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บทคัดยอ 

 งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ๒) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอ
การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 
และ ๓) เพ่ือนําเสนอแนวทางการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 
 ระเบียบวิธีวิจัยใชการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหวางการวิจัย
เชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ (In-depth 
interview) จํานวน ๑๘ รูป/คน เลือกแบบเจาะจงจากผูเชี่ยวชาญ เครื่องมือในการเก็บขอมูล ไดแก 
แบบสัมภาษณเชิงลึกท่ีมีโครงสราง เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณแบบตัวตอตัว และเก็บขอมูลจากผูมี
สวนรวมในการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) จํานวน ๑๒ รูป/คน วิเคราะหขอมูล
จากท้ังสองข้ันตอนโดยการพรรณนาความ การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ 
สมาชิกกองทุนสัจจะออมทรัพย จํานวน ๓๔๔ คน สุมตัวอยางแบบงาย จากประชากร ๒,๐๓๒ คน 
เครื่องมือเก็บขอมูล ไดแก แบบสอบถาม ซ่ึงมีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ ๐.๙๕๕ วิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติ ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยการหาคา
สัมประสิทธิ์การถดถอย (regression coefficient) เปนการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (multiple 
regression analysis)  

ผลการวิจัย พบวา  
๑. การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน       

ในจังหวัดระยอง โดยรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X =๔.๑๓) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ทุกดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน โดยรวม มีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก ( X =๔.๑๕) การบริหารจัดการตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ คือ ธรรมท่ี
เปนไปเพ่ือประโยชนปจจุบัน โดยรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X =๔.๒๕) เม่ือพิจารณาเปน
รายดาน พบวา มีความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด 1 ดาน คือ ดานสมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแตพอดี และมีความ



(ข) 
 
 

คิดเห็นอยูในระดับมาก 3 ดาน คือ ดานอุฎฐานสัมปทา ขยันหม่ันเพียร ดานกัลยาณมิตตตา คบคนดี
เปนมิตร ดานอารักขสัมปทา คุมครองรักษาทรัพย การบริหารจัดการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ คือ 
ธรรมสําหรบัฆราวาส โดยรวม  มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X =๔.๔๘)  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 3 ดาน คือ ดานสัจจะ มีความจริงใจ ดานทมะ ฝกฝน   
ดานขันติ มีความอดทน และดานจาคะ มีความเสียสละ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก  

๒. ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง พบวา โดยรวมอยูในระดับสูง มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณเทากับ .676 ซ่ึงปจจัยความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน สามารถรวมกันทํานายการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ไดรอยละ 
44.9 ปจจัยหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย 
โดยรวมอยูในระดับสูง มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .611 ซ่ึงปจจัยหลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน ๔ สามารถรวมกันทํานายการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ไดรอยละ 36.6 ปจจัยหลักฆราวาสธรรม ๔ มีอิทธิพลตอการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  
โดยรวมอยูในระดับต่ํา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .450 ซ่ึงปจจัยหลักฆราวาสธรรม ๔ 
สามารถรวมกันทํานายการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน ในจังหวัดระยอง ไดรอยละ 19.4  

๓. แนวทางการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน ในจังหวัดระยอง มี ๘ ดาน ประกอบดวย ๑) ดานสัจจะ มีความจริงใจ ซ่ือสัตยสุจริต ทํางาน
อยางมีเปาหมาย ตั้งใจทําสุดความสามารถของตน และมีความโปรงใสในการบริหารการเงิน ๒) ดาน
สวัสดิการชุมชน มีการจัดสวัสดิการท่ีเปนธรรมและท่ัวถึงอยางเทาเทียมกัน ๓) ดานการเพ่ิมรายได  
แกสมาชิก มีการวางระเบียบแบบแผนทางการเงินท่ีดี มีการสรางอาชีพใหแกมวลสมาชิก และไมยุง
เก่ียวกับอบายมุข ๔) ธนาคารชุมชน ทําใหสมาชิกในชุมชนท่ีมีโอกาสไดทํางานรวมกับกลุมสัจจะออม
ทรัพย เกิดทักษะการทํางานท่ีหาโอกาสไดยาก ๕) ดานคุณธรรมครบวงจร มีการพัฒนาคนใหมีความ
ม่ันคงในชีวิตตั้งแตแรกเกิดจนถึงตาย สงเสริมใหสมาชิกคบกับกัลยาณมิตรท่ีไมชักชวนไปในทางท่ี
เสื่อมเสีย ๖) ดานเศรษฐกิจพอเพียง คณะกรรมการและสมาชิกรวมกันกําหนดทิศทางและกิจกรรม 
เพ่ือแกไขปญหาและพัฒนากองทุน มีการนําเงินสวัสดิการมาพัฒนาชุมชน มีการแนะนําสงเสริมใหวัด
เปนศูนยสาธิต ดานการตลาดแกชาวบาน โดยท่ีคณะกรรมการแนะนําใหชาวบานรูจักการออมทรัพย 
ขยันหม่ันเพียร และขวนขวายในการประกอบสัมมาอาชีพดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          
๗) มีอิสระ ในการบริหารงานยึดโยงกับกฎระเบียบท่ีกองทุนสัจจะออมทรัพยตั้งข้ึน โดยไมยึดติดกับ
กฎระเบียบทางราชการ และ ๘) พ่ึงพาตนเองไดไมตองพ่ึงพาปจจัยภายนอก มุงพัฒนาคนท้ังดาน
รางกายและจิตใจเปนสําคัญ กอนท่ีจะพ่ึงพาปจจัยภายนอก โดยไมรอคอยความชวยเหลือจากทาง
ภาครัฐท่ีความผันผวนทางการเมือง  
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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 
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 



(ง) 
 
 

 
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 
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 
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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. 
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 ดุษฎีนิพนธเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง” ฉบับนี้จัดทําข้ึนตามหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซ่ึงดุษฎีนิพนธฉบับนี้สําเร็จลง
ไดดวยดีเพราะไดรับความเมตตาและการชวยเหลือแนะนําอยางดียิ่งจากอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ 
คือ อาจารย ดร.รัฐพล เย็นใจมา และ ผศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช ท่ีกรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนชวย
ตรวจสอบความถูกตองท้ังดานภาษา เนื้อหาสาระ ความครบถวนถูกตองตามหลักวิจัย เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัย และวิธีการเขียนเปนอยางดี  
 ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร.กฤช เพ่ิมทันจิตต ท่ีเมตตามาเปนประธาน      
สอบดุษฎีพิจารณ และ รองศาสตราจารย ดร. สุรพล สุยะพรหม, ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาล 
แอรมหลา, อาจารย ดร. รัฐพล เย็นใจมา กรรมการ และ อาจารย ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี กรรมการและ
เลขานุการสอบดุษฎีพิจารณ  
 ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร.กฤช เพ่ิมทันจิตต ท่ีเมตตามาเปนประธาน     
สอบดุษฎีนิพนธ และรองศาสตราจารย ดร.สมาน งามสนิท, ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชชุกร นาคธน 
อาจารย ดร.รัฐพล เย็นใจมา กรรมการ และ ผศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช กรรมการและเลขานุการสอบ
ดุษฎีนิพนธ 
 ขอเจริญพรขอบคุณผูใหขอมูลสําคัญในการสัมภาษณ เชิงลึก (In-depth Interview)    
เพ่ือการเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดถึงผูเชี่ยวชาญท่ีไดเขารวมสนทนากลุมเฉพาะ (Focus  Group  
Discussion) ทุกรูป ทุกทาน ท่ีไดใหความอนุเคราะหมารวมแสดงความคิดเห็นพรอมขอเสนอแนะ   
ในการสนทนากุลม และชี้แนะแนวทางการปรับปรุงแกไขใหผลงานวิจัยครั้งนี้ดียิ่งข้ึนไป 
 ขอเจริญพรขอบคุณคณาจารยทุกทานท่ีไดประสิทธิ์ประสาทความรู ชวยแนะนําและ      
จุดประกายแนวคิดในการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตในครั้งนี้ ขอเจริญพรขอบคุณเจาหนาท่ีของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกทาน ท่ีกรุณาใหคําแนะนําและอํานวยความสะดวก     
ในการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การประชุมสัมมนาวิชาการและการอํานวยการติดตอภายใน
สํานักงาน ตลอดจนกัลยาณมิตรรวมรุนท่ี ๓ และกัลยาณมิตรตางรุนผูเปนแบบอยางดานการทํา    
ดุษฎีนิพนธและเปนมิตรท่ีดีมีน้ําใจในการเขียนดุษฎีนิพนธ  
 หวังไดโดยม่ันใจวา ดุษฎีนิพนธฉบับนี้ จะอํานวยประโยชนแกผูสนใจใฝศึกษาคนควา     
ไดเปนอยางดี คุณประโยชนอันจะพึงบังเกิดมีจากการทําดุษฎีนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอนอมถวายเปน
พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และนอมบูชากตเวทิตาคุณแดบิดามารดา บุพการี และบูรพาจารยท่ีได
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหศิษยไดเกิดสติปญญา และเปนแรงบันดาลใจใหกําลังใจในการศึกษา
ดวยความรักและเมตตาตั้งแตตนจนถึงปจจุบัน และไดวางพ้ืนฐานทางการศึกษาแกผูวิจัย จนไดรับ
ความสําเร็จในการศึกษาในท่ีสุด สมดังมโนรถท่ีจะศึกษาท้ังฝายพุทธจักรและอาณาจักรใหกวางขวาง
ลึกซ้ึง และท่ีรวมกันสรรคสรางงานวิจัยฉบับนี้ใหแกผูวิจัยจนประสบผลสําเร็จลุลวงไปไดดวยด ี       
ทุกประการ  
 พระมหานิพนธ วีรพโล 

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 



สารบัญ 
 

เร่ือง หนา 
 

บทคัดยอภาษาไทย   ก 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ  ค 
กิตติกรรมประกาศ  จ 
สารบัญ  ฉ 
สารบัญตาราง  ซ 
สารบัญแผนภาพ  ฐ 
อธิบายสัญลักษณและคํายอ  ฑ 
   

บทท่ี ๑ บทนํา  
 ๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย ๓ 
 ๑.๓ ปญหาท่ีตองการทราบ ๔ 
 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๔ 
 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๘ 
 ๑.๖ นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย    ๘ 
 ๑.๗ ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย ๙ 
   
บทท่ี ๒ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ ๑๐ 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับกองทุนสัจจะออมทรัพย ๒๘ 
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ๔๓ 
 ๒.๔ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยการบริหารจัดการของเกรก ๖๓ 
 ๒.๕ หลักพุทธธรรมท่ีประยุกตใชในการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม

ทรัพย 
๖๙ 

 ๒.๖ ขอมูลพ้ืนท่ีการวิจัย ๗๓ 
 ๒.๗ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ๗๕ 
 ๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๐๐ 
    
บทท่ี ๓ วิธีดําเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๐๒ 
 ๓.๒ ประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ ๑๐๓ 
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ๑๐๖ 



(ช) 
 

สารบัญ (ตอ) 

 

เร่ือง หนา 
 

 ๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล ๑๑๒ 
 ๓.๕ การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย ๑๑๕ 
    
บทท่ี ๔ ผลการวิจัย  
 ๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ๑๒๒ 
 ๔.๒ สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ๑๖๖ 
 ๔.๓ ผลการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ๒๑๑ 
 ๔.๔ องคความรูท่ีไดรับจากการวิจัย ๒๒๓ 
 
บทท่ี ๕ สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๒๒๖ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๒๔๑ 
 ๕.๓ ขอเสนอแนะ ๒๕๖ 
   
บรรณานุกรม ๒๕๘ 
ภาคผนวก ก. รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องการวิจัย ๒๖๔ 
ภาคผนวก ข. หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจแกไขเครื่องมือการวิจัย ๒๖๖ 
ภาคผนวก ค. การวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ๒๗๒ 
ภาคผนวก ง. หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูล ๒๘๔ 
ภาคผนวก จ. ตารางแสดงความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ๒๘๖ 
ภาคผนวก ฉ. หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย ๒๙๒ 
ภาคผนวก ช. แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสนทนากลุมเฉพาะ ๒๙๘ 
ภาคผนวก ซ. หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลสัมภาษณเพ่ือการวิจัย ๓๑๗ 
ภาคผนวก ฌ. รายชื่อผูใหขอมูลสําคัญดานการสัมภาษณเชิงลึก ๓๓๖ 
ภาคผนวก ญ. รูปภาพประกอบการสัมภาษณ ๓๓๘ 
ภาคผนวก ฎ. รายชื่อผูเขารวมการสนทนากลุมเฉพาะ   ๓๔๘ 
ภาคผนวก ฏ. หนังสือขอเชิญเขารวมการสนทนากลุมเฉพาะ ๓๕๑ 
ภาคผนวก ฐ. รูปภาพประกอบการสนทนากลุมเฉพาะ ๓๖๔ 
ประวัติผูวิจัย ๓๖๗ 
 



สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี  หนา 

๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ ๒๔ 

๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับกองทุนสัจจะออมทรัพย ๔๑ 

๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ๔๘ 

๒.๔ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยการบริหารจัดการของเกรก ๖๘ 

๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับหลักพุทธธรรมท่ีประยุกตใชในการบริหารจัดการกลุมสัจจะออม
ทรัพย 

 
๗๒ 

๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ ๗๙ 

๒.๗ งานวิจัยท่ีเก่ียวกับกองทุนสัจจะออมทรัพย ๘๗ 

๒.๘ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจชุมชน/ชุมชนเขมแข็ง ๙๔ 

๒.๙ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปจจัยท่ีสงผลตอการบริหาร ๙๙ 

๓.๑ แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง ๑๐๔ 

๓.๒ รายชื่อผูใหขอมูลสําคัญดานการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ๑๑๔ 

๔.๑ จํานวน (ความถ่ี) และรอยละเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง รายไดตอเดือน และ
ระยะเวลาของการเปนสมาชิก 

 
 

๑๒๒ 
๔.๒ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทฤษฎีการบริหาร

จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัด
ระยอง โดยรวม 

๑๒๔ 

๔.๓ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทฤษฎีการบริหาร
จัดการ  กองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ใน
จังหวัดระยอง ดานการตัดสินใจ (Decision) 

 
 

๑๒๕ 
๔.๔   คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทฤษฎีการบริหาร

จัดการ  กองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ใน
จังหวัดระยอง ดานการวางแผน (Planning) 

 
 

๑๒๖ 
๔.๕ 

 
 

คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทฤษฎีการบริหาร
จัดการ กองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัด
ระยอง ดานการจัดองคการ (Organizing) 

 
 

๑๒๗ 
๔.๖ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทฤษฎีการบริหาร

จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัด
ระยอง ดานการสื่อสาร (Communicating) 

 
 

๑๒๘ 



ฌ 
 

 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตารางท่ี  หนา 

๔.๗   คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทฤษฎีการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัด
ระยอง ดานการใชอิทธิพลจูงใจ (Influencing) 

 
 

๑๒๙ 
๔.๘ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทฤษฎีการบริหาร

จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัด
ระยอง ดานการประสานงาน (Coordinating) 

 
 

๑๓๐ 
๔.๙ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทฤษฎีการบริหาร

จัดการ กองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัด
ระยอง ดานการประเมินผลงาน (Evaluating) 

 
 

๑๓๑ 
๔.๑๐ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความเขมแข็งของ

เศรษฐกิจชุมชน โดยรวม 
 

๑๓๒ 
๔.๑๑ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความเขมแข็งของ

เศรษฐกิจชุมชนดานสงเสริมการขยายตัวของเครือขายชุมชน 
 

๑๓๓ 
๔.๑๒ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความเขมแข็งของ

เศรษฐกิจชุมชนดานสงเสริมศูนยวิชาการแบบเบ็ดเสร็จ 
 

๑๓๔ 
๔.๑๓ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความเขมแข็งของ

เศรษฐกิจชุมชนดานสงเสริมสื่อเพ่ือสังคมและเชื่อมตอเครือขายเพ่ือการคาขาย 
 

๑๓๕ 
๔.๑๔ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความเขมแข็งของ

เศรษฐกิจชุมชนดานปรับวิธีการงบประมาณและตั้งกองทุนเพ่ือชุมชน 
 

๑๓๖ 
๔.๑๕ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความเขมแข็งของ

เศรษฐกิจชุมชนดานการวิจัยและประเมินผล 
 

๑๓๗ 
๔.๑๖ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการบริหารจัดการ

ตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนปจจุบัน 
โดยรวม  

 
 

๑๓๘ 
๔.๑๗ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของหลักทิฏฐธัมมิกัตถ

ประโยชน ๔ คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนปจจุบันดานอุฎฐานสัมปทา 
ขยันหม่ันเพียร 

 
 

๑๓๙ 
๔.๑๘ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ของหลักทิฏฐธัมมิกัตถ

ประโยชน ๔ คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนปจจุบันดานอารักขสัมปทา 
คุมครองรักษาทรัพย 

 
 

๑๔๐ 



ญ 
 

 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตารางท่ี  หนา 

๔.๑๙ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของหลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน ๔ คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนปจจุบันดานกัลยาณมิตตตา คบคน
ดีเปนมิตร 

 
 

๑๔๑ 
๔.๒๐ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของหลักทิฏฐธัมมิกัตถ

ประโยชน ๔ คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนปจจุบัน ดานสมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแต
พอด ี

 
 

๑๔๒ 
๔.๒๑ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการบริหารจัดการ

ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมสําหรับฆราวาส โดยรวม 
 

๑๔๓ 
๔.๒๒ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการบริหารจัดการ

ตามหลัก ฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมสําหรับฆราวาส ดานสัจจะ    มีความจริงใจ 
 

๑๔๔ 
๔.๒๓ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการบริหารจัดการ

ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมสําหรับฆราวาส ดานทมะ ฝกฝน 
 

๑๔๕ 
๔.๒๔ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการบริหารจัดการ

ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมสําหรับฆราวาส ดานขันติ มีความอดทน 
 

๑๔๖ 
๔.๒๕ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการบริหารจัดการ

ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมสําหรับฆราวาส ดานจาคะ มีความเสียสละ 
 

๑๔๗ 
๔.๒๖ ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม

ทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จําแนกตามเพศ 
 

๑๔๘ 
๔.๒๗ ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจดัการกองทุนสัจจะออม

ทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จําแนกตามอาย ุ
 

๑๔๙ 
๔.๒๘ ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม

ทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จําแนกตามระดับ
การศึกษา 

 
 

๑๕๐ 
๔.๒๙ ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจดัการกองทุนสัจจะออม

ทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จําแนกตามความ
เก่ียวของกับกองทุนสัจจะออมทรัพย 

 
 

๑๕๑ 
๔.๓๐ เปรียบเทียบความแตกตางรายคูระหวางความเก่ียวของกับกองทุนสัจจะออม

ทรัพยกับปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดระยอง  

 
 

๑๕๑ 



ฎ 
 

 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตารางท่ี  หนา 

๔.๓๑  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจดัการกองทุนสัจจะออม
ทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จําแนกตามรายได
ตอเดือน 

 
 

๑๕๒ 
๔.๓๒ การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน

แตกตางกัน ตอการใหความสําคัญปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดระยอง 

 
 

๑๕๓ 
๔.๓๓ ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจดัการกองทุนสัจจะออม

ทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จําแนกตาม 
ระยะเวลาของการเปนสมาชิก 

 
 

๑๕๔ 
๔.๓๔   ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการใหความสําคัญตอปจจัยท่ีมีผลตอการบริหาร 

จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัด
ระยอง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ตามสมมติฐานท่ี ๑-๖ 

 
 
๑๕๕ 

๔.๓๕ คาสัมประสิทธการถดถอยตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือ
ความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 

 
๑๕๖ 

๔.๓๖   การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔         
มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 

 
 

๑๕๘ 
๔.๓๗ คาสัมประสิทธการถดถอยตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือ

ความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 
 

๑๕๙ 
๔.๓๘ การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยหลักฆราวาสธรรม ๔ มีอิทธิพลตอการ 

บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ใน
จังหวัดระยอง 

 
 

๑๖๐ 
๔.๓๙   คาสัมประสิทธการถดถอยตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือ

ความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 
 

๑๖๑ 
๔.๔๐ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม

ทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองดานการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัด
ระยอง 

 
 
 

๑๖๒ 
๔.๔๑ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม

ทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองดานความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจชุมชนของกลุมสัจจะออมทรัพย ในจังหวัดระยอง 

 
 

๑๖๓ 



ฏ 
 

 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตารางท่ี  หนา 

๔.๔๒ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองดานการบริหาร
จัดการตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชน      
ในปจจุบัน 

 
 
 

๑๖๔ 
๔.๔๓ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม

ทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ดานการบริหาร
จัดการตามฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมสําหรับฆราวาส   

 
 

๑๖๔ 
๔.๔๔ ดานการตัดสินใจ (Decision) ๑๖๙ 

๔.๔๕ ดานการวางแผน (Planning) ๑๗๒ 

๔.๔๖ ดานการจัดองคการ (Organizing) ๑๗๔ 

๔.๔๗ ดานการสื่อสาร (Communicating) ๑๗๗ 

๔.๔๘ ดานการใชอิทธิพลจูงใจ (Influencing) ๑๗๙ 

๔.๔๙ ดานการประสานงาน (Coordinating) ๑๘๐ 

๔.๕๐ ดานการประเมินผลงาน (Evaluating) ๑๘๕ 

๔.๕๑ การสงเสริมการขยายตัวของเครือขายชุมชน ๑๘๙ 

๔.๕๒ การสงเสริมศูนยวิชาการเบ็ดเสร็จ ๑๙๒ 

๔.๕๓ การสงเสริมสื่อเพ่ือสังคมและเชื่อมตอเครือขายเพ่ือการคาขาย ๑๙๕ 

๔.๕๔ การสงเสริมการปรบัวิธีการงบประมาณ และการตั้งกองทุนเพ่ือชุมชน ๑๙๗ 

๔.๕๕ การสงเสริมการวิจัยและประเมินผล ๑๙๙ 

 



ฐ 
 
 

สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพท่ี                 หนา 

๒.๑ แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย ๑๐๕ 

๓.๑ แสดงกระบวนการดําเนินงานสรางแบบสอบถาม ๑๑๘ 

๓.๒ แสดงข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม ๑๒๔ 

๔.๑ การบริหารจดัการกองทุนสัจจะออมทรัพยตามทฤษฎีการบริหารจัดการของเกรก ๑๕๒ 

๔.๒ การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย ตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ 

คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนปจจุบัน 

 

๑๗๓ 

๔.๓ การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรม

สําหรับฆราวาส 

 

๑๘๐ 

๔.๔ องคความรูท่ีไดจากการวิจัย ๒๓๔ 
 



 
(ฑ) 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
  

คํายอเกี่ยวกับพระไตรปฎก    

          วิทยานิพนธฉบับนี้ใชพระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ และพระไตรปฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการอางอิง โดยจะระบุท่ี เลม/ขอ/หนา หลัง คํายอ 
ชื่อคัมภีร  ตัวอยางเชน ที.สี.(บาลี) ๙/๓/๓๖ หมายถึง สุตฺตนฺตปฎก ทีฆนิกาย สีลขนฺวคฺค พระไตร 
ปฎกภาษาบาลี เลมท่ี ๙ ขอท่ี ๓ หนา ๓๖, ที.สี.(ไทย) ๙/๑๗๐/๕๖  หมายถึง สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย 
สีลขันธวรรค พระไตรปฎกภาษาไทย เลมท่ี ๙ ขอท่ี ๑๗๐ หนา ๕๖ 
 

พระวินัยปฎก 
 

วิ.มหา.           (บาล)ี            = วินยปฎก มหาวิภังคปาลิ      (ภาษาบาลี) 

วิ.มหา.           (ไทย)            = วินยปฎก มหาวิภังค       (ภาษาไทย) 

วิ.ม.    (ไทย) = วินัยปฎก มหาวรรค (ภาษาไทย) 
วิ.จู.    (ไทย) = สมันตปสาทิกา จูฬวรรค (ภาษาไทย) 

 
พระสุตตันตปฎก 

ที.สี. (ไทย) = สุตตันตปฎก 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 มูลปณณาสก (ภาษาไทย) 
ม.ม.           (ไทย)            = สตุตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกฺก. (ไทย) = สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย เอกนิปาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก. (ไทย) = สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย ติกนิปาต (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) = สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย จตุกกนิปาต (ภาษาไทย) 
องฺ.สตตก. (ไทย) = สุตตันปปฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) 
อง.อฏฐก. (ไทย) = สุตตันปปฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) 
อง.ทสก. (ไทย)            = สุตตันตปฎก  อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต          (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ. (บาลี) = สุตตนฺตปฎก ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทบาลิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.ธ. (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย) 
ขุ.สุ. (ไทย) = สุตฺตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ปฺจก (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ปญจกนิบาตชาดก (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.จตฺตาลีส (บาลี) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จตฺตาฬีสนิบาตชาตกบาล ิ (ภาษาบาลี) 



 
(ฒ) 

ขุ.ชา.จตฺตาลีส (ไทย) = สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จตัตาฬีสนิบาตชาดก (ภาษาไทย) 

อรรถกถา 
 

วิ.มหา.อ. (ไทย) = วินัยปฎก สมันตปาสาทิกา มหาวิภังคอรรถกถา    (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ.อ. (ไทย) =  ขุทกนิยกาย ธรรมบท อรรถกถา     (ภาษาไทย) 
 

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

การอางอิงพระไตรปฎกฉบับภาษาบาลี ใชระบุชื่อคัมภีรและระบุ เลม/ขอ/หนา  
ตามลําดับ เชน ที.สี. (ไทย) ๙/๑๙๘/๑๖๑  หมายถึง  ทีฆนิกาย สีลกฺขนธวคฺคปาลี (บาลี) เลมท่ี ๙  
ขอ ๑๙๘  หนา ๑๖๑ ฉบับมหาจุฬาเตปฎกํ,ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๐๘/๑๓๙.หมายถึง สุตตันตปฎก        
ทีฆนิกาย ปาฏิวรรค ภาษาไทย เลมท่ี ๑๑ ขอ ๑๐๘ หนา ๑๓๙ และที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๒๕-๓๖๓/
๒๒๔-๒๘๖.หมายถึง สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิวรรค ภาษาไทย เลมท่ี ๑๑ ขอ ๒๒๕-๓๖๓ หนา  
๒๒๔-๒๘๖ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙. 
 
 



 

 

 

 

บทท่ี ๑ 

บทนํา 
 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ประเทศไทยตองเผชิญ กับสถานการณทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดลอมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และสงผลกระทบอยางรุนแรงกวาชวงท่ีผานมา ในระยะแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๘-๑๐ สังคมไทยไดอัญเชิญหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”   
ไปประยุกตใชอยางกวางขวางในทุกระดับ ตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม จนถึง
ระดับประเทศ ซ่ึงไดมีสวนเสริมสรางภูมิคุมกัน และชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางม่ันคง 
ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนั้น ทุกภาคสวนในสังคมไทยเห็นพองรวมกัน ท่ีจะนอมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง เพ่ือมุงใหเกิด
ภูมิคุมกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม ใหเกิดการพัฒนาประเทศสูความสมดุล
และยั่งยืน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซ่ึงมีสาระสําคัญดานหนึ่งวา
ชุมชนทองถ่ินเปนกลไกท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการ มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และเชื่อมโยงกันเปนสังคมสวัสดิการ เปนพลังหลักในการพัฒนาฐานรากของประเทศใหม่ันคง ชุมชน
พ่ึงตนเองสามารถบรรเทาปญหาเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในระดับทองถ่ิน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ควบคูไปกับกระบวนทัศน การพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมท่ีมี “คนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา” โดยเตรียม “ระบบภูมิคุมกัน” ดวยการเสริมสรางความเขมแข็งของทุนท่ีมีอยู
ในประเทศ ไดมีการวิเคราะหสถานะทุนของประเทศใน ๓ ทุน ไดแก ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม 
และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพ ของระบบ
เศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และบริการทางสังคมท่ีจะพัฒนาคุณภาพทุนมนุษยของ
ประเทศปจจุบันอยูในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ยังคงยึดหลัก “คนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา”๑ โดยมียุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยาง
ยั่งยืน ใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศท่ีมีอยู ใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการพัฒนา “คน” ซ่ึงเปนทรัพยากรมนุษยของ
องคการ 

 ภายใตสถานการณดังกลาวไดสรางแรงกดดันใหกับชุมชนตาง ๆ หลายชุมชนไมวาจะ
เปนชุมชนเมือง หรือชุมชนในชนบท ซ่ึงมีความคิดท่ีจะแกไขปญหา โดยชุมชนตาง ๆ ดังกลาวนั้น     

                                                
๑สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สาระสําคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙), ๒๕๕๕, หนา ๑.  



๒ 

 

ไดใชวิธีการรวมตัวกันจัดตั้งเปนกลุมสวัสดิการชุมชนข้ึนมา เพ่ือหาแนวทางการชวยเหลือตนเองใน
ดานการเงิน การผลิต เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซ่ึงการรวมตัวกันเปนกลุมสวัสดิการชุมชน
ดังกลาวนั้น มีหลายกลุมท่ีประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคในการจัดต้ัง 
ตัวอยางเชน การจัดตั้งกลุมการจัดสวัสดิการฐานองคกรการเงินชุมชน เชน กองทุนหมุนเวียนชาวบาน
สงขลา ต.น้ําขาว อําเภอจะนะ กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบานขา จังหวัดชัยภูมิ การจัดตั้งกลุม
เครือขายสัจจะสะสมทรัพย เชน กลุมเครือขายสะสมทรัพย จังหวัดตราด กลุมเครือขายสะสมทรัพย 
จังหวัดจันทบุรี กลุมออมทรัพยนาวา อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตและ
สวัสดิการบานคอกชาง ต.เขาพระ อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ศูนยรวมน้ําใจธนาคารหมูบาน อําเภอ
ดอกคําใต จังหวัดพะเยา กลุมการจัดการสวัสดิการโดยฐานชุมชนเมืองคลองลํานุน กม. ๑๐ แขวงคัน
นายาว กรุงเทพมหานคร กลุมออมทรัพย เพ่ือการผลิตบ านคีรีวง อําเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช จากการท่ีองคกรชุมชนไดอาศัยวิธีการรวมตัวกันจัดตั้งกลุมสวัสดิการ เพ่ือสรางความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของคนในชุมชน บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมการชวยเหลือเก้ือกูล
ซ่ึงกันและกันของสมาชิกในชุมชน โดยหลายชุมชนมีความเขมแข็งและสามารถปกครองตนเองไดโดย
ไมตองพ่ึงพารัฐ  

การจัดตั้งเครือขายสัจจะออมทรัพย จะใหเกิดผลสําเร็จได ตองใหชุมชนนั้น ๆ คิดเปน 
ทําเปน แกปญหาเปน ตัดสินใจดวยเหตุผล สามารถปรับตัวไดอยางมีคุณภาพ ซ่ึงการเกิดของกลุม
สวัสดิการเทาท่ีผานมานั้น การพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนสวนใหญประสบความสําเร็จแตเพียง
ปริมาณเทานั้น จึงทําใหการดําเนินงานดานการรวมกลุมจัดสวัสดิการของชุมชน ไมกอใหเกิด
ประโยชนอยางครบถวนตอกลุมเปาหมาย และมีประสิทธิภาพเกิดความยั่งยืนได รวมไปถึงการมีสวน
รวมในทุกสวนงานของสังคม สวนกองทุนท่ีสามารถอยูไดนั้น ปจจุบันมีการเจริญเติบโตและใชวิธีการ
ทํางานแบบอาสาสมัครทํางานท้ังหมด แตก็มาประสบปญหาอันเนื่องมาจากความสลับซับซอนของงาน 
การขาดความรูในดานการบริหารจัดการ รวมท้ังปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนตามความเจริญเติบโตของ
กองทุน ปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้น บางกองทุนก็สามารถผานปญหาไปได และมีการดําเนินงานท่ี
ประสบผลสําเร็จ มีกิจกรรมท่ีตอเนื่องอยูตลอดเวลา มีการดําเนินงานบริหารจัดการและติดตอสื่อสาร
ภายในกองทุนอยูสมํ่าเสมอ ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งท่ี ๒๒ /๒๕๔๐ เม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๔๐ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอวา ภาวะเศรษฐกิจของไทยในปจจุบันกําลังประสบปญหาอยาง
มาก และสงผลกระทบอยางชัดเจนท้ังในทางราชการและประชาชน จึงเห็นสมควรท่ีทางคณะสงฆและ
ไดใหวัดตาง ๆ แนะนําชี้แจงประชาชนเก่ียวกับเรื่องการประหยัดตามภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน วัด
และพระภิกษุสงฆเปนสถาบันท่ีสําคัญท่ีสุดอยางหนึ่ง ท่ีใหความชวยเหลือ ใหบริการตามความจําเปน1

๒ 
ตามความตองการแกประชาชนอยูเสมอ นับไดวามีสวนชวยแกปญหาทางสังคมไทยตลอดมา2

๓  

                                                

  ๒สํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม และสํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติ, คูมือพระสังฆาธิการ, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๔), หนา ๕๐๑. 
  ๓สมศักดิ์ บุญปู, พระสงฆกับการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๔) หนา ๖. 



๓ 

 

 สถานการณปญหาการพัฒนาชุมชนมีมาต้ังแตในอดีต ผลของการพัฒนาประเทศไทยท่ี
ผานมา เปนการพัฒนาท่ีมีบางสวนของแนวทางการพัฒนาผิดทิศทาง และสรางผลกระทบแก
สังคมไทย ทําลายความเปนชุมชนท้ังในชนบทและในเมืองใหลมสลาย อันเปนผลมาจากแนวทางการ
พัฒนาอยางขาดความสมดุล ระหวางการพัฒนาเมืองและการพัฒนาชนบท ทําใหความเปนชุมชนมี
ความออนแอ เนื่องจากผูคนไดละท้ิงท่ีทํากินทางการเกษตร เขามาแสวงหารายไดท่ีดีข้ึน ดวยการเปน
แรงงานไรฝมือในภาคอุตสาหกรรมในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ ทําใหชุมชนขาดพลังคนท่ีจะพัฒนา 
เปนเหตุใหชุมชนมีความออนแอและอาจลมสลายในท่ีสุด ความออนแอของชุมชนนี้เอง ทําใหการ
พัฒนาประเทศไมประสบผลสําเร็จตามท่ีควร สงผลกระทบท่ีทําใหคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตกตํ่า
กวาท่ีพึงจะเปน ปจจุบันนี้ความเปนชุมชนในประเทศไทยกําลังตกอยูในสภาพท่ีออนแอ สาเหตุของ
ชุมชนออนแอ 3

๔ ก็คือ ชุมชนสูญเสียความเปนปกแผน กลาวคือ สมาชิกของชุมชนตางคนตางอยูมุง
ความอยูรอดของตัวเองเปนสําคัญ รวมท้ังมีการอพยพยายถ่ินเขาเมืองเพ่ือหางานทํา ชุมชนตองพ่ึงพิง
ภายนอกสูง จนถูกปจจัยภายนอกควบคุมการเปลี่ยนแปลงตลอดจนรูปแบบตาง ๆ ทางสังคม เชน 
การศึกษา การบริโภค คานิยม การรักษาพยาบาล ซ่ึงชุมชนมีอํานาจในการตอรองนอย รวมท้ังมี
ขอจํากัดในการเลือกและตัดสินใจ ชุมชนไมสามารถแกปญหาดวยตนเองได เชน สภาพความเสื่อม
โทรมทางสิ่งแวดลอม ปญหาทางอาชีพ หนี้สิน ยาเสพติด ครอบครัวแตกแยก อาชญากรรม เอดส 
ตลอดจนคนชราและเด็กถูกทอดท้ิง และชุมชนถูกทําลายในดานตางๆ เชน วัฒนธรรม ศักยภาพ และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน จนทําใหไมสามารถพ่ึงตนเองได 

กองทุนสวัสดิการกลุมสัจจะออมทรัพย ในจังหวัดระยอง เปนกองทุนสวัสดิการประเภท
ออมทรัพย การกูยืม และสวัสดิการเพ่ือ ๑) ฝกลูกหลานใหรูจักออมเพ่ืออนาคต ๒) การพ่ึงพาตนเอง
โดยการกูยืมเงินในกลุมสมาชิก โดยเสียดอกเบี้ยข้ันต่ํา ๑.๕ บาทตอเดือน เพ่ือลดปญหาการกูยืมเงิน
นอกระบบ ๓) การสรางความสามัคคี การมีสวนรวมของคนในชุมชนใหรูรักสามัคคี มีความรับผิดชอบ
ตอสวนรวม และ ๔) การสรางความสมดุลหรือความพอดีระหวางปจจัยตางๆ ท้ังสภาพแวดลอม
ภายในและสภาพแวดลอมภายนอก เพ่ือการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง การบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยในจังหวัดระยอง ประสบกับปญหาการขาดแคลนเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ ปญหาหนี้สิน ซ่ึงเปนปญหาหลักท่ีสงผลใหครัวเรือนไมหลุดพนจากวงจรแหงความ
ยากจน ดังนั้น ในการพัฒนาคน เครือขายพระสงฆ และผูนําในชุมชน เพ่ือใหเกิดความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน โดยนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช มาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต ท่ีมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการกลุมสัจจะออม
ทรัพยเพ่ือการออม การกูยืม และสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับคนในจังหวัดระยอง ซ่ึงสามารถใช
เปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย       
เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนใหเหมาะสมยิ่งข้ึน รวมท้ังสามารถใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนอ่ืนๆ ตอไปไดในอนาคต 
 

                                                

 ๔อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ, ภาพการศึกษากับชุมชน : กรอบแนวคิดและขอเสนอ
ในการศึกษาวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๐), หนา ๓. 



๔ 

 

๑.๒ คําถามการวิจัย 

๑.๒.๑ การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 
ในจังหวัดระยอง เปนอยางไร 

๑.๒.๒ ปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง มีอะไรบาง 

๑.๒.๓ แนวทางการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน ในจังหวัดระยอง เปนอยางไร 
 

๑.๓ วัตถุประสงคการวิจัย 

๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 

๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือ
ความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 

๑.๓.๓ เพ่ือนําแนวทางการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 

 
 

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง” ในครั้งนี้เปนงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) เปนการผสานระหวางแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)และการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิจัยไดกําหนดขอบขายประชากรและกลุมตัวอยาง/ผูใหขอมูล
สําคัญ ดังนี้ 

  ๑.๔.๑ ขอบเขตดานเนื้อหาและตัวแปร 
  ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตเนื้อหาและตัวแปรเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีการบริหาร และหลัก

พุทธธรรมสําหรับการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  
ในจังหวดัระยอง ดังนี้ 
    ๑) ขอบเขตดานเนื้อหา และทฤษฎีการบริหารจัดการ(Theory of Administration) 
ของGregg๕ ไดจัดกระบวนการบริหารท่ีมีความใกลเคียงกับการบริหารกองทุนสัจจะออมทรัพย มาก
ท่ีสุด และใชหลักพุทธธรรม หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ หลักฆราวาสธรรม ๔ 
   ๑.๔.๒ ขอบเขตดานประชากร/ผูใหขอมูลสําคัญ 
   ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตผูใหขอมูลสําคัญ ๓ ไวดังนี้ 

                                                

 ๕Gregg, Russell T. “The Administrative Process” in Administrative Behavior in 
Education, (New York : Harper and Row, 1957), p. 5. 



๕ 

 

๑) ประชากรในการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก ผูมีสวนเก่ียวของกับกองทุนกลุมสัจจะออม
ทรัพย ในจังหวัดระยอง ซ่ึงประกอบดวย กลุมสัจจะออมทรัพย วัดหนองกันเกรา อําเภอแกลง      
กลุมสัจจะออมทรัพยวัดถนนกะเพรา อําเภอแกลง กลุมสัจจะออมทรัพย วัดชางชน อําเภอเมือง
ระยอง กลุมสัจจะออมทรัพย วัดเนินเขาดิน อําเภอแกลง กลุมสัจจะออมทรัพย วัดปากแพรก อําเภอ
เขาชะเมา กลุมสัจจะออมทรัพย วัดไพรสณฑ อําเภอปลวกแดง รวมท้ังหมด ๖ แหง มีจํานวนสมาชิก
คือ ประชากรท่ีใชในการวิจัยท้ังหมด ๒,๐๓๒ คน  
 ๒) ผูใหขอมูลสําคัญดานการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยผูวิจัยเลือก 
แบบเจาะจง จํานวน ๑๘ รูปหรือคน ไดแก บุคคลสําคัญซ่ึงมีบทบาทท่ีเก่ียวของกับกองทุนสัจจะออม
ทรัพย ในจังหวัดระยอง ประกอบดวย ตัวแทนกลุมสัจจะออมทรัพยท้ัง ๖ แหง รวมจํานวน ๑๘ คน
โดยผูวิจัยไดกําหนดคุณสมบัติของผูใหขอมูลสําคัญ เพราะเปนผูมีสวนเก่ียวของกับการบริหารงาน
กองทุนสัจจะออมทรัพยโดยตรง มีความรู ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ และมีความสามารถใน
หนาท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบเปนอยางด ี 
 ๓) ผูทรงคุณวุฒิดานการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยผูวิจัย
เลือกแบบเจาะจง จํานวน ๑๒ รูปหรือคน  
 ๑.๔.๓ ขอบเขตดานพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง   

  ผูวิจัยไดกําหนดเขตพ้ืนท่ีในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก กลุมสัจจะออมทรัพยท่ีตั้งอยูในวัดมี
พระภิกษุสงฆเปนศูนยกลาง ท่ีมีการรวมกลุมในการโดยใชหลักธรรมเปนสัจจะในการตั้งกลุม เพ่ือ
วัตถุประสงคในการฝากเงิน การกูยืม และใหสวัสดิการแกสมาชิก ประกอบดวย วัดหนองกันเกรา 
อําเภอแกลง กลุมสัจจะออมทรัพยวัดถนนกะเพรา อําเภอแกลง กลุมสัจจะออมทรัพย  วัดชางชน 
อําเภอเมืองระยอง กลุมสัจจะออมทรัพย วัดเนินเขาดิน อําเภอแกลง กลุมสัจจะออมทรัพย  วัดปาก
แพรก อําเภอเขาชะเมา กลุมสัจจะออมทรัพย วัดไพรสณฑ อําเภอปลวกแดง รวมท้ังหมด ๖ แหง 
ท่ีตั้งอยูในจังหวัดระยอง  

 โดยท่ีผูวิจัยเลือกพ้ืนท่ีวิจัยท้ัง ๖ แหงเปนพ้ืนท่ีวิจัยนั้นเปนเพราะวาเปนพ้ืนท่ี ท่ีมีการกอตั้ง
มานานเปนระยะเวลาไมต่ํากวา ๑๐ ป สามารถเปนรูปแบบเปนตัวอยาง สูพ้ืนท่ีวิจัยในครั้งนี้ เปนพ้ืนท่ี
ท่ีดํารงตั้งอยู และมีการบริหารจัดการเขมแข็ง มีการดําเนินการตอเนื่อง 
 ๑.๔.๔ ขอบเขตดานระยะเวลา 
  ระยะเวลาในการทําวิจัยระหวางเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  
รวมเปนระยะเวลา ๑๐ เดือน 
 

๑.๕ นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

     การบริหารจัดการ หมายถึง การตัดสินใจ การวางแผน  การจัดองคการ การสื่อสาร 
การใชอิทธิพลจูงใจ การประสานงาน การประเมินผลงาน  
  ปจจัยท่ีมีผล หมายถึง หลักการบริหารจัดการ หรือหลักพุทธธรรมใดท่ีมีผลหรืออิทธิพล
ทําใหการกอต้ังกองทุนสัจจะออมทรัพยมีความเขมแข็งหรือความสําเร็จและมีความม่ันคงในแงของ
กองทุนท่ีเติบโตข้ึนหรือสมาชิกท่ีมีเพ่ิมข้ึน 



๖ 

 

 กองทุนสัจจะออมทรัพย หมายถึง การรวมกลุมในการใชหลักธรรมขอสัจจะเปนชื่อ
กองทุนการออมทรัพย เพ่ือวัตถุประสงคในการฝากเงิน การกูยืม การเยี่ยมผูปวย คาทําศพ โดยมี
คณะกรรมการในชุมชนนั้นเปนกรรมการในการตดัสินและวางกฎระเบียบตาง ๆ ของชุมชนเพ่ือดําเนิน
กิจการจัดสวัสดิการใหกับสมาชิกชุมชนในจังหวัดระยอง  

 ความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน หมายถึง การสรางแรงจูงใจใหสวสัดิการและผลตอบแทน
ท่ีชัดเจน แนะนําวิธีแกปญหาโดยการสรางศักยภาพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ใหรูจักการออม 
ขยันหม่ันเพียร ขวนขวายในการประกอบสัมมาอาชีพใหแกสมาชิกกองทุน จัดทําฐานขอมูลสมาชิกให
ถูกตองสมบูรณ ใหคําแนะนําและสงเสริมองคกรดวยความรัก ความสามัคคี เพ่ือสรางฐานเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง และสงเสริมใหวัดเปนแหลงศูนยสาธิตดานการออมแกชาวบาน ตลอดถึงมีการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานกองทุนสัจจะออมทรัพยอยางตอเนื่อง เพ่ือใหชุมชนมี
ความสามารถในการพ่ึงตนเอง มีสัจจะ ความจริงใจตอกัน มีคุณธรรมครบวงจรชวีิต คือ พัฒนาคนใหมี
ความม่ันคงในชีวิตตั้งแตแรกเกิดจนถึงตาย ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีสวัสดิการชุมชน 

 หลักพุทธธรรม หมายถึง หลักทิฏฐธรรมมิกประโยชน ๔ ประการ ประกอบดวย  
อุฏฐานสัมปทา คือ ขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติหนาท่ีการงาน และการประกอบอาชีพท่ีสุจริต  อา
รักขสัมปทา คือ คุมครองรักษาทรัพย เก็บรักษาโภคทรัพยและผลงานท่ีตนไดทําไว กัลยาณมิตตตา 
คือ คบคนดีเปนมิตร รูจักเสวนาคบหาคน ไมคบไมเอาอยางผูท่ีชักจูงไปทางท่ีเสื่อมเสีย เลือกเสวนา
ศึกษาเอาเยี่ยงอยางคนผูรูผูทรงคุณธรรม  สมชีวิตา คือ เลี้ยงชีวิตแตพอดี รูจักกําหนดรายไดและ
รายจาย เปนอยูใหพอดีกับรายได หรือใหสมกับรายได มิใหฝดเคืองหรือฟุมเฟอยใหรายไดเหนือ
รายจาย 

 หลักพุทธธรรมฆราวาสธรรม ๔ ธรรมสําหรับฆราวาส ธรรมสําหรับการครองเรือน 
ประกอบดวย สัจจะ คือ มีความจริงใจ ความซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบ ทมะ คือ ฝกฝน อดทน การ
ขมใจ แกไขขอบกพรอง ปรับปรุงตนใหเจริญกาวหนาดวยสติปญญา ขันติ คือ มีความอดทน ตั้งหนา
ทําหนาท่ีการงานดวยความขยันหม่ันเพียร จาคะ คือ มีความเสียสละความสุขสบายและผลประโยชน
สวนตน  

๑.๖ ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

๑.๖.๑ ทําใหทราบการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 

๑.๖.๒ ทําใหทราบปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย      เพ่ือความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  

๑.๖.๓ ทําใหทราบปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  

๑.๖.๔ องคความรูใหมจากการวิจัยสามารถนําไปพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร สมาชิก ท่ีมี
สวนเก่ียวของกับการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย ใหมีประสิทธิภาพ และนําไปประยุกตใช
ในกองทุนสวัสดิการอ่ืน ๆ ไดเปนอยางดี 



 

 

 

 

บทท่ี ๒ 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารท่ีเก่ียวของกับแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะ
ออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน โดยผูวิจัยนําเอาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยการ
บริหาร (Theory of Administration) ของเกรก เพราะเปนการสนับสนุนกระบวนการการไป
ประยุกตใชใหถูกกับสถานการณ ตรงตามวัตถุประสงคท่ีไดจัดกระบวนการบริหาร เพ่ือใหมีข้ันตอนท่ี
ชัดเจนข้ึน มีป จจ ัยกระบวนการบริหาร ๗  ประการ เร ียงลําด ับและหมุนเว ียนเป นขั ้นตอน            
ซึ ่งประกอบดวย ๑) การตัดสินใจ (Decision) ๒) การวางแผน (Planning) ๓) การจัดองคการ 
(Organizing) ๔) การสื่อสาร (Communicating) ๕) การใชอิทธิพลจูงใจ (Influencing) ๖) การ
ประสานงาน (Coordinating) ๗ ) การประเมินผลงาน  (Evaluating) และหลัก ทิฏฐธัม มิ กัตถ
ประโยชน ๔ และหลักฆราวาสธรรม ๔ ท่ีสงผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือ
ความเขมแขงของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง โดยผูวิจัยขอนําเสนอตามลําดับหัวขอ ดังตอไปนี้ 
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
 ๒.๒ ทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยการบริหารของเกรก 
  ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับกองทุนสัจจะออมทรัพย 
 ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 
 ๒.๕ หลักพุทธธรรมท่ีประยุกตใชในการบริหารจัดการกลุมสัจจะออมทรัพย 
 ๒.๖ ขอมูลพ้ืนท่ีการวิจัย 
 ๒.๗ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
       ๒.๗.๑ งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
       ๒.๗.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวกับกองทุนสัจจะออมทรัพย 
       ๒.๗.๓ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจชุมชน/ชุมชนเขมแข็ง  
       ๒.๗.๔ งานวิจัยท่ีเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการบริหาร 
 ๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  

 โลกและสังคมแบบด้ังเดิมเปนผลของวิธีคิดและการพัฒนาแบบแยกสวน หรือแบบกลไก
มาเปนเวลาหลายรอยป จนทําใหเกิดปญหามากมาย ทุกองคการไมวาจะมีขนาด ประเภท หรือสถาน
ท่ีตั้งอยางไร จําเปนตองมีการจัดการท่ีดี ซ่ึงการจัดการท่ีดีเปนจุดเริ่มตนของการดําเนินงานของ
องคการ การเติบโตและการดํารงอยูตอไปขององคการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง องคการในยุคศตวรรษท่ี 



๙ 

 

๒๑ ซ่ึงตองเผชิญกับปจจัยแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนดานสังคม เศรษฐกิจ 
โลกาภิวัตน และเทคโนโลยี ทําใหองคการตองมีแนวทางในการจัดการท่ีทันสมัย เพ่ือรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วนี้ โดยรวบรวมเอากลุมกิจกรรมตางๆ ขององคการ นําไปสูการปฏิบัติเพ่ือ
ความสําเร็จในเปาหมาย โดยคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัด 

 ๒.๑.๑ ความหมายของการบริหารโดยท่ัวไป 

 ความหมายของคําวา “การบริหาร” มีศัพทท่ีใชกันอยูท่ัวไปสองคํา ไดแก “การบริหาร” 
(Administration) และ “การจัดการ” (Management) ซ่ึงมักจะใชสลับกันไปมาจนยากท่ีจะแยก
ความหมายออกจากกันไดอยางเดนชัด 

 คําวา “การบริหาร” นั้น นอกจากใชคําภาษาอังกฤษวา “Administration” ยังมีคําอีกคํา
หนึ่งท่ีใชแทนกันได คือ คําวา “Management” ซ่ึงเปนคําท่ีมีความหมายเหมือนกันแตทางวิชาการ
จะเลือกใชคําวา “Administration” ก็ดวยเหตุผล ๒ ประการ คือ เหตุผลประการแรก เม่ือไม
ตองการใชคําวา “ผูจัดการ” ซ่ึงมีความหมายแคบจํากัดลงไปวาเปนผูบริหารงานขององคการแหงใด
แหงหนึ่ง หรือหนวยงานในหนวยงานหนึ่งเทานั้น ดังนั้น เม่ือพูดถึงการบริหารงานโดยท่ัวๆ ไป หรือ
การบริหารราชการ จึงนิยมใชคําวา “Administration”๑ 

การบริหาร (Administration) เปนการบริหารขององคกรโดยไมคํานึงถึงผลกําไรแตตอง
ทําทุกวิถีทางใหเปาหมายท่ีวางไวบรรลุสําเร็จ การบริหารมักใชกับการบริหารราชการหรือกิจการ
สาธารณะการจัดการ (Management) คือ การบริหารงานขององคกรโดยมุงหวังผลกําไรและบรรลุ
เปาหมายตามท่ีกําหนดไวเพ่ือความอยูรอด การจัดการมักใชกับการบริหารของเอกชนเนื่องจากการ
ขยายตัวภาคธุรกิจในยุคโลกาภิวัตนประกอบกับงานของภาครัฐบาล ท่ีมีความคาบเก่ียวกับงาน
ภาคเอกชนอยางใกลชิดจนบางครั้งไมอาจจะแยกออกจากกันได ทําใหการบริหารงานท้ังสองภาคสวน
ใหญเหมือนกัน และแลกเปลี่ยนกันไดเกือบตลอดเวลาทําให “การบริหาร” และ“การจัดการ”  
ใชแทนกันได1๒ 
 การบริหาร หมายถึง การทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน  (Getting things done 
through other people) การบริหารในพระพุทธศาสนาเริ่มมีข้ึนเปนรูปธรรมสองเดือนนับจากวันท่ี
พระพุทธเจาตรัสรู นั่นคือในวันอาสาฬหบูชาเม่ือพระพุทธเจาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเปนครั้งแรก
แกพระปญจวัคคีย ซ่ึงทําใหเกิดพระสังฆรัตนะข้ึน เม่ือมีพระสังฆรัตนะเปนสมาชิกใหมเกิดข้ึนใน
พระพุทธศาสนาอยางนี้พระพุทธเจาก็ตองบริหารคณะสงฆและวิธีการท่ีพระพุทธเจาทรงใช ในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ ซ่ึงดํารงสืบตอมาจนถึงปจจุบันเปนเวลากวา ๒,๕๐๐ ป เปนขอมูลใหเราได

                                                 
๑การบริหารกับการจัดการ, (ออนไลน ). แหลงท่ีมา : http ://www.sianhr.com : project/ 

org (๘ มกราคม ๒๕๕๙),  
 ๒สัมฤทธ์ิ ทาเหล็กเจริญ, “ปญหาในการปฏิบัติงานของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล : ศึกษา

กรณีองคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดปทุมธานี”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๖), หนา ๑๕๖. 

http://www.sianhr.com:8080/hrproject/org
http://www.sianhr.com:8080/hrproject/org


๑๐ 

 

ศึกษาเรื่องพุทธวิธีบริหาร นอกจากนี้ยังมีพุทธพจน ท่ี เก่ียวเนื่องกับการบริหารกระจายอยูใน
พระไตรปฎก การศึกษาพุทธพจนเหลานั้นก็จะทําใหทราบถึงพุทธวิธีบริหาร2

๓ 
 การบริหาร หมายถึง การปกครอง (Government) การดูแลรักษาหมูคณะและการ
ดําเนินงานหรือจัดการงาน (Management) กิจกรรมตางๆ ของหมูคณะ หรือองคการตางๆ ใหได
บรรลุผลสําเร็จลุลวงตามนโยบาย (Policy) และวัตถุประสงค (Purpose/Objective) ขององคกรนั้นๆ 
ดวยดีมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และการบริหารหมูคณะ คือ การปกครองดูแล ตลอดท้ังแนะนําสั่ง
สอนอบรม พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ ท่ีมีอยูหรือพํานักอาศัยอยูในวัดใหประพฤติอยูในพระธรรม
วินัย และตามกฎหมายของบานเมือง กฎขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งของมหาเถรสมาคม3

๔ 
การบริหาร เปนกระบวนการของการแสวงหา และการผสมผสานทรัพยากรท่ีสําคัญ ๓ 

ประการ คือ มนุษย การเงิน และทรัพยากรดานกายภาพ เพ่ือท่ีจะไดบรรลุเปาหมายหลักขององคการ
ในการผลิตสินคาหรือบริการ ซ่ึงเปนท่ีปรารถนาของสังคม การบริหารโดยสรุป คือ 

๑. การทํางานอยางใดอยางหนึ่งใหสําเร็จโดยลําพังคนเดียว ไมใชการบริหารหรือการจัดการ 
การบริหารหรือการจัดการเกิดข้ึนในบริบทของกลุม โดยอยางนอยท่ีสุดกลุมนั้นจะตองมีจํานวนสมาชิก
ตั้งแต ๒ คนข้ึนไป 

๒. กลุมบุคคลดังกลาวจะตองมีเปาหมาย หรือวัตถุประสงครวมกัน และผูจัดการจะมี
บทบาทในการชี้นํา ใหแนวทางในการกําหนดเปาหมายของกลุม หรือเปนผูท่ีกําหนดเปาหมายของ
กลุมเอง ในกรณีท่ีเปาหมายของกลุมมิไดกําหนดข้ึนมาจากภายนอก หรือจากหนวยงานระดับเหนือ 
ข้ึนไป 

๓. การจัดการเปนงานดานสมอง ใชความคิด ปฏิภาณ และการตัดสินใจ เพ่ือสรางเง่ือนไข
และรักษาไวซ่ึงเง่ือนไขสําหรับการบรรลุเปาหมายของกลุม4

๕ 
การบริหาร คือ การทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการโดยมีหลักการดังนี ้
๑. ตองมีองคการ (Organization) และองคการนั้นตองมีการกําหนดวัตถุประสงค 

(Objective) อันแนชัด 
๒. ตองมีคนทํางานรวมกัน คนเปนสวนสําคัญในการบริหารหรือการทํางาน 

 ๓. ตองมีทรัพยากรในการบริหาร ซ่ึงนอกจากคน (Man) แลวจะตองมีทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ี
สําคัญไดแก เงิน (Money) วัสดุ (Material) ในการทํางาน 
 ๔. ตองมีการจัดการในการบริหารหรือการทํางานเพ่ือใหการทํางานเปนไปโดยราบรื่นและ
บรรลุวตัถุประสงค 
 การบริหาร คือ กิจกรรมตางๆ ท่ีบุคคลตั้งแตสองข้ึนไปมาทํางานรวมมือกันดําเนินการให
บรรลุเปาหมายอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายๆ อยางรวมกันโดยประกอบไปดวยสวนตางๆ ดังนี้ 

                                                 

 ๓พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), “พุทธวิธีบริหาร”, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หนา ๓. 
 ๔พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด พิมพครั้งท่ี ๘, (นครปฐม : เพชรเกษมการ
พิมพ, ๒๕๔๘), หนา ๒๖. 

 ๕ธงชัย วงศชัยสุวรรณ, วิทยาการบริหารสําหรับนักบริหารมืออาชีพ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๐), หนา ๓-๔. 



๑๑ 

 

 ๑) บุคคลตั้งแต ๒ คนข้ึนไป 
 ๒) ตองมีการกระทําอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน 
 ๓) ตองมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการกระทํารวมกันเดนชัด 
 ๔) วัตถุประสงคนั้นๆ ตองตรงกันในหมูบุคคลผูรวมกระทําการ 
 มีนักวิชาการไดใหความหมาย เก่ียวกับการบริหารจัดการ เชน Ernest Dale (เออรเนสต 
เดล) กลาวถึง การบริหารคือกระบวนการจัดองคการและการใชทรัพยากรตางๆ เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวลวงหนา5

๖ และ สมพงศ เกษมสิน กลาววา การบริหารคือศิลปะในการทํางาน 
ใหบรรลุเปาหมายรวมกับผูอ่ืน ภายในสภาพองคการนั้นๆ ทรัพยากรดานบุคคล จะเปนทรัพยากรหลัก
ขององคการท่ีเขามารวมกันทํางานในองคการ ซ่ึงคนเหลานี้ จะเปนผูใชทรัพยากรดานวัตถุอ่ืนๆ 
เครื่องจักรอุปกรณ วัตถุดิบ เงินทุนรวมท้ังขอมูลสนเทศตางๆ เพ่ือผลิตสินคาหรือบริการออกจําหนาย 
และตอบสนองความพอใจใหกับสังคม ในสวนทาง นักวิชาการไดรวบรวมความหมายของคําวา    
“การบริหารจัดการ” และ “การจัดการ” ไดดังนี้ 

๑. คําวา  “การบริหาร”  (Administration) จะใชในการบริหารระดับสูงโดยเนนท่ีการ
กําหนดนโยบายท่ีสําคัญ และการกําหนดนโยบายท่ีสําคัญ และกําหนดแผนของผูบริหารระดับสูง    
เปนคํานิยมใชในการบริหารรัฐกิจ (Public Administration) หรือใชในหนวยงานราชการ และคําวา 
“ผูบริหาร” (Administrator) จะหมายถึงผูบริหารท่ีทํางานอยูในองคกรของรัฐหรือองคกรท่ีไมมุงหวัง
กําไรการบริหาร คือกลุมของกิจกรรม ประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจัดองคกร 
(Organizing) การสั่งการ (Leading/directing) หรือการอํานวยการ และการควบคุม (Controlling) 
ซ่ึงจะมีความสัมพันธโดยตรงกับทรัพยากรขององคกร (6M’s) เพ่ือนําไปใชใหเกิดประโยชน และดวย
จุดมุงหมายสําคัญในการบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลครบถวน 

๒.คําวา “การจัดการ” (Management) จะเนนการปฏิบัติการใหเปนไปตามนโยบาย 
(แผนท่ีวางไว) ซ่ึงนิยมใชในการจัดการธุรกิจ (Business Management) สวนคําวา “ผูจัดการ” 
(Manager) จะหมายถึงบุคคลในองคกรซ่ึงทําหนาท่ีรับผิดชอบตอกิจกรรมในการบริหารทรัพยากร 
และกิจการงานอ่ืนๆ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวขององคกร6

๗  
 ทฤษฎีการจัดการไดรับการพัฒนาข้ึนมาตามแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร จนเกิดเปน
ทฤษฎีการบริหารท่ีมุงจะวิเคราะหศึกษาถึงการบริหารอยางเปนระบบ โดยนักวิชาการตะวันตก เปน
นักบริหารชาวฝรั่งเศสไดวางรากฐานสําคัญของทฤษฎีการบริหารท่ัวไปอันเปนท่ียอมรับกันอยาง
กวางขวางทฤษฎีอันหนึ่งท่ีวาดวยหนาท่ีในการบริหาร ๕ ประการ คือ การวางแผน การจัดองคการ 
การบังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุม ตอมาไดพัฒนาและปรับปรุงจนกลายเปนตารา
การบริหาร เชน ศาสตราจารยการบริหารรัฐกิจชาวอเมริกัน ท่ีไดขยายแนวคิดของฟาโย กําหนด

                                                 
๖Ernest Dale, Management : Theory and Practictice, (New York : McGraw-Hill, 

1993), p. 4. 
๗ศิริวรรณ เสรีรัตน รศ. และคณะ, องคการและการจัดการ (ฉบับสมบูรณ) (Organization and 

Management), (กรุงเทพมหานคร : Diamond in Business Word, ๒๕๔๕), หนา ๑๘-๑๙.  



๑๒ 

 

หนาท่ีในการบริหารท่ีเรียกกันวา POSDCORB : Planning (การวางแผน) Organizing (การจัด
องคการ) Staffing (การจัดบุคคลเขาทํางาน) Directing (การสั่งการหรืออานวยการ) Coordinating 
(การประสานงาน) Reporting (การรายงานผลการปฏิบัติงาน) Budgeting (การงบประมาณ )๘ 
นอกจากนี้ การบริหารเปนการจัดการอยางมีระเบียบแบบแผนเก่ียวกับการใชทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด และทําใหงานดําเนินไปอยางราบรื่นบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวดวยความรวมมือ
ของกลุมบุคคล และยังเสนอวา การบริหาร และการจัดการ นั้นบางครั้งอาจใหแทนกันไดเนื่องจาก
เปนกิจกรรมท่ีหวังผลข้ันสุดทายอยางเดียวกัน คือ ความสําเร็จของงาน การบริหาร ใชมากในการ
บริหารรัฐกิจ สวนการจัดการ ใชมากในทางธุรกิจ หรืออาจกลาววา การบริหาร มุงเนนท่ีการกําหนด
นโยบายและการวางแผน   
 การบริหารท่ีมีหลักเกณฑไดพัฒนาการบริหารท่ีมีหลักเกณฑซ่ึงมีพ้ืนฐานอยูในหลักการ 
(Principles) ท่ีสําคัญ ๔ ประการ คือ8

๙ 
 ๑. ตองมีการคิดคนและกําหนดวิธีท่ีดีท่ีสุด (One Best Way) สําหรับงานแตละอยางคือ 
ตองมีการกําหนดวิธีการทํางานท่ีดีท่ีสุดท่ีชวยใหสามารถทํางานเสร็จลุลวงไปดวยดีตามวัตถุประสงค 
มาตรฐานของงานจะตองมีการจัดวางเอาไว โดยมีหลักเกณฑท่ีไดพิสูจนมาแลววาเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดจริง 
และในเวลาเดียวกันการจายผลตอบแทนแบบจูงใจตางๆ ก็จายใหตามผลผลิตท้ังหมด 
 ๒. ตองมีคัดเลือกและพัฒนาคนงาน โดยตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของการรูจัก
งานใหเหมาะสมสอดคลองกับคนงาน นอกจากนี้ตองมีการอบรมคนงานใหรูจักวิธีการทํางานท่ีถูกวิธี
ดวย และในการคัดเลือกคนงานจะตองมีการพิจารณาเปนพิเศษท่ีจะใหไดคนท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีท่ีสุดตรง
ตามงานท่ีจะใหทํา 
 ๓. ดวยวิธีการพิจารณาอยางรอบคอบเก่ียวกับวิธีการทํางาน ควบคูกับการพิจารณา
คนงานนี้ คนงานจะไมคัดคานตอวิธีทํางานใหมท่ีไดกําหนดข้ึน เพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคนจะ
เห็นจริงถึงโอกาสท่ีเขาจะไดรับรายไดสูงข้ึนจากการทํางานถูกวิธีท่ีจะชวยใหไดผลิตผลสูงข้ึน 
 ๔. การประสานรวมมือกันอยางใกลชิดระหวางผูบริหาร และคนงาน ฝายบริหารควรจะ
ไดประสานอยางใกลชิดเปนประจํากับคนงานท่ีเปนผูปฏิบัติงาน แตตองไมใชโดยการลงมือปฏิบัติงาน
ท่ีควรจะเปนงานของคนงานเทานั้น 
 จากหลักการดังกลาว พบวา วิธีการตางๆ ลวนแตเปนวิธีการท่ีมีหลักเกณฑตามหลัก
วิทยาศาสตร ทําใหเกิดทฤษฎีการบริหารข้ึนมาและไดเสนอแนะวา ผูบริหารตองมีบทบาทเปนจุดกลาง
ของปญหาและความสําเร็จของกลุมท่ีจะตองรับผิดชอบนําเอาเรื่องท่ีเก่ียวของกับประสิทธิภาพของ
กลุมมาคิดวิเคราะหและปรับปรุงหาทางออกใหไดเปนผลดีท่ีสุดสําหรับกลุม ใหดีข้ึนและมากข้ึนเรื่อยๆ 
 ทฤษฎีการบริหารโดยมีความเชื่อวา เปนไปไดท่ีจะหาทางศึกษาถึงศาสตรท่ีเก่ียวกับการ
บริหาร (Administrative) ซ่ึ งสามารถใช ได กับการบริหารทุกชนิด  ไม วาจะเปนการบริหาร

                                                 
๘สุปรีชา กมลาศน , พลอากาศโท, หมอมหลวง, กลยุทธการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๔๕), หนา ๒. 
๙ธงชัย สันติวงษ, องคการและการบริหาร, พิมพครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๔๓), หนา ๔๗ - ๔๘. 



๑๓ 

 

อุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับการบริหาร (Management Functions)     
ซ่ึงประกอบดวยหนาท่ีทาง การบริหาร ๕ ประการ คือ 
 ๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหนาท่ีของผูบริหารท่ีจะตองทํา การ
คาดการณลวงหนาถึงเหตุการณตางๆ ท่ีจะมีผลกระทบตอธุรกิจ และกําหนดข้ึนเปนแผนปฏิบัติงาน 
หรือวิถีทางท่ีจะปฏิบัติเอาไวเพ่ือเปนแนวทางของการทํางานในอนาคต 
 ๒. การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง ภาระหนาท่ีท่ีผูบริหารจําตองจัดใหมีโครงของ
งานตางๆ และอํานาจหนาท่ี ท้ังนี้เพ่ือใหเครื่องจักร สิ่งของ และตัวคน อยูในสวนประกอบท่ีเหมาะสม
ในอันท่ีจะชวยใหงานขององคการบรรลุผลสําเร็จได 
 ๓. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หนาท่ีในการสั่งการงานตางๆ 
ของผูอยูใตบังคับบัญชา ซ่ึงจะกระทําใหผลสําเร็จดวยดี โดยท่ีผูบริหารจะตองกระทําตนเปนตัวอยางท่ี
ดี จะตองเขาใจคนงานของตน จะตองเขาใจถึงขอตกลงในการทํางานของคนงานและองคการท่ีมีอยู 
รวมถึงจะตองมีการติดตอสื่อสารกับผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิดท้ังข้ึน และลอง นอกจากนี้ยังตองทํา
การประเมินโครงสรางขององคการและผูอยูใตบังคับบัญชาของตนเปนประจําอีกดวย หากโครงสราง
ขององคการท่ีเปนอยูไมเหมาะสมก็จําเปนตองปรับปรุงเชนเดียวกัน ถาผูอยูใตบังคับบัญชาคนใด
หยอนประสิทธิภาพ การไลออกเพ่ือปรับปรุงกําลังคนท่ีมีอยูใหเหมาะสมยิ่งข้ึนก็เปนสิ่งจําเปนตองทํา 
 ๔. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหนาท่ีจะตองเชื่อมโยงงานของทุก
คนใหเขากันได และกํากับใหไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน 
 ๕. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหนาท่ีในการท่ีจะตองกํากับใหสามารถ
ประกันไดวากิจกรรมตางๆ ท่ีทําไปนั้นสามารถเขากันไดกับแผนท่ีไดวางไวแลว 
หลักการในการบริหารจัดการข้ึน ๑๔ ประการเปนสวนประกอบสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารจัดการ9

๑๐ ดังนี้ 
 ๑. การแบงงานกันทํา (Division of Labor) หมายถึง คนงานควรจะไดรับการมอบหมาย
หนาท่ีใหปฏิบัติมากข้ึน หรือไดรับการกระตุนใหมีความรับผิดชอบในผลลัพธของงานมากข้ึน ซ่ึง
หลักการนี้จะสามารถนําไปประยุกตใชในองคการยุคปจจุบันได 
 ๒. อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) แวปเบอร 
และฟาโย ไดใหความสําคัญของอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ อํานาจหนาท่ีแบบเปนทางการของ
แวปเบอรจะไดมาจากตําแหนงหนาท่ีของผูบริหารในสายการบังคับบัญชา สวนอํานาจหนาท่ีแบบไม
เปนทางการจะไดรับจากความชํานาญงานของบุคคล (Expertise) ความรูทางดานเทคนิค (Technical 
Knowledge) ความมีคุณคาทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถในการนํา (Leading) 
และสรางความผูกพันกับผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนเนนวาอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 ๓. ผูบังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) คําสั่งสองคําสั่ง (Dual Command) อาจ
กอใหเกิดปญหาในการทํางาน เชน การรายงานจะมีความเก่ียวของ ในเม่ือผูควบคุมสองคนไดใหคําสั่ง
กับผูใตบังคับบัญชาเพียงคนเดียว ทําใหเกิดการสับสนในบางสถานการณ คําสั่งสองคําสั่งนี้ทําใหเกิด

                                                 
๑๐ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ, ทฤษฎีองคการ : ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, 

๒๕๔๕), หนา ๖๘ - ๖๙. 



๑๔ 

 

ความยุงยากแกผูบังคับบัญชา และทําใหเกิดการสับสนในลําดับข้ันของอํานาจหนาท่ีแบบเปนทางการ 
(Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูบริหารใน
ระบบผูบังคับบัญชาสองคนจะเปนการยาก และผูบริหารจะไมสนใจในความรูสึกของผูใตบังคับบัญชา 
มักจะโกรธและอาจไมใหความรวมมือในอนาคตถาผูใตบังคับบัญชาไมเชื่อฟง 
 ๔. สายการบังคับบัญชาตามอํานาจหนาท่ี (Line of Authority) เปนสายการบังคับ
บัญชาจากผูบริหารในระดับบนสูผูปฏิบัติงานในระดับลางขององคการ ความสัมพันธของการจํากัด
ความยาวของสายการบังคับบัญชา โดยการควบคุมจํานวนของระดับในลําดับข้ันของการบริหาร
จัดการ จํานวนท่ีดีท่ีสุดในลําดับข้ันการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือความยาวของการติดตอสื่อสาร
ระหวางผูบริหารระดับสูงและพนักงานระดับลาง รวมถึงความลาชาในการวางแผน (Planning) และ
การจัดการ (Organizing) ซ่ึงการจํากัดจํานวนของระดับข้ันการบังคับบัญชาใหนอยลงจะทําใหปญหา
ในการติดตอสื่อสารลดลง และองคการจะมีการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วและมีความยืดหยุนมากข้ึน ภายใน
องคการไดมีการแบงแยกแผนกตางๆ ซ่ึงแตละแผนกจะมีระดับข้ันการบังคับบัญชาโดยผูบริหารใน
ระดับกลางและระดับตนของสาย การบังคับบัญชาแตละแผนก ตองมีปฏิสัมพันธกับผูจัดการในระดับ
เดียวกันในแผนกอ่ืนๆ ซ่ึงปฏิสัมพันธนี้ชวยในการตัดสินใจใหเร็วข้ึน เนื่องจากผูบริหารจะรูจักบุคคล
อ่ืน และรูวิธีการในการแกปญหาเพ่ิมมากข้ึน สําหรับการทํางานขามแผนกหรือการทํางานขามสายนั้น
เปนการสรางทีมงานขามสาย ซ่ึงสามารถควบคุมโดยผูนําของแตละทีม 
 ๕. การรวมอํานาจ (Centralization) เปนการรวมอํานาจของการบังคับบัญชาไวท่ี
ผูบริหารระดับสูงขององคการ ซ่ึงอํานาจหนาท่ีจะไมไดรวมไวท่ีผูบริหารระดับสูงของสาย การบังคับ
บัญชา แตเปนการกําหนดวา ควรมีการรวมอํานาจไวท่ีผูบริหารระดับสูงเทาไร อยางไร และมีการ
กระจายอํานาจใหกับผูใตบังคับบัญชาและคนงานในระดับลางอยางไร สิ่งนี้ถือวามีความสําคัญ 
เนื่องจากวาจะมีผลกระทบตอพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององคการ 
 ๖. การมีเปาหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เปนการออกแบบหรือกําหนดแผนใน
การปฏิบัติงานของผูบริหารและคนงานท่ีใชทรัพยากรขององคการ องคการใดท่ีไมมี การวางแผนจะ
ทําใหขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล ซ่ึงจะไมมีการมุงไปสูกิจกรรมของกลุมหรือกิจกรรมของ
บุคคล แตการวางแผนจะเริ่มท่ีผูบริหารระดับสูงทํางานเปนทีมรวมกับกลยุทธขององคการ ซ่ึงจะตองมี
การติดตอกับผูบริหารในระดับกลางท่ีมีสวนในการตัดสินใจวา จะใชทรัพยากรขององคการอยางไร
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามกลยุทธ หลักการในขอนี้ยึดหลักวา กิจกรรมของแตละกลุมตองมี
จุดหมายและแผนเดียวกัน 
 ๗. หลักความเสมอภาค (Equity) ความเสมอภาคคือ ความเปนธรรม (Justice) ความ
ยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) สําหรับสมาชิกทุกคนภายในองคการซ่ึงใน
ปจจุบันพนักงานมีความตองการความเสมอภาคมากข้ึนเปนการจัดการท่ีใชหลักความเทาเทียมกัน 
 ๘.การออกคําสั่ง (Order) วิธีการจัดการซ่ึงอยูในตําแหนงนั้นในการจัดหาเพ่ือใหองคการ
ไดรับประโยชนสูงสุด และเปนการจัดหางานใหแกพนักงานโดยใชผังองคการ (Organization Chart) เพ่ือ
แสดงใหเห็นถึงตําแหนงและหนาท่ีของพนักงานแตละคน และเปนการชี้วัดวาตําแหนงของพนักงานแต
ละคนอาจจะมีการเลื่อนข้ันไดในอนาคต การวางแผนเก่ียวกับอาชีพไดรับความสนใจมากข้ึนใน
องคการยุคปจจุบัน เนื่องจากทรัพยากรมนุษยถือวา มีความจําเปนท่ีจะตองใหการฝกอบรม 



๑๕ 

 

(Training) และการพัฒนากําลังแรงงาน (Developing) โดยองคการจะกําหนดตําแหนงหนาท่ีสําหรับ
คนทุกคน และทุกคนจะเขาใจตําแหนงหนาท่ีของตน 
 ๙. ความคิดริเริ่ม (Initiative) เปนความสามารถของบุคคลในการกระทําสิ่งตางๆ โดย
ปราศจากการสั่งการจากผูบังคับบัญชา ผูบริหารจะตองกระตุนใหพนักงานมีความคิดริเริ่มซ่ึงความคิด
ริเริ่มนี้นับถือวาเปนจุดแข็งขององคการ เนื่องจากจะสามารถสรางนวัตกรรมใหมๆ ไดผูบริหารมีความ
ตองการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพ่ือใหเกิดความสมดุลระหวางองคการและความตองการ
ของพนักงาน และความสามารถ (Ability) จะทําใหเกิดความสมดุล ซ่ึงเปนสิ่งท่ีชี้วัดผูบริหารระดับสูง
ในการพัฒนาและการบริหารงาน 
 ๑๐. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เปนการมุงใหความสําคัญเก่ียวกับเรื่องการเชื่อ
ฟง (Obedience) อํานาจ (Energy) คําขอรอง (Application) และลักษณะของการแสดงความนับถือ
ออกมา สําหรับอํานาจของผูบังคับบัญชา ความมีระเบียบวินัยเปนบุคลิกลักษณะท่ีเก่ียวของกับ
ผูบริหารหลายๆ คนท่ีสามารถสรางความนาเชื่อถือใหกับผูปฏิบัติงานท้ังหมด และทํางานอยางเขมแข็ง 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ ความมีระเบียบวินัยจะเปนความสัมพันธระหวางสมาชิกภายใน
องคการกับคุณสมบัติของผูนําภายในองคการ และเปนความสามารถของผูบริหารในการท่ีจะปฏิบัติ
ตามอยางยุติธรรมอีกดวย 
 ๑๑. คาตอบแทน (Remuneration of Personnel) การใหรางวัลประกอบดวยโบนัส 
และแผนการแบงกําไร เปนการชวยกระตุนการทํางานของพนักงานได การใหหรือการจาย
คาตอบแทนใหแกพนักงานมีความสําคัญอยางมากตอความสําเร็จขององคการ ระบบรางวัลท่ีมี
ประสิทธิภาพสามารถใหความยุติธรรมท้ังพนักงานและองคการ รวมท้ังสามารถกระตุนผลผลิตเพ่ิม
โดยการใหรางวัลเพ่ือเปนการสนับสนุนใหมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน โดยยึดหลักวาการจายคาตอบแทนควร
ยุติธรรมและตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดท้ังนายจางและลูกจางเทาท่ีจะทําได 
 ๑๒. ความม่ันคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความม่ันคงในงานมี
ความสําคัญตอการจางงานระยะยาว เม่ือพนักงานอยูในองคการซ่ึงมีแนวโนมจะทํางานเปนทีมเปน
ระยะเวลานาน โดยพยายามพัฒนาทักษะและปรับปรุงความสามารถในการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรขององคการ การจางงานระยะยาวเปนปจจัยสําคัญท่ีใชอธิบายการประสบความสําเร็จของ
บริษัทขนาดใหญในญี่ปุน 
 ๑๓ .ผลประโยชน ส วนตั ว มีความสํ า คัญ น อยกว าผลประโยชน  ขององค การ 
(Subordination of individual interests to the common interest) ผลประโยชนขององคการ
ถือวาเปนประโยชนของทุกๆ คน หรือของทุกกลุมในองคการ ในขณะท่ีองคการยังดําเนินกิจการอยู
จะตองมีการกําหนดผลประโยชนเพ่ือใหเกิดความยุติธรรมระหวางองคการและสมาชิกภายในองคการ 
 ๑๔. ความสามัคคี (Sprit de corps) เปนความรูสึกรวมกันของสมาชิกภายในองคการท่ี
ชวยสนับสนุนการทํางานของสมาชิกในกลุม ในการออกแบบประยุกตของอํานาจหนาท่ีตามลําดับข้ัน
ภายในองคการ และสิทธิในการสั่งการ หรือการบริโภค และความรวมมือกัน ถือวาเปนสวนประกอบ
สําคัญในการท่ีทําใหองคการบรรลุผลสําเร็จและมีการพัฒนา ความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลสําเร็จ
ไดหากมีการติดตอกันระหวางผูบริหารและคนงาน โดยการติดตอเพ่ือแกไขปญหาในสถานการณท่ี
สําคัญ เพราะความสามัคคีคือพลัง เม่ือสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงก็จะทําใหองคการมีความแข็งแกรง 



๑๖ 

 

 การบ ริห ารจั ด การ  (Management administration) การบ ริห ารการ พั ฒ น า 
(development administration) แมกระท่ังการบริหารการบริการ (service administration) แต
ละคํามีความหมายคลายคลึงหรือใกลเคียงกันท่ีเห็นไดอยางชัดเจนมีอยางนอย ๓ สวนคือ 
 ๑) ลวนเปนแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐหรือหนวยงานของรัฐและ/หรือ 
เจาหนาท่ีของรัฐ นํามาใชในการปฏิบัติราชการเพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ 
 ๒) มีกระบวนการบริหารงานท่ีประกอบดวย ๓ ข้ันตอน คือ การคิด (thinking) หรือการ
วางแผน (planning) การดําเนินงาน(acting) และการประเมินผล (evaluating) 
 ๓) มีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางท่ีทําใหประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน รวมท้ังประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาและม่ันคงเพ่ิมข้ึน สําหรับสวนท่ีแตกตางกัน คือ
แตละคํามีจุดเนนตางกัน กลาวคือ การบริหารจัดการเนนเรื่องการนําแนวคิดการจัดการของ
ภาคเอกชนเขามาใชในการบริหารราชการ เชน การมุงหวังผลกําไร การแขงขัน ความรวดเร็ว 
การตลาด การประชาสัมพันธ การจูงใจดวยคาตอบแทน การลดข้ันตอน และการลดพิธีการ เปนตน 

 ๒.๑.๒ หนาท่ีของการจัดการ (Functions of Management) 
 การจัดการนั้นมีการกําหนดใหผูบริหารขององคการ จะตองทําหนาท่ีของการจัดการ ซ่ึง
ในตนศตวรรษท่ี ๒๐ Henri Fayol ชาวฝรั่งเศสเปนคนแรกท่ีไดเสนอไววาผูบริหารจะตองทําหนาท่ี ๕ 
ประการคือ การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การสั่งการ (Commanding) การ
ประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม (Controlling) ตอมาประมาณป ค.ศ. 1950 ตํารา
ทางดานการจัดการท่ีสวนมากอธิบายหนาท่ีของการจัดการท่ีผูบริหารตองดําเนินการ ๕ ประการ 
เชนเดียวกันประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การจัดคนเขา
ทํางาน (Staffing) การอํานวยการ(directing) และการควบคุม (Controlling) ปจจุบันวิชาการ
ทางดานการจัดการหรือวิทยาการจัดการสวนมากเห็นพองตองกันวา หนาท่ีของการจัดการท่ีผูบริหาร
จะตองทําประกอบดวยหนาท่ี ๔ ประการ คือ 
 ๑. การวางแผน (Planning) 
 ๒. การจัดองคการ (Organizing) 
 ๓. การนํา (Leading) 
 ๔. การควบคุม (Controlling) 

  การบริหาร หมายถึง การดําเนินงานตามลําดับข้ันอันประกอบดวยการวางแผน 
(Planning) การจั ด อ งค ก าร  (Organizing) ก าร อํ าน วยก าร  (Actuating) แล ะก ารค วบ คุ ม 
(Controlling) เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคโดยอาศัยคนและทรัพยากรอ่ืน 10

๑๑ โดยมีความสอดคลองกับ
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไววา การบริหาร หมายถึง การบริหารหรือการจัดการ คือ 
กระบวนการอยางหนึ่งภายในองคการซ่ึงมีลําดับการทํางานเปนข้ันตอน มีกลุมบุคคลเปนกลไกสําคัญ

                                                 
๑๑ธณจรส พูนสิทธ์ิ, การจัดการองคการและการบริหาร, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

สหธรรมิก, ๒๕๕๔), หนา ๒๐.  



๑๗ 

 

ในการบริหารงาน มีเงินทุน เครื่องจักร และวัสดุครุภัณฑตางๆ เปนองคประกอบดวย 11

๑๒ ไดกลาวโดย
สรุปไววา การบริหาร หมายถึง การใชศาสตรและศิลปนําเอาทรัพยากรบริหาร มาประกอบเปน
กระบวนการบริหาร ใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงทําใหมองเห็นลักษณะ
ของการบริหารไดดังนี้ การบริหารยอมมีวัตถุประสงค การบริหารอาศัยปจจัยบุคคลเปนสําคัญ การ
บริหารตองใชทรัพยากรการบริหารตองใชทรัพยากรการบริหารเปนองคประกอบพ้ืนฐานการบริหารมี
ลักษณะการดําเนินการท่ีเปนกระบวนการ การบริหารเปนการดําเนินงานรวมกันของกลุมคน การ
บริหารอาศัยความรวมมือรวมใจของบุคคลและของกลุมคน และการบริหารมีลักษณะเปนการรวมมือ
ดําเนินการอยางมีเหตุผล12

๑๓ 
การบริหารเปนวิธีการทําใหงานสําเร็จโดยอาศัยผู อ่ืน (Getting thing do through 

other people) และกลาววาหนาท่ีของผูบริหารเปนกรอบในการพิจารณาของผูบริหารใหสําเร็จ มี ๕ 
ประการ ตามคํายอภาษาอังกฤษวา “POSDC” ดังนี้ คือ13

๑๔ 
๑. P คือ planning หมายถึง การวางแผนเปนการกําหนดแนวทางดําเนินงาน เพ่ือ

ความสําเร็จท่ีจะตามมาในอนาคต ผูบริหารท่ีดีตองมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลเพ่ือกําหนดทิศทางของ
องคกร 

๒. O คือ organizing หมายถึง การจัดองคกร เปนการกําหนดโครงสรางความสัมพันธ
ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองคกร มีการแบงงานกันทําและกระจายอํานาจ 

๓. S คือ staffing หมายถึง งานบุคลากร เปนการสรรหาบุคลากรใหม การพัฒนา
บุคลากรและการใชคนใหเหมาะสมกับงาน 

๔. D คือ directing หมายถึง การอํานวยการ เปนการสื่อสารเพ่ือใหเกิดการดําเนินการ
ตามแผน ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดี และตองมีภาวะผูนํา 

๕. C คือ controlling หมายถึง การกํากับดูแล เปนการควบคุมคุณภาพของการ
ปฏิบตัิงานภายในองคกร รวมท้ังกระบวนการแกปญหาภายในองคกร 

สมาคมผูบริหารการศึกษาแหงสหรัฐอเมริกา (American Association of School 
Administration) เสนอแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารไว ๕ ประการ คือ14

๑๕ 
๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผน หรือ โครงการสําหรับการปฏิบัติงาน

ในอนาคตใหตรงเปาหมายท่ีตองการ โดยกําหนดงานท่ีจะทําวิธีการ และวัตถุประสงคของงานนั้นๆ ๒. 
การแสวงหา และกําหนดตัวบุคคลและอุปกรณ (Allocation) หมายถึง การแสวงหากําหนดตัวบุคคล 

                                                 
๑๒ธีรวุฒิ บุญยโสภณ และวีระพงษ เฉลิมจิระรัตน , องคการและการจัดการ, พิมพครั้งท่ี ๒ , 

(กรุงเทพมหานคร : อักษรปริทรรศน, ๒๕๕๐), หนา ๑๒.  
๑๓สมพงษ เกษมสิน, การบริหาร, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพไพบูลย สําราญภูติ, 

๒๕๕๔),  หนา ๓.  
๑๔พระธรรม โกศาจารย  (ป ระยู ร  ธมมฺ จิ ตฺ โต ), พุ ทธวิธี ในการบ ริหาร, พิ มพ ครั้ ง ท่ี  ๔ . 

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒) หนา ๓ – ๕. 
๑๕ธีระรัตน กิจจารักษ, เอกสารคําสอนวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : คณะครุศาสตร 

สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ, ๒๕๔๒), หนา ๖๗. 



๑๘ 

 

และวัสดุทุกชนิดท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานตามแผน เพ่ือใหงานนั้นสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. การเสริมกําลังบํารุง (Stimulation) หมายถึง การบํารุงขวัญ กระตุน และสงเสริมให
บุคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหผลงานดีท้ังปริมาณและคุณภาพ 

๔. การประสานงาน (Co-ordination) หมายถึง การจัดใหผูแทนของหนวยงานยอยทุก
หนวยงานพบปะปรึกษาหารือกัน เพ่ือใหมีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือทราบเรื่องการปฏิบัติงาน
ของผูอ่ืน และเพ่ือใหงานสัมพันธไมขัดแยงกัน โดยยึดเปาหมายขององคการเปนหลัก 

๕. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะให
ทราบผลการปฏิบัติงาน และปญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือหาแนวทางแกไขทุกระยะและประเมินผลข้ันสุดทาย 
เพ่ือทราบผลการปฏิบัติงาน และปญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือหาแนวทางแกไขทุกระยะและประเมินผลข้ัน
สุดทาย เพ่ือเปรียบเทียบผลงานกับ ผลท่ีควรจะไดตามเปาหมายท่ีตั้งไวตั้งแตตน เพ่ือวางแผนใหม
สําหรับการปฏิบัติในอนาคต ในทางเดียวกัน มีนักวิชาการอีกหนึ่งทาน ไดกลาวถึงแนวคิดเก่ียวกับการ
บริหารไววา การบริหารมีลักษณะเปนท้ังศาสตรและศิลปะ กลาวคือ การบริหารจัดการเปนศาสตร
สาขาหนึ่ง ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป เพราะมีองคประกอบของความรู (knowledge) มีหลักเกณฑ 
(Principle) และทฤษฎี (Theory) ท่ีเกิดจากการศึกษาคนควาเชิงวิทยาศาสตร เปนศาสตรทางสังคม
ซ่ึงอยูกลุมเดียวกันกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร สวนในทางปฏิบัตินั้นจะข้ึนอยูกับ
ความสามารถ ประสบการณ และทักษะของผูบริหารแตละคนท่ีจะนําความรู หลักการและทฤษฎีไป
ปรับหรือประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณและสิ่งแวดลอมได ซ่ึงเปนเรื่องศิลปะ ดังนั้น นัก
บริหารท่ีเกงตองมีศาสตรและศิลปะ 1 5

๑๖ มีนักวิชาการอีกทานไดกลาวถึง การบริหารเปนการจัดการ
อยางมีระเบียบแบบแผนเก่ียวกับ การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด และทําใหงานดําเนินไป
อยางราบรื่น บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวดวยความรวมมือของกลุมบุคคล และยังเสนอวา “การ
บริหาร” และ “การจัดการ” นั้นบางครั้งอาจใหแทนกันไดเนื่องจากเปนกิจกรรมท่ีหวังผลข้ันสุดทาย
อยางเดียวกัน คือความสําเร็จของงาน “การบริหาร” ใชมากในการบริหารรัฐกิจ สวน “การจัดการ” 
ใหมากในทางธุรกิจ หรืออาจกลาววา “การบริหาร” มุงเนนท่ีการกําหนดนโยบายและการวางแผน 
สวน “การจัดการ” เปนการนําเอานโยบายและแผนไปดําเนินใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว16

๑๗ 
การบริหารและการจัดการ 17

๑๘ มีความหมายไมแตกตางกัน (There is No Distinction 
Between The Management and Administration) เปนความหมายท่ีเปนท่ียอมรับกันในสมัย
ปจจุบัน แตความนิยมในการนําไปใชงานจะมีความแตกตางกัน โดยคําวาการจัดการจะใชในหนาท่ีการ
บริหารระดับสูงในดานกําหนดนโยบาย การวางแผน การจัดองคการ การจัดบุคคลเขาทํางาน การ
สั่งงาน และการควบคุมในองคการธุรกิจ สวนคําวา การบริหารจะใชในหนาท่ีเชนเดียวกับการจัดการ
แตใชในองคการรัฐบาล แตอยางไรก็ตามคําสองคํานี้มักจะใชแทนท่ีกันและกัน การจัดการโดยท่ัวไปใน
                                                 

   ๑๖เดน ชะเนติยัง, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., ๒๕๓๓), หนา ๕๒  
๑๗ทองหลอ  เดชไทย, หนวยท่ี  ๑ แนวคิดเกี่ ยวกับการบริหารสาธารณสุข , (นนทบุรี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕), หนา ๕.  
๑๘เอกวิทย มณีธร, ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการบริหาร/การจัดการ, (กรุงเทพมหานคร :   บาน

หนังสือโกสินทร, ๒๕๔๒), หนา ๕. 



๑๙ 

 

ปจจุบัน มักจัดระบบแนวความคิด เปนสองแนว คือ เปนวิทยาศาสตรหรือเปนศิลปะ (Management 
: Science or Art) การจัดการโดยท่ัวๆ ไป จะมีลักษณะเปนกระบวนวิธี หรือเปนการกําหนดข้ันตอน
ในการปฏิบัติงาน หรือเปนลําดับรายการในการจัดการ ซ่ึงในการจัดการนั้น จะตองมีลําดับรายการ
กอนหลังวาจะตองทําสิ่งใดกอน และตอๆ ไป จะทําอะไร ซ่ึงจัดวา เปนหลักเกณฑวิธีการทาง
วิทยาศาสตร (Scientific Management) กระบวนการจัดการจะกําหนดขอบเขต และหนาท่ีตาม
ข้ันตอนตางๆ ไวอยางชัดเจนมีนักวิชาการดานการบริหารจัดการไดกลาวไววา 18

๑๙ การจัดการเปนท้ัง
ศาสตรและศิลปะดวยเหตุผลตอไปนี้ คือ 

การท่ีกลาววา การจัดการเปนศาสตร หรือวิทยาศาสตร (Management is Science) ก็
เพราะองคความรู (Body of Knowledge) ท่ีไดมามีลักษณะเปนระบบและหลักการตางๆ ไดผาน
กระบวนการศึกษาอยางตอเนื่องจากผูจัดการ และนักวิจัยจํานวนมาก และความรูเหลานี้ยังไดมี
การศึกษาพัฒนาปรับปรุงจากหลักฐานการสังเกต และการทดลองอยูเรื่อยมา แตอยางไรก็ตามความรู
ท่ีไดมาไมไดมีลักษณะเท่ียงตรงเหมือนกับวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ เชน เคมี ฟสิกสและการท่ีกลาววา การ
จัดการเปนศิลปะดวยนั้น (Management is Also an Art) เนื่องมาจากการจัดการเปนวิธีการนํา
ความรูท่ีผูเชี่ยวชาญศึกษาไปประยุกตใหองคการบรรลุผลดังท่ีปรารถนา จนมีผูกลาววา การจัดการ
เปนศิลปะของศิลปะ (Management is The Art of Art) ก็เพราะการจัดการจะตองใชเทคนิค วิธีการ
จัดองคการและนําความสามารถพิเศษของสมาชิกในองคการ มาใชใหเกิดประโยชนแกองคการ ดังนั้น 
ผูจัดการจึงไดรับสมญานามวานักศิลปะ (Artist) เพราะจะเปนผูนําความรูท่ีไดรับจากศาสตรของการ
จัดการมาดําเนินการจัดการทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรวัตถุเพ่ือใหเอ้ืออํานวยประโยชนตอ
องคการใหมากท่ีสุดพัฒนาการของศาสตร ทางดานการบริหารจัดการ จึงเปนการรวบรวมความรู
เก่ียวกับหลักการของการบริหารจัดการ และวิธีการประยุกตความรูเหลานี้ มาใชกับองคการลักษณะ
ตางๆ ในการนําหลักการบางหลักการไปประยุกตใชอาจไมเกิดผลดังท่ีปรารถนา ท้ังนี้เนื่องจากเหตุผล
ท่ีสําคัญท่ีวาการบริหารจัดการเปนงานท่ีเก่ียวของกับมนุษย มนุษยมีความซับซอนและแปรเปลี่ยนไป
ตามสภาพแวดลอมท่ีตนอยู จึงเปนการยากยิ่งท่ีจะทํานายพฤติกรรมมนุษยไดอยางเท่ียงตรง จึงจําเปน
ท่ีจะตองทําการฝกปฏิบัติอยางตอเนื่องเก่ียวกับหลักการบริหารจัดการนั้นๆ เพ่ือใหไดซ่ึงวิธีการและ
เทคนิคตางๆ ท่ีคนพบระหวางขณะท่ีดําเนินการปฏิบัติ ผูจัดการท่ีมีความรูเก่ียวกับศาสตรของการ
บริหารจัดการ จึงจําเปนตองมีศิลปะในการประยุกตความรูเหลานี้ กลาวในลักษณะงายๆ ก็คือ
วิทยาศาสตรสอนใหเรามีความรู มีวิชาการ แตศิลปะสอนวิธีการปฏิบัตินั่นเอง 

ฉะนั้น วิทยาศาสตรและศิลปะ จึงเปนสิ่งท่ีประกอบซ่ึงกันและกัน ใหเกิดภาพท่ีสมบูรณ
ข้ึนเปรียบเหมือนเหรียญท่ีมีดานหัวและกอย ตองมีความสมดุลระหวางดาน ๒ ดาน จึงจะทําใหงาน
นั้นประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง ดังนั้น บุคคลท่ีมีความรูทางดานการจัดการ และมีความสามารถ ใน
การจัดการจะเปนบุคคลท่ีนําใหองคการ ดําเนินไปในทิศทางท่ีประสบความสําเร็จสูงสุด ผูจัดการท่ี
ประสบความสําเร็จ จึงตองเปนท้ังนักวิทยาศาสตร และนักศิลปะท่ีเปนนักวิทยาศาสตร ก็เพราะมี
ความรูและพัฒนาความรูใหมๆ หลักการตางๆ อยูเสมอ และท่ีเปนนักศิลปะก็เพราะจะตองรูจัก

                                                 
๑๙พยอม วงศสารศรี, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสานักพิมพสุภา, ๒๕๕๑), 

หนา ๓๕-๓๖. 



๒๐ 

 

ประยุกตความรูท่ีไดมาแกปญหาในการจัดการบุคคล วัสดุ เครื่องจักร วิธีดําเนินการและการเงินใน
องคการใหดําเนินไปไดดวยด ี

นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการทานอ่ืนๆ แสดงทัศนะในทํานองเดียวกันนี้ เชนมีนักวิชาการ
ทานหนึ่งไดกลาวสรุปไววา การบริหารจัดการนั้น เปนท้ังศาสตรและศิลป กลาวคือ ศาสตรนั้นตองรู 
(To Know) ในเนื้อหาทางการบริหารจัดการ สวนศิลปเปนการนําความรูไปปฏิบัติหรือทํา (To Do) 
ดังนั้น การจัดการจึงเปนท้ังสองอยางคูกัน ผูบริหารจัดการท่ีประสบความสําเร็จ จึงมักเปนผูท่ีมีท้ัง
ศาสตรและศิลปะ ในการบริหารจัดการอยูในตัวเอง ซ่ึงจะเห็นวานักวิชาการชาวไทยสวนใหญจะ
ประยุกตแนวความคิดท้ังสองแนวเขาดวยกัน โดยมีนําเสนอความคิดเห็นเปนประเด็นใหเห็น ไดอยาง
เดนชัด ดังเชนท่ี นักวิชาการไดแสดงทัศนะไว ไดแก19

๒๐ 
๑. แตกอนถือวา การจัดการใหไดรับผลสําเร็จนั้น เปนศิลปะ หรือ ศิลป (Art)          

ในปจจุบันการจัดการท่ีจะใหไดรับความสําเร็จนั้น จะเปนศิลปะการใชความสามารถหรือทักษะในการ
ดําเนินงานใหไดรับความสําเร็จมากกวาอยางอ่ืนๆ 

๒. ในเชิงศิลปนี้ถือวา การจัดการจะสําเร็จหรือไมแคไหนข้ึนอยูกับความสามารถและ
ทักษะในการจัดการของผูจักการเปนสําคัญ 

๓. ตอมาเรื่องของการจัดการนั้น ไดมีการศึกษาอยางมีระบบ และไดมีการคิดคน
หลักการตางๆในการจัดการ และมีความจําเปนในการปรับปรุงหลักการ ใหสอดคลองกับความรูใหมๆ 
การจัดการจึงการเปนศาสตร (Science) หรือวิทยาการหรือเทคโนโลยี (Technology) สาขาหนึ่ง 

๔. ในปจจุบันนี้เปนการจัดการศาสตรท่ีมีความกาวหนา มีการคิดคน มีการวิจัยและ
การพัฒนาไปอยางกวางไกลมาก 

๕. แตอยางไรก็ตามทุกวันนี้มีการยอมรับอยูวา แมวาการจัดการหรือการบริหารนั้น
เปนศาสตรสาขาหนึ่งซ่ึงมีการศึกษากันอยางเปนระบบก็ตามและผูซ่ึงไดรับความสําเร็จในการจัดการ
หรือการบริหารนั้นตองอาศัยศิลปะอยูมาก สมัยกอนยอมรับวาเปนศิลปเพราะเรื่องความสามารถสวน
บุคคล สมัยนี้ถือวาเปนศิลปเพราะเปนเรื่องของความสามารถ และทักษะในการดําเนินงานมากกวา
อยางอ่ืน ขณะเดียวกันปจจุบันยอมรับวาเปนศาสตรดวยเพราะสามารถศึกษาไดอยางมีระบบและมี
การคิดคนเปนหลักตางๆ และนําไปปฏิบัติไดผล 
 ปจจุบันนี้มีทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการเกิดข้ึนจํานวนมาก ซ่ึงโดยมากแลวไดตอ
ยอดมาจากการศึกษาแนวทางของนักบริหารในอดีตของยุคอุตสาหกรรมในยุโรป บุคคลผูไดรับการยก
ยองวาเปนบิดาแห งการบริหาร ไดแก  เฟรเดอริค เท เลอร  (Frederick W. Taylor) วิศวกร
เครื่องจักรกลชาวอเมริกัน มีชีวิตอยูชวงป ค.ศ. ๑๘๕๖ – ๑๙๑๕ เขาเขียนหนังสือชื่อ หลักการของ
การจัดการแบบวิทยาศาสตร (The Principles of Scientific Management) ตีพิมพในป ค.ศ. 
๑๙๑๑ และไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง ดวยหลักการบริหารของเขาสรุปไดมี ๔ ประการ20

๒๑ ดังนี้ 

                                                 
๒๐บรรยงค โตจินดา, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทรวมสาสน จํากัด, 

๒๕๔๒), หนา ๒๕. 
๒๑Alan C. Filley and Robert J. House, Managerial Process and Organization Behavior, 

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



๒๑ 

 

 ๑. ตองคิดคนวิธีท่ีดีท่ีสุด (The best way) สําหรับงานท่ีจะทําแตละอยาง เชน ทํา
อยางไรจึงจะผลิตชิ้นงานใหเสร็จไดโดยเร็วท่ีสุด ดวยการจับเวลา เปนตน  
 ๒. มีการคัดเลือกและพัฒนาคนงานเพ่ือจัดสรรคนใหเหมาะกับงาน (Put the right 
man on the right job)  
 ๓. ใหมีการพิจารณาอยางรอบคอบเก่ียวกับวิธีการทํางาน ข้ันตอนการทํางาน การ
เคลื่อนไหวของคนงาน เปนตน 
 ๔. มีการประสานงานใกลชิดระหวางผูบริหารและคนงาน 

เปาหมายของการจัดการแบบวิทยาศาสตรก็คือการเพ่ิมประสิทธิภาพสูงสุดของการทํางาน 
จึงไดเสนอใหคนหาวิถีทางท่ีดีท่ีสุดซ่ึงจะทําใหผลผลิตสูงข้ึนไดโดยใชหลักการเหตุผลทางวิทยาศาสตร 
นอกจากนั้นยังเนนการจัดการในลักษณะท่ีเปนอาชีพ การออกแบบกระบวนการทํางาน ศึกษาเรื่อง
เวลา และการเคลื่อนไหวในการทํางาน การใชสิ่งจูงใจตางๆ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตโดย
พยายามลดตนทุนและเพ่ิมกําไร รวมถึงเพ่ิมคาจางใหคนงานท่ีสามารถเพ่ิมผลผลิตใหสูงข้ึน โดยถือ
หลักของการใหคาตอบแทนท่ีเหมาะสม 

สรุปวา การบริหารหรือการจัดการ คือ กระบวนการอยางหนึ่งภายในองคการซ่ึงมีลําดับ
การทํางานเปนข้ันตอน มีกลุมบุคคลเปนกลไกสําคัญในการบริหารงาน มีเงินทุน เครื่องจักร และวัสดุ
ครุภัณฑตางๆ การบริหาร หมายถึง การใชศาสตรและศิลปนําเอาทรัพยากรบริหาร มาประกอบเปน
กระบวนการบริหาร ใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารยอมมี
วัตถุประสงค การบริหารอาศัยปจจัยบุคคลเปนสําคัญ การบริหารตองใชทรัพยากรการบริหารตองใช
ทรัพยากรการบริหารเปนองคประกอบพ้ืนฐานการบริหารมีลักษณะการดําเนินการท่ีเปนกระบวนการ 
การบริหารเปนการดําเนินงานรวมกันของกลุมคน การบริหารอาศัยความรวมมือรวมใจของบุคคลและ
ของกลุมคน และการบริหารมีลักษณะเปนการรวมมือดําเนินการอยางมีเหตุผล 

จากการศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการ จะเห็นไดวา การบริหารจัดการเปนงานท่ี
เก่ียวของกับมนุษย มนุษยมีความซับซอนและแปรเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอมท่ีตนอยู จึงเปนการ
ยากยิ่งท่ีจะทํานายพฤติกรรมมนุษยไดอยางเท่ียงตรง จึงจําเปนท่ีจะตองทําการฝกปฏิบัติอยางตอเนื่อง
เก่ียวกับหลักการบริหารจัดการนั้นๆ เพ่ือใหไดซ่ึงวิธีการและเทคนิคตางๆ ท่ีคนพบระหวางขณะท่ี
ดําเนินการปฏิบัติ ผูจัดการท่ีมีความรูเก่ียวกับศาสตรของการบริหารจัดการ จึงจําเปนตองมีศิลปะใน
การประยุกตความรูเหลานี้ โดยสามารถสรุปไดดังตารางท่ี ๒.๑ ดังนี ้
ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคดิหลัก 

การบริหารกับการจัดการ , (ออนไลน ), 
(๒๕๕๙). 

คํ า ว า  “ ก า รบ ริ ห า ร ”  นั้ น  น อ ก จ าก ใช คํ า
ภาษาอังกฤษวา “ Administration” ยังมีคําอีกคํา
หนึ่งท่ีใชแทนกันได คือ คําวา “Management” ซ่ึง
เปนคําท่ีมีความหมายเหมือนกันแตทางวิชาการจะ
เลือกใชคําวา “Administration” ก็ดวยเหตุผล ๒ 
ประการ คือ เหตุผลประการแรก เม่ือไมตองการใช



๒๒ 

 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคดิหลัก 

คําวา “ผูจัดการ” ซ่ึงมีความหมายแคบจํากัดลงไป
วาเปนผูบริหารงานขององคการแหงใดแหงหนึ่ง 
หรือหนวยงานในหนวยงานหนึ่งเทานั้น ดังนั้น เม่ือ
พูดถึงการบริหารงานโดยท่ัวๆ ไป หรือการบริหาร
ราชการ จึงนิยมใชคําวา “Administration” 

สัมฤทธิ ์ทาเหล็กเจริญ, (๒๕๔๖, หนา ๑๐). 
 

การบริหาร (Administration) เปนการบริหาร
ขององคกรโดยไมคํานึงถึงผลกําไรแตตองทําทุก
วิถ ีทางให เป าหมายที ่วางไว บรรลุสํา เร ็จ  การ
บริหารมักใชกับการบริหารราชการหรือกิจการ
สาธารณะการจัดการ (Management) คือ การ
บริหารงานขององคกรโดยมุงหวังผลกําไรและ
บรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวเพ่ือความอยูรอด 

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 
(๒๕๔๙, หนา ๓). 
 

การบริหาร หมายถึง การทํางานใหสําเร็จโดยอาศัย
คนอ่ืน พุทธพจนท่ีเก่ียวเนื่องกับการบริหารกระจาย
อยูในพระไตรปฎก การศึกษาพุทธพจนเหลานั้นก็จะ
ทําใหทราบถึงพุทธวิธีบริหาร 



๒๓ 

 

ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ (ตอ) 
 

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

การบริหาร คือ การปกครอง (Government) 
การดูแลรักษาหมูคณะและการดําเนินงานหรือ
จัดการงาน (Management) กิจกรรมตางๆ ของ
หมูคณะ หรือองคการตางๆ ใหไดบรรลุผลสําเร็จ
ล ุล ว ง ต า ม น โ ย บ า ย แ ล ะ ว ัต ถ ุป ร ะ ส ง ค 
(Purpose/Objective) ขององคกรนั้นๆ ดวยดีมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

ธงชัย วงศชัยสุวรรณ, (๒๕๔๐, หนา ๓-๔). 
 

การจ ัด ก าร เป น งาน ด านสมอ ง  ใช ค ว ามค ิด 
ปฏิภาณ และการตัดสินใจ เพื่อสรางเงื่อนไขและ
รักษาไวซึ ่งเงื ่อนไขสําหรับการบรรลุเปาหมาย
ของกลุม 

ประธาน คงฤทธิ์ศึกษากร, (๒๕๓๙, หนา 
๑๗). 

การจัดการในการบริหารหรือการทํางานเพ่ือใหการ
ทํางานเปนไปโดยราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค 

บรรจบ เนียมมณี, (๒๕๒๓). การบริหาร คือ กิจกรรมตางๆ ท่ีบุคคลตั้งแตสองข้ึน
ไปมาทํางานรวมมือกันดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายๆ อยางรวมกันโดย
ประกอบไปดวยสวนตางๆ 

Ernest Dale, (1993, p.4). 
 

การบริหารคือกระบวนการจัดองคการและการใช
ทรัพยากรตางๆ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด
ไวลวงหนา 

สมพงศ เกษมสิน, (๒๕๒๓). 
 

การบริห ารคือ ศิลปะในการทํ างาน  ให บรรลุ
เปาหมายรวมกับผูอ่ืน ภายในสภาพองคการนั้นๆ 
ทรัพยากรดานบุคคล จะเปนทรัพยากรหลักของ
องคการท่ีเขามารวมกันทํางานในองคการ ซ่ึงคน
เหล านี้  จะ เป น ผู ใช ท รัพ ย ากรด าน วัต ถุ อ่ื น ๆ 
เค รื่ อ งจั ก ร อุป ก รณ  วั ต ถุ ดิ บ  เ งิน ทุ น รวม ท้ั ง
ขอมูลสนเทศตางๆ  เพ่ือผลิตสินคาหรือบริการ
ออกจําหนาย และตอบสนองความพอใจใหกับสังคม 



๒๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ (ตอ) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน, (๒๕๔๕, หนา ๑๘-๑๙).  
 

ก า ร จั ด ก า ร ”  (Management) จ ะ เน น ก า ร
ปฏิบัติการใหเปนไปตามนโยบาย (แผนท่ีวางไว) ซ่ึง
นิ ย ม ใ ช ใ น ก า ร จั ด ก า ร ธุ ร กิ จ  (Business 
Management) สวนคําวา “ผูจัดการ” (Manager) 
จะหมายถึงบุคคลในองคกรซ่ึงทําหนาท่ีรับผิดชอบ
ตอกิจกรรมในการบรหิารทรัพยากร และกิจการงาน  

สุปรีชา กมลาศน, (๒๕๔๕, หนา ๒). 
 

POSDCORB : Planning (ก า ร ว า ง แ ผ น ) 
Organizing (การจัดองคการ ) Staffing (การจัด
บุคคลเขาทํางาน) Directing (การสั่งการหรืออา
น ว ย ก าร ) Coordinating (ก ารป ร ะส าน งาน ) 
Reporting (ก าร ร าย งาน ผ ล ก ารป ฏิ บั ติ ง าน ) 
Budgeting (การงบประมาณ) 

ทองหลอ เดชไทย, (๒๕๓๕, หนา ๕). 
 

การจัดการ ใชมากในทางธุรกิจ หรืออาจกลาววา 
การบริหาร มุงเนนท่ีการกําหนดนโยบายและการ
วางแผน สวนการจัดการเปนการนําเอานโยบายและ
แผนไปดําเนินใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว 

ธงชัย สันติวงษ, (๒๕๔๓, หนา ๔๗-๔๘). 
 

การบร ิห าร ที ่ม ีห ล ัก เกณ ฑ ซึ ่งม ีพื ้น ฐานอยู ใน
หลักการ (Principles) ท่ีสําคัญ ๔ ประการ 
๑. ตองมีการคิดคนและกําหนดวิธีท่ีดีท่ีสุด  
๒. ตองมีคัดเลือกและพัฒนาคนงาน  
๓. ดวยวิธีการพิจารณาอยางรอบคอบเก่ียวกับ
วิธีการทํางาน  
๔. การประสานรวมมือกันอยางใกลชิดระหวาง
ผูบริหาร และคนงาน  

Price, Alan, (2114, p 111). 
 

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



๒๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ (ตอ) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ, (๒๕๔๕, 
หนา ๖๘-๖๙). 
 

หลักการในการบริหารจัดการเปนสวนประกอบ
สําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ
บริหารจัดการ 

ธณจรส พูนสิทธิ์, (๒๕๔๑, หนา ๒๐) 
 

การบริหาร หมายถึง การดําเนินงานตามลําดับข้ัน
อันประกอบดวยการวางแผน (Planning) การจัด
องคการ (Organizing) การอํานวยการ (Actuating) 
และการควบ คุม  (Controlling) เพ่ื อ ให บ รรลุ
วัตถุประสงคโดยอาศัยคนและทรัพยากรอ่ืน 

สมพงษ เกษมสิน, (๒๕๑๔, หนา ๓). 
 

การบริห ารตอ งใชท รัพยากรการบริห ารเป น
องคประกอบพ้ืนฐานการบริหารมีลักษณะการ
ดําเนินการท่ีเปนกระบวนการ การบริหารเปนการ
ดําเนินงานรวมกันของกลุมคน การบริหารอาศัย
ความรวมมือรวมใจของบุคคลและของกลุมคน เปน
การรวมมือดําเนินการอยางมีเหตุผล 

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมมฺจิตฺโต),  
(๒๕๔๙) หนา ๓–๕). 
 

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

ธีระรัตน กิจจารักษ, (๒๕๔๒, หนา ๖๗). 
 

กระบวนการบริหารไว ๕ ประการ 
๑. การวางแผน (Planning)  
๒. การแสวงหา และกําหนดตัวบุคคลและอุปกรณ 
(Allocation) ๓ .  ก า ร เ ส ริ ม กํ า ลั ง บํ า รุ ง 
(Stimulation) ๔ .  ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น  (Co-
ordination) ๕. การประเมินผล (Evaluation)  

เดน ชะเนติยัง, (๒๕๓๓, หนา ๕๒) . 
 

ทักษะของผูบริหารแตละคนท่ีจะนําความรู หลักการ
และทฤษฎีไปปรับหรือประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
สถานการณและสิ่งแวดลอมได ซ่ึงเปนเรื่องศิลปะ 
ดังนัน้ นักบริหารท่ีเกงตองมีศาสตรและศิลปะ 



๒๖ 

 

ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ (ตอ) 

ทองหลอ เดชไทย, (๒๕๓๕, หนา ๕).  
 

การบริหาร และการจัดการ นั้นบางครั้งอาจใหแทน
กันไดเนื่องจากเปนกิจกรรมท่ีหวังผลข้ันสุดทาย
อยางเดียวกัน  คือความสําเร็จของงาน  “การ
บริหาร” ใชมากในการบริหารรัฐกิจ สวน “การ
จัดการ” ใหมากในทางธุรกิจ หรืออาจกลาววา 
“การบริหาร” มุงเนนท่ีการกําหนดนโยบายและการ
วางแผน  ส วน  “การจัดการ” เปนการนํ าเอา
นโยบายและแผนไปดําเนินใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามท่ีกําหนดไว 

เอกวิทย มณีธร, (๒๕๔๒, หนา ๕). 
 

การบริหารและการจัดการมีความหมายไมแตกตาง
กัน  เปนความหมายท่ีเปน ท่ียอมรับกันในสมัย
ปจจุบัน แตความนิยมในการนําไปใชงานจะมีความ
แตกตางกัน โดยคําวาการจัดการจะใชในหนาท่ีการ
บริหารระดับสูงในดานกําหนดนโยบาย การวางแผน 
การจัดองคการ การจัดบุคคลเขาทํางาน การสั่งงาน 
และการควบคุมในองคการธุรกิจ สวนคําวา การ
บริหารจะใชในหนาท่ีเชนเดียวกับการจัดการแตใช
ในองคการรัฐบาล 

พยอม วงศสารศรี, (๒๕๕๑, หนา ๓๕-๓๖). 
 

หลักเกณฑวิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific 
Management) กระบวนการจัดการจะกําหนด
ขอบเขต และหนาท่ีตามข้ันตอนตางๆ ไวอยาง
ชดัเจน 

บรรยงค โตจินดา, (๒๕๔๒, หนา ๒๕). 
 

การบริหารจัดการนั้น  เปน ท้ังศาสตรและศิลป 
กลาวคือ ศาสตรนั้นตองรู (To Know) ในเนื้อหา
ทางการบริหารจัดการ สวนศิลปเปนการนําความรู
ไปปฏิบัติหรือทํา (To Do) 

  

  
 
 
 
 

๒.๒ ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการ 



๒๗ 
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๒๒ โดยกระบวนการตามความเห็นของนักบริหารท้ังหลายท่ีไดแยกไว
ถึง ๓๕ รายการ แลวนํามาวิเคราะหและประมวลกระบวนการบริหารใหม โดยแบงกระบวนการ
บริหารได ๗ ประการ คือ 
 ๑. การตัดสินใจส่ังการ (Decision-making) ซ่ึงเปนหวัใจของกระบวนการบริหารงาน การ
ตัดสินใจมีความจําเปนตอการบริหารงานในทุกองคการ ผูบริหารควรมีความเขาใจในความสําคัญของ
การตัดสินใจ และมีหลักการในการตัดสินใจไดอยางเหมาะสมและถูกตอง การตัดสินใจจึงเปนหนาท่ี
สําคัญของผูบริหารอยางหลีกเลี่ยงไมได การเลือกปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติ หรือการเลือกทาง
ดําเนินการท่ีเห็นวาดีท่ีสุดทางใดทางหนึ่ง จากทางเลือกหลายๆ ทาง เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ี
ตองการหรือการวินิจฉัยสั่งการ คือ การชั่งใจ ไตรตรองและตัดสินใจเลือกทางดําเนินงานท่ีเห็นวาดี
ท่ีสุดทางใดทางหนึ่งจากหลายๆ ทาง เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตองการ ในทางปฏิบัติการ
ตัดสินใจมักเก่ียวของกับปญหาท่ียุงยากสลับซับซอน และมีวิธีการแกปญหาใหวินิจฉัย มากกวาหนึ่ง
ทางเสมอ ดังนั้น จึงเปนหนาท่ีของผูวินิจฉัยปญหาวาจะเลือกสั่งการปฏิบัติ โดยวิธีใด จึงจะบรรลุ
เปาหมายอยางดีท่ีสุดและบังเกิดผลประโยชนสูงสุดแกองคการนั้น 
 การบริหาร เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับการคิดและการตัดสินใจ (Thought and Decision) ผูนํามี
ความเก่ียวของกันโดยตรงกับการวางแผน การวางแผนเกิดข้ึนในทุกระดับของการบริหารในองคการ
ทุกแหง การวางแผนเปนเรื่องท่ีจะตองกระทําอยางตอเนื่องกันตลอดเวลา ไมมีสิ้นสุดและมีการ
ปรับปรุงแผนท่ีไดกําหนดไวอยูเสมอ โดยใหแผนนั้นมีความยืดหยุนสามารถนาไปสูการปฏิบัติได การ
วางแผนเปนการคิดไปในอนาคตท่ียังไมเกิด โดยผูนําจะตองคาดคะเนสถานการณในอนาคตท้ังใน
ระยะใกล การวางแผนเปนเรื่องของการคาดการณลวงหนาและสิ่งท่ีตองการใหเกิดข้ึน ตองการให
เปนไปในอนาคต โดยพิจารณาสภาพแวดลอมตางๆ ในปจจุบัน และท่ีกําลังเกิดข้ึนในอนาคตท่ี
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ผูนําจะตองมีความสามารถในการวางแผนอยางครอบคลุมในทุกๆ ดาน เปนการ
วางแผนอยางเปนระบบ เปนความคิดในทางริเริ่ม สรางสรรค (Creative Thinking) และการคิดเชิง
วิเคราะห การใชวิจารณญาณ (Critical Thinking) โดยอาศัยความสามารถทางดานสติปญญาของผูนํา
แตละคน (Personal Intelligence) โดยผูนําแตละระดับ จะตองการวางแผนการทํางานเสมอ และ
แผนท่ีผูนําแตละคนกําหนดมีความแตกตางกันตามหนาท่ีความรับผิดชอบและบทบาทของผูนํานั้น ผล
ของการวางแผนจะทําใหหนวยงานประสบความสําเร็จ หรือลมเหลวได ผูบริหาร จึงควรตระหนักถึง
การวางแผนการกําหนดทิศทางนโยบายกอนเสมอ ตั้งแตเขามาดํารงตําแหนง โดยเฉพาะตําแหนง
สําคัญๆ เพราะผูรับผิดชอบตอความสําเร็จหรือลมเหลวขององคกร คือ ผูกําหนดกลยุทธ (Strategist) 
ไดแก ประธานบริษัท  (President) ประธานกรรมการ (Chairman ) ผูบริหารระดับสูง (Top 
executive) ความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคกรข้ึนอยูกับการวางแผนของผูนํา แผนการท่ี
กําหนดไวจะนาไปสูหนาท่ีอ่ืนๆ ทางการบริหารอยางสอดคลองตอเนื่องซ่ึงจะชวยใหองคกรประสบ
ความสําเร็จในท่ีสุด ผูบริหารแตละระดับมีการวางแผนและจะตองตัดสินใจท่ีแตกตางกันดังนี ้
 ๑. ผูบริหารระดับสูง มีหนาท่ีวางแผนท่ีเรียกวา แผนกลยุทธ (Strategic Plan) 

                                                 

 
๒๒วิโรจน สารรัตนะ , ผูบริหารโรงเรียนสามมิติการพัฒนาวิชาชีพ สูความเปนผูบริหารท่ีมี

ประสิทธิผล, (กรุงเทพมหานคร : ๒๕๔๙), หนา ๑๙.  



๒๘ 

 

 ๒. ผูบริหารระดับกลาง มีหนาท่ีในการวางแผนท่ีเรียกวา แผนสําหรับหนาท่ี  
 ๓. ผูบริหารระดับลาง มีหนาท่ีในการวางแผนท่ีเรียกวา แผนปฏิบัติการ  
 การบริหารและการตัดสินใจ จึงเปนเรื่องท่ีเก่ียวของสัมพันธกับผูบริหารในการทาหนาท่ี
ทางการบริหารและตัดสินใจในปญหาตางๆ 

การตัดสินใจขององคการข้ึนอยูกับบุคคลหลายฝาย เพราะไมสามารถตัดสินใจไดดวยบุคคล
เพียงคนเดียว บางครั้งมีความคิดเห็นแตกตางกันหลากหลาย ตองมีการรวมกันเพ่ิมการตัดสินใจท่ีเพ่ิม 
มากข้ึน การเลือกตัดสินใจอยางมีเหตุผล ไดแก การพิจารณาลําดับข้ันตอนของการตัดสินใจตาม 
กระบวนการตัดสินใจ การพิจารณาสภาพแวดลอม การตัดสินใจเนนท่ีประสิทธิภาพของการตัดสินใจ 
การรวมอํานาจการตัดสินใจเปนสิ่งท่ีอาจทําใหการตัดสินใจผิดพลาดไดงาย เพราะมีขอมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจนอยขาดความคิดเห็นจากบุคคลฝายตางๆ มีผลประโยชนมากมายเขามาเก่ียวของมีเปาหมาย
และคานิยมท่ีแตกตางกัน และความไมเห็นดวยทําใหเกิดความขัดแยงในผลประโยชน ดังนั้น ผูบริหาร
ควรทําความรวมมือกันในการตัดสินใจ เพ่ือใหผลประโยชนลงตัว การตัดสินใจท่ีดีควรดําเนินตาม
กระบวนการตัดสินใจดังกลาวขางตนเสมอดวยความระมัดระวัง แตในบางครั้งก็อาจมีปญหาจากการ
ตัดสินใจท่ีผิดพลาดอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้  

๑. การเบี่ยงเบนท่ีไมปรากฏออกมาให เห็น (Psychological biases) หมายถึง การ
เบี่ยงเบนผิดพลาดไป โดยท่ีไมมีเอกสารหรือตัวเลขยืนยันได  

๒. การตัดสินใจผิดเพราะไมสามารถควบคุมบางอยางได (Illusion of control) หมายถึง 
การท่ีคนเรามีความเชื่อวา ไมสามารถควบคุมไดวาอะไรจะเกิดข้ึน มีความเชื่อม่ันในตนเองวา คงไมทํา
อะไรผิดพลาด หรือคํานึงถึงแตในดานดีโดยไมไดนึกถึงความลมเหลวหรือความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนได 



๒๙ 

 

๓. ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน (Framing effect) หมายถึง การตัดสินใจผิดท่ีเกิดการเบี่ยงเบน
เพราะมีการกําหนดและคาดคะเนความสําเร็จและความลมเหลวออกมา จึงทําใหเกิดขอบเขตจํากัด
การตัดสินใจเพราะผลของความสําเร็จและความลมเหลวมีเทาๆ กัน  

๔. การเปลี่ยนแปลงในอนาคต (Discount the future) หมายถึง การประเมินทางเลือก
โดยใหความสําคัญกับผลท่ีจะเกิดในระยะสั้นเทานั้น การตัดสินใจมีความสําเร็จมีผลในระยะสั้น
มากกวาระยะยาว เพราะระยะยาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได  

๕. ขอจากัดดานเวลา (Time pressures) หมายถึง การมีเวลาในการตัดสินใจนอย เพราะ
ในภาวการณปจจุบันตองการความเรงดวนในการตอบสนองตอสิ่งแวดลอมอยางรวดเร็ว การตัดสินใจ
ท่ีมีคุณภาพในเวลาอันจํากัดเปนสิ่งท่ีทําไดยาก ผูบริหารควรมีการวางแผนในระยะยาวไวกอนลวงหนา
โดยเนนท่ีขอมูลปจจุบันท่ีมีอยู และการตัดสินใจโดยมีผูเชี่ยวชาญเขามาเก่ียวของใหคําแนะนํารวมท้ัง
พิจารณาถึงความเห็นท่ีแตกตางกัน ความขัดแยงกันท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
 ๖. การตัดสินใจโดยเนนท่ีความพอใจและการยอมรับของคนในองคการ(Social Realities) 
หมายถึง การตัดสินใจโดยกลุมหรือการตัดสินใจรวมกันของคนในองคกร(Decision making in 
groups) ซ่ึงทําใหการตัดสินใจถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคไดโดยเฉพาะวัตถุประสงคท่ีสําคัญๆ 
ตองการการตัดสินใจโดยบุคคลหลายฝายหรือกลุมคน ดังนั้น ผูบริหารจึงควรเขาใจวาจะตัดสินใจ
อยางไรและจะปรับปรุงการตัดสินใจอยางไรโดยใชกลุมเขามาชวยในการ 
 การตัดสินใจท่ีดีคือการสงเสริมใหเกิดการแสดงความคิดเห็นท่ีจะแกปญหา เทคนิคในการ
ใหมีความคิดริเริ่มมากท่ีสุด คือ การระดมสมอง (Brainstorming) หมายถึง การใหกลุมคนเหลานั้น
แสดงความคิดเห็นใหมากท่ีสุด เก่ียวกับปญหานั้นมากเทาท่ีจะทําได ในสภาพแวดลอมของการระดม
สมองควรจะมีสภาพท่ีไมเปนทางการ ไมมีวิกฤติกดดันโดยปลอยใหเปนไปอยางธรรมดาท่ีสุด แสดง
ความคิดเห็นอยางกวางๆ ใหไดปริมาณของความคิดมากๆ รวมกันระหวางบุคคลตางๆ หลีกเลี่ยงความ
ขัดแยงกันอันทําใหเกิดวิกฤติในท่ีประชุมหลีกเลี่ยงการวิพากษวิจารณ (avoid criticizing) ควรแสดง
ความคิดเห็นออกมา (exhaust ideas) และผสมผสานความคิดเห็นของแตละคนเขาดวยกัน 
(combine ideas) กระบวนการตัดสินใจถือเปนข้ันตอนหนึ่งอันนําไปสูการวางแผนทางการบริหาร
การตัดสินใจท่ีมีคุณภาพทําใหการบริหารในหนวยงานนั้นเจริญกาวหนา โดยผูตัดสินใจกระทําดวย
ความระมัดระวัง เพ่ือใหผลของการตัดสินใจเปนท่ียอมรับ และเปนไปไดมากท่ีสุด มีผลกระทบนอย
ท่ีสุดโดยคํานึงถึงทางเลือกตางๆ ท่ีนํามาวิเคราะหทางเลือกเพ่ือหาขอดีขอเสียของแตละทางเลือก
จนกระท่ังเลือดทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยอาศัยขอมูลเพียงพอและระยะเวลาในการตัดสินใจท่ีเพียงพอ 
ผูบริหารอาจใชเทคนิคในการตัดสินใจในเชิงปริมาณเขาชวยใหการตัดสินใจถูตองยิ่งข้ึน โดยการ
พิจารณาจากขอมูลตัวเลขตางๆ การคํานวณหาคาตัวเลขท่ีชี้บอกถึงการตัดสินใจไดเรียกวา วิธีการเชิง
ปริมาณ (Quantitative method) และปญหาบางอยางอาจเปนปญหาท่ีไมอาจวัดเปนตัวเลขได ผู
ตัดสินใจตองใชดุลยพินิจประกอบการตัดสินใจ รวมท้ังประสบการณในอดีตชวยใหการตัดสินใจเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒. การวางแผน (Planning) มีความสําคัญตอการบริหารทุกประการถาขาดการวางแผน
กิจกรรมนั้น จะไมสามารถดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ หนาท่ีทางการบริหารในการกําหนดจุดหมาย



๓๐ 

 

และการตัดสินใจ เลือกวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะใหบรรลุจุดหมายนั้น 22

๒๓ การกําหนดงานหรือวิธีการ
ปฏิบัติงานไวเปนการลวงหนา โดยเก่ียวกับการคาดการณ (Forecasting) การกําหนดวัตถุประสงค 
(Set Objective) การพัฒนากลวิธี (Develop strategies) ในการวางแผน ซ่ึงตองคํานึงถึงนโยบาย 
(Policy) เพ่ือใหแผนงานท่ีกําหนดข้ึนไวมีความสอดคลองตองกันในการดําเนินงาน23

๒๔ 
 การวางแผน หมายถึง ความพยายามอยางจริงจังของรัฐบาลท่ีจะเขาไปมีอิทธิพลในการ
กําหนดทิศทาง และควบคุมการเปลี่ยนแปลงของปจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีตองการ การวางแผนพัฒนาเปนความพยายามของรัฐบาลในการ
ดําเนินการเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกวัตถุประสงคตางๆ ท่ีเก่ียวกับสวนรวม การกําหนดเปาหมาย
เฉพาะอยางและการจัดเตรียมเคาโครงสําหรับการนําออกปฏิบัติ การประสานงาน การควบคุม 
ติดตามและการประเมินผลการดําเนินการพัฒนา การวางแนวทางปฏิบัติในอนาคตอยางมีหลักเกณฑ 
และเปนการใชความพยายามท่ีตอเนื่อง เพ่ือเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในการบรรลุจุดมุงหมายท่ีตั้ง
ไว การวางแนวทางปฏิบัติในอนาคตอยางมีหลักเกณฑ และมีการใชความพยายามท่ีตอเนื่อง เพ่ือเลือก
แนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในการบรรลุเปาหมาย24

๒๕ การตระเตรียมการเพ่ือการกระทําและเปนวิธีการเพ่ือ
นําไปสูเปาหมายสุดทาย ท้ังเปนกระบวนการบริหารงาน การกําหนดวัตถุประสงค การตัดสินใจใน
เรื่องการเงิน การจัดองคการ ความตองการทางดานกําลังคน กระบวนการของการทํางานและ
เครื่องใชตางๆ การวางแผนเปนกระบวนการทางดานบริการท่ีใชท้ังโดยรัฐบาลและองคกรเอกชน25

๒๖ 
  การวางแผนอยางมีหลักการและถูกตองตามหลักวิชาการ จะทําใหไดแผนงานท่ีมีความ
สมบูรณและสามารถนําไปปฏิบัติงานไดอยางสัมฤทธิผล ซ่ึงหลักการพ้ืนฐานของการวางแผนท่ีดีและมี
ประสิทธิผล เพ่ือบรรลุผลสําเร็จของการวางแผน ซ่ึงนักวิชาการหลายทานไดกลาวไว ดังนี้ หลักการ
พ้ืนฐานของการวางแผน มีองคประกอบท่ีสําคัญ ๓ ประการ คือ จุดมุงหมาย เครื่องมือหรือการกระทํา 
และคน โดยคนจะเปนผูกําหนดจุดมุงหมายและเครื่องมือหรือวิธีการ เพ่ือใหสามารถดําเนินงานให
บรรลุจุดมุงหมายได การตัดสินใจของคนจึงตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดยกอนท่ีจะตัดสินใจตองมีการ
พิจารณาทางเลือกตางๆ เทาท่ีมีเสียกอน แลวจึงเลือกทางเลือกท่ีมีความเปนไปได ภายใตสภาพการณ
และจุดมุงหมายท่ีตองการ ในการนี้จะตองมีการพิจารณาเปรียบเทียบถึงผลดีผลเสียของแตละหนทาง
เลือกเสียกอน แลวจึงเลือกหนทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ดวยเหตุนี้การวางแผนจึงมีลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี ้
   ๑) การวางแผนเก่ียวของกับการประยุกตใชความรูดานเทคนิควิชาการเพ่ือคนหาปญหา 
เครื่องมือและคาดคะเนถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการใชเครื่องมือ เพ่ือบรรลุจุดมุงหมายท่ีตองการ การ
วางแผนจึงเปนรากฐานทางวิชาการใหกับผูท่ีทําหนาท่ีทางดานการตัดสินใจไดเปนอยางด ี

                                                 

 ๒๓วิโรจน สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา, ๒๕๕๐, หนา ๑๑.  

 ๒๔พงษศักดิ์ ปญจพรผล, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฎนครปฐม, 
๒๕๕๒), หนา ๖๔-๗๒. 

๒๕จักรกฤษณ นรนิติผดุงการ, การบริหารงานพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียน สโตร, 

๒๕๕๒), หนา ๓๙.  
๒๖อนันต เกตุวงศ , การบริหารการพัฒนา , (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร, ๒๕๕๓), หนา ๒๒.  



๓๑ 

 

   ๒) การวางแผนมีลักษณะของความสมบูรณแบบในตัว กลาวคือ นักวางแผนจะพิจารณา
หนทางเลือกตางๆ เทาท่ีมี และผลท่ีจะเกิดข้ึนตามแตละหนทางเลือก กลาวอีกนัยหนึ่งนักวางแผน
จะตองพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางจุดมุงหมายกับหนทาง และผลท่ีจะเกิดข้ึนของแตละหนทาง 
 ๓) การวางแผนมีลักษณะเปนเครื่องมือเพ่ือการจัดการทรัพยากร คือ เปนเครื่องมือเพ่ือ
ชวยใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด ภายใตกรอบของความสมบูรณตามขอ 
๒ ขางตน26

๒๗ 
 ๓. การจัดองคการ (Organizing) คือ การกระทําใหเกิดความมีระเบียบในการปฏิบัติงาน 
การกําหนดอํานาจหนาท่ีและตําแหนงตางๆ อยางชัดเจน 
 ๔. การติดตอสื่อสาร (Communication) เปนกระบวนการสงขาวสาร คําสั่ง คําอธิบาย 
จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง จากหนวยงานหนึ่งไปยังอีกหนวยงานหนึ่ง ซ่ึงจะตองชัดเจนได
ใจความกอใหเกิดความเขาใจซ่ึงกันและกัน เปนการผานขาวสารขอมูลและความเขาใจ เพ่ือท่ีจะให
ผูใตบังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามท่ีตองการ 
 ๕. การใชอิทธิพลจูงใจกระตุนใหบุคลากรทํางาน (Influencing) ในหนวยงานทุกชนิด
จําเปนตองมีระบบควบคุมบังคับบัญชา เพ่ือใหกิจกรรมตางๆ ดําเนินไปอยางราบรื่นโดยการปฏิบัติ
ตามคําสั่ง รวมท้ังกระตุนใหผูนํางานปฏิบัติอยางเต็มท่ี การจูงใจเปนกระบวนการอยางหนึ่ง ท่ีชวย
กระตุนใหบุคคลประพฤติปฏิบัติในบางสิ่งบางอยางท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ การกระตุนท่ีวานี้ เรียกวา 
การจูงใจ ซ่ึงเรามักจะพูดกันวา บุคคลหนึ่งสามารถท่ีจะจูงใจบุคคลอีกผูหนึ่งไดนอกเหนือไปจากการ
สรางการจูงใจใหมีข้ึนในตนเอง การท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งถูกจูงใจแลวนั้น ก็หมายถึงบุคคลนั้นพรอมท่ี
จะประพฤติปฏิบัติบางสิ่งบางอยางออกมาใหเห็นได 
 ๖. การประสานงาน (Coordinating) เปนความรวมมือระหวางบุคคลตอบุคคลหรือ
หนวยงานตอหนวยงาน27

๒๘ มีการติดตอสัมพันธกันชวยเหลือกันในดานบุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ และมี
การประสานงานใหผูปฏิบัติงานทุกฝายมีความเขาใจในงาน เขามารวมทํางานกันอยางพรอมเพรียงกัน 
ขอตกลงท่ีสําคัญยิ่งของการประสานงาน คือ ความรวมมือ ซ่ึงเปนเรื่อง “จิตใจ” 
 ๗. การประเมินผล (Evaluation) คือ การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะอยางตอเนื่อง 
เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย การรายงานผลการปฏิบัติของ
หนวยงานใหแกผูบริหารและสมาชิกของหนวยงานไดทราบความเคลื่อนไหวของการเนินงานตลอดจน
การประชาสัมพันธ (Public Relation) แจงใหประชาชนทราบ ซ่ึงโดยท่ัวไปการรายงานจะหมายถึง 
วิธีการของสถาบันหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการใหขอมูลแกผูสนใจมาติดตอสอบถามผูบังคับบัญชา
ผูรวมงาน ความสําคัญของการรายงานนั้นจะตองตั้งอยูบนรากฐานของความเปนจริง 

                                                 
๒๗ประสิทธ์ิ ตงยิ่งศิริ, การวางแผนพัฒนาของไทย : สําเร็จการหรือลมเหลว, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๕๔), หนา ๒๕-๓๐.  

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



๓๒ 

 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารมีองคประกอบท่ีสําคัญ ๓ ประการ ไดแก การ
วางแผน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผล หากมีการนําไปปฏิบัติหรือดําเนินการแลว ยอมจะ
เปนปจจัยใหการบริหารงานบรรลุวัตถุประสงคได  
 แนวคิดหลักการและทฤษฎีการบริหารองคการ เปนแนวความคิดหรือความเชื่อท่ีเกิดข้ึน
อยางมีหลักเกณฑ มีการทดสอบและการสังเกตจนเปนท่ีแนใจ มีเหตุผลและสามารถนาไปประยุกต
และปฏิบัติได เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารงานในองคการ ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ
หนวยงานในองคการนั้นๆ 
ตารางท่ี ๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยการบริหารจัดการของเกรก 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคดิหลัก 

วิโรจน สารรัตนะ, (๒๕๔๙, หนา ๑๙). 
 

กระบวนการตามความเห็นของนักบริหารท้ังหลายท่ี
ไดแยกไวถึง ๓๕ รายการ แลวนํามาวิเคราะหและ
ประมวลกระบวนการบริหารใหม หนาท่ีทางการ
บริหารในการกําหนดจุดหมายและการตัดสินใจ 
เลือกวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะใหบรรลุจุดหมายนัน้ 

พงษศักดิ ์ปญจพรผล,  
(๒๕๕๒, หนา ๖๔-๗๒). 

การกําหนดงานหรือวิธีการปฏิบัติงานไวเปนการ
ลวงหนา โดยเก่ียวกับการคาดการณ (Forecasting) 
การกําหนดวัตถุประสงค (Set Objective) การ
พัฒนากลวิธี  ในการวางแผน  ซ่ึ งตองคํานึ งถึง
นโยบาย (Policy) เพ่ือใหแผนงานท่ีกําหนดข้ึนไวมี
ความสอดคลองตองกันในการดําเนินงาน 

ประภา พรอมมูล, (๒๕ค๓). ความพยายามอยางจริงจังของรัฐบาลท่ีจะเขาไปมี

อิทธิพลควบคุมการเปลี่ยนแปลงของปจจัยทาง

เศรษฐกิจ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดเพ่ือใหบรรล ุ

จักรกฤษณ นรนิติผดุงการ,  

(๒๕๕๒, หนา ๓๙). 

การวางแนวทางปฏิบัติในอนาคตอยางมีหลักเกณฑ 

และเปนการใชความพยายามท่ีตอเนื่อง เพ่ือเลือก

แนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในการบรรลุจุดมุงหมายท่ีต้ัง

ไว  การวางแนวทางปฏิ บั ติ ในอนาคตอย าง มี

หลักเกณฑ และมีการใชความพยายามท่ีตอเนื่อง 

เพ่ือเลือกแนวทางปฏิบัติในการบรรลุเปาหมาย 

อนันต เกตวุงศ, (๒๕๒๓, หนา ๒๒). การตระเตรียมการเพ่ือการกระทําและเปนวิธีการ

เพ่ือนําไปสูเปาหมายสุดทาย ท้ังเปนกระบวนการ

บริหารงาน การกําหนดวัตถุประสงค การตัดสินใจ

ในเรื่องการเงิน การจัดองคการ ความตองการ

ตารางท่ี ๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยการบริหารจัดการของเกรก (ตอ) 

 



๓๓ 

 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคดิหลัก 

ทางดานกําลังคน กระบวนการของการทํางานและ

เครื่องใชต างๆ  การวางแผนเปนกระบวนการ

ทางดานบริการท่ีใชท้ังโดยรัฐบาลและองคกรเอกชน 

ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ,  

(๒๕๓๔, หนา ๒๕-๓๐). 

การวางแผนมีลักษณะเปนเครื่องมือเพ่ือการจัดการ

ทรัพยากร คือ เปนเครื่องมือเพ่ือชวยใหการจัดสรร

ทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด 

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

ระหวางบุคคลตอบุคคลหรือหนวยงานตอหนวยงาน 

 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับกองทุนสัจจะออมทรัพย 

 ในสังคมปจจุบัน เงินเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาหมูบานถาไมมีเงินทุน ชาวบานก็
ยากท่ีจะทําอะไรได ดังนั้น การออมเงินทุน การสรางกองทุนสําหรับหมูบาน จึงจําเปนตองทํากัน เพ่ือ
นําเงินไปพัฒนาหมูบาน และแกไขปญหาความยากจน โดยการนําไปสงเสริมอาชีพและชวยเหลือดาน
สวัสดิการตางๆ 
 นอกจากนั้น การสรางแหลงเงินทุนข้ึนในหมูบาน ไมเพียงจะเปนแหลงกูยืมเงินไปประกอบ
อาชีพ มีการชวยเหลือสวัสดิการท่ีประกันความเจ็บไขไดปวย และการจัดตั้งรานคาชุมชนเทานั้น การมี
เงินทุนของหมูบาน ยังกอใหเกิดการรวบรวมกลุมรวบรวมสินคาจากชาวบาน เพ่ือนําไปขายในตลาด
หรือพอคาซ่ึงทําใหราคาสูงข้ึนกวาท่ีชาวบานตางคนตางขายกันเอง การออมทุนการมีแหลงเงินทุนของ
หมูบาน มีกระแสการเงินหมุนเวียนภายในหมูบาน คือ ความจําเปนอยางหนึ่งท่ีจะตองพัฒนาให
เกิดข้ึนในระบบท่ีชาวบานยังถูกอิทธิพลจากเศรษฐกิจ หรือการใชเงินตราครอบงําอยู 
 นักเศรษฐศาสตรสวนใหญ เชื่อวา การออมทุนเปนปจจัยท่ีสําคัญยิ่งในการเจริญทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจ ในยุคหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ นักเศรษฐศาสตรไดศึกษาบทบาท
ของทุนโดยละเอียดข้ึน ในเม่ือทุนเกิดจากการออมหรือการลดการบริโภคในปจจุบัน เพ่ือการผลิตท่ี
สูงข้ึนในอนาคต ทุนจึงเกิดข้ึนไดหลายลักษณะ เชน สินคาทุน (เครื่องจักร เครื่องยนต และสิ่งกอสราง
ท้ังหลาย) ทุนมนุษย (การศึกษาและการฝกอบรม) และทุนทางการเงิน (ทรัพยสินท่ีมีสภาพคลองหรือ
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม) 
 ๒.๓.๑ ความหมายของกองทุนสัจจะออมทรัพย 
 กองทุนหรือกลุมสัจจะออมทรัพยไดมีนักวิชาการหลายทานไดแสดงทัศนะไววา กลุมสัจจะ
ออมทรัพย หมายถึง กิจกรรมของประชาชนท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือชวยเหลือกันและกัน ดวยการประหยัดและ
ออมทรัพยรวมกัน ใครมีความเดือนรอนก็นําไปใชเม่ือจําเปน โดยคิดดอกเบี้ยตามความเหมาะสมท่ีตก



๓๔ 

 

ลงรวมกันของสมาชิกในกลุม 28

๒๙ หรือหมายถึง องคกรชุมชนประเภทหนึ่งท่ีคนในชุมชนเขามารวมกัน 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะสมทบทุนรวมกันโดยอาศัยหลักการของสหกรณเปนสําคัญ และแนวทาง
ดังกลาวเปนแนวทางหนึ่งท่ีทําใหคนในชุมชนมีแหลงเงินทุนเปนของตนเอง29

๓๐ 
 นอกจากนี้นักวิชาการบางคนยังไดเสนอแนวความคิดเก่ียวกับกลุมสัจจะออมทรัพยเพ่ือ
การผลิตไววา 30

๓๑กลุมสัจจะออมทรัพยเปนองคกรธุรกิจขนาดเล็กในระดับหมูบานหรือตําบล ซ่ึงจัดตั้ง
ข้ึน โดยกลุมชาวบานในทองถ่ินนั้นๆ เพ่ือสรางกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดย ใชเงิน
เปนเครื่องมือในการพัฒนา ซ่ึงสมาชิกภายในกลุมไดตกลงหรือใหสัจจะตอกันวาจะออมเงินอยาง
สมํ่าเสมอเปนประจําทุกเดือน โดยนําเงินนั้นมาฝากไวกับกลุม ท้ังนี้ก็เพ่ือเปนการสรางนิสัยในการออม
และนําเงินท่ีออมไวนั้นมาใชใหเกิดประโยชนดวยการใหสมาชิกกูไปใชเพ่ือการพัฒนาอาชีพ และ
แกปญหาความเดือดรอนทางการเงินของครอบครัว ตามลักษณะขางตนนี้จึงทําใหมีผูเรียกกลุมสัจจะ
ออมทรัพยในชื่อตางๆ เชน กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต กลุมสัจจะออมทรัพยธนาคารหมูบาน  
 อีกความหมายหนึ่งของกลุมสัจจะออมทรัพย คือ องคกรหรือกลุมคนมีวัตถุประสงค
รวมกันในการระดมเงินทุนดวยวิธีการออมทรัพยท่ีกระจัดกระจายในทองถ่ิน หรือแหลงชุมชนใหเขา
เปนกลุมกอนเพ่ือชวยเหลือกันระหวางสมาชิกในดานการลงทุนประกอบอาชีพ กิจกรรมตอเนื่องดาน
การผลิต การตลาดและอ่ืนๆ ดวยวิธีการประหยัด โดยมีการกําหนดกฎระเบียบขอตกลงของกลุม และ
มีคณะบุคคลท่ีผานการเลือกตั้งของสมาชิกเปนกรรมการ เพ่ือดําเนินงานกลุมใหถูกตองโดยอาศัย
หลักการดําเนินงานจากการยึดม่ันในคุณธรรม ๕ ประการ คือ ความซ่ือสัตย ความเสียสละ ความ
รับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และใหเกียรติกัน โดยสมาชิกจะไดรับประโยชนเทาเทียมกัน สมาชิก
กลุมจะมีการเรียนรูเก่ียวกับการจัดกิจกรรมเปนการปลูกฝงการมีสวนรวมในหมูบาน เคารพในความ
คิดเห็นของผูอ่ืนเกิดความรวมมือรวมใจกันในชุมชน 31

๓๒ โดยนําหลักธรรมเขามาอธิบายและเปลี่ยนจาก
ชื่อ “กลุมสัจจะออมทรัพยครบวงจรชีวิต” มาเปน “กลุมสัจจะสะสมทรัพยเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม
ครบวงจรชีวิต” ความแตกตางอยูท่ีพระสุบินเห็นวา คําวา “ออม” เวลาไปอธิบายแกชาวบานจะเอา
ธรรมะสอดแทรกไดยาก แตถาใชคําวา “สะสม” แลว สามารถยกตัวอยางจากแมลงผึ้งบาง หรือ จอม
ปลวกบางท่ีคอยๆ ออมน้ําหวานจากดอกไม จนไดเปนรังใหญ หรือมดปลวกท่ีคอยๆ คาบดินทีละนอย 

                                                 

 ๒๙กรมการพัฒนาชุมชน, งานของกรมการพัฒนาชุมชน ป ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : ๒๕๔๒),  หนา 
๒๕. 
  ๓๐อารีย เช้ือเมืองพาน, กลุมออมทรัพย : สถาบันการเงินเพ่ือพัฒนาชุมชน, วารสารแมโจปริทัศน,  
ปท่ี ๑ ฉบับท่ี ๒, (เชียงใหม : ๒๕๔๒), : ๘๒.  
 ๓๑ภราดร ปรีดาศักดิ์, บทบาทสหกรณการเกษตรและกลุมออมทรัพยท่ีมีตอตลาดเงินในชนบทไทย 
๒๕๓๙ รายงานฉบับสมบูรณโครงการตลาดการเงินในชนบทไทย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย, ๒๕๔๑), หนา ๒๓๗.  
 ๓๒กุศล บุณยมาลิก และประพันธ ภูสุดแสวง, ความเหมือนท่ีแตกตาง, วารสารไทย, วารสารพัฒนา
ชุมชน, ปท่ี ๒๐ ฉบับท่ี ๖๒ (๒๕๔๙), : ๗-๘.  



๓๕ 

 

มาสรางเปนจอมปลวกได และยังไปสอดคลองกับหลักท่ีวา “อยาหม่ินเงินนอย อยาคอยโชควาสนา” 
เปนตน32

๓๓ 
 สวนธรรมะในเรื่อง “สัจจะ” ในหลักธรรมไดกลาวถึงเรื่อง “สัจจะ” คือความจริง และ 
เปนความจริงท่ี “ใจ” ท่ีมีตอตนเอง ตอผูอ่ืน ไมวาจะตอหนาหรือลับหลัง นับวาเปนธรรมพ้ืนฐาน 
ความเปน “มนุษย” 
 คําทายท่ีวา “ทรัพย” นั้น โดยความเขาใจท่ัวไป ทรัพย คือ วัตถุสิ่งของท่ีมีมูลคา เปนเงิน
แต “ทรัพย” ซ่ึงรากศัพทมาจากภาษาบาลี มีความหมายวา “เครื่องปล้ืมใจ” ดังจะเห็นไดวาบางคน
ยอมทํางานบางอยางก็เพ่ือใหผูอ่ืนยกยอง บางคนเสียสละแมจะทําแบบปดทองหลังพระก็เพราะ มี
ความอ่ิมใจจากการให เปนตน ดังนั้น การออมทรัพย นั้น จึงมิใชการออม “เงิน” แตเพียงอยางเดียว 
แตเปนการออมความภาคภูมิใจ ออมบุญ ออมความดีงาม เปนตน 
 ในสวนคําวา “เพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต” นั้นมีเจตนามุงใหเห็นเปาหมายของ
กลุมวา กลุมท่ีตั้งข้ึนมามุงเนนการพัฒนาคุณธรรมเปนหลัก โดยมี “เงิน” เปนเครื่องมือ จึงเปน
คุณธรรมท่ีกินได ไมแยกสวนซ่ึงกอใหเกิดความสงสัย เชน คนดี การทําดี ยอมไดรับผลดี นอกจากนี้
กระบวนการของกลุมจะเชื่อมโยงกันครบวงจรชีวิต คือ เม่ือมีการออมกันมาถึงระดับหนึ่ง แลวเงิน ปน
ผลของกลุมจะสามารถนําไปชําระคาหุนของสมาชิก ๑ คนได ดังนั้น คนแกท่ีไมสามารถหาเลี้ยงชีพได
แลว ไมมีญาติพ่ีนองแลว ก็สามารถจะอยูในกลุมไดโดยอาศัยเงินปนผลท่ีไดตอนสิ้นป ออมกลับเขาไป
ในกลุมอีกได และคนแกคนนั้น ก็ยังไดรับการดูแลจากกลุม เม่ือเจ็บปวยก็มีคารักษาพยาบาล จนถึงวัน
ตาย ก็มีคนท่ีคอยชวยเหลือนั้นเอง 
 การจัดตั้งกลุมสัจจะออมทรัพย เปนแนวความคิดท่ีดัดแปลงผสมผสานระหวางแนวคิด
ของสหกรณการเกษตรเครดิตยูเนียน และสินเชื่อเพ่ือการเกษตร ซ่ึงสามารถแยกออกได ดังนี3้3

๓๔ 
 แนวความคิดท่ี ๑ เปนการรวมคนในหมูบานมาชวยเหลือกัน เพราะสภาพความเปนอยู
ชองคนในหมูบานนั้น คนจนก็อยูอยางนั้น และคนรวยก็รวยมากข้ึนเรื่อยๆ ทําอยางไรจึงจะใหคนรวย
ไดมีโอกาสชวยเหลือคนจน การรวมคนจึงควรเริ่มจากคนจนท่ีสุดแลวดึงคนฐานะดีมาชวย ดังนั้น
หมูบานท่ีมีฐานะยากจนหรือหมูบานท่ีคนจนมาก ยิ่งควรจะตั้งกลุมออมทรัพยเพ่ือยกฐานะคนยาก คน
จนเหลานั้นใหดีข้ึนแนวความคิดนี้จึงอยูบนพ้ืนฐานความเชื่อท่ีวา “จนเงินแตไมจนน้ําใจ” 
 แนวความคิดท่ี ๒ คนชนบทขาดแคลนเงินลงทุน เพราะการพัฒนาอาชีพท่ีจะใหเกิดผลดี
นั้น จะตองอาศัยวิชาการสมัยใหมเขาชวย การจัดหาพันธุพืช พันธสัตวดีๆ การใชปุยวิทยาศาสตร ยา
ปราบศัตรูพืช ตลอดจนบํารุงรักษา เปนสิ่งจําเปน คนจนในชนบทถูกปดลอมดวยวงจรแหง ความ
ยากจน จึงขาดแคลนเงินทุน การหาเงินเพ่ือมาลงทุนยังเปนสิ่งจําเปน แตเปนไปดวยความยากลําบาก
การกูเงินจากธนาคาร จากเพ่ือนฝูง พ่ีนอง นายทุน เปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมได แตตองเสียดอกเบี้ยใน
อัตราสูง หรือตองมีหลักทรัพยคํ้าประกัน คนจนไมสามารถหาหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูได การหันมา
ชวยกันเองโดยการรวมกลุมออมเงินแลวกูไปใชทําทุน นาจะเปนทางออกท่ีดีกวา 

                                                 

 ๓๓พระสุบิน ปณีโต, สัจจะออมทรัพย : ออมทุนสงัคม (พิมพคร้ังท่ี ๓), (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
ชุมชนทองถ่ินพัฒนา, ๒๕๕๔), หนา ๑๕. 
 ๓๔กรมพัฒนาชุมชน, กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลติ, (กรุงเทพมหานคร : ๒๕๔๑), หนา ๑๒. 



๓๖ 

 

 แนวความคิดท่ี ๓ การทํางานดวยความขยันอยางฉลาด เม่ือคนจนสามารถรวมกัน ออม
เงินจนมีทุนเปนของตนเองแลว ผูท่ีกูไปลงทุนในการประกอบอาชีพตองระลึกอยูเสมอวา เงินเหลานั้น
ไดมาจากเพ่ือนฝูง ญาติมิตร ท่ีใหน้ําใจ จึงควรนําไปใชแบบประหยัด เพระเทากับประหยัดท้ังเงิน
ตัวเอง ประหยัดท้ังเงินเพ่ือนฝูงท่ีกูเขามา ประหยัดในการลงทุนและทํางานดวยความขยันอยางฉลาด 
คือตองรูวาจะนําเงินท่ีกูยืมไปทําอะไร ทําแลวเกิดผลอยางไรเพราะฉะนั้นแนวความคิดนี้สรุปได คือ 
เม่ือนําเงินไปแลวตองลงทุนและเม่ือลงทุนแลวตองขยันเพ่ือใหไดทุนคืนและมีกําไรเปนรายได 
 แนวความคิดท่ี ๔ ลดตนทุนการกินอยูในครอบครัว เพราะกลุมสัจจะออมทรัพยมุงใหคน
ในหมูบานชวยเหลือกัน การลดตนทุนการกินอยูจึงเปนเรื่องจําเปนท่ีสมาชิกกลุมตองทําวิธีการของ
กลุมออมทรัพยฯ ในการลดตนทุนการกินอยูคือการจัดตั้ง “ศูนยสาธิตการตลาด” เพ่ือใหสมาชิกไดซ้ือ
ของราคาถูก มีคุณภาพดีมาใชในครอบครัว เพราะปจจุบันประชาชนในหมูบานถูกเอารัดเอาเปรียบ
มากโดยพอคา การจัดตั้งศูนยสาธิตการตลาดของกลุมสัจจะออมทรัพยจึงมีความจําเปน สินคา
ประเภทอาหารการกิน ปจจัยในการผลิตและเครื่องใชในการเกษตร เชน จอบ เสียม ปุย ตองจัดหามา
ขายเพ่ือลดตนทุนการกินอยูในครอบครัวแกสมาชิก เพราะถาสามารถลดตนทุนการกินอยูในครอบครัว
ได ก็จะมีเงินออมมากข้ึน เม่ือมีเงินออมมากข้ึนก็ใชเงินออมนั้นเปนทุนในการประกอบอาชีพไดมากข้ึน 

 สรุปไดวา กลุมสัจจะออมทรัพยเปนกิจกรรมของประชาชนท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือชวยเหลือกัน
และกัน ดวยการประหยัดและออมทรัพยรวมกัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะสมบททุนรวมกัน โดย
อาศัยหลักการของสหกรณเปนสําคัญ ท้ังนี้ก็เพ่ือเปนการสรางนิสัยในการออมและนําเงินท่ีออมไวนั้น
มาใชใหเกิดประโยชนดวยการใหสมาชิกกูไปใชเพ่ือการพัฒนาอาชีพ และแกปญหาความเดือดรอนทาง
การเงินของครอบครัว การดําเนินงานกลุมใหถูกตองโดยอาศัยหลักการดําเนินงานจากการยึดม่ันใน
คุณธรรม ๕ ประการ คือ ความซ่ือสัตย ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และให
เกียรติกัน โดยสมาชิกจะไดรับประโยชนเทาเทียมกัน สมาชิกกลุมจะมีการเรียนรูเก่ียวกับการ จัด
กิจกรรมเปนการปลูกฝงการมีสวนรวมในหมูบาน เคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืนเกิดความรวมมือ 
รวมใจกันในชุมชน นักวิชาการไดแสดงทัศนะเก่ียวกับแนวคิดในการจัดตั้งกลุมออมทรัพยไว คือ 
 ๑.ความรูสึกเปนเจาของ เปนการสรางความรูสึกเปนเจาของใหกับสมาชิกทุกคน ทําให
เกิดความรับผิดชอบและชวยกันดูแลเอาใจใสในการดําเนินงานของกลุม 
 ๒. การพ่ึงตนเอง ฝกนิสัยการประหยัดและอดออมโดยนําเอาคุณสมบัติพิเศษ ๓ ประการ
ของชาวชนบท คือ ความซ่ือสัตย ความทนอด และความอดทนมารวมกันในรูปกลุมทําใหมีการรวม
เงินทุนชุมชนเปนของตนเองไมตองพ่ึงพิงแหลงทุนจากภายนอกชุมชน 
 ๓. หลักคุณธรรม ใชการออมทรัพยเปนเครื่องมือในการพัฒนาตนเพ่ือใหคนมีคุณธรรม ๕ 
ประการ คือ ความซ่ือสัตย ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจกันและความไววางใจ
กัน34

๓๕ 

 

                                                 

 ๓๕สํานักงานกองทุนเพ่ือสังคม, กลุมสัจจะสะสมทรัพยจังหวัดจันทบุรี ชุดการจัดการทางสังคม, 
(กรุงเทพมหานคร : ๒๕๔๕) หนา ๗. 



๓๗ 

 

 ๒.๓.๒ วัตถุประสงคของกลุมสัจจะออมทรัพย 
 นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงวัตถุประสงคของกลุมสัจจะออมทรัพยไววา35

๓๖ 
  ๑. เพ่ือสงเสริมใหคนในชุมชนรูจักการเก็บออมรายไดท่ีหามาได 
  ๒. เพ่ือเปนแหลงเงินทุนใหแกคนในชุมชนในการนําไปประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับ
ฐานะทางเศรษฐกิจของตนเองใหดีข้ึน 
  ๓. เพ่ือเสริมสรางสวัสดิการตางๆ ใหกับคนในชุมชน 
  ๔. เพ่ือเสริมสรางใหเกิดความรักสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน 
 นักวิชาการไดใหทัศนะถึงวัตถุประสงคของกลุมสัจจะออมทรัพยไว คือ 
 ๑.เพ่ือพัฒนาคน โดยใชหลักการกลุมออมทรัพยเปนเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง
และเพ่ือนสมาชิกใหมีคุณธรรม ๕ ประการ 
 ๒. เพ่ีอพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยการระดมเงินออมจัดตั้งเปนกองทุน ทําใหชุมชนมี
แหลงเงินทุนในการกูยืมเงินไปประกอบอาชีพ และใชตามความจําเปนของครอบครัว รวมถึงเรียนรู
กิจกรรมเชิงธุรกิจท่ีสามารถเพ่ิมรายไดใหกับครอบครัว 
 ๓. เพ่ือพัฒนาสังคม โดยการปลูกฝงคุณธรรม ๕ ประการ ปลูกฝงวิถีประชาธิปไตย
กอใหเกิดความสามัคคี การชวยเหลือเอ้ืออาทรตอกัน ความรวมมือรวมใจ ความเปนอันหนึ่งเดียวกัน 
ความยุติธรรม ความเทาเทียมกันสมาชิก 
 ๒.๓.๓ หลักการของกลุมสัจจะออมทรัพย 
  กลุมสัจจะออมทรัพย เปนการรวมคนเพ่ือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน กลุมบุคคลท่ีจะมา
รวมกันดังกลาวจึงตองเปนคนท่ีรูจักกันดีอยูแลว และเนื่องจากกลุมสัจจะออมทรัพยเปนกลุมท่ี
ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องการเงิน ลําพังการรูจักกันเพียงอยางเดียวคงไมเพียงพอจึงจําเปนจะตองเขาใจ
ในหลักการของกลุมสัจจะออมทรัพยดวย คือ การพัฒนาคนใหมีคุณธรรม ๕ ประการ อันไดแก 
  ๑. ความซ่ือสัตย 
  ๒. ความเสียสละ 
  ๓. ความรับผิดชอบ 
  ๔. ความเห็นอกเห็นใจ และ 
  ๕. ใหเกียรติกัน 
 
 คุณธรรมท้ัง ๕ ประการ ดังกลาวนี้จะสงผลใหกลุมสัจจะออมทรัพยดํารงอยูไดอยางมี
ความคุณภาพ ซ่ึงจะสงผลไปสูการอยูอยางมีศักดิ์ศรี36

๓๗ 
 นอกจากหลักการท่ีกลาวมาแลว หลักการในการสงเสริมกลุมสัจจะออมทรัพยท่ีทําให
ประสบความสําเร็จ จนทําใหกลุมสัจจะออมทรัพยเขมแข็งและพ่ึงตนเองได คือ 
 ๑) การประสานวิธีคิด ๓ สถาบัน คือ ศาสนา ชุมชน ครอบครัว เขาดวยกัน 

                                                 

 ๓๖อารีย เช้ือเมืองพาน, กลุมออมทรัพย : สถาบันการเงินเพ่ือพัฒนาชุมชน, (เชียงใหม : ๒๕๔๒), 
หนา ๓๔. 
 ๓๗เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๕. 



๓๘ 

 

 ๒) การเจาะกลุมเปาหมายท่ีสําคัญในชุมชน คือ “วัด” กลุมทําบุญ ซ่ึงอนุมานไดวาเปน 
“คนดี” ในชุมชน การขยายเครือขายพระ 
 ๓) การเรียนรูจากการลงมือทําทันที กลาวคือ ตั้งกลุมแลวใหกูและออมในวันแรกเลย 
 ๔) การผูกเชื่อมโยง บุญ ใจ และเงินออมเขาดวยกันกับสัจจะ และกฎเกณฑประชาธิปไตย
ของกลุม 
 ๕) การปรับสราง “วิธีคิดใหม” ดวยการใหสวัสดิการแกปจเจก เพ่ือใหเกิดเปนกลุม      
ท่ีแข็งแรง ฝกฝนความเสียสละและควบคุมพฤติกรรมสมาชิกรวมกัน 
 ๖) ระบบ ๕ ป ๔ รุน ปดรับสมาชิก เพ่ือเพ่ิมกองทุนสวัสดิการ 
 กลุมสัจจะออมทรัพยสรางใหเกิดทุนชุมชนท้ังทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางสังคมเพ่ือสราง
ความเขมแข็งและการพ่ึงตนเองของชุมชน เปนการนําชุมชนไปสูเปาหมายแหงการพ่ึงตนเองท่ียั้งยืน คือ 
 ๑. การแกปญหาความยากจน หนี้สิน ท่ีจะลุกลามไปสูปญหาสังคมดานอ่ืนๆ โดยการให
ชุมชนมีเงินออมเปนของตน ท่ีเกิดจากความประหยัด และความซ่ือสัตย 
 ๒. ใหชุมชนรูจักการพ่ึงตนเองในทุกๆ ดาน ท้ังดานทุน การจัดการ โดยตั้งอยูบนฐาน 
ของหลักคําสอนทางศาสนาท่ีวา “อัตตา หิ อัตตะโน นาโถ” 
 ๓. การแกปญหาความแตกราว การทะเลาะวิวาทของคนในชุมชน ใหหวนกับมา สูความ
สามัคคี ตะหนักถึงการแกปญหาชุมชนรวมกัน 
 ๔. เปนการสรางพลังตอรองใหแกชุมชน ใหหลุดพนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
พอคานายทุน โดยอาศัยพลังชุมชนในการจัดการทุนและธุรกิจชุมชน 
 ๕. สรางความภาคภูมิใจ ความมีศักดิ์ศรีใหหวนคือสูชุมชน 
 ๖. ใหคุณธรรม ความรัก ความสามัคคี และการปฏิบัติตามคําสอนพุทธศาสนากลับมาสูใจ ของ
ชุมชน37

๓๘ 
 เหลานี้เปนความสําเร็จท่ีเกิดจากหลักการสงเสริมการจัดต้ังกลุมหรือองคกรของพระสงฆ 
โดยผานกระบวนการดําเนินกิจกรรมกลุมสัจจะออมทรัพย ท่ีผสมผสานหลักคําสอนทางศาสนาพุทธ
และหลักการพัฒนาเขาดวยกัน จนสามารถเชื่อมโยง คุณธรรม ความสามารถ ทรัพยากร เขาดวยกัน 
เพ่ือใหเกิดกระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวมท่ียั่งยืน  
 กลุมสัจจะออมทรัพยจึงเปนกิจกรรมของประชาชนท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือชวยเหลือกันและกัน 
ดวยการประหยัดและออมทรัพยรวมกัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะสมบททุนรวมกันโดยอาศัย
หลักการของสหกรณเปนสําคัญ ท้ังนี้ก็เพ่ือเปนการสรางนิสัยในการออมและนําเงินท่ีออมไวนั้นมาใช
ใหเกิดประโยชนดวยการใหสมาชิกกูไปใชเพ่ือการพัฒนาอาชีพ และแกปญหาความเดือดรอนทาง
การเงินของครอบครัว การดําเนินงานกลุมใหถูกตองโดยอาศัยหลักการดําเนินงานจากการยึดม่ันใน
คุณธรรม ๕ ประการ คือ ความซ่ือสัตย ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และให
เกียรติกัน โดยสมาชิกจะไดรับประโยชนเทาเทียมกัน สมาชิกกลุมจะมีการเรียนรูเก่ียวกับการจัด

                                                 

 ๓๘กรมการพัฒนาชุมชน, กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ, ๒๕๔๓), 

หนา ๑๕–๑๖.  



๓๙ 

 

กิจกรรมเปนการปลูกฝงการมีสวนรวมในหมูบาน เคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืนเกิดความรวมมือรวม
ใจกันในชุมชน 
 ๒.๓.๔ ข้ันตอนการจัดตั้งกลุมสัจจะออมทรัพย 
 ข้ันตอนการจัดตั้งกลุมสัจจะออมทรัพย สรุปไดดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี ๑ ศึกษาขอมูล ศึกษาสภาพความเปนอยูของประชาชนในทางเศรษฐกิจและ
สังคม อาชีพ รายได และสภาพปญหาตางๆ ของชุมชน เปนตน เพ่ือนําขอมูลมาประกอบการจัดตั้ง
กลุมสัจจะออมทรัพย 
 ข้ันตอนท่ี ๒ วิเคราะหขอมูล นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหรวมกับผูนําชุมชน เพ่ือใหทราบ
ถึงสภาพปญหา สาเหตุของปญหามีอะไรบาง ถามีปญหาเก่ียวกับชุมชน แหลงเงินทุนและการตลาด 
ใหหาแนวทางแกไข โดยการวางแผนการจัดตั้งกลุมสัจจะออมทรัพย 
 ข้ันตอนท่ี ๓ วางแผนการจัดตั้งกลุมสัจจะออมทรัพย 
 ๑. นําความคิดเรื่องกลุมสัจจะออมทรัพยเผยแพรแกประชาชนเพ่ือใหสํานึกถึงปญหา
ท่ีเขาประสบอยูวาจะมีแนวทางแกไขไดอยางไร 
 ๒. รวมกลุมผูนําและฝกอบรมใหเขาใจหลักการ วัตถุประสงค และวิธีการดําเนินการ
ของกลุมสัจจะออมทรัพยอยางแทจริง 
 ๓. ใหผูนําท่ีไดรับการฝกอบรมแลว นําแนวความคิดเรื่องกลุมสัจจะออมทรัพย       
ไปเผยแพรตอญาติ เพ่ือนฝูง หรือคนอ่ืนๆ เพ่ือรวบรวมผูสนใจไว 
 ข้ันตอนท่ี ๔ จัดตั้งกลุมสัจจะออมทรัพย 
  ๑. นัดหมายผูนํา ผูท่ีสนใจ สมัครใจศรัทธาในวิธีการของกลุมสัจจะออมทรัพยเขา
รวมประชุม และอธิบายวิธีการดําเนินงานของกลุมสัจจะออมทรัพยอยางละเอียดในทุกข้ันตอน ให
ผูเขารวมประชุมฟงแลวดําเนินการจัดตั้งกลุม เรียกวา สมาชิกกอตั้ง 
  ๒. กําหนดระเบียบ กฎเกณฑของกลุมเพ่ือถือเปนขอปฏิบัติในเรื่องเก่ียวกับคาสมัคร 
คาธรรมเนียม กําหนดวันสงสัจจะออม การนําเงินฝาก วันประชุม และอ่ืนๆ ท่ีจําเปน 
  ๓. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุมสัจจะออมทรัพย 
  ๔. จัดทําทะเบียนและบัญชีตางๆ ไดแก ทะเบียนคุมเงินสัจจะออม บัญชีรายชื่อ
สมาชิก บัญชีเงินสด บัญชีรายรับ – จายเงิน อ่ืนๆ ท่ีจําเปน 
 ข้ันตอนท่ี ๕ การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของกลุมสัจจะออมทรัพย 
  ๑. การประชุมคณะกรรมการบริหาร ควรประชุมทุก ๓ เดือน เพ่ือปรึกษาหารือ
แกไขปญหารวมกัน 
  ๒. คณะกรรมการแตละคน ควรประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง 
  ๓. ควรจัดใหมีการประชุมสมาชิกเปนประจําอยางตอเนื่องเพ่ือเปนการสราง
ความสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม และรายงานผลความกาวหนาของการดําเนินงานใหสมาชิกทราบ
ในการประชุมทุกครั้งควรท่ีมีการเพ่ิมพูนความรูแกสมาชิกกลุมดวย 
 นักวิชาการไดแสดงทัศนะในของข้ันตอนการจัดตั้งกลุมสัจจะออมทรัพยไวคือ 
 ๑.ประชุมประชาชนกลุมเปาหมาย เพ่ือชี้แจงหลักการและแนวคิดกลุมออมทรัพย
อยางชัดเจน 



๔๐ 

 

 ๒. ใหประชาชนลงมติดวยความสมัครใจ 
 ๓. รับสมัครสมาชิก 
 ๔. เลือกคณะกรรมการบริหารกลุม 
 ๕. รางระเบียบขอตกลงกลุมเบื้องตน กําหนดวันสงเงินสัจจะสะสม 
 ๖. จัดทําเอกสาร ทะเบียน บัญชี สมุดสัจจะสะสม 
 ๗. กําหนดเปาหมายการดําเนินงาน 
 ๘. รายงานใหอําเภอทราบเพ่ือประสานงานกับธนาคาร 
 การจัดตั้งกลุมสัจจะออมทรัพย เปนข้ันตอนทายสุดของการกระตุนแนวคิดของกลุมออม
ทรัพย แกกลุมชาวบานท่ีสนใจมารวมตัวกันเพ่ือตอกย้ําใหเห็นถึงการแกไขปญหาดานหนี้สินอยาง
ยั่งยืน ท้ังยังสามารถพัฒนาสติปญญาและความเปนอยูของชาวบานดวย เม่ือทุกคนท่ีสนใจเขารวม
กลุมกันจัดตั้งกลุมออมทรัพยเขาใจและรับรู เห็นฟองตองกันเปนครั้งสุดทาย จึงลงมติจัดตั้งกลุมออม
ทรัพย รับสมัครสมาชิก เลือกคณะกรรมการบริหารกลุม รางระเบียบ จนถึงจัดทําเอกสารท่ีเก่ียวของ
ตางๆ ตามลําดับ อนึ่ง การทํางานกลุมออมทรัพยจะประสบผลสําเร็จในระยะยาวได พัฒนากรเปนผูท่ี
จะชี้ใหชาวบานไดเห็นวาการดําเนินของกลุมท่ีไดยึดหลักการและแนวทางของกลุมการพัฒนาชุมชน มี
ความรู ความเขาใจในแนวทางท่ีถูกตองแบบคอยเปนคอยไป รวมกันเรียนรู สรางนิสัยรักการออมให
เกิดข้ึนเปนนิสัย ยึดม่ันในคุณธรรม ๕ ประการ จะทําใหกลุมออมทรัพย มีระบบบริหารจัดการท่ี
เขมแข็ง สมาชิกเขาใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุม เกิดระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
สามารถเปนตนแบบท่ีสามารถเปนแหลงเรียนรูท่ีดีตามวิถีพอเพียง38

๓๙  
 ข้ันตอนการจัดตั้งกลุมสัจจะออมทรัพยสรุปไดดังนี ้
 ๑. ข้ันตอนศึกษาขอมูล สภาพความเปนอยูของประชาชนในทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ๒. ข้ันตอนวิเคราะหขอมูล นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหรวมกับผูนําชุมชน เพ่ือใหทราบ
สภาพปญหา 
 ๓. ข้ันตอนวางแผนจัดตั้งกลุมสัจจะออมทรัพย 
 ๔. ข้ันจัดตั้งกลุมสัจจะออมทรัพย 
 ๕. ข้ันการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของกลุมสัจจะออมทรัพย โดยให มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารและสมาชิกเปนประจําอยางตอเนื่อง 

 ๒.๓.๕ กิจกรรมของกลุมสัจจะออมทรัพย 
 การจัด กิจกรรมเครือข ายของกลุ มสัจจะออมทรัพยนั้ น  ให เป น ไปตาม ท่ีคณ ะ
กรรมการบริหารกลุมกําหนด และโดยความเห็นชอบของสมาชิกกลุมในท่ีประชุม สรุปกิจกรรมหลัก ท่ี
ดําเนินงานอยู ๒ กิจกรรม ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมออมทรัพย เปนกิจกรรมหลักของทุกกลุมสัจจะออมทรัพย ซ่ึงแตกตางกัน
เพียงรูปแบบของการออมเทานั้น 

                                                 

 ๓๙สํานักพัฒนาทุนและองคกรการเงินชุมชน, แนวทางสงสงเสริมการจัดต้ังกลุมออมทรัพยเพ่ือการ
ผลิต, (กรุงเทพมหานคร : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๖), หนา ๓๐. 



๔๑ 

 

  ๒. กิจกรรมการใหกูยืม เปนกิจกรรมท่ีสําคัญอีกกิจกรรมหนึ่ง เพราะวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งกลุมสัจจะออมทรัพยก็เพ่ือเปนแหลงเงินทุนใหแกสมาชิก 
 กลุมสัจจะออมทรัพย เปนองคกรทางการเงิน ดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการเงิน เพ่ือ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน รวมถึงการสงเสริมใหสมาชิกเกิดการประหยัดและออมทรัพยเพ่ือเสริมสราง
ฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกการประหยัดและออมทรัพยเพ่ือเสริมสรางฐานะทางเศรษฐกิจของ
สมาชิก ครอบครัว และสังคม โดยกิจกรรมพ้ืนฐานของกลุมสจัจะออมทรัพยประกอบดวย 
 ๑. การดําเนินการทางการเงิน สงเสริมใหสมาชิกนําเงินมาออมทรัพยในรูปของเงิน คา
หุน โดยจะตองมาสะสมเงินหุนอยางสมํ่าเสมอ เรียกวา “เงินสัจจะสะสม” เพ่ือเปนกองทุนสําหรับ
สมาชิกท่ีเดือดรอนใหกูยืมเม่ือถึงคราวจําเปน สมาชิกตองมีหนาท่ีนําเงินมาฝากไวกับกลุมเปนเงินท่ี
นอกเหนือจากการสะสมของสมาชิก เพ่ือเปนการระดมทุน และสมาชิกจะไดรับผลตอบแทนในรูป
ดอกเบี้ย 
 ๒. การดําเนินธุรกิจ เปนกิจกรรมท่ีชวยเหลือและแกไชปญหาความเดือดรอนของชุมชน 
เชน ศูนยสาธิตการตลาด ยุงฉาง ปมน้ํามัน ลานตากผลผลิต โรงสีขาว กองทุนปุยชีวภาพ เปนตน เปน
การฝกหัดการดําเนินธุรกิจในระบบกลุม โดยมุงหวังผลกําไรเพ่ือนําไปดําเนินกิจกรรมตางๆ นอกจากนี้
กลุมออมทรัพยยังสนับสนุนเงินกูใหกับสมาชิกท่ีเปนชาวบาในชุมชน กลุมอาชีพ หรือกลุมผูผลิต 
ผูประกอบการ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ นําไปเปนเงินทุนในการลงทุนในการประกอบอาชีพและใน
ศูนยสาธิตการตลาดเปนแหลงกระจายสินคา OTOP ในพ้ืนท่ี 
 ๓. การจัดสวัสดิการ กลุมออมทรัพยตองนําเงินจากการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปมาจัด
สวัสดิการใหกับสมาชิกในรูปแบบตางๆ ไดแก การรักษาพยาบาล ฌาปนกิจสงเคราะห ทุนการศึกษา 
ทุนสาธารณะประโยชน ฯลฯ 
 ๔. การสงเสริมคุณภาพชีวิต เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก กลุมออมทรัพยจึงตอง
สงเสริมสมาชิกในการพัฒนาอาชีพใหเกิดรายได โดยกลุมมีบทบาทดานการสนับสนุนเงินทุน รวมท้ัง
สงเสริมใหสมาชิกมีท่ีอยูอาศัยม่ันคง39

๔๐ 
 ๒.๓.๖ การบริหารจัดการกลุมสัจจะออมทรัพย 
 การบริหารจัดการกลุมออมทรัพย พบวา มีการบริหารจัดการ ๒ ลักษณะ คือ 
 ๑. กลุมคณะกรรมการบริหารซ่ึงเปนผูบริหารงานกลุมออมทรัพย ประกอบดวย ๔ คณะ ดังนี้ 
 ๑.๑ คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาท่ีเก่ียวกับการพิจารณารับสมาชิก รับเงินฝาก 
กําหนดอัตราดอกเบี้ย กําหนการประชุมใหญ กําหนดวงเงินกู จัดสรรเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนเปนตน 
 ๑.๒ คณะกรรมการเงินกู ทําหนาท่ีพิจารณาคํารองขอกูเงินของสมาชิกเขาประชุมกรณี
มีการพิจารณาคํารองกู และหนาท่ีสอดสองดูแลความเคลื่อนไหวของสมาชิกผูกูและเยี่ยมเยียนผูกู 
 ๑.๓ คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาท่ีตรวจสอบกิจการงานของกลุม เชน งานบัญชี
การเงิน เอกสารการประชุม และมีอํานาจสั่งพักกรรมการท่ีไมซ่ือสัตยหรือมีพฤติกรรมท่ีสอไปในทาง
ทุจริต 

                                                 

 ๔๐สํานักพัฒนาทุนและองคกรการเงินชุมชน, แนวทางสงสงเสริมการจัดต้ังกลุมออมทรัพยเพ่ือการ
ผลิต, หนา ๒๓. 



๔๒ 

 

 ๑.๔ คณะกรรมการสงเสริม มีหนาท่ีชักชวนผูสนใจใหสมัครเปนสมาชิกและหนาท่ีให
ความรูแกสมาชิก 
 ๒. มีกรรมการบริหารเปนรายบุคคลซ่ึงแบงหนาท่ีในการบริหารจัดการดังนี ้
 ๒.๑ เงินทุนของกลุมสัจจะออมทรัพย แบงเปน ๒ สวน คือ ทุนสําหรับใชเปนคาใชจาย
ในการดําเนินงานของกลุม และทุนดําเนินการซ่ึงนําเงินทุนไปทํากิจกรรมของกลุม 
 ๒.๒ เงินสัจจะออม คือ เงินท่ีสมาชิกสัญญาออมไวกับกลุม เม่ือสมัครเขาเปนสมาชิก
ของกลุม สวนเปนจํานวนเงินเทาใด ข้ึนอยูกับดุลยพินิจและความสามารถของสมาชิกแตตองมาออม
เปนประจําสมํ่าเสมอ 
 ๒.๓ การเก็บเงินทุนของกลุม โดยฝากกับธนาคารซ่ึงเก็บได ๒ บัญชี คือ บัญชีเงินฝาก
ประจาํ และบัญชีเงินฝากออมทรัพย หรือ เผื่อเรียก 
 ๒.๔ การจัดสรรกําไรสุทธิของกลุมสัจจะออมทรัพย โดยแบงเปน ๒ คือ เงินปนผล 
และเงินกองทุนตางๆ  
 นักวิชาการไดแสดงทัศนะเก่ียวกับกลุมออมทรัพย เปนกิจกรรมท่ีสมาชิกรวมมือกันทํางาน 
ซ่ึงเปนการทํางานกับคนหมูมาก จึงใหสมาชิกเลือกตั้งเพ่ือนสมาชิกท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู 
ความเสียสละ ใหมาทํางานแทนสมาชิกทุกคน เรียกวา “คณะกรรมการบริหารกลุมออมทรัพย” เพ่ือ
เปนการฝกใหรูจักควบคุมตนเอง บริหารงาน และตัดสินใจกันเอง ตามวิถีประชาธิปไตย โดย
คณะกรรมการบริหารฯ ประกอบดวย ๔ คณะ ดังนี ้
 ๑. คณะกรรมการอํานวยการ ทําหนาท่ีพิจารณารับสมาชิก การรับฝากเงิน การจัดทํางบ
ดุลทางการเงินและการจัดสรรเงินปนผลแกสมาชิก 
 ๒. คณะกรรมการเงินกู มีหนาท่ีพิจารณาคําขอกูของสมาชิก ตองเขารวมประชุมทุกครั้งท่ี
มีการพิจารณาเงินกู และคอยติดตามเยี่ยมเยียนความเคลื่อนไหวของสมาชิกผูกูเงิน 
 ๓ . คณ ะกรรมการการตรวจสอบ  มีหน า ท่ี ตรวจสอบ กิจการของกลุ ม  กรณี ท่ี
กรรมการบริหารฯ ดําเนินงานไมเปนไปตามท่ีกําหนดไว มีอํานาจในการสั่งพักกรรมการได และการ
ตรวจสอบทุกครั้งตองทําบันทึกหรือรายงานใหคณะกรรมการอํานวยการทราบดวย 
 ๔. คณะกรรมการสงเสริม มีหนาท่ีใหความรูแกสมาชิก เพ่ือสรางความเขาใจอันถองแทถึง
หลักการของกลุมและพัฒนาคุณธรรมของสมาชิก ท้ังนี้ อาจเชิญผู มีความรูความสามารถหรือ
ผูทรงคุณวุฒิมาเปนวิทยากรแกกลุมดวยก็ได 
 ท้ังนี้ คณะกรรมการท้ัง ๔ คณะ ตองปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คือ 
 - ทํางบประมาณ รายรับ-รายจาย ของกลุม 
 - แตงตั้งท่ีปรึกษาของกลุม 
 - กําหนดระเบียบตางๆ เพ่ือใชเปนขอบังคับสําหรับกลุม 
 - จัดใหมีการเลือกตั้งซอม แทนคณะกรรมการท่ีวางลง 
 - จางหรือแตงตั้งพนักงานประจําตามความจําเปน 
 ๒.๓.๗ ปจจัยท่ีทําใหกลุมสัจจะออมทรัพยประสบความสําเร็จ 



๔๓ 

 

 ปจจัยท่ีทําใหกลุมสัจจะออมทรัพยประสบความสําเร็จ คือ 40

๔๑ 
 ๑. โครงสรางพ้ืนฐานสาธารณะและชองทางการสื่อสาร เปนการพูดคุยท่ีเปนทางการ 
และการพบปะพูดคุยท่ีไมเปนทางการ มีการพูดคุยปญหารวมของกลุม พัฒนาสํานึกความผูกพัน สราง
เครือขายและแบงปนทรัพยากร เปนการสรางสายสัมพันธของคนตางฐานะตางชนชั้นเขาดวยกัน 
 ๒. กระบวนการสําคัญของกลุม กระบวนการดําเนินการของกลุมตองไมรีบรอนและ
ไมบังคับใหคนในกลุมตัดสินใจ แตตองมีเวลาและโอกาสในการคิดอยางเพียงพอ เปนการเปดโอกาสให
กลุมไดเขามาเรียนรูและสมาชิกรูสึกเปน “เจาของ” กลุม 
 ๓. ภาวะผูนําและผูนํากลุม เปนคนท่ีดึงการเขามามีสวนรวมของผูคน และไมผูกขาด
การเปนเจาของปญหาหรือเจาของกลุม มีวิสัยทัศนกวางไกล เปนผูท่ีพรอมเรียนรูจากความลมเหลว 
และเปนผูนําท่ีผนึกตัวเองเขากับกลุมอยางแนบแนนและทําประโยชนเพ่ือกลุม 
 ๔. ความคิดของคนในกลุม มีการแสวงหาความเปนไปของกลุมอ่ืน พรอมซักนําผูรูมา
ใหคําแนะนําปรึกษา และรูจักปรับเปลี่ยนสิ่งท่ีสรางสรรค 
  ๕. ความสัมพันธระหวางคนกับสถาบัน เปนความสัมพันธในรูปองคกรหรือเครือขาย
ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ เปนความสัมพันธท่ีกอใหเกิดความซ่ือสัตยและไววางใจตอกัน 
  ๖. สํานึกความเปนกลุมและขนบธรรมเนียมแหงการแบงปน เปนสิ่งท่ีเกิดจาก
กระบวนการทํางานรวมกันของคนในกลุม เปนตัวชวยถักทอความสัมพันธของคน การมีสวนรวมใน
กิจกรรมการแกปญหาของกลุม เปนตัวกระตุนใหเกิดสํานึกความเปนกลุม และสงเสริมใหสมาชิกอยาก
ทํางานรวมกันในอนาคต เปนตัวเสริมสรางพลังท่ีจะแกปญหาอุปสรรค และพรอมท่ีจะรวมกันทํางาน 
 นักวิชาการไดแสดงทัศนะเก่ียวกับปจจัยท่ีสนับสนุนใหการดําเนินงานของกลุมประสบ
ความสําเร็จ คือ 

 ๑. ปจจัยภายใน 
 องคประกอบท่ีสําคัญไดแก ผูนํา คณะกรรมการ สมาชิกของกลุม และทรัพยากรท่ีมีอยู
ในทองถ่ิน โดยแตละสวนจะตองมีลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี ้
 ๑.๑ ผูนําหรือคณะกรรมการ ตองมีความเสียสละ ซ่ือสัตย เปนท่ียอมรับของคนใน
ชุมชน รับฟงความคิดเห็นของสมาชิก เนนการมีสวนรวม ยึดถือผลประโยชนของกลุมเปนหลักและ
สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาใหแกสมาชิกไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถจัดหาเงินทุนและ
ตลาดรองรับผลผลิตของชุมชน เพ่ือใหคนในชุมชนมีงานทําและมีรายไดอยางสมํ่าเสมอ มีการบริหาร
จัดการท่ีมีความโปรงใส ตรวจสอบไดและมีความยุติธรรม ตลอดจนไดรับการอบรมใหความรูเก่ียวกับ
การดําเนินงานและพัฒนาความรูในการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพสินคาอยางตอเนื่อง 
 ๑.๒ สมาชิกกลุมหรือคนในชุมชน จะตองมีความสามัคคีและใหความรวมมือในการ
รวมคิด รวมทํา ในกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย โดยไดรับการฝกฝน อบรม ดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู 
ความชํานาญในกิจกรรมท่ีทําอยางตอเนื่อง มีจิตสํานึกท่ีดีตอกลุมในการรวมกันพัฒนาและรวม

                                                 

 ๔๑ฐิราวุฒิ  เสนาคํา, จากปกเจกสูสาธารณะ : กระบวนการเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง , 
(กรุงเทพมหานคร : ๒๕๔๐), หนา ๒๗. 



๔๔ 

 

กิจกรรมในชุมชน ตลอดจนการมีพ้ืนฐานการนับถือศาสนาและวัฒนธรรมท่ีเหมือนกันจําทําใหคนใน
ชุมชนมีความผูกพันกันมาก จึงมีความเอ้ือเฟอตอกัน 
 ๑.๓ การมีทรัพยากรในทองถ่ินท่ีเอ้ืออํานวย จะมีผลตอการดําเนินงานของกลุม เชน 
พบวา ชุมชนกลุมพัฒนาอาชีพตาลโตนดและออมทรัพยในเขตพ้ืนท่ีอําเภอสิงหนคร และอําเภอสทิง
พระ จังหวัดสงขลา มีวัตถุดิบตาลโตนดท่ีเปนพ้ืนท่ีมีอยูเฉพาะในทองถ่ิน จึงทําใหเพ่ิมโอกาสในการ
จําหนายผลิตภัณฑของกลุมฯ ไดงายข้ึน 

 ๒. ปจจัยภายนอก 
 ปจจัยภายนอกท่ีสําคัญตอการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของกลุม คือ 
 ๒.๑ หนวยงานภายนอก ซ่ึงหมายถึงภาครัฐและเอกชนท่ีใหความชวยเหลือสนับสนุน 
สงเสริม และใหคําแนะนํา ท้ังดานเงินทุน การตลาด อุปกรณการผลิต การสนับสนุนดานวิชาการ การ
ใหคําแนะนําและคําปรึกษาในการดําเนินงานและการแกปญหาของกลุมอยางตอเนื่องรวมท้ังการ
ประสานขอความชวยเหลือและขอความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของและหนวยงานอ่ืนใหเขามา
สนับสนุนการดําเนินงานของกลุม ท้ังนี้ หนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเขามาสนับสนุนการรวมกลุม
ของชุมชน  
 ๒.๒ การปะสานเครือขายดานการพัฒนาคุณภาพสินคาและการตลาด ซ่ึงปจจัย
ดังกลาวเปนปจจัยท่ีสําคัญในการผลิตดันใหกลุมประสบความสําเร็จ หากมีการจัดการดานคุณภาพ
สินคาการตลาดและการประชาสัมพันธท่ีดี ก็จะชวยใหผลผลิตจําหนายออกสูทองตลาดและเปนท่ี
ตองการของตลาดได ดังตัวอยางการผลิตน้ําสมุนไพรของศูนยอินแปง จังหวัดสกลนคร ท่ีสามารถ
ขยายเครือขายไปยังประเทศญี่ปุน จีน และมีแผนการขยายเครือขายไปยังตางประเทศใหมากข้ึน 
ผลิตภัณฑขนมงา ของกลุมพัฒนาอาชีพตาลโตนดและออมทรัพย อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
สามารถขยายเครือขายการตลาดไปยังประเทศมาเลเซีย 
 ๒.๓ กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะกระแสชีวจิต สงผลใหผลผลิตของ
ชุมชนเปนท่ีตองการของตลาดและผูบริโภค41

๔๒ 

 การดําเนินการของกลุมโดยมีโครงสรางพ้ืนฐานของกลุม คือ นําแนวคิดของพระอาจารย
สุบิน ปณีโต พระสงฆจังหวัดตราด เปนแนวคิด มีพระสงฆเจาอาวาสนั้นๆ เปนท่ีปรึกษา มีประธาน
กลุม คณะกรรมการทํางานฝายตางๆ และสมาชิก แนวทางการดําเนินงานของกลุม ใชหลักธรรมเนน
เรื่องสัจจะ พัฒนาการออมทรัพยใหเกิดเปนผลประโยชนรวมของชุมชน ใชวิธีคิดจิตสํานึกรวมชุมชน มี
ระบบการจัดการในรูปของคณะกรรมการบริหาร ใชวัดเปนศูนยกลาง สมาชิกตองมาพบปะกันทุก
เดือน และใหทุกคนมีสวนรวมในการบริหาร ทําใหเกิดการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ โดย
สรางความรูสึกการเปนเจาของของทุกคน สวัสดิการเปนสิ่งจูงใจ ใชเวลาทํางานชวงสั้นตามสภาพของ
กลุม จํากัดพ้ืนท่ีรับสมาชิก มีพระสงฆติดตามคอยเปนพ่ีเลี้ยงอยางใกลชิด เปดรับสมาชิกเพียง ๔ รุน 
ไมเรียกดอกเบี้ยแตกลับเรียกวาคาบํารุงแทน ใชสังคมควบคุมพฤติกรรม และปรับบทเรียนสูแผนงาน

                                                 

 ๔๒ศูนยพัฒนาภาคเหนือ และคณะ, การศึกษาวิเคราะหปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ี
สนับสนุนใหชุมชนเขมแข็ง, โครงการการศึกษา, (สํานักงานคณะกรรมพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
๒๕๔๔), หนา ๖–๗. 



๔๕ 

 

คือใชประสบการณเปนครูนอกตํารา กิจกรรมท่ีสําคัญคือ กิจกรรมทางการเงินและกิจกรรมการจัด
สวัสดิการชุมชน สิ่งเหลานี้จึงทําใหกิจกรรมในการรวมกลุมของกลุมสัจจะออมทรัพยประสบ
ความสําเร็จและมีสมาชิกเพ่ิมข้ึนทุกป 

 สรุปวา แนวคิดการจัดตั้งกลุมสัจจะออมทรัพยเปนความสําเร็จท่ีเกิดจากหลักการสงเสริม
การจัดตั้งกลุม/องคกรชุมชนของพระสงฆ โดยผานกระบวนการดําเนินกิจกรรมกลุมสัจจะออมทรัพย 
ท่ีผสมผสานหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาและหลักการพัฒนาเขาดวยกัน จนสามารถเชื่อมโยง 
คุณธรรม ความสามารถ ทรัพยากรเขาดวยกัน เพ่ือใหเกิดกระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวมท่ียั่งยืน
กลุมสัจจะออมทรัพยเปนกิจกรรมของประชาชนท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือชวยเหลือกันและกัน ดวยการประหยัด
และออมทรัพยรวมกัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะสมบททุนรวมกันโดยอาศัยหลักการของสหกรณ
เปนสําคัญ ท้ังนี้ก็เพ่ือเปนการสรางนิสัยในการออมและนําเงินท่ีออมไวนั้นมาใชใหเกิดประโยชนดวย
การใหสมาชิกกูไปใชเพ่ือการพัฒนาอาชีพ และแกปญหาความเดือดรอนทางการเงินของครอบครัว 
การดําเนินงานกลุมใหถูกตองโดยอาศัยหลักการดําเนินงานจากการยึดม่ันในคุณธรรม ๕ ประการ คือ 
ความซ่ือสัตย ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และใหเกียรติกัน โดยสมาชิกจะ
ไดรับประโยชนเทาเทียมกัน สมาชิกกลุมจะมีการเรียนรูเก่ียวกับการจัดกิจกรรมเปนการปลูกฝงการมี
สวนรวมในหมูบาน เคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืนเกิดความรวมมือรวมใจกันในชุมชน โดยมีข้ันตอน 
คือ ศึกษาขอมูล สภาพความเปนอยูของประชาชนในทางเศรษฐกิจและสังคม นํามาวิเคราะหขอมูล 
นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหรวมกับผูนําชุมชน เพ่ือใหทราบสภาพปญหา ตอจากนั้นจะมีการวางแผน
จัดตั้งกลุมสัจจะออมทรัพย ทําการรวมกลุมจัดตั้งกลุมสัจจะออมทรัพย สูการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของ
กลุมสัจจะออมทรัพย 

จากการศึกษาเก่ียวกับแนวคิดกองทุนสัจจะออมทรัพย จะเห็นไดวา กองทุนสัจจะออม
ทรัพย จะตองมีการวางแผนเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของกลุมสัจจะออมทรัพย โดยใหมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารและสมาชิกเปนประจําอยางตอเนื่อง โดยสามารถสรุปไดดังตารางท่ี ๒.๒ ดังนี ้
 

ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับกองทุนสัจจะออมทรัพย 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคดิหลัก 

กรมการพัฒนาชุมชน, (๒๕๔๒, หนา ๒๕). 

 

กองทุนหรือกลุมสัจจะออมทรัพยไดมีนักวิชาการ
หลายทานไดแสดงทัศนะไววา กลุมสัจจะออมทรัพย 
หมายถึง กิจกรรมของประชาชนท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือ
ชวยเหลือกันและกัน ดวยการประหยัดและออม
ทรัพยรวมกัน ใครมีความเดือนรอนก็นําไปใชเม่ือ
จําเปน โดยคิดดอกเบี้ยตามความเหมาะสมท่ีตกลง
รวมกันของสมาชิกในกลุม 

อารีย เชื้อเมืองพาน, (๒๕๔๒, หนา ๘๒). 

 

องคกรชุมชนประเภทหนึ่งท่ีคนในชุมชนเขามารวม
กัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะสมทบทุนรวมกันโดย
อาศัยหลักการของสหกรณเปนสําคัญ และแนวทาง



๔๖ 

 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคดิหลัก 

ดังกลาวเปนแนวทางหนึ่งท่ีทําใหคนในชุมชนมีแหลง
เงินทุนเปนของตนเอง 

ภราดร ปรีดาศักดิ์, (๒๕๔๑, หนา ๒๓๗). 

 

กลุมสัจจะออมทรัพยเปนองคกรธุรกิจขนาดเล็กใน
ระดับหมูบานหรือตําบล ซ่ึงจัดตั้ งข้ึน โดยกลุม
ชาวบานในทองถ่ินนั้นๆ เพ่ือสรางกระบวนการใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยใชเงินเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนา 

กุศล บุณยมาลิก และประพันธ ภูสุดแสวง, 

(๒๕๔๑, หนา ๗-๘). 

หลักการดําเนินงานจากการยึดม่ันในคุณธรรม ๕ 
ประการ คือ ความซ่ือสัตย ความเสียสละ ความ
รับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และใหเกียรติกัน 
โดยสมาชิกจะไดรับประโยชนเทาเทียมกัน สมาชิก
กลุมจะมีการเรียนรูเก่ียวกับการจัดกิจกรรมเปนการ
ปลูกฝงการมีสวนรวมในหมูบาน เคารพในความ
คิดเห็นของผูอ่ืนเกิดความรวมมือรวมใจกันในชุมชน 

พระสุบิน ปณีโต, (๒๕๕๔, หนา ๑๕). 

 

คําวา “ออม” เวลาไปอธิบายแกชาวบานจะเอา
ธรรมะสอดแทรกไดยาก แตถาใชคําวา “สะสม” 
แลว สามารถยกตัวอยางจากแมลงผึ้งบาง หรือ จอม
ปลวกบางท่ีคอยๆ ออมน้ําหวานจากดอกไม จนได
เปนรังใหญ หรือมดปลวกท่ีคอยๆ คาบดินทีละนอย 
มาสรางเปนจอมปลวกได และยังไปสอดคลองกับ
หลักท่ีวา “อยาหม่ินเงินนอย อยาคอยโชควาสนา” 

กรมพัฒนาชุมชน, (๒๕๔๑, หนา ๑๒). 

 

การจัดตั้งกลุมสัจจะออมทรัพย เปนแนวความคิดท่ี
ดัดแปลงผสมผสานระหวางแนวคิดของสหกรณ
การเกษตรเครดติยูเนียน และสินเชื่อเพ่ือการเกษตร 

สํานักงานกองทุนเพ่ือสังคม, (๒๕๔๕, หนา 

๗). 

 

หลักคุณธรรม ใชการออมทรัพยเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาตนเพ่ือใหคนมีคุณธรรม ๕  ประการ คือ 
ความซ่ือสัตย  ความเสียสละ ความรับผิดชอบ 
ความเห็นอกเห็นใจกันและความไววางใจกัน 

อารีย เชื้อเมืองพาน, (๒๕๔๒, หนา ๓๔). 

 

วัตถุประสงคของกลุมสัจจะออมทรัพยไววา 
๑. เพ่ือสงเสริมใหคนในชุมชนรูจักการเก็บออม  
๒. เพ่ือเปนแหลงเงินทุนใหแกคนในชุมชนในการ 
ประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ  
๓. เพ่ือเสริมสรางสวัสดิการตางๆ ใหกับคนในชุมชน 
๔. เพ่ือเสริมสรางใหเกิดความรักสมัครสมานสามัคคี

ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับกองทุนสัจจะออมทรัพย (ตอ) 

 



๔๗ 

 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคดิหลัก 

ของคนในชุมชน 
กรมการพัฒนาชุมชน, (๒๕๔๓, หนา ๑๕–

๑๖) 

ใหคุณธรรม ความรัก ความสามัคคี และการปฏิบัติตามคํา
สอนพุทธศาสนากลับมาสูใจของชุมชน 

สํานักพัฒนาทุนและองคกรการเงินชุมชน, 

(๒๕๕๖, หนา ๓๐). 

 

การดําเนินของกลุมท่ีไดยึดหลักการและแนวทาง
ของกลุมการพัฒนาชุมชน มีความรู ความเขาใจใน
แนวทางท่ีถูกตองแบบคอยเปนคอยไป รวมกัน
เรียนรู สรางนิสัยรักการออมใหเกิดข้ึนเปนนิสัย ยึด
ม่ันในคุณธรรม ๕ ประการ จะทําใหกลุมออมทรัพย 
มีระบบบริหารจัดการท่ีเขมแข็ง สมาชิกเขาใจและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุม เกิดระบบบริหาร
จัดการแบบ ธรรมาภิบาล สามารถเปนตนแบบท่ี
สามารถเปนแหลงเรียนรูท่ีดีตามวิถีพอเพียง 

สํานักพัฒนาทุนและองคกรการเงินชุมชน, 

(๒๕๕๖,หนา ๒๓). 

 

การสงเสริมคุณภาพชีวิต เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของสมาชิก กลุมออมทรัพยจึงตองสงเสริมสมาชิกใน
การพัฒนาอาชีพใหเกิดรายได โดยกลุมมีบทบาท
ดานการสนับสนุนเงินทุน รวมท้ังสงเสริมใหสมาชิกมี
ท่ีอยูอาศัยม่ันคง 

ฐิราวุฒิ เสนาคํา, (๒๕๔๐, หนา ๒๗). 

 

๑. โครงสรางพ้ืนฐานสาธารณะและชองทางการ
สื่อสาร  
๒. กระบวนการสําคัญของกลุม  
๓. ภาวะผูนําและผูนํากลุม  
๔. ความคิดของคนในกลุม  
๕. ความสัมพันธระหวางคนกับสถาบัน  
๖. สํานึกความเปนกลุมและขนบธรรมเนียมแหงการ
แบงปน  

ศูนยพัฒนาภาคเหนือ และคณะ, (๒๕๔๔, 

หนา ๖–๗) 

 

กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะ
กระแสชีวจิต สงผลใหผลผลิตของชุมชนเปน ท่ี
ตองการของตลาดและผูบริโภค 

 

  

๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับความเขมแข็งของเศรษฐกจิชุมชน 
 ชุมชนเขมแข็งเปนมโนทัศนท่ีคอนขางใหมในแวดวงวิชาการของสังคมไทยหากยอนกลับไป
ดูเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาสังคม หรือการพัฒนาประเทศ หรือการพัฒนาชุมชน เม่ือ
ประมาณกอนทศวรรษปจจุบันจะไมพบศัพท “ชุมชนเขมแข็ง” โดยตรง แมวาในการนําเสนอแนวคิด

ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับกองทุนสัจจะออมทรัพย (ตอ) 

 



๔๘ 

 

เก่ียวกับชุมชนหรือผลการวิจัยเก่ียวกับชุมชนมักจะมีนัยเก่ียวกับความเขมแข็งของชุมชนปรากฏอยู
บาง เชน ความเปนปกแผนของชุมชน ความรวมมือรวมใจ ความสุข ความเอ้ืออาทร ความเปนอยู
แบบพอมีพอกิน เปนตน มีความเปนไปไดท่ีวา การสรางคําวา “ชุมชนแข็งแข็ง” จะนําไปสูการสราง
แบบอุดมคติแบบใหมของชุมชนข้ึนมา คือชุมชนถูกแบงข้ัวออกเปนชุมชนเขมแข็ง และชุมชนท่ีออนแอ 
ซ่ึงอาจเปนการสรางเอกลักษณของชุมชนใหแตกตางกัน 

๑) ความหมายของเศรษฐกิจชุมชน 
 เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง พฤติกรรมของชุมชนในการใชทรัพยากรตางๆ เพ่ือสนองตอบ

ความตองการของชุมชน โดยเศรษฐกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลหรือองคกรชุมชน หรือเอกชน

รวมกิจการ ชวยกันดําเนินงานดวยตนเองท้ังหมด หรือบางสวนโดยประสานทํางานกับ พหุภาคีและ

ผูคนในทองถ่ิน มีการใชภูมิปญญาทองถ่ินและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมชวยเหลือการผลิต การตลาด ทุน

การจัดการรวมกันในเรื่องเก่ียวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การคาขาย การบริการ การ

ทองเท่ียว การพัฒนาสงเสริมวัฒนธรรมในทองถ่ิน เพ่ือมุงใหเกิดรายได สงผลตอบุคคล ครอบครัวและ

ชุมชน42

๔๓ 

 คําจํากัดความในเรื่อง เศรษฐกิจชุมชนโดยตรงเพราะเห็นวาจะเปนเพียงขอความหนึ่ง ท่ี

ทําใหผูคนพยายามจําความหมาย มากกกวาท่ีจะพยายามทําความเขาใจ ดังนั้นในท่ีนี้จึงใชวิธีตั้งเปน

ประเด็นเพ่ือตอบคําถาม ใหเกิดความเขาใจในศัพท เพ่ือจะไดหลีกเลี่ยงการจํา โดยไดตั้งเปนประเด็น

ในลักษณะเปนกรอบแนวคิดของเศรษฐกิจชุมชน43

๔๔  

 คําวา “ชุมชน” นั้นจะประกอบไปดวย ครอบครัวหลายๆ ครอบครัวท่ีเขามารวมอยูใน 

บริเวณเดียวกัน หรือกอตั้งเปนชุมชนในพ้ืนท่ีเดียวกัน ซ่ึงอาจจะเรียกเปนละแวกบาน หรือหยอมบาน  

หรือหมูบานก็ไดความเปนชุมชนไมจํากัดเฉพาะขอบเขตของหมูบานเทานั้น แตอาจจะรวมถึงลักษณะ

เครือขายของความสัมพันธท่ีกวางขวางท้ังระบบอุปถัมภและแบบเครือญาติดวย  

 สวนคําวา “เศรษฐกิจ” เปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับการผลิต การบริ โภค และการกระจาย
ผลผลิตโดยผานกระบวนการซ้ือขายแลกเปลี่ยนผลผลิตซ่ึงกันและกัน และมีการใชสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนดังนั้นคําวา “เศรษฐกิจชุมชน” จึงหมายถึง ระบบเศรษฐกิจระดับทองถ่ิน หรือชุมชนท่ีมี
ลักษณะเปนองครวม ซ่ึงไมไดมีแตเพียงมิติทางดานเศรษฐกิจท่ีเปนตัวเลขของรายได รายจาย การผลิต 
และการบริโภคเทานั้น แตจะเปนระบบเศรษฐกิจท่ีเปนสวนหนึ่งของสังคม วัฒนธรรม        มี
ความสัมพันธกับวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน และรวมถึงการมีระบบคุณคาเขาไปดวย44

๔๕ 

                                                 

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

 ๔๔มงคล ดานธานินทร, เศรษฐกิจชุมชนเชิงระบบ : หลักการและแนวการปฏิบัติในเศรษฐกิจชุมชน
พ่ึงตนเอง : แนวความคิดและยุทธศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครอง, ๒๕๔๑), 
หนา ๒๑. 

๔๕Kemp, Jeremy, “The Dialectics of Village and State in Modern Thailand”, Journal of 
Southeast Asian Studies, 22 (2), 1991, : 312-326. 



๔๙ 

 

 เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลหรือองคกรชุมชน หรือเอกชนรวมกิจการ
และ/หรือชวยกันดําเนินงานดวยตนเองท้ังหมดหรือบางสวนหรือรับชวงงานไปทําจากเอกชนหรือ    
กลุมองคกรอ่ืน โดยการประสานทํางานกับพหุภาคี กับหนวยงานหรือเอกชน และผูคนในทองถ่ิน   มี
การใชภูมิปญญาทองถ่ินและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมชวยเหลือการผลิต การตลาด ทุน การจัดการ
รวมกันในเรื่องเก่ียวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การคาขาย การบริการ การทองเท่ียวการ
พัฒนาสงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ิน เพ่ือมุงใหเกิดรายไดสงผลตอคน ครอบครัว ชุมชน45

๔๖ 
 เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง การสรางคนใหมีความสามารถในการเรียนรู เพ่ือจะไดมี
ความรูความสามารถในการผลิต การแปรรูป การบริหารการจัดการในการประกอบอาชีพในภายภาค
หนา และทําใหชุมชนมีความสามารถ สรางงานแลกเปลี่ยนผลผลิต มีรายไดม่ันคง มีการออม       มี
การนํารายไดและเงินออมไปลงทุนในกิจกรรมตางๆ เพ่ือสรางรายไดและการออมเพ่ิมข้ึน46

๔๗ 
 เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง การประกอบสัมมาชีพของชาวบานท่ีเนนการรวมมือกันในรูป
กลุมกิจกรรมการเกษตรตอเนื่องการเกษตรและนอกภาคการเกษตรในระดับครอบครัว เพ่ือพอกิน
พอใชจากนั้น กิจกรรมลักษณะกลุมอาจขยายตัวสูระดับชุมชน และสูภูมิภาคในอนาคต ในการนี้ได
เนนจัดหมายเพ่ือใหคนมีความสุขและชุมขนเขมแข็ง ซ่ึงเม่ือพิจาณาภาพรวมของประเทศจะชวยให
สังคมไทยอยูรอดปลอดภัยพรอมจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอนาคต47

๔๘ 
  เศรษฐกิจชุมชน  ตัวนําท่ีทําใหชุมชนเข มแข็งนําไปสู การเรียนรู และสรางเสริม
วัฒนธรรมของชุมชนหลายประการคือ48

๔๙ 
 จากการทบทวนเอกสารผูวิจัยพิจารณาวา เศรษฐกิจชุมชนสามารถสรางชุมชนให
เขมแข็งเกิดการเรียนรูมีภูมิคุมกันในตัวเองไมตองรอคอยการชวยเหลือจากภาครัฐ ชาวบานในชุมชน 
สรางการงานท่ีอยูนอกเหนืออาชีพหลักเปนรายไดเสริม เกิดความเปนอยูท่ีดีท้ังทางดานกายภาพ มี
ศูนยเด็กเล็กสวัสดิการ ท่ีคนในชุมชนเขาถึงเปนความแข็งแรง ชาวบานมีการบริหารจัดการ โดยการมี
สวนรวมในเรื่องนั้นๆ เกิดความรูสึกเปนเจาของ คิดทําลงมือปฏิบัติเกิดการพัฒนาการเรียนรู 
 ๑) การสรางความเขมแข็งของชุมชน ตองหากิจกรรมหรือตัวนําท่ีเปนการพัฒนา
ศักยภาพของคน และเก่ียวของกับความเปนอยูของเขาใหมากท่ีสุดซ่ึง “เศรษฐกิจชุมชน” จะเปน 
คําตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุด ถาถามวาการประกอบธุรกิจตองมีปจจัยอะไรบาง คําตอบคืออยางนอยตองมี 
๖ อยางไดแก การตลาด การจัดการทุน ขอมูล แรงงาน และวัตถุดิบท้ังหมดนี้ชนบทไมมีอะไรเลย
นอกจากแรงงาน สําหรับการตลาดการจัดการตลาด การจัดการ ทุน ขอมูลและวัตถุดิบมีบางไมมีบาง 
แตถามีภาคธุรกิจไปชวยชุมชนใหเกิดธุรกิจ (Partnership) ชวยเรื่องการตลาด การจัดการและทุน 

                                                 

 ๔๖กรมการพัฒนาชุมชน, ยุทธศาสตรเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวง 
มหาดไทย, ๒๕๔๗), หนา ๒๑. 
 ๔๗กองฝกอบรม กรมการพัฒนาชุมชน, แนวทางการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงมหาดไทย, 
๒๕๕๐), หนา ๒๕. 
 ๔๘คณะท่ีปรึกษาฝายเศรษฐกิจของรฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย, เศรษฐกิจชมุชนพ่ึงตนเองและ
ยุทธศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย, ๒๕๔๑), หนา ๖๓. 
 ๔๙โสภณ สภุาพงศ, การจัดการดานพลังงานเพ่ือลดผลเสียหายตอเศรษฐกิจไทย, (กรุงเทพมหานคร : 
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร, ๒๕๔๑), หนา ๑๘-๑๙. 



๕๐ 

 

โดยเริ่มตนให ชุมชนลงมือดําเนินการเปนเจาของเองต้ังแต คิด ทํา บริหารจัดการและแบงปนผล 
ประโยชนซ่ึงจะทําใหเกิดการเรียนรูการจัดการ และการตลาดอยางเปนระบบไดซ่ึงนําไปสูการศึกษา 
การเรียนรูนอกระบบตามธรรมชาติ กระบวนการกลุมในการทําการเลี้ยงชีพรวมกันอยางเปดเผย   
โปรงใสจะทําใหเกิดการเนนอาชีพท่ีสุดจริตและมีการควบคุมจริยธรรมของกลุ มกันเองและเม่ือ
เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งก็จะนําไปสูการพัฒนาในเรื่องอ่ืนๆ โดยอัตโนมัติ เชนเรื่องสังคมวัฒนธรรม    
สิ่งแวดลอมและท่ีสําคัญ ชุมชนมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีรายได มักจะแบงรายได ๒ ถึง ๓ เปอรเซ็นต
มาสนับสนุนเรื่องสังคม เชน ศูนยเด็กเล็กนําเงินไปพัฒนาทางดานโภชนาการของชุมชนพัฒนา
การศึกษา หรือใช สําหรับช วยเหลือค าเจ็บป วยของคนในชุมชน  เปนตนท้ังหมดจะช วยทาง              
ดานจริยธรรมใหเกิดข้ึนดวย ในขณะเดียวกันก็สามารถใชกระบวนการเศรษฐกิจมาสนับสนุนบทบาท
สตรีไดดวย เพราะมีหลายกลุมท่ีสตรีเขามามีบทบาทในการจดการดําเนินธุรกิจ ฉะนั้นเศรษฐกิจชนบท
จะเปนตัวการทําใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูและนําไปสูการพัฒนาดานวัฒนธรรมและจริยธรรมชุมชน
อ่ืนๆ อยางตอเนื่องอีกหลายประการ  
 ๒) ธุรกิจชุมชนท่ีเกิดข้ึนมีหลายตัวอยาง เชน การมีกลุมแมบานรวมตัวกันตั้งปมน้ํามัน 
ซ่ึงบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ชวยเรื่องทุน การตลาด และใหมีการเรียนรู การจัดการ  
ก็สามารถขยายไปเปดเปน รานคา รานอาหารตอเนื่องไปได หรือการตั้งรานคาขนาดเล็กในชุมชน        
สินคาเกษตรก็มาขายได หรือการทําอุตสาหกรรมในครัวเรือนตองมีคนไปชวยฝกอบรมมีเงินทุนซ่ึง
ธนาคารออมสินอาจจะเขาไปสนับสนุนดานเงินทุนได 
 ๓) ในการทําเรื่องเศรษฐกิจชุมชน ถาใหชาวบานรวมกับธุรกิจเอกชนทําจะเกิดไดและ
ตอเนื่องเพราะมีมุมมองใกลเคียงกัน โดยรัฐควรจะทําในเรื่องการจัดเวที ในเรื่องปจจัยดานระบบภาษี 
การคลังทองถ่ิน รายไดทองถ่ินเพ่ือใหทองถ่ินแข็งแรง 
 ๔) สิ่งท่ีรัฐควรทํา คือ สรางระบบจูงใจเพ่ือใหภาคธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีจะกระจายสู 
ภูมิภาคมีความสัมพันธกับเศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงจะตองศึกษาวาหากอุตสาหกรรมไปตั้งในชุมชนแลว 
สามารถพัฒนาชุมชน โดยเสริมความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนใหเจริญควบคูกันไป มีมาตรการจูงใจ
ใดบางอะไรเก้ือหนุนอะไรท่ีจะใหภาคธุรกิจเอกชนเขามามีสวนรวมมากข้ึนสรุป การสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนจะเกิดข้ึนไดตองอาศัยเศรษฐกิจของชุมชนเปนตัวนําและจะนําไปสูการพัฒนาในเรื่องอ่ืนๆ 
ตอไปได เศรษฐกิจของชุมชนท่ีจะสรางการเรียนรูและการพัฒนาคนไดจะตองริเริ่มโดยชุมชนบริหาร
การจัดการโดย ชุมชนเปนเขาของและแบงปนผลกําไรสวนหนึ่เพ่ือพัฒนาชมชน โดยภาคธุรกิจเอกชน
เนนการรวมคารวมทุน (Partnership) ในสวนประกอบของการดําเนินธุรกิจท่ีจําเปน อันไดแก การหา
ตลาด การเสริมทักษะ การบริหารจัดการ หรือการสนับสนุนดานเงินทุน โดยภายนอกซ่ึงอาจจะเปน
ภาครัฐหรือธุรกิจหรือองคกรพัฒนาเอกชนจะเปนเพียงผูใหการสนับสนุนดานปจจัยและองคประกอบ 
ตลอดจนการเสริมสรางโอกาสใหการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเกิดข้ึน และเติบโตไดอยางตอเนื่อง เชน 
มาตรการดานภาษี 
 เศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจพ้ืนฐาน หมายถึง เศรษฐกิจท่ีคํานึงถึงการทะนุบํารุง
พ้ืนฐานของตัวเองใหเขมแข็ง ท้ังทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจพ้ืนฐานของ



๕๑ 

 

สังคมคือชุมชน49

๕๐ 
 นักวิชาการไดอธิบาย “ความหมายของชุมชน” ไวอยางกวางขวาง ซ่ึงผูวิจัยไดคัดเลือก
เพ่ือนํามาประกอบการศึกษาในครั้งนี ้ดังนี ้
 ชุมชน หมายถึง กลุมชนท่ีมีวิถีชีวิตเก่ียวพันกัน และมีการติดตอสื่อสารเก่ียวของกันอยาง
เปนปรกติตอเนื่อง อันเนื่องมาจากการอยูในพ้ืนท่ีรวมกัน หรือการมีอาชีพรวมกัน หรือการประกอบ
กิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงครวมกัน หรือการมีวัฒนธรรม ความเชื่อ หรือ ความสนใจรวมกัน 50

๕๑ หมูชน
ชุมชนท่ีรวมกันอยูเปนสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยูในอาณาบริเวณเดียวกันมีผลประโยชนรวมกัน กลุม
คนหรือบริเวณท่ีกลุมคนนั้นๆ อยูรวมกันไดท้ังๆ ท่ีแตละคนมีความแตกตางกัน หรือความหลากหลาย
ในชุมชนนั้น เชน ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน51

๕๒ เปนตนหรืออีกอยางหนึ่ง ชุมชน คือ การท่ีคนจํานวนหนึ่งมีวัตถุประสงครวมกัน มีความเอ้ือ
อาทรตอกัน มีความพยายามในการกระทําอะไรรวมกัน มีการเรียนรูรวมกันในการกระทํา และรวม
รวมถึงมีการติดตอสื่อสาร (Communicate) รวมกัน  
 นอกจากนี้ชุมชนอาจมีลักษณะทางกายภาพท่ีกวางขวางออกไปและหลากหลาย เชน 
ชุมชนสงฆ ชุมชนครอบครัว ชุมชนในท่ีทํางาน(หรือบางกรณีเรียกวาสโมสร เชน สโมสรครู สโมสร
ทหาร ตํารวจ หรือ สโมสรไลออนสจังหวัด เปนตน) ชุมชนวิชาการ (Academic Community) ชุมชน
ทางอินเตอรเน็ต หรือชุมชนทางอากาศ ท่ีเรียกวา วิทยุชุมชน โดยการรวมตัวใชวิทยุติดตอสื่อสารกัน 
เชน รายการวิทยุชุมชนรวมดวยชวยกัน52

๕๓ เปนตน 
 นอกจากนี้ชุมชนท่ีแท (True Community) เปนลักษณะของการท่ีผูคนหันหนาเขาหากัน 
เพ่ือเผชิญกับปญหา หรือแรงกดดันจากสังคมภายนอก หรือจากความต้ังใจในความปรารถนารวมกัน
ของคนในสังคม (Community by Design) วาตองการใหชุมชนของตนเปนเชนไร โดยความเปน
ชุมชนท่ีแทจริงนั้นยอมดําเนินไปบนพ้ืนฐานของความรัก ความเอ้ืออาทรกระบวนการเรียนรูรวมกัน
อยางตอเนื่อง รูจักใจกวางยอมรับความแตกตางและความหลากหลาย ซ่ึงเปนคุณคาหลักของระบอบ
ประชาธิปไตยและความเปนพลเมือง53

๕๔ 
 ดังนั้น ชุมชน จึงหมายถึง องคกรทางสังคมประเภทหนึ่ง เกิดจากกลุมบุคคลหลายๆกลุม
มารวมกันอยูในอาณาเขตและภายใตกฎหมายหรือบังคับเดียวกัน อาจมีเชื้อชาติ เผาพันธุหรือศาสนา
เดียวกัน โดยมีปฏิสัมพันธกัน มีการสังสรรคกัน มีความใสใจรวมกันและมีผลประโยชนคลายๆกัน และ

                                                 

 ๕๐ประเวศ วะสี, เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม แนวทางพลิกฟนเศรษฐกิจสังคม, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพหมอชาวบาน, ๒๕๔๑), หนา ๔๓-๔๔. 
 ๕๑ไพบูลย วัฒนศิริธรรม, ขอเสนอคําจํากัดความ. ในประชาสังคม : ทรรศนะนักคิดในสังคมไทย, 
(กรุงเทพมหานคร : มติชน, ๒๕๔๐), หนา ๑๖๑. 
 ๕๒เฉลียว บุรภีักดีและคณะ, ชุดวิชาวิจัยชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส, 
๒๕๔๕), หนา ๔๔-๔๕. 
 ๕๓ประเวศ วะสี, ยุทธศาสตรชาติเพ่ือความเขมแข็งทางเศรษฐกิจสังคม และศีลธรรม, พิมพครั้งท่ี 
๒, (กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบาน, ๒๕๕๔), หนา ๓๕-๓๖. 
 ๕๔อนุชาติ พวงสําลี, ขบวนการประชาสังคมไทยความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง, พิมพครั้งท่ี ๒ 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทรบุคเซนเตอร จํากัด, ๒๕๕๔), หนา ๒๙๔. 



๕๒ 

 

มีแนวพฤติกรรมเปนอยางเดียวกัน เชน ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี เปนตน นักวิชาการได
อธิบาย “ความหมายของการพัฒนาชุมชน” ไวอยางกวางขวาง ซ่ึงผูวิจัยไดคัดเลือกเพ่ือนํามาประกอบ
การศึกษาในครั้งนี ้ดังนี ้
 สวน การพัฒนาชุมชน คือ การเปลี่ยนแปลงสวนประกอบของชุมชนจากสภาพท่ีเปนอยู 
(สภาพท่ีไมพึงปรารถนา ไมดีงาม) ไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว (สภาพท่ีพึงปรารถนา ท่ีดีงามหรือท่ี
เจริญ) กลาวคือ เปนการจงใจกอใหเกิดความ เปลี่ยนแปลงข้ึนในชุมชน เพ่ือเปลี่ยนแปลงสภาพ
สวนประกอบตางๆ ในชุมชน จากสภาพท่ีไมพึงปรารถนาไปสูสภาพท่ีพึงปรารถนาอันเปนเปาหมายท่ี
ชุมชนตั้ งไว การพัฒนาชุมชน ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงชุมชนโดยมีการวางแผน  (Planned 
Community Change)๕๕ หรือองคการทางสังคมอยางหนึ่ง ท่ีมีอาณาเขตครอบคลุมทองถ่ินหนึ่ง และ
ปวงสมาชิกสามารถบรรลุถึงความตองการพ้ืนฐาน สวนใหญไดและสามารถแกไขปญหาสวนใหญใน
ชุมชนของตนเองได 
 ดังนั้น การพัฒนาชุมชน จึงหมายถึง การสรางชุมชนให เจริญข้ึนโดยอาศัยความรู
ความสามารถของประชาชน รัฐ และองคกรทางสังคมตางๆ ซ่ึงการพัฒนาชุมชนนี้เปนกระบวนการอัน
เปนวิธีการ และยังเปนท้ังโครงการหรือแผนงานอีกท้ังขบวนการอยูในตัว ซ่ึงในหลักการดังกลาวก็เพ่ือการ
พัฒนาใหคนในชุมชน มีคุณภาพในการดํารงชีวิตอยูท้ังดานเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และสังคม 

๒) ความหมายของชุมชนเขมแข็ง 
 นักวิชาการไดอธิบาย “ความหมายของชุมชนเขมแข็ง” ไวอยางกวางขวาง ซ่ึงผูวิจัยได
คัดเลือกเพ่ือนํามาประกอบการศึกษาในครั้งนี ้ดังนี ้

 ชุมชนเขมแข็ง หมายถึง ชุมชนท่ีสามารถกําหนดอนาคตของตนเอง ท้ังทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติรวมท้ังสุขภาพ และได
เสนอใหพิจารณา ความเขมแข็งของชุมชน ในแงมุมของสิทธิชุมชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงมีสวนสนับสนุนใหชุมชนมีอํานาจในการตัดสินใจโดยชุมชนเอง
อํานาจการตัดสินใจของชุมชนถือไดวาเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่ง ท่ีทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง 
ดังนั้นจําเปนท่ีชุมชนตองรูถึงสิทธิของตนเองท่ีมีอยูตามกฎหมายและการนํามาใชเพ่ือพิทักษสิทธิ์ของ
ตนเอง เชนใน 
 มาตรา ๔๖ รับรองสิทธิของบุคคลซ่ึงรวมกันเปนชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมในการอนุรักษ ฟนฟู
จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
 มาตรา ๕๖ กลาวถึง สิทธิของบุคคลในการมีสวนรวมกับรัฐและชุมชน “ในการบํารุงรักษา
และการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ” 
 มาตรา ๕๙ กลาวถึงสิทธิของบุคคลท่ีจะไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยงาน
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถ่ิน กอนการอนุญาตหรือการดําเนินการ
โครงการ หรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตหรือ

                                                 

 ๕๕สัญญา สัญญาวิวัฒน , การพัฒนาชุมชน, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 
๒๕๕๓), หนา ๓. 



๕๓ 

 

สวนไดเสียสําคัญใดท่ีเก่ียวกับตนหรือชุมชนทองถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่อง
ดังกลาว 
 มาตรา ๘๐ กําหนดไวในแนวนโยบายแหงรัฐวา รัฐตองคุมครองและพัฒนาเด็กและ
เยาวชน สงเสริมความเสมอภาคของหญิงชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของครอบครัว
และความเขมแข็งของชุมชน55

๕๖ 
 นอกจากนี้ชุมชนท่ีเขมแข็ง ยังหมายถึงชุมชนท่ีมีลักษณะดังนี5้6

๕๗ 
 ๑) ชุมชนท่ีมีสภาพรวมกันเปนปกแผนอยางแนนแฟนในทางกายภาพหรือรูปธรรมคือ 
สมาชิกของชุมชนมีศักยภาพ มีการพ่ึงพาอาศัยและรวมมือกันในกิจกรรมตางๆ ท้ังของสวนตัวและ
สวนรวม ท้ังดานอาชีพ วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม การพัฒนาชุมชน การแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชน ฯลฯ ในทางจิตวิญญาณ คือ สมาชิกของชุมชนมีคานิยม ความเชื่อตอสิ่งสูงสุดอยางใดอยางหนึ่ง
รวมกันและรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของชุมชน มีความรูสึกผูกพันกับชุมชนและสมาชิกในชุมชน มี
ความรักใครสามัคคี เอ้ือเฟอเผื่อแผ ใหความชวยเหลือแบงปนระหวางกัน 
 ๒) ชุมชนมีศักยภาพท่ีพ่ึงพิงตนเองไดในระดับท่ีสูง โดยท่ีทุนแรงงานทรัพยากรเพ่ือการยัง
ชีพพ้ืนฐานของครอบครัวตนเอง แมจะมีการพ่ึงพิงภายนอกก็อยูในลักษณะท่ีชุมชนมีอํานาจใน การ
จัดการ การเลือกสรรการตัดสินใจตอสวนรวมสูง ไมวาดานอาชีพ การศึกษา การกินอยู ประเพณีการ
รักษาพยาบาล 
 ๓) ชุมชนท่ีสามารถควบคุมและจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึนไดดวยตนเองเปนสวนใหญโดย
อาศัยอํานาจ ความรู และกลไกภายในชุมชน กําหนดแนวทางของการแกปญหาโดยอาศัย ความ
รวมมือภายในชมุชนเปนหลัก ไมวาจะเปนปญหาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
 ๔) ชุมชนท่ีพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางตอเนื่อง โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูสรางภูมิ
ปญญาของตนเองในดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ การบริหารจัดการ การครองวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมเทคโนโลยี 
ฯลฯ มีผลใหชุมชนมีความรูความสามารถท่ีพัฒนาตนเองและถายทอดความรูนั้นไดอยางตอเนื่อง 
 ชุมชนเขมแข็ง จึงหมายถึง ชุมชนท่ีสมาชิกในชุมชนมีพ้ืนฐานของความมีจิตสํานึกท่ี
ตองการจะมีสวนรวมในการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ท่ีจะแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนดวย ความ
สามัคคี สามารถท่ีจะวิเคราะหปญหา ทางเลือก และตัดสินทางเลือกนําไปสูการแกไขปญหาไดสําเร็จ 
พัฒนาไปสูการแกไขปญหาอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนทําใหชุมชนมีความสามารถท่ีพ่ึงตนเองไดและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนไดความเขมแข็งของชุมชนเปนสิ่งท่ีแสดงถึงความสามารถของแตละชุมชนท่ีรวมตัว
กันของคนในชุมชนไมวาจะเปนในเมืองหรือในชนบทท้ังท่ีรูจักกัน โดยมีพ้ืนฐานของความมีจิตสํานึกท่ี
ตองการจะมีสวนรวมในการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ท่ีจะแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน มีความสมาน
สามัคคี มีความรัก มีน้ําใจ มีความเอ้ืออาทรตอกันโดยไมมีการแบงแยกชนชั้น ฐานะ สามารถท่ีจะ
วิเคราะหปญหา วิเคราะหทางเลือก และตัดสินทางเลือกนําไปสูการแกไขปญหาไดสําเร็จ พัฒนาไปสู

                                                 

 ๕๖กิตติศักดิ์ ปรกติ และมาลี พฤกษพงศาวลี, สิทธิมนุษยชนในมุมของนิติศาสตรไทย, บทความ
, (จดหมายขาวสิทธิมนุษยชน ฉบับท่ี ๕ พฤษภาคม – สิงหาคม, ๒๕๔๔), หนา ๕–๑๓. 
 ๕๗อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ, ภาพการศึกษากับชุมชน : กรอบแนวคิดและขอเสนอ
ในการศึกษาวิจัย, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๔), หนา ๑๑. 



๕๔ 

 

การแกไขปญหาอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ทําใหชุมชนมีความสามารถท่ีพ่ึงตนเอง อยางมีศักดิ์ศรี       มี
ความภูมิใจ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 ไดมีนักวิชาการบางทานเสนอไววา ความเขมแข็งของชุมชนจึงเปรียบประดุจภูมิคุมกัน
ทางสังคม ซ่ึงมีสวนประกอบท่ีสําคัญ ๓ ประการเขามาผนวกกัน ไดแก (๑) ธรรมะ (๒) การเรียนรู    
(๓) การจัดการ องคประกอบแตละองคประกอบท้ัง ๓ นั้น มีพลังมาก กลาวคือ ธรรมะ การเรียนรู
และการจัดการ แตละองคประกอบอยางใดอยางหนึ่งยังไมเพียงพอท่ีจะเผชิญกับความยากของปญหา
แตเม่ือท้ัง ๓ เขามาผนวกกัน ศักยภาพอันสูงสงจึงเกิดข้ึน การสรางความเขมแข็งของชุมชนเปน
เครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ กลาวคือ เรื่องความ
เขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งยวดตออนาคตของประเทศ
ควรท่ีทุกฝายในสังคมจะศึกษาใหเขาใจและรณรงคเคลื่อนไหวใหเกิดเปนทิศทางและกระแสสังคมจะ
ขับเคลื่อนนโยบายและการกระทําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนทรัพยากรท้ังของ
รัฐและเอกชน มีมากเกินพอท่ีจะสนับสนุนใหชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง แตทรัพยากรเหลานี้
ใชไปอยางกระจัดกระจายไมเปนระบบและไมมีจุดรวมท่ีจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชน การใช
ทรัพยากรอยางเปนระบบจะสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงประเวศ วะสี 
ไดเสนอแนวทางปฏิบัติไวดังนี5้7

๕๘ 
 ๑) สํารวจชุมชนและเครือขาย 
 ๒) สงเสริมและขยายตัวของเครือขายชุมชน 
 ๓) สรางศูนยวิชาการเบ็ดเสร็จ 
 ๔) เชื่อมตอการคาขาย 
 ๕) สื่อเพ่ือสังคม 
 ๖) ปรับวิธีการงบประมาณและตั้งกองทุนเพ่ือชุมชน 
 ๗) ออกกฎหมาย 
 ๘) การฝกอบรม 
 ๙) การวิจัยและประเมินผล 
 ความเขมแข็งของชุมชนในทัศนะของประเวศ วะสี ควรสงเสริมใหชุมชนชนบทมีความ
เขมแข็ง คือ มีเบญจขันธ ไดแก 
 ๑) จิตใจมีธรรมะ ขยัน หม่ันเพียร และสันโดษ 
 ๒) แบบแผนการผลิตเปนผลิตแบบเพ่ือกันเอง เปนเกษตรกรผสมผสาน 
 ๓) สมดุลกับธรรมชาติแวดลอม 
 ๔) พ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ ไมตองพ่ึงพาภายนอก 
 ๕) มีวิถีชุมชน มีสถาบันครอบครัว วัด และวัฒนธรรมชุมชนแหงการชวยเหลือพ่ึงพากัน 
 อยางไรก็ตามชุมชนชนบทจะพัฒนาความรูความสามารถจากความรูเดิมท่ีเรียกวา ภูมิ
ปญญาชาวบานหรือปรีชาญาณทองถ่ินผสมเขากับกลวิธีท่ีสําคัญในการพัฒนาอยางสมดุลและมี

                                                 

 ๕๘ประเวศ วะสี, บทสัมภาษณในประชาสังคม : ทรรศนะนักคิดในสังคมไทย, พิมพครั้งท่ี ๒
(กรุงเทพมหานคร :สํานักพิมพมติชน, ๒๕๕๔), หนา ๓๖. 



๕๕ 

 

ประสิทธิภาพ นอกเหนือจากชุมชนใหองคกรพัฒนาเอกชนมีบทบาทมากข้ึน เพราะองคกรเหลานี้เขา
ไปสูชุมชน โดยเคารพชุมชน ตองออนนอมเพราะวาไมมีอํานาจ และการท่ีประชาชนจัดตั้งกันเองเปน
กลุม ๗ - ๒๐ คน พบปะกันสมํ่าเสมอทุกสัปดาหศึกษาคนควาแลวมาแลกเปลี่ยนกันในเรื่องความรู 
ความดี และการนําความรูและความดีนั้นมาทําใหสังคมและชุมชนมีสันติภาพและพัฒนากลุมดังกลาว
ไมแสวงหาประโยชนและอํานาจ เชื่อมโยงกันอยางท่ีไมมีลักษณะบังคับบัญชา แตเปนความเชื่อม
สัมพันธเชิงกัลยาณมิตร การไมแสวงอํานาจและผลประโยชนจะทําใหขบวนการนี้ยั่งยืน การเสนอให
ประชาชนรวมตัวกันเปนกลุมและองคกรยอยๆ เพ่ือชวยเหลือและสรางความเขมแข็งใหสมาชิกแตละ
คน กลุมและองคกรเหลานี้อาจปรากฏในรูปชุมชนหมูบาน องคกรพัฒนาเอกชน หรือกลุมทางปญญา 
ความสัมพันธภายในกลุม และระหวางกลุมเปนแบบเทาเทียมกัน การลดอํานาจและหนาท่ีของรัฐแลว
เอาอํานาจและหนาท่ีนั้นกลับคืนมาท่ีองคกรเหลานี ้ดังคํากลาวท่ีวา “ความเขมแข็งจากภายในหมูบาน
นั้นตางหากท่ีจะทําใหกําลังของพวกเขาข้ึนมาเสมอกับปจจัยภายนอกอ่ืนๆพอท่ี จะเจรจาตกลงรองขอ
ตอรองไดอยางมีศักดิ์ศรี”๕๙ 

๓) การพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง พ่ึงตนเองได และมีความสุข 
 ชุมชนท่ีเขมแข็งเปนชุมชนท่ีสามารถพ่ึงตนเองได และสามารถแกปญหาไดทุกชนิดท้ัง
เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การเมือง และสุขภาพ ไดจากภายในชุมชนเองดังกลาว
นี้ นักวิชาการไดกลาวถึง ชุมชนเขมแข็ง วามีลักษณะสําคัญ ดังนี5้9

๖๐ 
 ๑) มีจิตสํานึกชุมชน หรือเปนชุมชนท่ีมีจิตวิญญาณ คือ สมาชิกสํานึกวา ตนเองเปน
เจาของชุมชน มีความตั้งใจท่ีจะเขารวมรับผิดชอบปญหาตางๆ กับบุคคลอ่ืนๆ อยางเทาเทียมกันและ
มิตรภาพ ยอมรับในศักยภาพของกันและกันและยอมรับในความแตกตางหลากหลายระหวางสมาชิก 
มีสวนรวมในการแกปญหาของชุมชนรวมกัน เปนตน 
 ๒) มีจิตวิญญาณชุมชน คือ การท่ีสมาชิกมีความจงรักภักดีตอชุมชน เสียสละทํางานเพ่ือ
ชุมชน หวงแหนชุมชน มีสิ่งยึดเหนี่ยวรวมกัน เชน วัด เครือญาติ หรือความสัมพันธทางสังคมแบบตางๆ 
ทําใหชุมชนมีชีวิตจิตใจเหมือนเปนสิ่งมีชีวิตอยางหนึ่ง ความมีจิตวิญญาณชุมชน ทําใหเกิดความปติ 
ความสุขอยางลนเหลือ และเกิดพลังอยางมโหฬาร เปนพลังเยียวยาท่ีทําใหคนและชุมชนมีความสุข 
 ๓) เปนชุมชนเรียนรู คือ สมาชิกชวยกันเรียนรู หรือเรียนรูเปนกลุม มีความตื่นตัวอยู
ตลอดเวลา รูขาวคราวในดานตางๆ ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซ่ึงอยูนอกชุมชน และความรู
เก่ียวกับชุมชนท่ีเปนผลมาจากการปฏิบัติหรือประสบการณท่ีไดรับรวมกัน หรือเปนกระบวนการ
เรียนรูและการตัดสินใจรวมกัน ความรูท่ีเกิดข้ึนจึงเปนการเรียนรูซ่ึงกันและกัน ผานการแลกเปลี่ยน
ขอมูลความคิดรวมกัน เพ่ือนําไปสูการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของชุมชน การเปนชุมชน
เรียนรูทําใหสมาชิกมีการเรียนรูรวมกันซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของการดําเนินงานพัฒนาชุมชนรวมกัน เพราะ
ผลจากการเรียนรูจะนําไปสูการคิดหาวิธีการท่ีจะรวมกันพัฒนาชุมชนของตน 

                                                 

 ๕๙พรพิไล เลิศวิชา, วัฒนธรรมไทยกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม, (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หนา ๑๑. 
 ๖๐สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ 
โอเดียนสโตร, ๒๕๔๕), หนา ๕๔-๕๖. 



๕๖ 

 

 ๔) มีองคกรชุมชนเขมแข็ง คือ ประชาชนรวมตัวกันอยางเหนียวแนนดวยจิตสํานึกชุมชน
และจิตวิญญาณชุมชน ผนึกกําลังกัน เพ่ือชวยกันแกไขปญหาของชุมชน ซ่ึงเปนผลมาจากการเรียนรู
รวมกัน ไมใชตางคนตางทํา 
 ๕) มีการจัดการชุมชนท่ีดี คือ สมาชิกของชุมชนมีความสามารถในการจัดการตนเองและ
ชุมชนได วางแผน จัดกระบวนการ ดําเนินงานและประเมินผลการพัฒนาชุมชนของตนเองได ทําให
องคกรชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ๖) มีเครือขายชุมชน คือ มีกระบวนการเชื่อมโยงสมาชิกในกลุมและองคการชุมชนตางๆ 
เขาดวยกัน ดวยระบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและการประชาสัมพันธดวยความสมานฉันททําให
เกิดการรวมจิตและจิตวิญญาณของสมาชิกและองคกรชุมชนตางๆ ใหมีพลังเขมแข็ง 
 ๗) มีภาวะผูนําชุมชน คือ ผูนําเปนผูประสานความคิดของสมาชิกใหโอกาสสมาชิกได
แสดงความคิดเห็น ไมผูกขาดความคิดหรือเปนเจาของชุมชนเพียงผูเดียวพรอมท่ีจะเรียนรูแลกเปลี่ยน
ขอมูลและความคิดเห็นกับผูอ่ืน ผนึกตัวเองเขากับชุมชนไดอยางแนบแนนและรวมทําประโยชนเพ่ือ
ชุมชน โดยสรุป ผูนําท่ีทําใหชุมชนเขมแข็ง คือ ผูท่ีเชื่อมประสานแนวคิดตางๆ ของสมาชิกและองคกร
ชุมชน เพ่ือนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมนั่นเอง 
 ๘) เปนชุมชนพ่ึงตนเองได คือ สมาชิกและองคกรตางๆ ในชุมชน มีความเขมแข็งพอท่ีจะ
ชวยเหลือหรือพ่ึงตนเองได ท้ังในทางเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรม ท้ังในยาม
ปกติและประสบกับภาวะวิกฤตตางๆ อันเปนการพัฒนาแบบยั่งยนืท่ีพึงประสงค 
 ๙) เปนชุมชนสงบสุข ชุมชนเขมแข็งเปนผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ มี
คุณธรรม และมีความสุข เม่ือคนมารวมกันเปนชุมชน และสรางชุมชนใหเขมแข็งไดก็ทําใหคนและ
ชุมชนมีความสงบสุข บรรลุเปาหมายของการพัฒนาชุมชน 
 ๑๐) เปนการพัฒนาแบบยั่งยืน ชุมชนเขมแข็งมีลักษณะดังกลาวมาแลวขางตน ทําให
ชุมชนดํารงอยู และดํารงตอไปไดโดยไมลมสลาย อันเปนการพัฒนาแบบยั่งยนืนั่นเอง 
 ดังกลาวนี้สอดคลองกับท่ี นักวิชาการบางทานไดนิพนธถึงฐานของการพัฒนาท่ียั่งยืนวา 
รากฐานองครวมแหงองครวมสามประสาร คือระบบการดํารงอยูของมนุษย ซ่ึงประกอบดวยองค
รวมท้ัง ๓ คือ60

๖๑ 
 ๑) ตัวมนุษย 
 ๒) สังคม 
 ๓) ธรรมชาต ิ
 การท่ีมนุษยจะดํารงอยูดวยดีจะตองใหองครวมท้ัง ๓ ประสานกลมกลืนกันใหไดหรือปรับ
เขาหากันใหสัมพันธไดสัดสวนอยางพอดี หากองครวมท้ัง ๓ ขัดแยงกันเปนปฏิปกษตอกันใน เชิง
ผลประโยชนหรือเอารัดเอาเปรียบกันหรือเปนเครื่องสนองความตองการ ไมมองลักษณะเปน
องคประกอบรวมอยูในระบบเดียว ตองอิงอาศัย สงผลกระทบตอกัน เม่ือมองผิดพลาดขัดแยงตอความ
จริงอยางนี้ เวลาปฏิบัติก็จะเกิดผลเปนความขัดแยงท่ีเสียหายดวย เชน เพ่ือใหตัวมนุษยไดตามท่ี

                                                 

 ๖๑พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), คนไทยกับปา, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก, 

๒๕๕๔), หนา ๗๗. 



๕๗ 

 

ตองการก็จะตองเกิดผลเสียแกธรรมชาติ หรือตองเกิดการเบียดเบียนแยงชิงกันในสังคม และเม่ือ
ธรรมชาติเสีย สังคมมีปญหา ชีวิตมนุษยแตละคนก็ไมไดสุขสมดังใจ แลวก็พากันแปรปรวนหมดท้ัง ๓
องคประกอบ ฉะนั้น ตองทําใหองคประกอบท้ัง ๓ นี้ประสานกลมกลืนกันใหได หมายความวาตองทํา
ใหเกิดความสัมพันธในลักษณะท่ีหลากหลายเปนวา สิ่งท่ีดีแกมนุษยก็ดีแกสังคมดวย สิ่งท่ีดีแกสังคมก็ดี
ตอมนุษยแตละคน สิ่งท่ีดีตอมนุษยก็ดีแกธรรมชาติดวย สิ่งท่ีดีแกธรรมชาติก็ดีแกสังคมและดีแกชีวิต
มนุษยดวย แตเราจะทําอยางไรใหท้ัง ๓ องคประกอบนี้ มาประสานกลมกลืนสอดคลองกันในระบบ
องครวมท่ีมีดุลภาพ 
 การพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง พ่ึงตนเองได และมีความสุข คือ การทําใหคนในชุมชนมี
จิตสํานึกรวมกัน มารวมตัวกันในลักษณะท่ีเปนหุนสวนกันในการกระทําบางอยาง ดวยความรักและ
ความเอ้ืออาทรตอกัน ภายใตระบบการจัดการ ใหเกิดความรูสึกรวมกัน เพ่ือประโยชนสาธารณะการ
รวมตัวกันอาจจะเปนกลุมเล็กๆ กระจัดกระจายกันก็ได แตสามารถติดตอสื่อสารกันไดจนกลายเปน
องคกร และมีความเชื่อมโยงกันเปนเครือขายยอยๆ ข้ึนเทียมกัน ซ่ึงเม่ือประสานกับโครงสรางท่ีมี
ความสัมพันธในแนวดิ่งดวยความสมานฉันทแลว ก็จะทําใหชุมชนมีความเขมแข็งข้ึน 

 

 

 

๔) องคประกอบของชุมชนเขมแข็ง 
 มีนักวิชาการไดกลาวถึง “องคประกอบของชุมชนเขมแข็ง” ไว ดังนี ้
 การศึกษาเพ่ือพัฒนาความเขมแข็งขององคกรชุมชนในการจัดการกับปญหาและการ
พัฒนา พบวา ภายใตกระบวนการเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งและยุทธศาสตรชุมชนทองถ่ิน            
มีองคประกอบท่ีสําคัญของกระบวนการพัฒนาโดยเนนชุมชนเปนตัวตั้งนี ้ไดแก61

๖๒ 
 ๑) ภูมิปญญาและความรูท่ีสืบสานและประยุกตใหสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอก 
 ๒) องคกรชุมชนและกลุมผูนําท่ีมีคุณธรรมและภูมิปญญา รวมถึงการจัดตั้งกลุมและ
จัดระเบียบในชุมชน 
 ๓) เวทีการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเทาทันตอการ
เปลี่ยนแปลงและการบุกรกุจากภายนอก 
 จากการศึกษาของกลุมนักวิชาการในประเทศตะวันตก บทบาทของนักพัฒนาชุมชนมี
ขอสรุปท่ีคลายคลึงกันเก่ียวกับสิ่งท่ีนักพัฒนาควรเขาไปสนับสนุนและสงเสริมคนในชุมชน ไดแก 
 ๑) ปรัชญาหรือระบบความเชื่อในการชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางคนในชุมชน 

                                                 

 ๖๒บัณฑร ออนดํา และวิริยา นอยวงศ, ยุทธศาสตรในการพัฒนาชนบท : ประสบการณของประเทศไทย, 
(กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๔),  หนา 
๓๔. 



๕๘ 

 

 ๒) กลไกท่ีชวยใหเกิดการมีสวนรวมของสมาชิกในกระบวนการตัดสินใจแกไขปญหา
และพัฒนาชุมชน 
 ๓) กิจกรรมพัฒนาจิตสํานึกและกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหวางปญหาตางๆ และแนวทางการแกไขปญหา 
 
 ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเปนองคประกอบของชุมชนเขมแข็ง จากการประชุมเพ่ือระดมความ
คิดเห็น ประสบการณของนักพัฒนาชนบทไทยเก่ียวกับตัวชี้วัดสําหรับงานพัฒนาความเขมแข็งของ
องคกรชุมชน ไวดังนี6้2

๖๓ 
 ๑) มีการนํามิติดานวัฒนธรรมมาผสมผสานในการทํากิจกรรม เพราะการมีรากฐาน
ทางวัฒนธรรมจะเปนเครื่องยึดเหนี่ยวใหสามารถสรางองคกรชุมชนท่ีมีคุณภาพได 
 ๒) มีประสิทธิภาพในการตอบสนองตอปญหา 
 ๓) มีการจัดกลุม 
 ๔) มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 ๕) มีผูนําท่ีไดรับการยอมรับจากสมาชิกและชุมชน 
 ๖) มีการกระจายผลประโยชนแกสมาชิกอยางยุติธรรม 
 ๗) ไดรับการยอมรับนับถือจากองคกรภายนอก 
 ๘) มีการขยายผล ขยายกิจกรรม และขยายเครือขายสมาชิก รวมถึงความรวมมือ
องคกรชุมชนไดเปนอยางด ี
 ความเขมแข็งขององคกรชุมชนอาจพิจารณาไดจากหลากหลายปจจัย ดังนี6้3

๖๔ 
 ๑) ตัวบุคคลหรือทุนมนุษย สิ่งท่ีบงบอกความเขมแข็งของชุมชน คือ การเจริญเติบโต
ในเชิงปริมาณและคุณภาพขององคกร นั่นคือมีสมาชิกเพ่ิมมากข้ึนและมีการสืบทอดคนรุนใหมๆ เขา
มารับตอชวงภาระงาน สวนในมิติเชิงคุณภาพดูไดจากความรูความสามารถและทักษะ รวมท้ังความคิด
และพลังแหงศีลธรรมท้ังของสมาชิกและผูนํา อีกท้ังผูนําอาจดูไดจากความสามารถและการประสาน
ผลประโยชน สวนสิ่งสําคัญท่ีตองดูอีกอยาง คือ พลังสรางสรรคของสมาชิกในการคิดคนและทํา
กิจกรรมอยางมีชีวิตชีวา และมีความตอเนื่อง 
 ๒) ปริมาณและคุณภาพของกิจกรรม ผลงานหรือกิจกรรมของกลุมมีความตอเนื่อง
ดําเนินการอยางเปนเครือขาย และขยายกิจกรรมใหมๆ นอกจากนี้พิจารณาไดจาความสามารถใน 
การจัดการกับปญหาท่ีองคกรเผชิญในภาวะวิกฤต 
 ๓) ปริมาณและคุณภาพของทุนท่ีเปนวัสดุอุปกรณหรือสภาพแวดลอม พิจารณาจาก
ทุนดานปริมาณของวัตถุท่ีเพ่ิมมากข้ึนหรือไดมา เชน กลุมวัวควาย มีวัวควายเพ่ิมข้ึน กลุมสมุนไพร     

                                                 

 ๖๓ลีลาภรณ นาครทรรพ และคณะ, ตัวชี้วัดสําหรับงานพัฒนาชนบทประสบการณจากนักพัฒนา, 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา, ๒๕๕๐), หนา ๑๖. 

 ๖๔กาญจนา แกวเทพ, เคร่ืองมือการทํางานแนววัฒนธรรมชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : สภา
คาทอลิกแหงประเทศไทยเพ่ือการพัฒนา, ๒๕๕๓), หนา ๕๓-๕๙. 



๕๙ 

 

มีการรักษาพันธุพืชและปาตามธรรมชาติ เปนตน สวนมิติเชิงคุณภาพพิจารณาจากความยั่งยืนของทุน 
เชน ระบบการบริหารจัดการท่ีทําใหสามารถเพ่ิมวัตถุและสภาพแวดลอมท่ีเปนทุน เปนตน 
 ๔) ทุนเพ่ือนหรือเครือขาย การมีเครือขายสมาชิกหรือกิจกรรมสะทอนใหเห็นถึง
ความสามารถในการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน และเห็นถึงศักยภาพในการระดมทุน ในแงปริมาณอาจ
ดูไดจากเครือขายสมาชิกท่ีมีกวางขวางมากข้ึน ในแงคุณภาพดูไดจากความสามารถในการจัดการกับ
เครือขายในลักษณะของความรวมมือในการปฏิบัติและลักษณะของอํานาจในการเจรจาตอรองหรือ
ประสานงาน 
 ๕) สถานภาพขององคกรชุมชน ซ่ึงจากองคประกอบท่ีหนึ่งถึงสี่ เปนเพียงการ
พิจารณาจากตัวองคกรชุมชนเทานั้น การพิจารณาศักยภาพควรอางอิงจากภายนอกดวย นั่นคือ การ
ประเมินการยอมรับตอองคกรชุมชนจากกลุมบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของวาใหการยอมรับในเรื่องอะไร
และมากนอยแคไหน 
 แนวคิดความเปนชุมชนและองคกรชุมชนท่ีกลาวมานั้น จะเห็นถึงความสัมพันธระหวาง
บุคคลกลุมสมาชิก ตัวองคกรและการบริหารจัดการท่ีกอใหเกิดกิจกรรม ผลประโยชนเกิดเครือขาย 
และเกิดอุดมการณ  ดังนั้นเราอาจสามารถแยกพิจารณาเพ่ือนําไปใชประกอบในกระบวนการ
เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งโดยแบงออกเปน ๒ ประการ คือ 
 ประการแรก พิจารณาถึงเฉพาะความเขมแข็งขององคกรชุมชนหรือองคกรชาวบานในทัศนะ
ของนักพัฒนาหลายคน โดยความเปนองคกรชุมชนดังกลาวมีบทบาทไมมากตอความเคลื่อนไหวใน ภาค
สาธารณะหรือสงัคมโดยสวนรวม เปนเพียงความเคลื่อนไหวในระดับองคกรกลุมของตน 
 ประการท่ีสอง พิจารณาความเปนชุมชน เปนลักษณะของการรวมตัวขององคกรท่ี
หลากหลายท้ังเปนทางการและไมเปนทางการในความรวมมือเปน “ประชาคม” กลาวคือ มีความ
รวมมือกันกวางขวางและหลากหลายเปนพหุภาคี มีสํานึกการพ่ึงตนเอง และขยับผลประโยชนจาก
เฉพาะกลุมสูจิตสํานึกสาธารณะมากข้ึน มีอาณาเขตจะเปนเปาหมายกิจกรรมหรือบริเวณพ้ืนท่ีท่ีรูสึกมี
ความเปนเจาของ เชน มีความเปนเจาของหมูบาน ชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด ก็เกิดประชาคม
หมูบานตําบล อําเภอ หรือจังหวัด เปนตน องคประกอบชุมชนเขมแข็งภายในโครงการเสริมสราง
ความเขมแข็งแกชุมชนของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.๒๕๔๒) มี ๙ ประการ คือ 
 ๑) มีบุคคลหลากหลายท่ีรวมตัวกันอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการ 
 ๒) มีเปาหมายรวมกันและยึดโยงเกาะเก่ียวกันดวยประโยชนสาธารณะ และของสมาชิก 
 ๓) มีจิตสํานึกของการพ่ึงตนเอง รักและเอ้ืออาทรตอกัน และมีความรักทองถ่ิน รักชุมชน 
 ๔) มีอิสระในการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ 
 ๕) มีการระดมใชทรัพยากรในชุมชนอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 
 ๖) มีการเรียนรูเชื่อมโยงกันเปนเครือขายเปนแนวราบ และติดตอสื่อสารกันหลากหลายรูปแบบ 
 ๗) มีการจัดทํากิจกรรมเปนสาธารณะของชุมชนอยางตอเนื่อง 
 ๘) มีการจัดการบริหารงานกลุมท่ีหลากหลายและเครือขายท่ีด ี
 ๙) มีการเสริมสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีหลากหลายของชุมชนสืบทอดกันตลอดไป 
 องคประกอบของชุมชนเขมแข็ง จึงมีหลากหลายแนวคิด หลายระดับ เริ่มจากกลุม องคกร
ชุมชน หรือองคกรชาวบาน ท่ีอาจมุงประโยชนเฉพาะกลุม นํามาสูลักษณะความรวมมือท่ีหลากหลาย



๖๐ 

 

เปน “พหุภาคี หรือ ประชาคม” ท่ีเคลื่อนยายการมุงผลประโยชนเฉพาะกลุมมาสูภาคสาธารณะและ 
มีความเปนเจาของพ้ืนท่ีหรือกิจกรรมมากยิ่งข้ึน และทายสุดมีการนําเสนอภาคสังคมชุมชนในอุดมคต ิ
คือ “แนวคิดประชาสังคม” ท่ีมุงการพัฒนาสูภาคสังคมโดยรวมหรือภาคสาธารณะ อยางไรก็ตาม สวน
ท่ีมีความคลายคลึงกันของแนวคิดท้ังสาม คือ ศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง อุดมการณรวม และความ
รวมมือ 

๕) ลักษณะของชุมชนเขมแข็ง 
 ชุมชนเขมแข็ง หมายถึง ชุมชนท่ีเปนชุมชนเรียนรู (Learning Organization) คือ 
สมาชิกของชุมชนเรียนรูมีการตื่นตัวอยูตลอดเวลาตอความเปนไปของโลก รูขาวคราวท้ังดานเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองของประเทศ รวมท้ังการเพ่ิมความรูท่ีจําเปนใหแกชุมชน เปนการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติ จากการลงมือทํา ทํารวมกัน เปนการเรียนรูชั้นสูงเรียกวา (ปญญา) ซ่ึงจะสามารถแกไขปญหา
ของชุมชนได เพราะปญญาเชนนี้จะเสมือนพลังผลักดันชุมชนตลอดเวลา สองเปนชุมชนท่ีรูจักจัดการ
ตัวเอง (Community Management) การจัดการประกอบดวย  การวางแผน  (Planning) คือ         
มีโครงการ (Project) ของชุมชน ในโครงการตองระบุวาชุมชนจะทําอะไร (What) ใครจะทํา (Who) 
ทําท่ีไหน (Where) ทําเม่ือไร (When) และทําอยางไร (How) การจัดกระบวน (Organizing) เปนการ
เตรียมการเพ่ือการดําเนินการตามแผนขอแรก ตองเตรียมคน เตรียมวัสดุ เตรียมเงิน มีการวางแผนวา
ใครรับผิดชอบงานใด การลงมือตามแผนเปนการทําตามแผนงานท่ีกําหนด และปฏิบัติตามข้ันตอน
จนกวาจะเสร็จงาน สามเปนชุมชนท่ีมีจิตวิญญาณ (Spirituality) แสดงออกโดยการท่ีสมาชิกมีความ
ผูกพัน ภักดีตอชุมชน เสียสละทํางานเพ่ือชุมชน มีความรูสึกเปนเจาของชุมชน หวงแหนชุมชน มีสิ่งท่ี
สมาชิกจะยึดเหนี่ยวรวมกัน เชน มีวัด มีพระ หรือมีผลประโยชนปจจุบันและอนาคตรวมกัน ทําใหชุมชนมี
ชีวิตจิตใจเหมือนสิ่งมีชีวิตอยางหนึ่ง สี่เปนชุมชนท่ีมีสันติภาพ (Peaceful) หมายถึง ภาพรวมของคนมีความ
สันติสุข ในขณะท่ีสันติสุขเปนยอดของคุณภาพและคุณธรรม สันติภาพก็เปนศูนยรวมการเรียนรู 
ความสามารถในการจัดการและการมีชีวิตจิตใจ หรือจิตวิญญาณ 
 ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๔ มีการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึงสงผลตอ การ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยหลายอยาง เชน เกิดโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก คนในชนบทอพยพมา
ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมมากข้ึน เกิดปญหาความยากจนและชองวางทางเศรษฐกิจระหวางภาค
เกษตรกรรมกับอุตสาหกรรม และในทศวรรษ ๒๕๓๐ รัฐบาลมุงพัฒนาประเทศใหเปนประเทศอุตสาหกรรม
ใหม แตเม่ือเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ทําใหธุรกิจจํานวนมากลมละลาย คนตกงาน
จํานวนมาก รัฐบาลไดสงเสริมใหประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดความ ฟุงเฟอ
ฟุมเฟอย และบทบาทของพระสงฆท่ีมีตอชุมชนในดานเศรษฐกิจ ก็คือการแนะนําใหประชาชนดําเนินชีวิต
ดวยความพอดี สมดุลในการบริโภค ซ่ึงดังกลาวนี้ เรียกวา “เศรษฐศาสตรแนวพุทธศาสตร” 
 เศรษฐศาสตรแนวพุทธศาสตร หรือ เศรษฐศาสตรแนวพุทธ มีลักษณะท่ีสําคัญพอสรุปได 
ดังนี้  
 ๑) เปนศาสตรสายกลางหรือเศรษฐศาสตรมัชฌิมาปฏิปทา เศรษฐศาสตรแนวพุทธมุงท่ีความ
พอดีหรือความสมดุล สมดุลในแงหนึ่งก็คือการบริโภคเพ่ือสนองหรือบําบัดความตองการจะทําใหเกิดความ
พอดี สวนเศรษฐศาสตรปจจุบันเปนการบริโภคท่ีตอบสนองความตองการไมรูจบเพราะมีความตองการไม



๖๑ 

 

จํากัด แตทางพระพุทธศาสนา จะมีหลักของความพอ คือมีปญญาและฉันทะเขามาเก่ียวของในพฤติกรรม
ทางเศรษฐกิจ และทําใหเกิดความพึงพอใจ โดยมีความคิดเห็นพอดีเกิดข้ึนเพราะความตองการมาบรรจบกับ
จุดหมายท่ีสิ้นสุดของมัน เปนความพอใจท่ีมีความพอดีและ ความพอใจท่ีทําใหเกิดความพอดี โดยความพอดี
ก็คือการท่ีไดสนองความตองการคุณภาพชีวิตและความพอใจท่ีไดคุณภาพชีวิต หรือจุดของความพอดีอีก
อยางหนึ่งคือหลักการไมเบียดเบียนตนและไมเบียดเบียนผูอ่ืน 
 ๒) เศรษฐศาสตรแนวพุทธศาสตรมีลักษณะท่ีสําคัญท่ีถือวากิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอยางเปน
กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือเปนกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพของมนุษยไปดวยในตัว ไมวา
การบริโภค การตลาด การแลกเปลี่ยน การคาขายดวยเงินตรา โดยภาพรวมกิจการใน การดําเนินชีวิตทุก
อยางในภาพรวมของมนุษยในดานวัตถุ ท่ีจะสงเสริมความเปนอยูท่ีดี และเปนรากฐานแหงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต หรือพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
 ฉะนั้น พุทธศาสตรนี้มองเศรษฐศาสตรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยางไร อยางนอยใหเห็นวา 
มันเปนสวนท่ีสงเสริมการมีชีวิตท่ีดีงาม ยังเปนสวนท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือจุดมุงหมายในการพัฒนา
ศักยภาพของมนุษยเพ่ือใหมนุษยเพ่ือใหมนุษยไดมีโอกาสมีความพรอมยิ่งข้ึน ในการท่ีจะเขาถึงสิ่งท่ีดีงาม 
สิ่งท่ีประเสริฐท่ีชีวิตจะพึงไดรับยิ่งๆ ข้ึนไป 
 ดานเศรษฐกิจ เกิดจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ธุรกิจจํานวนมากลมละลาย คนตกงาน
จํานวนมาก บทบาทพระสงฆท่ีมีตอความตองการของชุมชนจึงเกิดข้ึนไดแก การแนะนําปลุกจิตสํานึกให
ประชาชนดําเนินชีวิตดวยความพอดี สมดุลในการบริโภค ซ่ึงดังกลาวนี้ เรียกวา เศรษฐศาสตรตามแนว
พุทธ เปนเศรษฐศาสตรมัชฌิมาปฏิปทา สงเสริมใหประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
ลดความฟุงเฟอฟุมเฟอย 
 นักวิชาการไดแสดงทัศนะเก่ียวกับชุมชนท่ีมีความเขมแข็งมีลักษณะท่ีสําคัญดังนี้ คือ 
 ๑. สมาชิกของชุมชนมีความเชื่อม่ันในศักยภาพของตนและชุมชนท่ีจะแกไขปญหาและ
พัฒนาชีวิตความเปนอยูของตนเอง 
 ๒. สมาชิกของชุมชนพรอมท่ีจะรวมกันจัดการกับปญหาของตนและชุมชน 
 ๓. มีกระบวนการของชุมชนท่ีมีการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องจน เปนวิถีของชุมชน ภายใต
การสนับสนุนของผูนําองคกรชุมชน ในลักษณะเปดโอกาสใหกับสมาชิกท้ังมวลเขามามีสวนรวม 
โปรงใส และพรอมท่ีจะใหตรวจสอบ 
 ๔. สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการประเมินสถานการณของชุมชนกําหนดวิสัยทัศนรวม 
รวมคิด ตัดสินใจ ดําเนินงาน ติดตามและประเมินผลการแกปญหาและการพัฒนาของชุมชนผาน
กระบวนการชมุชน 
 ๕. สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูผานการเขารวมในกระบวนการของชุมชน 
 ๖. มีแผนของชุมชนท่ีประกอบดวยการพัฒนาทุกๆ ดานของชุมชน ท่ีมุงการพ่ึงตนเอง เอ้ือ
ประโยชนตอสมาชิกชุมชนทุกๆ คนและมุงหวังการพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืน 
 ๗. การพ่ึงความชวยเหลือจากภายนอก เปนการพ่ึงเพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเองไดใน
ท่ีสุดไมใชการพ่ึงพาตลอดไป 



๖๒ 

 

 ๘. มีเครือขายความรวมมือกับภาคีการพัฒนา อาจเปนหมูบานชุมชนอ่ืนๆ ทองถ่ิน ภาค
ราชการ องคกรเอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการ ในลักษณะของการมีความสัมพันธท่ีเทาเทียมกัน64

๖๕ 

 ชุมชนท่ีสมาชิกในชุมชนมีพ้ืนฐานของความมีจิตสํานึกท่ีตองการจะมีสวนรวมในการ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ท่ีจะแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนดวยความสามัคคี สามารถท่ีจะวิเคราะห
ปญหา ทางเลือก และตัดสินทางเลือกนําไปสูการแกไขปญหาไดสําเร็จ พัฒนาไปสูการแกไขปญหา
อ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนทําใหชุมชนมีความสามารถท่ีพ่ึงตนเองไดและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนไดความ
เขมแข็งของชุมชนเปนสิ่งท่ีแสดงถึงความสามารถของแตละชุมชนท่ีรวมตัวกันของคนในชุมชนไมวาจะ
เปนในเมืองหรือในชนบทท้ังท่ีรูจักกัน โดยมีพ้ืนฐานของความมีจิตสํานึกท่ีตองการจะมีสวนรวมในการ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ท่ีจะแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน มีความสมานสามัคคี มีความรัก มีน้ําใจ มี
ความเอ้ืออาทรตอกันโดยไมมีการแบงแยกชนชั้น ฐานะ สามารถท่ีจะวิเคราะหปญหา วิเคราะห
ทางเลือก และตัดสินทางเลือกนําไปสูการแกไขปญหาไดสําเร็จ พัฒนาไปสูการแกไขปญหาอ่ืนๆ ท่ี
เกิดข้ึนในชุมชน ทําใหชุมชนมีความสามารถท่ีพ่ึงตนเอง อยางมีศักดิ์ศรี มีความภูมิใจ และมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน  
 การพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง พ่ึงตนเองได และมีความสุข คือ การทําใหคนในชุมชนมี
จิตสํานึกรวมกัน มารวมตัวกันในลักษณะท่ีเปนหุนสวนกันในการกระทําบางอยาง ดวยความรักและ
ความเอ้ืออาทรตอกัน ภายใตระบบการจัดการ ใหเกิดความรูสึกรวมกัน เพ่ือประโยชนสาธารณะการ
รวมตัวกันอาจจะเปนกลุมเล็กๆ กระจัดกระจายกันก็ได แตสามารถติดตอสื่อสารกันไดจนกลายเปน
องคกร และมีความเชื่อมโยงกันเปนเครือขายยอยๆ ข้ึน ซ่ึงเม่ือประสานกับโครงสรางท่ีมีความสัมพันธ
ในแนวดิ่งดวยความสมานฉันทแลว ก็จะทําใหชุมชนมีความเขมแข็งข้ึน องคประกอบของชุมชน
เขมแข็ง มีหลากหลายแนวคิด หลายระดับ เริ่มจากกลุม องคกรชุมชน หรือองคกรชาวบาน ท่ีอาจมุง
ประโยชนเฉพาะกลุม นํามาสูลักษณะความรวมมือท่ีหลากหลายเปน “พหุภาคี หรือ ประชาคม” ท่ี
เคลื่อนยายการมุงผลประโยชนเฉพาะกลุมมาสูภาคสาธารณะและมีความเปนเจาของพ้ืนท่ีหรือ
กิจกรรมมากยิ่งข้ึน  
 สรุปไดวา แนวคิดเก่ียวกับการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ชุมชน หมายถึง องคกรทางสังคม
ประเภทหนึ่ง เกิดจากกลุมบุคคลหลายๆกลุมมารวมกันอยูในอาณาเขตและภายใตกฎหมายหรือบังคับ
เดียวกัน อาจมีเชื้อชาติ เผาพันธุหรือศาสนาเดียวกัน โดยมีปฏิสมัพันธกัน มีการสังสรรคกัน มีความใส
ใจรวมกันและมีผลประโยชนคลายๆกัน และมีแนวพฤติกรรมเปนอยางเดียวกัน เชน ภาษา 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี เปนตน เกิดการพัฒนาชุมชน โดยการสรางชุมชนใหเจริญข้ึนโดยอาศัย
ความรูความสามารถของประชาชน รัฐ และองคกรทางสังคมตางๆ ซ่ึงการพัฒนาชุมชนนี้เปน
กระบวนการอันเปนวิธีการ และยังเปนท้ังโครงการหรือแผนงานอีกท้ังขบวนการอยูในตัว ซ่ึงใน
หลักการดังกลาวก็เพ่ือการพัฒนาใหคนในชุมชน มีคุณภาพในการดํารงชีวิตอยูท้ังดานเศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง และสังคม ทําใหเกิดชุมชนท่ีเขมแข็ง  

                                                 

 ๖๕สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี , 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๔๔), (กรุงเทพมหานคร : ศึกษาภัณฑ
พาณิชย โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๕๐). 



๖๓ 

 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน จะเห็นไดวา การ
นําเสนอภาคสังคมชุมชนในอุดมคติ คือ “แนวคิดประชาสังคม” ท่ีมุงการพัฒนาสูภาคสังคมโดยรวม
หรือภาคสาธารณะ อยางไรก็ตามสวนท่ีมีความคลายคลึงกันของแนวคิดท้ังสาม คือ ศักยภาพในการ
พ่ึงพาตนเอง อุดมการณรวม และความรวมมือ ดังนั้นความเขมแข็งของชุมชน ตองพัฒนาแบบองค
รวม (Holistic) โดยพัฒนาคน ชุมชน และสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ การพัฒนาองคกรตอง
กระทํา โดยคนในชุมชน ซ่ึงเปนผูท่ีมีความรูสึก มีปญหา มีความตองการในการแกปญหารวมกัน 
รวมท้ังมีความรัก ความเอ้ืออาทรจริงใจตอกันภายใตภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน และความ
ตองการท่ีแทจริงของชุมชน จึงจะทําใหชุมชนมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน โดยสามารถสรุปไดดังตาราง
ท่ี ๒.๓ ดังนี ้
ตารางท่ี ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคดิหลัก 

ภัทรธิรา ผลงาม, (๒๕๕๔, หนา ๓๔). 
 

การจัดการรวมกันในเรื่องเก่ียวกับการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร การคาขาย การบริการ การ
ทองเท่ียว การพัฒนาสงเสริมวัฒนธรรมในทองถ่ิน 
เพ่ือมุงใหเกิดรายได สงผลตอบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชน 

มงคล ดานธานินทร, (๒๕๕๑, หนา ๒๑). 
 

คําวา “ชุมชน” นั้นจะประกอบไปดวย ครอบครัว
หลายๆ ครอบครัวท่ีเขามารวมอยูใน 
บริ เวณ เดียวกัน  หรือกอตั้ งเปนชุมชนในพ้ืน ท่ี
เดียวกัน 



๖๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน (ตอ) 

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

ระบบเศรษฐกิจระดับทองถ่ิน หรือชุมชนท่ีมีลักษณะ
เปนองครวม ซ่ึงไมไดมีแตเพียงมิติทางดานเศรษฐกิจ
ท่ีเปนตัวเลขของรายได รายจาย การผลิต และการ
บริโภคเทานั้น แตจะเปนระบบเศรษฐกิจท่ีเปนสวน
หนึ่งของสังคม วัฒนธรรม มีความสัมพันธกับวิถีชีวิต  

กรมการพัฒนาชุมชน, (๒๕๕๓, หนา ๒๑). 
 

กิจกรรมท่ีบุคคลหรือองคกรชุมชน หรือเอกชนรวม
กิจการและ/หรือช วยกันดําเนินงานดวยตนเอง
ท้ังหมดหรือบางสวนหรือรับชวงงานไปทําจาก
เอกชนหรือ กลุมองคกรอ่ืน โดยการประสานทํางาน
กับพหุภาคี กับหนวยงานหรือเอกชน และผูคนใน ท
องถ่ินมีการใชภูมิปญญาทองถ่ินและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม ชวยเหลือการผลิต การตลาด และทุน  

กองฝ กอบรม  กรมการพัฒ นาชุ มชน , 
(๒๕๕๑, หนา ๒๕). 
 

การสรางคนใหมีความสามารถในการเรียนรู เพ่ือจะ
ไดมีความรู ความสามารถในการผลิต การแปรรูป 
การบริหารการจัดการในการประกอบอาชีพในภาย
ภาคหนา และทําใหชุมชนมีความสามารถ สรางงาน
แลกเปลี่ยนผลผลิต มีรายไดม่ันคง มีการออม มีการ
นํารายไดและเงินออมไปลงทุนในกิจกรรมตางๆ เพ่ือ
สรางรายไดและการออมเพ่ิมข้ึน 

คณะท่ีปรึกษาฝายเศรษฐกิจของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย, 
(๒๕๕๑, หนา ๖๓). 
 

การประกอบสัมมาชีพของชาวบานท่ีเนนการรวมมือ
กันในรูปกลุมกิจกรรมการเกษตร โดยเนนจัดหมาย
เพ่ือใหคนมีความสุขและชุมขนเขมแข็ง ซ่ึงเม่ือ
พิจาณาภาพรวมของประเทศจะชวยใหสังคมไทยอยู
รอดปลอดภัยพรอมจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงใน 

โสภณ สุภาพงศ, (๒๕๕๑), หนา ๑๘-๑๙). 
 

เศรษฐกิจชุมชน ตัวนําท่ีทําใหชุมชนเขมแข็งนําไปสู
การเรียนรูและสรางเสริมวัฒนธรรมของชุมชน 

ประเวศ วะสี, (๒๕๕๑, หนา ๔๓-๔๔). 
 

เศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจพ้ืนฐาน หมายถึง 
เศรษฐกิจท่ีคํานึงถึงการทะนุบํารุงพ้ืนฐานของตัวเอง
ใหเขมแข็ง ท้ังทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 
และเศรษฐกิจพ้ืนฐานของสังคมคือชุมชน 



๖๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน (ตอ) 

ไพบูลย  วัฒน ศิริธรรม, (๒๕๕๐ , หน า 
๑๖๑). 
 

ก ลุ ม ช น ท่ี มี วิ ถี ชี วิ ต เ ก่ี ย ว พั น กั น  แ ล ะ มี ก า ร
ติดตอสื่อสารเก่ียวของกันอยางเปนปรกติตอเนื่อง 
อันเนื่องมาจากการอยูในพ้ืนท่ีรวมกัน หรือการมี
อาชีพร วม กัน  หรือการประกอบ กิจกรรม ท่ี มี
วัตถุประสงครวมกัน หรือการมีวัฒนธรรม  

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

หมูชนชุมชนท่ีรวมกันอยูเปนสังคมขนาดเล็ก อาศัย
อยูในอาณาบริเวณเดียวกันมีผลประโยชนรวมกัน 
กลุมคนหรือบริเวณท่ีกลุมคนนั้นๆ อยูรวมกันไดท้ังๆ 
ท่ี แ ต ล ะค น มี ค ว าม แ ต ก ต า ง กั น  ห รื อ ค ว าม
หลากหลายในชุมชนนั้น เชน ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  

ประเวศ วะสี, (๒๕๕๑, หนา ๓๕-๓๖). 
 

ชุมชนอาจมีลักษณะทางกายภาพท่ีกวางขวาง
ออกไปและหลากหลาย เชน ชุมชนสงฆ ชุมชน
ครอบครัว ชุมชนในท่ีทํางาน(หรือบางกรณีเรียกวา
สโมสร เชน สโมสรครู สโมสรทหาร ตํารวจ หรือ 
สโมสรไลออนสจังหวัด ชุมชนวิชาการ (Academic 
Community) ชุมชนทางอินเตอรเน็ต หรือชุมชน
ทางอากาศ ท่ีเรียกวา วิทยุชุมชน  

อนุชาต ิพวงสําลี, (๒๕๕๒, หนา ๒๙๔). 
 

ชุมชนท่ีแทจริงนั้นยอมดําเนินไปบนพ้ืนฐานของ
ความรัก ความเอ้ืออาทรกระบวนการเรียนรูรวมกัน
อยางตอเนื่อง รูจักใจกวางยอมรับความแตกตางและ
ความหลากหลาย ซ่ึงเปนคุณคาหลักของระบอบ
ประชาธิปไตยและความเปนพลเมือง 

สัญญา สัญญาวิวัฒน, (๒๕๕๓, หนา ๓). 
 

การพัฒนาชุมชนซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงชุมชนโดยมี
การวางแผน (Planned Community Change) 

กิตติศักดิ์ ปรกติ และมาลี พฤกษพงศาวลี, 
(๒๕๕๔, หนา ๕–๑๓). 
 

มาตรา ๘๐ กําหนดไวในแนวนโยบายแหงรัฐวา รัฐ
ตองคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สงเสริม
ความเสมอภาคของหญิงชาย เสริมสรางและพัฒนา
ความเปนปกแผนของครอบครัวและความเขมแข็ง
ของชุมชน 



๖๖ 

 

ตารางท่ี ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน (ตอ) 

อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ, 
(๒๕๕๐, หนา ๑๑). 
 

ชุมชนท่ีเขมแข็ง ยังหมายถึงชุมชนท่ีมีลักษณะ 
๑) ชุมชนท่ีมีสภาพรวมกันเปนปกแผนอยางแนน  
๒) ชุมชนมีศักยภาพท่ีพ่ึงพิงตนเองไดในระดับท่ีสูง  
๓) ชุมชนท่ีสามารถควบคุมและจัดการกับปญหาท่ี 
๔) ชุมชนท่ีพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางตอเนื่อง  

ประเวศ วะสี, (๒๕๕๐, หนา ๓๖). 
 

ความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน 
๑) สํารวจชุมชนและเครือขาย 
๒) สงเสริมและขยายตัวของเครือขายชุมชน 
๓) สรางศูนยวิชาการเบ็ดเสร็จ 
๔) เชื่อมตอการคาขาย 
๕) สื่อเพ่ือสังคม 
๖) ปรับวิธีการงบประมาณและตั้งกองทุนเพ่ือชุมชน 
๗) ออกกฎหมาย 
๘) การฝกอบรม 
๙) การวิจัยและประเมินผล 

พรพิไล เลิศวิชา, (๒๕๕๐, หนา ๑๑). 
 

ความเขมแข็งจากภายในหมูบานนั้นตางหากท่ีจะทํา
ใหกําลังของพวกเขาข้ึนมาเสมอกับปจจัยภายนอก
อ่ืนๆพอท่ี จะเจรจาตกลงรองขอตอรองไดอยางมี
ศักดิ์ศรี 

สนธยา พลศร,ี (๒๕๕๐, หนา ๕๔-๕๖). 
 

ชุมชนเขมแข็ง วามีลักษณะสําคัญ 
๑) มีจิตสํานึกชุมชน  
๒) มีจิตวิญญาณชุมชน  
๓) เปนชุมชนเรียนรู  
๔) มีองคกรชุมชนเขมแข็ง  
๕) มีการจัดการชุมชนท่ีด ี 
๖) มีเครือขายชุมชน  
๗) มีภาวะผูนําชุมชน  
๘) เปนชุมชนพ่ึงตนเองได  
๙) เปนชุมชนสงบสุข  
๑๐) เปนการพัฒนาแบบยั่งยืน  



๖๗ 

 

ตารางท่ี ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน (ตอ) 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  
(๒๕๕๓, หนา ๗๗). 
 

การพัฒนาท่ียั่งยืนวา รากฐานองครวมแหงองครวม
สามประสาร คือระบบการดํารงอยูของมนุษย ซ่ึง
ประกอบดวยองครวมท้ัง ๓ คือ 
๑) ตัวมนุษย 
๒) สังคม 
๓) ธรรมชาต ิ

บัณฑร ออนดํา และวิริยา นอยวงศ,  
(๒๕๕๓, หนา ๓๔). 
 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาความเขมแข็งขององคกรชุมชน
ในการจัดการกับปญหาและการพัฒนา ภายใต
กระบวนการเสริมสรางชุมชนให เขมแข็งและ
ยุทธศาสตรชุมชนทองถ่ิน มีองคประกอบท่ีสําคัญ
ของกระบวนการพัฒนาโดยเนนชุมชน 

ลีลาภรณ นาครทรรพ และคณะ,  
(๒๕๕๔, หนา ๑๖). 

ตัวชี้วัดสําหรับงานพัฒนาความเขมแข็งขององคกร 
๑) มีการนํามิติดานวัฒนธรรมมาผสมผสานในการ  
๒) มีประสิทธิภาพในการตอบสนองตอปญหา 
๓) มีการจัดกลุม 
๔) มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
๕) มีผูนําท่ีไดรับการยอมรับจากสมาชิกและชุมชน 
๖) มีการกระจายผลประโยชนแกสมาชิกอยาง 
๗) ไดรับการยอมรับนับถือจากองคกรภายนอก 
๘) มีการขยายผล ขยายกิจกรรม และขยาย 

กาญจนา แกวเทพ , (๒๕๕๓ , หนา ๕๓-
๕๙). 
 

ความเขมแข็งขององคกรชุมชนอาจพิจารณาไดจาก 
๑) ตัวบุคคลหรือทุนมนุษย  
๒) ปริมาณและคุณภาพของกิจกรรม  
๓) ปริมาณและคุณภาพของทุนท่ีเปนวัสดุอุปกรณ 
๔) ทุนเพ่ือนหรือเครือขาย  
๕) สถานภาพขององคกรชุมชน  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
สํานักนายกรัฐมนตรี, (๒๕๔๐). 
 

มีเครือขายความรวมมือกับภาคีการพัฒนา อาจเปน
หมูบานชุมชนอ่ืนๆ ทองถ่ิน ภาคราชการ องคกร
เอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการ ในลักษณะของการมี
ความสัมพันธท่ีเทาเทียมกัน 

๒.๕ หลักพุทธธรรมที่ประยุกตใชในการบริหารจัดการกลุมสัจจะออมทรัพย  

 การวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง” ผูวิจัยไดศึกษาหลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 



๖๘ 

 

 ๑. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ท่ีเนนใหพุทธบริษัทรูจักหาและรูจักใชทรัพย หรือ 
หาเงินเปนใชเงินเปน เปนคนทํามาหากินท่ีดี ตั้งตัวสรางหลักฐานได และใชทรัพยสมบัติใหเปน
ประโยชน เปนผูปฏิบัติหนาท่ีทางเศรษฐกิจอยางถูกตอง ก็เพราะปฏิบัติตามหลักธรรมตอไปนี้ 
 หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔65

๖๖ 
 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีเนนใหพุทธบริษัทรูจักหาและรูจักใชทรัพย หรือหา
เงินเปนใชเงินเปน เปนคนทํามาหากินท่ีดี ตั้งตัวสรางหลักฐานได และใชทรัพยสมบัติใหเปนประโยชน 
เปนผูปฏิบัติหนาท่ีทางเศรษฐกิจอยางถูกตอง ก็เพราะปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมตอไปนี้ 
 การปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนปจจุบันหลักธรรมอันอํานวย
ประโยชนสุขข้ันตนท่ีเรียกวา ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ ประการ 
 ๑) อุฏฐานสัมปทา การถึงพรอมดวยความหม่ัน คือขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติ
หนาท่ีการงาน และการประกอบอาชีพท่ีสุจริตฝกฝนใหมีความชํานิชํานาญและรูจริง รูจักใชปญญา
สอดสองตรวจตรา หาวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีดี จัดการและดําเนินการใหไดผลด ี
 ๒) อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา คือรูจักคุมครองเก็บรักษาโภคทรัพย
และผลงานท่ีตนไดทําไวดวยความขยันหม่ันเพียรโดยชอบธรรม ดวยกําลังของตน ไมใหเปนอันตราย
หรือเสื่อมเสีย 
 ๓) กัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร คือ รูจักเสวนาคบหาคน ไมคบไมเอาอยางผูท่ี
ชักจูงไปทางท่ีเสื่อมเสีย เลือกเสวนาศึกษาเอาเยี่ยงอยางคนผูรูผูทรงคุณธรรม ผูมีความสามารถผูนา
เคารพนับถือ และมีคุณสมบัติเก้ือกูลแกอาชีพการงาน 
 ๔) สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแตพอดี คือ รูจักกําหนดรายไดและรายจาย เปนอยูใหพอดี
กับรายได หรือใหสมกับรายได มิใหฝดเคืองหรือฟุมเฟอยใหรายไดเหนือรายจายหรือท่ีเรียกกันวา 
หัวใจเศรษฐ ี๔ ประการ คือ (อุ อา กะ สะ) 
 (๑) อุ = อุฏฐานสัมปทา เพ่ิมพูนความขยัน 
 (๒) อา = อารักขสัมปทา แขงขันกันประหยัด 
 (๓) กะ = กัลยาณมิตตา ฝกหัดทําความด ี
 (๔) สะ = สมชีวิตา สามัคคีรวมชาต ิ
  หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ไดแก ประโยชนข้ันตน หมายถึงประโยชนท่ีจะไดรับ
ในปจจุบันหรือประโยชนเก่ียวกับชีวิตประจําวัน ไดแก เรื่องปากทองของประชาชน ซ่ึงการจะสําเร็จ
ประโยชน ข้ันนี้ ไดจะตองปฏิบัติตามหลัก ๔ ประการ คือ ๑) อุฏฐานสัมปทา ขยันหม่ันเพียร            
๒) อารักขสัมปทา คุมครองรักษาทรัพย ๓) กัลปยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร และ ๔) สมชีวิตา   
เลี้ยงชีวิตแตพอดี 
 ๒. หลักธรรมอันเปนฐานแหงการพัฒนาท่ีจะสงเสริมให เกิดการออมทุน  คือ      
ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 66

๖๗ ๔ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนในปจจุบัน หลักธรรมอันอํานวย

                                                 

 ๖๖อง.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๕๔/๓๔๐. 
๖๗พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี ๒ 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๕๒), หนา ๑๔๔. 



๖๙ 

 

ประโยชนสุขข้ันตน ประโยชนในปจจุบัน ซ่ึงหมายถึงการมีทรัพยมีเงินใช มีรายได มีปจจัยสี่พอแกการ
ดํารงชีวิต เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีตางๆ ทําให
คนคํานึงถึงความเปนอยูกอนอ่ืน ปากทองมากอน ดังนั้นนโยบายการพัฒนาของพระสงฆอยาง คือ
ความรัก ความหวงใยชวยเหลือผูอ่ืนการเบิกบานในการทํางานไมอิจฉาผูอ่ืน และมีความยุติธรรมใน
สวนรวมนั้น  
  ๑) อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหม่ัน คือ ขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติหนาท่ี
การงาน ประกอบอาชีพอันสุจริต มีความชํานาญ รูจักใชปญญาสอดสอง ตรวจตรา หาอุบายวิธ ี
สามารถจัดดําเนินการใหไดผลดี  
   ๒) อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา คือรูจักคุมครองเก็บรักษาโภคทรัพยและ
ผลงานอันตนไดทําไวดวยความขยันหม่ันเพียร โดยชอบธรรม ดวยกําลังงานของตน ไมใหเปนอันตราย
หรือเสื่อมเสีย  
   ๓) กัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร คือ รูจักกําหนดบุคคลในถ่ินท่ีอาศัย เลือก
เสวนาสําเหนียกศึกษาเยี่ยงอยางทานผูทรงคุณมีศรัทธา ศีล จาคะ ปญญา  
   ๔) สมชีวิตา มีความเปนอยูเหมาะสม คือ รูจักกําหนดรายไดและรายจายเลี้ยงชีวิต
แตพอดี มิใหฝดเคืองหรือฟูมฟาย ใหรายไดเหนือรายจาย มีประหยัดเก็บไว  
 คาถาหัวใจเศรษฐี ๔ ตัวนี้ควรจําใหแมน แลวนําไปปฏิบัติในกิจการงานใหไดสักวันละ

เล็กละนอยเรื่อยไปไมหยุด ก็จะสามารถเลี้ยงตัวได ถาไมถึงข้ันเศรษฐี อยางนอยก็ตองพอเพียง พออยู

พอกิน ไมอดอยาก67

๖๘
 

   ดังนั้นผูวิจัยพิจาณาวา หลักธรรมหมวดนี้ เรียกกันสั้นๆ วา ทิฏฐธัมมิกัตถะ หรือเรียก
ติดปากอยางไทยๆ วา ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน (อัตถะ แปลวา ประโยชน จึงมีประโยชนซํ้าซอนกัน
สองคํา) เปนคาถาหัวใจเศรษฐี คติธรรมสอนใจวา อุ อา กะ สะ อุ มาจากคําวา อุฏฐานสัมปทา การ
ขยันหา อา มาจากคําวา อารักขสัมปทา การรักษาไว กะ มาจากคําวา กัลยาณมิตรตา การมีมิตรหรือ
เพ่ือนเปนคนดี สะ มาจากคําวา สมชีวิตา การเลี้ยงชีวิตในทางท่ีชอบไมหลงไปกับอบายมุข เชน การ
เปนนักเลงการพนัน ซ่ึงจะทําใหการดําเนินชีวิตไปในทางตกต่ํา ดังนั้นผูวิจัยจึงทบทวนหลักธรรมหมวด
นี้ท่ีเห็นวา เหมาะสมแลว ท่ีจะนํามาเปนหลักในกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือความเขมแข็งของ
ชุมชน เพ่ือความสมบูรณของงานวิจัย 
 หลักฆราวาสธรรม ๔ คือ 
 หลักฆราวาสธรรม ๔ 68

๖๙ คือ ธรรมสําหรับฆราวาส, ธรรมสําหรับการครองเรือน, 
หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ  
  ๑. สัจจะ ความจริง, ซ่ือตรง ซ่ือสัตย จริงใจ พูดจริง ทําจริง การรักษาสัจจะความ
จริงใจตอตนเอง ท่ีจะไมประพฤติลวงความซ่ือสัตยสุจริต ไมวาจะดวยเหตุประการใด  

                                                 

 ๖๘อุดมพร อมรธรรม, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระเจาอยูหัว, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแสง

ดาว, ๒๕๕๐), หนา ๙๙ – ๑๐๓. 

 ๖๙พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 
มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๕๒), หนา ๑๔๘. 



๗๐ 

 

 ๒. ทมะ การฝกฝน, การขมใจ ฝกนิสัย ปรับตัว, รูจักควบคุมจิตใจ ฝกหัดดัดนิสัย 
แกไขขอบกพรอง ปรับปรุงตนใหเจริญกาวหนาดวยการขมใจตนเอง ฝกใจตนเองท่ีจะประพฤติปฏิบัติ
แตสิ่งท่ีเปนประโยชนและเปนธรรม  
 ๓. ขันติ ความอดทน, ตั้งหนาทําหนาท่ีการงานดวยความขยันหม่ันเพียร เขมแข็ง 
ทนทาน ไมหวั่นไหว ม่ันในจุดหมาย ไมทอถอย ความอดทน อดกลั้น และอดออม ท่ีจะประพฤติปฏิบัติ
ในความซ่ือสัตยความดีนั้น 
  ๔. จาคะ ความเสียสละ, สละกิเลส สละความสุขสบายและผลประโยชนสวนตนได 
ใจกวาง พรอมท่ีจะรับฟงความทุกข ความคิดเห็น และความตองการของผูอ่ืน พรอมท่ีจะรวมมือ 
ชวยเหลือ เอ้ือเฟอเผื่อแผ ไมคับแคบเห็นแกตนหรือเอาแตใจตัว  

 การประยุกตหลักพุทธธรรมเพ่ือการออม เปนการการพัฒนาท่ียั่งยืนเปนการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนมีลักษณะท่ีเปนบูรณาการ คือ ทําใหเกิดองครวม (Holistic) หมายความวา องคประกอบ
ท้ังหลายท่ีเก่ียวของจะตองมาประสานกันครบองค และมีลักษณะอีกอยางหนึ่งคือ การมีดุลยภาพ 
(Balance) หรืออีกนัยหนึ่งคือการทําใหกิจกรรมของมนุษยสอดคลองกับธรรมชาติ69

๗๐ 

 สรุปไดวา หลักพุทธธรรมท่ีประยุกตใชในกลุมสัจจะออมทรัพยนั้น หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ไดแก ประโยชนข้ันตน หมายถึงประโยชนท่ีจะไดรับใน
ปจจุบันหรือประโยชนเก่ียวกับชีวิตประจําวัน ไดแก เรื่องปากทองของประชาชน ซ่ึงการจะสําเร็จ
ประโยชนข้ันนี้ไดจะตองปฏิบัติตามหลัก ๔ ประการ คือ อุฏฐานสัมปทา อารักขสัมปทา กัลยาณมิตตตา 
และสมชีวิตา ท่ีเนนใหพุทธบริษัทรูจักหาและรูจักใชทรัพย หรือหาเงินเปนใชเงินเปน เปนคนทํามาหา
กินท่ีดี ตั้งตัวสรางหลักฐานได และใชทรัพยสมบัติใหเปนประโยชน เปนผูปฏิบัติหนาท่ีทางเศรษฐกิจ
อยางถูกตอง โดยมีหลักการตรงกับแนวทางชี้แนะใหประชาชนมีสํานึกในคุณธรรม และมีความรอบรูท่ี
เหมาะสม ซ่ึงเม่ือประชาชนประพฤติปฏิบัติ ก็จะเกิดหลักธรรมอันเปนฐานแหงการพัฒนาท่ีจะสงเสริม
ใหเกิดการออมทุน คือ ประโยชนในปจจุบัน ซ่ึงหมายถึงการมีทรัพยมีเงินใช มีรายได มีปจจัยสี่พอแก
การดํารงชีวิต เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีตางๆ 
ทําใหคนคํานึงถึงความเปนอยูเปนอันดับแรกปากทองตองมากอน  

  จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับหลักพุทธธรรมท่ีประยุกตใชในการบริหารจัดการกลุม
สัจจะออมทรัพย จะเห็นไดวา นโยบายการพัฒนาของพระสงฆ คือความรัก ความหวงใยชวยเหลือ
ผูอ่ืนการเบิกบานในการทํางานไมอิจฉาผูอ่ืน และมีความยุติธรรมในสวนรวมนั้น โดยประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักของฆราวาสธรรม ๔ ประการ คือ มีสัจจะซ่ือสัตยตอกัน การแบงปนกัน เอ้ือเฟอกัน บําเพ็ญ
ประโยชนตอผูอ่ืน โดยสามารถสรุปไดดังตารางท่ี ๒.๕ ดังนี ้
ตารางท่ี ๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับหลักพุทธธรรมท่ีประยุกตใชในการบริหารจัดการกลุมสัจจะออมทรัพย 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคดิหลัก 

                                                 

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

(กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หนา ๘๗๘, 



๗๑ 

 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคดิหลัก 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (๒๕๕๒. 
หนา ๑๔๔) 
 

หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ 
๑. อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหม่ัน  
๒. อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา  
๓. กัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร  
๔. สมชีวิตา มีความเปนอยูเหมาะสม  



๗๒ 

 

ตารางท่ี ๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับหลักพุทธธรรมท่ีประยุกตใชในการบรหิารจัดการกลุมสัจจะออมทรัพย (ตอ) 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (๒๕๕๒. 
หนา ๑๔๔) 
 

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

อุดมพร อมรธรรม, (๒๕๕๐, หนา ๙๙ – 
๑๐๓. 

คาถาหัวใจเศรษฐี ๔ ตัวนี้ควรจําใหแมน แลวนําไป
ปฏิบัติ ในกิจการงานให ไดสักวันละเล็กละนอย
เรื่อยไปไมหยุด ก็จะสามารถเลี้ยงตัวได ถาไมถึงข้ัน
เศรษฐี อยางนอยก็ตองพอเพียง พออยูพอกินไมอด
อยาก 

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

การการพัฒนาท่ียั่ งยืนเปนการพัฒนาท่ียั่งยืนมี
ลักษณะท่ีเปนบูรณาการ คือ ทําใหเกิดองครวม 
(Holistic) หมายความวา องคประกอบท้ังหลายท่ี
เก่ียวของจะตองมาประสานกันครบองค และมี
ลักษณะอีกอยางหนึ่งคือ การมีดุลยภาพ (Balance) 
หรืออีกนัยหนึ่งคือการทําให กิจกรรมของมนุษย
สอดคลองกับธรรมชาต ิ

 

๒.๖ ขอมูลพ้ืนที่การวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย 
เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง” ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษากลุมสัจจะออม
ทรัพยท่ีมีนโยบาย หลักการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยท่ีเปนการรวมกลุมกัน เพ่ือทําให
เศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็ง ซ่ึงมีความแตกตางจากกลุมอ่ืนๆ คือ มีวินัยในการออม ไมติดอยูใน
กระแสทุนนิยม สมาชิกกลุมสัจจะออมทรัพยยึดหลักสัจจะ คือ ความจริงใจ เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของกลุมไวไดอยางม่ันคง พัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางครบวงจร กลุมสัจจะออมทรัพยท่ีตั้งออยูใน
จังหวัดระยอง ซ่ึงประกอบดวย กลุมสัจจะออมทรัพย วัดหนองกันเกรา อําเภอแกลง กลุมสัจจะออม
ทรัพย วัดถนนกะเพรา อําเภอแกลง กลุมสัจจะออมทรัพย วัดชางชนศิริราษฎรบํารุง อําเภอเมือง
ระยอง กลุมสัจจะออมทรัพย วัดเนินเขาดิน อําเภอแกลง กลุมสัจจะออมทรัพย วัดปากแพรก อําเภอ
เขาชะเมา กลุมสัจจะออมทรัพย วัดไพรสณฑ อําเภอปลวกแดง รวมท้ังหมด ๖ แหง ซ่ึงมีประวัติความ
เปนมา หลักการและเหตุ นโยบาย โครงการและแผนงาน ดังตอไปนี้ 
 ๒.๖.๑ กลุมสัจจะออมทรัพย วัดหนองกันเกรา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 กลุมสัจจะออมทรัพย วัดหนองกันเกรา พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม ประธานผูกอตั้ง      
มีพระครูบวรศีลวัฒน เปนประธานท่ีปรึกษา กอตั้งตั้งกลุมสัจจะออมทรัพยเม่ือวันท่ี ๓ พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๕๕ ทํางานของทุวันท่ี ๓ ของทุกเดือน มีสมาชิกแรกเขา จํานวน ๑๖๓ คน เงินออมเดือนแรก 
๑๖,๓๐๐ บาท จํานวนสมาชิกปจจุบัน ๔๕๔ คน เงินออมปจจุบันตอเดือน ๑๗,๘๐๐ บาท 
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 บัญชีใหญ มีเงินออมรวมท้ังสิ้น ๘๕๔,๔๐๐ บาท สมาชิกคางจาย ๙๑๒,๕๐๐ บาท มีคา
บํารุงกําไรท้ังสิ้น ๑๕๓,๑๗๐ บาท เงินในมือในธนาคาร จํานวน ๒๕๑,๐๗๐ บาท มีเงินฝากของ
สวัสดิการ จํานวน ๓๗๓,๕๐๐ บาท ฝากลุม ๑ จํานวน ๒๑๗,๕๐๐ บาท 
 ๒.๖.๒ กลุมสัจจะออมทรัพย วัดถนนกะเพรา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 กลุมสัจจะออมทรัพย วัดถนนกะเพรา พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม ประธานผูกอตั้ง       
มีพระครูธรรมสารโสภิต เจาคณะอําเภอแกลง จังหวัดระยอง เปนประธานฝายสงเสริม กอตั้งกลุมเม่ือ
วันท่ี ๒๓ เดือน มากราคม พ.ศ.๒๕๔๖ ทํางานทุกวันท่ี ๒๓ ของเดือน สมาชิกแรกเขา ๗๘ คน       
เงินออมเดือนแรก ๖,๖๕๐ บาท จํานวนสมาชกิปจจุบัน ๑๖๖ คน เงินออมปจจุบันตอเดือน ๑๖,๖๕๐ 
บาท มีเงินออมท้ังสิ้น ๑,๘๓๗,๓๐๐ บาท สมาชิกคางจาย ๓,๔๑๓,๕๐๐ บาท คาบํารุงกําไรท้ังสิ้น 
๒๑๔,๐๐๓ บาท เงินในมือ-ในธนาคาร ๘๐,๘๐๓ บาท มีเงินฝากของสวัสดิการท้ังสิ้น ๑.๔๔๓,๐๐๐ 
บาท 
 ๒.๖.๓ กลุมสัจจะออมทรัพย วัดชางชนศิริราษฎรบํารุง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 กลุมสัจจะออมทรัพยวัดชางชนศิริราษฎรบํารุง พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม ประธานผู
กอตั้ง มีพระปลัดบําเพ็ญ กิตฺติปาโล เปนประธานฝายสงเสริม กอตั้งเม่ือวันท่ี ๒๘ เดือน กุมภาพันธ 
พ.ศ.๒๕๔๓ ทํางานทุกวันท่ี ๒ ของทุกเดือน จํานวนสมาชิกแรกเขา ๑๙๑ คน เงินออมเดือนแรก 
๑๖,๐๐๐ บาท จํานวนสมาชิกปจจุบัน ๓๘๔ คน เงินออมปจจุบันตอเดือน ๓๘,๔๐๐ บาท มีเงินออม
รวมท้ังสิ้น ๖๒๓๒,๕๐๐ บาท สมาชิกคางจาย ๑๑,๐๐๓,๕๐๐ บาท คาบํารุงกําไรท้ังสิ้น ๖๙๕,๔๐๔ 
บาท เงินในมือ–ในธนาคาร ๙๑๖,๑๐๔ บาท เงินฝากของสวัสดิการ ๔,๙๙๑,๗๐๐ บาท 
 ๒.๖.๔ กลุมสัจจะออมทรัพย วัดเนินเขาดิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 กลุมสัจจะออมทรัพย วัดเนินเขาดิน พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม ประธานผูกอตั้ง มีพระ
ครูพิมลจริยาภิรัต เปนประธานท่ีปรึกษา กอตั้งกลุมเม่ือวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ทํางานทุก
วันท่ี ๑๕ ของทุกเดือน สมาชิกแรกเขา ๒๘๑ คน เงินอออมเดือนแรก ๒๒,๓๖๐ บาท จํานวนสมาชิก
ปจจุบัน ๓๑๔ คน เงินออมปจจุบันตอเดือน ๓๒,๓๕๐ บาท มีเงินออมท้ังสิ้น ๔,๘๓๖,๖๐๐ บาท 
สมาชิกคางจาย ๙,๖๘๐,๐๐๐ บาท คาบํารุงกําไรท้ังสิ้น ๕๐๕,๙๓๖ บาท เงินในมือ-ในธนาคาร 
๗๙๙,๘๓๖ บาท เงินฝากขอบงสวัสดิการ ๕,๑๓๗,๓๐๐ บาท 
  
 ๒.๖.๕ กลุมสัจจะออมทรัพย วัดปากแพรก อําเภอเขาชะเมา 
 กลุมสัจจะออมทรัพย วัดปากแพรก พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม ประธานผูกอตั้ง มีพระ
อาจารยเมธาสิทธิ์ เปนประธานฝายสงเสริม กอตั้งกลุมเม่ือวันท่ี ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ทํางานทุก
วันท่ี ๕ ของทุกเดือน สมาชิกแรกเขา ๑๕๗ คน เงินอออมเดือนแรก ๘,๑๕๐ บาท จํานวนสมาชิก
ปจจุบัน ๑๒๖ คน เงินออมปจจุบันตอเดือน ๘,๒๐๐ บาท มีเงินออมท้ังสิ้น ๑,๓๘๔,๒๐๐ บาท 
สมาชิกคางจาย ๒,๖๑๗,๖๐๐ บาท คาบํารุงกําไรท้ังสิ้น ๑๑๓,๐๓๙ บาท เงินในมือ-ในธนาคาร 
๓๒,๑๓๙ บาท เงินฝากของสวัสดิการ ๑,๓๒๐,๒๐๐ บาท  
 ๒.๖.๖ กลุมสัจจะออมทรัพย วัดไพรสณฑ อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
 กลุมสัจจะออมทรัพย วัดไพรสณฑ เปนชื่อวัดโดยทางราชการ ชื่อท่ีชาวบานเรียกหรือชื่อ
เดิม วัดปลวกแดง สังกัดมหานิกาย อยูในเขตปกครองคณะสงฆ ตําบลปลวกแดง-ตาสิทธิ์ อําเภอปลวก



๗๔ 

 

แดง จังหวัดระยอง ภาค ๑๓ ท่ีดินตั้งวัดมีจํานวน ๓๒ ไร ๒ งาน ๘๐ ตารางวา ลักษณะพ้ืนท่ีโดยท่ัวไป
ของบริเวณท่ีตั้งวัดเปนรูปลักษณะเขตท่ีดินต้ังวัดเกือบเปนสี่เหลี่ยมจตุรัส ทิศเหนือ ทิศใต และทิศ
ตะวันออกเปนแนวตรง สวนทิศตะวันตกแนวโคงเล็กนอย ไปตามสภาพขอบอางเก็บน้ํา ลักษณะพ้ืนท่ี
เปนเนินราบ ลาดจากทิศตะวันออกลงไปสูทิศตะวันตก ไดรับอนุญาตสรางวัด เม่ือ พ.ศ.๒๕๑๓ 
ประกาศตั้งเปนวัด เม่ือ พ.ศ.๒๕๑๓ ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือวันท่ี ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๓ 
ปจจุบันมีพระมหาธนู อินทโชโต เปนเจาอาวาส ปจจุบันมีสมาชิกกลุมสัจจะออมทรัพย ๔๙๗ คน 
 

๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะ
ออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน มีผูทําการศึกษาวิจัยไวหลายทาน ฉะนั้น ผูวิจัยจะ
ไดนํามาศึกษาใหเห็นประเด็นตางๆ ท่ีจะนํามาสนับสนุน เพ่ือใหเกิดความเขาใจและความนิยมของ
นักวิจัยท้ังหลาย ดังตอไปนี ้

 ๒.๗.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ 
 จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับลักษณะปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการจัดการ    
เพ่ือพัฒนาทุนมนุษย พบวา มีผูทําการศึกษาวิจัยไวดังนี้ 

 จรรยาภรณ พรหมคุณ ไดวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีลุมน้ําลาปะเทีย ผลการวิจัยพบวา ปจจัยความพรอมดานงบประมาณสงผลตอการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําล้ําปะเทียมากท่ีสุด งบประมาณท่ีมีจํากัดทําใหไมสามารถ

จัดสรรสําหรับใชในการพัฒนาแหลงน้ําในพ้ืนท่ีได จากสภาพปญหาท่ีพบคือตลอดท้ังลําน้ําตื้นเขิน การ

ขุดลอกลําน้ําจึงมีความจําเปนเพ่ือใหมีพ้ืนท่ีกักเก็บน้ําเพ่ิมมากข้ึน แหลงกักเก็บน้ําในแตละหมูบานมี 

จํานวนไมเพียงพอ ดังนั้น การกอสรางแหลงกักเก็บน้ําในแตละหมูบานจึงมีความจําเปนควบคูไปกับ

ระบบสงน้ําสําหรับพ้ืนท่ีตนน้ําพบวา มีความตองการ ฝายเพ่ือชะลอการไหลของน้ําในชวงฤดูฝน สวน

ประสิทธิผลในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีลุมน้ําลาปะเทีย

สวนใหญไมมีการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรในลําน้ํา และไมมีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของ

ชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีชัดเจน ขาดการประสานความรวมมือในการแกไขปญหาทรัพยากรน้ํากับทองถ่ิน

ใกลเคียงในพ้ืนท่ีลุมน้ําเดียวกันสวนประสิทธิผลดานการปองกันมลพิษทางน้ํา และการแกไขปญหา

มลพิษทางน้ําพบวาลุมน้ําลาปะเทียยังไมพบกับสภาพความเสี่ยงท่ี จะกอใหเกิดปญหามลพิษทางน้ํา 

การเตรียมแผนในดานการปองกันหรือแกไขมลพิษทางน้ําจึงยังไมมีความจําเปนในพ้ืนท่ี70

๗๑ 

                                                 
๗๑ จรรยาภรณ พรหมคุณ, รายงานการวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน พ้ืน ท่ีลุ ม นํ้าล าปะเทีย , (สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค  ๕ , กรมทรัพยากรนํ้า : กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕๕๔), หนา ค. 



๗๕ 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ไดวิจัยเรื่อง แนวทาง
พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี 
เขต ๑  ผลการวิจัยพบวา  สามารถสรุปไดดังนี้ 

(๑) แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการดานพัฒนาระบบการวางแผนและบริหารจัดการมี
โรงเรียนท่ีมีความพรอมสามารถดําเนินการไดมีคาความถ่ี จํานวน ๗๒ คิดเปนรอยละ ๒๐.๕๑ 

(๒) แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการดานพัฒนาระบบการเรียนการสอนและการประกัน
คุณภาพการศึกษามีโรงเรียนท่ีมีความพรอมสามารถดําเนินการไดมีคาความถ่ี จํานวน ๑๒๐ คิดเปน
รอยละ ๓๔.๑๖ 

(๓) แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการดานเสริมสรางความพรอมและความเข็มแข็งของ
โรงเรียนมีโรงเรียนท่ีมีความพรอมสามารถดําเนินการได มีคาความถ่ี จํานวน ๙๕  คิดเปนรอยละ 
๒๗.๐๗ 

(๔) แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการดานสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการ
จัดการศึกษามีโรงเรียนท่ีมีความพรอมสามารถดําเนินการไดมีคาความถ่ี จํานวน ๖๔  คิดเปนรอยละ 
๑๘.๒๔71

๗๒ 
นฤนันท สุริยมณ และคณะ 72

๗๓ ไดวิจัยเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมท่ีมีผลตอการบริหาร
จัดการขององคการบริหารสวนตําบล ผลการวิจัยพบวา จุดเดนในการบริหารงานท่ีทําใหองคการ
บริหารสวนตําบลท่ีเปนกลุมตัวอยางไดรับรางวัลท่ี ๑ ประเภทการบริหารจัดการท่ีดีประจําป ๒๕๔๗ 
ไดแก การบริหารจัดการ สวนหลักคุณธรรมองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ท่ีทําการศึกษาสวนใหญ
ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของกฎหมายอยาง เครงครัด สวนหลักความโปรงใสองคการบริหารสวน
ตําบลทุกแหง มีการเผยแพรขอมูลขาวสาร รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปในทุกๆทางการสื่อสาร 
สวนหลักความรับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลจะสอบถาม
ความเห็นของประชาชนโดยผานประชาคมหมูบาน เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของโครงการในแตละ
หมูบานกอนแลวจึงนํามารวมกันเพ่ือและจัดลําดับตามความจําเปนเรงดวนในภาพรวมอีกครั้งและสวน
หนึ่งของแผนพัฒนาทองถ่ินจะมีการ    สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณ 

ชัชภูมิ สีชมภู 73

๗๔  ไดวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามหลัก  
ธรรมาภิบาล ผลการวิจัยพบวา มีจุดมุงหมายเพ่ือนําเสนอรูปแบบการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะ คือ (๑) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการเขต

                                                 
๗๒  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑, แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็กของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑,  [ออนไลน], แหลงท่ีมา :  

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

จริยธรรมท่ีมีผลตอการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบล, (ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิง

คุณธรรม สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู(องคการมหาชน), ๒๕๔๙ ), หนา ก-ง. 
๗๔ ชัชภูม ิสีชมพู, “รูปแบบการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล” วิทยานิพนธ

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

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


๗๖ 

 

พ้ืนท่ีการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ตามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย (๒) เพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นเชิงอุดมคติของผูเชี่ยวชาญ เก่ียวกับรูปแบบการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามหลักธรร
มาภิบาล (๓) เพ่ือศึกษาความเปนไปได ในการนํารูปแบบการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล ไปใชตามความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานบริหารในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระเบียบวิธีวิจัย
เปนแบบผสมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางในการศึกษาการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ตามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน จํานวน ๓๑๗ คน ผูปกครองนักเรียน จํานวน ๓๐๗ คน ไดจากการสุมแบบหลายข้ันตอน 
และผูบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน ๓๐๘ คนไดจากการสุมแบบแบงชั้นพบวา ผูมีสวน
ไดสวนเสีย    มีความตองการการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมาก
ทุกดาน รูปแบบการบริหารจัดการพ้ืนท่ีการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ตามความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวยองคประกอบ ๒ ดาน คือ ดานปจจัยนําเขาและดานกระบวนการบริหารจัด
กาดานปจจัยนําเขาจําแนกเปนภาวะผูนําของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และภาวะ
ผูนําของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดานกระบวนการบริหารจัดการ จําแนกเปนการกําหนด
วิสัยทัศน การกําหนดแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ การบริหารตามแผนบุคลากร การบริหารตาม
แผนงบประมาณการบริหารตามแผนการสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาการวางแนวปฏิบัติงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและตรวจสอบถวงดุล การรายงานผลการจัดการศึกษาความเปนไปไดในการนํา
รูปแบบการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ไปใชตามความคิดเห็นของ
ผูปฏิบัติงานบริหารในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พบวามีความเปนไปไดในทางปฏิบัติในระดับมากทุกรูปแบบ 

สรุปไดวา จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ ซ่ึงจะเห็นไดวา
ระบบการบริหารจัดการมีความสําคัญอยางยิ่งในการวางแผนเปาหมายในการดําเนินใหเกิด
ประสิทธิภาพของงาน นอกจากนี้การบริหารจัดการยังเปนหัวใจขององคกรทุกๆองคกรไมวาจะเปน
องคกรธุรกิจเอกชนหรือองคกรของรัฐก็ตามเพราะนั้นหมายถึงการทํางานใหเร็วโดยรวดเร็วและ
ประหยัดคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ จะเห็นไดวา การบริหารจัดการ
เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะทําใหกองทุนมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความเขมแข็งของ
กองทุนไดอยางแทจริง ซ่ึงสามารถสรุปไดดังตารางท่ี ๒.๖ ดังนี้ 
ตารางท่ี ๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล ผลการวิจัย 

จรรยาภร พรหมคุณ,  
(รายงานวิจัย, ๒๕๕๔). 
 

 ปจจัยความพรอมดานงบประมาณสงผลตอการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําลําปะเทียมากท่ีสุด 
งบประมาณท่ีมีจํากัดทําใหไมสามารถจัดสรรสําหรับใชใน
การพัฒนาแหลงน้ํ าในพ้ืนท่ีได องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในพ้ืนท่ีลุมน้ําลําปะเทีย สวนใหญไมมีการจัดทํา
ฐานขอมูลทรัพยากรในลําน้ํา และไมมีแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําของชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีชัดเจน 



๗๗ 

 

 

สํ า นั ก ง า น เข ต พ้ื น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ , (แนว

ทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาด

เล็กของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

เพชรบุรี เขต ๑, ๒๕๕๐). 

 

ปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุด คือ คุณสมบัติของผูบริหาร กลยุทธ
การบริหารจัดการในองคการบริหารสวนตําบลในเขตภาคใต
ตอนล างท่ี เหมาะสม  ได แก  ๑ .กลยุ ทธ ด านความรู
ความสามารถของผูบริหารในการบริหารจัดการองคการ
บริหารสวนตําบล ๒.กลยุทธดานวามรูและความเขาใจใน
ศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน ๓.กลยุทธดานนโยบายการ
บริหารจัดการ ๔.กลยุทธดานการปลูกจิตสํานึกความเปนไทย 

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

มหาวิทยาลัยมหิดล, (รายงานการวิจัย. 

๒๕๔๙). 

การบริหารจัดการ 
ประกอบดวย ๑) ลักษณะสวนบุคคล ๒) การจัดการความ
หลากหลายในองคกร และ ๓) บริบทอ่ืน สวนนโยบาย
เก่ียวกับการจัดการความหลากหลายทางเพศของ
ทรัพยากรมนุษยในองคกรท่ีทํางานอยูมีคณะกรรมการ
บริหารองคกรท่ีมีความหลากหลายขณะท่ีองคกรท่ีทํางาน
อยู มีการจัดฝกอบรมและให ความรู เ ก่ียวกับความ
หลากหลายของทรัพยากรมนุษยในองคกร 
 

ชัชภูมิ สีชมพู, (วิทยานิพนธการศึกษา

ดุษฎีบันทิต, ๒๕๔๘). 

ภาครัฐและสวนราชการท่ีเก่ียวของยังไมมีความจริงจัง
และจริงใจตอการกระจายอํานาจใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเทาที่ควร นอกจากนี้เจาหนาที่ผูปฏิบัติยังมี
ความเขาใจในนโยบายของรัฐบาลไมชัดเจน หรือมีการ
อาศัยชองวางของระเบียบกฎหมายในการยืดเวลาการ
ถายโอนภารกิจออกไป ผลของการกระจายอํานาจตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนยังไมเห็นผลมากนัก  

วัลยาภรณ ทังสุภูติ, (ดุษฎีนิพนธปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๕๓). 
 

 (๑) มีการถายทอดนโยบายตางๆ ตั้งแตระดับองคกรสู
ระดับบุคคล (๒) มีการวิเคราะหความรูเชิงระบบอยางมี
สวนรวมท้ังในระดับบุคคล งาน และองคกร (๓) จัดระบบ
สิ่งจูงใจใหเชื่อมโยงกับการพัฒนาทุนมนุษย (๔) การ
พัฒ นาทุนมนุษย จะตองให ความสํา คัญ กับการจัด
หมวดหมูความรูอยางเปนระบบ และการเรียนรูระดับ
บุคคล เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
และครอบคลุมทุกปจจัย 

สุดาภรณ อรุณด,ี 
(วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, ๒๕๕๑). 
 

การสรางทุนสมองมนุษยหรือสมรรถนะสูระดับโลก ตาม
หลักพุทธญาณวิทยา (หลักไตรสิกขา) นั้นสามารถพัฒนาสู
ระดับโลกได เพราะการพัฒนามนุษยนั้นตองเริ่มดวยการ
พัฒนาจิตใจเพราะจิตใจเปนรากฐานท่ีสําคัญท่ีสุดในการ

ตารางท่ี ๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ (ตอ) 

 

ตารางท่ี ๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ (ตอ) 

 



๗๘ 

 

สรางพฤติกรรมเม่ือมนุษยมีพ้ืนฐานจิตใจท่ีแลวดีจะเกงได
เองเกิดเปนทุนสมองหรือทุนทางปญญา 

  

 ๒.๗.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวกับกองทุนสัจจะออมทรัพย 

 นอกจากงานวิจัยขางตนท่ีเก่ียวกับการจัดการ ผูวิจัยไดทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของ คือ 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับกองทุนสัจจะออมทรัพย ผูวิจัยจะไดนําเสนอดังตอไปนี้ 

 พระมหาประพันธ สิริปฺโ (ไทยใหญ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆตอการ
สงเสริมกลุมสัจจะออมทรัพยท่ีมีผลตอความเขมแข็งของชุมชน จังหวัดเชียงราย” ผลการศึกษาวิจัย 
พบวา ภาระท่ีพระสงฆตองรับผิดชอบตามสถานภาพของแตละรูป และสิ่งท่ีสังคมไดกําหนด
เฉพาะเจาะจงใหพระสงฆปฏิบัติ เรียกวา บทบาทพระสงฆ ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยแสดงใหเห็นถึง
บทบาทพระสงฆในการสงเสริมกลุมสัจจะออมทรัพยจังหวัดเชียงราย บทบาทของพระสงฆในการ
สงเสริมกลุม เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยผานกระบวนการดําเนินกิจกรรมของกลุมใน
ชุมชนนั้นๆ กลุมสัจจะ ออมทรัพยเปนความสําเร็จท่ีเกิดจากหลักการสงเสริมกลุมของพระสงฆ โดย
ผานกิจกรรมกลุมสัจจะออมทรัพย ท่ีผสมผสานหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาและหลักการพัฒนา
เขาดวยกัน จนสามารถเชื่อมโยง คุณธรรม ความสามารถ ทรัพยากรเขาดวยกัน เพ่ือใหเกิด
กระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวมท่ียั่งยืนกลุมสัจจะออมทรัพยเปนกิจกรรมของประชาชนท่ีจัดตั้งข้ึน
เพ่ือชวยเหลือกันและกัน ดวยการประหยัดและออมทรัพยรวมกัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะสมทบ
ทุนรวมกันโดยอาศัยหลักการของสหกรณเปนสําคัญ แกปญหาความเดือดรอนทางการเงินของ
ครอบครัว การดําเนินงานกลุมใหถูกตอง โดยอาศัยหลักการดําเนินงานจากการยึดม่ันในคุณธรรม ๕ 
ประการ คือ ความซ่ือสัตย ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และใหเกียรติกัน โดย
สมาชิกจะไดรับประโยชนเทาเทียมกัน สมาชิกกลุมจะมีการเรียนรูเก่ียวกับการจัดกิจกรรมเปนการ
ปลูกฝงการมีสวนรวมในชุมชน เคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืนเกิดความรวมมือรวมใจกันในชุมชน สิ่ง
เหลานี้จึงทําใหกิจกรรมในการรวมกลุมของกลุมสัจจะออมทรัพยประสบความสําเร็จและมีสมาชิก
เพ่ิมข้ึนทุกปทําใหเกิดผลตอชุมชน คือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง74

๗๕ 

 สุริยา รักการศิลป ไดวิจัยเรื ่อง “บทบาทพระสงฆกับพลวัตเศรษฐกิจชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา” ผลการวิจัย พบวา บทบาทพระสงฆท่ีสงผลตอเศรษฐกิจชุมชน สามารถแยกออกไดเปน
สองสวนใหญๆ คือ ๑) บทบาททางดานการเผยแผธรรมะ กับก่ึงเผยแผธรรมะ เชน การจัดตั้งโรงเรียน
เด็กกอนเกณฑ และโรงเรียนพุทธเกษตร บทบาทสองสวนนี้มีผลกระทบตอเศรษฐกิจชุมชนทางออม 
ในสวนท่ีโรงเรียนเด็กกอนเกณฑ ไดชวยลดภาระการใชจายของผูปกครองท่ีสงบุตรหลานมาเขาเรียน 
สวนโรงเรียนพุทธเกษตรนั้นการใชจายของเด็กนักเรียนประจํามีผลกระทบตอเศรษฐกิจชุมชน บทบาท
ในสวนของการเผยแผธรรมะนั้นแมวาจะไมมีผลกระทบตอเศรษฐกิจชุมชนโดยตรง แตกลับมี
                                                 

 
๗๕พระมหาประพันธ สิริปฺโ (ไทยใหญ),“บทบาทพระสงฆตอการสงเสริมกลุมสัจจะออมทรัพยท่ีมี

ผลตอความเขมแข็งของชุมชน จังหวัดเชียงราย”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).  



๗๙ 

 

ผลกระทบตอชีวิตครอบครัวของปจเจกชนท่ีเขามาปฏิบัติธรรมในวัด บางรายนั้นไดชวยใหกลับมามี
รายไดปละนับแสนบาท ๒) บทบาทท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจชุมชนโดยตรงและสวนท่ีมีผลกระบท
ตอสังคมเศรษฐกิจ  

 บทบาทในสวนแรกท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจชุมชนโดยตรงนั้น สวนที่สงผลกระทบ
ไดมากท่ีสุดคือการผลิตน้ําหมักชีวภาพ มีมูลคาประเมินเฉพาะวัดหนองหัวแรด วัดเดียวสูงถึง ๓.๑๕ 
ลานบาทตอป สวนท่ีมีผลกระทบในระดับรองลงมาคือการจัดทําและซอมบํารุงระบบน้ําประปา ใน
สวนของกลุมธุรกิจชุมชนนั้นมีผลกระทบตอเนื่องทุกปแตปริมาณเงินนั้นไมมาก เพราะประเมินจาก
ดอกเบี้ยจายและกําไรจากกลุมท่ีมีจํานวนสมาชิกไมมาก และแมวาราษฎรในพ้ืนท่ีจะไดรับการศึกษา
ในระบบของภาครัฐนอยมาก แตพระพุทธศาสนาสามารถขัดเกลายกระดับศักยภาพของท้ังพระสงฆ
และราษฎรใหสูงข้ึนได สะทอนผานการดําเนินกิจกรรม กลุมสัจจะออมทรัพยท่ีมีประสิทธิภาพของ
หมูบานทุงสวางและบานขางเคียง ๑๒ หมูบาน พระสงฆและราษฎรในพ้ืนท่ีไมมีความตางดานชนชั้น 
ความรูสึกเปนชนชั้นจะมีอยูบางระหวางราษฎรกับพอคาในตลาดและราษฎรกับผูมีตําแหนงราชการ 
แตชนชั้นไมไดกอใหเกิดความรูสึกขัดแยงและการนําไปสูเง่ือนไขทางการเมือง ตําแหนงราชการท่ีมี
อํานาจยังเปนเปาหมายของคนบางกลุมและเปนสิ่งสรางความขัดแยงในระดับชุมชนไดและพระสงฆยัง
มีบทบาทมีสวนเขามาชวยในเรื่องลดการทําลายสภาพแวดลอม ลดตนทุนการผลิตของชาวบาน สงผล
ใหเศรษฐกิจชุมชนมีความม่ังคงและยั่งยืน75

๗๖  

 พระฐาณี ฐิตวิริโย (จองเจน) ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถของพระสงฆ
เพ่ือหนุนเสริมการแกไขปญหาความยากจน” ผลการวิจัย พบวา พระสงฆ เปนผูนําทางดานจิต
วิญญาณ มีบทบาทในดานการปรับทัศนคติ ความเชื่อของชาวบาน ดวยความศรัทธาเคารพยอมรับนับ
ถือของชาวบานท่ีมีตอพระสงฆ ทําใหพระสงฆมีบทบาทสําคัญในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อ 
คานิยมของชาวบาน การเทศน การแนะนําสั่งสอน เปนสิ่งท่ีพระสงฆทําเปนประจําเปนกิจของสงฆท่ี
ตองเผยแผหลักพุทธธรรมสูประชาชนเปนการพัฒนาคนท้ังกายและจิตใจ เปาหมายของการพัฒนา คือ
การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี คนท่ีไดรับการพัฒนาดานรายกาย จิตใจ ความคิด และทักษะในการทํางานให
เปนผูมีคุณธรรม ศีลธรรม มีทัศนคติท่ีถูกตอง มีคานิยมเหมาะสมดีงาม ยอมสามารถนําไปพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว สังคม พัฒนาหนวยงานสังคมท่ีมีคุณภาพในทุกๆ ดาน จําเปนตองยึดหลักการ
พัฒนาจิตใจ พระสงฆเปนผูนําทางดานจิตใจ เมื่อไดรับการพัฒนาขีดความสามารถอยางเต็มท่ี  
ยอมมีคุณคาตอการพัฒนาคน พัฒนาจิตใจ ใหสําเร็จ ชุมชนมีความเขมแข็ง ดังนั้นการพัฒนาขีด
ความสามารถของพระสงฆจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ในการทํางานหนุนเสริมการแกไข

                                                 

 ๗๖สุริยา รักการศิลป, บทบาทพระสงฆกับพลวัตเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา,วิทยานิพนธ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค (เศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชน), (คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร, ๒๕๕๓). 



๘๐ 

 

ปญหาความยากจน ใหพระสงฆมีความรูความสามารถ ทักษะและการบริหารจัดการแกไขปญหาความ
ยากจนไดอยางมีประสิทธิภาพ76

๗๗  

 ลักขณา เติมศิริกุลชัย ไดวิจัยเรื่อง “เรื่องทุนทางสังคมกับการเคลื่อนไหวสุขภาพ : 
กรณีศึกษากลุมสัจจะออมทรัพย จังหวัดตราด” ผลการศึกษา พบวา ทุนทางสังคมของกลุมสัจจะออม
ทรัพย เปนปรากฏการณชีวิตของผูคนท่ีอยูรวมกันมาเนิ่นนานของสถาบันครอบครัว ชุมชนและศาสนา
โดยมีวัดไผลอมท่ีมีการสืบสารปฏิปทาอันงดงามจกสามคนเจาคุณ จึงเปนแหลงกําเนิดทุนทางสังคม 
ทุนทางวัฒนธรรม และทุนมนุษยของจังหวัดตราด และชวยหนุนเสริมการทํางานของพระสุบิน ปณีโต 
ผูกอตั้งกลุมสัจจะออมทรัพย ซ่ึงจําพรรษาท่ีวัดแหงนี้ จนทําใหเกิดการสถาปนาพ้ืนท่ีทางเลือกท่ีมี
ลักษณะจําเพราะใน ๔  รูปแบบ คือ ๑) เครือขายทางสังคมโดยกลุมสัจจะออมทรัพยได เพ่ิม
ความสัมพันธในระดับหมูบานใหมีความเขมแข็งมากยิ่งข้ึน เกิดเปนเครือขายภายในหมูบาน  
 ในขณะเดียวกันก็มีการขยายเครือขายสูระดับตําบล ระดับจังหวัด และระดับประเทศเปน
เครือขายขามกลุม ๒) สืบ/ภาษา/สัญลักษณ และการสรางอัตลักษณของกลุมสัจจะออมทรัพย ท้ังใน
รูปของภาษา และวิธีการปฏิบัติการเฉพาะในเรื่องการออม การกู และวันทําการกลุม เกิดเปนรูป
สัญญาตัวสื่อ/เปาหมายท่ีเงินท้ังเรื่องของความสัมพันธและความแตกตางไปพรอมๆ กันและเกิดเปน
ทุนท่ีไดรับการยอมรับในเครือขายกลุมสัจจะออมทรัพยและในจังหวัดตราด ๓) กฎ กติกา และอํานาจ 
พบวา กฎ กติกาของกลุมสัจจะออมทรัพยมีอํานาจเขามากํากับอยู ๒ สวน คือ อํานาจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ผานการทําพิธีสาบานและสาปแชงกับอํานาจท่ีเกิดจากกฎเกณฑของกลุมสัจจะออมทรัพย ซ่ึงมีหลัก
พุทธธรรมกํากับ ๔) พ้ืนท่ีของการสถาปนาตนเองเปนคูตรงขามกับเศรษฐกิจกระแสหลัก ดังเชน 
เครือขายกากน้ําตาลท่ีกลุมสัจจะออมทรัพยจัดตั้งข้ึน สามารถลด/ตรึงราคากากน้ําตาลในตลาดใหอยูใน
ราคาท่ีเหมาะสมและสรางวาทกรรมกระแสเรื่องกําไรมิใชเปาหมายสูงสุด พ้ืนท่ีทางเลือกเหลานี้ก็ได
แปรเปลี่ยนมาเปนทุนทางสังคมของกลุมสัจจะออมทรัพย ซ่ึงสามารถเติบโตงอกงามตอไปไดก็ดวยเง่ือนไข
สําคัญ คือ การดํารงอยูภายใตตรรกะของเศรษฐศาสตรแบบพุทธ ซ่ึงปฏิเสธตรรกะของเศรษฐศาสตร กระแส
หลักท่ีเนนกําไรสูงสุด เนนความเชี่ยวชาญเฉพาะไมใสใจในจริยธรรม และขาดความเขาใจในธรรมชาติมนุษย 
ในขณะท่ีเศรษฐศาสตรแบบพุทธเนนความสัมพันธทางสังคมท่ีเก้ือกูลกัน ความไววางใจ และความศรัทธาไม
ยิ่งหยอนไปกวาความอยูรอดของกองทุนในกลุมสัจจะออมทรัพย77

๗๘ 

 วิทยา คามุณี  ไดวิจัยเรื่อง “ทุนทางสังคมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของชุมชน : 
กรณีศึกษาองคกรออมทรัพยชุมชนในจังหวัดลําปางและตาก” ผลการวิจัย พบวา องคกรออมทรัพย
เกิดจากการรวมตัวเปนทุนทางสังคมของสองกลุมในระยะแรกมีลักษณะคลายคลึงกัน กลาวคือ การ
รวมกลุมเพ่ือแกปญหาทางเศรษฐกิจเนื่องจากไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนโดยจัดกิจกรรมเงินออม

                                                 

 ๗๗พระฐาณี ฐิตวิริโย (จองเจน), การพัฒนาขีดความสามารถของพระสงฆเพ่ือหนุนเสริมการแกไข
ปญหาความยากจน, วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาบริหารศาสตร, สํานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ : มหาวิทยาลัยแมโจ, ๒๕๕๒). 
 ๗๘ลักขณา เติมศิริกุลชัย, ทุนทางสังคมกับการเคลื่อนไหวสุขภาพ : กรณีศึกษากลุมสัจจะออมทรัพย 
จังหวัด ตราด, วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข), (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๘). 



๘๑ 

 

และการกูยืมเงินเพ่ือสนับสนุนการผลิตในหมูสมาชิกโดยอาศัยผูนําและคณะกรรมการบริหารกองทุน
ซ่ึงไดรับความไววางใจจากสมาชิก การทํากิจกรรมกลุมของท้ังสองกลุมไมประสบปญหาหนี้เสีย
เนื่องจากมีกระบวนการควบคุมทางสังคม หรือ “กฎเกณฑของชาวบาน” ท่ีคอนขางเขมแข็ง ทุนทาง
สังคมและกิจกรรมของกลุมมีวิวัฒนาการและการปรับตัวกอใหเกิดการขยายเครือขายระดับตําบล 
อําเภอ และจังหวัด ท้ังนี้ พบวา มีขอแตกตางกันในระหวางสองกลุมท่ีศึกษากลาวคือ องคกรออม
ทรัพยฯ มีการระดมเงินออม ๒ ประเภท คือ กองทุนหมุนเวียนหนึ่งรอยบาท และกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนวันละบาท ซ่ึงเนนเรื่อง “การออมเพ่ือให” กิจกรรมดานสวัสดิการซ่ึงอาจจะเปนเพราะความ
ตองการของสมาชิกโดยจัดกิจกรรมดานสวัสดิการรอยละ ๕๐ ของกองทุนสวัสดิการชุมชนและผล
กําไรจากดอกเบี้ยของกองทุนหมุนเวียนโดยมีเงินหมุนเวียนจากสมาชิกในกลุมประมาณ ๑.๑ ลานบาท 
สําหรับกลุมออมทรัพยฯ เนนกิจกรรมการออมเงินสินเชื่อ โดยมีกิจกรรมออมทรัพย ๒ ประเภท คือ 
สัจจะสะสมสามัญและสัจจะสะสมพิเศษโดยนําเงินผลกําไรมาจัดกิจกรรมสวัสดิการเพียงรอยละ ๕     
มีเงินหมุนเวียนจากสมาชิกภายในกลุมประมาณ ๘.๔ ลานบาท 
 การสรางเครือขายปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกภายในและนอกกลุม พบวา องคกรออม
ทรัพยไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอกคอนขางมาก เนื่องจากมีผูนําท่ีทํางานประสานกับ
หนวยงานภายนอกสามารถระดมทรัพยากรเงินทุนและเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาไดเปนจํานวนเงิน
ประมาณ ๙.๔ ลานบาท ในทางตรงกันขามเครือขายปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกภายในมีนอยมีผลให
ความเปนปกแผนและการพ่ึงตนเองนอยลง ในขณะท่ีเครือขายปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกภายในกลุม
ออมทรัพยฯ มีสูงทําใหชุมชนมีความเปนปกแผนและพ่ึงตนเองแมวาจะระดมทรัพยากรเงินทุนจาก
ภายนอกมาสนับสนุนกิจกรรมของกลุมประมาณ ๑ ลานบาทก็ตาม นอกจากนี้การสรางเครือขาย
ภายนอกใหเขมแข็งสามารถสรางนวัตกรรมขององคกรออมทรัพยฯ คือการขยายผลสูกิจกรรมสาธารณะ
ดานสิ่งแวดลอม เชน การจัดการขยะโดยการรับซ้ือขยะไปขายตอรวมท้ังรับซ้ือขยะแทนการชําระเงินกูซ่ึง
ชวยสงเสริมกิจกรรมของคนจนใหมีงานทํา และทําน้ําดื่มของชุมชน ในขณะท่ีกลุมออมทรัพยฯ ขยายผล
สูกิจกรรมสาธารณะดานการพัฒนาชุมชนโดยการจัดสรรงบประมาณสรางหอระฆัง และรวมกิจกรรมดาน
เก่ียวขาวของโรงเรียนรวมท้ังการซอมแซมถนน78

๗๙  

 ธนาชัย สุขวณิช ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตในการสราง
ความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีภาคกลางของประเทศไทย” ผลการวิจัย พบวา ๑) การบริหาร
จัดการกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต ไดมีการจัดโครงสรางหนวยงานตามลักษณะของการจัดแบงงานตาม
หนาท่ี การรวมอํานาจอยูท่ีประธานบริหาร ๒) การกําหนดกําลังคน พบวา สมาชิกในปจจุบันได จําแนก
เปนสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญโดยรับสมัครสมาชิกเฉพาะวันประชุมใหญประจําป ในการสรรหา
คณะกรรมการบริหาร ๓) การวางแผนจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับนโยบาย การบริหารจัดการกลุมออม
ทรัพยเพ่ือการผลิต แบงตามลักษณะงานท่ีตองรับผิดชอบเปน ๒ สวน คือ ฝายบริหาร และฝายกิจกรรม
สวัสดิการ การบริหารงานบุคคล โดยใชวิธีการเลือกต้ังสรรหาบุคลากรท่ีเหมาะสมกับตําแหนงตางๆ เขา

                                                 

 ๗๙วิทยา คามุณี, ทุนทางสังคมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของชุมชน : กรณีศึกษาองคกรออมทรัพย
ชุมชนในจังหวัดลําปางและตาก, วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพัฒนาสังคม), (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๑). 



๘๒ 

 

มารวมงาน ซ่ึงเนนหลักการประชาธิปไตย และ๔) การอํานวยการสั่งการ มีการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงถึงผล
การดําเนินงานของแตละฝายใหสมาชิกไดรับทราบและในระเบียบของกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต       
ไดกําหนดกฎ กติกา เอาไวใหสมาชิกคณะกรรมการไดปฏิบัติ สําหรับปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการสรางความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ไดแก ๑) การเขาถึงแหลงทุน พบวา เกิดจากการเขาไมถึงแหลงทุนท่ีจะ
นํามาลงทุนในการประกอบอาชีพ ๒) การบริหารจัดการทุนและสมาชิกอันเปนสาเหตุหลักเกิดแนวคิดใน
การรวมตัวกันกอตั้งกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตข้ึนเพ่ือระดมทุนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ๓) การพ่ึงพา
ตนเองไดอยางยั่งยืน สมาชิกไดปรับปรุงและพัฒนาฐานะความเปนอยูของบุคคลในชุมชน ๔) การมีสวน
รวมของสมาชิกในการรวมของสมาชิกในการรวมดําเนินการรมตัดสินใจรวมกับผลประโยชน79

๘๐ 

 วรรณรา ชื่นวัฒนา และคณะ ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการออมและแนวทางสงเสริมการ
ออมสําหรับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๔ จังหวัด ยโสธร อุบลราชธานี นครราชสีมาและ
ชัยภูมิ” ผลการวิจัย พบวา ครัวเรือนสวนใหญมีทรัพยสินท่ีเปนอสังหาริมทรัพย คือบานและท่ีดิน แหลง
หนี้สวนใหญครัวเรือนเกือบทุกอาชีพเปนหนี้กองทุนเงินลาน รูปแบบการออม สวนใหญเปนการออมใน
การกรมธรรมประกันชีวิต มีวิธีการออมดวยการเก็บออมหลังจากไดรับเงินจากการประกอบอาชีพมาก
ท่ีสุด ซ่ึงเปนการออมรายเดือนโดยมีลูกเปนบุคคลท่ีทําใหเกิดแรงกระตุนในการออม เงินท่ีออมสวนใหญ
จะอยูท่ีรอยละ ๖–๑๕ ของรายได เปาหมายของการออมเพ่ือใชจายยามเจ็บปวยมากท่ีสุดจํานวนสมาชิก
ในครอบครัวมีความสัมพันธกับรูปแบบการออมทุกรูปแบบ 
 กลุมการออมในชุมชน มีหนวยงานและองคกรท้ังภาครัฐ เอกชน ในพ้ืนท่ีโครงการท่ีมี
บทบาทตอการออม มีท่ีมาจากหนวยงานหรือองคกรท่ีอยู เบื้องหลังท่ีสําคัญ ๓ หนวยงานหลัก 
ประกอบดวยชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนียนแหงประเทศไทย มีสหกรณในพ้ืนท่ีจํานวย ๖๙ แหง กรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งกลุมการออมทุกหมูบาน และคณะสงฆท่ีมีอุดมการณการพัฒนา
ในชนบท เปนองคคณะในการกอต้ังกลุมสัจจะออมทรัพยเพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต โดยมีการ
ดําเนินงานในพ้ืนท่ีจัดหวัดอุบลราชธานีจํานวน ๗๘ กลุม กลุมการออมท่ีไดรับการสนับสนุนสงเสริมจาก
ท้ัง ๓ หนวยงาน มีการจัดตั้งเครือขายเพ่ือความรวมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู ซ่ึงเครือขายท่ีมีระบบ และมี
ความเขมแข็งคือเครือขายชุมชมสหกรณเครดิตยูเนียนแหงประเทศไทย กระบวนการในการสนับสนุน
กลุมการออม มีการสนับสนุนระบบบริหารจัดการ ระบบบัญชี และทุนในการดําเนินงาน กลุมการออมใน
ชุมชนมีเปาหมายและอุดมการณแตกตางกันเปน ๓ ลักษณะคือกลุมการออมเพ่ือออมทรัพย กลุมการ
ออมเพ่ือการผลิต สถาบันการเงินชุมชน และกลุมการออมเพ่ือชีวิตชุมชน การพัฒนากลุมการออมควรให
การสนับสนุนกลุมการออมอยางสอดคลองกับพัฒนาการของกลุมการออมแตละกลุมแตกตางกันไป 
ปจจุบันในพ้ืนท่ี ๔ จังหวัดมีกลุมการออมท่ีเปนตนแบบกลุมการออมท่ีดีท่ีสุดกระจายอยูทุกจังหวัด80

๘๑ 

                                                 

 ๘๐ธนาชัย สุขวณิช, การบริหารจัดการกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตในการสรางความเขมแข็งของ

เศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีภาคกลางของประเทศไทย, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชา      

รัฐประศาสนศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ), ๒๕๕๕. 

 ๘๑วรรณรา ช่ืนวัฒนาและคณะ, รูปแบบการออมและแนวทางสงเสริมการออมสําหรับประชาชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๔ จังหวัด ยโสธร อุบลราชธานี นครราชสีมาและชัยภูมิ, รายงานการวิจัย, 
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๒), 



๘๓ 

 

 หมอมหลวงพงศระพีพร อาภากร และคณะ ไดวิจัยเรื่อง “บทบาทของระบบการเงินระดับ
ฐานรากในการสงเสริมการเขาถึงบริการทางการเงิน” ผลการวิจัย พบวา กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
และกลุมออมทรัพย เปนองคกรการเงินระดับฐานรากท่ีมีบทบาทสําคัญในการใหบริการทางการเงินแกผู
ท่ีสวนใหญอาศัยอยูในพ้ืนท่ีชนบท อาชีพเกษตรกร เปนตน 
 บทบาทขององคกรการเงินระดับฐานราก 
 ๑) ธนาคารพาณิชย ธนาคารพาณิชยยังไมมีบทบาทในการใหบริการทางการเงินกับผูมีรายได
นอยและยากจน 
 ๒) สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธ.ก.ส. สามารถใหบริการทางการเงินแกเกษตรกรครอบคลุม
ความตองกรรของเกษตรกรสวนใหญของประเทศ อยางไรก็ดี ธ.ก.ส. ควรเพ่ิมบทบาทในการเปนธนาคาร
เพ่ือพัฒนาชนบท 
 ๓) สหกรณ สหกรณมีโครงสรางการจัดตั้งและการกํากับดูแลท่ีเขมแข็ง อยางไรก็ดี แมวา
สหกรณทุกประเภทจะมีสมาชิกรวม ๑๐.๖ ลานคน และมีทุนในการดําเนินงาน ๑.๒๖ ลานลานบาท แต
ทุนในการดําเนินงานสวนใหญเปนของสหกรณออมทรัพย ซ่ึงไมใชกลุมลูกคาการเงินระดับฐานราก 
 ๔) กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง การใหบริการสินเชื่อของกองทุนมีขอจํากัดดานแหลง
เงินทุน เนื่องจากเงินสมทบจากรัฐบาลมีจํากัด โดยสามารถใหสินเชื่อแกสมาชิกไดรายละไมเกิน ๒๐,๐๐๐ 
บาท และอาจทําใหมีการจํากัดการรับสมาชิกเพ่ิมเติม 
 ๕) กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต มีขอจํากัดดานการดําเนินงานเนื่องจากขาดกฎหมายรองรับ
สถานภาพกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตถือเปนองคกรการเงินระดับฐานรากท่ีสําคัญ โดยมีมิติท้ังในดาน
การเงิน สวัสดิการ และสังคม และมีสมาชิกท่ีเกิดจากการรวมตัวกันเองตามความสมัครใจภายในชุมชน 
 ๖) กลุมสัจจะออมทรัพย กลุมสัจจะออมทรัพยเปนการรวมตัวของประชาชน มีวัตถุประสงค
หลักในการสรางสวัสดิการใหแกชุมชนจากรายไดท่ีไดจากกาใหสินเชื่อแกสมาชิก โดยกลุมสัจจะออม
ทรัพยมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง เนื่องจากมีผูนําสายพระท่ีนาเชื่อถือ มีการนําหลักศาสนามา
ประยุกตใชกับวิถีชุมชน(คุณธรรมเปนหลักนํา) และจัดตั้งข้ึนจากการรวมตัวตามความสมัครใจของ
ประชาชนในชุมชน81

๘๒ 
 วัชระ งามจิตรเจริญ, รศ.ดร. ไดวิจัยเรื่อง “แนวคิดในการใชพุทธธรรมเพ่ือดําเนินการทาง
เศรษฐกิจในสังคมทุนนิยม : กรณีศึกษา ผลการวิจัย พบวา พุทธธรรมสามารถนําไปใชในดานตางๆ 
เก่ียวกับการดําเนินการทางเศรษฐกิจ เชน การบริหาร และการตลาด และมีนักธุรกิจชาวพุทธไดนําพุทธ
ธรรมไปใชในการดําเนินธุรกิจของตนจนประสบความสําเร็จจํานวนไมนอย โดยแนวคิดหรือหลักธรรมท่ี
สามารถไปใชเพ่ือดําเนินการทางเศรษฐกิจนั้นมีมากมาย เชน พรหมวิหารสี่ สังคหวัตถุ ๔ หรือแมแตคํา
สอนอนัตตตา สวนการเปรียบพุทธธรรมกับหลักการและวิธีการของทุนนิยม ปรากฏวา แมพุทธธรรมจะมี
ความตางหรือความขัดแยงกับทุนนิยมอยูไมนอย แตก็ไมไดขัดแยงถึงขนาดไปดวยกันไมไดเลย เพราะยัง
สามารถปรับใหไปดวยกันได เชน ปรับแนวคิดปจเจกนิยมท่ีปฏิบัติอยูในทุนนิยมใหออนลงแลวเพ่ิม
แนวคิดองครวมนิยมของ พุทธธรรมเขาไป ทําใหมีการคํานึงถึงสวนรวมและการคิดในระยะยาว หรือ

                                                 

 ๘๒หมอมหลวงพงศระพีพร อาภากร และคณะ, บทบาทของระบบการเงินระดับฐานรากในการ
สงเสริมการเขาถึงบริการทางการเงิน, รายงานวิจัย, (สํานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน, ๒๕๕๔). 



๘๔ 

 

สามารถนําพุทธธรรมมาเสริมสวนท่ีขาดหรือบกพรองของทุนนิยมไดโดยเฉพาะมิตดดานศีลธรรมและจิต
วิญญาณ เชน การเพ่ิมเปาหมายดวยคุณภาพชีวิตใหแกทุนนิยม อันจะทําใหทุนนิยมกลายเปน
เศรษฐศาสตรแบบยั่งยืนและเศรษฐศาสตร การุณยธรรม หรือ “เศรษฐศาสตรพอเพียง” อีกท้ังพุทธ
ธรรมก็มีแนวคิดบางอยางท่ีคลายหรือเขากันไดกับแนวคิดของทุนนิยม เชน แนวคิดเรื่องการประหยัด
และการออมมีความคลายคลึงกัน และแนวคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพก็เขากันไดกับแนวคิดของพุทธธรรม 
นอกจากนั้น ความคิดในเรื่องศาสนาและศีลธรรมของทุนนิยมแมจะมีความตางกัน แตอยางนอยก็พูดได
วา ทุนนิยมยังยอมรับความสําคัญของศาสนาและศีลธรรมอยูไมมากก็นอย เพราะศาสนาและศีลธรรมมี
บทบาทสําคัญตอการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของมนุษยรวมท้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชน ทําใหสังคมมี
ความสงบสุขซ่ึงสงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจดําเนินไปไดดวยดีและคุณธรรมอยางความซ่ือสัตยทําให
การดําเนินการทางเศรษฐกิจดําเนินการทางเศรษฐกิจเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงสรุปไดวา
พุทธธรรมไมไดขัดกับทุนนิยมถึงขนาดไปดวยกันไมได แมจะมีความแตกตางหรือความขัดแยงมากกวา
ความเหมือนหรือความสอดคลองก็ตาม82

๘๓ 
 สรุปไดวา งานวิจัยท่ีเก่ียวของกลุมสัจจะออมทรัพย พบวา กลุมสัจจะออมทรัพย เปน
ปรากฏการณชีวิตของผูคนท่ีอยูรวมกันมาเนิ่นนานของสถาบันครอบครัว ชุมชนและศาสนาโดยมีวัดเปน
แหลงกําเนิดทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และทุนมนุษย โดยผูนําทางศาสนาและผูนําทางความคิด    
มีอุดมการณในการทํางานของชุมชน เปนท่ีศรัทธาและเชื่อถือของสมาชิกดําเนินกิจกรรมยึดหลักธรรม
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมกลุม ทําใหเปนกลุมองคกรชุมชนท่ีมีความเขมแข็ง 

 จากงานวิจัยท่ีเก่ียวกับกองทุนกลุมสัจจะออมทรัพย และผลการศึกษาของนักวิชาการตางๆ 
ผูวิจัยประมวลไดวา งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับกลุมสัจจะออมทรัพย เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนากลุมสัจจะ
ออมทรัพยใหมีความเขมแข็ง โดยมีงานวิจัยหลักท่ีเก่ียวของสามารถสรุปไดดังตารางท่ี ๒.๗ ดังนี ้
 
ตารางท่ี ๒.๗ งานวิจัยท่ีเก่ียวกับกองทุนสัจจะออมทรัพย 

นักวิชาการหรอืแหลงขอมูล ผลการวิจัย 

พระมหาประพันธ สิริปฺโ  

(ไทยใหญ), (วิทยานิพนธพุทธศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๕๗).  

 

หลักการดําเนินงานจากการยึดม่ันในคุณธรรม ๕ ประการ 
คือ  ความซ่ือสัตย  ความเสียสละ ความรับผิดชอบ 
ความเห็นอกเห็นใจ และใหเกียรติกัน โดยสมาชิกจะไดรับ
ประโยชน เทาเทียมกัน  สมาชิกกลุมจะมีการเรียนรู
เก่ียวกับการจัดกิจกรรมเปนการปลูกฝงการมีสวนรวมใน
ชุมชน เคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืนเกิดความรวมมือ
รวมใจกันในชุมชน สิ่งเหลานี้จึงทําใหกิจกรรมในการ
รวมกลุมของกลุมสัจจะออมทรัพยประสบความสําเร็จ
และมีสมาชิกเพ่ิมข้ึนทุกปทําใหเกิดผลตอชุมชน คือการ

                                                 

 ๘๓ วัชระ งามจิตรเจริญ, รศ.ดร. แนวคิดในการใชพุทธธรรมเพ่ือดําเนินการทางเศรษฐกิจในสังคมทุน

นิยม : กรณีศึกษา, รายงานวิจัย, (ศูนยพุทธศาสนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒). 



๘๕ 

 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล ผลการวิจัย 

เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง 
สุริยา รักการศิลป, (วิทยานิพนธ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๕๓). 

 

บทบาทพระสงฆท่ีสงผลตอเศรษฐกิจชุมชน สามารถแยก
ออกไดเปนสองสวนใหญๆ คือ  
๑) บทบาททางดานการเผยแผธรรมะ กับก่ึงเผยแผ
ธรรมะ  
๒) บทบาทท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจชุมชนโดยตรงและ
สวนท่ีมีผลกระบทตอสังคมเศรษฐกิจ 

พระสงฆยังมีบทบาทมีสวนเขามาชวยในเรื่องลดการ
ทําลายสภาพแวดลอม ลดตนทุนการผลิตของชาวบาน 
สงผลใหเศรษฐกิจชุมชนมีความม่ังคงและยั่งยืน 

พระฐาณี ฐิตวิริโย (จองเจน), 

(วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต, ๒๕๕๒). 

 

การพัฒนาขีดความสามารถของพระสงฆจึงมีความสําคัญ
และจําเปนอยางยิ่ง ในการทํางานหนุนเสริมการแกไข
ปญหาความยากจน ใหพระสงฆมีความรูความสามารถ 
ทักษะและ การบริหารจัดการแกไขปญหาความยากจนได
อยางมีประสิทธิภาพ 



๘๖ 

 

ตารางท่ี ๒.๗ งานวิจัยท่ีเก่ียวกับกองทุนสัจจะออมทรัพย (ตอ) 

ลักขณา เติมศิริกุลชัย, (วิทยานิพนธ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๔๘). 

ทุนทางสังคมของกลุมสัจจะออมทรัพย เปนปรากฏการณ
ชีวิตของผูคนท่ีอยูรวมกันมาเนิ่นนานของสถาบันครอบครัว 
ชุมชนและศาสนาเปนแหลงกําเนิดทุนทางสังคม ทุนทาง
วัฒนธรรม และทุนมนุษย จนทําใหเกิดการสถาปนาพ้ืนท่ี
ทางเลือกท่ี มีลักษณะจําเพราะใน ๔ รูปแบบ คือ ๑) 
เครือขายทางสังคม ๒) สืบ/ภาษา/สัญลักษณ  และการ
สรางอัตลักษณของกลุมสัจจะออมทรัพย ๓) กฎ กติกา และ
อํานาจ ๔) พ้ืนท่ีของการสถาปนาตนเองเปนคูตรงขามกับ
เศรษฐกิจกระแสหลัก 

วิทยา คามุณี , (วิทยานิพนธปริญญา

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๕๑). 

องคกรออมทรัพยเกิดจากการรวมตัวเปนทุนทางสังคมของ
สองกลุม ทุนทางสังคมและกิจกรรมของกลุมมีวิวัฒนาการ
และการปรับตัวกอใหเกิดการขยายเครือขายระดับตําบล 
อําเภอ และจังหวัด 

ธนาชัย สุขวณิช,  

(วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี

บัณฑิต, ๒๕๕๕). 

๑) การบริหารจัดการกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต ไดมีการ
จัดโครงสรางหนวยงานตามลักษณะของการจัดแบงงาน
ตามหนาท่ี 

๒) การกําหนดกําลังคน 
๓) การวางแผนจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับนโยบายการ

บริหารจัดการกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต 
วรรณรา ชื่นวัฒนา และคณะ, 

(รายงานการวิจัย, ๒๕๕๒). 

รูปแบบการออม สวนใหญเปนการออมในการกรมธรรม
ประกันชีวิต มีวิธีการออมดวยการเก็บออมหลังจากไดรับ
เงินจากการประกอบอาชีพมากท่ีสุด ซ่ึงเปนการออมราย
เดือนโดยมีลูกเปนบุคคลท่ีทําใหเกิดแรงกระตุนในการออม 
กลุมการออมในชุมชน มีหนวยงานและองคกรท้ังภาครัฐ 
เอกชน ในพ้ืนท่ีโครงการท่ีมีบทบาทตอการออม มีท่ีมาจาก
หนวยงานหรือองคกรท่ีอยูเบื้องหลังท่ีสําคัญ ๓ หนวยงาน
หลัก ประกอบดวยชุมนุมสหกรณ เครดิตยู เนียนแห ง
ประเทศไทย กลุมการออมทุกหมูบาน และคณะสงฆท่ีมี
อุดมการณการพัฒนาในชนบท เปนองคคณะในการกอตั้ง
กลุมสัจจะออมทรัพยเพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชวีิต 



๘๗ 

 

ตารางท่ี ๒.๗ งานวิจัยท่ีเก่ียวกับกองทุนสัจจะออมทรัพย (ตอ) 

หมอมหลวงพงศระพีพร อาภากร และ

คณะ, (รายงานวิจัย, ๒๕๕๔). 

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และกลุมออมทรัพย เปน
องคกรการเงินระดับฐานรากท่ีมีบทบาทสําคัญในการ
ใหบริการทางกการเงินแกผู ท่ีสวนใหญอาศัยอยูในพ้ืนท่ี
ชนบท อาชีพเกษตรกร  

วัชระ งามจิตรเจริญ, (รายงานวิจัย, 

๒๕๕๒). 

พุทธธรรมสามารถนําไปใชในดานตางๆ เก่ียวกับการ
ดําเนินการทางเศรษฐกิจ เชน การบริหาร และการตลาด 
และมีนักธุรกิจชาวพุทธไดนําพุทธธรรมไปใชในการดําเนิน
ธุรกิจของตนจนประสบความสําเร็จจํานวนไมนอย โดย
แนวคิดหรือหลักธรรมท่ีสามารถไปใชเพ่ือดําเนินการทาง
เศรษฐกิจนั้นมีมากมาย เชน พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ 
หรือแมแตคําสอนอนัตตา 

 
 ๒.๗.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจชุมชน/ชุมชนเขมแข็ง 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเขมแข็งของชุมชน มีผูทําการศึกษาวิจัย
ในประเด็นดังกลาวไว ดังนี้ 

 จารีรัตน ปรกแกว และคณะ ไดวิจัยเรื่อง “ศึกษาและพัฒนาเครือขายการเรียนรู ท่ีเอ้ือ
ตอการทํางานรวมกันระหวางโรงเรียนในระบบกับชุมชนเพ่ือสรางเสริมความเขมแข็งของชุมชน : 
กรณีศึกษาพ้ืนท่ีภูมิปญญาทองถ่ินบุรีรัมย ในเขตการเคลื่อนไหวของโรงเรียนชุมชนอีสาน” ผลการวิจัย 
พบวา ในสวนของหลักอปริหานิยธรรม หรือการใชหลักการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและการสราง
กระบวนการเรียนรูรวมกันอยางเปนประจํา และตอเนื่องนั้น เปนการคาดหวังใหเกิดวัฒนธรรมใหม
ของการประชุมรวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน ท่ีปรับจากเดิม จากท่ีเคยเปนวัฒนธรรมแหง
ความสัมพันธระหวางกลุมผูเขารวมประชุมแบบแนวดิ่งและมักเปนการสื่อสารแบบทางเดียว โดยแต
เดิมชุมชนมักเขารวมประชุมเพ่ือมารับแจงขาวสาร หรือมารับนโยบายการบริจาคสนับสนุน ปรับมา
เปนวัฒนธรรมแหงความสัมพันธแบบแนวราบ ท่ีท้ังฝายโรงเรียนและชุมชน รวมแลกเปลี่ยนเรยีนรูจาก
กันและกันอยางเสมอภาค เคียงบาเคียงไหล83

๘๔  

 อรัญญา พงศสะอาด ไดวิจัยเรื ่อง “ประวัติศาสตรชุมชนในการจัดสวัสดิการ เชิง
วัฒนธรรมทองถ่ินอีสานใต” ผลการวิจัย พบวา ชุมชนท้ังสามแหงท่ีศึกษามีระบบเศรษฐกิจชุมชน
ชาวนาเปนแกนครอบครัวยังคงเปนหนวยผลิต มีเปาหมายการผลิตคือการประกันการบริโภคของ
ครอบครัวและใชแรงงานในครอบครัวเปนหลักนับจากอดีตถึงปจจุบันจากการศึกษายัง พบวา ชุมชน

                                                 
๘๔จารีรตัน ปรกแกว และคณะ, “โครงการศึกษาและพัฒนาเครือขายการเรยีนรู ท่ีเอ้ือตอการทํางาน

รวมกันระหวางโรงเรียนในระบบกับชุมชนเพ่ือสรางเสริมความเขมแข็งของชุมชน : กรณศีึกษาพ้ืนท่ีภมูิปญญาทองถ่ิน
บุรีรัมย ในเขตการเคลื่อนไหวของโรงเรียนชุมชนอีสาน”, รายงานวิจัยฉบับยอ, (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.), ๒๕๔๖) 



๘๘ 

 

ชาวนานี้มีศักยภาพในดานความเหนียวแนน ความผูกพัน และความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงเกิดจาก
วัฒนธรรมความเชื่อท่ีสั่งสมและสืบทอดตอกันมา สงผลใหชุมชนมีศักยภาพท่ีเอ้ือตอการจัดสวัสดิการ
เชิงวัฒนธรรม อันประกอบดวยศักยภาพดานเศรษฐกิจ ในดานการเปนเจาของปจจัยการผลิตและเปน
เจาของทรัพยากรรอบๆ ชุมชนรวมกัน เปนพ้ืนฐานของการจัดสวัสดิการเชิงวัฒนธรรมฐานเศรษฐกิจ 
อันไดแก กลุมออมทรัพย กลุมกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการผลิต กลุมเครือขายอาชีพเสริม เชนกลุม ปลูก
ผัก กลุมทอผา ฯลฯ นอกจากนี้ พบวา ชุมชนชาวนา มีศักยภาพสวนบุคคลในดานความอดทน ความมี
มานะ รวมถึงลักษณะนิสัยชอบชวยเหลือและเผื่อแผ อันจะสามารถพัฒนาศักยภาพไปสู การรวมกลุม
เปนองคกรเครือขายดานการผลิตในแนวราบ เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรประเภทเดียวกัน และจัดตั้ง
สหกรณ หรือสมาพันธตามแนวคิดสํานักสหกรณ  ขอสรุปในเรื่องการเปนชุมชนสวัสดิการ              
เชิงวัฒนธรรมท่ีคนพบ คือ ชุมชนมีความเชื่ออยางเหนียวแนนในเรื่องผี พราหมณ พุทธ ท่ีปรากฏใน
ประเพณีพิธีกรรมตางๆ เชน โจลมะมวดของชาวเขมร แกลมอของชาวกูย ซ่ึงเปนพิธีกรรมการทํานาย
ดวงชะตาและการรักษาโรคดวยการใชดนตรีบําบัด(Music Therapy) และเปนวิถีประชาอันบงบอกถึง
ระบบความชวยเหลือเก้ือกูลและเปนสวัสดิการท่ีแฝงอยูในวัฒนธรรมมาชานาน ดํารงอยูและสืบทอด
ตอมา 
 ในดานการปฏิสัมพันธระหวางรัฐ โดยเฉพาะรัฐทองถ่ิน พบวา ปจจุบันรัฐจัดสวัสดิการ
ใหแกชุมชนภายใตแนวคิดเรื่องการจัดการปญหาความยากไร มุงตอบสนองความจําเปนพ้ืนฐาน ดัง
ปรากฏในรูปแบบการจายเงินเบี้ยยังชีพผูดอยโอกาส แตมิไดเกิดความรวมมือในการจัดสวัสดิการจาก
กระบวนการถัดทออุดมการณของชาวบานอยางแทจริง ดังนั้นจึงยังมีปรากฏรูปธรรมของความรวมมือ
หรือนําศักยภาพของชุมชนในดานวัฒนธรรมมาประยุกตใชกับระบบสวัสดิการใหมีประสิทธิภาพอยาง
สมบูรณ แตอยางใด84

๘๕ 
 

 วิทยา จันทรแดง ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนารปูแบบการบริหารจัดการชุมชนเขมแข็งตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน” ผลการวิจัย พบวา  
 ๑) นโยบายการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง มี
การดําเนินการในดานการเพิ่มศักยภาพขององคกรชุมชน การสงเสริมการมีสวนรวม การ
จัดการความรูและการเรียนรูของคนในชุมชน 
 ๒) ชุมชนมีการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริหารจัดการ
ชุมชนการประกอบอาชีพ การจัดการทรัพยากรในชุมชน และการพัฒนาองคกรในชุมชน 
 ๓) รูปแบบใหมที่คนพบคือ การบริหารจัดการชุมชนเขมแข็งแบบบูรณาการ ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 การวิจัยในครั ้งนี ้นําไปสู ขอคนพบใหม คือ ๑)การมีสวนรวมที่สนับสนุนใหชุมชน
เขมแข็งแบบไตรภาคี ไดแก องคกรชุมชน องคกรภาครัฐ องคกรภาคีสนับสนุน ๒) ระบบ
สนับสนุนชุมชนเขมแข็ง ไดแก ระบบความรู ระบบขอมูล ระบบความสัมพันธ และมีแนวทางใน

                                                 

 ๘๕อรัญญา พงศสะอาด, ประวัติศาสตรชุมชนในการจัดสวัสดิการเชิงวัฒนธรรมทองถ่ินอีสานใต, 
วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค), (เศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชน : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร, ๒๕๕๓). 



๘๙ 

 

การนําไปสู การปฏิบัต ิเพื ่อสรางช ุมชนเขมแข็ง ๓)แนวทางในการสรางชุมชนเขมแข็ง คือ 
แนวทางดานการฟนฟูชุมชนแนวทางดานการปรับตัวของชุมชน และแนวทางดานการดํารงอยู
ของชุมชน 85

๘๖ 
 

 สมบูรณ ธรรมลังกา ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใช
ภูมิปญญาทองถ่ินเปนฐานในจังหวัดเชียงราย” ผลการวิจัย พบวา ในบริบททางดานสังคมของชุมชนท่ี
เขมแข็งในจังหวัดเชียงราย เปนสังคมแบบเครือญาติ มีโครงสรางทางสังคมเปนท้ังแนวราบและแนวตั้ง 
ทางดานการเมือง มีการกระจายอํานาจแบงการปกครองชุมชนเปนหมวดหรือคุมชุมชนตางๆ ทางดาน
วัฒนธรรมชุมชน มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรมท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และ
ทางดานเศรษฐกิจ มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณเปนตนทุนในการผลิต มีการรวมกลุมเพ่ือการ
ผลิต การจําหนายผลผลิตเพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจของชุมชน การใชภูมิปญญาทองถ่ินเปนฐานในการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในจังหวัดเชียงราย มีอาทิเชนภูมิปญญาทองถ่ิน ดานผูนําชุมชน 
การเรียนรูและการถายทอดความรูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง 
สวนปจจัยท่ีมีผลตอความเขมแข็งของชุมชน มีปจจัยสําคัญคือ กระบวนการเรียนรูของชุมชน ระบบ
เครือขาย ระบบความสัมพันธในชุมชน และภูมิปญญาทองถ่ิน ในการพัฒนารูปแบบการเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินเปนฐานไดใชปจจัยตางๆเหลานี้มากําหนดรูปแบบ
การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและตัวชี้วัดความเขมแข็งของชุมชน สวนกลยุทธการนํารูปแบบ
การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินเปนฐาน ไดแก กลยุทธการบริหาร
จัดการชุมชน กลยุทธการมีสวนรวมของชุมชน กลยุทธการสรางกระบวนการเรียนรู กลยุทธการสราง
เครือขาย และกลยุทธสรางจิตสํานึกรักบานเกิด86

๘๗ 
 
 พัชราวดี ตรีชัย ไดวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหความเปนชุมชนเขมแข็งของหมูบานหนอง
กลางดง ตําบลศิลาลอย อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ” ผลการวิจัย พบวา ๑.ปจจัย
สําคัญของการพลิกฟนจากสังคมท่ีมีปญหาวิกฤติในดานตางๆ สามารถทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง
และพ่ึงตนเองไดเปนลักษณะท่ีสําคัญคือ ๑)ผูนํา มีภาวะผูนําโดดเดนในดานขีดความสามารถของผูนํา
ในการสรางกระบวนการประชาธิปไตย ในการบริหาร เปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพในการสรางแรง
บันดาลใจใหเกิดความเชื่อม่ัน ศรัทธา การมีจุดยืนทางความคิด วิธีคิดเห็นคุณคาและพลังในการพัฒนา
ชุมชน ตระหนักสรางจิตสํานึกใหชุมชนรูจักพ่ึงพาตนเอง ลดการพ่ึงพิงจากภายนอก เปนผูนําท่ีมีความ
ม่ันใจในตนเองสูง มีวิสัยทัศนกวางไกลมุงม่ัน และมีความสามารถในการถายทอดอยางชัดเจน ๒) การ
มีสวนรวมของประชาชนชุมชนบานหนองกลางดง การสรางพลังการทํางานเปนทีม สรางคนดี คนเกง 

                                                 

 ๘๖วิทยา จันทรแดง, การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเขมแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๕๕). 
 ๘๗สมบูรณ ธรรมลังกา, รูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินเปนฐาน

ในจังหวัดเชียงราย, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม), (คณะครุศาสตร :

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ๒๕๕๕). 



๙๐ 

 

คนมีความสามารถ สรางผูนําในชุมชน ประสานผนึกกําลังรวมคิดรวมทํา ๓) การมีทุนทางสังคมในมิติ
ตางๆ ความสัมพันธเก้ือกูลภายในชุมชน ความรักสามัคคี ผูกพันกัน สานสัมพันธกันในระบบอาวุโส 
ภูมิปญญาชาวบาน เกงคิด เกงทํา เห็นผลไดในทางปฏิบัติ ๔) ทุนทางเศรษฐกิจ สามารถพ่ึงตนเองได 
มีการรวมกลุมทางอาชีพ นําภูมิปญญาเพ่ิมมูลคาผลผลิต(แปรรูป) ลดปญหาการวางงาน สรางรายได 
ชุมชนปลอดหนี้ สังคมมีความสุข ๕) เปนปจจัยท่ีประกันวาชุมชนสําเร็จเปนชุมชนเขมแข็ง แตมิใช
ปจจัยท่ีสงผลใหชุมชนเขมแข็ง 
 ๒.กลยุทธท่ีผูนําชุมชนสามารถพลิกฟนไปสูความเขมแข็ง พบวา การมีสภา ๕๙ และการ
จัดทําแผนชุมชน เปนกลยุทธท่ีสําคัญท่ีทําใหเกิดการหลอมรวมคนในชุมชนและเปนการผลึกกําลัง
ประสานประโยชนเปนหนึ่งเดียว การมีสภา ๕๙ เปนพ้ืนฐานท่ีม่ันคงในประบอบประชาธิปไตย การ
จัดทําแผนชุมชน เปนการสรางเครือขายกลุมอาชีพ กองทุนชุมชน เพ่ือแกไขปญหาพลิกฟนเศรษฐกิจ 
สังคม ใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเองไดอยางม่ันคงบนพ้ืนฐานของการพัฒนาพลิกฟนใหเปนชุมชน
เขมแข็งอยางแทจริง แผนชุมชนเปนแผนท่ีชีวิตของสังคมใหดําเนินไปตามแนวทางท่ีไดรวมกันคิด
แกปญหาเพ่ิมเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชนบานหนองกลางดง สภา ๕๙ และแผนชุมชนถือเปน    
กลยุทธสําคัญท่ีทําใหชุมชนบานหนองกลางดงเขมแข็งอยางยั่งยืน87

๘๘ 
 

 

 สรุปวา จากงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจชุมชน/ชุมชนเขมแข็ง พบวา ความเขมแข็ง
ของชุมชน ไดแก ดานความมั่นคงปลอดภัยของชุมชน ดานการมีวิสัยทัศนของชุมชน ดานความ
รักและหวงแหนชุมชน และดานความสามารถในการพึ่งตนเอง ความเขมแข็งของชุมขนนั้นจะตอง
อาศัยการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด ซ่ึงจะตองมีการเรียนรู โดยอาศัยภูมิ
ปญญาพ้ืนบาน พฤติกรรมของชาวชุมชน การปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมผูนํา และการสราง
เครือขายภายในชุมชน ชุมชนมีศักยภาพในดานความเหนียวแนน  ความผูกพัน  และความ
ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งเกิดจากวัฒนธรรมความเชื่อที่สั่งสมและสืบทอดตอกันมา และมีศักยภาพ
สวนบุคคลในดานความอดทน ความมีมานะ รวมถึงลักษณะนิสัยชอบชวยเหลือและเผื่อแผ อัน
จะสามารถพัฒนาศักยภาพไปสูการรวมกลุมเปนองคกรสูความเขมแข็งของชุมชนได 

 จากงานวิจัยท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจชุมชน/ชุมชนเขมแข็ง และผลการศึกษาของนักวิชาการ
ตางๆ ผูวิจัยประมวลไดวา งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความเขมแข็งของชมชุน โดยมีงานวิจัยหลักท่ี
เก่ียวของสามารถสรุปไดดังตารางท่ี ๒.๘ ดังนี ้
ตารางท่ี ๒.๘ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจชุมชน/ชุมชนเขมแข็ง 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล ผลการวิจัย 
จารีรัตน ปรกแกว และคณะ, (รายงาน
วิจยัฉบับยอ, ๒๕๔๖). 
 

ในสวนของหลักอปริหานิยธรรม หรือการใชหลักการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและการสรางกระบวนการ
เรียนรูรวมกันอยางเปนประจํา และตอเนื่องนั้น เปนการ

                                                 

 ๘๘พัชราวดี ตรีชัย, การวิเคราะหความเปนชุมชนเขมแข็งของหมูบานหนองกลางดง ตําบลศิลาลอย 
อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คณะศิลปะศาสตร :
มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๒). 



๙๑ 

 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล ผลการวิจัย 
คาดหวังใหเกิดวัฒนธรรมใหมของการประชุมรวมกัน
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน  

ชาติ ชาย  โทสิน ธิติ , (วิทยานิพนธ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๔๙). 
 

ปจจัยสําคัญที่สงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ที่ทําใหหมูบาน/ชุมชนประสบความสําเร็จในการตอ
ดานยาเสพติดในพื้นที่ชายแดน ไดแก ความเขมแข็ง
ของหมูบาน/ชุมชน การมีสวนรวมของประชาชนใน
พื้นที่หมูบาน/ชุมชนชายแดน และทัศนคติของคนใน
หมูบาน/ชุมชนในพ้ืนท่ีชายแดนตอปญหายาเสพติด 

สมเกียรติ ศรีธาราธิคุณ, (วิทยานิพนธ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๕๒). 
 

ปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดตอสุขภาวะที่เพียงพอ
ของประชาชน ไดแก ๑) การเรียนรู  ๒) พฤติกรรม
สุขภาพ ๓) การปรับเปลี่ยน  
๔) พฤติกรรม ๕) การสรางเครือขาย 

อรัญญา พงศสะอาด, (วิทยานิพนธ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ๒๕๕๓). 
 

ชุมชนชาวนามีศักยภาพในดานความเหนียวแนน ความ
ผูกพัน และความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงเกิดจากวัฒนธรรม
ความเชื่อท่ีสั่งสมและสืบทอดตอกันมา สงผลใหชุมชนมี
ศักยภาพท่ีเอ้ือตอการจัดสวัสดิการเชิงวัฒนธรรม อัน
ประกอบดวยศักยภาพดานเศรษฐกิจ  

วิทยา จันทรแดง, (วิทยานิพนธรัฐ
ป ระ ศ าส น ศ าส ต รดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต , 
๒๕๕๕). 
 

๑) นโยบายการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใชเพื ่อสรางชุมชนเขมแข็ง มีการดําเนินการในดาน
การเพิ่มศักยภาพขององคกรชุมชน การสงเสริมการมี
สวนรวม การจัดการความรูและการเรียนรูของคนใน 
๒) ชุมชนมีการประยุกตใช หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในการบริหารจัดการชุมชนการประกอบ
อาชีพ การจัดการทรัพยากรในชุมชน และการพัฒนา 
๓) รูปแบบใหมที่คนพบคือ การบริหารจัดการชุมชน
เขมแข็งแบบบูรณาการ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 

สมบูรณ  ธรรมลังกา, วิทยานิพนธ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๕๕). 

ในบริบททางดานสังคมของชุมชนท่ีเขมแข็งในจังหวัด
เชียงราย เปนสังคมแบบเครือญาติ มีโครงสรางทางสังคม
เปนท้ังแนวราบและแนวตั้ง ทางดานการเมือง มีการ
กระจายอํานาจแบงการปกครองชุมชนเปนหมวดหรือคุม
ชุมชนตางๆ ทางดานวัฒนธรรมชุมชน มีวัฒนธรรม 
ประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรมท่ีสืบทอดมาจากบรรพ
บุรุษ และทางดานเศรษฐกิจ 

พัชราวดี ตรีชัย, วิทยานิพนธ   รัฐ
ป ระ ศ าส น ศ าส ต รดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต , 

๑. ปจจัยสําคัญของการพลิกฟนจากสังคมท่ีมีปญหา
วิกฤติในดานตางๆ สามารถทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง



๙๒ 

 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล ผลการวิจัย 
๒๕๕๒). 
 

และพ่ึงตนเองไดเปนลักษณะท่ีสําคัญคือ ๑) ผูนํา ๒) การ
มีสวนรวมของประชาชน ๓) การมีทุนทางสังคมในมิต ิ
ตางๆ ๔) ทุนทางเศรษฐกิจ ๕) ปจจัยท่ีประกันวาชุมชน
สําเร็จเขมแข็ง 
๒. กลยุทธท่ีผูนําชุมชนสามารถพลิกฟนไปสูความเขมแข็ง 
คือ การมีสภา ๕๙ และการจัดทําแผน 

  

  

  
 ๒.๗.๔ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปจจัยท่ีสงผลตอการบริหาร 
  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอการบริหาร มีผูทําการศึกษา
วิจัยในประเด็นดังกลาวไว ดังนี้ 

 เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ ไดวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอการสรางประสิทธิผลของการนํา
นโยบายการใหบริการแกประชาชนไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร” ผลของ
การวิจัยสรุปไดวา ผลการทดสอบสมมติฐานหลัก พบวา ตัวแปรอิสระท้ัง ๔ ตัวแปร รวมกันสามารถ
อธิบายความมีประสิทธิผลของการนํานโยบายการใหบริการแกประชาชนไปปฏิบัติได อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติเหนือระดับ ๐.๐๑ โดยตัวแปรท่ีมีอิทธิพลในการอธิบายประสิทธิผลมากท่ีสุด ไดแก ความ
พรอมของทรัพยากร รองลงมาตามลําดับ คือ ความซับซอนของโครงสราง ความชัดเจนในเปาหมาย
ของนโยบาย และการมีสวนรวมของผูรับบริการ สวนผลการทดสอบสมมติฐานรองท้ัง ๒ สมมุติฐาน 
พบวา คือความชัดเจนในเปาหมายของนโยบายมีความสัมพันธเชิงบวกกับความตั้งใจของเจาหนาท่ี 
และ การมีสวนรวมของผูรับบริการมีความสัมพันธเชิงบวกกับความตั้งใจของเจาหนาท่ีในการ
ใหบริการแกประชาชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเหนือระดับ ๐.๐๑88

๘๙ 
วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ไดวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอความสาํเร็จในการบริหารสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานเขตพัฒนาพ้ืนท่ีชายชายฝงทะเลตะวันออก” พบวา ปจจัยท่ีสงผล ๑. ปจจัยท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออก ประกอบดวย 
๙ ดาน คือ (๑) พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร (๒) วิสัยทัศนของผูบริหาร (๓)บรรยากาศสถานศึกษา (๔) 
คุณภาพการสอน (๕) ความพึงพอใจในการทํางานของครู (๖) การไดรับการสนับสนุนของครู (๗) 
พฤติกรรมการมีสวนรวม ในการบริหารสถานศึกษา (๘) เจตคติตอสถานศึกษา (๙) การระดม
ทรัพยากรเพ่ือศึกษา ๒. ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝง 
ทะเลตะวันออก ประกอบดวย ๔ ดาน คือ (๑) การบริหารสถานศึกษา (๒) การบริหารและการ
สนับสนุน (๓) การพัฒนาบุคลากร (๔) การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ๓. ปจจัยท่ีสงผลกับความสําเร็จใน
การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน ๑ ชุด และเม่ือ

                                                 
๘๙เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ, “ปจจัยท่ีสงผลตอการสรางประสิทธิผลของการนํานโยบายการใหบริการแก

ประชาชนไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร”, ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต,   
(คณะรัฐประศาสนศาสตร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๓๖). 



๙๓ 

 

ตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญผลการตรวจสอบมีความเหมาะ สมกับบริบทเปนไปไดในการนําไปใช มี
ความถูกตองเชิงทฤษฏีและเปนประโยชนตอการนําไปพัฒนาสถานศึกษา89

๙๐ 
 ณัฐศรัณย ชุมวรฐายี ไดวิจัยเรื่อง “ปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่มี
ผลตอความเขมแข็งของชุมชนจังหวัดตราด” ผลการวิจัย พบวา ภาพรวมความเขมแข็งของ
ชุมชนใน จังหวัดตราด มีอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปหา
นอย ไดแก ดานความมั่นคงปลอดภัยของชุมชน ดานการมีวิสัยทัศนของชุมชน ดานความรัก
และหวงแหนชุมชน และดานความสามารถในการพึ่งตนเอง 
 ปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ปจจัยพ้ืนฐานทางสังคม และปจจัยพ้ืนฐานทางการเมือง มี
ความสัมพันธกับความเขมแข็งของชุมชนในระดับมาก ปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
สามารถรวมกันทํานายความเขมแข็งของชุมชนในจังหวัดตราด เม่ือพิจารณาเปนรายปจจัย พบวา 
ปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจสามารถทํานายความเขมแข็งของชุมชนในจังหวัด ปจจัยพ้ืนฐานทางสังคม 
สามารถทํานายความเขมแข็งของชุมชนในจังหวัดตราด และปจจัยพ้ืนฐานทางการเมือง สามารถ
ทํานายความเขมแข็งของชุมชนในจังหวัดตราด และพิจารณาตัวแปรยอย พบวา ตัวแปรดานการจัด
ระเบียบสังคมของชุมชนในปจจัยทางสังคม มีคาสามประสิทธิ์การทํานายความเขมแข็งของชุมชนใน
ภาพรวม มากท่ีสุด รองลงมา คือ ตัวแปรดานการบูรณาการความรูในการผลิต และความเขมแข็งของ
กลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในปจจัยทางเศรษฐกิจตามลําดับ90

๙๑ 
 ชินรัตน  ขุณณรงค 91

๙๒ ไดวิจัยเรื่อง “กิจกรรมตอยอดกับการสรางความเขมแข็งของกลุม
สัจจะสะสมทรัพยเพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต บานหนองน้ําจืด ตําบลทาพริก อําเภอเมือง 
จังหวัดตราด”ผลการวิจัยพบวา การดําเนินกิจกรรมตอยอดของกลุมสัจจะสะสมทรัพยฯ บานหนองน้ํา
จืด กอใหเกิดคุณลักษณะท่ีสรางและสนับสนุนความเขมแข็งของกลุมสัจจะสะสมทรัพยฯ เนื่องจากทํา
ใหเกิดทุนตางๆโดยเฉพาะชวยเพ่ิมทุนเงินตราอยางตอเนื่อง ซ่ึงสามารถนํามาใชในกิจกรรมปลอยกู
ให กับสมาชิกไดอยางพอเพียง รวมถึงสามารถนํามาจัดสวัสดิการให กับสมาชิกไดอยางท่ัวถึง 
ตอบสนองตอความตองการ ท้ังยังพัฒนาคุณลักษณะกระบวนการเรียนรูและทักษะการจัดการของ
กรรมการและสมาชิกกลุมจนสามารถนําไปสูการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยกลุมเองได  
 จากงานวิจัยท่ีเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการบริหาร สามารถสรุปไดดังตารางท่ี ๒.๙ ดังนี ้
ตารางท่ี ๒.๙ งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปจจัยท่ีสงผลตอการบริหาร 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล ผลการวิจัย 

                                                 
๙๐วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน , “ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพัฒนาพ้ืนท่ี

ชายชายฝงทะเลตะวันออก”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒). 
 ๙๑ณัฐศรัณย ชุมวรฐายี, ปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท่ีมีผลตอความเขมแข็งของ

ชุมชนจังหวัดตราด, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาสังคมศาสตร : มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, ๒๕๕๓). 
๙๒ชินรัตน  ขุณณรงค, “กิจกรรมตอยอดกับการสรางความเขมแข็งของกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพ่ือ

พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต บานหนองนํ้าจืด”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๕). 



๙๔ 

 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล ผลการวิจัย 
เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ, 

(วิทยานิพนธพัฒนบริหารศาสตรดุษฎี

บัณฑิต, ๒๕๓๖). 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานหลัก พบวา ตัวแปรอิสระท้ัง ๔ 
ตัวแปร รวมกันสามารถอธิบายความมีประสิทธิผลของ
การนํานโยบายการใหบริการแกประชาชนไปปฏิบัติได 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเหนือระดับ ๐.๐๑ โดยตัวแปรท่ี
มีอิทธิพลในการอธิบายประสิทธิผลมากท่ีสุด ไดแก ความ
พรอมของทรัพยากร รองลงมาตามลําดับ คือ ความ
ซับซอนของโครงสราง ความชัดเจนในเปาหมายของ
นโยบาย และการมีสวนรวมของผูรับบริการ  

ชุติมา มาลัย, (วิทยานิพนธปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๕๒). 

 

จากการวิเคราะห สหพันธคาโนนิคอล มีจํานวน ๓ ชุด ซ่ึง
แสดงทิศทางความสัมพันธคาโนนิคอล ๕ รูปแบบ และผลการ
ทดสอบความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  

ณัฐศรัณย ชุมวรฐายี , (วิทยานิพนธ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, ๒๕๕๓). 

 

ปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจสามารถทํานายความเขมแข็ง
ของชุมชนในจังหวัด ปจจัยพ้ืนฐานทางสังคม สามารถ
ทํานายความเขมแข็งของชุมชนในจังหวัดตราด และ
ปจจัยพ้ืนฐานทางการเมือง สามารถทํานายความเขมแข็ง
ของชุมชน 

ชิณรัตน ขุณณรงค, 

 (วิทยานินพธศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 

๒๕๕๕) 

รวม ถึ งพั ฒ น าคุณ ลั กษ ณ ะด าน จิ ต วิญ ญ าณ ห รื อ
ความสัมพันธของสมาชิกในกลุมใหเพ่ิมมากข้ึนจนถือไดวา
กลุมสัจจะสะสมทรัพยเพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต 
บานหนองน้ําจืดมีความเขมแข็งและถือไดวาเปนตัวอยาง
อันดีของกลุมสัจจะสะสมทรัพยฯในระดับประเทศ 
 

 

๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ผูวิจัยศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง” นําเสนอปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ดังแผนภาพท่ี ๒.๑ ตอไปนี้ 

 

  

 

 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพยเพ่ือความเขมแข็ง

ทฤษฎีการบริหารจัดการ 

ของ Gregg, Russell T. 

๑) การตดัสินใจ (Decision)  
๒) การวางแผน (Planning) 
๓)การจดัองคการ (Organizing) 

ประชากรกลุมตัวอยาง 

(๓๔๔) 

ผูใหขอมูลหลัก 

(๑๘ รูปหรือคน) 

 



๙๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพท่ี ๒.๑ : แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 



 

 

บทท่ี ๓ 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง” เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) ระหวางวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
Interview) วิธี วิจั ย เชิ งประมาณ  (Quantitative Research) โดยการวิจั ยเชิ งสํ ารวจ (Survey 
Research) ซ่ึงมีแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนหลัก โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามลําดับ
ข้ันตอนตอไปนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลสําคัญ 
๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
๓.๔ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
๓.๕ การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 

 

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ผู วิจั ย ได ใช ระเบี ยบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Methods Research) โดย

ดําเนินการ วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แลวจึงทําการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research)ใช ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย เชิ ง สํ า ร ว จ (Survey Research) ด ว ย ก า ร ใช แ บ บ ส อ บ ถ าม 
(Questionnaire) โดยแบบสอบถามแบงออกเปน ๖ ตอน คือ ตอนท่ี ๑ ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพ
ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบ (Check List) จํานวน ๖ ขอ ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับ
ทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัด
ระยอง จํานวน ๓๕ ขอ ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามเก่ียวกับความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน จํานวน 
๒๕ ขอ ตอนท่ี ๔ แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ คือ 
ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนปจจุบัน จํานวน ๒๐ ขอ ตอนท่ี ๕ แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหาร
จัดการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมสําหรับฆราวาส จํานวน ๒๐ ขอ ตอนท่ี ๖ แบบสอบถาม
เก่ียวกับปญหา อุปสรรค และรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จํานวน ๔ ขอ แจกแบบสอบถามโดยการสุมอยางงาย 
(Random Sampling) แตละขอจะมี Scale ระดับความคิดเห็นในการจัดการใหเลือกตอบ ๕ ระดับ 
คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด เม่ือไดขอมูลจากแบบสอบถามแลว จึงนํามาวิเคราะห
กอนท่ีจะขอคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธเห็นชอบ และจัดพิมพแบบสอบถามเปนฉบับ
สมบูรณ เพ่ือใชในการวิจัยตอไป 

ก าร วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภ าพ  (Qualitative Research) เริ่ ม ด ว ย ก าร วิ จั ย เชิ ง เอ ก ส า ร 
(Documentary Research) แลวนําขอมูลท่ีไดมาสรางแบบสัมภาษณโดยใชการสัมภาษณแบบมี
โครงสราง (Structured Interview) เพ่ือเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
จากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ซ่ึงแบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัยนั้นมี ๔ ข้ันตอน คือ ตอนท่ี ๑  



๑๐๗ 

 

เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ ตอนท่ี ๒ เปนคําถามเก่ียวกับทฤษฎีการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ตอนท่ี ๓  
เปนคําถามเก่ียวกับความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ตอนท่ี ๔ เปนคําถามเก่ียวกับหลักพุทธธรรมท่ี
สามารถนํามาประยุกตกับการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน ในจังหวัดระยอง จากนั้น ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหแบบสามเสา (Triangulation 
Method) คือ ตรวจสอบความแตกตางของผูใหขอมูลหลัก ความแตกตางของเวลาท่ีไดขอมูล และ
ความแตกตางของสถานท่ีท่ีไดขอมูล เม่ือตรวจดูแลวปรากฏวาขอมูลเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือ
สอดคลองกัน จึงนํามาวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือตอบโจทยวิจัยและวัตถุประสงค
ของการวิจัย รวมกับขอมูลเชิงปริมาณท่ีไดจากแบบสอบถาม  แลวนํามาปรับปรุงแกไขเสนอตอเวที
การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) นําเสนอรูปแบบปจจัยท่ีมีผลตอการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ใหเปน
มาตรฐานกอนท่ีจะเสนอผลงานวิจัยตอสาธารณะในลําดับตอไป 

 ๓.๒ ประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลสําคัญ 
 ผูวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง/ผูใหขอมูลสําคัญ ๒ กลุม ไดแก 
    ๓.๒.๑ ผูใหขอมูลสําคัญดานการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยผูวิจัย
เลือกแบบเจาะจง จํานวน ๑๘ รูปหรือคน ไดแก บุคคลสําคัญซ่ึงมีบทบาทท่ีเก่ียวของกับกองทุนสัจจะ
ออมทรัพย  ในจังหวัดระยอง ประกอบดวย ตัวแทนกลุมสัจจะออมทรัพยท้ัง ๖ แหง รวมจํานวน ๑๘   
โดยผูวิจัยไดกําหนดคุณสมบัติของผูใหขอมูลสําคัญ เพราะเปนผูมีสวนเก่ียวของกับการบริหารงาน
กองทุนสัจจะออมทรัพยโดยตรง มีความรู ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ และมีความสามารถใน
หนาท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบเปนอยางด ีไดแก 
 ๑) พระครูบวรศีลวัฒน (อํานวย สีลธโร) เจาอาวาสวัดหนองกันเกรา อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 
 ๒) พระปลัดบําเพ็ญ กิตฺติปาโล (เจาอาวาสวัดชางชนศิริราษฎรบํารุง วัดชางชนศิริ
ราษฎรบํารุง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 ๓) นายมานพ งามเสง่ียม ประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วดัหนองกันเกรา อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 
 ๔) นายยงยุทธ กะหมายสม รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดหนองกันเกรา อําเภอ   
แกลง จังหวัดระยอง 
 ๕) นายสุทา งามสม ประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดถนนกะเพรา อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 
 ๖) นายไพศาล งามสม รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดถนนกะเพรา อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 
 ๗) นางสาวธาราทิพย แกวบัวขาว เลขานุการกลุมสัจจะออมทรัพย วัดถนนกะเพรา 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 ๘) นายถวน วิลัยแลง ประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดชางชนศิริราษฎรบํารุง อําเภอ
เมืองระยอง 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 

 

 ๙) นายเสง่ียม โพธิ์แกว รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดชางชนศิริราษฎรบํารุง 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 ๑๐) นายดนัย สมบูรณ ประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดเนินเขาดิน อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 
 ๑๑) นายอุดม วงศจันทรรองประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดเนินเขาดิน อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 
 ๑๒) นางวราภรณ แซซ้ึง กรรมการกลุมสัจจะออมทรัพย วัดเนินเขาดิน อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 
 ๑๓) นายทน จันทรศรี ประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดปากแพรก อําเภอเขาชะเมา 
จังหวัดระยอง 
 ๑๔) นายสุคนธ มาลีเลิศ รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดปากแพรก อําเภอเขาชะ
เมา จังหวัดระยอง 
 ๑๕) นางสุภัค จันทรศรี กรรมการกลุมสัจจะออมทรัพย วัดปากแพรก อําเภอเขาชะเมา 
จังหวัดระยอง 
 ๑๖) นายเมธาวัจน วงศวิศิษฎ ประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดไพรสณฑ อําเภอปลวก
แดง จังหวัดระยอง 
 ๑๗) นายกมลนิฐ วงศวิศิษฎ รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดไพรสณฑ อําเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง 
 ๑๘) นางนรินทร เนื่องจํานงค กรรมการกลุมสัจจะออมทรัพย วัดไพรสณฑ อําเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง 
   ๓.๒.๒ ประชากรในการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก สมาชิกผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย ในจังหวัดระยอง ซ่ึงประกอบดวย กลุมสัจจะออมทรัพย วัดหนอง
กันเกรา อําเภอแกลง กลุมสัจจะออมทรัพยวัดถนนกะเพรา อําเภอแกลง กลุมสัจจะออมทรัพย วัดชาง
ชน อําเภอเมืองระยอง กลุมสัจจะออมทรัพย วัดเนินเขาดิน อําเภอแกลง กลุมสัจจะออมทรัพย       
วัดปากแพรก อําเภอเขาชะเมา กลุมสัจจะออมทรัพย วัดไพรสณฑ อําเภอปลวกแดง รวมท้ังหมด ๖ 
แหง มีจํานวนสมาชิกท้ังหมด ๒,๐๓๒ คน ไดจํานวนกลุมตัวอยาง ๓๔๔ คน คํานวณ จากสูตรของ 
ทาโร ยามาเน (Taro Yamane)๑ 

 

 

โดย N =  จํานวนประชากรท้ังหมด 

 e = ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได 

 n = จํานวนกลุมตัวอยาง 

                                                 

 ๑Taro Yamane Statistics: An Introductory Analysis.3rdEd. (New York : Harper and 
Row Publications, 1973), p. 1130. 
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ประชากรท้ังหมด ๒,๐๓๒ คน เม่ือแทนคาในสูตรจะไดดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

เพราะฉะนั้นจํานวนกลุมตัวอยาง เทากับ ๔๐๐ คน 
 

วิธีการสุมตัวอยาง (Sampling) การสุมกลุมตัวอยางใชหลักการสุมแบบแบงชั้น
ประกอบดวยข้ันตอน ดังนี้  

กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางเปนสัดสวน โดยพิจารณาจากจํานวนประชากร เพ่ือให
ไดขอมูลท่ีมีลักษณะกระจาย ใหสัมพันธกับสัดสวนของประชากร โดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ 
(Stratified random sampling) โดยใชจํานวนของบุคลากรท้ัง ๖ แหง เปนระดับในการสุมกลุม
ตัวอยางเปนสัดสวนโดยใชสูตร ดังนี้ 

จํานวนตัวอยางของกองทุนสัจจะออมทรัพย ในจงัหวัดระยอง =  

จํานวนตัวอยางท้ังหมด × จํานวนประชากรของกองทุนสัจจะออมทรัพย                          
จํานวนประชากรท้ังหมด 

จากสูตรจะไดประชากรท่ีเปนกลุมตัวอยางในแตละชั้นของประชากร ของกองทุนสัจจะออม
ทรัพย ในจังหวัดระยอง ท้ัง ๖ แหง ไดกลุมตัวอยาง จํานวน ๓๔๔ คน รายละเอียดดังตารางท่ี ๓.๑ 

ตารางท่ี ๓.๑ แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

สถานท่ี 
 

อําเภอ 
ประชากร 

(จํานวน) 

กลุมตัวอยาง 

(จํานวน) 

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

รวม ๔ อําเภอ ๒,๐๓๒ ๓๔๔ 
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032,2
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๑๑๐ 

 

  
 ๓.๒.๓ ผูทรงคุณวุฒิดานการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยผูวิจัย
เลือกแบบเจาะจง จํานวน ๑๒ รูปหรือคน ไดแก 
 ๑) พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม, ดร. (มนัส ขนฺติธมฺโม) เจาอาวาสวัดโพธิ์ทอง ตําบลแสลง 
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
 ๒) อาจารย ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัย          
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๓) นางกุหลาบ รัตนวิจิตร กรรมการผูเชี่ยวชาญกองทุนสัจจะออมทรัพย วัดหนอง
กันเกรา 
 ๔) นางซอนกลิ่น จันทรหอม กรรมการผูเชี่ยวชาญกองทุนสัจจะออมทรัพยวัดหนอง
กันเกรา 
 ๕) นายวิชัย แสนเจริญ กรรมการผูเชี่ยวชาญกองทุนสัจจะออมทรัพย วัดชางชน 
 ๖) นายดนัย รัตนวิจิตร กรรมการผูเชี่ยวชาญกองทุนสัจจะออมทรัพย วัดชางชน 
 ๗) นายสมบัติ ชลสวัสดิ์ กรรมการผูเชี่ยวชาญกองทุนสัจจะออมทรัพย วัดชางชน 
 ๘) นางกมลทิพย ศรีสุวรรณ กรรมการผูเชี่ยวชาญกองทุนสัจจะออมทรัพย วัดเนินเขา
ดิน 
 ๙) นางวราภรณ แซอ้ึง กรรมการผูเชี่ยวชาญกองทุนสัจจะออมทรัพย วัดเนินเขาดิน 
 ๑๐) นางสาวตวงทิพย โยธี พนักงานบริหารจัดการความรูชํานาญการ สํานักงานกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ สาขา ๑๑ (ชลบุรี)  
 ๑๑) นางสาวฐิตารีย จีระวรพรรณ พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ สํานักงานกองทุน
หมูบานและชุมชนแหงชาติ สาขา ๑๑ (ชลบุรี) 
 ๑๒) นายฉัตรชัย รอดรัตน กรรมการกองทุนชุมชนบานเหมือง เทศบาลเมืองแสนสุข 
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

 ๓.๓ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) เปนการ
ผสานระหวางการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) และวิจัยการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ดังนี้ 

๓.๓.๑ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ผูวิจัยไดใชแบบสัมภาษณ ซ่ึงมีรายละเอียด 

ดังนี ้ 
(๑) แบบสัมภาษณ  (Interview) เปนแบบสัมภาษณ เชิงลึกแบบมีโครงสราง 

(Structure In-depth Interview) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจงัหวัดระยอง 

 (๒) การสรางเครื่องมือการวิจัย ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เก่ียวของกับปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง และนํามารางขอคําถามท่ีจะใชในการสัมภาษณ ไปปรึกษากับ



๑๑๑ 

 

อาจารยท่ีปรึกษาเก่ียวกับความถูกตองของแบบสัมภาษณ ในสวนของความสอดคลองกับเนื้อหาและ
ทฤษฎี และนํามาปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณ ตอจากนั้น นําแบบสัมภาษณและขอคําถามมา
ปรับปรุงแกไขใหถูกตองสมบูรณ และนําไปใชในการสัมภาษณจริง 

 
   (๓) การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) จํานวน ๑๒ รูปหรือคน จะใชการสนทนากลุมแบบท่ีมีโครงสราง เปดรับฟงความคิดเห็น
สาธารณะ (Public Hearing) เชิญผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ
กองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จากภาคสวนตางๆ 
มารวมประชุมและเสวนา เพ่ือใหขอเสนอแนะตอผลการศึกษา ตลอดจนรวมกันเสนอแนะรูปแบบการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  
 ๓.๓.๒ เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถาม ซ่ึงผูวิจัยไดสรางข้ึนมาจากการศึกษาคนควาแนวคิด
และทฤษฏีตาง ๆ รวมท้ังเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของตรงตามวัตถุประสงคของงานวิจัย เพ่ือใชเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

๑) ลักษณะของแบบสอบถาม 
เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนตามกรอบของการบริหาร

จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขาแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง โดยแบง
ออกเปน ๖ ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี ๑ ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน ๖ ขอ 

 ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือ
ความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จํานวน ๓๕ ขอ 

 ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามเก่ียวกับความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน จํานวน ๒๕ ขอ 
 ตอนท่ี ๔ แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ 

คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนปจจุบัน จํานวน ๒๐ ขอ 
 ตอนท่ี ๕ แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรม

สําหรับฆราวาส จํานวน ๒๐ ขอ 
 ตอนท่ี ๖ แบบสอบถามเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และรูปแบบการบริหารจัดการ

กองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจงัหวัดระยอง จํานวน ๔ ขอ 
   

สําหรับแบบสอบถามในแตละขอเปนชนิดมาตรวัดแบบรวมคะแนน (Summated 
Rating Scale) ของเรนสิส ลิเคิรท หรือเรียกวา มาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert-type)1

๒ แบงออกเปน ๔ 
ระดับ จาก ๕ ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก นอย นอยท่ีสุด และกําหนดเกณฑการใหคะแนนแตละขอ 
ดังนี้ 
 ระดับมากท่ีสุด ใหคะแนนเทากับ   ๕ 

                                                 
๒สุจิตรา บุณยรัตพันธุ, ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับประศาสนศาสตร, พิมพครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพเสมาธรรม, ๒๕๔๖), หนา ๑๒๐. 



๑๑๒ 

 

ระดับมาก ใหคะแนนเทากับ   ๔ 
ระดับปานกลาง ใหคะแนนเทากับ   ๓ 

 ระดับนอย ใหคะแนนเทากับ   ๒ 
ระดับนอยท่ีสุด ใหคะแนนเทากับ   ๑ 

 จากนั้นนํามาวิเคราะหดวยโปรแกรมทางสังคมศาสตร โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําคาเฉลี่ยท่ีไดมาเทียบกับเกณฑการแปลความหมาย การแบงชวง
คะแนนเฉลี่ย ซ่ึงใชเปนเกณฑมาตรฐาน เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับคาคะแนนท่ีคํานวณไดตาม
ข้ันตอนท่ีระบุไวโดยเกณฑ2๓ ดังนี3้๔  

คะแนนเฉลี่ย  ๔.๕๐ – ๕.๐๐   มีการบริหารจัดการ มากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย  ๓.๕๐ - ๔.๔๙   มีการบริหารจัดการ มาก 
คะแนนเฉลี่ย  ๒.๕๐ – ๓.๔๙   มีการบริหารจัดการ ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  ๑.๕๐ – ๒.๔๙   มีการบริหารจัดการ นอย 
คะแนนเฉลี่ย  ๑.๐๐ – ๑.๔๙   มีการบริหารจัดการ นอยท่ีสุด 
สําหรับการแปลคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานใชเกณฑ ดังนี้ 

 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความหมาย 

 ต่ํากวา ๐.๕๐  สอดคลองกัน มากท่ีสุด 

 ๐.๕๑-๐.๙๙  สอดคลองกัน มาก 

 ๑.๐๐-๑.๔๙  สอดคลองกัน ปานกลาง 

 ๑.๕๐-๑.๙๙  สอดคลองกัน นอย 

 ๒.๐๐ - ข้ึนไป  สอดคลองกัน นอยท่ีสุด4

๕ 

๒) การสรางแบบสอบถาม 

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถาม ซ่ึงมีลําดับข้ันตอนในการสราง ดังนี้ 
๑) ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีตาง ๆ รวมท้ังเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยได

ทําการศึกษาคนควารวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ไดแก ขอมูลปฐมภูมิ คือ จากพระไตรปฎก      
และขอมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง เพ่ือเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม และรางแบบสอบถามท่ีใช

                                                 
๓บุญสง นิลแกว, “การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผล

การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม”, วิทยานิพนธป ริญญาการศึกษาดุษฎี บัณฑิต , (บัณฑิต วิทยาลัย  : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๕๐).  

    
๔

 สิน  พันธุพินิจ, เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิซช่ิง จํากัด

,๒๕๔๗ ), หนา ๑๙๒. 
๕บุญสง นิลแกว, “การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผล

การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม”, วิทยานิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
๒๕๕๐).  



๑๑๓ 

 

ในการวิจัย กําหนดกรอบแนวคิด วัตถุประสงค ในการสรางเครื่องมือการวิจัย โดยขอคําปรึกษาจาก
อาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ เพ่ือสรางเครื่องมือแลวนําเสนอรางเครื่องมือการวิจัยตออาจารยท่ี
ปรึกษาดุษฎีนิพนธและผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแกไข นําเครื่องมือการวิจัยไปทดลอง
ใชกับประชากรท่ีมีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยางประชากร ท่ีจะดําเนินการวิจัย เพ่ือหาสัมประสิทธิ์
ความเท่ียงตรงของเครื่องมือ และจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปใชจริง ในการเก็บ
รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

๒) ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง โดย
แบบสอบถามเปนคําถามประเภทคําถามปลายเปด เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติมเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  

๓) การหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี ้
(๑) นําแบบสอบถามใหอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธตรวจสอบ เพ่ือขอคําแนะนําเพ่ิมเติม 

เพ่ือปรับปรุงแกไข ใหไดขอความท่ีถูกตองสมบูรณ ท่ีสื่อความหมายชัดเจน เขาใจงายตรงตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย   

(๒) หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จ เสนอประธาน
และกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ เพ่ือขอความเห็นชอบและนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ แลวนํามา
ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม จํานวน ๕ ทาน เพ่ือพิจารณาท้ังในดานเนื้อหาสาระ และโครงสรางของ
คําถาม รูปแบบของแบบสอบถาม ตลอดจนภาษาท่ีใช และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาคา
ดัชนีความสอดคลองตามวัตถุประสงครายขอ (Index of Item-Objective Congruent : IOC)๖    

(๓) นําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน ๕ ทาน     
เพ่ือตรวจความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Contents Validity) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลองของ
ประเด็นคําถามการวิจัยกับวัตถุประสงคของการวิจัย ในรูปแบบของเทคนิคการวิเคราะห IOC (Index 
of Congruence)6

๗ ไดผลการหาคา IOC > ๐.๕ ข้ึนไป จํานวน ๑๐๐ ขอ ไดคาดัชนีความสอดคลอง
โดยเฉลี่ยไมต่ํากวา ๐.๗๕ โดยมีรายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ IOC ดังนี้ 

พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ, ดร. -  ผูอํานวยการหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (วังนอย) 
    คณะสังคมศาสตร  
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย ดร.สมาน งามสนิท -  อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร  

                                                 
๖สุนทร  พูนเอียด, แนวคิด ทฤษฎี และหลักการปฏิบัติการวิจัยภาคสนาม , (สุราษฎรธานี : 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี, ๒๕๔๕), หนา ๑๓๙. 
๗สุวรีย ศิริโภคารภิรมย, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝายเอกสารการพิมพ สถาบันราชภัฎเทพ

สตรี, ๒๕๔๖), หนา ๑๒๙-๑๓๐. 



๑๑๔ 

 

    คณะสังคมศาสตร  
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อาจารย ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี   -  เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
    อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร  
   คณะสังคมศาสตร  
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อาจารย ดร.บุษกร วัฒนบุตร  -  เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร  

   คณะสังคมศาสตร  
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

อาจารย ดร.ประเสริฐ ธิลาว  -  อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร  
    คณะสังคมศาสตร  
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(๔) ดําเนินการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหตรงตามคําแนะนําของอาจารยผูเชี่ยวชาญ 
(๕) นําแบบสอบถามท่ีไดรับการตรวจสอบแกไขความถูกตองจากผูเชี่ยวชาญนํามา

คํานวณหาคาของความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) ของแบบสอบถามความรู ความเขาใจ โดยใชสูตร ดังนี้คือ 

 

   IOC     =   

 เม่ือ   IOC      =  ดรรชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับวัตถุประสงค 

      = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 

   N        = จํานวนผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 

 โดยท่ี      +๑ = แนใจวาขอคําถามตรงตามวัตถุประสงค 

                ๐ =  ไมแนใจวาขอคําถามตรงตามวัตถุประสงค 

   -๑ = แนใจวาขอคําถามไมตรงตามวัตถุประสงค 
คาความสอดคลองแบบ IOC ของแบบสอบถามเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหาร

จัดการกองทุนสัจจะออมทรพัย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง” ผูวิจัยได
ทําการคัดเลือกขอคําถามท่ีมีคาความสอดคลองแบบ IOC ท่ีมีคาตั้งแต ๐.๕ ข้ึนไปจํานวน ๑๐๐ ขอ   
จึงบงชี้ใหเห็นวา คําถามแตละขอมีความตรงเชิงเนื้อหา สามารถนําแบบทดสอบนี้ไปหาคาความ  
เชื่อม่ันได 
 (๖ ) การหาเชื่อ ม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ี
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแกไขและเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขแลวนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ 
เพ่ือตรวจสอบอีกครั้ง แลวนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมบุคคลท่ีมี
ลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางของงานวิจัย จํานวน ๓๐ คน แลวนําผลท่ีไดไปวิเคราะหหาคาความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยวิธีการทางสถิติ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha coefficient) 



๑๑๕ 

 

ของครอนบาค (Cronbach)๘ ดังนี้คือ 
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  เม่ือ ±     = คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 

    k    = จํานวนขอคําถามของเครื่องมือ 

   2
is∑  = ความแปรปรวนของคะแนนคําถามแตละขอ 

                         
2
ts   = ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผูตอบท้ังหมด 

ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามระดับการปฏิบัติการเทากับ ๐.๙๕๕ ซ่ึงคาความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถาม “มีคามากกวา ๐.๗๐-๑.๐๐”8

๙ จากคําถามท่ีอยูในเกณฑ จํานวน ๑๐๐ ขอ 
ซ่ึงบงชี้ใหเห็นคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามดังกลาวมีคามากกวา ๐.๗๐ จึงเปนเครื่องมือท่ีมีความ
เหมาะสม มีคุณภาพและมีความเชื่อถือไดสูง สามารถนําไปใชวัดระดับการบริหารจัดการกองทุนสัจจะ
ออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจงัหวัดระยอง ตามแผนภาพท่ี ๓.๑ ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๘สิน พันธุพินิจ, เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิชช่ิง จํากัด, 

๒๕๔๗), หนา ๑๙๑. 
๙สุจินต ธรรมชาติ, การวิจัยภาคปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 

๒๕๔๔), หนา ๑๗๒. 



๑๑๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาการบริหารจดัการกองทุนสัจจะออมทรัพยจากแนวคิดทฤษฏี เอกสารวิชาการ งานวิจัย 

 

 

กําหนดรูปแบบ และรางโครงสรางแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรางแบบสอบถาม 

ทดลองกับกลุมตัวอยาง ๓๐ คน 

นํามาแกไขตามขอเสนอแนะ 

เสนออาจารยท่ีปรึกษา

เพ่ือพิจารณา 

ผาน 

ปรับปรุงแกไข 

ไมผาน 

เสนอผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา 

และดานการวิจัย จํานวน ๕ 

 

          

ปรับปรุงแกไข 

ไมผาน 

ผาน 



๑๑๗ 

 

 
 

แผนภาพท่ี ๓.๑ แสดงกระบวนการดําเนินงานสรางแบบสอบถาม9

๑๐ 

๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมลู 

 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวของตาง ๆ เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล
เบื้องตนกอนลงพ้ืนท่ี ขอมูลท่ีสําคัญในชวงนี้ คือ ขอมูลเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยการ
บริหาร (Theory of Administration) ของเกรก 1 0

๑๑ ท่ีไดจัดกระบวนการบริหาร เพ่ือใหมีข้ันตอนท่ี
ชัดเจนข้ึน  มีปจจัยกระบวนการบริหาร ๗ ประการ เรียงลําดับและหมุนเวียนเปนข้ันตอน ดังนี้ 

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

 ในการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนใช
หลักธัมมิกัตถประโยชน ๔ และหลักฆราวาสธรรม ๔ ท่ีสอดคลองเหมาะสมกับการบริหารจัดการ
กองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง และผลงานวิจัย
เก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล Silverman ไดมีการ
จ ัด เก ็บ ข อ ม ูล  ๔  วิธี  คือ (๑ ) การสั งเกต  (Observation) (๒ ) ตํ าราและเอกสาร (Texts & 
Documents) (๓) การสัมภาษณ (Interviews) (๔) การบันทึกวีดีทัศนและโสตทัศนูปกรณ (Audio & 
video recording)11

๑๒ การสัมภาษณเปนวิธีการท่ีจะไดขอมูลเก่ียวกับความรูสึกนึกคิด ความคิดเห็น
และมุมมอง คานิยมท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติ ระบุไปถึงการบอกเลาประสบการณตาง ๆ ท่ีสะทอนใหเห็นใน
บุคคลนั้น ๆ และท่ีสําคัญการสัมภาษณจะเปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเกิดข้ึนในอดีตมาพรรณนาได
12

๑๓ การเก็บรวบรวมขอมูลมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 

 ๓.๔.๑ การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

                                                 
๑๐ธานินทร ศิลปจารุ, การวิจัยและวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย SPSS, พิมพครั้งท่ี ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร : บิสซิเนสอารแอนดดี, ๒๕๕๓), หนา ๘๕. 

 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. 

จัดสงแบบสอบถาม 



๑๑๘ 

 

 ๑) การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก จํานวน ๑๘ รูปหรือคน จะใช
การสัมภาษณแบบท่ีมีโครงสราง โดยผูวิจัยจะสงหนังสืออยางเปนทางการโดยคํารับรองของ
ผูอํานวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล
การสํารวจเชิงประจักษและการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดวยตนเอง พรอมกับสงบริบทเนื้อหาตาง ๆ ท่ีจะ
ใชในการสัมภาษณลวงหนา และกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี สวนในขณะการสัมภาษณผูวิจัยจะขอ
อนุญาตจากผูเชี่ยวชาญใชเครื่องบันทึกเสียง และกลองบันทึกภาพนิ่ง และเคลื่อนไหว อนึ่ง ในการวิจัย
ครั้งนี้ ใชท้ังการสัมภาษณแบบก่ึงทางการ (Semi-formal interview) และการสัมภาษณแบบไมเปน
ทางการ (Informal interview) ดําเนินการสัมภาษณกลุมตัวอยางท้ังหมด จึงมีข้ันตอนการดําเนินการ 
ดังนี้ 
 ๒) ข้ันเตรียมการสัมภาษณ ไดแก กอนลงสนามเพ่ือรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ 
ผูวิจัยไดเริ่มตนดวยการนัดหมายวัน เวลา ท่ีจะสัมภาษณกับกลุมตัวอยาง พรอมกับขอเอกสารตาง ๆ 
เก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน ในจังหวัดระยอง พรอมกันนั้น ผูวิจัย จะศึกษาประเด็นคําถามท่ีใชในการสัมภาษณผูใหขอมูล
สําคัญ เตรียมและศึกษาวิธีใชเครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณตาง ๆ ใหพรอมกอน
ดําเนินการสัมภาษณ 
 ๓) ข้ันดําเนินการสัมภาษณ  ไดแก  กอนการสัมภาษณผูวิจัยจะสนทนาสราง
ความคุนเคยกับผูใหสัมภาษณ แจงวัตถุประสงคของการสัมภาษณ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช
เครื่องบันทึกเสียงในขณะท่ีสัมภาษณ ขออนุญาตใชกลองถายรูป เพ่ือใชอางอิงในการสัมภาษณ 
รวมท้ังแจงใหทราบวาขอมูลตาง ๆ ท่ีบันทึกเสียงไว ผูวิจัยจะเก็บไวเปนความลับ หากผูใหสัมภาษณไม
ประสงคท่ีจะใหบันทึกเสียงในชวงใด ผูวิจัยก็จะไมบันทึกเสียงเลย ผูใหสัมภาษณเชิงลึกมีรายชื่อตาม
ตารางท่ี ๓.๒ ดังตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี ๓.๒ รายชื่อผูใหขอมูลสําคัญดานการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
 

ลําดับ ช่ือ  - นามสกุล ตําแหนง 
๑. พระครูบวรศีลวัฒน  

(อํานวย สีลธโร) 
เจาอาวาสวัดหนองกันเกรา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

๒. พระปลัดบําเพ็ญ กิตฺติปาโล เจาอาวาสวัดชางชนศิริราษฎรบํารุง วัดชางชนศิริราษฎร
บํารุง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

๓. นายมานพ งามเสง่ียม ประธานกลุมสจัจะออมทรัพย วัดหนองกันเกรา อําเภอ
แกลง จังหวัดระยอง 

๔. นายยงยุทธ กะหมายสม รองประธานกลุมสัจจะออมทรพัย วัดหนองกันเกรา 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

๕. นายสุทา งามสม ประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดถนนกะเพรา อําเภอ
แกลง จังหวัดระยอง 

๖. นายไพศาล งามสม รองประธานกลุมสัจจะออมทรพัย วัดถนนกะเพรา 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ตารางท่ี ๓.๒ รายชื่อผูใหขอมูลสําคัญดานการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) (ตอ) 
 



๑๑๙ 

 

ลําดับ ช่ือ  - นามสกุล ตําแหนง 
๗. นางสาวธาราทิพย แกวบัวขาว เลขานุการกลุมสัจจะออมทรัพย วัดถนนกะเพรา อําเภอ

แกลง จังหวัดระยอง 
๘. นายถวน วิลัยแลง ประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดชางชนศิริราษฎรบํารงุ 

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
๙. นายเสง่ียม โพธิ์แกว รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดชางชนศิริราษฎร

บํารุง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
๑๐. นายดนัย สมบูรณ ประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดเนินเขาดิน อําเภอ   

แกลง จังหวัดระยอง 
๑๑. นายอุดม วงศจันทร รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดเนินเขาดิน อําเภอ

แกลง จังหวัดระยอง 
๑๒. นางวราภรณ แซซ้ึง กรรมการกลุมสัจจะออมทรัพย วัดเนินเขาดิน อําเภอ  

แกลง จังหวัดระยอง 
๑๓. นายทน จันทรศรี ประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดปากแพรก อําเภอ   

เขาชะเมา จังหวัดระยอง 
๑๔. นายสุคนธ มาลเีลิศ รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดปากแพรก อําเภอ

เขาชะเมา จังหวัดระยอง 



๑๒๐ 

 

ตารางท่ี ๓.๒ รายชื่อผูใหขอมูลสําคัญดานการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) (ตอ) 
 

ลําดับ ช่ือ  - นามสกุล ตําแหนง 
๑๕. นางสุภัค จันทรศร ี กรรมการกลุมสัจจะออมทรัพย วัดปากแพรก อําเภอ 

เขาชะเมา จังหวัดระยอง 
๑๖. นายเมธาวจัน วงศวิศิษฎ ประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดไพรสณฑ อําเภอ

ปลวกแดง จังหวัดระยอง 
๑๗. นายกมลนฐิ วงศวิศิษฎ รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดไพรสณฑ อําเภอ

ปลวกแดง จังหวัดระยอง 
๑๘. นางนรินทร เนื่องจํานงค กรรมการกลุมสัจจะออมทรัพย วัดไพรสณฑ อําเภอ

ปลวกแดง จังหวัดระยอง 
 

 

 ๓.๔ .๒  การเก็บรวบรวมขอ มูลจากการสนทนากลุม เฉพาะ (Focus Group 
Discussion) จํานวน ๑๒ รูปหรือคน จะใชการสนทนากลุมแบบท่ีมีโครงสราง โดยผูวิจัยจะสง
หนังสืออยางเปนทางการโดยคํารับรองของผูอํานวยหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตรเพ่ือขอใหเขารวมในการสนทนากลุม ณ วัน เวลาท่ีผูวิจัยไดกําหนดไว พรอมกับสงบริบทเนื้อหา
ตาง ๆ ท่ีจะใชในการสัมภาษณลวงหนา และกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี สวนในขณะการสัมภาษณ
ผูวิจัยจะขออนุญาตจากผูเชี่ยวชาญใชเครื่องบันทึกเสียง และกลองบันทึกภาพนิ่ง และเคลื่อนไหว 
จากนั้น ผูวิจัยจะเปดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) เชิญผูทรงคุณวุฒิและ
ผูเชี่ยวชาญท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชนในจังหวัดระยอง จากภาคสวนตางๆ มารวมประชุมและเสวนา เพ่ือใหขอเสนอแนะตอผล
การศึกษา ตลอดจนรวมกันเสนอแนะรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 
 ๓.๔.๓ การเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยเชิงปริมาณ 

  ๑) ผูวิจัยขอหนังสือเพ่ือสงแบบสอบถามจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย แจงไปยังกองทุนสัจจะออมทรัพยท้ัง ๖ แหง ในจังหวัดระยอง เพ่ือขอความอนุเคราะหให
กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม จํานวน ๓๔๔ คน เพ่ือทําการสุมกลุมตัวอยางแบบอยางงาย (Simple 
Random Sampling) 

๓.๕ การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลเปนกระบวนการเริ่มตนในการศึกษา เพ่ือนําไปสูขอสรุปและการ
จัดทํารายงานดุษฎีนิพนธ มีการวิเคราะหขอมูลในเวลาเดียวกับการเก็บรวบรวมขอมูล จะเปน
ประโยชนในดานการชวยใหเห็นภาพ หรือโครงสรางของการศึกษา การวิเคราะหขอมูลควรทําไปตั้งแต
เริ่มตน เพ่ือสะดวกในการดําเนินการ การวิเคราะหขอมูลควรจะเริ่มทําต้ังแตวันแรกของการเก็บ
รวบรวมขอมูล เม่ือสัมภาษณเสร็จ จึงมีการถอดเทปออกมา และทําการวิเคราะหใหสอดคลองกับ



๑๒๑ 

 

ขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยใชการวิเคราะหเชิงคุณภาพ มีกฎเกณฑดวยวิธีในการรายงานท่ีมีประสิทธิภาพ    
ในการรวบรวมขอมูล และกระบวนการของการวิเคราะห สามารถตรวจสอบผลผลิตของดุษฎีนิพนธได13

๑๔ 
 

๓.๕.๑.การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ มีข้ันตอนดังนี้ 
๑) ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสาร ใชวิธีการวิเคราะหเอกสารเนื้อหา (Content 

Analysis) นําเสนอขอมูลดวยวิธีการพรรณนา 
๒) ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ (Interview) ใชวิธีการวิเคราะหแบบอุปนัย (Analytic 

induction) โดยนําขอมูลมาเรียบเรียง และจําแนกอยางเปนระบบ จากนั้นนํามาตีความหมาย 
เชื่อมโยงความสัมพันธและสรางขอสรุปจากขอมูลตาง ๆ ท่ีรวบรวมได โดยทําไปพรอม ๆ กับการเก็บ
รวบรวมขอมูล ท้ังนี้ เพ่ือจะไดศึกษาประเด็นตาง ๆ ไดลึกซ้ึง เม่ือประเด็นใดวิเคราะหแลว ไมมีความ
ชัดเจนก็จะตามไปเก็บขอมูลเพ่ิมเติมในประเด็นตาง ๆ เหลานั้น เพ่ือตอบคําถามหลักตามวัตถุประสงค
ของการวิจัย ขอมูลเชิงคุณภาพไดนํามาวิเคราะห เพ่ือหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ เชิงทฤษฎี 

๓) การสรางบทสรุปและการพิสูจนบทสรุป เปนการนําแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยตาง ๆ 
ทางวิชาการ มาสรางเปนบทสรุปรวมกับขอมูลท่ีเชื่อถือไดอีกครั้งหนึ่ง โดยเนนความเชื่อมโยง       
เพ่ือนําไปสูการพิสูจนท่ีเปนรูปธรรมและตรงตอขอเท็จจริง  

๓.๕.๒ การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ มีข้ันตอนดังนี้ 

การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เปนหลัก
กอน โดยการดําเนินการข้ันแรก คือ นําแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได จํานวน ๓๔๔ ชุด มาตรวจสอบ
ความสมบูรณของแบบสํารวจ (Editing) แลวดําเนินการลงรหัสตามคูมือการลงรหัส (Code Book) 
หลังจากนั้น ไดมีการตรวจสอบแบบสํารวจ เพ่ือความถูกตองอีก ๑ ครั้ง แลวจึงดําเนินการถายรหัส
ท้ังหลายลงในแบบฟอรมถายขอมูล (Transfer Sheet) บรรจุขอมูลลงในคอมพิวเตอรและวิเคราะห
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร หาคาทางสถิติ เพ่ือใหสามารถเขาใจใน
กระบวนการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสามารถสรุปข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลจาก
แบบสอบถามตามแผนภาพท่ี ๓.๒ ดังตอไปนี้ 

 
หลักการวิเคราะหขอมูล 

 

วิเคราะหขอมูลประเภทตาง ๆ 

ปฐมภูมิ คือ ขอมูลจากพระไตรปฎก 

ทุติยภูมิ คือ เอกสารวิชาการ/บทความ/งานวิจัย 

 

สรางแบบสอบถามจากตัวแปร 
 

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

California, Sage, 1990), p. 462. 



๑๒๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๓.๒ แสดงข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม 
สถิติที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ สถิติพรรณนา หรือสถิติบรรยาย (Descriptive 

Statistics) ไดแก คาสถิติรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย X  (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. (Standard Deviation) และสถิติ t-test ในการทดสอบสมมติฐานหาความแตกตางระหวางตัว
แปรอิสระท่ีมี 2 กลุม กับตัวแปรตาม และสถิติ F-test หรือการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
หรือ One Way Analysis of Variance (ANOVA) ใชในการทดสอบสมมติฐานหาความแตกตาง
ระหวางตัวแปรท่ีมีมากกวา 2 กลุม กับตัวแปรตาม และหากพบความแตกตางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ 
จะทําการตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูแตละคูในระดับนัยสําคัญ 0.05 หรือระดับความเชื่อม่ัน
รอยละ 95 โดยใชสูตรตามวิธี Least Significant Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู
ของกลุมตัวอยางเพ่ือดูวาคูใดบางท่ีแตกตางกัน และการทดสอบสมมติฐานใชสัมประสิทธิ์การถดถอย 
(regression coefficient)”  เปนการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) 
เพ่ือใชอธิบายผลของตัวแปร DV ท่ีเกิดข้ึน     

ไดศึกษาขอมูลจากกลุมตัวอยางแลว จึงใชกระบวนการหรือวิธีทางสถิติตั้งแตการเลือก
ตัวอยางถึงการวิเคราะหขอมูล เพ่ือหาคาลักษณะประจําของกลุมตัวอยางท่ีเรียกวา คาสถิติ แลวจึงใช
คาสถิติของกลุมตัวอยางไปประมาณคาลักษณะของประชากร  โดยการทดสอบสมมติฐานและสรุป
อางอิง14

๑๕  
สูตรการหาคาสถิติท่ีใชในการวิจัย 

 ๑. การหาคารอยละ (Percentage)15

๑๖  

   P   =  
N

x 100×   

เม่ือ P   =  คารอยละ 

                                                 
๑๕สิน พันธพินิจ, เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน, ๒๕๕๔), หนา ๒๔๒.  
๑๖นิภา เมธาวิชัย, วิทยาการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏธนบุรี, ๒๕๓๕), หนา ๒๓๘. 

การประมวลผลขอมลู 

(Processing) 

การนําเสนอหรือแสดง

ผลลัพธ 

(Output) 

การเตรียมขอมลู 
เพ่ือการประมวลผล  

(Input Data) 

๑. การเก็บรวบรวมขอมูล 

๒. การเปลี่ยนสภาพขอมลู 

๓. การลงรหัส 

๔. การแปรสภาพขอมูล 

 

 

 

 

 

๑.บันทึกขอมูลเปนรหัสไว 

   ในเครื่องคอมพิวเตอร 
๒. เรียงลําดบัและรวมขอมลู 
๓. การคํานวณ  
๔. การวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ

 

 

 

 

 

๑. ตาราง 

๒. รายงาน 

 

 

 

 



๑๒๓ 

 

   X   =  จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

   N   =  จํานวนประชากร 

๒. การหา “คาเฉล่ีย”16

๑๗ (Mean) 

   X  = 
N

Χ∑   

  เม่ือ X  = คาเฉลี่ย 

   x∑  = ผลรวมของผูตอบแบบสอบถาม 

   N = จํานวนประชากร 

๓. การหา “คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน” 
17

๑๘ (Standard Deviation) 
 

   S.D. = 
)1(

)( 22

−

−∑ ∑
NN

xxN   

  เม่ือ S.D.  = คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   ∑x2 = ผลรวมกําลังสองของคะแนน 

   N =  จํานวนประชากร 

   (∑x)2  = ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง 

๔. สถิติเชิงอนุมาน 
สถิติ t-test ในการทดสอบสมมติฐานหาความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระท่ีมี 2 

กลุม กับตัวแปรตาม18

๑๙ ดังสูตรในการคํานวณตอไปนี้ 

    t    =

2

2
2

1

2
1

21

n

s

n

s

xx

+

−
 

  เม่ือ 1x , 2x  แทน คาเฉลี่ยของกลุมท่ี ๑ และกลุมท่ี ๒ ตามลําดับ 

   2
1s , 2

2s  แทน คาความแปรปรวนของคะแนนของกลุมตัวอยางท่ี ๑  
     และกลุมตัวอยางท่ี ๒ ตามลําดับ 

    1n , 2n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยางในกลุมท่ี ๑ และกลุมท่ี ๒ 
         t แทน คาสถิติท่ีใชในการพิจารณา 

  สถิติ F-test หรือการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว หรือ One Way Analysis of 
                                                 

๑๗ส งศรี  ชมภู วงศ , การวิจั ย , พิมพ ครั้ ง ท่ี  ๗ , (นครศรีธรรมราช  : มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ  
นครศรีธรรมราช, ๒๕๔๗), หนา ๕๕. 

๑๘ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร :              
สุวีริยาสาสน, ๒๕๔๐), หนา ๕๓. 

๑๙ชูศรี วงศรัตนะ, เทคนิคการใชสถิติเพ่ือการวิจัย, พิมพครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยหนังสือ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หนา ๑๖๔-๑๖๖. 



๑๒๔ 

 

Variance (ANOVA) ใชในการทดสอบสมมติฐานหาความแตกตางระหวางตัวแปรท่ีมีมากกวา ๒ กลุม 
กับตัวแปรตาม โดยในการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

     F      = 
MSw

MSb
 

  เม่ือ F แทน คาสถิติท่ีใชเปรียบเทียบคาวิกฤตการแจกแจงแบบ F 
    MSb แทน คาความแปรปรวนระหวางกลุม 
    MSw แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม 
 กรณีพบความแตกตางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูแต
ละคูในระดับนัยสําคัญ 0.05 หรือระดับความเชื่อม่ันรอยละ ๙๕ โดยใชสูตรตามวิธี Least Significant 
Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของกลุมตัวอยางเพ่ือดูวาคูใดบางท่ีแตกตางกันโดย
ใชสูตรดังนี้ 

  โดยท่ี  ni≠nj 
 
 

  เม่ือ LSD แทน  คาผลตางนัยสําคัญสําหรับประชากรกลุมท่ี i และ j 
     MSE แทนคา Mean Square Error จากตารางวิเคราะหความ
แปรปรวน 
     K  แทน  จํานวนกลุมตัวอยางท่ีใชทดสอบ 
     n  แทน  จํานวนขอมูลตัวอยางท้ังหมด 
     a แทน คาความเชื่อม่ัน 

๕. การหา “คาสัมประสิทธิ์การถดถอย (regression coefficient)”  เปนการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) เพ่ือใชอธิบายผลความสัมพันธระหวางตัวแปร
ตนและตัวแปรตามท่ีเกิดข้ึน ดังสูตรตอไปนี้ 
   

Y = ² 0+² 1X1+ ² 2X2+ …+ ² kXk + e 

     โดยท่ี ² 0 = สวนตัดแกน Y เม่ือกําหนดให X1 = X2  = …=Xk =0 

  ² 1, ² 2,…,² k  เปนสัมประสิทธิ์ความถดถอยเชิงสวน  

  (Partial Regression Coefficient) 

 โดยท่ี ² i เปนคาท่ีแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม Y เม่ือตัวแปรอิสระ Xi 

 เปลี่ยนไป ๑ หนวย โดยท่ีตัวแปรอิสระ X ตัวอ่ืน ๆ มีคาคงท่ี  

  เชน ถา X1  เปลี่ยนไป 1 หนวย คา Y จะเปลี่ยนไป ² 1  

  โดยท่ี X2 = X3  = …=Xk มีคาคงท่ี  

  การประมาณคาพารามิเตอรของสมการความถดถอยเชิงพหุใชตัวอยางขนาด n 

  ในการประมาณคา 

j

a
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  โดยท่ี  ² 0 = a 

          ² 1 =b1, ² 2 =b2, ² k  =bk 

ดังนั้น  คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา Yi ดวย Y^ คือ  

  Yi-Y^ = ei หรือ เรียกวา Residual หรือ Error 

 ๖. สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

  n      แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

 X       แทน คาเฉลี่ยระดับ (Mean)  

 S.D.     แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 t      แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาใน t - distribution  

 F      แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาใน F- distribution 

 R      แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R) 

 R2      แทน ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) 

 H0      แทน สมมุติฐานหลัก (Null Hypothesis) 

 H1      แทน สมมุติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 

 P value หรือ Sig.             แทน ความนาจะเปนสําหรับบอกคานัยสําคัญทางสถิติ 

 *      แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 S.E.     แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย 

        (Standard Error of the Estimate)  

 

Y^ == a+b1X1i+ b2X2i+ …+ bkXki 
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บทท่ี ๔ 

ผลการวิจัย 
 

 การศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการบริหารจัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผล
กระทบตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัด
ระยองและเพ่ือนําเสนอปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง หลังจากนั้นนํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
โดยผูวิจัยไดจัดลําดับการนําเสนอผลวิเคราะหขอมูลดังนี้  
 ๔.๑ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ๔.๒ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ๔.๓ ผลการสนทนากลุมเฉพาะ 
 ๔.๔ องคความรูท่ีไดจากการวิจัย 
 

๔.๑ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) 
ผูวิจัยไดสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยไดทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

จํานวน ๑๘ รูปหรือคน ไดแก บุคคลสําคัญซ่ึงมีบทบาทท่ีเก่ียวของกับกองทุนสัจจะออมทรัพย ใน
จังหวัดระยอง ประกอบดวย ตัวแทนกลุมสัจจะออมทรัพยท้ัง ๖ แหง ๆ ละ ๓ คน รวมจํานวน ๑๘ คน       
โดยผูวิจัยไดกําหนดคุณสมบัติของผูใหขอมูลสําคัญ เพราะเปนผูมีสวนเก่ียวของกับการบริหารงาน
กองทุนสัจจะออมทรัพยโดยตรง มีความรู ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ และมีความสามารถใน
หนาท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบเปนอยางด ีแลวนําขอมูลเชิงคุณภาพ ท่ีไดมาตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูล       
เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ตามวัตถุประสงคการวิจัยท่ีกําหนดไว นํามาแสดงในรูปของความ
เรียงได ดังตอไปนี้ ผลของการวิจัยยืนยันทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง มีดังนี้ 

 ตอนท่ี ๑ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ขอท่ี ๑ เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง เปนอยางไร 
 ประเด็นคําถามท่ี ๑ คําถามเก่ียวกับทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย 
เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน โดยผูวิจัยนําเอาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยการบริหาร 
(Theory of Administration) ของนักวิชาการตะวันตก(Gregg) ท่ีไดจัดกระบวนการบริหาร เพ่ือใหมี
ข้ันตอนท่ีชัดเจนข้ึน     มีปจจัยกระบวนการบริหาร ๗ ประการ เรียงลําดับและหมุนเวียนเปน
ข้ันตอน ดังนี้ 
 ๑. ดานการตัดสินใจ (Decision) เปนอยางไร? 
 ๒. ดานการวางแผน (Planning) เปนอยางไร? 
 ๓. ดานการจัดองคการ (Organizing) เปนอยางไร? 
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 ๔. ดานการสื่อสาร (Communicating) เปนอยางไร? 
 ๕. ดานการใชอิทธิพลจูงใจ (Influencing) เปนอยางไร? 
 ๖. ดานการประสานงาน (Coordinating) เปนอยางไร? 
 ๗. ดานการประเมินผลงาน (Evaluating) เปนอยางไร? 
 ผูวิจัยไดสัมภาษณพระสงฆผูรูหลักพุทธธรรม และผูมีสวนเก่ียวของกับกองทุนสัจจะออม
ทรัพย ซ่ึงมีบทสรุปแตละดาน ดังตอไปนี้ 
 

 ๑. ดานการตัดสินใจ (Decision) 

 จากการใหสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ(Key Informant) ผูวิจัยสรุปเปนประเด็นสําคัญแลว 
ทําการวิเคราะหแลวพิจารณาวา การตัดสินใจตั้งกลุมสัจจะออมทรัพยในครั้งแรก ไดรับอิทธิพล
แนวความคิดมาจากพระอาจารยมนัส ขนฺติธมฺโม เปนผูใหความรูกับคนในชุมชน ซ่ึงคนในชุมชนสวน
ใหญในตอนนั้น ก็เปนชุมชนของกลุมประมง การจัดตั้งครั้งแรกมีสมาชิกประมาณ ๗๐ กวาคน ปญหา
เริ่มแรกก็มาจากการท่ีสมาชิกไมเขาใจในกฎระเบียบของกลุมวา กฎระเบียบของกลุมมีอะไรบาง      
ทําอยางไรถึงจะเปนไปตามกฎระเบียบ เพราะเปนการจัดตั้งข้ึนครั้งแรก เห็นประโยชนจากการท่ีเงิน
หมุนเวียนอยูในชุมชน ทุกคนในชุมชนไดประโยชน เงินท่ีฝากไวไมสูญหาย มีสวัสดิการตอบแทนใหกับ
ชุมชน 0

๑ เพราะกองทุนสัจจะออมทรัพยในยุคเริ่มแรก มีเงินจากกองทุนมิยาซาวาของนายกชวน     
หลีกภัย ท่ีใหหมูบานละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในป พ. ศ. ๒๕๔๔ ซ่ึงในยุคเริ่มแรกสมาชิกกลุมสัจจะออม
ทรัพยตองออมเงินใหได ๓ หม่ืนบาท เพ่ือใหมีเงินรับจากกองทุนมิยาซาวา และจากกองทุนมิยาซาวา         
ก็พัฒนามาเปนกลุมสัจจะออมทรัพย โดยทานสมาชิกสภาจังหวัด ไดกราบนมัสการพระอาจารยมนัส 
ขนฺติธมฺโม มาเปนผูวางรากฐานและระบบการทํางานของกลุมสัจจะออมทรัพย เพ่ือสรางความเขาใจ
และความรูเรื่องการออมใหกับชาวบานมากยิ่งข้ึน และไดทําการจัดตั้งกลุมสัจจะออมทรัพยอยางเปน
ทางการข้ึน 1

๒ การมีสวนรวมของชุมชนในรูปของกลุมสัจจะออมทรัพย เปนการสงเสริมใหชุมชน         
มีความสามารถในการวิเคราะห คิดคน เพ่ือกอใหเกิดความสามารถในการคิด วิเคราะห ตัดสินใจและ
ลงมือทําออมทรัพยดวยตนเองอยางอิสระ และดวยความม่ันใจ2

๓  
  การตัดสินใจท่ีจะออมทรัพยกับกองทุนสัจจะออมทรัพยในชวงแรก คือ ชุมชนไมเขาใจใน
หลักการและเหตุผล และเกิดความไมม่ันใจวา ดอกเบี้ยหรือคาบํารุงรอยละ ๒ นั้น มีอัตราท่ีคอนขาง
แพง จึงทําใหชาวบานคิดวา การกูเงินจากกองทุนสัจจะออมทรัพยนั้นไมสูดีนัก แตพอหลังจากมีเงิน
จากกองทุนมิยาซาวามาเปนตัวต้ัง และไดปลอยกูใหกับสมาชิกจํานวน ๑๐ คน ๆ ละ ๑ หม่ืนบาท     
ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ ๒ การสงคืนใหสงคืนเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท พรอมดวยดอกเบี้ยรอยละ ๒   
แตพอเดือนตอไปดอกเบี้ยลดลงเหลือรอยละ ๘๐ และลดลงไปเรื่อย ๆ จนครบกําหนด ปรากฏวาอัตรา
การเสียดอกเบี้ยของสมาชิกนั้นถูกกวาของธนาคาร ทําใหสมาชิกของกลุมเห็นวา การกูเงินจากกลุม

                                                           

 ๑สัมภาษณ นายสุทา งามสม,ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดถนนกะเพรา, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 ๒สัมภาษณ นายมานพ งามเสง่ียม, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดหนองกันเกรา, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓สัมภาษณ นายถวน วิลัยแลง, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพย ท่ีวัดชางชนศิริราษฎรบํารุง,            
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
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สัจจะออมทรัพยนั้น ดอกเบี้ยถูกกวาธนาคารและสามารถกูไดงายกวา อีกท้ังดอกเบี้ยนั้นยังกลับมาคืน
สูสมาชิกในรูปแบบของสวัสดิการ3

๔ และกลับคืนมาในรูปแบบของเงินปนผลเม่ือสิ้นป   ตามจํานวนหุน
ท่ีสมาชิกถือไว เม่ือมีกลุมสัจจะออมทรัพยแลว จึงทําใหเกิดเงินทุนหมุนเวียนกันอยูภายในชุมชน เปนท่ี
พ่ึงแกชุมชนได ฉะนั้น การดําเนินกิจกรรมกลุมดวยการออมทรัพย จึงเปนการสรางทุนชุมชน ท่ีเปนท้ัง
เงินทุนหมุนเวียนภายในชุมชน และทุนทางดานเศรษฐกิจ 4

๕ โดยท่ีสมาชิกของกองทุนไดไปศึกษาดูงาน 
เห็นการทํางานของกลุมตาง ๆ มองเห็นผลประโยชนของการจัดตั้งกลุมสัจจะออมทรัพย และ
สวัสดิการของสมาชิกในกลุมท่ีจะไดรับ จึงกลับมาริเริ่มจัดตั้งกองทุนสัจจะออมทรัพยข้ึน5

๖ เพ่ือเปนการ
สรางความเขมแข็งใหเกิดข้ึนกับชุมชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสรางชุมชนใหมีการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน และมีเงินท่ีเกิดจากการออมเปนเครื่องมือใหเกิดความเขมแข็ง อันเปนการแกปญหาความ
ยากจน การเจ็บปวย ผานกระบวนการเรยีนรูจากกิจกรรมกลุมสัจจะออมทรัพย6๗   
  การตัดสินใจเขารวมกับกลุมสัจจะออมทรัพยนั้น ยึดหลักความพอเพียง ท่ีมีเหตุผล      
โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้น ๆ 
อยางรอบคอบ การมีภูมิคุมกันท่ีดีในเง่ือนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูใน
ระดับพอเพียง ซ่ึงตองอาศัยท้ังความรู และคุณธรรมเปนพ้ืนฐาน การรวมกลุมเปนสิ่งสําคัญและจําเปน
อยางยิ่ง ถือเปนเครื่องมือตอสูกับสถานการณตาง ๆ ท่ีทําใหคนทุกชนชั้นไมวาจะเปนคนยากจน 
เกษตรกร นักธุรกิจ ซ่ึงตกอยูในสถานการณท่ีเปนฝายเสียเปรียบ อีกท้ังยังทําใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูอันเปนการเพ่ิมพลังปญญา และรวมปญญาในการจัดการกับปญหาของตน และริเริ่มสรางสรรค
กิจกรรมท่ียังประโยชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน การรวมกลุมสามารถเพ่ิมพลังอํานาจการตอรองในทาง
เศรษฐกิจ สังคม ท้ังในระดับปฏิบัติและในระดับนโยบายของประเทศ และในทายท่ีสุด การรวมกลุม
เอ้ือใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนอันเปนเปาหมายของการพัฒนาชุมชน7

๘ มีพระสงฆเปนผูริเริ่มศึกษา
และพัฒนาโดยการนําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกตใชในการพัฒนาคน พัฒนาชุมชน          
ใหเขมแข็งยั่งยืน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต คือ พัฒนาคนใหมีความม่ันคงใน
ชีวิตตั้งแตแรกเกิดจนถึงตาย 8

๙ สังคมมีความเหลื่อมล้ํากัน ดังนั้น ในระดับชุมชนมีการบริหารจัดการ
ตนเองดวยการตัดสินใจ เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาใหรูเทาทันกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเรียกได
วา เปนการพ่ึงพาตนเอง โดยการมีสวนรวมของคนในทองถ่ิน การปรับเปลี่ยนระบบเกษตรกรรม     
เพ่ือความม่ันคงทางดานอาหาร มาเปนการบูรณาการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือเศรษฐกิจชุมชน

                                                           

 ๔สัมภาษณ ยงยุทธ กะหมายสม, รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดหนองกันเกรา, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 

 ๕สัมภาษณ นายดนัย สมบูรณ, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดเนินเขาดิน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๖สัมภาษณ นายทน จันทรศรี, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดปากแพรก, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๗สัมภาษณ พระปลัดบําเพ็ญ กิตฺติปาโล, ประธานท่ีปรึกษากลุมสัจจะออมทรัพยวัดชางชนศิริราษฎร
บํารุง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

๘สัมภาษณ นายเมธาวัจน วงศวิศิษฎ, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดไพรสณฑ, ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 

๙สัมภาษณ พระครูบวรศีลวัฒน(อํานวย สีลธโร), ประธานท่ีปรึกษากลุมสัจจะออมทรัพยวัดหนอง
กันเกรา,           ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๒ 
 

สงผลใหเศรษฐกิจในชุมชนมีกองทุนการเงินหมุนเวียนในหมูบานท่ีเติบโตข้ึน เปนประโยชนแกสมาชิก
ทุกคนท้ังในเรื่องเงินกูเพ่ือบรรเทาความเดือนรอน และเงินสวัสดิการไวคอยชวยเหลือสมาชิก กลุม
สัจจะออมทรัพยยังไดเขามามีบทบาท หรือชองทางใหสมาชิกทุกคนไดรูจักเก็บออมทรัพยท่ีหามาได 
เงินท่ีออมนั้นถึงแมจะนอยก็ตาม แตเปนการปลูกจิตสํานึกและสรางนิสัยใหสมาชิกทุกคนรูจักฉลาดใน
การเก็บรักษาทรัพยอยางแทจริง 9

๑๐ การตัดสินใจของผูบริหารกองทุนนั้นจะตองใชหลักประชาธิปไตย 
ดวยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยยึดโยงกับระเบียบขอบังคับ คณะกรรมการท่ีมาจากการ
เลือกตั้งของมวลสมาชิก ยึดเอาเสียงขางมากของสมาชิกเปนหลักในการตัดสินใจ รับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน การตัดสินใจของ คณะกรรมการ ตองมีการตัดสินใจท่ีพิจารณาหลายอยางดวยกัน และท่ี
สําคัญตองปลูกจิตสํานึกใหเห็นคุณคาของการออม กระตุนใหชุมชนตระหนักถึงปญหาท่ีชุมชนกําลัง
ประสบอยู เชน ความยากจนและปญหาความไมเขมแข็งของชุมชน สาเหตุปญหาและการเชื่อมโยง
ของปญหา แนะนําวิธีการแกปญหาโดยการสรางศักยภาพของชุมชนผานกระบวนการกลุมสัจจะสะ
ออมทรัพย10

๑๑   
        สรุปวา พระสงฆเปนท่ีปรึกษากลุมและเปนประธานกลุมดวย เปนความโดดเดนท่ีผูวิจัย
เห็นไดชัดเจนในการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลท้ังคุณภาพและปริมาณ ดังนั้นกลาวไดวาเปนการสรางความ
เชื่อถือใหกับสมาชิกกลุมสัจจะออมทรัพย กลุมมีการตัดสินใจและมีความเชื่อม่ันในการดําเนินกิจกรรม
ท่ีมีพระสงฆเปนผูแนะนํา มีคุณธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงทําใหสมาชิกมีความผูกพันและไวใจ 
ฉะนั้น การตัดสินใจรวมกัน จึงเปนการปลูกจิตสํานึกใหกับชุมชน ไดเรียนรูปญหาและหาวิธีแกไขดวย
ตนเอง เปนการสรางชุมชนใหมีความเขมแข็งท้ังดานสังคมและเศรษฐกิจ การสงเสริมใหชุมชนมี
กิจกรรม ซ่ึงถือวาเปนจุดเริ่มตนการสรางศูนยรวมหรือสรางความสามัคคี และนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเขามาประยุกตใชในการดําเนินกิจกรรมกลุมสัจจะออมทรัพย และเปนกองทุน
ทางดานเศรษฐกิจ คือ การสรางกองทุนเงินกูใหกับชาวชุมชนท่ีเกิดจากเงินของตนเอง สรางสวัสดิการ
ใหกับการดําเนินชีวิต ทําเงินใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาและแกไขปญหาความเปนอยูใหดีข้ึนมีเงินกู
ใชหมุนเวียนในชุมชน ท่ีเปนท้ังเงินปนผลและเงินสวัสดิการ ท่ีเกิดจากเงินออมของตนเองและสมาชิก
ในครอบครัว และยังเปนการสรางความชวยเหลือกัน การไวเนื้อเชื่อใจกันของคนในชุมชน ใชระบบ
การใหสมาชิกคํ้าประกันกันเอง และชวยตรวจสอบกันเองในชุมชน สรางชุมชนใหเขมแข็งและสามารถ
พ่ึงตนเองได ผูวิจัยไดแจกแจงตารางความถ่ีของขอมูลเชิงลึก ดังนี้ 
ตารางท่ี ๔.๑  ดานการตัดสินใจ (Decision) 
 

ขอท่ี ประเด็น/ตัวบงช้ี ความถ่ี คนท่ี 

๑. สวัสดิการของชุมชน ๗ ๓,๔.๕,๘,๑๓,๑๖,๑๗ 
๒. ทุนทางดานเศรษฐกิจ ๓ ๑๐,๑๖,๑๗, 
๓. การมีสวนรวมของชุมชน ๓ ๓,๖,๑๗, 

                                                           

 ๑๐สัมภาษณ กมลนิฐ วงศวิศิษฎ, รองประธานท่ีปรึกษากลุมสัจจะออมทรัพยวัดไพรสณฑ,           ๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 

๑๑สัมภาษณ นายไพศาล งามสม, รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดถนนกะเพรา, ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 



๑๓๓ 
 

๔. ความเขมแข็งของชุมชน ๒ ๒,๑๖, 
๕. ความพอเพียง ๒ ๒,๑๖ 
๖. การปลูกจิตสํานึกในการออม ๒ ๖,๑๗ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑ แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การตัดสินใจในการออมกับกองทุนสัจจะออมทรัพย ซ่ึงผูวิจัยสามารถอธิบายไดดวยการจัดลําดับความ
เหมาะสม จากมากไปหานอย ตามลําดับดังนี้ ลําดับท่ี ๑ สวัสดิการชุมชน ลําดับท่ี ๒ ทุนทางดาน
เศรษฐกิจ ลําดับท่ี ๓ การมีสวนรวมของชุมชน ลําดับท่ี ๔ ความเขมแข็งของชุมชน ความพอเพียง 
และการปลูกจิตสํานึกในการออม 
 ๒. ดานการวางแผน (Planning)  

 การวางแผนเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยนั้น มีการทําขอตกลงรวมกัน
ในการกําหนดวัตถุประสงคของการออมทรัพย หรือการวางแผนการใชจายทรัพยในแตละเดือนใหมี
ความเหมาะสมกับรายรับ ซ่ึงเม่ือมีการจัดตั้งกองทุนมาระยะหนึ่ง เงินทุนหมุนเวียนมีพัฒนาการเติบโต
ข้ึน ยอดเงินทุนในขณะนี้มีเงินสดหมุนเวียน ๗๐๐,๐๐๐ บาทตอเดือน ดอกเบี้ยเดือนละกวา 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ยอดกองทุนท้ังหมด ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท การคัดสรรคนกูคัดสรรมาจากเงินออมใน
สมุดออมทรัพยของกลุมและประวัติการออม มีการคัดกรองผูท่ีจะเขามาเปนสมาชิกโดยการดูจาก
ความประพฤติ การมีคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต การเขาเปนสมาชิกกลุมโดยการซ้ือสิทธิ์ เปาหมาย
ของกลุม คือ ใหเปนท่ีพ่ึงของชุมชน มีคาสวัสดิการตางๆ ใหกับสมาชิก โดยสมาชิกปวยสามารถนอน
โรงพยาบาลได ๑๖ คืน ๆ ละ ๓๐๐ บาท สมาชิกตายไดคนละ ๘๐,๐๐๐ บาท11

๑๒ ซ่ึงมีความสอดคลอง
กับการวางแผนการออมเปนประจําทุกเดือน ท่ีมีการออกเงินกูใหกับสมาชิกโดยดูจากประวัติการออม 
สมาชิกในกลุมสัจจะออมทรัพยของวัดถนนกะเพรา เปนกลุมท่ีไมโตมาก มีสมาชิก ๑๐๐ กวาคน    
ยอดหมุนเวียนของเงินอยูท่ี ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท12

๑๓ และท่ีสําคัญในเรื่องของการกูยืม ทางกลุมมีการวาง
ระเบียบท่ีคอนขางจะเขมงวดมาก หากกูไป ๑๐ คน ขาดสงแมแตคนเดียวก็จะงดการปลอยกูท้ังหมด 
ขณะนี้มีสมาชิกท้ังหมด ๕๙๕ คน มียอดกองทุนท้ังหมด ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปลอยเงินกูท้ังหมด
อัตราดอกเบี้ยไดเดือนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท และมียอดเงินออมในแตละเดือน ๕๙,๕๐๐ บาท มีสมาชิก
ท้ังหมด ๔ รุน รุนท่ี ๒ ถึงรุนท่ี ๔ อัตราเงินกูดอกเบี้ยรอยละ ๒13

๑๔ ในบางครั้งก็ประสบปญหาทางกลุม
จึงมีการวางแผนในการคัดสรรคณะกรรมการคัดสรรสมาชิก ในเรื่องของการสื่อสารทําความเขาใจ
เก่ียวกับการออมการกู กฎระเบียบตาง ๆ รวมถึงสวัสดิการ 14

๑๕ ปญหาเริ่มแรกมาจากสมาชิกในกลุม
                                                           

 ๑๒สัมภาษณ นายเสง่ียม โพธ์ิแกว, รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดชางชนศิริราษฎรบํารุง,     
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๓สัมภาษณ นายไพศาล งามสม, รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดถนนกะเพรา, ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๔สัมภาษณ นายยงยุทธ กะหมายสม, รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดหนองกันเกรา,          
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๕สัมภาษณ นายอุดม วงศจันทร, รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดเนินเขาดิน, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 



๑๓๔ 
 

และประชาชนในพ้ืนท่ีไมเขาใจเรื่องกฎระเบียบของกลุม การวางแผนในการใชเงิน เขากลุมมาเพ่ือท่ีจะ
กูเปนสําคัญ ไมไดเห็นประโยชนของการออมและมีความไมเขาใจ คิดวาคนในกลุมเอาเงินไปใชเองไม
เขาใจถึงกฎระเบียบและระบบตาง ๆ ไมมีวินัยทางการเงิน ของกลุมสัจจะออมทรัพยทําใหมีสมาชิกท้ัง
เขาและออกเปนประจําแลวในรุนแรกแรก มีการกูยืมไปแลวไมใชคืน ท้ังทางกลุมก็ไดพยายามติดตอให
มาทําหนังสือยินยอมการชําระหนี้ และก็ผอนผันการชําระหนี1้5

๑๖  
 วางแผนเขารวมกับกลุมสัจจะออมทรัพย เปนการดําเนินชีวิตพัฒนาตนเองใหมีความรู 
สรางวินัยใหกับตนเอง โดยเฉพาะวินัยทางการเงิน สรางนิสัยท่ีมีความคิดกาวหนามุงม่ันในเปาหมาย
ชีวิต เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง หม่ันพิจารณาความคิดตัดสินใจแกปญหา          
เปนระบบโดยใชความรู มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และครอบครัว   
หม่ันบริหารจิตใจใหมีความซ่ือสัตย สุจริต รักชาติ เสียสละ สามัคคี เท่ียงธรรม ควบคุมจิตใจตนเอง 
ประพฤติในสิ่งท่ีดีงาม สรางสรรค ความเจริญรุงเรือง พัฒนาจิตใจ ใหลด ละ เลิก อบายมุข เสริมสราง
และฟนฟูความรูและคุณธรรมของตนเองและครอบครัว เชน เขารับการฝกอบรม ฝกทักษะ          
ปรับทัศนคติในเชิงบวก จดบันทึกและทําบัญชีรายรับ–รายจาย สรุปผลการพัฒนาตนเองและ
ครอบครัว 16

๑๗ ตั้งอยูในความพอเพียง คือตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไมประมาท   
โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใชความรู ความ
รอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน ตัดสินใจ และการกระทําโดยเชื่อมโยงทุกเรื่องเขา
ดวยกันท้ังเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม17

๑๘ สงเสริมการพัฒนาอาชีพของสมาชิกใหครบวงจร จนทํา
ใหไปสูอาชีพหลัก โดยฝกฝนใหสมาชิกใหรูจักอดออม มีวิจัยในการออมเงิน มีการวางแผนการใช
จายเงินของตนเองและเงินกูของกลุมอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยเนนการทําบันทึกรายรับ 
รายจาย หรือบัญชีครัวเรือน18

๑๙ มีการติดตามประเมินผลตลอดเวลาโดยกลุม เพ่ือนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแกไขการดําเนินงานในปจจุบัน และเพ่ือการวางแผนงานในอนาคต ซ่ึงจะตองเสริมพ้ืนฐาน
จิตใจของคนในชุมชน ใหมีจิตสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอตนเอง และ
ใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตอยูดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญาและความรอบคอบ 
เพ่ือใหสมดุลพรอมตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว19

๒๐ 
   กลุมสัจจะออมทรัพยมีระเบียบแบบแผนการปลอยเงินกูใหกับสมาชิกการ และกําหนด
อัตราเงินกูและดอกเบี้ยไวอยางชัดเจน ดําเนินไปอยางตอเนื่องและสงผลดีแกมวลสมาชิก โดยมี
พระสงฆซ่ึงเปนผูนําของชุมชน มีความชัดเจนในเรืองการสรางกิจกรรมกลุมสัจจะออมทรัพยข้ึนมา 

                                                           

 ๑๖สัมภาษณ นายสุคนธ มาลีเลิศ, รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดปากแพรก, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๗สัมภาษณ พระครูบวรศีลวัฒน(อํานวย สีลธโร), ประธานท่ีปรึกษากลุมสัจจะออมทรัพยวัดหนอง
กันเกรา,         ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๘สัมภาษณ นางนรินทร เน่ืองจํานงค, กรรมการกลุมสัจจะออมทรัพยวัดไพรสณฑ, ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๙สัมภาษณ พระปลัดบําเพ็ญ กิตฺติปาโล, ประธานท่ีปรึกษากลุมสัจจะออมทรพัยวัดชางชนศิริราษฎร
บํารุง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๐สัมภาษณ นางวราภรณ แซซึ้ง, กรรมการกลุมสัจจะออมทรัพยวัดเนินเขาดิน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๕ 
 

ชวยใหชาวบานในชุมชนพ่ึงพาตนเองได และไดเรียนรูท่ีจะปรับตัวและจัดกิจกรรมใหเหมาะสม เพ่ือ
เสริมสรางการเรียนรูและสรางรากฐานความเจริญของชุมชนอันเปนกลไกในการสรางความสามัคคี 
และเปนปจจัยตอการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืนในอนาคต20

๒๑  
 สรุปวา การวางแผนจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เปนการกําหนดโครงสรางการบริหาร 
วัตถุประสงค และวิธีการดําเนินงานไวอยางชัดเจน โดยมีนโยบายใหชุมชนมีการวางแผนการใชจาย
ทรัพยใหมีความเหมาะสมกับรายรับ และมีการสื่อสารทําความเขาใจเก่ียวกับการออม การกู 
กฎระเบียบตางๆ รวมถึงสวัสดิการท่ีมวลสมาชิกจะไดรับ การวางแผนเขารวมกับกลุมสัจจะออมทรัพย 
เปนการดําเนินชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองใหมีความรู สรางวินัยในการออมใหกับตนเอง สรางนิสัยท่ีมี
ความคิดกาวหนามุงม่ันในเปาหมายชีวิตอยางเปนระบบโดยใชความรู ความรับผิดชอบตอตนเอง 
สังคมและครอบครัว ยึดม่ันในความซ่ือสัตย สุจริต เสียสละ สามัคคี ลด ละ เลิก อบายมุข เสริมสราง
และฟนฟูความรูและคุณธรรมของตนเองและครอบครัว เขารับการฝกอบรม ฝกทักษะ ปรับทัศนคติใน
เชิงบวก จดบันทึกและทําบัญชีรายรับ–รายจาย สรุปผลการพัฒนาตนเองและครอบครัว ซ่ึงเปนกลไก
ในการสรางความสามัคคี และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืนในอนาคต ผูวิจัยไดแจกแจงตาราง
ความถ่ีของขอมูลเชิงลึก ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๒  ดานการวางแผน (Planning) 
 

ขอท่ี ประเด็น/ตัวบงช้ี ความถ่ี คนท่ี 

๑. อัตราเงินกูและดอกเบี้ย ๔ ๑,๓.๔,๖, 
๒. วินัยทางการเงิน ๓ ๑,๒,๑๔ 
๓. มีจิตสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต ๓ ๑,๙,๑๘ 
๔. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ๒ ๑,๓ 
๕. การจดบันทึกรายรับ รายจาย ๒ ๑,๒ 
๖. ความรับผิดชอบตอตัวเองและสังคม ๒ ๑,๑๒, 

 
 จากตารางท่ี ๔.๒ แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การวางแผนในการออมทรัพยกับกองทุนสัจจะออมทรัพย ซ่ึงผูวิจัยสามารถอธิบายไดดวยการจัดลําดับ
ความเหมาะสม จากมากไปหานอย ตามลําดับดังนี้ ลําดับท่ี ๑ อัตราเงินกูและดอกเบี้ย ลําดับท่ี ๒ 
วินัยทางการเงิน และมีจิตสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต ลําดับท่ี ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
การจดบันทึกรายรบั รายจาย และความรับผิดชอบตอตัวเองและสังคม 

  ๓. ดานการจัดองคการ (Organizing)  

 การจัดองคการของกลุมสัจจะออมทรัพยนั้น มีการคัดเลือกคณะกรรมการข้ึนมาทํางาน  
โดยความเห็นชอบของสมาชิกกลุมชวยกันคัดเลือก ประธาน รองประธาน เหรัญญิก ซ่ึงถือวาเปน

                                                           

 ๒๑สัมภาษณ นายมานพ งามเสง่ียม, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดหนองกันเกรา, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 



๑๓๖ 
 

กระบวนการเรียนรูการทํางานกลุมแบบมีสวนรวม เรียกวา เปนการบริหารกลุมและเปนการตรวจสอบ
กันเอง ดวยความผูกพันความสามัคคี การชวยเหลือซ่ึงกันและกันก็เกิดข้ึนกับชุมชน ในแตละเดือนท่ี
สมาชิกมีการพบปะกับกลุม จะตองมีการนําปญหามาแกไข โดยมีพระสงฆเปนผูใหคําปรึกษา         
โดยวิธีการใหคําปรึกษาจะมีสองลักษณะดวยกัน คือ ใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล ไดแก ประธานกลุม
หรือผูทําบัญชี หรือแนะนําคณะกรรมการบริหารกลุม ท่ีจะตองใหรับทราบในบทบาทและหนาท่ีของ
ตนเอง ตลอดถึงการดําเนินกิจกรรมกลุม และใหคําปรึกษาเปนกลุม เก่ียวกับการรักษาสัจจะในการ
ออม ซ่ึงการใหคําปรึกษากลุมจะเนนในลักษณะของการปฏิบัติตามกฎเกณฑของกลุม 21

๒๒ โดยเฉพาะ
การใหสมาชิกมีการกูยืมเงินจากกองทุน จะตองมีคณะกรรมการกองทุน ประกอบดวย ประธาน รอง
ประธาน มีเลขานุการ มีฝายกู ฝายออม ฝายทําหนังสือสัญญา ลงมติเห็นชอบรวมกัน เพ่ือท่ีจะกําจัด
การคดโกงในเรื่องของการกูยืมเงิน โดยกําหนดใหสมาชิกของกลุมหามมารับเงินแทนกันโดยเด็ดขาด 
ถาหากไมสามารถมารับเงินได เม่ือมีการรับแทนจะตองเสียคารับแทน ๓๐๐ บาท เพราะหลักการนี้
เปนนโยบายในการจัดต้ังกลุมสัจจะออมทรัพย 22

๒๓ โดยยึดวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกลุมตั้งข้ึน 
ตลอดจนระเบียบขอบังคับตามเปาหมายท่ีวางไวในแตละเดือน ซ่ึงใหความสําคัญในเรื่องท่ีเปน
ประโยชนแกสวนรวมมากกวาความตองการสวนตัว เปนการกระตุนใหเกิดความกระตือรือรนในการ
พัฒนาตนเอง ตามกระบวนการเรียนรูการทํางานกลุมแบบมีสวนรวม และการรักษาสัจจะในการออม
เงิน23

๒๔   
  การจัดการองคการนั้น มีการจัดกลุมของสมาชิกใหสมาชิกควบคุมดูแลกันเอง เพ่ือเปนการ
อํานวยความสะดวกตอการจัดการสมาชิกท่ีมีท่ีอยูใกลกัน สามารถติดตอประชาสัมพันธหรือ
ประสานงานกันไดงาย และทุกวันท่ี ๓ ของเดือน ตองใสเสื้อขาวเขามาทําการออมเงินกับกลุม หาก
ใครไมใสเสื้อขาวท่ีมีโลโกของกลุม จะถูกปรับ ๑๐๐ บาท และหากใครขาดสงครั้งแรก จะถูกตัด ๒๕ 
เปอรเซ็นต จากยอดเงินกูครั้ ง ท่ี ๒ และครั้ง ท่ี ๓ จะหมดสิทธิ์ กู 24

๒๕ ปจจุบันก็มีการคัดกรอง
คณะกรรมการและคนท่ีจะเขามาเปนสมาชิกในรุนตอไป รวมท้ังคนท่ีจะซ้ือสิทธิ์เขามาเปนสมาชิกใน
รุนท่ี ๑ และรุนท่ี ๒ ดวยเชนเดียวกัน เพ่ือปลดปญหาหนี้เสียท่ีจะอาจจะเกิดข้ึน ดังนั้น การเพ่ิมพูน
ทักษะเก่ียวกับการทําบัญชีและผลประโยชนท่ีเกิดจากการกูยืม เพ่ิมจํานวนข้ึนเรื่อยๆ และทําให
ชาวบานคอยซึมซับผลประโยชนของกระบวนการกลุมอันเกิดจากการลงมือทําของตนเอง นอกจากนี้
แลวพระสงฆยังกระตุนใหเกิดการหมุนเวียนการทําหนาท่ีในตําแหนงตางๆ ดวยการใหสมาชิกเปนผู
คัดเลือกผูท่ีจะมาทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการ การบริหารกลุม ซ่ึงจัดเปนโครงสรางการบริหารงาน
หลักขององคการ แนวทางดังกลาวเปนท้ังการพัฒนาบุคลากรของชุมชน และทําใหเกิดความรูสึกเปน

                                                           

 ๒๒สัมภาษณ พระครูบวรศีลวัฒน(อํานวย สีลธโร), ประธานท่ีปรึกษากลุมสัจจะออมทรัพยวัดหนอง
กันเกรา,          ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 ๒๓สัมภาษณ นายดนัย สมบูรณ, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดเนินเขาดิน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๔สัมภาษณ นายถวน วิลัยแลง, ประธานกลุมสัจจะออมทรพัยวัดชางชนศิริราษฎรบํารงุ, ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๒๕สัมภาษณ นายยงยุทธ กะหมายสม, รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดหนองกันเกรา,           
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๗ 
 

เจาของในกิจกรรมและผลประโยชนของกลุมท่ีทุกคนมีสวนรวม 25

๒๖ และกลาวไดวา เปนภาระหนาท่ี
โดยตรงของคณะกรรมการกองทุน โดยมีพระสงฆท่ีจะตองสงเสริมใหคนในชุมชนมีกระบวนการเรียนรู
การทํางานกลุมแบบมีสวนรวม มีคุณธรรม การมีสัจจะในการออมทรัพย ความมีสัจจะตอกัน เปนการ
สรางความผูกพันและความสามัคคีของคนในชุมชน โดยกลุมสัจจะออมทรัพยจะมีกติการวมกันวา 
สมาชิกกลุมตองมาสงเงินสัจจะแกกลุม ทุกเดือน โดยมีการกําหนดรวมกันวา กลุมจะเปดทําการทุก
วันท่ี ๑ ของเดือน เม่ือถึงวันทําการกลุม สมาชิกทุกคนจะรักษาสัจจะ คือ ความจริงใจ ดวยการมาสง
เงินสัจจะและรวมทํากิจกรรมของกลุม เม่ือสมาชิกทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมขอการมีสัจจะตอกัน
แลว จึงสงผลใหภายในชุมชนมีกองทุนหมุนเวียนข้ึนและกองทุนก็เจริญเติบโตข้ึนตามลําดับ อํานวย
ประโยชนใหกับสมาชิกกลุมเปนอยางมาก ท้ังในเรื่องบรรเทาความเดือนรอนและเงินชวยเหลือในดาน
สวัสดิการ26

๒๗ 
 สรุปวา การจัดองคการของกลุมสัจจะออมทรัพย มีการคัดเลือกคณะกรรมการข้ึนมาทํางาน  
โดยความเห็นชอบของสมาชิกกลุม กลาวคือ มีประธาน รองประธาน เหรัญญิก ซ่ึงเปนประบวนการ
กลุมแบบมีสวนรวม เปนการบริหารกลุมและตรวจสอบกันเอง ดวยความผูกพัน ความไวใจ ความ
สามัคคี การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เม่ือมีการพบปะระหวางสมาชิกภายในกลุม จึงมีการนําปญหามา
แกไขรวมกัน โดยมีพระสงฆเปนผูใหคําปรึกษา ท้ังเปนรายบุคคลและรายกลุม และยึดม่ันในระบอบ
ประชาธิปไตย เปนการกระตุนใหเกิดการหมุนเวียนการทําหนาท่ีในตําแหนงตางๆ ดวยการใหสมาชิก
เปนผูคัดเลือกผูท่ีจะมาทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการบริหารกลุม ซ่ึงจัดเปนโครงสรางการบริหารงาน
ตามหลักขององคการ แนวทางดังกลาวเปนท้ังการพัฒนาบุคลากรของชุมชน และทําใหเกิดความรูสึก
เปนเจาของในกิจกรรมและผลประโยชนท่ีจะไดรับรวมกัน ผูวิจัยไดแจกแจงตารางความถ่ีของขอมูล
เชิงลึก ดังนี้ 
ตารางท่ี ๔.๓  ดานการจัดองคการ (Organizing) 
 

ขอท่ี ประเด็น/ตัวบงช้ี ความถ่ี คนท่ี 

๑. คณะกรรมการกองทุนสจัจะออมทรัพย ๕ ๑,๔,๑๐,๑๕,๑๖ 
๒. การรักษาสัจจะในการออม ๓ ๑,๘,๑๕ 
๓. กระบวนการเรียนรูการทํางานกลุมแบบมีสวน

รวม 
๓ ๑,๘,๑๕ 

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

 
 จากตารางท่ี ๔.๓ แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น
เก่ียวกับการจัดองคการในการออมทรัพยกับกองทุนสัจจะออมทรัพย ซ่ึงผูวิจัยสามารถอธิบายไดดวย
การจัดลําดับความเหมาะสม จากมากไปหานอย ตามลําดับดังนี้ ลําดับท่ี ๑ คณะกรรมการกองทุน

                                                           

 
๒๖สัมภาษณ นายเมธาวัจน วงศวิศิษฎ, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดไพรสณฑ, ๒๙ ตุลาคม 

๒๕๕๙. 
 ๒๗สัมภาษณ นางสุภัค จันทรศรี, กรรมการกลุมสัจจะออมทรัพยวัดปากแพรก, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙.  



๑๓๘ 
 

สัจจะออมทรัพย ลําดับท่ี ๒ การรักษาสัจจะในการออม กระบวนการเรียนรูการทํางานกลุมแบบมีสวน
รวม ความผูกพันความสามัคคี และผลประโยชนของกลุม   
  ๔. ดานการส่ือสาร (Communicating)  

  การบริหารกองทุนสัจจะออมทรัพย มีการสื่อสารประชาสัมพันธโดยการบอกกันปากตอ
ปาก ทําความเขาใจกันในหมูของสมาชิกกับบุคคลท่ียังไมเปนสมาชิก อันไดแก คนในครอบครัว เพ่ือน    
หรือวา คนท่ีรูจักในระยะเริ่มแรก แตปจจุบันนี้สมาชิกของกลุมเปนท่ียอมรับและเปนท่ีประจักษของ
คนในชุมชน ทําใหผลงานนั้นเปนการเผยแพรและการสื่อสารประชาสัมพันธกลุมไปในตัว 27

๒๘ จึงทําให
ปจจุบันมีจํานวนคนท่ีตองการเปนสมาชิกมากข้ึน แตกองทุนไมสามารถท่ีจะรับคนท่ีจะเขามาเปน
สมาชิกไดทุกคน จึงตองใหมีการซ้ือสิทธิ์เขามาเปนสมาชิกของกลุม เรียกไดวา เปนการคัดกรองบุคคล
ท่ีจะเขามาเปนสมาชิกไดในระดับหนึ่ง เพราะบุคคลท่ีจะเขามาเปนสมาชิกของกองทุนนั้น ตองเปน
บุคคลท่ีมีความไววางใจได 28

๒๙ พระอาจารยมนัส ขนฺติธมฺโม ไดทําการสื่อสารใหกับคนในชุมชนโดย
อาศัยวันพระใหญ วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาท่ีประชาชน หรือคนในชุมชนมารวมตัวกันมาก ๆ 
ทานก็ไดมาบอกถึงประโยชนของการออมทรัพย ประโยชนสวัสดิการของกลุม การเคารพสิทธิในชีวิต
ของผู อ่ืน และประชาชนหรือคนในชุมชนจะไดประโยชนอะไรจากกลุมสัจจะออมทรัพยบาง 29

๓๐ 
ความสัมพันธระหวางสมาชิกและแบบแผนการบริหารงาน หรือลักษณะในการรวมกลุม เชน มีการ
แสดงบทบาทตําแหนงหนาท่ี มีการสื่อสารระหวางสมาชิกกองทุนของตนและกองทุนสัจจะออมทรัพย
อ่ืนๆ เพ่ือเปนการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณ และใหคําปรึกษาในการใชเทคนิคเพ่ือเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน ลักษณะการตั้งกลุมในเมืองจะใชเทคนิคการตั้งกลุมรอบนอกเสียกอน เพ่ือจะ
ใหรอบนอกเปนเสียงประชาสัมพันธหรือเปนแรงกระตุนใหการกอต้ังกลุมสัจจะออมทรัพยในเมืองหรือ
ท่ีอ่ืนๆ ไดรับความรวมมือเร็วข้ึนและขยายวงกวางข้ึนโดยอาศัยบทบาทของพระสงฆท่ีไดเรียนรูจาก
การสัมมนาและการศึกษาเก่ียวกับชุมชน ซ่ึงทําดวยจิตสํานึกท่ีตองการจะนําหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนามาใชแกปญหาความยากจนใหกับชุมชน ในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งและเปนองคกรท่ีมี
ภาวะของความเปนผูนําในชุมชนนั้นๆ ท่ีจะใหคนในชุมชนเกิดความเคารพสิทธิในชีวิตของผูอ่ืน สิทธิ
ในทรัพยสิน สิทธิในครอบครัว สิทธิในการสื่อสาร และสิทธิในการรักษาสุขภาพของตนเอง 30

๓๑ การ
สรางความไววางใจ ตองอาศัยความซ่ือสัตยโปรงใส มีหลักฐาน คุณธรรม ความเสียสละ และมีจิตอาสา 
ความจริงใจตอผูอ่ืน การชวยเหลือผูอ่ืนโดยไมหวังผลตอบแทน ผูบริหารกลุมสัจจะออมทรัพยตองมี
ความสามารถสูง มีสติปญญาไหวพริบปฏิภาณดีและมีสมรรถนะในการทํางาน มีความสามารถในดาน
การสื่อสารเปนอยางดี แกปญหาเฉพาะหนาไดดี รวมท้ังตองเห็นแกประโยชนสวนรวม นอกจากนั้น   

                                                           

 ๒๘สัมภาษณ พระปลัดบําเพ็ญ กิตฺติปาโล, ประธานท่ีปรึกษากลุมสัจจะออมทรพัยวัดชางชนศิริราษฎร
บํารุง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๙สัมภาษณ นายไพศาล งามสม, รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดถนนกะเพรา, ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๐สัมภาษณ นายอุดม วงศจันทร, รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดเนินเขาดิน, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๑สัมภาษณ พระครูบวรศีลวัฒน(อํานวย สีลธโร), ประธานท่ีปรึกษากลุมสัจจะออมทรัพยวัดหนอง
กันเกรา,         ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๙ 
 

ยังตองมีความสามารถในการติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ มีจิตอาสา และความเสียสละ
ความสุขสวนตน และวิสัยทัศนตองประกอบดวยความซ่ือสัตยและความยุติธรรม มีวินัย มีความม่ันใจ
ในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความอดทนอดกลั้น รวมท้ังความคิดเชิงสรางสรรค  มีสติปญญาเฉลียว
ฉลาด มีเปาหมายการดําเนินของกลุมท่ีชัดเจนและทิศทางมีทักษะทางสังคมดี มีความยึดหยุนสูง       
ในการออมชอมเวลาท่ีสมาชิกมีปญหาในการสงหุน เงินท่ีกูไปจากกลุม 31

๓๒ อยางไรก็ตาม การดําเนิน
กิจกรรมการออม การกู การตรวจสอบ การจัดสวัสดิการ พระสงฆจะตองคอยเปนพ่ีเลี้ยง เพ่ือให
คําแนะนําในเรื่องการทําบัญชี ข้ันตอนและกระบวนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับกลุม เชน 
การออมทรัพย การปลอยกู การจัดสวัสดิการชุมชน รวมถึงรานคาชุมชน ถือเปนกลไกสรางความ
ผูกพันของสมาชิกกลุมโดยมีพระสงฆเปนผูเชื่อมโยงท้ังดานการพัฒนาในรูปของการสรางทุนชุมชน 
และท้ังดานจิตใจ คือ การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนกฎเกณฑขอบังคับในการดําเนินชีวิต
32

๓๓ ในแตละเดือน ไดรับและจายอะไรไปบาง แตก็ไมควรฟุมเฟอยจนเกินไป และก็ไมประหยัดจนไมใช
จาย แตทําใหพอดีกับความจําเปนดานปจจัย ๔ ซ่ึงหลักการนี้ เปนการเชื่อมโยงคนและกิจกรรมเขา
ดวยกันโดยมีเงินเปนเครื่องมือ มีหลักธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เปนการสรางความสัมพันธอันดี
ใหเกิดข้ึนระหวางคนกับชุมชนหรือระหวางชุมชนกับหนวยงานอ่ืนๆ ทําใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได 
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน แลวทําใหชุมชนมีคุณธรรมผานกิจกรรมท่ีชาวบานรวมกันดําเนินไป 
ความพรอมเพียงกัน การชวยเหลือเก้ือกูลกัน ยอมจะเกิดข้ึนในรูปแบบท่ียั่งยืนไดในท่ีสุด 33

๓๔ การมี
สัจจะความจริงใจ มีความเอ้ืออาทรตอกัน เปนการเสริมสรางกลุมสัจจะออมทรัพยใหเขมแข็ง สงเสริม
วิธีการใหม ๆ จัดใหมีกิจกรรมเพ่ิมข้ึนในการสงเสริมคุณธรรมเปนการสงเสริมใหชาวบานเกิดความ
ซ่ือสัตย และไวเนื้อเชื่อใจตอกัน เพราะความซ่ือสัตยและการไวใจนั้นสงผลตอความเขมแข็งและความ
ยั่งยืนในการดําเนินกิจกรรมของกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับเงิน ยิ่งตองอาศัย
คุณธรรมดังกลาวเปนพ้ืนฐาน การสงเสริมคุณธรรมมีความสําคัญอยางยิ่งตอการผนึกจิตใจของสมาชิก
ใหเห็นความสําคัญของกิจกรรมกลุม มีความเขาใจและมีความสัมพันธอันดี อันกอใหเกิดวัฒนธรรม
แหงการชวยเหลือเก้ือกูลกันของสมาชิกภายในกลุม ทําใหเกิดเศรษฐกิจชุมชนท่ีมีความเขมแข็ง34

๓๕ 
 สรุปวา การบริหารกองทุนสัจจะออมทรัพย มีการสื่อสารประชาสัมพันธโดยการบอกกัน
ปากตอปาก ทําความเขาใจกันในหมูของสมาชิกกับบุคคลท่ียังไมเปนสมาชิก และมีการรวมกลุมกัน 
โดยมีพระสงฆท่ีปรึกษา ลักษณะคลายกัน คือ พระสงฆท่ีเปนประธานกลุมจะไดทําการสื่อสารใหกับ
คนในชุมชนโดยอาศัยวันพระใหญ วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาแสดงใหเห็นถึงประโยชนของการ
ออมทรัพย และมีการสื่อสารระหวางสมาชิกกองทุนของตนและกองทุนสัจจะออมทรัพยอ่ืนๆ เพ่ือเปน
การเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณ และใหคําปรึกษาในการใชเทคนิคเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง

                                                           

 ๓๒สัมภาษณ นายถวน วิลัยแลง, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพย ท่ีวัดชางชนศิริราษฎรบํารุง,           
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๓สัมภาษณ นายสุทา งามสม,ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดถนนกะเพรา, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๔สัมภาษณ นายมานพ งามเสง่ียม, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดหนองกันเกรา, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๕สัมภาษณ กมลนิฐ วงศวิศิษฎ, รองประธานท่ีปรึกษากลุมสัจจะออมทรัพยวัดไพรสณฑ,           ๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๐ 
 

ของชุมชน การสรางความไววางใจ ตองอาศัยความซ่ือสัตยโปรงใส มีหลักฐาน คุณธรรม ความเสียสละ 
และมีจิตอาสา ความจริงใจตอผูอ่ืน การชวยเหลือผูอ่ืนโดยไมหวังผลตอบแทน ผูบริหารกลุมสัจจะออม
ทรัพยตองมีความสามารถสูงมีสติปญญาไหวพริบปฏิภาณดีและมีสมรรถนะในการทํางาน มี
ความสามารถในดานการสื่อสารเปนอยางดี แกปญหาเฉพาะหนาไดดี รวมท้ังตองเห็นแกประโยชน
สวนรวม มีความสามารถในการติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ มีจิตอาสา และความเสียสละ
ความสุขสวนตน และวิสัยทัศนตองประกอบดวยความซ่ือสัตยและความยุติธรรม มีวินัย มีความม่ันใจ
ในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความอดทนอดกลั้น รวมท้ังความคิดเชิงสรางสรรค  มีสติปญญาเฉลียว
ฉลาด มีเปาหมายการดําเนินของกลุมท่ีชัดเจนและทิศทางมีทักษะทางสังคมดี มีความยึดหยุนสูง ทํา
ใหชุมชนมีคุณธรรมผานกิจกรรมท่ีชาวบานรวมกันดําเนินไป ความพรอมเพียงกัน การชวยเหลือ
เก้ือกูลกัน ยอมจะเกิดข้ึนในรูปแบบท่ียั่งยืนไดในท่ีสุด ผูวิจัยไดแจกแจงตารางความถ่ีของขอมูลเชิงลึก 
ดังนี้ 
ตารางท่ี ๔.๔ ดานการส่ือสาร (Communicating) 

 

ขอท่ี ประเด็น/ตัวบงช้ี ความถ่ี คนท่ี 

๑. การสื่อสารประชาสัมพันธ ๔ ๑,๒,๘,๑๑, 
๒. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ๓ ๑,๓,๑๗ 
๓. การสงเสริมคุณธรรม ๒ ๘,๑๗ 
๔. การสรางความไววางใจ ๒ ๖,๘, 
๕. การเคารพสิทธิในชีวิตของผูอ่ืน ๒ ๑,๑๑, 

 
 จากตารางท่ี ๔.๔ แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น
เก่ียวกับการสื่อสารในการออมทรัพยกับกองทุนสัจจะออมทรัพย ซ่ึงผูวิจัยสามารถอธิบายไดดวยการ
จัดลําดับความเหมาะสม จากมากไปหานอย ตามลําดับดังนี้ ลําดับท่ี ๑ การสื่อสารประชาสัมพันธ 
ลําดับท่ี ๒ เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน การสงเสริมคุณธรรม การสรางความไววางใจ และการ
เคารพสิทธิในชีวิตของผูอ่ืน 
  ๕. ดานการใชอิทธิพลจูงใจ (Influencing)  

  อิทธิพลของแรงจูงใจในสังคมก็คือสวัสดิการของกลุมท่ีมีตอสมาชิกทุกๆ คน คือ ใครปวย
นอนโรงพยาบาล ก็มีคารักษาพยาบาลให ใครเสียชีวิต ก็มีเงินกอนให ใครขัดสนตองการเงินในการ
ประกอบสัมมาอาชีพก็สามารถกูไดจากกลุม 35

๓๖ โดยไมตองใชหลักทรัพยในการคํ้าประกันเพียงแตใช
ประวัติในการออมเปนตัวการันตีในการกูยืมเงินของกลุม สมาชิกรุนท่ี ๑, ๒ กูได ๘๐,๐๐๐ บาท     
โดยใหสมาชิกเปนคนคํ้า คนท่ีมีประวัติในการออมอยางสมํ่าเสมอ ก็สามารถกูไดในวงเงินท่ีสูง สวนใคร

                                                           

 ๓๖สัมภาษณ นายถวน วิลัยแลง, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพย ท่ีวัดชางชนศิริราษฎรบํารุง,         
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๑ 
 

ท่ีจะกูเกินกวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท ข้ึนไปตองมีโฉนดคํ้าประกัน36

๓๗ อยางไรก็ตาม คนในชุมชนรูจักกัน  ทุก
คน รูขอเท็จจริง ทําใหไมตองกรอกเอกสารมาก ระเบียบกติกา การจายสวัสดิการคลองตัว การใช
สวัสดิการเปนแรงจูงใจในการออม การจัดสวัสดิการชุมชนโดยฐานการผลิต หรือธุรกิจชุมชนเปนภูมิ
ปญญาดั้งเดิมในการทํามาหากินท่ีสั่งสมมายาวนาน ประกอบกับการไดมีโอกาสไปดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู การสนับสนุนสงเสริมของหนวยงาน ทําใหชุมชนหลายแหงสามารถจัดสวัสดิการจากการผลิต
ภายในชุมชน หรือจากกลุมท่ีรวมตัวกันทําธุรกิจชุมชน ไดมีแรงจูงใจท่ีเขาไปรวมกับลุม ท่ีมีการ
เก่ียวของสัมพันธกันหรือมีปฏิสัมพันธกัน 37

๓๘ และจะตองมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีทําใหคนท่ีเขารวมกลุมเกิด
ความพึงพอใจ หรือมีแรงจูงใจอยางใดอยางหนึ่ง ท่ีทําใหคนเขารวมกลุม ซ่ึงจุดมุงหมายหรือ
วัตถุประสงคของการเขารวมกลุมนั้น อาจแตกตางกันตามความตองการของแตละบุคคล มีเอกลักษณ
และปรัชญาการทํางานท่ีชัดเจน กลุมชวยในการสรางแรงจูงใจใหบุคคลไดดี กลุมสามารถท่ีจะ
กอใหเกิดพลังมหาศาลไดท้ังดีและเสีย กลุมชวยใหคนพัฒนาหรือเจริญเติบโตทางดานจิตใจ          การ
เปลี่ยนทัศนคติของบุคคลเกิดข้ึนในกลุมไดงายกวา 38

๓๙ บุคคลมักจะมีความคิดมากข้ึน และมีเหตุผลดี
ข้ึน เ ม่ืออยูรวมกันเปนกลุม การทํางานในรูปกลุมเปนรากฐานของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย กลุมเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ถือเปนเครื่องมือตอสูกับสถานการณตางๆ      
อีกท้ังยังทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูอันเปนการเพ่ิมพลังปญญาและรวมปญญาในการจัดการกับ
ปญหา และริเริ่มสรางสรรคกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม กลุมสามารถเพ่ิมพลังอํานาจการ
ตอรองในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท้ังในระดับปฏิบัติและในระดับนโยบาย และกลุมเอ้ือให
เกิดความเขมแข็งของชุมชนอันเปนเปาหมายของการพัฒนา 39

๔๐ เม่ือสมาชิกกองทุนมีความพึงพอใจใน
กิจกรรมการออมเงิน จะทําใหเกิดความรูสึกม่ันคงปลอดภัย เพราะมีความเชื่อวากลุมจะสามารถสนอง
ความตองการในการสรางความม่ันคงท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได 40

๔๑ ปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอความม่ันคงของมนุษยมากท่ีสุด คือ ปจจัยดานความม่ันคงทางสังคม รองลงมา คือ ความม่ันคง
ทางการศึกษา นอยท่ีสุด คือ ปจจัยความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และปจจัยความม่ันคงทางเศรษฐกิจมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับปจจัยความม่ันคงทางการศึกษา41

๔๒  
 กองทุนกลุมสัจจะออมทรัพยท่ีประกอบข้ึนนั้น ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย และถือ
เสียงขางมากของมวลสมาชิก โดยมีพระสงฆเปนผูนําของชุมชนมีความชัดเจนในเรื่องการสราง
กิจกรรมกลุมสัจจะออมทรัพยข้ึนมา ชวยใหชาวบานพ่ึงพาตนเองและพ่ึงพากันเองภายในชุมชน       
จะเปนชุมชนดั้งเดิมแตอิทธิพลจากวัฒนธรรมเมืองเขามาในชุมชน สื่อตางๆ รวมท้ังบุคคลตางๆ ท่ีเขา
มาภายในชุมชน ก็เปนสวนหนึ่งท่ีมีอิทธิพลอยางเลี่ยงมิได ชุมชนไดเรียนรูท่ีจะปรับตัวและจัดกิจกรรม

                                                           

 ๓๗สัมภาษณ นายไพศาล งามสม, รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดถนนกะเพรา, ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๓๘สัมภาษณ นางวราภรณ แซซึ้ง, กรรมการกลุมสัจจะออมทรัพยวัดเนินเขาดิน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๓๙สัมภาษณ นางนรินทร เน่ืองจํานงค, กรรมการกลุมสัจจะออมทรัพยวัดไพรสณฑ, ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๐สัมภาษณ นายดนัย สมบูรณ, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดเนินเขาดิน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๑สัมภาษณ นายสุทา งามสม,ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดถนนกะเพรา, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๒สัมภาษณ นายทน จันทรศรี, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดปากแพรก, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๒ 
 

อันเปนท่ีเหมาะสม เพ่ือเสริมสรางการเรียนรูกับชนรุนหลัง เพ่ือชวยกันอนุรักษวัฒนธรรมท่ีดีงามของ
ตน กิจกรรมของกลุมสัจจะออมทรัพยท่ีเปนรูปธรรมตางๆ ถูกจัดข้ึนเพ่ือชวยกันทําโดยใชวัดเปนกลไก
ในการความสามัคคีอยูในชุมชน42

๔๓ 

  การบริหารกองทนสัจจะออมทรัพยนั้น เม่ือครบรอบปของการออมทรัพย กลุมจะแบง
เงินท่ีไดจากดอกเบี้ยเงินกูออกเปนสองสวนเทาๆ กัน สวนหนึ่งปนผลคืนแกสมาชิก อีกสวนหนึ่งจะ
นําไปเปนเงินกองทุนสวัสดิการแกสมาชิก โดยจะชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการมีสวัสดิการ           
เงินสวัสดิการจะใชไปในเรื่องของการรักษาพยาบาลเปนสวนใหญ แตก็มีบางกลุมท่ีมีเงินสวัสดิการมาก
พอ ไดเริ่มนําเงินสวัสดิการไปใชในการพัฒนาชุมชนของตนใหนาอยูมากข้ึน การจัดสวัสดิการเชนนี้ 
เปนปจจัยท่ีทําใหกลุมสัจจะออมทรัพยสามารถดํารงอยูได เพราะถือวา เปนการสรางแรงจูงใจให
สมาชิกไมลาออกจากกลุม รูปแบบการจัดการกับเงินในลักษณะนี้ ทําใหสมาชิกมีความผูกพันตอกลุม
มากข้ึน เพราะสมาชิกตองพ่ึงพากลุมในการท่ีจะกูเงินทุนกองกลางไปใชประกอบอาชีพหรือไปใชใน
การใชจายในชีวิตประจําวัน ในขณะเดียวกันสมาชิกพยายามท่ีจะทํางานกองทุน สวัสดิการใหโตข้ึน
เรื่อยๆ เพ่ือใหกองทุนนี้สามารถดูแลสมาชิกไดมากท่ีสุด43

๔๔ การกอตั้งกลุมไมวาจะเปนชุมชนเมืองหรือ
ชุมชนในชานเมือง ไมมีความแตกตางกัน ซ่ึงข้ึนอยูกับท่ีเวลาและการชักจูงและปลูกจิตสํานึก การตั้ง
กลุมข้ึนมามีความสําคัญอยูท่ีการแนะนํา จูงใจ ใหชาวบานเห็นความสําคัญของปญหาและแนะนําวิธี
แกปญหาใหคนในชุมชนใหตั้งอยูบนฐานของคุณธรรมท่ีชุมชนพึงปฏิบัติได มีความม่ันคงและปลอดภัย
44

๔๕  
  สรุปวา อิทธิพลของแรงจูงใจของกลุมสัจจะออมทรัพย คือ สวัสดิการกองทุน ไดแก      
คารักษาพยาบาล บุคคลท่ีเปนสมาชิกของกองทุนแลว สามารถกูยืมเงินเพ่ือการประกอบสัมมาอาชีพ
โดยใชประวัติในการออมเปนตัวการันตีในการกูยืมเงิน เม่ือมีการเขากลุมแลว กลุมจะชวยในการสราง
แรงจูงใจ กอใหเกิดพลังมหาศาล ใหสมาชิกพัฒนาหรือเจริญเติบโตทางดานจิตใจ การเปลี่ยนทัศนคติ  
การทํางานในรูปของกลุมเปนรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อีกท้ังยังทําใหเกิด
กระบวนการเรียนรูอันเปนการเพ่ิมพลังปญญาและรวมปญญาในการจัดการกับปญหา และริเริ่ม
สรางสรรคกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม เพ่ิมพลังอํานาจการตอรองในทางเศรษฐกิจ และสังคม 
เอ้ือใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนอันเปนเปาหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืน การจัดใหมีสวัสดิการ
นั้นเปนการสรางแรงจูงใจใหสมาชิกไมลาออกจากกลุม รูปแบบการจัดการกับเงินในลักษณะนี้ ทําให
สมาชิกมีความผูกพันตอกลุมมากข้ึน เพราะสมาชิกตองพ่ึงพากลุมในการท่ีจะกูเงินทุนกองกลางไปใช
ประกอบอาชีพหรือไปใชในการใชจายในชีวิตประจําวัน ผูวิจัยไดแจกแจงตารางความถ่ีของขอมูล    
เชิงลึก ดังนี้ 

                                                           

 ๔๓สัมภาษณ นายเมธาวัจน วงศวิศิษฎ, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดไพรสณฑ, ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 

๔๔สัมภาษณ พระครูบวรศีลวัฒน(อํานวย สีลธโร), ประธานท่ีปรึกษากลุมสัจจะออมทรัพยวัดหนอง
กันเกรา,          ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๔๕สัมภาษณ พระปลัดบําเพ็ญ กิตฺติปาโล, ประธานท่ีปรึกษากลุมสัจจะออมทรพัยวัดชางชนศิริราษฎร
บํารุง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๕ ดานการใชอิทธิพลจูงใจ (Influencing)  
 

ขอท่ี ประเด็น/ตัวบงช้ี ความถ่ี คนท่ี 

๑. สวัสดิการเปนแรงจูงใจในการออม ๔ ๑,๘,๑๒,๑๘ 
๒. การสรางแรงจูงใจใหกับสมาชิก ๒ ๑,๑๘, 
๓. ระบอบประชาธิปไตย ๒ ๑๐,๑๖ 
๔. เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ๒ ๕,๑๐ 
๕. ความรูสึกม่ันคงปลอดภัย ๒ ๒,๕ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๕ แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น
เก่ียวกับการใชอิทธิพลจูงใจในการออมทรัพยกับกองทุนสัจจะออมทรัพย ซ่ึงผูวิจัยสามารถอธิบายได
ดวยการจัดลําดับความเหมาะสม จากมากไปหานอย ตามลําดับดังนี้ ลําดับท่ี ๑ สวัสดิการเปน
แรงจูงใจในการออม ลําดับท่ี ๒ การสรางแรงจูงใจใหกับสมาชิก ระบอบประชาธิปไตย เศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง และความรูสึกม่ันคงปลอดภัย 
  ๖. ดานการประสานงาน (Coordinating)  

  ดานการประสานงานกลุมจะมีการประชุมกันทุกเดือน เพ่ือออกเงินกูใหกับสมาชิกและทํา
การเก็บออมจากสมาชิกทุก ๆ คนเปนประจํา เปนการเสริมสรางความสามัคคีพรอมเพียงกัน ท่ีเปน
นามธรรมใหเห็นผลเปนรูปธรรมผานกระบวนการกลุม ดวยการใหสมาชิกทุกคนมีความสามัคคีพรอม
เพียงกันนําเงินมาออมรวมกัน และบริหารจัดการกลุมรวมกัน โดยมีเงินออมเปนเครื่องมือวัดความ
สามัคคี เพราะถาสมาชิกกลุมทุกคนมีความสามัคคีกันผลท่ีปรากฏใหเห็น คือ การเกิดข้ึนของกองทุน
หมุนเวียนในหมูบานท่ีเติบโตข้ึนเปนลําดับ ซ่ึงอํานวยประโยชนใหกับสมาชิกทุกคนท้ังในเรื่องเงินกู 
เพ่ือบรรเทาความเดือนรอน และเงินสวัสดิการไวคอยชวยเหลือสมาชิก เม่ือเวลาเจ็บปวย 45

๔๖  การ
บริหารงานและการดําเนินกิจกรรมของกลุม โดยเฉพาะการทําบัญชี จํานวนเงินหุน จํานวนเงินกู และ
จํานวนเงินท่ีสมาชิกจะตองสงคืนในแตละเดือน ทางกลุมสัจจะออมทรัพย จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมี
การประสานความรวมมือจากกลุมท่ีมีศักยภาพ มีประสบการณในการดําเนินการมาแลว ตลอดถึงการ
บริหารกลุมแบบมีสวนรวม เปนการใหสมาชิกเริ่มตนทําตั้งแตเงินนอยๆ เริ่มตั้งแตการเขียนสมุดบัญชี
หุนเงินฝาก การเขียนใบขอกูการลงบัญชีเงินคงเหลือ เงินท่ีกูไปและจํานวนคาบํารุงท่ีจะตองจาย เพ่ือ
จะไดเพ่ิมทักษะไปดวย ตลอดถึงการสงเสริมหลักประชาธิปไตยใหเกิดในชุมชน โดยใหชาวบานเริ่ม
จากการกอต้ังกลุมข้ึนมาแลว ใหมีการคัดเลือก คณะกรรมการข้ึนมาทํางานในสวนนี้ โดยความ
เห็นชอบของสมาชิกกลุมชวยกันคัดเลือก ประธาน  รองประธาน เหรัญญิก ตอไปซ่ึงถือวาเปน
กระบวนการเรียนรูการทํางานกลุมแบบมีสวนรวม เรียกวา เปนการบริหารกลุมและเปนการตรวจสอบ

                                                           

 ๔๖สัมภาษณ พระครูบวรศีลวัฒน(อํานวย สีลธโร), ประธานท่ีปรึกษากลุมสัจจะออมทรัพยวัดหนอง
กันเกรา,         ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๔ 
 

กันเอง สรางความผูกพันและความสามัคคีกัน 46

๔๗ กลุมสัจจะออมทรัพยมีการสรางเครือขายดวยการ
ประสานความรวมมือระหวางกัน และมีกติการวมกันวา สมาชิกกลุมตองมาสงเงินสัจจะแกกลุมทุก
เดือน โดยมีการกําหนดรวมกันวา กลุมจะเปดทําการทุกวันท่ี ๑ ของเดือน เม่ือถึงวันทําการกลุม 
สมาชิกทุกคนจะรักษาสัจจะ คือ ความจริงใจดวยการมาสงเงินตอกองทุน และรวมทํากิจกรรมของ
กลุม เพราะกลุมมีการบริหารกลุมแบบมีสวนรวม เม่ือสมาชิกทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมขอการมี
สัจจะตอกันและตอกลุม จึงสงผลใหภายในชุมชนมีกองทุนหมุนเวียนข้ึน และกองทุนก็เจริญเติบโต
ตามลําดับ อํานวยประโยชนใหกับสมาชิกกลุมเปนอยางมาก ท้ังในเรื่องบรรเทาความเดือนรอนและ
เงินชวยเหลือในดานสวัสดิการ พระสงฆควรเขาไปเก่ียวของในฐานะท่ีเปนผูรับแรงศรัทธาจากชาวบาน 
อาจแนะนําประชาชนในทองถ่ินใหเห็นลูทางในการพัฒนาดานวัตถุท่ีเหมาะสม หรือเปนผูประสาน
รวมตัวชาวบานในการพัฒนาและอาจใชวัดเปนสถานท่ีรวมกลุมในการทํากิจกรรมของกลุม47

๔๘   
  การประสานงานระหวางกลุมสัจจะออมทรัพยท่ีมีความเขมแข็ง และกลุมสัจจะออมทรัพย
ท่ีจัดต้ังข้ึนใหม ยังไมมีความเขมแข็ง การประสานความรวมมือในการประชุมรวมกัน ทํากิจกรรมกลุม
รวมกัน โดยเฉพาะผูนํากลุม เชน ประธาน รองประธาน เหรัญญิก และเลขานุการ กลาวไดวาเปนการ
เสริมการมีสวนรวมกัน การบริหารกลุมแบบมีสวนรวม เปนการสรางพลังใหเกิดข้ึนกับชุมชนโดยผาน
กิจกรรมกลุมสัจจะออมทรัพย มีการปลูกจิตสํานึกโดยแนะนําและกระตุน เพ่ือสงเสริมใหชาวบานรูคิด 
หาความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนในชุมชนของตนเอง และหาวิธีแกไขท่ีถูกตอง โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษา
เปนผูใหคําแนะนํา 48

๔๙ การใหคําปรึกษาในเรื่องของการออมทรัพย การสงเสริมหลักประชาธิปไตย    
ใหเกิดในชุมชนตลอดจนปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรมของกลุมรวมกัน เปนการ
สรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดข้ึนกับกลุมโดยผานผูนําชุมชน หรือผูนํากลุม ท่ีมีการถายทอดและ
รวมกันคิดพิจารณาตอปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังการใหคําแนะนํา เพ่ือใหเกิดการสรางเครือขาย
ดวยการประสานความรวมมือกับกลุมสัจจะออมทรัพยอ่ืนๆ ในเวลาท่ีกลุมของตนเกิดภาวะวิกฤต
ทางดานการเงิน โดยการมีสวนรวมของพระสงฆ เพราะการท่ีพระสงฆเขาไปเก่ียวของในฐานะให
คําปรึกษานั้น จะกอใหเกิดการประสานความรวมมือไดงาย และมีการดําเนินกิจกรรมอยางโปรงใส 
และจริงใจตอกัน อันนําไปสูการขยายกิจกรรมของกลุมอยางตอเนื่อง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 4 9

๕๐ 
อยางไรก็ตาม การประสานงานเพ่ือการปลูกจิตสํานึกของพระสงฆนั้น เรียกไดวา เปนการแนะนํา 
กระตุน ใหชุมชนเห็นประโยชนของการรวมกลุม เพ่ือสรางความเขมแข็งและสรางพลังตอรองในการ
แกไขปญหาชุมชน เริ่มตั้งแตการพูดคุยถึงปญหาความยากจน การขาดเงินทุน การเปนหนี้ และปญหา
ชุมชนตางๆ เชน ขาดความเอ้ือเฟอตอกันและกันของคนในชุมชน คนชรา เด็ก ปญหายาเสพติด การ
แนะนําใหคําปรึกษาและสงเสริมใหคนในชุมชนรูจริง และสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง โดยการ

                                                           

 ๔๗สัมภาษณ นางนรินทร เน่ืองจํานงค, กรรมการกลุมสัจจะออมทรัพยวัดไพรสณฑ, ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๔๘สัมภาษณ พระปลัดบําเพ็ญ กิตฺติปาโล, ประธานท่ีปรึกษากลุมสัจจะออมทรพัยวัดชางชนศิริราษฎร
บํารุง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 

๔๙สัมภาษณ นายไพศาล งามสม, รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดถนนกะเพรา, ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๐สัมภาษณ นายดนัย สมบูรณ, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดเนินเขาดิน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๕ 
 

รวมกลุมการออมทรัพย การดําเนินกิจกรรมกลุม ท่ีพระสงฆไดสงเสริมคุณธรรม ดวยการผสมผสาน
หลักธรรม การแกไขปญหาเหลานี้ ดวยการนําวัฒนธรรม ความเอ้ือเฟอเขามาสูชุมชน ก็จะเกิดผลได
เร็วโดยเอาเงินมาเปนเครื่องมือ ทําใหเกิดการชวยเหลือกันในสังคม เปนการใหทาน ชวยเหลือผูอ่ืนให
พนทุกข อันจะสงผลตอเศรษฐกิจของชุมชนโดยรวม50

๕๑ 
 สรุปวา กองทุนสัจจะออมทรัพย มีการประชุมกันเปนประจําทุกเดือน เพ่ือทําการเก็บออม
และออกเงินกูใหกับสมาชิก เปนการเสริมสรางความสามัคคีพรอมเพียงกัน โดยมีเงินออมเปนเครื่องมือ
วัดความสามัคคี และเปนการสงเสริมหลักประชาธิปไตยใหเกิดในชุมชน มีกระบวนการเรียนรูการ
ทํางานกลุมแบบมีสวนรวม เรียกวา เปนการบริหารกลุมและเปนการตรวจสอบกันเอง สรางความ
ผูกพันและความสามัคคีกัน ยึดหลักสัจจะตอกัน เพราะจะสงผลใหภายในชุมชนมีกองทุนหมุนเวียน 
และเจริญเติบโตข้ึน อํานวยประโยชนใหกับสมาชิกภายในกลุม ในเรื่องบรรเทาความเดือนรอนและเงิน
ชวยเหลือในดานสวัสดิการ ผูวิจัยไดแจกแจงตารางความถ่ีของขอมูลเชิงลึก ดังนี้ 
ตารางท่ี ๔.๖ ดานการประสานงาน (Coordinating) 
 

ขอท่ี ประเด็น/ตัวบงช้ี ความถ่ี คนท่ี 

๑. การประสานความรวมมือจากกลุม ๕ ๑,๒,๖,๑๐,๑๘ 
๒. การบริหารกลุมแบบมีสวนรวม ๓ ๒,๖,๑๘ 
๓. การสงเสริมหลักประชาธิปไตยใหเกิดในชุมชน ๒ ๑๐,๑๘ 
๔. ความผูกพันและความสามัคคี ๒ ๑,๑๘ 
๕. การสรางเครือขายดวยการประสานความ

รวมมือ 
๒ ๒,๑๐ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๖ แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น
เก่ียวกับการประสานงานในการออมทรัพยกับกองทุนสัจจะออมทรัพย ซ่ึงผูวิจัยสามารถอธิบายไดดวย
การจัดลําดับความเหมาะสม จากมากไปหานอย ตามลําดับดังนี้ ลําดับท่ี ๑ การประสานความรวมมือ
จากกลุม ลําดับท่ี ๒ การบริหารกลุมแบบมีสวนรวม ลําดับท่ี ๓ การสงเสริมหลักประชาธิปไตยใหเกิด
ในชุมชน ความผูกพันและความสามัคคี และการสรางเครือขายดวยการประสานความรวมมือ 
   ๗. ดานการประเมินผลงาน (Evaluating) 
  การประเมินผลงานของกลุมมีการประเมินประจําปทุกป โดยมีพระอาจารยมนัส ขนฺติธมฺ
โม มาเปนผูตรวจสอบบัญชี51

๕๒ ปจจุบันยอดเงินทุนมีอัตราการเติบโตอยูท่ี ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยอดเงิน
สะพัดในแตละเดือน ๑๐๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท หนี้เสียในปจจุบันท่ีกลุมประสบปญหาอยูท่ี 

                                                           

 
๕๑สัมภาษณ นายมานพ งามเสง่ียม, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดหนองกันเกรา, ๑๕ ตุลาคม 

๒๕๕๙. 
 ๕๒สัมภาษณ นายสุทา งามสม, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดถนนกะเพรา, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๖ 
 

๒๐๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ บาท อัตราสวัสดิการ นอนโรงพยาบาล ๒๐ คืน ๆ ละ ๓๐๐ บาท เสียชีวิตได 
๒๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงทุกกลุมก็จะมีการตรวจสอบประเมินผลงานการบริหารงานท่ีผานมาในลักษณะนี้52

๕๓ 
สรางความโปรงใส การตรวจสอบไดและความไววางใจใหเกิดข้ึนกับหนวยงาน 
 การรับฟงการประเมินผลจากภายนอก ชวยใหเกิดการมองตนเองและการเรียนรูชัดเจน 
กวางขวางข้ึน ทําใหมองเห็นลูทางในการปรับปรุงแกไข และแสวงหาความรวมมือในวงกวาง ใชวิธี
เรียนรูโดยกลุมเปนการสะสมขอมูล การระดมสมองการจัดเวทีชาวบาน ความคิดเห็น และนํา
ประสบการณในการปฏิบัติมาแลกเปลี่ยนกันโดยการสรุปบทเรียนดวนวิธีตาง ๆ เชน การระดมสมอง
การจัดเวทีชาวบาน การติดตามประเมินผลตลอดเวลาโดยกลุม เพ่ือนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แกไขการดําเนินงานในปจจุบัน และเพ่ือการวางแผนงานในอนาคต 53

๕๔ สมาชิกเห็นประโยชนของ
กองทุน จึงไดมีการออมเงินทุกเดือน เม่ือมีปญหาก็สามารถกูเงินได โดยคํ้าประกันกันเองดวยคุณธรรม 
ยามจําเปนมีสวัสดิการให สมาชิกมีความพึงพอใจ ภูมิใจท่ีไดชวยใหกลุมมีเงินออม และสมาชิกเปน
เสมือนเครือญาติ ไดพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน มีเพ่ือนบาน มีพระสงฆเปนท่ีพ่ึง     
ท่ีปรึกษากูยืม ไมตองอายใคร เพราะเปนเงินของตนเอง อุนใจเวลาเจ็บไขมีหลักประกัน ลูกหลานไม
ตองเดือดรอน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน54

๕๕ สมาชิกมีความประสงคจะดูแลรักษากลุม เม่ือมีประโยชนเชนนี้ 
จึงม่ันใจวา จะชวยกันดูแลกลุมเพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหาภายในชุมชน และขยายใหเปน
ธนาคารหมูบานตอไปอนาคต อยางไรก็ตาม สมาชิกบางคนยังไมเขาใจแนวคิดและวิธีการของกลุม 
เพราะถูกชักชวนยังไมทันไดศึกษาใหถองแท   จึงยังไมม่ันใจในกลุม เพราะไมคอยเขาใจในระบบ
การเงิน และระบบสวัสดิการ 55

๕๖ หลักการจัดสวัสดิการชุมชน จะตองทําจากสิ่งท่ีเปนจริง ตั้งใจทํา 
ภายใตระเบียบกฎเกณฑและขอบังคับ ตองสอดคลองกับวิถีของแตละพ้ืนท่ี เริ่มจากเล็กไปใหญ ทํา
แบบคอยเปนคอยไป เงินเปนเพียงเครื่องมือไมใชเปาหมาย ใชเงินสรางเง่ือนไข ทําใหคนคิดพ่ึงตนเอง 
ทําความดี ไมใชใชเงินเปนเปาหมาย หรือหาเงินมาแจกจาย ควรใหตามความจําเปนและพอดี ยึดหลัก
ความเสมอภาค ความยุติธรรม และการมีสวนรวม ซ่ึงตองชวยเหลือแบบไมกอใหเกิดการแบงแยกใน
ชุมชน ใชหลักความเสมอภาค ยุติธรรม และการมีสวนรวมของคนในชุมชน มุงเนนคนยากจนและดอย
โอกาส พัฒนากิจกรรมท่ีมีอยูในชุมชนสรางสวัสดิการเพ่ือความม่ันคงในชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย คนในชุ
ชนท่ีเก่ียวของกับการจัดสวัสดิการตองเปนท้ังผูใหอยางมีคุณคา และผูรับอยางมีศักดิ์ศรี ตองทําดวย

                                                           

 ๕๓สัมภาษณ นายสุคนธ มาลีเลิศ, รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดปากแพรก, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๔สัมภาษณ พระครูบวรศีลวัฒน(อํานวย สีลธโร), ประธานท่ีปรึกษากลุมสัจจะออมทรัพยวัดหนอง
กันเกรา,          ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 ๕๕สัมภาษณ นายเมธาวัจน วงศวิศิษฎ, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดไพรสณฑ, ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๖สัมภาษณ นายเสง่ียม โพธ์ิแกว, รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดชางชนศิริราษฎรบํารุง,    ๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๗ 
 

ความรักและอดทน มีการติดตามประเมินผล โดยจะตองมีความศรัทธาเชื่อม่ันวาสามารถสราง
สวัสดิการของตนเองได56

๕๗  
 ผูท่ีไดประโยชนจากสวัสดิการชุมชน ไดแก ทุกคนในชุมชน รวมท้ังคนในสังคมสวนรวม             
โดยผูดอยโอกาสจะไดรับการชวยเหลือใหมีโอกาสมีสวนรวม และสามารถเปนท้ังผูใหและผูรับอยางมี
ศักดิ์ศรี ผูท่ีอยูในภาวะปกติไดรับการปองกัน ชวยเหลือเก้ือกูล มีสวนรวมคิด รวมทํา สวนผูท่ีมีความ
พรอมทางการเงิน จะไดรับความอบอุน น้ําใจไมตรี มีสวนรวมเปนผูใหทุนสนับสนุน อนึ่ง การจัด
สวัสดิการชุมชนเปนการทําคนใหเปนคนดี มีคุณภาพและความสุข ชวยใหคนชวยตนเอง และ
พ่ึงตนเองได ชวยใหคนรูจักแบงปนและชวยเหลือผูอ่ืนบาง ทําใหคนรับผิดชอบรวมกันตอความ
เดือดรอนของผูอ่ืน ทําใหคนมีความรับผิดชอบรวมกันตอความเดือดรอนของชุมชน สรางกิจกรรมหรือ
บริการสวัสดิการ อันจะเปนหลักประกันความสุขของชาวชุมชนตั้งแตเกิดจนถึงตาย57

๕๘ คณะกรรมการ
กลุมสัจจะออมทรัพย จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการประเมินผลการพัฒนากลุม
สัจจะออมทรัพย ดานโครงสรางและกระบวนการทํางาน มีตัวชี้วัด มีคณะกรรมการมาจากการเลือกตั้ง
โดยสมาชิก มีการกําหนดบทบาทหนาท่ีชัดเจนและปฏิบัติตามบทบาทของของตน ตั้งแตการวางแผน 
การตัดสินใจ การดําเนินงาน การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล รวมท้ังการรับ
ผลประโยชนรวมกัน และคณะกรรมการมีการประชุมเปนประจําทุกเดือน และมีการจัดบันทึกรายงาน
การประชุม58

๕๙ เพ่ือเปนการติดตามและประเมินผลงาน ถาหากการติดตามงานและประเมินผลงานขาด
การมีสวนรวมแลว ยอมจะไมทราบดวยตนเองวางานท่ีทําไปนั้นไดรับผลดีไดรับประโยชนหรือไมอยาง
ใด การดําเนินกิจกรรมอยางเดียวกันในโอกาสตอไป จึงอาจจะประสบความยากลําบาก เพราะขาด
ความชัดเจนในการบริหารงานกองทุน 59

๖๐ การดําเนินงานเครือขายและปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการ
ดําเนินงานเครือขายกลุมสัจจะออมทรัพย มีการประเมินผลกิจกรรมของกลุม และการมีสวนรวมใน
การประเมินผลเพ่ือพัฒนา และรวมจัดทําระเบียบกฎเกณฑและขอบังคับของกลุมสัจจะออมทรัพย   
ซ่ึงเปนประเด็นท่ีสมาชิกและคณะกรรมการใหความสําคัญมากท่ีสุด60

๖๑ 
 สรุปวา การประเมินผลงานของกลุมมีการประเมินประจําปทุกป ดวยการตรวจสอบบัญชี 
ยอดเงินทุนท่ีเปนปจจุบัน หนี้เสีย อัตราสวัสดิการ และอัตราการเจริญเติบโต มีการระดมสมองการจัด
เวทีชาวบาน การติดตามประเมินผลตลอดเวลา เพ่ือนําผลการประเมินไปปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน
ในปจจุบัน และเพ่ือการวางแผนงานในอนาคต หลักการจัดสวัสดิการชุมชน เริ่มทําจากสิ่งท่ีเปนจริง 
ดวยความตั้งใจ สอดคลองกับวิถีของแตละพ้ืนท่ี เริ่มจากเล็กไปใหญ ทําแบบคอยเปนคอยไปมีการ

                                                           

 ๕๗สัมภาษณ นางสาวธาราทิพย แกวบัวขาว, เลขานุการกลุมสัจจะออมทรัพยวัดถนนกะเพรา,       
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๕๘สัมภาษณ นางนรินทร เน่ืองจํานงค, กรรมการกลุมสัจจะออมทรัพยวัดไพรสณฑ, ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๕๙สัมภาษณ พระปลัดบําเพ็ญ กิตฺติปาโล, ประธานท่ีปรึกษากลุมสัจจะออมทรพัยวัดชางชนศิริราษฎร
บํารุง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๐สัมภาษณ นายสุคนธ มาลีเลิศ, รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดปากแพรก, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๖๑สัมภาษณ นายดนัย สมบูรณ, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดเนินเขาดิน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๔๘ 
 

ชวยเหลือแบบไมกอใหเกิดการแบงแยกในชุมชน ใชหลักความเสมอภาค ยุติธรรม และการมีสวนรวม 
มุงเนนคนยากจนและดอยโอกาส พัฒนากิจกรรมท่ีมีอยูในชุมชนสรางสวัสดิการเพ่ือความม่ันคงในชีวิต
ตั้งแตเกิดจนตาย คณะกรรมการกลุมสัจจะออมทรัพย จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนว
ทางการประเมินผลการพัฒนากลุมสัจจะออมทรัพย ดานโครงสรางและกระบวนการทํางาน มีตัวชี้วัด 
มีคณะกรรมการมาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิก มีการกําหนดบทบาทหนาท่ีชัดเจนและปฏิบัติตาม
บทบาทของของตน ตั้งแตการวางแผน การตัดสินใจ การดําเนินงาน การบริหารจัดการ การติดตาม
และประเมินผล รวมท้ังการรับผลประโยชนรวมกัน ผูวิจัยไดแจกแจงตารางความถ่ีของขอมูลเชิงลึก 
ดังนี้ 
ตารางท่ี ๔.๗ ดานการประเมินผลงาน (Evaluating) 
 

ขอท่ี ประเด็น/ตัวบงช้ี ความถ่ี คนท่ี 

๑. การติดตามและประเมินผลรวมท้ังการรับ
ผลประโยชน 

๕ ๑,๒,๕,๑๐,๑๔, 

๒. ระบบสวัสดิการ ๓ ๗,๙,๑๘, 
๓. การระดมสมองการจัดเวทีชาวบาน ๒ ๑,๒, 
๔. หลักความเสมอภาค ยุติธรรม และการมีสวน

รวม 
๒ ๗,๑๘ 

๕. ระเบียบกฎเกณฑและขอบังคับของกลุมสัจจะ
ออมทรัพย 

๒ ๗,๑๐, 

 
 จากตารางท่ี ๔.๗ แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น
เก่ียวกับการประเมินผลงานในการออมทรัพยกับกองทุนสัจจะออมทรัพย ซ่ึงผูวิจัยสามารถอธิบายได
ดวยการจัดลําดับความเหมาะสม จากมากไปหานอย ตามลําดับดังนี้ ลําดับท่ี ๑ การติดตามและ
ประเมินผลรวมท้ังการรับผลประโยชน ลําดับท่ี ๒ ระบบสวัสดิการ ลําดับท่ี ๓ การระดมสมองการจัด
เวทีชาวบาน หลักความเสมอภาค ยุติธรรม และการมีสวนรวม และระเบียบกฎเกณฑและขอบังคับ
ของกลุมสัจจะออมทรัพย 



๑๔๙ 
 

จากการท่ีผูวิจัยไดสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) บุคคลสําคัญซ่ึงมีบทบาทท่ี
เก่ียวของกับกองทุนสัจจะออมทรัพย ในจังหวัดระยอง ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ขอท่ี ๑ เพ่ือ
ศึกษาการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัด
ระยอง เก่ียวกับทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน โดยผูวิจัยนําเอาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยการบริหาร (Theory of Administration) ของ 
เกรก ท่ีไดจัดกระบวนการบริหาร เพ่ือใหมีข้ันตอนท่ีชัดเจนข้ึนตามปจจัยกระบวนการบริหาร ๗ 
ประการ เรียงลําดับและหมุนเวียนเปนขั้นตอน กลาวคือ ๑. ดานการตัดสินใจ (Decision) ๒. ดาน
การวางแผน (Planning) ๓. ดานการจัดองคการ (Organizing) ๔. ดานการสื่อสาร (Communicating) 
๕. ดานการใชอิทธิพลจูงใจ (Influencing) ๖. ดานการประสานงาน (Coordinating) ๗. ดานการ
ประเมินผลงาน (Evaluating) ซ่ึงผูวิจัยสามารถนําผลการวิจัยท่ีคนพบแตละดานมาสังเคราะหไดดัง
แผนภาพท่ี ๔.๑ ดังนี้ 

 
แผนภาพท่ี ๔.๑ การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยตามทฤษฎีการบริหารจัดการของเกรก 
 

ตอนที่ ๒  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ขอที่ ๒ เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน       
ในจังหวัดระยอง เปนอยางไร 

 ประเด็นคําถามท่ี ๒ คําถามเก่ียวกับความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนของกลุมสัจจะออม
ทรัพย ในจังหวัดระยอง โดยผูวิจัยจะตั้งคําถามเก่ียวกับความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ของกองทุน
สัจจะออมทรัพย ในจงัหวัดระยอง วาเปนอยางไร มี ๕ ประการ ประกอบดวย 
 

การบริหาร
จัดการกองทุน

สัจจะออมทรัพย
ตามหลักทฤษฎี

ของเกรก

การตัดสินใจ          
มีความเช่ือม่ัน       

มีความผูกพัน ความ
สามัคคี และความ

ไววางใจ
การวางแผน            
มกีารกําหนด 

นโยบาย โครงสราง
การบริหาร 

วัตถุประสงค และ        
วิธีดําเนินงาน

การจัดองคการ       
มีการคัดเลือก
คณะกรรมการ        

มีกระบวนการเรียนรู
แบบมีสวนรวม

การส่ือสาร            
มีการส่ือสาร 

แลกเปล่ียนองค
ความรูระหวางกลุม

การใชอิทธิพลจูงใจ    
มีระบบสวัสดิการ

กองทุน มีการ
เสริมสรางความ

เขมแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน

การประสานงาน     
มีการประชุมกันเปน

ประจําทุกเดือน         
มีการเสริมสรางความ

สามัคคี และหลัก
ประชาธิปไตย

การประเมินผลงาน 
มีการตรวจสอบ
บัญชี และมีการ
ระดมสมองเวที

ชาวบาน



๑๕๐ 
 

๑. การสงเสริมการขยายตัวของเครือขายชุมชน  
 จาการวิจัย พบวา ในการสงเสริมการขยายตัวของเครือขายชุมชน มีการเสริมสรางเศรษฐกิจ
ชุมชน การรับคนในชุมชนเขาเปนสมาชิก และการใหคนในชุมชนเขาถึงแหลงเงินทุนท่ีมีดอกเบี้ยนอย 
ซ่ึงดอกเบี้ยของเงินกูนั้นก็กลับมาเปนสวัสดิการของสมาชิกภายในกลุมคนในชุมชน สามารถนําเงินกูไป
ลงทุนในสาขาอาชีพของตนเองไดอยางรวดเร็ว61

๖๒ เพ่ือเปนการเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน คือ คนท่ีขาด
งบประมาณในการประกอบอาชีพสามารถมากูยืมจากกลุมไดงายในอัตราดอกเบี้ยท่ีถูกกวาของ
ธนาคาร 62

๖๓ ซ่ึงในการกูนั้น จะตองมีหลักคํ้าประกันทางการเงินใหกับคนในชุมชน ถาคนในชุมชน
ตองการเงินหมุนเวียนในการประกอบสัมมาอาชีพ จะหยิบยืมใครในชุมชนสิ่งแรกคนในชุมชนจะถาม
กอนวาไดเขากลุมหรือเปลา ทําไมกูยืมเงินในกลุมแทนการใหคนในชุมชนเขาถึงแหลงเงินทุนท่ีมี
ดอกเบี้ยนอย และดอกเบี้ยของเงินกูนั้นก็กลับมาเปนสวัสดิการของสมาชิกภายในกลุม 63

๖๔ อยางไรก็
ตาม พระสงฆมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมคุณธรรมใหแกมวลสมาชิก และใหคําแนะนําตอผูบริหาร
เพ่ือตองการพัฒนาศักยภาพของผูนํากลุม ใหมีความเสียสละเพ่ือสวนรวม ตลอดจนเปนการสรางภาวะ
ผูนําใหเกิดข้ึนกับการดําเนินกิจกรรมกลุมสัจจะออมทรัพย การใหคําแนะนําดังกลาวยังเปนการสราง
กระบวนการเรียนรูใหเกิดข้ึนกับกลุมโดยผานผูนํากลุม และผูนําไดนําคําแนะนําท่ีไดจากพระสงฆไป
ถายทอดและรวมกันคิดพิจารณา รวมท้ังการใหคําแนะนําเพ่ือใหเกิดการสรางเครือขายดวยการ
ประสานความรวมมือกับกลุมสัจจะออมทรัพยอ่ืนๆ ในเวลาท่ีกลุมของตนเกิดภาวะวิกฤตทางดาน
การเงิน การท่ีพระสงฆเขาไปเก่ียวของในฐานะใหคําปรึกษากอใหเกิดการประสานความรวมมือไดงาย 
และมีการดําเนินกิจกรรมอยางโปรงใส และจริงใจตอกัน นับวาการใหคําปรึกษาของพระสงฆกอใหเกิด
การสรางเครือขายกลุมสัจจะออมทรัพยอันนําไปสูการขยายกิจกรรมของกลุมอยางตอเนื่อง และเปน
การเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็งไดในท่ีสุด64

๖๕ 
 การเพ่ิมจํานวนของสมาชิก การขยายเครือขายสรางความสัมพันธกับกลุมสจัจะออมทรัพย 
จะมีรูปแบบการรวมกลุมกันท่ีวัด กลุมเดียวบาง รวมกับกลุมอ่ืนบาง และจังหวัดใกลเคียงโดยพระสงฆ
จะใหคําปรึกษาและการสงเสริมคุณธรรม กลาวคือ จากวันแรกท่ีกอตั้งใหกลุมดําเนินกิจกรรมสัจจะ
ออมทรัพย พระสงฆจะตองคอยเปนพ่ีเลี้ยงเพ่ือใหคําแนะนําในเรื่องการทําบัญชี ข้ันตอนและ
กระบวนการดําเนินกิจกรรมตางๆ  ท่ีเก่ียวของกับกลุม อยางนอย ๑ เดือนแรก จะตองเปนท่ีปรึกษา
ใหตลอดเวลา การดําเนินกิจกรรมหลักๆ ของกลุม เชน การออมทรัพย การปลอยกู การจัดสวัสดิการ
ชุมชน ถือเปนกลไกสรางความผูกพันของสมาชิกกลุมโดยมีพระสงฆเปนผูเชื่อมโยง ท้ังดานการพัฒนา
ในรูปของการสรางทุนชุมชนและท้ังดานจิตใจ คือ การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนกฎเกณฑ

                                                           

 ๖๒สัมภาษณ นางนรินทร เน่ืองจํานงค, กรรมการกลุมสัจจะออมทรัพยวัดไพรสณฑ, ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๖๓สัมภาษณ นายเมธาวัจน วงศวิศิษฎ, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดไพรสณฑ, ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๖๔สัมภาษณ นายสุคนธ มาลีเลิศ, รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดปากแพรก, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๖๕สัมภาษณ นายมานพ งามเสง่ียม, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดหนองกันเกรา, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 



๑๕๑ 
 

ขอบังคับ65

๖๖ การดําเนินกิจกรรมกลุมสัจจะออมทรัพยนั้น สงผลใหสังคมภายในชุมชน มีความจริงใจตอ
กันดวยการมาสงเงินสัจจะและรวมทํากิจกรรมของกลุม เม่ือสมาชิกทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมขอการ
มีสัจจะตอกัน จึงสงผลใหภายในชุมชนมีกองทุนหมุนเวียนข้ึนและกองทุนก็เจริญเติบโตตลอดเวลาอัน
เกิดจากการรวมแรงรวมใจกันเสียสละท้ังเวลาและเงิน สมาชิกทุกคนมีจิตคิดจะชวยเหลือเพ่ือนสมาชิก
ท่ีเดือนรอนใหพนจากความเดือดรอน มีความเสียสละเพ่ือสวนรวมรวมกัน เพ่ือความเจริญของกลุม
หรือหมูบานชุมชน เพราะสมาชิกกลุมจะไดทราบความเปนไปของกลุม รูวากลุมมีเงินเทาไร ใครขาดสง
บาง แลวทางกลุมไดจายสวัสดิการชวยเหลือใครไปบาง และสมาชิกจะไดเสนอความคิดเห็น              
มีกระบวนการเรียนรูโดยรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหา เพ่ือพัฒนากลุมอยูรวมกันอยางสงบสุข 6 6

๖๗ 
เม่ือตั้งกลุมไดสําเร็จก็จะประชุมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุมข้ึนมาหนึ่งชุดมีประธาน รอง
ประธาน เหรัญญิก และเลขานุการ กรรมการรับเงินออม กรรมการจายเงินกู กรรมการรับเงินกูสงคืน 
และกรรมการกองทุนสวัสดิการ ซ่ึงจะทํางานกันแบบเครือญาติ แบบพ่ีนองกัน ไมมีกฎเกณฑท่ีตายตัว
แนนอนมากนักมักจะยืดหยุนตามความเหมาะสม คณะกรรมการก็ทํางานแบบเสียสละจริง ๆ ไมมี
ผลประโยชนตอบแทน จึงจัดสรรเงินจากสวัสดิการเปนคาตอบแทนบางพอไดคาน้ํามันรถมาทํางาน 
ตอมากลุมสัจจะสะออมทรัพย ไดขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยคําแนะนําของกลุมของพระอาจารยมนัส 
ขนฺติธมฺโม จึงเกิดกระบวนการเรียนรูโดยรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหา และมีหลักวิธีการทํางานท่ี
เปนแนวเดียวกัน โดยยึดหลักคุณธรรม และความเสียสละเพ่ือสวนรวม 67

๖๘ เครือขายผูนํากลุมท่ีมี
พระสงฆยุคใหม ใสใจสังคม สามารถดึงดูดสมาชิกในอําเภอตาง ๆ ท่ัวท้ังจังหวัดมาเขากลุมเพ่ือออม
ทรัพย ออมบุญเก้ือหนุนผูทุกขยาก และมีเงินหมุนเวียนเปนจํานวนมาก โดยในปจจุบันมีการรวมกลุม
ของผูสูงอายุเปนเครือขาย มีการจัดสรรเงินจากสวัสดิการเปนคาตอบแทน เพ่ือใหสวัสดิการสัจจะออม
ทรัพยใหกวางขวาง ครอบคลุมยิ่งข้ึน68

๖๙ 
 การรวมกลุม ขยายงาน และขยายกลุม ในการรวมกลุมใชหลัก ๒ ประการควบคูกัน คือ 
ใชสัจจะเปนทรัพยภายใน คูกับเงินท่ีใช เปนสื่อแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจเปนทรัพยภายนอก การ
ระดมพลังใหเกิดกองทุน เปนเสมือนการลงแขกทางการเงิน การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม          
จะเปนไปทุกข้ันตอนดวยความสมัครใจหากม่ันใจและมีคุณสมบัติกรอกใบสมัครเปนสมาชิก การรับ
สมัครนี้ จะมีเพียงปละครั้ง สมาชิกมีสวนรวมครั้งแรกโดยการจายคาหุนประจําเดือน เดือนละไมนอย
กวา ๑๐ บาท แตไมเกิน ๑๐๐ บาท นับเปนการมีสวนรวมสรางความม่ันใจและรวมจายเงิน ถัดไปก็
คือ การมีสวนรวมในการประชุมคัดเลือกกรรมการ แลวจึงรวมกันสวดมนตใหคําปฏิญาณและสาบาน
ตนวาจะซ่ือสัตย จากนั้น ก็มีสวนรวมในฐานะสมาชิกอยางตอเนื่อง เชน มาสงเงินประจําเดือน มารวม

                                                           

 ๖๖สัมภาษณ พระครูบวรศีลวัฒน(อํานวย สีลธโร), ประธานท่ีปรึกษากลุมสัจจะออมทรัพยวัดหนอง
กันเกรา,         ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๖๗สัมภาษณ นายเสง่ียม โพธ์ิแกว, รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดชางชนศิริราษฎรบํารุง,    ๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 ๖๘สัมภาษณ นายไพศาล งามสม, รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดถนนกะเพรา, ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๖๙สัมภาษณ นางสาวธาราทิพย แกวบัวขาว, เลขานุการกลุมสัจจะออมทรัพยวัดถนนกะเพรา,       
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๒ 
 

แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นรวมตัดสินใจกําหนดกฎเกณฑของกลุม รวมติดตามสมาชิกกูเงินใหมาผอนใช
หนี้ตามงวดเวลา และมารวมประชุมใหญประจําป ซ่ึงผูใหญในครอบครัวเปนสมาชิกจะตองเขารวม
อยางนอย ๑ คน ถาไมมีใครมาเลย ถือวาครอบครัวนั้นไมประสงคจะเปนสมาชิกอีกตอไปโดยไมมีของ
อางใด ๆ อยางไรก็ตาม กลุมสัจจะสะสมทรัพย พยายามจํากัดขนาดของกลุม โดยคัดเฉพาะสมาชิกท่ีมี
คุณภาพ เพ่ือไมใหขนาดของกลุมใหญเกินกวาความสามารถจะดูแล ตรวจสอบกันเองไดอยางท่ัวถึง 
และเพ่ือใหสมาชิกทุกรุนมีสิทธิ์ไดรับประโยชนเทาทันกันในเวลาใกลเคียง โดยการเปดรับปละครั้ง 
และปดรับเม่ือครบ ๔ ป (ยกเวนมติของกลุม เห็นสมควรใหรับเพ่ิม) การขยายงานของกลุมยอยในแต
ละหมูบาน เปนไปตามความตองการของสมาชิก และความสามารถของทรัพยากรของแตละแหง69

๗๐   
 สรุปวา พระสงฆจะใหคําแนะนําตอผูบริหารเพ่ือตองการพัฒนาศักยภาพของผูนํากลุม 
ตลอดจนเปนการสรางภาวะผูนําใหเกิดข้ึนกับการดําเนินกิจกรรมกลุมสัจจะออมทรัพย เปนการสราง
กระบวนการเรียนรูใหเกิดข้ึนกับกลุมโดยผานผูนํากลุม เพ่ือใหเกิดการสรางเครือขายดวยการประสาน
ความรวมมือกับกลุมสัจจะออมทรัพยอ่ืนๆ ในเวลาท่ีกลุมของตนเกิดภาวะวิกฤตทางดานการเงิน การท่ี
พระสงฆเขาไปเก่ียวของในฐานะใหคําปรึกษากอใหเกิดการประสานความรวมมือไดงาย และมีการ
ดําเนินกิจกรรมอยางโปรงใส และจริงใจตอกัน นับวาการใหคําปรึกษาของพระสงฆกอใหเกิดการสราง
เครือขายกลุมสัจจะออมทรัพยอันนําไปสูการขยายกิจกรรมของกลุมอยางตอเนื่อง การดําเนินกิจกรรม
กลุมสัจจะออมทรัพยนั้น สงผลใหสังคมภายในชุมชน มีความจริงใจตอกันดวยการมาสงเงินสัจจะและ
รวมทํากิจกรรมของกลุม เม่ือสมาชิกทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมขอการมีสัจจะตอกัน จึงสงผลให
ภายในชุมชนมีกองทุนหมุนเวียนข้ึนและกองทุนก็เจริญเติบโตตลอดเวลาอันเกิดจากการรวมแรงรวมใจ
กันเสียสละท้ังเวลาและเงิน สมาชิกทุกคนมีจิตคิดจะชวยเหลือเพ่ือนสมาชิกท่ีเดือนรอนใหพนจาก
ความเดือดรอน มีความเสียสละเพ่ือสวนรวมรวมกัน เพ่ือความเจริญของกลุมหรือหมูบานชุมชน ผูวิจัย
ไดแจกแจงตารางความถ่ีของขอมูลเชิงลึก ดังนี้ 
ตารางท่ี ๔.๘ การสงเสริมการขยายตัวของเครือขายชุมชน  
 

ขอท่ี ประเด็น/ตัวบงช้ี ความถ่ี คนท่ี 

๑. การเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน ๓ ๑,๓,๑๔,๑๘ 
๒. กระบวนการเรียนรูโดยรวมคิด รวมทํา  

รวมแกไขปญหา 
๓ ๒,๖,๙ 

๓. การขยายกิจกรรมของกลุม ๓ ๒,๓,๙ 
๔. การสงเสริมคุณธรรม ๓ ๑,๓,๖ 
๕. มีความเสียสละเพ่ือสวนรวม ๒ ๓,๗ 
๖. จัดสรรเงินจากสวัสดิการเปนคาตอบแทน ๒ ๖,๗, 

 

                                                           

 ๗๐สัมภาษณ พระปลัดบําเพ็ญ กิตฺติปาโล, ประธานท่ีปรึกษากลุมสัจจะออมทรพัยวัดชางชนศิริราษฎร
บํารุง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙.  



๑๕๓ 
 

 จากตารางท่ี ๔.๘ แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น
เก่ียวกับการสงเสริมการขยายตัวของเครือขายชุมชน ในการออมทรัพยกับกองทุนสัจจะออมทรัพย  
ซ่ึงผูวิจัยสามารถอธิบายไดดวยการจัดลําดับความเหมาะสม จากมากไปหานอย ตามลําดับดังนี้ ลําดับ
ท่ี ๑ การเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชน ลําดับท่ี ๒ กระบวนการเรียนรูโดยรวมคิด รวมทํา รวมแกไข
ปญหา ลําดับท่ี ๓ การขยายกิจกรรมของกลุม และการสงเสริมคุณธรรม ลําดับท่ี ๔ มีความเสียสละ
เพ่ือสวนรวม และจัดสรรเงินจากสวัสดิการเปนคาตอบแทน 

๑. การสงเสริมศูนยวิชาการเบ็ดเสร็จ  
  จาการวิจัย พบวา การสงเสริมและใหความรูเรื่องการออม คุณประโยชนของการออม 
ประโยชนของกลุมสัจจะออมทรัพยวากลุมสัจจะออมทรัพยมีประโยชนอยางไร สรางความเปนอยูใหท่ี
ดีใหกับชุมชนไดอยางไร เพราะดอกเบี้ยจากการกูยืมเงินของกลุมจะกลับมาเปนสวัสดิการใหกับ
สมาชิกทุกคนภายในกลุม ไมวาจะเปนในเรื่องของการรักษาพยาบาล เรื่องของการเสียชีวิต เรื่องของ
เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ไมเหมือนกับดอกเบี้ยของธนาคารดอกเบี้ยของธนาคารในการ
กูยืมนั้นเราจะไมไดคืนธนาคารเทานั้นท่ีได แตดอกเบี้ยของกลุมสัจจะออมทรัพยนั้นจะกลับคืนใหกับ
สมาชิกทุกคนในรูปแบบของสวัสดิการ เปนการพัฒนาอาชีพและธุรกิจชุมชน 70

๗๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
เพ่ือใหกาวทันตอกระแสโลกาภิวัตน เศรษฐกิจพอเพียง หรือความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควรตอการมี
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้ตองอาศัยความรอบรู ความ
รอบคอบ และระมัดระวัง อยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนการดําเนินการทุก
ข้ันตอนและขณะเดียวกันจะตองเสริมพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ นัก
ทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีจิตสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูท่ี
เหมาะสม ดําเนินชีวิตอยูดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุล
พรอมตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วกวางขวางท้ังทางวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจาก
โลกภายนอกไดเปนอยางดี 71

๗๒ ความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของอยางรอบดานความ
รอบคอบ ท่ีจะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความ
ระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะตองเสริมสราง ประกอบดวยมีความตระหนักใน
คุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต และมีความอดทน มีความเพียรใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต72

๗๓ 
  กลุมสัจจะออมทรัพยมีความสําคัญตอคุณภาพชีวิต และมีอิทธิพลตอชีวิตความเปนอยูของ
คนอยางมากมาย กลาวคือ ชีวิตคนหนีไมพนกลุมตั้งแตแรกเกิดจนตาย กลุมเปนสถาบันท่ีสนับสนุน
การเรียนรู การคิด การแกปญหา ฝกและกําหนดบุคลิกภาพของบุคคล กลุมเปนเครื่องสะทอนให
บุคคลรูจักตนเองไดดีข้ึน กลุมชวยในการสรางแรงจูงใจใหบุคคลไดดี ทําใหเกิดเศรษฐกิจพอเพียง กลุม
สามารถท่ีจะกอใหเกิดพลังมหาศาลไดท้ังดีและเสีย กลุมชวยใหคนพัฒนาหรือเจริญเติบโตทางดาน

                                                           

 ๗๑สัมภาษณ นางสาวธาราทิพย แกวบัวขาว, เลขานุการกลุมสัจจะออมทรัพยวัดถนนกะเพรา,        
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๗๒สัมภาษณ พระปลัดบําเพ็ญ กิตฺติปาโล, ประธานท่ีปรึกษากลุมสัจจะออมทรพัยวัดชางชนศิริราษฎร
บํารุง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๗๓สัมภาษณ นายดนัย สมบูรณ, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดเนินเขาดิน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๔ 
 

จิตใจ การเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลเกิดข้ึนในกลุมไดงายกวา ในแตละบุคคลคนเรามักจะมีความคิด
มากข้ึน และมีเหตุผลดีข้ึนเม่ืออยูรวมกันเปนกลุม การทํางานในรูปกลุมเปนรากฐานของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย กลุมเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ถือเปนเครื่องมือตอสูกับสถานการณ
ตาง ๆ อีกท้ังยังทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูอันเปนการเพ่ิมพลังปญญาและรวมปญญาในการจัดการ
กับปญหา73

๗๔  
 กลุมสัจจะสะออมทรัพยเปนการพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต โดยมีจุดเริ่มตนท่ีภาค
ตะวันออก มีพระสงฆเปนผูริเริ่มศึกษาและพัฒนาโดยการนําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกตใช
ในการพัฒนาคน พัฒนาชุมชน ใหเขมแข็งยั่งยืน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต 
คือ พัฒนาคนใหมีความม่ันคงในชีวิตตั้งแตแรกเกิดจนถึงตาย มีการรวมกลุมของคนในชุมชน เพ่ือรวม
คิด รวมทํา โดยมีสัจจะวาจา เปนกฎ กติกา และใชชื่อวา กลุมสัจจะออมทรัพย เพ่ือพัฒนาคุณธรรม
ครบวงจรชีวิต เปนการยกระดับคุณภาพทางจิตใจดวยการหลอหลอมจิตใจของสมาชิก โดยอาศัย
หลักธรรมในการดํารงชีวิต และหลักธรรมในการอยูรวมกัน โดยผานกิจกรรมตามขนบประเพณีของ
สังคมชนบทไทย กลุมสัจจะออมทรัพย เรียกไดวา เปนการสรางคน สรางเงิน สรางงาน เปนฐานสู
ชุมชน การขยายงานของกลุมสัจจะออมทรัพยดําเนินไปอยางรวดเร็ว จากการระดมทุนเพ่ือใหสมาชิก
กูยืมเพ่ือแกปญหาสวนตัว สูการพัฒนาอาชีพและธุรกิจชุมชนในรูปแบบตาง ๆ ตามลักษณะพ้ืนท่ีของ
ชุมชน74

๗๕ โดยมีการปฏิบัติตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง อีกท้ังยังเผยแพรความรูความเขาใจ
ในหลักการบริหารของกลุมสัจจะออมทรัพย ความรูความเขาใจในกองทุนสวัสดิการ รับฟงปญหา 
ความคิดเห็นของชาวบานดวยความเปนกลาง สมาชิกมีสิทธิเทาเทียมกัน เขาเปนสมาชิกไดต้ังแตแรก
เกิด สงเสริมใหสมาชิกเขาใกลธรรมะโดยใชวัดเปนสํานักงาน จัดกิจกรรมของกลุม เพ่ือใหสมาชิกรูจัก
เชื่อมโยงความคิดบริหารจัดการกลุม สรางระบบความสัมพันธในชุมชน ฟนฟูระบบเครือญาติ เพ่ือน
บาน สามารถบอกสอนกันเองไดเหมือนระบบสังคมในอดีต การดูแลซ่ึงกันและกันของคนในชุมชน 
ท้ังนี้เพ่ือพัฒนาใหสมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความม่ันคงในชีวิตอยางยั่งยืน 75

๗๖ สงเสริมการพัฒนา
อาชีพของสมาชิกใหครบวงจร จนทําใหไปสูอาชีพหลักโดยฝกฝนใหสมาชิกใหรูจักอดออม การวางแผน
การใชจายเงินของตนเอง ปลูกฝงฝกนิสัยใหเกิดการพ่ึงตนเอง และเงินกูของกลุมอยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ 76

๗๗ นอกจากนี้ กลุมสัจจะออมทรัพยเพ่ือการสงเสริมศูนยวิชาการเบ็ดเสร็จ หรือครบ
วงจรชีวิตยังมีการพัฒนาคนโดยปลูกฝงฝกนิสัยใหเกิดการพ่ึงตนเอง มีความสามัคคี เสียสละ เห็นแก
ประโยชนสวนรวมไมเห็นแกตัว มีวินัยในตนเองมุงม่ันในการทํางานใหสําเร็จ ใหขยันหม่ันเพียร 
ซ่ือสัตย ประหยัด และอดทน ใหรูจักคิด วิจารณ และตัดสินใจอยางมีเหตุผล ใหมีขันติธรรมตอคํา
วิจารณ รูถึงความแตกตางระหวางบุคคลหรือหมูเหลา ใหมีน้ําใจเปนนักกีฬา รูจักยกยองผูอ่ืน ให

                                                           

 ๗๔สัมภาษณ พระครูบวรศีลวัฒน(อํานวย สีลธโร), ประธานท่ีปรึกษากลุมสัจจะออมทรัพยวัดหนอง
กันเกรา,          ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๗๕สัมภาษณ นายสุทา งามสม, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดถนนกะเพรา, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๗๖สัมภาษณ นางวราภรณ แซซึ้ง, กรรมการกลุมสัจจะออมทรัพยวัดเนินเขาดิน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๗๗สัมภาษณ นายยงยุทธ กะหมายสม, รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดหนองกันเกรา,           
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๕๕ 
 

ทํางานรวมกับผูอ่ืนได โดยรูจักการเปนผูให ผูรับ ผูนําและผูตามท่ีดี 77

๗๘ และท่ีสําคัญเปนการสรางวินัย
ทางการออมใหชุมชน เพราะเห็นแลววา คนท่ีมีหนี้มีสินเพราะไมรูจักเก็บ เดือดรอนไปกูเงินขางนอก
รอยละ ๕-๑๐ บาท เสียบานเสียท่ีดินไมใชนอยดอกผลท่ีไดจากการปลอยกู นําไปจัดสวัสดิการชุมชน
อยางตอเนื่องครอบคลุมตั้งแตเกิดจนตาย และเพ่ิมระดับความชวยเหลือตามการเติบโตของกองทุน 
เปนการสรางคน สรางเงิน สรางงาน78

๗๙  
 สรุปวา การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือใหกาวทันตอกระแสโลกาภิวัตนนั้น ยึดหลักความพอเพียง 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควรตอ
การมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้ตองอาศัยความรอบรู 
ความรอบคอบ และระมัดระวัง อยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนการดําเนินการ
ทุกข้ันตอนและขณะเดียวกันจะตองเสริมพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ ใหมีจิตสํานึกในคุณธรรม ความ
ซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตอยูดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา 
และความรอบคอบ เพ่ือใหสมดุลพรอมตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วกวางขวางท้ังทางวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดลอม กลุมสัจจะสะออมทรัพยเปนการพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต โดยมีจุดเริ่มตนท่ีภาค
ตะวันออก มีพระสงฆเปนผูริเริ่มศึกษาและพัฒนาโดยการนําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกตใช
ในการพัฒนาคน พัฒนาชุมชน ใหเขมแข็งยั่งยืน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต 
คือ พัฒนาคนใหมีความม่ันคงในชีวิตตัง้แตแรกเกิดจนถึงตาย มีการรวมกลุมของคนในชุมชน เพ่ือรวม
คิด รวมทํา โดยมีสัจจะวาจา เปนกฎ กติกา โดยสงเสริมการพัฒนาอาชีพของสมาชิกใหครบวงจร จน
ทําใหไปสูอาชีพหลักโดยฝกฝนใหสมาชิกใหรูจักอดออม การวางแผนการใชจายเงินของตนเอง และ
เงินกูของกลุมอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ อนึ่ง การสงเสริมศูนยวิชาการเบ็ดเสร็จ หรือครบ
วงจรชีวิตยังมีการพัฒนาคนโดยปลูกฝงฝกนิสัยใหเกิดการพ่ึงตนเอง มีความสามัคคี เสียสละ เห็นแก
ประโยชนสวนรวมไมเห็นแกตัว มีวินัยในตนเองมุงม่ันในการทํางานใหสําเร็จ ใหขยันหม่ันเพียร 
ซ่ือสัตย ประหยัด และอดทน ใหรูจักคิด วิจารณ และตัดสินใจอยางมีเหตุผล ผูวิจัยไดแจกแจงตาราง
ความถ่ีของขอมูลเชิงลึก ดังนี้ 
 
 
 
ตารางท่ี ๔.๙ การสงเสริมศูนยวิชาการเบ็ดเสร็จ 

ขอท่ี ประเด็น/ตัวบงช้ี ความถ่ี คนท่ี 

๑. การพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต ๔ ๓,๔,๕,๑๗ 
๒. เศรษฐกิจพอเพียง ๓ ๑,๒,๑๒, 
๓. เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ๒ ๔,๗, 

                                                           

 ๗๘สัมภาษณ กมลนิฐ วงศวิศิษฎ, รองประธานท่ีปรึกษากลุมสัจจะออมทรัพยวัดไพรสณฑ,           ๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๗๙สัมภาษณ นายมานพ งามเสง่ียม, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดหนองกันเกรา, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 



๑๕๖ 
 

๔. การสรางคน สรางเงิน สรางงาน ๒ ๓,๕, 
๕. การพัฒนาอาชีพและธุรกิจชุมชน ๒ ๕,๗ 
๖. ปลูกฝงฝกนิสัยใหเกิดการพ่ึงตนเอง ๒ ๔,๑๗, 

 

  
 จากตารางท่ี ๔.๙ แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น
เก่ียวกับการสงเสริมศูนยวิชาการเบ็ดเสร็จในการออมทรัพยกับกองทุนสัจจะออมทรัพย  ซ่ึงผูวิจัย
สามารถอธิบายไดดวยการจัดลําดับความเหมาะสม จากมากไปหานอย ตามลําดับดังนี้ ลําดับท่ี ๑ การ
พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต ลําดับท่ี ๒ เศรษฐกิจพอเพียง ลําดับท่ี ๓ เงินทุนหมุนเวียนในการ
ประกอบอาชีพ การสรางคน สรางเงิน สรางงาน การพัฒนาอาชีพและธุรกิจชุมชน และปลูกฝงฝกนิสัย
ใหเกิดการพ่ึงตนเอง 
 

 ๓. การสงเสริมส่ือเพ่ือสังคม และเช่ือมตอเครือขายเพ่ือการคาขาย 
 จากการวิจัย พบวา สงเสริมอาชีพโดยการท่ีสมาชิกของกลุมท่ีตองการเงินทุนหมุนเวียนใน
การคาขาย ในการเกษตรในการประกอบอาชีพตางๆ ไมจําเปนตองเขาถึงเงินกูของธนาคารท่ีมี
ดอกเบี้ยสูงหรือวาเงินกูนอกระบบท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคอนขางสูง แตสามารถกูไดในอัตราดอกเบี้ยท่ีต่ํา
จากกลุมสัจจะออมทรัพยและดอกเบี้ยจะลดลงตามอัตราการสงในแตละเดือน ซ่ึงจะไมยุงยากและ     
มีดอกเบี้ยถูกกวาเงินกูของธนาคารและเงินกูนอกระบบท่ีสําคัญดอกเบี้ยท่ีสมาชิกเสียใหกับกลุมนั้น
ไมไดสูญหายเหมือนกับดอกเบี้ยจากธนาคารและเงินกูนอกระบบเพราะดอกเบี้ยเรานั้นจะกลับคืนสู
ตนเองและสมาชิกของกลุมโดยเปนในรูปแบบของสวัสดิการท่ีไดกลาวมาแลว 79

๘๐ โดยสวนใหญคนใน
ชุมชนก็กูยืมเงินไปใชในการทําประมงใชในการทอดทุเรียน ทอดขนุนเปดรานขายของตางๆภายใน
ชุมชน 80

๘๑  สังคมไทยเปนสังคมแหงมิตรไมตรี เอ้ืออาทรตอกัน เปนวัฒนธรรมเครือญาติ เปนการรวม
คนทุกชวงอายุ ตั้งแตเด็กแรกเกิดจนถึงผูเฒาผูแก ซ่ึงเปนท่ีพ่ึงทางจิตใจ นําอาหารมาเลี้ยงดูกัน มีการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ และสายสัมพันธซ่ึงกันและกัน มีการรวมกันอยูอยางมีวัฒนธรรม       
มีจริยธรรม และเปนสังคมแหงการเรียนรู อาจกลาวไดวา เปนการอยูรวมกันตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงและสวัสดิการชุมชน81

๘๒ 
 ระบบการจัดการ การบริหารชุมชน และกิจกรรมของกลุมสัจจะออมทรัพยท่ีประกอบข้ึน
นั้น สื่อตางๆ รวมท้ังบุคคลตางๆ ท่ีเขามาภายในชุมชน ก็เปนสวนหนึ่งท่ีมีอิทธิพลอยางเลี่ยงมิได 
ชุมชนไดเรียนรูท่ีจะปรับตัวและจัดกิจกรรมอันเปนท่ีเหมาะสม เพ่ือเสริมสรางการเรียนรูกับชนรุนหลัง 
เพ่ือชวยกันอนุรักษวัฒนธรรมท่ีดีงามของตน กิจกรรมของกลุมสัจจะออมทรัพยท่ีเปนรูปธรรมตางๆ 
ถูกจัดข้ึนเพ่ือชวยกันทําโดยใชวัดเปนกลไกในการรอยรัดชุมชน ทําใหเกิดความสามัคคีอยูในชุมชนและ

                                                           

 ๘๐สัมภาษณ นายยงยุทธ กะหมายสม, รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดหนองกันเกรา,           
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๘๑สัมภาษณ นางวราภรณ แซซึ้ง, กรรมการกลุมสัจจะออมทรัพยวัดเนินเขาดิน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๘๒สัมภาษณ นายสุคนธ มาลีเลิศ, รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดปากแพรก, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 



๑๕๗ 
 

เปนปจจัยตอการพัฒนาอยางยั่งยืน82

๘๓ การแนะนําหรือเทศนสอนโดยใชสื่อตางๆ พบปะพุดคุยกับกลุม 
จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ทําใหเปนแบบอยาง บทบาทใหการเรียนรูของพระสงฆนั้น เปนการ
สงเสริมใหชาวบานไดรูจักคิด หาวิธีการแกไขปญหาของตนเอง ตลอดจนเพ่ือใหชาวบานสามารถศึกษา
ปญหาของชุมชนตามความเปนจริงอันเปนข้ันตอนของการศึกษาชุมชน กําหนดแนวทางในการแกไข
ปญหารวมกัน วาจะหาทางออกอยางไรตอปญหาของตนเองและชุมชน โดยพยายามใหการศึกษาแก
ชาวบานในชุมชนใหเห็นประโยชนของการรวมกลุมวา หากชาวบานสามารถอดออมไดและนําเงินมา
รวมกลุมกัน ก็จะสามารถกูยืมไปลงทุนไดทันที สิ่งเหลานี้จะเกิดข้ึนจริงได ก็ตองอาศัยการปฏิบัติจริง
ของชาวบานในชุมชน แนวทางในการใหการเรียนรู คือ การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง เรียนรูจากงาย
ไปหายาก มีการรวมกันอยูอยางมีวัฒนธรรม และการเรียนรูแบบมีสวนรวม เพ่ือเปนสื่อกระตุนสงเสริม
กระบวนการเรียนรูชุมชน โดยอาศัยกลักพระพุทธศาสนาและประสบการณจากการเรียนรูปญหา
ชุมชน มาประยุกตใชเพ่ือแกไขปญหาชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม ภายใตคําแนะจากพระสงฆ83

๘๔ การให
คําแนะนําจากพระสงฆ จัดเปนการสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดข้ึนกับกลุมโดยผานผูนํา โดยจะ
นําไปถายทอดและรวมกันคิดพิจารณาอยางรอบคอบ เพ่ือใหเกิดการสรางเครือขายดวยการประสาน
ความรวมมือกัน เพ่ือประโยชนแกการออม และยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะการปฏิบัติตนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จะตองยึดความประหยัดตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดละความ
ฟุมเฟอย ประกอบอาชีพดวยความถูกตอง สุจริต ละเลิกการแกงแยงผลประโยชนและแขงขันกัน
ในทางการคาขายแบบตอสูกันอยางรุนแรง 84

๘๕ การท่ีทุกคนหันหนามาทําบุญรวมกัน ซ่ึงการทําบุญนั้น
สามารถทําไดโดยการนําเงินมาฝากรวมกันและใหคนกูเพราะการท่ีคนตกทุกขไดยาก เผชิญกับปญหา
ตองการมีท่ีพ่ึง ซ่ึงกลุมสามารถเปนพ่ึงได เรียกวา ไดทําบุญรวมกัน เปนการอนุรักษวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
ดังนั้น เม่ือคนมากูเงินท่ีฝากไวไปประกอบอาชีพ ไปใชหนี้ ไปลงทุนคาขายหรือก็ยอมเปนการ
สงเคราะหคนอ่ืน ผลกําไรจากการกูยืม ซ่ึงก็คือคาบํารุงนั้น จะเปนเงินปนผล และนําไปจัดตั้งเปน
กองทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิกท่ีเจ็บปวย เปนเงินฌาปนกิจ และสวัสดิการอ่ืน ๆ ตอไป85

๘๖  
 การสรางเครือขายประสานงานและเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางคณะสงฆใหเปนชุมชน
หรือกลุมเพ่ือท่ีจะทําใหสังคมหรือชุมชนรอบขางยอมรับ จึงจะทําใหการสรางชุมชนนั้นมีการเรียนรู 
องคความรู ซ่ึงเปนบทบาทท่ีจะตองชี้นําทางในการพัฒนา ไมวาจะเปนดานแนวความคิด แนะนํา     
สั่งสอน เปนแบบอยางท่ีดี เปนผูนําทางดานจิตวิญญาณ อันเปนการชักนําแนวทางไปสูการพัฒนา
สังคม ชุมชนใหเกิดความเขมแข็งทางดานจิตใจ ทางดานเศรษฐกิจ เพราะมีการสรางเครือขาย
ความสัมพันธสามัคคีกันดีเปนรูปแบบแลว ระบบการจัดการ การบริหารชุมชน การปกครองก็

                                                           

 ๘๓สัมภาษณ พระปลัดบําเพ็ญ กิตฺติปาโล, ประธานท่ีปรึกษากลุมสัจจะออมทรพัยวัดชางชนศิริราษฎร
บํารุง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๘๔สัมภาษณ พระครูบวรศีลวัฒน(อํานวย สีลธโร), ประธานท่ีปรึกษากลุมสัจจะออมทรัพยวัดหนอง
กันเกรา,         ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 ๘๕สัมภาษณ นายทน จันทรศรี, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดปากแพรก, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๘๖สัมภาษณ นายไพศาล งามสม, รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดถนนกะเพรา, ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 



๑๕๘ 
 

เอ้ืออํานวยตอการพัฒนาสังคมกลุมยอยๆ ไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนและการพัฒนาสังคมท่ีมีเศรษฐกิจ
ท่ีเขมแข็ง86

๘๗ 
 สรุปวา การสงเสริมอาชีพโดยการท่ีสมาชิกของกลุมท่ีตองการเงินทุนหมุนเวียนในการคา
ขาย ในการเกษตรในการประกอบอาชีพตางๆ ไมจําเปนตองเขาถึงเงินกูของธนาคารท่ีมีดอกเบี้ยสูง
หรือวาเงินกูนอกระบบท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคอนขางสูง แตสามารถกูไดในอัตราดอกเบี้ยท่ีต่ําจากกลุม
สัจจะออมทรัพย การแนะนําหรือเทศนสอนโดยใชสื่อตางๆ พบปะพุดคุยกับกลุม จัดตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน ทําใหเปนแบบอยาง บทบาทใหการเรียนรูของพระสงฆนั้น เปนการสงเสริมใหชาวบานได
รูจักคิด หาวิธีการแกไขปญหาของตนเอง ตลอดจนเพ่ือใหชาวบานสามารถศึกษาปญหาของชุมชนตาม
ความเปนจริงอันเปนข้ันตอนของการศึกษาชุมชน กําหนดแนวทางในการแกไขปญหารวมกัน วาจะ
หาทางออกอยางไรตอปญหาของตนเองและชุมชน การใหคําแนะนําจากพระสงฆ จัดเปนการสราง
กระบวนการเรียนรูใหเกิดข้ึนกับกลุมโดยผานผูนํา โดยจะนําไปถายทอดและรวมกันคิดพิจารณาอยาง
รอบคอบ เพ่ือใหเกิดการสรางเครือขายดวยการประสานความรวมมือกัน เพ่ือประโยชนแกการออม 
และยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จะตองยึด
ความประหยัดตัดทอนคาใชจายในทุกดาน ลดละความฟุมเฟอย ประกอบอาชีพดวยความถูกตอง 
สุจริต อันจะไปสูการพัฒนาสังคมท่ีมีเศรษฐกิจท่ีเขมแข็ง ผูวิจัยไดแจกแจงตารางความถ่ีของขอมูล  
เชิงลึก ดังนี้ 
ตารางท่ี ๔.๑๐ การสงเสริมสื่อเพ่ือสังคมและเชื่อมตอเครือขายเพ่ือการคาขาย 
 

ขอท่ี ประเด็น/ตัวบงช้ี ความถ่ี คนท่ี 

๑. สวัสดิการชุมชน ๔ ๔,๖,๑๒,๑๔ 
๒. มีการรวมกันอยูอยางมีวัฒนธรรม  ๓ ๑,๒,๑๔ 
๓. อนุรักษวัฒนธรรมท่ีดีงาม ๒ ๒,๖, 
๔. การพัฒนาอยางยั่งยืน ๒ ๒,๓ 
๕. ระบบการจัดการ การบริหารชุมชน ๒ ๒,๓ 

  
จากตารางท่ี ๔.๑๐ แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น

เก่ียวกับการสงเสริมสื่อเพ่ือสังคมและเชื่อมตอเครือขายเพ่ือการคาขายในการออมทรัพยกับกองทุน
สัจจะออมทรัพย  ซ่ึงผูวิจัยสามารถอธิบายไดดวยการจัดลําดับความเหมาะสม จากมากไปหานอย 
ตามลําดับดังนี้ ลําดับท่ี ๑ สวัสดิการชุมชน ลําดับท่ี ๒ มีการรวมกันอยูอยางมีวัฒนธรรม และลําดับ  
ท่ี ๓ อนุรักษวัฒนธรรมท่ีดีงาม การพัฒนาอยางยั่งยืน และระบบการจัดการ การบริหารชุมชน 

๔. การสงเสริมการปรับวิธีการงบประมาณ และการตั้งกองทุนเพ่ือชุมชน 
 จากการวิจัย พบวา งบประมาณของกลุมท่ีมีการเติบโตถึง ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท มาจากการ
เติบโตของอัตราดอกเบี้ยจากการกูยืมเงินของคนในกลุมและดอกเบี้ยเหลานั้นก็กลายเปนสวัสดิการ

                                                           

 ๘๗สัมภาษณ นายมานพ งามเสง่ียม, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดหนองกันเกรา, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 



๑๕๙ 
 

ให กับกลุมและชุมชนโดยกลุมนั้นจะมีการบริจาคทุนการศึกษาให กับโรงเรียนตางๆ บํารุง
สาธารณประโยชนในชุมชนจายคาน้ําคาไฟใหกับทางวัดซ่ึงมีการทําเปนประจําทุกป87

๘๘ นอกจากนี้ เม่ือ
มีเงินทุนหมุนเวียนภายในชุมชน ก็จะนําเงินปนผลของกลุมมาเปนสวัสดิการ งบประมาณของกลุมท่ีมี
การเติบโตถึง ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาทนั้น มาจากการเติบโตของอัตราดอกเบี้ยจากการกูยืมเงินของคนใน
กลุม ซ่ึงจะมีการบริจาคทุนการศึกษาใหกับโรงเรียนตาง ๆ บํารุงสาธารณประโยชนในชุมชน จายคา
น้ําคาไฟใหกับทางวัดซ่ึงมีการทําเปนประจําทุกป 88

๘๙ เ งินสวัสดิการจะใชไปในเรื่องของการ
รักษาพยาบาลเปนสวนใหญ แตก็มีบางกลุมท่ีมีเงินสวัสดิการมากพอ ไดเริ่มนําเงินสวัสดิการไปใชใน
การพัฒนาชุมชนของตนใหนาอยูมากข้ึน เปนการสรางความม่ันคงปลอดภัย และเปนการสราง
แรงจูงใจใหสมาชิกไมลาออกจากกลุม รูปแบบการจัดการกับเงินในลักษณะนี้ กับทําใหสมาชิกมีความ
ผูกพันตอกลุมมากข้ึน เพราะสมาชิกตองพ่ึงพากลุมในการท่ีจะกูเงินทุนกองกลางไปใชประกอบสัมมา
อาชีพ ทําใหกองทุนนี้สามารถดูแลสมาชิกไดมากท่ีสุดและทําใหกลุมมีความเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเอง
ไดในรูปแบบสวัสดิการชุมชน เรียกวา มีทุนทางดานเศรษฐกิจ89

๙๐ 
 กลุมสัจจะออมทรัพยแลว มีเครือขายสวัสดิการชุมชน มีเงินทุนหมุนเวียนกันอยูภายใน
ชุมชน เปนท่ีพ่ึงแกชาวบานในชุมชน การดําเนินกิจกรรมกลุมเปนการสรางทุนชุมชน ท่ีเปนท้ังเงินทุน
หมุนเวียนภายในชุมชน และทุนทางดานเศรษฐกิจ คือ การสรางกองทุนเงินกูใหกับชาวบานท่ีเกิดจาก
เงินของตนเอง สรางความม่ันคงปลอดภัย สรางสวัสดิการใหกับการดําเนินชีวิตของตนเอง ทําเงินให
เปนเครื่องมือในการพัฒนา 90

๙๑ การจัดสวัสดิการจากฐานกลุมสัจจะออมทรัพย เปนทุนทางดาน
เศรษฐกิจ ทําใหเกิดแนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนท่ีมีการคิดคนรวมกันมากข้ึน นําไปสูการจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตําบล ท่ีเนนใหมีการสมทบงบประมาณจากสามฝาย คือ ทุนท่ีมาจาก
การออมของสมาชิกในชุมชน ในรูปแบบออมทรัพยเดิม ทําใหเกิดกองทุนสวัสดิการชุมชนข้ึนอยาง
กวางขวาง91

๙๒  
 สวนการตั้งกองทุนเพ่ือชุมชนนั้น มีหลักการสําคัญในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนการ
จัดสวัสดิการชุมชน ใหมีเงินทุนหมุนเวียนภายในชุมชน โดยมุงเนนการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดคุณภาพ
ท่ีนําไปสูความเขมแข็งท่ียั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชนเปนหลัก โดยคํานึงถึงการจัดการเพ่ือให
บรรลุเปาหมายเชิงปริมาณดวยเครือขายสวัสดิการชุมชนทุกระดับในพ้ืนท่ีเปนแกนหลักในการ
ขับเคลื่อนงานสรางความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ภาคประชาสังคม ดําเนินการยกระดับและตอยอดจากงานสวัสดิการชุมชนท่ีขบวนองคกรชุมชน
ดําเนินการอยู และบูรณาการกับงานพัฒนาดานอ่ืนๆ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับการพัฒนาองคกร

                                                           

 ๘๘สัมภาษณ นางสาวธาราทิพย แกวบัวขาว, เลขานุการกลุมสัจจะออมทรัพยวัดถนนกะเพรา,      
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๘๙สัมภาษณ นายสุทา งามสม, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดถนนกะเพรา, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๙๐สัมภาษณ นายเสง่ียม โพธ์ิแกว, รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดชางชนศิริราษฎรบํารุง,    ๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๙๑สัมภาษณ นางวราภรณ แซซึ้ง, กรรมการกลุมสัจจะออมทรัพยวัดเนินเขาดิน, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๙๒สัมภาษณ นายสุคนธ มาลีเลิศ, รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดปากแพรก, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 



๑๖๐ 
 

การเงินชุมชน ในกระบวนการทํางานตองสรางการเรียนรูและการจัดการความรู เพ่ือการพัฒนา
สวัสดิการชุมชนท้ังในการปฏิบัติและวิชาการ92

๙๓ 
 สรุปวา งบประมาณของกลุมสัจจะออมทรัพย มีการเติบโตข้ึนอยางตอเนื่อง การเติบโตของ
อัตราดอกเบี้ยจากการกูยืมเงินของคนในกลุม และดอกเบี้ยเหลานั้นก็กลายเปนสวัสดิการใหกับกลุม
และชุมชน โดยมีการนําเงินสวัสดิการไปใชในการพัฒนาชุมชนของตนใหนาอยูมากข้ึน เปนการสราง
ความม่ันคงปลอดภัย และเปนการสรางแรงจูงใจใหสมาชิก ทําใหสมาชิกมีความผูกพันตอกลุมมากข้ึน 
เพราะสมาชิกตองพ่ึงพากลุมในการท่ีจะกูเงินทุนกองกลางไปใชประกอบสัมมาอาชีพ ทําใหกองทุนนี้
สามารถดูแลสมาชิกไดมากท่ีสุดและทําใหกลุมมีความเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองไดในรูปแบบ
สวัสดิการ การจัดสวัสดิการจากฐานกลุมสัจจะออมทรัพย ทําใหเกิดแนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนท่ี
มีการคิดคนรวมกันมากข้ึน นําไปสูการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตําบล ท่ีเนนใหมีการสมทบ
งบประมาณจากสามฝาย คือ ทุนท่ีมาจากการออมของสมาชิกในชุมชน ในรูปแบบออมทรัพยเดิม ทํา
ใหเกิดกองทุนสวัสดิการชุมชนข้ึนอยางกวางขวาง ผูวิจัยไดแจกแจงตารางความถ่ีของขอมูลเชิงลึก 
ดังนี้ 
ตารางท่ี ๔.๑๑ การสงเสริมการปรับวิธีการงบประมาณ และการตั้งกองทุนเพ่ือชุมชน 
 

ขอท่ี ประเด็น/ตัวบงช้ี ความถ่ี คนท่ี 

๑. เครือขายสวัสดิการชุมชน ๔ ๒,๙,๑๒,๑๔ 
๒. ทุนทางดานเศรษฐกิจ ๓ ๙,๑๒,๑๔ 
๓. เงินทุนหมุนเวียนภายในชุมชน ๓ ๒,๕,๑๒ 
๔. ทุนการศึกษา ๒ ๕,๗, 
๕. การสรางความม่ันคงปลอดภัย ๒ ๙,๑๒ 

  
จากตารางท่ี ๔.๑๑ แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น

เก่ียวกับการสงเสริมการปรับวิธีการงบประมาณและการตั้งกองทุนเพ่ือชุมชนในการออมทรัพยกับ
กองทุนสัจจะออมทรัพย ซ่ึงผูวิจัยสามารถอธิบายไดดวยการจัดลําดับความเหมาะสม จากมากไปหา
นอย ตามลําดับดังนี้ ลําดับท่ี ๑ เครือขายสวัสดิการชุมชน ลําดับท่ี ๒ ทุนทางดานเศรษฐกิจ ลําดับท่ี ๓ 
เงินทุนหมุนเวียนภายในชุมชน ลําดับท่ี ๔ ทุนการศึกษา และการสรางความม่ันคงปลอดภัย 
 

๕. การสงเสริมการวิจัยและประเมินผล  
 จากการวิจัย พบวา การประเมินผลงานของกลุมจะมีการประเมินประจําปทุกป โดยมี    
พระอาจารยมนัส ขนฺติธมฺโม มาเปนผูตรวจสอบบัญชีของกลุม เพ่ือตรวจสอบวามีเงินกลุมสูญหาย
หรือไม โดยการตรวจสอบบัญชีภายในกลุมกันทุกเดือนแลวก็มีการประชุมตรวจสอบบัญชี เพ่ือใหมี
ความโปรงใส เปนธรรมและมีความนาเชื่อถือ 93

๙๔ ดวยระบบการบริหารกองทุนท่ีดีมีความชัดเจน        

                                                           

 ๙๓สัมภาษณ พระปลัดบําเพ็ญ กิตฺติปาโล, ประธานท่ีปรึกษากลุมสัจจะออมทรพัยวัดชางชนศิริราษฎร
บํารุง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๙๔สัมภาษณ นายทน จันทรศรี, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดปากแพรก, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๑ 
 

มีความโปรงใส ท้ังคณะกรรมการ สมาชิก เหรัญญิก เลขานุการ ฝายทะเบียน/ขอมูลสมาชิก ระเบียบ
หลักเกณฑของกองทุน ระบบบัญชีการเงิน แผนการพัฒนากองทุน การตรวจสอบบัญชี การติดตาม
ประเมินผล และการรายงานผลการดําเนินงานตอสมาชิกภายในกลุม ในเรื่องของสวัสดิการ เพราะ
สวัสดิการเปนสิ่งจูงใจ ยึดเหนี่ยวใหกลุมอยูรวมกันไดอยางเหนียวแนนและยืนนาน ทุกสิ้นปจะมีการ
ตรวจสอบยอดรายได หรือผลกําไรของกลุมจากการดําเนินงาน เพ่ือนํามาจัดสรร แบงเปน ๒ สวน 
เทาๆ กัน สวนแรก นํามาเฉลี่ยคืนเปนเงินปนผลใหแกสมาชิก อีกสวนหนึ่ง จัดเก็บเขากองทุน
สวัสดิการของกลุม เพ่ือนํามาใชใหเกิดประโยชนแกสมาชิกทุกคนอยางเทาเทียมกัน ถือเปนระบบการ
จัดสวัสดิการของชุมชน โดยชุมชน เพ่ือชุมชน ซ่ึงพิจารณาจากความตองการของคนในชุมชนเปนหลัก 
จะแตกตางจากระบบการจัดสวัสดิการของภาครัฐ94

๙๕  
กลุมสัจจะออมทรัพยแตละกลุม ไมมีสถานท่ีทํางานท่ีหรูหรา ไมมีพนักงานประจํากินเงินเดือน 

และไมตองเสียเวลาทํางานเนิ่นนาน การทํากิจการดานการเงินจะจัดใหมีข้ึนในวันประชุมกลุมเดือนละ
ครั้ง โดยจัดท่ีศาลาการเปรียญ มีคณะกรรมการแตละฝาย ท้ังฝายเงินออม ฝายเงินกู และฝาย
สวัสดิการทําหนาท่ี เสมือนพนักงานธนาคารแบงพ้ืนท่ี ทํางานเปนสัดสวนชัดเจน เพ่ือความสะดวกแก
สมาชิก กําหนดเวลาทํางานเปดรับเงินฝาก ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง สมาชิกทุกคนตกลงในเรื่องเวลา
การทํางาน เปนการสรางวินัยเกิดข้ึนภายในกลุม โดยในชวงระยะเวลารับเงินฝากจะรับคํารองขอกูเงิน 
พรอมกันดวย ดังนั้น ทุกคนจะรูหนาท่ีวาเวลาไหน ควรมารวมตัวกันอยางพรอมเพรียง เพ่ือทํากิจกรรม
ใหเสร็จ ไมเสียเวลาของสมาชิกและกรรมการ จํานวนเงินฝากจะตองเทากันทุกเดือน จะไมมีการปรับ
ลดหรือเพ่ิมระหวางป เม่ือหมดเวลาปดรับเงินฝาก ใครมาชากวานั้นจะถือวา เปนบุคคลท่ีไมรูกติกา
ของสงัคม ไมรักษากฎระเบียบท่ีกลุมตั้งข้ึน ไมมีสัจจะท่ีใหไวกับกลุม และจะถูกปรับความไรสัจจะ ๑๐ 
บาท ตอสมุด ๑ เลม สวนมีการนับเงินฝากท้ังหมดจะนับตอหนาสาธารณชน ใหเห็นกันอยางท่ัวถึง 
แลวจึงรวบรวมปลอยกูใหแกผูทําคํารองใหเสร็จภายในวันนั้น95

๙๖ 
การประเมินความพึงพอใจและการรับรูขอมูลขาวสารจากสมาชิกกองทุนสัจจะออมทรัพย 

เปนการนําขอมูลการสํารวจมาพัฒนากองทุน และสรางการมีสวนรวมของมวลสมาชิก ในการจัด
บริหารกองทุนใหเกิดความยั่งยืนตามแผนท่ีวางเอาไว มีการตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบใหผลการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว ดวยความโปรงใส 96

๙๗ ท่ีทุกคนสามารถออกความคิดเห็น
และเสนอแนะใหโอกาสทุกคนในชุมชนไดแสดงความคิดเห็น เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย 
การเรียนรูในชุมชน รวมในการประเมินผลงาน กิจกรรมตาง ๆ รวมกันวาผานไมผาน หรือตองแกไข
ประการใด ดังนั้น คนท่ีมีความรูในชุมชนจึงตองเขารวมจัดกลุมกิจกรรมเพ่ือชุมชน รูจักการแบงปนกัน
เพ่ือเปนแบบอยาง หรือคนท่ีมีความรูในชุมชนในแตละสายอาชีพ เพ่ือใหคําแนะนําตางๆ เพ่ือ
แกปญหาการศึกษาใหชุมชนมีจิตสํานึกรักทองถ่ิน และรวมกันรับผิดชอบติดตามประเมินในสิ่งท่ีได

                                                           

 ๙๕สัมภาษณ พระปลัดบําเพ็ญ กิตฺติปาโล, ประธานท่ีปรึกษากลุมสัจจะออมทรพัยวัดชางชนศิริราษฎร
บํารุง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 ๙๖สัมภาษณ นายมานพ งามเสง่ียม, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดหนองกันเกรา, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๙๗สัมภาษณ นางนรินทร เน่ืองจํานงค, กรรมการกลุมสัจจะออมทรัพยวัดไพรสณฑ, ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 



๑๖๒ 
 

รวมกันคิดรวมกันทํา และรวมกันรับคุณและโทษในสิ่งท่ีเกิดข้ึน เพ่ือจะไดหาแนวทางแกไขปรับปรุง
หรือพัฒนาใหดีข้ึน97

๙๘ 

 สรุปวา การประเมินผลงานของกลุมจะมีการประเมินประจําปทุกป โดยมีพระอาจารยมนัส 
ขนฺติธมฺโม มาเปนผูตรวจสอบบัญชีของกลุม เพ่ือใหมีความโปรงใส เปนธรรมและมีความนาเชื่อถือ 
ดวยระบบการบริหารกองทุนท่ีดีมีความชัดเจน ท้ังคณะกรรมการ สมาชิก เหรัญญิก เลขานุการ     
ฝายทะเบียน/ขอมูลสมาชิก ระเบียบหลักเกณฑของกองทุน ระบบบัญชีการเงิน แผนการพัฒนา
กองทุน การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการดําเนินงานตอสมาชิกภายในกลุม ในเรื่องของ
สวัสดิการ เพราะสวัสดิการเปนสิ่งจูงใจ ยึดเหนี่ยวใหกลุมอยูรวมกันไดอยางเหนียวแนนและยืนนาน
การประเมินความพึงพอใจและการรับรูขอมูลขาวสารจากสมาชิกกองทุนสัจจะออมทรัพย เปนการนํา
ขอมูลการสํารวจมาพัฒนากองทุนและสรางการมีสวนรวมของมวลสมาชิก ในการจัดบริหารกองทุนให
เกิดความยั่งยืนตามแผนท่ีวางเอาไว ตรวจสอบใหผลการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
และรวมกันรับผิดชอบติดตามประเมินในสิ่งท่ีไดรวมกันคิดรวมกันทํา เพ่ือจะไดหาแนวทางแกไข
ปรับปรุงหรือพัฒนาใหชุมชนมีความเขมแข็งในท่ีสุด ผูวิจัยไดแจกแจงตารางความถ่ีของขอมูลเชิงลึก 
ดังนี้ 
ตารางท่ี ๔.๑๒  การสงเสริมการวิจัยและประเมินผล 
 

ขอท่ี ประเด็น/ตัวบงช้ี ความถ่ี คนท่ี 

๑. การตรวจสอบบัญชี ๓ ๒,๑๓,๑๘ 
๒. ความโปรงใส เปนธรรม และมีความนาเชื่อถือ ๓ ๒,๑๓,๑๘ 
๓. ระบบการบริหารกองทุน ๒ ๒,๑๖ 
๔. จิตสํานึกรักทองถ่ิน ๒ ๑๖,๑๘ 
๕. การสรางวินัยในการออมทรัพย ๒ ๒,๓, 

  
จากตารางท่ี ๔.๑๒ แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) มีความคิดเห็น

เก่ียวกับการสงเสริมการวิจัยและประเมินผลในการออมทรัพยกับกองทุนสัจจะออมทรัพย ซ่ึงผูวิจัย
สามารถอธิบายไดดวยการจัดลําดับความเหมาะสม จากมากไปหานอย ตามลําดับดังนี้ ลําดับท่ี ๑ การ
ตรวจสอบบัญช ีลําดับท่ี ๒ ความโปรงใส เปนธรรม และมีความนาเชื่อถือ ลําดับท่ี ๓ ระบบการบริหาร
กองทุนจิตสํานึกรักทองถ่ิน และการสรางวินัยในการออมทรัพย 
ตอนท่ี ๓  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ขอท่ี ๓ เพ่ือนําเสนอปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการ

กองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง    
เปนอยางไร 

                                                           

 ๙๘สัมภาษณ นายเมธาวัจน วงศวิศิษฎ, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดไพรสณฑ, ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 



๑๖๓ 
 

 ประเด็นคําถามท่ี ๓ คําถามเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ คือ ธรรมท่ีเปนไป
เพ่ือประโยชนปจจุบัน   

๑. ดานอุฏฐานสัมปทา ขยันหม่ันเพียร  
 จากการวิจัย พบวา การนําเอาคําสอนหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถะ ขอท่ีวา อุฏฐานสัมปทา 
คือ การขยันหม่ันเพียรในการประกอบกิจประจําวันของผูครองเรือน การปฏิบัติหนาท่ีการงานท่ีทําใน
ปจจุบัน ตองฝกฝนใหมีความชํานาญและรูจริง รูจักใชปญญาหาวิธีการท่ีเหมาะท่ีดี และการดําเนิน
ชีวิตจะใหเกิดผลดีคนในชุมชนทุกเพศทุกวัยตองนําไปปฏิบัติจะเกิดผลดีแกทุกคนแนนอน98

๙๙ ถาทุกคน
มีความขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติหนาท่ีการงานประกอบอาชีพอันสุจริต เปนผูขยันไมเกียจครานใน
การงานนั้น รูจักใชปญญาไตรตรองพิจารณาหาวิธีการท่ีแยบคายในการประกอบอาชีพการงาน        มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักคิด รูจักทํา รูจักดําเนินการ หาอุบายวิธี สามารถบริหารดําเนินการให
ไดผลดี เพราะการสงเสริมคุณธรรม การสงเสริมใหชุมชนมีกิจกรรม ซ่ึงถือวาเปนจุดเริ่มตนการสราง
ศูนยรวมหรือสรางความสามัคคีในขณะท่ีกลุมไดดําเนินกิจกรรมไปแตละเดือนนั้น บทบาทท่ีพระสงฆ
สงเสริมคุณธรรมนี้ เปนการนําหลักพุทธธรรมและหลักพัฒนาเขามาประยุกตใชในการดําเนินกิจกรรม
กลุมสัจจะออมทรัพยไดอยางลงตัว หลักการพัฒนา คือ การสงเสริมกระบวนการเรียนรู การทํางาน
เปนทีม โดยในวันท่ีกําหนดไวในแตละเดือน จะทําใหกลุมเรียนรูปญหาและแกไขปญหาไปในตัว 
รวมท้ังการตรวจสอบกันและกันในชุมชนเองดวย หลักพระพุทธศาสนาเปนการสงเสริมคุณธรรม      
โดยการแทรกธรรมะใหเปนขอปฏิบัติของกลุม เชน ใครไมมีสัจจะ ไมรักษากฎเกณฑ เชน ขาดสงเงิน
หุนเปนเดือนก็ตองเสียคาปรับ หลักของทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชนในปจจุบัน การใชหลัก                อุฏ
ฐานสัมปทา ไดแก มีความขยันหม่ันเพียร ทํางานโดยเอาใจใสและมีความรูความเขาใจในงานท่ีกระทํา
นั้นๆ เชน ขยันทํางานในชีวิตประจําวันของตนเอง เพ่ือท่ีจะไดมาซ่ึงทรัพยเพ่ือนํามาใชในการเก็บออม 
และใชเลี้ยงครอบครัว99

๑๐๐  
 สรุปไดวา หลักธรรมขอท่ีวา อุฏฐานสัมปทา คือ มีความขยันหม่ันเพียรในการประกอบ
กิจการงานดวยความสุจริต รูจักใชปญญาหาวิธีการท่ีเหมาะท่ีดี ใชปญญาไตรตรองพิจารณาหาวิธีการ
ท่ีแยบคายในการประกอบอาชีพการงาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักคิด รูจักทํา รูจักดําเนินการ 
หาอุบายวิธี สามารถบริหารดําเนินการใหไดผลดี มีการสงเสริมใหชุมชนมีกิจกรรม เพ่ือสรางความ
สามัคคี และนําเอาหลักพุทธธรรมและหลักพัฒนาเขามาประยุกตใชในการดําเนินกิจกรรมกลุมสัจจะ
ออมทรัพย โดยเฉพาะหลักสัจจะ คือ ความจริงใจ รักษากฎเกณฑของกลุม และมีการสงเสริม 
กระบวนการเรียนรูการทํางานเปนทีม จะทําใหกลุมเรียนรูปญหาและแกไขปญหาไดถูกวิธี 

๒. ดานอารักขสัมปทา คุมครองรักษาทรัพย   
 จาการวิจัย พบวา การนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติจะเกิดผลดีแกผู
นั้น หลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถะ ขอ ๒ อารักขสัมปทา หากคนในชุมชนนําไปปฏิบัติการดําเนินชีวิต
                                                           

 ๙๙สัมภาษณ พระปลัดบําเพ็ญ กิตฺติปาโล, ประธานท่ีปรึกษากลุมสัจจะออมทรพัยวัดชางชนศิริราษฎร
บํารุง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙.   
 ๑๐๐สัมภาษณ พระครูบวรศีลวัฒน(อํานวย สีลธโร), ประธานท่ีปรึกษากลุมสัจจะออมทรัพยวัดหนอง
กันเกรา,         ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๔ 
 

ปจจุบันจะดีแนนอน เปนคนรูจักคุมครองเก็บรักษาทรัพย เงินทองหรือโภคทรัพย และผลงานท่ีตนทํา
ไวดวยความขยนัหม่ันเพียร ดวยกําลังงานของตนไมใหเปนอันตรายหรือเสื่อมเสีย การดําเนินชีวิตก็ไม
ฝดเคือง และฟุมเฟอยการเปนอยูก็แกตนเอง ครอบครัว และชุมชน การรูจักคุมครองเก็บรักษา       
โภคทรัพย และสิ่งท่ีเราหามาหรือผลงานอันตนไดทําไวดวยความขยันหม่ันเพียร โดยชอบธรรม        
ดวยกําลังงานของตน สามารถปกปองคุมครองรักษาทรัพยสินท่ีหามาได ไมใหถูกลัก ไมใหสูญหาย
พินาศหรือทําลายไปโดยภัยตางๆ ใหเปนอันตรายหรือเสื่อมเสีย การรูจักประหยัด การรูจักออมทรัพย
ท่ีหามาได และรูจักแสวงหาทรัพยเพ่ิมเติม เขาใจการใชจายครัวเรือนแบบเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งใดท่ีไม
จําเปนตอการดํารงชีวิต ก็หลีกเลี่ยง ไมซ้ือมาเกินความจําเปน100

๑๐๑  
 กลุมสัจจะออมทรัพย เปนชองทางในการรักษาเงินท่ีชาวบานหามาไดในแตละเดือน 
เพราะท่ีผานมาการเก็บเงินแตละเดือนนั้น เปนสิ่งท่ีชาวบานท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําไดยาก
มาก เพราะอาชีพเกษตรกรรมทํางานไดเงินปละ ๑ ถึง ๒ ครั้งเทานั้น และเงินท่ีหารับจางขายแรงงาน
มาไดในแคละวันแตละเดือนนั้น ก็มีไมมากพอท่ีจะสามารถนําไปฝากธนาคารได 10 1

๑๐๒ แตใน
กระบวนการกลุมสัจจะออมทรัพย มีแนวทางใหทุกคนเขามาเปนสมาชิกและออมทรัพยไดแมเพียง
เล็กนอย         โดยทางกลุมกําหนดใหคนออมเงินต่ําสุดไดตั้งแต ๑๐ บาท จนถึงสูงสุด ๑๐๐ บาท 
เขาเปนสมาชิกได ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหทุกคนไดเขาถึงการเปนสมาชิกกลุมได เพ่ือรักษาเงินผาน
กลุมสรางความม่ังคงใหแกตนเองและครอบครัว กลุมสัจจะออมทรัพยไดเขามามีบทบาทหรือชองทาง
ใหสมาชิกทุกคนไดรูจักเก็บออมทรัพยท่ีหามาไดเปนรายเดือน ซ่ึงเงินท่ีออมนั้นถึงจะนอยก็ตาม เปน
การสรางนิสัยใหสมาชิกทุกคนรูจักฉลาดในการเก็บรักษาทรัพย 102

๑๐๓ การเก็บรักษาทรัพยและการมี
สัจจะนั้น สงผลใหเศรษฐกิจในชุมชนมีกองทุนการเงินหมุนเวียนในหมูบานท่ีเติบโตข้ึนเปนลําดับ ซ่ึง
อํานวยประโยชนใหกับสมาชิกทุกคนท้ังในเรื่องเงินกูเพ่ือบรรเทาความเดือนรอน และเงินสวัสดิการไว
คอยชวยเหลือสมาชิก กลุมสัจจะออมทรัพยยังไดเขามามีบทบาทหรือชองทางใหสมาชิกทุกคนไดรูจัก
เก็บออมทรัพยท่ีหามาไดเปนรายเดือน ซ่ึงเงินท่ีออมนั้นถึงจะนอยก็ตาม เปนการสรางนิสัยใหสมาชิก
ทุกคนรูจักฉลาดในการเก็บรักษาทรัพยและผลของการท่ีสมาชิกทุกคนมีสัจจะออมทรัพยเทากันทุก
เดือนนี้ เม่ือสิ้นปสมาชิกก็จะเห็นผลของการท่ีตนปฏิบัติตามธรรมะขอมีสัจจะตอตนเอง103

๑๐๔  
 สรุปไดวา หลักธรรมขอท่ีวา อารักขสัมปทา คือ รูจักคุมครองเก็บรักษาทรัพย เงินทอง
หรือโภคทรัพย และผลงานท่ีตนทําไวดวยความขยันหม่ันเพียรโดยชอบธรรม ดวยกําลังงานของตน 
สามารถปกปองคุมครองรักษาทรัพยท่ีหามาได รูจักประหยัด รูจักออมทรัพย และรูจักแสวงหาทรัพย
เพ่ิมเติม เขาใจการใชจายครัวเรือนแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือรักษาเงินผานกลุมสรางความม่ังคง

                                                           

 ๑๐๑สัมภาษณ พระปลัดบําเพ็ญ กิตฺติปาโล, ประธานท่ีปรึกษากลุมสัจจะออมทรัพยวัดชางชนศิริ
ราษฎรบํารุง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙.   
 ๑๐๒สัมภาษณ นายเมธาวัจน วงศวิศิษฎ, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดไพรสณฑ, ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๐๓สัมภาษณ นางวราภรณ แซซึ้ง, กรรมการกลุมสัจจะออมทรัพยวัดเนินเขาดิน, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๐๔สัมภาษณ นายมานพ งามเสง่ียม, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดหนองกันเกรา, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 



๑๖๕ 
 

ใหแกตนเองและครอบครัว สรางนิสัยใหสมาชิกทุกคนรูจักฉลาดในการเก็บรักษาทรัพย การเก็บรักษา
ทรัพยและการมีสัจจะสงผลใหเศรษฐกิจในชุมชนมีกองทุนการเงินหมุนเวียนในหมูบานท่ีเติบโตข้ึนเปน
ลําดับ ซ่ึงอํานวยประโยชนใหกับสมาชิกทุกคนท้ังในเรื่องเงินกูเพ่ือบรรเทาความเดือนรอน และเงิน
สวัสดิการไวคอยชวยเหลือสมาชิก  

๓. ดานกัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร   
 จากการวิจัย พบวา การใชหลักกัลยาณมิตตตา ไดแก การรูจักคบหาคนดี หรือปราชญท้ัง
ทางพระพุทธศาสนาและปราชญชาวบาน หรือผูใหคําปรึกษาในกิจการตางๆ ตลอดจนบัณฑิต         
ครู อาจารย ท่ีควรคบหาในชุมชนวัด และหมูบานท่ีใกลเคียง ตองเปนคนรูจักเสวนาคบหากับคนท่ีควร
คบ การคบมิตรตองเปนคนท่ีดีทางกาย คนท่ีดีทางใจ และคนท่ีดีทางวาจา การนําพาหรือชักจูงเราไป
ในทางท่ีดีท่ีถูกท่ีควร ไมชักจูงไปทางเสื่อมเสีย และเลือกคบทานผูรูมีความสามารถ ผูนาเคารพนับถือ 
มีคุณสมบัติเก้ือกูลแกอาชีพการงาน เปนชุมชนนาอยูนาอาศัย และเปนสังคมเอ้ืออาทรกัน 104

๑๐๕ การ
คบคนดี ไมคบคนชั่ว หรือมีกัลยาณมิตร อยูอาศัยในบานหรือชุมชนนิคมใด ยอมดํารงตน เจรจา 
สนทนากับบุคคลในบานหรือชุมชนนิคมนั้น ซ่ึงเปนผูมีสมาจารบริสุทธิ์ ผูถึงพรอมดวยศรัทธา          
ศีล จาคะ ปญญา ซ่ึงจะเปนองคประกอบสําคัญ ท่ีชวยใหเจริญกาวหนาในวงการอาชีพนั้น ๆ ทําใหรู
เห็นชองทางและโอกาสตางๆ ในการงาน ทันตอเหตุการณ ตลอดจนรูจักปฏิบัติตอทรัพยของตนอยาง
ถูกตอง ไมถูกมิตรชั่วชักจูงไปในทางอบายมุข ซ่ึงจะทําใหทรัพยสินไมเพ่ิมพูนหรือมีแตจะหดหายไป คือ 
รูจักกําหนดบุคคลในถ่ินท่ีอาศัย เลือกเสวนาสําเหนียกศึกษาเยี่ยงอยางทานผูทรงคุณมีศรัทธา     ศีล 
จาคะ ปญญา105

๑๐๖ 
 สรุปไดวา หลักธรรมขอท่ีวา กัลยาณมิตตตา คือ การรูจักคบหาคนดี รูจักเสวนาคบหากับ
คนท่ีควรคบ นําพาหรือชักจูงเราไปในทางท่ีดีท่ีถูกท่ีควร ไมชักจูงไปทางเสื่อมเสีย หรือไมถูกมิตรชั่ว  
ชักจูงไปในทางอบายมุข ซ่ึงจะทําใหทรัพยสินไมเพ่ิมพูนหรือมีแตจะหดหายไป คือ รูจักกําหนดบุคคล
ในถ่ินท่ีอาศัย เลือกเสวนาสําเหนียกศึกษาเยี่ยงอยางทานผูทรงคุณธรรม ซ่ึงเปนผูรูมีความสามารถ     
ผูนาเคารพนับถือ มีคุณสมบัติเก้ือกูลแกอาชีพการงาน เปนชุมชนนาอยูนาอาศัย และเปนสังคมเอ้ือ
อาทรกัน 
 ๔. ดานสมชีวิตา เล้ียงชีวิตแตพอดี   
 จากการวิจัย พบวา การปรับประยุกตหรือนําหลักธรรมขอ สมชีวิตา คือ การเลี้ยงชีวิต
พอประมาณแกทรัพยท่ีหามาได โดยทางกลุมสัจจะออมทรัพยจะมีแบบฟอรมบัญชีครัวเรือนใหกับ
สมาชิกกลุมไปทําทุกวัน เม่ือถึงวันทําการกลุมเวลาประชุมก็นําบัญชีของแตละครอบครัวมาพูดคุยกัน
วาครอบครัวมีรายรับเทาไร และเดือนนี้จายไปเทาไร จายไปในเรื่องใดบาง และจายอะไรมากจะลด
รายจายเรื่องใดลงไดบาง และนําหลักธรรมขอสมชีวิตา คือ การเลี้ยงชีวิตแตพอประมาณมาอธิบาย
และพูดคุยในท่ีประชุม วาถาเราปฏิบัติตามหลักธรรมขอนี้ไดทุกครอบครัวจะมีความม่ันคง ซ่ึงทําให
                                                           

 ๑๐๕สัมภาษณ นายยงยุทธ กะหมายสม, รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดหนองกันเกรา,          
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 

 ๑๐๖สัมภาษณ พระครูบวรศีลวัฒน(อํานวย สีลธโร), ประธานท่ีปรึกษากลุมสัจจะออมทรัพยวัดหนอง
กันเกรา,         ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๖ 
 

เกิดกระบวนการเรียนรูข้ึนมาภายในครอบครัว ซ่ึงท่ีผานมาสงผลใหสมาชิกของกลุมหลายครอบครัว
รูจักตนเองมากข้ึน และมีการวางแผนการใชจายเงินในแตละเดือนมากข้ึน การเลี้ยงชีพแตพอดีนั้น 
เปนการรูจักกําหนดและแสวงหารายได และรายจายแบบสัมพันธการ คือ รายไดและรายจายเปนอยู
พอดีเหมาะสมกับท่ีตนหามาได เม่ือนําไปปฏิบัติจะทําใหชีวิตไมฝดเคืองไมเปนคนฟุมเฟอย รูจักการ
ออมรูจักประหยัด และจายทรัพยใหเกิดประโยชน ทําใหคนในชุมชนท่ีปราศจากความยากจน และ
ชุมชนท่ีมีเศรษฐกิจดี มีความเปนอยูอยางพอเพียงเหมาะสม คือ รูจักกําหนดรายไดและรายจายเลี้ยง
ชีวิตแตพอดี ไมใหสุรุยสุราย ไมใหฝดเคืองหรือฟูมฟาย ใหรายไดรายไดเหนือรายจาย และรายจายของ
เราจักตองไมเหนือรายได ประหยัดเก็บมีเหลือเก็บไวใชในคราวจําเปน เพ่ือการพัฒนาผูอยูอาศัยให
สามารถจัดสรรรายไดและรายจายในการบริหารงานใหมีความเหมาะสม และสามารถใหทุนการศึกษา
แกพระภิกษุและเด็กนักเรียนในชุมชน เพ่ือนํารายไดท่ีไดรับมาใชอยางเกิดความเหมาะสม106

๑๐๗ 

 สรุปวา ผูบริหารกลุมสัจจะออมทรัพย มีการบริหารงานตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน 
กลาวคือ ใชหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน ขอ ๑ อุฏฐานสัมปทา คือ 
การขยั่นหม่ันเพียรในการประกอบกิจประจําวันของผูครองเรือน การปฏิบัติหนาท่ีการงานท่ีทําใน
ปจจุบัน ตองฝกฝนใหมีความชํานาญและรูจริง รูจักใชปญญาหาวิธีการท่ีเหมาะท่ีดี และการดําเนิน
ชีวิตจะใหเกิดผลดีคนในชุมชนทุกเพศทุกวัย ตองนําไปปฏิบัติจะเกิดผลดีแกทุกคนแนนอนหลักธรรม
ทิฏฐธัมมิกัตถะ ขอ ๒ อารักขสัมปทา หากคนในชุมชนนําไปปฏิบัติการดําเนินชีวิตปจจุบันจะดีแนนอน 
เปนคนรูจักคุมครองเก็บรักษาทรัพย เงินทองหรือโภคทรัพย และผลงานท่ีตนทําไวดวยความ
ขยันหม่ันเพียร การดําเนินชีวิตก็ไมฝดเคือง และฟุมเฟอยการเปนอยูก็แกตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
การนําหลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถะ ขอ ๓ กัลยาณมิตตตา ตองเปนคนรูจักเสวนาคบหากับคนท่ีควรคบ 
การคบมิตรตองเปนคนท่ีดีทางกาย คนท่ีดีทางใจ และคนท่ีดีทางวาจา การนําพาหรือชักจูงเราไป
ในทางท่ีดีท่ีถูกท่ีควร ไมชักจูงไปทางเสื่อมเสีย และเลือกคบทานผูรูมีความสามารถ ผูนาเคารพนับถือ 
มีคุณสมบัติเก้ือกูลแกอาชีพการงาน หากคนในชุมชนนําไปปฏิบัติจะเกิดเห็นผลทันตาไมตองนาน     
คนในชุมชนก็จะเปนชุมชนนาอยูนาอาศัย และเปนสังคมเอ้ืออาทรกัน และการนําไปปฏิบัติตาม
หลักธรรมทิฏฐธัมมิกัตถะ ขอ ๔ สมชีวิตา คือการเลี้ยงชีพแตพอดี รูจักกําหนดและแสวงหารายได 
และรายจายแบบสัมพันธการคือ รายไดและรายจายเปนอยูพอดีเหมาะสมกับท่ีตนหามาได เม่ือนําไป
ปฏิบัติจะทําใหชีวิตไมฝดเคืองไมเปนคนฟุมเฟอย รูจักการออมรูจักประหยัด และจายทรัพยใหเกิด
ประโยชน ทําใหคนในชุมชนท่ีปราศจากความยากจน และชุมชนท่ีมีเศรษฐกิจดี ซ่ึงผูวิจัยสามารถสรุป
ประเด็นการบริหารงานของกลุมสัจจะออมทรัพยตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ไดดังนี้ 
 ๑. มีการสงเสริมความขยันหม่ันเพียรในการประกอบสัมมาอาชีพ มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค รูจักคิด รูจักทํา รูจักดําเนินการ หาอุบายวิธี สามารถบริหารดําเนินการใหไดผลดี   
 ๒. มีการสงเสริมใหชุมชนมีกิจกรรม ซ่ึงถือวาเปนจุดเริ่มตนการสรางศูนยรวมหรือสราง
ความผูกพัน ความสามัคคีในชุมชน 

                                                           

 ๑๐๗สัมภาษณ พระปลัดบําเพ็ญ กิตฺติปาโล, ประธานท่ีปรึกษากลุมสัจจะออมทรัพยวัดชางชนศิริ
ราษฎรบํารุง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๖๗ 
 

 ๓. มีการสงเสริมกระบวนการเรียนรู การทํางานเปนทีม โดยในวันท่ีกําหนดไวในแตละ
เดือน จะทําใหกลุมเรียนรูปญหาและแกไขปญหาไปในตัว รวมท้ังการตรวจสอบกันและกันในชุมชน 
 ๔. มีการสงเสริมคุณธรรม โดยการแทรกธรรมะใหเปนขอปฏิบัติของกลุม เชน ใครไมมี
สัจจะ ไมรักษากฎเกณฑ เชน ขาดสงเงินหุนเปนเดือนก็ตองเสียคาปรับ เปนตน 
 ๕. มีการสงเสริมใหชุมชนรูจักประหยัด สรางนิสัยใหสมาชิกทุกคนรูจักฉลาดในการเก็บ
รักษาทรัพย รูจักออมทรัพยและรูจักแสวงหาทรัพยเพ่ิมเติม เขาใจการใชจายครัวเรือนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง   
 ๖. เศรษฐกิจในชมุชนมีกองทุนการเงินหมุนเวียนในหมูบานท่ีเติบโตข้ึนเปนลําดับ เพ่ือเปน
สวัสดิการแกชุมชน 
 ๗. มีการสงเสริมใหคบคนดีเปนมิตร นําพาหรือชักจูงไปในทางท่ีดีท่ีถูกท่ีควร ไมชักจูงไป
ทางเสื่อมเสีย และเลือกคบทานผูรูมีความสามารถ ผูนาเคารพนับถือ มีคุณสมบัติเก้ือกูลแกอาชีพการ
งาน เปนชุมชนนาอยูนาอาศัย และเปนสังคมเอ้ืออาทรกัน  
 ๘. มีการสงเสริมการทําตามแบบฟอรมบัญชีครัวเรือนใหกับสมาชิกกลุม เม่ือถึงวันทําการ
กลุมเวลาประชุมก็นําบัญชีของแตละครอบครัวมาพูดคุยรวมกัน 
  จากการวิจัยปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ผูวิจัยสามารถนํามาสังเคราะหสรุปไดดังแผนภาพท่ี ๔.๒ ดังนี้ 

 
แผนภาพท่ี ๔.๒ การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย ตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ คือ 

ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนปจจุบัน 
ตอนท่ี ๔ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ขอท่ี ๓ เพ่ือนําเสนอปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการ
กองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง เปนอยางไร 
 ประเด็นคําถามท่ี ๔ คําถามเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมสําหรับฆราวาส 

อุฏฐานสัมปทา ขยันหมั่นเพียร

ขยันหมั่นเพียรประกอบสัมมาอาชีพ
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักคิด รูจักทํา รูจัก

ดําเนินการ หาอุบายวิธี                           
สามารถบริหารดําเนินการใหไดผลดี

กัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร

มีการสงเสริมใหคบคนดีเปนมิตร นําพาหรือชักจูงไป
ในทางท่ีดี และเลือกคบทานผูรูมีความสามารถ       

ผูนาเคารพนับถือ มีคุณสมบัติเก้ือกูลแกอาชีพการงาน 
เปนชุมชนนาอยูนาอาศัย และเปนสังคมเอ้ืออาทรกัน

อารักขสัมปทา คุมครองรักษาทรัพย

มีการสงเสริมใหชุมชนรูจักประหยัด สรางนิสัยให
สมาชิกทุกคนรูจักฉลาดในการเก็บรักษาทรัพย      
รูจักออมทรัพยและรูจักแสวงหาทรัพยเพ่ิมเติม      

เขาใจการใชจายครัวเรือนแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแตพอดี  

การเลี้ยงชีวิตพอประมาณแกทรัพยท่ีหามาได          
มีการสงเสริมการทําตามแบบฟอรมบัญชีครัวเรือน

ใหกับสมาชิกกลุมสัจจะออมทรัพย 

หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ 
คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชน

ปจจุบัน



๑๖๘ 
 

 ๑. ดานสัจจะ คือ มีความจริงใจ  
 จาการวิจัย พบวา พระสงฆพยายามกระตุนสงเสริมใหประชาชนเกิดความรักสามัคคี
รวมกันในหมูสมาชิกของกลุมดวยการประยุกตหลักฆราวาสธรรมเขารับการสงเสริมพัฒนากลุมการ
ประยุกตหลักธรรมดังกลาว กอใหเกิดการเขาใจในหนาท่ีของตนตอกลุมและสังคม และการซ่ือสัตย
และการไววางใจในการดําเนินกิจกรรมรวมกัน และสมาชิกทุกคนควรเพ่ิมความเชื่อถือและความ
ไววางใจท่ีสมาชิกมีใหกันเพ่ิมมากข้ึน การกระตุนใหเกิดการไววางใจและความมีสัจจะตอกันและกัน
ดังกลาว ทําใหเกิดการระดมเงินออมและเพ่ิมจํานวนสมาชิกและจํานวนเงินของกลุมสัจจะออมทรัพย
เพ่ิมจํานวนมากข้ึน และความสําเร็จของกลุมไดกอใหเกิดการขยายกิจกรรมกลุมของชุมชนออกสู
ชุมชนใกลเคียง 107

๑๐๘ การจัดต้ังกลุมสัจจะออมทรัพย กําหนดวัตถุประสงค จัดโครงสรางการบริหาร 
ออกกฎ กติกาการแสวงหาทรัพยากร รับสมัครสมาชิกกลุมสัจจะออมทรัพย จะมีการกําหนดกฎเกณฑ
ของกลุมเอาไวรวมกันเพ่ือใชเปนบรรทัดฐานในการดําเนินการรวมกัน โดยจะมีการปรับปรุงกฎเกณฑ
เหลานั้นรวมกันอยูเสมอทุกป เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน สมาชิกไดเรียนรูถึง
ศักยภาพของตนเองในอันท่ีจะรวมกันสรางกฎเกณฑของชุมชน อันเปนการกําหนดอนาคตของตนเอง
ดวย108

๑๐๙  
 พระสงฆใหประชาชนรูจักพ่ึงตนเอง ดวยการพัฒนาแกปญหาสภาพความเปนอยูของ
ชุมชนใหดีข้ึน โดยการสงเสริมกิจกรรมตางๆ ข้ึนในชุมชนท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับปญหาท่ี
ชาวบานกําลังประสบอยู ซ่ึงเปนแนวทางในการแกปญหาของชุมชนไดในระดับหนึ่ง เชน กิจกรรม
สหกรณรานคา กิจกรรมกลุมสัจจะออมทรัพย ตลอดจนการจัดตั้งสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนตน 
บทบาทท่ีพระสงฆเขาไปสงเสริมใหชาวบานดําเนินกิจกรรมตางๆ นี้ มีการดําเนินกิจกรรม การออม 
การกู การตรวจสอบ การจัดสวัสดิการ จากวันแรกท่ีกอตั้งใหกลุมดําเนินกิจกรรมสัจจะออมทรัพย
พระสงฆจะตองคอยเปนพ่ีเลี้ยง เพ่ือใหคําแนะนําในเรื่องการทําบัญชี ข้ันตอนและกระบวนการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับกลุม ถือเปนกลไกสรางความผูกพันของสมาชิกกลุม โดยมีพระสงฆเปนผู
เชื่อมโยง ท้ังดานการพัฒนาในรูปของการสรางทุนชุมชนและท้ังดานจิตใจ 109

๑๑๐ หลักธรรมท่ีนํามาใช
มากท่ีสุด คือ สัจจะ ความจริงใจตอกันท่ีอยูในหลักฆราวาสธรรม โดยจะเริ่มท่ีการปลุกจิตสํานึก ชี้นํา
ใหเห็นความจําเปนท่ีชาวบานในชุมชนจะตองรวมตัวกันกอตั้งกลุมสัจจะออมทรัพย ชวยเหลือซ่ึงกัน
และกันดวยการใหสมาชิกทุกคนมีความสามัคคีพรอมเพียงกันนําเงินมาออมรวมกัน และบริหารจัดการ
กลุมรวมกัน 110

๑๑๑ กลุมสัจจะออมทรัพยมีเปาหมายท่ีสําคัญ คือ การพัฒนาคนใหมีคุณธรรม อยูรวมกัน
อยางสงบสุข และชวยเหลือกันเปนสําคัญ ไมไดมีเปาหมายวา ตองมีเงินทุนมาก และการทํางานกลุม
คือการปฏิบัติธรรมรวมกัน เพราะกิจกรรมตางๆ ตั้งแตการออมทรัพย การพิจารณาปลอยกู และการ

                                                           

 ๑๐๘สัมภาษณ พระครูบวรศีลวัฒน(อํานวย สีลธโร), ประธานท่ีปรึกษากลุมสัจจะออมทรัพยวัดหนอง
กันเกรา, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๐๙สัมภาษณ นายทน จันทรศรี, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดปากแพรก, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๑๐สัมภาษณ พระปลัดบําเพ็ญ กิตฺติปาโล, ประธานท่ีปรึกษากลุมสัจจะออมทรัพยวัดชางชนศิริ
ราษฎรบํารุง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๑๑สัมภาษณ นายมานพ งามเสง่ียม, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดหนองกันเกรา, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 



๑๖๙ 
 

รวมกิจกรรมของกลุม เปนเรื่องเนนใหสมาชิกทุกคนไดปฏิบัติตามหลักธรรม 111

๑๑๒ ซ่ึงเปนเหตุใหเกิด
ความเชื่อถือหรือไววางใจกัน ดวยการฝกใหเปนคนจริง มีหลักเกณฑซ่ึงเปนผลท่ีไดมาจากการพูดจริง 
ทําจริง ท้ังจริงตอตัวเองและจริงตอผูอ่ืน จริงตอเวลา จริงตอหนาท่ีการงาน 112

๑๑๓ ดังนั้น คนท่ีมีสัจจะ 
เขาจึงมีหลักประจําใจงาย ๆ วา ไมวาจะทําอะไรก็ตองทําใหดีท่ีสุดจะพูดจาอะไรก็ตองชัดเจนท่ีสุด     
ท้ังยังมีจิตใจก็ม่ันคงในศีลธรรม จึงทําใหประสบความสําเร็จและเจริญ กาวหนาอยางรวดเร็ว 1 1 3

๑๑๔ 
สัจจะ สัตยซ่ือตอกัน หมายถึง การดํารงม่ันในสัจจะ การมีความจริง ความซ่ือตรง ซ่ือสัตย จริงใจ พูด
จริง   ทําจริง โดยจะทําอะไรก็ใหเปนท่ีเชื่อถือไววางใจกัน เปนคุณธรรมท่ีสําคัญในการคบหากับคนทุก
คน เพราะความซ่ือตรงตอกันเปนเครื่องสมานสามัคคีใหมิตรภาพระหวางผูคบหากันใหยั่งยืนยาวนาน 
ผูมีความซ่ือสัตยจะทําอะไรก็ยอมมีผูเชื่อถือไววางใจ และจะไปในท่ีใดก็มีคนตอนรับ และยินดี
ชวยเหลือเม่ือตกทุกขไดยาก ฉะนั้น สัจจะคือความสัตยซ่ือตอกัน จึงเปนธรรมสําหรับผูครองเรือนท่ี
ควรมีไวประจําใจ114

๑๑๕ 
 สรุปไดวา หลักสัจจะกอใหเกิดการเขาใจในหนาท่ีของตนตอกลุมและสังคม และการ
ซ่ือสัตยและการไววางใจในการดําเนินกิจกรรมรวมกัน และสมาชิกทุกคนมีความความเชื่อถือและ
ความไววางใจซ่ึงกันและกัน กระตุนใหเกิดการไววางใจและความมีสัจจะตอกัน อันจะทําใหเกิดการ
ระดมเงินออมและเพ่ิมจํานวนสมาชิก และจํานวนเงินของกลุมสัจจะออมทรัพยเพ่ิมจํานวนมากข้ึน 
และความสําเร็จของกลุมไดกอใหเกิดการขยายกิจกรรมกลุมของชุมชนออกสูชุมชนใกลเคียง          
การจัดตั้งกลุมสัจจะออมทรัพย มีการกําหนดวัตถุประสงค จัดโครงสรางการบริหาร ออกกฎ กติกา      
การแสวงหาทรัพยากร รับสมัครสมาชิกกลุมสัจจะออมทรัพย จะมีการกําหนดกฎเกณฑของกลุมเอาไว
รวมกันเพ่ือใชเปนบรรทัดฐานในการดําเนินการรวมกัน โดยจะมีการปรับปรุงกฎเกณฑเหลานั้นรวมกัน
อยูเสมอทุกป เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน สมาชิกไดเรียนรูถึงศักยภาพของตนเอง
ในอันท่ีจะรวมกันสรางกฎเกณฑของชุมชน หลักธรรมขอสัจจะ คือ ความจริงใจตอกันท่ีอยูในหลัก
ฆราวาสธรรม จะเปนการปลุกจิตสํานึก ชี้นําใหเห็นความจําเปนท่ีชาวบานในชุมชนจะตองรวมตัวกัน
กอตั้งกลุมสัจจะออมทรัพย ชวยเหลือซ่ึงกันและกันดวยการใหสมาชิกทุกคนมีความสามัคคีพรอมเพียง
กันนําเงินมาออมรวมกัน และบริหารจัดการกลุมรวมกัน   
 ๒. ดานทมะ คือ ฝกฝน ขมใจ 

จากการวิจัย พบวา การปรับตัว รูจักควบคุมจิตใจ ฝกหัดดัดนิสัย แกไขขอบกพรอง 
ปรับปรุงตนใหเจริญกาวหนาดวยสติปญญา สัจจะจะไปไมไดถาหากเราไมรูจักควบคุมจิตใจตัวเอง     
ซ่ึงจิตมันจะคิดวุนวายสับสนดวยอํานาจแหงกิเลส คือ รัก โลภ โกรธ หลง เขาครอบงํา จะทําใหตัวเรา
ท้ิงสัจจะ เราจึงตองเอาทมะเขาควบคุมกํากับจิตใจตัวเองใหมีสติ และปญญาเพ่ือรูเทาทันจะไดรักษา
สัจจะนั้นไวได ผู ท่ีมีทมะเปนหลักธรรมประจําใจ จึงตองสามารถหยุดตัวเองได คือ ชนะใจตัวเอง         

                                                           

 ๑๑๒สัมภาษณ นายยงยุทธ กะหมายสม, รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดหนองกันเกรา,         
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๑๓สัมภาษณ นางนรินทร เน่ืองจํานงค, กรรมการกลุมสัจจะออมทรัพยวัดไพรสณฑ, ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๑๔สัมภาษณ นายทน จันทรศรี, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดปากแพรก, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 

๑๑๕สัมภาษณ นายสุทา งามสม,ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดถนนกะเพรา, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๐ 
 

ไมกระทําในเรื่องท่ีเสียหาย ไมทําความชั่ว ไมถลําไปในทางท่ีเสื่อม นั่นคือ ตองรักษา ศีล ๕ ได และไมยุง
เก่ียวกับอบายมุขท้ังปวง115

๑๑๖ มุงเนนใหใชสติใครครวญ และไตรตรองใหรอบคอบกอนท่ีจะกระทําการ    
ใด ๆ โดยตองคํานึงอยูเสมอวา มีประโยชนมากกวาโทษ หรือมีดีมากกวาชั่วจึงจะกระทํา โดยเฉพาะการ
เอาชนะความโกรธ เพราะเม่ือความโกรธเกิดข้ึนยอมสงผลใหจิตใจขุนมัว ผิวพรรณเศราหมอง เปนเหตุให
เกิดผลเสียแกตนเองและผูอ่ืน ท้ังนี้ เพราะผูโกรธยอมไมรูอรรถ ไมรูธรรม ไมรูจักผิดชอบชั่วดี สามารถฆา
ไดแมกระท่ังบิดามารดาของตน ผูท่ีถูกความโกรธเขาครอบงํายอมเสียทรัพย เสื่อมลาภยศ หาท่ีพ่ึงพิงได
ยาก ไรญาติขาดมิตร116

๑๑๗ ซ่ึงการอยูรวมกันในสังคม หรืออยูกับคนท่ีเรารักนั้น เราตองปรับตัวเขาหาเขา
และเขาตองปรับตัวเขาหาเรา ถาฝายใดฝายหนึ่งแข็งขืน ไมยอมเขาใจและปรับตัวเขาหากัน ก็จะทําให
ชีวิตรักหรือชีวิตคูไมสมหวังดังตั้งใจ ดังนั้น เราจึงตองรูจักฝกฝนปรับปรุงตน รูจักแกไขขอบกพรอง   ปรับ
นิสัยและอัธยาศัยใหกลมกลืนประสานเขาหากันได ไมเปนเอาแตใจตนเอง หรือดื้อรั้นเอาอารมณของตน
เปนใหญ อาจกลาวไดวา มีการใชสติและปญญาในการตัดสินใจ ควบคุมจิตใจ ในการทําความเขาใจถึง
ความเปนไปอันแทจริงของโลก117

๑๑๘  
สรุปไดวา การปรับตัว รูจักควบคุมจิตใจ ฝกหัดดัดนิสัย แกไขขอบกพรอง ปรับปรุงตนให

เจริญกาวหนาดวยสติปญญา ไมกระทําในเรื่องท่ีเสียหาย ไมทําความชั่ว ไมถลําไปในทางท่ีเสื่อม ไมยุง
เก่ียวกับกับอบายมุขท้ังปวง รักษา ศีล ๕ เปนประจํา และไมยุงเก่ียวกับอบายมุข มุงเนนใชสติใครครวญ 
และไตรตรองใหรอบคอบกอนแลวจึงทํา ความผิดพลาดก็จะไมเกิดข้ึน เพราะการใชสติปญญาเปนเครื่อง
ตัดสิในใจ ควบคุมจิตใจ  
 ๓. ดานขันติ คือ มีความอดทน 
 จากการวิจัย พบวา ความอดทน ตั้งหนาทําหนาท่ีการงานดวยความขยันหม่ันเพียร 
เขมแข็ง อดทน ไมหวั่นไหว ม่ันในจุดหมาย ไมทอถอย เปนคุณธรรมท่ีมีความสําคัญมากใชควบคุม
พฤติกรรมอันไมพึงประสงคของมนุษย เปนบารมีธรรมในพระพุทธศาสนา 118

๑๑๙ ความอดทน อดกลั้น 
ไมใชเพียงจําเปนตอชีวิตของมนุษยเทานั้น แตเปนหลักธรรมท่ีสําคัญมากท่ีตองมี หากตองการใหชีวิตมี
ความสมหวัง สําเร็จในกิจการงานนอยใหญ ความอดทนนั้น เปนหลักการตั้งแตสมัยโบราณแลว       
ซ่ึงแมแตปจจุบันนี้ก็ตาม หากใครไมมี ดูเหมือนวา ชีวิตนี้จะยากท่ีจะประสบความสําเร็จได เพราะการ
ใชชีวิตอยูในสังคมปจจุบัน นอกจากจะมีขอขัดแยงแตกตางทางดานอุปนิสัย การอบรม ประสบการณ
เดิม บางครั้งก็อาจมีอุปสรรคมาใหรวมเผชิญ หรือบางครั้งอาจมีการทะเลาะเบาะแวง บาดหมางกัน 
ซ่ึงไมวาจะโดยคําพูดหรือการกระทํา จะตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม อีกฝายหนึ่งจะตองรูจักอดกลั้นระงับ
ใจ ไมกอเหตุใหเรื่องลุกลามกวางขยายตอไป เรื่องรายท่ีนาจะลุกลามจึงจะระงับ สงบลงไป แตถาระงับ

                                                           

 ๑๑๖สัมภาษณ พระปลัดบําเพ็ญ กิตฺติปาโล, ประธานท่ีปรึกษากลุมสัจจะออมทรัพยวัดชางชนศิริ
ราษฎรบํารุง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๑๗สัมภาษณ นายมานพ งามเสง่ียม, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดหนองกันเกรา, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๑๘สัมภาษณ พระครูบวรศีลวัฒน(อํานวย สีลธโร), ประธานท่ีปรึกษากลุมสัจจะออมทรัพยวัดหนอง
กันเกรา,         ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 ๑๑๙สัมภาษณ พระครูบวรศีลวัฒน(อํานวย สีลธโร), ประธานท่ีปรึกษากลุมสัจจะออมทรัพยวัดหนอง
กันเกรา,         ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๑ 
 

หามใจไมได ตางฝายตางทําเรื่องเล็กใหเปนเรื่องใหญ ก็จะไมสามารถอยูรวมกันได  หลักขันตินั้นจะ
แตกตางจากหลักของทมะ ตรงท่ีขันติมุงอดทนท่ีรางกายเปนหลัก สวนหลักของทมะนั้น มุงอดทนท่ี
จิตใจและอดทนท่ีอารมณ คนท่ีมุงม่ันจะฝกใหขันติมีมาก ตองอดทนตอความยากลําบากท่ีเกิดข้ึนกับ
ตัวเองใหได จึงจะทําใหอดทนตออุปสรรคและปญหาตางๆ ได ทํางานไดดี เปนท่ีพ่ึงและเปนหลักใน
ครอบครัวได เปนท่ีพึงใหคนอ่ืนท่ีเดือดรอนได ทําใหไมมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนอ่ืน ไมหลงผิดไปทํา
ความชั่ว และทําใหชีวิตประสบความสําเร็จตามท่ีมุงหวังได119

๑๒๐ 
 สรุปไดวา ความอดทน ตั้งหนาทําหนาท่ีการงานดวยความขยันหม่ันเพียร เขมแข็ง อดทน 
ไมหวั่นไหว ม่ันในจุดหมาย ไมทอถอย เปนคุณธรรมท่ีมีความสําคัญมากใชควบคุมพฤติกรรม เพราะ
การใชชีวิตอยูในสังคมท่ีเต็มไปดวยความขัดแยงทางดานอุปนิสัย การอบรม ประสบการณ และ
การเมือง จึงตองมีความอดทน อดกลั้น คนท่ีมุงม่ันฝกอบรมใหขันติมีมาก ยอมอดทนตอความ
ยากลําบากท่ีเกิดข้ึนกับตัวเองไดงาย ซ่ึงทําใหอดทนตออุปสรรคและปญหาตางๆ ไดดี ทํางานไดดี   
เปนท่ีพ่ึงและเปนหลักในครอบครัวได ไมมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนอ่ืน ไมหลงผิดไปทําความชั่ว และ
ทําใหชีวิตประสบความสําเร็จไดในท่ีสุด  
 ๔. ดานจาคะ คือ มีความเสียสละ 
 จากการวิจัย พบวา ความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบาย และผลประโยชนสวน
ตนได การสละสิ่งของอันเปนของ ๆ ตนแกบุคคลท่ีควรจะใหปน การสละอารมณบูดและเนาออกจาก
ใจ จะทําใหใจสะอาด สงบ สดชื่น เบิกบาน พรอมท่ีจะรับฟงความทุกข ความคิดเห็นและความ
ตองการของผูอ่ืน พรอมท่ีจะรวมมือ ชวยเหลือ เอ้ือเฟอ เผื่อแผ จิตใจไมมีความคับแคบเห็นแกตนหรือ
เอาแต ใจตัว มีน้ําใจใหแกกัน 120

๑๒๑ กลุมสัจจะออมทรัพยนั้น มีขอตกลงรวมกันในการปลอยกู คือ            
จะพิจารณาตามเกณฑของกลุมวา ทางกลุมจะพิจารณาชวยเหลือผูท่ีมีความเดือนรอนมากเปนอันดับ
หนึ่ง 121

๑๒๒ ดังนั้น เม่ือมีสมาชิกท่ีเดือนรอนหลายคนไดยื่นเสนอขอกูเงิน ดวยขอจํากัดท่ีกลุมมีเงินนอย       
ไมเพียงพอหรือไมสามารถท่ีจะชวยเหลือสมาชิกท่ีมีความเดือนรอน และเสนอขอกูจากกลุมไดทุกคน 
ทางกลุมจะมีการพิจารณาชวยเหลือสมาชิกท่ีมีความเดือนรอนมากเปนอันดับหนึ่งกอน โดยทางกลุมมี
หลักในการปฏิบัติ คือ ชวยเหลือผูท่ีปวยตองนําเงินไปรักษาเปนอันดับท่ี ๑ ตอจากนั้น กลุมจะ
ชวยเหลือสมาชิกท่ีเดือดรอนเปนหนี้ ตองเสียดอกเบี้ยสูง และอันดับ ๓ กลุมจะชวยเหลือผูท่ีตองนํา
เงินไปเสียคาเทอมแกบุตรหลานกอน หลังจากนั้น จะพิจารณาเปนกรณีไป ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ โดยหลังจากนับเงินเรียบรอยแลว คณะกรรมการท้ังหมดจะประชุมกันเพ่ือพิจารณา
ปลอยเงินกูใหแกสมาชิก โดยยึดยึดเกณฑในการปลอยเงินกูใหเปนสําคัญ122

๑๒๓ คณะกรรมการทุกคนจะ
ไมมีความลําเอียงใหกับญาติของตน หรือพรรคพวกของตน จะยึดเกณฑของกลุมเปนสําคัญ ซ่ึงการ

                                                           

 ๑๒๐สัมภาษณ พระปลัดบําเพ็ญ กิตฺติปาโล, ประธานท่ีปรึกษากลุมสัจจะออมทรัพยวัดชางชนศิริ
ราษฎรบํารุง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๒๑สัมภาษณ นายสุทา งามสม,ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดถนนกะเพรา, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๒๒สัมภาษณ นายมานพ งามเสง่ียม, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดหนองกันเกรา, ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 
 ๑๒๓สัมภาษณ กมลนิฐ วงศวิศิษฎ, รองประธานท่ีปรึกษากลุมสัจจะออมทรัพยวัดไพรสณฑ,          
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๒ 
 

ดําเนินงานกลุมเชนนี้ เปนการฝกใหสมาชิกของกลุมปฏิบัติตามหลักธรรม ขอจาคะ คือ การรูจัก
เสียสละชวยเหลือผูท่ีเดือดรอนกวา โดยประธานท่ีปรึกษากลุมและคณะกรรมการจะชี้แจง และอธิบาย
ใหสมาชิกฟงตั้งแตวันแรกท่ีกอตั้งกลุม และทุกเดือนท่ีมีการประชุมสมาชิกกลุม โดยคณะกรรมการ
ดําเนินงานจะพิจารณาปลอยกูตามกติกา และสมาชิกก็เคารพในกติกา ผูท่ีมีความเดือดรอนนอยกวา
เสียสละใหผูท่ีมีความเดือนรอนมากกวา ใหไดรับความชวยเหลือจากกลุมกอน สวนผูท่ีเสียสละก็ไดรับ
ความปลื้มใจท่ีไดทําบุญดวยการชวยเหลือผูอ่ืน 123

๑๒๔ ความเสียสละ ความเผื่อแผ แบงปน หรือการให
นั่นเอง จาคะนั้น มีความหมายรวมถึงรูจักสละสิ่งของชวยเหลือผูอ่ืนดวย ซ่ึงโดยปกติของชีวิตนั้นเรา
ตองชวยเหลือเก้ือกูลกันตลอดเวลา เรียกวา ตองแบงปนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เปนการแสดงน้ําใจ
เอ้ือเฟอตอกัน ตลอดจนการเสียสละความพอใจและความสุขสวนตนได เพราะคนท่ีมีจาคะ ยอมทําให
มีอารมณผองใส มีนิสัยเสียสละแกผูอ่ืน รักผูอ่ืนเหมือนรักตนเอง ทําใหตนเองปลอดภัย คนอ่ืนนับหนา
ถือตา ครอบครัวและสังคมเปนสุข มีเพ่ือนดี ๆ รอบตัว จิตใจมีความสุข ชวยชําระลางจิตใจท่ีสกปรก
เห็นแกตัว124

๑๒๕   

 สรุปไดวา พระสงฆแนะนําวิธีการใหประชาชนรูจักพ่ึงตนเอง ดวยการพัฒนาแกปญหา
สภาพความเปนอยูของชุมชนใหดีข้ึน โดยการสงเสริมกิจกรรมตางๆ ข้ึนในชุมชนท่ีสอดคลองและ
เหมาะสมกับปญหาท่ีชาวบานกําลังประสบอยู ซ่ึงเปนแนวทางในการแกปญหาของชุมชนไดในระดับ
หนึ่ง และมีการกระตุนสงเสริมใหประชาชนเกิดความรักสามัคคีรวมกันในหมูสมาชิกของกลุม 
กอใหเกิดการเขาใจในหนาท่ีของตนตอกลุมและสังคม การซ่ือสัตยและการไววางใจในการดําเนิน
กิจกรรมรวมกัน และสมาชิกทุกคนควรเพ่ิมความเชื่อถือและความไววางใจท่ีสมาชิกมีใหกันเพ่ิมมากข้ึน 
ทําใหเกิดการระดมเงินออมและเพ่ิมจํานวนสมาชิกและจํานวนเงินของกลุมสัจจะออมทรัพยเพ่ิม
จํานวนมากข้ึน และความสําเร็จของกลุมไดกอใหเกิดการขยายกิจกรรมกลุมของชุมชนออกสูชุมชน
ใกลเคียง การจัดตั้งกลุมสัจจะออมทรัพย มีการกําหนดวัตถุประสงค จัดโครงสรางออก กฎ กติกา การ
แสวงหาทรัพยากร รับสมัครสมาชิกกลุมสัจจะออมทรัพย มีการกําหนดกฎเกณฑของกลุมเอาไว
รวมกันเพ่ือใชเปนบรรทัดฐานในการดําเนินการรวมกัน กลุมสัจจะออมทรัพยมีเปาหมายท่ีสําคัญ คือ 
การพัฒนาคนใหมีคุณธรรม อยูรวมกันอยางสงบสุข และชวยเหลือกันเปนสําคัญ ไมไดมีเปาหมายวา 
ตองมีเงินทุนมาก และการทํางานกลุมคือการปฏิบัติธรรมรวมกัน เพราะกิจกรรมตาง ๆ ตั้งแตการออม
ทรัพย การพิจารณาปลอยกู และการรวมกิจกรรมของกลุม เปนเรื่องเนนใหสมาชิกทุกคนไดปฏิบัติ
ตามหลักธรรม ซ่ึงเปนเหตุใหเกิดความเชื่อถือหรือไววางใจกัน ดวยการฝกใหเปนคนจริง มีหลักเกณฑ
ซ่ึงเปนผลท่ีไดมาจากการพูดจริง ทําจริง ท้ังจริงตอตัวเองและจริงตอผูอ่ืน จริงตอเวลา จริงตอหนาท่ี
การงาน มีการปรับตัว รูจักควบคุมจิตใจ แกไขขอบกพรอง ปรับปรุงตนใหเจริญกาวหนาดวยสติปญญา 
มีความอดทน ตั้งหนาทําหนาท่ีการงานดวยความขยันหม่ันเพียร เขมแข็ง อดทน            ไมหวั่นไหว 
ม่ันในจุดหมาย ไมทอถอย เปนคุณธรรมท่ีมีความสําคัญมากใชควบคุมพฤติกรรมอันไมพึงประสงคของ

                                                           

 ๑๒๔สัมภาษณ นายถวน วิลัยแลง, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพย ท่ีวัดชางชนศิริราษฎรบํารุง,         
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

 ๑๒๕สัมภาษณ พระปลัดบําเพ็ญ กิตฺติปาโล, ประธานท่ีปรึกษากลุมสัจจะออมทรัพยวัดชางชนศิริ
ราษฎรบํารุง, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๗๓ 
 

สัจจะ มีความจริงใจ
- มีความซ่ือสัตย และความ

ไววางใจ
- มีการปลูกจิตสํานึกในการออม  

เพื่อสรางทุนชุมชน

ทมะ ฝกฝน ขมใจ
- มีการปรับตัว ควบคุมจิตใจ 

แกไขขอบกพรองดวย
สติปญญา ไมยุงเกี่ยวกับ

อบายมุขทั้งปวง

ขันติ มีความอดทน
-ปฏิบัติหนาที่การงานดวยความ
เขมแข็ง อดทนไมหวั่นไหวใน

จุดหมาย

จาคะ มีความเสียสละ
-เสียสละความสะดวกสบาย
และผลประโยชนสวนตนแกผู

ที่เดือดรอน

ท้ังคนและสัตว เปนบารมีธรรมในพระพุทธศาสนา และมีความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบาย 
และผลประโยชนสวนตนได การสละสิ่งของอันเปนของ ๆ ตนแกบุคคลท่ีควรจะใหปน การสละ
อารมณบูดและเนาออกจากใจ จะทําใหใจสะอาด สงบ สดชื่น เบิกบาน พรอมท่ีจะรับฟงความทุกข 
ความคิดเห็นและความตองการของผูอ่ืน พรอมท่ีจะรวมมือ ชวยเหลือ เอ้ือเฟอ เผื่อแผ จิตใจไมมีความ
คับแคบเห็นแกตนหรือเอาแต ใจตัว มีน้ําใจใหแกกัน ในการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย 
เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมสําหรับ
ฆราวาส ผูวิจัยสามารถนํามาสังเคราะหสรุปไดดังแผนภาพท่ี ๔.๓ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี ๔.๓ การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรม

สําหรับฆราวาส 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๒ ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 
 ตอนท่ี ๑ ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี ๒ ขอมูลเก่ียวกับทฤษฎกีารบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวดัระยอง  
 ตอนท่ี ๓ ขอมูลเก่ียวกับความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 

ฆราวาส
ธรรม ๔ 



๑๗๔ 
 

 ตอนท่ี ๔ ขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ คือ ธรรมท่ี
เปนไปเพ่ือประโยชนปจจุบัน  
 ตอนท่ี ๕ ขอมูลเก่ียวกับการบริหารจัดการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมสําหรับ
ฆราวาส  
 ตอนท่ี ๖ ขอมูลเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจงัหวัดระยอง  
ตอนท่ี ๑ ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี ๔.๑๓ ขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม          

(n=๓๔๔) 

สถานภาพท่ัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย ๙๗ ๒๘.๒ 

หญิง ๒๔๗ ๗๑.๘ 

รวม ๓๔๔ ๑๐๐.๐ 

อายุ   

ต่ํากวา ๒๐ ป ๑๑ ๓.๑ 

๒๐ - ๓๐ ป  ๖๖ ๑๙.๒ 

๓๑ – ๔๐ ป ๑๗๗ ๕๑.๕ 

๔๑ – ๕๐ ป ๖๖ ๑๙.๒ 

๕๑ ป  ข้ึนไป ๒๔ ๗.๐ 

รวม ๓๔๔ ๑๐๐.๐ 

  



๑๗๕ 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

ระดับมัธยมตอนตน ๑๗๒ ๕๐.๐ 

ระดับมัธยมตอนปลาย ๑๒๓ ๓๕.๘ 

ระดับปริญญาตรี  ๓๓ ๙.๖ 

ระดับปริญญาโท ๑๐ ๒.๙ 

ระดับปริญญาเอก ๖ ๑.๗ 

รวม ๓๔๔ ๑๐๐.๐ 
ตําแหนง จํานวน รอยละ 

ผูบริหาร ๑๒ ๓.๕ 

พนักงาน ๗๑ ๒๐.๗ 

พนักงานจาง ๑๘๙ ๕๔.๙ 

อ่ืนๆ  ๗๒ ๒๐.๙ 

รวม ๓๔๔ ๑๐๐.๐ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน   

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 ข้ึนไป   ๖๓ ๑๘.๓ 

รวม ๓๔๔ ๑๐๐.๐ 

ระยะเวลาการเปนสมาชิก   

๑ – ๕ ป ๑๑๘ ๓๔.๒ 

๖ – ๑๐ ป ๙๗ ๒๘.๒ 

๑๑ – ๑๕ ป ๑๑๒ ๓๒.๖ 

๑๖ – ๒๐ ป ๑๔ ๔.๑ 

๒๑ ป ข้ึนไป ๓ ๐.๙ 

รวม ๓๔๔ ๑๐๐.๐ 

 
 

 จากตารางท่ี ๔.๑๓ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๒๔๗ คน     
คิดเปนรอยละ ๗๑.๘  รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน ๙๗ คน คิดเปนรอยละ ๒๘.๒ สวนใหญมีอายุ

ตารางท่ี ๔.๑๓ ขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ)         



๑๗๖ 
 

มากกวา ๓๑-๔๐ ป จํานวน ๑๗๗ คน คิดเปนรอยละ ๕๑.๕ สวนใหญมีระดับการศึกษามัธยมตอนตน  
จํานวน  ๑๗๒ คน คิดเปนรอยละ ๕๐.๐ สวนใหญมีตําแหนงพนักงานจาง มากท่ีสุดจํานวน ๑๘๕ คน 
คิดเปนรอยละ ๕๔.๙ สวนใหญมีคนไดเฉลี่ยตอเดือน ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๓๓ คน       
คิดเปนรอยละ ๓๘.๗ สวนใหญระยะเวลาของการเปนสมาชกิ ๑-๕ ปมากท่ีสุด จํานวน ๑๑๘  คน คิด
เปนรอยละ ๓๔.๓ 

ตอนท่ี ๒ ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  
 
ตารางท่ี๔.๑๔ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปจจัยท่ีมีผลตอการบริหาร

จัดการ  กองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัด
ระยอง โดยรวม 

(n=๓๔๔) 

ทฤษฎกีารบริหารจัดการกองทุนสัจจะ
ออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของ

เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองโดยรวม 
X  S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

อันดับ 

การตัดสินใจ (Decision) ๔.๒๘ ๐.๔๙ มาก ๒ 

การวางแผน (Planning) ๔.๐๑ ๐.๗๙ มาก ๗ 

การจัดองคการ (Organizing) ๔.๑๖ ๐.๕๙ มาก ๓ 

การสื่อสาร (Communicating) ๔.๐๓ ๐.๖๐ มาก ๕ 

การใชอิทธิพลจูงใจ (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  

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๔ ผลการวิเคราะหขอมูลของทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง โดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๓ 
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก เรียงจากมากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง การประเมินผลงาน (Evaluating) มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ ๔.๓๓ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสอง คือ การตัดสินใจ (Decision) มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ ๔.๒๘ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสาม คือ การจัดองคการ (Organizing) 
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๖ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสี่ คือการประสานงาน 
(Coordinating) มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๙ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และอันดับหา คือ 
การสื่อสาร (Communicating) มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๓ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
อันดับหก คือ การใชอิทธิพลจูงใจ (Influencing) มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๒ ระดับความคิดเห็นอยู



๑๗๗ 
 

ในระดับมาก อันดับเจ็ด คือ การวางแผน (Planning) มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๑ ระดับความคิดเห็น
อยูในระดับมาก อันดับ ตามลําดับ  
ตารางท่ี ๔.๑๕ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทฤษฎีการบริหารจัดการ  

กองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ดาน
การตัดสินใจ (Decision)  

(n=๓๔๔) 

ขอ ดานการตัดสินใจ (Decision) X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

๑. คณะกรรมการและสมาชิกรวมกันตัดสินใจ
กําหนดวิธีการทํางานและคิดคนกิจกรรมตางๆ 
เพ่ือกอตั้งกองทุน ๔.๓๘ ๐.๖๖ มาก ๒ 

๒. คณะกรรมการและสมาชิกรวมกันจัดลําดับ
ความสําคัญของงานตางๆ ในกองทุน ๔.๑๒ ๐.๗๑ มาก ๔ 

๓. สมาชิกเขารวมอนุมัติแผนพัฒนากองทุนสัจจะ
ออมทรัพย และงบประมาณตาง ๆ ๔.๓๖ ๐.๖๕ มาก ๓ 

๔. สมาชิกรวมตรวจสอบการจายสวัสดิการและ
เงินปนผล ๔.๔๘ ๐.๗๒ มาก ๑ 

๕. กองทุนสัจจะออมทรัพยมีโครงสรางกองทุน 
และระบุตําแหนงงานไวอยางชัดเจน ๔.๐๗ ๐.๗๗ มาก ๕ 

 รวม ๔.๒๘ ๐.๔๙ มาก  

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๕ ผลการวิเคราะหขอมูลของทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ดานการตัดสินใจ (Decision) โดยรวม 
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๘ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา     
ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง สมาชิกรวมตรวจสอบ
การจายสวัสดิการและเงินปนผล มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๘ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
อันดับสอง คือ คณะกรรมการและสมาชิกรวมกันตัดสินใจกําหนดวิธีการทํางานและคิดคนกิจกรรม
ตางๆ เพ่ือกอตั้งกองทุน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๘ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสาม 
คือ สมาชิกเขารวมอนุมัติแผนพัฒนากองทุนสัจจะออมทรัพย และงบประมาณตาง ๆ มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ ๔.๓๖ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสี่ คือ คณะกรรมการและสมาชิกรวมกัน
จัดลําดับความสําคัญของงานตางๆ ในกองทุน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๒ ระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก และอันดับหา คือ กองทุนสัจจะออมทรัพยมีโครงสรางกองทุน และระบุตําแหนงงานไว
อยางชัดเจน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๗ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ตามลําดับ 



๑๗๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๖  คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทฤษฎีการบริหารจัดการ  
กองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง    
ดานการวางแผน (Planning)  

(n=๓๔๔) 

ขอ ดานการวางแผน (Planning) X  S.D. 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

อันดับ 

1. คณะกรรมการและสมาชิกรวมกันกําหนด
ทิศทางและกิจกรรม เพ่ือแกไขปญหาและ
พัฒนากองทุน ๔.๒๓ ๐.๙๐ มาก ๑ 

2. คณะกรรมการและสมาชิกรวมกันกําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนงาน/
กิจกรรมดานตาง ๆ ๓.๙๙ ๐.๘๓ มาก ๓ 

3. คณะกรรมการและสมาชิกรวมกันศึกษาปญหา
และอุปสรรคของกองทุน ๓.๙๒ ๐.๗๗ มาก ๔ 

4. คณะกรรมการและสมาชิกรวมกันวิเคราะห
ขอมูลเพ่ือวางแผนงานของกองทุน ๔.๐๐ ๐.๘๕ มาก ๒ 

5. คณะกรรมการและสมาชิกรวมกันใหขอมูล
ขาวสารเปนปจจัยสนับสนุนในการวางแผนงาน
ดานตาง ๆ  ๓.๙๐ ๐.๙๕ มาก ๕ 

 รวม ๔.๐๑ ๐.๗๙ มาก  

  
 จากตารางท่ี ๔.๑๖ ผลการวิเคราะหขอมูลของทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ดานการวางแผน (Planning) โดยรวม 
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๑ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา     
ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการและ
สมาชิกรวมกันกําหนดทิศทางและกิจกรรม เพ่ือแกไขปญหาและพัฒนากองทุน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
๔.๒๓ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสอง คือ คณะกรรมการและสมาชิกรวมกันวิเคราะห
ขอมูลเพ่ือวางแผนงานของกองทุน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๐ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
อันดับสาม คือ คณะกรรมการและสมาชิกรวมกันกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนงาน/
กิจกรรมดานตาง ๆ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๙ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสี่ คือ 
คณะกรรมการและสมาชิกรวมกันศึกษาปญหาและอุปสรรคของกองทุน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๙ 
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และอันดับหา คือ คณะกรรมการและสมาชิกรวมกันใหขอมูล
ขาวสารเปนปจจัยสนับสนุนในการวางแผนงานดานตาง ๆ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๐ ระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก ตามลําดับ 



๑๗๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๗ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทฤษฎีการบริหารจัดการ   
กองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง      
ดานการจัดองคการ (Organizing) 

(n=๓๔๔) 

ขอ ดานการจัดองคการ (Organizing) X  S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

อันดับ 

1. คณะกรรมการมีการจัดการกองทุนใหสอดคลอง
กับพันธกิจ ๔.๑๓ ๐.๗๓ มาก ๓ 

2. คณะกรรมการมีการเสริมสรางทัศนคติท่ีดีใน
การบริหารงานและการออม ๔.๐๓ ๐.๕๘ มาก ๔ 

3. คณะกรรมการสงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ใหมีทักษะในการบริหารงาน ลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ๓.๙๗ ๐.๗๖ มาก ๕ 

4. คณะกรรมการใหขวัญกําลังใจ มิตรภาพ และ
การเสริมแรงจูงใจท่ีดีแกมวลสมาชิก ๔.๒๔ ๐.๗๐ มาก ๒ 

5. คณะกรรมการสรางบรรยากาศท่ีเปนมิตร       
มีความม่ันใจในความถูกตอง และความม่ันคง ๔.๔๒ ๐.๘๐ มาก ๑ 

 รวม ๔.๑๖ ๐.๕๙ มาก  

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๗ ผลการวิเคราะหขอมูลของทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ด า นก า ร จั ด อ งค ก า ร  (Organizing) 
โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๖ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการ
สรางบรรยากาศท่ีเปนมิตร มีความม่ันใจในความถูกตอง และความม่ันคง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๒ 
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสอง คือ คณะกรรมการใหขวัญกําลังใจ มิตรภาพ และการ
เสริมแรงจูงใจท่ีดีแกมวลสมาชิก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๔ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
อันดับสาม คือ คณะกรรมการมีการจัดการกองทุนใหสอดคลองกับพันธกิจ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
๔.๑๓ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสี่ คือ คณะกรรมการมีการเสริมสรางทัศนคติท่ีดีใน
การบริหารงานและการออม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๓ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และ
อันดับหา คือ คณะกรรมการสงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหมีทักษะในการบริหารงาน 
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๗ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 



๑๘๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๘ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทฤษฎีการบริหารจัดการ   
กองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง     
ดานการสื่อสาร (Communicating) 

(n=๓๔๔) 

ขอ ดานการส่ือสาร (Communicating) X  S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

อันดับ 

1. คณะกรรมการมีทักษะการคิดเชิงระบบในการ
ทํางาน ๔.๐๑ ๐.๗๐ มาก ๒ 

2. คณะกรรมการมีทักษะการใชอารมณ (EQ) ท่ีดี ๓.๙๒ ๐.๖๖ มาก ๔ 
3. คณะกรรมการ มี ทักษะในการสื่ อสาร ท่ี มี

ประสิทธิภาพ ๓.๙๑ ๐.๖๓ มาก ๕ 
4. คณะกรรมการมีทักษะการในการแกไขปญหา

งานท่ีด ี ๔.๒๙ ๐.๗๙ มาก ๑ 
5. คณะกรรมการมีการยอมรับฟงความคิดเห็น

และขอเสนอแนะของผูอ่ืน ๔.๐๐ ๐.๖๕ มาก ๓ 
 รวม ๔.๐๓ ๐.๖๐ มาก  

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๘ ผลการวิเคราะหขอมูลของทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ดานการสื่อสาร (Communicating) 
โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๓ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการมี
ทักษะการในการแกไขปญหางานท่ีดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๙ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
อันดับสอง คือ คณะกรรมการมีทักษะการคิดเชิงระบบในการทํางาน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๑ 
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสาม คือ คณะกรรมการมีการยอมรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของผูอ่ืน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๐ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสี่ คือ 
คณะกรรมการมีทักษะการใชอารมณ (EQ) ท่ีดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๒ ระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก และอันดับหา คือ คณะกรรมการมีทักษะในการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ ๓.๙๑ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๙  คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทฤษฎีการบริหารจัดการ
กองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง    
ดานการใชอิทธิพลจูงใจ (Influencing) 

(n=๓๔๔) 

ขอ 
ดานการใชอิทธิพลจูงใจ (Influencing) 

 X  S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

อันดับ 

1. คณะกรรมการสรางความแข็งแกรงให กับ
กองทุนดวยการสรางทีมงานท่ีมีรัดกุมรอบคอบ ๔.๒๑ ๑.๒๓ มาก ๑ 

2. คณะกรรมการมีการจัดสวัสดิการ ให กับ
เจาหนาท่ี บุคลากร และสมาชิกท่ีมีการทํางาน 
หรือการออมดีเดน เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ ๓.๙๘ ๑.๑๘ มาก ๓ 

3. คณะกรรมการและสมาชิกรวมเสียสละแรงงาน
หรือวัสดุสิ่งของในการทํากิจกรรม/ประชุมของ
กองทุน ๓.๙๓ ๑.๑๓ มาก ๔ 

4. คณะกรรมการมีการมอบอํานาจทางการบริหาร
ใหสอดคลองกับงานท่ีทํา ๔.๐๘ ๑.๒๐ มาก ๒ 

5. คณะกรรมการสงเสริมใหบุคลากรสามารถ
ทํางานแทนกันไดทุกตําแหนง ๓.๘๒ ๑.๒๑ มาก ๕ 

 รวม ๔.๐๑ ๑.๑๒ มาก  

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๙ ผลการวิเคราะหขอมูลของทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ดานการใชอิทธิพลจูงใจ (Influencing) 
โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๑ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการ
สรางความแข็งแกรงใหกับกองทุนดวยการสรางทีมงานท่ีมีรัดกุมรอบคอบ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๑ 
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสอง คือ คณะกรรมการมีการมอบอํานาจทางการบริหารให
สอดคลองกับงานท่ีทํา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๘ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสาม คือ 
คณะกรรมการมีการจัดสวัสดิการ ใหกับเจาหนาท่ี บุคลากร และสมาชิกท่ีมีการทํางาน หรือการออม
ดีเดน เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๘ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
อันดับสี่ คือ คณะกรรมการและสมาชิกรวมเสียสละแรงงานหรือวัสดุสิ่งของในการทํากิจกรรม/ประชุม
ของกองทุน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๓ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และอันดับหา คือ 
คณะกรรมการสงเสริมใหบุคลากรสามารถทํางานแทนกันไดทุกตําแหนง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๒ 
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 



๑๘๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๐ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทฤษฎีการบริหารจัดการ
กองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง     
ดานการประสานงาน (Coordinating) 

(n=๓๔๔) 

ขอ ดานการประสานงาน (Coordinating) X  S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

อันดับ 

1. คณะกรรมการและสมาชิกมีการประสานงาน
รวมกับกองทุนสัจจะออมทรัพย ๔.๑๗ ๑.๐๕ มาก ๓ 

2. คณะกรรมการมีการประสานขอคําแนะนําและ
รับขอเสนอแนะจากสมาชิกของกองทุน ๔.๒๐ ๑.๐๖ มาก ๒ 

3. คณะกรรมการมีการประสานใหผู ท่ี เปนภูมิ
ปญญาทองถ่ินเขามาชวยเหลือกิจกรรมของ
กองทุน ๓.๙๐ ๑.๐๐ มาก ๕ 

4. คณะกรรมการมีการประสานงานกับกลุม
เครือขายกองทุน เพ่ือแกไขปญหาของสมาชิก ๔.๒๓ ๑.๐๗ มาก ๑ 

5. คณะกรรมการมีการประสานงานเพ่ือสราง
ความเขาใจในสมาชิกกองทุนเพ่ือใหงานท่ี
รับผิดชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ๓.๙๕ ๑.๐๐ มาก ๔ 

 รวม ๔.๐๙ .๙๘ มาก  

  
 จากตารางท่ี ๔.๒๐ ผลการวิเคราะหขอมูลของทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  ดานการประสานงาน (Coordinating) 
โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๙ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการมี
การประสานงานกับกลุมเครือขายกองทุน เพ่ือแกไขปญหาของสมาชิก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๓ 
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสอง คือ คณะกรรมการมีการประสานขอคําแนะนําและรับ
ขอเสนอแนะจากสมาชิกของกองทุน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๐ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
อันดับสาม คือ คณะกรรมการและสมาชิกมีการประสานงานรวมกับกองทุนสจัจะออมทรัพย มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ ๔.๑๗ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสี่ คือ คณะกรรมการมีการประสานงาน
เพ่ือสรางความเขาใจในสมาชิกกองทุนเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ ๓.๙๕ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และอันดับหา คือ คณะกรรมการมีการ
ประสานใหผูท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินเขามาชวยเหลือกิจกรรมของกองทุนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๐ 
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 



๑๘๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๑ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทฤษฎีการบริหารจัดการ   
กองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง     
ดานการประเมินผลงาน (Evaluating) 

(n=๓๔๔) 

ขอ ดานการประเมินผลงาน (Evaluating) X  S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

อันดับ 

1, คณะกรรมการและสมาชิกรวมกันนําผลจาก
การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือ
ประเมินคุณภาพ ๔.๓๒ ๐.๘๐ มาก ๔ 

2. คณะกรรมการและสมาชิกรวมสรุปผลการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย พรอม
ท้ั ง นํ า ผ ล ส รุ ป ม า ป รั บ ป รุ ง แ ก ไ ข ใ ห ก า ร
บริหารงานมีประสิทธิภาพในทุกดาน ๔.๒๗ ๐.๗๘ มาก ๕ 

3. คณะกรรมการกองทุนนําขอมูลท่ีไดจากการ
ประ เ มิน ไปวางแผนพัฒนางานด านการ
ประชาสัมพันธ  ๔.๓๖ ๐.๘๔ มาก ๒ 

4. คณะกรรมการมีการตรวจสอบประเมินผลใน
การปฏิบัติงานตามแผนงาน ๔.๓๓ ๐.๗๙ มาก ๓ 

5. คณะกรรมการใช ระเบี ยบ กฎหมายเปน
เครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุน เพ่ือสราง
ความม่ันใจใหกับสมาชิก ๔.๓๙ ๐.๘๑ มาก ๑ 

 รวม ๔.๓๓ ๐.๗๔ มาก  
  

 จากตารางท่ี ๔.๒๑ ผลการวิเคราะหขอมูลของทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ดานการประเมินผลงาน (Evaluating) 
โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๓ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการใช
ระเบียบ กฎหมายเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุน เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับสมาชิก        
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๙ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสอง คือ คณะกรรมการกองทุน
นําขอมูลท่ีไดจากการประเมินไปวางแผนพัฒนางานดานการประชาสัมพันธ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
๔.๓๖ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสาม คือ คณะกรรมการมีการตรวจสอบประเมินผล
ในการปฏิบัติงานตามแผนงาน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๓ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับ
สี่ คือ คณะกรรมการและสมาชิกรวมกันนําผลจากการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือ
ประเมินคุณภาพ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๒ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และอันดับหา คือ 



๑๘๔ 
 

คณะกรรมการและสมาชิกรวมสรุปผลการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย พรอมท้ังนําผลสรุป
มาปรับปรุงแกไขใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพในทุกดาน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๗ ระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก ตามลําดับ 

ตอนที่ ๓ ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับความเขมแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน 
 
ตารางท่ี ๔.๒๒ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความเขมแข็งของเศรษฐกิจ

ชุมชนโดยรวม 

(n=๓๔๔) 

ขอ ความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน
โดยรวม 

X  S.D. ระดับความ 
เขมแข็งของ
เศรษฐกิจ
ชุมชน 

อันดับ 

๑. สงเสริมการขยายตัวของเครือขาย
ชุมชน 

๔.๒๖ ๐.๕๔ มาก ๑ 

๒. สงเสริมศูนยวิชาการแบบเบ็ดเสร็จ ๔.๒๗ ๐.๕๕ มาก ๒ 

๓. สงเสริมสื่อเพ่ือสังคมและเชื่อมตอ
เครือขายเพ่ือการคาขาย 

๔.๐๙ ๐.๔๘ มาก ๔ 

๔. ปรับวิธีการงบประมาณและตั้งกองทุน
เพ่ือชุมชน 

๔.๐๒ ๐.๘๘ มาก ๕ 

๕. การวิจัยและประเมินผล ๔.๑๑ ๐.๙๗ มาก ๓ 

 รวม ๔.๑๕ ๐.๖๙๐ มาก  

 
 จากตารางท่ี ๔.๒๒ ผลการวิเคราะหขอมูลขอมูลแบบสอบถามเก่ียวกับความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๕ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากเม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ทุกดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง 
ดานสงเสริมการขยายตัวของเครือขายชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๖ ระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก อันดับสอง คือ ดานสงเสริมศูนยวิชาการแบบเบ็ดเสร็จ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๗ ระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสาม คือ ดานการวิจัยและประเมินผล มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
๔.๑๑ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสี่ คือ ดานสงเสริมสื่อเพ่ือสังคมและเชื่อมตอเครือขาย
เพ่ือการคาขาย มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๙ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และอันดับหา คือ 
ดานปรับวิธีการงบประมาณและตั้งกองทุนเพ่ือชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๒ ระดับความคิดเห็น
อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 



๑๘๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๓ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความเขมแข็งของเศรษฐกิจ 
ชุมชนดานสงเสริมการขยายตัวของเครือขายชุมชน 

(n=๓๔๔) 

ขอ ดานสงเสริมการขยายตัวของเครือขายชุมชน X  S.D. 

ระดับ
ความ

เขมแข็ง
ของ

เศรษฐกิจ
ชุมชน 

อันดับ 

1. คณะกรรมการมีการสรางแรงจูงใจ ใหสวัสดิการ
และผลตอบแทนท่ีชัดเจน 

๔.๔๐ ๐.๖๗ มาก ๑ 

2. คณะกรรมการแนะนําวิธีแกปญหาโดยการสราง
ศักยภาพของชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง  

๔.๓๓ ๐.๖๕ มาก ๓ 

3. คณะกรรมการมีการกระตุนการประกอบอาชีพ
ใหแกสมาชิกองทุนในชุมชน 

๓.๙๙ ๐.๖๙ มาก ๕ 

4. คณะกรรมการแนะนําใหชาวบานรูจักการออม
ทรัพย ขยันหม่ันเพียร และขวนขวายในการ
ประกอบสัมมาอาชีพ  

๔.๓๖ ๐.๖๖ มาก ๒ 

5. คณะกรรมการมีการกระตุนและชวยตัดสินใจใน
การแกไขปญหาตาง ๆ ภายในชุมชน 

๔.๒๓ ๐.๖๒ มาก ๔ 

 รวม ๔.๒๖ ๐.๕๔ มาก  

 
 จากตารางท่ี ๔.๒๓ ผลการวิเคราะหขอมูลขอมูลแบบสอบถามเก่ียวกับความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ดานสงเสริมการขยายตัวของเครือขายชุมชน โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๖ 
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก เรียงจากมากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการมีการสรางแรงจูงใจ ใหสวัสดิการและ
ผลตอบแทนท่ีชัดเจน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๐ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสอง คือ 
คณะกรรมการแนะนําใหชาวบานรูจักการออมทรัพย ขยันหม่ันเพียร และขวนขวายในการประกอบ
สัมมาอาชีพ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๖ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสาม คือ 
คณะกรรมการแนะนําวิธีแกปญหาโดยการสรางศักยภาพของชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสี่ คือ คณะกรรมการมีการกระตุนและชวยตัดสินใจในการ
แกไขปญหาตาง ๆ ภายในชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๓ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
และอันดับหา คือ คณะกรรมการมีการกระตุนการประกอบอาชีพใหแกสมาชิกองทุนในชุมชน มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๙ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ตามลําดับ 



๑๘๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๔ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความเขมแข็งของเศรษฐกิจ 
ชุมชนดานสงเสริมศูนยวิชาการแบบเบ็ดเสร็จ 

(n=๓๔๔) 

ขอ ดานสงเสริมศูนยวิชาการแบบเบ็ดเสร็จ X  S.D. 

ระดับ
ความ

เขมแข็ง
ของ

เศรษฐกิจ
ชุมชน 

อันดับ 

1. คณะกรรมการจัดทําฐานขอมูลสมาชิกใหถูกตอง
สมบูรณเปนปจจุบัน เพ่ือการวิเคราะหงานของ
กลุมสัจจะออมทรัพย ๔.๒๕ ๐.๖๓ มาก ๔ 

2. คณะกรรมการสนับสนุนใหชาวบานมีจิตใจรวม
รักสามัคคี ชวยเหลืออนุเคราะหกันในชุมชน  ๔.๐๓ ๐.๗๒ มาก ๕ 

3. คณะกรรมการใหคําแนะนําสงเสริมกลุมองคกร
เพ่ือสรางฐานเศรษฐกิจแบบพอเพียง  ๔.๓๕ ๐.๗๑ มาก ๒ 

4. คณะกรรมการไดแนะนําสงเสริมใหวัดเปนแหลง
ศูนยสาธิต ดานการตลาดแกชาวบาน  ๔.๔๔ ๐.๖๗ มาก ๑ 

5. คณะกรรมการมีความเต็มใจใหความชวยเหลือ
ผูรับบริการในการติดตอประสานงานเก่ียวกับ
กองทุนสัจจะออมทรัพย ๔.๒๘ ๐.๖๔ มาก ๓ 

 รวม ๔.๒๗ ๐.๕๕ มาก  

 
 จากตารางท่ี ๔.๒๔ ผลการวิเคราะหขอมูลขอมูลแบบสอบถามเก่ียวกับความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ดานสงเสริมศูนยวิชาการแบบเบ็ดเสร็จ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๗ ระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
เรียงจากมากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการไดแนะนําสงเสริมใหวัดเปนแหลงศูนยสาธิต 
ดานการตลาดแกชาวบาน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๔ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสอง 
คือ คณะกรรมการใหคําแนะนําสงเสริมกลุมองคกรเพ่ือสรางฐานเศรษฐกิจแบบพอเพียง มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ ๔.๓๕ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสาม คือ คณะกรรมการมีความเต็มใจให
ความชวยเหลือผูรับบริการในการติดตอประสานงานเก่ียวกับกองทุนสัจจะออมทรัพยมีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ ๔.๒๘ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสี่ คือ คณะกรรมการจัดทําฐานขอมูลสมาชิก
ใหถูกตองสมบูรณเปนปจจุบัน เพ่ือการวิเคราะหงานของกลุมสัจจะออมทรัพย มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
๔.๒๕ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และอันดับหา คือ คณะกรรมการสนับสนุนใหชาวบานมี



๑๘๗ 
 

จิตใจรวมรักสามัคคี ชวยเหลืออนุเคราะหกันในชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๓ ระดับความคิดเห็น
อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
ตารางท่ี ๔.๒๕ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความเขมแข็งของเศรษฐกิจ

ชุมชนดานสงเสริมสื่อเพ่ือสังคมและเชื่อมตอเครือขายเพ่ือการคาขาย 

(n=๓๔๔) 

ขอ 
ดานสงเสริมส่ือเพ่ือสังคมและเช่ือมตอ

เครือขายเพ่ือการคาขาย X  S.D. 

ระดับ
ความ

เขมแข็ง
ของ

เศรษฐกิจ
ชุมชน 

อันดับ 

1. คณะกรรมการจัดบริการขาวสาร สิ่งตีพิมพ 
ปายประกาศท่ีเปนประโยชน ประชาสัมพันธ
ใหแกชาวบาน  ๔.๑๕ ๐.๕๘ มาก ๓ 

2. คณะกรรมการสงเสริมใหมีท่ีอานหนังสือในวัด
หรือต้ังศูนยการเรียนรู เปนแหลงวิทยาการ
เรียนรูแกผูสนใจในชุมชน ๓.๙๕ ๐.๔๘ มาก ๕ 

3. คณะกรรมการเผยแผความรูใหชาวบานไดรูคิด
และหาความเปนจริงกลุมสัจจะออมทรัพย  ๓.๙๖ ๐.๖๗ มาก ๔ 

4. คณะกรรมการจัดอบรบแลกเปลี่ยนการเรียนรู
ร วมกับชาวบานด านองคความรู  แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง  ๔.๒๒ ๐.๖๒ มาก ๑ 

5. คณะกรรมการใหการสนับสนุนการเรียนรู
เก่ียวกับโครงการ และอาชีพแกชาวชุมชน ๔.๑๗ ๐.๘๐ มาก ๒ 

 รวม ๔.๐๙ ๐.๔๘ มาก  

 
 จากตารางท่ี ๔.๒๕ ผลการวิเคราะหขอมูลขอมูลแบบสอบถามเก่ียวกับความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ดานสงเสริมสื่อเพ่ือสังคมและเชื่อมตอเครือขายเพ่ือการคาขาย โดยรวมมีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ ๔.๐๙ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการจัดอบรบแลกเปลี่ยน
การเรียนรูรวมกับชาวบานดานองคความรู แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๒ 
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสอง คือ คณะกรรมการใหการสนับสนุนการเรียนรูเก่ียวกับ
โครงการ และอาชีพแกชาวชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๗ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
อันดับสาม คือ คณะกรรมการจัดบริการขาวสาร สิ่ ง ตีพิมพ ปายประกาศท่ีเปนประโยชน 
ประชาสัมพันธใหแกชาวบาน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๕ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับ



๑๘๘ 
 

สี่ คือ คณะกรรมการเผยแผความรูใหชาวบานไดรูคิดและหาความเปนจริงกลุมสัจจะออมทรัพย มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๖ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และอันดับหา คือ คณะกรรมการ
สงเสริมใหมีท่ีอานหนังสือในวัดหรือตั้งศูนยการเรียนรูเปนแหลงวิทยาการเรียนรูแกผูสนใจในชุมชน    
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๕ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ตามลําดับ 
ตารางท่ี ๔.๒๖ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความเขมแข็งของเศรษฐกิจ

ชุมชนดานปรับวิธีการงบประมาณและตั้งกองทุนเพ่ือชุมชน 

(n=๓๔๔) 

ขอ 
ดานปรับวิธีการงบประมาณ 
และตั้งกองทุนเพ่ือชุมชน X  S.D. 

ระดับ
ความ

เขมแข็ง
ของ

เศรษฐกิจ
ชุมชน 

อันดับ 

1. คณะกรรมการดําเนินงานใหมีความคุมคาเชิง
เศรษฐกิจและสังคม  ๔.๐๘ ๐.๙๕ มาก ๒ 

2. คณะกรรมการมีระบบงบประมาณท่ีมีความ
พรอมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ๔.๐๐ ๑.๐๐ มาก ๔ 

3. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร มี น โ ย บ า ย ก า ร กํ า ห น ด
งบประมาณ อุปกรณ คน การจัดการท่ีจะปฏิบัติ 
สําหรับโครงการระยะสั้น ระยะปานกลาง และ
ระยะยาว  ๔.๑๑ ๐.๙๕ มาก ๑ 

4. คณะกรรมการมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลการดําเนินการกองทุนสัจจะออม
ทรัพยอยางตอเนื่อง  ๓.๘๕ ๐.๙๑ มาก ๕ 

5. คณะกรรมการมีการจัดสรรกําไรสรางความพึง
พอใจใหแกสมาชิก ๔.๐๕ ๑.๐๖ มาก ๓ 

 รวม ๔.๐๒ ๐.๘๘ มาก  

 
 จากตารางท่ี ๔.๒๖ ผลการวิเคราะหขอมูลขอมูลแบบสอบถามเก่ียวกับความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ดานปรับวิธีการงบประมาณและตั้งกองทุนเพ่ือชุมชน โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
๔.๐๒ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก เรียงจากมากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการมีนโยบายการกําหนดงบประมาณ 
อุปกรณ คน การจดัการท่ีจะปฏิบัติ สําหรบัโครงการระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว           มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๑ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสอง คือ คณะกรรมการ
ดําเนินงานใหมีความคุมคาเชิงเศรษฐกิจและสังคม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๘ ระดับความคิดเห็นอยู



๑๘๙ 
 

ในระดับมาก อันดับสาม คือ คณะกรรมการมีการจัดสรรกําไรสรางความพึงพอใจใหแกสมาชิก มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๕ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสี่ คือ คณะกรรมการมีระบบ
งบประมาณท่ีมีความพรอมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๐ 
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และอันดับหา คือ คณะกรรมการมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลการดําเนินการกองทุนสัจจะออมทรัพยอยางตอเนื่อง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๕ 
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ตามลําดับ 
ตารางท่ี ๔.๒๗ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความเขมแข็งของเศรษฐกิจ

ชุมชนดานการวิจัยและประเมินผล 

(n=๓๔๔) 

ขอ ดานการวิจัยและประเมินผล X  S.D. 

ระดับ
ความ

เขมแข็ง
ของ

เศรษฐกิจ
ชุมชน 

อันดับ 

1. คณะกรรมการมีการควบคุมและประเมินผลการ
ทํางาน ๔.๐๘ ๑.๐๙ มาก ๔ 

2. คณะกรรมการกําหนดความเชื่อมโยงระหวาง
กลยุทธระดับแผนงาน วัตถุประสงค  และ
ตัวชี้วัดความสําเร็จอยางชัดเจน  ๔.๐๐ ๐.๙๙ มาก ๕ 

3. คณะกรรมการมีการทบทวน ปรับปรุง การ
บริ ห า ร ง านกอง ทุนสั จ จะอ อมทรั พ ย ใ ห
สอดคลองกับสภาพปจจุบัน  ๔.๐๙ ๑.๐๖ มาก ๓ 

4. คณะกรรมการมีการรายงานผลการรับฝากเงิน
ของกองทุนสัจจะออมทรัพยตอ ท่ีประชุม
คณะกรรมการทุกๆ เดือน ๔.๑๘ ๑.๑๓ มาก ๒ 

5. คณะกรรมการและเจ าหนา ท่ีปฏิบัติตาม
ระเบียบในการบริหารบุคคล เชน มีเกณฑ
ประเมินผลงานเ พ่ือวัดผลการทํางานของ
เจาหนาท่ี ๔.๒๐ ๑.๐๒ มาก ๑ 

 รวม ๔.๑๑ ๐.๙๗ มาก  

 
 จากตารางท่ี ๔.๒๗ ผลการวิเคราะหขอมูลขอมูลแบบสอบถามเก่ียวกับความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ดานการวิจัยและประเมินผล โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๑ ระดับความคิดเห็น
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เรียงจากมากไป



๑๙๐ 
 

หานอย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการและเจาหนาท่ีปฏิบัติตามระเบียบในการบริหารบุคคล เชน     
มีเกณฑประเมินผลงานเพ่ือวัดผลการทํางานของเจาหนาท่ี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๐ ระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสอง คือ คณะกรรมการมีการรายงานผลการรับฝากเงินของกองทุน
สัจจะออมทรัพยตอท่ีประชุมคณะกรรมการทุกๆ เดือน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๘ ระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสาม คือ คณะกรรมการมีการทบทวน ปรับปรุง การบริหารงานกองทุน
สัจจะออมทรัพยใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๙ ระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก อันดับสี่ คือ คณะกรรมการมีการควบคุมและประเมินผลการทํางาน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
๔.๐๘ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และอันดับหา คือ คณะกรรมการกําหนดความเชื่อมโยง
ระหวางกลยุทธระดับแผนงาน วัตถุประสงค และตัวชี้วัดความสําเร็จอยางชัดเจน มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ ๔.๐๐ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 
ตอนท่ี ๔ ผลการวิเคราะหขอมูล แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการตามหลักทิฏฐ
ธัมมิกัตถประโยชน ๔ คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนปจจุบัน  

 
ตารางท่ี ๔.๒๘ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการบริหารจัดการตาม

หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนปจจุบัน โดยรวม  

(n=๓๔๔) 

ขอ 
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ 

คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนปจจุบัน
โดยรวม 

X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

๑. อุฎฐานสัมปทา ขยันหม่ันเพียร ๔.๓๓ ๐.๘๓ มาก ๒ 

๒. อารักขสัมปทา คุมครองรักษาทรัพย ๓.๙๓ ๑.๑๑ มาก ๔ 

๓. กัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร ๔.๑๑ ๑.๐๑ มาก ๓ 

๔. สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแตพอดี ๔.๖๓ ๐.๗๖ มากท่ีสุด ๑ 

 รวม ๔.๒๕ ๐.๙๓ มาก  

 
 จากตารางท่ี ๔.๒๘ ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการตาม
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนปจจุบัน โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
๔.๒๕ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาระดับความคิดเห็นมาก
ท่ีสุด ๑ ดาน และมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ๓ ดาน เรียงจากมากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง สมชี
วิตา เลี้ยงชีวิตแตพอดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๖๓ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด อันดับ
สอง คือ อุฎฐานสัมปทา ขยันหม่ันเพียร มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๓ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก อันดับสาม คือ กัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๑ ระดับความคิดเห็น



๑๙๑ 
 

อยูในระดับมาก อันดับสี่ คือ อารักขสัมปทา คุมครองรักษาทรัพย มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๓.๓๙ ระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก ตามลําดับ 
ตารางท่ี ๔.๒๙ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของหลักทิฏฐธัมมิกัตถ   

ประโยชน ๔ คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนปจจุบันดานอุฎฐานสัมปทา 
ขยันหม่ันเพียร 

(n=๓๔๔) 

ขอ ดานอุฎฐานสัมปทา ขยันหม่ันเพียร X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

1. คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนมี 
ความขยันหม่ันเพียรในการดําเนินงาน ๔.๔๑ ๐.๙๑ มาก ๒ 

2. คณะกรรมการมีการแสวงหาความรูใหม ๆ  
อยูตลอดเวลา ๔.๐๕ ๐.๗๙ มาก ๕ 

3. คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอภาระ 
หนาท่ีท่ีไดรับหมอบหมาย ๔.๓๙ ๐.๙๑ มาก ๓ 

4. คณะกรรมการทํางานอยางมีเปาหมาย  
และตั้งใจทําสุดความสามารถของตน ๔.๔๕ ๐.๙๑ มาก ๑ 

5. คณะกรรมการสงเสริมใหสมาชิกลงมือออม 
มากกวาการใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให ๔.๓๗ ๐.๘๗ มาก ๔ 

 รวม ๔.๓๓ ๐.๘๓ มาก  

 
 จากตารางท่ี ๔.๒๙ ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการตาม
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนปจจุบัน ดานอุฎฐานสัมปทา 
ขยันหม่ันเพียร โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๓ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ เรียงจากมากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง 
คณะกรรมการทํางานอยางมีเปาหมายและตั้งใจทําสุดความสามารถของตน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
๔.๔๕ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด อันดับสอง คือ คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนมี
ความขยันหม่ันเพียรในการดําเนินงาน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๑ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก อันดับสาม คือ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอภาระหนาท่ีท่ีไดรับหมอบหมาย มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ ๔.๓๙ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสี่ คือ คณะกรรมการสงเสริมใหสมาชิก
ลงมือออม มากกวาการใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๗ ระดับความคิดเห็น
อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 
 
 
 



๑๙๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๐ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของหลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน ๔ คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนปจจุบันดานอารักขสัมปทา คุมครอง
รักษาทรัพย 

(n=๓๔๔) 

ขอ ดานอารักขสัมปทา คุมครองรักษาทรัพย X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

1. คณะกรรมการรูจักวิธีบริหารจัดการทรัพยสิน
เงินทองท่ีเขามาภายในกองทุน  ๔.๑๑ ๑.๑๙ มาก ๑ 

2. คณะกรรมการมีการบริหารคาใชจายอยางมีเหตุ
มีผล ๔.๐๑ ๑.๑๕ มาก ๒ 

3. คณะกรรมการสงเสริมใหสมาชิกรูจักเก็บเล็ก
ผสมนอยให  มากข้ึน ๓.๘๖ ๑.๑๘ มาก ๓ 

4. คณะกรรมการรักษาภาระหนาท่ีการงานมิให
เสื่อมเสีย ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีความ
ซ้ือสัตยสุจริต ๓.๘๕ ๑.๑๘ มาก ๔ 

5. คณะกรรมการมีการควบคุม บริหารการเงินใหมี
ความม่ันคง ปลอดภัย ปราศจากชองในการ
ทุจริตคอรรัปชั่น ๓.๘๑ ๑.๓๖ มาก ๕ 

 รวม ๓.๙๓ ๑.๑๑ มาก  

 
 จากตารางท่ี ๔.๓๐ ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการตาม
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนปจจุบัน ดานอารักขสัมปทา คุมครอง
รักษาทรัพยโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๓ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ เรียงจากมากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง 
คณะกรรมการรูจักวิธีบริหารจัดการทรัพยสินเงินทองท่ีเขามาภายในกองทุน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
๔.๑๑ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด อันดับสอง คือ คณะกรรมการมีการบริหารคาใชจาย
อยางมีเหตุมีผล มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๑ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสาม คือ 
คณะกรรมการสงเสริมใหสมาชิกรูจักเก็บเล็กผสมนอยใหมากข้ึน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๓. ๘๖ ระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสี่ คือคณะกรรมการรักษาภาระหนาท่ีการงานมิใหเสื่อมเสีย 
ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีความซ้ือสัตยสุจริต มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๕ ระดับความคิดเห็น
อยูในระดับมาก อันดับท่ี ๕ คณะกรรมการมีการควบคุม บริหารการเงินใหมีความม่ันคง ปลอดภัย 
ปราศจากชองในการทุจริตคอรรัปชั่น มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๓.๘๑ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก  
ตามลําดับ 
 
 



๑๙๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๑ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของหลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน ๔ คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนปจจุบันดานกัลยาณมิตตตา คบคนดี
เปนมิตร 

(n=๓๔๔) 

ขอ ดาน กัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร X  S.D. 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

อันดับ 

1. คณะกรรมการสงเสริมใหสมาชิกเลือกคบคนดีมี
ศีลธรรม ๔.๒๒ ๑.๐๕ มาก ๒ 

2. คณะกรรมการมีการรวมทุกข รวมสุข รวมแกไข
ปญหากับมวลสมาชิก  ๔.๒๑ ๑.๑๐ มาก ๓ 

3. คณะกรรมการยกยองคน ท่ีควรยอกยอง 
สรรเสริญคนท่ีควรสรรเสริญ และสงเสริมคนท่ี
เปนปราชญชาวบานเพ่ือเปนแบบอยางท่ีด ี ๓.๙๘ ๑.๐๔ มาก ๔ 

4. คณะกรรมการส ง เสริ ม ให สมาชิกคบกับ
กัลยาณมิตรท่ีไมชักชวนไปในทางท่ีเสื่อมเสีย ๔.๒๖ ๑.๑๔ มาก ๑ 

5. คณะกรรมการแนะนําพร่ําสอนตักเตือนมวล
สมาชิกไมใหทําความชั่ว ทําแตความด ี ๓.๙๐ ๑.๑๘ มาก ๕ 

 รวม ๔.๑๑ ๑.๐๑ มาก  

 
 จากตารางท่ี ๔.๓๑ ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการตาม
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนปจจุบัน ดานกัลยาณมิตตตา คบคนดี
เปนมิตร โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๑๑ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ เรียงจากมากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง 
คณะกรรมการสงเสริมใหสมาชิกคบกับกัลยาณมิตรท่ีไมชักชวนไปในทางท่ีเสื่อมเสีย มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ ๔.๑๑ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด อันดับสอง คือ คณะกรรมการสงเสริมให
สมาชิกเลือกคบคนดีมีศีลธรรม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๒ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
อันดับสาม คือ คณะกรรมการมีการรวมทุกข รวมสุข รวมแกไขปญหากับมวลสมาชิก มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ ๔.๒๑ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสี่ คือคณะกรรมการยกยองคนท่ีควรยอกยอง 
สรรเสริญคนท่ีควรสรรเสริญ และสงเสริมคนท่ีเปนปราชญชาวบานเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดี มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ ๓.๙๘ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับท่ี ๕ คณะกรรมการแนะนําพร่ําสอน
ตักเตือนมวลสมาชิกไมใหทําความชั่ว ทําแตความดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๐ตามลําดับ 
 
 
 



๑๙๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๒ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของหลักทิฏฐธัมมิกัตถ   
ประโยชน ๔ คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนปจจุบัน ดานสมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแต
พอด ี

(n=๓๔๔) 

ขอ ดานสมชีวิตา เล้ียงชีวิตแตพอดี X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

1. คณะกรรมการสงเสริมใหสมาชิกใชทรัพยให
เปนประโยชนในการดํารงชีวิตอยางถูกตอง ๔.๖๙ ๐.๖๔ มากท่ีสุด ๒ 

2. คณะกรรมการสงเสริมการควบคุมการใชจายให
เปนไปพอเหมาะพอเพียง ๔.๗๐ ๐.๖๔ มากท่ีสุด ๑ 

3. คณะกรรมการสงเสริมใหสมาชิกมีความสุขตาม
กําลังทรัพยท่ีหามาได ๔.๖๕ ๒.๓๐ มากท่ีสุด ๓ 

4. คณะกรรมการสนับสนุนการทํางานเลี้ยงชีพโดย
ความชอบธรรม ๔.๖๑ ๐.๖๖ มากท่ีสุด ๔ 

5. คณะกรรมการสงเสริมการเก็บออมรักษาทรัพย
ไวเพ่ือประโยชนในกาลภายหนา ๔.๔๘ ๐.๗๓ มาก ๕ 

 รวม ๔.๖๓ ๐.๗๖ มากท่ีสุด  

 
 จากตารางท่ี ๔.๓๒ ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการตามของ
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนปจจุบัน ดานสมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแต
พอดีโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๖๓ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด ๔ ขอ และมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ๑ ขอ 
เรียงจากมากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการสงเสริมการควบคุมการใชจายใหเปนไป
พอเหมาะพอเพียง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๗๐ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด อันดับสอง 
คือ คณะกรรมการสงเสริมใหสมาชิกใชทรัพยใหเปนประโยชนในการดํารงชีวิตอยางถูกตอง มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ ๔.๖๙ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด อันดับสาม คือ คณะกรรมการสงเสริมให
สมาชิกมีความสุขตามกําลังทรัพยท่ีหามาได มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔. ๖๕ ระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากท่ีสุด อันดับสี่ คณะกรรมการสนับสนุนการทํางานเลี้ยงชีพโดยความชอบธรรม มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ ๔.๖๑ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด อันดับท่ี ๕ คณะกรรมการสงเสริมการเก็บ
ออมรักษาทรัพยไวเพ่ือประโยชนในกาลภายหนา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๘ ระดับความคิดเห็นอยู
ในระดับมาก ตามลําดับ 
 
 
 
 



๑๙๕ 
 

ตอนท่ี ๕ ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ 
คือ ธรรมสําหรับฆราวาส  
 

ตารางท่ี ๔.๓๓ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการบริหารจัดการตามหลัก
ฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมสําหรับฆราวาส โดยรวม 

(n=๓๔๔) 

ขอ 
หลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมสําหรับ 

ฆราวาสโดยรวม X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

1. สัจจะ มีความจริงใจ ๔.๖๕ ๐.๘๕ มากท่ีสุด ๑ 

2. ทมะ ฝกฝน ๔.๖๔ ๐.๙๗ มากท่ีสุด ๒ 

3. ขันติ มีความอดทน ๔.๖๑ ๐.๙๐ มากท่ีสุด ๓ 

4. จาคะ มีความเสียสละ ๔.๐๓ ๐.๗๓ มาก ๔ 

 รวม ๔.๔๘ ๐.๘๖ มากท่ีสุด  

         
 

 จากตารางท่ี ๔.๓๓ ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเก่ียวกับของการบริหารจัดการตาม
หลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมสําหรับฆราวาส โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๘ ระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด ๓ ขอ 
และมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ๑ ขอ เรียงจากมากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง ดานสัจจะ มีความ
จริงใจ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด อันดับสอง คือ ดานทมะ ฝกฝน ระดับความคิดเห็นอยู
ในระดับมากท่ีสุด อันดับสาม คือ ดานขันติ มีความอดทน ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
อันดับสี่ จาคะ มีความเสียสละ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๔ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการบริหารจัดการตามหลัก
ฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมสําหรับฆราวาส ดานสัจจะ มีความจริงใจ 

(n=๓๔๔) 

ขอ ดานสัจจะ มีความจริงใจ X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

1. 
คณะกรรมการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส
สามารถตรวจสอบได ๔.๗๑ ๐.๘๕ มากท่ีสุด ๒ 

2. 
คณะกรรมการมีความซ่ือตรง ซ่ือสัตยตอสมาชิก
กองทุน ๔.๗๒ ๐.๘๕ มากท่ีสุด ๑ 

3. 
คณะกรรมการมีความจริงใจท่ีจะชวยเหลือ
สมาชิกกองทุนเต็มศักยภาพของตน ๔.๕๔ ๐.๙๙ มากท่ีสุด ๕ 

  



๑๙๖ 
 

4. 
คณะกรรมการใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับกองทุน
ท่ีเปนจริงเปนประโยชนตอสมาชิก ๔.๖๑ ๐.๘๗ มากท่ีสุด ๔ 

5. 
คณะกรรมการบริการสมาชิกดวยความเสมอ
ภาคไมเลือกปฏิบัติ ๔.๖๖ ๐.๘๖ มากท่ีสุด ๓ 

 รวม ๔.๖๕ ๐.๘๕ มากท่ีสุด  

 
 จากตารางท่ี ๔.๓๔ ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเก่ียวกับของการบริหารจัดการตาม
หลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมสําหรับฆราวาสดานสัจจะ มีความจริงใจมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๖๕ 
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากท่ีสุด เรียงจากมากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการมีความซ่ือตรง ซ่ือสัตยตอ
สมาชิกกองทุน ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด อันดับสอง คือ คณะกรรมการปฏิบัติงานดวย
ความโปรงใสสามารถตรวจสอบได อันดับสาม คือ คณะกรรมการบริการสมาชิกดวยความเสมอภาค 
ไมเลือกปฏิบัติ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด อันดับสี่ คณะกรรมการใหขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับกองทุนท่ีเปนจริงเปนประโยชนตอสมาชิก ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด และอันดับ
ท่ีหา คือ คณะกรรมการมีความจริงใจท่ีจะชวยเหลือสมาชิกกองทุนเต็มศักยภาพของตน ระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด ตามลําดับ 
ตารางท่ี ๔.๓๕ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการบริหารจัดการตามหลัก   

ฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมสําหรับฆราวาส ดานทมะ ฝกฝน 

(n=๓๔๔) 

ข อ ดานทมะ ฝกฝน X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

1. คณะกรรมการปฏิบัติงานอยางมีสติ  ไม ใช
อารมณในการแกไขปญหา ๔.๖๖ ๐.๙๗ มากท่ีสุด ๓ 

2. คณะกรรมการมีการประชุมสัมมนา ในเรื่องการ
ออมทรัพยเปนประจํา ๔.๖๖ ๐.๙๗ มากท่ีสุด ๒ 

3. คณะกรรมการปฏิบัติตอสมาชิกดวยความเปน
กัลยาณมิตร ๔.๖๐ ๐.๙๘ มากท่ีสุด ๕ 

4. คณะกรรมการสงเสริมการใชชีวิตความเปนอยู
อยางพอเพียง ๔.๖๒ ๐.๙๘ มากท่ีสุด ๔ 

5. คณะกรรมการสงเสริมใหมีความเสียสละตอ
สวนรวม ๔.๖๗ ๐.๙๘ มากท่ีสุด ๑ 

 รวม ๔.๖๔ ๐.๙๗ มากท่ีสุด  

 
 จากตารางท่ี ๔.๓๕ ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเก่ียวกับของการบริหารจัดการตาม
หลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมสําหรับฆราวาส ดานทมะ ฝกฝน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๖๔ ระดับ

ตารางท่ี ๔.๓๔ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการบริหารจัดการตาม
หลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมสําหรับฆราวาส ดานสัจจะ มีความจริงใจ (ตอ) 
 



๑๙๗ 
 

ความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับ
มากท่ีสุด เรียงจากมากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการสงเสริมใหมีความเสียสละตอสวนรวม 
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด อันดับสอง คือ คณะกรรมการมีการประชุมสัมมนา ในเรื่อง
การออมทรัพยเปนประจํา อันดับสาม คือ คณะกรรมการสงเสริมการใชชีวิตความเปนอยูอยาง
พอเพียง ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด อันดับสี่ คือ คณะกรรมการสงเสริมการใชชีวิตความ
เปนอยูอยางพอเพียง อันดับหา ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด  คณะกรรมการปฏิบัติตอ
สมาชิกดวยความเปนกัลยาณมิตร ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด ตามลําดับ 
ตารางท่ี ๔.๓๖ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการบริหารจัดการตามหลัก

ฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมสําหรับฆราวาส ดานขันติ มีความอดทน 

(n=๓๔๔) 

ขอ ดานขันติ มีความอดทน X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

1. คณะกรรมการมุงม่ันในการปฏิบัติงานอยางสุด
ความสามารถ ๔.๖๕ ๐.๙๗ มากท่ีสุด ๓ 

2. คณะกรรมการทํางานท่ีไดรับมอบหมายให
สําเร็จ แมจะมีอุปสรรค ๔.๖๖ ๐.๙๗ มากท่ีสุด ๒ 

3. คณะกรรมการยึดม่ันในนโยบายของกลุมสัจจะ
ออมทรัพยอยางแนวแน ๔.๖๘ ๐.๙๗ มากท่ีสุด ๑ 

4. คณะกรรมการมีความอดทนอดกลั้นไมประพฤติ
ตนเสื่อมเสีย ๔.๖๐ ๐.๙๘ มากท่ีสุด ๔ 

5. คณะกรรมการมีความพยายามแกไขปญหาดวย
ความอดทน ๔.๔๖ ๐.๙๙ มาก ๕ 

 รวม ๔.๖๑ ๐.๙๐ มากท่ีสุด  

 
 จากตารางท่ี ๔.๓๖ ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเก่ียวกับของการบริหารจัดการตาม
หลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมสําหรับฆราวาสดานขันติ มีความอดทน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๔.๖๑ 
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากท่ีสุด เรียงจากมากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการยึดม่ันในนโยบายของกลุม
สัจจะออมทรัพยอยางแนวแน ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด อันดับสอง คือ คณะกรรมการ
ทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จ แมจะมีอุปสรรค ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด อันดับ
สาม คือ คณะกรรมการมุงม่ันในการปฏิบัติงานอยางสุดความสามารถ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
มากท่ีสุด อันดับสี่ คณะกรรมการมีความอดทนอดกลั้นไมประพฤติตนเสื่อมเสีย ระดับความคิดเห็นอยู
ในระดับมากท่ีสุด และอันดับหา คือ คณะกรรมการมีความพยายามแกไขปญหาดวยความอดทน 
ตามลําดับ 
 



๑๙๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๗ คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ของการบริหารจัดการตามหลัก   
ฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมสําหรับฆราวาส ดานจาคะ มีความเสียสละ 

(n=๓๔๔) 

ขอ ดานจาคะ มีความเสียสละ X  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับ 

1. คณะกรรมการมีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผตอสมาชิก
กลุมสัจจะออมทรัพยในชุมชน ๔.๐๙ ๐.๘๑ มาก ๒ 

2. คณะกรรมการบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนอยาง
สมํ่าเสมอ ๔.๐๓ ๐.๘๙ มาก ๔ 

3. คณะกรรมการเ พียรพยายามสร างความ
สมานฉันทใหแกคนในชุมชน ๔.๑๒ ๐.๘๕ มาก ๑ 

4. คณะกรรมการชวยเหลือเก้ือกูลเพ่ือนรวมงาน
อยางเต็มใจ ๓.๘๘ ๐.๘๗ มาก ๕ 

5. คณะกรรมการพรอมอุทิศตน เพ่ือประโยชน
เก้ือกูลและความสุขของสวนรวม ๔.๐๕ ๑.๐๖ มาก ๓ 

 รวม ๔.๐๓ ๐.๗๓ มาก  

 
 จากตารางท่ี ๔.๓๗ ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเก่ียวกับของการบริหารจัดการตาม
หลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมสําหรับฆราวาส ดานจาคะ มีความเสียสละโดยรวม มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ ๔.๐๓ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความ
คิดเห็นอยูในระดับมากเรียงจากมากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการเพียรพยายามสราง
ความสมานฉันทใหแกคนในชุมชน ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสอง คือ คณะกรรมการมี
น้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผตอสมาชิกกลุมสัจจะออมทรัพยในชุมชน ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
อันดับสาม คือ คณะกรรมการพรอมอุทิศตน เพ่ือประโยชนเก้ือกูลและความสุขของสวนรวม ระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสี่ คณะกรรมการบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนอยางสมํ่าเสมอ ระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก และอันดับหา คือ คณะกรรมการชวยเหลือเก้ือกูลเพ่ือนรวมงานอยาง
เต็มใจ ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๓๘ ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จําแนกตามเพศ 

(n=๓๔๔) 

เพศ n X  S.D. t Sig. 
ชาย ๙๗ ๔.๐๕ .๖๑๖ -๒.๑๒๒ ๐.๐๓๕* 

หญิง ๒๔๗ ๔.๑๖ .๓๐๓   

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
  จากตารางท่ี ๔.๓๘ ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จําแนกตามเพศ โดยใชสถิติ 
Independent Sample t-test ในการทดสอบสมมติฐานท่ีระดับความเชื่อม่ัน ๙๕% ผลการทดสอบ 
พบวา คา P-value มีคาเทากับ ๐.๐๓๕ ซ่ึงมีคานอยกวา ๐.๐๕ นั่นคือ แสดงวามีนัยสําคัญทางสถิติ 
๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐาน H1 คือ เพศท่ีแตกตางกัน ใหความสําคัญตอปจจัยท่ีมีผลตอการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง แตกตางกัน 
ตารางท่ี ๔.๓๙ ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม

ทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จําแนกตามอายุ 

(n=๓๔๔) 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม .๘๒๔ ๔ .๒๐๖ ๑.๑๘๓ ๐.๓๑๘ 
ภายในกลุม ๕๙.๐๑๓ ๓๓๙ .๑๗๔   

รวม ๕๙.๘๓๗ ๓๔๓    

 
 จากตารางท่ี ๔.๓๙ ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการใหความสําคัญตอปจจัยท่ีมีผลตอการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จําแนก
ตามอายุโดยใชสถิติแบบ One-way ANOVA F-test ในการทดสอบท่ีระดับนัยสําคัญ ๐.๐๕ พบวา  
คา P-value เทากับ ๐.๓๑๘ ซ่ึงมากกวา ๐.๐๕ นั่นคือ สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก H1 หมาย  
ความวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุท่ีแตกตางกันใหความสําคัญตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะ
ออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองไมแตกตางกัน 
 
 
 
 
 
 



๒๐๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๔๐ ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จําแนกตามระดับ
การศึกษา 

(n=๓๔๔) 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม .๒๖๕ ๔ .๐๖๖ .๓๗๗ ๐.๘๒๕ 
ภายในกลุม ๕๙.๕๗๒ ๓๓๙ .๑๗๖   

รวม ๕๙.๘๓๗ ๓๔๓    

 
 จากตารางท่ี ๔.๔๐ ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการใหความสําคัญตอปจจัยท่ีมีผลตอการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จําแนก
ตามอายุโดยใชสถิติแบบ One-way ANOVA F-test ในการทดสอบท่ีระดับนัยสําคัญ ๐.๐๕ พบวา  
คา P-value เทากับ ๐.๘๒๕ ซ่ึงมากกวา ๐.๐๕ นั่นคือ สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก H1 หมายความ
วา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุท่ีแตกตางกันใหความสําคัญตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองไมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี ๔.๔๑ ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม

ทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จําแนกตามความ
เก่ียวของกับกองทุนสัจจะออมทรัพย 

(n=๓๔๔) 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม ๑.๖๐๕ ๓ .๕๓๕ ๓.๑๒๔ ๐.๐๒๖* 
ภายในกลุม ๕๘.๒๓๒ ๓๔๐ .๑๗๑   

รวม ๕๙.๘๓๗ ๓๔๓    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

 จากตารางท่ี ๔.๔๑ ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการใหความสําคัญตอปจจัยท่ีมีผลตอการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จําแนก
ตามความเก่ียวของกับกองทุนสัจจะออมทรัพยโดยใชสถิติแบบ One-way ANOVA F-test ในการ
ทดสอบท่ีระดับนัยสําคัญ ๐.๐๕ พบวา คา P-value เทากับ ๐.๐๒๖ ซ่ึงนอยกวา ๐.๐๕ นั่นคือ 
สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 หมายความวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความเก่ียวของกับกองทุน
สัจจะออมทรัพยท่ีแตกตางกันใหความสําคัญตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง แตกตางกัน 

ดังนั้น จึงตองนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชการทดสอบแบบ 
Least Significant Difference (LS.D.) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางท่ีแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ ๐.๐๕ ดังตารางท่ี ๔.๓๐ 

 



๒๐๑ 
 

X

ตารางท่ี ๔.๔๒ เปรียบเทียบความแตกตางรายคูระหวางความเก่ียวของกับกองทุนสัจจะออมทรัพย 
กับปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชนในจงัหวัดระยอง  

(n=๓๔๔) 

ความเกี่ยวของกับ
กองทุนสัจจะออมทรัพย 

 
ผูบริหาร พนักงาน 

สมาชิก
กองทุน 

อ่ืนๆ 

๔.๐๔ ๔.๐๑ ๔.๑๘ ๔.๑๑ 
ผูบริหาร ๔.๐๔ - .๐๒ -.๑๔ -.๐๗ 

พนักงาน ๔.๐๑  - -.๑๖* -.๐๙ 

สมาชิกกองทุน ๔.๑๘   - .๐๗ 

อ่ืน ๆ ๔.๑๑    - 

*นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 
 จากตารางท่ี ๔.๔๒ ผลการทดสอบดวยคาสถิติ LS.D. ท่ีระดับนัยสําคัญ ๐.๐๕ พบวา กลุม
ตัวอยางท่ีมีความเก่ียวของกับกองทุนสัจจะออมทรัพยใหความสําคัญกับปจจัยท่ีมีผลตอการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง แตกตางกันมี 
ดังนี้ คือ 
 กลุมท่ีมีความเก่ียวของกับกองทุนสัจจะออมทรัพยพนักงานจะแตกตางกับกลุมท่ีมีความ
เก่ียวของกับกองทุนสัจจะออมทรัพยสมาชิกกองทุน 
 กลุมท่ีมีความเก่ียวของกับกองทุนสัจจะออมทรัพยสมาชิกกองทุนจะแตกตางกับกลุมท่ีมีความ
เก่ียวของกับกองทุนสัจจะออมทรัพยพนักงาน 
  

ตารางท่ี ๔.๔๓  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จําแนกตามรายได  
ตอเดือน 

(n=๓๔๔) 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม ๓.๔๑๓ ๓ ๑.๑๓๘ ๖.๘๕๖ .๐๐๐ 
ภายในกลุม ๕๖.๔๒๔ ๓๔๐ .๑๖๖   

รวม ๕๙.๘๓๗ ๓๔๓    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

 จากตารางท่ี ๔.๔๓ ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการใหความสําคัญตอปจจัยท่ีมีผลตอการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จําแนก
ตามรายไดตอเดือนโดยใชสถิติแบบ One-way ANOVA F-test ในการทดสอบท่ีระดับนัยสําคัญ ๐.๐๕ 
พบวา คา P-value เทากับ ๐.๐๐ ซ่ึงนอยกวา ๐.๐๕ นั่นคือ สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 



๒๐๒ 
 

หมายความวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันใหความสําคัญตอการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง แตกตางกัน 
 ดังนั้น จึงตองนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชการทดสอบแบบ 
Least Significant Difference (LS.D.) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางท่ีแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ ๐.๐๕ ดังตารางท่ี ๔.๓๑ 
ตารางท่ี ๔.๔๔  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนแตกตางกัน   

ตอการใหความสําคัญปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือ
ความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดระยอง  

(n=๓๔๔) 

รายไดตอเดือน  

๕,๐๐๐-
๑๐,๐๐๐ 

บาท 

๑๐,๐๐๑-
๒๐,๐๐๐ 

บาท 

๒๐,๐๐๑-
๓๐,๐๐๐ 

บาท 

๓๐,๐๐๐๑ บาท
ข้ึนไป 

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 บาทข้ึนไป ๔.๑๖    - 

  *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๔๔  การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูระหวางรายไดตอเดือน 
กับปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนใน
จังหวัดระยอง   พบวา คูท่ีมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.๐๕ มี ๔  คูคือ  
 ๑. ระหวางกลุมท่ีมีรายไดตอเดือน ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท  กับกลุมท่ีมีรายไดตอเดือน
๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท หมายความวา กลุมท่ีมีรายไดตอเดือน ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท จะมีคาเฉลี่ย
การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดระยอง    
อยูในระดับนอยกวากลุมท่ีมีรายไดตอเดือน๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. ระหวางกลุมท่ีมีรายไดตอเดือน ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท  กับกลุมท่ีมีรายไดตอเดือน
๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท หมายความวา กลุมท่ีมีรายไดตอเดือน ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท จะมีคาเฉลี่ย
การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดระยอง   อยู
ในระดบัมากกวากลุมท่ีมีรายไดตอเดือน ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท  
 ๓. ระหวางกลุมท่ีมีรายไดตอเดือน ๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท กับกลุมท่ีมีรายไดตอเดือน 
๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท หมายความวา กลุมท่ีมีรายไดตอเดือน ๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท จะมี
คาเฉลี่ยการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัด
ระยอง อยูในระดับมากกวากลุมท่ีมีรายไดตอเดือน ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท 

X



๒๐๓ 
 

๔. ระหวางกลุมท่ีมีรายไดตอเดือน ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท  กับกลุมท่ีมีรายไดตอเดือน 
๓๐,๐๐๐๑ บาทข้ึนไป หมายความวา กลุมท่ีมีรายไดตอเดือน ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท จะมีคาเฉลี่ย
การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดระยอง    
อยูในระดับนอยกวากลุมท่ีมีรายไดตอเดือน ๓๐,๐๐๐๑ บาทข้ึนไป 
ตารางท่ี ๔.๔๕ ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม

ทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จําแนกตาม ระยะเวลา
ของการเปนสมาชิก 

(n=๓๔๔) 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม .๔๖๐ ๔ .๑๑๕ .๖๕๖ .๖๒๓ 
ภายในกลุม ๕๙.๓๗๗ ๓๓๙ .๑๗๕   

รวม ๕๙.๘๓๗ ๓๔๓    

 
 จากตารางท่ี ๔.๔๕ ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการใหความสําคัญตอปจจัยท่ีมีผลตอการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จําแนก
ตามระยะเวลาของการเปนสมาชิก โดยใชสถิติแบบ One-way ANOVA F-test ในการทดสอบท่ีระดับ
นัยสําคัญ ๐.๐๕ พบวา คา P-value เทากับ ๐.๖๒๓ ซ่ึงมากกวา ๐.๐๕ นั่นคือ สามารถปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก H1 หมายความวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาของการเปนสมาชิกท่ีแตกตางกัน
ใหความสําคัญตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน   
ในจังหวัดระยองแตกตางกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี ๔.๔๖  ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบการใหความสําคัญตอปจจัยท่ีมีผลตอการบริหาร      

จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัด
ระยอง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ตามสมมติฐานท่ี ๑-๖  

(n=๓๔๔) 

สมมติฐาน ตัวแปรทดสอบ t F sig 
ผลการศึกษา 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
๑. เพศ -๒.๑๒๒  ๐.๐๓๕*   

๒. อายุ  ๑.๑๘๓ ๐.๓๑๘   



๒๐๔ 
 

๓. ระดับการศึกษา  .๓๗๗ ๐.๘๒๕   

๔. ความเก่ียวของกับ
กองทุนสัจจะออมทรัพย 

 
๓.๑๒๔ ๐.๐๒๖*  

 

๕. รายไดตอเดือน  ๖.๘๕๖ .๐๐๐   

๖ ระยะเวลาของการเปน
สมาชิก 

 
.๖๕๖ .๖๒๓   

 
 

 จากตารางท่ี ๔.๔๖ สรุปไดวา ประชาชนท่ีมีเพศ  ความเก่ียวของกับกองทุนสัจจะออมทรัพย 
รายไดตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จึงยอมรับ
สมมติฐาน สวนประชาชนท่ีมี อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาของการเปนสมาชิกตางกัน มีความ
คิดเห็นตอตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ใน
จังหวัดระยอง โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐาน เม่ือผลการ
ทดสอบสมมติฐานสรุปวามีรายดานบางตัวของปจจัยความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนมีผลตอการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ผูวิจัย
จึงไดทําการทดสอบความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ดังตารางท่ี ๔.๓๕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี ๔.๔๗ คาสัมประสิทธการถดถอยตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความ

เขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 

(n=๓๔๔) 

 

 
B 

คา
สัมประสิทธิ์
การถดถอย

คะแนน
มาตรฐาน (β) 

 
ลําดับท่ี 

 
t 

 
Sig. 

คาคงท่ี (Constant) ๑.๗๗๕   ๑๒.๐๖๕* ๐.๐๐๐ 
๑. ดานสงเสริมการขยายตัว
ของเครือขายชุมชน -.๑๖๔ -.๒๑๕ ๕ -๑.๘๙๕ ๐.๐๕๙ 



๒๐๕ 
 

๒. ดานสงเสริมศูนยวิชาการ 
แบบเบ็ดเสร็จ .๕๐๔ .๖๖๘ ๑ ๗.๐๓๒* ๐.๐๐๐ 
๓. ดานสงเสริมสื่อเพ่ือสังคม 
และเชื่ อมตอเครือข ายเ พ่ือ
การคาขาย .๒๓๗ .๒๗๗ ๒ ๓.๗๕๘* ๐.๐๐๐ 
๔. ดานปรับวธิีการงบประมาณ 
และตั้งกองทุนเพ่ือชุมชน -.๐๐๕ -.๐๑๑ ๓ -.๒๒๘ ๐.๘๒๐ 
๕. ดานการวิจัยและ
ประเมินผล -.๐๑๑ -.๐๒๕ ๔ -.๕๐๙ ๐.๖๑๑ 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๔๗ แสดงการสรางสมการถดถอยเพ่ือพยากรณการบริหารจัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองโดยรวมในรูปแบบคะแนนดิบ
ดังนี้ 

Y = a + b๑ X๑+ b๒ X๒ 
 การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย = ๑.๗๗๕ + .๕๐๔ (ดานสงเสริมศูนยวิชาการ
แบบเบ็ดเสร็จ) +.๒๓๗ (ดานสงเสริมสื่อเพ่ือสังคมและเชื่อมตอเครือขายเพ่ือการคาขาย) 
 และเม่ือแปลงคะแนนดิบใหเปนคะแนนมาตรฐาน แลวไดสมการทํานายในรูปคะแนน
มาตรฐาน ดังนี้ 

การบริหารจดัการกองทุนสัจจะออมทรัพย = .๖๖๘ (ดานสงเสริมศูนยวิชาการแบบเบ็ดเสร็จ) 
+.๒๗๗ (ดานสงเสริมสื่อเพ่ือสังคมและเชื่อมตอเครือขายเพ่ือการคาขาย)  
 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาปจจัยความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนมีผลตอการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ผูวิจัยจึงไดทํา
การทดสอบความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .๐๕ มีจํานวน ๒ ดาน โดยเรียงลําดับน้ําหนักความสําคัญจากมากไปหานอยดังนี้ ลําดับท่ี ๑ คือ 
ดานสงเสริมศูนยวิชาการแบบเบ็ดเสร็จ (β=.๖๖๘) ลําดับท่ี ๒ ดานสงเสริมสื่อเพ่ือสังคมและเชื่อมตอ
เครือขายเพ่ือการคาขาย (β=.๒๗๗) ตามลําดับ และดานท่ีไมมีอิทธิพลตอความเขมแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชนสงผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ใน
จังหวัดระยอง ไดแก ดานสงเสริมการขยายตัวของเครือขายชุมชน (β=-.๒๑๕) ดานปรับวิธีการ
งบประมาณและตั้งกองทุนเพ่ือชุมชน (β=-.๐๑๑) ดานการวิจัยและประเมินผล (β=-.๐๒๕) 
  จากการพยากรณการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย  พบวา ปจจัยความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชนท้ัง ๒ ดาน ไดแก ดานสงเสริมศูนยวิชาการแบบเบ็ดเสร็จ และดานสงเสริมสื่อเพ่ือ
สังคมและเชื่อมตอเครือขายเพ่ือการคาขาย สามารถอธิบายการบริหารจดัการกองทุนสัจจะออมทรัพย   
หมายความวา หากการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย จังหวัดระยองสามารถบริหารจัด  
ความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนท้ัง ๒ ดานไดดีเพียงใดจะทําใหความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนนั้น
สูงข้ึนดวย โดยปจจัยการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยท่ีสงผลตอความเขมแข็งของเศรษฐกิจ



๒๐๖ 
 

ชุมชนมากท่ีสุด คือ ดานสงเสริมศูนยวิชาการแบบเบ็ดเสร็จ และดานสงเสริมสื่อเพ่ือสังคมและเชื่อมตอ
เครือขายเพ่ือการคาขาย 
 
ตารางท่ี ๔.๔๘  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ มีอิทธิพล
ตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 

 

(n=๓๔๔) 

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

รวม ๕๙.๘๓๗ ๓๔๓    
คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธพหุคูณ (multiple correlation, R ) = .๖๑๑ 
คาสัมประสิทธิ์ดานการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย (coefficient of determination, 

2R ) = .๓๖๖ 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๔๘ พบวา ปจจัยหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ มีอิทธิพลตอการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองโดยรวมอยูใน
ระดับสูง มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .๖๑๑ ซ่ึงปจจัยหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ 
สามารถรวมกันทํานายการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน ในจังหวัดระยองไดรอยละ .๓๖๖ และพบวามีรายดานบางตัวของปจจัยหลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน ๔ บางตัวมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ดังนั้น ผลการทดสอบ
สมมติฐานจึงยอมรับ H1 ปฏิเสธ H0 
 เม่ือผลการทดสอบสมมติฐานสรุปวามีรายดานบางตัวของปจจัยหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน 
๔ มีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัด
ระยอง ผูวิจัยจึงไดทําการทดสอบความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ดัง
ตารางท่ี ๔.๓๗  
ตารางท่ี ๔.๔๙ คาสัมประสิทธการถดถอยตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความ

เขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 

(n=๓๔๔) 

 

B 

คาสัมประสิทธิ์
การถดถอย

คะแนน
มาตรฐาน (β) 

ลําดับท่ี t Sig. 



๒๐๗ 
 

คาคงท่ี (Constant) ๒.๓๑๙   ๑๖.๘๑๕* ๐.๐๐๐ 
๑. อุฎฐานสัมปทา ขยันหม่ันเพียร .๒๐๙ .๔๑๙ ๑ ๘.๘๙๘* ๐.๐๐๐ 
๒. อารักขสัมปทา คุมครองรักษา
ทรัพย  .๐๐๙ .๐๒๓ ๔ .๔๘๙ ๐.๖๒๕ 
๓. กัลยาณมิตตตา คบคนดีเปน
มิตร 

.๐๗๔ .๑๗๙ ๓ ๓.๗๖๑* ๐.๐๐๐ 

๔. สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแตพอด ี .๑๒๓ .๒๒๖ ๒ ๕.๐๔๐* ๐.๐๐๐ 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๔๙ แสดงการสรางสมการถดถอยเพ่ือพยากรณการบริหารจัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองโดยรวมในรูปแบบคะแนนดิบ
ดังนี้ 

Y = a + b๑ X๑+ b๒ X๒+ b๓ X๓ 
 การบริหารจัดการกองทุนสั จจะออมทรัพย  =  ๒ .๓๑๙+.๒๐๙  ( อุฎฐานสัมปทา 
ขยันหม่ันเพียร) +.๑๒๓ (สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแตพอดี) + .๐๗๔ (กัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร)  
 และเม่ือแปลงคะแนนดิบใหเปนคะแนนมาตรฐาน แลวไดสมการทํานายในรูปคะแนน
มาตรฐาน ดังนี้ 

บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย = .๔๑๙ (อุฎฐานสัมปทา ขยันหม่ันเพียร) + .๒๒๖ 
(สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแตพอดี) +.๑๗๙ (กัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร)  
 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาปจจัยหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ มีผลตอการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ผูวิจัยจึงไดทํา
การทดสอบความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .๐๕ มีจํานวน ๓ ดาน โดยเรียงลําดับน้ําหนักความสําคัญจากมากไปหานอยดังนี้ ลําดับท่ี ๑ คือ  
ดานอุฎฐานสัมปทา ขยันหม่ันเพียร (β=.๔๑๙) ลําดับท่ี ๒ ดานสมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแตพอดี (β=.๒๒๖) 
ลําดับท่ี ๓ ดานกัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร (β=.๑๗๙) ตามลําดับ และดานท่ีไมมีอิทธิพลตอ
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ สงผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวดัระยอง ไดแก หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ (β=.๒๐๓)   
  จากการพยากรณการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย  พบวา ปจจัยหลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน ๔ ท้ัง ๓ ดานไดแก ดานอุฎฐานสัมปทา ขยันหม่ันเพียร ดานสมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแตพอดี 
ดานกัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร สามารถอธิบายการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย  
หมายความวา หากการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย จังหวัดระยองสามารถบริหารจัดการ
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ ท้ัง ๓ ดานไดดีเพียงใดจะทําใหหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ นั้น
สูงข้ึนดวย โดยปจจัยหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ มีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองมากท่ีสุด คือ ดานอุฎฐานสัมปทา 
ขยันหม่ันเพียร ดานสมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแตพอดี ดานกัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร  
 



๒๐๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๕๐  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยหลักฆราวาสธรรม ๔ มีอิทธิพลตอการ   
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ใน
จังหวัดระยอง 

(n=๓๔๔) 

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

รวม ๕๙.๘๓๗ ๓๔๓    

คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธพหุคูณ (multiple correlation, R ) = .๔๕๐ 
คาสัมประสิทธิ์ดานความไววางใจของผูบริโภค (coefficient of determination, 2R ) = .๑๙๔ 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

 จากตารางท่ี ๔.๕๐ พบวา ปจจัยหลักฆราวาสธรรม ๔ มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองโดยรวมอยูในระดับสูง มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ .๔๕๐ ซ่ึงปจจัยหลักฆราวาสธรรม ๔ สามารถรวมกันทํานายการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองไดรอย
ละ .๑๙๔ และพบวามีรายดานบางตัวของปจจัยหลักฆราวาสธรรม ๔ บางตัวมีผลตอการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ดังนั้นผลการทดสอบสมมติฐานจึงยอมรับ H1 ปฏิเสธ H0 
 เม่ือผลการทดสอบสมมติฐานสรุปวา มีรายดานบางตัวของปจจัยหลักฆราวาสธรรม ๔ มีผล
ตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 
ผูวิจัยจึงไดทําการทดสอบความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยหลักฆราวาสธรรม ๔ ดังตารางท่ี ๔.๕๑ 
 
 
ตารางท่ี ๔.๕๑ คาสัมประสิทธการถดถอยตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความ

เขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 

(n=๓๔๔) 

 B 
คาสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยคะแนน
มาตรฐาน (β) 

ลําดับท่ี t Sig. 

คาคงท่ี (Constant) ๒.๕๗๐   ๑๔.๙๐๓* .๐๐๐ 
๑. ดานสัจจะ มีความจริงใจ  .๐๘๕ .๑๗๓ ๒ ๓.๓๔๘* .๐๐๑ 
๒. ดานทมะ ฝกฝน .๐๓๒ .๐๗๕ ๔ ๑.๔๑๑ .๑๕๙ 
ดานขันติ มีความอดทน .๐๖๖ .๑๔๔ ๓ ๒.๗๘๒* .๐๐๖ 
๓. ดานจาคะ  
มีความเสียสละ  .๑๗๗ .๓๐๙ ๑ ๖.๒๙๕* .๐๐๐ 



๒๐๙ 
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๕๑ แสดงการสรางสมการถดถอยเพ่ือพยากรณการบริหารจัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองโดยรวมในรูปแบบคะแนนดิบ
ดังนี้ 

Y = a + b๑ X๑+ b๒ X๒+ b๓ X๓ 
 การบริหารจดัการกองทุนสัจจะออมทรัพย = ๒.๕๗๐+.๑๗๗ (จาคะ มีความเสียสละ)+.๐๘๕ 
(สัจจะ มีความจริงใจ ) +. ๐๖๖ (ขันติ มีความอดทน) และเม่ือแปลงคะแนนดิบใหเปนคะแนน
มาตรฐาน แลวไดสมการทํานายในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย =.๓๐๙ (จาคะ มีความเสียสละ) +.๑๗๓ (สัจจะ  มีความจริงใจ) +.๑๔๔ (ขันติ มีความอดทน)  
 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาปจจัยหลักฆราวาสธรรม ๔ มีผลตอการบริหารจัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ผูวิจัยจึงไดทําการทดสอบ
ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยหลักฆราวาสธรรม ๔ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ มีจํานวน ๓ 
ดาน โดยเรียงลําดับน้ําหนักความสําคัญจากมากไปหานอยดังนี้ ลําดับท่ี ๑ คือ จาคะ มีความเสียสละ 
(β=.๓๐๙) ลําดับท่ี ๒ สัจจะ มีความจริงใจ (β=.๑๗๓) ลําดับท่ี ๓ ขันติ มีความอดทน (β=.๑๔๔) 
ลําดับท่ี ๔ ทมะ ฝกฝน (β=.๐๗๕) ตามลําดับ และดานท่ีไมมีอิทธิพลตอหลักฆราวาสธรรม ๔ สงผลตอ
การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 
ไดแก ทมะ ฝกฝน (β=.๐๗๕ )   
  จากการพยากรณการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย  พบวาปจจัยหลักฆราวาสธรรม 
๔  ท้ัง ๓ ดาน ไดแก จาคะ มีความเสียสละ สัจจะ มีความจริงใจ ขันติ มีความอดทน สามารถอธิบาย
การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย  หมายความวา หากการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย จังหวัดระยองสามารถบริหารจัดการหลักฆราวาสธรรม ๔ ท้ัง ๓ ดานไดดีเพียงใดจะทําใหหลัก
ฆราวาสธรรม ๔ นั้นสูงข้ึนดวย โดยปจจัยหลักฆราวาสธรรม ๔ มีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะ
ออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองมากท่ีสุด คือ จาคะ มีความ
เสียสละ สัจจะ มีความจริงใจ ขันติ มีความอดทน ทมะ ฝกฝน  

ตอนท่ี ๖ ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะในมุมมองของ
ประชาชนตอรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน ในจังหวัดระยอง 
ตารางท่ี ๔.๕๒ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย   

เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองดานการบริหารจัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง   

 

ลําดับท่ี ปญหาและอุปสรรค จํานวนความถ่ี 
๑. อยากใหผูท่ีเก่ียวของกับกลุมกองทุนสัจจะออมทรัพย มีการบริการ

จัดการใหดีมากกวานี ้ ๑๙ 



๒๑๐ 
 

๒. อยากใหผู ท่ีเ ก่ียวของกับกลุมกองทุนสัจจะออมทรัพยมีมนุษย
สัมพันธท่ีดีมากกวานี ้ ๑๐ 

๓. อยากใหเจาหนาท่ีจัดการระบบกองทุนสัจจะออมทรัพยใหมีระเบียบ
ดีกวานี ้ ๘ 

๔. ควรมีการประชาสัมพันธขาวสารตางๆของกองทุนสัจจะออมทรัพย
ใหมากกวานี ้ ๖ 

๕. กองทุนสัจจะออมทรัพยควรมีโครงสรางกองทุนและระบุตําแหนง
งานใหมีความชัดเจนมากกวานี ้ ๔ 

๖. อยากใหคณะกรรมสัจจะออมทรัพยสงเสริมใหบุคลากรสามารถ
ทํางานแทนกันไดทุกตําแหนงเพ่ือความสะดวกของผูท่ีมาใชบริการ ๒ 

 
จากตารางท่ี ๔.๕๒ ประชาชนตองการใหมีการปรับปรุงดานการบริหารจัดการกองทุนสัจจะ

ออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดระยอง ในประเด็นท่ีอยากใหผูท่ีเก่ียวของ
กับกลุมกองทุนสัจจะออมทรัพย มีการบริการจัดการใหดีมากกวานี้ จํานวน ๑๙ คน รองลงมาอยากให
ผูท่ีเก่ียวของกับกลุมกองทุนสัจจะออมทรัพยมีมนุษยสัมพันธท่ีดีมากกวานี้ จํานวน ๑๐ คน อยากให
เจาหนาท่ีจัดการระบบกองทุนสัจจะออมทรัพยใหมีระเบียบดีกวานี้ จํานวน ๘ คน ควรมีการ
ประชาสัมพันธขาวสารตางๆของกองทุนสัจจะออมทรัพยใหมากกวานี้ จํานวน ๖ คน กองทุนสัจจะ
ออมทรัพยควรมีโครงสรางกองทุนและระบุตําแหนงงานใหมีความชัดเจนมากกวานี้ จํานวน ๔ คนและ
ต่ําสุด อยากใหคณะกรรมสัจจะออมทรัพยสงเสริมใหบุคลากรสามารถทํางานแทนกันไดทุกตําแหนง
เพ่ือความสะดวกของผูท่ีมาใชบริการ จํานวน ๒ คน ตามลําดับ  
ตารางท่ี ๔.๕๓  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย 

เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองดานความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชนของกลุมสัจจะออมทรัพย ในจังหวัดระยอง 

ลําดับท่ี ปญหาและอุปสรรค จํานวนความถ่ี 
๑. อยากใหคณะกรรมการสนับสนุนใหชาวบานมีจิตใจรวมรักสามัคคี 

ชวยเหลืออนุเคราะหกันในชุมชนเพ่ิมมากข้ึนจะไดสามัคคีมากข้ึน  ๑๓ 
๒. อยากใหคณะกรรมการกําหนดความเชื่อมโยงระหวางกลยุทธระดับ

แผนงาน วัตถุประสงค และตัวชี้วัดความสําเร็จอยางชัดเจนมาก   
กวานี ้ ๘ 

๓. อยากใหคณะกรรมหาจุดวางหนังสือไวใหผูท่ีสนใจอานเพ่ือเปน
แหลงวิทยาการเรียนรูแกชุมชนเพ่ิมมากข้ึน ๕ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๕๓ ประชาชนตองการใหมีการปรับปรุงดานความเขมแข็งของเศรษฐกิจ          
ชุมชน ของกลุมสัจจะออมทรัพย ในจังหวัดระยอง ในประเด็นท่ีอยากใหคณะกรรมการสนับสนุนให
ชาวบานมีจิตใจรวมรักสามัคคี ชวยเหลืออนุเคราะหกันในชุมชนเพ่ิมมากข้ึนจะไดสามัคคีมากข้ึน 
จํานวน ๑๓ คน รองลงมาอยากใหคณะกรรมการสนับสนุนใหชาวบานมีจิตใจรวมรักสามัคคี ชวยเหลือ



๒๑๑ 
 

อนุเคราะหกันในชุมชนเพ่ิมมากข้ึนจะไดสามัคคีมากข้ึน จํานวน ๘ คน และต่ําสุด อยากใหคณะกรรม
หาจุดวางหนังสือไวใหผูท่ีสนใจอานเพ่ือเปนแหลงวิทยาการเรียนรูแกชุมชนเพ่ิมมากข้ึนจํานวน ๕ คน 
ตามลําดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี ๔.๕๔ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย   

เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองดานการบริหารจัดการตาม
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนในปจจุบัน   

 

ลําดับท่ี ปญหาและอุปสรรค จํานวนความถ่ี 
๑. อยากใหคณะกรรมการมีการแสวงหาความรูใหม ๆ อยูตลอดเวลา

เพ่ือเพ่ิมความรูใหกับผูท่ีสนใจมากข้ึน   ๒๐ 
๒. อยากใหคณะกรรมการมีการควบคุมของการบริหารดานการเงินให

มีความม่ันคง ปลอดภัย ปราศจากชองในการทุจริตคอรรัปชั่น
มากกวานี้เพ่ือประโยชนตอชุมชน ๑๔ 

๓. ควรแนะนําพร่ําสอนตักเตือนสมาชิกไมใหทําความชั่ว ทุจริต
คอรรัปชั่น ใหเขมงวดมากกวานี้  ๑๐ 

๔. คณะกรรมการควรสงเสริมการเก็บออมรักษาทรัพยมากกวานี้ เพ่ือ
เตือนสติจะไดไมตองมีหนี้สินเพ่ิมมากข้ึน  ๘ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๕๔ ประชาชนตองการใหมีการปรับปรุงดานการบริหารจัดการตาม           
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนในปจจุบัน ในประเด็นท่ีอยากให
คณะกรรมการมีการแสวงหาความรูใหม ๆ อยูตลอดเวลาเพ่ือเพ่ิมความรูใหกับผูท่ีสนใจมากข้ึน  
จํานวน ๒๐ คน รองลงมาอยากใหคณะกรรมการมีการควบคุมของการบริหารดานการเงินใหมีความ
ม่ันคง ปลอดภัย ปราศจากชองในการทุจริตคอรรัปชั่นมากกวานี้เพ่ือประโยชนตอชุมชน จํานวน ๑๔  
คน ควรแนะนําพร่ําสอนตักเตือนสมาชิกไมใหทําความชั่ว ทุจริตคอรรัปชั่น ใหเขมงวดมากกวานี้  
จํานวน ๑๐ คน และต่ําสุดคณะกรรมการควรสงเสริมการเก็บออมรักษาทรัพยมากกวานี้ เพ่ือเตือนสติ
จะไดไมตองมีหนี้สินเพ่ิมมากข้ึนจํานวน ๘ คน ตามลําดับ  
 
 



๒๑๒ 
 

 
 
 
 
ตารางท่ี ๔.๕๕  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย          

เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ดานการบริหารจัดการตาม
ฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมสําหรับฆราวาส    

 

ลําดับท่ี ปญหาและอุปสรรค จํานวนความถี่ 
๑. คณะกรรมการควรมีความจริงใจท่ีจะชวยเหลือสมาชิกกองทุนเต็ม

ศักยภาพของตนมากกวานี้ไมใชใชเสนสาย ๑๕ 
๒. คณะกรรมการควรปฏิบัติตอสมาชิกดวยความเปนกัลยาณมิตร

มากกวานี้ เต็มใจในการบริการมากกวานี้   ๘ 
๓. คณะกรรมการควรมีความพยายามแกไขปญหาดวยความอดทน 

ไมใชแกไขปญหาอะไรไมไดก็ลงท่ีสมาชิก  ๗ 

 จากตารางท่ี ๔.๕๕ ประชาชนตองการใหมีการปรับปรุงดานการบริหารจัดการตาม           
หลักทิฏฐฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมสาํหรับฆราวาสในประเด็นท่ี คณะกรรมการควรมีความจริงใจท่ีจะ
ชวยเหลือสมาชิกกองทุนเต็มศักยภาพของตนมากกวานี้ไมใชใชเสนสายจํานวน ๑๕ คน รองลงมา
คณะกรรมการควรปฏิบัติตอสมาชิกดวยความเปนกัลยาณมิตรมากกวานี้ เต็มใจในการบริการมากกวา
นี้ จํานวน ๘ คน คณะกรรมการควรมีความพยายามแกไขปญหาดวยความอดทน ไมใชแกไขปญหา
อะไรไมไดก็ลงท่ีสมาชิก จํานวน ๗ คน และตํ่าสุดคณะกรรมการควรสงเสริมการเก็บออมรักษาทรัพย
มากกวานี้ เพ่ือเตือนสติจะไดไมตองมีหนี้สินเพ่ิมมากข้ึนจํานวน ๘ คน ตามลําดับ  
 

๔.๓ ผลการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion)๑๒๖ 

 เพ่ือนําเสนอแนวทางการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 

 ผลการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 ผูวิจัยสรุปจากผลการสนทนากลุมเฉพาะ ท่ีเก่ียวกับเนื้อหาและประเด็นของการวิจัยตาม
หัวขอและวัตถุประสงค เพ่ือใหการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเกิดความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ประกอบดวย ดานสัจจะ ดานคุณธรรมครบวงจรชีวิต ดานเศรษฐกิจพอเพียง และ
ดานสวัสดิการชุมชน ผลการสนทนากลุมเฉพาะ พบวา 
 

                                                           

 
๑๒๖สรุปผลการสนทนากลุมเฉพาะ, ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ ตําบลเนินพระ อําเภอเมือง

ระยอง จังหวัดระยอง, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 



๒๑๓ 
 

๑. ดานสัจจะ  
กลุมสัจจะออมทรัพย ใหความสําคัญกับสัจจะ คือ ความจริงใจ หรือการรักษาสัจจะ       

ซ่ึงหมายถึง ความจริงใจตอตนเองท่ีจะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งท่ีมีประโยชนและเปนธรรม ดังนั้น กลุม
สัจจะออมทรัพยจึงเกิดข้ึนภายใตแนวคิดท่ีเชื่อในพลังชุมชน ในการพ่ึงตนเอง โดยมีพระสงฆเปนแกน
นําทางความคิด ใชหลักพุทธธรรมมาเปนแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนการเงิน มีวัดเปน
ศูนยกลางในการปฏิบัติงาน มีสมาชิกในชุมชนเปนผูจัดการไปตามกรอบ ระเบียบ จารีต ของชุมชน จน
มีกองทุนการเงินเปนของชุมชนเอง ในการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยนั้น ปจจัยท่ีมีผลตอ
ความเขมแข็งของกุลมออมทรัพย ข้ึนอยูกับทุนทางสังคมโดยบริบทของพระพุทธศาสนา ชุมชนในอดีต
จะมีทุนเดิมของสังคม เพราะฉะนั้น กลุมสัจจะออมทรัพยนั้นก็ตั้งข้ึนมาดวยการท่ีมีคนหิ้วปนโตมา
ทําบุญท่ีวัด โดยมีคนประมาณ ๑๐๐ คน คนท่ีหิ้วปนโตมาทําบุญนั้นเปนคนท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต 
เสียสละ อยูในชุมชนของสังคมอยูแลว ดังนั้น ชุมชนจะมีการสกรีนคนท่ีมาแลว สุดทายคนเหลานี้ 
เวลาไปบรรยายชักชวนตั้งกลุม ก็เปนการชวนคนทําบุญดวยการออมเงินหนึ่งรอยบาท หาสิบบาท   
เพ่ือชวยคนท้ังชุมชนท้ังหมูบาน ก็จะไมแปลกท่ีกลุมสัจจะออมทรัพยนั้นมีเงินเปนลาน สิบลาน       
รอยลานก็มี ท่ีนําเงินมาฝากท่ีละรอย หรือหาสิบ เพ่ือชวยคนจน ๆ ในชุมชนอยางเปนระบบ ดังจะเห็น
คนรวยในชุมชนโดนคนจน ๆ ยืมเงินแลวไมคืน แตกลุมสัจจะออมทรัพยนี ้เปนกลุมท่ีใหคนรวยชวยคน
จนได เพราะฉะนั้น คนทุกคนสามารถมาเปนสมาชิกไดหมด เปนการเสริมสรางความสามัคคีรวมดวย
ชวยกันในชุมชน การผนึกกําลังกันเชนนี้จัดเปนทุนเดิม คือ ความมีสัจจะ ความซ่ือสัตย สุจริต ทุนทาง
สังคมของพระสงฆนั้น คือ มีคนเลื่อมใสศรัทธาอยูแลว จึงเปนเรื่องงายท่ีจะใหการยอมรับและการเขา
มาเปนสมาชิกองทุน เม่ือเริ่มกอตั้งเปนกองทุนแลว ก็จะมีการพัฒนา คนไทยเรามีศูนยรวมอยูท่ีวัดอยู
แลว เพราะฉะนั้น กลุมสัจจะออมทรัพย จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง จึงไมตองติดปายวา     
หามกินเหลาในท่ีประชุม ในท่ีทํางาน เพราะมาท่ีวัดไมกินเหลาอยูแลว จึงเปนการบริหารจัดการกลุม
สัจจะออมทรัพยใหสําเร็จดวยดี มีความเขมแข็ง มีความเขาใจท่ีชัดเจน ในเรื่องของกระบวนการพัฒนา
คน มีการประชุม มีการสัมมนา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูขามวัด พ่ีชวยนองอยางนี้ เปนตน การเรียนรู
เชนนี้ เปนประสบการณของชุมชน ซ่ึงมีใจเอ้ือเฟอเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน126

๑๒๗   
 กลุมสัจจะออมทรัพยวัดชางชน กอตั้งโดยคําแนะนําของอาจารยมนัส ซ่ึงทานไดใหความรูใน
เรื่องของการจัดตั้งกลุมออมทรัพย โดยชี้ใหเห็นถึงความสําคัญในเรื่องของการมีกลุมสัจจะ ทําให
ชาวบานไดเรียนรู เขาใจและเกิดการออมทรัพยรวมกัน ดังท่ีทานอาจารยมนัสไดกลาวไววา "ชุมชนได
สรางทํานบก้ันเงิน" ทําใหเกิดแหลงทุนสําหรับชาวบาน เพราะชาวบานจะหาโอกาสเขาแหลงเงินทุน
นั้นเปนเรื่องยาก โดยเฉพาะคนยากจน แตเม่ือมาเขารวมกับกลุมสัจจะออมทรัพยแลว ทําใหชาวบานมี
สิทธิเขาถึงแหลงเงินทุน และยังมีสวัสดิการชุมชน ในเรื่องการเจ็บปวย และการปนผลประโยชนตาง ๆ 
ตามแตละชุมชน จะเห็นความสําคัญท่ีจะเอาเงินเปนเครื่องมือท่ีจะทําใหชุมชนนั้นเปนสุข ทําใหสมาชิก
ในชุมชนมีระเบียบ มีวินัยในการสงเงินกู มีระเบียบในการบริหารจัดการเงิน มีสัจจะในการคือเงินตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด หรือการคํ้าประกันซ่ึงกันและกัน ท้ังหลายเหลานี้ทําใหเกิดวินัยในการรวมกลุมกัน 

                                                           

 ๑๒๗สนทนากลุมเฉพาะ พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม, ดร. (มนัส ขนฺติธมฺโม), เจาอาวาสวัดโพธ์ิทอง 
ตําบลแสลง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 



๒๑๔ 
 

นอกจากนี้ ยังทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน บริหารจัดการดวยกันในชุมชนและนอกชุมชน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ในเครือขายของจังหวัดระยอง และเครือขายจังหวัดจันทบุรี ซ่ึงถือวา กลุมสัจจะออมทรัพย
จันทบุรี เปนแมแบบในการดําเนินบริหารจัดการเงินในชุมชน ทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง ทางดาน
ชาวบานนั้น ก็เกิดอาชีพท่ีหลากหลายจากกลุมสัจจะออมทรัพย ธนาคารของชุมชนก็เหมือนธนาคาร
ของชาวบาน ซ่ึงจะนําไปกูยืมมาลงทุนได ในจังหวัดระยองนั้น ก็มีการทําเกษตร สวนผลไม            
สวนยางพารา ทําประมง และคาขายท่ีหลากหลาย เพราะฉะนั้น ชาวบานกวาจะเขาถึงแหลงเงินทุน
ของรัฐไดนั้น บางครั้งก็ตองนําโฉนดเขาไปกู และอ่ืน ๆ อีกหลายอยาง แตสวนใหญก็เปนท่ีทราบดีวา 
ชาวบานนั้นยากจนไมคอยมีทรัพยท่ีเปนท่ีดินท่ีจะไปจํานองได แตเม่ือมารวมกลุมสัจจะออมทรัพย     
ก็จะทําใหเกิดแหลงทุนของชุมชนท่ีเขามารวมกันบริหารจัดการการเงิน แลวก็จัดการในเรื่องตาง ๆ 
ของแตละชุมชนนั้น ๆ ท่ีมีความขาดแคลน127

๑๒๘ เม่ือกลาวโดยความเปนจริง การออมทรัพยเปนเหมือน
การปลูกฝงใหคนรูจักการใชจาย หรือการออมกอนการใชจาย เนื่องจากการใชชีวิตประจําวันใน
ปจจุบันนี้คอนขางลําบาก บางคนก็แทบจะไมมี บางคนก็ตองกูหนี้ยืมสิน ดานของกลุมสัจจะออม
ทรัพยวัดชางชนนั้นเริ่มตั้งกลุมมาตั้งแตวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ เริ่มแรกของการตั้งกลุมตองลมลุก
คลุกคลานมาโดยตลอด แตปจจุบัน มีเงินกองทุนหมุนเวียนประมาณ ๑๓ ลานบาทเศษ มีเงินออม
มากกวาสวัสดิการ เงินท่ีสมาชิกกูไป พรอมสงคืนมีอยูประมาณ ๑๑ ลานบาทเศษ เฉพาะดอกเบี้ยท่ี
สงคืนประมาณ ๑ แสน ๒ หม่ืนบาท สวนเงินท่ีสํารองไวนั้นเหลืออยูประมาณ ๗ แสนกวาบาท สมาชิก
ในเรื่องการสงดอก การกู หรือการใชคืนอยูในเกณฑท่ีดี ในฐานะคนทําสัญญากับสินเชื่อ ก็จะทําการ
ตรวจสอบวาสมาชิกคนไหนท่ีขาดสงก็ตองตัด ถาเกิน ๓ ครั้ง ก็ตองทําการพิจารณา ถาสมาชิกสงเงินกู
ครบตรงตามกําหนดเวลา คณะกรรมการก็จะพิจารณาวาจะเปดหรือไมเปดในการใหกูยืม ซ่ึงเงินกูนั้นก็
จะแตกตางกันไป 128

๑๒๙ ปจจุบันนี้สมาชิกของกองทุนสัจจะออมทรัพย วัดชางชน มีอยูประมาณ ๓๐๐ 
กวาคน เงินกูเก็บไดประมาณ เดือนละ ๗-๘ แสนบาท สวนการปลอยนั้นก็อยูประมาณ ๗-๘ แสน    
แตสวนใหญจะเปนการกูปกติ ในเรื่องของโฉนดสมาชิกใหมจะใชวิธีจดจํานองแทน129

๑๓๐ กองทุนสัจจะ
ออมทรัพยของวัดเนินเขาดิน มีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ ๑๑ ลานกวาบาท มีสมาชิก ๓๒๖ คน       
การท่ีคนในชุมชนนําเงินมาฝากกับกลุม ทําใหกลุมสัจจะออมทรัพยวัดเนินเขาดินมีเงินออมเงินกู
สําหรับประชาชน ท่ีไมตองไปเสียดอกรอยละ ๒๐ บาท ในปจจุบันตามมติของคณะกรรมการบริหาร 
๑ ป จึงจะเปดเพียง ๑ ครั้ง และเม่ือเปนสมาชิกโดยสมบูรณ สามารถกูไดประมาณ ๗ หม่ืนบาท ตอ
คน เสียชีวิตไดประมาณ ๘ หม่ืนบาท ปวยไดคืนละ ๓๐๐ บาท เวลาออกจากโรงพยาบาลก็ยังมีเงินสง
สัจจะได ซ่ึงชวยไดเยอะมากทีเดียว130

๑๓๑ 

                                                           

 ๑๒๘สนทนากลุมเฉพาะ นายดนัย รัตนวิจิตร, กรรมการผูเช่ียวชาญกองทุนสัจจะออมทรัพยวัดชางชน, 
๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๑๒๙สนทนากลุมเฉพาะ นายวิชัย แสนเจริญ, กรรมการผูเช่ียวชาญกองทุนสัจจะออมทรัพยวัดชางชน, 
๒๗ มกราคม ๒๕๖๐.  
 ๑๓๐สนทนากลุมเฉพาะ นายสมบัติ ชลสวัสดิ์, กรรมการผูเช่ียวชาญกองทุนสัจจะออมทรัพยวัดชางชน
, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๑๓๑สนทนากลุมเฉพาะ นางวราภรณ แซอ้ึง, กรรมการผูเช่ียวชาญกองทุนสัจจะออมทรัพยวัดเนินเขา
ดิน, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 



๒๑๕ 
 

การดําเนินงานของกองทุนสัจจะออมทรัพย ในเรื่องของการท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานหรือ
การทําหนาท่ีใหประสบความสําเร็จในเรื่องของกองทุนนี้ ซ่ึงพระอาจารยมนัส ไดมีแนวคิดท่ีจะให
ชาวบานรวมกันในการบริหารจัดการเรื่องของเงิน หรือวา ทุน เพราะวา สวนมากแลวยังทํากันไมคอย
เปน โดยยังไมมีคนท่ีจะนําในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของทุน และก็ไมรูวาจะหาทุนได
อยางไร ทุนก็เลยไปอยูท่ีนายทุนหรือธนาคารท้ังหมด เพราะฉะนั้น ในทางพระพุทธศาสนาจะตองนํา
สิ่งท่ีสําคัญมาก็คือเรื่องของฆราวาสธรรม โดยเฉพาะสัจจะ คําวา สัจจะนั้น พระพุทธเจาตรัสไวเปน
หลักของฆราวาส ทุก ๆ กลุม ถามีหลักสัจจะ คือ ความจริงใจในการปฏิบัติงาน ยอมประสบ
ความสําเร็จ โบราณเขาสอนไววา ซ่ือกินไมหมด คดกินไมนาน ถาสมาชิกทุกคนในกลุมท่ีมารวมกันตาง
มีสัจจะตอกัน ก็จะกินไมหมด จะเห็นไดวา กลุมสัจจะออมทรัพยของจังหวัดจันทบุรี โดยพระอาจารย
มนัส แมวาจะเริ่มตั้งกองทุนไมก่ีแสนบาท จวบจนถึงปจจุบันมีเปนหลักพันลานบาท บริหารไดอยางไร 
ตองทําจริงในระยะเวลาไมใชแค ๑ ป หรือ ๒ ป ใชถึง ๒๐ กวาป เม่ือทําแลวก็มีคนพอใจบาง ไมพอใจ
บาง เราก็ตองขมใจตัวเอง พวกท่ีเขายังไมเห็นประโยชนเขาก็จะตําหนิบาง เพราะฉะนั้น เราตองฝกใจ
เราใหเขมแข็ง เราตองทนทําตอไป เหมือนในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ท่ีทําใหพสกนิกรเห็นวา เราทําจริงมี
ความอดทน บากบั่น พากเพียรพยายาม และสุดทายก็จะตองมีการเสียสละ ถาทุกคนไมเสียสละเขา
มาชวยเหลือวัด คนท่ีมีความรู ความสามารถก็แบงงานกันทํา ใครมีความรูทางดานไหนก็เขามาชวย
ภายในกลุม โดยยึดหลักสัจจะ คือ ความจริงใจกอกันนั่นเอง131

๑๓๒ 
ขอเสนอแนะ ดานสัจจะ ผูบริหารกลุมสัจจะออมทรัพย ควรมีการเสริมสรางความสามัคคี

ของมวลสมาชิก ผนึกกําลังกันเพ่ือเปนทุน คือ ความมีสัจจะ ความซ่ือสัตย สุจริต ในเรื่องของการจัดตั้ง
กลุมออมทรัพย ควรชี้ใหเห็นถึงความสําคัญในเรื่องของการมีสัจจะ ทําใหชาวบานไดเรียนรู เขาใจและ
เกิดการออมทรัพยรวมกัน ดังท่ีทานอาจารยมนัส ไดกลาวไววา "ชุมชนไดสรางทํานบก้ันเงิน" ทําใหเกิด
แหลงทุนสําหรับชาวบาน เพราะชาวบานจะหาโอกาสเขาแหลงเงินทุนนั้นเปนเรื่องยาก โดยเฉพาะคน
ยากจน แตเม่ือมาเขารวมกับกลุมสัจจะออมทรัพยแลว ทําใหชาวบานมีสิทธิเขาถึงแหลงเงินทุน และ
ยังมีสวัสดิการชุมชน ในเรื่องการเจ็บปวย และการปนผลประโยชนตาง ๆ เม่ือกลาวโดยความเปนจริง 
การออมทรัพยเปนเหมือนการปลูกฝงใหคนรูจักการใชจาย หรือการออมกอนการใชจาย  

๒. ดานคุณธรรมครบวงจรชีวิต 
 การรวมตัวกันในนามกลุมสัจจะออมทรัพย สําหรับคนจังหวัดจันทบุรี คือ การสรางทํานบ
ก้ันเงินไมใหไหลออกนอกชุมชน เปนหลักคิดสําคัญท่ีชี้ทางออกในการแกไขปญหาทางการเงินใหกับ
ชาวบาน ควบคูไปกับการพัฒนาคุณธรรมครบวงจรของชีวิต เครือขายสัจจะออมทรัพย เพ่ือพัฒนา
คุณธรรมครบวงจรชีวิต เปนหนึ่งในตนแบบกลุมการเงินชุมชนท่ีนับไดวา ประสบความสําเร็จ           มี
การดําเนินการมายาวนานกวา ๒๐ ป สรางความเปลี่ยนแปลงทางสังคมไดเปนอยางดี โดยการผนวก
หลักธรรมเขากับการบริหารจัดการเงินชุมชน หรือการเงินฐานราก ซ่ึงมีความสําคัญตอประชาชนใน
ชนบทและผูมีรายไดนอย เพราะตอบโจทยเรื่องความตองการบริการทางการเงิน สําหรับผูท่ีไม
สามารถเขาถึงตามแนวทางปกติ เนื่องดวยดวยขอจํากัดตาง ๆ นอกจากนี้ ยังชวยเสริมสรางคุณภาพ

                                                           

 ๑๓๒สนทนากลุมเฉพาะ อาจารย ดร.ประเสริฐ ธิลาว, อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัย          
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 



๒๑๖ 
 

ชีวิตผานการจัดสวัสดิการ และเปนเครื่องมือในการพัฒนาดานตาง ๆ เชน การสงเสริมอาชีพ และ
การศึกษา ในชวงหลายปท่ีผานมาขบวนการการเงินชุมชนไดแพรขยายออกไปอยางมากในรูปแบบ  
ตาง ๆ ท้ังแบบพ่ึงตนเองท่ีพัฒนามาจากกลุมชาวบานหรือชุมชนเอง เชน กลุมสัจจะออมทรัพยตาง ๆ 
และแบบก่ึงในระบบ อาทิเชน กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และสหกรณออมทรัพย จนปจจุบัน     
มีเงินออมรวมกันประมาณ ๘ แสนลานบาท คิดเปนรอยละ ๗.๖ ของเงินออมท้ังระบบ และมีเงินกู
รวมกันกวา ๘.๙ แสนลานบาท คิดเปนรอยละ ๑๐.๓ ของยอดสนิเชื่อรวมท้ังประเทศ สัจจะออมทรัพย
จันทบุรีไปไกลถึงข้ันท่ีวา มีการกูขามกลุมขามอําเภอ โดยใชชื่อเรียกวา ธนาคารจังหวัด ตอนนี้ก็มีเงิน
หมุนเวียนอยูประมาน ๔๐-๕๐ ลานบาท จันทบุรีนั้นจะมีโซนทะเล กับโซนภูเขา ชวงนี้ทะเลจับปลาได
ดี คนก็จะไดเงินมาสงคืนกลุม ทําใหกลุมเงินเหลือ แตชวงนี้ชาวสวนตองใหน้ําใสยา ใสปุยกันเยอะตอง
ใชเงิน ไมมีรายไดเงินก็ไมพอ ก็จะยืมผลจากทางทะเลสงไป โดยมีศูนยประสานงานท่ีวัดโพธิ์ทอง ท่ีมี
การจัดการในเชิงธุรกิจ มีการทําท่ีอยูอาศัย และก็มีจัดระบบเรื่องการแบงท่ีใหกับสมาชิก ซ้ือขายกัน
อยางเปนระบบ มีการยกบาน มีการลงทุนซ้ือท่ีรวมกัน ทําท่ีอยูอาศัย แลวก็ซ้ือในเชิงเก็งกําไร ลงทุนไป
ประมาณ ๑๐๐ ลานบาท มีการจัดระบบมีตัวแทนโดยทําเปนหางหุนสวนจํากัด รับจํานวนท่ีดินเปนอีก
กองหนึ่ง เม่ือสมาชิกเดือดรอนก็มาจํานองได เพียงแครอยละ ๑ บาท บางคน ๑ แสน เปนหนี้นายทุน
อยูรอยละ ๕ บาท ก็เสียคาดอกเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท เพราะฉะนั้น เงินท่ีบริหารจัดการในตอนนี้มี 
๑,๐๐๐ กวาลานบาท แตในเรื่องของกฎหมายกลุมออมทรัพยยังไมสามารถข้ึนทะเบียนเปนนิติบุคคล
ได แตอยางไรก็ตาม กลุมสัจจะออมทรัพย มีการเรียนรู มีระบบตรวจสอบกันเองในเครือขาย มีการ
พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการใหลงไปตรวจบัญชีดูแลกันเองแลวก็มีงบสวนกลางโดยไมตองอาศัย
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๑๓๓ ในสวนของกองทุนชุมชนเปนแคกองทุนเพ่ิงจะยกระดับเปนสถาบันการเงินเม่ือวันท่ี 
๙ มกราคม ๒๕๖๐ ท่ีผานมา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสมาชิกทุกคนรูจักการออมเงิน ฝากเงิน เพราะ
คนสวนมากจะมากูเงิน แตไมอยากฝากเงิน ถาสมาชิกคิดท่ีจะกูเงินแตไมฝากเงิน ทางกองทุนก็จะไม
ปลอยใหเขากูเงิน เพราะตามระเบียบแลวตองมีการฝากเงินกอน จึงจะสามารถกูได โดยกองทุนมีการ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยตอป ๒ แสนกวาบาท สวนยอดเงินสัจจะยังอยูท่ีหลักแสนบาท เนื่องจากกองทุน
เพ่ิงกอตั้งข้ึนมา ซ่ึงตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง133

๑๓๔ 
คุณธรรมครบวงจรชีวิต คือ การรูจักเสียสละ ซ่ึงเปนหลักการของสัจจะออมทรัพยเพ่ือ

พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต ท่ีจะสะทอนใหเห็นศักยภาพของคนในชุมชนท่ีไมเคยออมเงิน ไมเคย
จัดการ ไมเคยบริหาร ไมมีสวัสดิการ ไมเคยพ่ึงพาตัวเอง ก็สามารถพ่ึงพาตัวเองมากข้ึน เปนนักการ
จัดการมากข้ึน จากคนท่ีถูกยึดท่ี จากคนท่ีไมมีท่ีอยู ไมมีสวัสดิการของตัวเอง คนท่ีปวยไขไมมีเงิน
รักษา ไมตองขายท่ีดิน อาจจะเอาไปฝากไวกับกลุมสัจจะ เม่ือลูกหลานมีเงินก็มาไถถอนออกไป         
ก็คอย ๆ พัฒนาใหเขามีท่ีอยูอาศัย คนท่ีปวยไข ก็จุนเจือรักษาดูแล คุณคาของเพ่ือนมนุษยเปนเรื่อง
จําเปน ทุนไมใชหลักการสําคัญในการทําเงินเพ่ือเงิน การบริหารทางการเงินท่ีไมใชหวังกําไรท่ีจํานวน
เงิน แตหวังท่ีกําไร คือ สังคมเปนสุข สังคมสามัคคี สังคมจุนเจือ เอ้ือเฟอเผื่อแผ ทําใหสังคมมีความ
                                                           

 ๑๓๓สนทนากลุมเฉพาะ พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม, ดร. (มนัส ขนฺติธมฺโม), เจาอาวาสวัดโพธ์ิทอง 
ตําบลแสลง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๑๓๔สนทนากลุมเฉพาะ นายฉัตรชัย รอดรัตน, กรรมการกองทุนชุมชนบานเหมือง เทศบาลเมืองแสน
สุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 



๒๑๗ 
 

ปรารถนาดีท่ีจะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ความขัดสนทําใหฐานรากขาดโอกาสหลาย ๆ อยาง          
“การเงินชุมชน” จึงเปนสิ่งท่ีทําใหคนในชุมชนลุกข้ึนมาพ่ึงพาตนเอง เพ่ือจุดประกายใหคนท่ีมีจิต
แข็งแรง ท่ีมีความปรารถนาดีตอเพ่ือนมนุษย ทําสิ่งท่ีดีแกตัวเองและสังคม อนึ่ง คุณธรรมครบวงจร
ชีวิตนั้น ตองรูจักเสียสละ ดูแลกันต้ังแตเกิดจนกระท่ังตาย กิจกรรมทุกกิจกรรมในชุมชน ถาคนใน
ชุมชน มีวินัยรูจักคําวาเสียสละ ไมตองเสียสละทุกอยาง แมเพียงหนึ่งอยางเดียว กลาวคือเคารพเกณฑ
กติกาของชุมชน ไมวาจะเปนกลุมสัจจะออมทรัพยดวยกัน กลุมอาสาพัฒนาชุมชน กลุมผูสูงอายุ ก็จะ
สามารถมีความเขมแข็งได เพราะฉะนั้น ในหัวขอฆราวาสธรรม ๔ ใหน้ําหนักไปท่ีการรูจักเสียสละ 
โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ ควรเขามาศึกษาระบบการออมของชุมชนอยางจริงจัง และมีการเชื่อมโยง
ทุนระหวางชุมชน อาจจะทําในชุมชนท่ีเขมแข็งกอน เม่ือพูดถึงทุนชุมชนในระบบหมูบานนั้นก็มีบัญชี
สัจจะออมทรัพย ซ่ึงก็ถือวา เปนทุนชุมชนท่ีคอนขางเยอะ ผลประโยชนท่ีไดจากการกูยืมจะตอง
กลับมาสูคนในชุมชน เชน ดอกเบี้ยท่ีจะตองชดเชยใหกับธนาคารตาง ๆ ก็เอามาใหชาวบานท่ีเปนคน
ออม จึงจะเปนแรงกระตุนอยางหนึ่งท่ีจะสามารถสรางระบบการออมของประเทศใหเขมแข็งมาก
ยิ่งข้ึน134

๑๓๕ 
ขอเสนอแนะ ดานคุณธรรมครบวงจรชีวิต กลุมสัจจะออมทรัพย ควรใหความสําคัญกับ

การสรางทํานบก้ันเงินไมใหไหลออกนอกชุมชน เปนหลักคิดสําคัญท่ีชี้ทางออกในการแกไขปญหา
ทางการเงินใหกับชาวบาน ควบคูไปกับการพัฒนาคุณธรรมครบวงจรของชีวิต เครือขายสัจจะออม
ทรัพย    เพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต ซ่ึงจะชวยเสริมสรางคุณภาพชีวิตผานการจัดสวัสดิการ 
และเปนเครื่องมือในการพัฒนาดานตาง ๆ เชน การสงเสริมอาชีพ และการศึกษา นอกจากนี้ คุณธรรม
ครบวงจรชีวิต ยังเปนการรูจักเสียสละ อันเปนหลักการของสัจจะออมทรัพยเพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบ
วงจรชีวิต ท่ีจะสะทอนใหเห็นศักยภาพของคนในชุมชนท่ีไมเคยออมเงิน ไมเคยจัดการ ไมเคยบริหาร 
ไมมีสวัสดิการ ไมเคยพ่ึงพาตัวเอง ก็สามารถพ่ึงพาตัวเองมากข้ึน เปนนักการจัดการมากข้ึน คุณคาของ
เพ่ือนมนุษยเปนเรื่องจําเปน ทุนไมใชหลักการสําคัญในการทําเงินเพ่ือเงิน การบริหารทางการเงินท่ี
ไมใชหวังกําไรท่ีจํานวนเงิน แตหวังท่ีกําไร คือ สังคมเปนสุข สังคมสามัคคี สังคมจุนเจือ เอ้ือเฟอเผื่อแผ 
ทําใหสังคมมีความปรารถนาดีท่ีจะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน   

๓. ดานเศรษฐกิจพอเพียง 
การกอต้ังกลุมสัจจะออมทรัพยนั้น มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการพัฒนาคน ใหมีคุณธรรม 

และยอมรับการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข พัฒนาจิตใจ 
เศรษฐกิจ สังคม จรรโลงวัฒนธรรมไทย เนนการงานพ้ืนฐานอาชีพ เพ่ือความม่ันคงของสังคมไทยใน
ชนบท และพัฒนาคน ใหมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บทุกชนิด เนนอนามัยสวน
บุคคลและอนามัยสิ่งแวดลอม จะเห็นไดวา กลุมสัจจะออมทรัพยเกิดข้ึนมาเพราะปญหาท่ีชาวบานถูก
เอารัดเอาเปรียบ เพราะโดยภาพรวมในเรื่องของการเงินชาวบานเสียเปรียบมากท่ีสุด ถาพูดในเชิง
ธุรกิจ เชิงการเงิน ธนาคารก็เปรียบเสมือนนักคาเงิน รับซ้ือเงินจากชาวบานรอยละสองสลึงหรือรอยละ 
๑ บาท แลวก็ขายกลับใหชายบานรอยละ ๑๐ บาท ประเด็นนี้เปนการพูดถึงสถาบันหลัก ๆ ดังนั้น 

                                                           

 ๑๓๕สนทนากลุมเฉพาะ นางสาวตวงทิพย โยธี, พนักงานบริหารจัดการความรูชํานาญการ สํานักงาน
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ สาขา ๑๑ (ชลบุรี), ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 



๒๑๘ 
 

ชาวบานก็เสียเปรียบประมาณ ๙ เทา ภาษาวิชาการอาจจะกลาววา เอากําไรเราถึง ๙๐๐ เปอรเซ็นต 
คือ ซ้ือเรา ๑ บาท ขายเรา ๑๐ บาท ชาวบานบางคนมาทักทวงเหมือนกันวา ทําไมตองมาทําเรื่องของ
กลุมสัจจะออมทรัพย เรื่องการเงิน ซ่ึงไมนาจะใชเรื่องของพระภิกษุ นาจะไปรวมกับการซ้ือปุย ซ้ือยา 
ซ้ือของขาย ขาวสาร น้ําตาล ใหชาวบานไดราคาถูกหรือวาตอตรง เหมือนท่ีหนวยงานราชการชอบทํา 
เชน การเปลี่ยนขาวสาร เปลี่ยนผลไม เพราะปกติขาวสารซ้ือไปถังละ ๒๐๐ บาท  จากในเมือง นําไป
ขายใหชาวบานตามชุมชนรานของชํา ๑ ถัง ไมเกิน ๓๐๐ บาท ก็จะไดกําไรถังละ ๑๐๐ บาท คิดเปน
กําไรประมาณ ๕๐ เปอรเซ็นต ของทุนท่ีซ้ือมา แตไมมีสินคาชนิดใดท่ีเอากําไรมากถึง ๙๐๐ เปอรเซ็นต 
ดังนั้น จึงตองมองเรื่องของการคาเงินเปนหลักใหไดวา ชาวบานเสียเปรียบมากท่ีสุดก็คือเรื่องการเงิน 
ทําเทาไหรก็จะเสียเปรียบใหนายทุนเสมอไป ธนาคารก็ถือเปนนายทุนสวนหนึ่งในการทํากําไรจากการ
ฝากเงิน เพราะฉะนั้น ในการชักชวนการออมเงิน จะทําใหชาวบานเห็นความสําคัญในการรวมตัวกัน
ดวยความสามัคคี เอาเงินมารวมกันแลวบริหารจัดการกันเอง กําไรก็เอามาจัดเปนกองทุนสวัสดิการ
ชวยคนเจ็บ คนปวย คนตาย แลวอีกสวนหนึ่งก็คือตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ท่ีทรงมีพระราชดํารัสเก่ียวกับทํานบก้ันน้ําไวในชุมชน ในการใชเงินก็เหมือนกัน เรียกไดวา 
ทํานบก้ันเงินไวในชุมชน ใหชุมชนเอาเงินไวใชไดใหพอเพียง สุดทายชุมชนนั้น ก็จะมีการบริหารจัดการ
กันเอง มีพอใชในชุมชนไมตองไปซ้ือจากภายนอกมา ในขณะนี ้จังหวัดระยอง มีเงินออมประมาณ ๕๐-
๖๐ ลานบาท จาก ๖ กลุม ทางจังหวัดจันทบุรี มีประมาณ ๑,๕๓๐ ลานบาท ซ่ึงเงินท่ีเกิดข้ึนจากการ
ออมนี้ ก็จะหมุนเวียนจัดระบบการจัดการกําไร  ก็มาบริหารจัดการกันเอง นี้เราเรียกวา เปนทํานบก้ัน
เงินเอาไวใชในชุมชน135

๑๓๖  
แนวความคิดทํานบก้ันเงินนั้นตรงกับหลักการของกองทุนหมูบาน ถาเราพูดถึงกองทุน

หมูบานจะมองวา เปนการปลอยเงินจากภาครัฐลงสูภาคประชาชน คือ เปนเงินของหลวง เพราะฉะนั้น 
ประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับจากภาครัฐก็คือการกูยืม แตสิ่งหนึ่งท่ีมาควบคูกับนโยบายกองทุน
หมูบานก็คือ เรื่องของการออม นโยบายกองทุนหมูบานหรือในตัวกองทุนหมูบานเรามีระบบบัญชีอยู 
๒ กิจกรรม คือ ๑.บัญชีกิจกรรมสําหรับการกูยืม เงินท่ีมาก็เปนเงินจากภาครัฐ และ ๒.บัญชีกิจกรรม
การออม เงินท่ีมาก็เปนเงินจากการออมของภาคประชาชน เราเรียกบัญชีท่ีสองในระบบกองทุน
หมูบาน วา "บัญชีเงินสัจจะ" คือ คนท่ีเขามาเปนสมาชิกหมูบานจะมีสิทธิการกูยืม หรือไดรับ
ผลประโยชนจากกิจกรรมในกองทุนหมูบาน จะตองมาฝากเงินในรูปแบบของการออมสําหรับกิจกรรม
ในกองทุนหมูบานนั้นมีหลากหลาย ท้ังในเรื่องของการออมในรูปแบบของสถาบันการเงิน การท่ี
ชาวบานนําเงินไปฝากไวท่ีธนาคาร แลวธนาคารไดดอกเบี้ย เพราะฉะนั้น ดอกเบี้ยท่ีไดก็จะอยูในกลุม
ของธนาคาร แตปจจุบันนี้ในนโยบายกองทุนหมูบาน มีเรื่องของการออมสัจจะ และมีเรื่องของบัญชี
สถาบันการเงินเขามาเปนมิติอีกรูปแบบหนึ่ง นโยบายท่ีมาก็คือ สามารถท่ีจะฝากถอนไดในรูปแบบ
ของธนาคาร ดอกเบี้ยก็สามารถกําหนดไดในรูปแบบของธนาคารภายใตกฎหมายของสถาบันการเงิน 
ผลกําไรท่ีไดจากการบริหารจัดการก็คืออยูในชุมชน ดอกเบี้ยท่ีสมาชิกนําเงินมาออม สมาชิกก็จะได
มากกวาธนาคาร ปจจุบันในระบบธนาคารบัญชีออมทรัพยดอกเบี้ยจะไมเกิน ๑ บาท แตถาเปนใน

                                                           
๑๓๖สนทนากลุมเฉพาะ พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม, ดร. (มนัส ขนฺติธมฺโม), เจาอาวาสวัดโพธ์ิทอง 

ตําบลแสลง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 



๒๑๙ 
 

ระบบของสถาบันการเงินบางแหงใหเยอะมากกวา ๑ บาทข้ึนไป หรือไมถึง ๑ บาท แตก็มากกวา
ธนาคาร เพราะฉะนั้น ในตัวระบบของสถาบันการเงิน หรือแมแตบัญชีเงินออมสัจจะในปจจุบัน        
ในระบบกองทุนหมูบานเอาเฉพาะสาขา ๑๑ ท่ีดูแลอยูมีประมาณ ๙ พันกวาลาน ถาในจังหวัดระยอง
เก็บยอดเม่ือประมาณตนป ๒๕๕๙ สวนงบการเงินของป ๒๕๕๙ ยังปดไมเสร็จ จะเสร็จประมาณเดือน
มีนาคม เฉพาะเงินในบัญชีสัจจะก็อยูประมาณ ๑๐๐ กวาลาน นี่คือเงินภาคประชาชนท่ีอยูในระบบ 
เพราะฉะนั้น ในระบบของกองทุนหมูบาน บัญชีสัจจะของกองทุนหมูบานก็จะเปนปจจัยหนึ่งท่ีจะไป
เสริมความเขมแข็งเศรษฐกิจฐานราก คือ มีระบบปองกันความเสี่ยง ทําใหความเสี่ยงของเงินภาครัฐ 
ลงสูภาคประชาชนนอยลง อยางนอยท่ีสุด ถาสมาชิกมีเงินออมกับกองทุนหมูบานเยอะ การท่ีจะหนี
หรือโกงเงินกองทุนหมูบานก็จะลดลง เนื่องจากตัวเองมีเงินออมอยูเยอะ และการท่ีจะเขามาดูแลรักษา
เงินของภาครัฐก็จะมีแรงจูงใจมากข้ึน เพราะฉะนั้น ปจจัยท่ีจะสงผลตอความสําเร็จในการออมทรัพยก็
คือ ประชานในฐานราก ในขณะเดียวกัน นโยบายรัฐบาลก็มีสวน กรณีของวัดไผลอมเดิมกอนท่ีจะมี
กองทุนหมูบาน ในประเทศไทยมีอยูไมก่ีแหง ท่ีเกิดกลุมออมทรัพยสัจจะท่ีเขมแข็งได ณ แหงนั้น
จะตองมีผูนําชุมชนท่ีเขมแข็ง จะตองมีคนนํา การทําเรื่องสัจจะออมทรัพยจึงจะเกิดข้ึนมาได แตพอ
นโยบายกองทุนหมูบานเขามา จึงเปนการวางรากฐานไปทุกหมูบาน แลวก็เขามาคูกับบัญชีสัจจะใน
บัญชีท่ี ๒ เพราะฉะนั้น จึงเปนเหมือนการบังคับไปในตัว แตสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ ก็ไมไดปฏิเสธวา บัญชีสัจจะในบัญชีท่ี ๒ ท่ีมีควบคูไปกับกองทุนหมูบาน บางแหงก็ไมได
เติบโต อาจจะหยุดชะงักในปแรกท่ีเขามา แตบางแหงมันก็เจริญเติบโต จนสามารถไปลดหนี้นอก
ระบบใหกับคนในชุมชนได เชน ท่ีกองทุนหมูบานหวยทวน อําเภอเมืองบานสวน คนในพ้ืนท่ีแตเดิมไม
มีเรื่องของการออมสัจจะ ไมเคยออมมากอน ตอเม่ือนโยบายกองทุนหมูบานเขามา บัญชีท่ี ๒ คือ 
บัญชีสัจจะมีการออมคูกันมา ปจจุบันมีเงินมากกวา ๑๐ ลาน มากกวาท่ีรัฐใหมา เงินทุนท่ีรัฐใหมามี
เพียงแค ๓ ลานกวาบาท เงินออมของภาคประชาชนพุงข้ึนไปกวา ๑๐ ลานบาท เพราะฉะนั้น รายได
จากเงินออมก็คือการเอาไปปลอยกูปดบัญชีป ๒๕๕๘ มีกําไรถึง ๑ ลานกวาบาท ซ่ึงเงิน ๑ ลาน 
สามารถเอามาจัดสวัสดิการชุมชนได และท้ังหมดนี้สามารถการันตีไดวา ๖๐ กวาหมูบานท่ัวประเทศ 
มีเรื่องของบัญชีสัจจะท่ีไปชวยเสริมพ้ืนฐานความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากได136

๑๓๗ กองทุนหมูบาน 
ประสบกับปญหาเรื่องวินัยทางการเงิน และการบริหารจัดการในเรื่องเงินไดยาก เพราะชาวบานจะไม
คอยมีองคความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการในเรื่องนี้มากนัก ทําใหมีกลุมสัจจะท่ีมีความเขมแข็งใน
ลักษณะนี้อยูนอย แตจากการท่ีมีกิจกรรมในเรื่องของการประกวดกองทุนหมูบาน ก็จะทําใหกลุม
สัจจะออมทรัพยเปนเหมือนสถาบันความรูเก่ียวกับกองทุนหมูบานอ่ืน ๆ ไดอีกดวย และท่ีสําคัญของ
การดําเนินการภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจอยางพอเพียง จะทําใหชุมชนมีความเขมแข็งในท่ีสุด137

๑๓๘ 
 ขอเสนอแนะ ดานเศรษฐกิจพอเพียง ผูบริหารกลุมสัจจะออมทรัพย ควรดําเนินการตาม
นโยบายเรื่องความคิดทํานบก้ันเงิน ซ่ึงตรงกับหลักการของกองทุนหมูบาน เพราะกองทุนหมูบานเปน
การปลอยเงินจากภาครัฐลงสูภาคประชาชน คือ เปนเงินของหลวง ประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับจาก
                                                           

 ๑๓๗สนทนากลุมเฉพาะ นางสาวตวงทิพย โยธี, พนักงานบริหารจัดการความรูชํานาญการ สํานักงาน
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ สาขา ๑๑ (ชลบุรี), ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐.  
 ๑๓๘สนทนากลุมเฉพาะ คุณฐิตารีย จีระวรพรรณ, พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ สํานักงานกองทุน
หมูบานและชุมชนแหงชาติ สาขา ๑๑ (ชลบุรี), ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 



๒๒๐ 
 

ภาครัฐก็คือการกูยืม แตสิ่งหนึ่งท่ีมาควบคูกับนโยบายกองทุนหมูบานก็คือ เรื่องของการออม นโยบาย
ทางการเงินของภาครัฐ สวนหนึ่งมีเงินท่ีมาจากการออมของภาคประชาชน เปนระบบกองทุนหมูบาน 
ท่ีเรียกวา "บัญชีเงินสัจจะ" ทําใหมีกลุมสัจจะท่ีมีความเขมแข็ง แตจากการท่ีมีกิจกรรมในเรื่องของการ
ประกวดกองทุนหมูบาน ก็จะทําใหกลุมสัจจะออมทรัพยเปนเหมือนสถาบันความรูเก่ียวกับกองทุน
หมูบานอ่ืน ๆ ไดและมีความเขมแข็งในดานของเศรษฐกิจชุมชน 

๔. ดานสวัสดิการชุมชน 
 ในยุคของนายก ชวน หลีกภัย ไดมีโอกาสไปรวมประชุมวางแผนออมทรัพยระดับประเทศ 
ตอมาภายหลังยุค ดร.ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ก็สงคนมาศึกษาท่ีกลุมสัจจะออมทรัพยของ 
จันทบุรแีละจังหวัดตราด แตสุดทายไดทําเวิรคช็อปในทําเนียบรัฐบาล ป ๒๕๕๔ แตสุดทายพิมพเขียว
ออกมาแลว หามไมไดเปนนโยบายของภาครัฐ จึงเสนอตอผูบริหารกรุงเทพมหานคร วาควรลงครั้งละ
เทากับเงินท่ีกลุมมีอยู เชน ชุมชนนี้ออมเงินได ๑ แสนบาทในปแรก กรุงเทพมหานคร ก็สมทบอีก ๑ 
แสนบาท อีก ๑ ป มี ๓ แสนบาท กรุงเทพมหานคร ก็ใหอีก ๒ บาทแสน เปน ๓ แสนบาท ประมาน   
๕ ป เงิน ๑ ลานบาท จะลงมาท่ีชุมชนจนครบ และเม่ือครบ ๑๐ ป กองทุนสามารถสงคืนรัฐบาลไดป
ละ ๑ แสนบาท เพราะเงินจะเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ แตเนื่องจากหลักการนี้เปนเพียงนโยบาย จึงไม
ประสบผลสําเร็จ ตอมาในยุคของทานอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี ไดปรึกษาแนวทางการ
สงเสริมกลุมสัจจะออมทรัพย โดยมีคณะกรรมการเสริมสรางชมุชน เขมแข็งแหงชาติ ก็มารวมวางแผน
ระบบและโยงเรื่องของสวัสดิการชุมชน ซ่ึงกลุมออมทรัพยนั้นตองโยงเรื่องของสวัสดิการชุมชนเปน
สําคัญ ปจจัยท่ีมีความเขมแข็งของชุมชนนั้น ไมใชจํากัดอยูเฉพาะเรื่องของการออมอยางเดียวเทานั้น 
แตหัวใจสําคัญของการออม ก็คือเรื่องของสวัสดิการ หลักการ คือ ไดกําไรมา ๑๐๐ เปอรเซ็นต       
จายปนผล ๕๐ เปอรเซ็นต อีก ๕๐ เปอรเซ็นตเปนสวัสดิการ แตของจันทบุรีเม่ือสมาชิกถึงแกความ
ตาย ไดรับ ๑ แสนบาท ซ่ึงไมตองไปซ้ือประกันใหยุงยาก กลุมมีการจัดระบบแบบนี้ เพราะฉะนั้น      
คนจึงไมยอมผิดระเบียบ สามารถทําใหคนนั้นออมเงินได ๑๐๐ เปอรเซ็นตก็วาได กลุมสัจจะออม
ทรัพยจังหวัดจันทบุรี มีประมาณ ๗๓,๐๐๐-๗๔,๐๐๐ คน ๑ เดือนขาดออมประมาณ ๔-๕ คน สวน
ใหญจะไมขาดสง เพราะมวลสมาชิกมีผลประโยชนรวมกันอยู ถาขาดครั้งหนึ่งตัด ๒๐ เปอรเซ็นต 
เพราะการตัดนี้ เปนเครื่องมือใหคนอยูในกรอบของความดีได ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ตรัสวา "เราไม
สามารถทําคนใหเปนคนดีไดทุกคน แตเราสามารถทําใหคนดี ดูแลคนไมดีใหอยูในกรอบของคุณงาม
ความดีได" เพราะฉะนั้น เงินก็เปนแคเครื่องมือใหคนอยูในกรอบได และอยูรวมกันในสังคมได 
สวัสดิการจึงเปนปจจัยสําคัญ เปนหัวใจสําคัญของกลุมออมทรัพย ซ่ึงจะทําใหคนนั้นไมยอมลาออก
จากการเปนสมาชิก กลุมของจังหวัดจันทบุรีใครจะมาขอเปนสมาชิกตองเสียคาซ้ือสิทธิ ๔๕,๐๐๐ บาท
ในปนี้ ชาวบานเรียกวา คาแปะเจี๊ยะ ตองเสียฟรี ๆ ๔๕,๐๐๐ บาท โดยเสียเขากับกองกลางสวัสดิการ 
จึงเปนสมาชิกได แตจังหวัดจันทบุรีทํามานานกวา ๒๐ ปแลว นี้ก็เปนปจจัยท่ีทําใหระบบเขมแข็งและ
สิ่งหนึ่งในเรื่องของคุณธรรมสัจจะ ซ่ึงยึดพ้ืนท่ีวัดเปนสํานักงาน วัดนั้นก็ถือวาเปนของชุมชน ไมตองซ้ือ
โตะ ไมตองซ้ือเกาอ้ี มีใหครบ หองน้ําก็มี พัดลมก็มี หองแอรก็มี พระภิกษุ สามเณร ชวยพิมพชวยดูแล 
เพราะฉะนั้น สิ่งเหลานี้ คือ ตนทุนท่ีต่ําในการบริหารจัดการกองทุน คนท่ีจะเขามาวัดแลวจะคิดโกง 
คิดอะไรไมดี ก็ยอมทําไมได นี้เรียกวา เปนปจจัยท่ีทําใหกลุมสัจจะออมทรัพยนั้นมีความเขมแข็งโดย
บริบทของทุนเดิม มีความซ่ือสัตยสุจริต และโยงไปในเรื่องของระบบการจัดการและเรื่องของ



๒๒๑ 
 

สวัสดิการชุมชน นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการตรวจสอบกันเองของเครือขาย เพ่ือสงเสริมใหเปน
กองทุนสวัสดิการชุมชน แลวสวัสดิการชุมชนก็จะเติบโตกลุมสัจจะออมทรัพยก็จะเขมแข็งในท่ีสุด138

๑๓๙ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งเศรษฐกิจ

ชุมชนในจังหวัดระยอง มีน้ําหนักไปท่ีการมีอิทธิพลจูงใจก็คือเรื่องของสวัสดิการ ซ่ึงสวัสดิการเปนอีก
อิทธิพลหนึ่งท่ีทําใหกลุมสัจจะออมทรัพยมีความเขมแข็ง ก็คือมีเปาหมายในเรื่องของสวัสดิการ จึงทํา
ใหกลุมออมทรัพยมีความเขมแข็ง สวัสดิการชุมชนเปนแรงจูงใจ คือ เปาหมายท่ีจะทําใหกองทุนสัจจะ
เจริญเติบโตข้ึน และทําใหคนหันมาออมมากกวาการกูยืม ถาคนในชุมชนไมมีเปาหมายในการออมก็ไม
อยากจะออม เพราะวา การออมในระบบของธนาคารมีเรื่องของการโฆษณา ประชาสัมพันธ รับรู
ขาวสารไดอยางรวดเร็ว แตวาถาออมในระบบชุมชนกลุมสัจจะในหมูบาน การโฆษณาสื่อสารจะเปนไป
ในรูปแบบปากตอปาก และโดยสวนใหญนิสัยของคนไทยนั้นจะระแวงสงสัย ก็คือไมเชื่อถือพวกเรา
ดวยกันเอง แตหากมีการโฆษณาอยางเปนทางการแลว ก็จะเชื่อถือมากกวา เพราะฉะนั้น ระบบ
สวัสดิการท่ีเขามาควบคูกับการออมนั่นแหละ ก็คือปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําใหกองทุนสัจจะออม
ทรัพย ไมวาจะเปนกองทุนสัจจะออมทรัพยท่ีตั้งข้ึนโดยผูนําชุมชน ชาวบาน หรือสัจจะออมทรัพยท่ีตั้ง
โดยนโยบายของรัฐบาล อยางเชนท่ีมันมาควบคูกองทุนหมูบานก็มี นอกจากนั้นปจจัยอ่ืน ๆ อยางเชน
การตัดสินใจ ก็มีความสําคัญเชนกัน เรียกไดวา ถาจะตั้งกองทุนข้ึนมา หากไมไดมาคูกับนโยบายของ
รัฐบาล การตัดสินใจตั้งสําคัญท่ีสุด ก็คือความผูกพันของคนในชุมชนนั่นเอง อยูท่ีวาเขาจะเชื่อม่ันในตัว
ของผูนําชุมชนหรือไม ท่ีจะตั้งสัจจะออมทรัพยแลวจะสามารถระดมเงินออมมา เพ่ือท่ีจะใหเกิดการได
สินเชื่อและไดผลกําไรมาจากสวัสดิการชุมชน การวางแผนนั้นก็สําคัญ ออมไปโดยไมมีระบบแบบแผน
ก็จะมีหลายกองทุนท่ีออมไปก็ลมไป เชน การตั้งเปนธนาคารหมูบาน วัตถุประสงคหลักก็คือ การออม 
แตไปสักพักหนึ่ง ก็ขาดการวางแผนจึงทําใหลมไปได ซ่ึงก็มีอยูแตมีไมมาก รองมาจากเรื่องสวสัดิการก็
คือ การสื่อสารสําคัญ จะทําอยางไร สมาชิกคนท่ีจะออม คนท่ีเปนสมาชิกสัจจะออมทรัพยอยูแลว 
หรือคนท่ีจะเดินเขามาเปนสมาชิกใหมนั้น จะไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีถูกตองเก่ียวกับเรื่องการออม
เก่ียวกับเรื่องสวัสดิการชุมชน การประสานงานมีความสําคัญ โดยกองทุนการออมจะเติบโตไปไดนั้น 
การประสานงานก็จําเปนท่ีจะตองมีเรื่องของการไปศึกษาดูงาน การไปรับองคความรูจากกองทุน    
ตาง ๆ เขามา เรียกวา การประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู ทําใหกองทุนสัจจะเติบโตและเขมแข็งข้ึนไป
ได อีกอยางหนึ่ง การประเมินผลงานนั้นก็จําเปน เพราะทุกกิจกรรม ทุกโครงการจําเปนจะตอง
ประเมินผลงาน ขอดี ขอเสีย การประเมินผลงานสามารถท่ีจะนํามาสูการวางแผนการออมตอไปได  
แตในขณะเดียวกันความสําเร็จของกองทุนหมูบานในสวนหนึ่ง ซ่ึงคอนขางมากท่ีจะไปตอบสนอง
นโยบายของภาครัฐนั่นก็คือ ความเขมแข็งของชุมชนท่ีเปนรากฐานและก็มีเครือขาย มีกลไกเครือขาย
ท่ีชวยเหลือ มีระบบสวัสดิการท่ีเขามาดูแล139

๑๔๐   
จังหวัดระยองมีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ "โครงการ    

อีสเทรินซีบอรด" โครงการนี้ สรางโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใหญมหาศาลระดับประเทศ และของเอเชีย
                                                           

 ๑๓๙สนทนากลุมเฉพาะ พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม, ดร. (มนัส ขนฺติธมฺโม), เจาอาวาสวัดโพธ์ิทอง 
ตําบลแสลง อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๑๔๐สนทนากลุมเฉพาะ นางสาวตวงทิพย โยธี, พนักงานบริหารจัดการความรูชํานาญการ สํานักงาน
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ สาขา ๑๑ (ชลบุรี), ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐.   



๒๒๒ 
 

ดวย ในชวงนั้นโรงงานอุตสาหกรรมเกิดข้ึน ไดสงผลกระทบตอจังหวัดระยอง เพราะชาวบานอาศัย
แหลงวัตถุดิบท่ีเปนทรัพยากรทางทะเล แตถูกถมเปนโรงงานถานหินบาง เปนทาเรือน้ําลึกบาง        
สิ่งเหลานี้ สงผลใหชุมชนท่ีเคยออกทะเลหากุง ปลา หอย เปนตน ซ่ึงเปนแหลงทรัพยากรหลัก แตถูก
ยึดแหลงทรัพยากรทางทะเลเหลานี้ ไปทําโรงงานอุตสาหกรรม เกิดผลกระทบตอวิ ถีชุมชน               
วิถีครอบครัว วิถีสังคม หลังจากท่ีโครงการนี้เกิดข้ึน ก็ไดริเริ่มโครงการบานปาเพ่ือฟนฟูทรัพยากรทาง
ทะเลชายฝงของจังหวัดระยอง นอกจากนี้ ชุมชนและชาวประมงพ้ืนบาน ไดมีแหลงหาปลาในการ
ประกอบอาชีพชาวประมง กิจกรรมทุกอยางท่ีทางรัฐบาลเขามาดําเนินการ ทําใหชุมชนออนแอลง
หลังจากไดรับการสนับสนุนจากโครงการบานปา เพ่ือฟนฟูทรัพยากรทางทะเลชายฝงของจังหวัด
ระยอง ทําไดประมาณ ๓ เดือน ชาวบานก็เริ่มกลับมามีชีวิตท่ีดีข้ึน และเริ่มมีรายไดเขามาในการใช
จายในชีวิตประจําวัน ตามท่ีกลาวมานี้ แสดงใหเห็นวา ชุมชนขาดในเรื่องของการเปนผูนํา ชุมชนไม
เขมแข็ง เพราะวา ไมไดถูกสอนใหเปนผูนํา คิดเปน ทําเปน เพราะฉะนั้น ในเรื่องของการจะสรางทุน
ทางสังคมเปนเรื่องท่ียิ่งใหญและสําคัญ ทุนท่ีรัฐบาลเอามาใหสวนใหญนั้น ก็จะเกิดการทุจริตคอรัปชั่น 
ไมเหมือนกับกองทุนสัจจะออมทรัพยของชาวบานท่ีบริหารจัดการกันเอง มีระบบสวัสดิการชุมชนท่ีดี
จึงเกิดความเขมแข็ง140

๑๔๑ กลุมสัจจะออมทรัพยจะเนนเรื่องการออมเปนหลัก การออมของจะมีผลกับ
สวัสดิการ โดยการออมจะเริ่มท่ีเดือนละ ๑๐๐ บาท ซ่ึงเดือนละ ๑๐๐ บาท สามารถนําไปเปนคา
รักษาพยาบาลไดตอป ตอคน อยูท่ีประมาณ ๒๔ คืน การเสียชีวิตแตละบุคคลจะไดประมาณ ๘ หม่ืน
บาท คิดเปนเปอรเซ็นตโดยตัวของมันเอง ในการออมบางคนก็ไมมาสงกู แตจะสงออม เนื่องจากกลุม
จะเนนการออมเปนหลัก คือ ถาใครไมออมเราจะพิจารณาไมใหกู ตัดไปเรื่อย ๆ จนกวายอดเงินจะ
หมด หรือบางครั้ง ก็จะใหเขาสละสิทธิ์ไป141

๑๔๒  
 ขอเสนอแนะ ดานสวัสดิการชุมชน ผูบริหารกลุมสัจจะออมทรัพย ควรมีมาตรการในการ
จูงใจใหกับมวลสมาชิก กลาวคือเรื่องของสวัสดิการ ซ่ึงสวัสดิการเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหกลุมสัจจะออม
ทรัพยมีความเขมแข็ง เพราะสวัสดิการชุมชนเปนเปาหมายท่ีจะทําใหกองทุนสัจจะเจริญเติบโตข้ึน 
และทําใหคนหันมาออมมากกวาการกูยืม ถาคนในชุมชนไมมีเปาหมายในการออมก็ไมอยากจะออม 
เพราะวา การออมในระบบของธนาคารมีเรื่องของการโฆษณา ประชาสัมพันธ รับรูขาวสารไดอยาง
รวดเร็ว แตวาถาออมในระบบชุมชนกลุมสัจจะในหมูบาน การโฆษณาสื่อสารจะเปนไป ดังนั้น 
ผูบริหารควรชี้ใหเห็นผลดี และผลเสีย ของการออมเงินระหวางการออมท่ีสถาบันทางการเงินและการ
ออมในรูปแบบของกลุมสัจจะออมทรัพย โดยผูบริหารควรนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับ
ใช ใหขอมูลนั้นมีระบบท่ีดี มีมาตรฐาน เปนสากล มีความสะดวกในการตรวจสอบ นอกจากนี้ 
ผูบริหาร ควรยกประเด็นเรื่องสวัสดิการชุมชนใหแผกวาง เพ่ือใหเกิดความม่ันใจการเขารวมเปน
สมาชิก และเกิดการกอตั้งกลุมสัจจะออมทรัพย ซ่ึงจะเปนพันธมิตร และมีการบริหารจัดการท่ีเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน และกอใหเกิดความไวเนื้อเชื่อใจ ความม่ันคง และความเขมแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชนไดเปนอยางดี 
                                                           

 ๑๔๑สนทนากลุมเฉพาะ นายดนัย รัตนวิจิตร, กรรมการผูเช่ียวชาญกองทุนสัจจะออมทรัพยวัดชางชน, 
๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 
 ๑๔๒สนทนากลุมเฉพาะ นางกมลทิพย ศรีสุวรรณ, กรรมการผูเช่ียวชาญกองทุนสัจจะออมทรัพย     
วัดเนินเขาดิน, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 



๒๒๓ 
 

๔.๔ องคความรูจากการวิจัย(Body of Knowledge) 

 กองทุนสวัสดิการกลุมสัจจะออมทรัพย ในจังหวัดระยอง เปนกองทุนสวัสดิการประเภท
ออมทรัพย การกูยืม และสวัสดิการเพ่ือ ๑) ฝกลูกหลานใหรูจักออมเพ่ืออนาคต ๒) การพ่ึงพาตนเอง
โดยการกูยืมเงินในกลุมสมาชิก โดยเสียดอกเบี้ยข้ันต่ํา ๑.๕ บาทตอเดือน เพ่ือลดปญหาการกูยืมเงิน
นอกระบบ ๓) การสรางความสามัคคี การมีสวนรวมของคนในชุมชนใหรูรักสามัคคี มีความรับผิดชอบ
ตอสวนรวม และ ๔) การสรางความสมดุลหรือความพอดีระหวางปจจัยตาง ๆ ท้ังสภาพแวดลอม
ภายในและสภาพแวดลอมภายนอก เพ่ือการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปจจัยท่ีมีผลตอ
การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย ไดแก การพัฒนาคน เครือขายพระสงฆ และผูนําในชุมชน 
เพ่ือใหเกิดความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน โดยนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต ท่ีมีการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการกลุม
สัจจะออมทรัพยเพ่ือการออม การกูยืม และสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีจําเปน ซ่ึงผลจากการวิจัยเปน
ประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนใหเหมาะสมยิ่งข้ึน ซ่ึงสามารถนํามาสังเคราะหสรุปเปนองคความรู        
ดังแผนภาพท่ี ๔.๔ ดังตอไปนี้  



๒๒๔ 
 

 
    
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๔.๔ องคความรูท่ีไดจากการวิจัย

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็ง
ของเศรษฐกจิชุมชน ในจังหวัดระยอง 

่ ็  
 

ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ 
 สัมมาอาชีพ  รูคิด รูทํา          

รูอุบายวิธ ี
 ฉลาดในการรักษาทรัพย      
มีสัจจะ และสรางอุปนิสัย          

ในการออม 
ปรึกษาพระสงฆ ปราชญ

ชาวบาน สรางสังคมแหงการเอื้อ
อาทร 

ทําบุญชีครัวเรือน บันทึก
รายรับ รายจาย วางแผนในการ   

ใชเงิน 
 

 มีความไววางใจกนั และความซื่อสัตยสุจริต ยึดเนติแบบแผนอันดีงาม 

ควบคุมจิตใจ เอาชนะใจตนเอง   ไมลุมหลงในอบายมุขส่ิงเสพติด 
 อดทนในการออม  ไมหว่ันไหวในเปาหมาย 
 รูจักเสียสละ เคารพกฎเกณฑ 
 

 

 

การตัดสินใจ  
มีความเชื่อมั่น ความผูกพัน สามัคคี 

 การวางแผน 
วางแผนในการออมสรางวินัยในการ

ออม 
การจัดองคการ 

มีการบริหารงานที่ชัดเจนและยึดหลัก
ประชาธิปไตย 

 การสื่อสาร 
ประชาสัมพันธใหสมาชิกมีจิตอาสาเพือ่

สวนรวม 

 การใชอิทธิพลจูงใจ 
มีการจัดสวัสดิการใหกับผูกูยืมตาม

ั  

 
การประสานงาน 

มีกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมโดย
ยึดสัจจะ 

 การประเมินผลงาน 
ยึดหลักความเสมอภาค 

การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนใน
จังหวัดระยอง 

๑.ดานสัจจะความจริงใจมีความจริงใจ
และมีความโปรงใสในการบริหาร

 

๒.ดานคุณธรรมครบความเทาเทียมดาน
สวัสดิการ 

๓.ดานสวัสดิการชุมชน มีความเปนอยูดี
ขึ้น 

๔.ดานเศรษฐกิจพอเพียงนําเงินสวัสดิการ
พัฒนาชุมชน 

๕.เพิ่มรายได ๖.มีอิสระ สิทธิและมปีระสิทธิผล 

๗.ธนาคารชุมชน ๘.พึ่งพาตนเองไดไมตองพึ่งพาปจจัยภายนอก 



๒๒๕ 
 

 จากแผนภาพท่ี ๔.๔ แสดงใหเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ทฤษฎีการบริหารจัดการของ Gregg, 
Russell T. หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนในปจจุบัน ความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจชุมชน และหลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมสําหรับฆราวาส ซ่ึงผลวิจัยพบวา ความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ประกอบดวย 

ดานทฤษฎีการบริหารจัดการ กองทุนสัจจะออมทรัพย มีความเชื่อม่ัน ความผูกพัน 
สามัคคี ในการวางแผนในการออม และสรางวินัยในการออม มีการบริหารงานท่ีชัดเจนและยึดหลัก
ประชาธิปไตย ประชาสัมพันธใหสมาชิกมีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม มีการจัดสวัสดิการใหกับผูกูยืมตาม
หลักเกณฑ มีกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมโดยยึดสัจจะ และยึดหลักความเสมอภาค ยุติธรรม 
ผลประโยชนของสวนรวม 

ดานหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนในปจจุบัน กองทุน
สัจจะออมทรัพย ยึดม่ันในการประกอบสัมมาอาชีพ รูคิด รูทํา รูอุบายวิธี ฉลาดในการรักษาทรัพย      
มีสัจจะ และสรางอุปนิสัย ในการออม มีการปรึกษาพระสงฆ ปราชญชาวบานท่ีทรงภูมิปญญา       
สรางสังคมแหงการเอ้ืออาทร และมีการจัดทําบุญชีครัวเรือน บันทึกรายรับ รายจาย เพ่ือวางแผนใน
การใชเงินใหมีประสิทธิภาพ 

ดานความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน คือ การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย
เชิงพุทธ ประกอบดวย ๔ ดาน กลาวคือ 
 ดานสัจจะ คณะกรรมการมีการประสานงานกับกลุมเครือขายกองทุน เพ่ือแกไขปญหา
ของสมาชิก มีความจริงใจ ทํางานอยางมีเปาหมาย ต้ังใจทําสุดความสามารถของตน และมีความ
โปรงใสในการบริหารการเงิน สามารถตรวจสอบได ยึดม่ันในนโยบายของกลุมสัจจะออมทรัพยอยาง
แนวแน สงเสริมการขยายตัวของเครือขายชุมชน ดําเนินงานใหมีความคุมคาเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
โดยคณะกรรมการมีการสรางแรงจูงใจ ใหสวัสดิการและผลตอบแทนท่ีชัดเจน  
 ดานคุณธรรมครบวงจร คณะกรรมการมีการสรางบรรยากาศท่ีเปนมิตร มีความม่ันใจใน
ความถูกตอง และความม่ันคง มีความพอเพียง มีคุณธรรมครบวงจรชีวิต คือ พัฒนาคนใหมีความ
ม่ันคงในชีวิตตั้งแตแรกเกิดจนถึงตาย สงเสริมใหสมาชิกคบกับกัลยาณมิตรท่ีไมชักชวนไปในทางท่ีเสื่อม
เสีย เรียกไดวา คณะกรรมการสงเสริมใหสมาชิกเลือกคบคนดีมีศีลธรรม สงเสริมใหมีความเสียสละตอ
สวนรวม นอกจากนี้ คณะกรรมการมีการใชระเบียบ กฎหมายเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
กองทุน เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับสมาชิก 

ดานเศรษฐกิจพอเพียง คณะกรรมการและสมาชิกรวมกันกําหนดทิศทางและกิจกรรม 
เพ่ือแกไขปญหาและพัฒนากองทุน มีการนําเงินสวัสดิการมาพัฒนาชุมชน มีการแนะนําสงเสริมใหวัด
เปนศูนยสาธิต ดานการตลาดแกชาวบาน โดยท่ีคณะกรรมการแนะนําใหชาวบานรูจักการออมทรัพย 
ขยันหม่ันเพียร และขวนขวายในการประกอบสัมมาอาชีพ ใหการสนับสนุนการเรียนรูเก่ียวกับ
โครงการและอาชีพแกชุมชน ตลอดถึงใหคําแนะนําสงเสริมกลุมองคกร เพ่ือสรางฐานเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง สวนการประเมินผลนั้น คณะกรรมการและเจาหนาท่ีปฏิบัติตามระเบียบในการบริหารงาน
บุคคล เชน มีเกณฑประเมินผลงานเพ่ือวัดการทํางานของเจาหนาท่ี 



๒๒๖ 
 

 ดานสวัสดิการชุมชน คณะกรรมการสรางความแข็งแกรงใหกับกองทุนดวยการสราง
ทีมงานท่ีรัดกุมรอบคอบ และสมาชิกของกองทุนรวมตรวจสอบการจายสวัสดิการและเงินปนผล มีการ
จัดสรรกําไรสรางความพึงพอใจใหแกสมาชิก รูจักวิธีบริหารจัดการทรัพยสินเงินทองท่ีเขามาภายใน
กองทุน มีการบริหารคาใชจายอยางมีเหตุผล คณะกรรมการกองทุนสัจจะออมทรัพยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เปนอยูแตพอดี มีการจัดอบรมแลกเปลี่ยนการเรียนรูรวมกับชาวบานดานองค
ความรูแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 ดานฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมสําหรับฆราวาส กลุมสัจจะออมทรัพย มีความไววางใจกัน
ซ่ึงกันและกัน และมีความซ่ือสัตยสุจริต ยึดเนติแบบแผนอันดีงาม ควบคุมจิตใจ เอาชนะใจตนเองไม
ลุมหลงในอบายมุขสิ่งเสพติด มีความอดทนในการออม ไมหวั่นไหวในเปาหมายท่ีไดตั้งไวรวมกัน และ
รูจักเสียสละ เคารพกฎเกณฑของสังคม 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย       เพ่ือ
ความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการบริหารจัดการ
กองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง เพ่ือศึกษาปจจัยท่ี
สงผลกระทบตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ใน
จังหวัดระยองและเพ่ือนําเสนอปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง สามารถสรุปไดดังนี้ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

 ๑. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือ
ความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 

 1) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากท่ีสุด จํานวน 247 คน คิดเปนรอย
ละ 71.8  
 ผลการวิเคราะห พบวา ขอมูลของทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือ
ความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง โดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.13 ระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เรียง
จากมากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง การประเมินผลงาน (Evaluating) มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.33 
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสอง คือ การตัดสินใจ (Decision) มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
4.28 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสาม คือ การจัดองคการ (Organizing) มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 4.16 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสี่ คือการประสานงาน (Coordinating) 
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.09 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และอันดับหา คือ การสื่อสาร 
(Communicating) มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.03 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับหก คือ 
การใชอิทธิพลจูงใจ (Influencing) มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.02 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
อันดับเจ็ด คือ การวางแผน (Planning) มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.01 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก ตามลําดับ เม่ือพิจารณารายดาน พบวา  
 ๑.1 ดานการตัดสินใจ (Decision) ผลการวิเคราะห พบวา ขอมูลของทฤษฎีการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองดานการ
ตัดสินใจ (Decision) โดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.28 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก      
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปหานอย คือ 
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อันดับหนึ่ง สมาชิกรวมตรวจสอบการจายสวัสดิการและเงินปนผล มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.48 ระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสอง คือ คณะกรรมการและสมาชิกรวมกันตัดสินใจกําหนดวิธีการ
ทํางานและคิดคนกิจกรรมตางๆ เพ่ือกอตั้งกองทุน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.38 ระดับความคิดเห็นอยู
ในระดับมาก อันดับสาม คือ สมาชิกเขารวมอนุมัติแผนพัฒนากองทุนสัจจะออมทรัพย และ
งบประมาณตาง ๆ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.36 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสี่ คือ 
คณะกรรมการและสมาชิกรวมกันจัดลําดับความสําคัญของงานตางๆ ในกองทุน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
4.12 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และอันดับหา คือ กองทุนสัจจะออมทรัพยมีโครงสราง
กองทุน และระบุตําแหนงงานไวอยางชัดเจน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.07 ระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก ตามลําดับ 
  ๑.2 ดานการวางแผน (Planning) ผลการวิเคราะห พบวา ขอมูลของทฤษฎีการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ดาน
การวางแผน (Planning) โดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.01 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปหานอย คือ 
อันดับหนึ่ง คณะกรรมการและสมาชิกรวมกันกําหนดทิศทางและกิจกรรม เพ่ือแกไขปญหาและพัฒนา
กองทุน มีคะแนนเฉลี่ย เทา กับ  4 .23 ระดับความคิดเห็นอยู ในระดับมาก อันดับสอง คือ 
คณะกรรมการและสมาชิกรวมกันวิเคราะหขอมูลเพ่ือวางแผนงานของกองทุน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
4.00 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสาม คือ คณะกรรมการและสมาชิกรวมกันกําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนงาน/กิจกรรมดานตาง ๆ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.99 ระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสี่ คือ คณะกรรมการและสมาชิกรวมกันศึกษาปญหาและอุปสรรคของ
กองทุน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.99 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และอันดับหา คือ 
คณะกรรมการและสมาชิกรวมกันใหขอมูลขาวสารเปนปจจัยสนับสนุนในการวางแผนงานดานตาง ๆ 
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.90 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ตามลําดับ 
  ๑.3 ดานการจัดองคการ (Organizing) ผลการวิเคราะห พบวา ขอมูลของทฤษฎีการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ดาน
การจัดองคการ (Organizing) โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.16 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปหานอย คือ 
อันดับหนึ่ง คณะกรรมการสรางบรรยากาศท่ีเปนมิตร มีความม่ันใจในความถูกตอง และความม่ันคง  
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.42 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสอง คือ คณะกรรมการใหขวัญ
กําลังใจ มิตรภาพ และการเสริมแรงจูงใจท่ีดีแกมวลสมาชิก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.24 ระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสาม คือ คณะกรรมการมีการจัดการกองทุนใหสอดคลองกับพันธกิจ มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.13 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสี่ คือ คณะกรรมการมีการ
เสริมสรางทัศนคติท่ีดีในการบริหารงานและการออม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.03 ระดับความคิดเห็น
อยูในระดับมาก และอันดับหา คือ คณะกรรมการสงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหมีทักษะ
ในการบริหารงาน ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.97 ระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก ตามลําดับ 
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  ๑.4 ดานการส่ือสาร (Communicating) ผลการวิเคราะห พบวา ขอมูลของทฤษฎี
การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองดาน
การสื่อสาร (Communicating)โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.03 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปหานอย คือ 
อันดับหนึ่ง คณะกรรมการมีทักษะการในการแกไขปญหางานท่ีดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.29 ระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสอง คือ คณะกรรมการมีทักษะการคิดเชิงระบบในการทํางาน     
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.01 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสาม คือ คณะกรรมการมีการ
ยอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูอ่ืน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.00 ระดับความคิดเห็นอยู
ในระดับมาก อันดับสี่ คือ คณะกรรมการมีทักษะการใชอารมณ (EQ) ท่ีดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.92 
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และอันดับหา คือ คณะกรรมการมีทักษะในการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.91 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ตามลําดับ 
  ๑.5 ดานการใชอิทธิพลจูงใจ (Influencing) ผลการวิเคราะห พบวา ขอมูลของ
ทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัด
ระยองดานการใชอิทธิพลจูงใจ (Influencing) โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.01 ระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เรียงจาก
มากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการสรางความแข็งแกรงใหกับกองทุนดวยการสรางทีมงานท่ี
มีรัดกุมรอบคอบ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.21 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสอง คือ 
คณะกรรมการมีการมอบอํานาจทางการบริหารใหสอดคลองกับงานท่ีทํา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.08 
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสาม คือ คณะกรรมการมีการจัดสวัสดิการ ใหกับเจาหนาท่ี 
บุคลากร และสมาชิกท่ีมีการทํางาน หรือการออมดีเดน เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 3.98 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสี่ คือ คณะกรรมการและสมาชิกรวมเสียสละ
แรงงานหรือวัสดุสิ่งของในการทํากิจกรรม/ประชุมของกองทุน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.93 ระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก และอันดับหา คือ คณะกรรมการสงเสริมใหบุคลากรสามารถทํางานแทน
กันไดทุกตําแหนง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.82 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ตามลําดับ 
  ๑.6 ดานการประสานงาน (Coordinating) ผลการวิเคราะห พบวา ทฤษฎีการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ดาน
การประสานงาน (Coordinating) โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.09 ระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปหา
นอย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการมีการประสานงานกับกลุมเครือขายกองทุน เพ่ือแกไขปญหาของ
สมาชิกมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.23 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสอง คือ คณะกรรมการ
มีการประสานขอคําแนะนําและรับขอเสนอแนะจากสมาชิกของกองทุน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.20 
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสาม คือ คณะกรรมการและสมาชิกมีการประสานงาน
รวมกับกองทุนสัจจะออมทรัพย มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.17 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
อันดับสี่ คือ คณะกรรมการมีการประสานงานเพ่ือสรางความเขาใจในสมาชิกกองทุนเพ่ือใหงานท่ี
รับผิดชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.95 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
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มาก และอันดับหา คือ คณะกรรมการมีการประสานใหผูท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินเขามาชวยเหลือ
กิจกรรมของกองทุนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.90 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ตามลําดับ 
  ๑.7 ดานการประเมินผลงาน (Evaluating) ผลการวิเคราะห พบวา ทฤษฎีการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ดาน
การประเมินผลงาน (Evaluating) โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.33 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปหานอย คือ 
อันดับหนึ่ง คณะกรรมการใชระเบียบ กฎหมายเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุน เพ่ือสราง
ความม่ันใจใหกับสมาชิก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.39 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสอง 
คือ คณะกรรมการกองทุนนําขอมูลท่ีไดจากการประเมินไปวางแผนพัฒนางานดานการประชาสัมพันธ 
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.36 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสาม คือ คณะกรรมการมีการ
ตรวจสอบประเมินผลในการปฏิบัติงานตามแผนงาน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.33 ระดับความคิดเห็น
อยูในระดับมาก อันดับสี่ คือ คณะกรรมการและสมาชิกรวมกันนําผลจากการบริหารจัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพย เพ่ือประเมินคุณภาพ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.32 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก และอันดับหา คือ คณะกรรมการและสมาชิกรวมสรุปผลการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย พรอมท้ังนําผลสรุปมาปรับปรุงแกไขใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพในทุกดาน มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.27 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 
 ๒. ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเก่ียวกับความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน
โดยรวม 
 ผลการวิเคราะห พบวา แบบสอบถามเก่ียวกับความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน โดยรวมมี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.15 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา      
ทุกดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง ดานสงเสริมการ
ขยายตัวของเครือขายชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.26 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับ
สอง คือ ดานสงเสริมศูนยวิชาการแบบเบ็ดเสร็จมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.27 ระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก อันดับสาม คือ ดานการวิจัยและประเมินผล มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.11 ระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมากอันดับสี่ คือ ดานสงเสริมสื่อเพ่ือสังคมและเชื่อมตอเครือขายเพ่ือการคาขาย    
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.09 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากและอันดับหา คือ ดานปรับวิธีการ
งบประมาณและตั้งกองทุนเพ่ือชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.02 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ตามลําดับ และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา  
  ๒.1 ดานสงเสริมการขยายตัวของเครือขายชุมชน ผลการวิ เคราะห พบวา 
แบบสอบถามเก่ียวกับความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ดานสงเสริมการขยายตัวของเครือขายชุมชน
โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.26 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการมี
การสรางแรงจูงใจ ใหสวัสดิการและผลตอบแทนท่ีชัดเจน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.40 ระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสอง คือ คณะกรรมการแนะนําใหชาวบานรูจักการออมทรัพย 
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ขยันหม่ันเพียร และขวนขวายในการประกอบสัมมาอาชีพ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.36 ระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสาม คือ คณะกรรมการแนะนําวิธีแกปญหาโดยการสรางศักยภาพของ
ชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสี่ คือ คณะกรรมการมี
การกระตุนและชวยตัดสินใจในการแกไขปญหาตาง ๆ ภายในชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.23 
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และอันดับหา คือ คณะกรรมการมีการกระตุนการประกอบอาชีพ
ใหแกสมาชิกองทุนในชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.99 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
ตามลําดับ 
  ๒.2 ดานสงเสริมศูนยวิชาการแบบเบ็ดเสร็จ ผลการวิเคราะห พบวา แบบสอบถาม
เก่ียวกับความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ดานสงเสริมศูนยวิชาการแบบเบ็ดเสร็จโดยรวมมีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 4.27 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการไดแนะนําสงเสริมใหวัด
เปนแหลงศูนยสาธิต ดานการตลาดแกชาวบาน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.44 ระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก อันดับสอง คือ คณะกรรมการใหคําแนะนําสงเสริมกลุมองคกรเพ่ือสรางฐานเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4 .35 ระดับความคิดเห็นอยู ในระดับมาก อันดับสาม คือ 
คณะกรรมการมีความเต็มใจใหความชวยเหลือผูรับบริการในการติดตอประสานงานเก่ียวกับกองทุน
สัจจะออมทรัพยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.28 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสี่ คือ 
คณะกรรมการจัดทําฐานขอมูลสมาชิกใหถูกตองสมบูรณเปนปจจุบัน เพ่ือการวิเคราะหงานของกลุม
สัจจะออมทรัพย มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.25 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และอันดับหา คือ 
คณะกรรมการสนับสนุนใหชาวบานมีจิตใจรวมรักสามัคคี ชวยเหลืออนุเคราะหกันในชุมชน มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 4.03 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ตามลําดับ 
  ๒.3 ดานสงเสริมส่ือเพ่ือสังคมและเช่ือมตอเครือขายเพ่ือการคาขาย ผลการวิเคราะห 
พบวา แบบสอบถามเก่ียวกับความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ดานสงเสริมสื่อเพ่ือสังคมและเชื่อมตอ
เครือขายเพ่ือการคาขายโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.09 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปหานอย คือ อันดับ
หนึ่ง คณะกรรมการจัดอบรบแลกเปลี่ยนการเรียนรูรวมกับชาวบานดานองคความรู แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4 .22 ระดับความคิดเห็นอยู ในระดับมาก อันดับสอง คือ 
คณะกรรมการใหการสนับสนุนการเรียนรูเก่ียวกับโครงการ และอาชีพแกชาวชุมชน มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.17 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสาม คือ คณะกรรมการจัดบริการขาวสาร   
สิ่งตีพิมพ ปายประกาศท่ีเปนประโยชน ประชาสัมพันธใหแกชาวบาน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.15 
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสี่ คือ คณะกรรมการเผยแผความรูใหชาวบานไดรูคิดและหา
ความเปนจริงกลุมสัจจะออมทรัพย มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.96 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
และอันดับหา คือ คณะกรรมการสงเสริมใหมีท่ีอานหนังสือในวัดหรือตั้งศูนยการเรียนรูเปนแหลง
วิทยาการเรียนรูแกผูสนใจในชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.95 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
ตามลําดับ 
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  ๒.4. ดานปรับวิธีการงบประมาณและตั้งกองทุนเพ่ือชุมชน ผลการวิเคราะห พบวา 
แบบสอบถามเก่ียวกับความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ดานปรับวิธีการงบประมาณและตั้งกองทุน
เพ่ือชุมชน โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.02 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง 
คณะกรรมการมีนโยบายการกําหนดงบประมาณ อุปกรณ คน การจัดการท่ีจะปฏิบัติ สําหรับโครงการ
ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.11 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก อันดับสอง คือ คณะกรรมการดําเนินงานใหมีความคุมคาเชิงเศรษฐกิจและสังคม มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.08 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสาม คือ คณะกรรมการมีการจัดสรรกําไร
สรางความพึงพอใจใหแกสมาชิก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.05 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
อันดับสี่ คือ คณะกรรมการมีระบบงบประมาณท่ีมีความพรอมสามารถดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.00 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และอันดับหา คือ 
คณะกรรมการมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการกองทุนสัจจะออมทรัพย
อยางตอเนื่อง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.85 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ตามลําดับ 
   ๒.5 ดานการวิจัยและประเมินผล ผลการวิเคราะห พบวา แบบสอบถามเก่ียวกับความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ดานการวิจัยและประเมินผลโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.11 ระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
เรียงจากมากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการและเจาหนาท่ีปฏิบัติตามระเบียบในการบริหาร
บุคคล เชน มีเกณฑประเมินผลงานเพ่ือวัดผลการทํางานของเจาหนาท่ี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.20 
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสอง คือ คณะกรรมการมีการรายงานผลการรับฝากเงินของ
กองทุนสัจจะออมทรัพยตอท่ีประชุมคณะกรรมการทุกๆ เดือน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.18 ระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสาม คือ คณะกรรมการมีการทบทวน ปรับปรุง การบริหารงาน
กองทุนสัจจะออมทรัพยใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.09 ระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสี่ คือ คณะกรรมการมีการควบคุมและประเมินผลการทํางาน มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 4.08 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากและอันดับหา คือ คณะกรรมการกําหนดความ
เชื่อมโยงระหวางกลยุทธระดับแผนงาน วัตถุประสงค และตัวชี้วัดความสําเร็จอยางชัดเจน มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 4.00 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 ๓. ผลการวิเคราะหขอมูล แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการตาม
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนปจจุบันโดยรวม  
 ผลการวิเคราะห พบวา แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน ๔ คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนปจจุบันโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.25 ระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 1 ดาน และมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก 3 ดาน เรียงจากมากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแต
พอดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.63 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด อันดับสอง คือ             อุฎ
ฐานสัมปทา ขยันหม่ันเพียร มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.33 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับ
สาม คือ กัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.11 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
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มาก อันดับสี่ คือ อารักขสัมปทา คุมครองรักษาทรัพย มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.39 ระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก ตามลําดับ เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 
   ๓.1 ดานอุฎฐานสัมปทา ขยันหม่ันเพียร ผลการวิเคราะห พบวา การบริหารจัดการ
ตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนปจจุบัน ดานอุฎฐานสัมปทา 
ขยันหม่ันเพียรโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.33 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ เรียงจากมากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง 
คณะกรรมการทํางานอยางมีเปาหมายและตั้งใจทําสุดความสามารถของตน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
4.45 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด อันดับสอง คือ คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนมี
ความขยันหม่ันเพียรในการดําเนินงาน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.41 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก อันดับสาม คือ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอภาระหนาท่ีท่ีไดรับหมอบหมาย มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 4.39 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสี่ คือ คณะกรรมการสงเสริมใหสมาชิก
ลงมือออม มากกวาการใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.37 ระดับความคิดเห็น
อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
   ๓.2 ดานอารักขสัมปทา คุมครองรักษาทรัพย ผลการวิเคราะห พบวา การบริหาร
จัดการตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนปจจุบัน ดานอารักข
สัมปทา คุมครองรักษาทรัพยโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.93 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ เรียงจากมากไปหานอย คือ 
อันดับหนึ่ง คณะกรรมการรูจักวิธีบริหารจัดการทรัพยสินเงินทองท่ีเขามาภายในกองทุน มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 4.11 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด อันดับสอง คือ คณะกรรมการมีการ
บริหารคาใชจายอยางมีเหตุมีผล มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.01 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
อันดับสาม คือ คณะกรรมการสงเสริมใหสมาชิกรูจักเก็บเล็กผสมนอยใหมากข้ึน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
3.86 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสี่ คือคณะกรรมการรักษาภาระหนาท่ีการงานมิให
เสื่อมเสีย ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีความซ้ือสัตยสุจริต มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.85 ระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับท่ี 5 คณะกรรมการมีการควบคุม บริหารการเงินใหมีความม่ันคง 
ปลอดภัย ปราศจากชองในการทุจริตคอรรัปชั่น มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.81 ระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก ตามลําดับ 
   ๓.3 ดานกัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร ผลการวิเคราะห พบวา การบริหารจัดการ
ตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนปจจุบันดานกัลยาณมิตตตา     
คบคนดีเปนมิตร โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.11 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ เรียงจากมากไปหานอย คือ อันดับ
หนึ่ง คณะกรรมการสงเสริมใหสมาชิกคบกับกัลยาณมิตรท่ีไมชักชวนไปในทางท่ีเสื่อมเสีย มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 4.11 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด อันดับสอง คือ คณะกรรมการสงเสริมให
สมาชิกเลือกคบคนดีมีศีลธรรม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.22 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
อันดับสาม คือ คณะกรรมการมีการรวมทุกข รวมสุข รวมแกไขปญหากับมวลสมาชิก มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.21 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสี่ คือคณะกรรมการยกยองคนท่ีควรยอกยอง 
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สรรเสริญคนท่ีควรสรรเสริญ และสงเสริมคนท่ีเปนปราชญชาวบานเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดี มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 3.98 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับท่ี 5 คณะกรรมการแนะนําพร่ําสอน
ตักเตือนมวลสมาชิกไมใหทําความชั่ว ทําแตความดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.90 ตามลําดับ 
   ๓.4 ดานสมชีวิตา เล้ียงชีวิตแตพอดี ผลการวิเคราะห พบวา การบริหารจัดการตาม
ของหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนปจจุบันดานสมชีวิตาเลี้ยงชีวิตแต
พอดีโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.63 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 4 ขอ และมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 1 ขอ 
เรียงจากมากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการสงเสริมการควบคุมการใชจายใหเปนไป
พอเหมาะพอเพียง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.70 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด อันดับสอง 
คือ คณะกรรมการสงเสริมใหสมาชิกใชทรัพยใหเปนประโยชนในการดํารงชีวิตอยางถูกตอง มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 4.69 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด อันดับสาม คือ คณะกรรมการสงเสริมให
สมาชิกมีความสุขตามกําลังทรัพยท่ีหามาได มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.65 ระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากท่ีสุด อันดับสี่ คณะกรรมการสนับสนุนการทํางานเลี้ยงชีพโดยความชอบธรรม มีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 4.61 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด อันดับท่ี 5 คณะกรรมการสงเสริมการเก็บ
ออมรักษาทรัพยไวเพ่ือประโยชนในกาลภายหนา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.48 ระดับความคิดเห็นอยู
ในระดับมาก ตามลําดับ 
 ๔. ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักฆราวาสธรรม 
๔ คือ ธรรมสําหรับฆราวาส โดยรวม  

ผลการวิเคราะห พบวา การบริหารจัดการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมสําหรับฆราวาส 
โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.48 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 3 ขอ และมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 1 ขอ เรียงจาก
มากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง ดานสัจจะ มีความจริงใจ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.64 ระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด อันดับสอง คือ ดานทมะ ฝกฝน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.61 ระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด อันดับสาม คือ ดานขันติ มีความอดทน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.65 
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด อันดับสี่ จาคะ มีความเสียสละ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.03 
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ตามลําดับ เม่ือพิจารณารายดาน พบวา  

 ๔.1 ดานสัจจะ มีความจริงใจ ผลการวิเคราะห พบวา การบริหารจัดการตามหลัก
ฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมสําหรับฆราวาสดานสัจจะ มีความจริงใจมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.65 ระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับ
มากท่ีสุด เรียงจากมากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการมีความซ่ือตรง ซ่ือสัตยตอสมาชิก
กองทุน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.72 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด อันดับสอง คือ 
คณะกรรมการปฏิบัติงานดวยความโปรงใสสามารถตรวจสอบได มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.71 ระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด อันดับสาม คือ คณะกรรมการบริการสมาชิกดวยความเสมอภาคไม
เลือกปฏิบัติ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.66 ระดับความคิดเห็นอยู ในระดับมากท่ีสุด อันดับสี่  
คณะกรรมการใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับกองทุนท่ีเปนจริงเปนประโยชนตอสมาชิก มีคะแนนเฉลี่ย
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เทากับ 4.61 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด และอันดับท่ีหา คือ คณะกรรมการมีความ
จริงใจท่ีจะชวยเหลือสมาชิกกองทุนเต็มศักยภาพของตน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.54 ระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด ตามลําดับ 

 ๔.2 ดานทมะ ฝกฝน ผลการวิเคราะห พบวา การบริหารจัดการตามหลักฆราวาสธรรม 
๔ คือ ธรรมสําหรับฆราวาส ดานทมะ ฝกฝน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.64 ระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด เรียงจาก
มากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการสงเสริมใหมีความเสียสละตอสวนรวม มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.67 ระดับความคิดเห็นอยู ในระดับมากท่ีสุด อันดับสอง คือ คณะกรรมการมีการ
ประชุมสัมมนา ในเรื่องการออมทรัพยเปนประจํา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.67 ระดับความคิดเห็นอยู
ในระดับมากท่ีสุด อันดับสาม คือ คณะกรรมการสงเสริมการใชชีวิตความเปนอยูอยางพอเพียง         
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.66 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด อันดับสี่ คือ คณะกรรมการ
สงเสริมการใชชีวิตความเปนอยูอยางพอเพียง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.62 อันดับหา ระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด คณะกรรมการปฏิบัติตอสมาชิกดวยความเปนกัลยาณมิตร มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4. 60 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด ตามลําดับ 

 ๔.3 ดานขันติ มีความอดทน ผลการวิเคราะห พบวา การบริหารจัดการตามหลัก
ฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมสําหรับฆราวาสดานขันติ มีความอดทน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.61 ระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับ
มากท่ีสุด เรียงจากมากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการยึดม่ันในนโยบายของกลุมสัจจะออม
ทรัพยอยางแนวแน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.68 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด อันดับสอง 
คือ คณะกรรมการทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จ แมจะมีอุปสรรค มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.66 
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด อันดับสาม คือ คณะกรรมการมุงม่ันในการปฏิบัติงานอยางสุด
ความสามารถ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.65 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด อันดับสี่ 
คณะกรรมการมีความอดทนอดกลั้นไมประพฤติตนเสื่อมเสีย มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.60 ระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด และอันดับหา คือ คณะกรรมการมีความพยายามแกไขปญหาดวยความ
อดทน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.46 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด ตามลําดับ 

 ๔.4 ดานจาคะ มีความเสียสละ ผลการวิเคราะห พบวา การบริหารจัดการตามหลัก
ฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมสําหรับฆราวาสดานจาคะ มีความเสียสละโดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
4.03 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากเรียงจากมากไปหานอย คือ อันดับหนึ่ง คณะกรรมการเพียรพยายามสรางความสมานฉันท
ใหแกคนในชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.12 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด ระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสอง คือ คณะกรรมการมีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผตอสมาชิกกลุมสัจจะออม
ทรัพยในชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.09 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสาม คือ 
คณะกรรมการพรอมอุทิศตน เพ่ือประโยชนเก้ือกูลและความสุขของสวนรวม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ    
4.05 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก อันดับสี่ คณะกรรมการบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนอยาง
สมํ่าเสมอ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.03 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และอันดับหา คือ 



๒๔๗ 
 
 

 
คณะกรรมการชวยเหลือเก้ือกูลเพ่ือนรวมงานอยางเต็มใจ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.05 ระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก ตามลําดับ 

 

๕.๒ อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือ
ความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง” มีวัตถุประสงควิจัยเพ่ือศึกษาการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง เพ่ือศึกษา
ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน ในจังหวัดระยองและเพ่ือนําเสนอปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย 
เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองและสามารถอภิปรายไดดังนี้  
 1. ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลจากการวิเคราะห พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
คิดเปนรอยละ 71.8  มีอายุมากกวา 31-40 ป คิดเปนรอยละ 51.5 มีระดับการศึกษามัธยม
ตอนตน คิดเปนรอยละ 50.0 มีตําแหนงพนักงานจาง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 54.9 รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ 38.ระยะเวลาของการเปนสมาชิก1-5 ปมากท่ีสุด     
คิดเปนรอยละ 34.3 มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ เจษฎา นกนอย0

๑ ไดวิจัยเรื่อง “การจัดการ
ความหลากหลายในองคกร : ตัวแบบทางดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือความเทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ” ผลการศึกษา พบวา การจัดการทรัพยากรมนุษยเพ่ือความเทาเทียมกันของผู
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศภายในองคกร ประกอบดวย ๑) ลักษณะสวนบุคคล ๒) การจัดการ
ความหลากหลายในองคกร และ ๓) บริบทอ่ืน สวนนโยบายเก่ียวกับการจัดการความหลากหลายทาง
เพศของทรัพยากรมนุษยในองคกร ท่ีทํางานอยูมีคณะกรรมการบริหารองคกรท่ีมีความหลากหลาย
ขณะท่ีองคกรท่ีทํางานอยูมีการจัดฝกอบรม และใหความรูเก่ียวกับความหลากหลายของทรัพยากร
มนุษยในองคกร เชนเดียวกับประเด็นเรื่องของการกําหนดนโยบายการไมเลือกปฏิบัติตอกลุมใด ๆ    
ในสถานท่ีทํางานและการแยกการจัดการความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษย ในองคกร
ออกจากการขจัดความไมเทาเทียม ซ่ึงองคกรท่ีทํางานอยูมีกลุมท่ีไมเปนทางการคอยใหคําแนะนําใน
ประเด็นทางดานความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษยในองคกร  
 2. ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะ
ออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ผลการวิเคราะห พบวา ขอมูล
ของทฤษฎกีารบริหารจดัการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน          ใน
จังหวัดระยอง โดยรวม ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ลักขณา 

                                                           
 ๑เจษฎา นกนอย, “การจัดการความหลากหลายในองคกร : ตัวแบบทางดานทรัพยากรมนุษยเพ่ือ
ความเทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต,        
(คณะรัฐประศาสนศาสตร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๒). 



๒๔๘ 
 
 

 
เติมศิริกุลชัย1

๒ ไดวิจัยเรื่อง ทุนทางสังคมกับการเคลื่อนไหวสุขภาพ : กรณีศึกษากลุมสัจจะออมทรัพย 
จังหวัดตราดผลการศึกษา พบวา ทุนทางสังคมของกลุมสัจจะออมทรัพย                 เปน
ปรากฏการณชีวิตของผูคนท่ีอยูรวมกันมาเนิ่นนานของสถาบันครอบครัว ชุมชนและศาสนาโดยมีวัดไผ
ลอมท่ีมีการสืบสารปฏิปทาอันงดงามจกสามคนเจาคุณ จึงเปนแหลงกําเนิดทุนทางสังคม ทุนทาง
วัฒนธรรม และทุนมนุษยของจังหวัดตราด และชวยหนุนเสริมการทํางานของพระสุบิน ปณีโต ผูกอตั้ง
กลุมสัจจะออมทรัพย ซ่ึงจําพรรษาท่ีวัดแหงนี้ จนทําใหเกิดการสถาปนาพ้ืนท่ีทางเลือกท่ีมีลักษณะจํา
เพราะใน ๔ รูปแบบ คือ ๑) เครือขายทางสังคมโดยกลุมสัจจะออมทรัพยไดเพ่ิมความสัมพันธในระดับ
หมูบานใหมีความเขมแข็งมากยิ่งข้ึน เกิดเปนเครือขายภายในหมูบาน ในขณะเดียวกันก็มีการขยาย
เครือขายสูระดับตําบล ระดับจังหวัด และระดับประเทศเปนเครือขายขามกลุม ๒) สืบ/ภาษา/
สัญลักษณ และการสรางอัตลักษณของกลุมสัจจะออมทรัพย ท้ังในรูปของภาษา และวิธีการปฏิบัติการ
เฉพาะในเรื่องการออม การกู และวันทําการกลุม เกิดเปนรูปสัญญาตัวสื่อ/เปาหมายท่ีเงินท้ังเรื่องของ
ความสัมพันธและความแตกตางไปพรอม ๆ กันและเกิดเปนทุนท่ีไดรับการยอมรับในเครือขายกลุม
สัจจะออมทรัพยและในจังหวัดตราด ๓) กฎ กติกา และอํานาจ พบวา กฎ กติกาของกลุมสัจจะออม
ทรัพยมีอํานาจเขามากํากับอยู ๒ สวน คือ อํานาจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผานการทําพิธีสาบานและสาปแชง
กับอํานาจท่ีเกิดจากกฎเกณฑของกลุมสัจจะออมทรัพย ซ่ึงมีหลักพุทธธรรมกํากับ ๔) พ้ืนท่ีของการ
สถาปนาตนเองเปนคูตรงขามกับเศรษฐกิจกระแสหลัก ดังเชน เครือขายกากน้ําตาลท่ีกลุมสัจจะออม
ทรัพยจัดตั้งข้ึน สามารถลด/ตรึงราคากากน้ําตาลในตลาดใหอยูในราคาท่ีเหมาะสมและสรางวาทกรรม
กระแสเรื่องกําไรมิใชเปาหมายสูงสุด พ้ืนท่ีทางเลือกเหลานี้ก็ไดแปรเปลี่ยนมาเปนทุนทางสังคมของ
กลุมสัจจะออมทรัพย ซ่ึงสามารถเติบโตงอกงามตอไปไดก็ดวยเง่ือนไขสําคัญ คือ การดํารงอยูภายใต
ตรรกะของเศรษฐศาสตรแบบพุทธ ซ่ึงปฏิเสธตรรกะของเศรษฐศาสตร กระแสหลักท่ีเนนกําไรสูงสุด 
เนนความเชี่ยวชาญเฉพาะไมใสใจในจริยธรรม และขาดความเขาใจในธรรมชาติมนุษย ในขณะท่ี
เศรษฐศาสตรแบบพุทธเนนความสัมพันธทางสังคมท่ีเก้ือกูลกัน ความไววางใจ และความศรัทธาไมยิ่ง
หยอนไปกวาความอยูรอดของกองทุนในกลุมสัจจะออมทรัพย 
 
 
 

 3. ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน
โดยรวม ผลการวิเคราะห พบวา แบบสอบถามเก่ียวกับความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน โดยรวมมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมากมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ  

                                                           
 ๒ลักขณา เติมศิริกุลชัย, ทุนทางสังคมกับการเคลื่อนไหวสุขภาพ : กรณีศึกษากลุมสัจจะออมทรัพย 
จังหวัดตราด, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข), (มหาวิทยาลัยมหิดล, 
๒๕๔๘). 



๒๔๙ 
 
 

 
ชินรัตน  ขุณณรงค2๓ ไดวิจัยเรื่อง “กิจกรรมตอยอดกับการสรางความเขมแข็งของกลุมสัจจะ

สะสมทรัพยเพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต บานหนองน้ําจืด ตําบลทาพริก อําเภอเมือง จังหวัด
ตราด”ผลการวิจัยพบวา การดําเนินกิจกรรมตอยอดของกลุมสัจจะสะสมทรัพยฯ บานหนองน้ําจืด 
กอใหเกิดคุณลักษณะท่ีสรางและสนับสนุนความเขมแข็งของกลุมสัจจะสะสมทรัพยฯ เนื่องจากทําให
เกิดทุนตางๆโดยเฉพาะชวยเพ่ิมทุนเงินตราอยางตอเนื่อง ซ่ึงสามารถนํามาใชในกิจกรรมปลอยกูใหกับ
สมาชิกไดอยางพอเพียง รวมถึงสามารถนํามาจัดสวัสดิการใหกับสมาชิกไดอยางท่ัวถึง ตอบสนองตอ
ความตองการ ท้ังยังพัฒนาคุณลักษณะกระบวนการเรียนรูและทักษะการจัดการของกรรมการและ
สมาชิกกลุมจนสามารถนําไปสูการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยกลุมเองได 

  4. ผลการวิเคราะหขอมูล แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักทิฏฐ
ธัมมิกัตถประโยชน ๔ คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนปจจุบัน โดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
4.25 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคามคิดเห็นมากท่ีสุด ๑ 
ดาน คือ ดานสมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแตพอดี มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ  

วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ไดวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานเขตพัฒนาพ้ืนท่ีชายชายฝงทะเลตะวันออก” พบวา ปจจัยท่ีสงผล ๑. ปจจัยท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออก ประกอบดวย 
๙ ดาน คือ (๑) พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร (๒) วิสัยทัศนของผูบริหาร (๓)บรรยากาศสถานศึกษา (๔) 
คุณภาพการสอน (๕) ความพึงพอใจในการทํางานของครู (๖) การไดรับการสนับสนุนของครู (๗) 
พฤติกรรมการมีสวนรวม ในการบริหารสถานศึกษา (๘) เจตคติตอสถานศึกษา (๙) การระดม
ทรัพยากรเพ่ือศึกษา ๒. ความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝง 
ทะเลตะวันออก ประกอบดวย ๔ ดาน คือ (๑) การบริหารสถานศึกษา (๒) การบริหารและการ
สนับสนุน (๓) การพัฒนาบุคลากร (๔) การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ๓. ปจจัยท่ีสงผลกับความสําเร็จใน
การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน ๑ ชุด และเม่ือ
ตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญผลการตรวจสอบมีความเหมาะ สมกับบริบทเปนไปไดในการนําไปใช มี
ความถูกตองเชิงทฤษฏีและเปนประโยชนตอการนําไปพัฒนาสถานศึกษา3

๔ 
  5. ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลัก
ฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมสําหรับฆราวาส โดยรวม ผลการวิเคราะห พบวา การบริหารจัดการตาม
หลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมสําหรับฆราวาส โดยรวม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก จะเห็นไดวา 
นโยบายการพัฒนาของพระสงฆ คือ ความรัก ความหวงใยชวยเหลือผูอ่ืนการเบิกบานในการทํางานไม
อิจฉาผูอ่ืน และ มีความยุติธรรมในสวนรวมนั้น โดยประพฤติปฏิบัติตามหลักของฆราวาสธรรม ๔ 

                                                           
๓ชินรัตน  ขุณณรงค, “กิจกรรมตอยอดกับการสรางความเขมแข็งของกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพ่ือ

พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต บานหนองนํ้าจืด”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๕). 
๔วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน , “ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพัฒนาพ้ืนท่ีชาย

ชายฝงทะเลตะวันออก”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒). 



๒๕๐ 
 
 

 
ประการ คือ มีสัจจะซ่ือสัตยตอกัน การแบงปนกัน เอ้ือเฟอกัน บําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืน สอดคลอง
กับงานวิจัยของไพศาล  พรหมสิงหและคณะ 4

๕ไดวิจัยเรื่อง “การศึกษาปจจัยท่ีทําใหเกิดผลสําเร็จใน
การดําเนินงานกลุมสัจจะสะสมทรัพยพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต (วัดปายาง)” ผลการวิจัยพบวา 
แมการดําเนินงานจะมีความกาวหนาในหลายๆดาน แตเนื่องจากกรรมการบริหารกลุมฯและสมาชิกยัง
ไมไดเขามามีสวนรวมในการรับรูและวางแผนการดําเนินงานกับกลุมเทาท่ีควรทําใหพระสุวรรณ  
คเวสโก ซ่ึงเปนแกนนําในการกอตั้งกลายเปนผูนําเดี่ยว ซ่ึงอาจเกิดปญหาตอการดําเนินงานของกลุม
ในอนาคตได หากพระสุวรรณ ไมไดอยูเปนแกนนําหลักของกลุมไมวาดวยเหตุใดๆก็ตาม ดังนั้น 
คณะกรรมการกลุมเห็นวา ควรมีการใชการวิจัยเชื่อมโยงสมาชิกและคณะกรรมการบริหาร ใหเขามา
เรียนรูและถายเทงานมากข้ึน ปจจัยท่ีทําใหกลุมดํารงอยูและเติบโตกาวหนาตามลําดับมีอยู   
๘ ประการ คือ พ่ีเลี้ยง ระเบียบ กรรมการ สมาชิก ทะเบียนบัญชีการเงิน สวัสดิการ ธุรกิจกลุมและ
การเชื่อมโยงเคลือขาย โดยมีจุดเดนสําคัญ ๓ ประการ คือพ่ีเลี้ยง ระเบียบ สวัสดิการแนวทางการ
พัฒนากลุมจะตองถายเทงานจากพระครูสุวรรณมายังกรรมการ และสรางการมีสวนรวมกับสมาชิก
มากยิ่งข้ึน ซ่ึงคอยๆดําเนินงานตามลําดับ เพราะมีขอจํากัดเรื่องความรู ความสามารถ ความเชื่อ และ
เศรษฐกิจของกรรมสวนใหญคอนขางลําบาก  
 
 

6. ผลการทดสอบสมมติฐาน ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันให
ความสําคัญตอปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ท่ีแตกตางกัน ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง จําแนก
ตามเพศ ความเก่ียวของกับกองทุนสัจจะออมทรัพย รายไดตอเดือน ท่ีแตกตางกัน ใหความสําคัญตอ
ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน      
ในจังหวัดระยอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ พบวา ปจจัยทางดานอายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาของการเปนสมาชิก ท่ีแตกตางกันใหความสําคัญตอปจจัยท่ีมีผลตอการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ท่ีไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ  

                                                           
๕ไพศาล พรหมสิงหและคณะ, “การศึกษาปจจัยท่ีทําใหเกิดผลสําเร็จในการดําเนินงานกลุมสัจจะ

สะสมทรัพยพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต (วัดปายาง)”,รายงานวิจัยเพ่ือทองถิ่น,(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย สกว, ๒๕๔๖),หนา ๑๗. 



๒๕๑ 
 
 

 
วิทยา คามุนี 5๖ ไดทําการวิจัยเรื่อง “ทุนทางสังคมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของชุมชน

กรณีศึกษาองคกรออมทรัพยชุมชนในจังหวัดลําปางและตาก” ผลการวิจัยพบวา องคกรออมทรัพย
เกิดจากการรวมตัวเปนทุนทางสังคมของสองกลุมในระยะแรกมีลักษณะคลายคลึงกัน กลาวคือ  

การรวมกลุมเพ่ือแกปญหาทางเศรษฐกิจเนื่องจากไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนโดยจัด
กิจกรรมเงินออมและการกูยืมเงินเพ่ือสนับสนุนการผลิตในหมูบานสมาชิกโดยอาศัยผูนําและ
คณะกรรมการบริหารกองทุนซ่ึงไดรับความไววางใจจากสมาชิก การทํากิจกรรมกลุมของท้ังสองกลุม
ไมประสบปญหาหนี้เสียเนื่องจากมีกระบวนการควบคุมทาง สังคมหรือ กฎเกณฑของชาวบาน ท่ี
คอนขางเขมแข็ง ทันทางสังคมและกิจกรรมมีการวิวัฒนาการและการปรับตัวกอใหเกิดการขยาย
เครือขายระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ 6 ๗ 
ไดวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการเพ่ิมผลผลิตของอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน และอุปกรณโทรคมนาคม
สําหรับกลุมท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000”จากศึกษากิจกรรมหลัก พบวา การคนหาปญหา 
การวัดผลการดําเนินงาน การวิเคราะหปญหา การปรับปรุงกระบวนการผลิต และการควบคุม
กระบวนการผลิต มีความสัมพันธกับการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของผลผลิต จากการศึกษากิจกรรม
สนับสนุน พบวา การสนับสนุนจากผูบริหาร และการมีสวนรวมของพนักงานมีความสัมพันธกับการ
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงของผลผลิต  

๖.๑ ดานความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนสงผลตอการบริหารจัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง พบวา ปจจัยความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจชุมชน ในจงัหวัดระยองโดยรวมอยูในระดับสูง มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 
.676 ซ่ึงปจจัยความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนสามารถรวมกันทํานายการบริหารจัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยองได รอยละ 44.9 และ พบวา
ปจจัยความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.05 มีจํานวน ๒ ดาน คือ           
ดานสงเสริมศูนยวิชาการแบบเบ็ดเสร็จ ดานสงเสริมสื่อเพ่ือสังคมและเชื่อมตอเครือขายเพ่ือการคาขาย 
และดานท่ีไมมีอิทธิพลตอความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนสงผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะ
ออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ไดแก ดานสงเสริมการขยายตัว
ของเครือขายชุมชน ดานปรับวิธีการงบประมาณและตั้งกองทุนเพ่ือชุมชน ดานการวิจัยและ

                                                           
๖วิทยา คามุนี, “ทุนทางสังคมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพชุมชน : กรณีศึกษาองคกรออมทรัพยชุมชนใน

จังหวัดลําปางและตาก”, วิทยานิพนธปริญญาศิลปะศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยนเศวร ,๒๕๕๑). 
๗ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ, “ปจจัยท่ีมีผลตอการเพ่ิมผลผลิตของอุตสาหกรรมวิทยุ โทรทัศน และ

อุปกรณโทรคมนาคมสําหรับกลุมท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๔๘). 



๒๕๒ 
 
 

 
ประเมินผล มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ สมบูรณ ธรรมลังกา 7

๘ ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินเปนฐาน ในจังหวัดเชียงราย” ผลการวิจัย 
พบวา ในบริบททางดานสังคมของชุมชนท่ีเขมแข็งในจังหวัดเชียงราย เปนสังคมแบบเครือญาติ มี
โครงสรางทางสังคมเปนท้ังแนวราบและแนวตั้ง ทางดานการเมือง มีการกระจายอํานาจแบงการ
ปกครองชุมชนเปนหมวดหรือคุมชุมชนตาง ๆ ทางดานวัฒนธรรมชุมชน มีวัฒนธรรม ประเพณี ความ
เชื่อและพิธีกรรมท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และทางดานเศรษฐกิจ มีทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณเปนตนทุนในการผลิต มีการรวมกลุมเพ่ือการผลิต การจําหนายผลผลิตเพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจ
ของชุมชน การใชภูมิปญญาทองถ่ินเปนฐานในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในจังหวัด
เชียงราย มีอาทิเชนภูมิปญญาทองถ่ิน ดานผูนําชุมชน การเรียนรูและการถายทอดความรูการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง สวนปจจัยท่ีมีผลตอความเขมแข็งของชุมชน     
มีปจจัยสาํคัญคือ กระบวนการเรียนรูของชุมชน ระบบเครือขาย ระบบความสัมพันธในชุมชน และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ในการพัฒนารูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน
เปนฐานไดใชปจจัยตางๆเหลานี้มากําหนดรูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและตัวชี้วัด
ความเขมแข็งของชุมชน สวนกลยุทธการนํารูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใชภูมิ
ปญญาทองถ่ินเปนฐาน ไดแก กลยุทธการบริหารจัดการชุมชน กลยุทธการมีสวนรวมของชุมชน     กล
ยุทธการสรางกระบวนการเรียนรู กลยุทธการสรางเครือขาย และกลยุทธสรางจิตสํานึกรักบานเกิด ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ วัลยาภรณ ทังสุภูติ 8๙ ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทุนมนุษยของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตามแนวทางการจัดการความรู” ผลการวิจัย พบวา ดานการสรางและแสวงหา
ความรูปจจัย  ดานการจัดระบบความรู ปจจัยดานการแบงปนความรู ปจจัยดานการใชความรู มีการ
ดําเนินการในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สวนผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดก็เชนเดียวกันมีความคิดเห็นตอผลการดําเนินการอยูในระดับปานกลาง ปจจัยท่ีมีความสําคัญ
ตอการพัฒนาทุนมนุษยของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในอนาคตตามแนวทางการจัดการความรู 
พบวา มีท้ังหมด ๗ ปจจัย ดังนี้ (๑) ปจจัยดานการจัดหมวดหมูความรูใหเปนระบบ (๒) ปจจัยดานการ
เรียนรูระดับบุคคล (๓) ปจจัยดานการสนับสนุนการเรียนรู (๔) ปจจัยดานการเรียนรูระดับทีม        
(๕) ปจจัยดานการวิเคราะหและตรวจสอบความรูแบบมีสวนรวม (๖) ปจจัยดานการวิเคราะหปจจัย
ภายนอกท่ีสงผลตอการปฏิบัติงาน และ (๗) ปจจัยดานกฎหมาย/ระเบียบท่ีมีผลตอการปฏิบัติราชการ
ของสํานักสาธารณสุขจังหวัด ความสัมพันธของปจจัยการพัฒนาทุนมนุษยของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดในอนาคตตามแนวทางการจัดการความรู พบวา ปจจัยการพัฒนาทุนมนุษยท้ัง ๗ ปจจัย        
มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยเรียงตามลําดับคา
ความสัมพันธกับผลการปฏิบัติราชการ  
                                                           
 ๘สมบูรณ ธรรมลังกา, รูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินเปน
ฐานในจังหวัดเชียงราย, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะครุศาสตร :
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ๒๕๕๕). 

๙วัลยาภรณ ทังสุภูติ, “การพัฒนาทุนมนุษยของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตามแนวทางการจัดการ
ความรู, ดุษฎีนิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๓). 



๒๕๓ 
 
 

 
 พระมหาประพันธ สิริปฺโ (ไทยใหญ) ๑๐ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆตอการ
สงเสริมกลุมสัจจะออมทรัพยท่ีมีผลตอความเขมแข็งของชุมชน จังหวัดเชียงราย” ผลการศึกษาวิจัย 
พบวา ภาระท่ีพระสงฆตองรับผิดชอบตามสถานภาพของแตละรูป และสิ่งท่ีสังคมไดกําหนด
เฉพาะเจาะจงใหพระสงฆปฏิบัติ เรียกวา บทบาทพระสงฆ ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยแสดงใหเห็นถึง
บทบาทพระสงฆในการสงเสริมกลุมสัจจะออมทรัพยจังหวัดเชียงราย บทบาทของพระสงฆในการ
สงเสริมกลุม เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยผานกระบวนการดําเนินกิจกรรมของกลุมใน
ชุมชนนั้น ๆ กลุมสัจจะ ออมทรัพยเปนความสําเร็จท่ีเกิดจากหลักการสงเสริมกลุมของพระสงฆ โดย
ผานกิจกรรมกลุมสัจจะออมทรัพย ท่ีผสมผสานหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาและหลักการพัฒนา
เขาดวยกัน จนสามารถเชื่อมโยง คุณธรรม ความสามารถ ทรัพยากรเขาดวยกัน เพ่ือใหเกิด
กระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวมท่ียั่งยืนกลุมสัจจะออมทรัพยเปนกิจกรรมของประชาชนท่ีจัดตั้งข้ึน
เพ่ือชวยเหลือกันและกัน ดวยการประหยัดและออมทรัพยรวมกัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะสมทบ
ทุนรวมกันโดยอาศัยหลักการของสหกรณเปนสําคัญ แกปญหาความเดือดรอนทางการเงินของ
ครอบครัว การดําเนินงานกลุมใหถูกตอง โดยอาศัยหลักการดําเนินงานจากการยึดม่ันในคุณธรรม ๕ 
ประการ คือ ความซ่ือสัตย ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และใหเกียรติกัน โดย
สมาชิกจะไดรับประโยชนเทาเทียมกัน สมาชิกกลุมจะมีการเรียนรูเก่ียวกับการจัดกิจกรรมเปนการ
ปลูกฝงการมีสวนรวมในชุมชน เคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืนเกิดความรวมมือรวมใจกันในชุมชน    
สิ่งเหลานี้จึงทําใหกิจกรรมในการรวมกลุมของกลุมสัจจะออมทรัพยประสบความสําเร็จและมีสมาชิก
เพ่ิมข้ึนทุกปทําใหเกิดผลตอชุมชน คือการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
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๑๑ ไดวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆกับพลวัตเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา” 
ผลการวิจัย พบวา บทบาทพระสงฆท่ีสงผลตอเศรษฐกิจชุมชน สามารถแยกออกไดเปนสองสวน   
ใหญ ๆ คือ ๑) บทบาททางดานการเผยแผธรรมะ กับก่ึงเผยแผธรรมะ เชน การจัดตั้งโรงเรียนเด็ก        
กอนเกณฑ และโรงเรียนพุทธเกษตร บทบาทสองสวนนี้มีผลกระทบตอเศรษฐกิจชุมชนทางออม ใน
สวนท่ีโรงเรียนเด็กกอนเกณฑ ไดชวยลดภาระการใชจายของผูปกครองท่ีสงบุตรหลานมาเขาเรียน 
สวนโรงเรยีนพุทธเกษตรนั้นการใชจายของเด็กนักเรียนประจํามีผลกระทบตอเศรษฐกิจชุมชน บทบาท
ในสวนของการเผยแผธรรมะนั้น แมวาจะไมมีผลกระทบตอเศรษฐกิจชุมชนโดยตรง  แตกลับมี
ผลกระทบตอชีวิตครอบครัวของปจเจกชนท่ีเขามาปฏิบัติธรรมในวัด บางรายนั้นไดชวยใหกลับมามี
รายไดปละนับแสนบาท ๒) บทบาทท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจชุมชนโดยตรงและสวนท่ีมีผลกระบท

                                                           
 

๑๐พระมหาประพันธ สิริปฺโ (ไทยใหญ),“บทบาทพระสงฆตอการสงเสริมกลุมสัจจะออมทรัพยท่ีมี
ผลตอความเขมแข็งของชุมชน จังหวัดเชียงราย”, วิทยานิพนธหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา         
รัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗).  
 ๑๑สุริยา รักการศิลป, บทบาทพระสงฆกับพลวัตเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา,วิทยานิพนธ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค (เศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชน) : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร, ๒๕๕๓). 



๒๕๔ 
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๑๒ ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการ
กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตในการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีภาคกลางของประเทศ
ไทย” ผลการวิจัย พบวา ๑) การบริหารจัดการกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต ไดมีการจัดโครงสราง
หนวยงานตามลักษณะของการจัดแบงงานตามหนาท่ี การรวมอํานาจอยูท่ีประธานบริหาร ๒) การ
กําหนดกําลังคน พบวา สมาชิกในปจจุบันได จําแนกเปนสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญโดยรับสมัคร
สมาชิกเฉพาะวันประชุมใหญประจําป ในการสรรหาคณะกรรมการบริหาร ๓) การวางแผนจัดกิจกรรม
ใหสอดคลองกับนโยบาย การบริหารจัดการกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต แบงตามลักษณะงานท่ีตอง
รับผิดชอบเปน ๒ สวน คือ ฝายบริหาร และฝายกิจกรรมสวัสดิการ การบริหารงานบุคคล โดยใช
วิธีการเลือกต้ังสรรหาบุคลากรท่ีเหมาะสมกับตําแหนงตางๆ เขามารวมงาน ซ่ึงเนนหลักการ
ประชาธิปไตย และ๔) การอํานวยการสั่งการ มีการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงถึงผลการดําเนินงานของแตละ
ฝายใหสมาชิกไดรับทราบและในระเบียบของกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต ไดกําหนดกฎ กติกา เอาไว
ใหสมาชิกคณะกรรมการไดปฏิบัติ สําหรับปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน คือ การเขาถึงแหลงทุน พบวา เกิดจากการเขาไมถึงแหลงทุนท่ีจะนํามาลงทุนในการประกอบ
อาชีพ การบริหารจัดการทุนและสมาชิกอันเปนสาเหตุหลักเกิดแนวคิดในการรวมตัวกันกอตั้งกลุมออม
ทรัพยเพ่ือการผลิตข้ึนเพ่ือระดมทุนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ วิทยา คามุณี
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๑๓ ไดวิจัยเรื่อง “ทุนทางสังคมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของชุมชน : กรณีศึกษาองคกรออมทรัพย
ในจังหวัดลําปางและตาก” ผลการวิจัย พบวา องคกรออมทรัพยเกิดจากการรวมตัวเปนทุนทางสังคม
ของสองกลุมในระยะแรกมีลักษณะคลายคลึงกัน กลาวคือ การรวมกลุมเพ่ือแกปญหาทางเศรษฐกิจ 
เนื่องจากไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนโดยจัดกิจกรรมเงินออมและการกูยืมเงิน เพ่ือสนับสนุนการ
ผลิตในหมูสมาชิกโดยอาศัยผูนํา และคณะกรรมการบริหารกองทุน ซ่ึงไดรับความไววางใจจากสมาชิก 
การทํากิจกรรมกลุมของท้ังสองกลุมไมประสบปญหาหนี้เสีย เนื่องจากมีกระบวนการควบคุมทางสังคม 
หรือ “กฎเกณฑของชาวบาน” ท่ีคอนขางเขมแข็ง ทุนทางสังคมและกิจกรรมของกลุมมีวิวัฒนาการ
และการปรับตัวกอใหเกิดการขยายเครือขายระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด ท้ังนี้ พบวา มีขอ
แตกตางกันในระหวางสองกลุมท่ีศึกษากลาว คือ องคกรออมทรัพยฯ มีการระดมเงินออม ๒ ประเภท 
คือ กองทุนหมุนเวียนหนึ่งรอยบาท และกองทุนสวัสดิการชุมชนวันละบาท ซ่ึงเนนเรื่อง “การออม
เพ่ือให” กิจกรรมดานสวัสดิการ ซ่ึงอาจจะเปนเพราะความตองการของสมาชิกโดยจัดกิจกรรมดาน
สวัสดิการรอยละ ๕๐ ของกองทุนสวัสดิการชุมชน และผลกําไรจากดอกเบี้ยของกองทุนหมุนเวียน 
โดยมีเงินหมุนเวียนจากสมาชิกในกลุมประมาณ ๑.๑ ลานบาท สําหรับกลุมออมทรัพยฯ เนนกิจกรรม
การออมเงินสินเชื่อ โดยมีกิจกรรมออมทรัพย ๒ ประเภท คือ สัจจะสะสมสามัญและสัจจะสะสมพิเศษ
                                                           
 ๑๒ธนาชัย สุขวณิช, การบริหารจัดการกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตในการสรางความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีภาคกลางของประเทศไทย, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๕๕). 
 ๑๓วิทยา คามุณี, ทุนทางสังคมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของชุมชน : กรณีศึกษาองคกรออมทรัพย
ชุมชนในจังหวัดลําปางและตาก, วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพัฒนาสังคม),       
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๑) 



๒๕๕ 
 
 

 
โดยนําเงินผลกําไรมาจัดกิจกรรมสวัสดิการเพียงรอยละ ๕ มีเงินหมุนเวียนจากสมาชิกภายในกลุม
ประมาณ ๘.๔ ลานบาท สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณรา ช่ืนวัฒนา และคณะ 13

๑๔ ไดวิจัยเรื่อง 
“รูปแบบการออมและแนวทางสงเสริมการออมสําหรับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
๔ จังหวัด ยโสธร อุบลราชธานี นครราชสีมา และชัยภูมิ” ผลการวิจัย พบวา ครัวเรือนสวนใหญมี
ทรัพยสินท่ีเปนอสังหาริมทรัพย คือ บานและท่ีดิน แหลงหนี้สวนใหญครัวเรือนเกือบทุกอาชีพเปนหนี้
กองทุนเงินลาน รูปแบบการออม สวนใหญเปนการออมในการกรมธรรมประกันชีวิต     มีวิธีการออม
ดวยการเก็บออมหลังจากไดรับเงินจากการประกอบอาชีพมากท่ีสุด ซ่ึงเปนการออมรายเดือนโดยมีลูก
เปนบุคคลท่ีทําใหเกิดแรงกระตุนในการออม เงินท่ีออมสวนใหญจะอยูท่ีรอยละ ๖–๑๕ ของรายได 
เปาหมายของการออมเพ่ือใชจายยามเจ็บปวยมากท่ีสุด จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธกับ
รูปแบบการออมทุกรูปแบบ สอดคลองกับรายงานการวิจัยของ หมอมหลวงพงศระพีพร อาภากร และ
คณะ 14

๑๕ ไดว ิจ ัยเรื ่อง “บทบาทของระบบการเงินระดับฐานรากในการสงเสริมการเขาถึงบริการทาง
การเงิน” ผลการวิจัย พบวา กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และกลุมออมทรัพย เปนองคกรการเงิน
ระดับฐานรากท่ีมีบทบาทสําคัญในการใหบริการทางการเงินแกผูท่ีสวนใหญอาศัยอยูในพ้ืนท่ีชนบท 
อาชีพเกษตรกร เปนตน บทบาทขององคกรการเงินระดับฐานราก 
 ๑) ธนาคารพาณิชย ธนาคารพาณิชยยังไมมีบทบาทในการใหบริการทางการเงินกับผูมีรายได
นอยและยากจน 
 ๒) สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธ.ก.ส. สามารถใหบริการทางการเงินแกเกษตรกรครอบคลุม
ความตองกรรของเกษตรกรสวนใหญของประเทศ อยางไรก็ดี ธ.ก.ส. ควรเพ่ิมบทบาทในการเปนธนาคาร
เพ่ือพัฒนาชนบท 
 ๓) สหกรณ สหกรณมีโครงสรางการจัดตั้งและการกํากับดูแลท่ีเขมแข็ง อยางไรก็ดี แมวา
สหกรณทุกประเภทจะมีสมาชิกรวม ๑๐.๖ ลานคน และมีทุนในการดําเนินงาน ๑.๒๖ ลานลานบาท     
แตทุนในการดําเนินงานสวนใหญเปนของสหกรณออมทรัพย ซ่ึงไมใชกลุมลูกคาการเงินระดับฐานราก 
 ๔) กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง การใหบริการสินเชื่อของกองทุนมีขอจํากัดดานแหลง
เงินทุน เนื่องจากเงินสมทบจากรัฐบาลมีจํากัด โดยสามารถใหสินเชื่อแกสมาชิกไดรายละไมเกิน ๒๐,๐๐๐ 
บาท และอาจทําใหมีการจํากัดการรับสมาชิกเพ่ิมเติม 
 ๕) กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต มีขอจํากัดดานการดําเนินงานเนื่องจากขาดกฎหมายรองรับ
สถานภาพกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตถือเปนองคกรการเงินระดับฐานรากท่ีสําคัญ โดยมีมิติท้ังในดาน
การเงิน สวัสดิการ และสังคม และมีสมาชิกท่ีเกิดจากการรวมตัวกันเองตามความสมัครใจภายในชุมชน 

                                                           
 ๑๔วรรณรา ช่ืนวัฒนาและคณะ, รูปแบบการออมและแนวทางสงเสริมการออมสําหรับประชาชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๔ จังหวัด ยโสธร อุบลราชธานี นครราชสีมาและชัยภูมิ, รายงานการวิจัย, 
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๒). 
 ๑๕หมอมหลวงพงศระพีพร อาภากร และคณะ, บทบาทของระบบการเงินระดับฐานรากในการ
สงเสริมการเขาถึงบริการทางการเงิน, รายงานวิจัย, (สํานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน, ๒๕๕๔), หนา 
๓. 



๒๕๖ 
 
 

 
 ๖) กลุมสัจจะออมทรัพย กลุมสัจจะออมทรัพยเปนการรวมตัวของประชาชน มีวัตถุประสงค
หลักในการสรางสวัสดิการใหแกชุมชนจากรายไดท่ีไดจากกาใหสินเชื่อแกสมาชิก โดยกลุมสัจจะออม
ทรัพยมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง เนื่องจากมีผูนําสายพระท่ีนาเชื่อถือ มีการนําหลักศาสนามา
ประยุกตใชกับวิถีชุมชน (คุณธรรมเปนหลักนํา) และจัดตั้งข้ึนจากการรวมตัวตามความสมัครใจของ
ประชาชนในชุมชน จากประเด็นท่ีกลาวมาแลวขางตนนั้น มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ          
วิทยา จันทรแดง 15

๑๖ ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเขมแข็งตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน” ผลการวิจัย พบวา ๑) นโยบายการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเพ่ือสรางชุมชนเขมแข็งมีการดําเนินการในดานการเพ่ิมศักยภาพของ
องคกรชุมชน การสงเสริมการมีสวนรวม การจัดการความรูและการเรียนรูของคนในชุมชน ๒) ชุมชนมี
การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการบริหารจัดการชุมชนการประกอบอาชีพ การ
จัดการทรัพยากรในชุมชน และการพัฒนาองคกรในชุมชน ๓) รูปแบบใหมท่ีคนพบคือ การบริหาร
จัดการชุมชนเขมแข็งแบบบูรณาการ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคลองกับงานวิจัยของ 
อรัญญา พงศสะอาด 16

๑๗ ไดวิจัยเรื ่อง “ประวัติศาสตรชุมชนในการจัดสวัสดิการเชิงวัฒนธรรม
ทองถ่ินอีสานใต” ผลการวิจัย พบวา ชุมชนท้ังสามแหงท่ีศึกษามีระบบเศรษฐกิจชุมชนชาวนาเปนแกน
ครอบครัวยังคงเปนหนวยผลิต มีเปาหมายการผลิต คือ การประกันการบริโภคของครอบครัวและใช
แรงงานในครอบครัวเปนหลัก นับจากอดีตถึงปจจุบันจากการศึกษายังพบวา ชุมชนชาวนานี้มี
ศักยภาพในดานความเหนียวแนน ความผูกพัน และความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงเกิดจากวัฒนธรรมความ
เชื่อท่ีสั่งสมและสืบทอดตอกันมา สงผลใหชุมชนมีศักยภาพท่ีเอ้ือตอการจัดสวัสดิการเชิงวัฒนธรรม 
อันประกอบดวยศักยภาพดานเศรษฐกิจ ในดานการเปนเจาของปจจัยการผลิตและเปนเจาของ
ทรัพยากรรอบ ๆ ชุมชนรวมกัน เปนพ้ืนฐานของการจัดสวัสดิการเชิงวัฒนธรรมฐานเศรษฐกิจ อัน
ไดแก กลุมออมทรัพย กลุมกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการผลิต กลุมเครือขายอาชีพเสริม สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สมเกียรติ        ศรีธาราธิคุณ17

๑๘ ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสรางเสริมสุขภาพ
เพ่ือสุขภาวะท่ีเพียงพอของชุมชนในเขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดเชียงราย” ผลการวิจัย พบวา 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงสูงสุดตอสุขภาวะท่ีเพียงพอของประชาชน ไดแกพฤติกรรมสุขภาพ รองลงมา 
คือ การเรียนรู การสรางเครือขายและการปรับเปลี่ยนทัศนคติ สวนปจจัยท่ีมิอิทธิพลรวมท้ังทางตรง
และทางออมสูงตอสุขภาวะท่ีเพียงพอ ไดแก พฤติกรรมสุขภาพการเรียนรูและพฤติกรรมผูนํา โดย

                                                           
 ๑๖วิทยา จันทรแดง, การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเขมแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๕๕). 
  ๑๗อรัญญา พงศสะอาด, ประวัติศาสตรชุมชนในการจัดสวัสดิการเชิงวัฒนธรรมทองถ่ินอีสานใต, 
วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค, (เศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชน : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร, ๒๕๕๓). 
 ๑๘สมเกียรติ ศรีธาราธิคุณ, การพัฒนารูปแบบการสรางเสริมสุขภาพเพ่ือสุขภาวะท่ีเพียงพอของ
ชุมชนในเขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดเชียงราย, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษาและการ
พัฒนาสังคม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ๒๕๕๒). 



๒๕๗ 
 
 

 
อิทธิพลของการเรียนรูยังออมผานพฤติกรรมผูนํา การสรางเครือขายและการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และ
อิทธิพลของพฤติกรรมผูนํายังออมผานการสรางเครือขายและการปรับเปลี่ยนทัศนคติ  

 จากการอภิปรายความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนท่ีสงผลตอการบริหารจัดการ
กองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ท่ีสอดคลองกับ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของนั้น จากการวิจัยจะเห็นไดวา ดานสงเสริมศูนยวิชาการแบบเบ็ดเสร็จ ดานสงเสริม
สื่อเพ่ือสังคมและเชื่อมตอเครือขายเพ่ือการคาขาย ผูบริหารกลุมสัจจะออมทรัพยมีการสงเสริมศูนย
วิชาการแบบเบ็ดเสร็จ และมีการสงเสริมสื่อเพ่ือสังคมและเชื่อมตอเครือขายเพ่ือการคาขายในระดับ
หนึ่ง เพ่ือใหการบริหารกลุมสัจจะออมทรัพยมีประสิทธิภาพ ผูบริหารจึงตองปฏิบัติตามนโยบายของ
กองทุนอยางเครงครัด สวนดานท่ีไมมีอิทธิพลตอความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนสงผลตอการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ไดแก ดาน
สงเสริมการขยายตัวของเครือขายชุมชน ดานปรับวิธีการงบประมาณและตั้งกองทุนเพ่ือชุมชน ดาน
การวิจัยและประเมินผลนั้น เปนภาระหนาท่ีของผูบริหารและมวลสมาชิกตองรวมมือรวมใจกัน ดําเนิน
กิจกรรมเพ่ือสงเสริมสวัสดิการชุมชนใหเขมแข็ง และท่ีสําคัญพระสงฆมีบทบาทในการสงเสริมกลุม 
เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยผานกระบวนการดําเนินกิจกรรมของกลุมในชุมชน กลุมสัจจะ 
ออมทรัพยเปนความสําเร็จท่ีเกิดจากหลักการสงเสริมกลุมของพระสงฆ ดวยการผสมผสานหลักคํา
สอนทางพระพุทธศาสนาและหลักการพัฒนาเขาดวยกัน จนสามารถเชื่อมโยงดานวัฒนธรรมชุมชน    
มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรมท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และทางดานเศรษฐกิจ      
มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณเปนตนทุนในการผลิต มีการรวมกลุมเพ่ือการผลิต การจําหนาย
ผลผลิตเพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจของชุมชน การใชภูมิปญญาทองถ่ินเปนฐานในการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน ดวยการจัดระบบความรู ตามนโยบายการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
เพ่ือสรางชุมชนเขมแข็ง มีการดําเนินการในดานการเพ่ิมศักยภาพขององคกรชุมชน การสงเสริมการมี
สวนรวม การจัดการความรูและการเรียนรูของคนในชุมชน  
 ๖.๒ ดานหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ สงผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะ
ออมทรัพยเพ่ือความเขมแขงของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง พบวา ปจจัยหลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน ๔ มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมชน ในจงัหวัดระยองโดยรวมอยูในระดับสูง มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ.611       ซ่ึง
ปจจัยหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ สามารถรวมกันทํานายการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ไดรอยละ 36.6 และพบวา ปจจัย
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.05 มีจํานวน ๓ ดาน คือ ดาน   
อุฎฐานสัมปทา ขยันหม่ันเพียร ดานสมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแตพอดี ดานกัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร 
และดานท่ีไมมีอิทธิพลตอหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ สงผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ไดแก หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ 



๒๕๘ 
 
 

 
มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ 18

๑๙ ไดวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการสราง
ประสิทธิผลของการนํานโยบายการใหบริการแกประชาชนไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาสํานักงานเขต
กรุงเทพมหานคร” ผลของการวิจัย พบวา ผลการทดสอบสมมติฐานหลัก พบวา ตัวแปรอิสระท้ัง ๔ 
ตัวแปร รวมกันสามารถอธิบายความมีประสิทธิผลของการนํานโยบายการใหบริการแกประชาชนไป
ปฏิบัติได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเหนือระดับ ๐.๐๑ โดยตัวแปรท่ีมีอิทธิพลในการอธิบายประสิทธิผล
มากท่ีสุด ไดแก ความพรอมของทรัพยากร รองลงมาตามลําดับ คือ ความซับซอนของโครงสราง ความ
ชัดเจนในเปาหมายของนโยบาย และการมีสวนรวมของผูรับบริการ สวนผลการทดสอบสมมติฐานรอง
ท้ัง ๒ สมมุติฐาน พบวา คือความชัดเจนในเปาหมายของนโยบายมีความสัมพันธเชิงบวกกับความตั้งใจ
ของเจาหนาท่ี และการมีสวนรวมของผูรับบริการมีความสัมพันธเชิงบวกกับความตั้งใจของเจาหนาท่ี
ในการใหบริการแกประชาชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเหนือระดับ ๐.๐๑ สอดคลองกับงานวิจัยของ 
พระฐาณี ฐิตวิริโย (จองเจน) 19

๒๐ ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถของพระสงฆเพ่ือหนุน
เสริมการแกไขปญหาความยากจน” ผลการวิจัย พบวา พระสงฆ เปนผูนําทางดานจิตวิญญาณ มี
บทบาทในดานการปรับทัศนคติ ความเชื่อของชาวบาน ดวยความศรัทธาเคารพยอมรับนับถือของ
ชาวบานท่ีมีตอพระสงฆ ทําใหพระสงฆมีบทบาทสําคัญในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม
ของชาวบาน การเทศน การแนะนําสั่งสอน เปนสิ่งท่ีพระสงฆทําเปนประจําเปนกิจของสงฆท่ีตองเผย
แผหลักพุทธธรรมสูประชาชนเปนการพัฒนาคนท้ังกายและจิตใจ เปาหมายของการพัฒนา คือการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี คนท่ีไดรับการพัฒนาดานรายกาย จิตใจ ความคิด และทักษะในการทํางานใหเปนผูมี
คุณธรรม ศีลธรรม มีทัศนคติท่ีถูกตอง มีคานิยมเหมาะสมดีงาม ยอมสามารถนําไปพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว สังคม พัฒนาหนวยงานสังคมท่ีมีคุณภาพในทุก ๆ ดาน จําเปนตองยึดหลักการพัฒนาจิตใจ 
พระสงฆเปนผูนําทางดานจิตใจ เม่ือไดรับการพัฒนาขีดความสามารถอยางเต็มท่ี ยอมมีคุณคาตอการ
พัฒนาคน พัฒนาจิตใจ ใหสําเร็จ ชุมชนมีความเขมแข็ง สอดคลองกับงานวิจัยของ พัชราวดี ตรีชัย20

๒๑ 
ไดวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหความเปนชุมชนเขมแข็งของหมูบานหนองกลางดง ตําบลศิลาลอย อําเภอ
สามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ” ผลการวิจัย พบวา ๑.ปจจัยสําคัญของการพลิกฟนจากสังคมท่ี
มีปญหาวิกฤติในดานตาง ๆ สามารถทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็งและพ่ึงตนเองได เปนลักษณะท่ี
สําคัญ คือ ๑) ผูนํา มีภาวะผูนําโดดเดนในดานขีดความสามารถของผูนําในการสรางกระบวนการ
ประชาธิปไตย ในการบริหาร เปนผูนําท่ีมีประสิทธิภาพในการสรางแรงบันดาลใจใหเกิดความเชื่อม่ัน 

                                                           
๑๙เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ, “ปจจัยท่ีสงผลตอการสรางประสิทธิผลของการนํานโยบายการใหบริการ

แกประชาชนไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร”, ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต,   
(คณะรัฐประศาสนศาสตร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๓๖). 

 ๒๐พระฐาณี ฐิตวิริโย (จองเจน), การพัฒนาขีดความสามารถของพระสงฆเพ่ือหนุนเสริมการแกไข
ปญหาความยากจน, วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาบริหารศาสตร, สํานักบริหารและพัฒนา :
วิชาการมหาวิทยาลัยแมโจ, ๒๕๕๒). 
  ๒๑พัชราวดี ตรีชัย, การวิเคราะหความเปนชุมชนเขมแข็งของหมูบานหนองกลางดง ตําบลศิลาลอย 
อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (คณะศิลปะศาสตร : 
มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๕๒). 



๒๕๙ 
 
 

 
ศรัทธา การมีจุดยืนทางความคิด วิธีคิดเห็นคุณคาและพลังในการพัฒนาชุมชน ตระหนักสรางจิตสํานึก
ใหชุมชนรูจักพ่ึงพาตนเอง ลดการพ่ึงพิงจากภายนอก เปนผูนําท่ีมีความม่ันใจในตนเองสูง มีวิสัยทัศน
กวางไกลมุงม่ัน และมีความสามารถในการถายทอดอยางชัดเจน ๒) การมีสวนรวมของประชาชน
ชุมชนบานหนองกลางดง การสรางพลังการทํางานเปนทีม สรางคนดี คนเกง คนมีความสามารถ สราง
ผูนําในชุมชน ประสานผนึกกําลังรวมคิดรวมทํา ๓) การมีทุนทางสังคมในมิติตางๆ ความสัมพันธ
เก้ือกูลภายในชุมชน ความรักสามัคคี ผูกพันกัน สานสัมพันธกันในระบบอาวุโส ภูมิปญญาชาวบาน 
เกงคิด เกงทํา เห็นผลไดในทางปฏิบัติ ๔) ทุนทางเศรษฐกิจ สามารถพ่ึงตนเองได มีการรวมกลุมทาง
อาชีพ นําภูมิปญญาเพ่ิมมูลคาผลผลิต ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุดา
ภรณ อรุณดี 21

๒๒ ไดวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษยสูระดับโลก ในศตวรรษท่ี ๒๑” 
กรณีศึกษาการพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษยตามหลักพุทธญาณวิทยา และรูปแบบการจัดการทักษะ
ความรู (รูปแบบ KSM Model) ผลการวิจัย พบวา การสรางทุนสมองมนุษยหรือสมรรถนะสูระดับโลก 
ตามหลักพุทธญาณวิทยานั้นสามารถพัฒนาสูระดับโลกได เพราะการพัฒนามนุษยนั้นตองเริ่มดวยการ
พัฒนาจิตใจ เพราะจิตใจเปนรากฐานท่ีสําคัญท่ีสุดในการสรางพฤติกรรม เม่ือมนุษยมีพ้ืนฐานจิตใจท่ีดี
แลวจะเกงไดเองเกิดเปนทุนสมองหรือทุนทางปญญาของมนุษย อริยะ-อัจฉริยะ (ดี-เกง) เรียกวา เปน
สมรรถนะมนุษยท่ีมีอยูแลวในตัวมนุษยทุกคนแตตองอาศัยการฝกฝนตนเอง เรียนรูพัฒนาอยาง
ตอเนื่องจะทําใหเปนผูท่ีมีสมรรถนะระดับสูงสุดไดสวนรูปแบบ KSM Model เปนสมรรถนะดานตาง ๆ 
ของมนุษยการเกิดสมรรถนะตาง ๆ เหลานี้ไดบุคคลผูนั้นจะตองเปนผูปฏิบัติ เพราะหากฝกตนใหเปนผู
ท่ีมี ศีล สมาธิ ปญญา สมรรถนะท่ีอยูในรูปแบบ KSM Model จะเกิดข้ึนไดเองเปนผลเกิดข้ึนตามมาท่ี
แมกระท่ังปญญาสูงสุดในตัวมนุษยท่ีเราเรียกวา ภาวนามยะปญญา การพัฒนามนุษยตองพัฒนาจากจิตใจ
เพ่ือสงผลใหเกิดทุนทางปญญาในการสรางความเกงหรือความดี หรือ อริยะภาวะและอัจฉริยะภาวะ
ข้ึน ประสิทธิผลสูงสุดของความเปนมนุษยและปญญาสูงสุด หมายถึง ในเชิงรูปธรรมคือ กระบวนการคิด
หรือการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพสมองเปนเพียงแคเครื่องมือท่ีฝกความเกง แตปญญาเกิดจากความรูท่ี
เกิดจากจิตใจเกิดจากการหยั่งรูดวยตนเองจากจิตใจแลวสั่งการไปท่ีสมองใหแสดงออกมาเปน
พฤติกรรมหรือสมรรถนะ ดังนั้นทุนทางสมองคือ ทุนทางปญญาของมนุษยท่ีเกิดจากการหยั่งรูดวย
การศึกษาตนเอง รูจักศักยภาพของตัวเองดวยความรักความเมตตาท่ีมีออกมาจากภายใน ปญญาสูงสุด
จะเกิดข้ึนจากภายในตนเองไมไดเกิดข้ึนจากภายนอก หรือการเรียนรูจากสิ่งแวดลอมภายนอกใด ๆ 
มนุษยจะสามารถท่ีจะรูอะไรตออะไรท่ีคนอ่ืนไมรูถาหากมนุษยรูจักหันเขามาศึกษาตัวเองดวยการฝก
สมาธิซ่ึงจะชวยใหมนุษยหันกลับเขาไปขางในตัวตนของตนเองฝกการอบรมจิตใจตนเองเปนวิธีการท่ีจะ
ชวยใหมนุษยไดปญญาไดความรูสูงสุด ผานสมองซ่ึงเปนเครื่องมือมนุษยท่ีเปนนามธรรม ดังนั้น ปจจัย
หลักในการสรางและพัฒนาสมรรถนะทุนมนุษยในระดับโลก คือ ศีล สมาธิ ปญญา ไมมีทางอ่ืนใน
ขณะท่ีคนดีจะไมทําลายผูอ่ืนและจะกลายเปนคนเกงเพราะบริหารจัดการจิตใจตัวเองและบังคับ

                                                           
๒๒สุดาภรณ อรุณดี, “ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษยสูระดับโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ กรณีศึกษาการ

พัฒนาสมรรถนะทุนมนุษย”, วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภฏั
วไลอลงกรณ, ๒๕๕๑). 



๒๖๐ 
 
 

 
พฤติกรรมตัวเองเรียนรูใหเกิดไดจากปญญาท่ีมีพ้ืนฐานมาจากศีล กอใหเกิดเปนสมาธิ เพราะฉะนั้น 
หลักของไตรสิกขาจึงเปนวิธีการท่ีจะชวยใหมีความเจริญกาวหนาทุกดานทุกอยางในทางท่ีดีทุกดาน 
เพราะการรักษาศีลและยกระดับของจิตใจดวยสมาธิ มีสติกํากับทุกเวลาสามารถทําไดทุกอิริยาบถ ก็
จะกอใหเกิดปญญาไดทุกเวลาในทางสรางสรรคความสงบสุขท่ีเปนเครื่องหมายของคนเกงและคนดีก็
จะเกิดข้ึน 
  
 

จากการอภิปรายดานหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ สงผลตอการบริหารจัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแขงของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ท่ีสอดคลองกับงานวิจัยท่ี
เก่ียวของนั้น จากการวิจัยจะเห็นไดวา ผูบริหารมีการกําหนดโครงสราง แผนงาน โครงการ กิจกรรม
สอดรับกับการนําแผนไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม ใหบริการแกประชาชนอยางเทาเทียม โดยเฉพาะ 

พระสงฆ เปนผูนําทางดานจิตวิญญาณ มีบทบาทในดานการปรับทัศนคติ ความเชื่อของชาวบาน 
ดวยความศรัทธาเคารพยอมรับนับถือของชาวบานท่ีมีตอพระสงฆ ทําใหพระสงฆมีบทบาทสําคัญใน
การปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อ คานิยมของชาวบาน เพ่ือการพลิกฟนจากสังคมท่ีมีปญหาวิกฤติใน
ดานตาง ๆ สามารถทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็งและพ่ึงตนเองได สรางกระบวนการเรียนรู
ประชาธิปไตยในการบริหาร สรางแรงบันดาลใจใหเกิดความเชื่อม่ัน ศรัทธา การมีจุดยืนทางความคิด 
วิธีคิดเห็นคุณคาและพลังในการพัฒนาชุมชน ตระหนักสรางจิตสํานึกใหชุมชนรูจักพ่ึงพาตนเอง       
ลดการพ่ึงพิงจากภายนอก และการสรางพลังการทํางานเปนทีม สรางคนดี คนเกง คนมีความสามารถ  
  ๖.๓ ดานหลักฆราวาสธรรม ๔ สงผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย เพ่ือความเขมแขงของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง พบวา ปจจัยหลักฆราวาสธรรม ๔ 
คือ  ดานสัจจะ มีความจริงใจ ไดแก คณะกรรมการมีความซ่ือตรง ซ่ือสัตยตอสมาชิกกองทุน ดานทมะ 
ฝกฝน ไดแก คณะกรรมการสงเสริมใหมีความเสียสละตอสวนรวม ดานขันติ มีความอดทน ไดแก
คณะกรรมการยึดม่ันในนโยบายของกลุมสจัจะออมทรัพยอยางแนวแน และดานจาคะ มีความเสียสละ 
ไดแก คณะกรรมการเพียรพยายามสรางความสมานฉันทใหแกคนในชุมชน สอดคลองกับงานวิจัยของ     
จารีรัตน ปรกแกว และคณะ22

๒๓  ศึกษาเรื่อง โครงการ”ศึกษาและพัฒนาเครือขายการเรียนรู ท่ีเอ้ือตอ
การทํางานรวมกันระหวางโรงเรียนในระบบกับชุมชนเพ่ือสรางเสริมความเขมแข็งของชุมชน : 
กรณีศึกษาพ้ืนท่ีภูมิปญญาทองถ่ินบุรีรัมย ในเขตการเคลื่อนไหวของโรงเรียนชุมชนอีสาน” ผลการวิจัย
พบวา ในสวนของหลักอปริหานิยธรรม หรือการใชหลักการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและการสราง
กระบวนการเรียนรูรวมกันอยางเปนประจํา และตอเนื่องนั้น เปนการคาดหวังใหเกิดวัฒนธรรมใหม
ของการประชุมรวมกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน ท่ีปรับจากเดิม จากท่ีเคยเปนวัฒนธรรมแหง

                                                           
๒๓จารีรตัน ปรกแกว และคณะ, “โครงการศึกษาและพัฒนาเครือขายการเรยีนรู ท่ีเอ้ือตอการทํางาน

รวมกันระหวางโรงเรียนในระบบกับชุมชนเพ่ือสรางเสริมความเขมแข็งของชุมชน : กรณศีึกษาพ้ืนท่ีภมูิปญญาทองถ่ิน
บุรีรัมย ในเขตการเคลื่อนไหวของโรงเรียนชุมชนอีสาน”, รายงานวิจัยฉบับยอ, (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.), ๒๕๔๖) 



๒๖๑ 
 
 

 
ความสัมพันธระหวางกลุมผูเขารวมประชุมแบบแนวดิ่งและมักเปนการสื่อสารแบบทางเดียว โดยแต
เดิมชุมชนมักเขารวมประชุมเพ่ือมารับแจงขาวสาร หรือมารับนโยบายการบริจาคสนับสนุน ปรับมา
เปนวัฒนธรรมแหงความสัมพันธแบบแนวราบ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สรรเสริญ อินทรัตน 2 3

๒๔   
ไดวิจัยเรื่อง “กลยุทธการบริหารจัดการตามกระบวนทัศนธรรมาภิบาล ในองคการบริหารสวนตําบล 
กรณีศึกษาเฉพาะในเขตจังหวัดภาคใตตอนลางของประเทศไทย” ผลการวิจัย พบวา ปญหาอุปสรรค
ของการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดภาคใตตอนลางมากท่ีสุด คือ ดานผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล รองลงมาดานการนํานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ ดานระเบียบขอบังคับ
ขององคการบริหารสวนตําบล ดานการกระจายอํานาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม และดานบริบทของสังคมไทยตามลําดับสอดคลองกับผลการวิจัยเชิง
สํารวจท่ีพบวา ปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุด คือ คุณสมบัติของผูบริหาร กลยุทธการบริหารจัดการในองคการ
บริหารสวนตําบลในเขตภาคใตตอนลางท่ีเหมาะสม ไดแก ๑. กลยุทธดานความรูความสามารถของ
ผูบริหารในการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบล ๒.กลยุทธดานวามรูและความเขาใจในศาสนา
และวัฒนธรรมทองถ่ิน ๓.กลยุทธดานนโยบายการบริหารจัดการ ๔. กลยุทธดานการปลูกจิตสํานึกใน
ความเปนไทย สอดคลองกับงานวิจัยของ ศักดาพินิจ ณรงคชาติโสภณ24

๒๕ ไดวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห
นโยบายการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” พบวา 
ผลของการกระจายอํานาจตอการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนยังไมเห็นผลมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การมีงานทําตามตองการ การลดรายจาย การลดการกูหนี้ยืมสิน การชําระคืนหนี้สิน และการมีเงิน
ออม สําหรับดานการมีสวนรวมของประชาชน สวนมากยังไมมีบทบาทในการเขารวมเสนอปญหาหรือ
ความคิดเห็น การเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการพัฒนา การเขารวมกิจกรรมการพัฒนา การแกไขปญหา
ชุมชน การประเมินผลการพัฒนา และการปรับปรุงการตั้งกระทรวงทองถ่ินข้ึนเพ่ือเปนหนวยงานท่ีจะ
ชวยสนับสนุนงานในความรับผิดชอบของเทศบาลตาง ๆ เพ่ือปรับเปลี่ยนบทบาทของเทศบาลใหมีการ
บริหารงานแบบเปดและมีการประชาสัมพันธ พรอมท้ังรับฟงขอคิดเห็นสาธารณะมากข้ึน สอดคลอง
กับงานวิจัยของ ชาติชาย โทสินธิติ 25

๒๖ ไดวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของการเสริมสรางความเขมแข็ง
หมูบาน/ชุมชนตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตอตานยาเสพติด ในพ้ืนท่ีชายแดนภาคเหนือ” 
ผลการวิจัย พบวา ประชาชนสวนใหญเห็นวาการดําเนินงานของรัฐท่ีตางหนวยงานตางทําในการแกไข
ปญหา ยังไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาท่ีควร สวนกลุมผูนําและกลุมเจาหนาท่ี เห็นวาการ

                                                           
๒๔สรรเสริญ อินทรัตน, “กลยุทธการบริหารจัดการตามกระบวนทัศนธรรมาภิบาลในองคการบริหาร

สวนตําบล กรณีศึกษาเฉพาะในเขตจังหวัดภาคใตตอนลางของประเทศไทย”, วิทยานิพนธการจัดการดุษฎีบัณฑิต, 
สาขาการจัดการภาครัฐ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๐). 
  ๒๕ศักดาพินิจ ณรงคชาติโสภณ, “การวิเคราะหนโยบายการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตอการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบันทิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, ๒๕๔๙). 
 ๒๖ชาติชาย โทสินธิติ, ผลกระทบของการเสริมสรางความเขมแขงหมูบาน/ชุมชนตอประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการตอตานยาเสพติดในพ้ืนท่ีชายแดนภาคเหนือ, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการ
บริหารการพัฒนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๔๙). 



๒๖๒ 
 
 

 
ดําเนินการในหมูบาน/ชุมชน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีนาพอใจ นอกจากนั้น ยังพบวา มี ๓ 
ปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท่ีทําใหหมูบาน/ชุมชนประสบความสําเร็จในการ
ตอดานยาเสพติดในพ้ืนท่ีชายแดน ไดแก ความเขมแข็งของหมูบาน/ชุมชน การมีสวนรวมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีหมูบาน/ชุมชนชายแดน และทัศนคติของคนในหมูบาน/ชุมชนในพ้ืนท่ีชายแดน  
  
 จากการอภิปรายดานหลักฆราวาสธรรม ๔ สงผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย เพ่ือความเขมแขงของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ท่ีสอดคลองกับงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
นั้น จากการวิจัยจะเห็นไดวา ผูบริหารมีการใชหลักการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและการสราง
กระบวนการเรียนรูรวมกัน เพ่ือขจัดขอโตแยงเก่ียวกับปญหาอุปสรรคของการบริหารจัดการกลุมสัจจะ
ออมทรัพย ใหความสําคัญกับการนํานโยบายของกองทุนไปปฏิบัติจริง โดยยึดกฎ ระเบียบขอบังคับ มี
การผสมผสานระหวางกลุมสัจจะออมทรัพย กองทุนหมูบาน และสถานบันทางการเงิน เพ่ือเปนการ
พัฒนาชุมชนรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การมีงานทําตามตองการ การลดรายจาย การลดการกูหนี้
ยืมสิน โดยใหประชาชนหรือมวลสมาชิกเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางของกองทุน โดยนํา
หลักพุทธธรรมมาบูรณาการกับการบริหารจัดการกองทุน คือ ฆราวาสธรรม ๔ สัจจะ มีความจริงใจ 
ทมะ ฝกฝน ขมใจ ขันติ มีความอดทน และจาคะ มีความเสียสละ เพ่ือใหเกิดความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน 
 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 

งานศึกษาวิจัย “ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
 

๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
๑) กลุมสัจจะออมทรัพยในจังหวัดระยอง ควรมีนโยบายในการบริหารจัดการกองทุน

สัจจะออมทรัพย ในจังหวัดระยอง ควรทําการศึกษาขอมูล พ้ืนฐานของปญหาในชุมชนแตละชุมชน
เพ่ือนํามาเขาสูท่ีประชุมปรึกษาหารือ และกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย 

๒) กลุมสัจจะออมทรัพย ควรมีนโยบายปองกันผลกระทบ การบริหารจัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพย จากการเขามาของกองทุนอ่ืนๆ เชน กองทุนแมของแผนดิน กองทุนเงินลานเพ่ือให
เกิดความยั่งยืนเนนท่ีกระบวนการเขามามีสวนรวมและสงเสริมหรือกระตุนใหคนในชุมชนเขามามีสวน
รวมอยางตอเนื่อง 

๓) ควรมีแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยนําปจจัยท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ดานการวางแผนตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน
เพ่ือนํามาพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยอยางยั่งยืนตอไป 
 ๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 



๒๖๓ 
 
 

 
 1) ในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการกองทุนสจัจะออมทรัพย ในจังหวัดระยอง  ควรมี
การปรับปรุงเรื่องของการวางแผนใหสอดรับกับเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐเพ่ือใหคณะกรรมการและ
สมาชิกรวมกันมีสวนรวม ตัดสินใจ และดําเนินกิจกรรมเพ่ือใหมีประสิทธิภาพ และวางแผนงานของ
กองทุน กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนงาน/กิจกรรมดานตาง ๆมากข้ึนพรอมท้ังวางแผน
แกไขปญหาและอุปสรรคของกองทุนและรวมกันใหขอมูลขาวสารเปนปจจัยสนับสนุนในการวางแผน
งานดานตางๆ มากข้ึน  
 2) ในการปฏิบัติงานปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย ใน
จังหวัดระยอง ควรปรับปรุงเรื่องของความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในเรื่องการปรับวิธีการ 
งบประมาณ และตั้งกองทุนเพ่ือชุมชน โดยใหมีคณะกรรมการนํานโยบายการกําหนดงบประมาณ 
อุปกรณ คน การจัดการท่ีจะปฏิบัติ สําหรับโครงการระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว และใหมี
ความคุมคาเชิงเศรษฐกิจและสังคม และควรมีการจัดสรรกําไรสรางความพึงพอใจใหแกสมาชิก พรอม
ท้ังมีระบบงบประมาณท่ีมีความพรอมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพโดยมีการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการกองทุนสัจจะออมทรัพยอยางตอเนื่องใหมากข้ึน 
 3) ในการปฏิบัติงานแนวทางการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย ในจังหวัด
ระยอง ควรเพ่ิมหลักการบริหาร ตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ เพ่ิมในดานอารักขสัมปทา 
คุมครองรักษาทรัพย ควรใหคณะกรรมการรูจักวิธีบริหารจัดการทรัพยสินเงินทองท่ีเขามาภายใน
กองทุนมากข้ึน และควรสงเสริมใหสมาชิกรูจักเก็บเล็กผสมนอยใหมากข้ึน รักษาภาระหนาท่ีการงานมิ
ใหเสื่อมเสีย ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีความซ้ือสัตยสุจริต ควรมีการควบคุมบริหารการเงินใหมี
ความม่ันคง ปลอดภัย ปราศจากชองในการทุจริตคอรรัปชั่นเพ่ิมมากข้ึน 

4) ในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย ในจังหวัดระยอง ควร
เพ่ิมหลักการบริหารจัดการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ในดานจาคะ มีความเสียสละมากข้ึน ควรให
คณะกรรมการเพียรพยายามสรางความสมานฉันทใหแกคนในชุมชน ใหมีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผตอ
สมาชิกกลุมสัจจะออมทรัพยพรอมอุทิศตน เพ่ือประโยชนเก้ือกูลและความสุขของสวนรวม บําเพ็ญ
ประโยชนตอชุมชน ชวยเหลือเก้ือกูลเพ่ือนรวมงานอยางเต็มใจเพ่ิมมากข้ึนกวาเดิม  

๕.๓.๓ ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  
1) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมการบริหารจัดการกองทุนสัจจะ

ออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 
2) ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการความรูของชุมชนตนแบบท่ีมีการบริหารจัดการ

กองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 
๓) ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการจัดการทุน ของบริหารจัดการภายในชุมชนของ

กองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในพ้ืนท่ีอ่ืนเพ่ือเปรียบเทียบ 
 



๓๑๒ 
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บรรณานุกรม (ตอ) 
 

พระสุบิน ปณีโต. สัจจะสะสมทรัพย : สะสมทุนทางสังคม. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : 
สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา, ๒๕๔๑. 

พีรสุทธิ์ คํานวณศิลป. การบริหารจัดการโครงการพัฒนาสังคมแบบกาวหนา. ขอนแกน : คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๑. 

ยงยุทธ  เปลี่ ยนผ ดุง . การศึ กษาคุณ ลักษณ ะของผู นํ าทางสังคม .คณ ะศึกษาศาสตร  : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๒. 

ลั่นทม จอนจวบทรง. วิถีชุมชนการจัดการความรูเพ่ือยกระดับธุรกิจชาวบาน. กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

มูลนิธิชีวิตไทย. หนี้นอกระบบเกษตรกรฟางเสนสุดทายสูการสูญเสียท่ีดิน. กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ.๒๕๕๙. 

รังสรรค ประเสริฐศรี. ภาวะผูนํา. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ไดมอน ธุรกิจ โลก จํากัด, ๒๕๔๔. 
รัตติกรณ  จงวิศาล . ภาวะผูนํา ทฤษฎี  การวิจัย และแนวทางสูการพัฒนา .พิมพครั้งท่ี  ๒ .

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
เรวัตร ชาตรีวิศิษฏ และคณะ.The Excellence Leadership ภาวะผูนํา. กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท อิน เฮาสโนวเลจ จํากัด, ๒๕๕๔. 
วิทยากร เชียงกูล. คูมือพัฒนาตนเองและพัฒนาภาวะผูนํา.พิมพครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร :

สํานักพิมพสายธาร, ๒๕๔๗. 
วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ . แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร การประยุกต  และการพัฒนา .

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ โฟรเพซ จํากัด, ๒๕๕๒. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 9in1รูเรื่องศัพทการบริหารธุรกิจ/การบริหารรัฐกิจ. กรุงเทพมหานคร :

บริษัท ธีระฟลมและไซเท็กซ จํากัด, ๒๕๔๒. 
ศูนยพัฒนาภาคเหนือ และคณะ. การศึกษาวิเคราะหปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ี

สนับสนุนใหชุมชนเขมแข็ง. โครงการการศึกษา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๔๔. 

สถาบันเพ่ือสรางความเขมแข็งใหชุมชุนมหาวิทยาลัยนเรศวร. ผูนํากับการทํางานเปนทีม. พิษณุโลก : 
โรงพิมพ ทิพยเสนาการพิมพ, ๒๕๕๒. 

สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา. สัจจะสะสมทรัพยสะสมทุนทางสังคม. กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
ชุมชนทองถ่ินพัฒนา, ๒๕๔๑. 

สนธยา พลศรี. เครือขายการเรียนรูพัฒนาชุมชน. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส พริ้นติ้ง 
เฮา, ๒๕๕๐. 
.ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 
๒๕๕๓. 

สิน พันธุพินิจ. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร. กรุงเทพมหานคร : บริษัท จูนพับลิชชิ่ง จํากัด, 
๒๕๔๗. 



๓๑๕ 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

เสรี พงศพิศ. แผนท่ีชีวิต เข็มทิศชุมชน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพพลังปญญา, ๒๕๕๕. 
สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา. สัจจะสะสมทรัพยสะสมทุนทางสังคม. กรุงเทพมหานคร : สถาบัน

ชุมชนทองถ่ินพัฒนา, ๒๕๔๑. 
สํานักพัฒนาทุนและองคกรการเงินชุมชน. แนวทางสงเสริมการจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต. 

กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๖. 
สํานักงานอนุกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเพ่ือเผชิญปญหาวิกฤติ. การเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนเพ่ือเผชิญปญหาวิกฤติ. สํานักบริหารการปกครองทองท่ี : กรมการ
ปกครอง, ๒๕๔๒. 

สานิตย บุญชู . การพัฒนาชุมชน : ชุมชนศึกษาและวางแผนโครงการ. กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๕. 

สิปปนนท เกตุทัต. วิสัยทัศนกวางไกลปฏิบัติไดผลจริง. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมติชน, 
๒๕๕๑. 

สมชาติ กิจบรรยง. ความฉลาดของผูนํา. กรุงเทพมหานคร : เอ็กเปอรเน็ท, ๒๕๔๔. 
สุเทพ  พงศศรีวัฒน. ภาวะผูนํา ทฤษฎีและปฏิบัติ:ศาสตรและศิลปะสูความเปนผูนําท่ีสมบูรณ .พิมพ

ครั้งท่ี ๒. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ๒๕๔๗. 
สัญญา  สัญญาวิวัฒน. การพัฒนาชุมชนแบบจัดการ, กรุงเทพมหานคร : หางจํากัด โอ.เอส.พริ้นติ้ง 

เฮา, ๒๕๔๑. 
ธนากร สังเขป. การพัฒนาท่ีย่ังยืน. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย,๒๕๕๖. 
ธีรยุทธ พ่ึงเทียร. สถิติเบ้ืองตนและการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสูตรไพศาล, ๒๕๔๕. 
หฤทัย ปุตระเศรณี. ภาวะผูนํา.กรุงเทพมหานคร : คูแขง, ๒๕๔๕. 
อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ. ภาพการศึกษากับชุมชน:กรอบแนวคิดและขอเสนอใน

การศึกษาวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๐. 
อุทิศ  จิตเงิน. พุทธปรัชญาเพ่ือพลังชุมชน.พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพัฒนาสี่แยกอิน

โดจีน, ๒๕๔๔. 
อภินันท จันตะนี. ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการช้ันสูง.คณะสังคมศาสตร : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
 (๒) วิทยานิพนธ/รายงานวิจัย: 
กมลทิพย ทองกําแหง และปองสิน วิเศษศิริ. “กลยุทธการพัฒนาภาวะผูนําเชิงจริยธรรมสําหรับ

ผูบริหารโรงเรียนเอกชน”. วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต.คณะครุศาสตร : 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

จิตติมา พงษไพบูลย. “ภาวะผูนําของ พระเทพปริยัติเมธี (สฤษฏิ์ สิริธโร)”. วิทยานิพนธปริญญาพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
,๒๕๕๒. 



๓๑๖ 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
จิรวัฒน พิระสันต และคณะ. “การประเมินผลโครงการการพัฒนาชุมชนรอบอุทยานประวัติศาสตร

สุโขทัยแบบมีสวนรวมโดยใชองคความรูทางดานวัฒนธรรมเพ่ือการทองเท่ียว”. รายงาน
การวิจัย, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ส.ก.ว), ๒๕๕๖. 

จินตวีร เกษมศุข. “การใชหลักการมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือการพัฒนาชุมชนท่ียั่งยืน”. รายงาน
การวิจัย. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), ๒๕๕๖. 

โชติ บดีรัฐ. “การบริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๔ เพ่ือความม่ันคง
แหงพระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ, ๒๕๕๔. 

ชินรัตน  ขุณณรงค. “กิจกรรมตอยอดกับการสรางความเขมแข็งของกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพ่ือพัฒนา
คุณธรรมครบวงจรชีวิต บานหนองน้ําจืด”. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๕. 

ฌาน ตรรกวิจารณ. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ”. วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๐. 

ทัศนีย  เจนวิถีสุข. “ความสามารถดานการสื่อสารของพระพิศาลธรรมพาที (พระพะยอม กัลยาโน)กับ
การระดมพลังการพัฒนาชุมชน”. รายงานการวิจัย.สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว), ๒๕๕๖. 

ฤทัยทรัพย ดอกคํา. “รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลโรงเรียน”. วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎี บัณฑิต .บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ๒๕๕๓. 

ธงชัย สิงอุดม . “การพัฒนาภาวะผูนําของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๘”. 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย,๒๕๕๖. 

ปรัชญา ชุมนาเสียว. “การพัฒนาภาวะผูนําในองคการดวย E.Q.”. วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.
บัณฑิตวิทยาลัย :จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

เพลินใจ พฤกษชาติรัตน. “การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําของผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา”. วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

พระครูวชิรคุณพิพัฒน. “การพัฒนาภาวะผูนําของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๔”.
วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

ไพศาล พรหมสงิหและคณะ. “การศึกษาปจจัยท่ีทําใหเกิดผลสําเร็จในการดําเนินงานกลุมสัจจะสะสม
ทรัพยพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต (วัดปายาง)”. รายงานวิจัยเพ่ือทองถิ่น,สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว, ๒๕๔๖. 

 

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%20%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0


๓๑๗ 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

ภราดร ปรีดาศักดิ์. “บทบาทสหกรณการเกษตรและกลุมออมทรัพยท่ีมีตอตลาดเงินในชนบทไทย 
๒๕๒๙”. รายงานฉบับสมบูรณ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ
ไทย, ๒๕๔๑. 

มาริสา  โกเศยยะโยธิน. “การศึกษาภูมิปญญาพ้ืนบานในการพ่ึงพาตนเองของชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนของประชาชนบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาภาคตะวันออก :ศึกษากรณีกลุมสัจจะ
สะสมทรัพยวัดไผลอม อําเภอเมือง จังหวัดตราด”. รายงานฉบับสมบูรณ. ศูนยฝกและ
พัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสะแกว : กระทรวงศึกษาธกิาร, ๒๕๔๓. 

ลักขณา เติมศิริกุลชัย. “ทุนทางสังคมกับการเคลื่อนไหวสุขภาพ :กรณีศึกษากลุมสัจจะออมทรัพย จ.
ตราด”. วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต.มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๘. 

วิทยา คามุนี. “ทุนทางสังคมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพชุมชน;กรณีศึกษาองคกรออมทรัพยชุมชนใน
จังหวัดลําปางและตาก”. วิทยานิพนธศิลปะศาสตรดุษฎีบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยนเศวร, ๒๕๕๑. 

วรรณา ชื่นวัฒนาและคณะ. “รูปแบบการออมและแนวทางสงเสริมการออมสําหรับประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๔ จังหวัด ยโสธร อุบลราชธานี นครราชสีมาและชยัภูมิ”.
รายงานการวิจัย.  กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๒. 

ยงยุทธ  สอนไม. “การพัฒนาภาวะผูนํานายทหารชั้นประทวนกองพลทหารราบท่ี ๓ กับการลดภาระ
หนี้สินครัวเรือน”. วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, ๒๕๕๐. 

สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ. “การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนําของคณบดี”. วิทยานิพนธ
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

สมจิตร แกวนาค. “การพัฒนาและศึกษาความเปนไปไดของระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ฝกอบรมของกองทัพอากาศ”. วิทยานิพนธดุษฎี บัณ ฑิต .บัณ ฑิตวิทยาลัย  : 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๔๑. 

สมสุข หินวิมาน. “การสังเคราะหองคความรูเรื่องสื่อพิธีกรรมกับการพัฒนาชุมชน”. รายงานการวิจัย, 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), ๒๕๕๖. 

สมบูรณ เจริญจิระตระกูล และคณะ. “องคกรการเงินชุมชนกับการพัฒนาชุมชนแบบองครวม.
โครงการวิจัย องคการการเงินชุมชนกับการพัฒนาชุมชนแบบองครวม”. รายงานวิจัย.
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ส.ก.ว), ๒๕๕๔. 

อรสา เตติวัฒน. “การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในเขต
พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง”. รายงานการวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง.สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (ส.ก.ว),๒๕๕๔.  

 
 

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0


๓๑๘ 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
อัมพร วงศโสภา. “รูปแบบภาวะผูนําเชิงพุทธตามหลักสัปปุริสธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน : 

กรณี ศึกษาความคิดเห็นของประชาชน อําเภอสันป าตอง จังหวัดเชียงใหม”. 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย,๒๕๕๖. 

อุทัย โลวม่ันคง. “การนําเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนําทางจริยธรรมตามแนวพุทธ
ศาสนาของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”.
วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๕๓. 

อภิชญาณัฐโศภา อบสิน. “รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธในการบริหารจัดการองคกรของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต.บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

อภิษฎาข  ศรีเครือดง. “รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําท่ีพึงประสงคตามแนวพุทธ ของผูบริหารสตรีใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๗. 

(๓) เอกสารท่ีไมไดตีพิมพเผยแพร: 
ทวีศักดิ์ นพเกษร. ตนฉบับรางวิกฤติสังคมไทย ๒๕๔๐ กับบทบาทวิทยากรกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือ

จัดเวทีประชาคม (อัดสําเนา),๒๕๔๑. 
ประดิษฐ พรกีรติกุล. ศึกษาพระกิตติคุณมัทธิวบทท่ี ๑๙. กรุงเทพมหานคร : คริสตจักรสะพานเหลือง

(อัดสําเนา),๒๕๕๑. 
พระครูวิบูลสิทธิธรรม.เอกสารประกอบการบรรยายกลุมสัจจะสะสมทรัพยวัดหนองพะยอม ศูนยสาธิต

การตลาดวัดหนองพยอม ม.ป.พ.๒๕๕๘. 
เสรี  ชัดแชม.แบบจําลอง.ม.ป.ท,๒๕๓๘. 
ธร สุนทรายุทธ.หลักการและทฤษฎีทางบริหารการศึกษา.มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร

ม.ป.ป. 
Nothouse,P.G. Leadership: Theory and Practice 4 thed. 
 
(๔) สัมภาษณ 

สัมภาษณ นายเกษม ม่ันสุวรรณ, ประธานกลุมสัจจะสะสมทรัพยวัดหนองพะยอม,๓ กันยายน 
๒๕๕๙. 

สัมภาษณ พระครูอุภัยโกศล, ประธานกลุมสัจจะสะสมทรัพยวัดกลับพวงเหนือ,๓ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ นางสมพร บุตรเพชร, คณะกรรมการฝายเงินกู, ๓ กันยายน ๒๕๕๙.  

สัมภาษณ พระครูวิบูลสิทธิธรรม, เจาคณะอําเภอบางระกํา, ๔ กันยายน ๒๕๕๙. 



๓๑๙ 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 

 

สัมภาษณ พระครูสังฆรักจักกฤช ทสฺสนธมฺโม, เจาคณะตําบลชุมแสงสงครามเขต ๑, ๔ กันยายน 
๒๕๕๙. 

สัมภาษณ จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์,ศ.ดร., ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ นางภิรดา จริยะกลุญาต,ผูอํานวยการสงเสริมกองทุนชุมชนสํานักงานพัฒนาชุมชน, ๑๕ 
กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ นางนงคราญ นอยรุง คณะกรรมการติดตามหนี้สิน, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ พระครูวาปวชิโรภาส, ประธานกลุมสัจจะสะสมทรัพย, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ ไพศาล สุขปญญา ดร., ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทุนและองคการเงิน,๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ สุมิตร แสงจันทร, ผูชวยผูใหญบาน, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ นางสายสวรรค สุทธิพรหม, คณะกรรมการการฝายเงินกูเก็บหุน, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ พระราชธรรมนิเทศ,เจาอาวาสวัดสวนแกว, ๒ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผูอํานวยการสถาบันภาษา, ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ พระครูกิตติวชิรโสภิต, ประธานกลุมสัจจะสะสมทรัพย, ๘ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ นายณัฐพงษ ผิวบาง, นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ, ๕ กันยายน ๒๕๕๙.  

สัมภาษณ บุญทัน ดอกไธสง,ศ.ดร. ผูอํานวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรนานาชาติ, ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๙.  

สัมภาษณ จํานง อดิวัฒนสิทธิ์,ศ.ดร. ผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยพุทธศาสตร, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ นางจําเนียร ทองออน, ประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดทางหลวง, ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙. 

สัมภาษณ นายภิญโญ แกวประเสริฐ,สมาชิกกลุมสัจจะสะสมทรัพย วัดอัมพาพนาราม, ๙ กันยายน 
๒๕๕๙. 

(๕) สนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

สนทนากลุมเฉพาะ พระครูวชิรคุณพิพัฒน (อเนก คุณวุฑฺโฒ),ดร.,รองผูอํานวยการหนวยวิทยบริการ 
จังหวัดกําแพงเพชร, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

สนทนากลุมเฉพาะ พระปลัดอาจิญ อกิญจโน,รองประธานกลุมสัจจะสะสมทรัพย วัดอัมพาพนาราม, 
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

สนทนากลุมเฉพาะ พระครูโกศลวชิรกิจ (มาโนช โกวิโท),ดร., ประธานกลุมสัจจะสะสมทรัพยวัดประดู
ลาย จังหวัดกําแพงเพชร, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๓๒๐ 
 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

สนทนากลุมเฉพาะ พระธารา ชยากโร,ดร., ผูมีสวนเก่ียวของพิษณุโลก, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

สนทนากลุมเฉพาะ ดร.ธนวัฒน นคะจัด, อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร, ๑๓ 
พฤศจกิายน ๒๕๕๙. 

สนทนากลุมเฉพาะ พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปฺโญ), ผศ.ดร.,ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนครสวรรค, 
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

สนทนากลุมเฉพาะ พระเมธีวชิรภูษิต (จําเนียร จิรวํโส),ดร., รองผูอํานวยการหนวยวิทยบริการฝาย
วิชาการ จังหวัดกําแพงเพชร, ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

สนทนากลุมเฉพาะ พระครูประทีปวชิรธรรม(ประทีป วชิรญาโณ),ดร., อาจารยประจําหนวยวิทย
บริการ จังหวัดกําแพงเพชร,๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๙. 

สนทนากลุมเฉพาะ พระปลัดอาจิญ อกิญจโน, รองประธานกลุมสัจจะสะสมทรัพยวัดอัมพาพนาราม, 
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

อาจารย ณัฐสันต นันทวัฒน, อาจารยประจําหนวยวิทยบริการ จังหวัดกําแพงเพชร, ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙. 
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ภาคผนวก ก  

รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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รายนามผูเช่ียวชาญท่ีตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

๑.พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ,์ดร.   ผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

      สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (วังนอย) 

๒.พระปลัดระพิน พุทธิสาโร,ดร.   อาจารยประจําคณะสังคมศาสตร 

      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.พระมหาสุนันท สุนันโท,ดร.   อาจารยประจําคณะสังคมศาสตร 
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ภาคผนวก ข 

รายนามผูทรงคุณวุฒิใหสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 

ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายนามผูทรงคุณวุฒิใหสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 

ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) 



๓๓๒ 
 

๑.ผูเช่ียวชาญดานภาวะผูนํา 
๑. ศาสตราจารย ดร.บุญทัน ดอกไธสงค            ผูอํานวยการหลักสูตร สาขารัฐประศาสนศาส

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร.       ผูอํานวยการสถาบันภาษา 
๓. ศาสตราจารย ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธ      ผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยพุทธศาสตร  
๒.ผูเช่ียวชาญดานพระสงฆนักพัฒนา 
๑. พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลยฺาโณ) เจาอาวาสวัดสวนแกว ตําบลบางเลน อําเภอบาง

ใหญ จังหวัดนนทบุรี 
๒. พระครูอุภัยโกศล (ประเสริฐ กุสโล) ประธานสัจจะสะสมทรัพยวัดกลับพวงเหนือ 

อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
๓. พระครูวาปวชิโรภาส (วิแมน โอภาโส) ประธานกลุมสัจจะสะสมทรัพยวัดมุจจลินทร 

ตํ าบ ล วั ง ไท ร  อํ า เภ อ ค ล อ งข ลุ ง  จั งห วั ด
กําแพงเพชร 

๓.ผูบริหารกลุมสัจจะสะสมทรัพย 
๑. พระครูวิบูลสิทธิธรรม (วิบูล จนฺทธมฺโม) ท่ีปรึกษากลุมสัจจะสะสมทรัพยวัดหนองพะยอม 

ตําบลชุมแสงสงคราม อําเภอบางระกํา  จังหวัด
พิษณุโลก 

๒. นายเกษม ม่ันสุวรรณ ประธานกลุมสัจจะสะสมทรัพยวัดหนองพะยอม 
ตําบลชุมแสงสงคราม อําเภอบางระกํา  จังหวัด
พิษณุโลก 

๓. พระครูกิตติวชิรโสภิต(สมเกียรติ ญาณทีโป) ประธานกลุมสัจจะสะสมทรัพยวัดอัมพาพนาราม 
ตํ าบ ล วั ง ไท ร  อํ า เภ อ ค ล อ งข ลุ ง  จั งห วั ด
กําแพงเพชร 

๔. นางนงคราญ นอยรุง ประธานฝายเงินกู กลุมสัจจะสะสมทรัพยวัด
อัมพาพนาราม ตําบลวังไทร อําเภอคลองขลุง 
จังหวัดกําแพงเพชร 

 
 
๔.ผูเช่ียวชาญดานพัฒนาชุมชน/ปราชญชาวบาน 
๑. นายณัฐพงษ ผิวบาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ จังหวัด

กําแพงเพชร 
๒. ดร.ไพศาล สุขปญญา ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทุนและองคกรการเงิน  

ชุมชน 
๓. นางพีรดา จริยะกุลญาต ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมกองทุนชุมชน 
 ๔. คุณสมจิตต วุฒิสุทธิ์  ประธานสัจจะออมทรัพย ชุมชนศิริชัยพัฒนา 

ตําบลบางเขน อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 



๓๓๓ 
 

๕. นางจําเนียร ทองออน ประธานกองทุนสัจจะออมทรัพย วัดทางหลวง 
ตําบลบางเขน อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

๕.สมาชิกกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
๑. พระครูสังฆรักษจักกฤช ทสฺสนธมฺโม เจาคณะตําบลชุมแสงสมคราม เขต ๑ วัดหนองออ ตําบล

ชุมแสงสงคราม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 
๒. นางสายสวรรค สุทธิพงษ คณะกรรมการฝายติดตามหนี้สิน กลุมสัจจะสะสมทรัพย 

วัดอัมพาพนาราม ตําบลวัง  ไทร อําเภอคลองขลุง 
จังหวัดกําแพงเพชร 

๓. นายสุมิตร แสงจันทร สมาชิกกลุมสัจจะสะสมทรัพย วัดอัมพาพนาราม ตําบลวัง  
ไทร อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 

๔. นายภิญโญ แกวประเสริฐ สมาชิกกลุมสัจจะสะสมทรัพย วัดอัมพาพนาราม ตําบลวัง
ไทร อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 

๕. นางสมพร บุตรเพชร  คณะกรรมการฝายติดตามหนี้สิน วัดหนองพะยอม ตําบล
ชุมแสงสงคราม อําเภอบางระกํา  จังหวัดพิษณุโลก 
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ภาคผนวก ค.  
การวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง  

(Index of item Objective Congruence: IOC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๓ 
 

คาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of item Objective Congruence)  
งานวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย 

เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 
   

ท่ี ทฤษฎีการบริหารจัดการ 
ผูเช่ียวชาญคนที่ รวม 

คา 
IOC 

สรุป 
ผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕    

 ๑.การตัดสินใจ (Decision)         

๑. 
 

คณะกรรมการและสมาชิกรวมกัน
กําหนดวิธีการทํางานและคิดคน
กิจกรรมตางๆ เพ่ือพัฒนากองทุน   

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
นําไป 
ใชได 

๒. 
 

คณะกรรมการและสมาชิกรวมกัน
จัดลําดับความสําคัญของงานตางๆ 
ในกองทุน 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
นําไป
ใชได 

๓. สมาชิกเขารวมอนุ มัติแผนพัฒนา
กอ งทุ น สั จ จ ะออม ท รัพ ย  แล ะ
งบประมาณตาง ๆ 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
นําไป
ใชได 

๔. สมาชิ ก ร วมตรวจสอบการจ าย
สวัสดิการและเงินปนผล 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
นําไป
ใชได 

๕. กองทุนสัจจะออมทรัพยมีโครงสราง
กองทุน และระบุ ตําแหนงงานไว
อยางชัดเจน 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
นําไป
ใชได 

 ๒.การวางแผน (Planning)         

๖. คณะกรรมการและสมาชิกรวมกัน
กําหนดทิศทางและกิจกรรม เพ่ือ
แกไขปญหาและพัฒนากองทุน 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
นําไป
ใชได 

๗. คณะกรรมการและสมาชิกรวมกัน
กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนงาน/กิจกรรมดานตาง ๆ 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
นําไป
ใชได 

๘. คณะกรรมการและสมาชิกรวมกัน
ศึกษาปญ ห าและ อุปสรรคของ
กองทุน 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
นําไป
ใชได 

๙. คณะกรรมการและสมาชิกรวมกัน
วิเคราะหขอมูลเพ่ือวางแผนงานของ
กองทุน 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
นําไป
ใชได 



๒๗๔ 
 

ท่ี ทฤษฎีการบริหารจัดการ 
ผูเช่ียวชาญคนที่ รวม 

คา 
IOC 

สรุป 
ผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕    

๑๐. คณะกรรมการและสมาชิกรวมกันให
ขอมูลขาวสารเปนปจจัยสนับสนุนใน
การวางแผนงานดานตาง ๆ   

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
นําไป
ใชได 

 ๓.การจัดองคการ (Organizing)         

๑๑. คณะกรรมการมีการจัดการกองทุน
ใหสอดคลองกับพันธกิจ 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
นําไป
ใชได 

๑๒. คณ ะกรรมการมีการเสริมสราง
ทัศนคติท่ีดีในการบริหารงานและ
การออม 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
นําไป
ใชได 

๑๓. คณ ะกรรมการส งเสริม ให มี การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหมีทักษะ
ในการบริหารงาน ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

+๑ ๐ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๖๐ 
นําไป
ใชได 

๑๔. คณ ะกรรมการให ขวัญ กํ าลั ง ใจ 
มิตรภาพ และการเสริมแรงจูงใจท่ีดี
แกมวลสมาชิก 

+๑ ๐ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๖๐ 
นําไป
ใชได 

๑๕. คณะกรรมการสรางบรรยากาศท่ี
เปนมิตร มีความม่ันใจในความถูก
ตอง และความม่ันคง 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
นําไป
ใชได 

 ๔.การส่ือสาร (Communicating)         

๑๖. คณะกรรมการมีทักษะการคิดเชิง
ระบบในการทํางาน 

+๑ ๐ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๖๐ 
นําไป
ใชได 

๑๗. คณะกรรมการมีทักษะการใชอารมณ 
(EQ) ท่ีด ี

+๑ ๐ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๖๐ 
นําไป
ใชได 

๑๘. คณะกรรมการมีทักษะในการสื่อสาร
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
นําไป
ใชได 

๑๙. คณะกรรมการมีทักษะการในการ
แกไขปญหางานท่ีด ี

+๑ ๐ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๖๐ 
นําไป
ใชได 

๒๐. คณะกรรมการมีการยอมรับฟงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะของผูอ่ืน 
 
 

+๑ 
 

+๑ 
 

๐ 
 

+๑ 
 

+๑ 
 

๕ 
 

๐.๘๐ 
 

นําไป
ใชได 



๒๗๕ 
 

ท่ี ทฤษฎีการบริหารจัดการ 
ผูเช่ียวชาญคนที่ รวม 

คา 
IOC 

สรุป 
ผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕    

 ๕.การใชอิทธิพลจูงใจ 
(Influencing) 

        

๒๑. คณะกรรมการสรางความแข็งแกรง
ใหกับกองทุนดวยการสรางทีมงานท่ี
มีรัดกุมรอบคอบ 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
นําไป
ใชได 

๒๒. คณะกรรมการมีการจัดสวัสดิการ 
ให กับ เจ าหน า ท่ี  บุ คลากร และ
สมาชิกท่ีมีการทํางาน หรือการออม
ดีเดน เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
นําไป
ใชได 

๒๓. คณ ะกรรมการและสมาชิ กร วม
เสียสละแรงงานหรือวัสดุสิ่งของใน
การทํากิจกรรม/ประชุมของกองทุน 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
นําไป
ใชได 

๒๔. คณะกรรมการมีการมอบอํานาจ
ทางการบริหารใหสอดคลองกับงาน
ท่ีทํา 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
นําไป
ใชได 

๒๕. คณะกรรมการสงเสริมใหบุคลากร
ส าม ารถ ทํ า งาน แท น กั น ได ทุ ก
ตําแหนง 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
นําไป
ใชได 

 ๖.การประสานงาน 
(Coordinating) 

        

๒๖. คณะกรรมการและสมาชิกมีการ
ประสานงานรวมกับกองทุนสัจจะ
ออมทรัพย 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
นําไป
ใชได 

๒๗. คณะกรรมการมีการประสานขอ
คําแนะนําและรับขอเสนอแนะจาก
สมาชิกของกองทุน 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
นําไป
ใชได 

๒๘. คณะกรรมการมีการประสานใหผูท่ี
เป น ภู มิ ป ญ ญ าท อ ง ถ่ิ น เข า ม า
ชวยเหลือกิจกรรมของกองทุน 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
นําไป
ใชได 

๒๙. คณะกรรมการมีการประสานงานกับ
กลุมเครือขายกองทุน  เพ่ือแกไข
ปญหาของสมาชิก 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
นําไป
ใชได 



๒๗๖ 
 

ท่ี ทฤษฎีการบริหารจัดการ 
ผูเช่ียวชาญคนที่ รวม 

คา 
IOC 

สรุป 
ผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕    

๓๐. คณะกรรมการมีการประสานงาน
เพ่ื อสรางความ เข าใจในสมาชิก
กองทุน เพ่ื อให งาน ท่ี รับผิ ดชอบ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
นําไป
ใชได 

 ๗.การประเมินผลงาน 
(Evaluating) 

        

๓๑. คณะกรรมการและสมาชิกรวมกันนํา
ผลจากการบริหารจัดการกองทุน
สั จจะออมท รัพ ย  เ พ่ื อป ระ เมิ น
คุณภาพ 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
นําไป
ใชได 

๓๒. คณ ะกรรมการและสมาชิ กร วม
สรุปผลการบริหารจัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพย พรอมท้ังนําผลสรุป
มาปรับปรุงแกไขใหการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพในทุกดาน 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
นําไป
ใชได 

๓๓. คณะกรรมการกองทุนนําขอมูลท่ีได
จากการประเมินไปวางแผนพัฒนา
งานดานการประชาสัมพันธ  

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
นําไป
ใชได 

๓๔. คณ ะกรรมการมีการตรวจสอบ
ประเมินผลในการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
นําไป
ใชได 

๓๕. คณะกรรมการใชระเบียบ กฎหมาย
เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
กองทุน เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับ
สมาชิก 

+๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๕ ๐.๘๐ 
นําไป
ใชได 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๗ 
 

 

ท่ี ความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 
ผูเช่ียวชาญคนท่ี รว

ม 
คา 
IOC 

สรุป
ผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๑.สงเสริมการขยายตัว 
ของเครือขายชุมชน 

     
   

๑. คณะกรรมการมีการสรางแรงจูงใจ
ใหสวัส ดิการและผลตอบแทนท่ี
ชัดเจน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๒. คณะกรรมการแนะนําวิธีแกปญหา
โดยการสรางศักยภาพของชุมชน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๓. คณะกรรมการมีการกระตุนการ
ประกอบอาชีพใหแกสมาชิกองทุนใน
ชุมชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๔. คณะกรรมการแนะนําใหชาวบาน
รูจักการออมทรัพย ขยันหม่ันเพียร 
และขวนขวายในการประกอบสัมมา
อาชีพ  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๕. คณะกรรมการมีการกระตุนและชวย
ตัดสินใจในการแกไขปญหาตาง ๆ 
ภายในชุมชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

 ๒.สงเสริมศูนยวิชาการแบบ
เบ็ดเสร็จ 

     
   

๖. คณะกรรมการจัด ทําฐานขอมูล
สม าชิ ก ให ถู ก ต อ งสมบู รณ เป น
ปจจุบัน เพ่ือการวิเคราะหงานของ
กลุมสัจจะออมทรัพย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๗. คณะกรรมการสนับสนุนใหชาวบาน
มีจิตใจรวมรักสามัคคี ชวยเหลือ
อนุเคราะหกันในชุมชน  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๘. คณะกรรมการใหคําแนะนําสงเสริม
กลุมองคกรเพ่ือสรางฐานเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๙. คณะกรรมการไดแนะนําสงเสริมให
วั ด เป น แ ห ล ง ศู น ย ส า ธิ ต  ด า น
การตลาดแกชาวบาน  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 



๒๗๘ 
 

ท่ี ความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 
ผูเช่ียวชาญคนท่ี รว

ม 
คา 
IOC 

สรุป
ผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑๐. คณะกรรมการมีความเต็มใจใหความ
ชวยเหลือผูรับบริการในการติดตอ
ประสานงานเก่ียวกับกองทุนสัจจะ
ออมทรัพย  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

 ๓.สงเสริมส่ือเพ่ือสังคม 
และเช่ือมตอเครือขายเพ่ือการคา

ขาย 

     
   

๑๑. คณะกรรมการจัดบริการขาวสาร สิ่ง
ตีพิมพ ปายประกาศท่ีเปนประโยชน 
ประชาสัมพันธใหแกชาวบาน    

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๑๒. คณะกรรมการสงเสริมใหมี ท่ีอาน
หนังสือในวัดหรือตั้งศูนยการเรียนรู
เปนแหลงวิทยาการเรียนรูแกผูสนใจ
ในชุมชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๑๓. คณะกรรมการเผยแผความรู ให
ชาวบานไดรูคิดและหาความเปนจริง
กลุมสัจจะออมทรัพย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๑๔. คณะกรรมการจัดอบรบแลกเปลี่ยน
การเรียนรูรวมกับชาวบานดานองค
ความรู แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๑๕. คณะกรรมการใหการสนับสนุนการ
เรียนรูเก่ียวกับโครงการ และอาชีพ
แกชาวชุมชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

 ๔.ปรับวิธีการงบประมาณ 
และตั้งกองทุนเพ่ือชุมชน 

     
   

๑๖. คณะกรรมการดําเนินงานใหมีความ
คุมคาเชิงเศรษฐกิจและสังคม  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๑๗. คณะกรรมการมีระบบงบประมาณท่ี
มีความพรอมสามารถดําเนินการได
อยางมีประสิทธิภาพ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๑๘. คณะกรรมการมีนโยบายการกําหนด
งบประมาณ อุปกรณ คนการจัดการ
ท่ีจะปฏิบัติ สําหรับโครงการระยะ
สัน้ระยะปานกลางและระยะยาว  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 



๒๗๙ 
 

ท่ี ความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 
ผูเช่ียวชาญคนท่ี รว

ม 
คา 
IOC 

สรุป
ผล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑๙. คณะกรรมการมีการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการ
ดําเนินการกองทุนสัจจะออมทรัพย
อยางตอเนื่อง  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๒๐. คณะกรรมการมีการจัดสรรกําไร
สรางความพึงพอใจใหแกสมาชิก 
 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

 ๕.การวิจัยและประเมินผล         

๒๑. คณะกรรมการมีการควบคุมและ
ประเมินผลการทํางาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๒๒. คณะกรรมการกําหนดความ
เชื่อมโยงระหวางกลยุทธระดับ
แผนงาน วัตถุประสงค และตัวชี้วัด
ความสําเร็จอยางชัดเจน  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๒๓. คณะกรรมการมีการทบทวน 
ปรับปรุง การบริหารงานกองทุน
สัจจะออมทรัพยใหสอดคลองกับ
สภาพปจจุบัน  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๒๔. คณะกรรมการมีการรายงานผลการ
รับฝากเงินของกองทุนสัจจะออม
ทรัพยตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ทุกๆ เดือน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๒๕. คณะกรรมการและเจาหนาท่ีปฏิบัติ
ตามระเบียบในการบริหารบุคคล 
เชน มีเกณฑประเมินผลงานเพ่ือ
วัดผลการทํางานของเจาหนาท่ี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

 
 
 
 
 
 
 



๒๘๐ 
 

ท่ี 
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ 
คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชน

ปจจุบัน 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี 
รวม 

คา 
IOC 

สรุป
ผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ๑.อุฎฐานสัมปทา ขยันหม่ันเพียร         

๑. คณะกรรมการและสมาชิกมีความ
ขยันหม่ันเพียรในการดําเนินงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๒. คณะกรรมการมีการแสวงหาความรู
ใหมๆ  อยูตลอดเวลา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๓. คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอ
ภาระหนาท่ีท่ีไดรับหมอบหมาย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๔. ค ณ ะก รรม ก าร ทํ า งาน อย า ง มี
เป า ห ม า ย  แ ล ะ ตั้ ง ใ จ ทํ า สุ ด
ความสามารถของตน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๕. คณะกรรมการสงเสริมใหสมาชิกลง
มือออม มากกวาการใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ดลบันดาลให 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

 ๒.อารักขสัมปทา  
คุมครองรักษาทรัพย 

     
   

๖. คณะกรรมการรูจักวิธีบริหารจัดการ
ทรัพยสินเงินทองท่ีเขามาภายใน
กองทุน  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๗. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร มี ก า ร บ ริ ห า ร
คาใชจายอยางมีเหตุมีผล 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๘. คณะกรรมการสงเสริมใหสมาชิก
รูจักเก็บเล็กผสมนอยใหมากข้ึน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๙. คณะกรรมการรักษาภาระหนาท่ีการ
งานมิใหเสื่อมเสีย ประพฤติตนเปน
แบบอยางท่ีดี มีความซ้ือสัตยสุจริต 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๑๐. คณะกรรมการมีการควบคุม บริหาร
การเงินใหมีความม่ันคงปลอดภัย 
ป ร า ศ จ า ก ช อ ง ใน ก า ร ทุ จ ริ ต
คอรรัปชั่น 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

 ๓.กัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร         

๑๑. คณะกรรมการสงเสริมใหสมาชิก
เลือกคบคนดีมีศีลธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 



๒๘๑ 
 

ท่ี 
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ 
คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชน

ปจจุบัน 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี 
รวม 

คา 
IOC 

สรุป
ผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑๒. คณะกรรมการมีการรวมทุกข รวม
สุข รวมแกไขปญหากับมวลสมาชิก   

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๑๓. คณะกรรมการยกยองคนท่ีควรยอก
ยอง สรรเสริญคนท่ีควรสรรเสริญ 
แล ะส ง เส ริ ม ค น ท่ี เป น ป ราช ญ
ชาวบานเพ่ือเปนแบบอยางท่ีด ี

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๑๔. คณะกรรมการสงเสริมใหสมาชิกคบ
กับ กัลยาณ มิตร ท่ี ไม ชั กชวน ไป
ในทางท่ีเสื่อมเสีย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๑๕. คณะกรรมการแนะนําพร่ําสอน
ตักเตือนมวลสมาชิกไมใหทําความ
ชั่ว ทําแตความด ี

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

 ๔.สมชีวิตา เล้ียงชีวิตแตพอด ี         

๑๖. คณะกรรมการสงเสริมใหสมาชิกใช
ท รัพ ย ให เป นป ระโยชน ใน การ
ดํารงชีวิตอยางถูกตอง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๑๗. คณะกรรมการสงเสริมการควบคุม
การใช จ าย ให เป น ไปพอเหมาะ
พอเพียง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๑๘. คณะกรรมการสงเสริมใหสมาชิกมี
ความสุขตามกําลังทรัพยท่ีหามาได 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๑๙. คณะกรรมการสนับสนุนการทํางาน
เลี้ยงชีพโดยความชอบธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๒๐. คณะกรรมการสงเสริมการเก็บออม
รักษาทรัพยไวเพ่ือประโยชนในกาล
ภายหนา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

 
 
 
 
 
 
 



๒๘๒ 
 

 

ท่ี 
หลักฆราวาสธรรม ๔  

คือ ธรรมสําหรับฆราวาส 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี 
รวม 

คา 
IOC 

สรุป
ผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕    

 ๑.สัจจะ มีความจริงใจ         

๑. คณะกรรมการปฏิบัติงานดวยความ
ซ่ื อสั ต ย สุ จ ริ ต  มี ค วาม โป ร ง ใส 
สามารถตรวจสอบได 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๒. คณ ะกรรม การ มี ค วาม ซ่ื อต รง 
ซ่ือสัตยตอสมาชิกกองทุน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๓. คณะกรรมการมีความจริงใจท่ีจะ
ช ว ย เห ลื อ ส ม าชิ ก ก อ ง ทุ น เต็ ม
ศักยภาพของตน  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๔. คณะกรรมการใหขอมูลขาวสาร
เก่ี ยว กับกองทุน ท่ี เป น จริ ง เป น
ประโยชนตอสมาชิก 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๕. คณะกรรมการบริการสมาชิกดวย
ความเสมอภาคไมเลือกปฏิบัต ิ

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

 ๒.ทมะ ฝกฝน         

๖. คณะกรรมการปฏิบัติงานอยางมีสติ 
ไมใชอารมณในการแกไขปญหา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๗. คณะกรรมการมีการประชุมสัมมนา 
ในเรื่องการออมทรัพยเปนประจํา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๘. คณะกรรมการปฏิบัติตอสมาชิกดวย
ความเปนกัลยาณมิตร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๙. คณะกรรมการสงเสริมการใชชีวิต
ความเปนอยูอยางพอเพียง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๑๐. คณะกรรมการสงเสริมให มีความ
เสียสละตอสวนรวม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

 ๓.ขันติ มีความอดทน         

๑๑. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร มุ ง ม่ั น ใน ก า ร
ปฏิบัติงานอยางสุดความสามารถ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๑๒. คณ ะกรรม การ ทํ างาน ท่ี ได รั บ
ม อ บ ห ม าย ให สํ า เร็ จ  แ ม จ ะ มี
อุปสรรค 
 

+๑ 
 

+๑ 
 

+๑ 
 

+๑ 
 

+๑ 
 

๕ 
 

๑.๐๐ 
 

นําไป
ใชได 
 



๒๘๓ 
 

ท่ี 
หลักฆราวาสธรรม ๔  

คือ ธรรมสําหรับฆราวาส 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี 
รวม 

คา 
IOC 

สรุป
ผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕    

๑๓. คณะกรรมการยึดม่ันในนโยบายของ
กลุมสัจจะออมทรัพยอยางแนวแน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๑๔. คณะกรรมการมีความอดทนอดกลั้น
ไมประพฤติตนเสื่อมเสีย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๑๕. คณะกรรมการมีความพยายามแกไข
ปญหาดวยความอดทน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

 ๔.จาคะ มีความเสียสละ         

๑๖. คณะกรรมการมีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ
ตอสมาชิกกลุมสัจจะออมทรัพยใน
ชุมชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๑๗. คณะกรรมการบําเพ็ญประโยชนตอ
ชุมชนอยางสมํ่าเสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๑๘. คณะกรรมการเพียรพยายามสราง
ความสมานฉันทใหแกคนในชุมชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๑๙. คณะกรรมการชวยเหลือเก้ือกูล
เพ่ือนรวมงานอยางเต็มใจ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

๒๐. คณะกรรมการพรอมอุทิศตน เพ่ือ
ประโยชนเก้ือกูลและความสุขของ
สวนรวม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ 
นําไป
ใชได 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมลู 

เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงของของแบบสอบถาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



๒๘๕ 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ. 
ตารางแสดงความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๗ 
 

ดุษฎีนิพนธ เร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย 
เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 

 

 

คาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha เทากับ .๙๕๕   N of Items เทากับ 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 
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 

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 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 
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 



๒๘๙ 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
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 
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 



๒๙๐ 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
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 
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 



๒๙๑ 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
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 
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. 
หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย  
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ภาคผนวก ช. 
แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ  
และแบบสนทนากลุมเฉพาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  
เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย  

เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 
______________________________ 

 

คําช้ีแจง: 
 แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพ่ือประกอบการวิจัย เรื่อง "ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการ
กองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง" หลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน ๖ ตอน 
 ตอนท่ี  ๑ ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี  ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับทฤษฎกีารบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง   

ตอนท่ี ๓  แบบสอบถามเก่ียวกับความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 
ตอนท่ี ๔   แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ คือ 

ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนปจจุบัน  
ตอนท่ี ๕  แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรม

สําหรับฆราวาส  
ตอนท่ี ๖  แบบสอบถามเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และรูปแบบการบริหารจัดการกองทุน

สัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง  
   

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ซ่ึงผลจากขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม
ในครั้งนี้ จะใชในการคนควาวิจัยตามหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หวังไดโดยม่ันใจวา จะไดรับความเมตตาอนุเคราะหจาก
ทาน ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เปนอยางดี คําตอบของทานผูวิจัยจะรักษาไวเปนความลับ และ
จะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของทาน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

 
 

 

พระมหานิพนธ วีรพโล (ทบแกว) 
                                              นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
      บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๓๐๐ 
 

ตอนท่ี ๑ ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ความเก่ียวของกับกองทุนสัจจะออมทรัพย รายไดตอเดือน และระยะเวลาของการเปนสมาชิก ซ่ึงเปน
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 

 คําช้ีแจง : โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง  หนาขอความท่ีแสดงสถานภาพของทาน
ตามท่ีเปนจริง 

๑. เพศ 
   ชาย   หญิง 
    

 ๒.  อายุ 
    ต่ํากวา ๒๐ ป   ๒๐ - ๓๐ ป  
    ๓๑ – ๔๐ ป   ๔๑ – ๕๐ ป 
    ๕๑ ป ข้ึนไป  
 

๓. ระดับการศึกษา 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
   ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท 

    ระดับปริญญาเอก      
 

 ๔.  ความเก่ียวของกับกองทุนสจัจะออมทรัพย 
    ผูบริหาร   พนักงาน 
     สมาชิกกองทุน   อ่ืนๆ โปรดระบุ............................   
 

๕.  รายไดตอเดือน 
  ๕,๐๐๐–๑๐,๐๐๐ บาท     ๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท               ๓๐,๐๐๑ บาท ข้ึนไป 

  
 ๖.  ระยะเวลาของการเปนสมาชิก 
    ๑ – ๕ ป   ๖ – ๑๐ ป  
    ๑๑ – ๑๕ ป   ๑๖ – ๒๐ ป 
    ๒๑ ป ข้ึนไป 
 
 



๓๐๑ 
 

ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวดัระยอง  
 

คําช้ีแจง : โปรดทําเครื่องหมายลงในชอง  แสดงระดับความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับปจจัยการบริหาร
จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย ท่ีตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุดเพียงระดับเดียว 

๕  หมายถึง   มีการบริหารจัดการ อยูในระดับ มากท่ีสุด   
๔    หมายถึง    มีการบริหารจัดการ อยูในระดับ มาก 
๓    หมายถึง   มีการบริหารจัดการ อยูในระดับ ปานกลาง 
๒    หมายถึง    มีการบริหารจัดการ อยูในระดับ นอย 
๑  หมายถึง   มีการบริหารจัดการ อยูในระดับ นอยท่ีสุด 

 

ขอ 
ทฤษฎีการบริหารจัดการ 

 

ระดับการบริหารจัดการ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๑.การตัดสินใจ (Decision)    

 ๑. 
 

คณะกรรมการและสมาชิกรวมกันตัดสินใจกําหนดวิธีการ
ทํางานและคิดคนกิจกรรมตางๆ เพ่ือกอตั้งกองทุน   

     

๒. 
 

คณะกรรมการและสมาชิกรวมกันจัดลําดับความสําคัญ 
ของงานตางๆ ในกองทุน 

     

๓. สมาชิกเขารวมอนุมัติแผนพัฒนากองทุนสจัจะออมทรัพย  
และงบประมาณตาง ๆ 

     

๔. สมาชิกรวมตรวจสอบการจายสวัสดิการและเงินปนผล      
๕. กองทุนสัจจะออมทรัพยมีโครงสรางกองทุน และระบุตําแหนง

งานไวอยางชัดเจน 
     

   ๒.การวางแผน (Planning)  
๖. คณะกรรมการและสมาชิกรวมกันกําหนดทิศทางและกิจกรรม 

เพ่ือแกไขปญหาและพัฒนากองทุน 
     

๗. คณะกรรมการและสมาชิกรวมกันกําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนงาน/กิจกรรมดานตาง ๆ 

     

๘. คณะกรรมการและสมาชิกรวมกันศึกษาปญหาและอุปสรรค
ของกองทุน 

     

๙. คณะกรรมการและสมาชิกรวมกันวิเคราะหขอมูลเพ่ือวางแผน
งานของกองทุน 

     

๑๐. คณะกรรมการและสมาชิกรวมกันใหขอมูลขาวสารเปนปจจัย
สนับสนุนในการวางแผนงานดานตาง ๆ   

     



๓๐๒ 
 

ขอ 
ทฤษฎีการบริหารจัดการ 

 

ระดับการบริหารจัดการ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 
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ย 

นอ
ยที่

สุด
 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
   ๓.การจัดองคการ (Organizing)      

๑๑. คณะกรรมการมีการจัดการกองทุนใหสอดคลองกับพันธกิจ      
๑๒. คณะกรรมการมีการเสริมสรางทัศนคติท่ีดีในการบริหารงาน

และการออม 
     

๑๓. คณะกรรมการสงเสริมใหมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ใหมี
ทักษะในการบริหารงาน ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

     

๑๔. คณะกรรมการใหขวัญกําลังใจ มิตรภาพ และการเสริมแรงจูงใจ
ท่ีดีแกมวลสมาชิก 

     

๑๕. คณะกรรมการสรางบรรยากาศท่ีเปนมิตร มีความม่ันใจใน
ความถูกตอง และความม่ันคง 

     

 ๔.การส่ือสาร (Communicating)      
๑๖. คณะกรรมการมีทักษะการคิดเชิงระบบในการทํางาน      
๑๗. คณะกรรมการมีทักษะการใชอารมณ (EQ) ท่ีด ี      
๑๘. คณะกรรมการมีทักษะในการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ      
๑๙. คณะกรรมการมีทักษะการในการแกไขปญหางานท่ีด ี      
๒๐. คณะกรรมการมีการยอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ของผูอ่ืน 
     

 ๕.การใชอิทธิพลจูงใจ (Influencing)      
๒๑. คณะกรรมการสรางความแข็งแกรงใหกับกองทุนดวยการสราง

ทีมงานท่ีมีรัดกุมรอบคอบ 
     

๒๒. คณะกรรมการมีการจัดสวัสดิการ ใหกับเจาหนาท่ี บุคลากร 
และสมาชิกท่ีมีการทํางาน หรือการออมดีเดน เพ่ือเปนขวัญ
และกําลังใจ 

     

๒๓. คณะกรรมการและสมาชิกรวมเสียสละแรงงานหรือวัสดุสิ่งของ
ในการทํากิจกรรม/ประชุมของกองทุน 

     

๒๔. คณะกรรมการมีการมอบอํานาจทางการบริหารใหสอดคลอง
กับงานท่ีทํา 

     

๒๕. คณะกรรมการสงเสริมใหบุคลากรสามารถทํางานแทนกันไดทุก
ตําแหนง 
 

     



๓๐๓ 
 

ขอ 
ทฤษฎีการบริหารจัดการ 

 

ระดับการบริหารจัดการ 

มา
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สุด
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ย 

นอ
ยที่

สุด
 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๖.การประสานงาน (Coordinating)      

๒๖. คณะกรรมการและสมาชิกมีการประสานงานรวมกับกองทุน
สัจจะออมทรัพย 

     

๒๗. คณะกรรมการมีการประสานขอคําแนะนําและรับ
ขอเสนอแนะจากสมาชิกของกองทุน 

     

๒๘. คณะกรรมการมีการประสานใหผูท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินเขามา
ชวยเหลือกิจกรรมของกองทุน 

     

๒๙. คณะกรรมการมีการประสานงานกับกลุมเครือขายกองทุน  
เพ่ือแกไขปญหาของสมาชิก 

     

๓๐. คณะกรรมการมีการประสานงานเพ่ือสรางความเขาใจใน
สมาชิ กกองทุน เพ่ื อ ให งาน ท่ี รับผิ ดชอบ เป น ไปอย าง มี
ประสิทธิภาพ 

     

 ๗.การประเมินผลงาน (Evaluating)      
๓๑. คณะกรรมการและสมาชิกรวมกันนําผลจากการบริหารจัดการ

กองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือประเมินคุณภาพ 
     

๓๒. คณะกรรมการและสมาชิกรวมสรุปผลการบริหารจัดการ
กองทุนสัจจะออมทรัพย พรอมท้ังนําผลสรุปมาปรับปรุงแกไข
ใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพในทุกดาน 

     

๓๓. คณะกรรมการกองทุนนําขอมูลท่ีไดจากการประเมินไปวางแผน
พัฒนางานดานการประชาสัมพันธ  

     

๓๔. คณะกรรมการมีการตรวจสอบประเมินผลในการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน 

     

๓๕. คณะกรรมการใชระเบียบ กฎหมายเปนเครื่องมือในการบริหาร
จัดการกองทุน เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับสมาชิก 

     

 
 
 
 
 
 



๓๐๔ 
 

ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามเก่ียวกับความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  
 

คําช้ีแจง : โปรดทําเครื่องหมายลงในชอง  แสดงระดับความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับความเขมแข็งของ
ชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน ท่ีตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุดเพียงระดับเดียว 

๕  หมายถึง   มีระดับความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน อยูในระดับ มากท่ีสุด   
๔    หมายถึง    มีระดับความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน อยูในระดับ มาก 
๓    หมายถึง   มีระดับความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน อยูในระดับ ปานกลาง 
๒    หมายถึง    มีระดับความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน อยูในระดับ นอย 
๑  หมายถึง   มีระดับความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน อยูในระดับ นอยท่ีสุด 

 

ขอ ความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  

ระดับการความเขมแข็ง 
ของเศรษฐกิจชุมชน  

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๑.สงเสริมการขยายตัวของเครือขายชุมชน  

๑. คณะกรรมการมีการสรางแรงจูงใจ ใหสวัสดิการและ
ผลตอบแทนท่ีชัดเจน 

     

๒. คณะกรรมการแนะนําวิธีแกปญหาโดยการสรางศักยภาพของ
ชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

     

๓. คณะกรรมการมีการกระตุนการประกอบอาชีพใหแกสมาชิกอง
ทุนในชุมชน 

     

๔. คณ ะกรรมการแนะนํ าให ชาวบ านรู จั กการออมทรัพย 
ขยันหม่ันเพียร และขวนขวายในการประกอบสัมมาอาชีพ  

     

๕. คณะกรรมการมีการกระตุนและชวยตัดสินใจในการแกไข
ปญหาตาง ๆ ภายในชุมชน 

     

 ๒.สงเสริมศูนยวิชาการแบบเบ็ดเสร็จ      
๖. คณะกรรมการจัดทําฐานขอมูลสมาชิกใหถูกตองสมบูรณเปน

ปจจุบัน เพ่ือการวิเคราะหงานของกลุมสัจจะออมทรัพย 
     

๗. คณะกรรมการสนับสนุนใหชาวบานมีจิตใจรวมรักสามัคคี 
ชวยเหลืออนุเคราะหกันในชุมชน  

     

๘. คณะกรรมการให คําแนะนําสงเสริมกลุมองคกรเพ่ือสราง
ฐานเศรษฐกิจแบบพอเพียง  

     

๙. คณะกรรมการไดแนะนําสงเสริมใหวัดเปนแหลงศูนยสาธิต 
ดานการตลาดแกชาวบาน  

     



๓๐๕ 
 

ขอ ความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  

ระดับการความเขมแข็ง 
ของเศรษฐกิจชุมชน  
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๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑๐. คณะกรรมการมีความเต็มใจใหความชวยเหลือผูรับบริการใน

การติดตอประสานงานเก่ียวกับกองทุนสัจจะออมทรัพย  
     

 ๓.สงเสริมส่ือเพ่ือสังคมและเช่ือมตอเครือขายเพ่ือการคาขาย      
๑๑. คณะกรรมการจัดบริการขาวสาร สิ่งตีพิมพ ปายประกาศท่ีเปน

ประโยชน ประชาสัมพันธใหแกชาวบาน  
     

๑๒. คณะกรรมการสงเสริมใหมีท่ีอานหนังสือในวัดหรือตั้งศูนยการ
เรียนรูเปนแหลงวิทยาการเรียนรูแกผูสนใจในชุมชน 

     

๑๓. คณะกรรมการเผยแผความรูใหชาวบานไดรูคิดและหาความ
เปนจริงกลุมสัจจะออมทรัพย  

     

๑๔. คณะกรรมการจัดอบรบแลกเปลี่ยนการเรียนรูรวมกับชาวบาน
ดานองคความรู แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

     

๑๕. คณะกรรมการใหการสนับสนุนการเรียนรูเก่ียวกับโครงการ 
และอาชีพแกชาวชุมชน 

     

 ๔.ปรับวิธีการงบประมาณและตั้งกองทุนเพ่ือชุมชน      
๑๖. คณะกรรมการดําเนินงานใหมีความคุมคาเชิงเศรษฐกิจและ

สังคม  
     

๑๗. คณะกรรมการมีระบบงบประมาณท่ีมีความพรอมสามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

๑๘. คณะกรรมการมีนโยบายการกําหนดงบประมาณ อุปกรณ คน  
การจัดการท่ีจะปฏิบัติ สําหรับโครงการระยะสั้น ระยะปาน
กลาง และระยะยาว  

     

๑๙. คณะกรรมการมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การดําเนินการกองทุนสัจจะออมทรัพยอยางตอเนื่อง  

     

๒๐. คณะกรรมการมีการจัดสรรกําไรสรางความพึงพอใจใหแก
สมาชิก 

     

 ๕.การวิจัยและประเมินผล      
๒๑. คณะกรรมการมีการควบคุมและประเมินผลการทํางาน      
๒๒. คณะกรรมการกําหนดความเชื่อมโยงระหวางกลยุทธระดับ

แผนงาน วัตถุประสงค และตัวชี้วัดความสําเร็จอยางชัดเจน  
     



๓๐๖ 
 

ขอ ความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  

ระดับการความเขมแข็ง 
ของเศรษฐกิจชุมชน  

มา
กที่

สุด
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ยที่

สุด
 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๒๓. คณะกรรมการมีการทบทวน ปรับปรุง การบริหารงานกองทุน

สัจจะออมทรัพยใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน  
     

๒๔. คณะกรรมการมีการรายงานผลการรับฝากเงินของกองทุน
สัจจะออมทรัพยตอท่ีประชุมคณะกรรมการทุกๆ เดือน 

     

๒๕. คณะกรรมการและเจาหนาท่ีปฏิบัติตามระเบียบในการบริหาร
บุคคล เชน มีเกณฑประเมินผลงานเพ่ือวัดผลการทํางานของ
เจาหนาท่ี 

     

 

ตอนท่ี ๔ แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ คือ ธรรมท่ี
เปนไปเพ่ือประโยชนปจจุบัน  

คําช้ีแจง: โปรดทําเครื่องหมายลงในชอง  แสดงระดับความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับหลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน ๔ คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนปจจุบัน ท่ีตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุดเพียงระดับเดียว 
 

ขอ 

 

หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ 
คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนปจจุบัน 

ระดับการบริหารจัดการ 

มา
กที่

สุด
 

มา
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ปา
นก

ลา
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นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๑.อุฎฐานสัมปทา ขยันหม่ันเพียร      

๑. คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนมีความขยันหม่ันเพียรในการ
ดําเนินงาน 

     

๒. คณะกรรมการมีการแสวงหาความรูใหม ๆ อยูตลอดเวลา      
๓. คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอภาระหนาท่ีท่ีไดรับหมอบ

หมาย 
     

๔. คณะกรรมการทํางานอยางมี เป าหมาย และตั้ งใจทําสุด
ความสามารถของตน 

     

๕. คณะกรรมการสงเสริมใหสมาชิกลงมือออม มากกวาการใหสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให 

     



๓๐๗ 
 

 ๒.อารักขสัมปทา คุมครองรักษาทรัพย      
๖. คณะกรรมการรูจักวิธีบริหารจัดการทรัพยสินเงินทองท่ีเขามา

ภายในกองทุน  
     

๗. คณะกรรมการมีการบริหารคาใชจายอยางมีเหตุมีผล      
๘. คณะกรรมการสงเสริมใหสมาชิกรูจักเก็บเล็กผสมนอยให    

มากข้ึน 
     

๙. คณะกรรมการรักษาภาระหนาท่ีการงานมิให เสื่ อม เสีย 
ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีความซ้ือสัตยสุจริต 

     

๑๐. คณะกรรมการมีการควบคุม บริหารการเงินใหมีความม่ันคง 
ปลอดภัย ปราศจากชองในการทุจริตคอรรัปชั่น 

     

 ๓.กัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร      
๑๑. คณะกรรมการสงเสริมใหสมาชิกเลือกคบคนดีมีศีลธรรม      
๑๒. คณะกรรมการมีการรวมทุกข รวมสุข รวมแกไขปญหากับมวล

สมาชิก   
     

๑๓. คณะกรรมการยกยองคนท่ีควรยอกยอง สรรเสริญคนท่ีควร
สรรเสริญ และสงเสริมคนท่ีเปนปราชญชาวบานเพ่ือเปน
แบบอยางท่ีด ี

     

๑๔. คณะกรรมการสงเสริมใหสมาชิกคบกับกัลยาณมิตรท่ีไมชักชวน
ไปในทางท่ีเสื่อมเสีย 

     

๑๕. คณะกรรมการแนะนําพร่ําสอนตักเตือนมวลสมาชิกไมใหทํา
ความชั่ว ทําแตความด ี

     

 ๔.สมชีวิตา เล้ียงชีวิตแตพอด ี      
๑๖. คณะกรรมการสงเสริมใหสมาชิกใชทรัพยใหเปนประโยชนใน

การดํารงชีวิตอยางถูกตอง 
     

๑๗. คณะกรรมการสงเสริมการควบคุมการใชจ ายให เปนไป
พอเหมาะพอเพียง 

     

๑๘. คณะกรรมการสงเสริมใหสมาชิกมีความสุขตามกําลังทรัพยท่ีหา
มาได 

     

๑๙. คณะกรรมการสนับสนุนการทํางานเลี้ยงชีพโดยความชอบธรรม      
๒๐. คณะกรรมการสงเสริมการเก็บออมรักษาทรัพยไวเพ่ือประโยชน

ในกาลภายหนา 
     

 

 
 
 
 



๓๐๘ 
 

ตอนท่ี ๕ แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการตามหลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมสําหรับฆราวาส  
 
คําช้ีแจง : โปรดทําเครื่องหมายลงในชอง  แสดงระดับความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับหลักฆราวาส
ธรรม ๔ คือ ธรรมสําหรับฆราวาส ท่ีตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุดเพียงระดับเดียว 
 

ขอ 

 

หลักฆราวาสธรรม ๔  
คือ ธรรมสําหรับฆราวาส 

ระดับการบริหารจัดการ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๑.สัจจะ มีความจริงใจ      

๑. คณะกรรมการปฏิบัติงานดวยความโปรงใสสามารถตรวจ    
สอบได 

     

๒. คณะกรรมการมีความซ่ือตรง ซ่ือสัตยตอสมาชิกกองทุน      
๓. คณะกรรมการมีความจริงใจท่ีจะชวยเหลือสมาชิกกองทุนเต็ม

ศักยภาพของตน  
     

๔. คณะกรรมการใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับกองทุนท่ีเปนจริงเปน
ประโยชนตอสมาชิก 

     

๕. คณะกรรมการบริการสมาชิกดวยความเสมอภาคไมเลือกปฏบิัต ิ      
 ๒.ทมะ ฝกฝน       

๖. คณะกรรมการปฏิบัติงานอยางมีสติ ไมใชอารมณในการแกไข
ปญหา 

     

๗. คณะกรรมการมีการประชุมสัมมนา ในเรื่องการออมทรัพยเปน
ประจาํ 

     

๘. คณะกรรมการปฏิบัติตอสมาชิกดวยความเปนกัลยาณมิตร      
๙. คณะกรรมการสงเสริมการใชชีวิตความเปนอยูอยางพอเพียง      

๑๐. คณะกรรมการสงเสริมใหมีความเสียสละตอสวนรวม      
 ๓.ขันติ มีความอดทน      

๑๑. คณะกรรมการมุงม่ันในการปฏิบัติงานอยางสุดความสามารถ      
๑๒. คณะกรรมการทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จ แมจะมี

อุปสรรค 
     

๑๓. คณะกรรมการยึดม่ันในนโยบายของกลุมสัจจะออมทรัพยอยาง
แนวแน 

     

๑๔. คณะกรรมการมีความอดทนอดกลั้นไมประพฤติตนเสื่อมเสีย      
๑๕. คณะกรรมการมีความพยายามแกไขปญหาดวยความอดทน      



๓๐๙ 
 

 ๔.จาคะ มีความเสียสละ      
๑๖. คณะกรรมการมีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผตอสมาชิกกลุมสัจจะออม

ทรัพยในชุมชน 
     

๑๗. คณะกรรมการบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนอยางสมํ่าเสมอ      
๑๘. คณะกรรมการเพียรพยายามสรางความสมานฉันทใหแกคนใน

ชุมชน 
     

๑๙. คณะกรรมการชวยเหลือเก้ือกูลเพ่ือนรวมงานอยางเต็มใจ      
๒๐. คณะกรรมการพรอมอุทิศตน เพ่ือประโยชนเก้ือกูลและความสุข

ของสวนรวม 
     

 

ตอนท่ี ๖ แบบสอบถามเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ซ่ึงเปนแบบสอบถามปลายเปด 
(Open-ended Questionnaire)   
 

๑. การบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 

ปญหา อุปสรรค...................……………………….......……………………………………………………..………………… 
……….......................................……………………………………………………………………………………………………
……………………….......................................……………………………………………………………………………………
……….......................................……………………………………………………………………………………………………
……………………….......................................…………………………………………………………………………………… 
ขอเสนอแนะ..........................…………………………..……………………………………………………..………………… 
……….......................................……………………………………………………………………………………………………
……………………….......................................……………………………………………………………………………………
……….......................................……………………………………………………………………………………………………
……………………….......................................…………………………………………………………………………………… 
๒. ความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ของกลุมสัจจะออมทรัพย ในจังหวดัระยอง 

ปญหา อุปสรรค...................……………………….......……………………………………………………..………………… 
……….......................................……………………………………………………………………………………………………
……………………….......................................……………………………………………………………………………………
……….......................................……………………………………………………………………………………………………
……………………….......................................…………………………………………………………………………………… 
ขอเสนอแนะ..........................…………………………..……………………………………………………..………………… 
……….......................................……………………………………………………………………………………………………
……………………….......................................……………………………………………………………………………………
……….......................................……………………………………………………………………………………………………
……………………….......................................…………………………………………………………………………………… 



๓๑๐ 
 

๓. การบริหารจัดการตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ คือ ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนในปจจุบัน   

ปญหา อุปสรรค...................……………………….......……………………………………………………..………………… 
……….......................................……………………………………………………………………………………………………
……………………….......................................……………………………………………………………………………………
……….......................................……………………………………………………………………………………………………
……………………….......................................…………………………………………………………………………………… 
ขอเสนอแนะ..........................…………………………..……………………………………………………..………………… 
……….......................................……………………………………………………………………………………………………
……………………….......................................……………………………………………………………………………………
……….......................................……………………………………………………………………………………………………
……………………….......................................…………………………………………………………………………………… 
 

๔. การบริหารจัดการตามหลักทิฏฐฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมสําหรับฆราวาส   

ปญหา อุปสรรค...................……………………….......……………………………………………………..………………… 
……….......................................……………………………………………………………………………………………………
……………………….......................................……………………………………………………………………………………
……….......................................……………………………………………………………………………………………………
……………………….......................................…………………………………………………………………………………… 
ขอเสนอแนะ..........................…………………………..……………………………………………………..………………… 
……….......................................……………………………………………………………………………………………………
……………………….......................................……………………………………………………………………………………
……….......................................……………………………………………………………………………………………………
……………………….......................................…………………………………………………………………………………… 
 

 ผูวิจัยขออนุโมทนา ท่ีไดรับความเมตตาอนุเคราะหตอบแบบสอบถามครั้งนี้เปนอยางดี 

 

 

พระมหานิพนธ วีรพโล (ทบแกว) 
                                              นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
            บัณฑิตวิทยาลัย  
              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 

 



๓๑๑ 
 

 
 
 
 

 
 

 

แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 
แบบเจาะลึก (Structured In-depth Interview) 

เร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย  
เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 
FACTORS AFFECTING THE MANAGEMENT OF SAVINGS  

PLEDGE FUND TO THE ECONOMIC STRENGTH  
OF COMMUNITIES IN RAYONG PROVINCE 

---------------------------- 
คําช้ีแจง : แบบสัมภาษณ 

เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง โดยแนวทางการสัมภาษณแบงออกเปน ๔ ข้ันตอน คือ 

 ตอนท่ี ๑  เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 
ตอนท่ี ๒  เปนคําถามเก่ียวกับทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย   
  เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง   
ตอนท่ี ๓  เปนคําถามเก่ียวกับความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 
ตอนท่ี ๔  เปนคําถามเก่ียวกับหลักพุทธธรรมท่ีสามารถนํามาประยุกตกับการบริหาร

จัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ใน
จังหวัดระยอง 

 
 

 

ตอนท่ี ๑ เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 
ชื่อ……………….……………………….......................................………………………………………….. 

อายุ......…………………………………….......................................…………….………………………… 

วุฒิการศึกษา……………………...........................................…………………………………………… 

ตําแหนงหนาท่ี………………….........................................…………………………………………..... 

สังกัดกลุมสัจจะออมทรัพย……...........................................…………….………………………… 

วัน/เวลาท่ีสัมภาษณ…………………………………….......................................…………………….. 

สถานท่ี…………………………………….......................................…………….………………………… 

โทรศัพท…………………………………….......................................…………….………………………. 

E-mail: …………………………………........................................…………….………………………… 



๓๑๒ 
 

ตอนท่ี ๒ เปนคําถามเก่ียวกับทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ตามหลักกระบวนการบริหารจัดการของ Gregg, Russell T. ๗ 
ประการ  

คําช้ีแจง : ผูวิจัยจะตั้งคําถามเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือ
ความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง เปนอยางไร ? ใหทานแสดงความคิดเห็นอยาง
เต็มท่ี มี ๗ ประเด็น ในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ไดแก  
 ๑. ทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน      
ดานการตัดสินใจ ดําเนินการอยางไร? 
 ๒. ทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน     
ดานการวางแผน ดําเนินการอยางไร? 
 ๓. ทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน     
ดานการจัดองคการ ดําเนินการอยางไร? 
 ๔. ทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน     
ดานการส่ือสาร ดําเนินการอยางไร? 
 ๕. ทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน     
ดานการใชอิทธิพลจูงใจ ดําเนินการอยางไร? 
 ๖. ทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน     
ดานการประสานงาน ดําเนินการอยางไร? 
 ๗. ทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน     
ดานการประเมินผลงาน ดําเนินการอยางไร? 
 
ตอนท่ี ๓  เปนคําถามเก่ียวกับความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ของกลุมสัจจะออมทรัพย ในจังหวัด
ระยอง 
 

คําช้ีแจง : ผูวิจัยจะตั้งคําถามเก่ียวกับความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ของกองทุนสัจจะออมทรัพย     
ในจังหวัดระยอง เปนอยางไร ? ใหทานแสดงความคิดเห็นอยางเต็มท่ี มี ๕ ประการ ดังนี้   
 ๑. การสงเสริมการขยายตัวของเครือขายชุมชน เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 
ในจังหวัดระยอง ดําเนินการอยางไร? 
 ๒. การสงเสริมศูนยวิชาการเบ็ดเสร็จ เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัด
ระยอง ดําเนินการอยางไร? 
 ๓. การสงเสริมส่ือเพ่ือสังคม และเช่ือมตอเครือขายเพ่ือการคาขาย เพ่ือความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ดําเนินการอยางไร? 
 ๔. การสงเสริมการปรับวิธีการงบประมาณและการตั้งกองทุนเพ่ือชุมชน เพ่ือความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ดําเนินการอยางไร? 
 ๕ . การสงเสริมการวิจัยและประเมินผล เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน        
ในจังหวัดระยอง ดําเนินการอยางไร? 



๓๑๓ 
 

 
 ตอนท่ี ๔ เปนคําถามเก่ียวกับหลักพุทธธรรมท่ีสามารถนํามาประยุกตกับการบริหารจัดการกองทุน
สัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 

คําช้ีแจง : ผูวิจัยจะตั้งคําถามเก่ียวกับหลักพุทธธรรมท่ีสามารถนํามาประยุกตกับการบริหารจัดการ
กองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง วาเปนอยางไร?   

 ๑. ทานมีความคิดเห็นอยางไรเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย 
เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ คือ 
ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนปจจุบัน   

(๑)  ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ตามหลัก อุฏฐานสัมปทา ขยันหม่ันเพียร  มีความเหมาะสม
หรือไม? ควรปรับปรุงแกไขพัฒนาอยางไร? 

(๒)  ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ตามหลัก อารักขสัมปทา คุมครองรักษาทรัพย มีความเหมาะสม
หรือไม? ควรปรับปรุงแกไขพัฒนาอยางไร? 

(๓)  ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ตามหลัก กัลยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร มีความเหมาะสม
หรือไม? ควรปรับปรุงแกไขพัฒนาอยางไร? 

(๔)  ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ตามหลัก สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแตพอดี มีความเหมาะสมหรือไม? 
ควรปรับปรุงแกไขพัฒนาอยางไร? 
 

 ๒. ทานมีความคิดเห็นอยางไร เก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย 
เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรม
สําหรับฆราวาส?  

 ๑) ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ตามหลัก สัจจะ คือ มีความจริงใจ มีความเหมาะสมหรือไม?      
ควรปรับปรุงแกไขพัฒนาอยางไร? 
 ๒) ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ตามหลัก ทมะ คือ ฝกฝน อดทน มีความเหมาะสมหรือไม?        
ควรปรับปรุงแกไขพัฒนาอยางไร? 
 ๓) ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ตามหลัก ขันติ คือ มีความอดทน มีความเหมาะสมหรือไม?       
ควรปรับปรุงแกไขพัฒนาอยางไร? 



๓๑๔ 
 

 ๔) ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพยเพ่ือความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ตามหลัก จาคะ คือ มีความเสียสละ มีความเหมาะสมหรือไม?    
ควรปรับปรุงแกไขพัฒนาอยางไร? 
 
 
 

 ขอเรียนวา การตอบคําถามในการสัมภาษณครั้งนี้ จะไมกอใหเกิดผลกระทบในการ
ปฏิบัติงานของทานแตอยางใด ขอมูลของทานจะเปนความลับและนําผลไปใชเพ่ือศึกษาในภาพรวม
เทานั้น ผูวิจัย ขออนุโมทนา ท่ีไดรับความเมตตาอนุเคราะหใหสัมภาษณแบบสอบถามในครั้งนี้เปน
อยางดีมา ณ โอกาสนี้ 

 

 ขออนุโมทนาเปนอยางสูง ในการใหความอนุเคราะหการสัมภาษณ 
 
 
 

             พระมหานิพนธ วีรพโล (ทบแกว) 
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
           บัณฑิตวิทยาลัย 

            มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
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แบบสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
เร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย  

เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 
FACTORS AFFECTING THE MANAGEMENT OF SAVINGS  

PLEDGE FUND TO THE ECONOMIC STRENGTH  
OF COMMUNITIES IN RAYONG PROVINCE 

 

 ---------------------------- 
 

คําช้ีแจง :  แบบสนทนากลุมเฉพาะแบงออกเปน ๔ ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี ๑ เปนการสนทนากลุมเฉพาะเก่ียวกับทฤษฎีการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออม
ทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ตามกรอบแนวความคิดทฤษฎีการ
บริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน โดยผูวิจัยนําเอาแนวคิด
ทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยการบริหาร (Theory of Administration) ของเกรก ท่ีไดจัดกระบวนการบริหาร 
เพ่ือใหมีข้ันตอนท่ีชัดเจนข้ึน มีปจจัยกระบวนการบริหาร ๗ ประการ เรียงลําดับและหมุนเวียนเปน
ข้ันตอน ดังนี้ 

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

 ตอนท่ี ๒ เปนการสนทนากลุมเฉพาะเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย
เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ คือ ธรรม
ท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนปจจุบัน และการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ธรรมสําหรับฆราวาส  
 ตอนท่ี ๓ เปนการสนทนากลุมเฉพาะเก่ียวกับความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ๕ 
ประการ ประกอบดวย ๑) การสงเสริมการขยายตัวของเครือขายชุมชน ๒) สงเสริมศูนยวิชาการ
เบ็ดเสร็จ ๓) สงเสริมสื่อเพ่ือสังคม และเชื่อมตอเครือขายเพ่ือการคาขาย ๔) สงเสริมการปรับวิธี
งบประมาณและการตั้งกองทุนเพ่ือชุมชน และ ๕) การวิจัยและประเมินผล 



๓๑๖ 
 

ตอนท่ี ๔ เปนการสนทนากลุมเฉพาะดานความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ประกอบดวย 
๔ ดาน กลาวคือ 

๑. ดานสัจจะ ความจริงใจ มีความจริงใจและมีความโปรงใสในการบริหารการเงิน 
๒. ดานคุณธรรมครบวงจร มีความพอเพียง มีคุณธรรมครบวงจรชีวิต ตั้งแตเกิด ตาย 
๓. ดานเศรษฐกิจพอเพียง มีการนําเงินสวัสดิการมาพัฒนาชุมชนและประเมินผล 
๔. ดานสวัสดิการชุมชน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนอยูแตพอดี 

 
 ผูวิจัยขออนุญาตใชเครื่องบันทึกเสียง กลองบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวขณะท่ีทํา
การสนทนากลุมเฉพาะ เพ่ือใชประโยชนในการวิเคราะหขอมูลตอไป และขอขอบคุณทุกทานเปนอยาง
สูงท่ีไดใหขอเสนอแนะและคําแนะนํามา ณ โอกาสนี้ 
 
  ขออนุโมทนาผูทรงคุณวุฒิท่ีเขารวมการสนทนากลุมเฉพาะทุกทานเปนอยางสูง 

 
 

          พระมหานิพนธ วีรพโล (ทบแกว) 
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
    บัณฑิตวิทยาลัย 

     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ. 
หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 
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ภาคผนวก ฌ. 
รายช่ือผูใหขอมูลสําคัญดานการสัมภาษณเชิงลึก  

(In-depth Interview) 
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รายช่ือผูใหขอมูลสําคัญดานการสัมภาษณเชิงลึก  
(In-depth Interview) 

 เพ่ือใหไดขอมูลท่ีคบถวนบริบูรณ ผูวิจัยไดสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ 
ท่ีมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ดังนี้ 
 

ที่ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง 
๑. พระครูบวรศีลวัฒน  

(อํานวย สลีธโร) 
เจาอาวาสวัดหนองกันเกรา อ.แกลง จ.ระยอง 

๒. พระปลัดบําเพ็ญ กิตฺติปาโล เจาอาวาสวัดชางชนศิริราษฎรบํารุง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
๓. นายมานพ งามเสงี่ยม ประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดหนองกันเกรา อ.แกลง  

จ.ระยอง 
๔. นายยงยุทธ กะหมายสม รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดหนองกันเกรา อ.แกลง  

จ.ระยอง 
๕. นายสุทา งามสม ประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดถนนกะเพรา อ.แกลง จ.ระยอง 
๖. นายไพศาล งามสาม รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดถนนกะเพรา อ.แกลง  

จ.ระยอง 
๗. นางสาวธาราทิพย แกวบัวขาว เลขานุการกลุมสัจจะออมทรัพย วัดถนนกะเพรา อ.แกลง  

จ.ระยอง 
๘. นายถวน วิลัยแลง ประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดชางชนศิริราษฎรบํารุง อ.เมือง

ระยอง จ.ระยอง 
๙. นายเสงี่ยม โพธิ์แกว รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดชางชนศิริราษฎรบํารุง       

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
๑๐. นายดนัย สมบูรณ ประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดเนินเขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง 
๑๑. นายอุดม วงศจนัทร รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดเนินเขาดิน อ.แกลง  

จ.ระยอง 
๑๒. นางวราภรณ แซซึ้ง กรรมการกลุมสัจจะออมทรัพย วัดเนินเขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง 
๑๓. นายทน จันทรศรี ประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดปากแพรก อ.เขาชะเมา  

จ.ระยอง 
๑๔. นายสุคนธ มาลีเลิศ รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดปากแพรก อ.เขาชะเมา   

จ.ระยอง 
๑๕. นางสุภัค จันทรศรี กรรมการกลุมสัจจะออมทรัพย วัดปากแพรก อ.เขาชะเมา  

จ.ระยอง 
๑๖. นายเมธาวัจน วงศวิศิษฎ ประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดไพรสณฑ อ.ปลวกแดง  

จ.ระยอง 
๑๗. นายกมลนิฐ วงศวิศิษฎ รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดไพรสณฑ อ.ปลวกแดง        

จ.ระยอง 
๑๘. นางนรินทร เนื่องจาํนงค กรรมการกลุมสัจจะออมทรัพย วัดไพรสณฑ อ.ปลวกแดง 

จ.ระยอง 



๓๓๘ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ. 
รูปภาพประกอบการสมัภาษณ 

 
 
 
 
 
 
  



๓๓๙ 
 

 
   
  

 
  

 
 
 

  
 
 

สัมภาษณ พระครูบวรศีลวัฒน (อํานวย สีลธโร) 
เจาอาวาสวดัหนองกันเกรา อ.แกลง จ.ระยอง  

(๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 

 
   
   

 
  

 
 
 
 
 

 สัมภาษณ พระปลัดบาํเพ็ญ กิตฺติปาโล  
 เจาอาวาสวัดชางชนศิริราษฎรบํารุง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 

 (๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙) 



๓๔๐ 
 

 
   

 
 

 
  
  

 
  

 
 

สัมภาษณ นายมานพ งามเสงี่ยม 
ประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดหนองกันเกรา อ.แกลง จ.ระยอง 

(๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 

 
   
   

 
  

 
 
 
 
 

สัมภาษณ นายยงยุทธ กะหมายสม 
 รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดหนองกันเกรา อ.แกลง จ.ระยอง 

 (๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙) 



๓๔๑ 
 

 
   
  

 
 
 
 
 

  
 
 

สัมภาษณ นายสุทา งามสม 
ประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดถนนกะเพรา อ.แกลง จ.ระยอง 

(๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 

 
  
   
  
  
  

 
 
 
 

สัมภาษณ นายไพศาล งามสาม 
 รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดถนนกะเพรา อ.แกลง จ.ระยอง 

 (๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙) 



๓๔๒ 
 

 
    

 
 

 
 

 
 

  
 
 

สัมภาษณ น.ส.ธาราทิพย แกวบัวขาว 
เลขานุการกลุมสัจจะออมทรัพย วัดถนนกะเพรา อ.แกลง จ.ระยอง 

(๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 

 
  
   

 
  

 
 
 
 
 

สัมภาษณ นายถวน วิลยัแลง 
ประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดชางชนศิริราษฎรบํารุง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 

(๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙) 



๓๔๓ 
 

 
   

 
 

 
 
 
 

  
 
 

สัมภาษณ นายเสงี่ยม โพธิ์แกว 
รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพยวัดชางชนศิริราษฎรบํารุง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

(๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 

 
  
  

 
  

 
 
 
 
 

สัมภาษณ นายดนัย สมบูรณ 
ประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดเนินเขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง                      

(๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙) 



๓๔๔ 
 

 
    

 
 

 
 
 
 

  
 
 

สัมภาษณ นายอุดม วงศจันทร 
รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดเนินเขาดนิ อ.แกลง จ.ระยอง 

(๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 

 
  
  

 
  

 
 
 
 
 

สัมภาษณ นางวราภรณ แซซึ้ง 
 กรรมการกลุมสัจจะออมทรัพย วัดเนินเขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง 

 (๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙) 



๓๔๕ 
 

 
   

 
 

 
 
 
 

  
 

 

สัมภาษณ นายทน จนัทรศรี 
ประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดปากแพรก อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 

(๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 

 
  
  
  
  

 
 
 
 
 

สัมภาษณ นายสุคนธ มาลีเลิศ 
รองประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดปากแพรก อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 

 (๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙) 



๓๔๖ 
 

 
   

 
 

 
 
 
 

  
 
 

สัมภาษณ นางสุภัค จันทรศรี 
กรรมการกลุมสัจจะออมทรัพย วัดปากแพรก อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 

(๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 

 
  
  

 
  

 
 
 
 
 

สัมภาษณ นายเมธาวจัน วงศวิศิษฎ 
ประธานกลุมสัจจะออมทรัพย วัดไพรสณฑ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

 (๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙) 



๓๔๗ 
 

 
    

 
 

 
 

  
 

  
 
 

สัมภาษณ นางนรินทร เนื่องจํานงค 
กรรมการกลุมสัจจะออมทรัพย วัดไพรสณฑ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

(๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
 
 

 
  
  

 
  

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ. 
รายช่ือผูเขารวมการสนทนากลุมเฉพาะ 

(Focus Group Discussion) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๙ 
 

รายช่ือผูเขารวมการสนทนากลุมเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) 

 

 เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครบถวนบริบูรณ ผูวิจัยไดจัดเวทีการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) ผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ ท่ีมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับการบริหารจัดการ
กองทุนสัจจะออมทรัพย เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ. 
หนังสือขอเชิญเขารวมการสนทนากลุมเฉพาะ 

(Focus Group Discussion) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๒ 
 

 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๓ 
 

  



๓๕๔ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๖ 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๘ 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๙ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖๐ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.

 

นางสาวตวงทิพย โยธี พนักงานบริหารจัดการความรูชํานาญการ 



๓๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวฐิตารีย จีระวรพรรณ พนกังานปฏิบัตกิารประชารัฐ สํานกังานกองทุนหมูบาน 



๓๖๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายฉัตรชัย รอดรตน กรรมการกองทุนหมูบาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฐ. 
รูปภาพประกอบการสนทนากลุมเฉพาะ 

(Focus Group Discussion) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



๓๖๕ 
 

 

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพประกอบการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
ณ หองประชุมศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ  

วันศุกร ท่ี ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  



๓๖๖ 
 

   
 

 
  
   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพประกอบการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
เรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย 

เพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ในจังหวัดระยอง 
ณ หองประชุมศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ  

วันศุกร ท่ี ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  



๓๖๗ 
 

           ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ – นามสกุล  : พระมหานิพนธ วีรพโล (ทบแกว) 
วัน/เดือน/ปเกิด  : วันท่ี ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๓   
สถานท่ีเกิด  : ๒๑ หมูท่ี ๓ บานชองแมว ตําบลชองแมว  
   อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๗๐ 
 

การศึกษา  
พ.ศ.๒๕๓๒  : นักธรรมชั้นเอก สํานักเรียนคณะสงฆ จังหวัดระยอง   
พ.ศ.๒๕๔๑  : ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ประถมศึกษา)  
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ.๒๕๕๐  : เปรียญธรรม ๖ ประโยค (ป.ธ.๖) 
พ.ศ.๒๕๕๒  : หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ ป.บส.   
   ณ วัดปาประดู (พระอารมหลวง) อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พ.ศ.๒๕๕๓  : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
    
 

ประสบการณการทํางาน  
พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๗  : ผูอํานวยการพระปริยัติโรงเรียนวัดเขาสาบ อําเภอเมือง  
   จังหวัดระยอง 
พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗  : อาจารยประจําหลักสูตร พุทธศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
   หนวยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร  
   วัดปาประดู (พระอารามหลวง) จังหวัดระยอง 
  : ผูชวยเจาอาวาสวัดเนินพระ 
ปท่ีเขาศึกษา   
พ.ศ.๒๕๕๗  : หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร รุนท่ี ๓ 
   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปท่ีสําเร็จการศึกษา  : ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ท่ีอยูปจจุบัน  : วัดเนินพระ ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง  
   จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐  
   โทร ๐๘๙-๕๔๔๖๔๔๓  
   E-mail: dzine445566@gmail.com 
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