร้างอุปนิสัย          

ในการออม 

ปรึกษาพระสงฆ์ ปราชญ์
ชาวบ้าน สร้างสังคมแห่งการเอ้ือ

อาทร 
ท าบุญชีครัวเรือน บันทึก

รายรับ รายจ่าย วางแผนในการ   
ใช้เงิน 

 
 มีความไว้วางใจกัน และความซื่อสัตย์สุจริต ยึดเนติแบบแผนอันดีงาม 

ควบคุมจิตใจ เอาชนะใจตนเอง   ไม่ลุ่มหลงในอบายมุขสิ่งเสพติด 

 อดทนในการออม  ไม่หวั่นไหวในเป้าหมาย 

 รู้จักเสียสละ เคารพกฎเกณฑ์ 

 

 

 

การตัดสินใจ  
มีความเช่ือม่ัน ความผูกพัน สามัคคี 

 การวางแผน 
วางแผนในการออมสร้างวินัยในการ

ออม 
การจัดองค์การ 

มีการบริหารงานที่ชัดเจนและยึดหลัก
ประชาธิปไตย 

 การส่ือสาร 
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกมีจิตอาสาเพ่ือ

ส่วนรวม 

การใช้อิทธิพลจูงใจ 
มีการจัดสวัสดิการให้กับผู้กู้ยืมตาม

หลักเกณฑ์ การประสานงาน 
มีกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดย

ยึดสัจจะ 

การประเมินผลงาน 
ยึดหลักความเสมอภาค 

การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนใน
จังหวัดระยอง 

๑.ด้านสัจจะความจริงใจมีความจริงใจ
และมีความโปร่งใสในการบริหาร

การเงิน 

๒.ด้านคุณธรรมครบความเท่าเทียมด้าน
สวัสดิการ 

๓.ด้านสวัสดิการชุมชน มีความเป็นอยู่ดี
ขึ้น 

๔.ด้านเศรษฐกิจพอเพียงน าเงินสวัสดิการ
พัฒนาชุมชน 

๕.เพ่ิมรายได้ ๖.มีอิสระ สิทธิและมีประสิทธิผล 

๗.ธนาคารชุมชน ๘.พ่ึงพาตนเองได้ไม่ต้องพ่ึงพาปัจจัยภายนอก 
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 จากแผนภาพท่ี ๔.๔ แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ทฤษฎีการบริหารจัดการของ Gregg, 
Russell T. หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ คือ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในปัจจุบัน ความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจชุมชน และหลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมส าหรับฆราวาส ซ่ึงผลวิจัยพบว่า ความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ประกอบด้วย 

ด้านทฤษฎีการบริหารจัดการ  กองทุนสัจจะออมทรัพย์ มีความเชื่อม่ัน ความผูกพัน 
สามัคคี ในการวางแผนในการออม และสร้างวินัยในการออม มีการบริหารงานที่ชัดเจนและยึดหลัก
ประชาธิปไตย ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกมีจิตอาสาเพ่ือส่วนรวม มีการจัดสวัสดิการให้กับผู้ กู้ยืมตาม
หลักเกณฑ์ มีกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยยึดสัจจะ และยึดหลักความเสมอภาค ยุติธรรม 
ผลประโยชน์ของส่วนรวม 

ด้านหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ คือ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในปัจจุบัน กองทุน
สัจจะออมทรัพย์ ยึดม่ันในการประกอบสัมมาอาชีพ รู้คิด รู้ท า รู้ อุบายวิธี  ฉลาดในการรักษาทรัพย์      
มีสัจจะ และสร้างอุปนิสัย ในการออม มีการปรึกษาพระสงฆ์ ปราชญ์ชาวบ้านที่ทรงภูมิปัญญา       
สร้างสังคมแห่งการเอ้ืออาทร และมีการจัดท าบุญชีครัวเรือน บันทึกรายรับ รายจ่าย เพ่ือวางแผนใน
การใช้เงินให้มีประสิทธิภาพ 

ด้านความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน คือ การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์
เชิงพุทธ ประกอบด้วย ๔ ด้าน กล่าวคือ 
 ด้านสัจจะ คณะกรรมการมีการประสานงานกับกลุ่มเครือข่ายกองทุน เพ่ือแก้ไขปัญหา
ของสมาชิก มีความจริงใจ ท างานอย่างมีเป้าหมาย ต้ังใจท าสุดความสามารถของตน  และมีความ
โปร่งใสในการบริหารการเงิน สามารถตรวจสอบได้ ยึดม่ันในนโยบายของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์อย่าง
แน่วแน่ ส่งเสริมการขยายตัวของเครือข่ายชุมชน ด าเนินงานให้มีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
โดยคณะกรรมการมีการสร้างแรงจูงใจ ให้สวัสดิการและผลตอบแทนที่ชัดเจน  
 ด้านคุณธรรมครบวงจร คณะกรรมการมีการสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร มีความม่ันใจใน
ความถูกต้อง และความม่ันคง มีความพอเพียง มีคุณธรรมครบวงจรชีวิต คือ พัฒนาคนให้มีความ
ม่ันคงในชีวิตต้ังแต่แรกเกิดจนถึงตาย ส่งเสริมให้สมาชิกคบกับกัลยาณมิตรที่ไม่ชักชวนไปในทางที่
เสื่อมเสีย เรียกได้ว่า คณะกรรมการส่งเสริมให้สมาชิกเลือกคบคนดีมีศีลธรรม ส่งเสริมให้มีความ
เสียสละต่อส่วนรวม นอกจากนี้ คณะกรรมการมีการใช้ระเบียบ กฎหมายเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการกองทุน เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับสมาชิก 

ด้านเศรษฐกิจพอเพียง คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันก าหนดทิศทางและกิจกรรม 
เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนากองทุน มีการน าเงินสวัสดิการมาพัฒนาชุมชน มีการแนะน าส่งเสริมให้วัด
เป็นศูนย์สาธิต ด้านการตลาดแก่ชาวบ้าน โดยที่คณะกรรมการแนะน าให้ชาวบ้านรู้จักการออมทรัพย์ 
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ขยันหม่ันเพียร และขวนขวายในการประกอบสัมมาอาชีพ ให้การสนับสนุนการเรียนรู้ เก่ี ยวกับ
โครงการและอาชีพแก่ชุมชน ตลอดถึงให้ค าแนะน าส่งเสริมกลุ่มองค์กร เพ่ือสร้างฐานเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง ส่วนการประเมินผลนั้น คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบในการบริหารงาน
บุคคล เช่น มีเกณฑ์ประเมินผลงานเพ่ือวัดการท างานของเจ้าหน้าที่ 

 ด้านสวัสดิการชุมชน คณะกรรมการสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทุนด้วยการสร้าง
ทีมงานที่รัดกุมรอบคอบ และสมาชิกของกองทุนร่วมตรวจสอบการจ่ายสวัสดิการและเงินปันผล มีการ
จัดสรรก าไรสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิก รู้จักวิธีบริหารจัดการทรัพย์สินเงินทองที่เข้ามาภายใน
กองทุน มีการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล คณะกรรมการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นอยู่แต่พอดี มีการจัดอบรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกับชาวบ้านด้านองค์
ความรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 ด้านฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมส าหรับฆราวาส กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ มีความไว้วางใจกัน
ซ่ึงกันและกัน และมีความซ่ือสัตย์สุจริต ยึดเนติแบบแผนอันดีงาม ควบคุมจิตใจ เอาชนะใจตนเองไม่
ลุ่มหลงในอบายมุขสิ่งเสพติด มีความอดทนในการออม ไม่หวั่นไหวในเป้าหมายที่ได้ต้ังไว้ร่วมกัน และ
รู้จักเสียสละ เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาวิจั ยเรื่อ ง “ปัจ จัยท่ีมี ผลต่อการบริหาร จัดการกอง ทุนสัจจะออมทรัพ ย์       
เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน ในจังหวัดระยองและเพ่ือน าเสนอปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ 
เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ๑. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือ
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 

 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากที่สุด จ านวน 247 คน คิดเป็นร้อย
ละ 71.8  
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ข้อมูลของทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือ
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง โดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียง
จากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง การประเมินผลงาน (Evaluating) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสอง คือ การตัดสินใจ (Decision) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.28 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสาม คือ การจัดองค์การ (Organizing) มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสี่ คือการประสานงาน (Coordinating) 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และอันดับห้า คือ การสื่อสาร 
(Communicating) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับหก คือ 
การใช้อิทธิพลจูงใจ (Influencing) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ระดับความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก 
อันดับเจ็ด คือ การวางแผน (Planning) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ตามล าดับ เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า  
 ๑.1 ด้านการตัดสินใจ (Decision) ผลการวิเคราะห์  พบว่า ข้อมูลของทฤษฎีการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองด้านการ
ตัดสินใจ (Decision) โดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก      
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ 

 



๒๓๙ 
 
 

 

อันดับหนึ่ง สมาชิกร่วมตรวจสอบการจ่ายสวัสดิการและเงินปันผล มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.48 ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสอง คือ คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันตัดสินใจก าหนดวิธีการ
ท างานและคิดค้นกิจกรรมต่างๆ เพ่ือก่อต้ังกองทุน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก อันดับสาม คือ สมาชิกเข้าร่วมอนุมัติแผนพัฒนากองทุนสัจจะออมทรัพย์ และ
งบประมาณต่าง ๆ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสี่ คือ 
คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันจัดล าดับความส าคัญของงานต่างๆ ในกองทุน มีคะแนน เฉลี่ยเท่ากับ 
4.12 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และอันดับห้า คือ กองทุนสัจจะออมทรัพย์มีโครงสร้าง
กองทุน และระบุต าแหน่งงานไว้อย่างชัดเจน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.07 ระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ตามล าดับ 
  ๑.2 ด้านการวางแผน (Planning) ผลการวิเคราะห์  พบว่า ข้อมูลของทฤษฎีการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  ด้าน
การวางแผน (Planning) โดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ 
อันดับหนึ่ง คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันก าหนดทิศทางและกิจกรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนา
กองทุ น มีคะแนนเฉลี่ ยเท่า กับ  4.23 ระดับควา มคิดเห็นอยู่ ใ นร ะดับมาก  อัน ดับสอง คือ 
คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือวางแผนงานของกองทุน มีคะแน นเฉลี่ยเท่ากับ 
4.00 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสาม คือ คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน/กิจกรรมด้านต่าง ๆ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสี่ คือ คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันศึกษาปัญหาและอุปสรรคของ
กองทุน มีคะแนน เฉลี่ยเท่ากับ 3 .99 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และอันดับห้า คือ 
คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันให้ข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจัยสนับสนุนในการวางแผนงานด้านต่าง ๆ 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
  ๑.3 ด้านการจัดองค์การ (Organizing) ผลการวิเคราะห์ พบว่า ข้อมูลของทฤษฎีการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  ด้าน
การจัดองค์การ (Organizing) โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ 
อันดับหนึ่ง คณะกรรมการสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร มีความม่ันใจในความถูกต้อง  และความม่ันคง  
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสอง คือ คณะกรรมการให้
ขวัญก าลังใจ มิตรภาพ และการเสริมแรงจูงใจที่ดีแก่มวลสมาชิก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.24 ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสาม คือ คณะกรรมการมีการจัดการกองทุนให้สอดคล้องกับพันธ
กิจ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสี่ คือ คณะกรรมการมีการ
เสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการบริหารงานและการออม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก และอันดับห้า คือ คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีทักษะ
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ในการบริหารงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ตามล าดับ 
  ๑.4 ด้านการส่ือสาร (Communicating) ผลการวิเคราะห์  พบว่า ข้อมูลของทฤษฎี
การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองด้าน
การสื่อสาร (Communicating)โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ 
อันดับหนึ่ง คณะกรรมการมีทักษะการในการแก้ไขปัญหางานที่ดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสอง คือ คณะกรรมการมีทักษะการคิดเชิงระบบในการท างาน      
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสาม คือ คณะกรรมการมีการ
ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อ่ืน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก อันดับสี่ คือ คณะกรรมการมีทักษะการใช้อารมณ์ (EQ) ที่ดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และอันดับห้า คือ คณะกรรมการมีทักษะในการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
  ๑.5 ด้านการใช้อิทธิพลจูงใจ (Influencing) ผลการวิเคราะห์  พบว่า ข้อมูลของ
ทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัด
ระยองด้านการใช้อิทธิพลจูงใจ (Influencing) โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจาก
มากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทุนด้วยการสร้างทีมงานที่
มีรัดกุมรอบคอบ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  อันดับสอง คือ 
คณะกรรมการมีการมอบอ านาจทางการบริหารให้สอดคล้องกับงานที่ท า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสาม คือ คณะกรรมการมีการจัดสวัสดิการ ให้กับเจ้าหน้าที่ 
บุคลากร และสมาชิกที่มีการท างาน หรือการออมดีเด่น เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ  มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.98 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสี่ คือ คณะกรรมการและสมาชิกร่วมเสียสละ
แรงงานหรือวัสดุสิ่งของในการท ากิจกรรม/ประชุมของกองทุน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และอันดับห้า คือ คณะกรรมการส่งเสริมให้บุคลากรสามารถท าง านแทน
กันได้ทุกต าแหน่ง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
  ๑.6 ด้านการประสานงาน (Coordinating) ผลการวิเคราะห์  พบว่า  ทฤษฎีการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ด้าน
การประสานงาน (Coordinating) โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหา
น้อย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการมีการประสานงานกับกลุ่มเครือข่ายกองทุน  เพ่ือแก้ไขปัญหาของ
สมาชิกมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสอง คือ คณะกรรมการ
มีการประสานขอค าแนะน าและรับข้อเสนอแนะจากสมาชิกของกองทุน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.20 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสาม คือ คณะกรรมการและสมาชิกมีการประสานงาน
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ร่วมกับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
อันดับสี่ คือ คณะกรรมการมีการประสานงานเพ่ือสร้างความเข้าใจในสมาชิกกองทุนเพ่ือให้งานที่
รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก และอันดับห้า คือ คณะกรรมการมีการประสานให้ผู้ที่ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วยเหลือ
กิจกรรมของกองทุนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
  ๑.7 ด้านการประเมินผลงาน (Evaluating) ผลการวิเคราะห์  พบว่า  ทฤษฎีการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ด้าน
การประเมินผลงาน (Evaluating) โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหา
น้อย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการใช้ระเบียบ กฎหมายเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุน 
เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับสมาชิก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
อันดับสอง คือ คณะกรรมการกองทุนน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปวางแผนพัฒนางานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสาม คือ 
คณะกรรมการมีการตรวจสอบประเมินผลในการปฏิบัติงานตามแผนงาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสี่ คือ คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันน าผลจากการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือประเมินคุณภาพ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก และอันดับห้า คือ คณะกรรมการและสมาชิกร่วมสรุปผลการบริหารจัดการ
กองทุนสัจจะออมทรัพย์ พร้อมทั้งน าผลสรุปมาปรับปรุงแก้ไขให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพในทุก
ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 
 ๒. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน
โดยรวม 
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า แบบสอบถามเก่ียวกับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน โดยรวมมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า       
ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง ด้านส่งเสริมการ
ขยายตัวของเครือข่ายชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  อันดับ
สอง คือ ด้านส่งเสริมศูนย์วิชาการแบบเบ็ดเสร็จมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก อันดับสาม คือ ด้านการวิจัยและประเมินผล  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4 .11 ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากอันดับสี่ คือ ด้านส่งเสริมสื่อเพ่ือสังคมและเชื่อมต่อเครือข่ายเพ่ือการค้าขาย     
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและอันดับห้า คือ ด้านปรับวิธีการ
งบประมาณและต้ังกองทุนเพ่ือชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ตามล าดับ และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า  
  ๒ .1 ด้านส่งเสริมการขยายตัวของ เครือข่ ายชุมชน  ผลการวิ เคราะห์  พบว่ า 
แบบสอบถามเก่ียวกับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ด้านส่งเสริมการขยายตัวของเครือข่ายชุมชน
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โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการมี
การสร้างแรงจูงใจ ให้สวัสดิการและผลตอบแทนที่ชัดเจน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก  อันดับสอง คือ คณะกรรมการแนะน าให้ชาวบ้ านรู้จักการออมทรัพย์ 
ขยันหม่ันเพียร และขวนขวายในการประกอบสัมมาอาชีพ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสาม คือ คณะกรรมการแนะน าวิธีแก้ปัญหาโดยการสร้างศักยภาพของ
ชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสี่  คือ คณะกรรมการมี
การกระตุ้นและช่วยตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายในชุมชน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และอันดับห้า คือ คณะกรรมการมีการกระตุ้นการประกอบอาชีพ
ให้แก่สมาชิกองทุนในชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  3.99 ระดับความคิดเห็นอยู่ ในระดับมา ก 
ตามล าดับ 
  ๒.2 ด้านส่งเสริมศูนย์วิชาการแบบเบ็ดเสร็จ ผลการวิเคราะห์  พบว่า  แบบสอบถาม
เก่ียวกับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ด้านส่งเสริมศูนย์วิชาการแบบเบ็ดเสร็จโดยรวมมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการได้แนะน าส่งเสริมให้วัด
เป็นแหล่งศูนย์สาธิต ด้านการตลาดแก่ชาวบ้าน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก อันดับสอง คือ คณะกรรมการให้ค าแนะน าส่งเสริมกลุ่มองค์กรเพ่ือสร้างฐานเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง มีคะแนน เฉลี่ ยเท่ ากับ  4.35 ระดับความคิดเห็ นอยู่ ในร ะดับมาก อันดับสา ม คือ 
คณะกรรมการมีความเต็มใจให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการในการติดต่อประสานงานเก่ียวกับกองทุน
สัจจะออมทรัพย์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.28 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสี่ คือ 
คณะกรรมการจัดท าฐานข้อมูลสมาชิกให้ถูกต้องสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวิเคราะห์งานของกลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และอันดับห้า คือ 
คณะกรรมการสนับสนุนให้ชาวบ้านมีจิตใจร่วมรักสามัคคี ช่วยเหลืออนุเคราะห์กันในชุมชน  มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
  ๒.3 ด้านส่งเสริมส่ือเพ่ือสังคมและเชื่อมต่อเครือข่ายเพ่ือการค้าขาย  ผลการวิเคราะห์ 
พบว่า แบบสอบถามเก่ียวกับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ด้านส่งเสริมสื่อเพ่ือสังคมและเชื่อมต่อ
เครือข่ายเพ่ือการค้าขายโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับ
หนึ่ง คณะกรรมการจัดอบรบแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกับชาวบ้านด้านองค์ความรู้  แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ระดับควา มคิด เห็นอยู่ใน ระดับมาก  อัน ดับสอง คือ 
คณะกรรมการให้การสนับสนุนการเรียนรู้เก่ียวกับโครงการ และอาชีพแก่ชาวชุมชน  มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.17 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสาม คือ คณะกรรมการจัดบริการข่าวสาร   
สิ่งตีพิมพ์ ป้ายประกาศที่เป็นประโยชน์ ประชาสัมพันธ์ให้แก่ชาวบ้าน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสี่ คือ คณะกรรมการเผยแผ่ความรู้ให้ชาวบ้านได้รู้ คิดและหา
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ความเป็นจริงกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
และอันดับห้า คือ คณะกรรมการส่งเสริมให้มีที่ อ่านหนังสือในวัดหรือต้ังศูนย์การเรียนรู้ เป็นแหล่ง
วิทยาการเรียนรู้แก่ผู้สนใจในชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ 
  ๒.4. ด้านปรับวิธีการงบประมาณและต้ังกองทุนเพ่ือชุมชน  ผลการวิเคราะห์  พบว่า 
แบบสอบถามเก่ียวกับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ด้านปรับวิธีการงบประมาณและต้ังกองทุน
เพ่ือชุมชน โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ ง 
คณะกรรมการมีนโยบายการก าหนดงบประมาณ อุปกรณ์ คน การจัดการที่จะปฏิบัติ ส าหรับโครงการ
ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก อันดับสอง คือ คณะกรรมการด าเนินงานให้มีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคม  มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.08 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสาม คือ คณะกรรมการมีการจัดสรรก าไร
สร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
อันดับสี่ คือ คณะกร รมการมีร ะบบงบประมาณที่มีความพร้อมสามารถด าเนินการ ได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และอันดับห้า คือ 
คณะกรรมการมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินการกองทุนสัจจะออมทรัพย์
อย่างต่อเนื่อง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
   ๒.5 ด้านการวิจัยและประเมินผล ผลการวิเคราะห์ พบว่า แบบสอบถามเก่ียวกับความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ด้านการวิจัยและประเมินผลโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.11 ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบในการบริหาร
บุคคล เช่น มีเกณฑ์ประเมินผลงานเพ่ือวัดผลการท างานของเจ้าหน้าที่  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสอง คือ คณะกรรมการมีการรายงานผลการรับฝากเงินของ
กองทุนสัจจะออมทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุกๆ เดือน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสาม คือ คณะกรรมการมีการทบทวน ปรับปรุง การบริหารงาน
กองทุนสัจจะออมทรัพย์ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสี่ คือ คณะกรรมการมีการควบคุมและประเมินผลการท างาน  มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและอันดับห้า คือ คณะกรรมการก าหนดความ
เชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ระดับแผนงาน วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดความส าเร็จอย่างชัดเจน  มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 ๓ . ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบสอบถามเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการตาม
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ คือ ธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบันโดยรวม  
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ ๔ คือ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบันโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ระดับความ
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คิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 1 ด้าน และมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแต่
พอดี มีคะแนน เฉลี่ ยเท่า กับ 4.63 ระดับความคิดเห็ นอยู่ ในร ะดับมากที่ สุด อันดับสอง คือ             
อุฎฐานสัมปทา ขยันหม่ันเพียร  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ระดับความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก 
อันดับสาม คือ กัลยาณมิตตตา คบคนดีเป็นมิตร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก อันดับสี่ คือ อารักขสัมปทา คุ้มครองรักษาทรัพย์  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า 
   ๓.1 ด้านอุฎฐานสัมปทา ขยันหม่ันเพียร ผลการวิเคราะห์  พบว่า  การบริหารจัดการ
ตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ คือ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน  ด้านอุฎฐานสัมปทา 
ขยันหม่ันเพียรโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง 
คณะกรรมการท างานอย่างมีเป้าหมายและต้ังใจท าสุดความสามารถของตน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.45 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับสอง คือ คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนมี
ความขยันหม่ันเพียรในการด าเนินงาน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก อันดับสาม คือ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับหมอบหมาย  มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสี่ คือ คณะกรรมการส่งเสริมให้สมาชิก
ลงมือออม มากกว่าการให้สิ่งศักด์ิสิทธ์ิดลบันดาลให้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
   ๓.2 ด้านอารักขสัมปทา คุ้มครองรักษาทรัพย์  ผลการวิเคราะห์  พบว่า การบริหาร
จัดการตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์  ๔ คือ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน  ด้านอารักข
สัมปทา คุ้มครองรักษาทรัพย์โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ  เรียงจากมากไปหาน้อย คือ 
อันดับหนึ่ง คณะกรรมการรู้จักวิธีบริหารจัดการทรัพย์สินเงินทองที่เข้ามาภายในกองทุน มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับสอง คือ  คณะกรรมการมีการ
บริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีเหตุมีผล มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
อันดับสาม คือ คณะกรรมการส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยให้มากขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
3.86 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสี่ คือคณะกรรมการรักษาภาระหน้าที่การงานมิให้
เสื่อมเสีย ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความซ้ือสัตย์สุจริต มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  3.85 ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 5 คณะกรรมการมีการควบคุม บริหารการเงินให้มีความม่ันคง 
ปลอดภัย ปราศจากช่องในการทุจริตคอร์รัปชั่น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ตามล าดับ 
   ๓.3 ด้านกัลยาณมิตตตา คบคนดีเป็นมิตร ผลการวิเคราะห์ พบว่า การบริหารจัดการ
ตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์  ๔ คือ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบันด้าน กัลยาณมิตตตา     
คบคนดีเป็นมิตร โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือ
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พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับ
หนึ่ง คณะกรรมการส่งเสริมให้สมาชิกคบกับกัลยาณมิตรที่ไม่ชักชวนไปในทางที่เสื่อมเสีย มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับสอง คือ  คณะกรรมการส่งเสริมให้
สมาชิกเลือกคบคนดีมีศีลธรรม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
อันดับสาม คือ คณะกรรมการมีการร่วมทุกข์ ร่วมสุข ร่วมแก้ไขปัญหากับมวลสมาชิก  มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.21 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสี่ คือคณะกรรมการยกย่องคนที่ควรยอกย่อง 
สรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญ และส่งเสริมคนที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ ดี  มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับที่ 5 คณะกรรมการแนะน าพร่ าสอน
ตักเตือนมวลสมาชิกไม่ให้ท าความชั่ว ท าแต่ความดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ตามล าดับ 
   ๓.4 ด้านสมชีวิตา เล้ียงชีวิตแต่พอดี ผลการวิเคราะห์ พบว่า การบริหารจัดการตาม
ของหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ คือ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบันด้านสมชีวิตาเลี้ยงชีวิตแต่
พอดีโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 1 ข้อ 
เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไป
พอเหมาะพอเพียง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับสอง 
คือ คณะกรรมการส่งเสริมให้สมาชิกใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิตอย่างถูกต้อง  มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับสาม คือ คณะกรรมการส่งเสริมให้
สมาชิกมีความสุขตามก าลังทรัพย์ที่หามาได้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด อันดับสี่ คณะกรรมการสนับสนุนการท างานเลี้ยงชีพโดยความชอบธรรม มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับที่ 5 คณะกรรมการส่งเสริมการ
เก็บออมรักษาทรัพย์ไว้เพ่ือประโยชน์ในกาลภายหน้า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 ๔. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการตามหลักฆราวาสธรรม 
๔ คือ ธรรมส าหรับฆราวาส โดยรวม  

ผลการวิเคราะห์ พบว่า การบริหารจัดการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมส าหรับฆราวาส 
โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 1 ข้อ เรียงจาก
มากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง ด้านสัจจะ มีความจริงใจ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับสอง คือ ด้านทมะ ฝึกฝน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับสาม คือ ด้านขันติ มีความอดทน  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับสี่ จาคะ มีความเสียสละ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า  

 ๔.1 ด้านสัจจะ มีความจริงใจ ผลการวิเคราะห์  พบว่า การบริหารจัดการตามหลัก
ฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมส าหรับฆราวาสด้านสัจจะ มีความจริงใจมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ระดับ



๒๔๖ 
 
 

 

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการมีความซ่ือตรง ซ่ือสัตย์ต่อสมาชิก
กองทุน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับสอง คือ 
คณะกรรมการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับสาม คือ คณะกรรมการบริการสมาชิกด้วยความเสมอภาคไม่
เลือกปฏิ บัติ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4 .66 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุ ด อันดับสี่ 
คณะกรรมการให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับกองทุนที่เป็นจริงเป็นประโยชน์ต่ อสมาชิก มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.61 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับที่ห้า คือ คณะกรรมการมีความ
จริงใจที่จะช่วยเหลือสมาชิกกองทุนเต็มศักยภาพของตน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ 

 ๔.2 ด้านทมะ ฝึกฝน ผลการวิเคราะห์ พบว่า การบริหารจัดการตามหลักฆราวาสธรรม 
๔ คือ ธรรมส าหรับฆราวาส ด้านทมะ ฝึกฝน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  เรียงจาก
มากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการส่งเสริมให้มีความเสียสละต่อส่วนรวม มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.67 ระดับความคิดเห็นอยู่ในร ะดับมากที่สุด อันดับสอง คือ คณะกรรมการมีกา ร
ประชุมสัมมนา ในเรื่องการออมทรัพย์เป็นประจ า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด อันดับสาม คือ คณะกรรมการส่งเสริมการใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง          
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ระดับความคิดเห็นอยู่ ในระดับมากที่สุด อันดับสี่  คือ คณะกรรมการ
ส่งเสริมการใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 อันดับห้า ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คณะกรรมการปฏิบัติต่อสมาชิกด้วยความเป็นกัลยาณมิตร  มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4. 60 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ 

 ๔.3 ด้านขันติ มีความอดทน ผลการวิเคราะห์  พบว่า การบริหารจัดการตามหลัก
ฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมส าหรับฆราวาสด้านขันติ มีความอดทน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด เรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการยึดม่ันในนโยบายของกลุ่มสัจจะออม
ทรัพย์อย่างแน่วแน่ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับสอง 
คือ คณะกรรมการท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ แม้จะมีอุปสรรค มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับสาม คือ คณะกรรมการมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานอย่างสุด
ความสามารถ  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด อันดับสี่ 
คณะกรรมการมีความอดทนอดกลั้นไม่ประพฤติตนเสื่อมเสีย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับห้า คือ คณะกรรมการมีความพยายามแก้ไขปัญหาด้วยความ
อดทน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ 

 ๔.4 ด้านจาคะ มีความเสียสละ ผลการวิเคราะห์ พบว่า การบริหารจัดการตามหลัก
ฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมส าหรับฆราวาสด้านจาคะ มีความเสียสละโดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 



๒๔๗ 
 
 

 

4.03 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากเรียงจากมากไปหาน้อย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการเพียรพยายามสร้างความสมานฉันท์
ให้แก่คนในชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสอง คือ คณะกรรมการมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อสมาชิกกลุ่มสัจจะออม
ทรัพย์ในชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  อันดับสาม คือ 
คณะกรรมการพร้อมอุทิศตน เพ่ือประโยชน์เก้ือกูลและความสุขของส่วนรวม  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ    
4.05 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับสี่ คณะกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่าง
สม่ าเสมอ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และอันดับห้า คือ 
คณะกรรมการช่วยเหลือเก้ือกูลเพ่ือนร่วมงานอย่างเต็มใจ  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

 
๕.๒ อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือ
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง” มีวัตถุประสงค์วิจัย เพ่ือศึกษาการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน ในจังหวัดระยองและเพ่ือน าเสนอปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ 
เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองและสามารถอภิปรายได้ดังนี้  
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 71.8  มีอายุมากกว่า  31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.5 มีระดับการศึกษามัธยม
ตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 50.0 มีต าแหน่งพนักงานจ้าง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.9 รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ 38.ระยะเวลาของการเป็นสมาชิก1-5 ปีมากที่สุด     
คิดเป็นร้อยละ 34.3 มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจษฎา นกน้อย๑ ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการ
ความหลากหลายในองค์กร : ตัวแบบทางด้านทรัพยากรมนุษย์เพ่ือความเท่าเทียมกันของผู้ มีอัตลักษณ์
หลากหลายทางเพศ” ผลการศึกษา พบว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพ่ือความเท่าเทียมกันของผู้
มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศภายในองค์กร ประกอบด้วย ๑) ลักษณะส่วนบุคคล ๒) การจัดการ
ความหลากหลายในองค์กร และ ๓) บริบทอ่ืน ส่วนนโยบายเก่ียวกับการจัดการความหลากหลายทาง
เพศของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ที่ท างานอยู่มีคณะกรรมการบริหารองค์กรที่มีความหลากหลาย
ขณะที่องค์กรที่ท างานอยู่มีการจัดฝึกอบรม และให้ความรู้ เก่ียวกับความหลากหลายของทรัพยากร

                                                                 

 ๑เจษฎา นกน้อย, “การจัดการความหลากหลายในองค์กร : ตัวแบบทางด้านทรัพยากรมนุษย์เ พ่ือ
ความเท่าเทียมกันของ ผู้มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศ” , วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ,        
(คณะรัฐประศาสนศาสตร์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๒). 



๒๔๘ 
 
 

 

มนุษย์ในองค์กร เช่นเดียวกับประเด็นเรื่องของการก าหนดนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มใด  ๆ    
ในสถานที่ท างานและการแยกการจัดการความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษย์  ในองค์กร
ออกจากการขจัดความไม่เท่าเทียม ซ่ึงองค์กรที่ท างานอยู่มีกลุ่มที่ไม่เป็นทางการคอยให้ค าแนะน าใน
ประเด็นทางด้านความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร  
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะ
ออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ผลการวิเคราะห์  พบว่า ข้อมูล
ของทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์  เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน          
ในจังหวัดระยอง โดยรวม ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ลักขณา เติมศิริกุลชัย๒ ได้วิจัยเรื่อง ทุนทางสังคมกับการเคลื่อนไหวสุขภาพ : กรณีศึกษากลุ่มสัจจะ
ออมทรัพย์  จั งหวั ดตรา ดผลกา รศึกษา  พบว่ า  ทุ นทางสั งคมของกลุ่ มสั จ จะออมทรัพย์                 
เป็นปรากฏการณ์ชีวิตของผู้คนที่อยู่ร่วมกันมาเนิ่นนานของสถาบันครอบครัว ชุมชนและศาสนาโดยมี
วัดไผ่ล้อมที่มีการสืบสารปฏิปทาอันงดงามจกสามคนเจ้าคุณ จึงเป็นแหล่งก าเนิดทุนทางสังคม ทุนทาง
วัฒนธรรม และทุนมนุษย์ของจังหวัดตราด และช่วยหนุนเสริมการท างานของพระสุบิน ปณีโต ผู้ ก่อต้ัง
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ซ่ึงจ าพรรษาที่วัดแห่งนี้ จนท าให้เกิดการสถาปนาพ้ืนที่ทางเลือกที่มีลักษณะจ า
เพราะใน ๔ รูปแบบ คือ ๑) เครือข่ายทางสังคมโดยกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ได้เพ่ิมความสัมพันธ์ในระดับ
หมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เกิดเป็นเครือข่ายภายในหมู่บ้าน ในขณะเดียวกันก็มีการขยาย
เครือข่ายสู่ระดับต าบล ระดับจังหวัด และระดับประเทศเป็นเครือข่ายข้ามกลุ่ม ๒) สืบ/ภาษา/
สัญลักษณ์ และการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ทั้งในรูปของภาษา และวิธีการปฏิบัติการ
เฉพาะในเรื่องการออม การกู้ และวันท าการกลุ่ม เกิดเป็นรูปสัญญาตัวสื่อ/เป้าหมายที่เงินทั้งเรื่องของ
ความสัมพันธ์และความแตกต่างไปพร้อม ๆ กันและเกิดเป็นทุนที่ได้รับการยอมรับในเครือข่ายกลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์และในจังหวัดตราด ๓) กฎ กติกา และอ านาจ พบว่า กฎ กติกาของกลุ่มสัจ จะออม
ทรัพย์มีอ านาจเข้ามาก ากับอยู่ ๒ ส่วน คือ อ านาจจากสิ่งศักด์ิสิทธ์ิผ่านการท าพิธีสาบานและสาปแช่ง
กับอ านาจที่เกิดจากกฎเกณฑ์ของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ซ่ึงมีหลักพุทธธรรมก ากับ ๔) พ้ืนที่ของการ
สถาปนาตนเองเป็นคู่ตรงข้ามกับเศรษฐกิจกระแสหลัก ดังเช่น เครือข่ายกากน้ าตา ลที่กลุ่มสัจจะออม
ทรัพย์จัดต้ังขึ้น สามารถลด/ตรึงราคากากน้ าตาลในตลาดให้อยู่ในราคาที่เหมาะสมและสร้างวาทกรรม
กระแสเรื่องก าไรมิใช่เป้าหมายสูงสุด พ้ืนที่ทางเลือกเหล่านี้ ก็ได้แปรเปลี่ยนมาเป็นทุนทางสังคมของ
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ซ่ึงสามารถเติบโตงอกงามต่อไปได้ก็ด้วยเง่ือนไขส าคัญ คือ การด ารงอยู่ภายใต้
ตรรกะของเศรษฐศาสตร์แบบพุทธ ซ่ึงปฏิเสธตรรกะของเศรษฐศาสตร์  กระแสหลักที่ เน้นก าไรสูงสุด 
เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะไม่ใส่ใจในจริยธรรม และขาดความเข้าใจในธรรมชาติมนุษย์ ในขณะที่
เศรษฐศาสตร์แบบพุทธเน้นความสัมพันธ์ทางสังคมที่เก้ือกูลกัน ความไว้วางใจ และความศรัทธาไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่าความอยู่รอดของกองทุนในกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
                                                                 

 ๒ลักขณา เติมศิริกุลชัย, ทุนทางสังคมกับการเคล่ือนไหวสุขภาพ : กรณีศึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
จังหวัดตราด, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) , (มหาวิทยาลัยมหิดล, 
๒๕๔๘). 



๒๔๙ 
 
 

 

 
 
 

 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน
โดยรวม ผลการวิเคราะห์ พบว่า แบบสอบถามเก่ียวกับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  โดยรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ชินรัตน์  ขุณณรงค์๓ ได้วิจัยเรื่อง “กิจกรรมต่อยอดกับการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์เพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต บ้านหนองน ้าจืด ต้าบลท่าพริก อ้าเภอเมือง จังหวัด
ตราด”ผลการวิจัยพบว่า การด้าเนินกิจกรรมต่อยอดของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ บ้านหนองน ้าจืด 
ก่อให้เกิดคุณลักษณะที่สร้างและสนับสนุนความเข้มแข็งของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ เนื่องจากท้าให้
เกิดทุนต่างๆโดยเฉพาะช่วยเพ่ิมทุนเงินตราอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงสามารถน้ามาใช้ในกิจกรรมปล่อยกู้ให้กับ
สมาชิกได้อย่างพอเพียง รวมถึงสามารถน้ามาจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกได้อย่างทั่วถึง ตอบสนองต่อ
ความต้องการ ทั งยังพัฒนาคุณลักษณะกระบวนการเรียนรู้และทักษะการจัดการของกรรมการและ
สมาชิกกลุ่มจนสามารถน้าไปสู่การแก้ปัญหาที่เกิดขึ นโดยกลุ่มเองได้ 

  4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการตามหลักทิฏฐ
ธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ คือ ธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน  โดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.25 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีคามคิดเห็นมากที่สุด ๑ 
ด้าน คือ ด้านสมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแต่พอดี มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส้าเร็จในการบริหารสถานศึกษา
ขั นพื นฐานเขตพัฒนาพื นที่ชายชายฝั่งทะเลตะวันออก” พบว่า ปัจจัยที่ส่งผล ๑. ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส้าเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั นพื นฐาน เขตพัฒนาพื นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ประกอบด้วย 
๙ ด้าน คือ (๑) พฤติกรรมผู้น้าของผู้บริหาร (๒) วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร (๓)บรรยากาศสถานศึกษา (๔) 
คุณภาพการสอน (๕) ความพึงพอใจในการท้างานของครู (๖) การได้รับการสนับสนุนของครู (๗) 
พฤติกรรมการมีส่วนร่วม ในการบริหารสถาน ศึกษา (๘) เจตคติต่อสถานศึกษา (๙) การระดม
ทรัพยากรเพ่ือศึกษา ๒. ความส้าเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั นพื นฐาน เขตพัฒนาพื นที่ชายฝั่ง 
ทะเลตะวันออก ประกอบด้วย ๔ ด้าน คือ (๑) การบริหารสถานศึกษา (๒) การบริหารและการ
สนับสนุน (๓) การพัฒนาบุคลากร (๔) การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ๓. ปัจจัยที่ส่งผลกับความส้าเร็จใน

                                                                 
๓ชินรัตน์  ขุณณรงค์, “กิจกรรมต่อยอดกับการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เ พ่ือ

พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต บ้านหนองน ้าจืด” , วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต , ( บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๕). 



๒๕๐ 
 
 

 

การบริหารสถานศึกษาขั นพื นฐานมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ จ้านวน ๑ ชุด และเม่ือ
ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญผลการตรวจสอบมีความเหมาะ สมกับบริบทเป็นไปได้ในการน้าไปใช้ มี
ความถูกต้องเชิงทฤษฏีและเป็นประโยชน์ต่อการน้าไปพัฒนาสถานศึกษา๔ 

  5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการตามหลัก
ฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมส าหรับฆราวาส โดยรวม ผลการวิเคราะห์ พบว่า การบริหารจัดการตาม
หลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมส าหรับฆราวาส โดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จะเห็นได้ว่า 
นโยบายการพัฒนาของพระสงฆ์ คือ ความรัก ความห่วงใยช่วยเหลือผู้อ่ืนการเบิกบานในการท างานไม่
อิจฉาผู้อ่ืน และ มีความยุติธรรมในส่วนรวมนั้น  โดยประพฤติปฏิบัติตามหลักของฆราวาสธรรม ๔ 
ประการ คือ มีสัจจะซ่ือสัตย์ต่อกัน การแบ่งปันกัน เอ้ือเฟ้ือกัน บ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้ อ่ื น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของไพศาล  พรหมสิงห์และคณะ๕ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่ท้าให้เกิดผลส้าเร็จใน
การด้าเนินงานกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต (วัดป่ายาง)” ผลการวิจัยพบว่า 
แม้การด้าเนินงานจะมีความก้าวหน้าในหลายๆด้าน แต่เนื่องจากกรรมการบริหารกลุ่มฯและสมาชิกยัง
ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้และวางแผนการด้าเนินงานกับกลุ่มเท่าที่ควรท้าให้พระสุวรรณ  
คเวสโก ซ่ึงเป็นแกนน้าในการก่อตั งกลายเป็นผู้น้าเด่ียว ซ่ึงอาจเกิดปัญหาต่อการด้าเนินงานของกลุ่ม
ในอนาคตได้ หากพระสุวรรณ ไม่ได้อยู่ เป็นแกนน้าหลักของกลุ่มไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆก็ตาม ดังนั น 
คณะกรรมการกลุ่มเห็นว่า ควรมีการใช้การวิจัยเชื่อมโยงสมาชิกและคณะกรรมการบริหาร ให้เข้ามา
เรียนรู้และถ่ ายเทงานมา กขึ น ปัจจัยที่ ท้าให้กลุ่มด้า รงอยู่และเติบโตก้าวหน้า ตามล้าดับมีอยู่  
๘ ประการ คือ พ่ีเลี ยง ระเบียบ กรรมการ สมาชิก ทะเบียนบัญชีการเงิน สวัสดิการ ธุรกิจกลุ่มและ
การเชื่อมโยงเคลือข่าย โดยมีจุดเด่นส้าคัญ ๓ ประการ คือพ่ีเลี ยง ระเบียบ สวัสดิการแนวทางการ
พัฒนากลุ่มจะต้องถ่ายเทงานจากพระครูสุวรรณมายังกรรมการ และสร้างการมีส่วนร่วมกับสมาชิก
มากยิ่งขึ น ซ่ึงค่อยๆด้าเนินงานตามล้าดับ เพราะมีข้อจ้ากัดเรื่องความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ และ
เศรษฐกิจของกรรมส่วนใหญ่ค่อนข้างล้าบาก  

 
 

                                                                 
๔วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน , “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส้าเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั นพื นฐานเขตพัฒนาพื นท่ีชาย

ชายฝ่ังทะเลตะวันออก”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒). 
๕ไพศาล พรหมสิงห์และคณะ, “การศึกษาปัจจัยท่ีท้าให้เกิดผลส้าเร็จในการด้าเนินงานกลุ่มสัจจะ

สะสมทรัพย์พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต (วัดป่ายาง)”,รายงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน,(ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย สกว, ๒๕๔๖),หน้า ๑๗. 



๒๕๑ 
 
 

 

6. ผลการทดสอบสมมติฐาน ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันให้
ความส าคัญต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ท่ีแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่ มีผลต่อการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จ าแนก
ตามเพศ ความเก่ียวข้องกับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ให้ความส าคัญต่อ
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน      
ในจังหวัดระยอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และ พบว่า ปัจจัยทางด้านอายุ  ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาของการเป็นสมาชิก ที่แตกต่างกันให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่ มีผลต่อการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ที่ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

วิทยา คามุนี๖ ได้ท้าการวิจัยเรื่อง “ทุนทางสังคมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของชุมชน
กรณีศึกษาองค์กรออมทรัพย์ชุมชนในจังหวัดล้าปางและตาก” ผลการวิจัยพบว่า องค์กรออมทรัพย์
เกิดจากการรวมตัวเป็นทุนทางสังคมของสองกลุ่มในระยะแรกมีลักษณะคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ  

การรวมกลุ่มเพ่ือแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยจัด
กิจกรรมเงินออมและการกู้ยืมเงินเพ่ือสนับสนุนการผลิตในหมู่บ้านสมาชิกโดยอาศัยผู้น้าและ
คณะกรรมการบริหารกองทุนซ่ึงได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก การท้ากิจกรรมกลุ่มของทั งสองกลุ่ม
ไม่ประสบปัญหาหนี เสียเนื่องจากมีกระบวนการควบคุมทาง สังคมหรือ กฎเกณฑ์ของชาวบ้าน ที่
ค่อนข้างเข้มแข็ง ทันทางสังคมและกิจกรรมมีการวิวัฒนาการและการปรับตัวก่อให้เกิดการขยาย

เครือข่ายระดับต้าบล อ้าเภอ และจังหวัด แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์๗ 

ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมผลผลิตของอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม
ส าหรับกลุ่มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000”จากศึกษากิจกรรมหลัก พบว่า การค้นหาปัญหา 

การวัดผลการด าเนินงาน การวิเคราะห์ปัญหา การปรับปรุงกระบวนการผลิต และการควบคุม
กระบวนการผลิต มีความสัมพันธ์กับการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของผลผลิต จากการศึกษากิจกรรม
สนับสนุน พบว่า การสนับสนุนจากผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมของพนักงานมีความสัมพันธ์กับการ
เพ่ิมขึ้นหรือลดลงของผลผลิต  

                                                                 
๖วิทยา คามุนี, “ทุนทางสังคมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพชุมชน : กรณีศึกษาองค์กรออมทรัพย์ชุมชนใน

จังหวัดล้าปางและตาก”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปะศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยนเศวร ,๒๕๕๑). 
๗ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์, “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเพ่ิมผลผลิตของอุตสาหกรรมวิทยุ โทรทัศน์ และ

อุปกรณ์โทรคมนาคมส าหรับกลุ่มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๘). 



๒๕๒ 
 
 

 

๖.๑ ด้านความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนส่งผลต่อการบริหารจัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  พบว่า ปัจจัยความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองโดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 
.676 ซ่ึงปัจจัยความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนสามารถร่วมกันท านายการบริหารจัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองได้ ร้อยละ 44.9 และ พบว่า
ปัจจัยความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.05 มีจ านวน ๒ ด้าน คือ           
ด้านส่งเสริมศูนย์วิชาการแบบเบ็ดเสร็จ ด้านส่งเสริมสื่อเพ่ือสังคมและเชื่อมต่อเครือข่ายเพ่ือการค้าขาย 
และด้านที่ไม่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนส่งผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะ
ออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  ได้แก่ ด้านส่งเสริมการขยายตัว
ของเครือข่ายชุมชน ด้านปรับวิธีการงบประมาณและต้ังกองทุนเพ่ือชุ มชน  ด้านการวิจัยและ
ประเมินผล มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบูรณ์ ธรรมลังกา๘ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน ในจังหวัดเชียงราย” ผลการวิจัย 
พบว่า ในบริบททางด้านสังคมของชุมชนที่เข้มแข็งในจังหวัดเชียงราย เป็นสังคมแบบเครือญาติ มี
โครงสร้างทางสังคมเป็นทั้งแนวราบและแนวต้ัง ทางด้านการเมือง มีการกระจายอ านาจแบ่งการ
ปกครองชุมชนเป็นหมวดหรือคุ้มชุมชนต่าง ๆ ทางด้านวัฒนธรรมชุมชน มีวัฒนธรรม ประเพณี ความ
เชื่อและพิธีกรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และทางด้านเศรษฐกิจ มีทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณ์เป็นต้นทุนในการผลิต มีการรวมกลุ่มเพ่ือการผลิต การจ าหน่ายผลผลิตเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ
ของชุมชน การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในการเสริมสร้างความเข้ มแข็งของชุมชนในจังหวัด
เชียงราย มีอาทิเช่นภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านผู้น าชุมชน การเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง ส่วนปัจจัยที่ มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน     
มีปัจจัยส าคัญคือ กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ระบบเครือข่าย ระบบความสัมพันธ์ในชุมชน และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นฐานได้ใช้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้มาก าหนดรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและตัวชี้วัด
ความเข้มแข็งของชุมชน ส่วนกลยุทธ์การน ารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน ได้แก่ กลยุทธ์การบริหารจัดการชุมชน กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชน     
กลยุทธ์การสร้างกระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์การสร้างเครือข่าย และกลยุทธ์สร้างจิตส านึกรักบ้านเกิด 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ๙ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาทุนมนุษย์ของส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตามแนวทางการจัดการความรู้” ผลการวิจัย พบว่า  ด้านการสร้างและแสวงหา

                                                                 

 ๘สมบูรณ์ ธรรมลังกา, รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้อง ถ่ินเป็น
ฐานในจังหวัดเชียงราย, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะครุศาสตร์ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ๒๕๕๕). 

๙วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ, “การพัฒนาทุนมนุษย์ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตามแนวทางการจัดการ
ความรู้, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๓). 



๒๕๓ 
 
 

 

ความรู้ปัจจัย  ด้านการจัดระบบความรู้ ปัจจัยด้านการแบ่งปันความรู้ ปัจจัยด้านการใช้ความรู้  มีการ
ด้าเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผลการปฏิบัติราชการของส้านักงานสาธารณสุข  
จังหวัดก็เช่นเดียวกันมีความคิดเห็นต่อผลการด้าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่ มีความส้าคัญ
ต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดในอนาคตตามแนวทางการจัดการความรู้ 
พบว่า มีทั งหมด ๗ ปัจจัย ดังนี  (๑) ปัจจัยด้านการจัดหมวดหมู่ความรู้ให้เป็นระบบ (๒) ปัจจัยด้านการ
เรียนรู้ระดับบุคคล (๓) ปัจจัยด้านการสนับสนุนการเรียนรู้  (๔) ปัจจัยด้านการเรียนรู้ระดับทีม        
(๕) ปัจจัยด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบความรู้แบบมีส่วนร่วม (๖) ปัจจัยด้านการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอกที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน และ (๗) ปัจจัยด้านกฎหมาย/ระเบียบที่มีผลต่อการปฏิบัติราชการ
ของส้านักสาธารณสุขจังหวัด ความสัมพันธ์ของปัจจัยการพัฒนาทุนมนุษย์ของส้านักงานสาธารณสุข
จังหวัดในอนาคตตามแนวทางการจัดการความรู้  พบว่า ปัจจัยการพัฒนา ทุนมนุษย์ทั ง ๗ ปัจจัย        
มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติราชการของส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยเรียงตามล้าดับค่า
ความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติราชการ  

 พระมหาประพันธ์ สิริปญฺโ  (ไทยใหญ่) ๑๐ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ต่อการ
ส่งเสริมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน จังหวัดเชียงราย” ผลการศึกษาวิจัย 
พบว่า ภาระที่พระสงฆ์ต้องรับผิดชอบตามสถานภาพของแต่ละรูป  และสิ่งที่สังคมได้ก้าหนด
เฉพาะเจาะจงให้พระสงฆ์ปฏิบัติ เรียกว่า บทบาทพระสงฆ์ ในการวิจัยครั งนี  ผู้วิจัยแสดงให้เห็นถึง
บทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์จังหวัดเชียงราย บทบาทของพระสงฆ์ในการ
ส่งเสริมกลุ่ม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยผ่านกระบวนการด้าเนินกิจกรรมของกลุ่มใน
ชุมชนนั น ๆ กลุ่มสัจจะ ออมทรัพย์เป็นความส้าเร็จที่เกิดจากหลักการส่งเสริมกลุ่มของพระสงฆ์ โดย
ผ่านกิจกรรมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ที่ผสมผสานหลักค้าสอนทางพระพุทธศาสนาและหลักการพัฒนา
เข้าด้วยกัน จนสามารถเชื่อมโยง คุณธรรม ความสามารถ ทรัพยากรเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิ ด
กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมที่ยั่งยืนกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เป็นกิจกรรมของประชาชนที่จัดตั งขึ น
เพ่ือช่วยเหลือกันและกัน ด้วยการประหยัดและออมทรัพย์ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะสมทบ
ทุนร่วมกันโดยอาศัยหลักการของสหกรณ์เป็นส้าคัญ แก้ปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินของ
ครอบครัว การด้าเนินงานกลุ่มให้ถูกต้อง โดยอาศัยหลักการด้าเนินงานจากการยึดม่ันในคุณธรรม ๕ 
ประการ คือ ความซ่ือสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และให้เกียรติกัน  โดย

                                                                 

 
๑๐พระมหาประพันธ์ สิริปญฺโ  (ไทยใหญ่),“บทบาทพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ท่ีมี

ผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน จังหวัดเชียงราย”, วิทยานิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา         
รัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).  



๒๕๔ 
 
 

 

สมาชิกจะได้รับประโยชน์เท่าเทียมกัน สมาชิกกลุ่มจะมีการเรียนรู้ เก่ียวกับการจัดกิจกรรมเป็นการ
ปลูกฝังการมีส่วนร่วมในชุมชน เคารพในความคิดเห็นของผู้ อ่ืนเกิดความร่วมมือร่วมใจกันในชุมชน    
สิ่งเหล่านี จึงท้าให้กิจกรรมในการรวมกลุ่มของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ประสบความส้าเร็จและมีสมาชิก

เพ่ิมขึ นทุกปีท้าให้เกิดผลต่อชุมชน คือการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สุริยา รักการศิลป์๑๑ ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์กับพลวัตเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ” 
ผลการวิจัย พบว่า บทบาทพระสงฆ์ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชน สามารถแยกออกได้เป็นสองส่วน    
ใหญ่ ๆ คือ ๑) บทบาททางด้านการเผยแผ่ธรรมะ กับก่ึงเผยแผ่ธรรมะ เช่น การจัดต้ังโรงเรียนเด็ก        
ก่อนเกณฑ์ และโรงเรียนพุทธเกษตร บทบาทสองส่วนนี้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนทางอ้อม ใน
ส่วนที่โรงเรียนเด็กก่อนเกณฑ์ ได้ช่วยลดภาระการใช้จ่ายของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน 
ส่วนโรงเรียนพุทธเกษตรนั้นการใช้จ่ายของเด็กนักเรียนประจ ามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชน บทบาท
ในส่วนของการเผยแผ่ธรรมะนั้น  แม้ว่าจะไม่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนโดยตรง   แต่กลับมี
ผลกระทบต่อชีวิตครอบครัวของปัจเจกชนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมในวัด บางรายนั้นได้ช่วยให้กลับมามี
รายได้ปีละนับแสนบาท ๒) บทบาทท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนโดยตรงและส่วนที่มีผลกระบท
ต่อสังคมเศรษฐกิจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาชัย สุขวณิช๑๒ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการกลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือการผลิตในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย” 
ผลการวิจัย พบว่า ๑) การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ได้มีการจัดโครงสร้างหน่วยงานตาม
ลักษณะของการจัดแบ่งงานตามหน้าที่ การรวมอ านาจอยู่ที่ประธานบริหาร ๒) การก าหนดก าลังคน 
พบว่า สมาชิกในปัจจุบันได้ จ าแนกเป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญโดยรับสมัครสมาชิกเฉพาะ
วันประชุมใหญ่ประจ าปี ในการสรรหาคณะกรรมการบริหาร ๓) การวางแผนจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับนโยบาย การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต แบ่งตามลักษณะงานที่ต้องรับผิดชอบเป็น 
๒ ส่วน คือ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายกิจกรรมสวัสดิการ การบริหารงานบุคคล โดยใช้วิธีการเลือกต้ังสรร
หาบุคลากรที่เหมาะสมกับต าแหน่งต่างๆ เข้ามาร่วมงาน ซ่ึงเน้นหลักการประชาธิปไตย และ๔) การ
อ านวยการสั่งการ มีการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงถึงผลการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายให้สมาชิกได้รับทราบ
และในระเบียบของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ได้ก าหนดกฎ กติกา เอาไว้ให้สมาชิกคณะกรรมการ
ได้ปฏิบัติ ส าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน คือ การเข้าถึงแหล่ง
ทุน พบว่า เกิดจากการเข้าไม่ถึงแหล่งทุนที่จะน ามาลงทุนในการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการทุน
และสมาชิกอันเป็นสาเหตุหลักเกิดแนวคิดในการรวมตัวกันก่อต้ังกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตขึ้ นเพ่ือ

                                                                 

 ๑๑สุริยา รักการศิลป์, บทบาทพระสงฆ์กับพลวัตเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา, วิทยานิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (เศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชน) : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์, ๒๕๕๓). 
 ๑๒ธนาชัย สุขวณิช, การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตในการสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีภาคกลางของประเทศไทย, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๕). 



๒๕๕ 
 
 

 

ระดมทุนช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทยา คามุณี๑๓ ได้วิจัยเรื่อง “ทุนทาง
สังคมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของชุมชน : กรณีศึกษาองค์กรออมทรัพย์ชุมชนในจังหวัดล าปางและ
ตาก” ผลการวิจัย พบว่า องค์กรออมทรัพย์เกิดจากการรวมตัวเป็นทุนทางสังคมของสองกลุ่มใน
ระยะแรกมีลักษณะคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ การรวมกลุ่มเพ่ือแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ  เนื่องจากไม่
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยจัดกิจกรรมเงินออมและการกู้ยืมเงิน  เพ่ือสนับสนุนการผลิตในหมู่
สมาชิกโดยอาศัยผู้น า และคณะกรรมการบริหารกองทุน ซ่ึงได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก การท า
กิจกรรมกลุ่มของทั้งสองกลุ่มไม่ประสบปัญหาหนี้เสีย เนื่องจากมีกระบวนการควบคุมทางสังคม หรือ 
“กฎเกณฑ์ของชาวบ้าน” ที่ค่อนข้างเข้มแข็ง ทุนทางสังคมและกิจกรรมของกลุ่มมีวิวัฒนาการและการ
ปรับตัวก่อให้เกิดการขยายเครือข่ายระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด ทั้งนี้  พบว่า  มีข้อแตกต่างกันใน
ระหว่างสองกลุ่มที่ศึกษากล่าว คือ องค์กรออมทรัพย์ฯ มีการระดมเงินออม ๒ ประเภท คือ กองทุน
หมุนเวียนหนึ่งร้อยบาท และกองทุนสวัสดิการชุมชนวันละบาท ซ่ึงเน้นเรื่อง “การออมเพ่ือให้” 
กิจกรรมด้านสวัสดิการ ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะความต้องการของสมาชิกโดยจัดกิจกรรมด้านสวัสดิการ
ร้อยละ ๕๐ ของกองทุนสวัสดิการชุมชน และผลก าไรจากดอกเบี้ยของกองทุนหมุนเวียน  โดยมีเงิน
หมุนเวียนจากสมาชิกในกลุ่มประมาณ ๑.๑ ล้านบาท ส าหรับกลุ่มออมทรัพย์ฯ เน้นกิจกรรมการออม
เงินสินเชื่อ โดยมีกิจกรรมออมทรัพย์ ๒ ประเภท คือ สัจจะสะสมสามัญและสัจจะสะสมพิเศษโดยน า
เงินผลก าไรมาจัดกิจกรรมสวัสดิการเพียงร้อยละ ๕ มีเงินหมุนเวียนจากสมาชิกภายในกลุ่มประมาณ 
๘.๔ ล้านบาท สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณรา ชื่นวัฒนา และคณะ๑๔ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการ
ออมและแนวทางส่งเสริมการออมส าหรับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๔ จังหวัด 
ยโสธร อุบลราชธานี นครราชสีมา และชัยภูมิ” ผลการวิจัย พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่มีทรัพย์สินที่ เป็น
อสังหาริมทรัพย์ คือ บ้านและที่ดิน แหล่งหนี้ส่วนใหญ่ครัวเรือนเกือบทุกอาชีพเป็นหนี้กองทุนเงินล้าน 
รูปแบบการออม ส่วนใหญ่เป็นการออมในการกรมธรรม์ประกันชีวิต     มีวิธีการออมด้วยการเก็บออม
หลังจากได้รับเงินจากการประกอบอาชีพมากที่สุด ซ่ึงเป็นการออมรายเดือนโดยมีลูกเป็นบุคคลที่ท าให้
เกิดแรงกระตุ้นในการออม เงินที่ออมส่วนใหญ่จะอยู่ที่ร้อยละ ๖–๑๕ ของรายได้ เป้าหมายของการออม
เพ่ือใช้จ่ายยามเจ็บป่วยมากที่สุด จ านวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการออมทุก
รูปแบบ สอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ หม่อมหลวงพงศ์ระพีพร อาภากร และคณะ๑๕ ได้ว ิจ ัย เรื ่อ ง 
“บทบาทของระบบการเงินระดับฐานรากในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน” ผลการวิจัย พบว่า 
                                                                 

 ๑๓วิทยา คามุณี, ทุนทางสังคมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของชุมชน : กรณีศึกษาองค์กรออมทรัพย์
ชุมชนในจังหวัดล าปางและตาก, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (สาขาวิชาพัฒนาสังคม) ,       
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๑) 
 ๑๔วรรณรา ช่ืนวัฒนาและคณะ, รูปแบบการออมและแนวทางส่งเสริมการออมส าหรับประชาชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๔ จังหวัด ยโสธร อุบลราชธานี นครราชสีมาและชัยภูมิ ,  รายงานการวิจัย, 
(ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๒). 
 ๑๕หม่อมหลวงพงศ์ระพีพร อาภากร และคณะ, บทบาทของระบบการเงินระดับฐานรากในการ
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน, รายงานวิจัย, (ส านักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน, ๒๕๕๔), หนา้ 
๓. 



๒๕๖ 
 
 

 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และกลุ่มออมทรัพย์ เป็นองค์กรการเงินระดับฐานรากที่มีบทบาทส าคัญ
ในการให้บริการทางการเงินแก่ผู้ที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชนบท อาชีพเกษตรกร เป็นต้น บทบาทของ
องค์กรการเงินระดับฐานราก 
 ๑) ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์ยังไม่มีบทบาทในการให้บริการทางการเงินกับผู้มีรายได้
น้อยและยากจน 
 ๒) สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธ.ก.ส. สามารถให้บริการทางการเงินแก่เกษตรกรครอบคลุม
ความต้องกรรของเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศ อย่างไรก็ดี ธ.ก.ส. ควรเพ่ิมบทบาทในการเป็นธนาคาร
เพ่ือพัฒนาชนบท 
 ๓) สหกรณ์ สหกรณ์มีโครงสร้างการจัดต้ังและการก ากับดูแลที่เข้มแข็ง อย่างไรก็ดี แม้ว่า
สหกรณ์ทุกประเภทจะมีสมาชิกรวม ๑๐.๖ ล้านคน และมีทุนในการด าเนินงาน ๑.๒๖ ล้านล้านบาท     
แต่ทุนในการด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นของสหกรณ์ออมทรัพย์ ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มลูกค้าการเงินระดับฐานราก 
 ๔) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การให้บริการสินเชื่อของกองทุนมีข้อจ ากัดด้านแหล่ง
เงินทุน เนื่องจากเงินสมทบจากรัฐบาลมีจ ากัด โดยสามารถให้สินเชื่อแก่สมาชิกได้รายละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ 
บาท และอาจท าให้มีการจ ากัดการรับสมาชิกเพ่ิมเติม 
 ๕) กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต มีข้อจ ากัดด้านการด าเนินงานเนื่องจากขาดกฎหมายรองรับ
สถานภาพกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตถือเป็นองค์กรการเงินระดับฐานรากที่ส าคัญ โดยมีมิติทั้งในด้าน
การเงิน สวัสดิการ และสังคม และมีสมาชิกที่เกิดจากการรวมตัวกันเองตามความสมัครใจภายในชุมชน 
 ๖) กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เป็นการรวมตัวของประชาชน มีวัตถุประสงค์
หลักในการสร้างสวัสดิการให้แก่ชุมชนจากรายได้ที่ได้จากกาให้สินเชื่อแก่สมาชิก โดยกลุ่มสัจจะออม
ทรัพย์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีผู้น าสายพร ะที่น่าเชื่อถือ มีการน าหลักศาสนามา
ประยุกต์ใช้กับวิถีชุมชน (คุณธรรมเป็นหลักน า) และจัดต้ังขึ้นจากการรวมตัวตามความสมัครใจของ
ประชาชนในชุมชน  จากประเด็นที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั น มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ           

วิทยา จันทร์แดง๑๖ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน” ผลการวิจัย พบว่า ๑) นโยบายการน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งมีการด าเนินการในด้านการเพ่ิมศักยภาพขององค์กร
ชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดการความรู้และการเรียนรู้ของคนในชุมชน  ๒) ชุมชนมีการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริหารจัดการชุมชนการประกอบอาชีพ การจัดการ
ทรัพยากรในชุมชน และการพัฒนาองค์กรในชุมชน ๓) รูปแบบใหม่ที่ ค้นพบคือ การบริหารจัดการ
ชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรัญญา 

                                                                 

 ๑๖วิทยา จันทร์แดง, การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต , ( บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๕). 



๒๕๗ 
 
 

 

พงศ์สะอาด๑๗ ได้วิจัยเรื่อง “ประวัติศาสตร์ชุมชนในการจัดสวัสดิการเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานใต้” 
ใต้” ผลการวิจัย พบว่า ชุมชนทั้งสามแห่งที่ศึกษามีระบบเศรษฐกิจชุมชนชาวนาเป็นแกนครอบครัว
ยังคงเป็นหน่วยผลิต มีเป้าหมายการผลิต คือ การประกันการบริโภคของครอบครัวและใช้แรงงานใน
ครอบครัวเป็นหลัก นับจากอดีตถึงปัจจุบันจากการศึกษายังพบว่า ชุมชนชาวนานี้ มีศักยภาพในด้าน
ความเหนียวแน่น ความผูกพัน และความช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงเกิดจากวัฒนธรรมความเชื่อที่สั่งสมและ
สืบทอดต่อกันมา ส่งผลให้ชุมชนมีศักยภาพที่เอ้ือต่อการจัดสวัสดิการเชิงวัฒนธรรม อันประกอบด้วย
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ในด้านการเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตและเป็นเจ้าของทรัพยากรรอบ ๆ ชุมชน
ร่วมกัน เป็นพ้ืนฐานของการจัดสวัสดิการเชิงวัฒนธรรมฐานเศรษฐกิจ อันได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่ม
กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการผลิต กลุ่มเครือข่ายอาชีพเสริม  สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมเกียรติ        
ศรีธาราธิคุณ๑๘ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือสุขภาวะที่เพียงพอของ
ชุมชนในเขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดเชียงราย” ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ มีอิทธิพลทางตรงสูงสุด
ต่อสุขภาวะที่เพียงพอของประชาชน ได้แก่พฤติกรรมสุขภาพ รองลงมา คือ การเรียนรู้  การสร้าง
เครือข่ายและการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ส่วนปัจจัยที่ มิอิทธิพลรวมทั้งทางตรงและทางอ้อมสูงต่อสุข
ภาวะที่เพียงพอ ได้แก่ พฤติกรรมสุขภาพการเรียนรู้และพฤติกรรมผู้น า โดยอิทธิพลของการเรียนรู้ยัง
อ้อมผ่านพฤติกรรมผู้น า การสร้างเครือข่ายและการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และอิทธิพลของพฤติกรรม
ผู้น ายังอ้อมผ่านการสร้างเครือข่ายและการปรับเปลี่ยนทัศนคติ  

 จากการอภิปรายความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการ
กองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  ที่สอดคล้องกับ
งานวิจัยที่เก่ียวข้องนั้น จากการวิจัยจะเห็นได้ว่า ด้านส่งเสริมศูนย์วิชาการแบบเบ็ดเสร็จ  ด้านส่งเสริม
สื่อเพ่ือสังคมและเชื่อมต่อเครือข่ายเพ่ือการค้าขาย ผูบ้ริหารกลุ่มสัจจะออมทรัพย์มีการส่งเสริมศูนย์
วิชาการแบบเบ็ดเสร็จ และมีการส่งเสริมสื่อเพ่ือสังคมและเชื่อมต่อเครือข่ายเพ่ือการค้าขาย ในระดับ
หนึ่ง เพ่ือให้การบริหารกลุ่มสัจจะออมทรัพย์มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจึงต้องปฏิบัติตามนโยบายของ
กองทุนอย่างเคร่งครัด ส่วนด้านที่ไม่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนส่งผลต่อการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  ได้แก่ ด้าน
ส่งเสริมการขยายตัวของเครือข่ายชุมชน ด้านปรับวิธีการงบประมาณและต้ังกองทุนเพ่ือชุมชน  ด้าน
การวิจัยและประเมินผลนั้น เป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารและมวลสมาชิกต้องร่วมมือร่วมใจกัน ด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสวัสดิการชุมชนให้เข้มแข็ง  และที่ส า คัญพระสงฆ์ มีบทบาทในการส่งเสริมกลุ่ม 

                                                                 

  ๑๗อรัญญา พงศ์สะอาด, ประวัติศาสตร์ชุมชนในการจัดสวัสดิการเชิง วัฒนธรรมท้อง ถ่ินอีสานใต้, 
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค, ( เศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชน : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, ๒๕๕๓). 
 ๑๘สมเกียรติ ศรีธาราธิคุณ, การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือสุขภาวะท่ีเพียงพอของ
ชุมชนในเขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดเชียงราย, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษาและการ
พัฒนาสังคม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ๒๕๕๒). 



๒๕๘ 
 
 

 

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยผ่านกระบวนการด้าเนินกิจกรรมของกลุ่มในชุมชน  กลุ่มสัจจะ 
ออมทรัพย์เป็นความส้าเร็จที่เกิดจากหลักการส่งเสริมกลุ่มของพระสงฆ์ ด้วยการผสมผสานหลักค้า

สอนทางพระพุทธศาสนาและหลักการพัฒนาเข้าด้วยกัน จนสามารถเชื่อมโยง ด้านวัฒนธรรมชุมชน    

มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และทางด้านเศรษฐกิจ      
มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เป็นต้นทุนในการผลิต มีการรวมกลุ่มเพ่ือการผลิต การจ าหน่าย
ผลผลิตเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ด้วยการจัดระบบความรู้ ตามนโยบายการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีการด าเนินการในด้านการเพ่ิมศักยภาพขององค์กรชุมชน การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม การจัดการความรู้และการเรียนรู้ของคนในชุมชน  
 ๖.๒ ด้านหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ ส่งผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะ
ออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข้งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง พบว่า ปัจจัยหลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ ๔ มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน ในจังหวัดระยองโดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .611       
ซ่ึงปัจจัยหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ สามารถร่วมกันท านายการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ได้ร้อยละ 36.6 และพบว่า ปัจจัย
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  ๐.05 มีจ านวน ๓ ด้าน คือ ด้าน   
อุฎฐานสัมปทา ขยันหม่ันเพียร ด้านสมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแต่พอดี ด้านกัลยาณมิตตตา คบคนดีเป็นมิตร 
และด้านที่ไม่มีอิทธิพลต่อหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ ส่งผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ได้แก่ หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ 
มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ เทพศักด์ิ บุณยรัตพันธ์ุ๑๙ ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้าง
ประสิทธิผลของการน านโยบายการให้บริการแก่ประชาชนไปปฏิบัติ  : กรณีศึกษาส านักงานเขต
กรุงเทพมหานคร” ผลของการวิจัย พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานหลัก พบว่า  ตัวแปรอิสระทั้ง ๔ 
ตัวแปร รวมกันสามารถอธิบายความมีประสิทธิผลของการน านโยบายการให้บริการแก่ประชาชนไป
ปฏิบัติได้  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติเหนือร ะดับ ๐.๐๑ โดยตัวแปรที่มีอิทธิ พลในกา รอธิบา ย
ประสิทธิผลมากที่สุด ได้แก่ ความพร้อมของทรัพยากร รองลงมาตามล าดับ คือ ควา มซับซ้อนของ
โครงสร้าง ความชัดเจนในเป้าหมายของนโยบาย และการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ ส่วนผลการ
ทดสอบสมมติฐา นรองทั้ง ๒ สมมุติฐาน พบว่ า คือควา มชัดเจนในเป้า หมา ยของนโยบาย มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความต้ังใจของเจ้าหน้าที่ และการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความต้ังใจของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชน อย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติเหนือ

                                                                 
๑๙เทพศักด์ิ บุณยรัตพันธ์ุ, “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสร้างประสิทธิผลของการน านโยบายการให้บริการ

แก่ประชาชนไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร”, ปริญญาพัฒนบริหารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ,   
(คณะรัฐประศาสนศาสตร์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๖). 



๒๕๙ 
 
 

 

ระดับ ๐.๐๑ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระฐาณี ฐิตวิริโย (จองเจน)๒๐ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาขีด
ความสามารถของพระสงฆ์เพ่ือหนุนเสริมการแก้ไขปัญหา ควา มยา กจน ”  ผลกา ร วิจ ัย  พบว่า 
พระสงฆ์ เป็นผู้น าทางด้านจิตวิญญาณ มีบทบาทในด้านการปรับทัศนคติ ความเชื่อของชาวบ้าน ด้วย
ความศรัทธาเคารพยอมรับนับถือของชาวบ้านที่มีต่อพระสงฆ์ ท าให้พระสงฆ์มีบทบาทส าคัญในการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยมของชาวบ้าน การเทศน์ การแนะน าสั่งสอน เป็นสิ่งที่พระสง ฆ์
ท าเป็นประจ าเป็นกิจของสงฆ์ที่ต้องเผยแผ่หลักพุทธธรรมสู่ประชาชนเป็นการพัฒนาคนทั้งกายและ
จิตใจ เป้าหมายของการพัฒนา คือการมีคุณภาพชีวิตที่ ดี คนที่ได้รับการพัฒนาด้านร่ายกาย จิตใจ 
ความคิด และทักษะในการท างานให้เป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีค่านิย มเหมาะสม
ดีงาม ย่อมสามารถน าไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม พัฒนาหน่วยงานสังคมที่มีคุณภาพในทุก  ๆ 
ด้าน จ าเป็นต้องยึดหลักการพัฒนาจิตใจ พระสงฆ์เป็นผู้น าทางด้านจิตใจ เม่ือได้รับการพัฒนาขีด
ความสามารถอย่างเต็มที่ ย่อมมีคุณค่าต่อการพัฒนาคน พัฒนาจิตใจ ให้ส าเร็จ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชราวดี ตรีชัย๒๑ ได้วิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ความเป็นชุมชนเข้มแข็งของ
หมู่บ้านหนองกลางดง ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ” ผลการวิจัย 
พบว่า ๑.ปัจจัยส าคัญของการพลิกฟ้ืนจากสังคมที่มีปัญหาวิกฤติในด้านต่าง ๆ สามารถท าให้ชุมชนเกิด
ความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ เป็นลักษณะที่ส า คัญ คือ ๑) ผู้น า  มีภาวะผู้น าโดดเด่นในด้านขีด
ความสามารถของผู้น าในการสร้างกระบวนการประชาธิปไตย ในการบริหาร เป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพ
ในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเชื่อม่ัน ศรัทธา การมีจุดยืนทางความคิด วิธีคิดเห็นคุณค่าและ
พลังในการพัฒนาชุมชน ตระหนักสร้างจิตส านึกให้ชุมชนรู้จักพ่ึงพาตนเอง ลดการพ่ึงพิงจากภายนอก 
เป็นผู้น าที่มีความม่ันใจในตนเองสูง มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมุ่งม่ัน และมีความสามารถในการถ่ายทอด
อย่างชัดเจน ๒) การมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนบ้านหนองกลางดง การสร้างพลังการท างานเป็น
ทีม สร้างคนดี คนเก่ง คนมีความสามารถ สร้างผู้น าในชุมชน ประสานผนึกก าลังร่วมคิดร่วมท า ๓) 
การมีทุนทางสังคมในมิติต่างๆ ความสัมพันธ์เก้ือกูลภายในชุมชน ความรักสามัคคี ผูกพันกัน สาน
สัมพันธ์กันในระบบอาวุโส ภูมิปัญญาชาวบ้าน เก่งคิด เ ก่งท า เห็นผลได้ในทางปฏิบัติ ๔) ทุนทาง
เศรษฐกิจ สามารถพ่ึงตนเองได้ มีการรวมกลุ่มทางอาชีพ น าภูมิปัญญาเพ่ิมมูลค่าผลผลิต  ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดาภรณ์ อรุณดี๒๒ ได้วิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนา

                                                                 

 
๒๐พระฐาณี ฐิตวิริโย (จองเจน), การพัฒนาขีดความสามารถของพระสงฆ์เพ่ือหนุนเสริมการแก้ไข

ปัญหาความยากจน, วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาบริหารศาสตร์, ส านักบริหารและพัฒนา :
วิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้, ๒๕๕๒). 
  ๒๑พัชราวดี ตรีชัย, การวิเคราะห์ความเป็นชุมชนเข้มแข็งของหมู่บ้านหนองกลางดง  ต าบลศิลาลอย 
อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (คณะศิลปะศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๒). 

๒๒สุดาภรณ์ อรุณดี, “ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์สู่ระดับโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ กรณีศึกษาการ
พัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลอลงกรณ์, ๒๕๕๑). 



๒๖๐ 
 
 

 

ทุนมนุษย์สู่ระดับโลก ในศตวรรษที่ ๒๑” กรณีศึกษาการพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ตามหลักพุทธ
ญาณวิทยา และรูปแบบการจัดการทักษะความรู้ (รูปแบบ KSM Model) ผลการวิจัย พบว่า การสร้าง
ทุนสมองมนุษย์หรือสมรรถนะสู่ระดับโลก ตามหลักพุทธญาณวิทยานั นสามารถพัฒนาสู่ ระดับโลกได้ 
เพราะการพัฒนามนุษย์นั นต้องเริ่มด้วยการพัฒนาจิตใจ เพราะจิตใจเป็นรากฐานที่ส้า คัญที่สุดในการ
สร้างพฤติกรรม เม่ือมนุษย์มีพื นฐานจิตใจที่ดีแล้วจะเก่งได้เองเกิดเป็นทุนสมองหรือทุนทางปัญญาของ
มนุษย์ อริยะ-อัจฉริยะ (ดี-เก่ง) เรียกว่า เป็นสมรรถนะมนุษย์ที่มีอยู่แล้วในตัวมนุษย์ทุกคนแต่ต้องอาศัย
การฝึกฝนตนเอง เรียนรู้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจะท้าให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะระดับสูงสุดได้ส่วนรูปแบบ KSM 
Model เป็นสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของมนุษย์การเกิดสมรรถนะต่าง ๆ เหล่านี ได้บุคคลผู้นั นจะต้องเป็นผู้
ปฏิบัติ เพราะหากฝึกตนให้เป็นผู้ที่มี ศีล สมาธิ ปัญญา สมรรถนะที่อยู่ในรูปแบบ KSM Model จะ
เกิดขึ นได้เองเป็นผลเกิดขึ นตามมาที่แม้กระทั่งปัญญาสูงสุดในตัวมนุษย์ที่เราเรียกว่า ภาวนามยะปัญญา 
การพัฒนามนุษย์ต้องพัฒนาจากจิตใจเพ่ือส่งผลให้เกิดทุนทางปัญญาในการสร้างความเก่งหรือความดี 
หรือ อริยะภาวะและอัจฉริยะภาวะขึ น ประสิทธิผลสูงสุดของความเป็นมนุ ษย์และปัญญาสูงสุด 
หมายถึง ในเชิงรูปธรรมคือ กระบวนการคิดหรือการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพสมอง เป็นเพียงแค่
เครื่องมือที่ฝึกความเก่ง แต่ปัญญาเกิดจากความรู้ที่ เกิดจากจิตใจเกิดจากการหยั่งรู้ ด้วยตนเองจาก
จิตใจแล้วส่ังการไปที่สมองให้แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมหรือสมรรถนะ ดังนั นทุนทางสมองคือ ทุน
ทางปัญญาของมนุษย์ที่เกิดจากการหยั่งรู้ด้วยการศึกษาตนเอง รู้จักศักยภาพของตัวเองด้วยความรัก
ความเมตตาที่มีออกมาจากภายใน ปัญญาสูงสุดจะเกิดขึ นจากภายในตนเองไม่ได้เกิดขึ นจากภายนอก 
หรือการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมภายนอกใด ๆ มนุษย์จะสามารถที่จะรู้อะไรต่ออะไรที่คนอ่ืนไม่รู้ถ้าหาก
มนุษย์รู้จักหันเข้ามาศึกษาตัวเองด้วยการฝึกสมาธิซ่ึงจะช่วยให้มนุษย์หัน กลับเข้าไปข้างในตัวตนของ
ตนเองฝึกการอบรมจิตใจตนเองเป็นวิธีการที่จะช่วยให้มนุษย์ได้ปัญญาได้ความรู้สูงสุด ผ่านสมองซ่ึงเป็น
เครื่องมือมนุษย์ที่เป็นนามธรรม ดังนั น ปัจจัยหลักในการสร้างและพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย์ในระดับ
โลก คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ไม่มีทางอ่ืนในขณะที่คนดีจะไม่ท้าลายผู้อ่ืนและจะกลายเป็นคนเก่งเพราะ
บริหารจัดการจิตใจตัวเองและบังคับพฤติกรรมตัวเองเรียนรู้ให้เกิดได้จากปัญญาที่มีพื นฐานมาจากศีล 
ก่อให้เกิดเป็นสมาธ ิเพราะฉะนั น หลักของไตรสิกขาจึงเป็นวิธีการที่จะช่วยให้มีความเจริญก้าวหน้าทุก
ด้านทุกอย่างในทางที่ดีทุกด้าน เพราะการรักษาศีลและยกระดับของจิตใจด้วยสมาธิ มีสติก้ากับทุก
เวลาสามารถท้าได้ทุกอิริยาบถ ก็จะก่อให้เกิดปัญญาได้ทุกเวลาในทางสร้างสรรค์ความสงบสุขที่ เป็น
เครื่องหมายของคนเก่งและคนดีก็จะเกิดขึ น 
  
 



๒๖๑ 
 
 

 

จากการอภิปรายด้านหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ ส่งผลต่อการบริหารจัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข้งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ที่สอดคล้องกับงานวิจัยที่
เก่ียวข้องนั้น จากการวิจัยจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารมีการก าหนดโครงสร้าง แผนงาน โครงการ กิจกรรม
สอดรับกับการน าแผนไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ให้บริการแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะ 

พระสงฆ์ เป็นผู้น าทางด้านจิตวิญญาณ มีบทบาทในด้านการปรับทัศนคติ ความเชื่อของชาวบ้าน 
ด้วยความศรัทธาเคารพยอมรับนับถือของชาวบ้านที่มีต่อพระสงฆ์ ท าให้พระสงฆ์มีบทบาทส าคัญใน
การปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยมของชาวบ้าน เพ่ือการพลิกฟ้ืนจากสังคมที่มีปัญหาวิกฤติใน
ด้านต่าง ๆ สามารถท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ สร้างกระบวนการเรียน รู้
ประชาธิปไตยในการบริหาร สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเชื่อม่ัน ศรัทธา การมีจุดยืนทางความคิด 
วิธีคิดเห็นคุณค่าและพลังในการพัฒนาชุมชน ตระหนักสร้างจิตส านึกให้ชุมชนรู้จักพ่ึงพาตนเอง       
ลดการพ่ึงพิงจากภายนอก และการสร้างพลังการท างานเป็นทีม สร้างคนดี คนเก่ง คนมีความสามารถ  
  ๖.๓ ด้านหลักฆราวาสธรรม ๔ ส่งผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข้งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง พบว่า ปัจจัยหลักฆราวาสธรรม ๔ 
คือ  ด้านสัจจะ มีความจริงใจ ได้แก่ คณะกรรมการมีความซ่ือตรง ซ่ือสัตย์ต่อสมาชิกกองทุน ด้านทมะ 
ฝึกฝน ได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริมให้มีความเสียสละต่อส่วนรวม  ด้านขันติ มีความอดทน ได้แก่
คณะกรรมการยึดม่ันในนโยบายของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์อย่างแน่วแน่ และด้านจาคะ มีความเสียสละ 
ได้แก่ คณะกรรมการเพียรพยายามสร้างความสมานฉันท์ให้แก่คนในชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ     
จารีรัตน์ ปรกแก้ว และคณะ๒๓  ศึกษาเรื่อง โครงการ”ศึกษาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้  ที่ เอ้ือต่อ
การท างานร่วมกันระหว่างโรงเรียนในระบบกับชุมชนเพ่ือสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  : 
กรณีศึกษาพ้ืนที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นบุรีรัมย์ ในเขตการเคลื่อนไหวของโรงเรียนชุมชนอีสาน” ผลการวิจัย
พบว่า ในส่วนของหลักอปริหานิยธรรม หรือการใช้หลักการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นประจ า และต่อเนื่องนั้น เป็นการคาดหวังให้เกิดวัฒนธรรมใหม่
ของการประชุมร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  ที่ปรับจากเดิม จากที่เคยเป็นวัฒนธรรมแห่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมแบบแนวด่ิงและมักเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว  โดยแต่
เดิมชุมชนมักเข้าร่วมประชุมเพ่ือมารับแจ้งข่าวสาร หรือมารับนโยบายการบริจาคสนับสนุน ปรับมา
เป็นวัฒนธรรมแห่งความสัมพันธ์แบบแนวราบ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สรรเสริญ อินทรัตน์๒๔   
ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารจัดการตามกระบวนทัศน์ธรรมาภิบาล ในองค์การบริหารส่วนต าบล 

                                                                 
๒๓จารีรัตน์ ปรกแก้ว และคณะ, “โครงการศึกษาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ ท่ีเอ้ือต่อการท างาน

ร่วมกันระหว่างโรงเรียนในระบบกับชุมชนเพ่ือสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษาพ้ืนท่ีภูมิปัญญาท้องถ่ิน
บุรีรัมย์ ในเขตการเคล่ือนไหวของโรงเรียนชุมชนอีสาน”, รายงานวิจัยฉบับย่อ, (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.), ๒๕๔๖) 

๒๔สรรเสริญ อินทรัตน์, “กลยุทธ์การบริหารจัดการตามกระบวนทัศน์ธรรมาภิบาลในองค์การบริหาร
ส่วนต าบล กรณีศึกษาเฉพาะในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์การจัดการดุษฎีบัณฑิต , 
สาขาการจัดการภาครัฐ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๐). 



๒๖๒ 
 
 

 

กรณีศึกษาเฉพาะในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย” ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาอุปสรรค
ของการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนล่างมากที่สุด คือ ด้านผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล รองลงมาด้านการน านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ ด้านระเบียบข้อบังคับ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ด้านการกระจายอ านาจให้กับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และด้านบริบทของสังคมไทยตามล าดับสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิง
ส ารวจที่พบว่า ปัจจัยที่มีผลมากที่สุด คือ คุณสมบัติของผู้บริหาร กลยุทธ์การบริหารจัดการในองค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตภาคใต้ตอนล่างที่เหมาะสม ได้แก่ ๑. กลยุทธ์ด้านความรู้ความสามารถของ
ผู้บริหารในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล ๒.กลยุทธ์ด้านวามรู้และความเข้าใจในศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น ๓.กลยุทธ์ด้านนโยบายการบริหารจัดการ ๔. กลยุทธ์ด้านการปลูกจิตส านึกใน
ความเป็นไทย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศักดาพินิจ ณรงค์ชาติโสภณ๒๕ ได้วิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์

นโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ” พบว่า 
ผลของการกระจายอ านาจต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนยังไม่เห็นผลมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การมีงานท าตามต้องการ การลดรายจ่าย การลดการกู้หนี้ยืมสิน การช าระคืนหนี้สิน และการมีเงิน
ออม ส าหรับด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนมากยังไม่มีบทบาทในการเข้าร่วมเสนอปัญหาหรือ
ความคิดเห็น การเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการพัฒนา การเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา การแก้ไขปัญหา
ชุมชน การประเมินผลการพัฒนา และการปรับปรุงการต้ังกระทรวงท้องถิ่นขึ้นเพ่ือเป็นหน่วยงานที่จะ
ช่วยสนับสนุนงานในความรับผิดชอบของเทศบาลต่าง ๆ เพ่ือปรับเปลี่ยนบทบาทของเทศบาลให้มีการ
บริหารงานแบบเปิดและมีการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นสาธารณะมากขึ้น  สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชาติชาย โทสินธิติ๒๖ ได้วิจัยเรื่อง “ผลกระทบของการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
หมู่บ้าน/ชุมชนต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการต่อต้านยาเสพติด ในพ้ืนที่ชายแดนภาคเหนือ” 
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าการด าเนินงานของรัฐที่ต่างหน่วยงานต่างท าในการแก้ไข
ปัญหา ยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร ส่วนกลุ่มผู้น าและกลุ่มเจ้าหน้าที่ เห็นว่าการ
ด าเนินการในหมู่บ้าน/ชุมชน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีน่าพอใจ นอกจากนั้น ยังพบว่า มี ๓ 
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่ท าให้หมู่บ้าน/ชุมชนประสบความส าเร็จในการ
ต่อด้านยาเสพติดในพ้ืนที่ชายแดน ได้แก่ ความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชนชายแดน และทัศนคติของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนในพ้ืนที่ชายแดน  
  

                                                                 

  ๒๕ศักดาพินิจ ณรงค์ชาติโสภณ, “การวิเคราะห์นโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบันทิต, ( บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๒๕๔๙). 
 ๒๖ชาติชาย โทสินธิติ, ผลกระทบของการเสริมสร้างความเข้มแข้งหมู่บ้าน/ชุมชนต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการต่อต้านยาเสพติดในพ้ืนท่ีชายแดนภาคเหนือ, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (สาขาวิชาการ
บริหารการพัฒนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๔๙). 



๒๖๓ 
 
 

 

 จากการอภิปรายด้านหลักฆราวาสธรรม ๔ ส่งผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข้งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ที่สอดคล้องกับงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง
นั้น จากการวิจัยจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารมีการ ใช้หลักการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือขจัดข้อโต้แย้งเก่ียวกับปัญหาอุปสรรคของการบริหารจัดการกลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์ ให้ความส าคัญกับการน านโยบายของกองทุนไปปฏิบัติจริง โดยยึดกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ มีการผสมผสานระหว่างกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน และสถานบันทางการเงิน 
เพ่ือเป็นการพัฒนาชุมชนร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีงานท าตามต้องการ การลดรายจ่าย การ
ลดการกู้หนี้ยืมสิน โดยให้ประชาชนหรือมวลสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางของกองทุน 
โดยน าหลักพุทธธรรมมาบูรณาการกับการบริหารจัดการกองทุน คือ ฆราวาสธรรม ๔ สัจจะ มีความ
จริงใจ ทมะ ฝึกฝน ข่มใจ ขันติ มีความอดทน และจาคะ มีความเสียสละ เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน 
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
งานศึกษาวิจัย “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความ

เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
๑) กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ในจังหวัดระยอง ควรมีนโยบายในการบริหารจัดการกองทุน

สัจจะออมทรัพย์ ในจังหวัดระยอง ควรท าการศึกษาข้อมูล พ้ืนฐานของปัญหาในชุมชนแต่ละชุมชน
เพ่ือน ามาเข้าสู่ที่ประชุมปรึกษาหารือ และก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์ 

๒) กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ควรมีนโยบายป้องกันผลกระทบ การบริหารจัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพย์ จากการเข้ามาของกองทุนอ่ืนๆ เช่น กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนเงินล้าน เพ่ือให้
เกิดความยั่งยืนเน้นที่กระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมและส่งเสริมหรือกระตุ้นให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมอย่างต่อเนื่อง 

๓) ควรมีแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์น าปัจจัยที่ มีผลสัมฤทธิ์
ด้านการวางแผนต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน
เพ่ือน ามาพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์อย่างยั่งยืนต่อไป 
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1) ในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ในจังหวัดระยอง   ควรมี
การปรับปรุงเรื่องของการวางแผนให้สอดรับกับเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐเพ่ือให้คณะกรรมการและ
สมาชิกร่วมกันมีส่วนร่วม ตัดสินใจ และด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ และวางแผนงานของ
กองทุน ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน/กิจกรรมด้านต่าง ๆมากขึ้นพร้อมทั้งวางแผน
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคของกองทุนและร่วมกันให้ข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจัยสนับสนุนในการวางแผน
งานด้านต่างๆ มากขึ้น  



๒๖๔ 
 
 

 

 2) ในการปฏิบัติงานปัจจัยที่ มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ใน
จังหวัดระยอง ควรปรับปรุงเรื่องของความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  ในเรื่องการปรับวิธีการ 
งบประมาณ และต้ังกองทุนเพ่ือชุมชน โดยให้มีคณะกรรมการน านโยบายการก าหนดงบประมาณ 
อุปกรณ์ คน การจัดการที่จะปฏิบัติ ส าหรับโครงการระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว และให้มี
ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคม และควรมีการจัดสรรก าไรสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิก  พร้อม
ทั้งมีระบบงบประมาณที่มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินการกองทุนสัจจะออมทรัพย์อย่างต่อเนื่องให้มากขึ้น 
 3) ในการปฏิบัติงานแนวทางการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ในจังหวัด
ระยอง ควรเพ่ิมหลักการบริหาร ตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์  ๔ เพ่ิมในด้านอารักขสัมปทา 
คุ้มครองรักษาทรัพย์ ควรให้คณะกรรมการรู้จักวิธีบริหารจัดการทรัพย์สินเงินทองที่เข้ามาภายใน
กองทุนมากขึ้น และควรส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยให้มากขึ้น รักษาภาระหน้าที่การงานมิ
ให้เสื่อมเสีย ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความซ้ือสัตย์สุจริต ควรมีการควบคุมบริหารการเงินให้มี
ความม่ันคง ปลอดภัย ปราศจากช่องในการทุจริตคอร์รัปชั่นเพ่ิมมากขึ้น 

4) ในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ในจังหวัดระยอง ควร
เพ่ิมหลักการบริหารจัดการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ในด้านจาคะ มีความเสียสละมากขึ้น ควรให้
คณะกรรมการเพียรพยายามสร้างความสมานฉันท์ให้แก่คนในชุมชน ให้มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อ
สมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์พร้อมอุทิศตน เพ่ือประโยชน์เก้ือกูลและความสุขของส่วนรวม  บ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อชุมชน ช่วยเหลือเก้ือกูลเพ่ือนร่วมงานอย่างเต็มใจเพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิม  

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
1) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการบริหารจัดการกองทุนสัจจะ

ออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 
2) ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการความรู้ของชุมชนต้นแบบที่มี การบริหารจัดการ

กองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 
๓) ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการจัดการทุน ของบริหารจัดการภายในชุมชนของ

กองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในพ้ืนที่อ่ืนเพ่ือเปรียบเทียบ 
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๑. ภาษาไทย: 
  ก. ข้อมูลปฐมภูมิ   
มหาวิ ทยาลั ยมหา จุฬา ลงกรณราชวิทยา ลัย .พระไตรปิฎกภาษา บาลี .ฉบับมหาจุฬา เตปิฏกํ . 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
                           .พระไตรปิฎกภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
           ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือ: 
กาสัก  เต๊ะขันหมาก. หลักการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : Principle of Social Science Research, 

กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๕๓. 
โกวิทย์ พวงงา ม. ถอดรหัส ๓  การพัฒนาชุมชน สังคม ท้อง ถ่ิน การ เมือง ประชา ธิปไตย .

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๕๖. 
เกรียงไกร เศรษฐไกรกุล. ปกิณกะส าหรับนักบริหาร . กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์พัฒนาศึกษา , 

๒๕๔๕. 
ฉันทนา จันทร์บรรจง. จิตวิทยาการบริหาร. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๒. 
ชาญชัย อาจินสมาจาร. การพัฒนาภาวะผู้น า .ปัตตานี : สถาบันเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ

,๒๕๕๔.  
ชูศรี วงศ์รัตนะ. เทคนิคเขียนเค้าโครงการวิจัย:แนวทางสู่ความส าเร็จ . นนทบุรี : บริษัทไทยเนรมิต

อินเตอร์โปรเกสซีฟ, ๒๕๔๙. 
ฐิรา วุฒิ  เสน าคํา . จากปักเจก สู่สาธารณะ : กระบวนการ เสริม สร้ าง ชุมชนให้ เข้ มแข็ง .

กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ลักษณ์, ๒๕๔o 
จุมพล หนิมพานิช.ผู้น า อ านาจ และการเมืองในองค์การ. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

, ๒๕๕๑. 
ดํารง พิณกุล. ผู้น าต้นแบบ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดบุ๊ค จํากัด, ๒๕๕๘. 
ตุลา มหาพสุธานนท์. หลักการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : พี เอ็น เค แอนด์ สกายพริ้นต้ิง, ๒๕๕๕. 
ถวัลย์รัฐ  วรเทพพุฒิพงษ์. การก าหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ: ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ .

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๐. 
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ทวีศักด์ิ นพเกษร. ต้นฉบับร่างวิกฤติสังคมไทย ๒๕๔๐ กับบทบาทวิทยากรกระบวนการมีส่วนร่วม
เพ่ือจัดเวทีประชาคม. กรุงเทพมหานคร : สํานักพัฒนาการฝึกหัดครู สํานักงานสภา
สถาบันราชภัฏ, ๒๕๔๑. 

ธวัช บุณยมณี. ภาวะผู้น าและการเปล่ียนแปลง . กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ โอเดียนสโตร์
,๒๕๕๐. 

นภาภรณ์ หะวานนท์และคณะ. ทฤษฎีฐานรากในเรื่องความเข้มแข็งของชุมชน . กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานสนับสนุนกองทุนการวิจัย.๒๕๕๙. 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
นิพนธ์  กินาวงศ์. หลักการบริหารการศึกษา. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๒. 
บุญชม  ศรีสะอาด. วิธีการทางสถิติและการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยสาส์น, ๒๕๕๖. 
บุญ เลิศ  ไพริ นทร์ .  รั ฐประศาสนศาสตร์ แนวคิด ทฤษฎี  และวิธีปฏิ บัติ . พิมพ์ครั้ งที่  ๑ .

กรุงเทพมหานคร : เอส.พี.เอ เจริญผล, ๒๕๕๖. 
ประยงค์ สุวรรณบุบผา. แนวคิดตะวันออก-ตะวันตก. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์ , 

๒๕๔๑. 
ประยูร อาษานาม. คู่มือวิจัยทางการศึกษา . พิมพ์ครั้งที่  ๒. คณะศึกษาศาสตร์  : มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น,๒๕๔๑. 
ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์. ศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจชุมชน : จุดเชื่อมภูมิปัญญาท้องถ่ินกับความรู้สากล

รับวิกฤติเศรษฐกิจโลก ปี 2000 เศรษฐกิจย่ังยืน. กรุงเทพมหานคร : อัมรินทร์พริ้นต้ิง
แอนค์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๒.  

พุทธทาส อินทปัญโญ. ธัมมิกสังคมนิยม DHAMMIC SOCIALISM. กรุงเทพมหานคร : บริษัทตถตา 
พับลิเคชั่น จํากัด, ๒๕๔๘. 

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วินดาต้าโปรดักส์ , 
๒๕๔๘. 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). ภาวะผู้น า : ความส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ . พิมพ์ครั้ง
ที่ ๗. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๕. 

                . การพัฒนาท่ีย่ังยืน. พิมพ์ครั้งที่ ๑๓. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๕๖. 
. พัฒนาปัญญา.กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๐. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). ภาวะผู้น า.กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, ๒๕๕๐. 
 .พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๓.กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
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.พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์.พิมพ์ครั้งที่  ๒๒. กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระไพศาล วิสาโล. เอกสารประกอบการสอน Leadership in Organization. กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๐. 

พระพิพิทธธรรมสุนทร (สุนทร ญาณสุนฺทโร). คติธรรมน าชีวิต. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สํานักพิมพ์
เลี่ยงเซ่ียง เพียรเพ่ือพุทธศาสน์ จํากัด, ๒๕๕๖. 

พระราชวิจิตรปฎิภาณ (สุนทร ญาณสุนทโร). ผู้น าคัมภีร์นักบริหารต านานนักปกครอง . พิมพ์ครั้งที่ 
๑,กรุงเทพมหานคร : บริษัท สํานักพิมพ์เลี่ยงเซ่ียง เพียรเพ่ือพุทธศาสน์ จํากัด, ๒๕๕๕. 

พระมหาอดิศร  ถิรสีโล. คุณธรรมส าหรับครู. นครปฐม : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต). พุทธศาสนาประยุกต์ สงฆ์ผู้น าสังคม . กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
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พระสุบิน ปณีโต. สัจจะสะสมทรัพย์ : สะสมทุนทางสังคม . พิมพ์ครั้งที่  ๓. กรุงเทพมหานคร : 
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, ๒๕๔๑. 

พีรสุทธ์ิ คํานวณศิลป์. การบริหารจัดการโครงการพัฒนาสังคมแบบก้าวหน้า . ขอนแก่น : คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๑. 

ยงยุ ทธ   เปลี่ ยนผ ดุง . การ ศึกษา คุณลักษณะของ ผู้น าทาง สัง คม .คณะศึกษา ศา สตร์  : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๒. 

ลั่นทม จอนจวบทรง. วิถีชุมชนการจัดการความรู้เพ่ือยกระดับธุรกิจชาวบ้าน . กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

มูลนิธิชีวิตไทย . หน้ีนอกระบบเกษตรกรฟางเส้นสุดท้ายสู่การสูญเสียท่ีดิน . กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.๒๕๕๙. 

รังสรรค์ ประเสริฐศรี. ภาวะผู้น า. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ไดมอน ธุรกิจ โลก จํากัด, ๒๕๔๔. 
รัตติกรณ์ จ งวิศาล . ภาวะผู้น า  ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การ พัฒนา .พิมพ์ครั้งที่  ๒ .
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เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์ และคณะ .The Excellence Leadership ภาวะผู้น า . กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท อิน เฮ้าส์โนว์เลจ จํากัด, ๒๕๕๔. 
วิทยากร เชียงกูล . คู่มือพัฒนาตนเองและพัฒนาภาวะผู้น า .พิมพ์ครั้งที่  ๑. กรุงเทพมหานคร :

สํานักพิมพ์สายธาร, ๒๕๔๗. 
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บริษัท ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์ จํากัด, ๒๕๔๒. 

ศูนย์พัฒนาภาคเหนือ และคณะ. การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ี
สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง. โครงการการศึกษา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๔๔. 

สถาบันเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชุนมหาวิทยาลัยนเรศวร. ผู้น ากับการท างานเป็นทีม . พิษณุโลก : 
โรงพิมพ์ ทิพย์เสนาการพิมพ์, ๒๕๕๒. 

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา. สัจจะสะสมทรัพย์สะสมทุนทางสังคม . กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
ชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, ๒๕๔๑. 

สนธยา พลศรี. เครือข่ายการเรียนรู้พัฒนาชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส พริ้นต้ิง 
เฮ้า, ๒๕๕๐. 
.ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน . กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์ , 
๒๕๕๓. 

สิน พันธุ์พินิจ. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ . กรุงเทพมหานคร : บริษัท จูนพับลิชชิ่ง จํากัด , 
๒๕๔๗. 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

เสรี พงศ์พิศ. แผนท่ีชีวิต เข็มทิศชุมชน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์พลังปัญญา, ๒๕๕๕. 
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา. สัจจะสะสมทรัพย์สะสมทุนทางสังคม . กรุงเทพมหานคร : สถาบัน

ชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, ๒๕๔๑. 
สํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน. แนวทางส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต . 

กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๖. 
สํานักงานอนุกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือเผชิญปัญหาวิกฤติ. การเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนเพ่ือเผชิญปัญหาวิกฤติ. สํานักบริหารการปกครองท้องที่  : กรมการ
ปกครอง, ๒๕๔๒. 

สานิตย์ บุญชู . การ พัฒนาชุมชน : ชุมชนศึกษาและวางแผนโครงการ . กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๒๕. 

สิปปนนท์ เกตุทัต . วิสัยทัศน์กว้างไกลปฏิบัติได้ผลจริง . กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มติชน , 
๒๕๕๑. 



๓๑๖ 
 

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.พริ้นต้ิง 

เฮ้า, ๒๕๔๑. 
ธนากร สังเขป . การพัฒนาท่ีย่ังยืน . พิมพ์ครั้งที่  ๒. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย,๒๕๕๖. 
ธีรยุทธ พ่ึงเทียร. 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 (สฤษฏิ์ สิริธโร)”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธ
ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย  : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
,๒๕๕๒. 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
จิรวัฒน์ พิระสันต์ และคณะ. “การประเมินผลโครงการการพัฒนาชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร์

สุโขทัยแบบมีส่วนร่วมโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว” . รายงาน
การวิจัย, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ส.ก.ว), ๒๕๕๖. 

จินตวีร์ เกษมศุข. “การใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ” . รายงาน
การวิจัย. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), ๒๕๕๖. 



๓๑๗ 
 

โชติ บดีรัฐ. “การบริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ เพ่ือความม่ันคง
แห่งพระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์, ๒๕๕๔. 

ชินรัตน์  ขุณณรงค์. “กิจกรรมต่อยอดกับการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพ่ือพัฒนา
คุณธรรมครบวงจรชีวิต บ้านหนองน้ําจืด”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต .
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๕. 

ฌาน ตรรกวิจารณ์. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๐. 

ทัศนีย์  เจนวิถีสุข. “ความสามารถด้านการสื่อสารของพระพิศาลธรรมพาที (พระพะยอม กัลยาโน) กับ
การระดมพลังการพัฒนาชุมชน”. รายงานการวิจัย.สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว), ๒๕๕๖. 

ฤทัยทรัพย์ ดอกคํา . “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิ ผล โร งเรียน” . วิทยา นิพนธ์ครุ ศาสตร์ดุษฎี บัณฑิต .บัณฑิ ตวิ ทย าลั ย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ๒๕๕๓. 

ธงชัย สิง อุดม. “กา รพัฒนาภา วะผู้นําของพระสังฆ าธิการใน เขตปกครองคณะสงฆ์ภา ค ๘” . 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย,๒๕๕๖. 

ปรัชญา ชุ่มนาเสียว. “การพัฒนาภาวะผู้นําในองค์การด้วย E.Q.”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.
บัณฑิตวิทยาลัย :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์. “การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําของผู้ อํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

พระครูวชิรคุณพิพัฒน์. “การพัฒนาภาวะผู้นําของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔”.
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

ไพศาล พรหมสิงห์และคณะ. “การศึกษาปัจจัยที่ทําให้เกิดผลสําเร็จในการดําเนินงานกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต (วัดป่ายาง)”. รายงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน ,สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว, ๒๕๔๖. 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

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


๓๑๘ 
 

ภราดร ปรีดาศักด์ิ. “บทบาทสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มออมทรัพย์ที่ มีต่อตลาดเงินในชนบทไทย 
๒๕๒๙”. รายงานฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ
ไทย, ๒๕๔๑. 

มาริสา  โกเศยยะโยธิน. “การศึกษาภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการพ่ึงพาตนเองของชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนของประชาชนบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาภาคตะวันออก :ศึกษากรณีกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์วัดไผ่ล้อม อําเภอเมือง จังหวัดตราด”. รายงานฉบับสมบูรณ์ . ศูนย์ฝึกและ
พัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสะแก้ว : กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๓. 

ลักขณา เติมศิริกุลชัย. “ทุนทางสังคมกับการเคลื่อนไหวสุขภาพ :กรณีศึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์ จ.
ตราด”. วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต.มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๘. 

วิทยา คามุนี. “ทุนทางสังคมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพชุมชน ;กรณีศึกษาองค์กรออมทรัพย์ชุมชนใน
จังหวัดลําปางและตาก” . วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต .บัณฑิตวิทยาลัย  : 
มหาวิทยาลัยนเศวร, ๒๕๕๑. 

วรรณา ชื่นวัฒนาและคณะ. “รูปแบบการออมและแนวทางส่งเสริมการออมสําหรับประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๔ จังหวัด ยโสธร อุบลราชธานี นครราชสีมาและชัยภูมิ” .
รายงานการวิจัย.  กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๒. 

ยงยุทธ  สอนไม้. “การพัฒนาภาวะผู้นํานายทหารชั้นประทวนกองพลทหารราบที่ ๓ กับการลดภาระ
หนี้สินครัวเรือน”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, ๒๕๕๐. 

สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ. “การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นําของคณบดี”. วิทยานิพนธ์
ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

สมจิตร แก้วนาค. “การพัฒนาและศึกษาความเป็นไปได้ของระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมของกองทัพอา กาศ ” . วิ ทยา นิพน ธ์ดุษฎีบัณฑิต .บัณฑิ ตวิ ทยา ลั ย  : 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๔๑. 

สมสุข หินวิมาน. “การสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องสื่อพิธีกรรมกับการพัฒนาชุมชน”. รายงานการวิจัย , 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), ๒๕๕๖. 

สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล และคณะ . “องค์กรการเงินชุมชนกับการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม .
โครงการวิจัย องค์การการเงินชุมชนกับการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม” . รายงานวิจัย.
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ส.ก.ว), ๒๕๕๔. 

อรสา เตติวัฒน์. “การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในเขต
พ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง”. รายงานการวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
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เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่าง.สํานักงานกองทุนสนับสนนุ
การวิจัย (ส.ก.ว),๒๕๕๔.  

 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
อัมพร วงศ์โสภา. “รูปแบบภาวะผู้นําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 

กรณี ศึกษา ความคิดเห็น ของประชาชน อํา เภอสันป่า ตอง จังหวัด เชี ยง ให ม่ ” . 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย,๒๕๕๖. 

อุทัย โล้วม่ันคง. “การนําเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นําทางจริยธรรมตามแนวพุทธ
ศาสนาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ” .
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิตวิทยา ลัย จุฬาลงกร ณ์มหาวิทยาลัย , 
๒๕๕๓. 

อภิชญาณัฐโศภา อบสิน. “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําเชิงพุทธในการบริหารจัดการองค์กรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต .บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

อภิษฎาข์  ศรีเครือดง. “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นําที่พึงประสงค์ตามแนวพุทธ ของผู้บริหารสตรีใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ”. วิทยา นิพนธ์พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๗. 

(๓) เอกสารท่ีไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่: 
ทวีศักด์ิ นพเกษร. ต้นฉบับร่างวิกฤติสังคมไทย ๒๕๔๐ กับบทบาทวิทยากรกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือ

จัดเวทีประชาคม (อัดสําเนา),๒๕๔๑. 
ประดิษฐ์ พรกีรติกุล. ศึกษาพระกิตติคุณมัทธิวบทที่ ๑๙. กรุงเทพมหานคร : คริสตจักรสะพานเหลือง

(อัดสําเนา),๒๕๕๑. 
พระครูวิบูลสิทธิธรรม.เอกสารประกอบการบรรยายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดหนองพะยอม 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. 
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(๔) สัมภาษณ์ 

สัมภาษณ์ นายเกษม ม่ันสุวรรณ, ประธานกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดหนองพะยอม ,๓ กันยายน 
๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ พระครูอุภัยโกศล, ประธานกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดกลับพวงเหนือ,๓ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นางสมพร บุตรเพชร, คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้, ๓ กันยายน ๒๕๕๙.  

สัมภาษณ์ พระครูวิบูลสิทธิธรรม, เจ้าคณะอําเภอบางระกํา, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

 

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., ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทุนและองค์การเงิน,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, ประธานกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์ ผิวบาง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ, ๕ กันยายน ๒๕๕๙.  

สัมภาษณ์ บุญทัน ดอกไธสง,ศ.ดร. ผู้อํานวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์นานาชาติ, ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๙.  
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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. 

(๕) สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูวชิรคุณพิพัฒน์ (อเนก คุณวุฑฺโฒ),ดร.,รองผู้ อํานวยการหน่วยวิทยบริการ 

จังหวัดกําแพงเพชร, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดอาจิญ อกิญจโน,รองประธานกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  วัดอัมพาพนาราม, 

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูโกศลวชิรกิจ (มาโนช โกวิโท),ดร., ประธานกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดประดู่
ลาย จังหวัดกําแพงเพชร, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

สนทนากลุ่มเฉพาะ พระธารา ชยากโร,ดร., ผู้มีส่วนเก่ียวข้องพิษณุโลก, 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 จิรวํโส),ดร., รองผู้ อํานวยการหน่วยวิทยบริการฝ่าย

วิชาการ จังหวัดกําแพงเพชร, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูประทีปวชิรธรรม(ประทีป วชิรญาโณ) ,ดร., อาจารย์ประจําหน่วยวิทย

บริการ จังหวัดกําแพงเพชร,๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดอาจิญ อกิญจโน, รองประธานกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดอัมพาพนาราม , 

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
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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. 
Authu.Dunham.r.Community Welfare Organization.New York : THOMASY.Crowell 

Company,1958. 
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. 
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. 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
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 . 
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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. 
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. 
Soutoy,PeterDu,The Organization of Community Development 

Programme,London: Oxford University Press, 1962. 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
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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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญท่ีตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

๑.พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักด์ิ,ดร.   ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 

      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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๖ 
 

 
 

 



๓๒๗ 
 

 

 

 



๓๒๘ 
 

 



๓๒๙ 
 

 

  

 



๓๓๐ 
 

 

 



๓๓๑ 
 

 

  

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓๒ 
 

 

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 กลฺยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ต าบลบางเลน อ าเภอบาง

ใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
๒. พระครูอุภัยโกศล (ประเสริฐ กุสโล) ประธานสัจ จะสะสมทรัพย์วัดกลั บพวงเหนื อ 

อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
๓. พระครูวาปีวชิโรภาส (วิแมน โอภาโส) ประธานกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดมุจจลินทร์ 

ต า บ ลวั ง ไทร  อ า เภ อคล อง ขลุ ง  จั ง หวั ด
ก าแพงเพชร 

๓.ผู้บริหารกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
๑. พระครูวิบูลสิทธิธรรม (วิบูล จนฺทธมฺโม) ที่ปรึกษากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดหนองพะยอม 

ต าบลชุมแสงสงคราม อ าเภอบางระก า   จังหวัด
พิษณุโลก 

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

๓. พระครูกิตติวชิรโสภิต(สมเกียรติ ญาณทีโป) ประธานกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดอัมพาพนาราม 
ต า บ ลวั ง ไทร  อ า เภ อคล อง ขลุ ง  จั ง หวั ด
ก าแพงเพชร 

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

 
 



๓๓๓ 
 

 

๔.ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน 
๑. นายณัฐพงษ์ ผิวบาง นักวิชาการ พัฒนาชุมชนช านาญการ จังหวั ด

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 

วัดอัมพาพนารา ม ต า บลวั ง  ไทร อ าเภอคลองขลุ ง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

๓. นายสุมิตร แสงจันทร์ สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดอัมพาพนาราม ต าบลวัง  
ไทร อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

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

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

 

 

 

 
 
 
 
 



๓๓๔ 
 

 

 

 



๓๓๕ 
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๓๓๘ 
 

 

 



๓๓๙ 
 

 

 



๓๔๐ 
 

 

 

 

 



๓๔๑ 
 

 

 



๓๔๒ 
 

 

 



๓๔๓ 
 

 

 



๓๔๔ 
 

 

 

 



๓๔๕ 
 

 

 



๓๔๖ 
 

 

 



๓๔๗ 
 

 

 



๓๔๘ 
 

 

 



๓๔๙ 
 

 

 



๓๕๐ 
 

 

 



๓๕๑ 
 

 

 



๓๕๒ 
 

 

 



๓๕๓ 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค.  
การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง  

(Index of item Objective Congruence: IOC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๓ 
 

 
 
 
 
 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of item Objective Congruence)  
งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ 

เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 
   

ท่ี ทฤษฎีการบริหารจัดการ 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม 
ค่า 
IOC 

สรุป 
ผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕    

 ๑.การตัดสินใจ (Decision)         

๑. 
 

คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกัน
ก าหนดวิ ธีก ารท างา นและคิดค้น
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนากองทุน   

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น าไป 
ใช้ได้ 

๒. 
 

คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกัน
จัดล าดับความส าคัญของงานต่างๆ 
ในกองทุน 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๓. สมาชิก เข้าร่ วมอนุ มัติแผนพัฒนา
กองทุ นสั จ จ ะอ อมท รัพย์  แล ะ
งบประมาณต่าง ๆ 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๔. สมา ชิ กร่ วมตร วจสอบกา รจ่ า ย
สวัสดิการและเงินปันผล 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๕. กองทุนสัจจะออมทรัพย์มีโครงสร้าง
กองทุ น และระบุต าแหน่งงานไว้
อย่างชัดเจน 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

 ๒.การวางแผน (Planning)         
๖. คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกัน

ก าหนดทิศทางและกิจ กรรม เพ่ือ
+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 

น าไป
ใช้ได้ 



๒๗๔ 
 

ท่ี ทฤษฎีการบริหารจัดการ 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม 
ค่า 
IOC 

สรุป 
ผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕    

แก้ไขปัญหาและพัฒนากองทุน 

๗. คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกัน
ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนงาน/กิจกรรมด้านต่าง ๆ 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๘. คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกัน
ศึกษา ปัญหา แล ะอุปสร รคขอ ง
กองทุน 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๙. คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกัน
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือวางแผนงานของ
กองทุน 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๑๐. คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันให้
ข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจัยสนับสนุนใน
การวางแผนงานด้านต่าง ๆ   

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

 ๓.การจัดองค์การ (Organizing)         

๑๑. คณะกรรมการมีการจัดการกองทุน
ให้สอดคล้องกับพันธกิจ 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๑๒. คณะกรรมการ มีการ เสริมสร้ า ง
ทัศนคติที่ ดีในการบริหารงานและ
การออม 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๑๓. คณะกรรมการส่ ง เสริ มให้ มีกา ร
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีทักษะ
ในการบริหารงาน ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

+๑ ๐ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๖๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๑๔. คณะกร รมกา ร ให้ ข วัญก า ลั ง ใจ 
มิตรภาพ และการเสริมแรงจูงใจที่ ดี
แก่มวลสมาชิก 

+๑ ๐ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๖๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๑๕. คณะกรรมการสร้างบรรยากาศที่
เป็นมิตร มีความม่ันใจในความถูก

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น าไป
ใช้ได้ 



๒๗๕ 
 

ท่ี ทฤษฎีการบริหารจัดการ 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม 
ค่า 
IOC 

สรุป 
ผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕    

ต้อง และความม่ันคง 
 ๔.การส่ือสาร (Communicating)         

๑๖. คณะกรรมการมีทักษะการคิดเชิ ง
ระบบในการท างาน 

+๑ ๐ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๖๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๑๗. คณะกรรมการมีทักษะการใช้อารมณ์ 
(EQ) ที่ดี 

+๑ ๐ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๖๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๑๘. คณะกรรมการมีทักษะในการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๑๙. คณะกรรมการมีทักษะการในกา ร
แก้ไขปัญหางานที่ดี 

+๑ ๐ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๖๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๒๐. คณะกรรมการมีการยอมรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อ่ืน 
 
 

+๑ 
 

+๑ 
 

๐ 
 

+๑ 
 

+๑ 
 

๕ 
 

๐.๘๐ 
 

น าไป
ใช้ได้ 

 ๕.การใช้อิทธิพลจูงใจ 
(Influencing) 

        

๒๑. คณะกรรมการสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับกองทุนด้วยการสร้างทีมงานที่
มีรัดกุมรอบคอบ 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๒๒. คณะกรรมการมีการจัดสวัสดิกา ร 
ให้ กับเจ้ า หน้ า ที่ บุ คลา กร และ
สมาชิกที่มีการท างาน หรือการออม
ดีเด่น เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๒๓. คณะกร รมกา รและสมา ชิ กร่ วม
เสียสละแรงงานหรือวัสดุสิ่งของใน
การท ากิจกรรม/ประชุมของกองทุน 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๒๔. คณะกรรมกา รมีการมอบอ านา จ
ทางการบริหารให้สอดคล้องกับงาน

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น าไป
ใช้ได้ 



๒๗๖ 
 

ท่ี ทฤษฎีการบริหารจัดการ 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม 
ค่า 
IOC 

สรุป 
ผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕    

ที่ท า 
๒๕. คณะกรรมการส่งเสริมให้บุคลากร

สา มา รถท า งา นแท น กัน ไ ด้ทุ ก
ต าแหน่ง 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

 ๖.การประสานงาน 
(Coordinating) 

        

๒๖. คณะกร รมการและสมาชิ กมีกา ร
ประสานงานร่วมกับกองทุนสัจจะ
ออมทรัพย์ 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๒๗. คณะกรรมการมีการประสา นขอ
ค าแนะน าและรับข้อเสนอแนะจาก
สมาชิกของกองทุน 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๒๘. คณะกรรมการมีการประสานให้ผู้ที่
เป็ น ภู มิ ปั ญ ญา ท้ อง ถิ่ น เข้ า ม า
ช่วยเหลือกิจกรรมของกองทุน 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๒๙. คณะกรรมการมีการประสานงานกับ
กลุ่มเครือข่ ายกองทุน  เพ่ือแก้ไข
ปัญหาของสมาชิก 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๓๐. คณะกรรมการมีการประสานงา น
เพ่ือสร้ างควา มเข้ าใจ ในสมา ชิ ก
กองทุ น เ พ่ือ ให้ ง า นที่รั บผิ ดชอบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

 ๗.การประเมินผลงาน 
(Evaluating) 

        

๓๑. คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันน า
ผลจากการบริหารจัดการกองทุน
สั จ จ ะออมทรัพ ย์  เ พ่ือปร ะเ มิ น
คุณภาพ 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น าไป
ใช้ได้ 



๒๗๗ 
 

ท่ี ทฤษฎีการบริหารจัดการ 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม 
ค่า 
IOC 

สรุป 
ผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕    

๓๒. คณะกร รมกา รและสมา ชิ กร่ วม
สรุปผลการบริหารจัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพย์ พร้อมทั้งน าผลสรุป
มาปรับปรุงแก้ไขให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพในทุกด้าน 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๓๓. คณะกรรมการกองทุนน าข้อมูลที่ได้
จากการประเมินไปวางแผนพัฒนา
งานด้านการประชาสัมพันธ์  

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๓๔. คณะกร รมกา ร มีกา รตร วจสอบ
ประเมินผลในการปฏิบัติงานตา ม
แผนงาน 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๓๕. คณะกรรมการใช้ระเบียบ กฎหมาย
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
กองทุน เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับ
สมาชิก 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี รว

ม 
ค่า 
IOC 

สรุป
ผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๑.ส่งเสริมการขยายตัว 
ของเครือข่ายชุมชน 

     
   



๒๗๘ 
 

ท่ี ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี รว

ม 
ค่า 
IOC 

สรุป
ผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. คณะกรรมการมีการสร้างแรงจูงใจ
ให้ สวั ส ดิกา รและผลตอบแทนที่
ชัดเจน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๒. คณะกรรมการแนะน าวิธีแก้ปัญหา
โดยการสร้างศักยภาพของชุมชน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๓. คณะกร รมการ มีการกระตุ้นกา ร
ประกอบอาชีพให้แก่สมาชิกองทุนใน
ชุมชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๔. คณะกรรมการแนะน าให้ชาวบ้าน
รู้จักการออมทรัพย์ ขยันหม่ันเพียร 
และขวนขวายในการประกอบสัมมา
อาชีพ  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๕. คณะกรรมการมีการกระตุ้นและช่วย
ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ภายในชุมชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

 ๒.ส่งเสริมศูนย์วิชาการแบบ
เบ็ดเสร็จ 

     
   

๖. คณะกร รมกา ร จัดท าฐา นข้ อ มูล
สมา ชิ ก ให้ ถู ก ต้อง สมบู ร ณ์ เป็ น
ปัจจุบัน เพ่ือการวิเคราะห์งานของ
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๗. คณะกรรมการสนับสนุนให้ชาวบ้าน
มีจิตใจร่วมรักสามัคคี ช่วย เหลื อ
อนุเคราะห์กันในชุมชน  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๘. คณะกรรมการให้ค าแนะน าส่งเสริม
กลุ่มองค์กรเพ่ือสร้างฐานเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๙. คณะกรรมการได้แนะน าส่งเสริมให้ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ น าไป



๒๗๙ 
 

ท่ี ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี รว

ม 
ค่า 
IOC 

สรุป
ผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

วั ด เ ป็ น แห ล่ ง ศูน ย์ ส า ธิ ต  ด้ า น
การตลาดแก่ชาวบ้าน  

ใช้ได้ 

๑๐. คณะกรรมการมีความเต็มใจให้ความ
ช่วยเหลือผู้รับบริการในการติดต่อ
ประสานงานเก่ียวกับกองทุนสัจจะ
ออมทรัพย์  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

 ๓.ส่งเสริมส่ือเพ่ือสังคม 
และเชื่อมต่อเครือข่ายเพ่ือการค้า

ขาย 

     
   

๑๑. คณะกรรมการจัดบริการข่าวสาร สิ่ง
ตีพิมพ์ ป้ายประกาศที่เป็นประโยชน์ 
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ชาวบ้าน    

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๑๒. คณะกรรมการส่งเสริ มให้มีที่ อ่า น
หนังสือในวัดหรือต้ังศูนย์การเรียนรู้
เป็นแหล่งวิทยาการเรียนรู้แก่ผู้สนใจ
ในชุมชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๑๓. คณะกร รมกา ร เผยแผ่ ควา มรู้ ใ ห้
ชาวบ้านได้รู้คิดและหาความเป็นจริง
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๑๔. คณะกรรมการจัดอบรบแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ร่วมกับชาวบ้านด้านองค์
ความรู้ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๑๕. คณะกรรมการให้การสนับสนุนการ
เรียนรู้เก่ียวกับโครงการ และอาชีพ
แก่ชาวชุมชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

 ๔.ปรับวิธีการงบประมาณ 
และต้ังกองทุนเพ่ือชุมชน 

     
   

๑๖. คณะกรรมการด าเนินงานให้มีความ
คุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคม  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 



๒๘๐ 
 

ท่ี ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี รว

ม 
ค่า 
IOC 

สรุป
ผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑๗. คณะกรรมการมีระบบงบประมาณที่
มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๑๘. คณะกรรมการมีนโยบายการก าหนด
งบประมาณ อุปกรณ์ คนการจัดการ
ที่จะปฏิบัติ ส าหรับโครงการระยะ
สั้นระยะปานกลางและระยะยาว  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๑๙. คณะกรรมการมีการนิเทศ ติดตาม 
ประเ มินผล และร ายงานผลกา ร
ด าเนินการกองทุนสัจจะออมทรัพย์
อย่างต่อเนื่อง  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๒๐. คณะกรรมการมีการจัดสรรก าไ ร
สร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิก 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

 ๕.การวิจัยและประเมินผล         

๒๑. คณะกรรมการมีการควบคุมและ
ประเมินผลการท างาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๒๒. คณะกรรมการก าหนดความ
เชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ระดับ
แผนงาน วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จอย่างชัดเจน  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๒๓. คณะกรรมการมีการทบทวน 
ปรับปรุง การบริหารงานกองทุน
สัจจะออมทรัพย์ให้สอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบัน  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๒๔. คณะกรรมการมีการรายงานผลการ
รับฝากเงินของกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์ต่อที่ ประชุมคณะกรรมกา ร
ทุกๆ เดือน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 



๒๘๑ 
 

ท่ี ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 
ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี รว

ม 
ค่า 
IOC 

สรุป
ผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒๕. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบในการบริหารบุคคล 
เช่น มีเกณฑ์ประเ มินผลงา นเพ่ือ
วัดผลการท างานของเจ้าหน้าที่ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 

ท่ี 
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ 
คือ ธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์

ปัจจุบัน 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 
รวม 

ค่า 
IOC 

สรุป
ผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๑.อุฎฐานสัมปทา ขยันหมั่นเพียร         

๑. คณะกรรมการและสมาชิกมีความ
ขยันหม่ันเพียรในการด าเนินงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๒. คณะกรรมการมีการแสวงหาความรู้
ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๓. คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อ
ภาระหน้าที่ท่ีได้รับหมอบหมาย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๔. คณะก ร รม กา ร ท า ง า นอ ย่ า ง มี
เ ป้ า ห ม า ย  แ ล ะ ต้ั ง ใ จ ท า สุ ด
ความสามารถของตน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๕. คณะกรรมการส่งเสริมให้สมาชิกลง
มือออม มากกว่าการให้สิ่งศักด์ิสิทธิ์
ดลบันดาลให้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

 ๒.อารักขสัมปทา  
คุ้มครองรักษาทรัพย์ 

     
   



๒๘๒ 
 

ท่ี 
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ 
คือ ธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์

ปัจจุบัน 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 
รวม 

ค่า 
IOC 

สรุป
ผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๖. คณะกรรมการรู้จักวิธีบริหารจัดการ
ทรัพย์สินเงินทองที่เข้ามาภายใน
กองทุน  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๗. คณ ะ ก ร ร ม ก า ร มี ก า รบ ริ ห า ร
ค่าใช้จ่ายอย่างมีเหตุมีผล 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๘. คณะกรรมการส่งเสริ มให้สมาชิ ก
รู้จักเก็บเล็กผสมน้อยให้มากขึ้น 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๙. คณะกรรมการรักษาภาระหน้าที่การ
งานมิให้เสื่อมเสีย ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี มีความซ้ือสัตย์สุจริต 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๑๐. คณะกรรมการมีการควบคุม บริหาร
การเงินให้มีความม่ันคงปลอดภั ย 
ปร า ศ จ า ก ช่ อ ง ใ น ก า ร ทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

 ๓.กัลยาณมิตตตา คบคนดีเป็นมิตร         

๑๑. คณะกรรมการส่งเสริ มให้สมาชิ ก
เลือกคบคนดีมีศีลธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๑๒. คณะกรรมการมีการร่วมทุกข์ ร่วม
สุข ร่วมแก้ไขปัญหากับมวลสมาชิก   

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๑๓. คณะกรรมการยกย่องคนที่ควรยอก
ย่อง สรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญ 
และส่ ง เสริ มคนที่ เป็ นป ร า ช ญ์
ชาวบ้านเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๑๔. คณะกรรมการส่งเสริมให้สมาชิกคบ
กับ กัลยา ณมิตรที่ ไ ม่ชั กชวน ไ ป
ในทางที่เสื่อมเสีย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๑๕. คณะกรรมการแนะน า พร่ าสอน
ตักเตือนมวลสมาชิกไม่ให้ท าความ

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 



๒๘๓ 
 

ท่ี 
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ 
คือ ธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์

ปัจจุบัน 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 
รวม 

ค่า 
IOC 

สรุป
ผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ชั่ว ท าแต่ความดี 

 ๔.สมชีวิตา เล้ียงชีวิตแต่พอดี         

๑๖. คณะกรรมการส่งเสริมให้สมาชิกใช้
ทรั พย์ ให้ เป็ นปร ะโยชน์ ในกา ร
ด ารงชีวิตอย่างถูกต้อง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๑๗. คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุม
กา ร ใช้จ่ า ย ให้ เป็ นไปพอเหมา ะ
พอเพียง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๑๘. คณะกรรมการส่งเสริมให้สมาชิกมี
ความสุขตามก าลังทรัพย์ที่หามาได้ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๑๙. คณะกรรมการสนับสนุนการท างาน
เลี้ยงชีพโดยความชอบธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๒๐. คณะกรรมการส่งเสริมการเก็บออม
รักษาทรัพย์ไว้เพ่ือประโยชน์ในกาล
ภายหน้า 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 

 

ท่ี 
หลักฆราวาสธรรม ๔  

คือ ธรรมส าหรับฆราวาส 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 
รวม 

ค่า 
IOC 

สรุป
ผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕    

 ๑.สัจจะ มีความจริงใจ         

๑. คณะกรรมการปฏิบัติงานด้วยความ
ซ่ือสั ตย์ สุ จ ริ ต  มีควา มโปร่ ง ใ ส 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 



๒๘๔ 
 

ท่ี 
หลักฆราวาสธรรม ๔  

คือ ธรรมส าหรับฆราวาส 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 
รวม 

ค่า 
IOC 

สรุป
ผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕    

สามารถตรวจสอบได้ 

๒. คณะก ร รม กา ร มีคว า ม ซ่ื อตร ง 
ซ่ือสัตย์ต่อสมาชิกกองทุน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๓. คณะกรรมการมีความจริงใจที่จ ะ
ช่ วย เห ลื อส มา ชิ ก กอง ทุ น เ ต็ ม
ศักยภาพของตน  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๔. คณะกรรมการให้ข้อ มูลข่าวสา ร
เก่ี ย ว กับกองทุ นที่ เป็ น จ ริ ง เป็ น
ประโยชน์ต่อสมาชิก 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๕. คณะกรรมการบริการสมาชิกด้วย
ความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

 ๒.ทมะ ฝึกฝน         

๖. คณะกรรมการปฏิบัติงานอย่างมีสติ 
ไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๗. คณะกรรมการมีการประชุมสัมมนา 
ในเรื่องการออมทรัพย์เป็นประจ า 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๘. คณะกรรมการปฏิบัติต่อสมาชิกด้วย
ความเป็นกัลยาณมิตร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๙. คณะกรรมการส่งเสริมการใช้ชีวิต
ความเป็นอยู่อย่างพอเพียง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๑๐. คณะกรรมการส่ งเสริมให้มีควา ม
เสียสละต่อส่วนรวม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

 ๓.ขันติ มีความอดทน         

๑๑. คณ ะ ก ร ร ม ก า ร มุ่ ง ม่ั น ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๑๒. คณะก ร รมก า รท า งา นที่ ไ ด้ รั บ
มอ บห มา ย ใ ห้ ส า เ ร็ จ  แ ม้จ ะ มี
อุปสรรค 

+๑ 
 

+๑ 
 

+๑ 
 

+๑ 
 

+๑ 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 

น าไป
ใช้ได้ 
 



๒๘๕ 
 

ท่ี 
หลักฆราวาสธรรม ๔  

คือ ธรรมส าหรับฆราวาส 

ผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 
รวม 

ค่า 
IOC 

สรุป
ผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕    

 

๑๓. คณะกรรมการยึดม่ันในนโยบายของ
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์อย่างแน่วแน่ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๑๔. คณะกรรมการมีความอดทนอดกลั้น
ไม่ประพฤติตนเสื่อมเสีย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๑๕. คณะกรรมการมีความพยายามแก้ไข
ปัญหาด้วยความอดทน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

 ๔.จาคะ มีความเสียสละ         

๑๖. คณะกรรมการมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ต่อสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ใน
ชุมชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๑๗. คณะกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๑๘. คณะกรรมการเพียรพยายามสร้าง
ความสมานฉันท์ให้แก่คนในชุมชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๑๙. คณะกร รมกา รช่ วย เหลือ เก้ื อกูล
เพ่ือนร่วมงานอย่างเต็มใจ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

๒๐. คณะกรรมการพร้อมอุทิศตน เพ่ือ
ประโยชน์เก้ือกูลและความสุขของ
ส่วนรวม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
น าไป
ใช้ได้ 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 

เพื่อตรวจสอบความเที่ยงของของแบบสอบถาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๕ 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ. 
ตารางแสดงความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๗ 

 

 
 
 
 

ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ 
เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 

 

 

ค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha เท่ากับ .๙๕๕   N of Items เท่ากับ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

ทฤษฎีการบริหาร ๑ ๓๔๘.๐๓ ๖๗๗.๔๘๒ .๑๗๙ .๙๕๕ 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid ๓๐ ๑๐๐.๐ 
Excludeda ๐ .๐ 

Total ๓๐ ๑๐๐.๐ 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.๙๕๕ ๑๐๐ 



๒๘๘ 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ทฤษฎีการบริหาร ๒ ๓๔๗.๙๓ ๖๘๒.๔๗๘ .๐๕๔ .๙๕๖ 

ทฤษฎีการบริหาร ๓ ๓๔๘.๔๐ ๖๗๓.๖๒๘ .๒๙๘ .๙๕๕ 

ทฤษฎีการบริหาร ๔ ๓๔๘.๕๗ ๖๗๒.๕๓๐ .๔๓๐ .๙๕๔ 
ทฤษฎีการบริหาร ๕ ๓๔๘.๓๗ ๖๗๖.๕๑๖ .๒๔๑ .๙๕๕ 

ทฤษฎีการบริหาร ๖ ๓๔๘.๓๗ ๖๗๙.๑๓๗ .๒๐๓ .๙๕๕ 
ทฤษฎีการบริหาร ๗ ๓๔๘.๓๗ ๖๗๑.๙๖๔ .๕๑๑ .๙๕๔ 

ทฤษฎีการบริหาร ๘ ๓๔๘.๖๓ ๖๗๕.๖๒๐ .๓๘๔ .๙๕๕ 

ทฤษฎีการบริหาร ๙ ๓๔๘.๕๗ ๖๖๔.๓๙๒ .๕๔๙ .๙๕๔ 
ทฤษฎีการบริหาร ๑๐ ๓๔๘.๔๗ ๖๗๑.๙๘๒ .๕๐๐ .๙๕๔ 

ทฤษฎีการบริหาร ๑๑ ๓๔๘.๕๓ ๖๗๔.๐๕๑ .๓๗๔ .๙๕๕ 
ทฤษฎีการบริหาร ๑๒ ๓๔๘.๕๓ ๖๗๐.๘๐๙ .๕๕๐ .๙๕๔ 

ทฤษฎีการบริหาร ๑๓ ๓๔๘.๖๓ ๖๗๐.๐๓๓ .๕๓๓ .๙๕๔ 

ทฤษฎีการบริหาร ๑๔ ๓๔๘.๔๐ ๖๗๘.๔๕๕ .๒๒๔ .๙๕๕ 
ทฤษฎีการบริหาร ๑๕ ๓๔๘.๓๗ ๖๖๖.๐๓๓ .๕๔๓ .๙๕๔ 

ทฤษฎีการบริหาร ๑๖ ๓๔๘.๕๐ ๖๗๒.๙๔๘ .๔๖๔ .๙๕๔ 
ทฤษฎีการบริหาร ๑๗ ๓๔๘.๖๓ ๖๗๓.๕๕๑ .๔๐๘ .๙๕๕ 

ทฤษฎีการบริหาร ๑๘ ๓๔๘.๔๐ ๖๖๘.๖๖๒ .๕๕๙ .๙๕๔ 

ทฤษฎีการบริหาร ๑๙ ๓๔๘.๕๓ ๖๖๗.๘๔๔ .๕๘๗ .๙๕๔ 
ทฤษฎีการบริหาร ๒๐ ๓๔๘.๔๗ ๖๗๑.๐๘๕ .๔๒๗ .๙๕๔ 

ทฤษฎีการบริหาร ๒๑ ๓๔๘.๕๐ ๖๗๓.๘๔๕ .๔๒๙ .๙๕๔ 

ทฤษฎีการบริหาร ๒๒ ๓๔๘.๕๐ ๖๖๗.๕๐๐ .๕๙๖ .๙๕๔ 
ทฤษฎีการบริหาร ๒๓ ๓๔๘.๔๗ ๖๖๖.๖๗๑ .๖๒๓ .๙๕๔ 

ทฤษฎีการบริหาร ๒๔ ๓๔๘.๖๐ ๖๗๓.๓๕๒ .๓๖๖ .๙๕๕ 
ทฤษฎีการบริหาร ๒๕ ๓๔๘.๕๓ ๖๖๘.๖๐๒ .๕๐๗ .๙๕๔ 



๒๘๙ 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ทฤษฎีการบริหาร ๒๖ ๓๔๘.๕๐ ๖๖๔.๒๕๙ .๗๐๗ .๙๕๔ 

ทฤษฎีการบริหาร ๒๗ ๓๔๘.๕๗ ๖๖๔.๑๑๖ .๕๙๙ .๙๕๔ 

ทฤษฎีการบริหาร ๒๘ ๓๔๘.๔๗ ๖๖๓.๓๖๑ .๖๖๘ .๙๕๔ 
ทฤษฎีการบริหาร ๒๙ ๓๔๘.๔๗ ๖๖๓.๙๑๓ .๕๙๘ .๙๕๔ 

ทฤษฎีการบริหาร ๓๐ ๓๔๘.๕๓ ๖๖๙.๓๖๑ .๔๘๓ .๙๕๔ 
ทฤษฎีการบริหาร ๓๑ ๓๔๘.๕๓ ๖๗๓.๙๘๒ .๓๗๖ .๙๕๕ 

ทฤษฎีการบริหาร ๓๒ ๓๔๘.๔๗ ๖๗๑.๒๙๒ .๔๒๑ .๙๕๔ 

ทฤษฎีการบริหาร ๓๓ ๓๔๘.๕๗ ๖๖๔.๕๙๙ .๗๐๖ .๙๕๔ 
ทฤษฎีการบริหาร ๓๔ ๓๔๘.๔๓ ๖๗๒.๑๑๖ .๓๙๖ .๙๕๕ 

ทฤษฎีการบริหาร ๓๕ ๓๔๘.๔๓ ๖๗๑.๐๑๓ .๕๓๘ .๙๕๔ 
เศรษฐกิจชุมชน ๑  ๓๔๘.๕๗ ๖๖๘.๖๖๘ .๕๖๔ .๙๕๔ 

เศรษฐกิจชุมชน ๒  ๓๔๘.๕๐ ๖๖๗.๒๒๔ .๖๐๕ .๙๕๔ 

เศรษฐกิจชุมชน ๓ ๓๔๘.๔๓ ๖๖๖.๘๗๕ .๕๕๙ .๙๕๔ 
เศรษฐกิจชุมชน ๔ ๓๔๘.๕๓ ๖๗๓.๔๓๐ .๔๔๘ .๙๕๔ 

เศรษฐกิจชุมชน ๕ ๓๔๘.๕๐ ๖๗๒.๓๒๘ .๓๘๙ .๙๕๕ 
เศรษฐกิจชุมชน ๖ ๓๔๘.๓๗ ๖๗๐.๒๔๐ .๔๖๐ .๙๕๔ 

เศรษฐกิจชุมชน ๗ ๓๔๘.๕๓ ๖๗๔.๒๕๗ .๓๖๗ .๙๕๕ 

เศรษฐกิจชุมชน ๘ ๓๔๘.๕๐ ๖๗๗.๐๑๗ .๒๐๗ .๙๕๕ 
เศรษฐกิจชุมชน ๙ ๓๔๘.๕๐ ๖๗๒.๓๒๘ .๔๓๑ .๙๕๔ 

เศรษฐกิจชุมชน ๑๐ ๓๔๘.๖๗ ๖๗๓.๘๘๕ .๓๒๘ .๙๕๕ 

เศรษฐกิจชุมชน ๑๑ ๓๔๘.๓๓ ๖๖๖.๙๒๐ .๕๗๐ .๙๕๔ 
เศรษฐกิจชุมชน ๑๒ ๓๔๘.๕๗ ๖๖๙.๘๔๐ .๕๒๓ .๙๕๔ 

เศรษฐกิจชุมชน ๑๓ ๓๔๘.๓๓ ๖๖๖.๐๙๒ .๖๖๒ .๙๕๔ 
เศรษฐกิจชุมชน ๑๔ ๓๔๘.๔๐ ๖๗๒.๓๘๖ .๔๓๑ .๙๕๔ 



๒๙๐ 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
เศรษฐกิจชุมชน ๑๕ ๓๔๘.๔๓ ๖๗๑.๑๕๑ .๔๒๖ .๙๕๔ 

เศรษฐกิจชุมชน ๑๖ ๓๔๘.๕๓ ๖๗๕.๔๙๙ .๓๖๙ .๙๕๕ 

เศรษฐกิจชุมชน ๑๗ ๓๔๘.๓๓ ๖๗๔.๗๑๓ .๔๑๑ .๙๕๕ 
เศรษฐกิจชุมชน ๑๘ ๓๔๘.๔๗ ๖๖๔.๓๙๕ .๗๐๑ .๙๕๔ 

เศรษฐกิจชุมชน ๑๙ ๓๔๘.๓๓ ๖๗๖.๙๘๙ .๒๕๑ .๙๕๕ 
เศรษฐกิจชุมชน ๒๐ ๓๔๘.๔๗ ๖๗๕.๗๗๕ .๓๑๓ .๙๕๕ 

เศรษฐกิจชุมชน ๒๑ ๓๔๘.๒๐ ๖๘๒.๐๒๘ .๐๗๕ .๙๕๖ 

เศรษฐกิจชุมชน ๒๒ ๓๔๘.๒๐ ๖๘๕.๑๓๑ -.๐๐๘ .๙๕๖ 
เศรษฐกิจชุมชน ๒๓ ๓๔๘.๓๗ ๖๖๘.๗๒๓ .๔๓๒ .๙๕๔ 

เศรษฐกิจชุมชน ๒๔ ๓๔๘.๒๐ ๖๗๓.๔๐๗ .๒๖๗ .๙๕๕ 
เศรษฐกิจชุมชน ๒๕ ๓๔๘.๖๓ ๖๖๙.๓๔๔ .๕๕๘ .๙๕๔ 

ทิฏฐธัมมิกัตถะ ๑  ๓๔๘.๒๓ ๖๘๓.๕๖๔ .๐๓๔ .๙๕๖ 

ทิฏฐธัมมิกัตถะ ๒ ๓๔๘.๕๓ ๖๗๐.๔๖๔ .๔๔๙ .๙๕๔ 
ทิฏฐธัมมิกัตถะ ๓  ๓๔๘.๕๐ ๖๖๙.๕๖๙ .๕๒๕ .๙๕๔ 

ทิฏฐธัมมิกัตถะ ๔ ๓๔๘.๕๗ ๖๗๖.๑๑๖ .๓๐๗ .๙๕๕ 
ทิฏฐธัมมิกัตถะ ๕ ๓๔๘.๖๓ ๖๖๖.๗๒๓ .๕๓๕ .๙๕๔ 

ทิฏฐธัมมิกัตถะ ๖ ๓๔๘.๕๓ ๖๖๘.๓๒๖ .๔๔๐ .๙๕๔ 

ทิฏฐธัมมิกัตถะ ๗ ๓๔๘.๖๓ ๖๗๕.๘๒๖ .๒๙๒ .๙๕๕ 
ทิฏฐธัมมิกัตถะ ๘ ๓๔๘.๖๓ ๖๖๘.๔๔๗ .๕๒๙ .๙๕๔ 

ทิฏฐธัมมิกัตถะ ๙ ๓๔๘.๔๓ ๖๕๘.๑๘๕ .๗๖๕ .๙๕๓ 

ทิฏฐธัมมิกัตถะ ๑๐ ๓๔๘.๔๗ ๖๖๒.๐๕๑ .๗๐๙ .๙๕๔ 
ทิฏฐธัมมิกัตถะ ๑๑ ๓๔๘.๕๗ ๖๗๑.๑๕๑ .๕๔๓ .๙๕๔ 

ทิฏฐธัมมิกัตถะ ๑๒ ๓๔๘.๕๓ ๖๗๑.๒๙๒ .๕๓๑ .๙๕๔ 
ทิฏฐธัมมิกัตถะ ๑๓ ๓๔๘.๕๐ ๖๗๓.๒๙๓ .๔๕๐ .๙๕๔ 



๒๙๑ 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ทิฏฐธัมมิกัตถะ ๑๔ ๓๔๘.๕๐ ๖๘๑.๐๘๖ .๑๕๔ .๙๕๕ 

ทิฏฐธัมมิกัตถะ ๑๕ ๓๔๘.๕๐ ๖๗๙.๘๔๕ .๑๗๖ .๙๕๕ 

ทิฏฐธัมมิกัตถะ ๑๖ ๓๔๘.๖๗ ๖๗๓.๘๘๕ .๓๒๘ .๙๕๕ 
ทิฏฐธัมมิกัตถะ ๑๗ ๓๔๘.๓๓ ๖๖๖.๙๒๐ .๕๗๐ .๙๕๔ 

ทิฏฐธัมมิกัตถะ ๑๘ ๓๔๘.๕๗ ๖๖๙.๘๔๐ .๕๒๓ .๙๕๔ 
ทิฏฐธัมมิกัตถะ ๑๙ ๓๔๘.๓๓ ๖๖๖.๐๙๒ .๖๖๒ .๙๕๔ 

ทิฏฐธัมมิกัตถะ ๒๐ ๓๔๘.๔๐ ๖๗๒.๓๘๖ .๔๓๑ .๙๕๔ 

ฆราวาสธรรม ๑ ๓๔๘.๔๓ ๖๗๑.๑๕๑ .๔๒๖ .๙๕๔ 
ฆราวาสธรรม ๒ ๓๔๘.๕๓ ๖๗๕.๔๙๙ .๓๖๙ .๙๕๕ 

ฆราวาสธรรม ๓ ๓๔๘.๓๓ ๖๗๔.๗๑๓ .๔๑๑ .๙๕๕ 
ฆราวาสธรรม ๔ ๓๔๘.๔๗ ๖๖๔.๓๙๕ .๗๐๑ .๙๕๔ 

ฆราวาสธรรม ๕ ๓๔๘.๓๓ ๖๗๖.๙๘๙ .๒๕๑ .๙๕๕ 

ฆราวาสธรรม ๖ ๓๔๘.๔๗ ๖๗๕.๗๗๕ .๓๑๓ .๙๕๕ 
ฆราวาสธรรม ๗ ๓๔๘.๔๗ ๖๗๙.๙๑๓ .๑๗๓ .๙๕๕ 

ฆราวาสธรรม ๘ ๓๔๘.๒๗ ๖๗๘.๒๐๒ .๑๗๐ .๙๕๕ 
ฆราวาสธรรม ๙ ๓๔๘.๖๗ ๖๗๓.๘๘๕ .๓๒๘ .๙๕๕ 

ฆราวาสธรรม ๑๐ ๓๔๘.๓๓ ๖๖๖.๙๒๐ .๕๗๐ .๙๕๔ 

ฆราวาสธรรม ๑๑ ๓๔๘.๑๗ ๖๗๔.๑๔๔ .๒๕๔ .๙๕๕ 
ฆราวาสธรรม ๑๒ ๓๔๘.๓๓ ๖๖๖.๐๙๒ .๖๖๒ .๙๕๔ 

ฆราวาสธรรม ๑๓ ๓๔๘.๔๐ ๖๗๒.๓๘๖ .๔๓๑ .๙๕๔ 

ฆราวาสธรรม ๑๔ ๓๔๘.๑๗ ๖๗๖.๕๕๗ .๑๙๖ .๙๕๕ 
ฆราวาสธรรม ๑๕ ๓๔๘.๕๓ ๖๗๕.๔๙๙ .๓๖๙ .๙๕๕ 

ฆราวาสธรรม ๑๖ ๓๔๘.๓๓ ๖๗๔.๗๑๓ .๔๑๑ .๙๕๕ 
ฆราวาสธรรม ๑๗ ๓๔๘.๒๐ ๖๖๙.๔๐๗ .๔๑๑ .๙๕๕ 



๒๙๒ 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ฆราวาสธรรม ๑๘ ๓๔๘.๓๓ ๖๗๖.๙๘๙ .๒๕๑ .๙๕๕ 

ฆราวาสธรรม ๑๙ ๓๔๘.๔๗ ๖๗๕.๗๗๕ .๓๑๓ .๙๕๕ 

ฆราวาสธรรม ๒๐ ๓๔๘.๒๓ ๖๘๗.๙๗๘ -.๐๘๐ .๙๕๖ 

  
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ. 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย  
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๒๙๖ 
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๒๙๘ 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช. 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  
และแบบสนทนากลุ่มเฉพาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์  

เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 
______________________________ 

 

ค าชี้แจง: 
 แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการวิจัย เรื่อง "ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการ
กองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง"  หลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

แบบสอบถามฉบับน้ีแบ่งออกเป็น ๖ ตอน 
 ตอนท่ี  ๑ ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี  ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง   

ตอนท่ี ๓  แบบสอบถามเก่ียวกับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 
ตอนท่ี ๔   แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์  ๔ คือ 

ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน  
ตอนท่ี ๕  แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรม

ส าหรับฆราวาส  
ตอนท่ี ๖  แบบสอบถามเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และรูปแบบการบริหารจัดการกองทุน

สัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  
   



๓๐๐ 
 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ซ่ึงผลจากข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม
ในครั้งนี้ จะใช้ในการค้นคว้าวิจัยตามหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หวังได้โดยม่ันใจว่า จะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จาก
ท่าน ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เป็นอย่างดี ค าตอบของท่านผู้วิจัยจะรักษาไว้เป็นความลับ และ
จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

 
 

 

พระมหานิพนธ์ วีรพโล (ทบแก้ว) 
                                              นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
      บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๓๐๑ 
 

ตอนท่ี ๑ ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ความเก่ียวข้องกับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาของการเป็นสมาชิก ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 

 ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความที่แสดงสถานภาพของท่าน
ตามที่เป็นจริง 

๑. เพศ 
   ชาย   หญิง 
    

 ๒.  อายุ 
    ต่ ากว่า ๒๐ ปี   ๒๐ - ๓๐ ปี  
    ๓๑ – ๔๐ ปี   ๔๑ – ๕๐ ปี 
    ๕๑ ปี ขึ้นไป  

 

๓. ระดับการศึกษา 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
   ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท 

    ระดับปริญญาเอก      

 

 ๔.  ความเก่ียวข้องกับกองทุนสัจจะออมทรัพย์ 
    ผู้บริหาร   พนักงาน 
    สมาชิกกองทุน   อ่ืนๆ โปรดระบุ............................   

 

๕.  รายได้ต่อเดือน 
  ๕,๐๐๐–๑๐,๐๐๐ บาท     ๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท               ๓๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป 

  
 ๖.  ระยะเวลาของการเป็นสมาชิก 
    ๑ – ๕ ปี   ๖ – ๑๐ ปี  



๓๐๒ 
 

    ๑๑ – ๑๕ ปี   ๑๖ – ๒๐ ปี 
    ๒๑ ปี ขึ้นไป 

 
 
ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  
 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมายลงในช่อง  แสดงระดับความคิดเห็นทีเ่ก่ียวกับปัจจัยการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพียงระดับเดียว 

๕  หมายถึง   มีการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ มากท่ีสุด   
๔    หมายถึง    มีการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ มาก 
๓    หมายถึง   มีการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ ปานกลาง 
๒    หมายถึง    มีการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ น้อย 
๑  หมายถึง   มีการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 

 

ข้อ 
ทฤษฎีการบริหารจัดการ 

 

ระดับการบริหารจัดการ 
มา

กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 ๑.การตัดสินใจ (Decision)    
 ๑. 
 

คณะกรรมการและสมาชิกร่ วมกัน ตัดสินใจ ก าหนดวิธีกา ร
ท างานและคิดค้นกิจกรรมต่างๆ เพ่ือก่อต้ังกองทุน   

     

๒. 
 

คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันจัดล าดับความส าคัญ 
ของงานต่างๆ ในกองทุน 

     

๓. สมาชิกเข้าร่วมอนุมัติแผนพัฒนากองทุนสัจจะออมทรัพย์  
และงบประมาณต่าง ๆ 

     

๔. สมาชิกร่วมตรวจสอบการจ่ายสวัสดิการและเงินปันผล      

๕. กองทุนสัจจะออมทรัพย์มีโครงสร้างกองทุน และระบุต าแหน่ง
งานไว้อย่างชัดเจน 

     

   ๒.การวางแผน (Planning)  

๖. คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันก าหนดทิศทางและกิจกรรม      



๓๐๓ 
 

ข้อ 
ทฤษฎีการบริหารจัดการ 

 

ระดับการบริหารจัดการ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนากองทุน 
๗. คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของแผนงาน/กิจกรรมด้านต่าง ๆ 
     

๘. คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ของกองทุน 

     

๙. คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือวางแผน
งานของกองทุน 

     

๑๐. คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันให้ข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจัย
สนับสนุนในการวางแผนงานด้านต่าง ๆ   

     

   ๓.การจัดองค์การ (Organizing)      
๑๑. คณะกรรมการมีการจัดการกองทุนให้สอดคล้องกับพันธกิจ      

๑๒. คณะกรรมการมีการเสริมสร้างทัศนคติที่ ดีในการบริหารงาน
และการออม 

     

๑๓. คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มี
ทักษะในการบริหารงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

     

๑๔. คณะกรรมการให้ขวัญก าลังใจ มิตรภาพ และการเสริมแรงจูงใจ
ที่ดีแก่มวลสมาชิก 

     

๑๕. คณะกรรมการสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร มีความม่ันใจใน
ความถูกต้อง และความม่ันคง 

     

 ๔.การส่ือสาร (Communicating)      

๑๖. คณะกรรมการมีทักษะการคิดเชิงระบบในการท างาน      
๑๗. คณะกรรมการมีทักษะการใช้อารมณ์ (EQ) ที่ดี      

๑๘. คณะกรรมการมีทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ      
๑๙. คณะกรรมการมีทักษะการในการแก้ไขปัญหางานที่ดี      

๒๐. คณะกรรมการมีการยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของผู้อ่ืน 

     



๓๐๔ 
 

ข้อ 
ทฤษฎีการบริหารจัดการ 

 

ระดับการบริหารจัดการ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
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ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 ๕.การใช้อิทธิพลจูงใจ (Influencing)      
๒๑. คณะกรรมการสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทุนด้วยการสร้าง

ทีมงานที่มีรัดกุมรอบคอบ 
     

๒๒. คณะกรรมการมีการจัดสวัสดิการ ให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากร 
และสมาชิกที่มีการท างาน หรือการออมดีเด่น เพ่ือเป็นขวัญ
และก าลังใจ 

     

๒๓. คณะกรรมการและสมาชิกร่วมเสียสละแรงงานหรือวัสดุสิ่งของ
ในการท ากิจกรรม/ประชุมของกองทุน 

     

๒๔. คณะกรรมการมีการมอบอ านาจทางการบริหารให้สอดคล้อง
กับงานที่ท า 

     

๒๕. คณะกรรมการส่งเสริมให้บุคลากรสามารถท างานแทนกันได้ทุก
ต าแหน่ง 
 

     

 ๖.การประสานงาน (Coordinating)      

๒๖. คณะกรรมการและสมาชิกมีการประสานงานร่วมกับกองทุน
สัจจะออมทรัพย์ 

     

๒๗. คณะกรรมการมีการประสานขอค าแนะน าและรับ
ข้อเสนอแนะจากสมาชิกของกองทุน 

     

๒๘. คณะกรรมการมีการประสานให้ผู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามา
ช่วยเหลือกิจกรรมของกองทุน 

     

๒๙. คณะกรรมการมีการประสานงานกับกลุ่มเครือข่ายกองทุน  
เพ่ือแก้ไขปัญหาของสมาชิก 

     

๓๐. คณะกรรมการมีการประสาน งานเพ่ือสร้างความเข้าใจใน
สมา ชิ กกองทุ น เ พ่ือ ให้ ง า นที่ รั บผิ ดชอบ เป็ น ไปอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

     

 ๗.การประเมินผลงาน (Evaluating)      



๓๐๕ 
 

ข้อ 
ทฤษฎีการบริหารจัดการ 

 

ระดับการบริหารจัดการ 

มา
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ี่สุด
 

มา
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ี่สุด
 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓๑. คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันน าผลจากการบริหารจัดการ
กองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือประเมินคุณภาพ 

     

๓๒. คณะกรรมการและสมา ชิกร่วมสรุ ปผลการบริ หารจัดกา ร
กองทุนสัจจะออมทรัพย์ พร้อมทั้งน าผลสรุปมาปรับปรุงแก้ไข
ให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพในทุกด้าน 

     

๓๓. คณะกรรมการกองทุนน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปวางแผน
พัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์  

     

๓๔. คณะกรรมการมีการตรวจสอบประเมินผลในการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน 

     

๓๕. คณะกรรมการใช้ระเบียบ กฎหมายเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการกองทุน เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับสมาชิก 

     

 
 
 
 
 
 
ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามเก่ียวกับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  
 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมายลงในช่อง  แสดงระดับความคิดเห็นทีเ่ก่ียวกับความเข้มแข็งของ
ชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพียงระดับเดียว 

๕  หมายถึง   มีระดับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน อยู่ในระดับ มากท่ีสุด   
๔    หมายถึง    มีระดับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน อยู่ในระดับ มาก 
๓    หมายถึง   มีระดับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน อยู่ในระดับ ปานกลาง 
๒    หมายถึง    มีระดับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน อยู่ในระดับ น้อย 
๑  หมายถึง   มีระดับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน อยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 

 



๓๐๖ 
 

ข้อ ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  

ระดับการความเข้มแข็ง 
ของเศรษฐกิจชุมชน  

มา
กท

ี่สุด
 

มา
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ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 ๑.ส่งเสริมการขยายตัวของเครือข่ายชุมชน  
๑. คณะกรรมการมีการสร้างแรงจูงใจ ให้สวัสดิการและ

ผลตอบแทนที่ชัดเจน 
     

๒. คณะกรรมการแนะน าวิธีแก้ปัญหาโดยการสร้างศักยภาพของ
ชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

     

๓. คณะกรรมการมีการกระตุ้นการประกอบอาชีพให้แก่สมาชิกอง
ทุนในชุมชน 

     

๔. คณะกร รมกา ร แนะน า ให้ ช า วบ้า น รู้ จั กกา รออมทรัพย์ 
ขยันหม่ันเพียร และขวนขวายในการประกอบสัมมาอาชีพ  

     

๕. คณะกรรมการมีการกระตุ้นและช่วยตัดสินใจในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ภายในชุมชน 

     

 ๒.ส่งเสริมศูนย์วิชาการแบบเบ็ดเสร็จ      

๖. คณะกร รมกา รจัดท ำฐำนข้อมูลสมำชิกให้
ถูกต้องสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน เพื่อกำร
วิเครำะหง์ำนของกลุม่สัจจะออมทรพัย ์

     

๗. คณะกรรมการสนับสนุนให้ช าวบ้านมีจิตใจร่วมรักสามัค คี 
ช่วยเหลืออนุเคราะห์กันในชุมชน  

     

๘. คณะกรรมการให้ ค าแนะน าส่งเส ริมกลุ่มองค์กรเ พ่ือสร้า ง
ฐานเศรษฐกิจแบบพอเพียง  

     

๙. คณะกรรมการได้แนะน าส่งเสริมให้วัดเป็นแหล่งศูนย์สาธิต 
ด้านการตลาดแก่ชาวบ้าน  

     

๑๐. คณะกรรมการมีความเต็มใจให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการใน
การติดต่อประสานงานเก่ียวกับกองทุนสัจจะออมทรัพย์  

     

 ๓.ส่งเสริมส่ือเพ่ือสังคมและเชื่อมต่อเครือข่ายเพ่ือการค้าขาย      
๑๑. คณะกรรมการจัดบริการข่าวสาร สิ่งตีพิมพ์ ป้ายประกาศที่เป็น      



๓๐๗ 
 

ข้อ ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  

ระดับการความเข้มแข็ง 
ของเศรษฐกิจชุมชน  

มา
กท

ี่สุด
 

มา
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น้อ
ย 

น้อ
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ี่สุด
 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

ประโยชน์ ประชาสัมพันธ์ให้แก่ชาวบ้าน  
๑๒. คณะกรรมการส่งเสริมให้มีที่อ่านหนังสือในวัดหรือต้ังศูนย์การ

เรียนรู้เป็นแหล่งวิทยาการเรียนรู้แก่ผู้สนใจในชุมชน 
     

๑๓. คณะกรรมการเผยแผ่ความรู้ให้ชาวบ้านได้รู้ คิดและหาความ
เป็นจริงกลุ่มสัจจะออมทรัพย์  

     

๑๔. คณะกรรมการจัดอบรบแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกับชาวบ้าน
ด้านองค์ความรู้ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

     

๑๕. คณะกรรมการให้การสนับสนุนการเรียนรู้ เก่ียวกับโครงการ 
และอาชีพแก่ชาวชุมชน 

     

 ๔.ปรับวิธีการงบประมาณและต้ังกองทุนเพ่ือชุมชน      

๑๖. คณะกรรมการด าเนินงานให้มีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม  

     

๑๗. คณะกรรมการมีระบบงบประมาณที่มีความพร้อมสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

๑๘. คณะกรรมการมีนโยบายการก าหนดงบประมาณ อุปกรณ์ คน  
การจัดการที่จะปฏิบัติ ส าหรับโครงการระยะสั้น ระยะปาน
กลาง และระยะยาว  

     

๑๙. คณะกรรมการมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การด าเนินการกองทุนสัจจะออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง  

     

๒๐. คณะกรรมการมีการจัดสรรก าไรสร้างความพึงพอใจให้แก่
สมาชิก 

     

 ๕.การวิจัยและประเมินผล      
๒๑. คณะกรรมการมีการควบคุมและประเมินผลการท างาน      

๒๒. คณะกรรมการก าหนดความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ระดับ
แผนงาน วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดความส าเร็จอย่างชัดเจน  

     



๓๐๘ 
 

ข้อ ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  

ระดับการความเข้มแข็ง 
ของเศรษฐกิจชุมชน  

มา
กท

ี่สุด
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น้อ
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น้อ
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ี่สุด
 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๒๓. คณะกรรมการมีการทบทวน ปรับปรุง การบริหารงานกองทุน
สัจจะออมทรัพย์ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน  

     

๒๔. คณะกรรมการมีการรายงานผลการรับฝากเงินของกองทุน
สัจจะออมทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุกๆ เดือน 

     

๒๕. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบในการบริหาร
บุคคล เช่น มีเกณฑ์ประเมินผลงานเพ่ือวัดผลการท างานของ
เจ้าหน้าที่ 

     

 

ตอนท่ี ๔ แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์  ๔ คือ ธรรมที่
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน  

ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมายลงในช่อง  แสดงระดับความคิดเห็นทีเ่ก่ียวกับหลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ ๔ คือ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพียงระดับเดียว 
 

ข้อ 

 

หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ 
คือ ธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน 

ระดับการบริหารจัดการ 

มา
กที่

สุด
 

มา
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ปา
นก

ลา
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น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 ๑.อุฎฐานสัมปทา ขยันหมั่นเพียร      
๑. คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนมีความขยันหม่ันเพียรในการ

ด าเนินงาน 
     

๒. คณะกรรมการมีการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา      
๓. คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับหมอบ

หมาย 
     



๓๐๙ 
 

๔. คณะกรรมการท างานอย่า งมีเป้า หมา ย และต้ัง ใจท าสุ ด
ความสามารถของตน 

     

๕. คณะกรรมการส่งเสริมให้สมาชิกลงมือออม มากกว่าการให้สิ่ง
ศักด์ิสิทธ์ิดลบันดาลให้ 

     

 ๒.อารักขสัมปทา คุ้มครองรักษาทรัพย์      
๖. คณะกรรมการรู้จักวิธีบริหารจัดการทรัพย์สินเงินทองที่เข้ามา

ภายในกองทุน  
     

๗. คณะกรรมการมีการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีเหตุมีผล      

๘. คณะกรรมการส่ง เสริมให้สมาชิกรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยให้    
มากขึ้น 

     

๙. คณะกรรมกา รรั กษาภา ระหน้ าที่ ก าร งา นมิให้เสื่อมเสี ย 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความซ้ือสัตย์สุจริต 

     

๑๐. คณะกรรมการมีการควบคุม บริหารการเ งินให้มีความม่ันคง 
ปลอดภัย ปราศจากช่องในการทุจริตคอร์รัปชั่น 

     

 ๓.กัลยาณมิตตตา คบคนดีเป็นมิตร      

๑๑. คณะกรรมการส่งเสริมให้สมาชิกเลือกคบคนดีมีศีลธรรม      
๑๒. คณะกรรมการมีการร่วมทุกข์ ร่วมสุข ร่วมแก้ไขปัญหากับมวล

สมาชิก   
     

๑๓. คณะกรรมการยกย่องคนที่ควรยอกย่อง สรรเสริญคนที่ควร
สรรเสริญ และส่งเสริ มคนที่เป็นปราชญ์ชาวบ้ านเพ่ือเป็ น
แบบอย่างที่ดี 

     

๑๔. คณะกรรมการส่งเสริมให้สมาชิกคบกับกัลยาณมิตรที่ไม่ชักชวน
ไปในทางที่เสื่อมเสีย 

     

๑๕. คณะกรรมการแนะน าพร่ าสอนตักเตือนมวลสมาชิกไม่ให้ท า
ความชั่ว ท าแต่ความดี 

     

 ๔.สมชีวิตา เล้ียงชีวิตแต่พอดี      
๑๖. คณะกรรมการส่งเสริมให้สมาชิกใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ใน

การด ารงชีวิตอย่างถูกต้อง 
     

๑๗. คณะกร รมกา รส่ งเสริ มการควบ คุมกา รใช้จ่ าย ให้ เป็ นไป
พอเหมาะพอเพียง 

     

๑๘. คณะกรรมการส่งเสริมให้สมาชิกมีความสุขตามก าลังทรัพย์ที่หา      



๓๑๐ 
 

มาได้ 
๑๙. คณะกรรมการสนับสนุนการท างานเลี้ยงชีพโดยความชอบธรรม      

๒๐. คณะกรรมการส่งเสริมการเก็บออมรักษาทรัพย์ไว้เพ่ือประโยชน์
ในกาลภายหน้า 

     

 

 
 
 
 
ตอนท่ี ๕ แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมส าหรับฆราวาส  
 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมายลงในช่อง  แสดงระดับความคิดเห็นที่ เก่ียวกับหลักฆราวาส
ธรรม ๔ คือ ธรรมส าหรับฆราวาส ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพียงระดับเดียว 
 

ข้อ 

 

หลักฆราวาสธรรม ๔  
คือ ธรรมส าหรับฆราวาส 

ระดับการบริหารจัดการ 
มา

กที่
สุด

 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๑.สัจจะ มีความจริงใจ      

๑. คณะกรรมการปฏิบั ติงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจ    
สอบได้ 

     

๒. คณะกรรมการมีความซ่ือตรง ซ่ือสัตย์ต่อสมาชิกกองทุน      

๓. คณะกรรมการมีความจริงใจที่จะช่วยเหลือสมาชิกกองทุนเต็ม
ศักยภาพของตน  

     

๔. คณะกรรมการให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับกองทุนที่เป็นจริงเป็น
ประโยชน์ต่อสมาชิก 

     

๕. คณะกรรมการบริการสมาชิกด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ      

 ๒.ทมะ ฝึกฝน       
๖. คณะกรรมการปฏิบัติงานอย่างมีสติ ไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ไข

ปัญหา 
     



๓๑๑ 
 

๗. คณะกรรมการมีการประชุมสัมมนา ในเรื่องการออมทรัพย์เป็น
ประจ า 

     

๘. คณะกรรมการปฏิบัติต่อสมาชิกด้วยความเป็นกัลยาณมิตร      

๙. คณะกรรมการส่งเสริมการใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง      
๑๐. คณะกรรมการส่งเสริมให้มีความเสียสละต่อส่วนรวม      

 ๓.ขันติ มีความอดทน      

๑๑. คณะกรรมการมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ      
๑๒. คณะกรรมการท างานที่ได้รับมอบหมา ยให้ส าเร็จ แม้จะมี

อุปสรรค 
     

๑๓. คณะกรรมการยึดม่ันในนโยบายของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์อย่าง
แน่วแน่ 

     

๑๔. คณะกรรมการมีความอดทนอดกลั้นไม่ประพฤติตนเสื่อมเสีย      

๑๕. คณะกรรมการมีความพยายามแก้ไขปัญหาด้วยความอดทน      

 ๔.จาคะ มีความเสียสละ      
๑๖. คณะกรรมการมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อสมาชิกกลุ่มสัจจะออม

ทรัพย์ในชุมชน 
     

๑๗. คณะกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างสม่ าเสมอ      
๑๘. คณะกรรมการเพียรพยายามสร้างความสมานฉันท์ให้แก่คนใน

ชุมชน 
     

๑๙. คณะกรรมการช่วยเหลือเก้ือกูลเพ่ือนร่วมงานอย่างเต็มใจ      

๒๐. คณะกรรมการพร้อมอุทิศตน เพ่ือประโยชน์เก้ือกูลและความสุข
ของส่วนรวม 

     

 

ตอนท่ี ๖ แบบสอบถามเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ซ่ึงเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
(Open-ended Questionnaire)   
 

๑. การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 

ปัญหา อุปสรรค...................……………………….......……………………………………………………..………………… 
……….......................................……………………………………………………………………………………………………
……………………….......................................……………………………………………………………………………………



๓๑๒ 
 

……….......................................……………………………………………………………………………………………………
……………………….......................................…………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ..........................…………………………..……………………………………………………..………………… 
……….......................................……………………………………………………………………………………………………
……………………….......................................……………………………………………………………………………………
……….......................................……………………………………………………………………………………………………
……………………….......................................…………………………………………………………………………………… 
๒. ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ในจังหวัดระยอง 

ปัญหา อุปสรรค...................……………………….......……………………………………………………..………………… 
……….......................................……………………………………………………………………………………………………
……………………….......................................……………………………………………………………………………………
……….......................................……………………………………………………………………………………………………
……………………….......................................…………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ..........................…………………………..……………………………………………………..………………… 
……….......................................……………………………………………………………………………………………………
……………………….......................................……………………………………………………………………………………
……….......................................……………………………………………………………………………………………………
……………………….......................................…………………………………………………………………………………… 
๓. การบริหารจัดการตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ คือ ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในปัจจุบัน   

ปัญหา อุปสรรค...................……………………….......……………………………………………………..………………… 
……….......................................……………………………………………………………………………………………………
……………………….......................................……………………………………………………………………………………
……….......................................……………………………………………………………………………………………………
……………………….......................................…………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ..........................…………………………..……………………………………………………..………………… 
……….......................................……………………………………………………………………………………………………
……………………….......................................……………………………………………………………………………………
……….......................................……………………………………………………………………………………………………
……………………….......................................…………………………………………………………………………………… 
 

๔. การบริหารจัดการตามหลักทิฏฐฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมส าหรับฆราวาส   



๓๑๓ 
 

ปัญหา อุปสรรค...................……………………….......……………………………………………………..………………… 
……….......................................……………………………………………………………………………………………………
……………………….......................................……………………………………………………………………………………
……….......................................……………………………………………………………………………………………………
……………………….......................................…………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ..........................…………………………..……………………………………………………..………………… 
……….......................................……………………………………………………………………………………………………
……………………….......................................……………………………………………………………………………………
……….......................................……………………………………………………………………………………………………
……………………….......................................…………………………………………………………………………………… 
 

 ผู้วิจัยขออนุโมทนา ที่ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามครั้งนี้ เป็นอย่างดี 

 

 

พระมหานิพนธ์ วีรพโล (ทบแก้ว) 
                                              นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
            บัณฑิตวิทยาลัย  
              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
แบบเจาะลึก (Structured In-depth Interview) 



๓๑๔ 
 

เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์  
เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 

FACTORS AFFECTING THE MANAGEMENT OF SAVINGS  
PLEDGE FUND TO THE ECONOMIC STRENGTH  

OF COMMUNITIES IN RAYONG PROVINCE 
---------------------------- 

ค าชี้แจง : แบบสัมภาษณ์ 

เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์  เพ่ือความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง โดยแนวทางการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น ๔ ขั้นตอน คือ 

 ตอนท่ี ๑  เป็นค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนท่ี ๒  เป็นค าถามเก่ียวกับทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์   
  เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง   
ตอนท่ี ๓  เป็นค าถามเก่ียวกับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 
ตอนท่ี ๔  เป็นค าถามเก่ียวกับหลักพุทธธรรมที่สามารถน ามาประยุกต์กับการบริหาร

จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ใน
จังหวัดระยอง 

 
 

 

ตอนท่ี ๑ เป็นค าถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ชื่อ……………….……………………….......................................………………………………………….. 

อายุ......…………………………………….......................................…………….………………………… 

วุฒิการศึกษา……………………...........................................…………………………………………… 

ต าแหน่งหน้าที่………………….........................................………………………………………… ..... 

สังกัดกลุ่มสัจจะออมทรัพย์……...........................................…………… .………………………… 

วัน/เวลาที่สัมภาษณ์…………………………………….......................................…………………….. 

สถานที่…………………………………….......................................…………… .………………………… 

โทรศัพท์…………………………………….......................................…………….………………………. 

E-mail: …………………………………........................................…………….………………………… 



๓๑๕ 
 

ตอนท่ี ๒ เป็นค าถามเก่ียวกับทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ตามหลักกระบวนการบริหารจัดการของ Gregg, Russell T. ๗ 
ประการ  

ค าชี้แจง : ผู้วิจัยจะต้ังค าถามเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือ
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง เป็นอย่างไร ? ให้ท่านแสดงความคิดเห็นอย่าง
เต็มที่ มี ๗ ประเด็น ในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่  
 ๑. ทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน      
ด้านการตัดสินใจ ด าเนินการอย่างไร? 
 ๒. ทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน     
ด้านการวางแผน ด าเนินการอย่างไร? 
 ๓. ทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน     
ด้านการจัดองค์การ ด าเนินการอย่างไร? 
 ๔. ทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน     
ด้านการส่ือสาร ด าเนินการอย่างไร? 
 ๕. ทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน     
ด้านการใช้อิทธิพลจูงใจ ด าเนินการอย่างไร? 
 ๖. ทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน     
ด้านการประสานงาน ด าเนินการอย่างไร? 
 ๗. ทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน     
ด้านการประเมินผลงาน ด าเนินการอย่างไร? 
 
ตอนท่ี ๓  เป็นค าถามเก่ียวกับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ในจังหวัด
ระยอง 
 

ค าชี้แจง : ผู้วิจัยจะต้ังค าถามเก่ียวกับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ของกองทุนสัจจะออมทรัพย์     
ในจังหวัดระยอง เป็นอย่างไร ? ให้ท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ มี ๕ ประการ ดังนี้   
 ๑. การส่งเสริมการขยายตัวของเครือข่ายชุมชน เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 
ในจังหวัดระยอง ด าเนินการอย่างไร? 
 ๒. การส่งเสริมศูนย์วิชาการเบ็ดเสร็จ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัด
ระยอง ด าเนินการอย่างไร? 



๓๑๖ 
 

 ๓. การส่งเสริมส่ือเพ่ือสังคม และเชื่อมต่อเครือข่ายเพ่ือการค้าขาย  เพ่ือความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ด าเนินการอย่างไร? 
 ๔. การส่งเสริมการปรับวิธีการงบประมาณและการต้ังกองทุนเพ่ือชุมชน  เพ่ือความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ด าเนินการอย่างไร? 
 ๕. การส่งเสริมการวิจัยและประเมินผล  เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน        
ในจังหวัดระยอง ด าเนินการอย่างไร? 
 
 ตอนท่ี ๔ เป็นค าถามเก่ียวกับหลักพุทธธรรมที่สามารถน ามาประยุกต์กับการบริหารจัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 

ค าชี้แจง : ผู้วิจัยจะต้ังค าถามเก่ียวกับหลักพุทธธรรมที่สามารถน ามาประยุกต์ กับการบริหารจัดการ
กองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ว่าเป็นอย่างไร?   

 ๑. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ 
เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  ตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ คือ 
ธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน   

(๑)  ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ตามหลัก อุฏฐานสัมปทา ขยันหม่ันเพียร  มีความเหมาะสม
หรือไม่? ควรปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างไร? 

(๒)  ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ตามหลัก อารักขสัมปทา คุ้มครองรักษาทรัพย์  มีความเหมาะสม
หรือไม่? ควรปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างไร? 

(๓)  ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ตามหลัก กัลยาณมิตตตา คบคนดีเป็นมิตร มีความเหมาะสม
หรือไม่? ควรปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างไร? 

(๔)  ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ตามหลัก สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแต่พอดี มีความเหมาะสมหรือไม่? 
ควรปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างไร? 
 

 ๒. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ 
เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรม
ส าหรับฆราวาส?  



๓๑๗ 
 

 ๑) ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ตามหลัก สัจจะ คือ มีความจริงใจ  มีความเหมาะสมหรือไม่?      
ควรปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างไร? 
 ๒) ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ตามหลัก ทมะ คือ ฝึกฝน อดทน มีความเหมาะสมหรือไม่?        
ควรปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างไร? 
 ๓) ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ตามหลัก ขันติ คือ มีความอดทน มีความเหมาะสมหรือไม่?       
ควรปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างไร? 
 ๔) ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ตามหลัก จาคะ คือ มีความเสียสละ มีความเหมาะสมหรือไม่?    
ควรปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างไร? 
 
 
 

 ขอเรียนว่า การตอบค าถามในการสัมภาษณ์ครั้งนี้  จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในการ
ปฏิบัติงานของท่านแต่อย่างใด ข้อมูลของท่านจะเป็นความลับและน าผลไปใช้เพ่ือศึกษาในภาพรวม
เท่านั้น ผู้วิจัย ขออนุโมทนา ที่ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ให้สัมภาษณ์แบบสอบถามในครั้งนี้ เป็น
อย่างดีมา ณ โอกาสนี้ 

 

 ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง ในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ 
 
 
 

             พระมหานิพนธ์ วีรพโล (ทบแก้ว) 
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
           บัณฑิตวิทยาลัย 

            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 



๓๑๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

แบบสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์  

เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 
FACTORS AFFECTING THE MANAGEMENT OF SAVINGS  

PLEDGE FUND TO THE ECONOMIC STRENGTH  
OF COMMUNITIES IN RAYONG PROVINCE 

 

 ---------------------------- 
 

ค าชี้แจง :  แบบสนทนากลุ่มเฉพาะแบ่งออกเป็น ๔ ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี ๑ เป็นการสนทนากลุ่มเฉพาะเก่ียวกับทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  ตามกรอบแนวความคิดทฤษฎีการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน โดยผู้วิ จัยน าเอาแนวคิด



๓๑๙ 
 

ทฤษฎีเก่ียวกับปัจจัยการบริหาร (Theory of Administration) ของเกรก ที่ได้จัดกระบวนการบริหาร 
เพ่ือให้มีขั้นตอนที่ชัดเจนขึ้น มีปัจจัยกระบวนการบริหาร ๗ ประการ เรียงล าดับและหมุนเวียนเป็น
ขั้นตอน ดังนี้ 

 ๑) การตัดสินใจ (Decision)  
 ๒) การวางแผน (Planning) 
 ๓) การจัดองค์การ (Organizing) 
 ๔) การสื่อสาร (Communicating) 
 ๕) การใช้อิทธิพลจูงใจ (Influencing) 
 ๖) การประสานงาน (Coordinating) 
 ๗) การประเมินผลงาน (Evaluating) 

 ตอนท่ี ๒ เป็นการสนทนากลุ่มเฉพาะเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์
เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ คือ ธรรม
ที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจุบัน และการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมส าหรับฆราวาส  
 ตอนท่ี ๓  เป็นการสนทนากลุ่มเฉพาะเก่ียวกับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ๕ 
ประการ ประกอบด้วย ๑) การส่งเสริมการขยายตัวของเครือข่ายชุมชน ๒) ส่งเสริมศูนย์วิชาการ
เบ็ดเสร็จ ๓) ส่งเสริมสื่อเพ่ือสังคม และเชื่อมต่อเครือข่ายเพ่ือการค้าขาย ๔) ส่งเสริมการปรับวิธี
งบประมาณและการต้ังกองทุนเพ่ือชุมชน และ ๕) การวิจัยและประเมินผล 

ตอนท่ี ๔ เป็นการสนทนากลุ่มเฉพาะด้านความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ประกอบด้วย 
๔ ด้าน กล่าวคือ 

๑. ด้านสัจจะ ความจริงใจ มีความจริงใจและมีความโปร่งใสในการบริหารการเงิน 
๒. ด้านคุณธรรมครบวงจร มีความพอเพียง มีคุณธรรมครบวงจรชีวิต ต้ังแต่เกิด ตาย 
๓. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง มีการน าเงินสวัสดิการมาพัฒนาชุมชนและประเมินผล 
๔. ด้านสวัสดิการชุมชน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นอยู่แต่พอดี 

 
 ผู้วิจัยขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียง กล้องบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวขณะที่ท า
การสนทนากลุ่มเฉพาะ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป และขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่าง
สูงที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและค าแนะน ามา ณ โอกาสนี้ 
 
  ขออนุโมทนาผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะทุกท่าน เป็นอย่างสูง 

 



๓๒๐ 
 

 
          พระมหานิพนธ์ วีรพโล (ทบแก้ว) 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

    บัณฑิตวิทยาลัย 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ. 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
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ภาคผนวก ฌ. 
รายช่ือผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก  

(In-depth Interview) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๗ 
 

 
 
 
 
 

รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-depth Interview) 

 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่คบถ้วนบริบูรณ์ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ 
ที่มีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงกับการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์  เพ่ือความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ดังนี้ 
 

ที่ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 
๑. พระครูบวรศีลวัฒน์  

(อ านวย สีลธโร) 
เจ้าอาวาสวัดหนองกันเกรา อ.แกลง จ.ระยอง 

๒. พระปลัดบ าเพ็ญ กิตฺติปาโล เจ้าอาวาสวัดช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
๓. นายมานพ งามเสงี่ยม ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดหนองกันเกรา อ.แกลง  

จ.ระยอง 
๔. นายยงยุทธ กะหมายสม รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดหนองกันเกรา อ.แกลง  

จ.ระยอง 
๕. นายสุทา งามสม ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดถนนกะเพรา อ.แกลง จ.ระยอง 
๖. นายไพศาล งามสาม รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดถนนกะเพรา อ.แกลง  

จ.ระยอง 
๗. นางสาวธาราทิพย์ แก้วบัวขาว เลขานุการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดถนนกะเพรา อ.แกลง  

จ.ระยอง 
๘. นายถวน วิลัยแลง ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง อ.เมือง

ระยอง จ.ระยอง 
๙. นายเสงี่ยม โพธิ์แก้ว รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง       

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
๑๐. นายดนัย สมบูรณ์ ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดเนินเขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง 
๑๑. นายอุดม วงศ์จันทร์ รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดเนินเขาดิน อ.แกลง  

จ.ระยอง 
๑๒. นางวราภรณ์ แซ่ซึ้ง กรรมการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดเนินเขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง 



๓๓๘ 
 

๑๓. นายทน จันทร์ศรี ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดปากแพรก อ.เขาชะเมา  
จ.ระยอง 

๑๔. นายสุคนธ์ มาลีเลิศ รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดปากแพรก อ.เขาชะเมา   
จ.ระยอง 

๑๕. นางสุภัค จันทร์ศรี กรรมการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดปากแพรก อ.เขาชะเมา  
จ.ระยอง 

๑๖. นายเมธาวัจน์ วงศ์วิศิษฎ์ ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดไพรสณฑ์ อ.ปลวกแดง  
จ.ระยอง 

๑๗. นายกมลนิฐ์ วงศ์วิศิษฎ์ รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดไพรสณฑ์ อ.ปลวกแดง        
จ.ระยอง 

๑๘. นางนรินทร เน่ืองจ านงค ์ กรรมการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดไพรสณฑ์ อ.ปลวกแดง 
จ.ระยอง 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ. 
รูปภาพประกอบการสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 

 
  



๓๓๙ 
 

 
   
  

 
  

 
 
 

  
 
 

สัมภาษณ์ พระครูบวรศีลวัฒน์ (อ านวย สีลธโร) 
เจ้าอาวาสวัดหนองกันเกรา อ.แกลง จ.ระยอง  

(๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 

 
   
   

 
  

 
 
 
 



๓๔๐ 
 

 
 สัมภาษณ์ พระปลัดบ าเพ็ญ กิตฺติปาโล  

 เจ้าอาวาสวัดช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
 (๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙) 

 
   

 
 

 
  
  

 
  

 
 

สัมภาษณ์ นายมานพ งามเสงี่ยม 
ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดหนองกันเกรา อ.แกลง จ.ระยอง 

(๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 

 
   
   

 
  



๓๔๑ 
 

 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ นายยงยุทธ กะหมายสม 
 รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดหนองกันเกรา อ.แกลง จ.ระยอง 

 (๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 

   
  

 
 
 
 
 

  
 
 

สัมภาษณ์ นายสุทา งามสม 
ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดถนนกะเพรา อ.แกลง จ.ระยอง 

(๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 

 



๓๔๒ 
 

  
   
  
  
  

 
 
 
 

สัมภาษณ์ นายไพศาล งามสาม 
 รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดถนนกะเพรา อ.แกลง จ.ระยอง 

 (๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 

    
 
 

 
 

 
 

  
 
 

สัมภาษณ์ น.ส.ธาราทิพย์ แก้วบัวขาว 
เลขานุการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดถนนกะเพรา อ.แกลง จ.ระยอง 



๓๔๓ 
 

(๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 

 
  
   

 
  

 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ นายถวน วิลัยแลง 
ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 

(๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 

   
 

 
 
 
 
 

  



๓๔๔ 
 

 
 

สัมภาษณ์ นายเสงี่ยม โพธิ์แก้ว 
รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดช้างชนศิริราษฎร์บ ารุง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

(๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 

 
  
  

 
  

 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ นายดนัย สมบูรณ์ 
ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดเนินเขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง                      

(๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙) 

 
    

 
 

 



๓๔๕ 
 

 
 
 

  
 
 

สัมภาษณ์ นายอุดม วงศ์จันทร์ 
รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดเนินเขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง 

(๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 

 
  
  

 
  

 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ นางวราภรณ์ แซ่ซึ้ง 
 กรรมการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดเนินเขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง 

 (๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 



๓๔๖ 
 

   
 
 

 
 
 
 

  
 

 

สัมภาษณ์ นายทน จันทร์ศรี 
ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดปากแพรก อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 

(๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 

 
  
  
  
  

 
 
 
 
 



๓๔๗ 
 

สัมภาษณ์ นายสุคนธ์ มาลีเลิศ 
รองประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดปากแพรก อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 

 (๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 

   
 

 
 
 
 
 

  
 
 

สัมภาษณ์ นางสุภัค จันทร์ศรี 
กรรมการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดปากแพรก อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 

(๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 

 
  
  

 
  

 



๓๔๘ 
 

 
 
 
 

สัมภาษณ์ นายเมธาวัจน์ วงศ์วิศิษฎ์ 
ประธานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดไพรสณฑ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

 (๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 

    
 

 
 
 

  
 

  
 
 

สัมภาษณ์ นางนรินทร เน่ืองจ านงค ์
กรรมการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ วัดไพรสณฑ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

(๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 

 
  



๓๔๙ 
 

  
 

  
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ. 
รายช่ือผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

(Focus Group Discussion) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๙ 
 

 
 
 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) 

 

 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนบริบูรณ์ ผู้วิจัยได้จัดเวทีการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงกับการบริหารจัดการ
กองทุนสัจจะออมทรัพย์ เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจงัหวัดระยอง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ. 
หนังสือขอเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

(Focus Group Discussion) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๒ 
 

 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๕๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



๓๕๔ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๘ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



๓๕๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



๓๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๓๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.

. 

นางสาวตวงทิพย์ โยธี พนักงานบริหารจัดการความรู้ช านาญการ 



๓๖๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวฐิตารีย์ จีระวรพรรณ พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ ส านักงานกองทุนหมู่บ้าน 



๓๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายฉัตรชัย รอดรตน์ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 



๓๖๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฐ. 
รูปภาพประกอบการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

(Focus Group Discussion) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖๕ 
 

 
 
 

 
  



๓๖๖ 
 

 
    
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพประกอบการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ  

วันศุกร์ ที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
   

 



๓๖๗ 
 

 
  
   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพประกอบการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ 

เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 
ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ  



๓๖๘ 
 

วันศุกร์ ที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  



๓๖๗ 
 

           ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – นามสกุล  : พระมหานิพนธ์ วีรพโล (ทบแก้ว) 
วัน/เดือน/ปีเกิด  : วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๓   
สถานท่ีเกิด  : ๒๑ หมู่ที่ ๓ บ้านช่องแมว ต าบลช่องแมว  
   อ าเภอล าทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๗๐ 
 

การศึกษา  
พ.ศ.๒๕๓๒  : นักธรรมชั้นเอก ส านักเรียนคณะสงฆ์ จังหวัดระยอง   
พ.ศ.๒๕๔๑  : ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ประถมศึกษา)  
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ.๒๕๕๐  : เปรียญธรรม ๖ ประโยค (ป.ธ.๖) 
พ.ศ.๒๕๕๒  : หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ป.บส.   
   ณ วัดป่าประดู่ (พระอารมหลวง) อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พ.ศ.๒๕๕๓  : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
    
 

ประสบการณ์การท างาน  
พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๗  : ผู้อ านวยการพระปริยัติโรงเรียนวัดเขาสาบ อ าเภอเมือง  
   จังหวัดระยอง 
พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗  : อาจารย์ประจ าหลักสูตร พุทธศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
   หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์  
   วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) จังหวัดระยอง 
  : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเนินพระ 
ปีท่ีเข้าศึกษา   
พ.ศ.๒๕๕๗  : หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ ๓ 
   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา  : ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน  : วัดเนินพระ ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง  



๓๖๘ 
 

   จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐  
   โทร ๐๘๙-๕๔๔๖๔๔๓  
   E-mail: dzine445566@gmail.com 


