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แนวคดิทฤษฎ ีและงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 

 
 ในการวิจยัเรื� อง หลกัธรรมที�ใช้ในการบริหารจดัการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์วดัป่าเทพนิมิต 
อาํเภอโป่งนํ& าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี ผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้เอกสารทางวิชาการ รวมทั&งแนวความคิด
ทฤษฎีของนกัปราชญท์างพระพุทธศาสนาและนกัวิชาการต่าง ๆ เพื�อนาํมาเป็นแนวทางในการวิจยั 
ดงันี&  
 1. แนวคิดทฤษฏีเกี�ยวกบักลุ่ม 
 2. แนวคิดเกี�ยวกบัการบริหารจดัการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์
 3. แนวคิดเกี�ยวกบัหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา  
 4. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง  
  
แนวคิดทฤษฏีเกี�ยวกบักลุ่ม 
 มนุษยมี์ความตอ้งการในสิ� งต่าง ๆ ตลอดเวลา และอย่างไม่สิ&นสุด แต่มีความสามารถ  
อย่างจํากัด มนุษย์จึงต้องพึ� งพาอาศัยกันอย่างหลากหลายรูปแบบ นั�นก็คือ การรวมกลุ่มกัน            
เพื�อดาํเนินงานอย่างใด อย่างหนึ� งให้บรรลุแหมาย ขององค์การ จึงเป็นเหตุยืนยนัได้ว่ามนุษย ์         
จะอยูค่นเดียว ทาํงานคนเดียว โดยไม่ติดต่อกบัใครเลยนั&นยอ่มไม่ได ้หรือหากมียอ่มผิดไปจากวิสัย
ของมนุษยโ์ดยทั�วไป ดงันั&นผูว้จิยัจึงไดน้าํเสนอสิ�งที�เกี�ยวขอ้งกบัแนวคิดเกี�ยวกบักลุ่ม ดงัต่อไปนี&  
 ความหมายของกลุ่ม (Group) 
 จากการศึกษาแนวคิดเกี�ยวกบักลุ่มไดมี้นกัวชิาการใหค้วามหมายของกลุ่มไวด้งันี&  
 สมศกัดิ<   ศรีสันติสุข (2528 : 83) ไดใ้หค้วามหมายของกลุ่มไว ้3 ประเด็นดงันี&  
 กลุ่ม หมายถึง การที�คนมารวมกนัทางร่างกาย เช่น กลุ่มคนรอรถเมล์ กลุ่มผูฟั้ง ฝูงชน 
หรือกลุ่มคนมามุงดูอุบติัเหตุรถชนกนั ซึ� งนกัสังคมวิทยาหลายท่าน เรียกการที�คนมารวมกนั เช่นนี& ว่า 
การมารวมกลุ่มกนั (Aggregation and Collectivity) 
 ความหมายที�สองก็คือ คนจาํนวนหนึ�งที�มีลกัษณะบางอยา่งร่วมกนั หรือ เหมือนกนั เช่น 
กลุ่มนิสิตนักศึกษา กลุ่มพยาบาล กลุ่มกรรมกร และกลุ่มอาจารย ์เป็นตน้ ซึ� งบางทีจะใช้คาํว่า
ประเภท (Category) 
 ความหมายที�สาม คือ การที�คนจาํนวนหนึ� งมารวมกัน มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน 
(Sense of Belonging) มีการติดต่อสังสรรคร์ะหวา่งกนั (Social Interaction) และมีการจดัระเบียบ   
ในการอยูร่่วมกนั (Social Organization) 
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 บอนเนอร์ (Bonner. 1959 : 9) ให้ความหมายของกลุ่ม วา่หมายถึง บุคคลจาํนวนหนึ�งที�มี
ความหมายเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กบับุคคลอื�นๆ การเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กนันี& เป็นกระบวนการที�ทาํให้กลุ่ม 
(Group) แตกต่างไปจากการรวมกนั (Aggregate) 
 โฮแมนส์ (Homans. 1950 : 20) ไดก้ล่าววา่ กลุ่ม หมายถึง การที�บุคคลจาํนวนหนึ�งมีการ
ติดต่อสื�อสารกบับุคคลอื�น ๆ ภายในช่วงเวลาหนึ� ง และบุคคลที�ติดต่อกนันั&นมีจาํนวนพอที�ทุกคน          
จะติดต่อกนัไดอ้ยา่งใกลชิ้ด โดยไม่ตอ้งผา่นบุคคลอื�น 
 สตอ๊คดิลล ์(Stogdill. 1974 : 75) ไดก้ล่าววา่กลุ่ม หมายถึง ระบบการเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กนั
ที�ไม่ได้อยู่ในวงจาํกัด ซึ� งจะเป็นการกระทาํที�จะกาํหนดโครงสร้างของกลุ่ม และการเกี�ยวข้อง
สัมพนัธ์กนัโดยต่อเนื�องจะมีผลต่อเอกลกัษณ์ของกลุ่ม 
 ชอว ์ (Shaw. 1967 : 28) ไดก้ล่าววา่ เพื�อให้เขา้ใจถึงมโนภาพ (Concept) ของคาํวา่กลุ่ม 
และถา้มีกลุ่มเกิดขึ&นแลว้ สมาชิกกลุ่มจะตอ้ง 
 1. มีแรงจูงใจที�เข้าไปรวมกับกลุ่ม เขาคาดหมายว่าจะทาํให้เขาเกิดความพึงพอใจ           
ในบางสิ�งบางอยา่ง ซึ� งเป็นความตอ้งการของเขา 
 2. รู้ถึงสิ�งที�มีอยูใ่นกลุ่ม นั�นคือ การรับรู้ของเขาเป็นความจริง 
 เสถียร  จิรรังสิมนัต ์ (2549 : 12) ไดก้ล่าววา่ กลุ่ม หมายถึง บุคคลตั&งแต่สองคนขึ&นไปมา
รวมกนัหรือมาปรึกษาหารือกนัในเรื�องใดเรื�องหนึ�ง เพื�อที�จะแกไ้ขหรือขจดัขอ้ขดัขอ้งในเรื�องนั&น ๆ 
หรือปัญหานั&น ๆ ให้หมดไป หรือให้บรรลุถึงวตัถุประสงค์ของตนเองที�มีจุดหมายเอาไว ้เป็นการ
เชื�อมโยงปัจเจกบุคคลที�มีการรวมตวักนัอยา่งใกลชิ้ด มีเอกลกัษณ์และปรัชญาการทาํงานที�ชดัเจน 
 จากความหมายของกลุ่มทาํใหส้รุปไดว้า่ กลุ่มจะตอ้งมีคนอยา่งนอ้ยที�สุด 2 คน มารวมกนั 
มีการเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กนัหรือมีปฏิสัมพนัธ์กนัและจะตอ้งมีสิ�งใดสิ�งหนึ�งที�ทาํให้คนที�เขา้รวมกลุ่ม
เกิดความพึงพอใจ หรือมีแรงจูงใจอย่างใดอย่างหนึ� งที�ทาํให้คนเขา้รวมกลุ่ม ซึ� งจุดมุ่งหมาย หรือ
ว ัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกลุ่มนั& นอาจแตกต่างกันตามความต้องการของแต่ละบุคคล                   
มีเอกลกัษณ์และปรัชญาการทาํงานที�ชดัเจน 
 ความสําคัญของกลุ่ม 
 ราชบณัฑิตยสถาน  (2524 : 164) ไดก้ล่าววา่กลุ่ม ประกอบดว้ยบุคคลตั&งแต่ 2 คนขึ&นไป   
ที�ไดส้ร้างแบบอยา่งของการกระทาํระหวา่งกนัทางจิตขึ&น กลุ่ม หรือหมู่คณะนี& เป็นที�ยอมรับว่าเป็น
องคก์รภาวะอยา่งหนึ�งโดยสมาชิกของกลุ่มเอง และตามปกติโดยผูอื้�นดว้ย ทั&งนี&กลุ่มจะมีพฤติกรรม
ร่วมในแบบฉบบัเฉพาะของตนเอง  ซึ� งปกติในองค์กรใดๆ ก็ตามจะมีกลุ่มอย่างน้อย 3 ประเภท         
แฝงอยูใ่นองคก์ร คือ  
 1. กลุ่มบญัชาการ ประกอบดว้ย  ผูบ้งัคบับญัชาการและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาการ  
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 2. คณะกรรมการ ประกอบดว้ย  คณะทาํงานเฉพาะกิจ ตั&งขึ&นเพื�อปฏิบติัหนา้ที�เฉพาะอยา่ง  
 3. กลุ่มไม่เป็นทางการ ซึ� งเกิดขึ&นอยา่งตั&งใจและไม่ตั&งใจในองคก์ร  
 กลุ่มทั&งสามนี&  จะเห็นวา่สองกลุ่มแรก จะมีลกัษณะเป็นกลุ่ม กลุ่มที�สามเป็นกลุ่มที�เกิดขึ&น
จากการรวมกลุ่มของบุคคลในองคก์ร เช่น กลุ่มพนกังานขบัรถยนต ์ รวมกนัเพื�อช่วยเหลือกนั และ
กนัในดา้นสวสัดิการ เป็นตน้ ซึ� งเรียกวา่ กลุ่มไม่เป็นทางการ (Informal Group) หรือองคก์รอรูปนยั  
 การรวมตวักนัของคนเป็นกลุ่มนั&นมีความสําคญัทั&งต่อผูเ้ขา้ร่วมเองและคนส่วนใหญ่ที�อยู่
ร่วมกนัในสังคมเป็นอยา่งยิ�งดงันกัวชิาการที�ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของกลุ่มไดด้งัต่อไปนี&  
 ทนงศกัดิ<   คุม้ไข่นํ& า และคณะ (2534 : 12) ไดก้ล่าววา่ เมื�อคนเขา้รวมกลุ่มกนัแลว้สมาชิก
จะไดรั้บประโยชน์จากกลุ่ม และกลุ่มก็จะไดป้ระโยชน์จากสมาชิกดว้ยเช่นกนัอีกทั&งจะช่วยให้กลุ่ม
มีความเหนียวแน่นขึ&นอีกดว้ย ดงันั&นกลุ่มจึงมีความสาํคญัดงันี&  
 1. กลุ่มสามารถช่วยใหค้วามตอ้งการของบุคคลบรรลุถึงวตัถุประสงค ์
 2. มีการยอมรับนบัถือในหมู่สมาชิกดว้ยกนั 
 3. สมาชิกกลุ่มมีความสามารถช่วยงานและแกปั้ญหาต่าง ๆ ของกลุ่มได ้
 4. กลุ่มมีบรรยากาศของการร่วมมือ มากกวา่การแข่งขนั 
 5. สมาชิกกลุ่มมีการประชุมพบปะสังสรรคก์นัอยูเ่ป็นเนืองนิตย ์
 6. กลุ่มขนาดเล็กจะมีความเหนียวแน่นสูงกวา่กลุ่มขนาดใหญ่ 
 7. ความคลา้ยคลึงกนับางประการ ของสมาชิกจะมีส่วนช่วยให้กลุ่ม มีความเหนียวแน่น    
ดีขึ&น 
 8. ความเหนียวแน่นของกลุ่มจะเพิ�มขึ&น ถา้หากเกียรติยศชื�อเสียงของกลุ่มไดรั้บการยก
ยอ่งมากขึ&น 
 9. ความเหนียวแน่นของกลุ่มจะเพิ�มขึ&น ถา้กลุ่มไดรั้บการรุกรานหรือโจมตีจากกลุ่มอื�น
หรือจากสิ�งแวดลอ้มภายนอก 
 พฒันะ  แกว้ฉุย  (2545 : 35) ไดก้ล่าววา่ กลุ่มมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยูข่องคนอยา่ง
มากมาย จะสังเกตไดจ้าก ขอ้เทจ็จริงต่อไปนี&  
 1. ชีวติคนหนีไม่พน้กลุ่มตั&งแต่แรกเกิดจนตาย 
 2. กลุ่มเป็นสถาบนัที�สนบัสนุนการเรียนรู้ การคิด และการแกปั้ญหาของบุคคล 
 3. กลุ่มเป็นสถาบนัที�ฝึกและกาํหนดบุคลิกภาพของบุคคล 
 4. กลุ่มเป็นเครื�องสะทอ้นใหบุ้คคลรู้จกัตนเองไดดี้ขึ&น 
 5. กลุ่มช่วยในการสร้างแรงจูงใจใหบุ้คคลไดดี้ 
 6. กลุ่มสามารถที�จะก่อใหเ้กิดพลงัมหาศาลไดท้ั&งดีและเสีย 
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 7. กลุ่มช่วยใหค้นพฒันาหรือเจริญเติบโตทางดา้นจิตใจ 
 8. การเปลี�ยนทศันคติของบุคคลเกิดขึ&นในกลุ่มไดง่้ายกวา่ในแต่ละบุคคล 
 9. คนเรามกัจะมีความคิดมากขึ&น และมีเหตุผลดีขึ&นเมื�ออยูร่่วมกนัเป็นกลุ่ม 
 10. การทาํงานในรูปกลุ่มเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 นนัทิยา  หุตานุวตัร  และณรงค ์ หุตานุวตัร (2547 : 19) ไดส้รุปวา่ การรวมกลุ่มเป็นสิ�งสําคญั
และจาํเป็นอย่างยิ�ง ถือเป็นเครื�องมือต่อสู้กบัสถานการณ์ต่าง ๆ ที�ทาํให้คนทุกชนชั&น ไม่ว่าจะเป็น 
คนยากจน เกษตรกร นกัธุรกิจ นกัการเมือง ฯลฯ ซึ� งตกอยูใ่นสถานการณ์ที�เป็นฝ่ายเสียเปรียบ อีกทั&ง
ยงัทาํให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อนัเป็นการเพิ�มพลงัปัญญา และรวมปัญญาในการจดัการกบัปัญหา
ของตน และริเริ�มสร้างสรรคกิ์จกรรมที�ยงัประโยชน์ให้มีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ&น การรวมกลุ่มสามารถ
เพิ�มพลงัอาํนาจการต่อรองในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั&งในระดบัปฏิบติั และในระดบั
นโยบายของประเทศ และในทา้ยที�สุด การรวมกลุ่มเอื&อให้เกิดความเขม้แข็งของชุมชนอนัเป็นเป้าหมาย
ของการพฒันา 
 จากความคิดเห็นของนักวิชาการดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มมีความสําคัญ               
ต่อคุณภาพชีวิต และมีอิทธิพลต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของคนอย่างมากมาย กล่าวคือ ชีวิตคนหนี       
ไม่พน้กลุ่มตั&งแต่แรกเกิดจนตาย กลุ่มเป็นสถาบนัที�สนับสนุนการเรียนรู้ การคิด การแก้ปัญหา       
ฝึก และกาํหนดบุคลิกภาพของบุคคล กลุ่มเป็นเครื�องสะทอ้นให้บุคคลรู้จกัตนเองไดดี้ขึ&น กลุ่มช่วย
ในการสร้างแรงจูงใจให้บุคคลได้ดี กลุ่มสามารถที�จะก่อให้เกิดพลังมหาศาลได้ทั& งดี และเสีย       
กลุ่มช่วยให้คนพฒันาหรือเจริญเติบโตทางดา้นจิตใจ การเปลี�ยนทศันคติของบุคคลเกิดขึ&นในกลุ่ม
ไดง่้ายกว่าในแต่ละบุคคลคนเรามกัจะมีความคิดมากขึ&น และมีเหตุผลดีขึ&นเมื�ออยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
การทาํงานในรูปกลุ่มเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  กลุ่มเป็นสิ�งสําคญั 
และจาํเป็นอย่างยิ�ง ถือเป็นเครื�องมือต่อสู้กับสถานการณ์ต่าง ๆ อีกทั&งยงัทาํให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้อนัเป็นการเพิ�มพลังปัญญาและรวมปัญญาในการจดัการกับปัญหา และริเริ� มสร้างสรรค์
กิจกรรมที�ยงัประโยชน์ กลุ่มสามารถเพิ�มพลังอาํนาจการต่อรองในทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ทั&งในระดบัปฏิบติั และในระดบันโยบายของประเทศ  อีกทั&ง กลุ่มเอื&อให้เกิดความเขม้แข็ง
ของชุมชนอนัเป็นเป้าหมายของการพฒันา 
 สาเหตุของการเข้ารวมกลุ่ม 
 ไดมี้นกัวชิาการหลายท่านกล่าวถึงสาเหตุของการเขา้รวมกลุ่มไวด้งัต่อไปนี&  
 เอนเกิล และสเนลกรูฟ (Engle and Snellgrove. 1974 : 30) ไดก้ล่าววา่ สาเหตุที�บุคคลเขา้
รวมกลุ่มวา่มีอยู ่4 ประการ คือ 
 1. มีความพึงพอใจในกิจกรรมนั&น (Pleasure from Activities) 
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 2. มีความรู้สึกมั�นคงปลอดภยั (A Feeling of Security) 
 3. เพื�อส่งเสริมสถานภาพของตนเอง (Enhancement of Status) 
 4. เพื�อจุดประสงคท์างธุรกิจ (For Purposes of Business) 
 วิศิษฐ์ศกัดิ<   ไทยทอง  (2528 : 257-258) ไดก้ล่าววา่ สาเหตุที�บุคคลจดัตั&งและเขา้ร่วมกลุ่มวา่
โดยทั�วไปการที�คนมารวมกลุ่มก็เพราะเขารู้ว่ากลุ่มจะสามารถสนองความตอ้งการบางอย่าง หรือ
หลายๆ อยา่ง ใหแ้ก่เขาได ้แต่ถา้จะแยกออกเป็นเหตุผลแลว้ก็มีอยูห่ลายประการ ดั&งนี& คือ 
 1. บุคคลนั&นอาจถูกดึงเขา้กลุ่ม โดยบุคคลที�เป็นสมาชิกของกลุ่มนั&นอยูแ่ลว้โดยคนที�ถูกดึง
จะคาดไวล่้วงหนา้วา่การที�เขาไดเ้กี�ยวขอ้งกบับุคคลนั&นจะไดรั้บผลดี 
 2. บุคคลนั&นรู้สึกว่าจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั&นมีผลที�คุม้ค่า และเขารู้สึกว่าการที�เขามา
รวมกลุ่มนั&นจะช่วยใหส้ามารถบรรลุถึงความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายของกลุ่มไดง่้ายขึ&น อนันี& แสดงวา่
ความตอ้งการของกลุ่มและความตอ้งการของบุคคลนั&นตอ้งการมีความสอดคลอ้งกนั 
 3. บุคคลนั&นเขา้รวมกลุ่ม เพราะเขาพอใจที�ไดมี้ความสัมพนัธ์กบัสมาชิกคนอื�นๆ ในกลุ่ม
 4. กิจกรรมของกลุ่มเป็นที�ดึงดูดใจให้บุคลนั&นเขา้มาร่วมกนัเป็นสมาชิก เช่น เขา้ร่วม
เป็นสมาชิกชมรมวา่ยนํ&าก็เพราะอยากจะใหว้า่ยนํ&าใหเ้ป็นหรือใหเ้ก่งขึ&น 
 5. บุคคลนั&นอาจเขา้ร่วมกลุ่มเพื�อจุดมุ่งหมายทางออ้ม เช่น นกัธุรกิจเขา้ร่วมกลุ่มอาหาร
กลางวนั ไม่ใช่เพื�อการสังคมอย่างที� เป็นวตัถุประสงค์ของกลุ่มแต่เพื�อผลการติดต่อทางธุรกิจ        
เป็นสาํคญั 
 จรัญ  ฟูเต็มวงศ์  (2538 : 12) ไดก้ล่าววา่ ปัจจยัที�ทาํให้ชาวชนบทเขา้มาร่วมกลุ่ม และ
องค์กรโดยทั�วไปแลว้ได้แก่ ความรู้ ความเขา้ใจ  และทศันคติที�ดีต่อการเขา้กลุ่ม และประโยชน์          
ที�พึงจะไดรั้บ คือ 
 1. ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ เงินทุน ความรู้ในการประกอบอาชีพ รายไดที้�เพิ�มขึ&น 
และการช่วยเหลือดา้นการตลาด 
 2. ประโยชน์ทางสังคม ไดแ้ก่ เกียรติยศ ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งเพื�อนสมาชิกในกลุ่ม
ดว้ยกนั และความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งสมาชิกกลุ่มกบัเจา้หนา้ที� 
 ประกิจ  ดาราฉาย (2541 : 30 -31) ไดก้ล่าว ถึงเหตุผลให้เกิดการรวมกลุ่ม ว่ามีเหตุผล          
3 ประการ คือ  
 1. ความต้องการ (Needs) เหตุผลสําคญัของการรวมกลุ่มคือ การที�สมาชิกของกลุ่ม
มองเห็นว่ากลุ่มเป็นวิธีการที�จะสนองตอบความตอ้งการของเขาได้ และการเขา้ไปรวมกลุ่มนั&น
จะตอ้งไม่เป็น  
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 2. การลงทุนที�ขาดหลกัเหตุผลมากเกินไปนั�นคือการที�คนจะตดัสินใจเป็นสมาชิกของ
กลุ่มใดก็ต่อเมื�อเขาตอ้งมองเห็นว่าการเขา้เป็นสมาชิกของกลุ่มนั&นๆ จะช่วยให้เขาได้รับสิ� งที�เขา
ตอ้งการคุม้ค่ากบัสิ�งที�เขาลงทุนไป   
 3. เป้าหมายร่วมกนั (Share Goals) การมีเป้าหมายร่วมกนัเป็นสาเหตุที�อาศยัขอ้เท็จจริง
ในประเด็นที�วา่ คนเรามกัจะมีเป้าหมายบางอยา่งซึ� งไม่สามารถจะทาํให้บรรลุไดโ้ดยการทาํงานแต่
เพียงลาํพงัคนเดียว ดว้ยเหตุผลดงักล่าว จึงตอ้งการกาํลงัของกลุ่มเพื�อให้จุดมุ่งหมายที�สมาชิกของ
กลุ่มมีร่วมกนั นอกจากนี& คนยงัมีการรวมกลุ่มกันเพราะเขามีกิจกรรมร่วมกันและมีความสนใจ
ร่วมกนัคนมีกิจกรรมเหมือนกนัมารวมกลุ่มกนัก็จะรวมกลุ่มกนัดา้นประสิทธิผล   
 จากความคิดเห็นสรุปไดว้่า สาเหตุของการเขา้รวมกลุ่มนั&นเพราะว่ากลุ่มสามารถสนอง
ความตอ้งการบางอยา่ง หรือหลาย ๆ อยา่ง ใหแ้ก่เขาได ้ทั&งทางตรงหรือทางออ้ม ซึ� งบุคคลอาจถูกดึง
หรือสมคัรใจเขา้รวมกลุ่มก็ได ้หรือเพราะเหตุผลบางประการ เช่น มีความพึงพอใจในกิจกรรมมี
ความรู้สึกมั�นคงปลอดภยั เพื�อส่งเสริมสถานภาพของตนเอง หรือเพื�อจุดประสงคท์างธุรกิจ 
 ทฤษฏีบุคลกิภาพของกลุ่มของแคทเทล  
 ไพบูลย ์ เบา้เงิน  (2539 : 29-30) กล่าววา่ทฤษฏีบุคลิกภาพของกลุ่มของแคทเทล อาศยัหลกัการ
จากทฤษฏีการเสริมแรง คือกฎแห่งผล (Law of Effect) เพื�ออธิบายพฤติกรรมของกลุ่ม แนวคิดใน
ทฤษฏีนี&ประกอบดว้ย 
 1. กลุ่มแต่ละกลุ่มจะประกอบดว้ยสมาชิกซึ� งมีบุคลิกภาพเฉพาะตวั (Population Traits) 
ไดแ้ก่ สติปัญญา เจตคติ บุคลิกภาพ 
 2. กลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีลกัษณะโครงสร้างภายในโดยเฉพาะ (Syntality Traits or Personality 
Traits) ซึ� งจะทาํให้แต่ละกลุ่มมีลกัษณะ แตกต่างออกไป บุคลิกภาพของกลุ่มไดแ้ก่ ความสามารถ
ของกลุ่มที�มีอยู่ การกระทาํของสมาชิกร่วมกนั การตดัสินใจ ประพฤติกรรมหรือการแสดงออก          
ของสมาชิก เป็นตน้ 
 3. กลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีโครงสร้างภายในโดยเฉพาะ (Characteristic of Internal Structure) 
ซึ� งหมายถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกและแบบแผน หรือลกัษณะในการรวมกลุ่ม เช่น มีการแสดง
บทบาทตาํแหน่งหนา้ที� มีการสื�อสารระหวา่งสมาชิก เป็นตน้ 
 4. การเปลี�ยนแปลงบุคลิกของกลุ่ม (Dynamic of Syntality) หมายถึง การแสดงกิจกรรม
หรือความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มเพื�อจุดมุ่งหมายอยา่งใดอยา่งหนึ�ง  การกระทาํของสมาชิกจะมี
จุดมุ่งหมาย 2 ประการ คือ 
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  4.1 คงรักษาการร่วมกลุ่มกนัของสมาชิก (Maintenance Synergy) หมายถึง การรักษา
ความร่วมมือของสมาชิกเพื�อให้มีความสัมพนัธ์เป็นไปอย่างราบรื�น และก่อให้เกิดความสามคัคี
ความร่วมแรงร่วมใจกนั 
  4.2 ทาํให้การร่วมกลุ่มมีประสิทธิผล (Effective Synergy) คือ การที�สมาชิกมุ่งทาํให้
กิจกรรมบรรลุจุดมุ่งหมายที�กาํหนดไว ้
 ทฤษฎสัีมฤทธิ0ผลของกลุ่มของสต๊อคดิลล์ (A Theory of Group Achievement) 
 ไพบูลย ์ เบา้เงิน (2539 : 30-31) ยงัไดก้ล่าววา่ องคป์ระกอบของทฤษฎีสัมฤทธิ< ผลของกลุ่ม
ของสตอ๊คดิลล ์ไวว้า่มี 3 ประการ คือ 
 1. สิ�งที�สมาชิกนาํเขา้ (Member input) เมื�อบุคคลอยูร่วมกนัจะเกิดผลดั&งนี&  
  1.1 มีการแสดงออกหรือมีการปฏิบติังาน (Performance) 
  1.2 มีปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) เกิดขึ&น 
  1.3 มีการคาดหวงั (Expectations) 
 2. ตวัแปรเป็นสื�อกลาง (Mediating Variables) เปรียบเทียบไดก้บักระบวนการ
แปรเปลี�ยนสิ�งที�สมาชิกนาํเขา้ใหเ้ป็นผลผลิตหรือสิ�งนาํออก (Group Output) ตวัแปรต่าง
ประกอบดว้ยสิ�งต่อไปนี&  
  2.1 โครงสร้างอย่างเป็นทางการ (Formal Structure) คือสิ� งที�คาดหวงัจากการมี
ปฏิสัมพนัธ์ของสมาชิก เช่น การกาํหนดตาํแหน่งให้แก่สมาชิกแต่ละคนให้มีสถานภาพ (Status) 
หน้าที� (Function) วตัถุประสงค์ และปทสัถานตามที�ควรจะเป็น เพื�อให้สมาชิกปฏิบติั และมี
ปฏิกิริยาตามที�คาดหวงั และทาํใหเ้ป็นผลของการทาํงานเป็นจริงขึ&นมาได ้
  2.2 โครงสร้างของบทบาท (Role Structure) คือโครงสร้างของกลุ่มที�เชื�อวา่จะมีอยู่
ภายในสมาชิก และคน สมาชิกของแต่ละคนมีบทบาทของตนอย่างเต็มที� บทบาทดั& งกล่าว คือ     
ความรับผดิชอบ อาํนาจหนา้ที� และการดาํเนินงาน ตามตาํแหน่งหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย 
 3. สิ�งนาํออกของกลุ่มหรือผลผลิตของกลุ่ม (Group Output) หรือสัมฤทธิ< ผลของกลุ่ม 
(Group Achievement) ผลที�ไดจ้ากสิ�งที�สมาชิกนาํเขา้และแปรเปลี�ยนดว้ยกระบวนการที� เรียกว่า    
ตวัแปร สื�อกลาง สิ�งนาํออกของกลุ่มนี&ออกมาเป็น 3 ลกัษณะ คือ 
  3.1  ผลผลิตหรือผลของการทาํงาน (Productivity) 
  3.2  ขวญั (Morale) 
  3.3  ความสามคัคี (Cohesion) หรือความเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนัของกลุ่ม 
 จากทฤษฏีเกี�ยวกบักลุ่ม พอจะสรุปปัจจยัที�มีผลใหค้นเขา้ร่วมกลุ่มไดด้ั&งนี&  
 1. ความพึงพอใจในกิจกรรม 
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 2. ความรู้สึกมั�นคงปลอดภยั 
 3. จุดมุ่งหมายของกลุ่มและจุดมุ่งหมายของบุคคลมีความสอดคลอ้งกนั 
 4. พึงพอใจที�จะมีความสัมพนัธ์กบัคนอื�น ๆ 
 5. ความคาดหวงัของสมาชิก 
 6. มีจุดมุ่งหมายทางธุรกิจ 
 7. ประโยชน์ทางสังคม 
 8. ตอ้งการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาที�จะเกิดขึ&นกบัตนเองและส่วนรวม 
 9. ตอ้งการพฒันาศกัยภาพของตนเองทั&งทางร่างกาย และจิตใจ 
 กลุ่มออมทรัพย์เพื�อการผลติ 
 คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที�มีความสามารถและพลงัอนัซ่อนเร้นแฝงอยู่ อนัได้แก่กาํลัง
ความคิดแรงงาน ฝีมือ หรือทกัษะ ซึ� งพลงัเหล่านี&ถา้ไดรั้บการขดุคน้และนาํมาใชป้ระโยชน์แก่ชุมชน
ก็จะสามารถบนัดาลความสาํเร็จทั&งปวงใหแ้ก่ชุมชนได ้กรมการพฒันาชุมชนเป็นหน่วยงานหนึ�งที�มี
บทบาทในการพฒันาคน ให้มีคุณภาพชีวิตที�ดี และสิ�งแวดลอ้มดี ตามความจาํเป็นพื&นฐาน (จปฐ.) 
ดว้ยการสนบัสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมเพื�อพฒันาตนเอง ครอบครัว 
และชุมชน การให้การศึกษาและพฒันาการเรียนรู้ของประชาชนให้สามารถพึ�งตนเองไดท้ั&งในดา้น
จิตใจ สังคม เศรษฐกิจและสิ�งแวดลอ้ม มุ่งเนน้การพฒันาคนผ่านระบบกลุ่ม โดยมีกิจกรรมพฒันา
ชุมชนในด้านต่าง ๆ เป็นเครื� องมือดาํเนินการตามหลกัและวิธีการพฒันาชุมชนที�สอดคล้องกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัที�ยึดประชาชนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา 
นาํไปสู่การพฒันาที�สมดุลและย ั�งยนื ประชาชนมีความพร้อมต่อการเปลี�ยนแปลงในทุกดา้น ทั&งดา้น
เศรษฐกิจ สังคม สิ�งแวดลอ้มและวฒันธรรม  
 กรมการพฒันาชุมชน มีภารกิจสาํคญั ในดา้นการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก/วิสาหกิจชุมชน 
มุ่งส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนในชนบทรวมตวักนัระดมเงินออมเพื�อจดัตั&งกองทุนของชุมชน
ในรูปกลุ่มออมทรัพยเ์พื�อการผลิต เพื�อช่วยเหลือซึ� งกนัและกนัในดา้นเงินทุนประกอบอาชีพหรือ           
ใช้จ่ายยามเดือดร้อนจาํเป็น โดยการบริหารจดัการของสมาชิกและช่วยเหลือแบ่งปันกนัในชุมชน 
กลุ่มออมทรัพย์เพื�อการผลิตจดัตั& งครั& งแรกเมื�อวนัที� 8 มีนาคม 2517 ที�ตาํบลขวัมุง อาํเภอสารภี 
จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตป้รัชญา ใชห้ลกัการออมทรัพยเ์ป็นอุปกรณ์ในการพฒันางานที�ทาํการพฒันา
มนุษย ์ไม่มีงานใดที�มีคุณภาพ มีคุณค่า และมีเกียรติ ศกัดิ< ศรีเท่างานพฒันาชุมชน ก็เพราะสอนให้คน
รู้จกัพึ�งตนเอง ในเรื�องของวฒันธรรมค่านิยม  
 งานพฒันาชุมชนจึงเป็นงานที�สอนใหค้นพึ�งพาตวัเองไดใ้นที�สุด โดยประการแรกนั&น  คือ
การให้ความรู้แก่ประชาชน (Education For Development) ให้การศึกษาเพื�อการพฒันาคนให้คน
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สามารถดาํเนินกิจกรรมตวัเองได ้ร่วมดาํเนินงานซึ� งกนัและกนัได ้และสามารถพึ�งพาตวัเองไดใ้นที�สุด 
และพึ�งพาซึ� งกนัและกนัได้ในที�สุด เป้าหมายสุดทา้ยคือ ประชาชนอยู่เยน็เป็นสุข ไม่ใช่อยู่ดีกินดี  
แต่อยูดี่มีสุข (ยวุฒัน์ วฒิุเมธี. ออนไลน์. 2551) 
 จากการที�ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.ยุวฒัน์  วุฒิเมธี  (ออนไลน์. 2551) ไดศึ้กษาและทาํงาน
ในการพัฒนาชุมชนมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานท่านได้จัดทาํหนังสือ คู่มือ และเอกสารต่างๆ                  
ที�เกี�ยวขอ้งกบักลุ่มออมทรัพยเ์พื�อการผลิตไวม้ากมายหลายเรื�องผูจ้ดัทาํงานวิจยัจึงไดร้วบรวมสาระ           
ที�เกี�ยวของกบักลุ่มออมทรัพยเ์พื�อการผลิตที�ทางกรมการพฒันาชุมชนไดจ้ดัพิมพเ์ผยแพร่ดงัต่อไปนี&  
 1. ความหมาย 
  กลุ่มออมทรัพย์เพื�อการผลิต  คือ  การรวมตวักนัของประชาชนในการช่วยเหลือ
ตนเองและช่วยเหลือซึ� งกนัและกนัในดา้นเงินทุน โดยการประหยดัทรัพย ์แลว้นาํมาสะสมรวมกนั 
ทีละเล็กละนอ้ยอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใชเ้ป็นทุนสําหรับสมาชิกที�มีความจาํเป็น/เดือดร้อน กูย้ืมไปใช ้             
ในการลงทุน พฒันาอาชีพ หรือเพื�อสวสัดิการของครอบครัว เป็นกระบวนการรวมคนทุกระดบั  
โดยมีหลักการ และอุดมคติเดียวกันในการที�จะระดมเงินเพื�อช่วยเหลือ และหรือแก้ปัญหา          
ความเดือดร้อนของสมาชิกกลุ่ม ทั&งในดา้นการประกอบอาชีพ และสวสัดิการของครอบครัว 
 2.  วตัถุประสงค ์
  เพื�อใชเ้งินในการพฒันา คน สังคม และเศรษฐกิจ ดงันี&  
  2.1 การพฒันาคน เพื�อเป็นการพฒันาใหส้มาชิกมีคุณธรรม 5 ประการ คือ 
   2.1.1 มีความซื�อสัตย ์
   2.1.2 มีความเสียสละ  อดทน  และทนอด 
   2.1.3 มีความรับผดิชอบต่อตนเอง และเพื�อนสมาชิก 
   2.1.4 มีความเห็นอกเห็นใจ  เอื&อเฟื& อเผื�อแผแ่ละช่วยเหลือซึ�งกนั และกนั 
   2.1.5 มีความไวว้างใจ 
  2.2 การพฒันาสังคม 
   2.2.1 ส่งเสริมและปลูกฝังประชาธิปไตย 
   2.2.2 ส่งเสริมใหเ้กิดความสามคัคี 
   2.2.3 ส่งเสริมการพฒันาความเป็นคนที�ดี 
  2.3 การพฒันาเศรษฐกิจ 
   2.3.1 ส่งเสริมการระดมทุนในหมู่บา้น / ตาํบล 
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   2.3.2 ส่งเสริมการพฒันาอาชีพของสมาชิกให้ครบวงจร จนทาํให้ไปสู่อาชีพหลกั   
โดยฝึกฝนให้สมาชิกให้รู้จกัอดออม การวางแผนการใชจ่้ายเงินของตนเอง และเงินกูข้องกลุ่มอยา่ง
ประหยดั และมีประสิทธิภาพ 
   2.3.3 ส่งเสริมการเป็นนักธุรกิจขนาดย่อมให้เกิดขึ& นในทุกชุมชนในชนบท       
เพื�อปูพื&นฐานการประกอบธุรกิจขนาดดงักล่าวต่อไป 
 3. หลกัการดาํเนินงาน 
  การดาํเนินงานยดึหลกัความเท่าเทียมกนั และความเสมอภาคของสมาชิก คือ 
  3.1 บุคคลทุกเพศวยั อาชีพ สามารถสมคัรเขา้เป็นสมาชิกได ้
  3.2 สมาชิกทุกคนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมแรกเขา้ตามระเบียบขอ้ตกลงของกลุ่ม 
  3.3 สมาชิกทุกคนไดรั้บสิทธิ และมีความเสมอภาคกนั ดงันี&  
   3.3.1 การปฏิบติัหนา้ที�ของตนที�มีต่อกลุ่ม 
   3.3.2 รับบริการจากกลุ่ม 
   3.3.3 ถูกทาํโทษจากกลุ่ม หากไม่ทาํตามระเบียบที�กาํหนดไว ้
   3.3.4 ไม่ไดรั้บสิทธิใด ๆ ไม่วา่เป็นกรรมการหรือสมาชิกลุ่ม 
 4. ประเภทของสมาชิก 
  4.1 สมาชิกสามญั 
   4.1.1 สมาชิกก่อตั& ง หมายถึง สมาชิกที� มีความสนใจ และศรัทธาของกลุ่ม         
เพื�อการผลิต รวมตวักนัจดัตั&งกลุ่มออมทรัพยฯ์ ขึ&น ซึ� งอาจจะประกอบด้วยสมาชิก 20 – 30 คน       
ซึ� งกรมการพฒันาจะใหส้มุดสัจจะสะสมโดยไม่คิดมูลค่า 
   4.1.2 สมาชิกสมทบ หมายถึง สมาชิกที�มีความสนใจ และศรัทธาในหลกัการ  
ของกลุ่มออมทรัพยฯ์ ที�จดัตั&งในหมู่บา้นหรือตาํบลที�ตนอยู ่จึงสมคัรเขา้เป็นสมาชิกกลุ่ม เราเรียกวา่
สมาชิกสมทบ จะตอ้งผา่นการทดลองส่งสัจจะไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน ถา้มีสัจจะที�เชื�อถือไดจึ้งรับเป็น
สมาชิกถาวรของกลุ่มต่อไป ซึ� งสมาชิกสมทบนั& นจะต้องเสียค่าสมัคร ค่าธรรมเนียม และ               
ค่าสมุดสะสมดว้ย 
  4.2  สมาชิกวิสามญั หมายถึง กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที�มีในหมู่บา้น ตาํบล ที�มีการจดัตั&ง
กลุ่มออมทรัพย์เพื�อการผลิต เช่น กลุ่มเลี& ยงไก่ กลุ่มเลี& ยงสุกร กลุ่มจักสาน กลุ่มทอผ้า ฯลฯ          
กลุ่มเหล่านี&สมคัรเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพยฯ์ โดยประธานกลุ่มเป็นผูส้มคัรในนามของกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ สมาชิกถือสัจจะสะสมทรัพย์ผ่านกลุ่มอาชีพ โดยประธานกลุ่มนั& นๆ เป็นผู ้นําฝากเงิน          
รายเดือนหรือเป็นเป็นผูย้ื�นขอกูจ้ากเงินจากกลุ่มออมทรัพยฯ์ ในนามของกลุ่ม 
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  4.3  สมาชิกกิตติมศกัดิ<  คือ ขา้ราชการ คหบดี ผูมี้ฐานะรํ� ารวย สนใจ และศรัทธาใน
การดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื�อการผลิต สมคัรเป็นสมาชิกกลุ่มได้ แต่ขอกู้เงินจากกลุ่มไม่ได ้    
แต่มีสิทธิรับเงินปันผลเฉลี�ยคืน และบริการอื�น ๆ จากกลุ่มได ้
 5. หลกัการบริหารงานกลุ่มออมทรัพยเ์พื�อการผลิต 
  การบริหารงานมีคณะกรรมการบริหารงานคณะหนึ� ง ซึ� งสมาชิกกลุ่มเป็นผูเ้ลือกตั&ง
เพื�อนสมาชิกที�มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความเสียสละ ขึ& นมาทาํงานแทนสมาชิกทุกคนเรียกว่า  
คณะกรรมการบริหาร มีจาํนวน 14 – 34 คน ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 4 คณะ ไดแ้ก่ 
  5.1 คณะกรรมการอาํนวยการ 
  5.2 คณะกรรมการเงินกู ้
  5.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 
  5.4 คณะกรรมการส่งเสริม 
  คณะกรรมการทั&ง 4 คณะ จะตอ้งนัดประชุมกนัอย่างน้อยทุก 3 เดือน เพื�อปรึกษา
แกไ้ขปัญหาร่วมกนั และทาํหน้าที�ของตนในแต่ละเดือน เดือนละ 1 ครั& ง อีกทั&งเพื�อพฒันาสมาชิก 
ให้รู้จกัการเป็นผูน้าํทุก ๆ ปี คณะกรรมการทุกคนจะหมุนเวียนกนัลาออกตามมารยาท เพื�อเปิด
โอกาสให้สมาชิกคนอื�น ๆ ไดเ้ขา้มาเป็นคณะกรรมการผลดัเปลี�ยนกนัไป กรรมการคนหนึ� ง ๆ ไม่
ควรอยู่ในตาํแหน่งเกินไป ควรอยู่ในระหว่าง 3 – 5 ปี เพื�อเป็นการฝึกสมาชิกทุกคนให้มีความรู้ 
ความสามารถ และฝึกลกัษณะผูน้าํที�ดีแก่สมาชิก 
 6. การเงินของกลุ่ม 
  6.1 เงินทุน ไดจ้าก 
   6.1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ของสมาชิก และค่าสมคัรตามระเบียบของกลุ่ม 
   6.1.2 เงินสัจจะสะสมรายเดือนของสมาชิกจะผลกัเป็นค่าหุน้ของสมาชิก 
   6.1.3 เงินฝากพิเศษ เงินกู ้
   6.1.4 เงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวยีนจากทางราชการและองคก์ารอื�น ๆ 
   6.1.5 เงินรายไดอื้�น ๆ 
  6.2  การเก็บรักษาเงินทุน ฝากธนาคาร  
   6.2.1 บญัชีเงินฝากประจาํ ไดแ้ก่ 
     1) เงินฝากสัจจะสะสม 
     2) เงินค่าหุน้พิเศษ 
     3) เงินกูย้มืจากเงินทุนหมุนเวยีนพฒันาการชุมชน 
     4) เงินบริจาค 



    20

 

   6.2.2 บญัชีเงินฝากสะสมทรัพยห์รือเผื�อเรียก ไดแ้ก่ 
     1) เงินฝากพิเศษ 
     2) ค่าสมคัร และค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
     3) ค่าบริการต่าง ๆ 
     4) ค่าปรับ 
 7. กิจกรรมของกลุ่ม 
  7.1  การใหกู้ย้มื 
   7.1.1 กูจ้ากกลุ่ม ไดแ้ก่ 
     1) กูฉุ้กเฉิน เพื�อแกปั้ญหาความเดือดร้อน 
     2) กูส้ามญั เพื�อลงทุนประกอบอาชีพ แยกเป็น 
     (1) กูเ้ป็นตวัเงิน 
     (2) กูเ้ป็นวสัดุ (ตามที�กลุ่มมีกิจกรรมสาํหรับบริการสมาชิก) 
     (3) กูใ้นรูปบริการทางวชิาการ 
     3) กูว้สิามญั เพื�อแกปั้ญหาที�มีระยะเวลายาวนานกวา่การกูฉุ้กเฉิน เช่น เพื�อ
ปลดเปลื&องหนี& สิน ไถ่ถอนจาํนองจาํนาํทรัพยสิ์น และความเดือดร้อนต่าง ๆ 
   7.1.2 กูจ้ากธนาคาร 
  7.2  ศูนยส์าธิตการตลาด 
  7.3  กิจกรรมยุง้ฉาง 
  7.4  กิจกรรมธนาคารขา้ว 
 
แนวคิดเกี�ยวกบัการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
 การศึกษาเกี� ยวกับกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ซึ� ง เป็นโครงการของ ครูชบ ยอดแก้ว         
จงัหวดัสงขลา  เพื�อจดัตั& งกลุ่มสัจจะสะสมสมทรัพย์ ในจงัหวดัจนัทบุรี โดยเพิ�มแนวคิดให้วดั       
เป็นศูนย์กลางของกลุ่ม และจะต้องมีหลักธรรมทางศาสนาเป็นข้อปฏิบติัร่วมกนั กลุ่มสัจจะ      
สะสมทรัพยเ์พื�อพฒันาคุณธรรมครบวงจรชีวิตได้มีจุดเริ�มตน้ที�ภาคตะวนัออกของประเทศไทย   
โดยมีพระสงฆเ์ป็นผูริ้เริ�มศึกษาและพฒันาโดยการนาํหลกัธรรมทางพุทธศาสนา มาประยุกตใ์ชใ้น
การพฒันาคน พฒันาชุมชน ให้เขม้แข็งย ั�งยืน ไดมี้นกัวิชาการไดใ้ห้แนวคิดเกี�ยวกบักลุ่มสัจจะไว้
หลายท่าน ดงันี&  
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1. ประวติัความเป็นมา 
  แนวคิดเรื�องการออมทรัพยแ์บบพฒันาครบวงจรชีวิตที�มีตน้สํานกัมาจากครูชบ  ยอดแกว้ 
แห่งจงัหวดัสงขลา ไดถู้กนาํมาผสมผสานกบัแนวทางคาํสั�งสอนของพระพุทธเจา้ โดยพระอาจารย์
สุบิน  ปณีโต ทาํให้ที�จงัหวดัตราดเกิดกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ขึ& นมากมาย  แนวคิดนี& ได้เติบโต
ออกไปอย่างกวา้งขวางทั�วทั& งจังหวดัจันทบุรี เมื�อพระอาจารย์มนัส  ขันติธัมโม นําแนวคิดนี&                  
มาประยุกต์กบัแนวทางการรวมพลงัปัญญาเพื�อแก้ไขปัญหาของชาวบา้นด้วยกนัเอง (สํานักงาน
กองทุนเพื�อสังคม. 2545 : 2) 
  พระมนสั  ขนัติธัมโม (อิ�มรัตน์) (ม.ป.ป. : 2)  เจา้อาวาสวดัโพธิ< ทอง หมู่ 2 ตาํบล
แสลง อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ไดมี้โอกาสสนทนาธรรมกบัพระอาจารยสุ์บิน  ปณีโต วดัไผล่อ้ม   
อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด จึงไดแ้นวความคิดในการนาํหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใ์ช้
ในการจดัการทางระดมเงิน การออม การจดัการกบักองทุนสวสัดิการ มีการรวมกลุ่มของคนในชุมชน
เพื�อร่วมคิด ร่วมทาํ โดยมีสัจจะวาจา เป็นกฎ กติกา และใชชื้�อวา่ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยเ์พื�อพฒันา
คุณธรรมครบวงจรชีวิต โดยมาตั&งที�บา้นเกิดของท่านเป็นกลุ่มแรก ณ ศาลาบา้นพลูยาง หมู่ 5 ตาํบล
สีพยา อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี เมื�อวนัที� 10 มีนาคม พ.ศ. 2539 มีสมาชิกร่วมก่อตั&งทั&งหมด 
108 คน มีเงินสะสมแรกเขา้ 6,810 บาท จึงร่วมกนักาํหนดให้ทุกวนัที� 10 ของเดือนเป็นวนัทาํการ
ของกลุ่ม เมื�อครบรอบปี คือทุกวนัที� 10 มีนาคม จะมีการประชุมใหญ่ เพื�อสรุปยอดเงินทั&งหมด        
ทั&งยอดเงินสะสม ยอดเงินกู ้และยอดเงินสวสัดิการ พร้อมทั&งปันผลกาํไรให้แก่สมาชิก และร่วมกนั
แสดงความคิดเห็นการบริหารกลุ่ม ตอนเช้าสมาชิกตอ้งหิ&วปิ� นโตมีอาหารหวานคาวมาทาํบุญร่วมกนั 
เพื�อให้สมาชิกมีความใกลชิ้ดกบัวดัมากยิ�งขึ&นซึ� งปัจจุบนัชาวบา้นเริ�มห่างจากวดักนัไปทุกทีจึงใช้
กลุ่มสัจจะฯ เป็นตวัช่วยดึงคนใหเ้ขา้วดัดว้ย 

2. หลกัการบริหารกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์ 
  กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์ มีหลกัการบริหารกลุ่มคือ ยึดหลกัความเท่าเทียมกนั มีวดั
เป็นศูนยก์ลางของการบริหาร เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมไดแ้ก่ บา้น วดั โดยร่วมคิด ร่วมทาํ 
ร่วมพฒันา ร่วมแกปั้ญหา ยึดหลกัการบริหารแบบแบ่งปันช่วยเหลือ เอื&ออาทร กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกนั โปร่งใส และตรวจสอบได ้ดงัมีรายละเอียดนี&  
  2.1 หลกัแนวคิดในการจดัตั&งกลุ่ม   
   2.1.1 หลกัธรรมของพระพุทธศาสนา 
   2.1.2 หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.1.3 หลกัเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ 
   2.1.4 หลกัประชาธิปไตย     
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  2.2 วตัถุประสงค ์
   วตัถุประสงคข์องกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์  3 ขอ้ ดงันี&  
   2.2.1 พฒันาคนให้มีคุณธรรมและยอมรับการปกครองระบบประชาธิปไตยโดย
มีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
   2.2.2 พฒันาจิต เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรมไทย และสิ� งแวดล้อม    
เนน้การงานพื&นฐานอาชีพ เพื�อความมั�นคงของสังคมไทยในชนบท 
   2.2.3 พฒันาคนให้มีสุขภาพอนามยัสมบูรณ์ ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บทุกชนิด 
เนน้อนามยัส่วนบุคคลและอนามยัสิ�งแวดลอ้ม 
    อีกทั& งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื�อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิตย ังมี          
การพฒันาคนโดยปลูกฝังฝึกนิสัยใหเ้กิดธรรม 7 ประการ คือ 
   2.2.1 พึ�งตนเอง มีความสามคัคี เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมไม่เห็นแก่ตวั 
   2.2.2 มีวนิยัในตนเองมุ่งมั�นในการทาํงานใหส้าํเร็จ 
   2.2.3 ใหข้ยนัหมั�นเพียร ซื�อสัตย ์ประหยดั และอดทน 
   2.2.4 ใหรู้้จกัคิด วจิารณ์ และตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล 
   2.2.5 ให้มีขันติธรรมต่อคําวิจารณ์ รู้ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล หรือ        
หมู่เหล่า 
   2.2.6 ใหมี้นํ&าใจเป็นนกักีฬา รู้จกัยกยอ่งผูอื้�น 
   2.2.7 ใหท้าํงานร่วมกบัผูอื้�นได ้โดยรู้จกัการเป็นผูใ้ห ้ผูรั้บ ผูน้าํ และผูต้ามที�ดี 
  2.3 เป้าหมาย 
   กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์ วางเป้าหมายไวด้งันี&ได ้(พระมนสั ขนัติธมัโม (อิ�มรัตน์) 
ม.ป.ป. : 1-5) 
   2.3.1 สร้างกองทุนในหมู่บา้นตามแนวพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.3.2 จดัสวสัดิการชุมชน ค่ารักษาพยาบาล ค่าฌาปนกิจ ทุนการศึกษา 
   2.3.3 ใหพ้ระสงฆมี์ส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน 
   2.3.4 พฒันาคน 
   2.3.5 สร้างชุมชนเขม้แขง็พึ�งตนเองได ้ 
  2.4 ผลประโยชน์ที�สมาชิกจะไดรั้บจากกลุ่มฯ 
   2.4.1 ฝึกฝนใหรู้้จกัประหยดัและออมทรัพยส์ะสมเป็นประจาํ 
   2.4.2 มีแหล่งเงินทุนและเงินกูเ้พื�อแกปั้ญหาความเดือดร้อน 
   2.4.3 เงินปันผลจากเงินสะสม และจากกิจกรรมของกลุ่มที�สมาชิกมีส่วนร่วม 
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   2.4.4 บริการจากกิจกรรมของกลุ่ม 
   2.4.5 บริการทางวชิาการของกลุ่ม (กรมการพฒันาชุมชน. 2534 : 61 – 67) 
  2.5 หลกัเกณฑเ์งื�อนไขการเป็นสมาชิกกลุ่มฯ  
   หลกัเกณฑ์เงื�อนไขการเป็นสมาชิกกลุ่มฯ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากเอกสารการอบรม 
ในการจดัตั&งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยเ์พื�อพฒันาคุณธรรมครบวงจรชีวิตที� พระอาจารยสุ์บิน ปณีโต 
ไดจ้ดัทาํขึ&น ซึ� งปัจจุบนัอาจมีการปรับเปลี�ยนไปบา้งแต่หลกัเกณฑ์เงื�อนไขการเป็นสมาชิกที�สําคญั           
ก็ยงัคงมีสาระดงัต่อไปนี&   
   2.5.1 สมาชิกต้องเป็นคนในหมู่บ้านหรืออยู่ในชุมชนนั&น อย่างน้อย 1 ปีเต็ม 
ยกเวน้ที�ปรึกษา 
   2.5.2 การจดัการในรูปแบบของคณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 คน (คณะกรรมการ
มีอายุวาระ 1 ปี สิ&นปีเลือกคณะกรรมการใหม่ คนเก่าสามารถรับเลือกเขา้มาเป็นคณะกรรมการ       
ในวาระใหม่ได)้ 
   2.5.3 สมาชิกตอ้งสะสมเงินประจาํเดือนอย่างน้อย 10 บาท อย่างมาก 100 บาท 
จะลดหรือเพิ�มเงินฝากได้เมื�อครบรอบปันผล (ครบปีของการตั&งกลุ่ม) สมาชิกเงินสะสมตํ�ากว่า        
30 บาท ต่อเดือน มาขอกูเ้งินตอ้งพิจารณาใหกู้ที้หลงัทุกๆ ครั& งไป 
   2.5.4 สมาชิกกูเ้งินไดบ้ญัชีละ 1,000 บาท (โดยสมมุติ) ผ่อนส่งไม่เกิน 10 เดือน 
และไม่ต้องเสียดอกเบี& ย แต่ต้องเสียค่าบาํรุงร้อยละ 2 ต่อเดือน (แล้วแต่จะตกลง) ในระบบผ่อน      
ส่งเงินตน้พร้อมเงินค่าบาํรุงทุกเดือน 
   2.5.5 ในวนัประชุม และส่งเงินประจาํเดือน สมาชิกไม่สามารถส่งเงินได ้(ขาดส่ง) 
ตอ้งเสียค่าปรับบญัชีละ 10-20 บาท ค่าปรับนี&จะนาํส่งกองทุนสวสัดิการ 
   2.5.6 สมาชิกจะกูใ้หม่ไดจ้ะตอ้งชาํระบญัชีเก่าใหห้มดก่อน 
   2.5.7 การพิจารณาให้กู้  คณะกรรมการจะพิจารณาให้กู้ตามความจํา เป็น 
ตามลาํดบัความสําคญัดงันี&  1) เจ็บป่วย 2) เสียค่าบาํรุงการศึกษา 3) อื�นๆ หากมีผูกู้ห้ลายรายและมี
เงินกูไ้ม่พอใหต้กลงกนัแบบพี�นอ้ง 
   2.5.8 ครบ 12 เดือน จะต้องแบ่งเงินปันผลตามหุ้นละโดยคิดหุ้นละ 10 บาท            
จดัสัดส่วนดงันี&  ร้อยละ 50 ของเงินค่าบาํรุงทั&งหมดปันผลตามหุ้น อีกร้อยละ 50 นาํส่งเขา้กองทุน
สวสัดิการ พร้อมทั&งจดัสรรค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ ผูท้าํงานโดยเริ�มจากปีที� 2 ด้วยความ
เห็นชอบจากมติที�ประชุมของสมาชิก 
   2.5.9 เมื�อเงินเหลือจากการกูย้มืแลว้ตอ้งนาํฝากสถาบนัการเงิน เช่นธนาคาร หรือ
สหกรณ์ได ้
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   2.5.10 สมาชิกเขา้ใหม่จะกูเ้งินไดต้อ้งรอครบ 3 เดือน จึงจะมีสิทธิกูไ้ดค้รึ� งหนึ� ง
ของรุ่นพี� 
   2.5.11 สมาชิกกลุ่มสัจจะฯ เป็นสมาชิกครบ 12 เดือน จึงสามารถรับสิทธิต่าง ๆ               
ตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มฯ จากกองทุนสวสัดิการ สมาชิกใหม่ได้รับสิทธิครึ� งหนึ� งของรุ่นพี� เช่น       
รุ่นสองไดค้รึ� งหนึ�งของรุ่นหนึ�ง เป็นตน้ 
   2.5.12 สมาชิกกลุ่มสัจจะฯ เมื�อออกจากกลุ่มไปแลว้ไม่วา่กรณีใด ๆ จะหมดสิทธิ
รับบริการจากกองทุนสวสัดิการทนัที และจะมีสิทธิสมคัรเป็นสมาชิกใหม่ได ้ตอ้งเกินสามปีขึ&นไป 
   2.5.13 สมาชิกกลุ่มสัจจะฯ จะถอนเงินสะสมคืนได ้เมื�อมีเงินสะสมเกิน 10,000 บาท   
ขึ&นไป โดยถอนคืนไดเ้พียงครึ� งหนึ�งเท่านั&น 
   2.5.14 คณะกรรมการทาํบญัชีจะไดรั้บค่าตอบแทนโดยเริ�มจากปีที� 2 ของการตั&งกลุ่ม
ตามฐานะทางการเงินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
   2.5.15 กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ รับสมาชิกได้เพียง 4 รุ่นเท่านั& น แล้วปิดรับ             
หากมีสมาชิกลาออกให้ซื&อหุ้นได ้หากมีการรับสมาชิกเกินกวา่กฎเกณฑ์ให้คณะกรรมการเสนอต่อ 
ที�ประชุม สมาชิกของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ เพื�อขอความเห็นชอบในการรับสมาชิกใหม่               
(ที�เกินจากรุ่น 4) 
   2.5.16 ผูที้�สมคัรเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มต้องอยู่ร่วมประชุมใหญ่ในวนัสิ&นปี เพื�อ
แต่งตั&งคณะกรรมการ พร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆ ทั&งตอ้งอยูฟั่งหลกัการที�ทางกลุ่มไดเ้สนอ
ขึ&นใหม่ ในกรณีที�มีปัญหาเกิดขึ&นในกลุ่ม โดยจะตอ้งมีผูใ้หญ่ในครอบครัวที�บุคคลนั&นเป็นสมาชิก
มาร่วมประชุมด้วย อย่างน้อย 1 คน ถา้ไม่อยู่แมแ้ต่คนเดียว ถือว่าครอบครัวนั&นความประสงค์จะ            
ไม่เป็นสมาชิกต่อไป ถา้หากครอบครัวใดไม่มีหนี& สิ&น ให้ถอนหุ้นคืนได ้หรือให้คณะกรรมการพิจารณา 
ขายหุน้ใหผู้อื้�นได ้โดยสมาชิกในครอบครัวนั&นไม่มีขอ้อา้งใดๆ ทั&งสิ&น 
   2.5.17 หากมีเรื�องอื�น ๆ ที�นอกเหนือจากกฎเกณฑนี์&ใหส้มาชิกและคณะกรรมการ
ช่วยกนัพิจารณาเป็นเรื�องๆ ไป (พระสุบิน ปณีโต. (อิ�มรัตน์). 2544 : 13-14) 
 3. ขั&นตอนในการตั&งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์ 
  ในการตั& งจดัตั& งกลุ่มสัจจะฯ นั& นมกัจะพบอุปสรรคและปัญหาหลากหลายกันไป
เพราะในการให้ชาวบา้นมารวมเงินกนันั&นมีเงื�อนไขและที�มาไม่เหมือนกนัอุปสรรคเบื&องตน้ที�พบก็ 
คือบางหมู่บา้นเคยมีกลุ่มมาก่อนแต่ลม้เลิกไปก็ตอ้งพดูคุยถึงรูปแบบการทาํที�ผา่นมา และชี&ขอ้บกพร่อง
แลว้เสนอแนวทางแกจึ้งจะชวนตั&งกลุ่มใหม่ไดแ้ต่อยา่งไรก็ตามขั&นตอนในการตั&งกลุ่มสัจจะฯ นั&นมี
วธีิที�ชดัเจนเป็นลาํดบัดงันี&  
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  3.1 การชี& แจงให้ชาวบา้นเขา้ใจถึงปัญหาบา้นเมืองโดยชี& ให้เห็นว่าปัญหาบา้นเมือง 
ปัญหาในหมู่บา้นวา่เป็นอยา่งไร ถูกเอารัดเอาเปรียบอยา่งไร หรือเสียเปรียบอยา่งไร ถา้ไม่รวมตวักนั
ในอนาคตจะเสียเปรียบมากขึ& นเรื� อยๆ ในการทาํความเข้าใจประเด็นนี& สามารถยกนิทานเรื� อง      
“เสือกบัววั” มาประกอบดงันี&   มีววัอยู ่100 ตวั หากินอยูใ่นหมู่บา้น อยูม่ามีเสือตวัหนึ�งเขา้มาในหมู่บา้น 
พอววัเห็นเสือ จ่าฝูงก็ตะโกนบอกฝูงววัทั&งหลายให้วิ�งหนีไม่คิดสู้ ในที�สุดก็ถูกเสือจบักินไปวนัละ
ตวัทุกๆ วนัจนเหลือเพียง 10 ตวั ในที�สุดววั 10 ตวั ที�เหลือก็กลบัมาคิดกนัวา่ เราตวัใหญ่กวา่เสือมีเขา
เป็นอาวุธ ในขณะที�เสือซึ� งตวัเล็กกว่าเรามีเขี& ยว และความไวเป็นอาวุธ ถา้สู้กนัตวัต่อตวัอาจสู้เสือ
ไม่ได ้แต่ถา้เรารวมตวักนัตอ้งสู้เสือไดแ้น่นอน วา่แลว้ววัที�เหลือก็วางแผนเพื�อสู้เสือโดยให้ววั 4 ตวั 
วิ�งเขา้ไปชนขาเสือทั&ง 4 ขา้ง พอเสือลม้ลง ตวัที�เหลือก็ให้เขา้ไปรุมกนัขวิด วนัรุ่งขึ&นววัก็ออกหากิน
ตามปกติ เสือออกมารอเพื�อจบัววักินตามปกติเช่นกนั แต่พอเสือเดินเขา้มาววัก็ไม่ถอย ววั 4 ตวั         
วิ�งเขา้ไปชนขาเสือจนเสือลม้ลงววัที�เหลือก็เขา้ไปรุมขวิดทอ้งเสือจนไส้ทะลกั เสือก็ตายในที�สุด 
นิทานเรื�องนี&สามารถตั&งคาํถามไดว้า่ ในหมู่บา้นเราใครคือววั? และใครคือเสือ? ชาวบา้นคือววั และ
นายทุนต่างๆ คือเสือ แลว้ชี& ใหเ้ห็นต่อไปอีกวา่ ที�ผา่นมาใครมีเงินเหลือก็นาํไปฝากธนาคาร ใครขาด
เงินก็ไปกู้ธนาคาร กูน้ายทุนนอกระบบ การนาํเงินไปฝากธนาคารเขาจ่ายดอกเบี&ยให้กบัเราเพียง
เล็กน้อย แต่เราต้องเสียค่ารถ ในการเดินทาง ตอนไปกู้ก็เช่นกันเขาคิดดอกเบี& ยจากเราแพงขึ& น         
ซึ� งดอกเบี&ยที�เราเสียไปก็ไม่เคยมีผลกลบัมาหาเราเลย เสียแลว้เสียเลย เราเจ็บป่วยธนาคารก็ไม่เคยมา
ดูแลช่วยเหลือ อย่างดีถา้ตายลงไปธนาคารอาจให้มอเตอร์ไซด์ส่งพวงหรีดมาให้สักพวงก็เท่านั&น 
คาํถามต่อไปคือว่า เมื�อในหมู่บา้นมีทั&งคนมีเงินเหลือใช้ มีทั&งคนมีเงินไม่พอใช้ ทาํไมเราไม่ช่วย
กนัเอง ทาํไมเราตอ้งนาํเงินไปช่วยคนนอก ไปช่วยธนาคาร คนที�รํ� ารวยก็ คือ ธนาคาร คนที�ยากจน
ลงก็คือพวกเราดว้ยกนัเองหากเราปล่อยใหเ้ป็นเช่นนี& ต่างคนต่างอยูอ่ยา่งนี&พวกเราก็จะเป็นเหมือนววั
ที�ถูกเสือกินไปวนัละตวัๆ แต่ถ้าบรรดาววัทั&งหลายมารวมกลุ่มกนั ทั&งมีทั&งจน มาตั&งกลุ่มร่วมกนั    
คนมีก็สะสมเงินมากหน่อย คนจนก็สะสมนอ้ยหน่อยตามกาํลงั เงินที�รวมกนัได ้ก็นาํไปช่วยกนัเอง
ในหมู่บา้นในชุมชนคนฝากก็ไดเ้งินปันผลคนกูก้็ไดเ้งินไปใชใ้นสิ�งที�จาํเป็นเพียงเสียค่าบาํรุงให้กบั
กลุ่มซึ� งค่าบาํรุงก็ไม่ไดน้าํไปไหนนาํไปจดัสรรเป็นสวสัดิการให้กบัสมาชิกทุกคน เช่น ค่ารักษาพยาบาล 
ค่าคลอดบุตร ตายไปมีค่าฌาปนกิจ ซึ� งสิ�งเหล่านี& มีค่ามากกว่าพวงหรีดที�ธนาคารนาํมาให้หลายเท่า  
นี�คือการไม่ยอมแพเ้สือ เป็นการหนัหนา้สู้เสือ 
  3.2 ใช้เศรษฐศาสตร์แนวพุทธในการแกปั้ญหา โดยตอ้งใช้ธรรมนาํเงิน ทุกคนตอ้ง
หนัหนา้มาทาํบุญร่วมกนั ซึ� งการทาํบุญนั&นสามารถทาํไดโ้ดยการนาํเงินมาฝากรวมกนัและให้คนกู ้
เพราะการที�คนตกทุกข์ได้ยากเผชิญกับปัญหาต้องการที�พึ� ง ซึ� งกลุ่มสามารถเป็นพึ� งได้เรียกว่า          
ไดท้าํบุญร่วมกนั ดงันั&นเมื�อคนมากูเ้งินที�ฝากไวไ้ปประกอบอาชีพ ไปใช้หนี&  ไปลงทุนคา้ขายหรือ
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อะไรก็แล้วแต่ ก็เป็นการสงเคราะห์เขาจึงเป็นการทาํบุญ นาํหลักเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธมาเป็น
แนวทางโดยหลกัธรรมบอกวา่ “เมื�อไดท้รัพยม์าแลว้ ตอ้งแบ่งเป็น 4 ส่วน” คือ 
   3.2.1 เลี&ยงตวัเองและครอบครัวใหเ้ป็นสุข 
   3.2.2 เอาไปลงทุนทาํการคา้ขาย 
   3.2.3 เอาไปเสียภาษีและบาํเพญ็กุศล  
   3.2.4 ใหเ้ก็บออมไวใ้นยามภยัพิบติัหรือเมื�อแก่ชรา 
  จากแนวคิดทั&งสองแบบดงักล่าว จึงไดช้วนให้ชาวบา้นมาตั&งกลุ่มสัจจะฯ ร่วมกนัใน
ชุมชน โดยการนาํเงินมาฝากรวมกนั แล้วปล่อยให้คนกู้ ช่วยเหลือกนัเองในชุมชนนอกจากนี& ผล
กาํไรจากการกู้ยืมซึ� งก็คือค่าบาํรุงนั&นจะเป็นเงินปันผล และนําไปจดัตั& งเป็นกองทุนสวสัดิการ
สําหรับสมาชิกที�เจ็บป่วย เป็นเงินฌาปนกิจ และสวสัดิการอื�น ๆ (สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการ
เสริมสร้างสุขภาพ (สสส.). 2547 : 13-14)  
 4. วธีิการทาํงาน 
  เมื�อตั& งกลุ่มได้สําเร็จก็ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่มขึ& นมาหนึ� งชุด         
มีประธาน กรรมการรับเงินออม กรรมการจ่ายเงินกู ้กรรมการรับเงินกูส่้งคืน และกรรมการกองทุน
สวสัดิการ ซึ� งจะทาํงานกนัแบบเครือญาติ แบบพี�น้องกนั ไม่มีกฎเกณฑ์ที�ตายตวัแน่นอนมากนัก 
มกัจะยืดหยุ่นตามความเหมาะสม คณะกรรมการก็ทาํงานแบบเสียสละจริง ๆ ไม่มีผลประโยชน์ 
ตอบแทนทาํงานฟรีถึง 2 ปี จึงจดัสรรเงินจากสวสัดิการเป็นค่าตอบแทนบ้างพอได้ค่านํ& ามนัรถ      
มาทาํงาน ต่อมากลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์ ไดข้ยายตวัอย่างรวดเร็วในจงัหวดัจนัทบุรี โดยการก่อตั&ง
กลุ่มของพระอาจารยม์นสั  ขนัติธัมโม และเครือข่ายพระสงฆ์จงัหวดัจนัทบุรี จึงเกิดกระบวนการ
เรียนรู้โดยร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมแกไ้ขปัญหา จึงมีหลกัวธีิการทาํงานที�เป็นแนวเดียวกนัดงันี&  
  วิธีการสําคญัที�ใช้ในการดาํเนินงานของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์ คือการสร้างฐาน
ปัจเจกชนไปสู่ระดับที�กวา้งขึ& น โดยมีจุดเน้น 3 ประการ คือ การสร้างคน สร้างวิธีทาํงาน และ     
สร้างชุมชน/สังคม  
  4.1 สร้างคน วธีิการสร้างคนที�เป็นจุดเด่นของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์ฯไดแ้ก่ 
   4.1.1 พระสงฆ์ และฆราวาสมีปฏิสัมพนัธ์ที�ดี อันเนื�องมาจากความเลื�อมใส
ศรัทธา 
   4.1.2 สมาชิกมีสํานึกรับผิดชอบร่วมกันในฐานะเป็นเจ้าของไม่ใช่เพียงผูรั้บ
ประโยชน์ 
   4.1.3 สมาชิกมีศกัดิ< ศรี มีความเท่าเทียมกนัในสถานภาพ และในสิทธิประโยชน์    
จึงสามารถเรียนรู้ร่วมกนั ทั&งในสถานการณ์ปัจจุบนัและวสิัยทศัน์ในอนาคต 
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   4.1.4 สํานึกความรับผิดชอบต่อชุมชน ทาํให้สมาชิกตอ้งการยกระดบัคุณภาพ
ชีวติชุมชนไปพร้อม ๆ กนั จึงมีการแบ่งปันสู่ผูย้ากไร้ดว้ยการเฉลี�ยทุกขเ์ฉลี�ยสุข 
  4.2 สร้างวธีิทาํงาน วธีิทาํงานที�น่าสนใจของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์ฯ ไดแ้ก่ 
   4.2.1 การเชื�อมโยงภูมิปัญญาชาวบา้นกบัเทคนิควธีิการสมยัใหม่ที�เลือกสรรมาใช ้
   4.2.2 ใช้วิทยากรชาวบา้นที�ไดรั้บการฝึกอบรมวิธีการสมยัใหม่ เช่น AIC, FSC 
และแผนที�ความคิด เพื�อนาํไปใชใ้นการระดมความคิดจากสมาชิก 
   4.2.3 ใช้คนเป็นศูนย์กลางทั& งในการสร้างองค์ความรู้การปฏิสัมพนัธ์ต่อกัน         
การมีส่วนไดเ้รียนรู้กระบวนการและผลงาน และการนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 
   4.2.4 ใ ช้วิ ธี เ รี ย น รู้โดย ก ลุ่ ม เ ป็ นก า รส ะ ส ม ข้อมู ล ค วา ม คิ ด เ ห็นแล ะ นํา
ประสบการณ์ในการปฏิบติัมาแลกเปลี�ยนกนัโดยการสรุปบทเรียนด้วนวิธีต่าง ๆ เช่น การระดม
สมองการจดัเวทีชาวบา้น 
   4.2.5 มีการติดตามประเมินผลตลอดเวลาโดยกลุ่ม เพื�อนาํผลการประเมินไป
ปรับปรุงแกไ้ขการดาํเนินงานในปัจจุบนั และเพื�อการวางแผนงานในอนาคต 
   4.2.6 พระสงฆเ์ป็นผูใ้ห้คาํปรึกษาแนะนาํ แต่ไม่ใช่ผูน้าํ พระและชาวบา้นจะเดิน
ไปดว้ยกนั แต่ไม่ใช่พระเดินนาํ ชาวบา้นเดินตาม จึงเกิดการพฒันาศกัยภาพของชาวบา้น 
   4.2.7 ใช้วิธีทาํงานที�มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ให้เสร็จภายในวนัเดียว เพื�อไม่ให้
กรรมการและสมาชิกตอ้งเสียสละเวลาในการทาํมาหากินมากเกินไป 
  4.3 สร้างชุมชน/สังคม เป็นการขยายผลจากคน/กลุ่ม สู่ ชุมชน/สังคม โดยวิธีการ
ต่อไปนี&  
   4.3.1 จดัเวทีชาวบ้านและเวทีชุมชน โดยเชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วม ในการ
นําเสนอผลงาน ทั& งที� เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน วิธีการเช่นนี& มีผลในการก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ           
แก่ผูป้ฏิบติั และขณะเดียวกนัมีการขยายผลอยา่งนอ้ยในระดบัแนวคิดสู่ชุมชน/สังคม 
   4.3.2 การแลกเปลี�ยนขอ้มูลและการศึกษาดูงาน โดยการนาํบทบาททั&งผูใ้ห้ และ
ผูรั้บทาํใหเ้กิดการขยายผลที�ชดัเจนขึ&นในวธีิปฏิบติั 
   4.3.3 ขั&นตอ้งที� 1 และ 2 นาํไปสู่การสร้างเครือข่ายในงานประเภทเดียวกนั หรือ
เพื�อแก้ปัญหาทาํนองเดียวกนั หรือสําหรับกลุ่มเป้าหมายที�คล้ายคลึงกนั ช่วยให้เกิดการรวมพลงั    
ในวงกวา้งและย ั�งยนื 
   4.3.4 การรับฟังการประเมินผลจากภายนอก ช่วยให้เกิดการมองตนเอง และ       
การเรียนรู้ชดัเจน กวา้งขวางขึ&นทาํใหม้องเห็นลู่ทางในการปรับปรุงแกไ้ขและแสวงหาความร่วมมือ   
ในวงกวา้ง (สาํนกังานกองทุนเพื�อสังคม. 2545 : 18) 
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 5. เทคนิควธีิการตั&งกลุ่ม  
  5.1 เทคนิคการใชเ้งินเป็นตวัเชื�อมคน 
  5.2 เทคนิควธีิการกลา้ตดัสินใจ 
  5.3 เทคนิควธีิการสอนประชาธิปไตย 
  5.4 เทคนิคการใชเ้งินค่าบาํรุงแทนดอกเบี&ย 
  5.5 เทคนิคการปฏิญาณตนถือสัจจะ 
  5.6 เทคนิควธีิจิตวทิยาเร้าความสนใจ (รับสมาชิกปีละ 1 ครั& ง) 
  5.7 เทคนิควธีิการจดัตั&งกลุ่มวนัทาํบุญที�วดั (สมาชิกกลุ่มบุญ) 
  5.8 เทคนิควธีิการไดเ้กียรติดีกวา่ไดเ้งินเป็นค่าจา้ง 
  5.9 เทคนิควธีิการปล่อยเงินกูใ้หท้นัที 
  5.10 เทคนิควธีิความเสมอภาคเท่าเทียม (คนรวยคนจนฝากเงินไดไ้ม่เกิน 100 บาท) 
  5.11 เทคนิคไม่มีการทอนเงินออม 
 6. เทคนิควธีิการบริหารกลุ่ม 
  6.1 เทคนิควธีิการจดัการบริหารจากฐานล่างขึ&นสู่บน 
  6.2 เทคนิควธีิการบริหารจดัการทาํงานใหเ้สร็จใน 1 วนั 
  6.3 เทคนิควธีิการ 4 ปี ปิดรับสมาชิก 
  6.4 เทคนิคการประชุมแบบสัญจร 
  6.5 เทคนิคการจดัสวสัดิการ 
  6.6 เทคนิคการบริหารแบบเยี�ยมเยยีนกนั 
  6.7 เทคนิคการบริหารแบบสร้างคน สร้างเงิน และสร้างงาน 
  6.8 เทคนิควธีิฟื& นฟูวฒันธรรมเครือญาติพี�นอ้ง 
 7. เทคนิควธีิการพฒันากลุ่ม 
  7.1 เทคนิควธีิการสร้างกระบวนการเรียนรู้ สร้างปัญญาพฒันาคน 
  7.2 เทคนิคการประชุมกาํหนดวสิัยทศัน์ของกลุ่ม 
  7.3 เทคนิคการเชื�อมภูมิปัญญาทอ้งถิ�นกบัความรู้สากล 
  7.4 เทคนิควธีิการสร้างวทิยากรของกลุ่มเพื�ออบรมกนัเอง (นกัวชิาการของชาวบา้น) 
  7.5 เทคนิควิธีการจดัการธุรกิจชุมชนและโครงการเกษตรย ั�งยืน (สํานกังานกองทุน  
เพื�อสังคม. 2545 : 19) 
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 8. ผลงาน  
  จากปัจจยัและกระบวนการดงักล่าวก่อให้เกิดผลงานของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์     
3 ดา้น คือ ดา้นคน ดา้นงาน ดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8.1 ดา้นคน 
   กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยจ์นัทบุรีขยายตวัไดร้วดเร็ว เพราะเน้นศูนยก์ลางที�ตวัคน
โดยเริ�มจากพระอาจารยม์นสั  ขนัติธมัโม ผูเ้คยมีประสบการณ์กวา้งขวางทางโลก ต่อเมื�อบวชเรียน 
ก็แตกฉานทางธรรม ความสามารถของผูน้าํหลกัธรรมผนวกกบัวฒันธรรมดั&งเดิมของไทยในชนบท 
ที�ยงัใกลว้ดัใกลพ้ระอยู ่มีผลให้เครือข่ายผูน้าํที�เป็นพระสงฆร่์วมอุดมการณ์ พระสงฆ ์ยุคใหม่ ใส่ใจ
สังคม สามารถดึงดูดสมาชิกในอาํเภอต่าง ๆ ทั�วทั& งจงัหวดัมาเข้ากลุ่มเพื�อ ออมทรัพย ์ออมบุญ 
เกื&อหนุนผูทุ้กข์ยาก จนถึงปี 2553 กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยจ์นัทบุรี มีมากกว่า116 กลุ่ม มีจาํนวน
สมาชิกประมาณ 33,048 คน และมีเงินหมุนเวียนมากกวา่ 1000 ลา้นบาท และสามารถแจง้เกิดผูน้าํ
ตามธรรมชาติไดอี้กหลายร้อยคน รวมทั&งวทิยากรดา้นต่าง ๆ ซึ� งเป็นคนจากในชุมชน 
   ที�สําคญักว่าจาํนวนคนเชิงปริมาณ คือ การยกระดบัคุณภาพทางจิตใจด้วยการ      
หล่อหลอมจิตใจของสมาชิก โดยอาศยัหลกัไตรสิกขา หลกัธรรมในการดาํรงชีวิต และหลกัธรรม 
ในการอยูร่่วมกนั โดยผา่นกิจกรรมตามขนบประเพณีของสังคมชนบทไทย 
  8.2 ดา้นงาน  
   กลุ่มสัจจะฯ สร้างคน สร้างเงิน สร้างงาน เป็นฐานสู่ชุมชน การขยายงานของ
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยจ์นัทบุรีดาํเนินไปอย่างรวดเร็ว จากการระดมทุนเพื�อให้สมาชิกกู้ยืมเพื�อ
แกปั้ญหาส่วนตวั สู่การพฒันาอาชีพและธุรกิจชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ดงัต่อไปนี&  
   8.2.1 การแกปั้ญหาส่วนตวั ปัญหาส่วนตวัของสมาชิกซึ� งเป็นทุกข์จาํตอ้งแกไ้ข
ก่อน นั&นมีหลากหลาย เช่น การกูน้อกระบบที�ตอ้งเสียดอกเบี&ยสูง การกูเ้พื�อปลูกสร้างหรือขยายที�อยู่
อาศยัเมื�อมีสมาชิกเพิ�ม การกู้เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตรหลาน ฯลฯ เคยมีการนาํเงินออม
จาํนวน 58,481,402 บาท มาหมุนเวียนเป็นเงินกูไ้ดถึ้งกว่า 3 เท่า คือ 175,444,206 บาทนอกจากนั&น
ยงัแบ่งดอกผลจากการกูย้ืม (ซึ� งกลุ่มฯ เรียกว่า ค่าบาํรุง) ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ� งคืนให้สมาชิกผู ้
ถือหุ้นเป็นเงินปันผลในฐานะเจ้าของกองทุน อีกส่วนหนึ� งจัดสรรเป็นสวสัดิการแก่สมาชิก               
ตามสถานการณ์ที�ก่อใหเ้กิดทุกข ์คือ 
    ค่าฌาปนกิจศพ รายละ 3,000 – 5,000  บาท (ตามขนาดของกองทุน แลว้แต่
มติที�ประชุม และมีการลงขนัช่วยเหลือกนัจากสมาชิกอีก รายละ 10 บาท) 
    ค่ารักษาพยาบาล จ่ายใหผู้ป่้วยที�เขา้รักษาตวัในโรงพยาบาล วนัละ 100-500 บาท 
ต่อสมาชิก 1 ราย ใน 1 ปี เบิกไดปี้ละไม่เกิน 5 วนั 
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    ทุนการศึกษา จ่ายให้นกัเรียนที�เป็นสมาชิกซึ� งขาดแคลนทุนทรัพย ์รายละ 
300-500  บาท 
    คนชรา คนพิการ จ่ายใหต้ามมติของกลุ่มฯ 
    ทุนสํารองกรณีฉุกเฉิน จ่ายให้สมาชิกเมื�อเกิดปัญหาเร่งด่วน เช่น นํ& าท่วม
บา้นเรือน ไร่นาเสียหาย ไฟไหม ้เป็นตน้ ซึ� งจะจ่ายใหต้ามมติของกลุ่มฯ 
   8.2.2 การพฒันาอาชีพและธุรกิจชุมชน ในการกูเ้งินไปพฒันาอาชีพเมื�อไดผ้ลดีก็
นาํ ขอ้มูล และผลผลิตมาพูดคุยกนัในกลุ่มฯ ทาํให้เกิดแนวคิดและกิจกรรมที�กวา้งขวางขึ&น เช่น         
การทดลองใช้ปุ๋ยชีวภาพนาํร่อง เมื�อไดผ้ลก็ขยายต่อโดยการรวมหุ้นสมาชิกทาํธุรกิจกากนํ& าตาล 
เพื�อใหส้มาชิกนาํไปผลิต 
  8.3 ดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   8.3.1 ด้านประสิทธิภาพ ดูได้จากความรวดเร็วในการปฏิบัติงานซึ� งกลุ่มฯ 
สามารถดาํเนินการแล้วเสร็จภายในวนัเดียว รวมทั& งมีความหลากหลายทั& งด้านการกู้ยืม ด้าน
สวสัดิการต่าง ๆ และขยายไปสู่ดา้นอาชีพในระดบัเศรษฐกิจชุมชน เช่น การผลิต ปุ๋ยชีวภาพ และ
ร้านคา้ชุมชน  
   8.3.2 ด้านประสิทธิผล จากการสํารวจความคิดเห็นและความรู้สึกของสมาชิก
กลุ่มโดยคณะวจิยัจากสถาบนัราชภฏัรําไพพรรณี จนัทบุรี สรุปไดด้งันี&  
     1) ดา้นจุดเด่น 
     (1) สมาชิกเห็นประโยชน์ของกลุ่มฯ ไดอ้อมเงินทุกเดือน เมื�อมีปัญหากู้
เงินได ้โดยคํ&าประกนักนัเองดว้ยคุณธรรม ยามจาํเป็นมีสวสัดิการให ้
     (2) สมาชิกมีความพึงพอใจ ภูมิใจที�ไดช่้วยให้กลุ่มฯ มีเงินออมสมาชิก
เสมือนเครือญาติ ไดพ้บปะแลกเปลี�ยนความคิดเห็นกนั มีเพื�อนบา้น มีพระสงฆ์เป็นที�พึ�งที�ปรึกษา 
กูย้ืมไม่ตอ้งอายใครเพราะเป็นเงินของตนเอง อุ่นใจเวลาตาย และเจ็บไข ้มีหลกัประกนั ลูกหลาน  
ไม่ตอ้งเดือดร้อน มีคุณภาพชีวติดีขึ&น 
     (3) สมาชิกมีความประสงค์จะดูแลรักษากลุ่มฯ เมื�อมีประโยชน์เช่นนี&   
จึงมั�นใจว่าจะช่วยกนัดูแลกลุ่มฯ เพื�อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหมู่บา้น และขยายให้เป็น
ธนาคารหมู่บา้นต่อไป 
    2) ดา้นจุดอ่อนที�ตอ้งแกไ้ข 
     (1) สมาชิกยงัไม่เขา้ใจแนวคิดและวิธีการของกลุ่มฯ สมาชิกบางคนเขา้กลุ่มฯ 
เพราะถูกชกัชวนยงัไม่ทนัไดศึ้กษาใหถ่้องแท ้
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     (2) สมาชิกยงัไม่มั�นใจในกลุ่มฯ เพราะไม่ค่อยเข้าใจในระบบการเงิน       
เกรงจะมีเงินไม่พอให้กู ้เกรงจะลม้เหมือนกลุ่มที�แลว้ๆ มา เป็นตน้ (สํานกังานกองทุนเพื�อสังคม. 
2545 : 20-23) 
 9. สรุปบทเรียนสาํคญั 
  จากการที�สํานกังานกองทุนเพื�อสังคมและมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีร่วมกนั
ทาํการศึกษาวจิยัสามารถสรุปบทเรียนได ้5 ประการ คือ  
  9.1 การเริ�มตน้จากการแกปั้ญหาที� คน การแกปั้ญหาที�ตวับุคคลในดา้นต่าง ๆ ทั&งที�
เป็นสมาชิกและผูด้อ้ยโอกาส โดยใช้คุณธรรมทางศาสนาและวฒันธรรมดั&งเดิมเป็นการแกปั้ญหา
กายภาพและยกระดบัจิตใจไปพร้อม ๆ กนั เปรียบเสมือนการสร้างเสาเขม็แต่ละตน้ใหแ้ขง็แรง 
  9.2 การใช้กลุ่มเป็นหลกัในการแกไ้ขปัญหาทาํให้เกิดการระดมพลงัการมีส่วนร่วม 
การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ และเรียนรู้ที�จะเติบโตพฒันาไปพร้อม ๆ กนั มีส่วนช่วยลดช่องวา่งทั&งทาง
เศรษฐกิจและสังคม เปรียบเสมือนการนาํเสาเข็มที�แข็งแรงปักลงในดินแลว้เทคานอนัเป็นฐานของ
ชุมชน 
  9.3 การดาํเนินการเป็นขั&นตอน มีการดาํเนินการจากตวับุคคล (การออม การกู้ยืม 
สวสัดิการ) ไปสู่กลุ่ม (กองทุนกูย้มื กองทุนสวสัดิการ กองทุนร้านคา้ กองทุนผลิตปุ๋ยจุลินทรีย ์ฯลฯ)
เปรียบเสมือนการขึ&นโครงสร้างเป็นส่วนต่าง ๆ ของอาคารจากรากฐานที�แขง็แรงแลว้ 
  9.4 การเชื�อมต่อเครือข่ายต่าง ๆ ในจงัหวดั ทั& งเครือข่ายการออม เครือข่ายร้านค้า 
เครือข่ายการผลิต เช่น ปุ๋ยจุลินทรีย ์ฯลฯ เปรียบเสมือนการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งอาคารต่าง ๆ 
เพื�อใหส้ามารถดาํรงอยูแ่ละพึ�งพากนัได ้
  9.5 การขยายเครือข่ายไปสู่จงัหวดัอื�น ซึ� งขณะนี& ดาํเนินการไปในระดบัแลกเปลี�ยน
แนวคิดข่าวสารขอ้มูล แต่ยงัไม่ถึงระดบักิจกรรม หากสามารถขยายไปตามขั&นตอนและเชื�อมต่อกนั
ได้อย่างเหมาะสมแล้ว ก็จะนําไปสู่สังคมมีคุณภาพ เข้มแข็ง และสันติสุขระดับประเทศได ้
(สาํนกังานกองทุนเพื�อสังคม. 2545 : 24)  
 กระบวนการการทาํงานของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยจ์นัทบุรี ยึดแนวทางการมีส่วนร่วม
ของสมาชิก โดยการร้อยใจ สานความคิด  พฒันาคุณภาพชีวติโดยแบ่งเป็น 3 ดา้น คือ 
 1. การรวมกลุ่ม ขยายงาน และขยายกลุ่ม 
 2. การจดัองคก์รและเครือข่าย 
 3. วธีิการทาํงาน 
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 การรวมกลุ่ม ขยายงาน และขยายกลุ่ม โดยใชห้ลกั 2 ประการ คือ 
 1. ใช้สัจจะเป็นทรัพย์ภายใน  คู่กับเงินที�ใช้เป็นสื� อแลกเปลี�ยนทางเศรษฐกิจเป็น        
ทรัพยภ์ายนอก การระดมพลงัให้เกิดกองทุนถือเสมือนการลงแขกทางการเงิน การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในกลุ่มฯ จะเป็นไปทุกขั&นตอนด้วยความสมคัรใจ นับตั&งแต่เมื�อได้ฟังคาํชี& แจงหลกัการ    
และเงื�อนไปโดยพระสงฆแ์ลว้ หากมั�นใจและมีคุณสมบติัก็กรอกใบสมคัรเป็นสมาชิก การรับสมคัร
นี&จะมีเพียงปีละครั& ง สมาชิกมีส่วนร่วมครั& งแรก โดยการจ่ายค่าหุ้นประจาํเดือน เดือนละไม่นอ้ยกวา่ 
10 บาทแต่ไม่เกิน 100 บาท นบัเป็นการมีส่วนร่วมสร้างความมั�นใจ และร่วมจ่ายเงิน  
 2. การมีส่วนร่วมในการประชุมคดัเลือกกรรมการ แล้วจึงร่วมกันสวดมนต์ ให้คาํ
ปฏิญาณและสาบานตนวา่จะซื�อสัตย ์จากนั&นก็มีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกอย่างต่อเนื�อง เช่น มาส่ง
เงินประจาํเดือน มาร่วมแลกเปลี�ยนความคิดเห็น ร่วมตดัสินใจกาํหนดกฎเกณฑ์ของกลุ่มฯร่วม
ติดตามสมาชิก กู้เงินให้มาใช้หนี& ตามงวดเวลา และเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจาํปี  ซึ� งผูใ้หญ่ใน
ครอบครัวที�เป็นสมาชิกจะต้องเข้าร่วมอย่างน้อย 1 คน ถ้าไม่มีใครเข้าร่วมประชุมเลย ถือว่า
ครอบครัวนั&นไม่ประสงค์จะเป็นสมาชิกต่อไปโดยไม่มีขอ้อา้งใด ๆอย่างไรก็ดี กลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพยจ์นัทบุรีพยายามจาํกดัขนาดของกลุ่มฯโดยคดัเฉพาะสมาชิกที�มีคุณภาพ เพื�อไม่ให้ขนาดของ
กลุ่มฯ ใหญ่เกินไป  เพราะอาจจะไม่สามารถดูแลตรวจสอบกนัเองไดอ้ยา่งทั�วถึง และเพื�อให้สมาชิก
ทุกรุ่นมีสิทธิ< ไดรั้บประโยชน์เท่ากนัในเวลาใกลเ้คียงกนั โดยการเปิดรับปีละครั& งเดียวและปิดรับเมื�อ
ครบ 4  ปี  (ยกเงินมติของกลุ่มฯ เห็นสมควรใหรั้บเพิ�ม) 
 การขยายงานของกลุ่มฯ ยอ่ยในแต่ละหมู่บา้น เป็นไปตามความตอ้งการของกลุ่มสมาชิก
และความสามารถของทรัพยากรของแต่ละแห่ง การขยายงานที�ชดัเจนของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์
จนัทบุรี เกิดขึ&นในปี 2542 – 2543 เมื�อไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื�อการลงทุน
ทางสังคมโดยมีการจดัทาํโครงการ 6 โครงการเพื�อให้เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื�องของกลุ่ม        
พอสรุปไดด้งันี&  
 1. ธุรกิจชุมชน เริ�มจากการสาธิตธุรกิจชุมชนให้กลุ่มต่าง ๆไดศึ้กษาเป็นตวัอยา่งที�ศูนย์
ประสานงานสัจจะสะสมทรัพยจ์นัทบุรีโพธิ< ทองโดยการจดัจาํหน่ายสินคา้จาํเป็นในการครองชีพ
และประกอบอาชีพ ซึ� งมีผลให้เกิดธุรกิจชุมชนในกลุ่มอื�น ๆ ตามมา  เช่น  ร้านค้าชุมชนสัจจะ  
สะสมทรัพยว์ดัแสลง กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยว์ดัโป่งแรด ฯลฯ 
 2. กองทุนพึ�งตนเองโดยการรวบรวมเงินจากการบริจาคของกลุ่มต่าง ๆ และจากบุคคล 
ภายนอก จากเงินสวสัดิการ และจากการจาํหน่ายเอกสาร เขา้เป็นกองทุนฯ  
 3. กลุ่มสัจจะพฒันาการเกษตรเป็นการรวมตวัของสมาชิก และขึ&นทะเบียนเป็นสมาชิก
กองทุนฟื& นฟู และพฒันาเกษตรกร เมื�อ 11 มิถุนายน 2543 
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 4. กองทุนจุลินทรียเ์พื�อพฒันาเกษตรย ั�งยืน เพื�อสนบัสนุนการเพิ�มผลผลิตที�ไร้สารพิษ 
และสร้างจิตสํานึกดูแลสิ�งแวดล้อมให้เกิดการพฒันาแบบยั�งยืนโดยการขยายพื&นที�การผลิตที�ใช้
จุลินทรียท์ดแทนปุ๋ยเคมี ดว้ยการสนบัสนุนเงินแก่กลุ่มเกษตรนาํร่องที�ไดรั้บการคดัเลือกเพื�อทดลอง
วธีิการดงักล่าว 
 5. โครงการตามความสนใจของแต่ละกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์ เป็นโครงการที�จดัทาํขึ&น
ตามความตอ้งการของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์เช่นโครงการพิทกัษ์วยั วดับูรพาพิทยาราม 
อาํเภอท่าใหม่ เป็นโครงการที�สาวแก่กบัแม่หมา้ย ดูแลช่วยเหลือกนัเองโครงการรุ่งอรุณ วดัขนุน 
อาํเภอมะขาม เป็นกลุ่มหนุ่มสาวช่วยกนัเก็บของเก่าแก่อนัเกิดจากภูมิปัญญาชาวบา้น แลว้จดัทาํเป็น
พิพิธภณัฑท์อ้งถิ�นขึ&นในวดั หรือโครงการทาํเสื�อคลา้เสื�อคลุม้ ซึ� งเป็นศิลปะเอกลกัษณ์ของกลุ่มชอง 
ซึ� งเป็นชนพื&นเมืองดั&งเดิมของจนัทบุรี ฯลฯ 
 การจดัองคก์รและเครือข่าย 

 เป็นรูปแบบการจดัโครงสร้างองคก์รที�เล็กที�สุด ซึ� งเมื�อมีขนาดและกิจกรรมเพิ�มขึ&นก็ขยาย
โครงสร้างไดต้ามความเหมาะสม เช่นเพิ�มฝ่ายรับชาํระหนี&  ฝ่ายสวสัดิการ ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ 
  พระสุบิน ปณีโต (2544 : 2) ไดก้ล่าววา่ การพฒันาครบวงจรชีวติ ควรใหว้ดัเป็นศูนยก์ลาง
ของกลุ่ม และจะตอ้งมีหลกัธรรมทางศาสนาเป็นขอ้ปฏิบติัร่วมกนั 

 พระมนสั ขนัติธมัโม (2545 : 7-12) ไดน้าํแนวคิดดงักล่าวมาเพิ�มเติมในเรื�อง การแกปั้ญหา
โดยเนน้การรวมพลงัปัญญา โดยท่านไดก้ล่าววา่ พระพุทธเจา้ คน้พบหลกัธรรมไดจุ้ดเทียนขึ&นให้สวา่ง 
แลว้ต่อเทียนให้กบัเหล่าสาวก จนเผยแผ่มาถึงเมืองไทย ตราบจนทุกวนันี&  แสงเทียนเริ�มริบหรี�ลง 
สังคมเกิดความแตกแยก แมแ้ต่พี�นอ้งก็พึ�งกากนัไม่ได ้เราจึงไปพึ�งพานอกหมู่บา้น เมื�อสิ�งใดเกิดให้
ไปดูที�เหตุวา่ มีปัจจยัอะไร เห็นวา่เหตุ คือ ปัญหาสิ�งแวดลอ้ม เศรษฐกิจตกตํ�า นโยบายประเทศที�นาํ
สังคมไทยเขา้สู่การมืดบอด หนทางที�ตอ้งแกก้็คือ ตอ้งทาํให้เกิดปัญญา ปัญญาเกิดจาก การฟัง คิด 
พิจารณา รวมหวักนัคิด แต่เราไม่มีฐานคนตรงนี&  ไม่มีการรวมพลงัของปัญญา ไฟต่างดวงจึงต่างอยู ่
ดงันั&นใหม้ารวมกลุ่มกนั ร่วมคิด ร่วมแกปั้ญหา  

 ยุทธพงษ์ แสงโสดา (2544 : 86) ได้อธิบายเพิ�มเติมว่า หลกัเกณฑ์โดยทั�วไปของการ
บริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ หลังจากได้จัดตั& งกลุ่มแล้วได้มีการดําเนินการคัดเลือก
คณะกรรมการกลุ่ม คณะกรรมการร่วมกนัจดัทาํระเบียบขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์ และวิธีการเกี�ยวกบั
การบริหารกลุ่ม ดงันี&  
  1. คนที�เขา้มาเป็นสมาชิกของกลุ่มตอ้งเป็นคนในชุมชนเท่านั&น เพื�อควบคุมตรวจสอบได ้
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 2. คนที�เอาเงินมาฝากสามารถทาํเรื�องขอกูไ้ดท้นัทีโดยมีหนงัสือสัญญา มีคนคํ&าประกนั
และอยู่ในการดูแลของคณะกรรมการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยที์�ทาํหน้าที�ปล่อยเงินกู ้โดยใช้สัจจะ 
ความเชื�อถือกนัเอง 
  3. คณะกรรมการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยที์�ชาวบา้นเลือกตั&งกนัมานั&นให้มีวาระเพียง 1 ปี 
ไม่ควรผกูขาดแต่ถา้คณะกรรมการประพฤติตนดี ก็สามารถถูกเลือกเขา้มาใหม่ซึ� งหลกัการ ในขอ้นี&
เป็นกลไกทางสังคมในชุมชนสอดคลอ้งกบัหลกัประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
  4. เมื�อเงินทุนเพิ�มขึ&นในระดบัเพิ�มมากขึ&นตามความสามารถในการออมและตามความสามารถใน
การคืนเงินกูแ้ละดอกเบี&ยของสมาชิก จึงมาจดัเป็นผลประโยชน์ เช่นสวสัดิการ เป็นตน้ 
  5. การกาํหนดหลกัเกณฑ์ในการดาํเนินงานต่างๆ ของกลุ่ม จะตอ้งเป็นมติที�ทางสมาชิก
จะตอ้งร่วมรับรู้และทาํความเขา้ใจดว้ยกนัทุกคน 
  6. สร้างความรู้สึกการเป็นเจา้ของ เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในทุกๆ เรื�อง 
เริ�มตั&งแต่การร่วมการกาํหนดกฎระเบียบต่างๆ  
  7. สวสัดิการเป็นสิ�งจูงใจ ให้มีสวสัดิการเป็นสิ�งยึดเหนี�ยวให้กลุ่มอยู่ร่วมกนัได้อย่าง
เหนียวแน่นและยืนนาน สิ&นปีจะมีการตรวจสอบยอดรายได้ ผลกาํไรของกลุ่มเพื�อนาํมาจดัสรร  
ส่วนหนึ� งนําคืนเป็นเงินปันผล อีกส่วนหนึ� งจัดเข้ากองทุนสวสัดิการของกลุ่มเพื�อใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่สมาชิกทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั โดยพิจารณาจากความตอ้งการของคนในชุมชนเป็นหลกั 
ถือเป็นระบบการจดัการ สวสัดิการชุมชนโดยชุมชนเพื�อชุมชน 
  8. กลุ่มสัจจะสะทรัพย์ ใช้สถานที�ในวนัประชุมกลุ่มเดือนละครั& ง โดยจัดที�ศาลา          
วดัป่าเทพนิมิต มีคณะกรรมการรับผิดชอบแต่ละฝ่าย ทั&งฝ่ายเงินออม ฝ่ายเงินกู ้และฝ่ายสวสัดิการ                  
ทาํหนา้ที�เหมือนพนกังานธนาคาร แบ่งหนา้ที�การทาํงานกนัอยา่งชดัเจนเพื�อความสะดวกแก่สมาชิก 
กาํหนดเวลาทาํงานรับฝากเงินและจ่ายเงินให้สมาชิก เพื�อรักษาสัจจะและสะดวกในการจดัทาํบญัชี 
เมื�อหมดเวลาปิดรับเงินฝาก คณะกรรมการจะทาํการนับเงินฝากทั&งหมดต่อหน้าสาธารณะชน       
เพื�อปล่อยกูใ้หก้บัสมาชิก ส่วนที�เหลือนาํฝากธนาคารของรัฐ 
  9. การเลือกคณะกรรมการกลุ่ม จากการรู้จกัคุน้เคยของบุคคลในหมู่บา้น รู้จกัถึงนิสัยใจ
คอและพฤติกรรมของแต่ละคนทาํใหก้ารตดัสินใจในการเลือกกรรมการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ไดค้นซื�อสัตยมี์ความสามารถเขา้มาทาํงาน 
  10. การกูเ้งิน กาํหนดให้มีผูค้ ํ&าประกนัเงินกูส้องคนต่อผูกู้ห้นึ� งราย โดยการใชส้ัจจะหรือ
คุณธรรมของบุคคล 
 11. ไม่เรียกดอกเบี&ย แต่ใชค้าํวา่ ค่าบาํรุง เพื�อเป็นการสร้างทศันคติที�มีให้เกิดกบักลุ่ม คือ 
เงินค่าบาํรุงจากการกู้ยืมนี& ไม่ได้สูญหายไปไหน แต่หมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์แก่สมาชิก
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ภายในกลุ่ม อีกส่วนหนึ�งปันผลสมทบเขา้กองทุนสวสัดิการของกลุ่ม มีส่วนทาํให้กลุ่มเติบโตอยา่ง
เขม้แขง็ 
  12. ระบบบญัชีของกลุ่มสัจจะเน้นให้เป็นระบบทีง่ายต่อความเขา้ใจ ง่ายต่อการทาํงาน    
ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น สมุดบญัชีเงินฝากมีการบนัทึกตวัเลขรับเงินฝาก เงินค่าบาํรุง เงินค่าปรับการส่งล่าชา้ 
รวมยอดเงินสดรับในมือ ส่วนสมุดบญัชีเงินกู้ ตรวจจาํนวนเงินกู้รวมในสัญญาเมื�อปิดทาํการ           
นาํยอดรวมของเงินสดรับทั&งหมดเทียบกบัยอดรวมเงินขอกู้แล้วปล่อยให้กู้หมดเท่าที�มีผูร้้องขอ  
กลุ่มสัจจะยงัคงรักษาระบบการทาํบญัชีอยา่งง่ายนี& ไว ้เพราะตอ้งการให้ชาวบา้นสามารถเขา้ใจและ
เรียนรู้จนสามารถทาํบญัชีเองได ้
 13. ในการซื&อหุน้เงินออมหุน้ละ 10 บาท อยา่งนอ้ย 5 หุ้น แต่ไม่เกิน 10 หุ้น แต่ส่วนใหญ่
จะออมกนั 50 บาท ไม่เกิน 100 บาท วงเงินที�ปล่อยให้กูย้ืมต่อหนึ�งรายไม่เกิน 30,000 บาท ทั&งนี& อยู่
กบัความจาํเป็นของผูกู้ย้มืและจาํนวนที�มีใหกู้ว้า่มีเพียงพอกบัจาํนวนของผูกู้ห้รือไม่ 
 สรุปไดว้่า การบริหารจดัการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยข์องวดัป่าเทพนิมิต จึงเป็นกระบวนการ
สร้างคุณธรรมครบวงจรให้แก่สมาชิก โดยมีศาลาวดัเป็นเสมือนตลาดหุ้นของชาวบา้น ชาวบา้น       
มาใช้ศาลาวดัในการนาํเงินมาฝากและกูไ้ปประกอบอาชีพ ตลอดทั&งมีการสวสัดิการ พอมีเงินทุน
หมู่บา้นมากขึ&นชาวบา้นก็เขม้แขง็ ชาวบา้นเป็นผูจ้ดัการเอง พระสงฆเ์ป็นผูแ้นะนาํโดยใชห้ลกัธรรม 
เป็นเครื�องช่วยให้ชาวบา้นมีความอดทน ซื�อสัตย ์ช่วยกนัอดออม นี�คืออุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนา 
เมื�อชุมชนเขม้แข็งเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที�ทาํการผลิตและใชเ้อง ตรงนี& จะเป็นภูมิคุม้กนัเป็นการ
สร้างทาํนบกั&น กนัเงินไว ้ไม่ใหต่้างชาติสามารถดึงออกจากชุมชนได ้  
 
แนวคิดเกี�ยวกบัหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 หลกัธรรมที�ใชใ้นการบริหารกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์
 พระพุทธศาสนามีความผกูพนักบัวถีิชีวติของคนในสังคมมนุษย ์ในทุกดา้นของการดาํรงชีวิต 
โดยเฉพาะวถีิชีวติของคนไทยนั&นมีความผกูพนั ประสานกลมกลืนกบัหลกัความเชื�อการประพฤติปฏิบติั 
จนทาํใหพ้ระพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ�งของชีวติ ประชาชนส่วนมากนั&นนบัถือพระพุทธศาสนาอยา่งมั�นคง
ตั&งแต่ในอดีตถึงปัจจุบนั ต่างมีเมตตา เอื&อเฟื& อ อนุเคราะห์ เสียสละเป็นที�ตั&งตลอดมา ในส่วนของคาํสอน 
ได้แก่คาํแนะนาํ คาํชี& แจง การศึกษาอบรมอนัเป็นหลกัที�ทรงวางไวส้ําหรับการประพฤติปฏิบติัที�
เรียกว่าพระธรรม ถือว่าเป็นหนา้ที� ที�จะพึงประพฤติปฏิบติัเพื�อความเจริญ กา้วหนา้ เป็นความดีงาม
แห่งชีวิต ความเป็นอยู่ร่วมกนัได้อย่างมีความสุข และปลอดภยั ทั&งร่างกายและจิตใจ ไดใ้นสังคม
โดยรวม ในการบริหารจดัการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์   จึงไดน้าํหลกัธรรมแนวทางของการปฏิบติั
ร่วมกนัต่อกลุ่ม ตั&งแต่เริ�มตน้การจดัตั&งกลุ่ม และไดข้ยายไปยงักลุ่มที�ไดจ้ดัตั&งขึ&นในภายหลงั รวมทั&ง
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กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยว์ดัป่าเทพนิมิต อาํเภอโป่งนํ& าร้อน ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง
หลกัธรรมที�ควรนาํมาบริหารจดัการกลุ่ม ดงันี&  
 ฆราวาสธรรม 4 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2543 ก : 37) ได้กล่าวว่า ฆราวาสธรรม 4 ประการ            
ความจริงใจ เป็นคุณธรรมที�มีความจาํเป็นสําหรับคนที�เกี�ยวขอ้งกนั คนที�จริงใจต่อกนัยอ่มสามารถ
ปรับความเขา้ใจกนัไดง่้ายและมกัจะประสบความสําเร็จทั&งในการงานและการคบหาสมาคมกนั 
หลกัธรรมสําหรับพฒันาชีวิตสังคมได้เป็นอย่างดี และถือเป็นหนึ� งในฆราวาสธรรม 4 ประการ 
ไดแ้ก่ 
 1. สัจจะ ความซื�อสัตย ์จริงใจต่อกนัเป็นหลกัสําคญัที�จะให้เกิดความไวว้างใจ และผกูมิตร
ไมตรีจิตสนิทต่อกัน เมื�อใดย่อมเป็นเหตุให้เกิดความหวาดระแวง แคลงใจกันเป็นจุดเริ� มต้น             
แห่งความร้าวฉานซึ�งยากนกัที�จะประสานใหคื้นดีไดด้งัเดิม 
 2. ทมะ การรู้จกับงัคบัควบคุมอารมณ์ ข่มใจระงบัความรู้สึกต่อเหตุบกพร่องของกนั 
และกนัรู้จกัฝึกฝนปรับปรุงตน แกไ้ขขอ้บกพร่องปรับนิสัยและอธัยาศยัให้กลมกลืนประสานเขา้หา
กนัไดไ้ม่เป็นคนดื&อดา้นเอาแต่ใจและอารมณ์ของตนคนที�ขาดธรรมขอ้นี& ย่อมปล่อยให้ขอ้แตกต่าง
ปลีกยอ่ยทางอุปนิสัยและการอบรมกลายเป็นเหตุแตกแยกสามคัคีใหญ่โตและถา้ไม่สามารถปรับตน
เขา้หากนัไดก้็เป็นอนัตอ้งทาลายชีวติคู่ครองแยกทางขาดจากกนั 
 3. ขันติ ความอดทนอดกลั& น ต่อความหนักและความร้ายแรงทั& งหลาย ชีวิตของ                
ผูอ้ยู่ร่วมกนันอกจากมีขอ้แตกต่างขดัแยง้ทางอุปนิสัย การอบรม และความตอ้งการบางอย่างซึ� ง
จะต้องหาทางปรับปรุงเข้าหากันแล้วบางรายอาจจะมีเหตุล่วงเกินรุนแรงแสดงออกจากฝ่ายใด      
ฝ่ายหนึ� ง ซึ� งอาจจะเป็นถ้อยคาหรือกิริยาอาการจะโดยตั&งใจหรือไม่ก็ตาม เมื�อเกิดเหตุเช่นนี& อีก      
ฝ่ายหนึ�งจะตอ้งรู้จกัอดกลั&นระงบัใจไม่ก่อเหตุให้เรื�องลุกลามกวา้งขยายต่อไปความร้ายจึงจะระงบั
ลงไป 
 4. จาคะ ความเสียสละ ความเผื�อแผ่แบ่งปันตลอดถึงความมีน้าใจเอื&อเฟื& อต่อกนัชีวิต
บุคคลที�จะมีความสุขจะตอ้งรู้จกัความเป็นผูใ้ห้ดว้ย มิใช่คอยจอ้งแต่จะเป็นผูรั้บเอาฝ่ายเดียวการให้
ในที�นี& มิใช่หมายแต่เพียงการเผื�อแผแ่บ่งปันสิ�งของอนัเป็นเรื�องที�มองเห็นและเขา้ใจไดง่้ายๆ เท่านั&น 
แต่ยงัหมายถึง การให้น้าใจแก่กนัการแสดงน้าใจเอื&อเฟื& อต่อกนั ตลอดจนการเสียสละความพอใจ 
และความสุขส่วนตนไดเ้ป็นผูจิ้ตใจกวา้งขวาง เอื&อเฟื& อเผื�อแผ่เสียสละ ไม่คบัแคบเห็นแก่ตวัชีวิต
ครอบครัวที�ขาดจาคะ ก็คลา้ยการลงทุนที�ปราศจากผลกาไรมาเพิ�มเติมส่วนที�มีมาแต่เดิมก็คงที�หรือ
ค่อยร่อยหรอพร่องไปหรือเหมือนตน้ไมที้�มิไดรั้บการบาํรุง ก็มีแต่อบัเฉา ร่วงโรยไม่มีความสดชื�น
งอกงาม ดังนั&น ฆราวาสธรรม 4 ประการ ได้แก่ สัจจะ ทมะ ขนัติและจาคะคนที�มีสัจจะจริงใจ    
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มกัจะทาํอะไรจะทุ่มเททั&งแรงกายและแรงใจจนกว่าสิ� งที�ตั&งใจที�จะทาสําเร็จลุล่วง และจะยึดถือ   
หลกัคุณธรรมพื&นฐานของจิตใจ ในการที�จะสร้างความสัมพนัธ์อนัดีงามกบัคนทั&งหลาย ที�จะอยูร่่วม
หรือติดต่อเกี�ยวขอ้งกนัให้เหมาะสมตามฐานะ เพื�อประโยชน์สุขทั&งแก่ชีวิตของตนเอง และแก่ชีวิต
ของคนอื�น ๆ ในสังคม 
 จาํเนียร  รักษาภกัดี  (2544 : 89) ได้กล่าวว่า หลักธรรมของการครองเรือน หมายถึง     
ธรรมอนันาํความสุขมาสู่ผูค้รองเรือน การดาํเนินชีวิตครอบครัว จะมีความสุขความมั�นคงสมาชิกมี
ความอบอุ่นได้ สมาชิกทุกคนจะต้องปฏิบติัตนตามหลักธรรมอย่างถูกต้อง การครองเรือนเป็น
ภารกิจที�สําคญัเพราะเป็นการอยูร่่วมกนัมีความเคารพนบัถือให้เกียรติกนัเป็นกลัยาณมิตรที�ดีต่อกนั
ความตั& งมั�นของคู่สมรสย่อมสะท้อนให้เห็นถึงการจัดระเบียบชีวิตคู่ที�สมบูรณ์สร้างหลักใน          
การดํา เนินชีวิตแบบชอบธรรม คู่สมรสจะต้องยึดหลักฆราวาสธรรม (หลักธรรมสําหรับ              
การครองเรือน) อนัเป็นขอ้ปฏิบติัสาํหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว มี 4 ประการ ดงันี&  
 สัจจะ หมายถึง ความซื�อสัตยค์วามจริงใจ การมีความซื�อสัตย ์จริงใจต่อกนั เป็นคุณธรรม
ที�ก่อให้เกิดความไวว้างใจซึ� งกนัและกนั ในทางตรงกนัขา้มหากขาดสัจจะต่อกนั ก็จะเป็นเหตุให ้
เกิดความหวาดระแวงเกิดความแคลงใจกันซึ� งอาจเป็นสาเหตุให้ เ กิดความแตกแยกกัน                     
ไม่มีความเชื�อใจกนั 
 ทมะ หมายถึง การปรับปรุงตน การศึกษาหาความรู้อยูเ่สมอ การรู้จกัยบัย ั&งชั�งใจ เมื�อเกิด
การกระทบกระทั�งกัน รู้จักควบคุมอารมณ์ ระงับความรู้สึกที�ไม่พอใจในสิ� งที�ไม่ต้องการ                
ไม่ใช้อารมณ์ในการแกปั้ญหา รู้จกัปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของตนเอง โดยไม่เอาแต่ใจตนเอง 
สามารถแกไ้ขปรับตวัใหเ้ขา้กบัผูอื้�นได ้
 ขนัติ หมายถึง ความเขม้แข็ง ความอดทน อดกลั&น ต่อความเหนื�อยยาก ลาํบากทางกาย
เพราะการทาํงาน ส่วนการอดทนทางใจเป็นการอดทนต่อการกระทบทางดา้นความรู้สึก สามารถ
ทนต่ออารมณ์ย ั�วยุต่างๆ ที�มากระทบทางจิตใจ การตอ้งอดทน ทั&งสองด้านนี& ตอ้งอาศยัความเพียร
พยายามเป็นอยา่งมาก 
 จาคะ หมายถึง ความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว การรู้จักให้อภัยกัน ด้วยความเมตตา           
อย่างจริงใจ โดยบุคคลในครอบครับจะตอ้งมีความเอื&อเฟื& อเผื�อแผ่กนั รู้จกัการเสียสละความสุข
ส่วนตวัเพื�อความสุขของผูอื้�น มีนํ&าใจใหค้วามช่วยเหลือสงเคราะห์กนั 
  พระธรรมเจดีย ์(2552 : 151-153) ไดอ้ธิบายหลกัฆราวาสธรรม 4 ไวด้งันี&   
 1. สัจจะสัตยซื์�อต่อกนั ไดแ้ก่ ความซื�อสัตย ์ เป็นคุณธรรมที�สําคญัในการคบหากบัชน
ทุกชั&นวรรณะ จนถึงชนผูอ้ยูเ่รือนเดียวกนั เช่น สามี ภรรยา บิดามารดากบับุตรธิดา ตลอดจนพี�นอ้ง
ทอ้งเดียวกนั ตวัอยา่ง เช่น สามีภรรยาประพฤติให้เป็นที�กินแหนงกนัและกนั ฝ่ายภรรยาระแวงว่า
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สามีจะไปชมชอบสตรีอื�น เกรงว่าจะนําทรัพย์ที�ช่วยกันแสวงหามาได้ ไปปรนเปรอสตรีอื�น              
เป็นผูไ้ม่รักตนจริง คิดแต่จะปอกลอก  ฝ่ายสามีก็คิดสงสัยภรรยาวา่จะคบชูสู่้ชายอื�น เกรงภรรยา    
จะยกัยอกทรัพย์ไปบาํรุงบาํเรอชายอื�น เมื�อเป็นเช่นนี&  ครอบครัวก็มีแต่จะแตกแยกล้มละลาย         
จะทาํบา้นที�เคยเป็นสวรรคใ์หเ้ป็นนรก 
  แต่ถ้าสามีภรรยา ซื�อสัตย ์คือจริงใจต่อกนัและกนั มีปัญหาอะไรก็ปรึกษากนัด้วย        
ความบริสุทธิ< ใจ ไม่ปิดบงัอาํพรางกนั แมแ้ต่เรื�องการเงินการทอง ก็ควรบอกตามความจริงวา่เก็บไว้
เท่าไร จ่ายเท่าไร และข้อสําคญั คือไม่คิดนอกใจกัน ก็จะทาํให้บ้านเป็นสวรรค์น่าอยู่น่าอาศยั        
ในเรื�องอื�น ๆ ก็เช่นกนั ความซื�อตรงต่อกนัเป็นเครื�องสมานสามคัคี ให้มิตรภาพระหว่างผูค้บหา
ย ั�งยนืยาว ผูมี้ความซื�อสัตยจ์ะทาํอะไรก็ยอ่มีผูเ้ชื�อถือไวว้างใจ และจะไปในที�ใดก็มีคนตอ้นรับ และ
ยนิดีช่วยเหลือเมื�อตกทุกขไ์ดย้าก ซึ� งตรงกนัขา้มกบัคนไม่ซื�อสัตยส์ับปลบัคดโกง ไม่มีความจริงใจ 
ทีแรกคนไม่รู้อาจเชื�อถือ แต่นานไป เขาย่อมรู้และจะรังเกียจไม่คบหาสมาคมด้วย สัจจะ คือ        
ความซื�อตรงต่อกนั จึงเป็นธรรมสาํหรับผูค้รองเรือนควรมีไวป้ระการหนึ�ง 
 2.  ทมะ คือ ความข่มใจ เป็นคุณธรรมที�สําคัญอีกประการหนึ� งของผูอ้ยู่ร่วมกันใน
ตระกลูในหมู่ในคณะ คนทั&งหลายยอ่มมีอธัยาศยัต่างกนั บางคนอารมณ์ร้อน มกัหุนหนัดว้ยอาํนาจ
โทสะ บางคนใจเยน็ มีเรื�องอะไรกระทบกระทั�งก็ทนไดเ้ฉยได ้ถา้คนมีอารมณ์ร้ายไม่มีสติเหนี�ยวรั& ง
ประพฤติไปตามอารมณ์ของตน ตามอาํนาจของกิเลสที�เกิดขึ&น ก็จะพูดวา่ร้ายเขาบา้ง ทาํร้ายเขาบา้ง 
เมื�อเป็นอยา่งนี&สามคัคีก็ไม่ยืดไป สมเด็จพระศาสดาทรงเห็นโทษเช่นนี&  จึงสั�งสอนให้คนมีอุบายไว้
ข่มใจตนเองในเมื�อมีกิเลสเกิดขึ&นครอบงาํ อย่าให้อารมณ์หุนหัน ทาํลงไปตามอาํนาจของกิเลส     
แต่กิเลสอนัเป็นอนุสัย อนันอนเนื�องอยู่ในสันดาน เมื�อมีอารมณ์อนัย ั�วยวนปรากฏขึ& นในทวาร    
ยอ่มเกิดขึ&นไดท้นัที ยากที�สติจะเหนี�ยวรั& งไวท้นั 
  ฉะนั&น ท่านจึงสอนตั&งตน้แต่ใหมี้สติระวงัทวารภายนอก คือ ตา หู จมูก ลิ&น กาย และ
ทวารภายใน คือ ใจ เมื�อ รูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐพัพะ ปรากฏในทวารภายนอก อย่าให้อารมณ์
เหล่านี&   ทาํใจใหปั้�นป่วนไดผู้มี้อุบายข่มใจไวอ้ยูเ่ช่นนี&  จะเป็นผูเ้หินห่างจากความพลั&งเผลอ ทั&งเป็น
ผูรั้กษาความสามคัคีได ้ เพราะเหตุนี&  ท่านจึงสอนวา่ความข่มใจเป็นธรรมของผูค้รองเรือนประการหนึ�ง 
 3.  ขนัติ คือ ความอดกลั&น เป็นคุณธรรมที�สําคญัอีกประการหนึ�งของชนผูอ้ยู่ในชุมชน    
ตั&งตน้แต่คนในในตระกูลเดียวกนั อนัชนทั&งหลายผูมี้ใจหุนหันดว้ยอาํนาจโทสะ สมควรตั&งอยู่ใน 
ทมะคือรู้จกัข่มใจตน แต่มิใช่วา่ทุกคนจะทาํไดท้ั&งหมด เกราะกิเลสธรรมที�เป็นเจา้เรือนยอ่มเกิดขึ&น
ยากที�สติจะเหนี�ยวรั& งทนั ดงักล่าวมาแลว้ในเรื�องทมะ เมื�อเป็นเช่นนั&น ฝ่ายหนึ�งบนัดาลโทสะพูดจา
วา่ร้ายและประหตัประหารอีกฝ่ายหนึ�งและถา้ฝ่ายถูกว่าถูกทาํร้ายบนัดาลโทสะขึ&นมาบา้ง ก็จะเกิด
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ววิาทบาดหมางกนัขึ&นโดยไม่ตอ้งสงสัย ความผดิใจกนันี&ยอ่มเป็นไปเพื�อความแตกแยก อนัจะนาํผล
ที�มิไดเ้ป็นประโยชน์มาใหแ้ก่กนัทั&ง 2 ฝ่าย 
  ถา้ผูซึ้� งถูกต่อว่าถูกทาํร้ายนั&น มีสติ  และเห็นความเสียหายอนัจะเกิดขึ&น เพราะผูอื้�น
เป็นเหตุเช่นนั&นและน้อมใจไปในขนัติธรรม อดกลั&นความล่วงเกิดนั&นเสีย อาจตดัตน้เหตุแห่งผล         
อนัจะเกิดขึ&นนั&นเสียไดเ้หตุดงันั&น พระบรมศาสดาจึงไดส้ั�งสอนคนให้ตั&งอยู่ในขนัติธรรม ให้รู้จกั
อดกลั&นต่อเหตุการณ์อนัจะย ั�วให้เกิดโทสะ เพื�อรักษาความสามคัคีทั&ง 2 ฝ่าย ในขอ้นี&  พึงเห็นตาม
ภาษิตของสรภงัคดาบสว่า บุคคลฆ่าความโกรธแล้ว ย่อมไม่เศร้าใจในกาลไหน ๆ ฤษีทั&งหลาย
สรรเสริญการละความลบหลู่กนั พึงอดกลั&นคาํหยาบของบุคคลทุกชนิด สัตบุรุษทั&งหลาย ยอ่มกล่าว
ความอดกลั&นนี& ว่า เป็นคุณธรรมอนัสูงสุด พึงอดกลั&นถอ้ยคาํของบุคคลผูสู้งกว่าเพราะความกลวั    
พึงอดกลั&นถอ้ยคาํของบุคคลที�เสมอกนัเพราะความแข่งขนัเป็นเหตุ แต่ผูใ้ดอดกลั&นไว ้ซึ� งถอ้ยคาํ
ของบุคคลผูต้ ํ�ากว่า สัตบุรุษทั&งหลายกล่าวความอดกลั&นของบุคคลผูน้ั&นว่า เป็นขนัติอย่างสูงสุด    
โดยอธิบายว่า บุคคลที�ถูกกดขี�จากท่านผูมี้อาํนาจก็พอทดทนได ้เพื�อรักษาตนให้พน้ภยั อดทนต่อ
คนเสมอกนั ท่านก็จดัว่าดี เพราะอาจรักษาความสามคัคี ตดัการวิวาทแก่กนัและกนัได้ อดกลั&น
ถอ้ยคาํของคนที�ต ํ�ากว่า ท่านสรรเสริญว่า เป็นขนัติอย่างประเสริฐสุด เพราะอดทนไดด้้วยนํ& าใจ       
ที�เป็นธรรมอยา่งแทจ้ริง ผูที้�ถูกกระทบกระทั�งย ั�วให้เกิดโทสะ น้อมใจไปดว้ยคิดว่า เขาว่า เขาทาํ 
เขาดูหมิ�นตนหรือถูกเขาข่มเหง เช่นนี&  ความขดัใจยอ่มเกิด เป็นเหตุให้วา่ตอบ ทาํตอบถา้นอ้มใจไป
โดยคิดวา่ เพราะตนทาํเช่นนั&น จึงไดรั้บผลเช่นนั&น หรือเป็นเวรของตนในหนหลงัให้ผลหรือวา่เขา
ไม่รู้เหตุอนัถ่องแท ้จึงทาํเพราะสําคญัผิด หรือวา่สันดานของเขาเป็นคนหุนหนัเช่นนั&นเอง หรือว่า
เขาก่อเรื�องก่อนก็จริง แต่ตนก็จะไดรั้บผลเสียหายดว้ย เมื�อคิดเช่นนี&  ขนัติยอ่มเกิดขึ&น เป็นเหตุรักษา
ความสงบบุคคลที�มีขนัติ ยอ่มเป็นผูรั้กษาตนและคนอื�นใหพ้น้จากความเสียหายเช่นนี&ได ้ 
 4.  จาคะ คือ การให้ เป็นกิจอันสําคัญประการหนึ� งของหมู่ชนผูอ้ยู่ร่วมกัน คนผู ้มี
อธัยาศยัเผื�อแผ่ มีเมตตาต่อคนขดัสน สละทรัพย์ของตนเพื�ออุปถมัภ์ โดยฐานเป็นเพื�อนมนุษย์
ดว้ยกนัดงันี&  จดัวา่ เป็นจาคะคนทั&งหลายที�เกิดมาในโลกนี&  กรรมย่อมให้มีประเภทต่าง ๆ กนั บางคน 
ยากจน ขดัสน จะหาปัจจยัมาเลี&ยงชีพก็ลาํบาก บางคนก็ไม่ถึงตกยาก แต่ก็ไม่มั�งมี บางคนเป็นเศรษฐี
บริบูรณ์ด้วยทรัพยส์มบติัจนเหลือใช้ แมใ้นทางอื�นก็ยงัต่างกนัอีก เช่น เป็นคนพิการ หรือมีกาํลงั   
แต่คนทั&งหลายเหล่านี& มีสุขมีทุกข์เนื�องถึงกันไม่มากก็น้อย เช่นไม่มีเพื�อนบ้าน ทาํให้เงียบเหงา   
เปล่าเปลี�ยว ยิ�งใกลชิ้ดกนัเพียงใด สุขทุกขข์องคนเหล่านั&นก็ยอ่มเนื�องกนัเพียงนั&น 
 จึงสรุปไดว้่าหลกัฆราวาสธรรม 4 เมื�อพิจารณาเห็นเช่นนี&   จึงเป็นหลกัธรรมที�ควรนาํมา
บริหารจดัการกลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยอ่มทาํใหส้มาชิกรู้จกัเอื&ออารีแก่กนัและกนั ดว้ยการให้ที�
เรียกว่าทาน ทานที�คิดเพื�อเป็นผลประโยชน์แก่ผูรั้บแลว้จึงให้ จดัว่าเป็นสัปปุริสทาน การให้ของ
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สัตบุรุษ การให้เช่นนี& เป็นอุบายอุดหนุนให้คน ได้บรรลุถึงความเจริญ เช่นรักษาโรคภัยของ          
คนทั& งหลาย เพื�อบํารุงร่างกายให้บริบูรณ์ช่วยเกื&อกูลให้ได้รับความรู้ความสามารถอุปถัมภ ์         
พระศาสนา ซึ� งสั�งสอนใหค้นประพฤติดีปฏิบติัชอบ 
 สังคหวตัถุธรรม  4 
 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาศน์ วาสโน)  (2528 : 11)  ได้กล่าวว่า สังคหวตัถุ 4     
เป็นหลักสงเคราะห์ซึ� งกันและกัน การให้เพื�อสงเคราะห์นี& หมายถึงการให้เพื�อยึดเหนี�ยวน้าใจ       
ร้อยรัดใจให้รวมกนัเป็นหมู่และเห็นอกเห็นใจกนั รักใคร่นบัถือสนิทสนมกนัมั�นคง จะเห็นไดจ้าก
การยอมเสียสละเงินของทุกคนที�สมคัรใจเขา้เป็นถือเป็นการช่วยเหลือกนัในหมู่บา้น แสดงให้เห็น
ว่าทุกคนมีความคิดที�จะช่วยเหลือกนัเอง ก่อนที�จะไปขอรับความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก
หมู่บา้นการให้ชุมชนไดบ้ริหารงานด้วยการเอื&อเฟื& อเผื�อแผ่แบ่งปันสิ�งของๆตนช่วยเหลือกนัด้วย
ตลอดถึงใหค้วามรู้และแนะนาสั�งสอนทั&งเสียสละแรงกายและเวลาเพื�อส่วนรวมและสิ�งที�มุ่งมั�นดว้ย
การพูดจาด้วยถ้อยคาที�ไพเราะอ่อนหวานวาจาเป็นที�รัก วาจาดูดดื�มน้าใจ หรือวาจาซาบซึ& งใจ           
จะก่อให้เกิดความสมานสามคัคี เกิดมิตรไมตรีและความรักใคร่นบัถือ ตลอดถึงสิ�งที�ทุกคนยอมรับ
ในกฎกติกาที�ไดต้ั&งขึ&นมาร่วมกนั ทาให้แสดงถึงการประพฤติปฏิบติัร่วมกนัและผลประโยชน์ที�จะ
ได้รวมร่วมกันก็คือสวสัดิการที�ทุกคนจะได้รับร่วมกัน จึงเป็นแรงจูงใจในการแก้ไขปัญหา                 
ในการสงเคราะห์ซึ� งกนัและกนั 
 สุจิตรา  รณรื�น  (2528 : 15)  ไดก้ล่าววา่ สังคหวตัถุ 4 เป็นหลกัแห่งการให้เพื�ออนุเคราะห์
หมายถึง การให้เกื&อหนุนโอบอ้อมอารีด้วยเมตตา และการให้อุดหนุนเอื&อเฟื& อช่วยเหลือกนัด้วย  
ความกรุณา คนที�มีทรัพยคิ์ดช่วยเหลือคนอื�นให้ตั&งตวัได ้ย่อมเป็นกาํลงัสําคญัของคนในหมู่บา้น
เพื�อให้เกิดความเข้มแข็งและเพื�อเป็นกําลังที�สําคัญของประเทศชาติ ดังนั& น การให้เกื& อหนุน         
โอบออ้มอารีกนัด้วยเมตตา และการให้อุดหนุนเอื&อเฟื& อช่วยเหลือกนัด้วยความกรุณาจึงถือว่าให ้  
เพื�ออนุเคราะห์ 
 อุทิศ  ศิริวรรณ (2535 : 169) ไดก้ล่าวว่า สังคหวตัถุธรรม  4 หลกัแห่งการสงเคราะห์ซึ� ง
กนัและกนั ธรรมเป็นเครื�องยดึเหนี�ยวนํ&าใจของผูอื้�นไวไ้ด ้ดงันี&    
 1. ทาน  หมายถึงการให้ (โอบออ้มอารี) นกับริหารที�ดีตอ้งมีนํ& าใจรู้จกัเอื&อเฟื& อเผื�อแผใ่ห้
ทานแก่เพื�อนร่วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การให้ทานจะช่วยให้ผกูใจคนอื�นไวไ้ด ้ดงัพุทธพจน์วา่  
“ทท คนฺถติ มิตฺตานิ ผูใ้หย้อ่มผกูใจมิตรไวไ้ด”้  การทาํทานจะไม่สูญเปล่า ผูใ้ห้สิ�งที�ดียอ่มไดรั้บสิ�งที�
ดีตอบแทน  ดังบาลีว่า “มนาปทายี  ลภเต  มนปํ  ผูใ้ห้สิ� งที�น่าพอใจย่อมได้รับสิ� งที�น่าพอใจ”          
นกับริหารสามารถใหท้านได ้ 3  วธีิ คือ  
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  1.1 อามิสทาน หมายถึงการให้สิ� งของแก่เพื�อนร่วมงานและผู ้ใต้บังคับบัญชา  
โดยเฉพาะการใหเ้พื�อผกูใจนี&สาํคญัมากในยามที�เขาตกตํ�าหรือมีความเดือดร้อน ดงัภาษิตองักฤษที�วา่ 
เพื�อนแทคื้อเพื�อนที�ช่วยเหลือในยามตกยาก  การใหร้างวลัหรือขึ&นเงินเดือนก็จดัเขา้ในอามิสทาน  
  1.2 วทิยาทานหรือธรรมทาน หมายถึงการให้คาํแนะนาํหรือสอนวิธีทาํงานที�ถูกตอ้ง                 
รวมถึงการจดัหลกัสูตรพฒันาบุคลากร หรือส่งไปศึกษาและดูงาน  
  1.3 อภยัทาน หมายถึงการให้อภยัเมื�อเกิดขอ้ผิดพลาดในการทาํงานหรือล่วงเกินซึ� ง
กนัและกนั การให้อภยัไม่ทาํให้ผูใ้ห้ตอ้งสูญเสียอะไรเป็นการลงทุนราคาถูกแต่ได้ผลตอบแทน              
ราคาสูง  นั�นคือได้มิตรภาพกลบัคืนมา  และมีคนสนองงานเพิ�มมากขึ&นอีกคนหนึ� ง มีภาษิตจีนว่า               
มีมิตร 500 คนนับว่ายงัน้อยเกินไป มีศัตรู 1 คนนับว่ามากเกินไป  อบัราฮมัลิงคอล์น กล่าวว่า                
วธีิทาํลายศตัรูที�ดีที�สุดคือเปลี�ยนศตัรูใหเ้ป็นมิตร  เราจะทาํอยา่งนั&นไดก้็ต่อเมื�อเรารู้จกัใหอ้ภยั  
 2. ปิยวาจา หมายถึง การพดูถอ้ยคาํไพเราะอ่อนหวาน (วจีไพเราะ) นกับริหารที�ดี จะรู้จกั
ผกูใจคนดว้ยคาํพูดอ่อนหวาน  คาํพูดหยาบกระดา้งผกูใจใครไม่ได ้ในทาํนองเดียวกนั  เราจะมดัใจ
คนไดก้็ดว้ยถอ้ยคาํอ่อนหวาน  
 3. อตัถจริยา หมายถึง การทาํตัวให้เป็นประโยชน์แก่ผูอื้�น (สงเคราะห์ประชาชน)               
ตรงกบัคาํพงัเพยที�วา่ อยูบ่า้นท่านอยา่นิ�งดูดาย ปั& นววัปั& นควายใหลู้กท่านเล่น   
 4. สมานตัตตา  หมายถึง การวางตวัสมํ�าเสมอ (วางคนพอดี) เมื�อนกับริหารไม่ทอดทิ&ง
ผูร่้วมงานทั&งหลาย เขาจึงจะสามารถสร้างทีมงานขึ&นมาได ้ นั�นคือถือคติว่า มีทุกข์ร่วมทุกข์  มีสุข
ร่วมเสพ นกับริหารตอ้งกลา้รับผิดชอบในผลการตดัสินใจของตน ถา้ผลเสียตกมาถึงผูป้ฏิบติัตาม
คาํสั�งของตน นกับริหารตอ้งออกมาปกป้องคนนั&น  ไม่ใช่หนีเอาตวัรอดแต่ตามลาํพงั 
 พระมหาบุญเพียร ปุ�ฺญวิริโย (2539 : 119) ไดก้ล่าววา่  สังคหวตัถุ 4 หมายถึง หลกัธรรม
ที�เป็นเครื�องยึดเหนี�ยวนํ& าใจของผูอื้�น ผูกไมตรี เอื&อเฟื& อ เกื&อกูล หรือเป็นหลกัการสงเคราะห์ซึ� งกนั
และกนั มีอยู ่4 ประการ ไดแ้ก่ 
 ทาน คือ การให้ปัน เอื&อเฟื& อเผื�อแผ่ การเสียสละ แบ่งปัน ช่วยสงเคราะห์ตลอดจนให้
ความรู้ความเขา้ใจ และศิลปวิทยาเพื�อประโยชน์แก่บุคคลอื�น ไม่ตระหนี�ถี�เหนียว ไม่เป็นคนเห็น    
แก่ไดฝ่้ายเดียว คุณธรรมขอ้นี&จะช่วยใหไ้ม่เป็นคนเห็นแก่ตวั โดยคาํนึงอยูเ่สมอวา่ ทรัพยสิ์�งของที�เรา
หามาได ้มิใช่สิ�งจีรังย ั�งยนื เมื�อเราสิ&นชีวติไปแลว้ก็ไม่สามารถจะนาํติดตวัเอาไปได ้
 ปิยวาจา คือ การพดูจาดว้ยถอ้ยคาํสุภาพ ที�ไพเราะอ่อนหวาน พูดดว้ยความจริงใจ แนะนาํ
ในสิ�งที�เป็นประโยชน์ มีเหตุมีผล ชักจูงในทางที�ดีงาม แสดงความเห็นอกเห็นใจ เป็นกาํลงัใจให ้
รู้จกัพดูใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดี สมานสามคัคี เกิดไมตรี ทาํให้รักใคร่นบัถือและช่วยเหลือเกื&อกูลกนั 
ไม่พดูหยาบคายกา้วร้าว พดูในสิ�งที�เป็นประโยชน์ เหมาะสาํหรับกาลเทศะ 
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 พระพุทธเจา้ทรงให้ความสําคญักบัการพูดเป็นอยา่งยิ�ง เพราะการพูดเป็นบนัไดขั&นแรกที�
จะสร้างมนุษย์สัมพนัธ์อนัดีให้เกิดขึ& น วิธีการที�จะพูดให้เป็นปิยวาจานั&น จะต้องพูดโดยยึดถือ
หลกัเกณฑ์เวน้จากการพูดเท็จ เวน้จากการพูดส่อเสียด เวน้จากการพูดคาํหยาบ เวน้จากการพูด    
เพอ้เจอ้ 
 อตัถจริยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ�งที�เป็นประโยชน์แก่ผูอื้�นให้
ความช่วยเหลือดว้ยแรงกายและขวนขวายกิจการต่างๆ บาํเพญ็สาธารณประโยชน์ รวมทั&งช่วยแกไ้ข
ปัญหาและช่วยปรับปรุงส่งเสริมในดา้นจริยธรรม 
 สมานัตตา คือ การเป็นผูมี้ความสมํ�าเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย             
ให้ความเสมอภาค ปฏิบติัสมํ�าเสมอกันต่อคนทั&งหลาย ไม่เอาเปรียบ ร่วมทุกข์ร่วมสุข ร่วมรับรู้         
ร่วมแก้ไขปัญหา เพื�อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน คุณธรรมข้อนี& จะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตใจ       
หนกัแน่นไม่โลเล รวมทั&งยงัเป็นการสร้างความนิยม และไวว้างใจใหแ้ก่ผูอื้�นอีกดว้ย 
 สุทธิพงศ ์ ปานเพช็ร์ (2550 : บทคดัยอ่) ไดก้ล่าววา่ สังคหวตัถุ 4 เป็นหลกัคุณธรรมใน
ศาสนาพุทธ โดยเป็นภาษาบาลีแยกออกเป็น 2ศพัท ์คือ สังคห 1 วตัถุ 1 สังคหแปลเป็นภาษาไทยวา่
สงเคราะห์ มีความหมายว่า ช่วยเหลืออุดหนุน วตัถุ ในที�นี& หมายความว่าเรื� อง รวมทั&ง 2 ศพัท ์                
มีความหมายวา่ เรื�องความช่วยเหลือจะช่วยเหลือกนัดว้ยวิธีอยา่งไรบา้ง ท่านไดว้างไวเ้ป็น 4 อยา่ง 
จึงจะถือวา่เป็นเครื�องยดึเหนี�ยวใจของผูอื้�นได ้
 สังคหวตัถุ แปลว่า หลักการสงเคราะห์ หรือหลักสังคมสงเคราะห์ หมายความว่า           
เมื�อมนุษยอ์ยูร่วมกนัเป็นหมู่ เป็นสังคม คนในสังคมจะตอ้งรู้จกัสงเคราะห์ อนุเคราะห์กนัตามฐานะ 
คนในสังคมจึงจะมีความรักใคร่ปรองดองกนั ซึ� งจะทาให้สังคมราบรื�น มีความสงบธรรมที�เป็น
หลกัการสงเคราะห์นี&  มีอยู ่4 อยา่ง คือ 
 1. ทาน เป็นการให้สิ� งของแก่คนที�ควรให้ หมายความว่า คนเราเกิดมามีชีวิตอยู่ได้ก็
เพราะอาศยัการให ้จะเห็นไดช้ดัก็คือ บิดา มารดา ให้ปัจจยัดารงชีพทุกอยา่งแก่บุตรธิดา ครู อาจารย ์       
ให้วิชาความรู้แก่ลูกศิษย ์ซึ� งการให้ของมีอยู่ 2 อย่าง คือ อามิสทานให้วตัถุสิ� งของ กบั ธรรมทาน     
ใหธ้รรมหรือวชิาความรู้แก่ผูอื้�น ซึ� งการแบ่งปันวตัถุเพื�อเป็นปัจจยัร่วมกนั 
 2. ปิยวาจา เจรจาดว้ยถอ้ยคาน่ารัก ไพเราะอ่อนหวาน หมายความว่า การพูดจากน่ารัก 
พูดจาด้วยถ้อยคาที�ไพเราะ การพูดนอกจากจะเป็นวาจาที�ไพเราะอ่อนหว่านแล้วต้องเป็นวาจา         
ที�เป็นสัจจะและมีประโยชน์แก่ผูฟั้งแลว้ ยงัจะเป็นสิ�งยดึเหนี�ยวนา้ใจไดม้ั�นคง 
 3. อตัถจริยา ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อผูอื้�น หมายความวา่ การทาประโยชน์แก่
คนอื�น เช่น การบาเพญ็สาธารณประโยชน์ 
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 4. สมานัตตตา ความเป็นคนเสมอตน้เสมอปลาย ไม่ถือตวั หมายความว่าความเป็น        
คนเสมอต้นเสมอปลาย คือ จิตใจคงเส้นคงวาต่อคนทั�วไป รู้จักร่วมสุขร่วมทุกข์กับคนอื�น             
เห็นคนอื�นได้รับทุกข์ต้องไม่ทอดทิ&ง หรือรังเกียจ เห็นคนอื�นได้ดีมีความสุขก็ไม่ริษยาแรกคบ      
เป็นอยา่งไร ต่อไปก็เป็นอยา่งนั&น ไม่เปลี�ยนแปลง การวางตวัอยา่งนี&  ยอ่มเป็นที�รักใคร่นบัถือของคน
ทั�วไป 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) (2550 : 13-14) ไดก้ล่าววา่ สังคหวตัถุ 4 เป็นหลกัธรรม
เพื�อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติซึ� งการอยู่ร่วมกันในสังคมหรือในหมู่คณะจาเป็นต้องมีสิ� งที�จะมา        
ยึดเหนี�ยวจิตใจและประสานหมู่คณะไวใ้ห้เกิดความสามคัคีและเพื�อให้อยู่ด้วยกนัอย่างสงบสุข 
ไดแ้ก่ หลกัสังคหวตัถุ 4 ดงัต่อไปนี&  
 1. ทาน คือ การใหปั้นสิ�งของตนแก่ผูอื้�นที�ควรให้ คือการเอื&อเฟื& อเผื�อแผเ่สียสละแบ่งปัน
เฉลี�ยให้ ไม่ใช่ให้จนร่ารวยหรือให้จนหมดเนื&อหมดตวั แต่เป็นการแบ่งปันให้เพื�อแสดงอธัยาศยั
ไมตรี ผู ้ให้ไม่จาเป็นต้องร่ารวยหรือมีฐานะดีกว่าผูรั้บเสมอไป และยงัรวมถึงการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ดว้ยปัจจยัสี�ทุนหรือทรัพยสิ์นสิ�งของตลอดจนใหค้วามรู้ความเขา้ใจ 
 2. ปิยวาจา พูดอย่างรักกันคือกล่าวคําสุภาพไพเราะน่าฟังชี& แจงแนะนําสิ� งที� เป็น
ประโยชน์มีเหตุผลเป็นหลกัฐานชกัจูงในทางที�ดีงามหรือคาํแสดงความเห็นอกเห็นใจให้กาํลงัใจ
รู้จกัพูดให้เกิดความเขา้ใจดีสมานสามคัคีเกิดไมตรีทาให้รักใคร่นบัถือช่วยเหลือเกื&อกูลกนัซึ� งแต่ละ
กลุ่มที�ไดจ้ดัตั&งขึ&นมาจะมีการแบ่งหน้าที�กนัและสิ�งที�ขาดเสียไม่ไดคื้อฝ่ายประชาสัมพนัธ์ หากฝ่าย
ประชาสัมพนัธ์พูดจาไม่ดี ถึงโครงการหรือกิจกรรมจะดีแค่ไหนก็ไม่สามารถที�จะโน้มน้าวจิตใจ 
ของสมาชิกกลุ่มได ้
 3. อัตถจริยา การทาประโยชน์คือช่วยเหลือด้วยแรงกายและขวนขวายช่วยเหลือ       
กิจการต่างๆบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั& งช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ& น             
ในดา้นคุณธรรมจริยธรรมเพื�อเป็นแบบอยา่งที�ดี 
 4. สมานตัตตา วางตนเสมอตน้เสมอปลายให้ความเสมอภาคปฏิบติัสมํ�าเสมอกนัต่อคน    
ผูที้�เป็นสมาชิกกลุ่มและบุคคลทั�วไปไม่เอาเปรียบบุคคลที�ดอ้ยกวา่ และเสมอในสุขทุกขคื์อร่วมสุข
ร่วมทุกขร่์วมรับรู้ร่วมแกไ้ขปัญหาเพื�อใหเ้กิดประโยชน์สุขร่วมกนั 
  สรุปได้ว่าจากการศึกษาพิจารณาถึงหน้าที�ที�สําคญัในประเด็นหลักตามแนวทางของ     
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ที�ไดท้รงกระทาํการสั�งสอน รวมถึงแนวความคิดที�สําคญัต่างๆ และไดมี้การ
บนัทึกไวใ้นพระไตรปิฎกเพื�อที�จะสามารถนาํมาประยุกตใ์ชก้บัการจดัการและเอื&อให้ภาวะการทาํงาน
ในปัจจุบนัสามารถบรรลุถึงความสาํเร็จตรงตามเป้าหมายที�วางไว ้และนอกจากนั&น ตวับุคคลที�เป็นผู ้
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ปฏิบติัก็ไดรั้บผลจากการศึกษา และพฒันาจากการเรียนรู้ โดยใช้การทาํงานเป็นการฝึกฝนตนเอง       
ใหเ้กิดความสามารถ รวมถึงการลดภาวะยดึติดในรูปแบบต่างๆ ลงไปไดม้ากยิ�งขึ&น 
 พรหมวหิารธรรม  4 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2543 : 15 - 16) ไดก้ล่าววา่ การปฏิบติัตามหลกัพรหม
วหิาร 4 ในแต่ละขอ้ จะตอ้งปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ซึ� งไดอ้ธิบาย ดงันี&   
 เมตตา ใชใ้นสถานการณ์ที�เขามีความเป็นอยูดี่เป็นปกติไม่เดือดร้อน และไม่ประสบความสําเร็จ
อะไรเป็นพิเศษ ก็มีความปรารถนาดี แสดงมิตรไมตรีที�ดีต่อเขา  
 กรุณา ใชใ้นสถานการณ์ที�คนอื�นประสบทุกข ์ มีความเดือดร้อน ตอ้งแสดงความสงสาร
และหาทางช่วยเหลือใหเ้ขาพน้จากภาวะที�เป็นทุกขน์ั&นใหเ้ขามีสภาพที�เป็นปกติเช่นเดิม  
 มุทิตา ใช้ในสถานการณ์ที�คนอื�นประสบความสําเร็จไดรั้บความดีงามมีความเจริญกา้วหน้า
ในชีวติ ก็ตอ้งแสดงความยนิดีกบัความสาํเร็จของเขา สนบัสนุนใหก้าํลงัใจต่อไป   
 อุเบกขา ใชใ้นสถานการณ์ที�ตอ้งพิจารณาเห็นความจริงของชีวิตของเขาที�จะตอ้งเป็นไป
ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ โดยที�บุคคลจะตอ้งรับผิดชอบชีวิตของตวัเอง ด้วยการพึ�งตวัเอง          
ไม่อาจจะรอ ความช่วยเหลือจากผูอื้�นไดต้ลอดไป จึงตอ้งใชอุ้เบกขา เพื�อให้การปฏิบติัของเขาให้
สอดคลอ้งกบักฎเกณฑข์องธรรมชาติ หลกัของความเมตตา กรุณา มุทิตา เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
มนุษยก์บัมนุษย ์แต่อุเบกขาเป็นหลกัธรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัความเป็นจริงของชีวติในธรรมชาติ 
 พระธรรมโกศาจารย ์(ปัญญานนัทะภิกขุ) (2552 : 46-47) ไดอ้ธิบายหลกัพรหมวิหารธรรม 4 
คือ ธรรมเป็นเครื�องอยูข่องพรหม ธรรมเป็นหลกัใจของผูใ้หญ่ ไวด้งันี&  
 1. เมตตา ได้แก่ ความรักความหวงัดีที�ปรารถนาให้ผูอื้�นมีความสุขนักบริหารตอ้งมี  
ความรัก และความหวงัดีแก่เพื�อนร่วมงาน ความรักจะเกิดไดถ้า้นกับริหารรู้จกัมองแง่ดีหรือส่วนที�ดี
ของเพื�อร่วมงาน ถา้พบส่วนเสียในตวัเขา นกับริหารตอ้งรู้จกัมองขา้มและให้อภยั ดงันั&น เมตตาหรือ
ความรักจึงเกิดจากการมองแง่ดีของคนอื�น  
 2. กรุณา คือความสงสาร เห็นใจ ปรารถนาให้ผูอื้�นพน้ทุกข์ เมื�อเพื�อนร่วมงานประสบ
เคราะห์กรรม นักบริหารต้องมีความสงสารหวั�นใจและคิดหาทางช่วยให้เขาพ้นทุกข์นั& น            
ความสงสารจะเกิดขึ& นได้ก็ต่อเมื�อนักบริหารเปิดใจกวา้งรับฟังปัญหาของคนอื�น กรุณาต่างจาก
เมตตาตรงที�วา่กรุณาเกิดขึ&นเมื�อมองจุดดอ้ยของคนอื�น  ส่วนเมตตาเกิดขึ&นเมื�อมองจุดดีของเขา  
 3. มุทิตา คือความรู้สึกพลอยชื�นชมยินดีเมื�อผูอื้�นไดดี้มีความสุข นกับริหารตอ้งส่งเสริม
ให้คนทาํงานมีโอกาสพฒันาความรู้ความสามารถจนไดเ้ลื�อนตาํแหน่งสูงขึ&นโดยไม่กลวัว่าลูกนอ้ง
จะขึ&นมาทาบรัศมี มุทิตาจะทาํลายความริษยาในใจนกับริหาร ถ้านกับริหารมีจิตริษยาลูกน้องเสีย
แลว้ลูกนอ้งจะรับรู้ความริษยานั&น และจะไม่ทุ่มเททาํงานให ้ 
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 4. อุเบกขา คือความรู้สึกวางเฉยเป็นกลาง ไม่ลาํเอียงเข้าข้างคนใดคนหนึ� ง นั�นคือ      
ความยติุธรรมในการใหร้างวลัและลงโทษ นกับริหารตอ้งวางเฉยดว้ยปัญญา คือมีอุเบกขาอยา่งรู้เท่า
ทนัคนเมื�อทุกคนทาํงานในหน้าที�อย่างขยนัขนัแข็ง  นักบริหารก็มองดูพวกเขาเฉยๆ ถึงคราวให้
บาํเหน็จรางวลัก็เฉลี�ยใหแ้ก่ทุกคนอยา่งถว้นหนา้ 
  จึงพอสรุปไดว้า่หลกัธรรมอนัเป็นขอ้ปฏิบติัใหถึ้งความบริสุทธิ<  จึงเป็นที�ปรารถนาของคน
ทุกชั&นวรรณะ เพราะหลกัธรรมของพระองคไ์ม่ยึดถือชนชั&น ทรงตั&งเป็นภราดรภาพแห่งปวงชน คือ 
ร่วมเกิดแก่เจ็บและตายด้วยกนัทุกคน ควรที�จะประพฤติต่อกนัฉันท์พี�น้อง มีเมตตาซึ� งกนัและกนั 
อยา่ไดคิ้ดที�จะเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนแก่กนัและกนั จนไดรั้บการยกยอ่งวา่ศาสนาของปรารถนา
ความบริสุทธิ< อยา่งแทจ้ริง 
 หลกัอริยสัจจธรรม 4 
 พระไตรปิฎก (2535 : 127-136) ไดอ้ธิบายหลกัอริยสัจจธรรม 4 คือ ความจริงอย่างประเสริฐ                 
ไวด้งันี&    
 1. ทุกข์ คือ ความเดือดร้อน ความกระวนกระวายใจ ความไม่สามารถทนต่อสภาวะ              
ที�ได้รับได้ เมื�อได้รับแล้วมีความทรมานประดุจดังหายใจติดขดั จะมากหรือน้อยนั&นอยู่ที�ความ
สูญเสียที� เกิดขึ& น ดังในพระธรรมบทได้กล่าวถึงความสูญเสียว่า เสียทรัพย์ดีกว่า เสียอวยัวะ                     
เสียอวยัวะดีกว่าเสียชีวิต และเสียชีวิตดีกว่าเสียความดี (คุณธรรม) โดยถอดความหมายว่า จงสละ
ทรัพยเ์พื�อรักษาอวยัวะ จงสละอวยัวะเพื�อรักษาชีวติ และจงสละชีวติเพื�อรักษาความดี 
  สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (2520 : 12-15) ทรงอธิบาย
ประเภทของทุกขไ์ว ้10 ประการ คือ 
  1.1 สภาวทุกข ์คือ ทุกขป์ระจาํสังขาร คือ ชาตะ ชรา มรณะ 
  1.2 ปกิณณกทุกข ์หรือ ทุกขจ์ร คือ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนสั อุปายาส 
  1.3 นิพนัธทุกข์  คือ  ทุกเนืองนิตย์  หรือทุกข์เป็นเจ้าเรือน ได้แก่  หนาว  ร้อน          
หิวกระหาย ปวดอุจาระ ปวดปัสสาวะฯลฯ 
  1.4 พยาธิทุกข์ หรือทุกขเวทนา มีประเภทต่าง ๆ ตามสมุฏฐาน คืออวยัวะอนัเป็น      
เจา้กายไม่ทาํหนา้ที�โดยปกติ 
  1.5 สันตาปทุกข์  คือ ความร้อนรุ่ม หรือทุกข์ร้อน ได้แก่ ความกระวนกระวายใจ
เพราะถูกไฟคือกิเลส คือ ราคะ โทสะ โมหะ เผา 
  1.6 วิปากทุกข์ หรือ ผลกรรม ไดแ้ก่วิปฏิสาร คือ ความร้อนใจ การเสวยกรรมกรณ์    
คือ ถูกลงอาชญา ความฉิบหาย ความตกยาก และความตกอบาย 
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  1.7 สหคตทุกข์  คือทุกข์ไปด้วยกัน หรือทุกข์กาํกับกัน ได้แก่ทุกข์มีเนื�องมาจาก       
วบุิลผล มีลาภ ไม่มีลาภ มียศเสื�อมยศ มีสุขมีทุกข ์ไดรั้บการสรรเสริญถูกนินทา 
  1.8 อาหารปริเยฏฐิทุกข์ คือ ทุกข์ในการหากิน ไดแ้ก่ อาชีวทุกข์ คือ ทุกข์เนื�องดว้ย   
การเลี&ยงชีพ สัตวท์ั&งหลายยอ่มแยง่กนัหากิน ดิรัจฉานมีเนื&อและพืชเป็นภกัษา 
  1.9 วิวาทมูลทุกข์ คือ ทุกข์มีวิวาทเป็นมูล ได้แก่ ความไม่โปร่งใจ ความกลัวแพ ้      
ความหวั�นหวาด มีเนื�องมาจากทะเลาะกนั 
  1.10 ทุกขขนัธ์ คือ ทุกขร์วบยอด หมายเอาสังขาร คือ ประชุมปัญจขนัธ์นั�นเอง 
 2. สมุทยั เหตุใหทุ้กขเ์กิด  เหตุของทุกขคื์อ ตณัหา ความทะยานอยาก ซึ� งแบ่งออกเป็น 3 
ประเภท คือ 
  2.1 กามตณัหา  ความทะยานอยากในอารมณ์ที�น่ารักใคร่ น่าชอบใจ ในรูป เสียง กลิ�น 
รส กายสัมผสั ทาํใหเ้กิดอารมณ์ที�ปรารถนา ตั&งแต่เบาบาง จนถึงตอ้งดิ&นรนแสวงหามา โดยการขาด
การพิจารณาในสภาวะของตนเองและผูอื้�น 
  2.2 ภวตัณหา ความอยากเป็นโน่น เป็นนี�   เช่น อยากมีลาภ อยากมียศ อยากได้
ความสุข ความตอ้งการไดรั้บการสรรเสริญ ฯลฯ 
  2.3 วิภวตณัหา ความไม่อยากเป็นโน่น เป็นนี�  เช่น เมื�อมีลาภแล้ว ไม่อยากให้ลาภ
หายไป เมื�อมียศแล้วไม่อยากให้ยศเสื�อมไป เมื�อมีความสุขแล้วไม่อยากให้สุขหายไป เมื�อได้รับ    
การสรรเสริญแลว้ ไม่อยากถูกนินทา ฯลฯ 
 3. นิโรธ คือความดบัทุกขสิ์&นเชิง ทุกข์ดบัไปหมด จากสภาวธรรมที�เกิดจากกามตณัหา 
และภวตณัหา 
 4. มรรค คือ ปัญญาอนัเห็นชอบวา่ สิ�งนี& เป็นทุกข ์สิ�งนี& เหตุให้เกิดทุกข ์สิ�งนี& ความดบัทุกข ์
เพราะเป็นขอ้ปฏิบติัความดบัทุกข ์8 ประการ คือ 
  4.1 สัมมาทิฏฐิ ปัญญาอนัเห็นชอบ 
  4.2 สัมมาสังกปัปะ ดาํริชอบ 
  4.3 สัมมาวาจา เจรจาชอบ 
  4.4 สัมมากมัมนัตะ ทาํการงานชอบ 
  4.5 สัมมาอาชีวะ  เลี&ยงชีวติชอบ 
  4.6 สัมมาวายามะ ทาํความเพียรชอบ 
  4.7 สัมมาสติ ระลึกชอบ 
  4.8 สัมมาสมาธิ ตั&งใจชอบ  
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 จากข้อความที�กล่าวข้างต้นที� มีนักวิชาการได้กล่าวไว้พอสรุปได้ว่า สมาชิกและ
กรรมการบริหารกลุ่มเน้นธรรมะสําคญัที�สุดคือ สัจจะ คือ ความซื�อสัตย ์ต่อตนเองและต่อกลุ่มเป็น
ประการแรก โดยไดท้าํให้เป็นรูปธรรม คือ การออมเงิน การบริหารจดัการเงินของสมาชิก การนาํ
เงินออมให้แก่สมาชิกกู ้และไดจ้ดัเป็นสวสัดิการต่าง ๆ โดยอาศยัฆราวาสธรรม สังคหวตัถุธรรม 
พรหมวิหารธรรม และให้เข้าใจในสภาวะทุกข์เมื�อเกิดขดัสนในการครองชีพ โดยใช้หลกัแห่ง
อริยสัจจธรรม เพื�อจะไดเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัของกลุ่มใหมี้ความย ั�งยนืตลอดไป  

 
งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง  
 วิโรจน์  ปะวะโพตะโก (2538 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษา ปัจจยัที�มีผลต่อระดบัการพฒันา   
ของกลุ่มออมทรัพยเ์พื�อการผลิต : ศึกษาเฉพาะกรณีจงัหวดัปราจีนบุรี ผลการศึกษาสรุปไดด้งันี&    
 ปัจจัยที�มีผลต่อระดับการพฒันาของกลุ่มออมทรัพย์ เพื�อการผลิต จากการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา่ระยะเวลาในการดาํเนินงาน  จาํนวนสมาชิกก่อตั&ง  จาํนวนสมาชิกปัจจุบนั  จาํนวน
เงินสัจจะ สะสมในปัจจุบนั, การดาํเนินกิจกรรมศูนยส์าธิตการตลาด, จาํนวนครั& งที�สมาชิกไดรั้บ  
การเพิ�มพนูความรู้ และจาํนวน ครั& งที�คณะกรรมการบริหารไดรั้บการเพิ�มพนูความรู้ มีความสัมพนัธ์
เชิงปฏิฐานกบัระดบัการพฒันาของกลุ่มออมทรัพยเ์พื�อการผลิต 
 พระมหาวิสมญัญา ทุยไธสงค์ (2542 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวิจยัเรื�อง บทบาทพระสงฆ ์         
ในการส่งเสริมองคก์รชุมชนเพื�อสร้างทุนชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณี : กลุ่มสัจจะออมทรัพย ์จงัหวดัตราด 
ผลการศึกษาไดว้่า เป็นการศึกษาบทบาทของพระสงฆ์และการประยุกต์หลกัธรรมในการส่งเสริม
องค์กรชุมชน โดยวิธีศึกษาวิจยัคุณภาพเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง กลุ่มและพื&นที�ที�ทาการศึกษาคือ 
กลุ่มสัจจะออมทรัพย ์ในอาํเภอเมือง จงัหวดัตราด พบวา่ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์เกิดจากพระสงฆ ์          
ที�รับรู้ปัญหาของชุมชนจึงมีการประยุกต์หลักธรรมและปรับเปลี�ยนวิธีการสอนเพื�อแก้ปัญหา           
ในชุมชนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม โดยการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ดว้ยส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย ์เพื�อสร้างทุนชุมชนและส่งเสริมการไวเ้นื&อเชื&อใจกนัและกนั 
 เพญ็จนัทร์  วรรณรัตน์ และคณะ (2543 : 75) ไดท้าํการศึกษาการพฒันาความเขม้แข็ง
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยจ์นัทบุรี โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากกองทุนเพื�อสังคม ในการก่อตั&งกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพยจ์งัหวดัจนัทบุรี โดยภาพรวมของกิจกรรมต่างๆ ที�กลุ่มดาํเนินการตั&งแต่การก่อตั&งกลุ่ม
วนัแรกจนถึงการดาํเนินงานทุกๆ เดือนชุมชนร่วมมือกนัในการทาํงานและการช่วยเหลือกนั 
กระบวนการรวมกลุ่มเกิดจากเทคนิคการก่อตั&งกลุ่ม การบริหารกลุ่ม เทคนิคการบริหารจดัการและ
เทคนิคการพฒันากลุ่ม 
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 ยุทธพงษ ์ แสงโสดา (2544 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเรื�อง บทบาทพระสงฆก์บัการแกปั้ญหา
สังคมไทย ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์จงัหวดัจนัทบุรี  
 จากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม 6 ประเด็น ได้แก่  สภาพชุมชน การดํา เนินชีวิต                
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม วิธีการดาํเนินงานของกลุ่มความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิก และ
ความหมายของการเขา้ร่วมกลุ่ม พบว่า เป็นชุมชนแบบดั&งเดิม มีการเคลื�อนยา้ยแรงงานนอ้ยและมี
วฒันธรรม  เครือญาติ ผูน้าํกลุ่มทาํงานอย่างเสียสละให้แก่กลุ่มและเป็นที�ปรึกษาแก่สมาชิก ส่วน
สมาชิกนาํเงินฝากกบักลุ่มเพื�อกูย้ืมเป็นส่วนมาก ในระยะแรกไม่ค่อยมั�นใจกบัการดาํเนินงานของ
กรรมการ ตลอดทั&งมีพระเป็นที�ปรึกษาจึงเกิดความเชื�อมั�นต่อกลุ่มวา่สามารถช่วยเหลือสมาชิกไดจ้ริง 
 ผลการศึกษาพบว่า  หลักเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธมี 2 ระดับ ระดับพื&นฐาน ได้แก่          
ทิฎฐธัมมิกตัถะ อธิษฐานธรรม ฆราวาสธรรม สังคหวตัถุ เป็นวิธีการแสวงหาเก็บรักษาและใชจ่้าย
ทรัพยอ์ย่างเหมาะสมและเพียงพอในการดาํรงชีพ ระดบัสูง ได้แก่ การยึดถือ สันโดษ อริยทรัพย ์
อริยมรรค และอริสัจเป็นหลกัในการสร้างและพฒันาจิตใจ จากการสัมภาษณ์พบวา่ พระสงฆที์�ปรึกษา
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยต์ั&งกลุ่มเพื�อช่วยเหลือประชาชนที�ประสบปัญหาเศรษฐกิจ โดยเปลี�ยนจาก   
วธีิแสดงธรรมเทศนาเป็นวธีินาํธรรมะมาปฏิบติัจริง โดยการระดมเงินออมช่วยเหลือกนัเอง 
 สําราญ  แดงงาม (2546 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาผลการดาํเนินงานกลุ่มสัจจะออมทรัพย์
เพื�อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียน โรงเรียนตรีนิมิตรวทิยา  
 ผลจากการศึกษาพบว่า นักเรียน ที�เรียนโดยวิธีการปฏิบติัจริง เรียนรู้หลกัและวิธีการ     
ไดอ้ย่างรวดเร็ว มีความตระหนกัรู้คุณค่าในการพฒันา รู้จกัการทาํงานเป็นกลุ่มร่วมมือกนัทาํงาน    
มีความขยนั อดทนรับผิดชอบต่อหน้าที� รวมกลุ่มกนัทาํอาชีพอิสระเพื�อการมีรายไดร้ะหว่างเรียน
อย่างเป็นรูปธรรม จากการร่วมดาํเนินการเรียนการสอนและจากการสังเกตจะเห็นได้ว่านกัเรียน 
เรียนอยา่งตั&งใจและทาํงานอยา่งมีความสุข มีรายได ้ขยนัและอดออมมีความรับผิดชอบและซื�อสัตย ์
ยดึมั�นในอุดมการณ์ที�ร่วมกนัเรียนรู้และช่วยกนัพฒันา    
 สมศกัดิ<   อยูร่อด (2546 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา ปัจจยัที�มีผลต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย ์: กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วดัแสลง ตาํบลแสลง อาํเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี 
 ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตโดยรวมของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยว์ดัแสลง  
ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัสูง ทั&งในดา้นสุขภาพร่างกาย จิตใจ ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น สมาชิกยึด แนวทางการดาํรงชีวิตแบบ “เศรษฐกิจแบบพอเพียง” เมื�อเกิดการจดัตั&งกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพยแ์ลว้ไดค้น้พบสิ�งต่าง ๆ ดงันี&   เกิดการเอื&ออาทร เกิดการเสียสละ เกิดการแบ่งปัน 
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เกิดการสามคัคี เกิดความผูกพนั เกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ  มีการนาํภูมิปัญญาชาวบา้นมาแกปั้ญหา
ภายในกลุ่ม 
 สงกรานต ์สืบศิริพูนชยั (2548 : บทคดัยอ่) การบูรณาการหลกัคุณธรรมจริยธรรมในการ
บริหารจดัการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยจ์นัทบุรี พบวา่ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยจ์นัทบุรี เพื�อการพฒันา
คุณธรรมครบวงจรของชีวติเกิดขึ&นขึ&นไดจ้ากคณะพระสงฆ ์ผูซึ้� งมีภาวะผูน้าํมีการครองตน ครองคน 
ครองงาน ตามหลกัพุทธธรรม และมีพฤติกรรมอยู่ในกรอบพระธรรมวินัยตามหลกัศาสนาพุทธ  
เป็นพระสงฆ์ที�มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา ในการเผยแผ่ธรรม ไดมี้การบูรณาการหลกัพุทธธรรม
และหลกัพรหมวิหารธรรมมาเผยแผ่ ซึ� งคนในชุมชนที�เป็นสมาชิกต่างมีส่วนร่วมทาํกิจกรรมทุก
ขั&นตอน ต่อมานําผลกาํไรที�ได้มาจดัตั& งกองทุนสวสัดิการเพื�อดูแลสมาชิก เป็นการสร้างชุมชน             
ให้เขม้แข็งจากรากฐานของสังคมก่อให้เกิดความมั�นคงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม            
ที�นาํไปสู่การพฒันาที�ย ั�งยนื 
 ภีม  ภคเมธาวี และคณะ (2549 : บทคดัยอ่) ไดจ้ดัทาํงานวิจยั ในโครงการ การจดัการความรู้
เพื�อพฒันาองคก์รการเงินชุมชน โดยการสนบัสนุนของสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั  
 ผลการดาํเนินงานมีขอ้คน้พบที�น่าสนใจคือ รูปแบบและวิธีการจดัการองค์กรการเงิน
ชุมชนเพื�อสร้างสวสัดิการชุมชนและทาํให้เกิดการเรียนรู้ขึ&นภายในกลุ่ม เครือข่าย และชุมชน      
เพื�อความเขม้แขง็ทั&งทางเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจของสมาชิก 
 พระมหาจาํลอง  ปัญญาวฑัฒโก (2552 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษา การประยุกต์พุทธธรรม     
เพื�อพฒันาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยว์ดับา้นหนองโนตาํบลวงัยาว อาํเภอโกสุมพิสัย 
จงัหวดัมหาสารคาม 
 ผลการศึกษาพบวา่ หลกัพุทธธรรมที�จาํเป็นต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของสมาชิกไดแ้ก่ 
ฆราวาสธรรม 4 โดยเฉพาะขอ้ที� 1 ความเป็นคนมีสัจจะ ที�ทาํให้กลุ่มและสมาชิก สามารถที�จะ
ดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและเกิดผลประโยชน์  
 ส่วนหลกัอิทธิบาท 4 เป็นส่วนสนบัสนุน สัจจะ เท่านั&น เพราะหากวา่ บุคคลขาดสัจจะ
เพียงอยา่งเดียวแลว้ ยอ่มขาดคุณธรรมอื�น ๆ ไปดว้ย  
 ดา้นผลประโยชน์ที�เกิดขึ&นจากการประยุกตใ์ชห้ลกัธรรม พบวา่ สมาชิกจะไดรั้บในดา้น
สวสัดิการต่าง ๆ การไดรั้บเงินช่วยเหลือในกรณีการเกิด การตาย การรักษาพยาบาล ทุนการศึกษา
และการส่งเสริมอาชีพในชุมชน โดยมีการแบ่งเงินปันผล เมื�อสิ&นปี รวมทั&งมีการหมุนเวียนการเงิน
เป็นไปอยา่งยติุธรรม ผูมี้หุน้นอ้ยก็จะไดรั้บเงินปันผลนอ้ย หากมีหุน้มากก็รับมาก  
 ผลการศึกษาในเชิงสังคม พบวา่ สมาชิกมีความสามคัคีและมีส่วนร่วมในการทาํงานของ
ชุมชนมากขึ&น 
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 หากวเิคราะห์ถึงขอ้ดีและขอ้เสียของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์จะพบวา่ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์
เน้นการบริหารจดัการด้านบุคลากร การเงิน และการส่งเสริมคุณธรรม โดยกลุ่มสมาชิกมีสิทธิ       
เท่าเทียมกนั 
  จากแนวคิด ทีนกัวิชาการไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ จึงสรุปไดว้า่ การบริหารจดัการและเทคนิค
การพฒันากลุ่มโดยใชห้ลกัธรรมธรรมในการทาํงานกบัชุมชนของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์ สะทอ้น
ความคิดจากผูน้าํชุมชน และสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยจ์นัทบุรี ที�มีจิตใจมั�นคง คือ อดทน       
ทางความคิด มั�นคงในความดีของตน อดทนทางจิตใจมีความพร้อมในตนเอง คือ คนใกลชิ้ดให้ความ
สนับสนุน ครอบครัวร่วมมือ มีภาระงานมาก ขาดเวลา มีปัญหาตนเอง หนี& สินมาก ไม่เป็นคน           
ฉวยโอกาส คือ ใช้ความสาํเร็จของชุมชนเป็นประโยชน์ต่อตนเองไม่หวงัผลสําเร็จตนเองเป็นคน
มีสัจจะไม่ริษยา คือ ไม่ปลิ&นปลน้ ไม่กลบักลอก ล่อลวงให้สําเร็จ ตามนโยบายของตนไม่มีเล่ห์เหลี�ยม
เป็นเพื�อนตายของชุมชน คือ เป็นคนพวกเดียวกนั ร่วมกันสุข-ทุกข์ พฒันาตนเอง เป็นรากเหง้า       
ของชุมชนเป็นแบบอย่างของการทาํงาน ตรงเวลา ตรงตามขอ้ตกลง ทาํงานให้สําเร็จมีความเป็น
กลัยาณมิตร คือ ชุมชนอบอุ่น อยากให้ร่วมงานทุกเรื�องทุกครั& งมี ความอ่อนนอ้ม คือ มีสีหนา้แววตา
ท่าทาง น่ารัก น่านบัถือ น่าเชื�อถือ ชุมชนกลา้ใกลชิ้ด มีความเสียสละสูง คือ เสียสละเวลาทาํงานอยา่งมี
ความสุข เสียสละประโยชน์ตนให้ชุมชน ให้ชุมชนเป็นศูนยก์ลางของการทาํงาน คือ ทาํในสิ�งที�
ชุมชนตอ้งการ แกปั้ญหาใหชุ้มชนไดอ้ยา่งดี เป็นผูมี้หิริโอตตปัปะ คือ ละอายใจไม่แสดงตนยิ�งใหญ่
กวา่ชุมชน ไม่ทุจริตต่อชุมชนทาํงานร่วมดว้ยใจ คือ ไม่มีใครมาบงัคบั ไม่ทาํเพื�อให้เห็นความสําคญั
ของตนเอง ให้ความช่วยเหลืออย่างเสียสละอุทิศแรงกายแรงใจ มีความจริงใจที�แทจ้ริงเป็น
กลัยาณมิตร เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน ซื�อสัตยสุ์จริต คือ ไม่ทะเยอทะยาน มกัใหญ่
ใฝ่สูง ตรงไปตรงมาเป็นคนใจบุญ คือ มีเมตตา กรุณา เสียสละ ไม่อวดอา้งตน คือ ไม่ยกตนข่มท่าน  
ทาํให้คนอื�นเชื�อถือตนเองถ่อมตนไม่ยกยอ่งตนเอง พระสงฆก์ลุ่มสัจจะสะสมทรัพยจ์นัทบุรี พฒันา
รากเหง้าชุมชน  เผยแพร่วิธีคิดบนพื&นฐานของคุณธรรมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน           
สร้างอุดมการณ์ให้ชุมชนฝึกปฏิบัติพฒันาตนเองเพื�อส่วนรวมพฒันาบุคลากรในชุมชนสร้าง           
ศูนยก์ารเรียนรู้ในชุมชน เป็นพระสงฆ์ที�มีจริยาวตัรอนัดีงาม ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  
ภายในชุมชนปรับความสมดุลในชุมชน  จุดประกายความคิดสร้างวิสัยทศัน์ในการพฒันาชุมชน  
ใช้เงินเป็นตวัเชื�อมให้คนมารวมกนั เพื�อเกิดเป็นพลงัชุมชน เป็นผูน้าํในการจดัตั&งองค์กรการเงิน
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์ใชว้ดัเป็นศูนยก์ลางใน การดาํเนินการชุมชน  กาํหนดจุดประสงคเ์ป้าหมาย
ในการพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็ เป็นแกนนาํในการประสานงานเชื�อมโยงคณะสงฆที์�ช่วยงานชุมชน 
ประสานความคิดของคนในชุมชน สร้างจิตสาํนึกลกัษณะนิสัยและปลูกฝังคุณธรรมใหค้นในชุมชน 
การบริหารจดัการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยจ์งัหวดัจนัทบุรี จะเป็นการบริหารจากสมาชิกฐานล่าง        
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สู่ผูบ้ริหารระดบับนและสร้างระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมในลกัษณะเป็นเครือข่ายครอบคลุมทั�ว       
ทั& งจังหวดั ที�กล่าวมาหลักธรรมจึงเป็นเครื� องในการบริหารจัดกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดั&งนั&น ผูศึ้กษาจึงสนใจที�จะทาํการศึกษาวิจยัต่อกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพยว์ดัป่าเทพนิมิต ต่อไป    
 
 




