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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ (1) ศึกษากระบวนการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์ (2) ปัญหา และอุปสรรค ระบบการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน (3) รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
อย่างยังยืน งานวิจัยเรื่องนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษา
เอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้นำกลุ่ม และคณะกรรมการ สมาชิก
ในพื้นที่  ที่มีส่วนร่วมในการจัดตั้งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 กระบวนการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เป็นการพึงตนเองและการช่วยเหลือ
เกือ้กูล ชุมชนต้องไม่รอภาครัฐจัดสวัสดิการให้ แต่ต้อง ริเริมสร้างสรรค์ ร่วมกันสร้างระบบหลักประกัน
ความมันคงของชีวิต มีการดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิก    ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ขั้นตอนต่างๆ  เปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วม  ทั้งในการวางแผน  กำหนดทิศทางในการ
ดำเนินงาน  การตัดสินใจ  ลงมือปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินการร่วมกัน  มีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม  และสมาชิกกลุ่ม  ซึ่งสิ่งเหล่านี้  ทำให้สมาชิกรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของการดำเนินการกลุ่มส่งผลให้การดำเนินงานของกลุ่ม  อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน   เป็น
กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นจากในวัด ซึ่งสามารถดึงประชาชนให้เข้ามาร่วมบุญในวัด  มาทำงานเพ่ือชุมชน อันเป็น
การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวัดและประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชน นำไปสู่กิจกรรมการสร้างสรรค์
ชุมชน  เป็นการสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของคนหมู ่มากโดยเฉพาะคนในชุมชน ที ่จะต้องมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน ผ่านกิจกรรมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  ซึ่งแม้ว่าจะเอื้อประโยชน์ต่อชุมชน แต่ก็มี
ปัญหาและมีข้อจำกัดหลายประการได้แก่ ผู้นำแบบพระสงฆ์ ซึ่งปัจจุบันมีพระสงฆ์รูปเดียวที่เป็นผู้นำ
กลุ่มทุกกลุ่มในจังหวัดตราด ทำหน้าที่เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มในระยะเริ่มต้น และเป็นที่ปรึกษากลุ่มในกรณีที่
มีปัญหาเกิดขึ้นกับกลุ่ม ผู้นำแบบชาวบ้าน บางกลุ่มยังขาดผู้นำแต่ก็มีการแก้ไขปัญหาโดยการใช้ผู้นำ
ร่วมกันกับกลุ่มอื่น  ปัญหาทางด้านการเงินที่เติบโตขึ้นอย่ารวดเร็ว จำนวนสมาชิกและเงินทุนมีมากขึ้น 
ผู้กู้ลดลง  ทำให้เงินดอกเบี้ยลดลงตาม  ส่งผลให้เงินปั่นผล  และเงินสวัสดิการลดลง  ปัญหาด้าน
บริบทพื้นที่  ที่ต่างกัน  จะเป็นผลกระทบกับความเข้มแข็งและยังยืนของกลุ่มด้วย ถึงแม้ว่าจะมี
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พระสงฆ์เป็นที่ปรึกษาแต่สุดท้ายในการแก้ปัญหาก็มักจะเป็นหน้าที่ของพระอาจารย์สุบิน ปณีโต ซึ่งไม่
สามารถจะดำเนินการได้ทันกับสถานการณ์ของทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มท่ีอยู่ห่างไกลจากกลุ่มต้นแบบ 
 รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยังยืน 
สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ให้ความสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้ (1)ผลกำไรของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
ส่วนหนึ่งคืนสู่สมาชิกในรูปสวัสดิการเช่น การรักษาพยาบาล เงินสงเคราะห์ญาติผู้เสียชีวิต เป็นต้น(2) 
การฝากเงินสะสมประจำทุกเดือนหรือผ่านชำระหนี้เงินกู้จากกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ต้องฝากและส่ง
อย่างสม่ำเสมอ (3) พระสงฆ์เป็นบุคคลที่ทำให้กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ประสบความสำเร็จ สิ่งจูงใจที่ทำ
ให้สมัครเป็นสมาชิกของกลุ่ม เพราะเห็นว่ามีพระสงฆ์เป็นผู้นำ และที่ปรึกษาของกลุ่มควรเป็นพระที่
เคร่งวัตรปฏิบัติที่งดงามและเป็นพระนักพัฒนา  
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ABSTRACT 

 The research had the proposes (1) to study the management process of 
Networking the organization of active saving group for sustainable welfare (2) Problems 
and obstacles in the management system of Networking the organization of active 
saving group for sustainable welfare with sustainable community participation. (3)  
Model of management of Networking the organization of active saving group for 
sustainable welfare through sustainable community participation. This research uses a 
qualitative research methodology from data collection through an in-depth study of 
documents and interviews; from the main contributors, including, group leader, the 
committee, and the local members, who are involved in the formation of the group.    

   The study results show that 
 The management process of Networking the organization of active saving 
group for sustainable welfare is self-help and support. The community doesn't have 
to wait for the government’s providing but needs to help each other’s to an institute 
of stability and association. The working process provides opportunities for members 
to participate, including; planning process, decision, operating, and follow-up the 
result. After all, there have public relations that beneficial to the group. 
 Networking the organization of active saving group for sustainable welfare is 
a group located in the temple so that it can persuade the people to join in merit and 
work for the community that is the way to make a connection between temple and 
people: lead to creative activities in the community. This creates is a model for the 
participation of the large crowd, especially the community: that must have mutual, 
although there are benefits to the community there are many problems and 
limitations, such as, the leader like a monk Currently, there is only one monk who is 
the leader of all groups in Trat province work as the leader becomes a group 
consultant in case any problems arise with the group. Some groups lacked leadership, 
but the problem was solved by sharing leadership with other groups. Financial 
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problems are growing rapidly. The number of members and funding is greater, the 
borrower decreases it causes the interest money to decrease; resulting in money 
churning results and welfare payments decreased. Different area context problem 
might be affected with unity in the group, although there is a monk as a consultant, at 
last, the problem solving always be a responsibility of Mr. Subin Paneeto, that he 
cannot solve the problem immediately, especially the group which is far from the 
master group. 
 In the management model of Networking the organization of active saving 
group for sustainable welfare, the members focus on (1) A profit of Networking the 
organization of active saving group for sustainable welfare. Part of them is returned to 
members in the form of benefits, such as Medical treatment Family allowance for the 
deceased. (2) Monthly cumulative deposit or Pay off the loan from Networking the 
organization of active saving group for sustainable welfare (3) The monks are the 
people who make the group successful, motivate people to apply for membership 
because they think that there is a monk who is a leader and advisor of the group that 
might be the monk who practical, beautiful, and a developer monk. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 แผนงานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
อย่างยั่งยืน ” นี้ เป็นงานวิจัยย่อยเรื่องที่ 1 ภายใต้แผนวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์เพ่ือสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืน  โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

 ขอกราบขอบพระคุณ  ผู้บริหารระดับสูง  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่อนุมัติหัวข้อการวิจัย  และให้การสนับสนุน พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.,  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ ที่ได้เมตตานุเคราะห์ให้คำปรึกษา แนะนาแนวทางในการค้นคว้าทำวิจัยที่เป็นประโยชน์
อย่างยิ ่งและขอบคุณผู ้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ทุกรูป/คนที่อำนวยการในการ
ดำเนินการ กำกับดูแล ให้การวิจัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
 ผู้วิจัยและคณะขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
ขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ภาครัฐ ที่ให้ข้อมูลสำคัญในการปรับปรุง แก้ไข 
เพ่ือทำให้งานวิจัยสำเร็จลงได้และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์เชิงนโยบาย การปฏิบัติการ และ
วิชาการต่อไป 
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บทท่ี  1 
 

บทนำ 
 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 แนวทางของพระพุทธศาสนาสอนให้เข้าใจชีวิตว่า ไม่สามารถดำรงอยู่ได้โดยลำพังแต่จะอิง
อาศัยกันบนพื้นฐานของความเข้าใจและเกื้อกูลกัน ในทัศนะของพุทธศาสนาทุกชีวิตมีความเท่าเทียมกัน
ตรงที่เป็นมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะพื้นฐานเหมือนกัน คือ กิน อยู่ หลับ นอนและต้องการความปลอดภัย ฉะนั้น
หลักคำสอนพื้นฐาน เพื่อการยังชีพของมนุษย์จึงบอกถึงสิ่งที่มนุษย์ต้องมีเพื่อความอยู่รอด คือ อาหาร
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ซึ่งเรียกรวมว่าปัจจัย 4 ความเกื้อกูล คือ การช่วยเหลือเพ่ือให้อยู่
ร่วมกัน เป็นทางออกด้วยการให้ทาน กล่าวถึงคำนี้ส่วนใหญ่จะนึกถึงการไปวัด นำสิ่งของไปถวายพระที่
เรียกว่า “ทำบุญ” หรือการบริจาคช่วยเหลือคนจน ที่เรียกกันว่า “ทำทาน” เป็นเรื่องของชาวพุทธทีพยายาม
จะทำให้คำบาลีมีระดับชั้น แต่ความเป็นจริง คำนี้มีความหมายตามรูปศัพท์แปลว่า “ให้” หรือ แปลว่าการ
ชำระล้าง ถือเป็นความดีสำหรับผูกมัดใจข้อหนึ่ง เป็นเครื่องชำระล้าง คือ ล้างความตระหนี่ ความเห็นแก่ตัว 
เห็นแก่พวกพ้องของตนออกไป ในที่สุดก็จะมีความเข้าใจ ช่วยเหลือด้วยถือว่าเป็นกลุ่มพวกเดียวกัน ยึด
เหนี่ยวกันไว้เป็นหนึ่งเดียว เมื่อจิตใจของคนเป็นหนึ่งเดียวแล้ว ก็สามารถประสานเป็นหนึ่งและเกิดความ
มั่นคงจากคำสอนทางพระพุทธศาสนา ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ คือ ฆราวาสธรรม 4 
ประการ ธรรมสำหรับการครองเรือน หรือหลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์1 ได้แก ่
 1. สัจจะ คือ ความจริง ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ทำจริง 
 2. ทมะ คือ การฝึกฝน การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัด ดัดนิสัยแก้ไข
ข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา 
 3. ขันติ คือ ความอดทน ตั้งใจทำหน้าที่การงานด้วย ความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็งทนทาน ไม่
หวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไม่ท้อถอย 
 4. จาคะ คือ เสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบาย ผลประโยชน์ส่วนตน ใจกว้างพร้อมที่จะรับ
ฟังความทุกข์ ความคิดเห็น ความต้องการของผู้อื่น พร้อมที่จะร่วมมือช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่คับแคบ
เห็นแก่ตัว 
 หลักธรรม 4 ประการ มีความสำคัญในการครองเรือนและการอยู่ร่วมกันของมนุษย์กล่าวคือ 
สัจจะ ความจริง เป็นรากฐานให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน ทมะ คือฝึกฝนปรับปรุงตนเป็นเครื่องนำไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้าในชีวิตและการงาน ขันติ คืออดทน เป็นเครื่องช่วยให้เกิด 
ความเจริญก้าวหน้านำไปสู่ความสำเร็จ เพราะมีความเข้มแข็ง มีพลังที่ช่วยเสริม และจาคะ คือความเสียสละ 
มีน้ำใจ เป็นเครื่องบำรุงหล่อเลี้ยงมนุษย์ ช่วยให้เกิดความชุ่มฉ่ำสดชื่น ธรรมะ 4  ประการนี้เป็นองค์ประกอบ
ที่จำเป็นในชีวิต เหมือนกับต้นไม้ที่เจริญงอกงามต้องมีรากฐานที่มั่นคงคือ สัจจะ มีความเจริญเติบโต คือ 

 

 1พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาจุฬาลงกรณร์าชวิทยาลัย, พ.ศ.2543),หน้า 135 
 



2 

 

ทมะ มีความแข็งแรงของกิ่งก้านสาขาตลอดจนลำต้น นั่นคือ ขันติซึ่งจะทนต่อดินฟ้าอากาศ ต่อสัตว์ทั้งหลาย
ที่จะมาเบียดเบียน และมีเครื่องบำรุงหล่อเลี้ยง เช่นน้ำและอากาศ เป็นต้น ซึ่งช่วยให้เกิดความชุ่มชื้นสดชื่น 
กล่าวคือ จาคะ เป็นน้ำใจ เมื่อต้นไม้มีทุนในตัวคือมีน้ำ แร่ธาตุ หล่อเลี้ยง ทำให้กิ่งก้านสาขาแผ่ออกไป นำ
ความร่มเย็นสู่พื้นดิน พืช สัตว์ที่อาศัย ร่มเงา ตลอดจนรักษาน้ำในพ้ืนดินไว้ เช่นเดียวกับคนเรา เมื่อได้สร้าง
เนื้อสร้างตัว และเครื่องหล่อเลี้ยงขึ้นเป็นกำลังแล้ว ก็ไม่ได้มีกำลังแต่เพียงตัวเองเท่านั้น แต่กลับเอากำลัง
และสิ่งที่บำรุงเลี้ยงนั้น ออกมาช่วยเหลือส่งเสริมผู้อื่น และสิ่งนี้กลับมาเป็นผลดีแก่ตัวเอง ด้วยอำนาจของ
จาคะนั้น2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 วรรณรวี  ลิ้มธรรมรงค์ ได้กล่าวถึงกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ไว้ว่า เป็นวิธีการสร้างสังคม ให้
เข้มแข็งมิใช่เกิดขึ้นโดยบุคคลเพียงคนเดียวแต่ทุกคนต้องร่วมอุดมการณ์ร่วมคิดร่วมทำ   ประเด็น สำคัญจึง
อยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรคนที่ต่างจิตต่างใจต่างการกระทำที่มีอยู่ทั่วไปจะสามารถหันหน้าเข้า หากัน  ร่วม
สร้างสรรค์สังคมในอุดมคตินี้ขึ้นได้ ถ้าปรับพื้นฐานจิตใจของมนุษย์แต่ละคนให้มีระดับ ใกล้เคียงกันไดแ้ล้ว  
การสร้างความเข้าใจ การรับรู้  การเรียนรู้กันย่อมเป็นไปได้ง่าย   จึงเห็นสมควร ใช้หลักธรรมคำสอนของ
พระพุทธเจ้า  เป็นปัจจัยในการกล่อมเกลาจิตใจปรับพ้ืนฐานความเป็นคน ให้เกิดสำนึกของการเป็นคนดีโดย
ทั่วหน้า  เมื่อคนดีหลายคนมาอยู่ร่วมกัน  แล้วในที่สุดจะเกิดภาวะ สังคมดีขึ้นได้เอง3 

 กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ วัดกันทรอมใต้  ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษที่
จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต กล่าวคือ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
ให้ดีขึ้นมีความมั่นคงในชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงตายจุดมุ่งหมายของการตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ คือ นำผล
กำไรจากการออมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก ครอบคลุม 5 ด้าน ดังนี้ 
 1. สร้างกองทุนการเงินชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. จัดแบ่งเป็นสวัสดิการชุมชน ให้กับสมาชิก ยามเจ็บป่วย มอบทุนการศึกษาให้เยาวชนใช้ 
กุศโลบายเชิงพุทธ ปลูกฝังวัฒนธรรมไทย เช่น การให้ทุนการศึกษา เยาวชนต้องเรียนรู้และฝึกฝนการกราบ
ไหว้ที่ถูกต้องก่อนรับทุน เป็นการสอดแทรกมารยาทอันดีงามทางอ้อม 
 3. สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างพระสงฆ์ กับชุมชนเพ่ือต่อยอดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น 
 4. ใช้หลักธรรมพัฒนาและเสริมสร้างสติปัญญา 
 5. ช่วยให้ชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ 
 หน้าที่หลักของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ประกอบด้วย 
 1. ทำ หนา้ที่เหมือนธนาคาร บริการรับฝากและถอนเงิน ยื่นคำ ร้องขอสินเชื่อแต่สอดแทรก
ความเชื่อที่ว่าใครมีเงินมาออมกับกลุ่มมากจะได้บุญมาก เพราะถือว่าเป็นการชว่ยเหลือชาวบ้านคนอ่ืนให้ได้
กู้เงินไปทำประโยชน ์
 2. กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือ มีเงินปันผลแบง่ให้ทุกคน 
คล้ายกับ “สหกรณ์” 
 3. เมื่อเกิดการเจ็บปว่ย มีเงนิชว่ยเหลือกรณีเป็นผู้ปว่ยใน 

 
2พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), กลยุทธ์การครองเรือนอย่างมีความสุข(ออนไลน์),แหล่งที่มา 

: agalico.com, 3 มีนาคม 2551, 
3 วรรณรวี ลิ้มธรรมรงค์, เครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ จังหวดัตราด, วารสารธนาคารเกษตรและ 

สหกรณ์, ปีท่ี ๑๒   ฉบับท่ี ๙๒ (ธนัวาคม ๒๕๔๓- มีนาคม๒๕๔๔), หน้า  ๘๐ - ๘๓. 
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 4. กรณีสมาชิกเสียชวีิต ได้รับเงินช่วยเหลือในการทำศพ 
 จุดเด่นที่ทำให้กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ แตกต่างจากกลุ่มออมทรัพย์ฯ อื่นคือ มีพระสงฆ์เป็น
แกนนำ รับฟังปัญหา ความคิดเห็นของชาวบ้านด้วยความเป็นกลาง สมาชิกมีสิทธิเท่าเทียมกันเข้าเป็น
สมาชิกได้ตั้งแต่แรกเกิด ส่งเสริมให้ชาวบ้านเข้าใกล้ธรรมะโดยใช้วัดเป็นสำนักงานจัดกิจกรรมของกลุ่ม 
เพ่ือให้ชาวบ้านรู้จักเชื่อมโยงความคิดบริหารจัดการกลุ่ม สร้างระบบความสัมพันธ์ในชุมชน ฟ้ืนฟูระบบเครือ
ญาติ เพื่อนบ้าน สามารถบอกสอนกันเองได้เหมือนระบบสังคมในอดีต การดูแลซึ่งกันและกันของคนใน
สังคมจะเป็นพลังทำให้สังคมปราศจากอบายมุขกองทุนเงินออมและกองทุนสวัสดิการเติบโตอย่างเป็น
รูปธรรม สมาชิกของกลุ่มมีที่พึ่งมีหลักประกันที่มั่นคงและยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประการสำคัญคือ 
สมาชิกของกลุ่มมีการหล่อหลอมจิตใจ มีความสามัคคี มีความเอื้ออาทรกัน ทำให้กองทุนต่าง ๆ นำระบบ
อย่างในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ ไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชนและสังคมอย่าง
กว้างขวางความตื่นตัวในการจัดสวัสดิการโดยชุมชนเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดสวัสดิการ ได้มีเครือข่ายองค์กร
ชุมชนดำเนินการประมาณ 500 เครือข่าย สามารถจำแนกรูปแบบการจัดสวัสดิการองค์กรชุมชน ได้เป็น  
3 รูปแบบ คือ 
 1. จัดในลักษณะกองทุนสงเคราะห์ ส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายองค์กรชุมชนที่ทำงานในเชิง
สงเคราะห์อยู่แล้ว เช่น เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอดส์ เป็นต้น 
 2. จัดในลักษณะกองทุนสงเคราะห์ร่วมกับกองทุนหมุนเวียน ลักษณะกองทุนสงเคราะห์ ใช้จ่าย
เป็นเงินสงเคราะห์รายเดือน ซึ่งเงินจะหมดไปถ้าไม่มีการเพิ่มเติมเหมือนกับประเภทกองทุนหมุนเวียน ส่วน
ใหญ่เป็นการสนับสนุนทุนอาชีพ ซึ่งคืนเงินต้นไว้ที่กองทุนเดิมส่วนดอกเบี้ยเพิ่มในกองทุนสงเคราะห์เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ยากลำบากรายอ่ืนต่อไป 
 3. การสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นการสมทบอัตรา 1:1 ตามวงเงินกองทุนสวัสดิการกลุม่
ออมทรัพย์ที่มีอยู่เดิม โดยมีเงื่อนไขว่าใช้เฉพาะดอกผลที่เกิดขึ้น และเครือข่ายต้องรับผิดชอบสวัสดิการของ
ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ ซึ่งเป็นโครงการของกองทุนหมุนเวียนชาวบ้าน 
 ปัจจุบันเครือข่ายองค์กรชุมชนให้ความสนใจในเรื ่องการจัดสวัสดิการชุมชน ส่วนใหญ่
ตั้งเป้าหมายการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมตั้งแต่ เกิดจนถึงตาย เหนือสิ่งอ่ืนใดในการจัดสวัสดิการโดยชุมชน 
คือ น้ำใจที่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับ  ที่ได้ให้คำนิยาม ไว้ว่า สวัสดิการชุมชน 
(Community Security) หมายถึงกิจกรรมหรือระบบที่ชุมชนร่วมกันคิดขึ้นและร่วมกันจัดการ เพื่อเป็น
หลักประกันความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต โดยนำเอาทุนของชุมชนมาใช้อย่างชาญฉลาด ก่อให้เกิดผลแบบ
ยั่งยืนสำหรับตนเองและลูกหลานวันหน้า ทั้งทรัพยากร ความรู้ ภูมิปัญญา เงิน ผลผลิตรวมทั้งทุนทางสังคม
และทุนทางวัฒนธรรม และยังสอดคล้องกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
 สวัสดิการชุมชนจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยทำให้เกิดความมั่นคงในชีวิต เป็นการสร้าง
หลักประกันเพื่อความมั่นใจของคนในชุมชน ซึ่งหมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้คนในชุมชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น อาจอยู่ในรูปสิ่งของ เงินทอง น้ำใจ การช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตตั้งแต่
เกิดจนตาย ผลของการจัดสวัสดิการชุมชนที่สำคัญคือ ก่อให้เกิดรายได้ ลดรายจ่ายเกิดความสัมพันธ์มิตร
ไมตรีที่ดีขึ้นของคนในชุมชน รู้สึกมั่นคง ภาคภูมิใจ อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุข 
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 จากผลของการก่อตั้งและพัฒนา ทำให้มีกองทุนสวัสดิการที่เติบโตอย่างเข้มแข็งมีพระสงฆ์เป็น
แกนนำ ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มฯได้ปฏิบัติตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสมาชิกมีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการบริหารของกลุ่มสัจจะฯ ความรู้ความเข้าใจในกองทุนสวัสดิการ สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมี
ความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืน กล่าวคือ มีความมั่นคงในชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนถึงตายตามภารกิจ 
 ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าศึกษาว่า สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ วัดกันทรอมใต้
ตำบลกันทรอมใต้  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ มีความมั่นคงในชีวิต ในมิติต่าง ๆ  ตามภารกิจ หรือไม่ 
อย่างไร 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1.2.1  ศึกษากระบวนการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
1.2.2  ปัญหา และอุปสรรค ระบบการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วน 

ร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน 
    1.2.3 รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยัง

ยืน 
1.3  ปัญหาการวิจัย 

1.3.1  รูปแบบ หลักการ  สภาพปัญหาการบริหารกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในปัจจุบัน  
1.3.2   วิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรค ระบบการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมี

ส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน 
1.3.3   แนวทางแก้ไขการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

อย่างยั่งยืน  
1.3.4  การพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมสวัสดิการของชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน อย่างยั่งยืน 
 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ในการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่าง
ยั่งยืน ” ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัยไว้ 3 ด้าน ดังนี้ 
 1.4.1.1  สภาพปัญหาการบริหารกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในปัจจุบัน 
 1.4.1.2  ปัญหา และอุปสรรค ระบบการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน  
 1.4.1.3  แนวทางแก้ไขการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
อย่างยั่งยืน 
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 1.4.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
  1.4.2.1  ขอบเขตด้านพื้นที่  ได้แก่ พื้นที่  วัดกันทรอมใต้  ตำบลกันทรอม  อำเภอขุนหาญ  
จังหวัดศรีสะเกษ ,วัดกันทรอมอุดม  ตำบลกันทรอม  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ , วัดท่าโสม อำเภอ
เขาสมิง จังหวัดตราด 
 1.4.2.2 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 34 
รูป/คน เพ่ือใช้ในเป็นกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 1) พระสงฆ์ท่ีปรึกษากลุ่มและคณะ      จำนวน   4  รูป   
 2) ผู้นำกลุ่ม  3  กลุ่ม  กลุ่มละ 5  คน  ได้แก ่
     ประธานกลุ่ม , รองประธานกลุ่ม , กรรมการ 
     เหรัญณิก  และเลขานุการ   จำนวน  15  คน 
 4) ประชาชนที่เป็นสมาชิก       จำนวน  15  คน 
       รวม     34  รูป/คน 
  1.4.2.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา  ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามทั้งสิ้น 1 ปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563 
 
1.5  นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 

1.5.1   การบริหารจัดการ หมายถึง การดำเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดย
อาศัยกระบวนการในการบริหาร และทรัพยากรทางการบริหารต่างๆ เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายในการทำงานร่วมกัน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน เท่านั้น  

1.5.2  กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ หมายถึง กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรม  ครบ
วงจรชีวิต ที่ตั้งอยู่ใน อำเภอขุญหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดกันทรอม
ใต้ , กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดกันทรอมอุดม   
 1.5.3  ชุมชน หมายถึง กลุ ่มคนที่มีถิ ่นอาศัยในพื้นที ่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และ
สามารถดำเนินงานกิจกรรมใดๆ เพ่ือประโยชน์ร่วมกันได้ ในที่นี้หมายถึงกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ใน  จังหวัด
ศรีสะเกษ 
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1.6 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  
   กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ในการศึกษาวิจัยเรื ่องนี้ มีกรอบแนวคิดที่

สำคัญในลักษณะของกระบวนการและวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งผลลัพธ์จากการศึกษา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7  ประโยชน์ที่จะได้รับจากงานวิจัย 
ด้านวิชาการ คือ ผลิตผลงานออกสู่ระบบการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การวิจัยเรื่องนี้นำไปสู่  

1) ได้รูปแบบ หลักการ และการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนอย่างยั่งยืน 

2)  ได้มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดย 
การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน 

3)  ได้แนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วน 
ร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน 

4)  ได้มีการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
อย่างยั่งยืน และเป็นแนวทางให้หน่วยงานต่างๆ ผู้นำชุมชนนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนใน
ท้องถิ่นให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

     5)  ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กรที่เกี ่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้มแข็ง  และ
ประสานประโยชน์ร่วมกันในด้านการศึกษาวิจัย การนำไปใช้ประโยชน์ และการวางแนวทางการแก้ไข
ปัญหาด้านต่างๆ 

วิเคราะหป์ัญหา และอุปสรรค ระบบการ 
บริหารจดัการกลุ่มสัจจะสะสมทรพัย์ 

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน 

เพื่อศึกษาสภาพปญัหาการบริหาร 
กลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์

 
การบริหารจัดการกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์โดย
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

บริบทพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ 
(1) กลุ่มสจัจะสะสมทรัพย์วดักันทรอมใต้ ,  
(2) กลุ่มสจัจะสะสมทรัพย์วดักันทรอมอุดม 
(3) กลุ่มสจัจะสะสมทรัพย์วดัท่าโสม  
  

 

แนวทางรูปแบบการบริหารจดัการกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพยโ์ดยการมสี่วนรว่มของชุม 
ชนอย่างยั่งยืน โดยการมสี่วนร่วมของชุมชน

อย่างยั่งยนื 
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บทท่ี  2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
                                                                                                                                                                                                                                   

  ในการดำเนินการวิจัยเพื่อศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนอย่างยั่งยืน  คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  และนำเสนอตามลำดับดังนี้ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการ 
   2.1.1  ความหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
   2.1.2  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
   2.1.3  ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
   2.1.4  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
   2.1.5  แนวคิด และทฤษฎีหลักการมีส่วนร่วม 

2.2  ประวัติความเป็นมากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
  2.2.1   ผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
  2.2.2   การปลูกฝังค่านิยมของการพึ่งตนเองให้แก่ชาวบ้าน 
  2.2.3  การก่อตั้งโครงการออมทรัพย์แก่ชาวบ้าน 

 2.3  บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  
2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการ 
 
  2.1.1  ความหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 การบริหาร (Administration) เป็นเรื ่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของ
องค์การ เพราะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะชี้ให้เห็นความสำเร็จ หรือความล้มเหลว ความมีประสิทธิภาพ
หรือความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงาน การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้าของ
สังคม ความก้าวหน้าของวิทยาการต่าง ๆ การบริหารเป็นมรรคที่สำคัญจะนำไปสู่ความก้าวหน้า การ
บริหารเป็นลักษณะการทำงานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์การซึ่งมีการวินิจฉัยสั่งการ  นักบริหาร
จะต้องคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ การวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึงความสามารถของ
นักบริหาร และความเจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจำวันของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครัวหรือ
องค์การใดย่อมเกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่เสมอดังนั้น  การบริหารจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและจำเป็นต่อ
การที่จะดำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคม 
 มีนักบริหาร  นักวิชาการ ผู้ทรงความรู้ ทรงคุณวุฒิ และนักการศึกษามากมายหลายท่านได้
ให้ความหมายของการบริหารไว้หลายทัศนะ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 
  พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การทำงานให้
สำเร็จโดยอาศัยคนอื่น (Getting things done through other people) เมื่อว่าตามคำนิยามนี้ การ
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บริหารพระพุทธศาสนาเริ่มมีอันเป็นรูปธรรมสองเดือนนับจากวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้  นั้นคือในวัน
อาสาฬหบูชา เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่พระปัญจวัคคีย์ ซึ่งทำให้เกิด
พระสังฆรัตนะขึ้น เมื่อมีพระสังฆรัตนะเป็นสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอย่างนี้ พระพุทธเจ้าก็
ต้องบริหารคณะสงฆ์ และวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์  ซึ่งดำรงสืบต่อมา
จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 2,500 ปีเป็นข้อมูลให้เราได้ศึกษาเรื่องพุทธวิธีบริหาร นอกจากนี้ยังมีพุทธ
พจน์ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารกระจายอยู่ในพระไตรปิฎก การศึกษาพุทธพจน์เหล่านั้นก็จะทำให้ทราบ
ถึงพุทธวิธีบริหาร1 
  พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) ได้กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การปกครอง 
(Government) การดูแลรักษาหมู่คณะและการดำเนินงานหรือจัดการงาน (Management) กิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่คณะ หรือองค์การต่างๆ ให้ได้บรรลุผลสำเร็จลุล่วงตามนโยบาย (Policy)และวัตถุประสงค์ 
(Purpose/Objective) ขององค์การนั้นๆด้วยดีมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และการบริหารหมู่คณะ 
คือ การปกครองดูแล ตลอดทั้งแนะนำสั่งสอน อบรม พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ ที่มีอยู่หรือพำนัก
อาศัยอยู่ในวัดให้ประพฤติอยู่ในพระธรรมวินัย และตามกฎหมายของบ้านเมือง กฎข้อบังคับ ระเบียบ 
คำสั่ง และการประกาศของมหาเถรสมาคม 19 
 มัลลิกา ต้นสอน ได้ให้ความหมายของการบริหาร (Administration) ว่าหมายถึงการ
กำหนดแนวทาง หรือนโยบาย การสั่งการ การอำนวยการ การสนับสนุน และการตรวจสอบ ให้ผู้ปฏิบัติ
สามารถดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ2 
 จันทรานี สงวนนาม ได้สรุปว่า การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นสาขาวิชาที่มีการจัด
ระเบียบอย่างมีระบบ คือมีหลักการ กฎเกณฑ์ และทฤษฎี ที่พึงเชื่อถือได้ อันเกิดจากการค้นคว้าเชิง
วิทยาศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานโดยลักษณะเช่นนี้การบริหารจึงเป็นศาสตร์ (Science) ซึ่ง
เป็นศาสตร์ทางสังคม ที่อยู่กลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ แต่ถ้าพิจารณาการ
บริหารในลักษณะของการปฏิบัติที ่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะของ
ผู้บริหารแต่ละคนที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลักการและทฤษฎีไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมแล้ว การบริหารก็จะมีลักษณะ
เป็นศิลป์ (Arts)3 
 สุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิโยกฤษฎ์ ได้ให้ความหมายของการบริหาร  หมายถึง การ
ดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ อันได้แก่ คน (Man) 
เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และวิธีการปฏิบัติงาน (Method) เป็นอุปกรณ์ในการดำเนินงาน4 

 

 1พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมมฺจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, 2549), หน้า 4. 
 2พระราชญาณวสิิฐ (เสรมิชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, พิมพ์ครั้งท่ี 8, (นครปฐม : เพชรเกษมการพมิพ์
, 2548), หน้า 26. 
 3จันทรานี สงวนนาม, เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง. 
(ม.ท.ป, 2536 ), หน้า 4. 

4สุธี สุทธิสมบรูณ์, หลักการบริหารเบ้ืองต้น, (กรุงเทพมหานคร : สวสัดิการสำนักพิมพ์ ก.พ., 2536), 
หน้า 12. 
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 ธงชัย สันติวงษ์ ได้ให้ความหมายของการบริหารว่า การบริหาร หมายถึงภาระหน้าที่ ของ
ผู้นำของกลุ่ม ซึ่งจะต้องจัดการให้ทรัพยากรทั้งที่เป็นตัวคน และวัตถุสามารถประสานเข้าด้วยกัน เพ่ือ
ร่วมกันทำงานเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพได้ และขณะเดียวกันจะต้องจัดการนำองค์การให้สัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างดีที่สุด5 
 ธีระรัตน์ กิจจารักษ์ ให้ความหมายของการบริหารว่า การบริหาร คือ การใช้ศาสตร์และ
ศิลป์นำเอาทรัพยากรการศึกษา (Administration Resource) มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร 
(Process of Administration) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ6 
 สมยศ นาวีการ ได้ศึกษาความหมายและแนวคิดในการบริหารของนักวิชาการทาง
รัฐศาสตร์ลูเธอร์ กูลิค (Luther Gulick) อ้างถึงใน สมยศ นาวีการ ได้ให้ทัศนะว่า การบริหารเป็นศาสตร์ 
สาขาวิชาการบริหารย่อมจะให้ความรู้ที่เชื่อถือได้กับผู้บริหารว่าต้องกระทำอะไรภายในสถานการณ์
อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ  และช่วยให้พวกเขาคาดคะเนถึงผลลัพธ์ของการกระทำของพวกเขาได้7 
 ธณจรส พูนสิทธิ์ ได้อ้างถึงความหมายของการบริหารในความคิดเห็นของ เทอร์รี่ (Terry) 
ได้กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การดำเนินงานตามลำดับขั้นอันประกอบด้วยการวางแผน (Planning) 
การจัดองค์การ (Organizing) การอำนวยการ (Actuating) และการควบคุม (Controlling) เพื ่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์โดยอาศัยคนและทรัพยากรอื่น8 
 ธีรวุฒิ บุญยโสภณ และวีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหาร 
หมายถึง การบริหารหรือการจัดการ คือ กระบวนการอย่างหนึ่งภายในองค์การซึ่งมีลำดับการทำงาน
เป็นขั้นตอน มีกลุ่มบุคคลเป็นกลไกสำคัญในการบริหารงาน มีเงินทุน เครื่องจักร และวัสดุครุภัณฑ์ต่าง 
ๆ เป็นองค์ประกอบด้วย9 
 พะยอม วงศ์สารศรี ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการที่ผู้จัดการใช้
ศิลปะและกลยุทธ์ต่าง ๆ ดำเนินกิจการตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกใน
องค์การ การตระหนักถึง ความสามารถ ความถนัด ความต้องการและความมุ ่งหวังด้านความ
เจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วยองค์การจึงจะสัมฤทธิผลตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้10 
 สมพงษ์ เกษมสิน ได้กล่าวโดยสรุปไว้ว่า การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์นำเอา
ทรัพยากรบริหาร มาประกอบเป็นกระบวนการบริหาร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที ่กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้มองเห็นลักษณะของการบริหารได้ดังนี้ การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์ การ

 

 5ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งท่ี 9, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2537), 
หน้า 26. 
 6ธีระรตัน์ กิจจารักษ์, เอกสารคำสอนวิชาการบริหารการศึกษา, (เพชรบูรณ์: คณะ 
ครุศาสตรส์ถาบันราชภฎั, 2542), หน้า 11. 
 7สมยศ นาวีการ, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกจิ, 2544), หน้า 18. 
 8ธนจรส พูนสิทธิ์, การจัดการองค์การและการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 2541), หน้า 20. 
 9ธีรวุฒิ บุญยโสภณ และวรีะพงษ์ เฉลิมจริะรตัน์, องค์การและการจดัการ, (กรุงเทพมหานคร : อักษร
ปริทรรศน์, 2534), หน้า 12. 
 10พะยอม วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : พรานนกการพิมพ์, 2542), หน้า 
36. 
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บริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นสำคัญ การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน 
การบริหารมีลักษณะการดำเนินการที่เป็นกระบวนการ การบริหารเป็นการดำเนินงานร่วมกันของกลุ่ม
คน การบริหารอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคลและของกลุ่มคน และการบริหารมีลักษณะเป็นการ
ร่วมมือดำเนินการอย่างมีเหตุผล11 
 สมาน รังสิโยกฤษฎ์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหาร หมายถึง การดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ เงิน วัสดุสิ่งของ และวิธีปฏิบัติงาน
เป็นอุปกรณ์ในการดำเนินงาน12 
 สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการใช้บุคคลอ่ืน
ร่วมกับปัจจัยในการจัดการ เพื่อให้กิจกรรมดำเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์ และสนองตอบความคาดหวัง
จัดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน13 
  สิรภพ เหล่าลาภะ ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการบริหารไว้ 2 นัย คือ 1) คำว่า บริหาร มา
จากภาษาบาลีว่า ปริหาร มาจากศัพท์ว่า ปริ แปลว่า รอบ และ หร ธาตุในความนำไป ดังนั้น คำว่า 
บริหาร จึงแปลว่า นำไปโดยรอบ อีกสำนวนหนึ่ง คำว่า บริหาร แปลว่า อ้อมหนี, หลีกหนี, หลบหนี ดัง
ในประโยคภาษาบาลีว่า “ปญฺหํ ปริหริตํ สมตฺโถ” แปลว่า ผู้สามารถเพื่อการอ้อมหนี หลีกหนี หลบซึ่ง
ปัญหา หรือแปลว่า ผู้สามารถบริหารปัญหา และนำปัญหาไปโดยรอบ หรือกำจัดปัญหาให้หมดสิ้นไป 2) 
คำว่า บริหาร แปลมาจากภาษาอังกฤษ ว่า Administer และ Administration แปลความหมายคือ การ
ปกครอง ดำเนินการ อำนวยการ จัดการ จัดให้ วาง ส่งเสริม และบำรุง14  

สมคิด บางโม ได้สรุปว่า การบริหารหรือการจัดการ หมายถึง ศิลปะ ในการใช้คน เงิน วัสดุ
อุปกรณ์ขององค์การและนอกองค์การ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ15  

ประดิษฐ์ บอดีจีน ได้ให้ความหมายของการบริหารไว้ว่า กระบวนการที่ประกอบด้วย การ
วางแผน การจัดองค์กร การดำเนินงานและการควบคุม  เพื่อใช้ให้กิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยอาศัยคนและทรัพยากร16 

เฮอร์เบิรท เอ ไซม่อน (Herbert A. Simon) กล่าวว่าการบริหารหมายถึง ศิลปะในการทำ
ให้สิ่งต่าง ๆ ได้รับการกระทำจนเป็นผลสำเร็จ โดยที่ผู้บริหารมักไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติ แต่ผู้บริหารเป็นผู้ใช้
ศิลปะทำให้ผู้ปฏิบัติได้ทำงานจนสำเร็จ ตามจุดมุ่งหมายท่ีผู้บริหารตัดสินใจเลือก17 

จาการศึกษาทบทวนเอกสาร ผู้ศึกษาวิจัยสรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และ
ศิลป์นำเอาทรัพยากรบริหาร มาประกอบเป็นกระบวนการบริหาร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้

 

 11สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ไพบูลย์ สำราญภูติ, 2514), หน้า 3. 
 12สมาน รังสโิยกฤษฎ์, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2537), หน้า 1. 
 13สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์, องค์การและการจัดการ, พิมพ์ครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : พิทักษ์อักษร, 2542), 
หน้า 16. 
 14สิรภพ เหล่าลาภะ, พุทธศาสตร์การเมือง, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 2545), หน้า 140. 
 15สมคิด บางโม, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2545), หน้า 61. 
 16ประดิษฐ์ บอดีจีน, กระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกลุ่มภาคเหนือ, 
วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑติ, (บัณฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2538), หน้า 13. 
 17เฮอรเ์บิรท เอ ไซม่อน (Herbert A. Simon) อ้างถึงในเติมศักดิ์ ทองอินทร์ ผศ.ดร., ความรู้เบ้ืองต้น
ทางการบริหารรัฐกิจ, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547), หน้า 3. 
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อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยปัจจัยหลัก คือ เงิน บุคคล วัสดุสิ่งของ วิธีการปฏิบัติงานและคุณธรรมใน
การบริหารจัดการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้าง
ความเจริญมั่นคงกับองค์กรในทุก ๆ ด้าน และการบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้า 
การบริหารเป็นลักษณะการทำงานร่วมกัน 

ของกลุ่มบุคคลในองค์การ มีลักษณะการวินิจฉัยสั่งการ นักบริหารจะต้องคำนึงถึงปัจจัย
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพราะการวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึงความสามารถของนักบริหารและ
การเจริญเติบโตของการบริหาร ชีวิตประจำวันของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครัวองค์การใดย่อมเกี่ยวข้องกับ
การบริหารอยู่เสมอ ดังนั้น การบริหารจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ  และจำเป็นต่อการที่จะดำรงชีวิตของ
บุคคลในสังคม 
 
 2.1.2  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

การบริหารโดยทั่ว ๆ ไป จะมีลักษณะเป็นกระบวนวิธี หรือเป็นการกำหนดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน หรือเป็นลำดับรายการในการบริหาร ซึ่งในการบริหารนั้น จะต้องมีลำดับรายการก่อนหลังว่า
จะต้องทำสิ ่งใดก่อนและต่อ ๆ  ไปจะทำอะไร  ซึ ่งจัดว่าเป็นหลักเกณฑ์วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Management) กระบวนการบริหารจะกำหนดขอบเขต และหน้าที่ตามขั้นตอนต่าง ๆ ไว้
อย่างชัดเจนในงานการบริหารนั ้น มีนักปราชญ์ นักวิชาการ และนักบริหารทั ้งในประเทศและ
ต่างประเทศตลอดจนนักการศึกษา ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหาร ไว้ดังนี้ 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กล่าวถึง การบริหารเป็นวิธีการทำให้งานสำเร็จ
โดยอาศัยผู้อื่น (Getting things done through other people) และกล่าวว่าหน้าที่ของผู้บริหารเป็น
กรอบในการพิจารณาของผู้บริหารให้สำเร็จ มี 5 ประการ ตามคำย่อภาษาอังกฤษว่า “POSDC” ดังนี้ 
คือ18 

1.  P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เป็นการกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพ่ือ
ความสำเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารทีดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพ่ือกำหนดทิศทางขององค์กร 

2.  O คือ Organizing หมายถึง คือ การจัดองค์กร เป็นการกำหนดโครงสร้างความสัมพันธ์
ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันทำและการกระจายอำนาจ 

3.  S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนาบุคลากร
และการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 

4.  D คือ Directing หมายถึง การอำนวยการ เป็นการสื่อสารเพื่อให้เกิดการดำเนินการตาม
แผน ผู้บริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและต้องมีภาวะผู้นำ 

5.  C คือ Controlling หมายถึง การกำกับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กร รวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร 

 
18พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมมฺจิตตโฺต), พุทธวิธีในการบริหาร, พิมพ์ครั้งท่ี 4. (กรุงเทพมหานคร : 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549), หน้า 3 - 5. 
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สมาคมผู ้บร ิหารการศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา (American Association of School 
Administration) อ้างถึงในธีระรัตน์ กิจจารักษ์ เสนอแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารไว้ 5 ประการ 
คือ19 

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือโครงการสำหรับการปฏิบัติงานใน 
อนาคตให้ตรงเป้าหมายที่ต้องการ โดยกำหนดงานที่จะทำวิธีการ และวัตถุประสงค์ของงานนั้น ๆ ไว้
ล่วงหน้า 
 2. การแสวงหา และกำหนดตัวบุคคลและอุปกรณ์ (Allocation) หมายถึง การแสวงหา
กำหนดตัวบุคคล และวัสดุทุกชนิดที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไป ได้
ด้วยดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. การเสริมกำลังบำรุง (Stimulation) หมายถึง การบำรุงขวัญ กระตุ้น และส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผลงานดีทั้งปริมาณและคุณภาพ 
 4. การประสานงาน (Co – ordination) หมายถึง การจัดให้ผู้แทนของหน่วยงานย่อยทุก
หน่วยงานพบปะปรึกษาหารือกันเพื่อให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือทราบเรื่องการปฏิบัติงานของ
ผู้อื่น และเพ่ือให้งานสัมพันธ์ไม่ขัดแย้งกัน โดยยึดเป้าหมายขององค์การเป็นหลัก 
 5. การประเมินผลงาน (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะให้ทราบ
ผลการปฏ ิบ ัต ิ งาน และป ัญหาท ี ่ เก ิ ดข ึ ้ น เพ ื ่ อหาแนวทางแก ้ ไขท ุกระยะและประเม ินผล  
ขั้นสุดท้ายเพื่อทราบผลการปฏิบัติงาน และปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและประเมินผล
ขั้นสุดท้าย เพื่อเปรียบเทียบผลงานกับผลงานที่ควรจะได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นเพื่อวางแผนใหม่
สำหรับการปฏิบัติงานในอนาคต 
 เด่น ชะเนติยัง ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารไว้ว่า การบริหารมีลักษณะเป็นทั้ง
ศาสตร์และศิลปะ กล่าวคือ การบริหารจัดเป็นศาสตร์สาขาหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป เพราะมี
องค์ประกอบของความรู ้ (knowledge) มีหลักเกณฑ์ (principle) และทฤษฎี (theory) ที่เกิดจาก
การศึกษาค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์ทางสังคมซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกันกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา 
และรัฐศาสตร์ ส่วนในทางปฏิบัตินั้นจะขึ้นอยู่กับความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะของผู้บริ หาร
แต่ละคนที่จะนำความรู้ หลักการและทฤษฎีไปปรับหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
สิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งเป็นเรื่องศิลปะ ดังนั้น นักบริหารที่เก่งต้องมีศาสตร์และศิลปะ20 
 ทองหล่อ เดชไทย ได้กล่าวถึง การบริหารเป็นการจัดการอย่างมีระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทำให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ด้วยความร่วมมือของกลุ่มบุคคล และยังเสนอว่า “การบริหาร” และ “การจัดการ” นั้น
บางครั้งอาจให้แทนกันได้เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่หวังผลขั้นสุดท้ายอย่างเดียวกัน คือ ความสำเร็จของ
งาน “การบริหาร” ใช้มากในการบริหารรัฐกิจ ส่วน “การจัดการ” ใช้มากในทางธุรกิจ หรืออาจกล่าวว่า 

 
19ธีระรตัน์ กิจจารักษ,์ เอกสารคำสอนวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย :     คณะครุศาสตร์ 

สถาบันราชภฏัเพชรบูรณ์, 2542), หน้า 67. 
 
 20เด่น ชะเนติยัง, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2533), หน้า 52. 
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“การบริหาร” มุ ่งเน้นที ่การกำหนดนโยบายและการวางแผน ส่วน “การจัดการ” เป็นการนำเอา
นโยบายและแผนไปดำเนินให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกำหนดไว้21 
 สมคิด บางโม ได้อธิบายองค์ประกอบของการบริหารที ่สำคัญ และมีความจำเป็นต่อ
องค์การ ดังนี้ 
 1. วัตถุประสงค์ที่แน่นอน กล่าวคือ จะต้องรู้ว่า จะดำเนินการไปทำไม เพื่ออะไร และ
ต้องการอะไรจากการดำเนินการ เช่น ต้องมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ หรือในการผลิตต้องรู้ว่าจะ
ผลิตเพ่ือใคร ต้องการผลตอบแทนเช่นใด ถ้าหาไม่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์แล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่จะ
บริหารการดำเนินงานต่าง ๆ จะไม่มีผลสำเร็จ เพราะไม่มีเป้าหมายกำหนดไว้แน่นอน 
 2. ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ วัตถุและเครื่องใช้เพื่อประกอบการดำเนินงานรวมไปถึง
ความสามารถในการจัดการ ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ 4Ms คือ มนุษย์ (Man) เงิน (Money) วัสดุ
อุปกรณ์ (Material) และความสามารถในการจัดการ (Management)  หรือ 6Ms ที่มีเครื ่องจักร 
(Machine)และตลาด (Market) เพ่ิมเข้ามาซึ่งในปัจจุบันมีความจำเป็นมากข้ึน 
 3. มีการประสานงานระหว่างกัน หรือเรียกได้ว่ามีปฏิกิริยาระหว่างกัน กล่าวคือ เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์รวมทั้งทรัพยากรในการบริหารทั้ง 4 Ms หรือ 6 Ms ดังกล่าว จะต้องมีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและเกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน หรือกล่าวได้ว่าจะต้องมีระบบของการทำงานร่วมกันและที่ เกิดขึ้นจริง 
ๆ ด้วย การนำปัจจัยทั้งหลายเบื้องต้นมาไว้ร่วมกันแล้วไม่เกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน ไม่เกิดความสัมพันธ์ 
ระหว่างกัน การบริหารก็จะไม่เกิดขึ้น 
 4. ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการบริหารงานนั้นสิ่งที่วัดผลสำเร็จของงานว่า บรรลุ
เป้าหมายของวัตถุประสงค์ขององค์การก็คือ ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึงความสามารถของ
องค์การ ในอันที่จะบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การในการใช้ทรัพยากรขององค์การที่มีอยู่
ระยะสั้น โดยเปรียบเทียบกับปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่ายกับปัจจัยนำออกและรายได้ขององค์การ22 
 สมยศ นาวีการ ได้ให้ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การตัดสินใจและการ
บริหารที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานระยะยาว ขององค์การประกอบด้วยการกำหนดกลยุทธ์ และ
การควบคุมกลยุทธ์ จะมุ่งตรวจสอบ ประเมินโอกาสและอุปสรรคภายในสภาพแวดล้อมภายนอก และ
มุ่งตรวจสอบประเมินจุดอ่อนและจุดแข็ง อุปสรรคภายใน สภาพแวดล้อมภายในบริษัท23 
 สมยศ นาวีการ ได้กล่าวถึงแนวคิดการบริหารไว้ว่า การบริหารงานไม่ว่าจะเป็นรูปแบบผู้นำ
โครงสร้างระบบราชการและหน้าที่ของผู้บริหารในองค์การแห่งหนึ่งสามารถนำมาประยุกต์ไปใช้กับ
องค์การ เรียกว่า วิธีดีที ่สุด (one best way) อย่างไรก็ตามผู้บริหารในแต่ละองค์การจะเผชิญกับ
สถานการณ์เฉพาะที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง ไม่มีหลักสากลใดที่สามารถใช้ได้กับทุกปัญหาผู้บริหารต้อง

 

 21ทองหล่อ เดชไทย, หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุข, (นนทบุรี : 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535), หน้า 5. 
 22สมคิด บางโม, การบริหาร, หน้า 62-63. 
 23สมยศ นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ์, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539), หน้า 
12. 
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ศึกษาการบริหาร โดยมีประสบการณ์จากกรณีศึกษา (case study) จำนวนมาก และวิเคราะห์ว่าวิธีการ
ใดที่สามารถใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ24  
 สุพิณ เกชาคุปต์ ได้กล่าวถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) 
เป็นแนวทางการบริหาร ที่เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด การวางแผน และการ
ตัดสินใจในงานต่าง ๆ ที่เขามีส่วนรับผิดชอบอยู่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การทำให้พนักงาน
เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรใด ที่ใช้นโยบายการ
บริหารแบบนี้เป็นการแสดงให้พนักงานได้ร ู ้ว ่าฝ่ายบริหารเห็นความสำคัญของพนักงาน ที ่มีต่อ
ความสำเร็จขององค์การ ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดี มีความภูมิใจ และรับผิดชอบต่องานอย่างเต็มที่ซึ่งเป็น
การจูงใจในการทำงานที่ดีวิธีหนึ่ง25 
 คณาจารย์ภาควิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กล่าวถึงแนวคิดของ ฟาโย 
(Henry Fayol) นักวิชาการเหมืองแร่ชาวฝรั่งเศส ผู้เป็นต้นกำเนิดในการเสนอองค์ประกอบมูลฐานของ
การบริหารแบบกระบวนการ 5 ประการ ที่เรียกว่า POCCC ไว้ดังนี้26 
 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การสร้างทางเลือกหรือแนวทางดำเนินการไว้ล่วงหน้า 
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในอนาคต 
 2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การกำหนดโครงสร้างหน่วยงานและระบุหน้าที่
โดยการผสมผสานระหว่างวัตถุ คน และเงิน 
 3. การบังคับบัญชา (Commanding) หมายถึง การทำให้เกิดการดำเนินงานตามที่ได้มีการ
กำหนดไว้ ซึ ่งการบังคับบัญชาที ่ด ีน ั ้นจะต้องมีการติดต่อสื ่อสาร 2 ทาง กล่าวคือ การยอมให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถแสดงความคิดเห็นได้ 
 4. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การรวมความพยายามของผู้ปฏิบัติงานและช่วย
สนับสนุนให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เพ่ือให้การทำงานสำเร็จ 
 5. การควบคุม (Controlling) การติดตามการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 เสนาะ ติเยาว์ ได้กล่าวถึงหลักสำคัญของการบริหาร 5 ลักษณะ27 คือ  
 1. การบริหารเป็นการทำงานกับคนและโดยอาศัยคน หมายความว่า การบริหารเป็น
กระบวนการทางสังคม คือ อาศัยกลุ่มคนที่รวมกันทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ ผู้บริหาร
จะต้องรับผิดชอบให้สำเร็จโดยอาศัยความร่วมมือของบุคคลอ่ืน มิฉะนั้นจะทำงานไม่สำเร็จ สาระสำคัญ
ของการบริหารในข้อนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ คือ มี
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี มีความเป็นผู้นำและสามารทำงานเป็นทีมได้ มีความสามารในการ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้หากมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ และมีความสามารถทำให้
งานบรรลุเป้าหมายได ้

 
24สมยศ นาวีการ, การบริหารตามสถานการณ์, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, 2545), หน้า 49. 

 25สุพิณ เกชาคุปต์, การจัดการปฏิบติังาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย-ธรรมศาสตร์, 
2544), หน้า 92-93. 

26คณาจารย์ภาควิชาบริหารรัฐกิจ, สรุปเนื้อหาวิชาทฤษฎีองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลยัรามคำแหง, 2549), หน้า 9 . 
 27เสนาะ ติเยาว์, หลกัการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2544), หน้า 1-2. 
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 2. การบริหารทำให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์การ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
องค์การต้องอาศัยความร่วมมือกันของคนทุกคนจึงจะทำให้สำเร็จลงได้ เป้าหมายเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้บริหาร
จะต้องทำให้บรรลุได้นั้นจะต้องมีลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ เป้าหมายต้องสูงแล้วสามารถทำให้
สำเร็จ เป้าหมายสูงเกินไปก็ทำให้สำเร็จไม่ได้ เป้าหมายต่ำไปก็ไม่ท้าทายไม่มีคุณค่า ประการที่สอง การ
จะไปถึงเป้าหมายจะต้องมีระบบงานที่ดีมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ประการสุดท้าย จะต้องระบุเวลาที่
จะทำให้บรรลุเป้าหมายนั้น 
 3. การบริหารเป็นการสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ คำว่า ประสิทธิผล 
หมายความว่า ทำงานบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนด ส่วนคำว่า ประสิทธิภาพ หมายความว่า ทำงานโดย
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดหรือเสียค่าใช้จ่ายต่ำสุด การทำงานให้สำเร็จอย่างเดียวไม่พอแต่จะต้อง
คำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่ประหยัดอีกด้วย การทำให้ได้ทั้งสองอย่างคือ งานบรรลุผลตามที่ต้องการและการใช้
ทรัพยากรต่ำสุดจึงเป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 4. การบริหารเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นที่รู้กัน
โดยทั่วไปว่าเราอาศัยในโลกที่มีทรัพยากรจำกัดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ จึงต้องตระหนัก 2 ข้อใหญ่ ๆ คือ 
เมื่อใช้ทรัพยากรใดไปแล้วทรัพยากรนั้นจะหมดสิ้นไปไม่สามารถกลับคืนมาใหม่ได้ และจะต้องเลือกใช้
ทรัพยากรให้เหมาะสมอย่าให้เกิดสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นการบริหารกับเศรษฐศาสตร์จึงมี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด เศรษฐศาสตร์จึงเป็นการศึกษาถึงเรื่องการกระจายการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
จำกัดอย่างไร ส่วนผู้บริหารในองค์การจะต้องผลิตสินค้าและบริหารให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5. การบริหารจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที ่เปลี ่ยนแปลงไป ผู ้บริหารที ่ประสบ
ความสำเร็จจะต้องสามารถคาดคะเนเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง และสามารถปรับตัวเองให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลงนั้น   
 จากการศึกษาทบทวนเอกสาร ผู้ศึกษาวิจัยสรุปได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการนั้น 
จะครอบคลุมถึงหน้าที่ในการบริหาร อันประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการหรือการ
มอบหมายงาน การประสานงาน การรายงาน และการงบประมาณ นอกจากนี้องค์ประกอบที่สำคัญของ
การบริหาร จะประกอบด้วย วัตถุประสงค์ที่แน่นอน ทรัพยากรในการบริหาร มีความประสานระหว่าง
กัน และ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารงาน ซึ่งแนวคิดเหล่านี้จะครอบคลุมไปถึง การบริหาร
แบบมีส่วนร่วม และการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 

 2.1.2  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 ในสมัยครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงเปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวกับมนุษย์และจุดมุ่งหมาย
ของมนุษย์จากแนวเดิม ซึ่งเป็นความคิดตามหลักศาสนาพราหมณ์และลัทธิอ่ืน ๆ พระพุทธองค์ทรงสอน
ว่า การยึดมั่นในตัวตน (อัตตา) ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นในสังคม ทำให้คนเราคิดถึงตัวเองมากกว่าสังคม 
ส่วนการละตัวตน จะทำให้คนเรามีความสำนึกต่อสังคมได้มากขึ ้น การละตัวตนจะต้องอาศัยการ
จัดระบบสังคมเสียใหม่ แต่การเสนอให้เปลี่ยนแปลงสังคมย่อมติดขัดที่ผู้ปกครองซึ่งรักษาอำนาจของตน
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เนื่องจากตนมีฐานะที่ดีอยู่แล้ว ดังนั้นจึงได้เสนอหลักการบริหารทางพระพุทธศาสนา ที่ถือว่าเป็น
ต้นแบบของการบริหารที่มาตั้งแต่สมัยพุทธกาล28 ดังนี้ 
 1. ในการบัญญัติพระวินัย มีการบัญญัติพระวินัยเพ่ือใช้ปกครองสงฆ์ หรือใช้เป็นหลักปฏิบัติ
ของพระภิกษุ แต่พระวินัยนั้นเป็นพุทธบัญญัติทั้งหมด หาใช่สงฆ์หรือผู้แทนสงฆ์เป็นผู้บัญญัติ อย่างที่
รัฐสภาเป็นผู้บัญญัติกฎหมายในระบอบประชาธิปไตยไม่ จุดประสงค์ในการบัญญัติพระวินัยก็เพ่ือให้สงฆ์
อยู่ร่วมกันด้วยดี พ้นจากมลทินและกิเลสต่าง ๆ ทำให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใสและเป็นเครื่องส่งเสริม
การปฏิบัติธรรม ดังข้อความว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุ
ทั้งหลาย อาศัยอำนาจประโยชน์ 10 ประการ คือ เพื่อความดีแห่งสงฆ์ 1 เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์ 1 
เพ่ือข่มผู้เก้อยาก1 เพ่ืออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก1 เพ่ือป้องกันอาสวะอันจักบังเกิดในปัจจุบัน 1  
เพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต 1 เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่ เลื่อมใส 1 เพื่อความ
เลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว 1 เพ่ือความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม 1 เพ่ือถือตามพระวินัย 129 
 2. ในด้านการบริหารพระวินัยในสมัย เมื่อยังมีพระสาวกไม่มากนักพระพุทธองค์ทรงบริหาร
พระศาสนาด้วยพระองค์เอง โดยมีพระสาวกท่ีสำคัญ เช่น พระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ ช่วย
แบ่งเบาภาระบ้างตามความจำเป็น ต่อมาเม่ือมีพระสาวกเพ่ิมขึ้น และมีผู้ขอเข้าอุปสมบทในพุทธศาสนา
มากขึ้น ก็ได้ทรงอนุญาตให้พระสาวกให้อุปสมบทแก่ผู้เข้ามาขอบวชได้ โดยให้ผู้ขอบวชเปล่งวาจาถึง
พระรัตนตรัยเป็นสรณะ ครั้นต่อมาเมื่อภิกษุเพิ่มขึ้นอีกพระองค์ทรงมอบความเป็นใหญ่ให้แก่สงฆ์ในการ
ทำกิจกรรมทั้งปวงของพุทธศาสนาเช่นการ ให้บรรพชาอุปสมบท การกรานกฐิน การกำหนดเขตสีมา 
การระงับอธิกรณ์ เป็นต้น ซึ่งเท่ากับมอบให้สงฆ์เป็นผู้บริหารงานพระศาสนาตามระเบียบที่ได้ทรง
กำหนดไว้นั่นเอง ส่วนการบริหาร คณะสงฆ์ในรูปองค์กร เช่น มหาเถรสมาคมนั้นไม่บัญญัติในพระวินัย 
แต่ก็ไม่ได้ขัดพระวินัย เป็นต้น 
 3. ด้านอธิกรณ์ของสงฆ์ สถาบันตุลาการทางพระพุทธศาสนามีลักษณะบางอย่างคล้ายกับ
สถาบันตุลาการทางอาณาจักร มีกฎหรือระเบียบที่สังคมวางไว้เป็นบรรทัดฐานแห่งการกระทำของ
บุคคลในสังคม ป้องกันไม่ให้มีการกระทำหรือความประพฤติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความสงบสุขของสังคม 
ฝ่ายอาณาจักมีกฎหมายเป็นหลักในการปกครอง ส่วนฝ่ายพุทธจักรมีวินัยเป็นหลัก ทั้งฝ่ายอาณาจักร  
และพุทธจักรมีกระบวนการพิจารณาคดีหรืออธิกรณ์ และมีวิธีลงโทษ 
ตามโทษานุโทษ แต่ลักษณะการลงโทษตามพระวินัยกับโทษของกฎหมายบ้านเมืองมีข้อแตกต่างกันมาก 
ความผิดที่ร้ายแรงบางอย่างของบรรพชิต เช่น ความผิดทางเพศ สำหรับฝ่ายอาณาจักรอาจไม่ถือว่าผิด 
เป็นต้น 
 และจากการศึกษาตรวจสอบเอกสารปรากฏว่า มีผู้ให้ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร ไว้หลาย
ท่าน ดังนี้ 
 พงษ์ศักดิ์ ปัญจพรผล กล่าวถึง กระบวนการการบริหารควรประกอบด้วย 10 ประการ คือ  

 

 
 28ปรีชา ช้างขวัญยืน, ความคิดทางการเมืองในพระไตรปิฎก, พิมพ์ครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : 
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538), หน้า 42-43. 
 29องฺ.ทุก.(ไทย) 20/436/109. 
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 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การกำหนดงานหรือวิธีการปฏิบัติงานไว้เป็นการ
ล่วงหน้า โดยเกี่ยวกับการคาดการณ์ (Forecasting) การกำหนดวัตถุประสงค์ (Set Objective) การ
พัฒนากลวิธี (Develop strategies) ในการวางแผน ซึ่งต้องคำนึงถึงนโยบาย(Policy) เพ่ือให้แผนงานที่
กำหนดขึ้นไว้มีความสอดคล้องต้องกันในการดำเนินงาน 
 2. การจัดการ (Organizing) หมายถึง การพัฒนาระบบการทำงานเพ่ือให้งานต่างๆ สามารถ
ดำเนินไปโดยมีการประสานงานกันอย่างดี 
 3. การจัดคนเข้าทำงาน (Staffing) หมายถึง การจัดหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานให้เหมาะสม
ตามตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
 4. การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง ความสามารถของผู ้บริหารในการที ่จะตัดสินใจ 
แยกแยะและวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่าในการทำงานจะต้องมีการตัดสินใจในเรื่องใดบ้าง 
 5. การสั่งการ (Directing) หมายถึง การศึกษาวิธีการวินิจฉัยสั่งการ รวมทั้งการควบคุมงาน
และนิเทศงาน ตลอดจนศิลปะในการบริหารงานที่จะทำให้การทำงานประจำวันของเจ้าหน้าที่ทุกคน
เป็นไปด้วยดี 
 6. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การร่วมมือประสานงาน เพ่ือการดำเนินการเป็นไป
ด้วยดี และราบรื่น ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะทำการประสานงานดีขึ้น และดำเนินการแก้ไขเมื่อ
เกิดปัญหาขึ้น 
 7. การร่วมมือประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงานให้ผู้ปฏิบัติงานทุก
ฝ่ายมีความเข้าใจในงาน เข้ามาร่วมทำงานกันอย่างพร้อมเพรียงกัน ข้อตกลงที่ 
สำคัญยิ่งของการประสานงาน คือ ความร่วมมือ ซึ่งเป็นเรื่องของ “จิตใจ” 
 8. การสื่อข้อความ (Communicating) หมายถึง การผ่านข่าวสารข้อมูลและความเข้าใจ 
เพ่ือที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ต้องการ 
 9. การรายงานผล (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานให้แก่ 
ผู ้บริหารและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคลื ่อนไหวของการดำเนินงาน ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์ (Public Relation) แจ้งให้ประชาชนทราบ ซึ่งโดยทั่วไปการายงาน จะหมายถึง วิธีการ
ของสถาบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจมาติดต่อสอบถามผู้บังคับบัญชา/ผู้ร่วมงาน 
ความสำคัญของการรายงานนั้นจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความเป็นจริง 
 10. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การงบประมาณ โดยศึกษาให้ทราบถึงระบบ
และกรรมวิธีในการบริหารเกี่ยวกับงบประมาณ และการเงินตลอดจนการใช้งบประมาณในการควบคุม
งาน30 
 วิโรจน์ สารรัตนะ ได้กล่าวถึงกระบวนการบริหาร ควรประกอบด้วย 4 ประการ คือ 
 1. การวางแผน หมายถึง หน้าที่ทางการบริหารในการกำหนดจุดหมายและการตัดสินใจ 
เลือกวิธีการที่ดีท่ีสุดที่จะให้บรรลุจุดหมายนั้น 
 2. การจัดองค์การ หมายถึง กำหนดอำนาจหน้าที่และตำแหน่งต่าง ๆ อย่างชัดเจน 

 

 
 30พงษ์ศักดิ์ ปัญจพรผล, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภฎันครปฐม, 2542), 
หน้า 64-72. 
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 3. การนำ หมายถึง ความพยายามทำให้มีอิทธิพลต่อผู้อื ่น เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์การ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 4. การควบคุม หมายถึง การมุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกในองค์การได้
ประพฤติปฏิบัติในทิศทางที่จะทำให้บรรลุผลตามมาตรฐานหรือจุดหมาย มุ่งเน้นให้เกิดพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลง31  
 กุลลิกส์ เอล. และ เออร์วิส เจ. (Gulick L. and Urwick J.) ได้กล่าวว่า กระบวนการ
บริหารนั้นต้องประกอบด้วย ขั้นตอนที่สำคัญหรือที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า “POSDCORB Model” ซึ่งอธิบาย
ตามความหมายได้ดังนี้  
 1. การวางแผน (P=Planning) หมายถึง การจัดวางโครงการและแผนปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า
ว่าจะต้องทำอะไรบ้างและทำอย่างไร 
 2. การจัดการองค์การ (O=Organizing) หมายถึง การจัดหน่วยงาน กำหนดโครงสร้างของ
หน่วยงาน การจัดสายงานตำแหน่งต่าง ๆ กำหนดอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน 
 3. การจัดหาบุคคล (S=Staffing) หมายถึง การจัดหาบุคคล เป็นการบริหารงานทางด้าน
บุคคล อันได้แก่ การจัดอัตรากำลัง การสรรหา การพัฒนาบุคลากร การสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี 
การประเมินผลการทำงาน และการให้พ้นจากงาน 
 4. การอำนวย (D=Directing) หมายถึง การตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการหน่วยงาน ให้เกิด
ความร่วมมือเพ่ือดำเนินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
 5. การประสานงาน (Co=Coordinating) หมายถึง การประสานงานกิจการด้านต่างๆ ของ
หน่วยงาน ให้เกิดความร่วมมือเพ่ือดำเนินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
 6. การรายงาน (R=Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานให้แก่
ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหวของการดำเนินงานว่าก้าวหน้าเพียงใด 
 7. การงบประมาณ (B=Budgeting) หมายถึง การงบประมาณ การจัดทำงบประมาณบญัชี
การใช้จ่ายเงิน การควบคุมและการตรวจสอบด้านการเงิน32 
 วิลเลี ่ยม คิวชี ่ว์ (William Ouchi) ได้กล่าวทฤษฎีของการบริหาร คือ ทฤษฎี Z โดย
หลังจากการศึกษาการบริหารของธุรกิจญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา และได้ทำการประสมประสานกัน โดย
มีแนวคิดด้านการบริหาร ดังนี้ 
 1. การจ้างงานระยะยาว 
 2. การตัดสินใจเป็นเอกฉันท์ 
 3. ความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล 
 4. การประเมินผลและการเลื่อนตำแหน่งแบบค่อยเป็นค่อยไป 
 5. การควบคุมในตัวเองไม่เป็นทางการโดยมีการวัดผลอย่างชัดเจนและเป็นทางการ 

 

 31วิโรจน์ สารรตันะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์ทิพย์วิสุทธ์ิ, 2542), หน้า 11. 
 
 32Gulick L. and Urwick J., Papers on the Science of Administration, (New York : 
Institute of Public Administration, 1973), pp.18-19. 
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 6. เส้นทางอาชีพแบบเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับปานกลาง 
 7. มีความเกี่ยวข้องในลักษณะครอบครัว33   
 จากการศึกษาทบทวนเอกสารสรุปได้ว่า ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารนั้นมีหลากหลายทฤษฏี
และมีหลักการที่คล้ายกันและมีทิศทางเดียวกันคือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างสูงสุด และการที่
ผู ้บริหารองค์กรต่าง ๆ จะนำทฤษฎีเหล่านั้นมาใช้นั้นต้องศึกษาอย่างจริงจังถึงความเหมาะสมและ
คำนึงถึงประโยชนสูงสุดที่องค์กรจะได้รับ ตลอดจนวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ ทั้งทางด้านวัฒนธรรม
องค์กร และทรัพยากรที่มีอยู่ แล้วนำมาปรับประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นระบบการบริหารที่ดีมีคุณภาพ ก็จะ
สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่องค์กรนั้นได้  
 
 2.1.3  ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

สำหรับการบริหารและการจัดการที ่ได้นำนิยามและความหมายมาแสดงไว้แล้วนั ้นมี
นักวิชาการได้แสดงแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ไว้มากมาย โดยสามารถแบ่งแนวคิด ทฤษฎีทางการจัดการได้
ตามยุคสมัยที่นักวิชาการสร้างขึ้น โดยในงานวิจัยนี้จะนำมาแสดงเฉพาะแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยเป็นหลัก 

ก.  แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
การจัดระบบแนวความคิดทางด้านการจัดการนั ้นเร ิ ่มต้นในช่วงที ่ม ีการปฏิว ัติทาง

อุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษ ระหว่างศตวรรษที่ 18 และ 19 และได้มีการปรับปรุงพัฒนาเรื่อยๆ มา
จนกระท่ังปัจจุบัน ซึ่งสามารถแบ่งแนวความคิดออกเป็น 6 กลุ่มด้วยกัน คือ 

1.  แนวความคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management School) 
2.  แนวความคิดการจัดการเป็นกระบวนการ (Management Process School) 
3.  แนวความคิดด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations School) 
4.  แนวความคิดด้านระบบสังคม (Social System School) 
5.  แนวความคิดด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical School) 
6.  แนวความคิดด้านระบบ (Systems School) 
 
การจัดการโดยทั่วไปในปัจจุบันมักจัดระบบแนวความคิดเป็นสองแนวคือเป็นวิทยาศาสตร์

หรือเป็นศิลปะ (Management : Science or Art) การจัดการโดยทั ่วๆ ไป  จะมีล ักษณะเป็น
กระบวนวิธี หรือเป็นการกำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน หรือเป็นลำดับรายการในการจัดการ ซึ่งใน
การจัดการนั้น จะต้องมีลำดับรายการก่อนหลังว่าจะต้องทำสิ่งใดก่อนและต่อๆ  ไปจะทำอะไร ซึ่งจัดว่า
เป็นหลักเกณฑ์วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) กระบวนการจัดการจะกำหนด
ขอบเขต และหน้าที่ตามข้ันตอนต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน 

พยอม วงศ์สารศรี34 นักวิชาการด้านบริหารจัดการได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเป็นทั้งศาสตร์
และศิลปะด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ 

 

 33William Ouchi, Organization and Management , (Eaglewood Cliffs : Prentice Hill, 
1971), p.283. 

34 พยอม  วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, หน้า 35-36. 
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การที ่กล่าวว่าการจัดการเป็นศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์  (Management is Science) ก็
เพราะองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ที่ได้มามีลักษณะเป็นระบบและหลักการต่างๆ  ได้ผ่าน
กระบวนการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผู้จัดการและนักวิจัยจำนวนมากและความรู้เหล่านี้ยังได้มีการศึกษา
พัฒนาปรับปรุงจากหลักฐานการสังเกตและการทดลองอยู่เรื่อยมา แต่อย่างไรก็ตามความรู้ที่ได้มาไม่ได้มี
ลักษณะเที่ยงตรงเหมือนกับวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ 

และการท ี ่กล ่าวว ่า  การจ ัดการเป ็นศ ิลปะด้วยนั ้น  (Management is Also an Art) 
เนื่องมาจากการจัดการเป็นวิธีการนำความรู้ที่ผู้เชี่ยวชาญศึกษาไปประยุกต์ให้องค์การบรรลุผล ดังที่
ปรารถนา จนมีผู้กล่าวว่า การจัดการเป็นศิลปะของศิลปะ (Management is The Art of Arts) ก็เพราะ
การจัดการจะต้องใช้เทคนิควิธีการจัดองค์การและนำความสามารถพิเศษของสมาชิกในองค์การมาใช้ให้
เกิดประโยชน์แก่องค์การ ดังนั้น ผู้จัดการจึงได้รับสมญานามว่านักศิลปะ (Artist) เพราะจะเป็นผู้นำ
ความรู้ที ่ได้รับจากศาสตร์ของการจัดการมาดำเนินการจัดการทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรวัตถุ 
เพ่ือให้เอ้ืออำนวยประโยชน์ต่อองค์การให้มากท่ีสุด 

พัฒนาการของศาสตร์ทางด้านการบริหารจัดการจึงเป็นการรวบรวมความรู ้เกี ่ยวกับ
หลักการของการบริหารจัดการและวิธีการประยุกต์ความรู้เหล่านี้มาใช้กับองค์การลักษณะต่างๆ ในการ
นำหลักการบางหลักการไปประยุกต์ใช้อาจไม่เกิดผลดังที่ปรารถนา ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลที่สำคัญที่ว่า
การบริหารจัดการเป็นงานที ่เกี ่ยวข้องกับมนุษย์ มนุษย์มีความซับซ้อนและแปรเปลี ่ยนไปตาม
สภาพแวดล้อมที่ตนอยู่จึงเป็นการยากยิ่งที่จะทำนายพฤติกรรมมนุษย์ได้อย่างเที่ยงตรงจึงจำเป็นที่
จะต้องทำการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการนั้นๆ เพื่อให้ได้ซึ่งวิธีการและ
เทคนิคต่างๆ ที่ค้นพบระหว่างขณะที่ดำเนินการปฏิบัติ ผู้จัดการที่มีความรู้เกี ่ยวกับศาสตร์ของการ
บริหารจัดการจึงจำเป็นต้องมีศิลปะในการประยุกต์ความรู ้เหล่านี ้ กล่าวในลักษณะง่ายๆ ก็คือ 
วิทยาศาสตร์สอนให้เรามีความรู้ มีวิชาการ แต่ศิลปะสอนวิธีการปฏิบัติ นั่นเอง 

ฉะนั้น วิทยาศาสตร์และศิลปะจึงเป็นสิ่งที่ประกอบซึ่งกันและกันให้เกิดภาพที่สมบูรณ์ขึ้น
เปรียบเหมือนเหรียญที่มีด้านหัวและด้านก้อย ต้องมีความสมดุลระหว่างด้าน 2 ด้าน จึงจะทำให้งานนั้น
ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ดังนั้น บุคคลที่มีความรู้ทางด้านการจัดการและมีความสามารถในการ
จัดการจะเป็นบุคคลที่นำให้องค์การดำเนินไปในทิศทางที่ประสบความสำเร็จสูงสุด  ผู้จัดการที่ประสบ
ความสำเร็จจึงต้องเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์และนักศิลปะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็เพราะมีความรู้แ ละ
พัฒนาความรู้ใหม่ๆ หลักการต่างๆ อยู่เสมอ และที่เป็นนักศิลปะก็เพราะจะต้องรู้จักประยุกต์ความรู้ที่
ได้มาแก้ปัญหาในการจัดการบุคคล วัสดุ เครื่องจักร วิธีดำเนินการและการเงินในองค์การให้ดำเนินไปได้
ด้วยดี 

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการท่านอ่ืนๆ แสดงทัศนะในทำนองเดียวกันนี้ เช่น สุพจน์  บุญวิเศษ 
ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การบริหารจัดการนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ กล่าวคือ ศาสตร์นั้นต้องรู้ (To Know) 
ในเนื้อหาทางการบริหารจัดการ ส่วนศิลป์เป็นการนำความรู้ไปปฏิบัติหรือทำ (To Do) ดังนั้น การ
จัดการจึงเป็นทั้งสองอย่างคู่กัน ผู้บริหารจัดการที่ประสบความสำเร็จจึงมักเป็นผู้ที่มีทั้งศาสตร์และศิลปะ
ในการบริหารจัดการอยู่ในตัวเอง35 ส่วนของ สมคิด  บางโม แสดงความเห็นว่า ผู้จัดการที่ดีควรยึดถือว่า

 
35 สุพจน์  บุญวิเศษ, ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการบริหาร, (ชลบุรี : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2542), หน้า 9. 
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การจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ กล่าวคือ ผู้จัดการควรหมั่นศึกษาหาความรู้ในด้านการจัดการ
เพิ่มเติมอยู่เสมอ ติดตามผลงานการวิจัย ทฤษฎีและหลักการใหม่ๆ ตลอดจนพยายามใช้ความสามารถ
ของตนเองปรับปรุงบุคลิกภาพของตนให้เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำอีกด้วย36 ซึ่งจะเห็นว่านักวิชาการชาว
ไทยส่วนใหญ่จะประยุกต์แนวความคิดทั้งสองแนวเข้าด้วยกันโดยมีนำเสนอความคิดเห็นเป็นประเด็นให้
เห็นได้อย่างเด่นชัด ดังเช่นที่ บรรยงค์  โตจินดา37 ได้แสดงทัศนะไว้ ได้แก่ 

1.  แต่ก่อนถือว่าการจัดการให้ได้รับผลสำเร็จนั้นเป็นศิลปะหรือศิลป์ (Art) ในปัจจุบันนี้การ
จัดการที่จะให้ได้รับความสำเร็จนั้นจะเป็นศิลปะการใช้ความสามารถหรือทักษะในการดำเนินงานให้
ได้รับความสำเร็จมากกว่าอย่างอ่ืน 

2.  ในเชิงศิลป์นี้ถือว่า การจัดการจะสำเร็จหรือไม่แค่ไหนขึ้นอยู่กับความสามารถและทักษะ
ในการจัดการของผู้จัดการเป็นสำคัญ 

3.  ต่อมาเรื่องของการจัดการนั้นได้มีการศึกษาอย่างมีระบบและได้มีการคิดค้นหลักการ
ต่างๆ ในการจัดการและมีความจำเป็นในการปรับปรุงหลักการให้สอดคล้องกับความรู้ใหม่ๆ การจัดการ
จึงกลายเป็นศาสตร์ (Science) หรือวิทยาการหรือเทคโนโลยี (Technology) สาขาหนึ่ง 

4.  ในปัจจุบันนี้การจัดการเป็นศาสตร์ที่มีความก้าวหน้า มีการคิดค้น มีการวิจัยและพัฒนา
ไปอย่างกว้างไกลมาก 

5.  แต่อย่างไรก็ตามทุกวันนี้มีการยอมรับอยู่ว่า แม้ว่าการจัดการหรือการบริหารนั้นเป็น
ศาสตร์สาขาหนึ่ง ซึ่งมีการศึกษากันอย่างมีระบบก็ตาม และผู้ซึ่งได้รับความสำเร็จในการจัดการหรือการ
บริหารนั้นต้องอาศัยศิลปะอยู่มาก สมัยก่อนยอมรับว่าเป็นศิลป์เพราะเป็นเรื่องของความสามารถส่วน
บุคคล สมัยนี้ถือว่าเป็นศิลป์เพราะเป็นเรื่องของความสามารถและทักษะในการดำเนินงานมากกว่าอย่าง
อ่ืน ขณะเดียวกันปัจจุบันยอมรับว่าเป็นศาสตร์ด้วยเพราะสามารถศึกษาได้อย่างมีระบบและมีการคิดค้น
เป็นหลักการต่างๆ และนำไปปฏิบัติได้ผล 

จากการศึกษาแนวคิดที่ผ่านมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การจัดการนั้นเป็นทั้ง
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ โดยขั้นตอนกระบวนการในการศึกษาหาความรู้อย่างมีระบบและได้มีการ
คิดค้นหลักการต่างๆ ในการจัดการและมีการปรับปรุงหลักการให้สอดคล้องกับความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ
จัดเป็นวิทยาศาสตร์ ส่วนความสามารถและทักษะในการประยุกต์เอาความรู้ หลักการและทฤษฎีไป
ปรับใช้ในการดำเนินงาน เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์
จากความรู้ที่ได้ศึกษามานั้นจัดเป็นศิลปศาสตร์ 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 

ทฤษฎี หมายถึง แนวความคิดหรือความเชื่อที่เกิดขึ้นอย่างมีหลักเกณฑ์มีการทดสอบและ
การสังเกตจนเป็นที่แน่ใจ ทฤษฎีเป็นกลุ่มหรือหมวดหมู่ของมโนทัศน์ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เป็น
ข้อสรุปอย่างกว้างๆ ที่พรรณนาและอธิบายพฤติกรรมในการจัดการองค์การทางการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ถ้าทฤษฎีได้รับการพิสูจน์บ่อยๆ  ก็จะกลายเป็นกฎเกณฑ์ ทฤษฎีเป็นแนวความคิดที่มีเหตุผลและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้ ทฤษฎีมีบทบาทในการให้คำอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทั่วไป

 
36 สมคิด  บางโม, องค์การและการจัดการ, หน้า 61. 
37 บรรยงค์  โตจินดา,องค์การและการจัดการ,(กรุงเทพมหานคร : บริษัทรวมสาสน์ (1977) จำกัด, 

2542), หน้า 25. 
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และชี้แนะสำหรับการวิจัย ผู้วิจัยได้นำทฤษฎีการจัดการองค์การที่นักวิชาการหลายท่านได้เสนอไว้ โดย
แสดงสรุปทฤษฎีตามช่วงระยะเวลา38 ได้ดังนี้ 

ก)  ทฤษฎีองค์การสมัยดั้งเดิม 
  1)  แนวคิดของเฟรดริก ดับบลิว เทย์เลอร์ (The One Best Way)  
  2)  แนวคิดของอองรี ฟาโยล (การบริหารงานตามหน้าที่ โดยกระบวนการจัดการ 5 อย่าง 

หรือ POCCC) 
  3)  แนวคิดของไลน์ดาล เออวิคและลูเธอร์ กูลิค (POSDCoRB MODEL) 
  4)  แนวคิดของแมกซ์ เวเบอร์ (องค์การแบบระบบราชการ) 
ข)  ทฤษฎีองค์การสมัยดั้งเดิมใหม่หรือแบบมนุษยสัมพันธ์ 
  1)  แนวคิดของเอลตัน เมโย บิดาแห่งการบริหารงานแบบมนุษยสัมพันธ์ 
  2)  แนวคิดของอับราฮัม มาสโลว์  
  3)  แนวคิดของดักลาส แมคเกรเกอร์ ทฤษฎี X และ Y 
  4)  แนวความคิดของเฟดเดอริก เฮิร์ซเบิร์ก ทฤษฎี 2 ปัจจัย (แรงจูงใจ) 
ค)  ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ 
  1)  ทฤษฎีระบบ IPOFE Input-Process-Output-Feedback-Environment 
  2)  ทฤษฎีการจัดการตามสถานการณ ์
ง)  ทฤษฎีองค์การยุคหลังใหม่หรือยุคไร้ระเบียบ 

 
ก)  ทฤษฎีองค์การสมัยดั้งเดิม (The Classical Organization Theory) 
1)  ทฤษฎีการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ของเฟรดริก ดับบลิว เทย์เลอร์ 
เฟรดริก ดับบลิว เทย์เลอร์ (Frederick W. Taylor) วิศวกรชาวอเมริกัน เป็นผู้ที่เสนอ 

ทฤษฎีการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) และได้ชื ่อว่าเป็นบิดาแห่งการ
จัดการตามหลักวิทยาศาสตร์โดยนำแนวความคิดเชิงวิทยาศาสตร์มาใช้กับการจัดการเป็นคนแรก ซึ่ง
แนวความคิดที่สำคัญ คือ แนวความคิดที่ว่า ค้นหาหนทางที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน (The One Best 
Way) โดยมองว่าการทำงานทุกอย่างในองค์การจะมีวิธีการที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียว นอกเหนือจากนี้ เทย์
เลอร์ ได้พัฒนาวิธีการจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยแบบสองระดับ (Different Rate System) ซึ่งเป็นคนแรกที่
จ่ายค่าจ้างเป็นรายชิ้น เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้คนทำงาน ปรัชญาการจัดการของเทย์เลอร์39 ได้แก่ 

1.  ทำการศึกษางานแต่ละส่วนด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาวิธีการที่ดีที ่สุด
สำหรับการทำงานแต่ละอย่าง 

2.  ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการคัดเลือกและการฝึกอบรมพนักงานและมอบหมาย
ความรับผิดชอบให้ทำงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละคน 

3.  มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและพนักงาน 
 

38 ภาวิดา  ธาราศร ีส ุทธิ  และ ว ิบ ูลย ์  โตวณะบุตร, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา , 
(กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542), หน้า 10-25. 

39 กิตติ์สุนทร  เตียวัฒนาตระกูล ว่าที่ ร.ต., ทฤษฎีการบริหารการศึกษา, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 
http://portal.in.th/kitsuntorn/pages/1288/  [10 เม.ย. 2554]. 
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4.  แบ่งงานและความรับผิดชอบในงานเป็นส่วนต่างๆ  
เทย์เลอร์ กล่าวว่า ความมุ่งหมายสูงสุดของแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์คือ จัดการบริหารธุรกิจ

หรือโรงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เทย์เลอร์ มองคนงานแต่ละคนเปรียบเสมือน
เครื่องจักรที่สามารถปรับปรุงเพื่อเพ่ิมผลผลิตขององค์การได้ แนวความคิดท่ีว่า “The One Best Way” 
คือประสิทธิภาพของการทำงานสูงสุดจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องขึ้นอยู่กับสิ่งสำคัญ 3 อย่าง คือ  

1.  เลือกคนที่มีความสามารถสูงสุด (Selection) 
2.  ฝึกอบบรมคนงานให้ถูกวิธี (Training) 
3.  หาสิ่งจูงใจให้เกิดกำลังใจในการทำงาน (Motivation) 
ในงานวิจัยเรื่อง “เวลาและการเคลื่อนไหว” (Time and Motion Studies) เทย์เลอร์ เชื่อ

ว่ามีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เพียงวิธีเดียวที่ดีที่สุด เขาเชื่อในวิธีการแบ่งงานกันทำ 
ผู้ปฏิบัติระดับล่างต้องรับผิดชอบต่อระดับบน เทย์เลอร์ เสนอระบบการจ้างงาน(จ่ายเงิน) บนพื้นฐาน
การสร้างแรงจูงใจ 

จากการศึกษาสามารถสรุปหลักทฤษฎีการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Management) ของเทย์เลอร์ได้ว่า ประกอบด้วยหลักการสำคัญ 3 หลักการ คือ 

1.  การแบ่งงาน (Division of Labors) 
2.  การควบคุมดูแลบังคับบัญชาตามสายงาน (Hierarchy) 
3.  การจ่ายค่าจ้างเพ่ือสร้างแรงจูงใจ (Incentive Payment) 

  
2)  ทฤษฎีการจัดการการปฏิบัติการของ อองรี ฟาโยล 
อองรี ฟาโยล (Henri Fayol) ได้ชื ่อว่าเป็นบิดาของทฤษฎีการจัดการการปฏิบัติการ

(Operational Management Theory) หรือนักวิชาการบางท่านถือว่าเป็นบิดาของการบริหารจัดการ
สมัยใหม่ด้วย รวมทั้งเป็นผู ้เสนอทฤษฎีบริหารองค์การอย่างเป็นทางการ (Formal Organization 
Theory) อองรี ฟาโยล เชื่อว่าการบริหารนั้นเป็นเรื่องของทักษะและสนใจที่จะศึกษาองค์การโดยรวม
และมุ่งเน้นที่กิจกรรมการจัดการ (Managerial Activities) การบริหารงานตามหน้าที่โดยกระบวนการ
จัดการ 5 อย่าง หรือ POCCC ซึ่งประกอบด้วย 

1.  การวางแผน (Planning) 
2.  การจัดองค์การ (Organizing) 
3.  การบังคับบัญชา หรือการสั่งการ (Commanding) 
4.  การประสานงาน (Coordinating) 
5.  การควบคุม (Controlling) 
โดยทั้ง ฟาโยล และ เทย์เลอร์ จะเน้นที ่ตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงานและวิธีการทำงานว่าได้

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่จะไม่มองด้าน “จิตวิทยา” 
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อองรี ฟาโยล (Henri Fayol) เป็นนักอุตสาหกรรมชาวฝรั่งเศส มีประสบการณ์ด้านการ
บริหารองค์การของรัฐขนาดใหญ่ ได้นำเสนอหลักการที่เขาเรียกว่า หลักการจัดการ 14 ประการ 
(Fayol's Fourteen Principles of Management)40 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ คือ 

1.  การจัดแบ่งงาน (Division of Work) หลักการก็คือการทำให้คนจำนวนมากที่ต้องมา
ทำงานร่วมกัน ได้มีการจัดแบ่งหน้าที่ตามความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญพิเศษของแต่ละคน เพ่ือให้
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2 .  การมีอำนาจหน้าที ่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility)41 
ผู้จัดการต้องสามารถออกคำสั่งได้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำให้คำสั่งที่ออกไปนั้น
มีความถูกต้องและเกิดความรับผิดชอบควบคู่กันไป เมื่อใดที ่มีการใช้อำนาจหน้าที่ เมื ่อนั้นความ
รับผิดชอบก็จะต้องติดตามไปด้วย 

3.  ความมีวินัย (Discipline) ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือพนักงานต้องเชื่อฟังและเคารพกฎเกณฑ์ของ
องค์การ การที่คนจะมีวินัยที่ดีนั้นเกิดจากความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจที่ชัดเจนระหว่าง
ฝ่ายจัดการและคนทำงาน ทั้งนี้ เมื่อมีการทำผิดกฎระเบียบขององค์การ ก็จะมีผลทำให้ได้รับโทษ 

4.  เอกภาพของสายบังคับบัญชา (Unity of Command) พนักงานหรือลูกจ้างทุกคนจะ
ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว สายบังคับบัญชาจะมีลักษณะเป็นทอดๆ ไป แต่ละคนจะรู้ว่า
ใครคือเจ้านายของตน 

5.  เอกภาพในทิศทาง (Unity of Direction) แต่ละคนในกลุ่มกิจกรรมขององค์การจะมี
จุดมุ่งหมายเดียวกัน รับแผนเดียว และจากหัวหน้าคนเดียว 

6.  ผลประโยชน์ของหมู่คณะจะต้องเหนือผลประโยชน์ส่วนตน (Subordination of 
Individual Interests to the General Interests) คนที่เข้ามาทำงานในองค์การนั้นจะต้องยอมรับว่า
ผลประโยชน์ขององค์การจะต้องมาเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 

7 .  มีระบบค่าตอบแทนที่ยุติธรรม (Remuneration) คนทำงานแม้จะต้องเห็นแก่
ผลประโยชน์ขององค์การเหนือผลประโยชน์ส่วนตน แต่องค์การก็จะต้องทำหน้าที่จัดระบบค่าตอบแทน
ให้เหมาะสมแก่ความสามารถและเป็นไปอย่างยุติธรรม 

8.  ระบบการรวมศูนย์ (Centralization) การรวมศูนย์ในที ่นี ้หมายถึงระดับของการที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีส่วนในการตัดสินใจอย่างไร การจะกระจายอำนาจ หรือรวมอำนาจเพียงใดนั้น 
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ประเด็นจะอยู่ที ่ว่า ทำอย่างไรจึงจะรวมศูนย์ได้ในแต่ละกรณี แนวคิดนี้
มองเห็นความจำเป็นขององค์การที่ต้องมีศูนย์รวมอำนาจ 

9.  สายบังคับบัญชา (Scalar Chain) หมายถึง สายการบังคับบัญชาจากระดับสูงลงมาสู่ระดับ
ต่ำสุด สายการสื่อสารติดต่อก็จะเป็นไปตามนี้ คือจะเป็นไปตามระดับขั้น อย่างไรก็ตามถ้าสายการบังคับ
บัญชาก่อให้เกิดการเสียเวลาล่าช้า ก็ให้มีการข้ามขั้นตอนได้ และท้ังนี้ต้องเป็นข้อตกลงระหว่างส่วนงาน
ที่เก่ียวข้อง 

 
40 กิตติ์สุนทร  เตียวัฒนาตระกูล ว่าที่ ร.ต., ทฤษฎีการบริหารการศึกษา, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 

http://portal.in.th/kitsuntorn/pages/1288/  [10 เม.ย. 2554]. 
41 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และ วิบูลย์ โตวณะบุตร, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, หน้า 18. 
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10.  ความเป็นระบบระเบียบ (Order) หมายถึง คนก็ดี หรือวัสดุอุปกรณ์ท้ังหลายก็ดี จะอยู่
ในที่อันเหมาะสมในเวลาอันเหมาะสม ความเป็นระบบระเบียบนี้ในส่วนหนึ่งหมายความว่าถ้าเกิดการ
เปลี่ยนแปลง เช่น คนงานป่วย ลางาน งานก็สามารถมีคนทดแทนได้ เพราะมีความเป็นระบบทำให้รู้งาน
กัน 

11.  ความเท่าเทียมกัน (Equity) ในที ่นี ้  ผู ้ เป็นหัวหน้าจะต้องมีการตอบสนองต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีเมตตา และยุติธรรม การใช้อำนาจของผู้บริหารจะเป็นไปด้วยหลักการ มิใช่จะ
ทำอะไรได้ตามใจ 

12.  ความมั ่นคง และสามัญฐานะของบุคลากร (Stability of Tenure of Personnel) 
ทั้งนี้โดยมองว่า การที่มีคนเปลี่ยนงานบ่อยๆ นั้นจะทำให้งานไม่มีประสิทธิภาพ ฝ่ายบริหารควรวางแผน
งานให้สามารถมีการทดแทนกำลังคนกันได้ เมื่อมีตำแหน่งว่างลง 

13.  การริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative) ผู้ใต้บังคับบัญชาจะสามารถมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ที่จะทำงานออกมาได้ในระดับที่สูง 

14.  วิญญาณแห่งหมู่คณะ (Esprit de Corps) การสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน มี
ความราบรื่น และความเป็นปึกแผ่นในหมู่คณะ 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของ อองรี ฟาโยล (Henri Fayol) ที่ผ่านมาข้างต้นสามารถ
สรุปลักษณะสาระสำคัญหลักๆ ได้ดังนี้ หลักการทำงานเฉพาะทาง (Specialization) คือการแบ่งงานให้
เกิดความชำนาญเฉพาะทาง ส่วนหลักสายบังคับบัญชา เริ่มจากบังคับบัญชาสูงสุดสู่ระดับต่ำสุด  โดย
อาศัยหลักความเป็นเอกภาพของการบังคับบัญชา (Unity of Command) หลักขอบข่ายของการ
ควบคุมดูแล (Span of Control) ผู้ดูแลหนึ่งคนต่อ 6 คนที่จะอยู ่ใต้การดูแลจึงจะเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพที่สุด ใช้การสื่อสารแนวดิ่ง (Vertical Communication) การสื่อสารโดยตรงจากเบื้องบน
สู่เบื้องล่าง ใช้หลักการแบ่งระดับการบังคับบัญชาให้น้อยที่สุด คือ ไม่ควรมีสายบังคับบัญชายืดยาว หลาย
ระดับมากเกินไป และใช้หลักการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างสายบังคับบัญชาและสายเสนาธิการ 
(Line and Staff Division) 

 
3)  แนวคิดของไลน์ดาล เออวิคและลูเธอร์ กูลิค (POSDCoRB MODEL) 
ไลน์ดาล เออวิคและลูเธอร์ กูลิค (Luther H. Gulick and Lyndall Urwick) เป็นผู้คิด

รูปแบบการบริหารจัดการโดยมีการดำเนินกิจกรรม 7 ประการ มาใช้ในการบริหารจัดการในวงการ
บริหารจะรู ้จักการดำเนินการทั ้ง 7 ประการนี ้เป็นอย่างดี โดยมีคำย่อว่า POSDCoRB (Co คือคำ
เดียวกัน) มีการนำรูปแบบการจัดการของทั้งสองไปใช้ในการจัดการองค์การสมัยใหม่อย่างกว้างขวาง 
แนวความคิดนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการจัดการของทั้ง ฟาโยล (Henri Fayol) เทย์เลอร์ (Frederick W. 
Taylor) และ เวเบอร์ (Max Weber)42 

การดำเนินงานกิจกรรมในการจัดการของกูลิค  และ เออร์วิค (Luther H. Gulick and 
Lyndall Urwick) ซึ่งได้เสนอกิจกรรมสำหรับการจัดการไว้ 7 ประการ ซึ่งเรียกย่อๆ ว่า POSDCoRB 

 
42 กิตติ์สุนทร  เตียวัฒนาตระกูล ว่าที่ ร.ต., ทฤษฎีการบริหารการศึกษา, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 

http://portal.in.th/kitsuntorn/pages/1288/  [10 เม.ย. 2554]. 
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กิจกรรมสำหรับการจัดการนี้ได้สรุปไว้ในหนังสือ “Papers on The Science of Administration” ใน
ปี ค.ศ. 1936 โดยมีวิธีการดำเนินกิจกรรมสำหรับการบริหารจัดการ ดังนี้ 

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การกำหนดงาน วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานและ
วิธีการปฏิบัติงาน ก่อนที่จะมีการปฏิบัติจริง 

2.  การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การกำหนดหน้าที่ของบุคคล หรือหน่วยงาน
ต่างๆ รวมถึงวิธีติดต่อประสานงานระหว่างกัน 

3.  การจัดคนเข้าทำงาน (Staffing) หมายถึง การบริหารงานด้านบุคคล การสรรหาการ
พัฒนาบุคคล และการเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี 

4.  การวินิจฉัยสั ่งการ (Directing) หมายถึง การสั ่งการหลังจากการพิจารณางานและ
ติดตามผลการปฏิบัติ 

5.  การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การสร้างความร่วมมือกันระหว่างบุคคลใน
ตำแหน่งต่างๆ หรือหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

6.  การรายงาน (Reporting) หมายถึง การแจ้งให้ผู ้ที ่มีหน้าที ่รับผิดชอบต่างๆ ทั ้ง
ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาทราบความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าในการดำเนินงานภายใน
หน่วยงาน 

7.  การจัดทำงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การทำโครงการจัดสรรงบประมาณการ
ทำบัญชี และการควบคุมการใช้จ่ายให้รัดกุม43 

จากการศึกษาแนวคิดของ ไลน์ดาล เออวิคและลูเธอร์ กูลิค  (Luther H. Gulick and 
Lyndall Urwick) สรุปได้ว่าทั้งสองนั้นวางแนวทางการดำเนินงานตั้งแต่ก่อนก่อเกิดองค์การจนกระทั่ง
เป็นองค์การที่สมบูรณ์โดยให้ความสำคัญกับ การควบคุม การสั่งการ การประสานงาน และการติดตาม
รายงานผล โดยมีการจัดงบประมาณเป็นส่วนสนับสนุน แต่หัวใจหลักของแนวคิดนี้น่าจะขึ้นกับการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานย่อยต่างๆ และภาวะผู้นำของผู้นำเป็นหลัก 
 

4)  ทฤษฎีการจัดการแบบระบบราชการของแมกซ์ เวเบอร์ 
แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) เป็นนักสังคมวิทยา ชาวเยอรมัน ได้นำเสนอทฤษฎีการ

จัดการแบบระบบราชการ (Bureaucratic Management) แมกซ์ เวเบอร์ เห็นว่าเป็นลักษณะองค์การ
ที่เป็นอุดมคติที่องค์การทั้งหลายควรจะเป็น หากได้รับการพัฒนาในระดับที่เหมาะสม โดยสรุปแล้ว
แนวคิดการจัดองค์การของ แมกซ์ เวเบอร์ มี 6 ประการดังนี้44 คือ 

1.  องค์การต้องมีการจัดแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้แต่ละส่วนงานได้มีโอกาสทำงาน
ในส่วนที่ง่ายพอ และมีการกำหนดงานนั้นๆ ให้ชัดเจนและไม่สับสน (Division of Labor) 

 
43 พรนพ  พุกกะพันธุ์, ภาวะผู้นำและการจูงใจ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จามจุรีโปรดักท์, 2544), 

หน้า 3-4. 
44 กิตติ์สุนทร  เตียวัฒนาตระกูล ว่าที่ ร.ต., ทฤษฎีการบริหารการศึกษา, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 

http://portal.in.th/kitsuntorn/pages/1288/  [10 เม.ย. 2554]. 
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2.  องค์การนั ้นต้องมีสายบังคับบัญชาตามลำดับชั ้น (Authority Hierarchy) โดย
สำนักงานหรือตำแหน่งต่างๆ ถูกจัดให้เป็นลำดับชั้น โดยสำนักงานและตำแหน่งงานที่อยู่ใต้หน่วยงาน 
หรือตำแหน่งงานนั้นจะอยู่ภายใต้การดูแลในระดับสูงขึ้นไป 

3.  ระบบการคัดเลือกคนนั้นต้องกระทำอย่างเป็นทางการ (Formal Selection) ทุกคนที่เข้า
ร่วมในหน่วยงานนั้นจะถูกคัดเลือกมาตามความสามารถและคุณสมบัติซึ ่งแสดงให้เห็นได้ด้ วยการ
ฝึกอบรม การศึกษาที่ได้รับ และการจัดให้มีระบบการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกอย่างเป็นทางการ 

4.  องค์การต้องมีระเบียบ และกฎเกณฑ์ (Formal Rules and Regulations) ทั้งนี ้
เพ่ือให้สามารถประกันความเป็นเอกภาพในการดำเนินการ และการกำกับการทำงานของพนักงาน ผู้ทำ
หน้าที่ด้านการจัดการจึงต้องมีกฎเกณฑ์เอาไว้เพื่อเป็นการกำกับพฤติกรรมของทั้งสองฝ่าย 

5.  ความไม่เลือกที่รักมักที่ชัง (Impersonality) ความจริงคำว่า Impersonality หมายถึง 
การไม่มีอะไรเป็นพิเศษเป็นการส่วนตัว ไม่มีการถือเอาสายสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นใหญ่ ไม่มีการให้
สิทธิพิเศษแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ถ้าจะทำอะไรก็ต้องให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ได้มีการกำหนดเอาไว้ 

6.  การแยกระบบการทำงานออกเป็นสายอาชีพ (Career Orientation) โดยฝ่ายบริหาร
เองก็ไม่ใช่เจ้าขององค์การ แต่เป็นนักบริหารหรือนักจัดการที่เข้าสู่ตำแหน่งตามความสามารถของตน 
โดยแยกความผูกพันและความเป็นเจ้าของออกจากกัน คนทำงานแต่ละระดับก็ได้รับอัตราค่าตอบแทน
อย่างเป็นระบบ มีการเลื่อนขั้น และการเติบโตภายในหน่วยงานได้ตามลำดับ 

อย่างไรก็ตามระบบราชการก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งในด้าน ข้อเสีย คือ สายบังคับบัญชา
ยืดยาวการทำงานต้องอ้างอิงกฎระเบียบ จึงชักช้าไม่ทันต่อการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน เรียกว่า ระบบ 
“Red Tape”45 ในด้านข้อดี คือ ยึดประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก การบังคับบัญชา การเลื ่อนขั้น
ตำแหน่งที ่มีระบบระเบียบ แต่ในปัจจุบันระบบราชการกำลังถูกแทรกแซงทางการเมืองและทาง
เศรษฐกิจ ทำให้เริ่มมีปัญหา 
 

ข)  ทฤษฎีองค์การแบบดั้งเดิมใหม่ (Neo-Classic) 
1)  แนวคิดของเอลตัน เมโย บิดาแห่งการบริหารงานแบบมนุษยสัมพันธ์ 
เอลตัน เมโย (Elton Mayo) บิดาแห่งการบริหารงานแบบมนุษยสัมพันธ์ เอลตัน เมโย

พยายามทดลองว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้คนทำงานอย่างเต็มที่ และกล่าวว่ามนุษยสัมพันธ์มีส่วนใน
การที่จะทำให้คนทำงานมากหรือน้อย เป็นตัวกำหนดมาตรฐานในการทำงาน มนุษยสัมพันธ์ (Human 
Relation) การวิจัยหรือการทดลองฮอร์ทอร์น (Hawthon Experiment) ที่ เอลตัน เมโย กับคณะทำการ
วิจัยเริ่มที่ข้อสมมติฐานว่าสิ่งแวดล้อมมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของคนงาน มีการค้นพบจากการ
ทดลองคือ มีการสร้างกลุ่มแบบไม่เป็นทางการในองค์การ ทำให้เกิดแนวความคิดใหม่ที่ว่า ความสัมพันธ์
ของมนุษย์ มีความสำคัญมาก ซึ่งผลการศึกษาทดลองของเอลตัน เมโยและคณะ พอสรุปได้ดังนี้ 

1.  คนเป็นสิ่งมีชีวิต จิตใจ ขวัญ กำลังใจ และความพึงพอใจเป็นเรื่องสำคัญในการทำงาน 
2.  เงินไม่ใช่ สิ่งล่อใจที่สำคัญแต่เพียงอย่างเดียว รางวัลทางจิตใจมีผลต่อการจูงใจในการ

ทำงานไม่น้อยกว่าเงิน 

 
45 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และ วิบูลย์ โตวณะบุตร, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา,  หน้า 19. 
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3.  การทำงานขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางสังคมมากกว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพคับที่
อยู่ได้คับใจอยู่ยาก 

ข้อคิดที ่สำคัญ การตอบสนองคน ด้านความต้องการศักดิ ์ศรี การยกย่อง จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานจากแนวคิด “มนุษยสัมพันธ์” 
  

2)  ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ 5 ขั้นของอับราฮัม มาสโลว์ 
อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Harold Maslow) เป็นผู้เสนอทฤษฎีลำดับความต้องการ 

5 ขั้น (Hierarchy of Needs) มาสโลว์เป็นผู้วางรากฐานจิตวิทยามนุษยนิยม ได้พัฒนาทฤษฎีแรงจูงใจ 
ซ ึ ่ ง ม ี อ ิ ท ธ ิ พลต ่ อ ร ะบ บกา ร ศ ึ กษ า ข อ ง อ เ ม ร ิ ก า เ ป ็ น อย ่ า ง ม า ก  ทฤษฎ ี ข อ งม าส โ ล ว์  
มีพื้นฐานอยู่บนความคิดที่ว่า การตอบสนองแรงขับเป็นหลักการเพียงอันเดียวที่มีความสำคัญที่สุด ซึ่ง
อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมของมนุษย์ มาสโลว์ มีความเชื่อว่า มนุษย์มีแนวโน้มที่จะมีความต้องการอันใหม่ที่
สูงขึ้น แรงจูงใจของคนเรามาจากความต้องการ พฤติกรรมของคนเรามุ่งไปสู่การตอบสนองความพอใจ 
มาสโลว์ แบ่งความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ออกเป็น 5 ระดับ46ด้วยกัน ได้แก่ 

1.  ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) หมายถึง ความต้องการพื้นฐาน
ของร่างกายซึ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ำ อากาศ เสื้อผ้า 

2.  ความต้องการความปลอดภัย (Safety or Security Needs) หมายถึง ความต้องการ
ความมั่นคงปลอดภัย ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 

3.  ความต้องการทางสังคม (Social Needs or The Love and Belonging) หมายถึง ความ
ต้องการที่จะเป็นที่รักของผู้อื่น และต้องการมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืน 

4.  ความต้องการการยกย่องมีชื่อเสียง (Esteem Needs) หมายถึง ความปรารถนาที่จะ
มองตนเองว่ามีคุณค่าสูง เป็นที่น่าเคารพยกย่องจากทั้งตนเองและผู้อื่น ต้องการที่จะให้ผู้อื่นเห็นตนมี
ความสามารถ มีคุณค่า มีเกียรติ มีตำแหน่งฐานะ บุคคลที่มีความต้องการประเภทนี้จะเป็นผู้ที่มีความ
มั่นใจในตนเอง 

5.  ความต้องการที ่จะรู ้จักตนเองตามสภาพที ่แท้จริงและความสำเร็จของชีวิต (Self 
Actualization Needs) หมายถึง ความต้องการที ่จะรู้จักและเข้าใจตนเองตามสภาพที่แท้จริงเพ่ือ
พัฒนาชีวิตของตนเองให้สมบูรณ์ (Self-Fulfillment) รู้จักค่านิยม 

มาสโลว์ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความต้องการมนุษย์ไว้ดังนี้ 
1.  มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอ 
2.  ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมนั้นๆ อีกต่อไป  
3.  ความต้องการของมนุษย์จะเรียงกันเป็นลำดับขั้น ตามความสำคัญ 
จากการศึกษาทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ จะเห็นได้ว่าเป็นแนวทฤษฎีที่

จำเป็นสำหรับการจัดการองค์การทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ความเข้าใจในความต้องการของมนุษย์อย่าง
ลึกซึ้งเป็นเรื่องที่สำคัญ ในการจัดการองค์การจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนหรือ
พนักงานขององค์การ ผู้บริหารและผู้นำองค์การ ซึ่งต้องมีความเข้าใจในจิตใจมนุษย์ เพื่อที่จะบริหาร

 
46 กิตติ์สุนทร  เตียวัฒนาตระกูล ว่าที่ ร.ต., ทฤษฎีการบริหารการศึกษา, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 
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พนักงานและองค์การไปสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลลัพธ์ที่ได้จากความเข้าใจนี้จะทำให้เรา
สามารถสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้พนักงานแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้าง
ผลงานทางบวกให้กับองค์การนั่นเอง 

 
3)  ทฤษฎี X และ Y แนวคิดของดักลาส แมคเกรเกอร์ 
ดักลาส แมคเกรเกอร์ (Douglas McGregor) เป็นผู้ซึ่งนำเสนอแนวคิด ทฤษฎี X และทฤษฎี 

Y ซึ่งทฤษฎีนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นทฤษฎีการมองต่างมุม แนวคิดของ แมคเกรเกอร์ ทฤษฎี X และ Y 
มองว่าคนต่างกัน X มองคนในแง่ร้าย มองว่าคนขี้เกียจ คนเกียจคร้านชอบหลบหนีงานเมื่อมีโอกาส 
ส่วน Y มองคนในด้านดี ชอบที่จะทำงานโดยธรรมชาติ ในความเป็นจริงของคนทุกคน ไม่มีใครที่จะร้าย
อย่างไม่มีข้อดีเลย และในทางกลับกันก็คงจะไม่มีใครที่ดีจนกระทั่งไม่มีข้อด่างพร้อยเลย 

ทฤษฎี X (Theory X) เป็นปรัชญาการบริหารจัดการแบบดั้งเดิม โดยมองว่าพนักงานเกียจ
คร้าน ไม่กระตือรือร้น ไม่ชอบงานและพยายามหลีกเลี่ยงงาน 

ทฤษฎี Y (Theory Y) เป็นปรัชญาการบริหารจัดการ โดยมองว่าพนักงานมีความ
รับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาในการทำงานและไม่มีความเบื่อหน่ายในการทำงาน 

แมคเกรเกอร์ ได้เรียกร้องให้ผู้บริหารเปลี่ยนแปลงมุมมองมนุษย์จากมุมมองตามทฤษฎี X 
ไปเป็นมุมมองตามทฤษฎี Y แต่ผู้บริหารต้องปรับสภาพการทำงานให้เหมาะสมกับการทำงาน47 การ
บริหารงานตามแนวความคิดนี้ ขึ้นอยู่กับผู้บริหารว่ามองคนในด้านไหนเพื่อความสอดคล้องของการ
บริหาร เช่น หากผู้บริหารมองคนในด้าน X ก็จะบริหารงานแบบเผด็จการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด ลงโทษ
อย่างรุนแรง แต่ถ้าหากผู้บริหารมองคนในด้าน Y ผู้บริหารก็จะใช้วิธีการบริหารแบบมีส่วนร่วม หรือ
แบบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น ซึ่งปัจจัยทั้ง 2 อย่างสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามสภาพ คือ X อาจจะเปลี่ยนเป็น Y หรือ Y อาจจะเปลี่ยนเป็น X ก็ได้ 

ทฤษฎี X และ Y ยังใช้ได้กับการมองผู้บริหารได้ด้วย คือ มองผู้บริหารเป็น 4 แบบ48 ดังนี้ 
คือ 

แบบที่ 1  Poor Manager ไม่สนใจทั้งคนไม่สนใจทั้งงาน งานก็ไม่สนคนก็ไม่สร้าง 
แบบที่ 2  Dictate Manager เน้นงานมาก เอาจริงเอาจังกับงาน งานต้องเสร็จ ไม่สนเรื่อง

ของคน 
แบบที่ 3  Playboy Manager ใจดี ให้ความสนใจกับลูกน้องมาก ให้ความสนใจกับคน แต่

ไม่ให้ความสนใจกับงาน ผู้บริหารประเภทนี้จะเป็นที่รักของลูกน้อง 
แบบที่ 4  Professional Manager คือ ให้ความสนใจทั้งคนทั้งงาน 
นอกเหนือจากการมองผู้บริหารแล้วยังสามารถมองผู้ปฏิบัติงาน ได้ 4 แบบเหมือนกันโดยเอา

ความรับผิดชอบและความรู้เข้ามาจับ หรือที่เรียกว่า วุฒิภาวะ (Maturity) ซึ่งมีองค์ประกอบสองส่วน 
คือ ความรู้ในงานที่ทำและความรับผิดชอบในงานที่ทำ เราสามารถแบ่งผู้ปฏิบัติงานออกได้ เป็น 4 แบบ 
คือ 

 
47 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และ วิบูลย์ โตวณะบุตร, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา,  หน้า 32. 
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1.  ลูกน้องที่ไม่มีความรู้ ความรับผิดชอบเลย (โง่-ขี้เกียจ) 
2.  ลูกน้องที่มีความรับผิดชอบมาก แต่ไม่มีความรู้ (โง่-ขยัน) 
3.  มีความรู้ แต่ไม่มีความรับผิดชอบ (ฉลาด-ขี้เกียจ) 
4.  มีทั้งความรู้และความรับผิดชอบ (ฉลาด-ขยัน) 
ซึ่งทั้ง 4 แบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับหัวหน้า ว่ารู้จักพัฒนาเขาหรือไม่ 
นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการชื ่อ วิลเลียม อูชิ (William G. Ouchi) ชาวญี่ปุ ่นซึ ่งได้เสนอ 

ทฤษฎี Z (Z Theory) อูชิ ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย UCLA (University of California at Los 
Angeles) ทฤษฎีนี้รวมเอาหลักการของทฤษฎี X และ Y เข้าด้วยกัน แนวความคิดนี้ก็คือ องค์การต้องมี
หลักเกณฑ์ที่ควบคุมมนุษย์ แต่มนุษย์ก็รักความเป็นอิสระ และมีความต้องการ หน้าที่ของผู้บริหารจึง
จำเป็นต้องปรับเป้าหมายขององค์การให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบุคคลในองค์การ เป็นบทสรุปเพ่ือ
ผสานสองทฤษฎีเข้าด้วยกัน มีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ประการ คือ 

1.  การทำให้ปรัชญาทีก่ำหนดไว้บรรลุ 
2.  การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  การให้ความไว้วางใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
4.  การให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

 
4)  ทฤษฎี 2 ปัจจัยแนวความคิดของเฟดเดอริก เฮิร์ซเบิร์ก  
เฟดเดอริก เฮิร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg) ทฤษฎี 2 ปัจจัย (Two Factors Theory) 

คือ ปัจจัยสุขวิทยาหรือปัจจัยจูงใจ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจโดย เฮิร์ซเบิร์ก ได้
ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับแรงจูงใจของคน ศึกษาโดยการสัมภาษณ์พนักงานในเรื่องของความพึงพอใจที่ได้รับ
จากการทำงาน ซึ่งทำให้ได้ผลสรุปว่า แรงจูงใจของมนุษย์จะประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ 

1.  ปัจจัยสุขวิทยา (Hygiene Factors) หรือปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยที่ใช้บำรุงรักษาจิตใจ
ของผู้ปฏิบัติงาน ที่จะทำให้มีกำลังใจในการทำงาน เช่น เงินเดือน สวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การบังคับบัญชา นโยบายและการบริหารงานขององค์การ เป็น
ต้น 

2.  ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) หรือปัจจัยภายใน เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ
การกระตุ้น ให้ผู้ปฏิบัติงานดีขึ้น เช่น การทำงานได้ด้วยตนเอง การทำงานบรรลุผลสำเร็จ การได้รับคำ
ชมเชย การได้รับการยอมรับนับถือจากคนอื่น ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที ่การงาน มีความ
รับผิดชอบ เป็นต้น 

ปัจจัยสุขวิทยานั้นจะเป็นแรงจูงใจที่สนองตอบต่อความต้องการภายนอกของคน ส่วนปัจจัย
จูงใจจะเป็นแรงจูงใจที่สำคัญต่อคนมากกว่าปัจจัยสุขวิทยาหรือพูดให้ง่ายๆ ก็ต้องกล่าวว่าปัจจัยสุขวิทยา
จะทำให้คนพึงพอใจได้ในเบื้องต้นและจะมีผลต่อคนอยู่ไม่นานนัก ส่วนปัจจัยจูงใจจะก่อให้เกิดแรงจูงใจ
กับคนอยู่ได้นานกว่าปัจจัยสุขวิทยา ปัจจัยจูงใจที่ประกอบด้วย การที่คนทำงานจนบรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ การได้รับการยอมรับจากหัวหน้างานหรือคนรอบข้าง การที่ได้ทำงานอย่างเป็นตัวของ
ตัวเอง การที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่ตนเองทำอยู่ การได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง หรือ
การเจริญเติบโตในวุฒิภาวะส่วนตัวขึ้นไปเรื่อยๆ นั้นจะทำให้คนเกิดแรงจูงใจที่จะทำงานให้ดียิ่งขึ ้นไป
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เรื่อยๆ เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะตอบสนองความต้องการในจิตใจของคน และเป็นแรงจูงใจคนให้ทำงาน
ได้ดีกว่าปัจจัยสุขวิทยา นอกจากนี้ เฮิร์ซเบิร์ก ยังกล่าวไว้อีกว่า 

1.  องค์การควรจะให้คนทำงานที่ท้าทายอย่างเต็มความสามารถ 
2.  พนักงานที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถจะต้องได้รับการเพ่ิม

ความรับผิดชอบให้สูงขึ้น 
3.  หากงานไม่มีความท้าทาย และไม่ทำให้คนทำงานได้อย่างเต็มความสามารถแล้วจะเกิด

ปัญหาในเรื่องของแรงจูงใจในการทำงาน 
 

ค)  ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ (Modern Management)49 
แนวความคิดการจัดการองค์การสมัยใหม่นี้ ยังคงตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวความคิดของทฤษฎี 

2 ยุคแรก โดยจะเป็นแนวความคิดที่เป็นการเพิ่มเติมขึ้นมาจากพื้นฐานเดิม เพื่ออธิบายทฤษฎีที่ยุคเดิม 
ไม่สามารถอธิบายได้ แต่อยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎีสมัยเดิมทั้ง 2 ยุค ทฤษฎีสมัยใหม่จะมีสิ่งที่เพ่ิมเติมขึ้นมา
ใหม่ก็คือ ให้ความสนใจกับสาขาวิชาการต่างๆ หลายๆ สาขาวิชาเพื่อนำมาอธิบายปรากฏการณ์ ของ
องค์การ เช่น เอาวิชาเศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ มาผสมผสานกัน หรือที่เรียกว่า สห
วิทยาการ ในทฤษฎีองค์การสมัยใหม่จะมีลักษณะการจัดการองค์การย่อยๆ อยู่ 2 ทฤษฎี คือ 
 

1)  ทฤษฎีเชิงระบบ IPOFE Input-Process-Output-Feedback-Environment 
ทฤษฎีเชิงระบบ (System Theory) เสนอโดย ริชาร์ด จอห์นสัน ฟรีมอนต์ แคสต์ และ 

เจมส์ โรเซนสไวก์ (Richard Johnson, Fremont Kast and James Rosenzweig) ซึ่งมองว่าองค์การ
เป็นระบบๆ หนึ่ง ที่มีส่วนประกอบ 5 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 

1.  Input  สิ่งนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารงานขององค์การ 
2.  Process กระบวนการที่ใช้ในการแปลงสิ่งนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารงาน

ขององค์การ ให้ออกมาเป็นสิ่งส่งออก หรือ ผลผลิต หรือ การบริการ 
3.  Output  สิ่งส่งออก หรือ ผลผลิต หรือ การบริการ 
4.  Feedback  ข้อมูลย้อนกลับ แสดงถึงว่าผลผลิต หรือการบริการได้รับความพึงพอใจ

หรือไม่ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่กลับมาสู่กระบวนการของการนำเข้า (Input) 
5.  Environment  สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ เช่น เศรษฐกิจ 

การเมือง วัฒนธรรม สังคม ชุมชน วัด โรงเรียน หรือส่วนราชการ เป็นต้น 
 

2)  ทฤษฎีการบริหารตามสถานการณ์ 
ทฤษฎีการบริหารตามสถานการณ์ (Contingency Theory of Management)50 พัฒนา

มาจากความอิสระ ที่ว่าองค์การที่เหมาะสมที่สุดควรจะเป็นองค์การที่มีโครงสร้าง มีระบบที่สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมและสภาพความเป็นจริง 

 
49 ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ และ วิบูลย์ โตวณะบุตร, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, หน้า 11. 
50 กิตติ์สุนทร  เตียวัฒนาตระกูล ว่าที่ ร.ต., ทฤษฎีการบริหารการศึกษา, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 

http://portal.in.th/kitsuntorn/pages/1288/  [10 เม.ย. 2554]. 
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ง)  ทฤษฎีองค์การยุคหลังใหม่หรือยุคไร้ระเบียบ 
เนื่องจากปัจจุบัน ปัญหาทุกปัญหามีความสลับซับซ้อน มีตัวแปรมากมายทั้งตัวแปรที่

ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราจะทำงานตามระเบียบตามกฎเกณฑ์ไม่ได้ เราต้องใช้การ
บริหารแบบนอกกรอบหรือเป็นการสร้างระเบียบใหม่ขึ ้นมาใช้ในการบริหาร เพื ่อให้องค์การมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

1)  การประยุกต์ส่วนประกอบขององค์การ 
เฮนรี่ มินทซ์เบิร์ก (Henry Mintzberg) ได้กล่าวถึงการแบ่งรูปแบบขององค์การไว้ว่า

สามารถแบ่งออกได้หลายวิธี เช่น แบ่งตามลักษณะหน้าที่ขององค์การ แบ่งตามภูมิศาสตร์ แบ่งตามการ
จัดระเบียบภายใน แบ่งตามลักษณะกฎหมายที่จัดตั้งองค์การ แต่ในความเห็นของ เฮนรี่ มินทซ์เบิร์ก องค์การ
ประกอบด้วยส่วนประกอบพ้ืนฐานสำคัญอยู่ 5 ส่วน คือ 

1.  ฝ่ายปฏิบัติงานหลัก คือ สมาชิกองค์การ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานหลัก เช่น การผลิต
สินค้าและบริการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญ 

2.  นักบริหารระดับสูง คือ ทำหน้าที่บัญชาการสูงสุด มีหน้าที่สำคัญคือ การดูแลให้องค์การ
ทำหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น จัดสรรทรัพยากร แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ประเมินผลการ
ทำงาน บริหารความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับสิ่งแวดล้อม กำหนดนโยบาย 

3.  นักบริหารระดับกลาง ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับ
ฝ่ายปฏิบัติงานหลัก 

4.  ฝ่ายที่ปรึกษา ทำหน้าที่วิเคราะห์ ปรับปรุงและกำหนดมาตรฐานงาน เช่น ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา ฝ่ายให้คำปรึกษา 

5.  ฝ่ายสนับสนุน 
 
2)  รูปแบบขององค์การ 
เฮนรี ่ มินทซ์เบิร์ก (Henry Mintzberg) ได้แบ่งรูปแบบขององค์การ โดยใช้หลักการ

พิจารณาว่า องค์การมีลักษณะและส่วนประกอบขององค์การเป็นหลัก ซึ่งแบ่งได้ 5 แบบ คือ 
1.  องค์การแบบเรียบง่าย มีส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วน คือ 1. นักบริหารระดับสูง และ 2. 

ฝ่ายปฏิบัติงานหลัก เช่น ธุรกิจขนาดย่อม ร้านค้าต่างๆ ร้านขายวัสดุก่อสร้าง 
2.  องค์การแบบระบบราชการแบบเครื่องจักรกล51 เป็นไปตามแนวความคิดของแมกซ์ เว

เบอร์ คือ องค์การแบบระบบราชการ ที่มีโครงสร้าง 7 ข้อ ซึ่งมีทั้งหน่วยงานที่เป็นบริษัทเอกชนและ
ภาครัฐบาล เช่น กระทรวง ทบวง กรม กอง โดยจะพิจารณาได้จากการนำโครงสร้างทั้ง 7 ข้อ มาจับ
และมีส่วนประกอบขององค์การครบถ้วนทั้ง 5 ส่วน 

 
51 ส ุนทร  โคตรบรรเทา, รศ.ดร., หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา , พ ิมพ์คร ั ้งท ี ่  2, 

(กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ปัญญาชน, 2552), หน้า 115-118. 
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3.  องค์การระบบราชการแบบวิชาชีพ รูปแบบคล้ายกับองค์การระบบราชการแต่มีเงื่อนไข
ตรงที ่ว่า ฝ่ายปฏิบัติงานหลัก จะต้องเป็นผู ้ที ่ได้ร ับการอบรม มีความรู ้ มีความเชี ่ยวชาญ เช่น 
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล โรงเรียน ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนก็ได้ 

4.  องค์การแบบสาขา มีการแบ่งโครงสร้างระดับกลางเป็นองค์การย่อยๆ องค์การรูปแบบนี้
ผู้บริหารระดับกลางจะมีความสำคัญมาก เพราะจะต้องเป็นผู้ประสานงานระหว่างสาขากับองค์การแม่ 
เช่น ธนาคารที่เป็นสาขา การไฟฟ้า องค์การโทรศัพท์ หรือหน่วยงานที่เป็นบริษัทข้ามชาติ ฯลฯ 

5.  องค์การแบบโครงการ เป็นโครงการที ่จ ัดตั ้งขึ ้นมาและยืมตัวบุคคลที ่ม ีความรู้
ความสามารถ จากหลากหลายสาขาอาชีพมาทำงานร่วมกัน พอโครงการจบก็ส่งตัวกลับไป เช่น องค์การ
นาซ่า โครงการพระราชดำริ เป็นต้น 

สมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา  (American Association of School 
Administration) เสนอแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารไว้ 5 ประการ52 คือ 

1.  การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือโครงการสำหรับการปฏิบัติงานใน
อนาคตให้ตรงเป้าหมายที่ต้องการ โดยกำหนดงานที่จะทำ วิธีการ และวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ ไว้
ล่วงหน้า 

2.  การแสวงหา และกำหนดตัวบุคคลและอุปกรณ์ (Allocation) หมายถึง การแสวงหา
กำหนดตัวบุคคล และวัสดุทุกชนิดที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.  การเสริมกำลังบำรุง (Stimulation) หมายถึง การบำรุงขวัญ กระตุ้น และส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผลงานดีทั้งปริมาณและคุณภาพ 

4.  การประสานงาน (Co–ordination) หมายถึง การจัดให้ผู้แทนของหน่วยงานย่อยทุก
หน่วยงานพบปะปรึกษาหารือกัน เพื่อให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือทราบเรื่องการปฏิบัติงานของ
ผู้อื่น และเพ่ือให้งานสัมพันธ์ไม่ขัดแย้งกัน โดยยึดเป้าหมายขององค์การเป็นหลัก 

5.  การประเมินผลงาน (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะให้
ทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและประเมินผลขั้นสุดท้ายเพื่อให้
ทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อการเปรียบเทียบผลงานที่เกิดขึ้นกับผลงานที่ควรจะได้
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้น เพ่ือวางแผนใหม่สำหรับการปฏิบัติงานในอนาคต 
 

3.  ปัจจัยหรือทรัพยากรในการจัดการ (Management Resources) 
ปัจจัยทางการจัดการพื้นฐานเป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่ามีอยู่ 4 ประการ ที่เรียกว่า 4 M’s 

ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และ วิธีการดำเนินงาน (Method) การที่จัด
ให้ปัจจัยทั้ง 4 นี้เป็นปัจจัยพื้นฐานของการจัดการเนื่องจาก การจัดการเกือบทุกอย่างจำเป็นต้องอาศัย 
คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการดำเนินงานเป็นส่วนสำคัญท่ีจะขาดเสียมิได้ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงาน
ของระบบราชการหรือการจัดการในระบบธุรกิจของเอกชนก็ต้องอาศัยพื้นฐานเหล่านี้53 แม้ว่าใน

 
52 ธีระรัตน์ กิจจารักษ,์ เอกสารคำสอนวิชาการบริหารการศึกษา, (เพชรบูรณ์ :  บัณฑิตวิทยาลัย คณะ

ครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์, 2542), (ถ่ายเอกสารเย็บเล่ม), หน้า 67. 
53 สุพจน์  บุญวิเศษ, ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการบริหาร, หน้า 7. 
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ปัจจุบันได้มีนักวิชาการบางท่านพยายามจะเพิ่มปัจจัยในการจัดการเป็น 6 หรือ 7 ประการบ้าง โดยใน
ส่วนที่เสนอว่ามีปัจจัยทางการจัดการ 6 ประการหรือ 6 M’s54 ประกอบด้วย คน (Man) เงิน (Money) 
วัสดุอุปกรณ์ (Material) วิธีการดำเนินงาน (Method) การตลาด (Market) และ เครื่องจักร (Machine) 
ส่วนนักวิชาการท่ีเสนอปัจจัยทางการจัดการ 7 ประการ55 ประกอบด้วย คน (Man) เงิน (Money) วัสดุ
อุปกรณ์ (Material) อำนาจหน้าที่ (Authority) เวลา (Time) ความตั้งใจในการทำงาน (Will) และสิ่ง
อำนวยความสะดวกต่างๆ (Facilities) โดยมองเห็นว่าอำนาจหน้าที่และเวลาเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อ
การจัดการเพราะหากบริหารจัดการเวลาไม่เหมาะสมตามประเภทของงานก็จะทำให้ไม่ได ้รับ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีตามความต้องการ มีนักวิชาการบางท่านเพ่ิมปัจจัยไปถึง 9 ประการก็มี แต่
ปัจจัยทางการจัดการเดิม 4 ประการนั้นก็ยังเป็นปัจจัยที่ได้รับการยอมรับกันมากที่สุด 
 4.  ทักษะด้านการจัดการ (Management Skills) 
 งานของฝ่ายจัดการหรือฝ่ายบริหารจำเป็นต้องอาศัยทักษะในการดำเนินการเป็นอย่างยิ่งไม่
ว่าจะเป็นการจัดการงานทางธุรกิจ สถานศึกษา โรงพยาบาลก็ตามล้วนแล้วต้องการการจัดการที่ดี ฝ่าย
จัดการมักจะกล่าวว่า เขาจะประสบความสำเร็จเมื่อเขาสามารถทำให้บุคคลที่ร่วมงานซึ่งมีความชำนาญ
หรือความสามารถในเรื่องต่างๆ กันนั้นร่วมแรงร่วมใจกันทำงานในองค์การด้วยความราบรื่น หน้าที่สำคัญ
ของฝ่ายจัดการ คือ ความสามารถในการสร้างสัมพันธไมตรีการประสานงาน การประนีประนอม การ
ประเมินความคิดเห็นต่างๆ และนำความสามารถพิเศษของสมาชิกในองค์การเพ่ือให้ทำงานบรรลุ
เป้าหมายขององค์การได้ ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวฝ่ายจัดการสามารถพัฒนาและสร้างขึ้นได้ ทักษะที่จำเป็นที่
ควรปลูกฝังและพัฒนาแก่ฝ่ายจัดการ56 คือ 

1.  ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skill) เป็นการมุ่งหมายให้ฝ่ายจัดการมีความรู้ความ
เข้าใจและความสามารถในการทำงานที่ใช้ฝีมือ57 หรือที่ อองรี ฟาโยล (Henri Fayol) ได้กล่าวว่า เป็น
เรื ่องของการผลิตเป็นเรื ่องของความเชี ่ยวชาญเฉพาะสาขาอาชีพ  การจัดการระดับต้น (Lower 
Management) จำเป็นต้องมีความสามารถด้านนี้มาก เพื่อสามารถเป็นที่ปรึกษาและสาธิตวิธีการตา่งๆ 
ให้คนงานในกลุ่มที่ตนรับผิดชอบได้เรียนรู้ ทั้งนี้ เพราะคนงานที่อยู่ในระดับนี้จะทำงานเกี่ยวกับการใช้
ฝ ีม ือ สำหร ับการจ ัดการระด ับกลาง  (Middle Management) และการจ ัดการระด ับส ูง  (Top 
Management) ต้องการทักษะด้านเทคนิคน้อยลงตามลำดับ ทั้งนี้เพราะพนักงานที่ตนต้องเกี่ยวข้อง
ด้วยจะต้องทำงานระดับสูงขึ้น 

2.  ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Skill) งานด้านการจัดการทำกับมนุษย์โดยตรง
ฉะนั้น การที่จะทำให้บุคคลที่ร่วมงานกันอยู่ร่วมมือในการทำงานจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องราวมนุษย์เป็น
อย่างดี เข้าใจถึงสาเหตุต่างๆ ที่ผลักดันให้แสดงพฤติกรรมในรูปต่างๆ มีความสามารถในการใช้วิธีการ
ต่างๆ จูงใจให้สมาชิกในองค์การอยากทำงาน มีวิธีการที่สามารถโน้มน้าวเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
บุคคลที่ร่วมงานให้มีทิศทางที่พึงประสงค์ ฉะนั้น ทักษะด้านมนุษย์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ฝ่ายจัดการทุกระดับ

 
54 สมาน  รังสิโยกฤษฎ์ และ สุธี  สุทธิสมบูรณ์, หลักการบริหารเบ้ืองต้น, หน้า 23. 
55 เอกวิทย์  มณีธร, ผศ., ว่าท่ี ร.ต., ดร., ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการบริหาร/การจัดการ, หน้า 8. 
56 พยอม  วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, หน้า 37-58. 
57 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และ วิบูลย์ โตวณะบุตร, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา,  หน้า 58. 
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จำเป็นต้องปลูกฝังและพัฒนาขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจอย่างดีจากสมาชิกในองค์การที่ตน
รับผิดชอบ 

3.  ทักษะด้านความคิด (Conceptual Skill) ทักษะด้านนี้เกี่ยวกับความสามารถในการมอง
องค์การในภาพรวมเป็นการพิจารณาหน้าที่ต่างๆ ในองค์การและผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมภายในและ
ภายนอกที่มีต่อองค์การ ไม่ว่าจะเป็นการแปรเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง เพราะสิ่งเหล่านี้
เป็นปัจจัยสำคัญต่อกระบวนการตัดสินใจของฝ่ายจัดการเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะข่ายงานขององค์การมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน อาทิ นโยบายการตลาดเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อฝ่าย
ผลิต ฝ่ายบุคคลและฝ่ายการเงินตามมาด้วย ทักษะด้านความคิดนี้จำเป็นต้องอาศัยความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์คิดวิจารณญาณและคิดริเริ ่มสร้างสรรค์  ฉะนั้น ผู้จัดการระดับสูง (Top Management) 
จำเป็นต้องพัฒนาทักษะนี้ในระดับสูง คือ ทักษะด้านความคิดและลดหลั่นน้อยลงมาตามลำดับ 

จากแนวความคิด ทฤษฎีทางการจัดการที่ผ่านมาพอสรุปได้ว่า การจัดการ เป็นภารกิจและ
กระบวนการของผู้บริหารในการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่างๆ จัดการองค์การและการใช้ทรัพยากรต่างๆ 
ประสานให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในองค์การ ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
อย่างไรก็ตาม แนวคิด ทฤษฎีทางการจัดการมีสาระสำคัญ และขั้นตอนคล้ายคลึงกัน ผู้นำองค์การควร
ตัดสินใจเลือกแนวคิดที่เห็นว่าดีที่สุดไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การของตนหรือต่อการทำงานของ
ตนเป็นสำคัญ 

 
 2.1.4  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
 การศึกษาเกี ่ยวกับชุมชนและการพัฒนาชุมชนนี้  จะเป็นการศึกษางานที ่เก ี ่ยวกับ  
คำว่า ชุมชน ความหมาย การให้คำจำกัดความ รวมไปถึงการพัฒนาชุมชน รูปแบบวิธีการ ประวัติ ความ
เป ็นมา  ต ่างๆ อันเก ี ่ยวเน ื ่องก ับการพัฒนาช ุมชน  ซ ึ ่ งคำว ่าช ุมชนน ั ้น ในพจนาน ุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายไว้ว่า ชุมชน หมู่ชน กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่
ในอาณาบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน 58 ซึ ่งคล้ายคลึงกับความหมายในพจนานุกรม 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary English59 ที่ได้ให้ความหมายของ ชุมชน ว่าหมายถึง กลุ่ม
ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งหนึ่ง มีความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน มีศรัทธา ความเชื่อ เชื้อชาติ การงาน หรือ
มีความรู้สึกนึกคิด ความสนใจที่คล้ายคลึงกัน มีการเกื้อกูลการเป็นอยู่ร่วมกัน ซึ่งในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิดของนักวิชาการท้ังในต่างประเทศ และนักวิชาการชาวไทย ดังต่อไปนี้ 

แบล็คเกอร์ บราวเนล (Blaker Brownell)60 ได้ให้ความหมายของชุมชนไว้หลายประการ 
ซึ่งสรุปได้ว่า “ชุมชน” คือ การกระทำที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ  ความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
เป็นสังคมที่คนรู้จักกันอย่างใกล้ชิดและสนิทสนม 

 
58ราชบัณฑติยสถาน, พจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุค๊พับลิเคช่ัน, 

2546), หน้า 368. 
59Oxford University, Oxford Advanced Learner’s Dictionary English, (Oxford : Oxford 

University Press, 2005), p. 276. 
60Blaker Brownell, Directory of corporate affiliations, (University of California : 

National Register Pub. Co., 1998), p. 256. 
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โลฟควิสต์ (Lofauist)61 ให้ความหมายในชุมชนว่า “ชุมชน” คือ จิตว ิญญาณหรือ
ความรู้สึก เกิดขึ้นเมื่อคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาทำงานร่วมกัน  เพื่อที่จะบรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการ
ร่วมกัน 

อาเธอร์ ดันแฮม (Arthur Dunham)62 กล่าวว่า การพัฒนาชุมชน คือ การรวมกำลัง
ดำเนินการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนให้มีความเป็นปึกแผ่น และดำเนินงานไปในแนวทางที่
ตนเองต้องการ โดยอาศัยความรวมกำลังของประชาชนในชุมชนนั้นในการช่วยเหลือตนเองและร่วมมือกัน
ดำเนินงาน และต้องได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านวิชาการจากหน่วยงานภายนอก 

องค์การสหประชาชาติ (Unesco)63 ให้คำจำกัดความว่า การพัฒนาชุมชน เป็นขบวนการซึ่ง
ประชาชนทั้งหลายได้พยายามรวบรวมกันทำเองและมาร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล เพื่อที่จะทำให้สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของชุมชนนั้น ๆ เจริญดีขึ้นและผสมผสานชุมชนเหล่านั้นเข้าเป็นชีวิตของชาติ
และเพื่อที่จะทำ ให้ประชาชนอุทิศกาย ใจ ความคิด ความรู้ และทรัพย์ เพื่อความเจริญเติบโตของชาติอย่าง
เต็มที ่

องค์การบริหารวิเทศกิจของสหรัฐอเมริกา (USAID)64 ให้คำจำกัดความว่า การพัฒนา
ชุมชน เป็นขบวนการแห่งการกระทำทางสังคม ซึ่งประชาชนในชุมชนนั้นร่วมกันจัดการวางแผนและลง
มือกระทำการเอง พิจารณาให้รู้ชัดว่า กลุ่มหรือเอกชนมีความต้องการหรือขาดแคลนอะไร มีปัญหาอะไร
ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกัน แล้วจึงจัดทำแผนเพื่อขจัดความขาดแคลนหรือบำบัดความต้องการ หรือแก้ปัญหา
ต่าง ๆ โดยที่พยายามใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนนั้น ๆ ให้มากที่สุดและถ้าจำเป็น อาจจะขอความ
ช่วยเหลือจากภายนอก คือ รัฐ หรือองค์กรอื่น เพียงเท่าที่จำเป็น 

จีรพรรณ กาญจนะจิตรา ให้ความหมายของการพัฒนาชุมชนว่า กลุ่มบุคคลหลายๆ กลุ่ม
ที่มารวมกันอยู่ในอาณาเขตเดียวกัน และผู้คนเหล่านั้นมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน มีการติดต่อสังสรรค์กัน มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีวัฒนธรรมอย่างเดียวกัน65 

ทวี ทิมขำ66 กล่าวว่า ชุมชนจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ คือ 
1) กลุ่มของบุคคลจำนวนหนึ่ง 
2) มีอาณาเขตหรือขอบเขตทางภูมิศาสตร์ที่แน่นอน 
3) มีการดำเนินชีวิต ในสังคมอย่างเดียวกัน 
4) มีความสัมพันธ์ติดต่อกัน และ 

 
61Lofauist, Business books and serials in print, (University of Michigan : R.R. Bowker Co., 1977), 

p. 68. 
62Arthur Dunham, Community development : a selected bliography, (Michigan : 

University of Missouri-Columbia, 1964), p. 30. 
63Unesco, Report of the Director General on the activities of the organization, 

(Unesco publication, 1977), 56. 
64USAID, USAID project profiles: children affected by HIV/AIDS, (United States : 

Agency for International Development, 2001), p. 73. 
65จีรพรรณ กาญจนะจิตรา, การพัฒนาชุมชน (Community Development), พิมพ์ครั้งท่ี 9, 

(กรุงเทพมหานคร : ฝา่ยตำราและอุปกรณ์การศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2528), หน้า 11. 
66ทวี ทิมขำ, การพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2528), หน้า 2. 

http://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Unesco%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://free.friendjob.com/job_ad_detail.php?job_id=24344&edit=1
http://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Unesco%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://free.friendjob.com/job_ad_detail.php?job_id=24344&edit=1
http://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22United+States.+Agency+for+International+Development%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://www.google.co.th/search?hl=th&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22United+States.+Agency+for+International+Development%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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5) มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัย67 กล่าวว่า ชุมชน (Community) หมายถึง อาณาเขตตาม

ภ ูม ิศาสตร์  (A Geographical Area)หร ืออาณาเขตของการ ให ้บร ิการหร ือช ุมชนตามหน ้าที่   
(A Special Field of Service of Functional Community) 

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข68 ให้ความหมายของชุมชนว่า ชุมชนหมายถึง กลุ่มบุคคลที่ตั้งอยู่เป็นที่
เป็นทางมีขอบเขตอันเดียวกัน และผู้คนเหล่านั้นมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  มี
การติดต่อซึ่งกันและกัน มีความสนใจร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ความรักชาติ รักมาตุภูมิ มีแนว
พฤติกรรมเป็นอย่างเดียวกัน เช่น การกินอยู่หลับนอน ภาษาพูด การแต่งงาน การใช้เครื่องมือ เป็นต้น 
รวมความแล้วก็หมายความว่ามีวัฒนธรรมร่วมกันนั่นเอง ซึ่งถ้าจะแยกได้เห็นเด่นชัด ก็จะได้ดังนี้ 

1) ชุมชนต้องมีสถานที่หรือท้องที่มีขอบเขตจำกัด ซึ่งมักจะเป็นที่มีดิน น้ำ อากาศดีมีแม่น้ำ
ไหลผ่าน มีพ้ืนดินอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น 

2) ชุมชนจะต้องมีคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป หรือกลุ่มบุคคลที่เป็นหญิงและชาย เด็กและ ผู้ใหญ่ 
ต่างก็มีความรู้ ความสามารถ ความสนใจไม่เหมือนกัน แต่มีวิถีพฤติกรรมเหมือนๆกัน และใช้ชีวิตร่วมกัน 
มีความผูกพันเป็นพวกเดียวกัน 

3) ชุมชนต้องมีศูนย์กลางของการงาน และบริการต่างๆ บางประการเดียวกับการงานมี 
อาชีพต่างๆ ของคนในชุมชน ซึ่งต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ และระดับการศึกษาของบุคคลในชุมชน
นั้นๆ เกี่ยวกับบริการต่างๆ ก็ได้แก่ บริการทางการค้า บริการทางสุขภาพอนามัย บริการทางการบันเทิง 
โรงเรียน เป็นต้น 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์69 สรุปองค์ประกอบของชุมชนไว้ว่า ชุมชน ประกอบด้วย ประชากร 
สถาบันทางสังคม องค์การทางสังคมและอาณาเขต ในส่วนของการศึกษาชุมชนนั้น พัฒน์ สุจำนงค์70 
กล่าวไว้ในการช่วยเหลือตนเองของชุมชน ซ่ึง แปลจาก COMMUNITY SELF-HELP ของ INSTITUEOF 
SOCIAL ORDER MANILA, PHILIPPINES. ว่าการศึกษาชุมชนนั ้น  เราจะต้องศึกษาตั ้งแต่ประวัติ  
ลักษณะของชุมชน คนในชุมชน ตลอดจนองค์การต่างๆ ของชุมชน การศึกษาเศรษฐกิจ ลักษณะ
ภายนอก สุขภาพ อนามัย ฯลฯ รวมถึงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยเฉพาะแล้วลักษณะชุมชนนั้น ได้ให้
ความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะทุกชุมชนมีลักษณะพิเศษเฉพาะตน หรือมีวิธีการปฏิบัติต่างๆ ซึ่งทำให้
ตนเองแตกต่างไปจากชุมชนอื่นๆ ลักษณะพิเศษเฉพาะตนนี้เกิดขึ้นจากหลายสิ่งหลายอย่าง กล่าวได้ว่า
เป็นส่วนรวมของลักษณะอุปนิสัยของทุกคนในชุมชนนั้นๆ ลักษณะในการจัดระเบียบของหมู่บ้าน  และ

 
67 ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัย, การสังคมสงเคราะห์ชุมชน : มรรควิธี สู่ชุมชนเข้มแข็ง, 

พิมพ์ครั้งท่ี 5, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545), หน้า 84. 
68 สมศักด ิ ์  ศร ีส ันต ิส ุข, สังคมวิทยาชุมชน : หลักการศึกษา วิเคราะห์ และปฏิบ ัต ิงานชุมชน  

The Sociology of Community : Principles Community Study, Analysis and Work, (ขอนแก่น : โรงพ ิมพ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2534), หน้า 2. 

69 สัญญา สัญญาวิวัฒน์, การพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครั้งท่ี2, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2523), หน้า 7-8. 

70 พัฒน์ สุจำนงค์, การช่วยเหลือตนเองของชมุชน, เอกสารโรเนียว ประกอบการสอน, (มปท.), มปป., 
หน้า 10. 
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ตำบล การจัดและวางรูปถนนและบริเวณบ้าน การออกแบบสิ่งก่อสร้างของอาคาร ประเภทของอาชีพ
และธุรกิจ ความเคลื่อนไหวและการกระทำทางสังคมของประชาชน จะแสดงให้เห็นถึงลักษณะของ
ชุมชน โดยลักษณะประจำของชุมชนนี้ ติดตัวสืบทอดมาหลายช่วงอายุคน โดยทางความคิดเห็น 
ขนบธรรมเนียม อุปนิสัยค่านิยม อุดมคติ และการเห็นดีเห็นงาม ซึ่งอีกนัยหนึ่ง เราสามารถกล่าวลักษณะ
ชุมชนต่างๆ ได้โดยการพิจารณาการแบ่งประเภทของชุมชน71 ทั้งนี ้เพ่ือให้เข้าใจลักษณะของชุมชนมาก
ยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 

1) ลักษณะของชุมชนแบ่งตามการบริหารการปกครอง (Administration Unit) สามารถแบ่ง
ลักษณะของชุมชนได้ 6 ชุมชน โดยพิจารณาจากลักษณะการปกครองของไทยตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ พ.ศ. 2475 กล่าวคือ 

1.1) ชุมชนหมู่บ้าน 
1.2) ชุมชนเขตสุขาภิบาล 
1.3) ชุมชนเขตเทศบาลตำบล 
1.4) ชุมชนเขตเทศบาลเมือง 
1.5) ชุมชนเขตเทศบาลนคร 
1.6) ชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร 

2) ลักษณะของชุมชนแบ่งตามกิจกรรมทางสังคม (Social Activities) สามารถแบ่งลักษณะ
ของชุมชนได ้5 ชุมชน คือ 

2.1) ชุมชนเกษตรกรรม 
2.2) ชุมชนศูนย์การค้า 
2.3) ชุมชนศูนย์กลางขนส่ง 
2.4) ชุมชนเขตอุตสาหกรรม 
2.5) ชุมชนศูนย์ของการบริการ 

3) ลักษณะของชุมชนแบ่งตามความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคม (Social Relation)เป็นการ
แบ่งชุมชนในแง่ของความสัมพันธ์ทางสังคม และเป็นการมองในทัศนะของนักสังคมวิทยา ที่มองลักษณะ
ของชุมชนในด้านความสัมพันธ์ทุกๆ ด้าน ไม่เพียงแต่เฉพาะการเมือง การปกครอง หรือกิจกรรมทาง
สังคมเท่านั้น แต่รวมไปถึงความสัมพันธ์ในสถาบันต่างๆ ตลอดจนลักษณะทางนิเวศวิทยาอีกด้วย 
ลักษณะของชุมชนแบ่งได้เป็น 2 ชุมชน คือ 

3.1) ชุมชนชนบท 
3.2) ชุมชนเมือง 

ในส่วนของคำว่า การพัฒนาชุมชน นั้น ประกอบขึ้นมาจากคำว่า พัฒนา และ ชุมชน
ความหมายของคำว่า ชุมชน ได้กล่าวแล้วในข้างต้น ส่วนคำว่าพัฒนานั ้น ตรงกับภาษาอังกฤษว่า
Development  

 
71สมศักด ิ ์  ศร ีส ันต ิส ุข, สังคมวิทยาชุมชน : หลักการศึกษา วิเคราะห์ และปฏิบ ัต ิงานช ุมชน  

The Sociology of Community : Principles Community Study, Analysis and Work, หน้า 10-12. 
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เสถียร เหลืองอร่าม72 ให้ความหมายว่าการพัฒนา  หมายถึง สภาวการณ์ที ่ม ีการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ส่งเสริมของเก่า หรือสภาพการณ์ที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น 

ทวี ทิมขำ73 ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การพัฒนา หมายความว่า การพัฒนานั้นจะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงนั้น จะต้องเป็นไปในทางที่ดีขึ้น หรือดีกว่าสภาพที่เป็นอยู่ 
และกล่าวว่า คำว่า Development หรือ การพัฒนา เมื ่อนำมาวิเคราะห์แล้ว จะเห็นว่ามีการให้
ความหมายตามแนวทาง 3 แนว คือ 

1) ในแง่ของความก้าวหน้า 
2) ในแง่ท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผนเพ่ือให้เกิดความเจริญ 
3) ในแง่ของวิธีการในการดำเนินการพัฒนา 
เป็นที่น่าสนใจว่า การพัฒนาชุมชนนั้น ในปัจจุบันมิได้มีเพียงแค่ภาครัฐที่ให้ความสำคัญ ทั้ง

ในภาคเอกชนและภาคส่วนของสังคมต่างๆ ล้วนให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างมาก ผู้วิจัย
มีความเห็นว่า อาจมาจากการพัฒนาที่ด้อยคุณภาพในอดีต หรือแม้แต่ลักษณะของสังคมที่เปลี่ยนไป
อย่างรวดเร็ว จึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจเป็นอย่างมากในการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน เพื่อหาจุดด้อย 
และหลักการพัฒนาที่สอดคล้องกับชุมชนที่วิจัย และได้นำแนวคิดและทฤษฎีเหล่านั้นมาแสดงไว้ ดังนี้ 

นำชัย ทนุผล และ สุนิลา ทนุผล74 กล่าวว่า การพัฒนา หมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที ่ด ีขึ ้น เช่น สภาพถนนหนทางได้ร ับการปรับปรุงให้ดีขึ ้น  บ้านเรือนที ่อยู ่อาศัยมีระเบียบดีขึ้น 
สภาพแวดล้อมน่าอยู่อาศัยประชาชนมีความขยันขันแข็งขึ้น มีความร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน เพ่ือชุมชน
ของตนมากขึ้นอันเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของคนและสภาพแวดล้อมจากสภาวะหนึ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิม 
และกล่าวต่อไปว่า การพัฒนาชุมชน (Community Development) เป็นการทำให้ชุมชนเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น ให้เจริญก้าวหน้าทุกๆ ด้าน ทั้งทางวัตถุ และจิตใจ โดยความร่วมมือกันของคนภายใน
ชุมชน และคนภายนอกชุมชนถ้าจำเป็น 

จ ีรพรรณ  กาญจนะจ ิตรา 75 กล ่าวว ่า  การพ ัฒนาช ุมชน  ม ีจ ุดม ุ ่ งหมายท ี ่สำคัญ 
2 ประการคือ ประการแรกมุ่งเน้นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม หรือสถานะทางกายภาพซึ่ง
สมาชิกในชุมชนนั้นอาศัยอยู่ ประการที่สอง มุ่งเน้นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชน จาก
สภาวะหรือสถานการณ์อันเก่าแก่ ล้าสมัย ให้มาสนใจและทำความเข้าใจกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือจะ
ได้เป็นผู้ทันต่อเหตุการณ์ มีความคิดก้าวหน้า และมีความสำนึกในการที่ตนเป็นสมาชิกของชุมชน เพ่ือ
ความเจริญของตนเอง และชุมชน มีความรับผิดชอบในกิจกรรมการดำเนินงานรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อ
ชุมชน ต่อประเทศชาติในที่สุด และในที่สุดให้ประชาชนรู้จักช่วยตนเอง มีความกระตือรือร้นในการแก้ไข
ปัญหาของชุมชน มีความคิดริเริ่ม และปรับปรุงความเป็นอยู่ของตนให้ดีขึ้นทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม 

 
72เสถียร เหลืองอร่าม, การวางนโยบายและกระบวนการวางแผนงาน, พิมพ์ครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร : 

ฝ่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2528), อ้างใน ทวี ทิมขำ, การพัฒนาชุมชน, หน้า 1. 
73ทวี ทิมขำ, การพัฒนาชุมชน, หนา้ 1-2. 
74นำชัย ทนุผล และ สุนิลา ทนุผล, พัฒนาชุมชน หลักการและยุทธวิธี, (เชียงใหม่ : ภาควิชาส่งเสริม

การเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโ่จ้, มปป.), หน้า 29-30. 
75จีรพรรณ กาญจนะจิตรา, การพัฒนาชุมชน (Community Development), หน้า 3. 

http://library.bu.ac.th/search/opac/ResultTitle.cfm?aTextSearch=2001081083&aSearchBy=B&aIsAdvance=Yes
http://library.bu.ac.th/search/opac/ResultTitle.cfm?aTextSearch=2001081083&aSearchBy=B&aIsAdvance=Yes
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และวัฒนธรรม โดยรัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือเมื่อเกินขีดความสามารถของประชาชน และร่วมมือกันทำ
เองได้ ซึ่งทั้งสองลักษณะนี้เป็นหัวใจสำคัญของงานพัฒนาชุมชน ซึ่งคล้ายคลึงกับ จุดมุ่งหมายของการ
พัฒนาชุมชน ที่นำชัย ทนุผล และ สุนิสา ทนุผล กล่าวไว้ว่า76 งานพัฒนาชุมชนนั้น มุ่งไปที่ การพัฒนา
คนให้มีศักยภาพ กลุ ่มชน สิ ่งแวดล้อม ทางด้านวัตถุ หรือสาธารณสมบัติ และพัฒนาสภาวะทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความศรัทธาในตัวคนว่า เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญ
ที่สุด และมนุษย์ทุกคนมีความสามารถท่ีจะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นได้ 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 77กล่าวว่า เป้าหมายของการพัฒนาชุมชน ก็คือ “คน” และ 
“สิ่งแวดล้อม” (ทั้งท่ีเป็นวัตถุและไม่เป็นวัตถุ)  

ทวี ทิมขำ78 ให้ความมุ่งหมายของการพัฒนาชุมชน เป็น 5 ประการ คือ 
1) มุ่งเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชนในชนบทต่างๆ ที่ยังมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการพัฒนา

ชุมชน ให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาชุมชน และต่อการปฏิบัติงานของรัฐบาล 
2) สร้างความเชื่อมั่นหรือศรัทธาในหมู่ประชาชนให้มีความคิดเห็นตรงกัน 
3) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชน และการปกครองตนเอง 
4) ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มกันประสานผลประโยชน์แก่ชุมชน 
5) เพ่ือพัฒนาให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง 
แต่จุดมุ่งหมายของการพัฒนาชุมชนที่จีรพรรณ กาญจนจิตรา กล่าวไว้ตอนต้นกลับมีลักษณะ

สอดประสานกับ หลักการพัฒนาชุมชนที่ทวี ทิมขำ กล่าวไว้ในการพัฒนาชุมชน ว่า 
ในการพัฒนาช ุมชนน ั ้น  ผ ู ้ เข ้าไปพัฒนาช ุมชนจะต ้องอาศ ัยหล ักการ  6 ประการ  

เพ่ือเป็นเครื่องมือในการทำงานอย่างอันจะสัมฤทธิ์ผลอย่างสูงสุด ประกอบด้วย 
1) หลักการช่วยเหลือตนเอง คือ การสนับสนุนให้ประชาชนได้ช่วยเหลือตนเองก่อน  การ

ช่วยเหลือจากภายนอกให้อยู่ในขอบเขตที่จะเป็นการช่วยให้เขาได้ช่วยตนเองได้เท่านั้น ไม่ควรช่วยทุกสิ่ง
ทุกอย่าง ตัวเขาไม่ได้มีส่วนร่วมพอแก่การพัฒนาสมองของเขา และเพ่ือที่จะให้เขาช่วยตนเองได้จึงควร 

2) หลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในกิจการทุกอย่างให้มากท่ีสุดเท่าที่จะมากได้เพ่ือให้เขา
ได้เป็นผู้ตัดสินใจทำงาน ลงมือทำงานตามที่เขาได้ตัดสินใจไปแล้วด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นการทำให้เขาได้
ปฏิบัติตามความสนใจและความต้องการ กรณีท่ีเขาได้เข้ามีส่วนร่วมในกิจการหรือ โครงการนั้นๆ ทำให้
เขาได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง แต่ในการดึงประชาชนเข้าร่วมในกิจการนั้นๆ จะต้องไม่มีการแบ่งชั้น
วรรณะ จะต้องมาจากชนทุกชั้นของสังคม ตั้งแต่คนร่ำรวยที่สุดจนถึงยากจนที่สุดของชุมชน จะเลือกที่
รักมักที่ชังไม่ได้ 

3) หลักประชาธิปไตยในการดำเนินงาน ซึ่งหมายความว่า ในการดำเนินกิจการใดๆทุกคน
จะมีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกัน ไม่มีใครใหญ่กว่าใครด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ ยากดีมีจนหรือระดับการศึกษา 
แต่ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีเสียงในการลงคะแนนเสียงหรือออกเสียง 

4) หลักการใช้ประโยชน์จากผู้นำท้องถิ่น เพราะผู้นำท้องถิ่นเป็นบุคคลในท้องที่ที่มีผู้เคารพ
นับถือ ไว้วางใจ หรือมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด และการตัดสินใจของมหาชนในชุมชน เขาจึงจะเป็นผู้

 
76นำชัย ทนุผล และ สุนิสา ทนุผล, พัฒนาชุมชน หลักการและยุทธวิธี, หน้า 29-30. 
77สัญญา สัญญาวิวัฒน์, การพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครั้งที่ 2 , หน้า 5. 
78ทวี ทิมขำ, การพัฒนาชุมชน, หนา้ 5. 
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ช ่ ว ย เหล ื อ เ ผยแพร ่ ให ้ เ ก ิ ดคว ามน ิ ยมจ ู ง ใ จจ ากประชาชน  ให ้ ม า ร ่ ว ม ง านด ้ ว ยอย ่ า ง 
มีประสิทธิภาพ และบางครั้งยังช่วยเป็นวิทยากรในบางสาขาให้อีกด้วย 

5) หลักความเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งนี้เพราะแต่ละท้องถิ่นย่อมจะมีวัฒนธรรมประเพณี 
ขนบธรรมเนียมเป็นของตนเอง ซึ่งเหมือนคล้ายคลึงหรือต่างกันไปจากชุมชนอ่ืน ผู้มีหน้าที่พัฒนาจำต้องทราบ
และยึดถืออย่างน้อยขั้นแรกๆ การเข้าสู่ชุมชน ต้องวางโครงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความเชื่อถือไป
พลางๆ ก่อน แต่เมื่อภายหลังเห็นว่าสิ่งใดควรปรับปรุงดัดแปลงแก้ไขจึงค่อยทำไปทีละเล็กทีละน้อย โดยให้เขา
ได้รับความกระทบกระเทือนใจน้อยที่สุดหรือไม่รู้สึกเลย ทั้งนี้เพราะเห็นดีเห็นงามในการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ 
ด้วย 

6) หลักการประเมินผล ย่อมเป็นหลักการที ่ด ีของทุกโครงการหรือกิจกรรม การที่ได้มีการ
ประเมินผลงานภายหลังที่ได้ดำเนินการไปแล้วชั่วระยะหนึ่ง เพื่อเป็นการตรวจสอบว่า โครงการหรือกิจกรรม
เหล่านั้น ได้ดำเนินไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง จะได้หาลู่ทาง
แก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้น และจะได้หาวิธีการดำเนินการที่ดีกว่า มาดำเนินต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแห่ง
โครงการนั้นๆ ตัวอย่างของโครงการพัฒนาชุมชน ตัวอย่างหนึ่งของรัฐบาลไทยก็คือ โครงการ แผ่นดินธรรม 
แผ่นดินทอง เป็นโครงการพัฒนาชุมชน ที่มีสาระสำคัญและขอบเขตมุ่งพัฒนาคน พัฒนาหมู่บ้านชนบท พัฒนา
ชุมชน และพัฒนาสังคม ซึ่งได้ดำเนินการใน 2 ทศวรรษที่ผ่านมา 

วิทยากร เชียงกูล79 กล่าวว่า การพัฒนาชุมชนในความหมายที่กว้าง คือ การพัฒนาสังคม เพราะ
การพัฒนาที่แท้จริงนั้นจะต้องทำทั้งสังคม ไม่ใช่ทำเฉพาะชุมชนใดชุมชนหนึ่ง และการพัฒนาที่แท้จริงหมายถงึ
การทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีความสุข ความสะดวกสบาย ความอยู่ดีกินดี ความเจริญทาง
ศิลปวัฒนธรรมและจิตใจ ซึ่งนอกจากจะขึ้นอยู่กับการได้รับปัจจัยทางวัตถุเพ่ือสนองความต้องการของร่างกาย
แล้ว ประชาชนยังต้องการพัฒนาทางด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อมที่ดี การพักผ่อนหย่อนใจ และการพัฒนาทาง
วัฒนธรรมและจิตใจในด้านต่างๆ ด้วย ความต้องการทั้งหมดนี้บางครั้งเรียกว่าเป็นการพัฒนาคุณธรรมของ
ชีวิต เพ่ือที่จะแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเพ่ิมปริมาณสินค้าหรือเพ่ิมรายได้เท่านั้น หากอยู่ที่
การเพ่ิมความพอใจ ความสุขของประชาชนมากกว่า 

ทองค ูณ หงส ์พ ันธ์ 80 ได ้ให ้ความหมายคำว ่า “การพัฒนาช ุมชน” (Community 
Development) ไว้ 4 ลักษณะ คือ  

1) การพัฒนาชุมชน คือ การสร้างสรรค์ความเจริญและยับยั้งความเสื่อมของชุมชน  
2) การพัฒนาชุมชนเป็นการสร้างชุมชนให้เจริญ โดยอาศัยกำลังความรู้และความสามารถ

ของประชาชนและความช่วยเหลือของรัฐบาลร่วมกัน  
3) การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการที ่ม ุ ่งชักจูง และส่งเสริมประชาชนให้มีความ

กระตือรือร้นสนใจที่จะเข้ามาร่วมมือดำเนินการปรับปรุงการทำมาหากินและสร้างความเจริญให้กับ
ท้องถิ่น  

 
79วิทยากร เชียงกูล, พัฒนาชุมชน-พัฒนาสังคม, (เช ียงใหม่ : มหาวิทยาล ัยเชียงใหม่, 2527), 

หน้า 17-18. 
80ทองคูณ หงส์พันธ์,แนวคิด ทฤษฎ ีและวิธีปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์, 

2523), หน้า 3. 
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4) การพัฒนาชุมชน คือการพัฒนากำลังความคิดและความสามารถของประชาชนในการ
ทำงานร ่วมก ันระหว ่าง เจ้ าหน ้าท ี ่ ร ั ฐบาลก ับประชาชน และระหว ่างประชาชนด ้วยกัน  
เพื ่อปรับปรุงตนเองและชุมชนไปสู ่ความเจริญทั ้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา อนามัย 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อันจะนำไปสู่ความมั่นคงของชาติและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์81 กล่าวว่า การพัฒนาชุมชน คือการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของ
ชุมชนจากสภาพที่เป็นอยู่ (สภาพที่ไม่พึงปรารถนา ไม่ดีงาม) ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ (สภาพที่พึง
ปรารถนา ที่ดีงามหรือที่เจริญ) กล่าวคือ เป็นการจงใจก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในชุมชน เพ่ือ
เปลี่ยนแปลงสภาพส่วนประกอบต่างๆ ในชุมชน จากสภาพที่ไม่พึงปรารถนาไปสู่สภาพที่พึงปรารถนา
อันเป็นเป้าหมายที่ชุมชนตั้งไว้ การพัฒนาชุมชนซึ ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงชุมชนโดยมีการวางแผน 
(Planned Community Change) 

จีรพรรณ กาญจนวิจิตรา และคณะ82 กล่าวถึง เป้าหมายของการพัฒนาชุมชนว่า เป็น
เป้าหมายสุดยอด (Ultimate Goal) คือการพัฒนาคน โดยมุ่งเน้นให้คนในชุมชนมีความรู้ความสามารถ 
มีทักษะในการแก้ไขปัญหา ตัดสินใจด้วยตนเองในการที่จะปรับปรุงสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ชุมชน 
บนพื้นฐานของแนวทางในการปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตย 

สุเทพ เชาวลิต83 กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการพัฒนาชุมชนไว้ว่า การพัฒนาชุมชนเป็นงาน
ที่ดำเนินการแบบต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไป โดยอาศัยหลักความต้องการและการริเริ่มจากประชาชน
เป็นหลัก เพื่อผลที่ได้รับจะเป็นการแน่นอนและถาวรต่อไป จึงได้มีการกำหนดจุดมุ่งหมายของการ
พัฒนาชุมชนไว้ ดังนี้  

1) มุ่งที่จะเปลี่ยนทัศนคติของประชาชน จากสภาพหรือสถานการณ์อันเก่า แก่สมัย ให้หัน
มาสนใจและทำความเข้าใจกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อจะได้เป็นผู้ที่ทันต่อเหตุการณ์และมีความคิด
ก้าวหน้าต่อไป  

2) มุ่งที่จะให้ประชาชนมีความสำนึก ในการที่ตนเป็นสมาชิกของชุมชน และ รู้จักร่วมแรง
ร่วมใจกันแก้ปัญหาและความเป็นอยู่ของชุมชน เพ่ือความเจริญของตนเองและชุมชน  

3) มุ่งที่จะให้ประชาชนมีความรับผิดชอบ รู้จักรับผิดชอบในการทำงาน รู้จัก รับผิดชอบใน
การดำเนินงาน รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อชุมชน และต่อประเทศชาติในที่สุด  

4) มุ่งที่จะให้ประชาชนช่วยตนเอง มีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาของชุมชน มีความคิด
ริเริ่มและปรับปรุงความเป็นอยู่ของตนให้ดีขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยรัฐบาลจะเข้า
ช่วยเหลือเมื่อเกินขีดความสามารถของประชาชนที่จะร่วมมือกันทำเอง 

 
81สัญญา สัญญาวิวัฒน์, การพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2523), 

หน้า 3 
82จีรพรรณ กาญจนวจิิตรา และคณะ, การพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลยั

รามคำแหง, 2523), หน้า 52. 
83สุเทพ เชาวลิตร, หลักการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : โอเดยีนสโตร์, 2524), หน้า 23-24. 
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จรณชัย วรรณทอง84 ได้อ้างถึงอัคทาร์ ที่ได้ศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาชนบทในประเทศกำลังพัฒนา พบว่า สาเหตุที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของความล้มเหลวของ
โครงการพัฒนาชนบทในประเทศที่กำลังพัฒนาก็คือ ประชาชนในชนบทมิได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชนบท จึงทำให้ขาดความสำนึกในการเป็นเจ้าของโครงการ (Sense of Belonging) และยังผลให้เกิดปัญหา
ขาดการบำรุงรักษาหลังจากโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และได้อ้างถึงคัฟแมน ว่าได้ศึกษาพบว่า อายุ เพศ 
การศึกษา ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายได้ และความยาวนานในการอาศัยอยู ่ในท้องถิ ่นมี
ความสัมพันธ์กับระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา 

จากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การพัฒนาชุมชน คือ 
การเข้าไปช่วยเหลือในการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสมาชิกใน
ชุมชนนั้น รวมทั้งทัศนคติของชาวชุมชนให้เข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งทฤษฎีจากต่างประเทศนั้นแม้
อาจเคยใช้ได้ผลต่อการพัฒนาชุมชนมาบ้าง แต่การนำมาใช้กับการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของประเทศ
ไทย หากไม่มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนไทย ผลสำเร็จอาจลดน้อยลง ทั้งนี้ เนื่องจาก
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการพัฒนาชุมชนต้องปฏิบัติในแบบแผนที่สอดคล้องกับชุมชนนั้นๆ เช่น ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาชุมชนรากหญ้าด้าน
รายได้ ความเป็นอยู่ และอาชีพ โดยพ่ึงพาภาครัฐน้อยที่สุด เป็นต้น 

 
              2.1.5  แนวคิด และทฤษฎีหลักการมีส่วนร่วม 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักการสากลที่อารยประเทศให้ความสำคัญ การส่งเสริม
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมเป็นเงื่อนไขและเป็นกุญแจดอกสำคัญของความสำเร็จของการพัฒนา
ระบบราชการให้สามารถตอบสนองความต้องการและเอื้อต่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเป็น
ประเด็นหลักในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลที่ภาครัฐต้อง เปิด
โอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพื่อสร้างความโปร่งใสและ
เพิ่มคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายรายงานการประเมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ระบุว่า แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนมี 4ประการด้วยกัน คือ   

 1) การมีส่วนร่วมเป็นสิทธิ และเป็นเอกสิทธิของบุคคลที่ต้องให้ความเคารพและให้เกียรติ 
บุคคลต้องไม่ถูกบังคับและครอบงำ  

 2) การมีส่วนร่วม คือการทำงานเป็นกลุ่ม เป็นผลรวมของข้อผูกมัดของแต่ละบุคคลซึ่ง
แสดงออกในรูปของพฤติกรรมร่วม และผลประโยชน์ร่วม บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าโครงการเป็นของ
พวกเขา เพื่อพวกเขา 3) การมีส่วนร่วม คือส่วนสำคัญของกระบวนการบริหารการพัฒนาชนบท การมี
ส่วนร่วมถูกดำเนินการใน 2 บริบท คือ ประการแรก นักบริหารจะต้องทำในสิ่งที่ประชาชนมุ่งหวัง และ
ต้องให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นประการที่สอง โครงการพัฒนาต้องให้ประชาชนรับรู้เข้าใจใน
โครงการและรู้ถึงทรัพยากรที่จำเป็น รวมทั้งประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากผลโครงการ และ 4) การมีส่วน

 
84จรณชัย วรรณทอง, “กระบวนการทางการศึกษาในการจดัองค์กรและการดำเนินบทบาททาง

การศึกษาของกลุ่มสตรีที่มผีลต่อการพัฒนาชุมชน”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวทิยาลัย : 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2538), หน้า 34. 
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ร่วม คือการชี้วัดการพัฒนาชนบท ยิ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับพ้ืนฐานมากขึ้นเท่าใดก็แสดง
ว่าผลประโยชน์จะตกเป็นของประชาชนมากขึ้นเท่านั้น 

 สอดคล้องกับองค์การสหประชาชาติที่กล่าวไว้ว่า เงื่อนไขสำคัญเบื้องต้นในการมีส่วนร่วม
ของประชาชนมี 5 ประการคือ   

 1) ภาครัฐต้องยอมรับในแนวคิดของการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อนในเบื้องต้น และบรรจุ
หลักการนี้ไว้ในแผนหรือนโยบายระดับต่าง ๆ ด้วย  

 2) ต้องมีองค์กรพื้นฐานของประชาชนที่สามารถเป็นตัวแทนในการเจรจาต่อรองกับกลุ่ม
ผลประโยชน์ และบุคคลอ่ืน ๆ ได้  

 3) ประชาชนต้องมีอิสระในความคิดริเริ่มและในการตัดสินใจในระดับท้องถิ่นเพื่อกำหนด
กิจกรรมของตนเอง  

 4) ชุมชนต้องมีการไหลเวียนของข่าวสารความรู้ใหม่ ๆ โดยเฉพาะในหลักการและปรัชญา
ของการพัฒนาเทคนิควิธีการในการจัดการทรัพยากร และความรู้ในการบริหารงาน และ  

 5) ชุมชนจะต้องได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งความคิดและเทคนิคที่
จำเป็นในการมีส่วนร่วม 

 นรนิติ เศรษฐบุตร  ให้ความเห็นว่าการมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง การมีส่วนร่วมใน
การกระทำ (Activity) ของแต่ละบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนโยบายของรัฐบาล การมีส่วนรว่ม
จะมาจากแต่ละบุคคลโดยตรงต่อการตัดสินนโยบายของรัฐบาล เรียกว่า “การมีส่วนร่วมโดยตนเอง”  
(Autonomous  Participation) และการมีส ่วนร่วมซึ ่งมีอ ิทธิพลต่อการตัดสินนโยบายทางอ้อม
นอกเหน ือจากแต ่ละบ ุคคลโดยตรงแล ้ ว เร ี ยกว ่ า  “การม ีส ่ วนร ่ วมโดยการ  ถ ูกระดม” 
(MobilizedParticipation) ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย85 

 ประจิตร มหาหิง  ได้กล่าวถึงความเห็นของ เวอร์บา ที่ได้เสนอไว้ว่ามี 4 รูปแบบ คือ  
1)  การใช้สิทธิเลือกตั้ง (Voting) เป็นกิจกรรมของบุคคลแต่ละคน ในการเลือกตัวแทนของ

ตนเข้าไปใช้อำนาจในทางการเมือง อาจเป็น 4 ปี หรือ 2 ปี ต่อครั้งแล้วแต่กรณี  
 2)  การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง (Campaign   Activity) เป็นกิจกรรมในลักษณะเดียวกับ

การใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่เป็นรูปแบบของการไปมีส่วนร่วมในการรณรงค์หาเสียง กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งที่
ประชาชนอาจใช้เพื่ออิทธิพลที่เขาพึงมีต่อการเลือกตั้ง นอกเหนือไปจากเสียง 1 เสียงตามสิทธิในการ
เลือกตั้งแล้ว  

 3)  กิจกรรมของชุมชน (Community Activity) เป็นกิจกรรมของกลุ ่ม หรือองค์กรที ่มี
พลเมืองร่วมกันดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ในกรณีนี้ประชาชนจะ
ร่วมกัน เพ่ือใช้อิทธิพลต่อการดำเนินการกิจการงานของรัฐ กิจกรรมในรูปแบบนี้เป็นไปอย่างมีเป้าหมาย
ที่แน่นอน และมีอิทธิพลมาก  

 4)  การติดต่อเป็นการเฉพาะ (Particularized Contacts) เป็นรูปแบบของการเข้ามีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนพลเมืองเป็นรายบุคคล ผู้ซึ่งติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือข้าราชการ

 
85 นรนิติ เศรษฐบตุร,การมสี่วนร่วมทางการเมือง,พิมพ์ครั้งท่ี 4 (นนทบุรี:หาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 

2537), หน้า 578-612. 
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เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ เฉพาะตัวหรือของครอบครัว กิจกรรมรูปแบบนี้เป็นไปอย่างมีเป้าหมายที่แน่นอน 
และมีอิทธิพลมาก86 

 Milbrath ได้ระบุถึงประชาธิปไตยที่เข้มแข็งไว้ในหนังสือ Political  Participation :  How 
and Why Do People Get Involves in Politics? ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วมของ ประชาชน (People Participation Democracy)โดยมีพ้ืนฐานอยู่บนแนวคิดของการพึ่งพา
ตัวเองของ ประชาชน การรวมตัวกันภายใต้ทัศนคติการมีส่วนร่วมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนรวม 
และการทำงานร่วมกัน  

 Milbrath ได้กล่าวว่า การตัดสินใจเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมือง การ 
บริหารงานภาครัฐ นั้น สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประการ ได้แก่  

 1) การตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำ  
 2) แนวทางการกระทำ และ  
 3) ขนาด ช่วงเวลา และ/หรือ ความรุนแรงของการกระทำ 
 Milbrath  ได้จำแนกรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองออกเป็น 6 รูปแบบใกล้เคียงกับที่

กล่าวมา คือ 1) การเลือกตั้ง (Voting)2) การเป็นเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองและเจ้าหน้าที่รณรงค์หาเสียง 
(Party  and  Campaign  Workers) 3) การเป็นผู้มีบทบาทในชุมชน (CommunityActivists)4) การ
ติดต่อกับทางราชการ (Contracting Officials) 5) การเป็นผู้ประท้วง (Protestors) และ 6) การเป็น
ผ ู ้ส ื ่อข ่าว (Communicators)ส ่วนมิต ิของการมีส ่วนร ่วม (Active) และการไม ่ เข ้าม ีส ่วนร ่วม
(Inactive)ของประชาชนนั้น จะมีการตอบสนองทั้งแบบไม่สนใจและเชิงรับ ซึ่งการตอบสนองแบบเชิง
รับก็คือ การปฏิบัติตามกฎหมายการจ่ายภาษี การยอมรับกฎระเบียบ  และการรักษาความปลอดภัย 
เป็นต้น ส่วนการตอบสนองแบบไม่สนใจ ก็คือ ไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่เสียภาษี ไม่ยอมรับ
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆของภาครัฐ26ดังนั้น การมีส่วนร่วมจึงเกี่ยวข้องกับโครงการจัดทำแผนชุมชน
พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกรุงเทพมหานคร 

 Milbrath ยังได้เสนออีกว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นหมายถึง กิจกรรมทั้งหลายของ
ประชาชนแต่ละบุคคลที่ต้องการมีอิทธิพลผลักดันให้เกิดผลทางการเมืองตามต้องการ และยังรวมถึง
กิจกรรมที่เป็นการยอมรับสนับสนุนในเชิงพิธีการด้วย ผู้ที ่ยอมรับรัฐบาลจะแสดงออกโดยการปรับ
พฤติกรรมตนเองตามคำสั่งหรือข้อเรียกร้องของรัฐบาล แต่ผู ้ที ่ไม่เห็นด้วยก็จะพยายามก่ออิทธิพล
ผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใหม่ การมีส่วนร่วมทางการเมือง จึงมีทั้งที่เป็นการต่อต้าน เช่น
18เดินขบวนประท้วงการก่อจลาจล เป็นต้น และท้ังที่เป็นการสนับสนุน เช่น การให้ความร่วมมือในการ
เสียภาษี เป็นต้นและในปี ค.ศ. 1996 

 Milbrath   ได้ศึกษาเรื่องการเลือกตั้งเป็นกลไกการใช้อำนาจอธิปไตยหรือการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง(Political   Participation) ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยการไปใช้สิทธิ
เลือกตั ้งผู ้แทนที ่มีนโยบายตรงกับความต้องการของตนเองให้ไปใช้อำนาจอธิปไตยแทนตนด้วย
ความชอบธรรมเพ่ือลดภาวะความตึงเครียดขจัดความขัดแย้งมีส่วนร่วมทางการเมืองพบว่าการไม่ไปใช้
สิทธิเลือกตั้งของบุคคลเป็นเรื่องที่มีนัยยะเกี่ยวพันกันกับการขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกล่าวคือผู้ที่

 
86 ประจิตร มหาหิง,สังคมวิทยาการเมือง แนวคิดทฤษฎีและแนวทางศกึษา(ปัตตานี: มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์, 2529), บทที่ 2 รูปแบบการมสี่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารงานของภาครัฐของประชาชน. 
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ขาดการมีส่วนร่วมทางการเมือง Milbrath จำแนกให้เป็นผู้ที่ไม่สนใจทางการเมือง(Apathetic) อันมี
แนวโน้มที่จะกลายเป็นผู้แปลกแยกทางการเมืองได้ง่ายโดย Milbrathได้นำแนวคิดของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารงานของภาครัฐ หรือด้านการเมืองไว้ 14 ข้อโดยแบ่งเป็นลักษณะสำคัญ4 
ประการ คือ1) การกำหนดตัวผู้ปกครอง2) การผลักดันการตัดสินใจของรัฐบาล3) การวิพากษ์วิจารณ์
รัฐบาลและ 4) การชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง และลักษณะของการมีส่วนร่วมทางการเมือง หรือ
การบริหารงานของภาครัฐดังกล่าวนี้จะสามารถแสดงออกเป็นกิจกรรมทางการมีส่วนร่วม 3 กิจกรรม
ด้วยกันคือ กิจกรรมแรก เป็นกิจกรรมของผู้สนใจทางการเมืองการบริหารงานของภาครัฐในระดับต่ำสุด 
มีอยู่ 4 ขั้นตอนคือ 1) การแสดงความสนใจต่อกิจกรรมทางการเมือง2) การใช้สิทธิเลือกตั้ง3) การริเริ่ม
ประเด็นพูดคุยทางการเมืองและ 4) การชักจูงผู้อื ่นให้เลือกตั้งผู้ที ่ตนสนับสนุน กิจกรรมที่สอง เป็น
กิจกรรมที่เรียกว่า “การปรับเปลี่ยนทางการเมือง” มี 4 ขั้นตอนด้วยกันคือ 1) การติดกระดุมหรือ
สติ๊กเกอร์เพื่อแสดงการสนับสนุน2) การติดต่อกับนักการเมืองหรือผู้นำทางการเมือง3) การบริจาคเงิน
สนับสนุนทางการเมืองและ 4) การร่วมประชุมหรือชุมนุมทางการเมือง กิจกรรมสุดท้ายคือกิจกรรมที่ 3 
คือ กิจกรรมการต่อสู้ทางการเมือง มีอยู่ 6 ขั้นตอน คือ 1) การร่วมรณรงค์ทางการเมือง 2) การเป็น
สมาชิกสำคัญของพรรคการเมือง 3) การร่วมประชุมแกนนำของพรรค 4) การร่วมระดมทุน 5) การ
เสนอตัวเป็นคู่แข่งทางการเมือง และ 6) การดำรงต่ำแหน่งทางการเมือง รวมเป็นขั้นตอนของการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองการบริหารประเทศของMilbrath87 

 Feinlandc ได้ศึกษาเรื่อง Citizen  Participation  in  the  Context  of  Solid  Waste 
Management  Decision  Making พบว่า ปัจจัยที่ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของภาครัฐ 
ได้แก่ โอกาสในการมีส่วนร่วม ข้อมูล ความไว้วางใจ และวิธีจัดการความร่วมมือของภาครัฐ ในขณะที่ 

 ผลการศึกษาของ Creighton พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ 6 
ประการ คือ 1) ความใกล้ชิดปัญหา 2) ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ 3) การเข้าถึงประโยชน์ใช้สอยหรือ
บริการ 4) เป็นประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 5) ค่านิยม และ 6) อำนาจที่ได้รับมอบหมายตาม
กฎหมาย นอกจากนี้ ประชาชนจะมีส่วนร่วมเมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบของกิจกรรมนั้น
International  Association for  Public  Participation30ได้แบ่งระดับของการสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนออกเป็น 5ระดับ ดังนี้ระดับที่ 1 Inform: การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐเป็นระดับที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนน้อยที่สุด ซึ่งเป็น
สิทธิพื้นฐานของประชาชนในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานของภาครัฐ โดยหน่วยงานภาครัฐมี
หน้าที่ในการน าเสนอข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ รูปแบบการ
มีส่วนร่วมในลักษณะนี้ เช่น การจัดทำสื่อเผยแพร่ การพาชมสถานที่จริง และการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน 
(open houses) เป็นต้นระดับที ่ 2 Consult: การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเท็จจริง 
ความรู้สึกและความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นประชาชนจึงมีบทบาทในฐานะผู้ให้ข้อมูล ส่วน
การตัดสินใจเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ รูปแบบการมีส่วนร่วมในลักษณะนี้ เช่น การสำรวจความ
คิดเห็น และการประชุมสาธารณะ เป็นต้นระดับที่ 3  Involve: การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการทำงานตลอดกระบวนการตัดสินใจหรือเกี่ยวข้องในกระบวนการกำหนดนโยบาย การวางแผน

 
87 L. W. Milbrath, Political Participation: How and Why Do People Get Involved in 

Politics?(Chicago: Rand McNally, 1965), Pp. 6-13. 
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โครงการ และวิธีการทำงานโดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่จัดระบบอำนวยความสะดวก ยอมรับการ
เสนอแนะ และการตัดสินใจร่วมกับภาคประชาชน การมีส่วนร่วมระดับนี้มักดำเนินการในรูปแบบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับที ่ 4   Collaborate: การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
ระดับสูงโดยประชาชนและภาครัฐจะทำงานร่วมกันในกระบวนการของการตัดสินใจ เช่น คณะกรรมการ
ร่วมภาครัฐและเอกชน  คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน เป็นต้นระดับที่ 5    Empower: เป็นระดับที่ให้
บทบาทแก่ประชาชนในระดับที่สูงสุด เพราะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ รัฐจะดำเนินการตามการ
ตัดสินใจนั้น ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับสูงสุดนี้เน้นให้ประชาชนเป็นผู้ดำเนินภารกิจ 
ภาครัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น รูปแบบการมีส่วนร่วมในระดับนี้ เช่น การลงประชามติ  
และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยกระบวนการประชาคม เป็นต้น88 

 Huntington  and  Nelson  ได้จำแนกรูปแบบการมีส่วนร่วมในลักษณะที่คล้ายคลึงกันแต่
ได้เพิ่มกิจกรรมทางการเมืองบางรูปแบบเพื่อให้สมบูรณ์และรอบคลุมเนื้อหามากยิ่งขึ ้น โดยจัดแบ่ง
ออกเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้ 1)กิจกรรมการเลือกตั้ง (Electoral  Activity) หมายถึง การลงคะแนนออก
เสียงเลือกตั้งและเข้าร่วมรณรงค์ในการเลือกตั้ง เป็นต้น 2)การลอบบี้ (Lobby) หมายถึง การติดต่อ
เจ้าหน้าที่หรือผู้นำทางการเมือง เพ่ือหาทางเข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายของ
รัฐโดยให้ข้อมูลต่างๆ เพื ่อผลประโยชน์ของกลุ ่มเป็นเกณฑ์ 3)กิจกรรมองค์กร (Organizational   
Activity) หมายถึง เป็นกิจกรรมของกลุ่มองค์กรใดองค์กรหนึ่ง โดยมีเป้าหมายเข้าไปมีอิทธิพลต่อ
ประเด็นที่เกี่ยวกับผลประโยชน์เฉพาะอย่างหรืออาจจะเป็นผลประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ได้ 4)การติดต่อ
เฉพาะเรื่อง (Contacting) หมายถึง การติดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่เป็นการส่วนตัว  โดยมุง
หวังประโยชน์ส่วนตัวและครอบครัวตลอดจนหมู่คณะของตน 5)การใช้ความรุนแรง (Violence) เป็น
กิจกรรมที่พยายามสร้างผลกระทบต่อการตัดสินใจการกำหนดนโยบายของรัฐบาล โดยการทำร้าย
ร่างกาย ทำลายทรัพย์สิน กิจกรรมนี้อาจดำเนินไปโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่น 
การก่อรัฐประหาร การลอบสังหารผู้นำทางการเมือง หรืออาจมุ่งเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่น การ
ปฏิวัติ เป็นต้น กรอบการวิเคราะห์89 

 
 ความสำคัญของการมีส่วนร่วม 
 ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทยได้ ให้ความสำคัญต่อการบริหารราชการอย่างโปร่งใส สุจริต เปิดเผยข้อมูล และการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะ การตัดสินใจทางการเมือง รวมถึงการ
ตรวจสอบการใช้อำนาจ รัฐในทุกระดับ สิทธิและการมีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชนตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยได้แก่ 

 1) การให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  
 2) การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาพิจารณ์  

 
88 J. L. Creighton, Involving Citizens in Community Decision Making: A uidebook 

(Washington, DC: Program for Community Problem Solving, National League of Cities, 1992), p.227. 
89 Samuel P. Huntington and Joan M. Nelson, No Easy Choice: Political Participation in 

Developing Countries(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1976), p.5. 
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 3) การให้ประชาชนมีสิทธิถอดถอน สมาชิกสภาท้องถิ่น และ  
 4) การให้ประชาชนมีสิทธิเสนอร่างกฎหมายท้องถิ่นได้ 
 หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจ โดยมอบอำนาจ

การปกครองไปสู่ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น เพื่อให้รัฐบาลทั้งสองระดับมีอำนาจในการปฏิบัติภารกิจ
ตามความรับผิดชอบของตน รัฐบาลส่วนกลางมีหน้าที่ดูแลความมั่นคงและความก้าวหน้าของชาติ
โดยรวม ในขณะที่รัฐบาลส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชนในท้องถิ่น ในขณะเดียวกัน 
ประชาชนเจ้าของอำนาจ ต้องได้รับการพัฒนาให้มีวุฒิภาวะอย่างเพียงพอในการใช้อำนาจ หมายความ
ว่า ประชาชนจะต้องมี วิจารณญาณที่ดีว่า ควรมอบอำนาจให้กับผู้ใด เพื่อวัตถุประสงค์อะไร และควร
รับผิดชอบต่อการมอบอำนาจ ของตนเองอย่างไร ควรติดตามควบคุมการใช้อำนาจอย่างไร และควร
ลงโทษผู้ใช้อำนาจโดยมิชอบอย่างไร  ถ้าหากประชาชนผู้ใช้อำนาจเข้าใจในเหตุผลเหล่านี้ การปกครอง
แบบประชาธิปไตยจะบรรลุเป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่ กับความรู้ความเข้าใจในสิทธิตาม
กฎหมายของ ประชาชน และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่าง ๆ จากองค์การบริหารส่วน
ตำบล การมีส่วน ร่วมของประชาชนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนได้หลายระดับและหลายวิธี บางวิธีสามารถทำได้อย่างง่าย ๆ แต่บางวิธีก็ต้องใช้
เวลา ขึ้นอยู่กับ ความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชน ค่าใช้จ่ายและความจำเป็นในการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ความสำเร็จของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลจึง ขึ้นอยู่กับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
แก่ประชาชน90 

 
 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลด้านการมีส่วนร่วม 
 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) เป็นหนึ่งในหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือที่

เรียกว่า หลักธรรมาภิบาล (Good  Governance) ซึ ่งหลักธรรมาภิบาลนี ้เป็นแนวทางหนึ่งในการ
แก้ปัญหาการทำงานของภาครัฐ (Public  Sector) ภาคเอกชน (Private  Sector) หรือองค์กรสังคม
ต่าง ๆ (Civil  Society) ธรรมาภิบาล หมายถึง หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความ
เป็นธรรมทางสังคม สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ มีระบบการทำงานอย่างมี
หลักการ และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีระบบราชการที ่เคารพในสิทธิของพลเมือง และมี
กระบวนการทำงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ธรรมาภิบาลทำหน้าที่เป็นกลไก เครื่องมือ และ
แนวทางการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกันของภาคเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เน้นความจำเป็นของการ
สร้างความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

 ธรรมาภิบาลมีการพัฒนาที่มีพ้ืนฐานมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ เพ่ือให้
ประเทศมีระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน7แนวคิดธรรมาภิบาล
ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในรายงานธนาคารโลกเมื่อปี 2532 กล่าวถึง ความสำคัญของธรรมาภิบาลในการ

 
90 รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550,” ราชกิจจานุเบกษา124, 47ก (24 สิงหาคม 2550): 

1-127, ส่วนท่ี 10 หมวดสิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน มาตรา 56 และ 57 และในส่วนท่ี 12 หมวดสิทธิ
ชุมชน มาตรา 67 
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ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายต่อมาองค์การสหประชาชาติ 
(United Nation Development Program: UNDP) ได้นำแนวความคิดนี ้ไปวิเคราะห์และอธิบาย
รายละเอียดในเอกสาร Governance for Sustainable Human Development.9หลังจากนั้นหลาย
องค์กร อาทิ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian  Development  Bank:  ADB) และกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (The International Monetary Fund: IMF) ได้นำแนวความคิดนี้ไปใช้ใน
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือให้เงินกู้ยืมแก่ประเทศต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าประเทศ
เหล่านั้นจะสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อการพัฒนามนุษย์อย่าง
ยั่งยืน (Sustainable HumanDevelopment)91 

 ในปี 2544องค์กรพัฒนาเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Organization   of   Economy 
Cooperation Development: OECD) ซึ่งเป็นองค์กรที่เสนอแนวคิด Governance มาตั้งแต่ต้น ได้
เสนอบทความเรื่อง Governance   of   the   Future ย้ำเตือนความสำคัญของ การปฏิรูปว่าเป็น
จุดหมาย และค่านิยมร่วมกันของทุกองค์กร การปฏิรูปไม่มีสูตรสำเร็จ แต่ก็สามารถเรียนรู้จากกันและ
กันได้ รัฐจำเป็นต้องไปด้วยกันได้กับสังคมยุคใหม่ ที่ซับซ้อน หลากหลาย เป็นสังคมแห่งความรู้และ
เทคโนโลยีที่เต็มไปด้วยความคาดหวัง รัฐต้องเรียนรู้ปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม และ
สิ่งสำคัญคือสร้างความเชื ่อมั ่นและความไว้วางใจจากประชาชน บทความของ OECD สนับสนุน
ความสำคัญของการสื่อสารระหว่างประชาชนกับรัฐ ซึ่งเป็นที่มาของความเชื่อถือ ไว้วางใจ และการมี
จุดหมายสูงสุดร่วมกัน การสื่อสารเป็นกระบวนการแรกที่ต้องปฏิรูปด้วยวิธีการง่าย ๆ คือ การพูดจากัน
อย่างจริงใจ หลีกเลี่ยงคำพูดวกวนที่สร้างความสับสน92 

วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ทำให้ประเทศไทยมีความตื่นตัวและสนใจใน เรื่องธรรมาภิบาล
มากขึ้น เพราะธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักการที่เก้ือหนุนสังคมประชาธิปไตย 
ทั้งนี้ เป็นที่เชื่อกันว่า หากมีการน าแนวคิดธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จะทำให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการตรวจสอบการทำงานของรัฐโดยประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ระบบบริหารของรัฐมีความยุติธรรมเป็นที่น่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังนำไปสู่การลดการ
ทุจริตซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังของบ้านเมืองได้ ซึ่งจะทำให้ประเทศชาติพัฒนาไปในทิศทางที่ดี เกิดความเป็น
ธรรมในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง93 

ธนาคารโลกระบุว ่า ธรรมาภิบาลมีความสำคัญอย่างยิ ่งต่อการสร้างและธำรงไว ้ซึ่ง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเท่าเทียมกัน เป็นปัจจัยสำคัญในการได้มาซึ่งนโยบาย
เศรษฐกิจที่ดี เพราะรัฐเป็นผู้วางและรักษากฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาของประเทศ ระบบ
ราชการที่น่าเชื่อถือ การจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพ จะช่วย
ส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลขึ้นในสังคม การปฏิรูประบบราชการถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบ

 
91 The International Monetary Fund (IMF), Articles of Agreement of the International 

Monetary Fund: Amended Eeffective, November 11, 1992. 
92 Organization of Economy Cooperation Development (OECD), Sustainable velopment: 

Critical Issues,2001, Retrieved August 23, 2013fromhttp://www.oecd.org/science/inno/1890501.pdf 
93 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี,ใน รายงาน

ประจำปี 2542-2543(กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2544), หน้า 31. 
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การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่เน้นการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ โดยอาศัย
หลักความรับผิดชอบภายใต้กรอบของกฎหมายที่ส่งเสริมและพัฒนาความโปร่งใสของการบริหารงาน 
ที่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ โดยกำหนดเป็นหลักการว่าการดำเนินนโยบายใด ๆ ต้องคิดถึงวิธีการที่จะ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด94 

ธรรมรัฐ ในทัศนะของ ธีรยุทธ บุญมี คือ กระบวนความสัมพันธ์ ( Interactive   Relation) 
ระหว่างภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ในการที่จะทำให้การบริหารราชการ
แผ่นดินดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ การบริหาร
ประเทศที่ดีควรเป็นความร่วมมือแบบสื่อสาร 2 ทาง ระหว่างรัฐบาลประชาธิปไตยและฝ่ายสังคม 
เอกชน องค์การที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐ (Non-Governmental Organization: NGO) โดยเน้นการมีส่วน
ร่วม (Participation) ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ การร่วมกันกำหนดนโยบาย (Shared  Policy 
Making) และการจัดการด้วยตนเอง (Self-Management) ของภาคสังคมเพิ่มมากขึ้น เพื่อน นำไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นธรรมมากขึ้น 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เห็นว่า ธรรมาภิบาล คือ การจัดการบริหาร
ประเทศที่ดีในทุก ๆ ด้านและทุก ๆ ระดับ ทั้งในระบบองค์กรและกลไกของภาครัฐที่สำคัญที่สุด คือ 
ตั้งแต่คณะรัฐมนตรี ลงมาถึงส่วนราชการต่าง ๆ ของรัฐ และองค์กรภาคเอกชน (Private   Sector 
Organizations) ทั้งที่แสวงหากำไร และไม่แสวงหากำไร รวมทั้งสมาคมต่าง ๆ และภาคประชาสังคม 
(Civil Society) 

กล้าณรงค์ จันทิก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
กล่าวว่า ธรรมรัฐ คือ การทำให้ระบบการบริหารการจัดการที่ดีทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งต้องเกิดจาก
สำนึกความรู้สึกของภาคนั้น ๆ โดยไม่ใช้อำนาจรัฐไปทำให้เกิดขึ้น เพ่ือประโยชน์ของการอยู่ร่วมกัน การ
สร้างธรรมรัฐจึงวรภัทร โตธนะเกษม อธิบายว่า Good  Governance หมายถึง “การกำกับดูแลที่ดี” 
หรือหมายถึง การใช้สิทธิ์ของความเป็นเจ้าของที่จะปกป้องดูแลผลประโยชน์ของตนเอง โดยผ่านกลไก
ที่12เก ี ่ ยวข ้องในการบร ิหารโดยห ัว ใจส าค ัญของ Good Governance ค ือ ความโปร ่ งใส 
(Transparency) ความยุ ต ิ ธ รรม (Fairness) และความร ับผ ิ ดชอบในผลของการต ั ดส ิ น ใจ 
(Accountability) 

ในขณะที่ พิทยา บวรวัฒนาเห็นว่า ธรรมาภิบาลประกอบด้วย หลักการที่สำคัญ 4 ประการ 
ได้แก่ 

1) รัฐบาลกลางที่มีขนาดเล็กลง และบทบาทน้อยลง (a  Smaller  Government That   
Does   Less) โดยรัฐบาลกลางกระจายอำนาจลงไปที่ท้องถิ่น เพิ่มคนและงบประมาณไปที่ท้องถิ่นมาก
ขึ้น ส่วนกลางทำงานน้อยลงเท่าท่ีจำเป็น เนื่องจาก 

(1) ภาครัฐที่มีขนาดใหญ่เกินไป ต้องใช้งบประมาณในการดูแลเป็นจำนวนมาก 
(2) ภาคเอกชนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าภาครัฐ เนื่องจากภาครัฐไม่มีคู่แข่งจึงขาด

แรงจูงใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ และการผูกขาดทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ
ต่ำ 

 
94 The World Bank,op. cit. 
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(3) ภาคธุรกิจต้องเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศ ในขณะที่ภาครัฐเป็นผู้อำนวยความสะดวก 
(facilitator) 

2) วิสัยทัศน์แบบโลกาภิวัตน์และการจัดองค์กรแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่น (Government 
with a Global Vision and Flexibility) ข้าราชการต้องมีวิสัยทัศน์แบบโลกาภิวัตน์ เข้าใจบทบาทของ
ตนเอง เช่น ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์จะต้องรู้ว่าคู่แข่งทางการค้าของประเทศเป็นอย่างไร ภาวะ
ตลาดโลกเป็นอย่างไร รวมทั้งต้องเข้าใจ เครือข่ายโครงสร้างธุรกิจโลกด้วย การกำหนดวิสัยทัศน์ต้อง
อาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ทุกกคนในองค์กรมีส่วนร่วม 

ภาครัฐต้องหารูปแบบการจัดองค์กรใหม่ ที่ไม่ใช่ระบบลำดับชั้นบังคับบัญชา (Hierarchy) 
แบบเดิม หรือการแยกรูปแบบการจัดการภาครัฐออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนคุมนโยบาย และส่วนปฏิบัติ 
ซึ่งส่วนปฏิบัติอาจเป็นภาคเอกชน รัฐทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวก ซึ่งจะช่วยประหยัดรายจ่ายใน
การปฏิบัติงาน 

3) รัฐบาลที่รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน (Accountable  Government) ให้ความสำ 
คัญต่อการตรวจสอบได้ของภาครัฐมากขึ้น เป็นการตรวจสอบจากภายนอก ประชาชน สื่อมวลชน หรือ
องค์กรตรวจสอบที่ตั ้งขึ ้นมาเป็นพิเศษ เพื่อให้ข้าราชการมีความรับผิดชอบมากขึ ้น จรรยาบรรณ
ข้าราชการเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กำหนดให้มี
องค์กรตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มขึ้น เช่น ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และศาล
ปกครอง เป็นต้น 

4) ภาครัฐที่มีความยุติธรรม (GovernmentThat Is Fair) การจัดการที่ดีทำให้เกิดความ
ยุติธรรม และมีความเสมอภาคมากขึ้น ความยุติธรรมที่เป็นรูปธรรมถูกกำหนดโดยรัฐธรรมนูญ นโยบาย
ภาครัฐ หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 ได้ระบุคำนิยามของการบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดีไว้ดังนี้ “การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเป็นแนวทางสำคัญในการจัดระเบียบให้
สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่าย
ราชการ และฝ่ายธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็ง หรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศเพื่อบรรเทา 
ป้องกัน หรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤตภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความ
ยุติธรรม ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข95 

จากคำนิยามของธรรมาภิบาล สรุปได้ว่า องค์ประกอบที่สำคัญของธรรมาภิบาล มี   8 
ประการ ดังต่อไปนี้ 

1) การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งหญิงและชาย 
ทั้งโดยทางตรงหรือผ่านสถาบันหรือตัวแทน การมีส่วนร่วมยังหมายรวมถึงเสรีภาพในการเข้าร่วมกลุ่ม
และการแสดงความคิดเห็น 

 
95 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 

2542,”เรื่องเดิม, หน้า24-31. 
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2) การปฏิบัติตามกฎหมาย (Rule   of   Law) ธรรมาภิบาลต้องประกอบด้วยกฎหมายที่
เป็นธรรมและบังคับใช้อย่างเป็นกลาง ปกป้องสิทธิของประชาชนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสิทธิของเสียง
ข้างน้อย นอกจากนี้จะต้องมีระบบศาลยุติธรรมที่เป็นอิสระ และผู้รักษากฎหมายที่เป็นกลาง ไม่ทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ 

3) ความโปร่งใส (Transparency) การตัดสินใจใด ๆ ตลอดจนการนำผลการตัดสินใจไป
ปฏิบัติต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด ต้องจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อใหผู้้ที่
ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจนั้น สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง 

4) การสนองความต้องการ (Responsiveness) ต้องมีกระบวนการที่สามารถสนองตอบ
ความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ภายในกรอบระยะเวลาที่สมเหตุสมผล 

5) การมีความเห็นร่วมกัน (Consensus  Oriented) ผู้ได้รับประโยชน์หลากหลายในสังคม
ต้องยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ที่มีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงการพัฒนามนุษย์ใน
ระยะยาวเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย 

6) ความเสมอภาคและการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (Equity  and  Inclusiveness) เพื่อให้
เกิดความม่ันใจว่าทุกคนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ไม่เกิดความรู้สึกแปลกแยก 

7) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness    and    Efficiency) ผลผลิต
ของรัฐบรรลุความต้องการของสังคม โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ทั ้งนี ้หมายรวมถึงการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และการป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย 

8) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการ
กระทำการใด ๆ ของตน จากองค์ประกอบของธรรมาภิบาลทั้ง 8ประการข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า ภาค
ส่วนที่มีบทบาทสำคัญในการทำให้เกิดธรรมาภิบาลในภาครัฐ ได้แก่ ประชาชน องค์กรภาครัฐ และ
องค์กรตรวจสอบ โดยประชาชนต้องมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม องค์กรภาครัฐต้องมีสำนึก
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่
ตรวจสอบความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความโปร่งใส และการปฏิบัติตามกฎหมายของการ
ดำเนินงานภาครัฐ 

สำหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการศึกษาธรรมาภิบาลด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของกรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณีเขตวังทองหลาง ซึ่งมี
องค์ประกอบที่สำคัญประกอบด้วย 1) การให้ข้อมูล 2) การรับฟังความคิดเห็น 3) การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ 4) การพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วม ซึ่งการมีส่วนร่วม
ดังกล่าวนี้ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนตามแนวคิดของสถาบันพระปกเกล้า คือ 1) มีส่วนร่วมในการ
วางแผน 2) มีส่วนร่วมในการปฏิบัติและการดำเนินการ 3) มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ และ 4) 
มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และใช้แนวคิดของหลักการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 
ประการ คือ 1) การให้ข้อมูลข่าวสาร 2) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 3) การเปิดโอกาสให้
ประชาชนร่วมตัดสินใจ และ 4) การพัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วม 
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2.2  ประวัติความเป็นมากลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์
 กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานพอสมควร เมื่อเทียบกับกลุ่มออม 
ทรัพย์อื่นๆ ที่ก่อตั้งขึ้นมาแล้ว และสามารถท่ีจะบริการจัดการให้โครงการต่างๆ ดำเนินไปได้ และมี กลุ่ม
สมาชิกเพ่ิมมากยิ่งข้ึนในหลายพื้นท่ีของประเทศไทย มีสาระที่ควรศึกษาในรายละเอียดต่อไปนี้  
 
  2.2.1  ผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  
  พระสุบิน  ปณีโต วัดไผ่ล้อม  ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด เป็นพระสงฆ์ ผู้
มองเห็นความทุกข์ร้อนหรือปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชนจำนวนมาก จึงเป็นสาเหตุและ แรงจูงใจที่
ทำให้ท่านได้พิจารณา ทบทวนบทบาทของพระสงฆ์  ที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ ว่าควร ปรับเปลี่ยน
บทบาทของตนเองอย่างไร และมีอุบายวิธีอย่างไร  ในการที่จะนำเอาหลักพุทธธรรม ไปสู่จิตใจของ
ประชาชนผู้นับถือ เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้น แตกต่างไปจากสมัยครั้งพุทธกาล หากจะนำหลักธรรมไป
เผยแผ่โดยตรง ไม่อาศัยแรงจูงใจหรืออุบายอันแยบยลแล้ว ศาสนิกชนจำนวนมาก  ก็เริ่มประสบปัญหา
ด้านเศรษฐกิจรุมเร้า  รอบด้านนั้น ก็จะห่างเหินไปจากวัด ไม่สามารถเข้าร่วม กิจกรรมหรือแม้สนพิธี
ต่างๆ เช่น การทำบุญทอดถวายผ้าป่าการศึกษา การทำบุญกฐิน เป็นต้น เนื่องจากฐานะการเงินไม่มั่นคง 
และส่วนใหญ่เป็นคนมีจิตศรัทธา แต่ขาดปัจจัยในการทำบุญหาก เป็นด้านอามิส หรือ ทำบุญด้วยวัตถุ
สิ่งของ ก็ไม่สามารถจะมีเงินใช้จ่ายได้ตามปรารถนาของตน  อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาให้ดีแล้ว ก็สม
เหตุผลที่ว่า เมื่อชาวบ้านประสบกับปัญหาที่ หลากหลายให้ขบคิดแก้ไขเป็นเนืองนิตย์ จะมีประโยชน์
อะไรกับการเทศน์สั่งสอน  แต่เพียงวาจาซึ่ง เป็นนามธรรมที่ฟังแล้วก็หายไป ไม่เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้  
หลักธรรมที่พระสงฆ์เทศน์ไปแล้วก็ดี แต่ในระดับชาวบ้านแล้วไม่สามารถช่วยให้หลุดพ้นจากทุกข์หรือ
ปัญหาที่เผชิญอยู่นั้นได้  ท่านจึง เริ่มแนวคิดที่จะประยุกต์หลักธรรม ให้เข้ากับหลักความเป็นจริง  โดย
ใช้เงินเป็นเครื่องมือ และการมี ผลประโยชน์ร่วมกันเป็นบรรทัดฐาน  
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น  เริ่มจากจุดของการปลูกจิตสำนึก คือ การเข้าไป หา
ชาวบ้านเพื่อจะตั้งกลุ่มตามแนวคิดของ พระสุบิน ปณีโต โดยเริ่มต้นงาน เมื่อปี  พ.ศ. 2533 - 2534 ได้
อาศัยหลักการพัฒนาเป็นแนวทาง คือ การให้ผู ้ใหญ่บ้านหรือผู ้นำชุมชนในหมู่บ้านไป บอกกล่าว
ชาวบ้านให้มารวมกันเสียก่อน96   
 
  2.2.2  การปลูกฝังค่านิยมของการพึ่งตนเองให้แก่ชาวบ้าน   
 คำว่า“การพึ่งตนเอง” นั้น  ในทางพระพุทธศาสนา ท่านหมายถึง การเข้าถึงพระ รัตนตรัย
และการเห็นอริยสัจ 4 ตามเป็นจริง  เนื่องจาก พระรัตนตรัย และอริยสัจ 4 เป็นที่พึ่งที่ ประเสริฐของ
มนุษย์  ส่วนที่พึ่งอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น  ป่าไม้ ภูเขา  อาราม  เจดีย์ เป็นต้น  ก็เป็นที่พึ่งได้ แต่ไม่ดีเท่ากับ
พระรัตนตรัย  เพราะที่พ่ึงต่าง ๆ  เหล่านั้นไม่สามารถทำให้หมดทุกข์ได้ ดังพระพุทธ พจน์ที่ตรัสไว้ในขุ
ททกนิกาย ธรรมบท ว่า “มนุษย์ทั้งหลาย  ถูกภัยคุกคามแล้ว  ย่อมพากันยึดเอาภูเขา ป่า อาราม และ 
แม้กระทั่งรุกขเจดีย์ว่าเป็นที่พึ่ง  แต่สิ่งต่างๆ นั้น ก็ไม่ใช่สรณะอันเกษมสูงสุดเพราะ เมื่อได้ยึดเอาสิ่ง
เหล่านั้น  มาเป็นที่พึ่งแล้ว  ย่อมไม่อาจพ้น จากทุกข์ไปได้  แต่เมื่อ บุคคลเข้าถึงพระคุณพระรัตนตรัยทั้ง

 
96 พระมหาวิสมัญญา ทุยไธสงค์, “บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสรมิองค์กรชุมชนเพื่อสร้างทุน ชุมชน 

ศึกษากรณี : กลุม่สจัจะสะสมทรัพย์ จังหวัดตราด”, วิทยานิพนธ์, (บณัฑิต วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.   
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สาม  คือ พระพุทธเจ้า พระธรรมพระสงฆ์ ว่า เป็นที่พึ่งแล้วสามารถเข้าใจในอริยสัจได้แก่รู ้จักทุกข์  
สาเหตุแห่งทุกข์  ความดับทุกข์  และมรรคมีองค์ 8 ที่เป็นหนทางพ้นทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบ สิ่งนั้นนั้น
แลเป็น สรณะอันเกษมสูงสุด   ย่อมจะพ้นจากทุกข์ท้ังปวงได้”97    
  ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ทรงแนะนำพุทธบริษัท ให้พึ่งหลักพุทธธรรม คือ 
อริยสัจ 4 ซึ่งเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของสัตว์ทั้งหลาย  เพราะทำให้ผู้พึ่งนั้น สามารถพ้นทุกข์ได้จริง ซึ่ง
หมายความว่า การที่คนเราจะพ่ึงตนเองได้นั้น ต้องเป็นคนรู้ความทุกข์  รู้สาเหตุของทุกข์  รู้การ ทางพ้น
ทุกข์  และรู้วิธีการหรือหนทางดับทุกข์ได้ด้วยตนเอง98 ทั้งนี้ การพ่ึงหลักธรรม คือ อริยสัจ 4 นี้ เป็นที่พ่ึง
ทั้งภายนอกและภายในตัวบุคคล หากนำไปปฏิบัติตาม  อย่างไรก็ตาม การสร้างที่พึ ่งแก่ตนไม่ว่ าจะ
ภายนอกหรือภายใน ก็เป็นสิ่งสำคัญทั้งสิ้น เพราะว่าภายนอกทำให้ชีวิตดำ เนินอยู่ด้วยปัจจัยเงินทอง 
ส่วนภายในทำให้เป็นคนมีปัญญาแก้ปัญหา ต่าง ๆ ได้ จึงมีเรื่องเล่าว่า ครั้งหนึ่ง พระสุบิน ปณีโต ได้รับ
นิมนต์ให้ไปเทศน์เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ ชาวบ้าน จึงเปิดโอกาสให้ชาวบ้านที่มาฟังและสนทนาธรรมกันใน
วันนั้น ช่วยกันคิดถึงปัญหาที่ เผชิญอยู่  แล้วร่วมกันหาทางออกหรือทางแก้ไข   แต่ผลปรากฏว่า 
ชาวบ้านในพื้นที่ประสบปัญหา ต่างๆ เช่น  น้ำท่วม  ราคาผลผลิตตกต่ำ  หนี้สิน  โดยเฉพาะปัญหาความ
ยากจน  การถูกนายทุนเอา รัดเอาเปรียบ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ปัญหาทั้งปวงที่เกิดขึ้น จะแก้ไขได้ต้องใช้
เงินทั้งสิ้นไม่ใช่เพียง หลักธรรมอย่างเดียวก็หาไม่ ชาวบ้านคิดว่า พวกตนคงไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจาก
วังวนของปัญหา เหล่านี้ได้  เนื่องจากขาดเงินหมุนเวียนจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวัน จึงทำได้เพียงแต่
นั่งรอ ความหวังหรือความช่วยเหลือจากรัฐบาลเท่านั้นด้วยเหตุผลนี้ จึงทำให้ท่านคิดว่าควรจะช่วยเหลือ 
ชาวบ้าน ให้พึ่งพาตนเองได้เป็นเบื้องต้นก่อนที่ความช่วยเหลือภาครัฐ จะเข้ามาสนับสนุนตามความ 
เหมาะสม  
   
 2.2.3  การก่อตั้งโครงการออมทรัพย์แก่ชาวบ้าน  
  พระพุทธศาสนามีหลักธรรมบางประเภท ที่เก้ือกูลต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันให้อยู่ดี กินดี
และสามารถประกอบอาชีพอยู่อย่างรู้จักพอเพียงมีความพอดีหลักธรรมดังกล่าวคือ ทิฏฐธัม มิกัตถะ 
หรือ “ธรรมที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในปัจจุบัน” แบ่งออกเป็น99  4 ข้อ ดังนี้  
 (1)  อุฏฐานสัมปทา  (ถึงพร้อมด้วยความหมั่น ในกิจการงานทั้งปวง)  
 (2)  อารักขสัมปทา (ถึงพร้อมด้วยการรักษา คือ หมั่นออมทรัพย์ที่หามาไว้ได้)  
  (3)  กัลยาณมิตตตา (รู้จักคบคนดีเป็นมิตร)  
  (4)  สมชีวิตา (มีความเป็นอยู่อย่างเหมาะสมแก่ฐานะของตนเอง)  
 เมื่อพระสุบิน ปณีโต ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของชาวบ้าน และมีวัตถุประสงค์ที่ จะช่วยเหลือ
ประชาชน ให้พวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงเห็นว่าหลักสำคัญของการแก้ปัญหา จึงอยู่ที่  “เงิน”  
และปัญหาว่าจะทำอย่างไร  จะทำให้ประชาชนในชุมชน  มีเงินเป็นของตนเอง  ท่าน มองว่าควรเริ่มจาก  
“การออม”   จึงเชิญผู้นำชาวบ้านจำนวน 4- 5   คน   เข้าร่วมปรึกษาถึงแนวทาง ในการแก้ปัญหาด้วย
การออม ท่านเสนอว่าควรจะมีการเก็บเงิน ร่วมกันทั้งหมู่บ้าน  บ้านละ 10  บาท/ต่อเดือน  เฉลี่ยเพียง

 
97 ขุ.ธ. (ไทย).25/188/50.   
98 อภิ.วิ. (ไทย).35/145/127. 
99 อง.ฺจตุตถ. (ไทย). 23/144/289.   
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แค่วันละ 30 สตางค์  เศษๆ  ถ้าต่างคนต่างเก็บเงิน 30 สตางค์/ ต่อวัน  ก็ ไม่สามารถเอาไปทำประโยชน์
อะไรได้ อย่างไรก็ตาม  หากชาวบ้านนำเงินมารวมกันแล้ว บ้านหลังหนึ่ง เก็บเงินเพียง 10  บาท/ ต่อ
เดือน ในหมู่บ้านมี  100  หลังคาเรือน  ก็จะได้เงินรวมเดือนละ 1,000 บาท ซึ่งตรงนี้นำไป แก้ปัญหา
ช่วยบรรเทาความเดือนร้อนของหมู่บ้านได้ และเป็นผลประโยชน์กลับสู่ชุมชน อีกทั้งไม่ เป็นภาระของ
ชาวบ้านแต่อย่างใด โดยการให้ชาวบ้านทดลองทำดูก่อน เพราะจำนวนเงินไม่มากมาย เท่าใดนัก ถ้าทำ
แล้วเห็นว่าไม่ดีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ และเป็นภาระยุ่งยากก็สามารถที่จะบอก ยกเลิกได้  ดังนั้น หากมี
คำถาม “ว่าจะมีใครเจ็บตัวไหมกับเงินออมแค่ 10 บาท/ต่อเดือน”  คำตอบ ที่แน่นอน  คือ  “ไม่”  ทุก
คนยอมรับได้  นั้นคือ  “ความคิดพึ่งตนเองด้วยการออม”  และไม่คิดพึ่งคน อ่ืนด้วยการกู้หนี้ยืมสิน 
วิธีการนำเงินมารวมกันในลักษณะเช่นนี้  ย่อมก่อให้เกิดการเรียนรู้  ในการที่ จะบริหารเงิน ให้เป็น
ประโยชน์ต่อหมู่บ้านของตนมากที่สุด ถือได้ว่ารู้จัก “คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น”  อย่างไรก็ตาม 
หากพิจารณาให้ดีแล้ว ก็สมเหตุผลที่ว่า เมื่อชาวบ้านประสบกับปัญหาที่ หลากหลายให้ขบคิดแก้ไขเป็น
เนืองนิตย์ จะมีประโยชน์อะไรกับการเทศน์สั่งสอน  แต่เพียงวาจาซึ่ง เป็นนามธรรมที่ฟังแล้วก็หายไป ไม่
เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้  หลักธรรมที่พระสงฆ์เทศน์ไปแล้วก็ดี แต่ในระดับชาวบ้านแล้วไม่สามารถช่วย
ให้หลุดพ้นจากทุกข์หรือปัญหาที่เผชิญอยู่นั้นได้  ท่านจึง เริ่มแนวคิดที่จะประยุกต์หลักธรรม ให้เข้ากับ
หลักความเป็นจริง  โดยใช้เงินเป็นเครื่องมือ และการมี ผลประโยชน์ร่วมกันเป็นบรรทัดฐาน  
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น  เริ่มจากจุดของการปลูกจิตสำนึก คือ การเข้าไป หา
ชาวบ้านเพื่อจะตั้งกลุ่มตามแนวคิดของ พระสุบิน ปณีโต โดยเริ่มต้นงาน เมื่อปี  พ.ศ. 2533 - 24 
2534 ได้อาศัยหลักการพัฒนาเป็นแนวทาง คือ การให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในหมู่บ้านไป บอก
กล่าวชาวบ้านให้มารวมกันเสียก่อน 
 

2.3 บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  
ในระดับสังคม พระพุทธศาสนาก็ยอมรับความสำคัญของการสร้างความมั ่นคงทาง 

เศรษฐกิจว่าเป็นรากฐานสำคัญ ที่จะก่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคม มิติทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ต้อง 
พิจารณาควบคู่ไปกับมิติทางศีลธรรม เพราะศีลธรรมจะดีได้ต้องอาศัยการเกื้อกูลหนุนการจัดการ ทาง
เศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพด้วย100 

อภิชัย พันธเสน ได้กล่าวถึงเศรษฐศาสตร์กับหลักพุทธธรรมไว้ว่า มีความเชื่อมโยง สัมพันธ์
กัน เพราะการนาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ของประชาชน ดังต่อไปนี้  
 1) หลักการพึ่งตนเอง หรืออัตตา หิอัตตโน นาโถ เป็นหลักการเน้นความสามารถพึ่งพา 
ตนเอง เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาการเอาเปรียบจากอานาจต่อรองไม่เท่าเทียมกัน  
 2) หลักการไม่ประมาท คือ อัปปมาทะ พฤติกรรมไม่ละโมบ ไม่ประมาท นั้นคือ การดดเนิน
กิจกรรมด้านเศรษฐกิจจะต้องละเว้นการเกิดความเสี่ยง  
 3) หลักการอหิงสาธรรม คือ เมตตา กรุณา เป็นหลักการการดาเนินกิจกรรมทาง เศรษฐกิจ
ที่ปราศจากการข่มเหง เบียดเบียน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนในระยะสั้น  

 
100บุรณ์เชน สุขคุ้ม, “พุทธธรรมกับสงัคมบริโภคนิยม”, สารนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบณัฑติ, (บัณฑติ

วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2550).   
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 4) หลักการเลี้ยงชีพโดยชอบหรือสัมมาอาชีวะ เป็นหลักการดาเนินกิจกรรมทาง เศรษฐกิจที่
เป็นผลดีเกื้อกูลต่อความเป็นมนุษย์ งดเว้นการผลิต การบริโภคทีไม่เป็นผลดีต่อมนุษย์  
 5) หลักการไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น  
 6) หลักการละความโลภ  
 7) หลักการความซื่อสัตย์ สุจริต และความเกรงกลัว ละอายต่อบาปเป็นหลักการดาเนิน 
ชีวิตด้วยเจตนาอันเป็นกุศล เจตนาอันเป็นกุศลย่อมสร้างความเชื ่อมั ่น  และไว้เนื ้อเชื ่อใจกัน ซึ่ง 
ประโยชน์ในการลดค่าใช้จ่ายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกติกา101 

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน “พระสงฆ์” นับว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญใน 
การเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณซึ่งนับถือพระพุทธศาสนา เนื่องจากว่าศาสนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลก เพราะ
มนุษย์เรามีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาของตน และปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ด้วยกัน เมื่อ
ศาสนา พัฒนามาเป็นสถาบันทางสังคมศาสนา ยิ่งผูกพันกับมนุษย์มากขึ้น ในฐานะที่ ศาสนาเป็นศูนย์
รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน แต่สถาบันศาสนา จะได้รับการตอบรับจาก มากหรือน้อยนั้น อยู่ที่ว่า 
ศาสนาสามารถจะตอบสนองความต้องการส่วนตัวของมนุษย์ ในการ แก้ปัญหาตนและสังคม การที่
ศาสนาใดๆ จะดารงอยู่หรือสูญหายไป ขึ้นอยู่กับประโยชน์ที่ศาสนา นั้นๆ มีต่อสังคมเป็นสำคัญ102 

ด้วยเหตุนี้เอง เมื่อเรากล่าวถึงบทบาทของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแล้ว จากอดีตที่ ผ่าน
มาจนถึงปัจจุบัน จะเห็นว่า มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะ ที่เป็น
ศูนย์รวมศรัทธาของประชาชนผู้นับถือและเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกั น ของชาติ 
ประการต่อมา พระพุทธศาสนาเป็นเหมือนรากเหง้าแห่งความเป็นชาติ อีกท้ังเป็น เอกลักษณ์ดั้งเดิมของ
ประเทศไทย ทั้งในด้านสังคมและวัฒนธรรม103   

วัฒนา พัฒนพงศ์ ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวไว้เช่นกันว่า อาจกล่าวได้ว่า องค์กรสงฆ์ และตัว
ของพระสงฆ์เอง เป็นกลไกขับเคลื่อนวิถีชีวิตของชาวพุทธ ให้เคลื่อนที่ไปอย่างมั่นคงแบบ พุทธ 
ขณะเดียวกันกระแสทางสังคม บ้านเมือง เหตุการณ์ต่าง ๆ ก็มีส่วนกำหนดบทบาทให้พระสงฆ์ ต้อง
พัฒนา และปรับกลยุทธ์ในการสั่งสอน และอบรมประชาชนทุกกลุ่มอย่างฉลาด และเป็น ปัจจุบัน คือ 
ทันต่อเหตุการณ์ที่เคลื่อนไหวในสังคม เพ่ือปรับท่าทีของตนให้กระชับขึ้นและ พระสงฆ์ จะต้องอาศัย
คฤหัสถ์เป็นอยู่ ขณะเดียวกัน ก็จาต้องเข้ามามีบทบาทต่อชุมชน สังคม ด้วย เหตุผล 3 ข้อ ได้แก ่ 
 (1) การดาเนินชีวิตของพระสงฆ์ต้องพึ่งพาปัจจัย 4 จากพุทธศาสนิกชน  
 (2) สภาพและเหตุการณ์ในสังคมย่อมมีผลเกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญสมณธรรม  

 (3) โดยคุณธรรมมีเมตตาและกรุณา พระสงฆ์จะต้องช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจาก ความทุกข1์04 

 
101 อภิชัย พันธเสน,พุทธเศรษฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์อมรินทร์, 2544), หน้า 23-25. 
102 อภิชัย พันธเสน, ความหวังทางออกและทางเลือกใหม่, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์อมรินทร์ บุ๊ค

เซ็นเตอร,์ 2539), หน้า 204. 
103 คนึงนิตย์ จันทบุตร, สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย, (อุบลราชธานี : 

วิทยาลัยครูอุบลราชธานี, 2530), หน้า 15. 
104 วัฒนา พัฒนพงศ์, พระสงฆ์กับบทบาททางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบณัฑติพัฒน์ 

บริหารศาสตร์, 2526), หน้า 46.   
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 ดังนั้น วัดและพระสงฆ์สามารถแสดงบทบาทเหล่านี้ได้ เนื่องจาก ชาวบ้านเข้าใจว่า พระสงฆ์
เป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นผู้เสียสละ และท่ีสำคัญที่สุด คือ มีความรู้สึกว่า พระสงฆ์เป็นผู้ม ีสติปัญญา รอบรู้
วิชาการต่าง ๆ เหนือชาวบ้านทั่วไป สามารถให้คาปรึกษาแนะนาแก่ชาวบ้านใน ปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่าง
ดี ซึ่งเป็นความสำคัญที่ใกล้ชิดและมั่นคงเสมอมา เมื่อสังคมเปลี่ยนไป บุคคลจากภายนอกเข้ามามีบทบาท
ต่อชุมชนในฐานะผู้ปกครอง พระสงฆ์จึงถูกลดบทบาทลงจาก ผู้นาในหลายๆ ด้าน เป็นเพียงผู้ประสานงาน
เชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลกับประชาชน นอกจากนั้นแล้ว วัดและพระสงฆ์จึงถูกลดบทบาทที่มีต่อการดารง
ชีวิตและการพัฒนา ของชาวบ้านลดลงมากมาย ด้วยปัจจัยอีก 2 ข้อ คือ  

 (1) พระสงฆ์ไม่พยายามปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลง ไม่พยายาม ประยุกต์
ความเจริญต่าง ๆ มาเสริมบทบาทของตัวเองขึ้นใหม ่ 

(2) การสูญเสียผู้นาทางปัญญาของพระสงฆ์ เนื่องจากพระสงฆ์ไม่ศึกษาหาความรู ้และ 
เทคนิคใหม ่ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับชุมชน ที่เคยแนบแน่นก็เริ่มเหินห่างกันออกไป105  

ส่วนเหตุผล ซึ่งจาเป็นต้องกล่าวถึงบทบาทของพระสงฆ์ ที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่ง
ท่านไปเผยแผ่พุทธธรรมนั้น ก็เนื่องจากว่า ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัย ต้องการชี้ให้เห็นว่า ความเป็นมา และ
วิธีการดำเนินงานของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์นั้น มีแรงผลักดันในการขับเคลื่อน มาจาก พระสงฆ์เป็นต้น
คิด เป็นผู้คอยกากับดูแลอย่างใกล้ชิด จึงต้องโยงให้เห็นถึงบทบาท และความสำคัญ ของพระสงฆ์และ
หลักธรรมที่ท่านนาไปประยุกต์ใช้จัดตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมา หากขาดบุคลากรสำคัญ คือ พระสงฆ์แล้ว ส่วนใหญ่
การบริหารจัดการของกลุ่มที่ตั้งขึ้นมา มักจะประสบกับความล้มเหลว เนื่องจาก ไม่มีใครเกรงใจใคร 
กอบโกยผลประโยชน์ของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เข้าพวกพ้องและ  ปิดกิจกรรมไปโดยปริยาย สมาชิก
ของกลุ่มได้รับความเสียหาย สูญเสียทรัพย์สินที่ร่วมกันลงทุน แม้ จะไม่เกินรายละ 12,000 ต่อคนตลอด
โครงการก็ตาม แต่ก็มีเป็นส่วนน้อยเท่านั้น ดังนั้น พระสงฆ์ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการดำเนิน
กิจกรรมของกลุ่มนี้มาโดยตลอด แม้ว่าท่านจะไม่ได้เข้าไป ยุ่งเกี่ยวกับการเงินการทองก็ตาม แต่คอยให้
คาปรึกษา ให้ข้อคิด ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น จึงทำ ให้กลุ่มที่มีพระสงฆ์คอยกำกับ โตวันโตคืนอย่าง
เห็นได้ชัด 

2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
การบริหารจัดการนั้น มีการศึกษาวิจัยจากหลายหน่วยงาน เนื่องจากเป็นกระบวนการที่เป็น

ปัจจัยหลักในการประสบความสำเร็จขององค์กร หรือหน่วยงาน จากการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ ปรากฏว่า มีผู้ทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารไว้หลายท่าน พอสรุปได้ดังนี้ 

กัมพล ปั้นตะกั่วและสลิลา ศรีรุจี 106 ที่ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการทุนของ
ชุมชน: กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษา พบว่า ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนให้สินเชื่อแก่กองทุนหมู่บ้าน การฝาก
เงิน การถอนเงิน เช่น เดียวกับธนาคารออมสิน แต่จะให้กู้ต่อเมื่อกองทุนหมู่บ้านที่มีความประสงค์จะขอ
กู้นั้น ยังไม่ทาการกู้เงินกับธนาคารออมสิน นอกจากนี้ ธกส.ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านให้มี

 
105 อภิชัย พันธเสน, ความหวังทางออกและทางเลือกใหม่, (กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์อมรินทร์ บุ๊ค

เซ็นเตอร,์ 2539),หน้า 205-207.   
106 กัมพล ปั้นตะกั่ว และ สลิลา ศรีรุจี. ประสิทธิภาพการจัดการทุนชุมชน : กรณีศึกษากองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.2546),หน้า48-49. 
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ความรู้ เรื่องการขอกู้เงิน การจัดทาบัญชี การขออนุมัติเงินกู้ และเป็นที่ปรึกษาให้กองทุนหมู่บ้านที่
ต้องการความช่วยเหลือ  

วันชัย ธรรมสัจการ107 ได้ศึกษาเรื่อง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต : นวัตกรรมทางภูมิ
ปัญญาที่น่าจับตามอง ที่ได้ศึกษาจุดแข็ง(จุดเด่น)และจุดอ่อน(จุดด้อย)ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า การเกิดขึ้นของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสะท้อนให้
เห็นปรากฏการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภาพรวม  คือ การกระจายโอกาสการ
เข้าถึงแหล่งทุนในระบบของประชาชนชนเป็นไปค่อนข้างลาบาก จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่บีบคั้นและผลักดัน
ให้ประชาชนลุกขึ้นมาเพื่อหาทางพึ่งพากันเอง ซึ่งก่อให้เกิดจุดเด่น(จุดแข็ง) ด้านบทบาทของกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต ที่เป็นศูนย์กลางหรือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้กับกลุ่มอื่นๆในชุมชนให้ดา
เนินต่อได้ กล่าวคือ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต คือแหล่งทุน (เงินตรา) ที่ใช้เป็นปัจจัยในการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ  

พวงเพชร ทิพย์ทอง 108 ได้ทำการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของคุณลักษณะทางสังคมของผู้นำ
กลุ่มต่อภาวะการดำรงอยู่ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จังหวัดลพบุรี ผลการศึกษาพบว่า ในด้านการ
จัดการทุนของกลุ่มร่วมกัน มีคะแนนเฉลี่ย 2.54 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ภาวการณ์
ดำรงอยู่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตด้านการจัดการทุนของกลุ่มร่วมกันสูงที่สุด  คือ ผู้นำกลุ่มและ
สมาชิกจ่ายเงินเป็นค่าธรรมเนียมและค่าบารุงกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มมีเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และ
ด้านการมีกิจกรรมร่วมกันต่ำที่สุดได้แก่ ผู้นากลุ่มและสมาชิกไม่มีการร่วมมือกันในการหาเงินสมทบ
กองทุนให้มีมากเพียงพอกับความต้องการยืมเงินของสมาชิกจากแหล่งเงินทุนที่เป็นของรัฐและเอกชน  

วัลลภ สุขคาชา 109 ไดท้ำการศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต
สู่การเป็นสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านโคกหนองหิน  ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัด
บุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีความภาคภูมิใจในการดำเนินงานของกลุ่มฯ ที่
สมาชิกได้มีแหล่งเงินทุนในชุมชนเพ่ือกู้ยืมไปประกอบอาชีพ ซึ่งนอกจากนี้แล้ว การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม
ในช่วงแรก ยังมีปัญหาเกี่ยวกับ เงินทุนไม่เพียงพอ เงินทุนที่ใช้ในการหมุนเวียนมีน้อย การบริหารจัดการ
ภายในกลุ่มจึงไม่เต็มที่ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ยังมีน้อย ไม่เพียงพอ ซึ่งดำเนินการแก้ไขโดยการ ระดมเงิน
สัจจะเพ่ิมจากสมาชิก และการได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ส.ส.และ ส.จ. ในพ้ืนที ่ 

 
107 วันชัย ธรรมสัจการ. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต:นวัตกรรมทางภูมิปัญญาที่น่าจับตามอง.

วารสารรูสะมิแล 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2547),หน้า 6-9 -10. 
108 พวงเพชร ทิพย์ทอง. อิทธิพลของคุณลักษณะทางสังคมของผู้นา กลุ่มต่อภาวการณ์ดำรงอยู่ของ 

กลุ ่มออทรัพย์เพื ่อการผลิต  จังหวัดลพบุรี . ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต , สาขาวิชา สังคมวิทยาการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.2540),หน้า 114 

109 วัลลภ สุขคา ชา. การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตสู่การเป็นสถาบันเงินทุนชุมชน 
บ้านโคกหนองหิน ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์. รายงานการศึกษาอิสระ ปริญญารัฐประศาสน
ศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัย การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น.2554), หน้า
21-49. 
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ไพบูลย์ ตั้งมีลาภ 110 ได้ศึกษาเรื่อง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของคน
ทุกคนในกลุ่ม ดังนั้น สมาชิกและคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ ตลอดจนประชาชนทุกคนในชุมชนนั้น 
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมกลุ่มได้ เพื่อให้การดาเนินงานประสบผล สำเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีส่วนร่วมตามขั้นตอน คือ ร่วมกันคิด เช่น กำหนดวิสัยทัศน์ของกลุ่ม 
ร่วมกันตัดสินใจ เช่น เลือกทีมงาน คือ คนที ่มีความสามารถเป็นคนดีและเก่ง เข้ามาเป็นคณะ
กรรมการบริหารกลุ่ม เพื่อบริหารกลุ่มให้ประสบผลสำเร็จ ร่วมกันกำหนด ระเบียบ ข้อตกลงของกลุ่ม 
ร่วมกันวางแผน เช่น แผนการทางาน แผนการติดตาม และแผนการประชาสัมพันธ์ ร่วมกันทา เช่น 
บริหารกิจกรรมกลุ ่มให้เป็นไปตามที ่ร ่วมกันคิดและร่วมกันตัดสินใจ  จัดอบรมสัมมนาและคณะ
กรรมการบริหารกลุ่ม ร่วมกันติดตาม เช่น ติดตามดูว่าคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารด้วยความ
โปร่งใสหรือไม่และร่วมกันรับผิดชอบ เช่น เมื ่อมีความผิดพลาดเกิดขึ ้น กรรมการทุกฝ่ายจะต้อง
รับผิดชอบร่วมกันในทุกเรื่องท่ีอยู่ในความรับผิดชอบและในสิ่งที่ตัดสินใจ  

ปรีดี โชติช่วง 111 ได้ศึกษาเรื่อง กองทุนหมู่บ้าน: ทุนแห่งจิตวิญญาณการอุ้มชู แบ่งปันกัน 
ผลการศึกษาพบว่า กองทุนหมู่บ้านเป็นนโยบายของรัฐบาลที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม โดยประชาชนมีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานทุกขั้นตอน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และยอมรับว่าเป็นเจ้าของกองทุนหมู่บ้านร่วมกัน 
ทาให้เกิดรู้สึกรักและหวงแหนช่วยกันดูแลรักษาไว้เสมือนหนึ่งเป็นประกาศเกียรติคุณของชุมชนให้คน
ทั่วไปได้รับรู้ รับทราบว่า ชุมชนมีความสามัคคีเข้มแข็ง กัมพล ปั้นตะก่ัวและ 

สุดใจ กรองทอง 112 ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งและ
ระดับความเข้มแข็ง ในการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯ และศึกษาปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการ
ดำเนินงาน จากการศึกษาพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่ม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ซึ ่งหมายถึง การที ่สมาชิกมีส่วนร่วมในการดาเนินงานกลุ ่มทุกขั ้นตอน  กระบวนการได้มาของ
คณะกรรมการฯ ระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม ถูกกำหนดโดยผ่านเวทีประชาคมของสมาชิก กลุ่มมีการวาง
แผนการดาเนินงานร่วมกัน สมาชิกมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ สถานะทางการเงินและผลการ
ดำเนินงาน มีการรายงานสถานะทางการเงินให้กับสมาชิกทราบเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้ สุดใจ 
กรองทอง (2553),83 ยังได้สรุปว่า กลุ่มมีกิจกรรมการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับกลุ่มองค์กรอื่นๆใน
ชุมชน กลุ่มมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด กลุ่มมีกิจกรรมร่วมมือกับ
เครือข่ายอ่ืนอย่างต่อเนื่อง มีคณะกรรมการเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนการดาเนินงานของกลุ่ม สมาชิกลุ่ม 

 
110 ไพบูลย์ ตั้งมลีาภ. กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตกับการมีส่วนร่วม. อุดรธาน ี: ม.ป.พ.2545), 27-

28 
111 ปรีดี โชติช่วง. กองทุนหมู่บ้าน : ทุนแห่งจิตวิญญาณการอุ้มชูและแบ่งปันกัน. วารสาร พัฒนา

ชุมชน. 5 (พฤษภาคม) 2544 ),หน้า 19-22. 
112 สุดใจ กรองทอง. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเข้มแข็งในการดา เนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 

ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์. วิทยานิพนธ์, สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.2553),
หน้า 83. 
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เป็นสมาชิกกลุ่มอื่นๆภายในชุมชน โดยปัจจัยทั้งสองด้านดังกล่าว เป็นปัจจัยที่ส่งผลและมีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงความเข้มแข็งของกลุ่ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05  

ไพรัช ไมตรีมิตร 113 ที ่ได้ศึกษาผลการดำเนินงานและปัจจัยที ่ส ่งผลสำเร็จในการ
ดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านส้มโฮง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกกลุ่มได้มาจากการจัดการกลุ่ม ที่มีการจัดการความต้องการสอดคล้องกับสมาชิก ผลประโยชน์ 
33ที่เกิดจากการดาเนินการส่งผลโดยตรงต่อสมาชิก มีความชัดเจนทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายการทางาน 
และกระบวนการ/วิธีการ สมาชิกที่มีความสงสัยสามารถตรวจสอบได้โดยตลอด มีการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง
ของกลุ่ม ส่งผลต่อการพัฒนาที่เป็นแบบแผน รวมทั้งการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับสมาชิกอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้สมาชิกร่วมกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่องเช่นกัน  

เพชรดา เพ็งตา 114 ได้ทำการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ เพ่ือ
การผลิตของสมาชิกในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมสมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในระดับ
มาก ในด้านการคิด การปฏิบัติ และการรับผลประโยชน์ ส่วนการมีส่วนร่วมในการวางแผนและการ
ประเมินผลของกลุ่มสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์มีส่วนร่วมในระดับปานกลาง  

มาล ีร ัตน์  สุคโต 115 ได ้ทำการศ ึกษาเร ื ่อง  ปัจจ ัยที ่ม ีผลต่อการปฏ ิบ ัต ิงานของ
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  ผลการศึกษาพบว่า เพศ 
เป็นส่วนหนึ่งที ่มีผลต่อการปฏิบัติงาน  ของคณะกรรมการกลุ ่มออมทรัพย์เพื ่อการผลิต กล่าวคือ 
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จะมีผลทาให้การปฏิบัติงานประสบ
ความสำเร็จมากข้ึน เนื่องจากในต่างจังหวัดยังยึดค่านิยมที่ว่าผู้ชายมีความสามารถมากกว่าผู้หญิง และมี
ความไว้วางใจที่จะให้ผู้ชายปฏิบัติงานที่มีความสำคัญมากกว่า  

สวัสดี ศรีอุไร 116 ได้ทำการศึกษาเรื ่อง ปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื ่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า อายุ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  

 
113 ไพรัช ไมตรีมิตร. ผลการดำเนินงานและปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จในการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์  

เพ่ือการผลิตบ้านส้มโฮง หมู่ที ่5 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ,์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม.2550), หน้า71 - 75 

114 เพชรลดา เพ็งตา. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของสมาชิกในจังหวัด 
เชียงใหม.่ วิทยานิพนธ์, สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.2551),หน้า 61. 

115 มาลีรัตน์ สุคโต. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  
อา เภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี . วิทยานิพนธ,์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.2543),หน้า 95. 

116 สวัสดี ศรีอุไร. ปจัจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน: 
ศึกษากรณีตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์, สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์.2539),
หน้า 65. 
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จำแลง จิระวิชัยฤทธิ์ 117 ที่ได้ทำการศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน
ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดอ่างทอง ผลการศึกษาพบว่า อายุไม่มีผล
ต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุน  

ดังนั้น อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  กลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่แตกต่างกันด้วย เป็นที่มาของการตั้งสมมุติฐานของงานวิจัยครั้ง น  3.1.3 
ประสบการณ์การทางาน  

ไพรัช ไมตรีมิตร 118 ได้ศึกษาผลการดำเนินงานและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการ
ดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบานส้มโฮง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านส้มโฮง และ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื ่อการผลิตบ้านส้มโฮง  ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน
ส้มโฮง คือ ปัจจัยด้านผู้นำ ความรู้ ความสามารถของผู้นำ กล่าวคือ ในการพัฒนากลุ่มองค์กร ให้เกิด
ความสำเร็จ บทบาทของผู้นำ หรือการนำมีส่วนสำคัญที่ทำให้องค์กรอยู่รอดได้ ข้อค้นพบที่สำคัญคือ 
ผู้นำแต่ละคนที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้องอาศัยทักษะ  รายละเอียด 
ความสุขุม รอบคอบ และสร้างการมีส่วนร่วม ศักยภาพของผู้นำในการร่วมกันในการดำเนินงาน พบว่า 
ผู้นำที่สามารถสร้างความต่อเนื่องของกิจกรรมและสามารถบริหารองค์กรได้ ต้องมีพ้ืนฐานประสบการณ์
จากการดาเนินกิจกรรมในหมู่บ้าน ซึ่งพบว่า คุณสมบัติของผู้นากลุ่มที่สำคัญ คือ เป็นผู้มีประสบการณ์
ในการทาหน้าที่หลากหลายและเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างขวาง สามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยงความต้องการ
ของสมาชิกกับทิศทางการพัฒนาด้านต่างๆในชุมชนได้  

วิรัตน์ ไชยชนะ 119 ที่ได้ศึกษาเรื่อง โครงสร้างกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและปัจจัยที่ทำ
ให้กลุ่มเข้มแข็ง กรณีศึกษากลุ่มออมทรัพย์คลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยที่ทาให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง คือ ปัจจัยด้านผู้นำกลุ่ม ซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญมากที่ทำให้
กลุ่มมีความเข้มแข็ง ผู้นำกลุ่มออมทรัพย์คลองเปียะ ได้มาจาการเลือกตั้งของสมาชิกกลุ ่ม และมี
สถานภาพที่หลากหลาย เช่น เป็นผู้อาวุโส เป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และบางคน มีหน้าที่ใน
หมู่บ้านหลายตำแหน่ง ทาให้รู้จักวิธีในการจัดการ รู้จักแบ่งเวลาในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพในการ
ทางาน จากการที่ผู้นามีความหลากหลายเป็นผลให้เกิดผลดีในการทางานกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยผู้นาที่มีคุณสมบัติขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ  

 

 

 117 จำแลง จิระวิชัยฤทธิ์. ประสิทธภิาพการบริหารจัดการกองทุนของคณะกรรมการกองทุน หมู่บ้าน : 
ศึกษากรณี จังหวัดอ่างทอง. กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนาบรหิารศาสตร์.2546),หน้า 78, 
 118 ไพรัช ไมตรีมิตร. ผลการดำเนินงานและปัจจัยท่ีส่งผลสำเร็จในการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ เพ่ือ
การผลิตบ้านส้มโฮง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์, สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม.2550),หน้า71 - 75 ) 
 119 วิรัตน์ ไชยชนะ. โครงสร้างกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตและปัจจัยที่ทา ให้กลุ่มเข้มแข็ง 
กรณีศึกษากลุ่มออมทรัพย์คลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์, คณะศึ กษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์.2553),หน้า116. 



บทท่ี 3 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน” ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการดำเนินการวิจัยโดยมีขั้นตอนที่
สำคัญในการศึกษา ดังนี้ 
 3.1 รูปแบบการวิจัย 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6 การนำเสนอผลการศึกษาวิจัย 
 
3.1 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบผสมผสาน คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เพ่ือประมวลองค์ความรู้ ศึกษาแนวคิด 
หลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
อย่างยั่งยืน โดยศึกษาจากคัมภีร์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งงานวิจัยที่มีผู้รู้ได้ศึกษาไว้ รวมถึงการ
เก็บขอ้มูลเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อย และการจัดเวที
วิชาการของกลุ่มชุมชนต่าง ๆ และภาคที่เก่ียวข้อง ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าเป็นการเก็บข้อมูลเชิงภาคสนาม 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1.1 การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study)  
 การศึกษาในเชิงเอกสาร ผู้วิจัยทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูล จากเอกสารและหลักฐาน
ที่เก่ียวข้องจากพระไตรปิฎก ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2535 อรรถกถา 
หนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม เอกสารแสดงความสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด 
หลักการ รูปแบบ ความสัมพันธ์ กระบวนการสร้างเกณฑ์ชี้วัดในการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน ดังนี้ 
 1. ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที่ เกี่ ยวข้อง  
ทั้งหนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม และเอกสารอื่น ๆ โดยอาศัยแนวคิด การบริหารการ
มีส่วนร่วมของชุมชน 
 2. การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสร้างองค์ประกอบและเกณฑ์ชี้วัดในการบริหาร
จัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืนในมิติต่าง ๆ  ทั้งแนวคิดและวิถี
การปฏิบัติ 
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 3. ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการ และการพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดในการบริหาร
จัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน   และความสัมพันธ์ทาง
พระพุทธศาสนาในมิติต่าง ๆ 
 4. สรุปผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด หลักการ ความเป็นมา องค์ประกอบ 
รูปแบบเกณฑ์ชี้วัดในการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน
 3.1.2 การศึกษาในภาคสนาม (Field Study)  
 การศึกษาในภาคสนาม ผู้วิจัยต้องศึกษาเพ่ือทราบถึงแนวคิด หลักการ กระบวนการสร้าง
เกณฑ์ชี้วัดในการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน  การ
พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดทั้งในระดับนโยบาย ปัจเจกบุคคล ชุมชน องค์กรในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี
ขั้นตอนการศึกษา ดังนี้ 
 1. ทำการศึกษาและคัดเลือกพระสงฆ์ องค์กร ชุมชน โดยการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ตามความสำคัญของเรื่อง คือ เป็นองค์กรที่มีบทบาทและความสัมพันธ์
เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน 
 2. ศึกษาข้อมูลในเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ (key-informant) ประกอบด้วยกลุ่มประชากร จำนวน 3 พ้ืนที่ 
 3. ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด รูปแบบ องค์ประกอบ เกณฑ์ชี้วัดใน
การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน ในลักษณะของการ
วิเคราะห์เชิงลึก โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการศึกษาวิจัย 
 4. สรุปและนำเสนอผลการศึกษาที่ได้ทั้งจากการศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนาม        
โดยนำมาวิเคราะห์ตามประเด็นที่สำคัญ คือ แนวคิด หลักการ องค์ประกอบ เกณฑ์ชี้วัดในการบริหาร
จัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืนในมิติต่างๆ ทั้งนี้ เน้นการนำผล
การศึกษาวิจัยมาเผยแพร่ให้ภาครัฐ คณะสงฆ์ ผู้บริหาร ประชาชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ 
 5. วิเคราะห์การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
อย่างยั่งยืน ตามองค์ประกอบและเกณฑ์ชี้วัดในการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืนรวมทั้งวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์ของการทำงาน รวมถึงการสร้างเกณฑ์
การปฏิบัติ (Benchmark) ที่สามารถนำไปสู่กระบวนการศึกษาที่เกี่ยวกับเกณฑ์ชี้วัดในการบริหาร
จัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืนในระดับต่าง ๆ ได ้
 6. สรุปผลการศึกษาวิจัย และข้อเสนอแนะทั้งในระดับนโยบาย องค์กร ชุมชน และใน
ระดับปัจเจกบุคคล 
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3.2 พื้นที่ และผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
 ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกพ้ืนที่สนาม คือ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  ที่จะทำการศึกษาในท้องที่ 
จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 อำเภอ 2 ชุมชน ,จังหวัดตราด จำนวน 1 อำเภอ 1 ชุมชน , ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่
มีกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ และเป็นแหล่งที่มีประชาชนผู้อยู่อาศัยที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูล โดยกำหนดพ้ืนที่ที่
ใช้ในการวิจัยดังนี้ 
 1. จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอขุนหาญ 
  ได้แก่ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  วัดกันทรอมใต้ , วัดกันทรอมอุดม 
 2.  จังหวัดตราด  อำเภอเขาสมิง 
  ได้แก่ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  วัดท่าโสม 
 3.2.2 ด้านกลุ่มประชากร  
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth 
interview) สัมภาษณ์ ผู้ รู้หรือผู้ ให้ ข้อมูลสำคัญ  (key informant interview) ประชากร หรือ
กลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive Selection) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. กลุ่มนักวิชาการหรือผู้มีความรู้ (Academic Sector) คือ ผู้นำทางศาสนาในพ้ืนที่ 4 
รูป/คน ได้แก ่
  1) พระครูโกศลศาสนวงศ ์
  2) พระครูประทีปวีรคุณ 
  3) พระครูวิมลโสมนันท์ 
  4) นายคาน มนตรีวงษ์ 
 2. กลุ่มผู้ปฏิบัติการภาคชุมชน (Community Sector) ได้แก่ ผู้นำกลุ่มสัจจะ 15 คน 
  1) นายธงศักดิ์  เพชรรัตน์ 
  2) นางทองแดง  มนตรีวงษ์ 
  3) นางสุภาพร  อระไง 
  4) นางสายพิน  มนตรีวงษ์ 
  5) นายโกศล  มนตรีวงษ์  
  6) นายนิคม  มนตรีวงศ์ 
  7) นางธีราภรณ์  คำพินิจ 
  8) นางกรรณิการ  ศิริเทศ 
  9) นางรัตนา  สัญญาฤทธิ์ 
  10) นางกัญจิรา พิลาดี 
  11) นางสาวจิราภรณ์  อภิบาลศรี   
  12) นางปรานอม  นิยมการ 
  13) นางวนิชยา  ทวีคูณ   
  14) นางรัตนา  สัญญาฤทธิ์ 
  15) นางสาวจีรวรรณ  ทวีคูณ   
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         3. กลุ่มชาวบ้านทั่วไป (Youth Sector) ได้แก่ สมาชิกกลุ่ม 15 คน   
  1) นางสนาค สุพงษ์   
  2) นางสวี เรืองคำ 
  3) นางทิพา เลิศศรี 
  4) นางเทือง สุพงษ์ 
  5) นางวรรณา  เลิศศรี  
  6) นางวลัย  เลิศศรี 
  7) นายติ๋บ  สุพงษ ์
  8) นางกัญญา  ศิริเทศ 
  9) นางมาริษา  เมฆคลี 
  10) นางเสาวดี  เลิศศรี 
  11) นางสาวกัญญารัตน์  สายสังข์  
  12) นายอำนาจ พุทธบุรี 
  13) นางจุฑาทิพย์  อุปเวช   
  14) นางสาวศลิษา กลางประพันธ์ 
  15) นางบรรยงค์  สรวมชิพ   
 รวมผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 34 รูป/คน นอกจากนี้ผู้วิจัยยังจะได้เก็บ
ข้อมูลบางประเภทจากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการในกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้                    
ซึ่งจัดอยู่ในส่วนของการสังเกตการณ์ประกอบกันไปด้วย 
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องในการวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ โดยมีวิธีการศึกษาตามข้ันตอน ดังนี้คือ 
 3.3.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  (Observation Participant) ซึ่ งเป็นการสังเกต
พฤติกรรมและการแสดงออกของฝ่ายต่าง ๆ ที่จะทำควบคู่กับการสัมภาษณ์ และเข้าร่วมกิจกรรมกับ
ชุมชนที่เป็นกรณีศึกษา เพ่ือให้เห็นการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 
 3.3.2 การสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interviews) สำหรับ
พระสงฆ์ คณะกรรมการ และสมาชิก ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน จำนวน 3 พ้ืนที ่ดังนี้ 
 - อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรสีะเกษ  
 - อำเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด  
 พ้ืนที่ในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2 พ้ืนที่  และพ้ืนที่ในจังหวัดตราด จำนวน 1 พ้ืนที่ 
ผู้วิจัยได้กล่าวมานี้ ปรากฏรายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
  1. สัมภาษณ์ พระครูโกศลศาสนวงศ์ , ประธานที่ปรึกษากลุ่มสัจจะวัดกันทรอมใต้ , อำเภอ
ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ,  2 มิถนุายน 2563. 
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  2. สัมภาษณ์ นายธงศักดิ์  เพชรรัตน์ , ประธานกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมใต้, อำเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ, 2 มิถนุายน 2563. 
  3. สัมภาษณ์ นางทองแดง  มนตรีวงษ์ , รองประธานกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมใต้, อำเภอขุน
หาญ จังหวัดศรีสะเกษ,  2 มิถนุายน 2563. 
  4. สัมภาษณ์ นางสุภาพร  อระไง , เหรัญญิกกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมใต้ , อำเภอขุนหาญ , 

จังหวัดศรีสะเกษ,  2 มิถนุายน 2563. 
  5. สัมภาษณ์ นางสายพิน  มนตรีวงษ์ , เลขานุการกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมใต้ , อำเภอขุน
หาญ จังหวัดศรีสะเกษ,  2 มิถนุายน 2563. 
  6. สัมภาษณ์ นายโกศล  มนตรีวงษ์, กรรมการกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมใต้ , อำเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ,  2 มิถนุายน 2563. 
  7. สัมภาษณ์ นางสนาค สุพงษ์  , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมใต้, อำเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรีสะเกษ,  2 มิถนุายน 2563.  

  8. สัมภาษณ์ นางสวี เรืองคำ , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมใต้, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรี
สะเกษ,  2 มิถนุายน 2563. 

  9. สัมภาษณ์ นางทิพา  เลิศศรี , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมใต้, อำเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรีสะเกษ,  2 มิถนุายน 2563.  

  10. สัมภาษณ์ นางเทือง  สุพงษ์ , สมาชิกกลุม่สัจจะวัดกันทรอมใต้, อำเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรีสะเกษ,  2 มิถนุายน 2563.  

  11. สัมภาษณ์ นางวรรณา เลิศศรี , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมใต้ , อำเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ,  2 มิถนุายน 2563. 

  12. สัมภาษณ์ นายคาน  มนต์ตรีวงษ์, อดีตผู้ใหญ่บ้านกันทรอมใต้, อำเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรสีะเกษ,  2 มิถนุายน 2563. 
  13. สัมภาษณ์ พระครูประทีปวีรคุณ , ประธานที่ปรึกษากลุ่มสัจจะวัดกันทรอมอุดม , 
อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ,  2 มิถนุายน 2563. 

  14. สัมภาษณ์ นายธงศักดิ์  เพชรรัตน์ , ประธานกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมอุดม, อำเภอขุน
หาญ จังหวัดศรีสะเกษ, 2 มิถุนายน 2563. 

  15. สัมภาษณ์ นายนิคม  มนตรีวงศ์ , รองประธานกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมอุดม, อำเภอขุน
หาญ จังหวัดศรีสะเกษ, 2 มิถนุายน 2563. 

  16. สัมภาษณ์ นางธีราภรณ์  คำพินิจ , เลขานุการกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมอุดม, อำเภอขุน
หาญ จังหวัดศรีสะเกษ, 2 มิถนุายน 2563. 

  17. สัมภาษณ์ นางกรรณิการ  ศิริเทศ , เหรัญญิกกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมอุดม , อำเภอขุน
หาญ จังหวัดศรีสะเกษ, 2 มิถนุายน 2563. 

  18. สัมภาษณ์ นางกัญจิรา พิลาดี , กรรมการกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมอุดม , อำเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ, 2 มิถนุายน 2563. 

  19. สัมภาษณ์ นางวลัย  เลิศศรี , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมอุดม , อำเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ, 2 มิถนุายน 2563. 
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  20. สัมภาษณ์ นายติ๋บ  สุพงษ์ , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมอุดม , อำเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ, 2 มิถนุายน 2563. 

  21.สัมภาษณ์ นางกัญญา  ศิริเทศ , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมอุดม , อำเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ, 2 มิถนุายน 2563.  

  22. สัมภาษณ์ นางมาริษา เมฆคลี , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมอุดม , อำเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ, 2 มิถนุายน 2563. 

  23. สัมภาษณ์ นางเสาวดี  เลิศศรี , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมอุดม , อำเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ, 2 มิถนุายน 2563. 

  24. สัมภาษณ์ พระครูวิมลโสมนันท์  , ประธานที่ปรึกษากลุ่มสัจจะวัดท่าโสม, อำเภอเขา
สมิง จังหวัดตราด, 9 ธันวาคม 2563.  

  25. สัมภาษณ์ นางสาวจิราภรณ์  อภิบาลศรี  , ประธานกรรมการกลุ่มสัจจะวัดท่าโสม , 
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด, 9 ธันวาคม 2563.  

  26. สัมภาษณ์ นางปรานอม  นิยมการ  , รองประธานกรรมการกลุ่มสัจจะวัดท่าโสม , 
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด, 9 ธันวาคม 2563.  

  27. สัมภาษณ์ นางวนิชยา  ทวีคูณ  , เหรัญญิกกลุ่มสัจจะวัดท่าโสม, อำเภอเขาสมิง 
จังหวัดตราด, 9 ธันวาคม 2563.  

  28. สัมภาษณ์ นางมาลัย สรวมชีพ  , กรรมการ/ผู้ตรวจสอบกลุ่มสัจจะวัดท่าโสม, อำเภอ
เขาสมิง จังหวัดตราด, 9 ธันวาคม 2563.  

  29. สัมภาษณ์ นางสาวจีรวรรณ  ทวีคูณ  , กรรมการกลุ่มสัจจะวัดท่าโสม, อำเภอเขาสมิง 
จังหวัดตราด, 9 ธันวาคม 2563. 

  30. สัมภาษณ์ นางสาวกัญญารัตน์  สายสังข์  , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดท่าโสม, อำเภอเขา
สมิง จังหวัดตราด, 9 ธันวาคม 2563. 

  31. สัมภาษณ์ นายอำนาจ  พุทธบุรี  , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดท่าโสม , อำเภอเขาสมิง 
จังหวัดตราด, 9 ธันวาคม 2563. 

  32. สัมภาษณ์ นางจุฑาทิพย์ อุปเวช  , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดท่าโสม , อำเภอเขาสมิง 
จังหวัดตราด, 9 ธันวาคม 2563. 

  33. สัมภาษณ์ นางสาวศลิษา  กลางประพันธ์  , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดท่าโสม, อำเภอเขา
สมิง จังหวัดตราด, 9 ธันวาคม 2563. 

  34. สัมภาษณ์ นางบรรยงค์  สรวมชีพ  , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดท่าโสม, อำเภอเขาสมิง 
จังหวัดตราด, 9 ธันวาคม 2563. 
 
 
 
 
 
 



 
68 

 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืนเป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ก่อนการลงเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ทำความตกลงไว้ใน
เบื้องต้นว่า การรู้และเข้าใจในความเป็นมนุษย์ของผู้วิจัยและผู้ถูกวิจัย จะต้องอาศัยการยอมรับใน
ความรู้และความสามารถของผู้วิจัยและผู้ถูกวิจัย ดังนั้นเพ่ือให้ได้ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัย
และตอบคำถามการวิจัย จึงใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. การศึกษาเอกสาร (Surveying) ผู้วิจัยใช้เทคนิคการสำรวจ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่ทำการวิจัยในด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา ปัญหา แนวทางแก้ไข การ
บริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน 
 2. การสังเกต (Observation) ผู้วิจัยใช้เทคนิคการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วมควบคู่กันไป ซึ่งจะกระทำโดยไม่ให้ผู้ถูกวิจัยรู้สึกว่ากำลังถูกสังเกตพฤติกรรมอยู่  
 2.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ผู้วิจัยได้เข้าไปสังเกตโดยการ
เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสังเกตและชวนพูดคุย 
แสดงความคิดเห็น ผู้วิจัยพยายามเข้าร่วมเรียนรู้ในฐานะของคนร่วมพ้ืนที่ เนื่องจากการเข้ าไปสังเกต
แบบมีส่วนร่วมในกลุ่มต่าง ๆ ของผู้ถูกวิจัยจะทำให้สังเกตเห็นการแสดงความคิดเห็น การร่วมมือใน
การทำงานของผู้นำกลุ่มต่าง ๆ หรือมีข้อถกเถียงกันเรื่องกลุ่ม ซึ่งได้เห็นพฤติกรรมของกลุ่ม เห็นวิธีการ
และกระบวนการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน  การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ 
 2.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non – Participant Observation) เป็นเทคนิคการ
สังเกตที่ผู้วิจัยใช้ในระยะแรก ๆ ของการเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่ม และการทำงานของคณะกรรมการ
กลุ่ม ข้อมูลที่สังเกตได้แก่ การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่าง
ยั่งยืน ปัจจัย และการวิเคราะห์ 
  2.2.1 การสังเกตวิถีชีวิตของผู้นำ เพ่ือสังเกตการณ์ และการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน  
  2.2.2. การให้สมาชิกบอกเล่า หรือการให้คนในชุมชนพ้ืนที่การบริหารจัดการกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน ความเป็นมาของหมู่บ้าน เรื่องที่ชุมชน
ภาคภูมิใจ การจัดทำแผนภาพต่าง ๆ 
  2.2.3 การสำรวจพ้ืนที่ การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนอย่างยั่งยืน  ผู้วิจัยได้นั่งพูดคุยกับผู้นำชุมชน คณะกรรมการ สสมาชิก ซึ่งเป็นคนที่เคยเป็น
เจ้าของพ้ืนที่  ให้ช่วยกันเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน  อันจะทำให้ทราบถึงปัญหาของกลุ่ม ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการวิเคราะห์การบริหาร
จัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน  
 3. การสัมภาษณ์ ประกอบด้วย  
  3.1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ เพ่ือเก็บ
ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัย มีการถ่ายภาพและใช้เครื่องบันทึกเสียงช่วยในการบันทึกข้อมูล
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ภาคสนาม ประกอบด้วย ข้อมูลที่เก่ียวกับ การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนอย่างยั่งยืน ปัจจัย และการวิเคราะห์  
  3.2 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์ โดยตั้งคำถามแบบ
ปลายเปิด เป็นคำถามที่กว้าง เพ่ือให้เกิดคำตอบและคำถามที่หลากหลายในประเด็นที่ศึกษา ภายใต้
กรอบแนวคิดและตามความมุ่งหมายของการวิจัย  
  3.3 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ผู้วิจัยใช้ในการเก็บข้อมูลทั่วไป เช่น ข้อมูล
บริบทของพ้ืนที่ ความเป็นมา การดำรงชีวิต การสนับสนุนหรือการร่วมมือกัน และกระบวนการ  
  3.4 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง จะเป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ดำเนินการต่อเนื่อง
จากการเข้าไปพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ ผู้วิจัยมีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เช่น ผู้ นำชุมชน ผู้นำ
องค์กร หน่วยงาน ซึ่งการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างนี้จะช่วยให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลเบื้องต้น สามารถ
กำหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพ่ือศึกษาวิจัยข้อมูลในระดับอีกต่อไปได้ 
 4. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นวิธีการได้มาของข้อมูลในการวิจัย
เชิงคุณภาพอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งใช้ความเคลื่อนไหวของกลุ่มเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้ร่วมสนทนาแสดงความ
คิดเห็น และทัศนะของตนเองออกมาอย่างเปิดเผยและจริงใจ เป็นกระบวนการกลุ่มที่ผู้วิจัยใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รู้ ข้อมูล โดยผู้วิจัยได้กำหนดแนวทางของคำถามไว้
ล่วงหน้าเป็นหัวข้อกว้าง ๆ ตามกรอบที่จะศึกษาเป็นคำถามลักษณะปลายเปิดโดยทำเวทีให้มี
บรรยากาศเป็นกันเองมากที่สุด แต่ละคนจะนั่งล้อมวงและทำงานทีตนเองถนัดบนสื่อผืนเดียวกัน บาง
ที่ก็พูดคุยทักทายกันอย่างออกรสในขณะทำงาน ดังนั้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมวงสนทนาได้แสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึก และบรรยากาศให้เป็นกันเอง ผู้วิจัยจะโยนคำถามเข้าในวงสนทนาอยู่เป็นระยะ และจะคอย
ดูอารมณ์ของผู้ร่วมวงสนทนาควบคู่กันไปและจะไม่เป็นทางการจนเกินไปนักเพ่ือให้ผู้ร่วมสนทนาทุก
คนในกลุ่มมีความรู้สึกสบายใจที่จะร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นสนับสนุน  ซึ่งเป็น
ลักษณะของกลุ่มที่มีการตอบโต้และโต้แย้งกันได้ดีที่สุด ก่อให้เกิดการสนทนากันในลักษณะที่เปิดกว้าง 
เป็นกลุ่มที่เหมาะสมต่อการจุดประเด็น สำหรับประเด็นสำคัญที่จะนำมาสนทนา คือ การบริหาร
จัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) และข้อมูลเชิงประจักษ์ 
จากการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย การแจกแบบสอบถาม เป็นกระบวนศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ที่ได้จากการ
สรุปตามสาระสำคัญด้านเนื้อหาที่กำหนดไว้ โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ตาม
ประเด็นหัวข้อดังนี้ 
 (1) ดำเนินการศึกษาวิ เคราะห์รูปแบบ การจัดการ และแนวทางการพัฒนา
ความสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน ในลักษณะของการวิเคราะห์เชิงลึก โดยเน้นกระบวนการวิเคราะห์แบบมี
ส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการวิจัย 



 
70 

 

 (2) สรุปและนำเสนอผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนามจาก
การสัมภาษณ์ แล้วนำมาวิเคราะห์ตามประเด็นสำคัญ กล่าวคือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อ และ
การละเล่น เน้นการนำผลการวิเคราะห์มาเผยแผ่สู่สังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน คณะสงฆ์ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ  
 (3) วิเคราะห์การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
อย่างยั่งยืน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเชื่อมโยงการส่งเสริม
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสร้างเกณฑ์ปฏิบัติให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน 
 (4) นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบมีโครงสร้าง มาทำการวิเคราะห์ปัจจัย
ข้อมูลพ้ืนฐานกับระดับการปฏิบัติที่มีต่อการสร้างและการใช้ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน 
 (5) นำผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลโดยการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีที่ได้กล่าวแล้ว 
เพ่ือให้เห็นชุดความรู้ กระบวนการ และแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน เพ่ือนำไปประยุกต์ในระดับนโยบาย องค์กร ชุมชน และปัจเจกบุคคล 
 (6) สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 
3.6 การนำเสนอผลการศึกษาวิจัย  
 การนำเสนอข้อมูลจะอยู่ในลักษณะการพรรณนาความ (Descriptive Presentation) 
ประกอบภาพถ่ายและการพรรณนาความประกอบการบรรยายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชน รวมไปถึงการสร้างเกณฑ์ปฏิบัติให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของชุมชน เพื่อให้เห็นรูปแบบ กระบวนการ และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชน อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในระดับนโยบาย ชุมชน องค์กร และปัจเจกบุคคลต่อไป 
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 บทท่ี 4 

ผลการศึกษาวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง  การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
อย่างยั่งยืน  ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากเอกสาร  ตำรา  บทความ  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  การสัมภาษณ์เชิง
ลึก  การสังเกตพฤติกรรม  และนำมาวิเคราะห์ ให้เห็นถึงการบริหารจัดการการกลุ่มโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนอย่างยั่งยืน ผลการวิจัยสามารถนำเสนอในประเด็นต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 

๑) ศึกษากระบวนการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
๒) ปัญหา และอุปสรรค ระบบการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วน

ร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน 
๓) รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่าง

ยั่งยืน 
 

4.1 ศึกษากระบวนการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
 ในอดีตพื้นที่ บ้านกันทรอมใต้ , บ้านกันทรอมอุดม ตำบลกันทรอมใต้  อำเภอขุนหาญจัด
หวัดศรีสะเกษ  ประชาชนในพื้นที่ต้องประสบปัญหาภัยแล้ง และการปลูกพืชเชิงเดียว คือข้าว ทำให้
ประสบปัญหาความยากจน มีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย ทำให้ประชาชนจำเป็นต้องกู้เงินนอกระบบ  
เป็นหนี้เป็นสิ้นจำนวนมาก และปัญหาการเข้าถึงระบบสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น  ในการ
จัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดกันทรอมใต้ , วัดกันทรอมอุดม ตำบลกันทรอมใต้  อำเภอขุนหาญ  
จงัหวัดศรีสะเกษ  เพื่อช่วยเหลือ และแก้ไขความยากจน การเข้าถึงระบบสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน พระครู
โกศลศาสนวงศ์1 เจ้าอาวาสวัดกันทรอมใต้ ได้เล็งเห็นความลำบากของประชาชนในหมู่บ้าน จึงไ ด้
จัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ โดยได้รับคำปรึกษาในการก่อตั้งกลุ่ม จากพระอาจารย์สุบิน ปณีโต วัดไผ่
ล้อม จังหวัดตราด   
 ปัจจุบันกระบวนการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
วัดท่าโสม ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง  จังหวัดจันทบุรี , วัดกันทรอมใต้ , วัดกันทรอมอุดม ตำบล
กันทรอมใต้  อำเภอขุนหาญ  จัดหวัดศรีสะเกษ เป็นการจัดสวัสดิจากฐานความเชื่อ/โดยใช้อุดมการณ์  
และคุณธรรม ความเชื่อของกลุ่มคนในท้องถิ่น มีบทบาทสำคัญ  ในการจัดสวัสดิการสังคม  ตามแนว
คำสอน  แนวปฏิบัติติตามหลักธรรมทางศาสนา  มาใช้เป็นฐานรากในการในการจัดสวัสดิการโดยการ
มีส่วนร่วม  ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ โดยมีกระบวนการบริหารจัดการกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน  คือ 
 
 

 

 1สัมภาษณ์ พระครูโกศลศาสนวงศ์ , ประธานที่ปรึกษากลุ่มสัจจะวัดกันทรอมใต้ , อำเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ,  2 มิถุนายน 2563. 
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 4.1.1 ร่วมวิเคราะห์ปัญหา 
 พระสุบิน  ปณีโต วัดไผ่ล้อม  ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด เป็นพระสงฆ์        
ผู้มองเห็นความทุกข์ร้อนหรือปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชนจำนวนมาก จึงเป็นสาเหตุและ แรงจูงใจ
ที่ทำให้ท่านได้พิจารณา ทบทวนบทบาทของพระสงฆ์  ที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ ว่าควร ปรับเปลี่ยน
บทบาทของตนเองอย่างไร และมีอุบายวิธีอย่างไร  ในการที่จะนำเอาหลักพุทธธรรม ไปสู่จิตใจของ
ประชาชนผู้นับถือ เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้น แตกต่างไปจากสมัยครั้งพุทธกาล หากจะนำหลักธรรมไป
เผยแผ่โดยตรง ไม่อาศัยแรงจูงใจหรืออุบายอันแยบยลแล้ว ศาสนิกชนจำนวนมาก  ก็เริ ่มประสบ
ปัญหาด้านเศรษฐกิจรุมเร้า  รอบด้านนั้น ก็จะห่างเหินไปจากวัด ไม่สามารถเข้าร่วม กิจกรรมหรือแม้
สนพิธีต่างๆ เช่น การทำบุญทอดถวายผ้าป่าการศึกษา การทำบุญกฐิน เป็นต้น เนื่องจากฐานะการเงิน
ไม่ม่ันคง และส่วนใหญ่เป็นคนมีจิตศรัทธา แต่ขาดปัจจัยในการทำบุญหาก เป็นด้านอามิส หรือ ทำบุญ
ด้วยวัตถุสิ่งของ ก็ไม่สามารถจะมีเงินใช้จ่ายได้ตามปรารถนาของตน  อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาให้ดี
แล้ว ก็สมเหตุผลที่ว่า เมื่อชาวบ้านประสบกับปัญหาที่ หลากหลายให้ขบคิดแก้ไขเป็นเนืองนิตย์ จะมี
ประโยชน์อะไรกับการเทศน์สั่งสอน  แต่เพียงวาจาซึ่ง เป็นนามธรรมที่ฟังแล้วก็หายไป ไม่เป็นรูปธรรม
ที่จับต้องได้  หลักธรรมที่พระสงฆ์เทศน์ไปแล้วก็ดี แต่ในระดับชาวบ้านแล้วไม่สามารถช่วยให้หลุดพ้น
จากทุกข์หรือปัญหาที่เผชิญอยู่นั้นได้  ท่านจึง เริ่มแนวคิดท่ีจะประยุกต์หลักธรรม ให้เข้ากับหลักความ
เป็นจริง  โดยใช้เงินเป็นเครื่องมือ และการมี ผลประโยชน์ร่วมกันเป็นบรรทัดฐาน 
 ในอดีตพื้นที่ บ้านกันทรอมใต้ , บ้านกันทรอมอุดม ตำบลกันทรอมใต้  อำเภอขุนหาญจัด
หวัดศรีสะเกษ  ประชาชนในพื้นที่ต้องประสบปัญหาภัยแล้ง และการปลูกพืชเชิงเดียว คือข้าว ทำให้
ประสบปัญหาความยากจน มีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย ทำให้ประชาชนจำเป็นต้องกู้เงิ นนอกระบบ  
เป็นหนี้เป็นสิ้นจำนวนมาก และปัญหาการเข้าถึงระบบสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน2 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น  ในการ
จัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วัดกันทรอมใต้ , วัดกันทรอมอุดม ตำบลกันทรอมใต้  อำเภอขุนหาญ  
จัดหวัดศรีสะเกษ  เพื่อช่วยเหลือ และแก้ไขความยากจน การเข้าถึงระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐาน      
พระครูโกศลศาสนวงศ์3 เจ้าอาวาสวัดกันทรอมใต้ ได้เล็งเห็นความลำบากของประชาชนในหมู่บ้าน จึง
อยากให้มีการจัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ขึ้นโดยการเผยแพร่แนวคิดเรื่องกลุ่มสัจะสะสมทรัพย์  แก่
ผู้นำชุมชน  ประธานกลุ่มอาชีพ  หรือกลุ่มที่อยู่ ในชุมชน  จากพระอาจารย์สุบิน ปณีโต  วัดไผ่ล้อม 
จังหวัดตราด  ซึ่งเป็นกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ต้นแบบ ของประเทศไทย  สร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ผู้นำชุมชน  ประธานกลุ่มอาชีพ  หรือกลุ่มที่อยู่ในชุมชน ให้เข้าใจถึงหลักการและวัตถุประสงค์  วิธีการ
ดำเนินงานกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  ให้ผู้นำกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จมาถ่ายทอด
ประสบการณ์  และไปศึกษาดูงานจากกลุ่มท่ีมีความเข้มแข็ง 
 
  
 

 

 2 สัมภาษณ์ พระครูประทีปวีรคุณ , ประธานที่ปรึกษากลุ่มสัจจะวัดกันทรอมอุดม , อำเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ,  2 มิถุนายน 2563. 

 3สัมภาษณ์ พระครูโกศลศาสนวงศ์ , ประธานที่ปรึกษากลุ่มสัจจะวัดกันทรอมใต้ , อำเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ,  2 มิถุนายน 2563. 
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 4.1.2  ร่วมกำหนดนโยบาย 
 ปัจจุบันกระบวนการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
วัดท่าโสม4 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง  จังหวัดจันทบุรี , วัดกันทรอมใต้ , วัดกันทรอมอุดม ตำบล
กันทรอมใต้  อำเภอขุนหาญ  จัดหวัดศรีสะเกษ เป็นการจัดสวัสดิจากฐานความเชื่อ/โดยใช้อุดมการณ์  
และคุณธรรม ความเชื่อของกลุ่มคนในท้องถิ่น มีบทบาทสำคัญ  ในการกำหนดนโยบาย  โดยมี
วัตถุประสงค์ตามนี้คือ 
  1.  เพ่ือสนับสนุนให้มีการออมในชุมชน 
  2.  เพื่อให้ชุมชน จัดสวัสดิการอย่างมีส่วนร่วม 
  3.  เพ่ือสนับสนุนกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสให้เข้าถึงสวัสดิการ  ภาคประชาชนอย่างท่ัวถึง           
      โดยใช้หลักเมตตาธรรม 
  4.  เพื่อพัฒนา/ต่อยอดกองทุนสวัสดิการให้พึ่งพาตนเองได้ยังยื่น 
 โดยมีแนวปฏิบัติติตามหลักคุณธรรม  5  ประการ คือ  
  1.  มีความซื่อสัตย์ต่อกัน  และกัน   
  2.  มีความเสียสละเพ่ือส่วนร่วม   
  3.  มีความรับผิดชอบร่วมกัน   
  4.  มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน  และกัน   
  5.  มีความไว้วางใจซึ่งกัน  และกัน    
 มาใช้เป็นฐานรากในการในการจัดตั่งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์การโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยผู้นำชุมชน  ประธานกลุ่มอาชีพ  หรือกลุ่มที่อยู่ในชุมชน ที่ผ่านการอบรม  และเผยแพร่
แนวคิด  และรวบรวมผู้สนใจก่อน  หลังจากนั้นจัดให้มีการประชุม  ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือ
ชี้แจงหลักแนวคิด นโบบาย  วัตถุประสงค์ ของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  อย่างชัดเจน 
 จากการศึกษาวิจัย พบว่า ผู้นำเป็นอีกหนึ่งปัจจัย  ที่มีบทบาทสำคัญในการนำพากลุ่ม
ขับเคลื่อนตามแนวนโยบายกลุ่มที่ได้กำหนดไว้  การได้ผู้นำกลุ่ม  ซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มที่ดี  มีความซื่อสัตย์  
มีระเบียบวินัย มีความรู้ความสามารถ  มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง  นึกถึงประโยชน์ส่วน
ร่วมของกลุ่มเป็นหลัก  เป็นที่เคารพนับถือ  ทุ่มเทให้กับการทำงาน  ผู้นำของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ มี
บทบาท และเป็นส่วนสำคัญเป็นบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ เป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่ 
ประกอบด้วย  ผู้นำทางศาสนา (เจ้าอาวาส)  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน  ผู้นำเหล่านี้มีความรู้  
ความสามารถ  มีประสบการณ์ มีความหน้าเชื่อถือ  ในการสร้างแรงจูงใจ ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมปฏิบัติ
ตามด้วยความเต็มใจ 
 
 
 
 

 

 4สัมภาษณ์  พระครูวิมลโสมนันท์  , ประธานท่ีปรึกษากลุ่มสัจจะวัดท่าโสม,   อำเภอเขาสมิง   จังหวัด                     
ตราด, 9  ธันวาคม 2563.  
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 4.1.3  ร่วมวางแผน 
 กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  เป็นการบูรณาการ  การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่  มีส่วน
ร่วมทั่งในด้านการคิด  การวางแผน  การบริหารจัดการ  การลงมือปฏิบั ติ    ส่งผลต่อประสิทธิภาพ  
ในการจัดสวัสดิการชุมชนให้แก่ประขาชนในพื้นท่ี 
 กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  มีการให้ความสำคัญ กับการบริหารจัดการกลุ่ม  แบบมีส่วนร่วม 
ตั่งแต่การกำหนดเป้าหมายกลุ่ม  การวางแผน  การดำเนินการ  การตัดสินใจในกระบวนการ  ตั้งแต่
การคัดเลือกคณะกรรมการ  ที่จะเข้ามาบริหารกลุ่ม  สมาชิกมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจเลือก ผู้ที่มี
คุณสมบัติสอดคล้องกับการดำเนินงานของกลุ่ม  ในทุกๆ  ขั้นตอนในการคัดเลือกนั้น  สมาชิกสามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการของกลุ่ม  โดยมีส่วนร่วม ในการวางแผนจัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์5 คือ    
  1. ประชาชน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงหลักแนวคิด นโยบาย วัตถุประสงค์  
ของการจัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ อย่างชัดเจน   
  2.  รับสมัครสมาชิก   
  3.  เลือกคณะกรรมการบริการกลุ่ม   
  4.  ร่างระเบียบข้อตกลงกลุ่มเบื้องต้น  กำหนดวันส่งเงินสัจจะสะสมทรัพย์   
  5.  จำทำเอกสาร  ทะเบียน  บัญชีสมุดสัจจะสะสมทรัพย์ 
  6.  กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่  มีส่วนร่วมทั่งในด้านการคิด  การวางแผน  การ
บริหารจัดการ  การลงมือปฏิบัติ  ดังนี้ 
 1.ผู้นำ 
 ผู ้นำของกลุ ่มสัจจะสะสมทรัพย์ มีบทบาท และเป็นส่วนสำคัญเป็นบุคคลที่มีความรู้  
ความสามารถ เป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นท่ี ประกอบด้วย  ผู้นำทางศาสนา (เจ้าอาวาส)  กำนัน    
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน  ผู้นำเหล่านี้มีความรู้  ความสามารถ  มีประสบการณ์ มีความหน้าเชื่อถือ  ใน
การสร้างแรงจูงใจ ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ โดยสัมภาษณ์ประชาชนผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องดังนี้ 
 ผู้นำที่เป็นบุคคลสำคัญ โดยการทำงานเป็นทีม ต้องอาศัยผู้ที่มีความสามารถในการนำทีม 
คือเป็นผู้ที่มีความเสียสละ ได้รับความเคารพนับถือ มีคุณธรรม เป็นที่ยอมรับจากสมาชิกกลุ่ม และคน
ในพ้ืนที6่  
 ผู้นำที่มีบทบาทหลักของกลุ่ม คือ ประธานกลุ่มต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความเฉลียวฉลาด 

 

 5สัมภาษณ์  นางสาวจิราภรณ์  อภิบาลศรี  , ประธานกรรมการกลุ่มสัจจะวัดท่าโสม, อำเภอเขาสมิง 
จังหวัดตราด 9 ธันวาคม 2563.  

  6สัมภาษณ์ นางวลัย  เลิศศรี , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมอุดม, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ, 2 
มิถุนายน 2563. 
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เห็นความจริงที่เกิดขึ้นในชุมชน ทำงานร่วมกันกับที่ปรึกษากลุ่มได้เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ทำงานเพ่ือส่วนรวม นึกถึงประโยชน์ส่วนร่วมเป็นหลัก7 
 ผู้นำชุมชนมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ โดยการเข้ามาช่วยเหลือในการระดมทุน การ
ตรวจสอบการดำเนินการ โดยตำแหน่งสามารถทำได้อย่างเต็มกำลัง8 
 จากการศึกษาวิจัย พบว่า ผู้นำเป็นอีกหนึ่งปัจจัย  ที่มีบทบาทสำคัญในการนำพากลุ่ม
ขับเคลื่อนตามแนวนโยบายกลุ่มที่ได้กำหนดไว้  การได้ผู้นำกลุ่ม  ซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มที่ดี  มีความซื่อสัตย์  
มีระเบียบวินัย มีความรู้ความสามารถ  มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง  นึกถึงประโยชน์ส่วน
ร่วมของกลุ่มเป็นหลัก  เป็นที่เคารพนับถือ  ทุ่มเทให้กับการทำงาน  เป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นพ่อ และ
เป็นผู้นำกลุ่มได้ในเวลาเดียวกัน  มีความเสียสละ มีสติปัญญา มีความประสบการณ์   ความเชี่ยวชาญ
ในการแก้ไขปัญหา 
  
 2.การบริหารจัดการ   
 การดำเนินงานของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน   เป็นรูปแบบ
การออมทรัพย์ที่ครอบคลุม ในการจัดสวัสดิการสร้างหลักประกันให้แก่สมาชิกตั้งแต่เกิดจนตาย เพ่ือ
แก้ปัญหาความยากจนของชุมชนโดยการใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน  และแก้ปัญหาต่างๆ 
ของชุมชน  คือมีระบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ทั้งในด้านการวางแผน  การกำหนดนโยบาย  
การตัดสินใจ  การดำเนินการในการจัดสวัสดิการ ซึ่งสิ ่งเหล่านี้ส่งผลต่อความสำเร็จ  ในการจัด
สวัสดิการชุมชนของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยสัมภาษณ์ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้ 
 กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เป็นการบูรณาการความรู้  ประสบการณ์  ความคิด  โดยพื้นฐาน
ทางสังคมท้องถิ่น  วัฒนธรรม  คุณธรรม  ความซื่อสัตย์  โดยการนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานของ
กลุ่มซึ่งทำให้กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ มีการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ9 
 กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  เป็นองค์กรในระดับชุมชน  จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
ของคนในท้องถิ่น  ที่ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการจากทางภาครัฐได้  โดยมีการวางแผนการดำเนินงาน     
ไว้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน  มีผู้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน  โดยมีการออม  จัดส่งเงินออม และกู้เงิน 
เดือนละครั้ง  โดยถือเอาวันส่งเงินออม และกู้เงิน  เป็นวันประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสาร ของ
สมาชิกในกลุ่ม  และนำมาปรับใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น10 
 การบริหารจัดการเงินที่สมาชิกนำมาฝากกับทางกลุ่ม แบ่งออกเป็น  2  ส่วน คือ  เงินออม 

 

  7สัมภาษณ์ นางสาวกัญญารัตน์  สายสังข์  , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดท่าโสม, อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด, 
9 ธันวาคม 2563. 

  8สัมภาษณ์ นางมาริษา เมฆคลี , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมอุดม, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ, 
2 มิถุนายน 2563. 

 9สัมภาษณ์ นางทิพา  เลิศศรี , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมใต้, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ,  2 
มิถุนายน 2563. 

 10 สัมภาษณ์ นางเทือง  สุพงษ ์, สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมใต้, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ,  2 
มิถุนายน 2563. 
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และอีกส่วนหนึ่งแบ่งออกเป็นเงินสวัสดิการ โดยมีสวัสดิการที่ทางกลุ่มจัดทำขึ้น  โดยการกำหนด
กฎเกณฑ์ในแต่ละเรื่อง ทางกลุ่มได้จัดให้มีการประชาคม  โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกท่ีได้รับ11 
 กระบวนการการจัดทำบัญชี เป็นการจัดทำในรูปแบบสมุดบัญชี โดยใช้การเขียนเปน็หลัก 
และจัดเก็บข้อมูลบ้างส่วนในคอมพิวเตอร์  เพื่อให้ง่าย  และสะดวกในการทำงานของคณะกรรมการ         
และง่ายในการตรวจสอบเพราะมีการสรุปบัญชี ทุกเดือนหลังจากสมาชิกนำเงินออมมาส่งในทุกเดือน12 
 การบริหารจัดการดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมของสมาชิก  คณะกรรมการของกลุ่มจะนำเงินใน
ส่วนนี้มาจัดสรรเป็นเงินปั่นผลให้แก่สมาชิก  1 ปี  ต่อ  1 ครั้ง  และส่วนหนึ่งนำดอกเบี้ยมาไว้ เพ่ือ
นำมาใช้ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับสวัสดิการอื่น ๆ ต่อไป13    
 จากการศึกษาวิจัย พบว่า กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  เป็นองค์กรชุมชนหนึ่งที่มีการวางแผน 
จากการมีส่วนร่วม  กำหนดเป้าหมาย  ทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มไว้อย่างชัดเจน  มีการบริหาร
จัดการความรู้  และโดยใช้ประสบการณ์ของผู้นำ  คณะกรรมการ  และสมาชิกในกลุ่ม  เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันนำไปสู่การบริหารจัดการที่เป็นระบบ  ทำให้มีรูปแบบการออม  และการ จัด
สวัสดิการ  ที่มีประสิทธิภาพ  ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงระบบสวัสดิการชุมชน  ที่ทางกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ได้จัดให้ได้อย่างทั่วถึง  และตรงต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  
    
 4.1.4 ร่วมตัดสินใจ 
 การดำเนินงานของกลุ ่มสัจจะสะสมทรัพย์  เป็นการบูรณาการ การมีส่วนรวมของ
ประชาชนในพื้นที่ ในการตัดสินใจ ในการจัดสวัสดิการด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่  ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการจัดสวัสดิ ์การด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชนในพื้นที ่โดยรวม  ดังคำสัมภาษณ์
ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี ้
 กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม ในกระบวนดำเนินงานกลุ่ม การ
คัดเลือกคณะกรรมการที่เข้ามาบริหารงานแทนประชาชนในพื้นที่ สมาชิกมีส่วนร่วมในการเลือก  ผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงานของกลุ่ม โดยในทุกๆ  ขั้นตอนสมาชิกสามารถเข้ามา
มีส่วนร่วมในการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการของกลุ่ม14 
 คณะกรรมการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  มีการเปิดโอกาส  ให้สมาชิกมีส่วนร่วมใน
กระบวนการ การตัดสินใจ  เกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นใน

 

 11สัมภาษณ์ นางมาริษา เมฆคลี , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมอุดม, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ, 
2 มิถุนายน 2563. 

 12สัมภาษณ์ นางจุฑาทิพย์ อุปเวช  , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดท่าโสม, อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด, 9 
ธันวาคม 2563. 

 13สัมภาษณ์ นางสาวศลิษา  กลางประพันธ์  , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดท่าโสม, อำเภอเขาสมิง จังหวัด
ตราด, 9 ธันวาคม 2563. 

 14สัมภาษณ์ นายนิคม  มนตรีวงศ์ , รองประธานกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมอุดม, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรี
สะเกษ, 2 มิถุนายน 2563. 
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ส่วนที่อยากให้กลุ่มเข้ามาช่วยดูแล ค่ารักษา รวมถึงการตัดสินใจพิจารณาการกู้ยืม  พร้อมร่วมให้
คำแนะนำให้แก่สมาชิก  เพื่อสมาชิกสามารถนำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด15 
 กฎระเบียบ กติกา  ของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ มาจากการประชาพิจารณ์ ของกลุ่ม  โดย
มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น  ยกมือรับรองว่ากฎระเบียบนั้นเป็นที่ยอมรับในกลุ่ม ให้สมาชิกทุก
ท่านเป็นผู้ร่วมตัดสินใจ16 
 กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม ในการจัดสรรงบประมาณ  ทั้งจาก
เงินออม   ดอกเบี้ยเงินกู้-ยืม  ของสมาชิก  ทางกลุ่มให้สมาชินในกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสรร
งบประมาณในกิจกรรม  โครงการต่างๆ  กำหนดให้สมาชิกเป็นศูนย์กลางในการคิด  การตัดสินใจ  ใน
การจัดสรรงบประมาณ  สำหรับกิจกรรมต่างๆ  ส่งผลให้สมาชิกเกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของ
กลุ่ม  และร่วมมือกันนำกลุ่มไปสู่ความสำเร็จ17 
 ในแต่ละปีทางกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  มีการปรับกฎระเบียบ  กติกาของกลุ่ม โดยการ
ตัดสินใจของสมาชิกกลุ่ม เป็นประจำทุกปี เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกกลุ่ม18 
 บางครั้งกลุ่มจำเป็นต้องปรับลดดอกเบี้ยการกู้  ตามสถานการณ์  ที่เกิดขึ้น  จากปัญหาภัย
แล้ง  น้ำท่วม  หรือเกิดโรคระบาด  โดยการจัดประชุม  หรือเปิดทำการให้สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ ร่วมกันโดยการลงมติความเห็นชอบ 
 จากการศึกษาวิจัย พบว่า กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ
สมาชิก ในการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ เปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งในการวางแผน  
การตัดสินใจ ในการดำเนินการร่วมกัน ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้การ
ดำเนินงานของกลุ่ม มีความราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ 
 
 4.1.5  ร่วมประเมินผล 
 การติดตามผลประเมินผล  เป็นกิจหนึ่งที่ทำให้กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ สามารถขับเคลื่อน
ได้อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้กลุ่มสามารถดำเนินงานต่อไปได้  ทางกลุ่มจึงต้องปรับตัวเปิดโอกาสให้สมาชิก
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานติดตามผลประเมินผลร่วมกัน  ภายในกลุ่มอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้
สามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆ  บรรลุเป้าหมายของกลุ่มมากยิ่งขึ้น ดังคำสัมภาษณ์ของประชาชน  และผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

 

 15สัมภาษณ์ นางปรานอม  นิยมการ  , รองประธานกรรมการกลุ่มสัจจะวัดท่าโสม, อำเภอเขาสมิง 
จังหวัดตราด, 9 ธันวาคม 2563. 

  16สัมภาษณ์ นายอำนาจ  พุทธบุรี  , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดท่าโสม, อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด, 9 
ธันวาคม 2563. 

  17สัมภาษณ์ นางวนิชยา  ทวีคูณ  , เหรัญญิกกลุ่มสัจจะวัดท่าโสม, อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด, 9 
ธันวาคม 2563.  

 18สัมภาษณ์ นางปรานอม  นิยมการ  , รองประธานกรรมการกลุ่มสัจจะวัดท่าโสม , อำเภอเขาสมิง 
จังหวัดตราด, 9 ธันวาคม 2563. 
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 ทางกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  มีการจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินผลการดำเนินงานกลุ่ม
ในภาพรวมปรับให้มีการประเมินการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน  โดยให้ผู้นำชุมชน  ผู้ใหญ่บ้าน  
กำนัน  และสมาชิกกลุ่มร่วมประเมิน  ตรวจสอบผลการปฏิบัติติงานร่วมกัน  และเปิดโอกาสให้สมาชิก
แสดงความคิดเห็น  หากเกิดความสงสัยในการปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอน19 
 กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  มีการเตรียมความพร้อมด้านการจัดสวัสดิการชุมชน  โดยจัดให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยจะทำการส่งแบบประเมินให้กับทางกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ ส่งผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี  เพื่อให้เห็นภาพรวมในการปฏิบัติงานของกลุ่ม20 
 กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบติตามผล ในส่วนบุคคล การ
บริหารจัดการ  วัสดุ  อุปกรณ์  งบประมาณ กำหนดให้ผู้นำชุมชน  ผู้ใหญ่บ้าน  กรรมการหมู่บ้าน  
และสมาชิกกลุ่ม  เข้ามาตรวจสอบในการบริหารจัดการของกลุ่มในแต่ละส่วน  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้
ประชาชนในพื้นท่ีมีความม่ันใจในการบริหารจัดการ21 
 การจัดสวัสดิ์การของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  ให้ความสำคัญเรื่องการติดตามประเมินผล  
ตรวจสอบทั้งในส่วนงบประมาณ  กำลังคน  การจัดสวัสดิการ  วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น  เปิดให้สมาชิก
เข้ามามีส่วนร่วมให้การติดตาม  ตรวจสอบผลการดำเนินงานในทุกๆ  ขั้นตอน22 
 ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า สังคมไทยมีวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน  แบบช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน  มีพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางของชุมชน  และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่พึงพาในการแก้ปัญหา  
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  ตั้งอยู่บนพิ้นฐานของความเกื้อกูล  เคารพซึ่งกัน  และกัน  ระหว่างคนกับคน  
เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป  บทบาทการมีส่วนร่วมชุมชน  ก็ลดลง  การจัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ มี
การดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  โดยมีกระบวนการการมีส่วนร่วม  คือ เปิดโอกาสให้
สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วม  ทั้งในการวางแผน  กำหนดทิศทางในการดำเนินงาน  การตัดสินใจ  ลงมือ
ปฏิบัติการติดตามผลประเมินผล  การดำเนินการร่วมกัน  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ที่
เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม  และสมาชิกกลุ่ม  ซึ่งสิ ่งเหล่านี้  ทำให้สมาชิกรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการ
ดำเนินการ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  เป็นกลุ่มสวัสดิการแบบพึ่งพาตนเองที่ชุมชนร่วมคิด  ร่วมกัน
วางแผน  ร่วมกันบริหารจัดการ  และร่วมรับผลประโยชน์  เป็นกองทุนที่ชุมชนมีส่วนร่วม  เพ่ือให้เป็น
กองทุนที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน 

 
 

 

 19สัมภาษณ์ นางกัญจิรา พิลาดี , กรรมการกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมอุดม, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะ
เกษ, 2 มิถุนายน 2563. 
 20สัมภาษณ์ นางมาลัย สรวมชีพ  , กรรมการ/ผู้ตรวจสอบกลุ่มสัจจะวัดท่าโสม, อำเภอเขาสมิง จังหวัด
ตราด, 9 ธันวาคม 2563. 

  21สัมภาษณ์ นางปรานอม  นิยมการ  , รองประธานกรรมการกลุ่มสัจจะวัดท่าโสม , อำเภอเขาสมิง 
จังหวัดตราด, 9 ธันวาคม 2563. 
  22สัมภาษณ์ นางธีราภรณ์  คำพินิจ , เลขานุการกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมอุดม, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรี

สะเกษ, 2 มิถุนายน 2563. 
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 4.2 ผลการศึกษา ปัญหา และอุปสรรค ระบบการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน 
 ในการศึกษาปัญหา และอุปสรรค ระบบการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน พบว่า ปัญหา และอุปสรรค ระบบการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน  ดังคำสัมภาษณ์ของประชาชน  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง   
2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดตราด  ดังนี้   โดยแยกประเด็นออกมาได้ดังนี้ คือ  
 1. การร่วมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
 2. การบริหารการเงิน 
 3. การจัดการสวัสดิการ 
 จากการศึกษาวิจัย พบว่า ทั้ง 3  กลุ่ม กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดกันทรอมใต้ และกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ วัดท่าโสม ได้มี  รูปแบบระบบการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน ดังนี้ 
 
 4.2.1 การร่วมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
 การดำเนินการร่วมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เกิดจากการร่วมตัวของประชาชนในพื้นที่  มี
ความต้องการแก้ไขปัญหาความยากจน  และปัญหาการเข้าถึงระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐาน   จัดตั้งขึ้น
จากอุดมการณ์  ทัศนคติ  ความสนใจ  ความต้องการร่วมกันของประชาชนในพื้นที่  เกิดเป็นพลังใน
การขับเคลื่อน  ทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถแก้ไขปัญหา ความยากจน  และการเข้าถึงระบบ
สวัสดิการพื้นฐาน  เป็นการทำงานร่วมกันของคนในชุมชน  มีโครงสร้างกลุ่ม  กฎระเบียบ  กติกาของ
กลุ่ม  มีแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม  เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในหน้าที่  และเพื่อใ ห้
กระบวนการในการรวมกลุ่ม  มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังคำสัมภาษณ์ของประชาชน  และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
 โดยให้เหตุผลว่า  เพราะอะไรคนในชุมชนต้องมารวมตัวกัน  แก้ปัญญาในชุมชนของตนเอง  
ปัญหาครอบครัว  ปัญหาในสังคม  ปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้น  ช่วยกันระดมความคิด  ว่าถูกเอารัดเอา
เปรียบอย่างไร  หรือเสียเปรียบอย่างไร  ถ้าไม่รวมตัวกัน  อนาคตของชุมชนจะเป็นอย่างไร  เพราะคน
จน  ขาดความรู้ความเข้าใจในการนำเนินชีวิต  ย่อมเสียเปรียบอยู่เสมอ  เพราะความเหลื่อมล้ำทาง
สังคมปัจจุบัน  เอาเงินไปฝากธนาคาร ได้ดอกเบี้ย  น้อยกว่า  แต่กลับกันหากกู้เงินจากธนาคารกลับ
เสียดอกบี้ยสูงขึ้นเป็นเท่าตัว  ถ้าชาวบ้านต่างคนต่างอยู่  ทรัพย์สินที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ดินทำกิน บ้าน
รถ  อาจจะถูกยึดหมด เพราะประชาชนส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการของรัฐ   การรุกคืบเข้ามาของ
คนต่างถ่ิน  หรือนายทุนก็มีส่วนสำคัญ  ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น  จากเคย
เป็นเจ้าของที่  ต้องมาเป็นลูกจ้าง23 

 

  23สัมภาษณ์ นายธงศักดิ์  เพชรรัตน์ , ประธานกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมใต้, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะ
เกษ, 2 มิถุนายน 2563. 
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 เมื่อประชาชน  หมู่บ้านเป็นอยู่ด้วยความลำบาก วัดก็ลำบาก เนื่องจาก คนส่วนใหญ่ที่มา
ทำบุญก็คือประชาชนในหมู่บ้านเป็นหลัก  ถ้าประชาชนในพื้นที ่ลำบาก  ต่อไปชุมชน วัด บ้าน  
โรงเรียน  จะอยู่อย่างไร24 
 มีการดำเนินการแผ่แพร่ความคิดในการจัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ให้แก ่ชุมชนต่างๆโดย
ได้เข้าไปตามวัดของชุมชนเหล่านั้นในวันพระหรือวันที่ชาวบ้านในชุมชนนั้นมาทำบุญร่วมกันที่วัดเป็น
จำนวนมากแล้วขออนุญาตเจ้าอาวาสเพื่อบรรยายให้ชาวบ้านฟังในระหว่ างที่สอดแทรกหลักธรรม
ต่างๆในพระพุทธศาสนาเข้าไปด้วยการใช้วัดเป็นฐานดำเนินกิจกรรมเช่นนี้ได้ ช่วยฟ้ืนฟูหรือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนให้มีความแน่นแฟ้นขึ้นมาเป็นอย่างมากเพราทำให้วัดได้มีโอกาส
เกื้อกูลตอบแทนแก่ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นนอกเหนือจากเดิมที่เคยให้ ธรรมต่างๆในการ
ดำเนินชีวิต25    
 พระสงฆ์จึงเป็นส่วนสำคัญ  และยังได้ช่วยเป็นพ่ีเลี้ยงแก่กลุ่มในหลายด้านเช่นการทำบัญชี
การเขียนใบสัญญาขณะเดียวกัน  ยังเกิดจากความศรัทธาของตัวบุคคล และความเชื่อว่าถ้าทำผิดในวัด
ประกอบกัน ชาวบ้านทำกิจกรรมร่วมกันประจำอยู่เสมอคนในชุมชนเลยให้ความ เคารพยำเกรงต่อ
สถานที่มีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการทำงานของกลุ่มว่าจะไม่มีการทุจริต26  
 กรรมการกลุ่มที ่ปฏิบัติหน้าที ่ก็จะไม่กล้าทำการทุจริตนอกจากนี้การทีวัดเป็นพื ้นที่  
สาธารณะของชุมชนซึ่งเปิดกว้างให้ผู้คนสามารถเข้าออกได้ตลอดเวลาทำให้กิจกรรมกลุ่มสัจจะทรัพย์ที่
กระทำขึ้นในวัดเป็นกิจกรรมที่เปิดกว้างต่อการตรวจสอบด้วยสมาชิกจะสามารถมองเห็น กระบวนการ
ได้ตลอดเวลา27 
 กลุ่มประชาชนที่มาทำบุญที่วัดจะเป็นกลุ่มที่ได้รับข้อมูลที่ถ่ายทอดจากพระครูโกศลศาสน
วงศ์เป็น กลุ่มในชุมชนกลุ่มนี้เป็นที่เคารพยกย่องในชุมชนว่ามีศีลธรรมเพราะเข้าวัดทำบุญอยู่ เสมอ  
กลุ่มคน กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เริ่มทำกิจกรรมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เป็นกลุ่มแรกจึงได้รับการเชื่ อถือ จาก
สมาชิก อ่ืนๆ ในชุมชนและเมื่อสมาชิกชุดที่เริ่มก่อตั้งนี้ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรม
ให้เพ่ือน บ้านเห็นถึงคุณประโยชน์ที่รับจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มก็จะทำให้คนในชุมชนมีโอกาส
เข้าร่วม  ได้มากขึ้น28   

 

  24สัมภาษณ์ นายคาน  มนต์ตรีวงษ์, อดีตผู้ใหญ่บ้านกันทรอมใต้, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ,  2 
มิถุนายน 2563. 

 25สัมภาษณ์ พระครูวิมลโสมนันท์  , ประธานท่ีปรึกษากลุ่มสจัจะวัดทา่โสม, อำเภอเขาสมิง จังหวัด
ตราด, 9 ธันวาคม 2563.  

  26 สัมภาษณ์ นายติ๋บ  สุพงษ์ , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมอุดม, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ, 2 
มิถุนายน 2563. 
 

  27สัมภาษณ์ นางบรรยงค์  สรวมชีพ  , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดท่าโสม, อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด, 9 
ธันวาคม 2563. 
  28สัมภาษณ์ นางสนาค สุพงษ์  , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมใต้, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ,  2 
มิถนุายน 2563.  
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 กลุ่มประชาชนที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งกลุ่มนั้นจะทีส่วนนึ่งได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกในเป็น 
กรรมการของกลุ่มจะพบว่าในปีต่อๆมาเมื่อหมดวาระลงกรรมการส่วนใหญ่ก็จะได้รับการเลือกตั้ งเข้า
มาให้เป็นกรรมการต่ออีกเสมออันเป็นกระบวนการที่ตอกย้ำให้เห็นถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจของคนใน
ชุมชนที่มีต่อกรรมการเหล่านั้นให้ทำหน้าที่ผู้นำของคนหรือทำหน้าที่แทนตนเองเป็นผู้นำที่ เกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติอันเกิดจากกระบวนการของกลุ่มเป็นกลไกลในการคัดเลือกเวลาตั้งกรรมการขึ้นมาแล้วเข า  
จะพยายามเลือกคนที่ดีที่สุด มือสะอาดใจบริสุทธิ์เข้ามาบริหารการเงินในขณะเดียวกันด้วยเนื้องานที่
ขยายตัวเพิ่มข้ึนในแต่ละปีก็ได้ทำให้มีการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นพ่ีเลี้ยงให้ทุกกลุ่มปี29  
 กลุ่มตั้งใหม่จะต้องไปเป็นมีพี่เลี้ยงในช่วงแรกๆนับเป็นภารกิจที่ค่อนข้างหนักสำหรับคน 
คนเดียว จึงได้พยายามถ่ายทอดความคิดในการจัดตั้งกลุ่มนี้ไปสู่ชุมชน  โดยการนำคณะกรรมการออก
ศึกษาดูงาน จากกลุ่มที่ดำเนินการมาก่อน  และประสบความสำเร็จ เพ่ือให้ทำหน้าที่เผยแพร่กิจกรรมนี้
สู ่ชุมชนให้ได้มากขึ้นการขยายเครือข่ายพระภิกษุหลายรูปเข้ามารับหน้า ที่นี ้ในหลายจังหวัดเช่น
จันทบุรีเชียงรายระยองฯลฯในขณะเดียว ที่วัดกันทรอมใต้ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีพระครูโกศลศาสน
วงศ์ เป็นพี่เลี้ยงกลุ่มได้เป็นอย่างดี และเป็นหลักให้แก่การดำเนินกิจกรรมของแต่ละกลุ่มได้30 
 
 4.2.2 การบริหารการเงิน 
 กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  ต่างจากกลุ่มอ่ืนที่มีการดำเนินการคือ ใช้เงินอย่างเดียว   แต่กลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์  ต่างจากกลุ่มอื่นคือ  การใช้ธรรมะนำเงิน  โดยชี้ให้เห็นว่า การออมนั้น  ถือเป็นการ
ทำบุญอย่างหนึ่ง  คือ  สามารถนำเงินออมนั้น มาช่วยสมาชิกในกลุ่ม ที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก  มีหนี้สิน
นอกระบบเสียดอกเบี้ยแพง  บ้านกำลังจะถูกยึด  เจ็บไขได้ป่วย  เรื่องการศึกษา  หรือนำเงินไลงทุน ก็
เป็นการสงเคราะห์เค้า ถือว่าได้บุญเช่นกัน  
 วันแรกที่เริ่มก่อตั้งกลุ่มแต่ละกลุ่มนั้นหลังจาก ได้บรรยายเชิญชวนให้ชาวบ้านเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์แล้วจะแนะนำให้ชาวบ้าน เริ่มต้นด้วยการออมเงินอย่างต่ำเดือนละ  
10 บาทเพื่อให้ชาวบ้านยอมที่จะทดลองออมร่วมกันโดยมี กรรมการ  ส่วนหนึ่งทำ หน้าที่รับเงินออม
ของสมาชิก พร้อมกันนั้นก็มีกรรมการอีกส่วนหนึ่งทำหน้าที่ลงชื่อเพื่อกู้เงินเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ
ออมแล้วก็จะสามารถเปิดให้กู้ได้ทันที่ทำให้ชาวบ้าน สามารถมองเห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการ  เข้า

 

  29สัมภาษณ์ นางสนาค สุพงษ์  , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมใต้, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ,  2 
มิถุนายน 2563.  

 30 สัมภาษณ์ นางทองแดง  มนตรีวงษ์ , รองประธานกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมใต้, อำเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรีสะเกษ,  2 มิถุนายน 2563. 
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ร่วมกิจกรรมเพราะในการทำกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์  ต่างจากกลุ่มอ่ืนไม่สามารถกู้ได้ทันทีต้องนำเงิน
ออมนั้นไปฝากธนาคารเสียก่อนทำให้เกิดปญัหาความยากในการฝาก และถอนเงิน31  
 ความเชื่อมั่นของกรรมการเกิดขึ้นได้จากการให้สมาชิกได้มีการลงมือทำจริงคือออมและกู้
ได้ใน วันที่เริ่มก่อตั้งกลุ่มเช่นนี้ทำให้ชาวบ้านมองเห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่าง
ชัดเจนไม่ต้องรอเหมือนเมื่อก่อนซึ่งจะเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รับประโยชน์จากการออมนั้นขณะเดียวกัน
กรรมการที่ทำงานก็รู้สึกสบายใจเพราะไม่ต้องเก็บเงินไว้กับตัวเองอันจะนำไปสู่ข้อครหาต่างๆนานาได้ 
การทีด่ำเนินกิจกรรมของกลุ่มให้เสร็จได้ภายในวันเดียวก็ทำให้เกิดความประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลงไป
ได้มากกรรมการทำงานได้เดือนละ 1 วันไม่ต้องรับภาระมากนักนอกจากนี้ยังทำให้ง่ายต่อการจดจำ 
ของสมาชิกด้วยไม่ทำให้สมาชิกหลงวันหรือมาผิดวัน32 
 สมาชิกจะต้องนำเงินออกหรือกู้เงินมาส่งให้กลุ่มตามวันละเวลาที่กำหนดเอาไว้มิฉะนั้นจะ
ถูกปรับตามอัตราที่แต่ละกลุ่มได้กำหนดเอาไว้การกำหนดให้สมาชิกมาพบปะกันทุกเดือนยังมีส่วนใน
การมีส่วนร่วมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น เพราะได้มีการแลกเปลี่ยนสารทุกข์สุขดิบซึ่งกันและกันร่วม
มองสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นใน ชุมชนซึ่งอาจะนำไปสู่การร่วมมือแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันได้33 
 ในการบริหารเงินนั้น กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  มีความคิดมาจากการออมจากเงินของ
ตัวเองก่อน  จากจำนวนน้อย  และมีการกำหนดการรับสมาชิก กลุ่มไว้  1  ปี ต่อหนึ่งครั้ง  ซึ่งผู้ที่สมัคร
เป็นสมาชิกต้องเป็นประชาชนในท้องถิ่น   และหยุดรับเมื่อเห็นว่าเงินเยอะเกินไป เพราะ  กลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์ มีหลักว่า ต้องไม่คิดใหญ่  ทำใหญ่  เพราะจะไปไม่รอด  จัดการไม่ได้  ได้ก็มีเป้าหมายที่
ผิดพลาด  เพราะใช้เงินเป็นตัวตั้ง  ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่สามารถใช้  กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  เพ่ือ
แก้ปัญหาสังคมที่อ่อนแอได้  ไม่สามารถฟ้ืนฟูจิตใจคนได้  เพราะปัญหาที่แท้จริงของชุมชน  คือปัญหา
ทางด้านความคิด  ปัญหาการร่วมตัวกัน  ปัญหาความไม่สามัคคีกัน  ต้องเริ่มแต่น้อยถึงจะรอด34 
  
 
 

 

 31สัมภาษณ์ นางกรรณิการ  ศิริเทศ , เหรัญญิกกลุม่สัจจะวัดกันทรอมอุดม, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรี
สะเกษ, 2 มิถุนายน 2563. 
  32สัมภาษณ์ นางสุภาพร  อระไง , เหรัญญิกกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมใต้, อำเภอขุนหาญ, จังหวัดศรีสะ
เกษ,  2 มิถุนายน 2563. 
 

 33สัมภาษณ์ นางสายพิน  มนตรีวงษ์ , เลขานุการกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมใต้, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรี
สะเกษ,  2 มิถุนายน 2563. 

 34 สัมภาษณ์ นางสาวจีรวรรณ  ทวีคูณ  , กรรมการกลุ่มสัจจะวัดท่าโสม, อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด, 9 
ธันวาคม 2563. 
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 4.2.3 การจัดการสวัสดิการ 
 การจัดระบบสวัสดิการนี้ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ อยู่ได้ เพราะ
กองทุนสวัสดิการนี้จะเป็นแรงจูงใจให้สมาชิกไม่ลาออกจากกลุ่ม เพราะถ้าลาออก ไม่ได้รับการแบ่งเงิน
สวัสดิการให้ เพราะเป็นเงินกองกลางของกลุ่ม โดยพบว่าสามาชิกกลับมีผูกพันต่อกลุ่มมากขึ้น เพราะ
ต้องพึ่งพาต่อกลุ่มในขณะเดียวกันก็พยายามช่วยกันทำให้เงิน นี้โตมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้กองทุนนี้
สามารถดูแลสมาชิกให้ได้มากที่สุด กลุ่มจึงมีความเข้มแขง็มากขึ้น ตลอดเวลา 
 ในบางกลุ่มได้พยายามเร่งสร้างให้เงินกองทุนสวัสดีการนี้เติบโตรวดเร็วมากขึ้นโดยการนำ
เงินกองทุนสวัสดิการนี้ไปปล่อยให้สมาชิกกูในอัตราดอกเบี้ยที่เท่ากันกับดอกเบี้ยเงินกู้กออมแต่เมื่อมี
ดอกเบี้ยกลับมาก็จะนำเข้าสมทบกับกองทุนสวัสดิการทั้งหมดไม่ได้นำไปปันผลแก่สมาชิกทำให้
เงินกองทุนสวัสดิการนี้สามารถเติบโตได้เร็วขึ้นในขณะเดียวกันกองทุนสวัสดิการกลไกที่สำคัญในการ
ให้คนส่วนใหญ่ของชุมชนได้ควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชนด้วยเช่นสมาชิกกลุ ่มได้สิทธ ิ ์ค่า
รักษาพยาบาลนอนโรงพยาบาลได้คืนละ 500 บาท แต่ถ้าคุณเสพสิ่งเสพติด  ดื่มเหล้าเมาสุรา  เล่น
การพนันกอ็าจจะไม่ได้รับสิทธิ์เป็นต้น  ตามท่ีกลุ่มจะตกลงในที่ประชุม35 
 การดำเนินการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ จึงมีแก่นแท้ คือการสร้างคุณธรรมและสวัสดิการ 
กลุ่มให้แก่กลุ่มคนทั้งในชนบทและในเมืองด้วยการใช้ 
 การผูกเชื่องโยงบุญใจและเงินออมเข้าด้วยกันกับสัจจะ  และการมีส่วนร่วมของประชาชน   
ชี้ให้สมาชิกของกลุ่มเห็นว่าการที่คนในชุมชนได้นำเงินมารวมกัน และให้คนอื่นที่กำลังเดือดร้อนกู้เอา
ไปใช้ก่อนเป็นการช่วยให้คนเหล่านั้นได้โอกาสในการลืมตา ขึ้นมาอีกครั้งนับเป็นการทำบุญหรือการ
สงเคราะห์ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการปล่อยให้กู้นี้ แก่สมาชิกที่กำลังได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดด้วย
การจัดลำดับที่สองคือคนที่ ดอกเบี้ยเงินกู้นี้จะให้กู้แก่สมาชิกที่กำลังได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดด้วย
การจัดการ เร่งด่วนไว้ 3 กรณี  คือ 
 1.  ผู้ที่ได้รับเงินกู้ในลำดับแรกคือผู้ป่วย 
 2.  ผู้ที่ได้รับเงินกู้ในลำดับสองผู้ที่แบกรับดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบที่ดอกเบี้ยสูง 
 3.  ผู้ที่ได้รับเงินกู้ในลำดับสามคือกู้เรื่องการศึกษาเงิน 
 เงินที ่เหลือจากนี ้จะให้กู ้แก่สมาชิกแก่สมาชิก ทั ่วไปเป็นการฝึกให้สมาชิกมีความ
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่แก่เพื่อนร่วมชุมชนเกื้อกูลซึ่งกัน และกันในขณะเดียวกันการกำหนดวันละช่วงเวลาที่
กลุ ่มจะดำเนินกิจกรรมไว้อย่างชัดเจนเหมือนๆกันทุกเดือน ก็เป็นการฝึกฝนให้สมาชิกมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่ม 

 

  35 สัมภาษณ์ นายโกศล  มนตรีวงษ์, กรรมการกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมใต้, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะ
เกษ,  2 มิถุนายน 2563. 
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 ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า ปัญหา และอุปสรรค ระบบการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน  เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นจากในวัด ซึ่งสามารถดึง
ประชาชนให้เข้ามาร่วมบุญในวัด  มาทำงานเพ่ือชุมชน อันเป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวัดและ
ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชน นำไปสู่กิจกรรมการสร้างสรรค์ชุมชน  เป็นการสร้างรูปแบบการมีส่วน
ร่วมของคนหมู่มากโดยเฉพาะคนในชุมชน ที่จะต้องมีผลประโยชน์ร่วมกัน ผ่านกิจกรรมกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์  ซึ่งแม้ว่าจะเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชน แต่ก็มีปัญหาและมีข้อจำกัดหลายประการได้แก่ ผู้นำ
แบบพระสงฆ์ ซึ่งปัจจุบันมีพระสงฆ์รูปเดียวที่เป็นผู้นำกลุ่มทุกกลุ่มในจังหวัดตราด ทำหน้าที่เป็นผู้
ก่อตั้งกลุ่มในระยะเริ่มต้น และเป็นที่ปรึกษากลุ่มในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับกลุ่ ม ผู้นำแบบชาวบ้าน 
บางกลุ่มยังขาดผู้นำแต่ก็มีการแก้ไขปัญหาโดยการใช้ผู้นำร่วมกันกับกลุ่มอ่ืน  ปัญหาทางด้านการเงินที่
เติบโตขึ้นอย่ารวดเร็ว จำนวนสมาชิกและเงินทุนมีมากขึ้น ผู้กู้ลดลง  ทำให้เงินดอกเบี้ยลดลงตาม  
ส่งผลให้เงินปั่นผล  และเงินสวัสดิการลดลง  ปัญหาด้านบริบทพื้นที่  ที่ต่างกัน  จะเป็นผลกระทบกับ
ความเข้มแข็งและยังยืนของกลุ่มด้วย ถึงแม้ว่าจะมีพระสงฆ์เป็นที่ปรึกษาแต่สุดท้ายในการแก้ปัญหาก็
มักจะเป็นหน้าที่ของพระอาจารย์สุบิน ปณีโต ซึ่งไม่สามารถจะดำเนินการได้ทันกับสถานการณ์ของทุก
กลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มท่ีอยู่ห่างไกลจากกลุ่มต้นแบบ 
 
 4.3 ผลการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนอย่างยังยืน 
 ในการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
อย่างยังยืนจากคุณลักษณะกฎเกณฑ์ดังกล่าว  ทำให้กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ได้สร้างรูปแบบทางสังคม 
5  ประการ คือ 
 1. รูปแบบการรวมคน 
 2. รูปแบบการรวมเงิน 
 3. รูปแบบการรวมปัญญาความคิด 
 4. รูปแบบการสร้างกองทุนสวัสดิการ เงินกองกลาง 
 5. รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 ทั้ง 5 ประการ จะเป็นฐานในการพัฒนาภาพรวมของชุมชนต่อไป ซึ่งต้องอาศัยภาวะผู้นำ
และการบริหารจัดการที่ดี คนในชุมชนจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกจำนวนมาก จึงสามารถนำเอาทุนมาสร้าง
อุดมการณ์ภายใต้ผลประโยชน์ทางการเงินได้ 
 4.3.1รูปแบบการรวมคน 
 กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  เป็นกลุ่มที่มีการจัดตั้งขึ้นจากอุดมการณ์  ทัศนคติ  ความสนใจ  
ความต้องการร่วมกันของประชาชนในพื้น  บนพื้นฐานของความเครือญาติ  ความเชื่อ  ศาสนา  
วัฒนธรรมชุมชน  ที่มีความต้องการแก้ไขปัญหาความยากจน  และปัญหาการเข้าถึงระบบสวัสดิการ  
ดังคำสัมภาษณ์ของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้ 
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 ต้องชี้ให้เห็นว่า  เพราะอะไรเราต้องมาร่วมตัวกัน  ปัญหาบ้านเมืองของเรา  ปัญหาใน
หมู่บ้านของเรา  เป็นอย่างไร  ถูกเขาเอาเปรียบ  เสียเปรียบอย่างไร  ถ้าไม่มีการร่วมตัวเกิดขึ้นจะ
เสียเปรียบอย่าไร  และถ้าร่วมตัวกันแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไร36 
 ผู้นำที่มีบทบาทหลักในการรวมคน  เป็นบุคคลที่สำคัญ การทำงานเป็นทีม  ผู้นำต้องมี
คุณธรรม  มีวินัย  มีความกล้า  ตั้งใจในการทำงาน  มีความรับผิดชอบในหน้าที่  บ้างกลุ่มมีความโชคดี
ที่มีผู้นำที่ดี  มีคความเสียสละ  มีคุณธรรม  ได้รับความเคารพนับถือจากประชาชนในพื้นท่ี37  
 ช่วงแรกของการรวมคน  เริ่มต้นจากผู้ที่มีความพร้อมมาช่วย  ด้วยความสมัครใจ  มีการ
พูดคุยสื่อสารตรงกัน  ส่วนใหญ่เป็นเครือญาติพี่น้อง  และประชาชนในพื้นที่ มีวินัยในตนเอง  มีความ
ซื่อสัตย์  มีความสมัครสมานสามัคคีกัน38   
 การรวมคน  ในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกัน  และกันโดยรวมคนที่มีฐานะแตกต่างกันให้
ช่วยเหลือกัน  อันจะเป็นการยกฐานะคนยากจน ในชุมชนด้วย39 

อย่างไรก็ตามชุมชนยังต้องพึ่งพาอาศัยกันตามวัฒนธรรมประเพณี  และค่านิยมบางอย่างแต่
พลังเหล่านี้เริ ่มลดบทบาทลงไปมาก  เนื่องจากชีวิตประจำวันต้องพึ่งพาเงินทองและการแสวงหา
ความสุขส่วนตัวมาก  การที่จะเชื่อมคนเข้ามาหากันได้ง่ายและเร็วคือการใช้  “เงิน” เป็นเครื่องดึง
เครื่องประสานประโยชน์  และเมื่อคนมารวมกันแล้วผู้นำจะสามารถบริหารคน  และใช้คนเหล่านั้น
ไปสู่การพัฒนาค่านิยมการพ่ึงพากันขึ้นมาใหม่พร้อมทั้งรื้อฟ้ืนวิถีของการพ่ึงพากันการเห็นความสำคัญ
รวมกัน  ก่อให้เกิดผลประโยชน์รวมกัน 

 
4.3.2รูปแบบการรวมเงิน 

 ในชุมชนมีเงินหมุนเวียนอยู่ประจำวันมีอยู่จริง   แต่ขาดการจัดการที่เหมาะสมที่เป็นการ
จัดการที่ชุมชนได้รับประโยชน์เต็มที่   ไม่ต้องพ่ึงพาสถาบันการเงินที่ดูดเอาส่วนเกินออกจากชุมชนการ
จัดการเงินแบบ กลุ่มธนาคารหมู่บ้าน หมู่บ้านกลุ่มเกษตรต่างๆ  แต่กลุ่มเหล่านี้มักมีการจัดการเงินที่
ไม่ก่อประโยชน์แก่ตนเองเมื่อรวมเงินได้แล้วจะนำไปฝากธนาคารไว้ก่อนโดยให้เหตุผลว่าเงินยังน้อยรอ
ให้ได้มากๆ  และมักถูกสถาบันการเงินเสนอให้เข้าโครงการกู้เพิ่มกี่เท่าของวงเงินฝากซึ่งชาวบ้านต้อง
บริหารเงินให้พนักงานธนาคารพอถึงเวลาเขาก็มาเอาดอกเบี้ยไป  แต่ชาวบ้านอาจทะเลาะกันเพราะ
คิดว่าเงินตนเองท่ีมีอยู่มันน้อย   

 

  36สัมภาษณ์ นางสนาค สุพงษ์  , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมใต้, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ,  2 
มิถุนายน 2563.  

 37สัมภาษณ์ นางกัญญา  ศิริเทศ , สมาชิกกลุ่มสจัจะวัดกันทรอมอุดม, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะ
เกษ, 2 มิถุนายน 2563.   

  38สัมภาษณ์ นางสวี เรืองคำ , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมใต้, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ,  2 
มิถุนายน 2563. 

 
39 สัมภาษณ์ นางวรรณา เลิศศรี, สมาชิกกลุ่มสจัจะวัดกันทรอมใต้, อำเภอขุนหาญ จังหวดัศรสีะเกษ,  

2 มิถุนายน 2563. 
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 แต่กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ไม่หมิ่นเงินน้อยพยายามทวนกระแสเมื่อรวมเงินได้ครั้งแรก
เท่าไรปล่อยกู้ทันที  แล้วระบบการเงินและการจัดการจะทำการเติบโตขึ้นอย่างคาดไม่ถึงพร้อมทั้งผล
กำไรจากการกู้ยืมจะกันไว้กองกลางครั้งหนึ่งของทุก40 
 การรวมเงินจึงมีทั้งเงินฝาก  และเงินกองกลางเราสามารถนำเอาทุนเหล่านี้ไปสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในชุมชนได้ต่อเนื่องทำให้ระบบการเงินเติบโตทั้งนี้จะมีข้อตกลงว่าเมื่อจะถอนเงิน
ฝากคืนสามารถถอนได้แต่ต้องฝากให้ครบ 20,000 บาทแล้วถอนได้ครั้งหนึ่งเป็นต้น (เป็นตัวเลขสมมุติ) 
 
 4.3.3 รูปแบบการรวมปัญญาความคิด 
 การพัฒนากลุ ่มโดยใช้หลักธรรมในการทํางาน  กับชุมชนของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
สะท้อน  ความคิดจากชุมชน  ผู้นำ  ผู้นำทางศาสนา  และสมาชิกกลุ่ม   เมื่อมีคนมารวมกัน มีการเงิน
ใช้สำหรับการบริหารจัดการ วิธีคิดบนพื้นฐานของคุณธรรมสร้างสังคมเรียนรู้   ในชุมชนสร้าง
อุดมการณ์ให้ชุมชนฝึกปฏิบัติพัฒนาตนเองเพ่ือส่วนรวม  เพื่อพัฒนาบุคลากร  ในชุมชนสร้างศูนย์การ
เรียนรู้ในชุมชน  เป็นพระสงฆ์ที่มีจริยาวัตรอันดีงาน  ส่งเสริม  และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ  จุด
ประกายความคิด  สร้างวิสัยทัศน์  ใช้เงินมาเป็นตังเชื่อม  ให้ประชาชน มามีส่วนร่วม ในการจัดตั้ง
กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์  โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานโดยประชาชนมีส่วนร่วม  ในการ
ริเริ ่มกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย  ในการพัฒนากลุ ่มให้มีความเข้มแข็ง  เป็นแกนหลักในการ
ประสานเชื่อมโยงพระสงฆ์  ประสานความคิดของคนในชุมชน41  ปลูกฝังคุณธรรม  สร้างจิตสำนึกให้
คนในชุมชน  กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  เป็นการระดมปัญญาความคิด  จากสมาชิกฐานล่าง  สู่ผู้บริหาร
ระดับบน  และสร้างระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ที่กล่าวมาหลักธรรม  และปัญญาความคิด จึง
เป้นเครื่องบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในการมีส่วนร่วม  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมี
ประสิทธิผล  ย่อมนำไปสู่การคิดตัดสินใจในสิ่งที่มีการใคร่ครวญรอบครอบขึ้น 
 
 4.3.4 รูปแบบการสร้างกองทุนสวัสดิการเงินกองกลาง 
 เกษตรกรชาวบ้านมีหลักประกันโดยรัฐต่อหัวเพียงประมาณ 200 บาทต่อปี ในขณะที่
ภาครัฐและเอกชน มีมากถึงประมาณ 3,000 บาทต่อปีดังนั้น ความมั่นคงในการดำรงชีวิตคนในภาค
ราชการ ภาคเอกชน จึงมีความรู้สึกมั่นคงกว่า โดยโครงสร้างที่ไม่เท่าเทียมนี้ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จึง
เสนอให้ชุมชนจัดสวัสดิการด้วยตนเอง เหมือนเป็นการเสียภาษีให้แก่ตนเอง แล้วกลุ่มก็จัดสรรภาษีนั้น
มาให้แก่สมาชิกที่เสียภาษีและเป็นหลักประกันอนาคตในอีกด้านหนึ่ง 42 กองทุนสวัสดิการกลายเป็น

 

  40สัมภาษณ์ นางเสาวดี  เลิศศรี , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมอุดม, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ, 
2 มิถุนายน 2563. 

  41สัมภาษณ์ นายธงศักดิ์  เพชรรัตน์ , ประธานกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมอุดม, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรี
สะเกษ, 2 มิถุนายน 2563. 
  

 42สัมภาษณ์ พระครูวิมลโสมนันท์  , ประธานท่ีปรึกษากลุ่มสจัจะวัดทา่โสม, อำเภอเขาสมิง จังหวัด
ตราด, 9 ธันวาคม 2563. 
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เครื่องมือให้พระสงฆ์ใช้ในการสั่งสอนธรรมะโดยที่ไม่ต้องบรรยายเพียงแต่ไปตั้งกฎเกณฑ์ท่ีเหมาะสมให้
สมาชิกต้องปฏิบัติตามศีลธรรมที่ร่วมกันตั้งขึ้นมา 

 
 4.3.5 รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 การต่อยอดกิจกรรมกลุ่มไปสู่การรวมซื้อขายสินค้าเฉพาะในวันทำการกลุ่ม (ไม่ต้องมีการ
จัดตั้งร้านค้า) ทำให้สมาชิกได้รับสินค้าราคาถูกคุณภาพดี มีการต่อรองกับผู้ค้าส่งค้าปลีกและผลกำไรที่
เกิดขึ้นส่วนหนึ่งใช้ในการจัดการส่วนหนึ่งสมทบกองทุนสวัสดิการ กรณีกลุ่มใดที่สมาชิกไม่สนใจสินค้า
ของกลุ่ม สามารถใช้สวัสดิการมาล่อ เช่น สมาชิกที่ซื ้อสิ้นค้ากลุ่ม เมื่อเจ็บป่วยได้สวัสดิการนอน
โรงพยาบาล ได้มากกว่าคนไม่ซื้อสิ้นค้ากลุ่ม แม้จะเป็นสมาชิกรุ่นเดียวกัน 
 
 ผลการวิเคราะห์ พบว่า  การดำเนินกิจกรรมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เป็นการสร้างรูปแบบ
การรวมตัวของคนหมู่มากโดยเฉพาะคนในชุมชน ที่จะต้องมีผลประโยชน์ร่วมกัน ผ่านกิจกรรมสะสม
ทรัพย์ของกลุ่มซึ่งแม้ว่าจะเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชน แต่ก็สร้างปัญหาและมีข้อจำกัดหลายประการได้แก่ 
 - ผู้นำแบบพระสงฆ์ ซึ่งปัจจุบันมีพระสงฆ์รูปเดียวที่เป็นผู้นำกลุ่มทุกกลุ่มในจังหวัดตราด 
ทำหน้าที่เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มในระยะเริ่มต้น และเป็นที่ปรึกษากลุ่มในกรณีท่ีมีปัญหาเกิดข้ึนกับกลุ่ม 
 - ผู้นำแบบชาวบ้าน บางกลุ่มยังหาผู้นำที่เข้มแข็งไม่ได้  สาเหตุเหล่านี้ จะเป็นผลกระทบ
กับความเข้มแข็งและยังยืนของกลุ ่มด้วย ถึงแม้ว่าจะมีพระสงฆ์เป็นที ่ปรึกษาแต่สุดท้ายในการ
แก้ปัญหาก็มักจะเป็นหน้าที ่ของพระอาจารย์สุบิน ปณีโต ซึ ่งไม่สามารถจะดำเนินการได้ทันกับ
สถานการณ์ของทุกกลุ่ม 
 - ความเข้มแข็งในอนาคต ถ้าจะต้องขยายกลุ่มให้เพิ่มขึ ้นจะเป็นผลกระทบกับความ
เข้มแข็งและยั่งยืนของกลุ่ม เนื่องจากการสร้างผู้นำทั้งในรูปแบบพระสงฆ์และรูปแบบชาวบ้านยังไม่
เพียงพอ ทำให้การรับช่วงการดำเนินตามรูปแบบกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์อาจเกิดปัญหาและอุปสรรคได้ 
 ความสำเร็จในการบริหารกลุ่มสัจจะ สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ให้ความสำคัญในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลกำไรของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ส่วนหนึ่งคืนสู่สมาชิกในรูปสวัสดิการเช่น การ
รักษาพยาบาล เงินสงเคราะห์ญาติผู้เสียชีวิต เป็นต้น 
 2. ฝากเงินสะสมประจำทุกเดือนหรือผ่านชำระหนี้เงินกู้จากกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ต้อง
ฝากและส่งอย่างสม่ำเสมอ 
 3. พระสงฆ์เป็นบุคคลที่ทำให้กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ประสบความสำเร็จ สิ่งจูงใจที่ทำให้
สมัครเป็นสมาชิกของกลุ่ม เพราะเห็นว่ามีพระสงฆ์เป็นผู้นำ และท่ีปรึกษาของกลุ่มควรเป็นพระที่เคร่ง
วัตรปฏิบัติที่งดงามและเป็นพระนักพัฒนา 
 4. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานกลุ ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เป็นสิ ่งที ่จะเ อื ้อให้การ
บริหารงานประสบความสำเร็จและการที่กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
เช่น เปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วม  ทั้งในการวางแผน  กำหนดทิศทางในการดำเนินงาน  การ
ตัดสินใจ  ลงมือปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินการร่วมกัน ทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็งเพ่ิมข้ึน 
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4.4  องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยังยืน 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 
พิทักษ์รักษา เคารพสิทธิของกันและกัน 

การรักษาสัจจะวาจา 
 

 
ศรัทธา 

ผู้นำกลุ่ม 
(พระสงฆ์)       
ความเชื่อถือ 

หลักการ 
แก้ปัญหาของ
เศรษฐกิจ 
พ้ืนฐานของ 
สวัสดิการชุมชน 

คุณธรรม 
ความรัก 
ความสามัคคี 
ความพอเพียง 
เสมอภาค 
ความพยายาม 
ความอดทน 
ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
โปร่งใส
ตรวจสอบได้ 

ร่วมวิเคราะห์
ปัญหา 

ร่วม
วางแผน 

ร่วม
ประเมินผล 

ร่วม 
กำหนด
นโยบาย 

ร่วม 
ตัดสินใจ 

พ่ึงตนเอง 
มีคุณธรรม 
แก้ปัญหา 
เศรษฐกิจ 

ระดับ 
ครัวเรือน 
มีคุณภาพ 

ชีวิต 
ดีขึ้น 

กระบวนการดำเนินการแบบมีส่วนร่วม 
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รูปภาพที่  4.4  แสดงองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยการบรหิารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรพัย์โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนอย่างยังยืน 
 ผลจากการศึกษาพบว่า ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมคุณธรรมสี่ประการตามหลักพุทธศาสนา
ความรู้ความเข้าใจของสมาชิกเกี่ยวกับกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  ไม่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการ
บริหารกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ แต่สิ่งที่พบว่ามีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อความสำเร็จคือภาวะผู้นำของ
ผู้บริหารกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ สมาชิกเชื่อว่าพระสงฆ์คือสิ่งจูงใจที่สมัครเป็นสมาชิกและทำให้กลุ่มประสบ
ความสำเร็จทำให้รู้ว่าพระสงฆ์คือศูนย์รวมแห่งพลังศรัทธา  คำว่าศรัทธาจึงนับว่าเป็นสิ่งที่ค้นพบ จึงสมควร
อย่างยิ่งที่จะหยิบยกคำนี้มาพิจารณา  และนำมาใช้ประโยชน์ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของกิจการกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์ให้ขยายวงกว้างออกไปทั่วประเทศได้ยิ ่งดี ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะจากคำถามที่ตอบโดย
สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  
 กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เป็นองค์กรชุมชนหนึ่งที่มีการวางแผน จากการมีส่วนร่วม  กำหนด
เป้าหมาย  ทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มไว้อย่างชัดเจน  มีการบริหารจัดการความรู้  และโดยใช้
ประสบการณ์ของผู้นำ  คณะกรรมการ  และสมาชิกในกลุ่ม  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อัน
นำไปสู ่การบริหารจัดการที ่เป็นระบบ  ทำให้มีร ูปแบบการออม  และการจัดสวัสดิการ  ที ่มี
ประสิทธิภาพ  ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงระบบสวัสดิการชุมชน  ที่ทางกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
ได้จัดให้ได้อย่างทั่วถึง  และตรงต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ให้ความสำคัญกับการมีส่วน
ร่วมของสมาชิก ในการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ เปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งในการ
วางแผน  การตัดสินใจ ในการดำเนินการร่วมกัน   กำหนดทิศทางในการดำเนินงาน  การตัดสินใจ  ลง
มือปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินการร่วมกัน  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ที่เป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่ม  และสมาชิกกลุ่ม  ซึ่งสิ่งเหล่านี้  ทำให้สมาชิกรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการ
กลุ่มส่งผลให้การดำเนินงานของกลุ่มมีความราบรื่น  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 
  
 
  
 



 
 

 

บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 

วิจัยในครั ้งนี ้ผู ้ศึกษาได้กําหนดวัตถุประสงค์ ในการวิจัยไว้ 3 ประเด็นคือ (1) ศึกษา
กระบวนการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ (2) ปัญหา และอุปสรรค ระบบการบริหารจัดการ
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน  (3) รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยังยืน ซึ่งจากการดําเนินการวิจัยมาทั้งหมด 
สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย  

 การศึกษาวิจัยเรื ่อง “การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน” ผู้วิจัยไดส้รุปผลตามวัตถุประสงค ์ดังนี้  

 5.1.1 ศึกษากระบวนการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 

 จากการศึกษาวิจัย พบว่า ทางกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  มีการดำเนินโดยการมีส่วนร่วมของ
สมาชิก  การดำเนินการ  ขั้นตอนในการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ  เปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วน
ร่วม  ทั้งในการวางแผน  กำหนดทิศทางในการดำเนินงาน  การตัดสินใจ  ลงมือปฏิบัติการติดตามผล
การดำเนินการร่วมกัน  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม  และ
สมาชิกกลุ่ม  ซึ่งสิ ่งเหล่านี้  ทำให้สมาชิกรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการกลุ่มส่งผลให้การ
ดำเนินงานของกลุ่มมีความราบรื่น  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 
 การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นการรวมตัวของประชาชนบริหารจัดการ
โดยประชาชนและเพ่ือประโยชน์ของสมาชิกและหมู่บ้านมีหลักการดำเนินงานดังนี้ 

 1. ความรู้สึกเป็นเจ้าของเป็นการสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของให้กับสมาชิกทุกคน ทำให้
เกิดความรับผิดชอบและช่วยกันดูแลเอาใจใส่ในการดำเนินงานของกลุ่ม 

 2. การพึ่งตนเองฝากนิสัยการประหยัดและอดออมโดยนำเอาคุณสมบัติพิเศษ 3 ประการ
ของชาวชนบท คือความซื่อสัตย์ความทนอด และความอดทนมารวมกันในรูปกลุ่มทำให้มีการรวม
เงินทุนชุมชนเป็นของตนเองลดการพ่ึงพาแหล่งทุนจากภายนอกหมู่บ้าน 

 3. หลักคุณธรรม ใช้การออมทรัพย์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนเพ่ือให้คนมีคุณธรรม 
 5 ประการคือความซื่อสัตย์ความเสียสละความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจและความ

ไว้วางใจ 
 4. หลักการควบคุมกันเองสมาชิกกลุ่ม ฯ ทุกคนจะต้องให้ความสนใจดูแลความเคลื่อนไหว

และตรวจสอบซึ่งกันและกัน 
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 5.1.2 ปัญหา และอุปสรรค ระบบการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน 

 ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า ปัญหา และอุปสรรค ระบบการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน  เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นจากในวัด ซึ่งสามารถดึง
ประชาชนให้เข้ามาร่วมบุญในวัด  มาทำงานเพ่ือชุมชน อันเป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวัดและ
ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชน นำไปสู่กิจกรรมการสร้างสรรค์ชุมชน  เป็นการสร้างรูปแบบการมีส่วน
ร่วมของคนหมู่มากโดยเฉพาะคนในชุมชน ที่จะต้องมีผลประโยชน์ร่วมกัน ผ่านกิจกรรมกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์  ซึ่งแม้ว่าจะเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชน แต่ก็มีปัญหาและมีข้อจำกัดหลายประการได้แก่ ผู้นำ
แบบพระสงฆ์ ซึ่งปัจจุบันมีพระสงฆ์รูปเดียวที่เป็นผู้นำกลุ่มทุกกลุ่มในจังหวัดตราด ทำหน้าที่เป็นผู้
ก่อตั้งกลุ่มในระยะเริ่มต้น และเป็นที่ปรึกษากลุ่มในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับกลุ่ ม ผู้นำแบบชาวบ้าน 
บางกลุ่มยังขาดผู้นำแต่ก็มีการแก้ไขปัญหาโดยการใช้ผู้นำร่วมกันกับกลุ่มอ่ืน  ปัญหาทางด้านการเงินที่
เติบโตขึ้นอย่ารวดเร็ว จำนวนสมาชิกและเงินทุนมีมากขึ้น ผู้กู้ลดลง  ทำให้เงินดอกเบี้ยลดลงตาม  
ส่งผลให้เงินปั่นผล  และเงินสวัสดิการลดลง  ปัญหาด้านบริบทพื้นที่  ที่ต่างกัน  จะเป็นผลกระทบกับ
ความเข้มแข็งและยังยืนของกลุ่มด้วย ถึงแม้ว่าจะมีพระสงฆ์เป็นที่ปรึกษาแต่สุดท้ายในการแก้ปัญหาก็
มักจะเป็นหน้าที่ของพระอาจารย์สุบิน ปณีโต ซึ่งไม่สามารถจะดำเนินการได้ทันกับสถานการณ์ของทุก
กลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มท่ีอยู่ห่างไกลจากกลุ่มต้นแบบ 
 
 5.1.3 รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
อย่างยังยืน 
  ผลการวิเคราะห์ พบว่า  การดำเนินกิจกรรมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เป็นการสร้างรูปแบบ
การรวมตัวของคนหมู่มากโดยเฉพาะคนในชุมชน ที่จะต้องมีผลประโยชน์ร่วมกัน ผ่านกิจกรรมสะสม
ทรัพย์ของกลุ่มซึ่งแม้ว่าจะเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชน แต่ก็สร้างปัญหาและมีข้อจำกัดหลายประการได้แก่ 
 - ผู้นำแบบพระสงฆ์ ซึ่งปัจจุบันมีพระสงฆ์รูปเดียวที่เป็นผู้นำกลุ่มทุกกลุ่มในจังหวัดตราด 
ทำหน้าที่เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มในระยะเริ่มต้น และเป็นที่ปรึกษากลุ่มในกรณีท่ีมีปัญหาเกิดข้ึนกับกลุ่ม 
 - ผู้นำแบบชาวบ้าน บางกลุ่มยังหาผู้นำที่เข้มแข็งไม่ได้  สาเหตุเหล่านี้ จะเป็นผลกระทบ
กับความเข้มแข็งและยังยืนของกลุ ่มด้วย ถึงแม้ว่าจะมีพระสงฆ์เป็นที ่ปรึกษาแต่สุดท้ายในการ
แก้ปัญหาก็มักจะเป็นหน้าที ่ของพระอาจารย์สุบิน ปณีโต ซึ ่งไม่สามารถจะดำเนินการได้ทันกั บ
สถานการณ์ของทุกกลุ่ม 
 - ความเข้มแข็งในอนาคต ถ้าจะต้องขยายกลุ่มให้เพิ่มขึ ้นจะเป็นผลกระทบกับความ
เข้มแข็งและยั่งยืนของกลุ่ม เนื่องจากการสร้างผู้นำทั้งในรูปแบบพระสงฆ์และรูปแบบชาวบ้านยังไม่
เพียงพอ ทำให้การรับช่วงการดำเนินตามรูปแบบกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์อาจเกิดปัญหาและอุปสรรคได้ 
 ความสำเร็จในการบริหารกลุ่มสัจจะ สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ให้ความสำคัญในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลกำไรของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ส่วนหนึ่งคืนสู่สมาชิกในรูปสวัสดิการเช่น การ
รักษาพยาบาล เงินสงเคราะห์ญาติผู้เสียชีวิต เป็นต้น 



 
92 

 

 

 2. ฝากเงินสะสมประจำทุกเดือนหรือผ่านชำระหนี้เงินกู้จากกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ต้อง
ฝากและส่งอย่างสม่ำเสมอ 
 3. พระสงฆ์เป็นบุคคลที่ทำให้กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ประสบความสำเร็จ สิ่งจูงใจที่ทำให้
สมัครเป็นสมาชิกของกลุ่ม เพราะเห็นว่ามีพระสงฆ์เป็นผู้นำ และท่ีปรึกษาของกลุ่มควรเป็นพระที่เคร่ง
วัตรปฏิบัติที่งดงามและเป็นพระนักพัฒนา 
 4. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานกลุ ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เป็นสิ ่งที ่จะเอื ้อให้การ
บริหารงานประสบความสำเร็จและการที่กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
เช่น เปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วม  ทั้งในการวางแผน  กำหนดทิศทางในการดำเนินงาน  การ
ตัดสินใจ  ลงมือปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินการร่วมกัน ทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็งเพ่ิมข้ึน 
 
5.2 อภิปรายผล    
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน” สามารถนำมาอภิปรายผลตามประเด็นที่ศึกษา ดังนี้ 
 
 1. ศึกษากระบวนการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 

การบริหารจักการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
เป็นการพึงตนเองและการช่วยเหลือเกื้อกูล ชุมชนต้องไม่รอภาครัฐจัดสวัสดิการให้ แต่ต้อง ริเริม
สร้างสรรค์ ร่วมกันสร้างระบบหลักประกันความมันคงของชีวิต คนในชุมชนลุกขึ้นมาสร้าง ระบบ
ช่วยเหลือดูแลกันเองเพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชน คำกล่าวนี้ได้สอดคล้องกับ พระธรรมโกศา
จารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน 
(Getting things done through other people) เมื่อว่าตามคำนิยามนี้ การบริหารพระพุทธศาสนา
เริ ่มมีอันเป็นรูปธรรมสองเดือนนับจากวันที ่พระพุทธเจ้าตรัสรู้  นั้นคือในวันอาสาฬหบูชา เมื่อ
พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่พระปัญจวัคคีย์ ซึ่งทำให้เกิดพระสังฆรัตนะข้ึน 
เมื่อมีพระสังฆรัตนะเป็นสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอย่างนี้ พระพุทธเจ้าก็ต้องบริหารคณะ
สงฆ์ และวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ซึ่งดำรงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
เป็นเวลากว่า 2,500 ปีเป็นข้อมูลให้เราได้ศึกษาเรื ่องพุทธวิธีบริหาร นอกจากนี้ยังมีพุทธพจน์ที่
เกี่ยวเนื่องกับการบริหารกระจายอยู่ในพระไตรปิฎก การศึกษาพุทธพจน์เหล่านั้นก็จะทำให้ทราบถึง
พุทธวิธีบริหาร1 คำกล่าวนี้ได้สอดคล้องกับ ไพบูลย์ ตั้งมีลาภ 2 ได้ศึกษาเรื่อง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตไม่ใช่เป็นของคน
ใดคนหนึ่ง แต่เป็นของคนทุกคนในกลุ่ม ดังนั้น สมาชิกและคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ ตลอดจน
ประชาชนทุกคนในชุมชนนั้น สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมกลุ่มได ้เพ่ือให้การดาเนิน

 

 1พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมมฺจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, 2549), หน้า 4. 

 2 ไพบูลย์ ตั้งมลีาภ. กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตกับการมีส่วนร่วม. อุดรธานี : ม.ป.พ.2545), 27-28 



 
93 

 

 

งานประสบผล สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมีส่วนร่วมตามขั้นตอน คือ ร่วมกันคิด เช่น 
กำหนดวิสัยทัศน์ของกลุ่ม ร่วมกันตัดสินใจ เช่น เลือกทีมงาน คือ คนที่มีความสามารถเป็นคนดีและ
เก่ง เข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่ม เพ่ือบริหารกลุ่มให้ประสบผลสำเร็จ ร่วมกันกำหนด ระเบียบ 
ข้อตกลงของกลุ่ม ร่วมกันวางแผน เช่น แผนการทางาน แผนการติดตาม และแผนการประชาสัมพันธ์ 
ร่วมกันทา เช่น บริหารกิจกรรมกลุ่มให้เป็นไปตามที่ร่วมกันคิดและร่วมกันตัดสินใจ  จัดอบรมสัมมนา
และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ร่วมกันติดตาม เช่น ติดตามดูว่าคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริหารด้วย
ความโปร่งใสหรือไม่และร่วมกันรับผิดชอบ เช่น เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น กรรมการทุกฝ่ายจะต้อง
รับผิดชอบร่วมกันในทุกเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบและในสิ่งที่ตัดสินใจ  จากแนวคิดนี้ยังมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพรัช ไมตรีมิตร3 ที่ได้ศึกษาผลการดำเนินงานและปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จใน
การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านส้มโฮง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก การสร้างให้เกิดการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกกลุ่มได้มาจากการจัดการกลุ่ม ที่มีการจัดการความต้องการสอดคล้องกับสมาชิก 
ผลประโยชน์ 33ที่เกิดจากการดาเนินการส่งผลโดยตรงต่อสมาชิก มีความชัดเจนทั้งวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายการทางาน และกระบวนการ/วิธีการ สมาชิกที่มีความสงสัยสามารถตรวจสอบได้โดยตลอด 
มีการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องของกลุ่ม ส่งผลต่อการพัฒนาที่เป็นแบบแผน รวมทั้งการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
ให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ทำให้สมาชิกร่วมกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่องเช่นกัน  

 2. ปัญหา และอุปสรรค ระบบการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน 

กลุ่มคนที่มาทำบุญที่วัดจะเป็นกลุ่มที่ได้รับข้อมูลที่ถ่ายทอดจากพระ กลุ่มในชุมชนคน
กลุ่มนี้เป็นผู้บุคคลที่คน  ในชุมชนว่ามีศีลธรรมเพราะเข้าวัดทำบุญอยู่เสมอ  เป็นคน กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่
เริ่มทำกิจกรรมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เป็นกลุ่มแรกจึงได้รับการเชื่อถือ จากสมาชิก อ่ืนๆ ในชุมชนและ
เมื่อสมาชิกชุดที่เริ ่มก่อตั้งนี้ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมให้เพื่อน บ้านเห็นถึง
คุณประโยชน์ที่รับจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มก็จะทำให้คนในชุมชนมีโอกาสเข้าร่วม  ได้มากขึ้น   
กลุ่มคนดีในชุมชนที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งกลุ่มนั้นจะทีส่วนนึ่งได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกในเป็น กรรมการ
ของกลุ่มจะพบว่าในปีต่อๆ  มาเมื่อหมดวาระลงกรรมการส่วนใหญ่ก็จะได้รับการเลือกตั้งเข้ามาให้เป็น
กรรมการต่ออีกเสมออันเป็นกระบวนการที่ตอกย้ำให้เห็นถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจของคนในชุมชนที่มี
ต่อกรรมการเหล่านั้นให้ทำหน้าที่ผู้นำของคนหรือทำหน้าที่แทนตนเองเป็นผู้นำที่ เกิดข้ึนตามธรรมชาติ
อันเกิดจากกระบวนการของกลุ่มเป็นกลไกลในการคัดเลือกเวลาตั ้งกรรมการขึ้นมาแล้วเขา  จะ
พยายามเลือกคนที่ดีที่สุด มือสะอาดใจบริสุทธิ์เข้ามาบริหารการเงินในขณะเดียวกันด้วยเนื้องานที่
ขยายตัวเพิ่มขึ้นในแต่ละปีก็ได้ทำให้มีการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นพี่เลี้ยงให้ทุกกลุ่มปี กลุ่มตั้งใหม่จะต้อง

 

 3 ไพรัช ไมตรีมิตร. ผลการดำเนินงานและปัจจัยที่ส่งผลสำเร็จในการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์  
เพื่อการผลิตบ้านส้มโฮง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์, สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม.2550), หน้า71 - 75 
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ไปเป็นพี่เลี้ยงสามสี่ครั้งในช่วงแรกๆนับเป็นภารกิจที่ค่อนข้างหนักสำหรับคน คนเดียว จึงได้พยายาม
ถ่ายทอดความคิดในการจัดตั้งกลุ่มนี้ไปสู่พระรูปอื่นๆทั้งภายในจังหวัด ใกล้เคียงเพื่อให้ทำหน้าที่
เผยแพร่กิจกรรมนี้สู่ชุมชนให้ได้มากขึ้นการขยายเครือข่ายพระภิกษุหลายรูปเข้ามารับหน้าที่   นี้ใน
หลายจังหวัด มีความสอดคล้องกับ พะยอม วงศ์สารศรี ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหาร หมายถึง 
กระบวนการที่ผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่าง ๆ ดำเนินกิจการตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยอาศัยความ
ร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกในองค์การ การตระหนักถึง ความสามารถ ความถนัด ความต้องการและ
ความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วยองค์การจึง
จะสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้4 มีความสอดคล้องกับ  มาลีรัตน์ สุคโต5 ได้ทำการศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อำเภอลานสัก จังหวัด
อุทัยธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต ผลการศึกษาพบว่า เพศ เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต กล่าวคือ คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จะ
มีผลทาให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จมากขึ้น เนื่องจากในต่างจังหวัดยังยึดค่านิยมที่ว่าผู้ชายมี
ความสามารถมากกว่าผู้หญิง และมีความไว้วางใจที่จะให้ผู้ชายปฏิบัติงานที่มีความสำคัญมากกว่า มี
ความสอดคล้องกับ  สุดใจ กรองทอง6 ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็ง
และระดับความเข้มแข็ง ในการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯ และศึกษาปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
การดำเนินงาน จากการศึกษาพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่ม โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งหมายถึง การที่สมาชิกมีส่วนร่วมในการดาเนินงานกลุ่มทุกขั้นตอน กระบวนการได้มาของ
คณะกรรมการฯ ระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม ถูกกำหนดโดยผ่านเวทีประชาคมของสมาชิก กลุ่มมีการ
วางแผนการดาเนินงานร่วมกัน สมาชิกมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ สถานะทางการเงินและผล
การดำเนินงาน มีการรายงานสถานะทางการเงินให้กับสมาชิกทราบเป็นประจำทุกเดือน 

  
 
 
 
 

 

 4พะยอม วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : พรานนกการพิมพ์, 2542), หน้า 
36. 
 5 มาลีรัตน์ สุคโต. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อา 
เภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี . วิทยานิพนธ,์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.2543),หน้า 95. 

 6 สุดใจ กรองทอง. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งในการดา เนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์. วิทยานิพนธ์, สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.2553),
หน้า 83. 
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 3. รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่าง
ยังยืน  
 การดำเนินกิจกรรมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เป็นการสร้างรูปแบบการรวมตัวของคนหมู่
มากโดยเฉพาะคนในชุมชน ที่จะต้องมีผลประโยชน์ร่วมกัน ผ่านกิจกรรมสะสมทรัพย์ของกลุ่มซึ่ งเอ้ือ
ประโยชน์ต่อชุมชน  ในทางพระพุทธศาสนา หลักศรัทธานั้นนับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์
อย่างยิ่งในการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากปุถุชนจนกลายเป็นอาริยะชนขั้นสูงสุดได้ และ 
สามารถหลุดพ้นเป็นอิสระจากวัฏทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ นิพพานอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในทาง 
พระพุทธศาสนา คุณค่าและประโยชน์ของความเชื่อในการพัฒนามนุษย์สามารแบ่งตามฐานะได้ 2 
อย่าง คือ  
 (1) ความเชื่อหรือศรัทธาในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาให้ได้อริยทรัพย์  
 (2) ความเชื่อหรือศรัทธาในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาให้บุคคลข้ามโอฆะได้    

 จากแนวคิดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น)  
ได้กล่าวถึงแนวคิดและเกณฑ์ชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา ความว่า พระพุทธศาสนา ได้แบ่ง
ความสุขของชีวิตออกเป็น 2 ลักษณะ คือ สุขกาย กับ สุขใจ สุขกาย คือ กายิกสุข เป็นความสุขที่เกิด
จากการได้รับรู้และเสวยอารมณ์ที่น่าปรารถนา น่ารัก น่าใคร่ น่าพอใจต่าง ๆ ที่เรียกว่า “กามคุณ 5” 
(ความสุขที่เกิดจากการได้สัมผัส ลิ่มลองรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าชอบใจ) 
ซึ่งจัดเป็นความสุขในระดับโลกิยะ (ความสุขอันเป็นวิสัยของโลก) และ สุขใจ หรือเจตสิกสุข ซึ่งเป็น
สภาวะแห่งใจที่มีปกติผ่องใส สดชื่น เบิกบาน ไม่ขุ่นมัวด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบ เป็นสภาวะ
ที่ใจมีความสำราญแช่มชื่น ไม่ขุ่นมัวด้วยอำนาจกิเลส ตัณหา ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นต้น 
อ้นเป็นเหตุแห่งความทุกข์ของจิตใจ พระพุทธศาสนาถือว่า สุขภาวะทางใจอันเป็นเลิศเป็นสิ่งสำคัญ
ที่สุด และมีความสุขถึงในระดับโลกุตตระ หรือความสุขที่เกิดจากการทำลายกิเลสภายในได้อย่างถาวร 
ซึ่งจะหมายถึงการเป็นความสุขแห่งนิพพาน7 จากแนวคิดดังกล่าวยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
 ไพรัช ไมตรีมิตร8  ได้ศึกษาผลการดำเนินงานและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบานส้มโฮง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านส้มโฮง และศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านส้มโฮง ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านส้มโฮง คือ 
ปัจจัยด้านผู้นำ ความรู้ ความสามารถของผู้นำ กล่าวคือ ในการพัฒนากลุ่มองค์กร ให้เกิดความสำเร็จ 
บทบาทของผู้นำ หรือการนำมีส่วนสำคัญที่ทำให้องค์กรอยู่รอดได้ ข้อค้นพบที่สำคัญคือ ผู้นำแต่ละคน

 

 7พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคณะ, รายงานการวิจัยการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของ
สังคมตามแนวพระพุทธศาสนา, รายงานการวิจัย, (พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย                   
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ที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้องอาศัยทักษะ  รายละเอียด ความสุขุม 
รอบคอบ และสร้างการมีส่วนร่วม ศักยภาพของผู้นำในการร่วมกันในการดำเนินงาน พบว่า ผู้นำที่
สามารถสร้างความต่อเนื่องของกิจกรรมและสามารถบริหารองค์กรได้ ต้องมีพ้ืนฐานประสบการณ์จาก
การดาเนินกิจกรรมในหมู่บ้าน ซึ่งพบว่า คุณสมบัติของผู้นากลุ่มที่สำคัญ คือ เป็นผู้มีประสบการณ์ใน
การทาหน้าที่หลากหลายและเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างขวาง สามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยงความต้องการ
ของสมาชิกกับทิศทางการพัฒนาด้านต่างๆในชุมชนได้  

 จะเห็นได้ว่า การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่าง
ยั่งยืน  มีการบูรณาการที่สำคัญ คือ การรู้จักชุมชนโดยการวิเคราะห์บริบทชุมชนเพื่อค้นหาปัญหาที่
แท้จริงของชุมชนเพื่อให้เห็นความสำคัญ และการบูรณาการขั้นสุดท้าย คือ การเชื่อมโยงปัญญาของ
ผู้นำกับคุณธรรม และไปนำไปสู่การระดมความคิดกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือชุมชนในการสร้างกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน เป็นต้น 

 5.3 ข้อเสนอแนะ  

 การศึกษาวิจัยเรื ่อง “การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน” มีประเด็นสำคัญท่ีใช้เป็นขอ้เสนอแนะ ดังนี้  

 5.3.1 ข้อเสนอแนะทางวิชาการ  

 กระบวนการจ ัดการกล ุ ่มส ัจจะสะสมทร ัพย์ ในช ุมชนท้องถ ิ ่นโดยทั ่วไปในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน   ส่วนใหญ่แล้วมีความสัมพันธ์สอดคล้องและใกล้เคียงกับคติ
ธรรมในพระพุทธศาสนา ดังนั้น เมื่อได้ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน ทำให้มองเห็นความจำเป็นและสำคัญในการดำรงอยู่ของคติธรรม 
คำสอนอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในแตล่ะชุมชน เห็นควรที่ผู้นำพระสงฆแ์ละผู้นำชุมชนจะต้องร่วมมือกันศึกษาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อดึงเอาแก่นของคติธรรมและคติความเชื่อในชุมชนนั้น มาเป็นแกนหลัก
ในการพัฒนาชุมชนให้กลายเป็นชุมชนที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป  

 5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   

 คณะสงฆ์และหน่วยงานราชการที ่เกี ่ยวข้องควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการจัดตั ้งและ               
ส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืนให้เป็นที่รู้จัก
ของคนในสังคม และทำความเข้าใจกับชาวบ้าน เปิดโอกาสให้ชาวบ้าน ช่วยกันคิดถึงปัญหาที่ เผชิญ
อยู่  แล้วร่วมกันหาทางออกหรือทางแก้ไข   แต่ผลปรากฏว่า ชาวบ้านในพื้นที่ประสบปัญหา ต่ างๆ 
เช่น  น้ำท่วม  ราคาผลผลิตตกต่ำ  หนี้สิน  โดยเฉพาะปัญหาความยากจน  การถูกนายทุนเอา รัดเอา
เปรียบ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ปัญหาทั้งปวงที่เกิดขึ้น จะแก้ไขได้ต้องใช้เงินทั้งสิ้นไม่ใช่เพียง หลักธรรม
อย่างเดียวก็หาไม่ ชาวบ้านคิดว่า พวกตนคงไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากวั งวนของปัญหา เหล่านี้ได้  
เนื่องจากขาดเงินหมุนเวียนจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวัน จึงทำได้เพียงแต่นั่งรอ ความหวังหรือความ
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ช่วยเหลือจากรัฐบาลเท่านั้นด้วยเหตุผลนี้ จึงทำให้ท่านคิดว่าควรจะช่วยเหลือ ชาวบ้าน ให้พึ่งพา
ตนเองได้เป็นเบื้องต้นก่อนที่ความช่วยเหลือภาครัฐ จะเข้ามาสนับสนุนตามความเหมาะสม  
 
 5.3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  

 1) ควรมีการวิเคราะห์หลักการหรือแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหาร
จัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน  ในจังหวัดศรีสะเกษ  และใน
พ้ืนที่อ่ืนๆ ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร  
 2) ควรมีการการนําคติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน  มาทำการศึกษาว่ามีความเหมือนหรือแตกต่าง
กับคติธรรมทางพระพุทธศาสนา หรือไมอ่ย่างไร 
 3) ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน ว่ามีฐานความคิดท่ีคล้ายๆกัน และพัฒนาการจากกลุ่มอื่นๆ ว่าเป็นเช่นไร   
 4) ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน จากกลุ่มที่มีความโดดเด่น ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร 
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สมาน รังสิโยกฤษฎ์, การบริหาร, กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2537.  
สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์, องค์การและการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร : พิทักษ์อักษร, 2542.  
สิรภพ เหล่าลาภะ, พุทธศาสตร์การเมือง, กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 2545.  
สุเทพ เชาวลิตร, หลักการพัฒนาชุมชน, กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2524.  
สุธี สุทธิสมบูรณ์, หลักการบริหารเบื้องต้น,กรุงเทพมหานคร : สวสัดิการสำนักพิมพ์ ก.พ., 2536.  
สุพจน์  บุญวิเศษ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร, ชลบุรี : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา, 2542. 
สุพิณ เกชาคุปต์, การจัดการปฏิบัติงาน, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย-ธรรมศาสตร์, 
 2544. 
เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร, กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544. 
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อภิชัย พันธเสน,พุทธเศรษฐศาสตร์, กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์อมรินทร์, 2544.  
อภิชัย พันธเสน, ความหวังทางออกและทางเลือกใหม่, กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์อมรินทร์ บุ๊ค 
     เซ็นเตอร์, 2539.  
เฮอร์เบิรท เอ ไซม่อน (Herbert A. Simon) อ้างถึงในเติมศักดิ์ ทองอินทร์ ผศ.ดร., ความรู้เบื้องต้น 
 ทางการบริหารรัฐกิจ, กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547.  
 
(2) รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ : 
ขนิษฐ์ศรี ลี้อารีย์, การบริหารและปัญหาการบริหารหลักสูตรในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
      สังกัดเทศบาล และเมืองพัทยา เขตการศึกษา 12”, วิทยานิพนธ์,  สาขาการบริหาร 

  การศึกษา : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2539.  
จรณชัย วรรณทอง, “กระบวนการทางการศึกษาในการจัดองค์กรและการดำเนินบทบาททางการ 

ศึกษาของกลุ ่มสตรีที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชน” , วิทยานิพนธ์, บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538. 

ทรงวุฒิ เทพรักษา, “การบริหารการจัดการการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษาในชุมชน 
 บนพื้นที่สูง สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย”, วิทยานิพนธ์, สาขา 
 การบริหารการศึกษา : สถาบันราชภัฏเชียงราย, 2544.  

ธานินทร์ นางาม, “การบริหารการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนร่วมสังกัดสำนักงานการ 
 ประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี”, วิทยานิพนธ์, สาขาการบริหารสถานศึกษา : 
  สถาบันราชภัฏเชียงราย, 2546.  

พระเจริญ  จิรสุโภ (เมืองประทับ),  “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบาง 
 กรวยจังหวัดนนทบุรี”,  วิทยานิพนธ์,บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
 ราชวิทยาลัย,  2552.   
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ประดิษฐ์ บอดีจีน, กระบวนการบริหารงานของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดกลุ่ม 
 ภาคเหนือ,วิทยานิพนธ์, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2538. 

ปราโมทย์ ภูมิพันธ์, “การบริหารงานการศาสนาของศึกษาธิการอำเภอในทัศนะพระสังฆาธิการ  
      จังหวัดขอนแก่น”, วิทยานิพนธ์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา :  

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543.  
พระเจริญ จิรสุโภ (เมืองประทับ), “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัด 

นนทบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย, 2552. 
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ภาคผนวก : ก 
แบบสอบถามการวิจัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 
 

 

 

 

 
แบบสัมภาษณ์ 

เรื่อง 
“การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างย่ังยืน” 

 

แบบสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน” ประกอบด้วย 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที ่2 การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน 
ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะ 
คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย  ลงใน ( ) ที่เห็นว่าตรงกับความคิดของท่านตามความเป็นจริง 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์………………………………..……………..นามสกุล/ฉายา...................................................... 
อายุ............ปี ที่อยู่ บ้านเลขท่ี.......................... หมู่ที.่................ บ้าน.................................................... 
ตำบล...................................... อำเภอ.............................................. จังหวัด.......................................... 
หมายเลขโทรศัพท์............................................................................  

 โสด  แต่งงาน มีบุตร....................คน เป็นชาย.................คน เป็นหญิง...................คน 
การศึกษา....................................................... ศาสนา........................................................ 
.................... 
อาชีพ.............................................................................. รายได.้.......................................บาท/เดือน 
ตำแหน่งหน้าที่ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 หัวหน้ากลุ่ม  กรรมการ 
 สมาชิก        เลขานุการ 
 เจ้าอาวาสวัด..........................................................................  
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ..............................................................................  

 
 

ตอนที ่2 การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างย่ังยืน 
 

ส่วนที ่1 กระบวนการบริหารกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
1.1 ขอให้ท่านได้อธิบาย การบริหารกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ของท่าน 
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
…….……………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
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ส่วนที ่2 ปัญหา และอุปสรรค ระบบการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วม 
ของชุมชนอย่างย่ังยืน 
2.1 การร่วมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เป็นอย่างไร 
……………….………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………………..…………………  
 

2.2 การบริหารการเงิน  
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 

2.3 การจัดการสวัสดิการ  
………………………………………………………………………………………………………….……………..…………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 

ส่วนที ่3 รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างย่ังยืน 
 

3.1 รปูแบบการรวมคน 
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 
…….……………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
3.2 รูปแบบการรวมเงิน 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………….. 
…….……………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
3.3 รูปแบบการรวมปัญญาความคิด 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………….. 
…….……………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
3.4 รูปแบบการสร้างกองทุนสวัสดิการ เงินกองกลาง 
………………………………………………………………………………………………………..………………………….……….. 
…….……………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
3.5 รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………... 
…….……………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
3.6 ในการบริหารเอาหลักพุทธธรรมข้อใดมาใช้ 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………... 
…….……………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้า ณ โอกาสนี้ 
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ภาคผนวก : ข 

 

ภาพประกอบ  
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ภาคผนวก ค 

เอกสารรับรองการนำไปใช้ประโยชน์ 
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หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุ าลงกรณราชวิทยลัย 

 
 

                                                                                              วันที่      กุมภาพันธ์       
เรื่อง  การรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
 

เรียน  ผู้อ านวยการส าบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุ าลงกรณราชวิทยาลัย 
 

พระครูโกศลศาสนวงศ์  เจ้าอาวาสวัดกันทรอมใต้    ชื่อหน่วยงาน วัดกันทรอมใต้  ต าบลกันทรอม  อ าเภอ
ไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ       .  โทรศัพท:์    -   -     

ขอรับรองว่าได้มีการน าผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยมหาจุ าลงกรณราชวิทยาลัย   
เรื่อง  “การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยื น”  ึ่งเป็นงานวิจัยของ  
นายธยายุส  ขอเจริญ  โดยน าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้   
    √  การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ เช่น การบรรยาย การสอน การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน      
          √   การใช้ประโยชน์ด้านความรู้ทางพระพุทธศาสนา     

√   การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายหรือระดับประเทศ   
   √   การใช้ประโยชน์ตามวัต ุประสงค์/เป าหมายของงานวิจัย/งานสร้างสรรค ์   
ช่วงเวลาที่น าไปใช้ประโยชน์  ตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์  เป็นต้นไป   ึ่งการน าผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ เรื่องนี้ไป
ใช้ประโยชน์นั้น ก่อให้เกิดผลดี  ดังนี้ 
  . ประชาชนทั่วไปได้ ศึกษาการเรียนรู้การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

 . ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
อย่างยั่งยืน 

 . ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
อย่างยั่งยืน 

 . ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้มแข็ง  และประสานประโยชน์
ร่วมกันในด้านการศึกษาวิจัย การน าไปใช้ประโยชน์ และการวางแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ 
 ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
 

                                               ลงชื่อ ................................................................... 
                                ( พระครูโกศลศาสนวงศ์ ) 
                                    ต าแหนง่       เจ้าอาวาสวัดกันทรอมใต ้  
 
หมายเหตุ: ท่านสามาร ประทับตราของหน่วยงานในเอกสารนี้ได ้( ้าม)ี 

แบบ สพ.  . 
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รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
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รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

เร่ือง 

“การบริหารจัดการกลุ่มสจัจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน” 
 

 1. สัมภาษณ์ พระครูโกศลศาสนวงศ์ , ประธานที่ปรึกษากลุ่มสัจจะวัดกันทรอมใต้ , อำเภอ
ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ,  2 มิ นุายน 2563. 
 2. สัมภาษณ์ นายธงศักดิ์  เพชรรัตน์ , ประธานกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมใต้, อำเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ, 2 มิ นุายน 2563. 
 3. สัมภาษณ์ นางทองแดง  มนตรีวงษ์ , รองประธานกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมใต้, อำเภอขุน
หาญ จังหวัดศรีสะเกษ,  2 มิ นุายน 2563. 
 4. สัมภาษณ์ นางสุภาพร  อระไง , เหรัญญิกกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมใต้ , อำเภอขุนหาญ, 

จังหวัดศรีสะเกษ,  2 มิ นุายน 2563. 
 5. สัมภาษณ์ นางสายพิน  มนตรีวงษ์ , เลขานุการกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมใต้ , อำเภอขุน
หาญ จังหวัดศรีสะเกษ,  2 มิ นุายน 2563. 
 6. สัมภาษณ์ นายโกศล  มนตรีวงษ์, กรรมการกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมใต้ , อำเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ,  2 มิ ุยายน 2563. 
 7. สัมภาษณ์ นางสนาค สุพงษ์  , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมใต้, อำเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรีสะเกษ,  2 มิ นุายน 2563.  

 8. สัมภาษณ์ นางสวี เรืองคำ , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมใต้, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรี
สะเกษ,  2 มิ นุายน 2563. 

 9. สัมภาษณ์ นางทิพา  เลิศศรี , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมใต้, อำเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรีสะเกษ,  2 มิ นุายน 2563.  

 10. สัมภาษณ์ นางเทือง  สุพงษ์ , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมใต้, อำเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรีสะเกษ,  2 มิ นุายน 2563.  

 11. สัมภาษณ์ นางวรรณา เลิศศรี , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมใต้ , อำเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ,  2 มิ นุายน 2563. 

 12. สัมภาษณ์ นายคาน  มนต์ตรีวงษ์, อดีตผู้ใหญ่บ้านกันทรอมใต้, อำเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรีสะเกษ,  2 มิ นุายน 2563. 

 13. สัมภาษณ์ นายธงศักดิ์  เพชรรัตน์ , ประธานกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมอุดม, อำเภอขุน
หาญ จังหวัดศรีสะเกษ, 2 มิ นุายน 2563. 

 14. สัมภาษณ์ นายนิคม  มนตรีวงศ์ , รองประธานกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมอุดม, อำเภอขุน
หาญ จังหวัดศรีสะเกษ, 2 มิ นุายน 2563. 
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 15. สัมภาษณ์ นางธีราภรณ์  คำพินิจ , เลขานุการกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมอุดม, อำเภอขุน
หาญ จังหวัดศรีสะเกษ, 2 มิ นุายน 2563. 

 16. สัมภาษณ์ นางกรรณิการ  ศิริเทศ , เหรัญญิกกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมอุดม, อำเภอขุน
หาญ จังหวัดศรีสะเกษ, 2 มิ นุายน 2563. 

 17. สัมภาษณ์ นางรัตนา  สัญญาฤทธิ์ , กรรมการกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมอุดม, อำเภอขุน
หาญ จังหวัดศรีสะเกษ, 2 มิ นุายน 2563. 

 18. สัมภาษณ์ นางกัญจิรา พิลาดี , กรรมการกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมอุดม , อำเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ, 2 มิ นุายน 2563. 

 19. สัมภาษณ์ นางวลัย  เลิศศรี , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมอุดม , อำเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ, 2 มิ นุายน 2563. 

 20. สัมภาษณ์ นายติ ๋บ  สุพงษ์ , สมาชิกกลุ ่มสัจจะวัดกันทรอมอุดม , อำเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ, 2 มิ นุายน 2563. 

 21.สัมภาษณ์ นางกัญญา  ศิริเทศ , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมอุดม , อำเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ, 2 มิ นุายน 2563.  

 22. สัมภาษณ์ นางมาริษา เมฆคลี , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมอุดม , อำเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ, 2 มิ นุายน 2563. 

 23. สัมภาษณ์ นางเสาวดี  เลิศศรี , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดกันทรอมอุดม , อำเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ, 2 มิ นุายน 2563. 

 24. สัมภาษณ์ พระครูวิมลโสมนันท์  , ประธานที่ปรึกษากลุ่มสัจจะวัดท่าโสม, อำเภอเขา
สมิง จังหวัดตราด,  9  ธันวาคม 2563.  

 25. สัมภาษณ์ นางสาวจิราภรณ์  อภิบาลศรี  , ประธานกรรมการกลุ่มสัจจะวัดท่าโสม, 
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด,  9  ธันวาคม 2563.  

 26. สัมภาษณ์ นางปรานอม  นิยมการ  , รองประธานกรรมการกลุ่มสัจจะวัดท่าโสม, 
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด,  9  ธันวาคม 2563.  

 27. สัมภาษณ์ นาวนิชยา  ทวีคูณ  , เหรัญญิกกลุ่มสัจจะวัดท่าโสม, อำเภอเขาสมิง จังหวัด
ตราด,  9  ธันวาคม 2563.  

 28. สัมภาษณ์ นางมาลัย สรวมชีพ  , กรรมการ/ผู้ตรวจสอบกลุ่มสัจจะวัดท่าโสม, อำเภอ
เขาสมิง จังหวัดตราด,  9  ธันวาคม 2563.  

 29. สัมภาษณ์ นางสาวจีรวรรณ  ทวีคูณ  , กรรมการกลุ่มสัจจะวัดท่าโสม, อำเภอเขาสมิง 
จังหวัดตราด,  9  ธันวาคม 2563. 

 30. สัมภาษณ์ นางสาวกัญญารัตน์  สายสังข์  , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดท่าโสม, อำเภอเขา
สมิง จังหวัดตราด,  9  ธันวาคม 2563. 

 31. สัมภาษณ์ นายอำนาจ  พุทธบุรี  , สมาชิกกลุ ่มสัจจะวัดท่าโสม, อำเภอเขาสมิง 
จังหวัดตราด,  9  ธันวาคม 2563. 

 32. สัมภาษณ์ นางจุฑาทิพย์ อุปเวช  , สมาชิกกลุ ่มสัจจะวัดท่าโสม, อำเภอเขาสมิง 
จังหวัดตราด,  9  ธันวาคม 2563. 
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 33. สัมภาษณ์ นางสาวศลิษา  กลางประพันธ์  , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดท่าโสม, อำเภอเขา
สมิง จังหวัดตราด,  9  ธันวาคม 2563. 

 34. สัมภาษณ์ นางบรรยงค์  สรวมชีพ  , สมาชิกกลุ่มสัจจะวัดท่าโสม, อำเภอเขาสมิง 
จังหวัดตราด,  9  ธันวาคม 2563. 
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ผลผลิต ผลลัพธ์  และผลกระทบจากงานวิจัย 
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ผลผลิต ผลลัพธ์  และผลกระทบจากงานวจิัย 
 

1. ผลผลิต 
 1.1 ได้การยอมรับของหน่วยงาน 
 1.2 ชุมชนรู้จักหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของตัวเอง 
 1.3 ได้ความสวยงาม 
 1.4 ชุมชนมีศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์ 
 1.5 เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ 
 1.6 บริหารจัดการด้วยความสุจริต 
 1.7 ผู้สูงอายุมีสุภาพที่ดี มีความรู้ ความสามาร ในการดูแลตน 
 1.8 ชุมชนมีทัศนคติต่อผู้ร่วมงานในทางสร้างสรรค์ 

2. ผลลัพธ์ 
 2.1 มีหน่วยงานให้ความสำคัญทางวัฒนธรรม 
 2.2 มีสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจน 
 2.3 ชุมชนได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากวิทยากรชุมชน 
 2.4 ชุมชนได้ฝึกภาคปฏิบัติ 
 2.5 ชุมชนมีความเข้าในการบริหารจัดการ 
 2.6 ได้รับสิ่งใหม ่ๆ ที่เกิดจากการสัมมนา 
 2.7 ได้ศึกษาเรียนรู้บริบทขององค์กรอ่ืน ๆ 
 2.8 ได้กระบวนการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
อย่างยั่งยืน 
 2.9 ได้การส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
อย่างยั่งยืน 
 2.10 ได้รูปแบบการส่งเสริมความม่ันคงและเสริมสร้างจิตใจ นำไปสู่การนำผลวิเคราะห์ไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 2.11 ได้กระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนอย่างยั่งยืน 
 2.12 ได้กระบวนการพัฒนาจิตใจเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน 
 2.13 ได้ผลการวิเคราะห์นำไปสู่กระบวนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้อง ิ่น ภาครัฐ และวัดที่เหมาะสม 
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3. ผลกระทบ 

 3.1 มีการสนทนากลุ ่มย่อยเพื ่อระดมและสรุปความคิดเห็นที ่สอดแทรกความรู ้และ
ประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามาร เฉพาะด้าน โดยสามาร สรุปเป็นแนวการ
บริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืนได้ ตลอดทั้งประชาชน
ทั่วไปได้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตจากกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน  ให้
เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 

 3.2 มีการพัฒนาด้านทักษะ การศึกษาค้นคว้าวิจัยให้กับทีมวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณ วิจัยเชิงคุณภาพ วิจัยเชิงปฏิบัติการสู่ภาคสนามให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมเพ่ือ
การเรียนรู้ในมิติที่หลากหลาย โดยผ่านการสัมภาษณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์การ
ประชุมกลุ่มย่อย เป็นต้น 
 3.3 สามาร นำผลการศึกษาไปนำเสนอต่อกลุ่มหรือองค์กรในชุมชนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน เสนอความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูง
ประชาชน ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 3.4 สามาร นำผลการศึกษาไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม ชัดเจน และมีความ
เป็นจริงในการนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา การประยุกต์ใช้
และการนำไปสู่การการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน  
ให้เป็นมาตรฐานสากล 
 3.5 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ได้ประสานองค์กร หน่วยงาน ชุมชน เพื่อนำเสนอผลการวิจัย
สู่สาธารณชน 
 3.6 องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ สามาร นำการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน ไปบูรณาการต่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีมาตรฐานที่ดี 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3.7 สามาร บูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืนในจังหวัดศรีสะเกษ   
 3.8 การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน  มี
วิธีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่องค์กรชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจ โดยสอดแทรกหลักธรรมที่
หลากหลายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความสามัคคี
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
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ประวัติคณะผูว้ิจัย     
 
1. ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย 
ชื่อนามสกุล   
 (ภาษาไทย) นายธยายุส  ขอเจริญ 
 (ภาษาอังกฤษ) Mr.Thayayut  Khojaroen 
ตำแหน่ง   อาจารย์ประจำ  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  คณะสังคมศาสตร์ 

สถานที่ติดต่อ              มหาวิทยาลัยมหาจุ าลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

                               เลขที่ 67 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำคำ  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 
ประวัติการศึกษา -พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
  มหาวิทยาลัยมหาจุ าลงกรณราชวิทยาลัย จบปีการศึกษา 2557  
   -พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุ าลงกรณราชวิทยาลัย จบปีการศึกษา 2556  
งานวิจัย    

(1)  ชื่อเรื่อง   : ศึกษาวิเคราะห์การจัดการศึกษาขององค์กรพุทธศาสนา
เพ่ือเสริมสร้างสันติภาพ.   แหล่งทุน : ส าบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุ าลงกรณราชวิทยาลัย (2559) 
(2)  ชื่อเรื่อง   : กระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวน   (ทุเรียน) ของ
ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ.   แหล่งทุน : ส าบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุ าลงกรณราชวิทยาลัย (2560) 
(3)  ชื่อเรื่อง   : ทุเรียน: กระบวนการพัฒนาพืชสวน  และความมั่นคง
ทางอาชีพตามแนวพุทธของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ.   แหล่งทุน : 
ส าบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุ าลงกรณราชวิทยาลัย (2560) 
(4)  ชื่อเรื่อง   : การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าใน
จังหวัดศรีสะเกษ.   แหล่งทุน : ส าบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุ าลงกรณราชวิทยาลัย (2561) 
(5) ชื่อเรื่อง :  การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี ่เผ่าใน
จังหวัดศรีสะเกษ แหล่งทุน : ส าบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุ าลงกรณราชวิทยาลัย (2561) 
(6) ชื่อเรื่อง :  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ แหล่งทุน : ส าบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย  มหาจุ าลงกรณราชวิทยาลัย (2561) 
(7)  ชื่อเรื่อง   : พลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทย
กัมพูชา: คติความเชื่อ และการละเล่น.   แหล่งทุน : ส าบนัวิจัยพุทธ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุ าลงกรณราชวิทยาลัย (2562) 
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(8)  ชื่อเรื่อง   : พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมภายใต้ความสัมพันธ์
ชายแดนไทยกัมพูชา. (หัวหน้าแผน)  แหล่งทุน : ส าบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุ าลงกรณราชวิทยาลัย (2562) 

บทความทางวิชาการ 
(1) บทความในประเทศ 

    1.1 นายธยายุส  ขอเจริญ , บทความเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ด้านการ 
    พัฒนาชุมชนในอำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ”การประชุมวิชาการ         
                               ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติครั้งท่ี1 มหาวิทยาลัยมหาจุ าลงกรณ 
                                ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น ปีที่ตีพิมพ์ 2559 

1.2 นายธยายุส  ขอเจริญ, บทความเรื่อง “วัฒนธรรม ความเชื่อ ดนตรี
บําบัด “รำแม่มด” ชนเผ่าเขมร ในจังหวัดศรีสะเกษ”, การประชุมวิชา 
การระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ระดับชาติครั้งที่  1  มหาวิทยาลัยมหาจุ าลง
กรณราชวิทยาลัยวิทยาสงฆ์ศรีสะเกษ   ปีที่ตีพิมพ์ 2560 
1.3 นายธยายุส  ขอเจริญ, บทความเรื่อง “การศึกษาพระปริยัติธรรมของ
คณะสงฆ์”, การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ระดับชาติครั้งที่  
1  มหาวิทยาลัยมหาจุ าลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาสงฆ์ศรีสะเกษ   ปีที่
ตีพิมพ์ 2560 
1.4 นายธยายุส  ขอเจริญ , บทความเรื ่อง “ศึกษาวิเคราะห์การจัด
การศึกษาขององค์กรพุทธศาสนาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพ”, การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง “นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา สู่มรดก
ธรรม  มรดกโลก ” มหาวิทยาลัยมหาจุ าลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆ์นครน่าน ปีที่ตีพิมพ์ 2561 
1.5 นายธยายุส  ขอเจริญ, บทความเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพรหม
วิหาร 4. ในการปกครองคณะสงฆ์”, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
3 เรื ่อง “นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา สู ่มรดกธรรม  มรดกโลก ” 
มหาวิทยาลัยมหาจุ าลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ปีที่
ตีพิมพ์ 2561 
1.6 นายธยายุส  ขอเจริญ, บทความเรื่อง “การศึกษาอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ”   ในการประชุมวิชาการ และ
นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่    “วิจัย และ
นวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยื่น” ณ มหาลัยเทคโนโลบีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ปีที่ตีพิมพ์ 2562 
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1.7  นายธยายุส  ขอเจริญ, บทความเรื่อง “กระบวนการพัฒนาการปลูกพืช
สวน   (ทุเรียน) ของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ”   การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่   “พุทธบูรณาการ อารยธรรมวนัมฏองแหรก สู่การพัฒนา
สังคมอย่างยั่งยืน”  มหาวิทยาลัยมหาจุ าลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
สุรินทร์ ปีทีต่ีพิมพ์ 2563 

1.8  นายธยายุส  ขอเจริญ, บทความเรื่อง “ทุเรียน: กระบวนการพัฒนาพืช
สวน  และความม่ันคงทางอาชีพตามแนวพุทธของประชาชนในจังหวัด
ศรีสะเกษ”   การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่   “พุทธบูรณาการ อารย
ธรรมวนัมฏองแหรก สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”มหาวิทยาลัยมหาจุ า
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ปีที่ตีพิมพ์ 2563 

1.9  นายธยายุส ขอเจริญ, บทความเรื่อง “พลวัตวัฒนธรรมของประชาชน
ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ และการละเล่น” วารสาร 
มจร อุบลปริทรรศน์ (TCI) มหาวิทยาลัยมหาจุ าลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตอุบลราชธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม2563 ) 
1.10  นายธยายุส  ขอเจริญ, บทความเรื่อง “การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะ
เกษ”   วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ (TCI) มหาวิทยาลัยมหาจุ าลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 
2564) 
1.11  นายธยายุส  ขอเจริญ , บทความเรื ่อง “พลวัตทางสังคมและ
วัฒนธรรมภายใต้ความสัมพันธ์ชายแดนไทยกัมพูชา”  วารสาร มจร อุบล
ปริทรรศน์ (TCI) มหาวิทยาลัยมหาจุ าลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบลราชธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2564) 

 


