
บทที� 1 

บทนํา 
 

ความเป็นมา 

   การเปลี	ยนแปลงที	เกิดขึ� นอย่างรวดเร็ว ตามแผนพฒันาพฒันาเศรษฐกิจ และสังคม     
ฉบบัที	 10 (พ.ศ. 2550 –  2554) ไดอ้ญัเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลกัการพฒันา รัฐบาล
จึงได้ปรับปรัชญาเป้าหมาย การพัฒนาเป็น เศรษฐกิจพอเพียง  ตามพระราชดํา รัสของ 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรัชกาลปัจจุบนั ปรัชญาที	ชี� แนวทางการดาํรงอยู่และปฏิบติัตนของ
ประชาชนในทุกระดบั ตั�งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ  ทั�งในการพฒันา และ
บริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื	อให้ก้าวทัน          
ต่อโลกาภิวตัน์ โดยมีกรอบความคิดอยู่ที	พอเพียง ซึ	 ง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
รวมถึงความจาํเป็นที	ตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัที	ดีพอสมควร (ธีระภทัร์ เอกผาชยัสวสัดิB  และคณะ.  
2545 : 1) 
 สังคมปัจจุบนัติดอยูก่บัวตัถุนิยม  แสวงหาสิ	งต่าง ๆ  มาปรนเปรอตามความตอ้งการนั�นๆ  
โดยไม่คาํนึงถึงความพอเพียงต่อรายไดข้องตนที	พึงไดรั้บ และบางครั� งก็ไม่คาํนึงถึงว่าการกระทาํ   
ต่าง ๆ เหล่านั�นจะทาํให้คนอื	นเดือดร้อนหรือไม่โดยเฉพาะเรื	 องผิดศีลธรรมจึงทาํให้เกิดปัญหา            
ในชุมชนโดยเฉพาะเรื	องเงิน เมื	อมีปัญหาการเงินเกิดขึ�นก็ตอ้งมีการกูห้นี� ยืมสินจากนายทุน และ            
คนขา้งเคียงบุคคลเหล่านั�นอาจคิดผลเป็นตอบแทนเป็นดอกเบี�ย  ร้อยละ 10 หรือ 20 ต่อเดือน หรือ
หกัผลผลิตทางการเกษตร  ถา้ปีไหนผลผลิตไม่ดีหนี� สินก็พอกพูนเป็นดินพอกหางหมู  และสุดทา้ย
ถูกยึดที	ทาํกินตกเป็นของนายทุน ทาํให้เกิดปัญหาในชุมชน พระครูไพศาลบุญวฒัน์ เจา้อาวาส       
วดัป่าเทพนิมิต จึงไดช้กัชวนชาวบา้นรวมตวักนัเพื	อให้เกิดความสามคัคีในการแกปั้ญหาช่วยเหลือ
กนัเอง พึ	งตนเองในหมู่บา้น เพื	อการมีชีวิตที	อยูดี่มีสุข มีคุณค่า และศกัดิB ศรีเท่าเทียมกนัตามแนวคิด
เรื	 องการสะสมทรัพย์เพื	อพฒันาคุณธรรมครบวงจรชีวิตที	มีต้นสํานักมาจาก ครูชบ ยอดแก้ว              
จากจังหวดัสงขลา นํามาผสมผสานกับแนวทางคําสอน  ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า               
พระอาจารยสุ์บิน ปณีโต  เป็นพระสงฆรู์ปแรกที	ดาํเนินการจดัตั�ง กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยใ์นจงัหวดั
ตราด และพระอาจารยม์นสั  ขนัติธมัโม เจา้อาวาสวดัโพธิB ทอง อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ไดน้าํ
แนวคิดนี�  มาประยุกต์ใช้กบัแนวทางการรวมพลงัปัญญาเพื	อแกไ้ขปัญหาของชาวบา้นดว้ยกนัเอง 
โดยอาศยัวดัต่าง ๆ ในเขตจงัหวดัจนัทบุรี  เป็นสถานที	  รวมพลงัชุมชนเพื	อจดัตั�งกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์ขึ� น ในปี พ.ศ. 2539  ต่อมาพระครูไพศาลบุญวฒัน์ เจา้อาวาสวดัป่าเทพนิมิต ได้เล็งเห็น
ความสําคญันี� จึงได้ชักชวน  ผูน้าํหมู่บ้านมาเป็นแกนนําที	สําคญัของกลุ่ม เช่น ผูใ้หญ่บ้านทั�ง 5 
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หมู่บา้น ผูน้าํชุมชน เช่น กลุ่มสตรีอาสาฯ กลุ่มอาสาพฒันา และป้องกนัหมู่บา้น เป็นตน้ และใช้
หลกัธรรมในการบริหารจดัการและดาํเนินการ ใช้เงินเป็นเครื	องมือในการเชื	อมคนให้มารวมกนั
เพื	อทาํกิจกรรมและสร้างคุณธรรม ใหเ้กิดขึ�นในจิตใจของชาวบา้น   
 ในการตั�งจดัตั�งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์ นั�นมกัจะพบอุปสรรคและปัญหาหลากหลายกนัไป
เพราะในการให้ชาวบ้านมารวมเงินกันนั� นมีเงื	อนไขและที	มาไม่เหมือนกันอุปสรรคเบื�องต้น               
ที	พบก็คือบางหมู่บา้นเคยมีกลุ่มมาก่อนแต่ลม้เลิกไปก็ตอ้งพูดคุยถึงรูปแบบการทาํที	ผ่านมา และ               
ชี� ข้อบกพร่องแล้วเสนอแนวทางแก้จึงจะชวนตั� งก ลุ่มใหม่ได้  แต่อย่างไรก็ตามขั� นตอน                  
ในการตั�งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์ นั�นมีวธีิที	ชดัเจนเป็นลาํดบัดงันี�  (พระสุบิน ปณีโต. 2547 : 13-14) 
 1. การชี�แจงใหช้าวบา้นเขา้ใจถึงปัญหาบา้นเมืองโดยชี� ใหเ้ห็นวา่ปัญหาบา้นเมืองของเรา 
ปัญหาในหมู่บา้นของเราเป็นอย่างไร ถูกเขาเอารัดเอาเปรียบอย่างไร หรือเสียเปรียบเขาอย่างไร               
ถา้ไม่รวมตวักนัในอนาคตเราจะเสียเปรียบมากขึ�นเรื	อย ๆ ในการทาํความเขา้ใจประเด็นนี�สามารถ               
ยกนิทานเรื	อง “เสือกบัววั” มาประกอบดงันี�  มีววัอยู ่100 ตวั หากินอยูใ่นหมู่บา้น อยูม่ามีเสือตวัหนึ	ง 
เขา้มาในหมู่บา้น พอววัเห็นเสือจ่าฝงูก็ตะโกนบอกฝงูววัทั�งหลายให้วิ	งหนีไม่คิดสู้ ในที	สุดก็ถูกเสือ 
จบักินไปวนัละตวัทุกๆ วนัจนเหลือเพียง 10 ตวั ในที	สุดววั 10 ตวั ที	เหลือก็กลบัมาคิดกนัวา่เราตวัใหญ่
กวา่เสือมีเขาเป็นอาวธุ ในขณะที	เสือซึ	 งตวัเล็กกวา่เรามีเขี�ยวและความไวเป็นอาวุธ ถา้สู้กนัตวัต่อตวั
อาจสู้เสือไม่ได้ แต่ถ้าเรารวมตวักันตอ้งสู้เสือได้แน่นอน ว่าแล้วววัที	เหลือก็วางแผนเพื	อสู้เสือ             
โดยใหว้วั 4 ตวั วิ	งเขา้ไปชนขาเสือทั�ง 4 ขา้ง พอเสือลม้ลง ตวัที	เหลือก็ให้เขา้ไปรุมกนัขวิด วนัรุ่งขึ�น
ววัก็ออกหากินตามปกติ เสือออกมารอเพื	อจบัววักินตามปกติเช่นกนั แต่พอเสือเดินเขา้มาววัก็ไม่ถอย 
ววั 4 ตวั วิ	งเขา้ไปชนขาเสือจนเสือลม้ลงววัที	เหลือก็เขา้ไปรุมขวิดทอ้งเสือจนไส้ทะลกัเสือก็ตาย          
ในที	สุด 
 จากนิทานเรื	องนี�สามารถตั�งคาํถามไดว้า่ ในหมู่บา้นเราใครคือววั และใครคือเสือชาวบา้น
คือววั และนายทุนต่างๆคือเสือ แล้วชี� ให้เห็นต่อไปอีกว่า ที	ผ่านมาใครมีเงินเหลือก็นําไปฝาก
ธนาคาร ใครขาดเงินก็ไปกู้ธนาคาร กูน้ายทุนนอกระบบ การนาํเงินไปฝากธนาคารทางธนาคาร          
จ่ายดอกเบี�ยให้เพียงเล็กน้อย แต่ชาวบา้นตอ้งเสียค่ารถค่านํ� ามนัในการเดินทาง ตอนไปกูก้็เช่นกนั          
ทางธนาคารคิดดอกเบี�ยแพงขึ�นซึ	 งดอกเบี�ยที	เสียไปก็ไม่เคยมีผลกลบัมาให้ผูกู้เ้ลย เสียแลว้เสียเลย 
เจ็บป่วยธนาคารก็ไม่เคยมาดูแลช่วยเหลือ อยา่งดีถา้ตายลงไปธนาคารอาจให้มอเตอร์ไซด์ส่งพวงหรีด
มาให้ สักพวง ก็เท่านั�น คาํถามต่อไปคือว่า เมื	อในหมู่บ้านมีทั�งคนมีเงินเหลือใช้ มีทั� งคนมีเงิน        
ไม่พอใช้ ทาํไมไม่ช่วยกนัเอง ทาํไมตอ้งนาํเงินไปช่วยคนนอก ไปช่วยธนาคาร คนที	รํ	 ารวยก็คือ
ธนาคาร คนที	ยากจนลงก็คือพวกชาวบา้นด้วยกนั หากปล่อยให้เป็นเช่นนี� ต่างคนต่างอยู่อย่างนี�  
ชาวบ้านก็จะเป็นเหมือนววัที	ถูกเสือกินไปวนัละตวั ๆ แต่ถ้าบรรดาววัทั�งหลายมารวมกลุ่มกัน       
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ทั�งมี  ทั�งจน มาตั�งกลุ่มร่วมกนัคนมีก็สะสมเงินมากหน่อย คนจนก็สะสมนอ้ยหน่อยตามกาํลงัเงิน                     
ที	รวมกนัได ้ก็นาํไปช่วยกนัเองในหมู่บา้นในชุมชนคนฝากก็ไดเ้งินปันผลคนกูก้็ไดเ้งินไปใชใ้นสิ	งที	
จาํเป็นเพียงเสียค่าบาํรุงให้กบักลุ่มซึ	 งค่าบาํรุงก็ไม่ไดน้าํไปไหนนาํไปจดัสรรเป็นสวสัดิการให้กบั
สมาชิกทุกคน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าคลอดบุตร ตายไปมีค่าฌาปนกิจ ซึ	 งสิ	งเหล่านี� มีค่ามากกว่า
พวงหรีดที	ธนาคารนาํมาใหห้ลายเท่า นี	คือการไม่ยอมแพเ้สือ เป็นการหนัหนา้สู้เสือ 
 2. ใชเ้ศรษฐศาสตร์แนวพุทธในการแกปั้ญหา โดยตอ้งใชธ้รรมนาํเงิน ทุกคนตอ้งหนัหน้า
มาทําบุญร่วมกัน ซึ	 งการทําบุญนั� นสามารถทําได้โดยการนําเงินมาฝากรวมกันและให้คนกู ้        
เพราะการที	คนตกทุกข์ได้ยากเผชิญกบัปัญหาเขาตอ้งการที	พึ	ง ซึ	 งเราสามารถให้เขาพึ	งไดเ้รียกว่า                           
“ไดท้าํบุญร่วมกนั” ดงันั�นเมื	อคนมากูเ้งินที	เราฝากไวไ้ปประกอบอาชีพ ไปใชห้นี�  ไปลงทุนคา้ขาย
หรืออะไรก็แล้วแต่ ก็เป็นการสงเคราะห์เขาจึงเป็นการทาํบุญ นําหลักเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ          
มาเป็นแนวทางโดยหลกัธรรมบอกวา่ “เมื	อไดท้รัพยม์าแลว้ ตอ้งแบ่งเป็น 4 ส่วน” คือ 1) เลี� ยงตวัเอง
และครอบครัวให้เป็นสุข 2) เอาไปลงทุนทาํการคา้ขาย 3) เอาไปเสียภาษี และบาํเพญ็กุศล 4) ให้เก็บออม
ไวใ้นยามภยัพิบติัหรือเมื	อแก่ชรา  
 จากแนวคิดทั� งสองแบบดังกล่าว จึงได้ชวนให้ชาวบ้านมาตั� งกลุ่มสัจจะฯ ร่วมกัน           
ในชุมชนวดัป่าเทพนิมิต โดยการนาํเงินมาฝากรวมกนั แลว้ปล่อยให้คนกู ้ช่วยเหลือกนัเองในชุมชน
นอกจากนี�ผลกาํไรจากการกูย้ืมซึ	 งก็คือค่าบาํรุงจ่ายให้กบักลุ่มนั�นจะเป็นเงินปันผล และนาํไปจดัตั�ง
เป็นกองทุนสวสัดิการสาํหรับสมาชิกที	เจบ็ป่วย เป็นเงินฌาปนกิจ และสวสัดิการอื	น ๆ   
 เมื	อตั� งกลุ่มได้สํา เ ร็จก็ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่มขึ� นมาหนึ	 งชุด                
มีประธาน กรรมการรับเงินออม กรรมการจ่ายเงินกู ้กรรมการรับเงินกูส่้งคืน และกรรมการกองทุน
สวสัดิการ ซึ	 งจะทาํงานกันแบบเครือญาติ แบบพี	น้องกัน ไม่มีกฎเกณฑ์ที	ตายตัวแน่นอนมาก           
มกัจะยดืหยุน่ตามความเหมาะสม คณะกรรมการก็ทาํงานแบบเสียสละจริงๆ ไม่มีผลประโยชน์ตอบ
แทนทาํงานฟรีถึง 2 ปีจึงจดัสรรเงินจากสวสัดิการเป็นค่าตอบแทนบา้งพอไดค่้านํ�ามนัรถมาทาํงาน  
 วิธีการสําคัญที	ใช้ในการดําเนินงานของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วดัป่าเทพนิมิต คือ              
การสร้างฐานปัจเจกชนไปสู่ระดบัที	กวา้งขึ�น โดยจุดเนน้ 3 ประการ คือ การสร้างคน สร้างวิธีทาํงาน 
และสร้างชุมชน/สังคม (สาํนกังานกองทุนเพื	อสังคม. 2545: 18-19) 
 1.  สร้างคน วธีิการสร้างคนที	เป็นจุดเด่นของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์ฯ ไดแ้ก่ 
  1.1  พระสงฆแ์ละฆราวาสมีปฏิสัมพนัธ์ที	ดี อนัเนื	องมาจากความเลื	อมใสศรัทธา 
  1.2  สมาชิกมีสาํนึกรับผดิชอบร่วมกนัในฐานะเป็นเจา้ของไม่ใช่เพียงผูรั้บประโยชน์ 
  1.3 สมาชิกมีศักดิB ศรี มีความเท่าเทียมกันในสถานภาพ และในสิทธิประโยชน์                   
จึงสามารถเรียนรู้ร่วมกนั ทั�งในสถานการณ์ปัจจุบนัและวสิัยทศัน์ในอนาคต 
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  1.4  สํานึกความรับผิดชอบต่อชุมชน ทาํให้สมาชิกต้องการยกระดับคุณภาพชีวิต
ชุมชนไปพร้อม ๆ กนั จึงมีการแบ่งปันสู่ผูย้ากไร้ดว้ยการเฉลี	ยทุกขเ์ฉลี	ยสุข 
 2.  สร้างวธีิทาํงาน วธีิทาํงานที	น่าสนใจของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์ไดแ้ก่ 
         2.1  การเชื	อมโยงภูมิปัญญาชาวบา้นกบัเทคนิควธีิการสมยัใหม่ที	เลือกสรรมาใช ้
         2.2  ใช้วิทยากรชาวบา้นที	ไดรั้บการฝึกอบรมวิธีการสมยัใหม่ เช่น AIC, FSC และ     
แผนที	ความคิด เพื	อนาํไปใชใ้นการระดมความคิดจากสมาชิก 
         2.3  ใชค้นเป็นศูนยก์ลางทั�งในการสร้างองคค์วามรู้  การปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั การมีส่วน
ร่วมการไดเ้รียนรู้กระบวนการและผลงาน และการนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 
         2.4  ใช้วิธีเรียนรู้โดยกลุ่มเป็นการสะสมขอ้มูลความคิดเห็นและนาํประสบการณ์ใน        
การปฏิบติัมาแลกเปลี	ยนกนัโดยการสรุปบทเรียนดว้ยวิธีต่าง ๆ เช่น การระดมสมอง การจดัเวที
ชาวบา้น  
   2.5  มีการติดตามประเมินผลตลอดเวลาโดยกลุ่ม เพื	อนาํผลการประเมินไปปรับปรุง
แกไ้ขการดาํเนินงานในปัจจุบนั และเพื	อการวางแผนงานในอนาคต 
         2.6  พระสงฆ์เป็นผูใ้ห้คาํปรึกษาแนะนาํ แต่ไม่ใช่ผูน้าํ พระและชาวบา้นจะเดินไป
ดว้ยกนั แต่ไม่ใช่พระเดินนาํชาวบา้นเดินตาม จึงเกิดการพฒันาศกัยภาพของชาวบา้น 
  2.7  ใช้วิธีท ํางานที	มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ให้เสร็จภายในวนัเดียว เพื	อไม่ให้
กรรมการและสมาชิกตอ้งเสียสละเวลาในการทาํมาหากินมากเกินไป 
 3. สร้างชุมชน/สังคม เป็นการขยายผลจากคน/กลุ่ม สู่ ชุมชน/สังคม โดยวธีิการต่อไปนี�  
  3.1  จดัเวทีชาวบา้นและเวทีชุมชน โดยเชิญบุคคลภายนอกเขา้ร่วมในการนาํเสนอ
ผลงาน ทั�งที	เป็นจุดแข็งจุดอ่อน วิธีการเช่นนี� มีผลในการก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ผูป้ฏิบติั และ
ขณะเดียวกนัมีการขยายผลอยา่งนอ้ยในระดบัแนวคิดสู่ชุมชน/สังคม 
  3.2  การแลกเปลี	ยนขอ้มูลและการศึกษาดูงาน โดยการนาํบทบาททั�งผูใ้ห้ และผูรั้บ               
ทาํใหเ้กิดการขยายผลที	ชดัเจนขึ�นในวธีิปฏิบติั 
  3.3  ขั�นตอนที	 1 และ 2 นาํไปสู่การสร้างเครือข่ายในงานประเภทเดียวกนั หรือ        
เพื	อแก้ปัญหาทาํนองเดียวกนั หรือสําหรับกลุ่มเป้าหมายที	คล้ายคลึงกนั ช่วยให้เกิดการรวมพลงั                  
ในวงกวา้งและย ั	งยนื 
  3.4  การรับฟังการประเมินผลจากภายนอก ช่วยให้เกิดการมองตนเองและการเรียนรู้
ชดัเจน และกวา้งขวางขึ�นทาํใหม้องเห็นลู่ทางในการปรับปรุงแกไ้ขและแสวงหาความร่วมมือในวงกวา้ง 
 จากการก่อตั�งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์วดัป่าเทพนิมิต มาเป็นระยะเวลา 10 ปี คือ ตั�งแต่
วนัที	 22 มีนาคม พ.ศ. 2542 มีสมาชิกแรกเขา้ 201 คน มีคณะกรรมการในการบริหารครั� งแรก 9 คน 



   

 
5

มีเงินออมสะสมครั� งแรก 15,370 บาท จนถึงปัจจุบนั ปี พ.ศ. 2552 มีสมาชิก 1919 คน คณะกรรมการ
ในการบริหาร 22 คน มีเงินออมสะสมรวม 4,999,990 บาท มีเงินกองทุนสวสัดิการรวม 4,207,723 บาท 
เพื	อช่วยเหลือสมาชิก คลอดบุตร เจ็บป่วย ตาย และเป็นทุนการศึกษา การที	กลุ่มฯ เติบโตและ
เขม้แข็งไดเ้ป็นเพราะกลุ่มฯ ได้นาํหลกัธรรมทางพุทธศาสนามาใช้ในการบริหารจดัการ จึงทาํให้
กลุ่มมีการพฒันาและสามารถช่วยเหลือสมาชิกไดพ้ฒันาคุณภาพชีวิตที	ดียิ	งขึ�นทั�งในด้านร่างกาย 
และจิตใจ ชาวบา้นมีความสามคัคี และมีความเสียสละเอื�ออาทรกนั และสามารถพึ	งพาตนเองไดใ้น
ระดบัหนึ	 ง ดงันั�นจึงเป็นสิ	งที	น่าสนใจและศึกษาวา่ หลกัธรรมทางพุทธศาสนาที	ใช้ในการบริหาร
จดัการ ของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์วดัป่าเทพนิมิต จงัหวดัจนัทบุรี นั�นใชห้ลกัธรรมอะไรบา้ง และ
เมื	อนาํไปประพฤติปฏิบติัในลกัษณะใด อีกทั�งมีองค์ประกอบใดบา้งที	ส่งผลต่อการใช้หลกัธรรม         
ในการบริหารจดัการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์วดัป่าเทพนิมิต จงัหวดัจนัทบุรี ที	ทาํให้เกิดการ
พฒันาของคนและชุมชนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย       

 การวจัิยครั�งนี�ผู้วจัิยได้กาํหนดวตัถุประสงค์ไว้ ดังนี�                                                            
 1. เพื	อศึกษาหลกัธรรมที	ใชใ้นการบริหารจดัการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์ วดัป่าเทพนิมิต  
อาํเภอโป่งนํ�าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี  
 2. เพื	อเปรียบเทียบหลกัธรรมในการบริหารจดัการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์วดัป่าเทพนิมิต 
อาํเภอโป่งนํ�าร้อน  จงัหวดัจนัทบุรี จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
ประโยชน์ของการวจัิย 

 การศึกษาถึงการปฏิบติัตามหลกัธรรมที	ใชใ้นการบริหารจดัการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์                               
วดัป่าเทพนิมิต อาํเภอโป่งนํ�าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี สามารถเป็นแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงในการ
บริหารจดัการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์ซึ	 งสามารถทาํให้กลุ่มมีการพฒันาและสามารถช่วยเหลือ
สมาชิกไดพ้ฒันาคุณภาพชีวิตที	ดียิ	งขึ�นทั�งในดา้น ร่างกาย และจิตใจ ชาวบา้นมีความสามคัคี และมี
ความเสียสละเอื�ออาทรกนั และสามารถทาํใหเ้กิดการพฒันา คน และชุมชน ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
 ในการศึกษาเรื	 องหลักธรรมที	ใช้ในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์            
วดัป่าเทพนิมิต อาํเภอโป่งนํ�าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี ซึ	 งกาํหนดขอบเขตในการศึกษาวจิยั ดงันี�  
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 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

  1.1  ประชากรที	ใชใ้นการวจิยั ในการศึกษาครั� งนี�  ศึกษากบัสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
วดัป่าเทพนิมิต อําเภอโป่งนํ� าร้อน จังหวดัจันทบุรี ใน 5 หมู่บ้าน มีสมาชิกจาํนวน 1,219 คน 
(ทะเบียนสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย.์ 2554 : 6) 
  1.2  กลุ่มตวัอย่างที	ใช้ในการวิจยั ในการศึกษาครั� งนี�  ศึกษากับสมาชิกกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย ์วดัป่าเทพนิมิต อาํเภอโป่งนํ� าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี ไดค้ดัเลือกจากสมาชิกกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพยเ์ป้าหมายโดยใช้หลกัความน่าจะเป็นในการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง จากตาราง
สําเร็จรูปของเครจซี	 และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จาํนวน     
291 คน   
 2. ตัวแปรที�ศึกษา 
  2.1 ตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก่ 
   2.1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล  
     1) เพศ 
     2) อาย ุ
     3) สถานภาพ 
     4) อาชีพ 
      5) การศึกษา 
     6) รายได ้
     7) ระยะเวลาการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
  2.2 ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  หลกัธรรมที	ใช้ในการบริหารจดัการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์ 
วดัป่าเทพนิมิต อาํเภอโป่งนํ�าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี ประกอบดว้ย 
             2.2.1 ฆราวาสธรรม  4      
   2.2.2 สังคหวตัถุธรรม  4   
             2.2.3 พรหมวหิารธรรม  4   
              2.2.4 อริยสัจจธรรม  4   
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์หมายถึง  การรวมกลุ่มของบุคคล ดาํเนินการบริหารดา้นการ
สะสมทรัพยข์องวดัป่าเทพนิมิต อาํเภอโป่งนํ� าร้อน  จงัหวดัจนัทบุรี  เพื	อช่วยเหลือสมาชิก คลอดบุตร 
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เจ็บป่วย ตาย เป็นทุนการศึกษา และช่วยเหลือสมาชิกได้พฒันาคุณภาพชีวิตที	ดียิ	งขึ�นทั�งในด้าน 
ร่างกาย และจิตใจ  
 2. หลกัธรรมที	ใช้ในการบริหารจดัการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  หมายถึง พฤติกรรม              
ที	แสดงให้เห็นถึงวิธีการบริหารจดัการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์วดัป่าเทพนิมิต อาํเภอโป่งนํ� าร้อน  
จงัหวดัจนัทบุรี โดยการใชห้ลกัธรรมทางพุทธศาสนา  5 ประการ คือ 
   2.1  ฆราวาสธรรม 4 หมายถึง ความจริงใจ เป็นคุณธรรมที	มีความจาํเป็นสําหรับ      
คนที	เกี	ยวขอ้งกนั คนที	จริงใจต่อกนัยอ่มสามารถปรับความเขา้ใจกนัไดง่้ายและมกัจะประสบความสําเร็จ
ทั�งในการงานและการคบหาสมาคมกนั หลกัธรรมสาํหรับพฒันาชีวติสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี 
  2.2  สังคหวตัถุธรรม 4 หมายถึง หลกัธรรมเพื	อการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติซึ	 งการอยู่
ร่วมกนัในสังคมหรือในหมู่คณะจาเป็นตอ้งมีสิ	งที	จะมายึดเหนี	ยวจิตใจและประสานหมู่คณะไวใ้ห้
เกิดความสามคัคีและเพื	อใหอ้ยูด่ว้ยกนัอยา่งสงบสุข 
  2.3  พรหมวิหารธรรม 4 หมายถึง ธรรมเป็นเครื	องอยู่ของพรหม ธรรมเป็นหลกัใจ
ของผูใ้หญ่ เป็นธรรมประจาํใจอนัประเสริฐหรือหลกัความประพฤติที	ประเสริฐบริสุทธิB  4 ประการ 
ที	ตอ้งมีไวเ้ป็นหลกัใจและกาํกบัความประพฤติ ทาํให้การดาํเนินชีวิตหมดจดและปฏิบติัตนในทางที	ดี 
ซึ	 งจะทาํใหเ้ป็นที	รักใคร่ของคนทั	วไป 
  2.4 อริยสัจจธรรม  4  หมายถึง คือ ความซื	อสัตย ์ต่อตนเองและต่อกลุ่มเป็นประการ
แรก โดยไดท้าํให้เป็นรูปธรรม คือ การออมเงิน การบริหารจดัการเงินของสมาชิก การนาํเงินออม
ใหแ้ก่สมาชิกกู ้และไดจ้ดัเป็นสวสัดิการต่าง ๆ 
 3. การบริหารจดัการ หมายถึง  การดาํเนินการกิจกรรมทั�งในส่วนที	เป็นคณะกรรมการ
และกลุ่มสมาชิก ที	มีหน้าที	โดยตรงและโดยอ้อม เพื	อความมั	นคงของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์             
วดัป่าเทพนิมิต อาํเภอโป่งนํ�าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี   
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 การศึกษาถึงการปฏิบติัตามหลกัธรรมที	ใช้ในการบริหารจดัการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์            
วดัป่าเทพนิมิต อาํเภอโป่งนํ� าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี ผูว้ิจยัได้กาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัไว ้     
ดงัภาพประกอบ 1 
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ตัวแปรต้น    (I.V.)                                                                      ตัวแปรตาม (D.V.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
สมมติฐานการวจัิย 

 1. สมาชิกที	มีเพศต่างกนั ปฏิบติัตามหลกัธรรมที	ใชใ้นการบริหารจดัการของกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย ์ที	แตกต่างกนั 
 2. สมาชิกที	มีอายตุ่างกนั ปฏิบติัตามหลกัธรรมที	ใชใ้นการบริหารจดัการของกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย ์ที	แตกต่างกนั 
 3. สมาชิกที	มีสถานภาพสมรสต่างกนั ปฏิบติัตามหลกัธรรมที	ใช้ในการบริหารจดัการ 
ของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์ที	แตกต่างกนั 
 4.  สมาชิกที	มีอาชีพต่างกนั ปฏิบติัตามหลกัธรรมที	ใช้ในการบริหารจดัการของกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย ์ที	แตกต่างกนั 
  5. สมาชิกที	มีการศึกษาต่างกนั ปฏิบติัตามหลกัธรรมที	ใชใ้นการบริหารจดัการของกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพยที์	แตกต่างกนั 
 6. สมาชิกที	มีรายได้ต่างกนั ปฏิบติัตามหลกัธรรมที	ใช้ในการบริหารจดัการของกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพยที์	แตกต่างกนั 
 7. สมาชิกที	มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกต่างกนั ปฏิบติัตามหลกัธรรมที	ใชใ้นการบริหาร
จดัการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์ที	แตกต่างกนั 
  

      
  1.  ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.1 เพศ 
1.2 อาย ุ
1.3 สถานภาพ 
1.4 อาชีพ 
1.5 การศึกษา 
1.6 รายได ้
1.7 ระยะเวลาการเป็นสมาชิกกลุ่ม  

  

          หลักธรรมที�ใช้ในการบริหารจัดการ

กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วดัป่าเทพนิมิต อาํเภอ

โป่งนํ�าร้อน  จังหวดัจันทบุรี ประกอบด้วย 

          1.  ฆราวาสธรรม  4                       

          2.  สังคหวตัถุธรรม  4   

          3.  พรหมวหิารธรรม  4   
          4.  อริยสัจจธรรม  4 

 
  




