
 

บทที�  5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัเรื� องหลกัธรรมที�ใช้ในการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์วดัป่าเทพนิมิต 
อาํเภอโป่งนํ'าร้อน จงัหวดัจนัทบุรีสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี'  

1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
2. วธีิดาํเนินการวจิยั 
3. สรุปผลการวจิยั 
4. การอภิปรายผลการวจิยั 
5. ขอ้เสนอแนะ 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื�อศึกษาหลกัธรรมที�ใชใ้นการบริหารจดัการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์วดัป่าเทพนิมิต  
อาํเภอโป่งนํ'าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี 
 2. เพื�อเปรียบเทียบหลักธรรมในการบริหารจัดการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ วดัป่า           
เทพนิมิต อาํเภอโป่งนํ'าร้อน  จงัหวดัจนัทบุรีจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
วธีิดําเนินการวจัิย  

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 ประชากรที�ใชใ้นการศึกษาวิจยัครั' งนี'   คือ  สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์ วดัป่า
เทพนิมิต  อาํเภอโป่งนํ'าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี ใน 5 หมู่บา้น มีสมาชิกจาํนวน 1,219 คน 
  1.2 กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยัครั' งนี'  ไดแ้ก่  สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์วดัป่า
เทพนิมิต อาํเภอโป่งนํ' าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี กาํหนดขนาดจากตารางสําเร็จรูปของเครจซี�และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan. 1970 : 608)ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 291  คน 
 2. เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
  2.2 แบบสอบถามเรื� องหลักธรรมที�ใช้ในการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์          
วดัป่าเทพนิมิตอาํเภอโป่งนํ'าร้อน  จงัหวดัจนัทบุรี 
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สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. สถิติพื/นฐาน   
  1.1 ความถี� (Frequency Distribution) 
  1.2 ร้อยละ (Percentage) 
  1.3 ค่าเฉลี�ย (Mean)  
  1.4 ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Stand Deviation) 
 2. สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือ 
  2.1 ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบสอบถาม 

  2.2 ค่าความเชื�อมั�น (Reliability) สัมประสิทธ̂ิแอลฟา (α-coefficient) ของครอนบคั 
(Cronbach) ของแบบสอบถาม 
 3. สถิติที�ใช้ทดสอบสมมุติฐาน 
  3.1 เปรียบเทียบเปรียบเทียบหลกัธรรมในการบริหารจดัการของกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย ์วดัป่าเทพนิมิต   อาํเภอโป่งนํ' าร้อน  จงัหวดัจนัทบุรีจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลโดยเครื�อง
คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาํเร็จรูปเพื�อการวจิยัทางสังคมศาสตร์ค่าสถิติที�ใชมี้ดงันี'  

  -  ค่านยัสําคญัที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลกาํหนดไวที้�ระดบัความเชื�อมั�น ร้อยละ 
95  (p = .05) 

  -  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการใชส้ถิติเพื�อทดสอบสมมติฐาน             
โดยใชค้่า t - test ใชท้ดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยของตวัแปรอิสระ ซึ� งจาํแนกเป็น  2  กลุ่ม   

  -  สถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics)เป็นการใชส้ถิติเพื�อทดสอบสมมติฐาน              
โดยใช้ค่า F-test ใช้ทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยของตวัแปรอิสระ ซึ� งจาํแนกเป็น 3 กลุ่มขึ'นไป        
หากพบว่ามีค่าเฉลี�ยอย่างน้อย 1 คู่ ที�แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 แลว้ทาํการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยรายคู่ โดยไดท้าํการวเิคราะห์ดว้ยเทคนิคของเชฟเฟ่ ต่อไป  
 
สรุปผลการวจัิย 
 การวิจยัเรื�องหลกัธรรมในการบริหารจดัการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์วดัป่าเทพนิมิต   
อาํเภอโป่งนํ'าร้อน  จงัหวดัจนัทบุรีผลการวจิยัจะนาํเสนอตามลาํดบัดงันี'  
 1. หลักธรรมที�ใช้ในการบริหารจดัการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  วดัป่าเทพนิมิต  
อาํเภอโป่งนํ'าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี  อยูใ่นระดบัปฏิบติัมาก  เรียงลาํดบัการปฏิบติัจากมากไปหานอ้ย
ดงันี'  
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  1.1 พรหมวหิารธรรม 4  ที�ใชใ้นการบริหารจดัการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์ วดัป่า
เทพนิมิต  อาํเภอโป่งนํ' าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี อยูใ่นระดบัปฏิบติัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 
เจา้อาวาสไดใ้หค้วามอนุเคราะห์สถานที�ของวดัเพื�อเป็นศูนยก์ลางของกลุ่ม มากที�สุด  รองลงมา คือ 
กลุ่มได้จดัเงินสวสัดิการ (เงินปันผล) ให้แก่สมาชิกทุกๆ ปี เจ้าอาวาสได้บรรยายธรรมและให้
กาํลงัใจแก่สมาชิกเป็นประจาํ และเมื�อสมาชิกปฏิบติัผิดระเบียบขอ้บงัคบักลุ่มจะให้อภยัต่อสมาชิก 
ที�ไดแ้กไ้ขปรับปรุงตวัเองใหถู้กตอ้งตามขอ้งบงัคบันั'นแลว้  ตามลาํดบั 
  1.2 สังคหวตัถุธรรม 4 ที�ใช้ในการบริหารจดัการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์วดัป่า
เทพนิมิต  อาํเภอโป่งนํ'าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี อยูใ่นระดบัปฏิบติัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ 
เงินปันผลที�จดัถวายวดัเป็นการถวายเพื�อเป็นสาธารณะประโยชน์ (ส่วนรวม) มากที�สุด รองลงมา  
คือ สมาชิกสามารถให้กาํลงัใจแก่สมาชิกดว้ยกนัได ้ สมาชิกไดร่้วมกนัพฒันาวดัก่อนทาํงานกลุ่ม
เป็นการทาํประโยชน์ร่วมกัน และสมาชิกได้ร่วมบริหารกลุ่มโดยไม่ได้ยึดตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  ตามลาํดบั 
  1.3 ฆราวาสธรรม 4 ที�ใชใ้นการบริหารจดัการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์ วดัป่าเทพ
นิมิต  อาํเภอโป่งนํ' าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี อยู่ในระดับปฏิบติัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยใ์ช้หลกัความซื�อสัตยต่์อกนัในการบริหารมากที�สุด รองลงมา คือ การเป็น
จะตอ้งมีจิตสาํนึกต่อกนัไม่มีความเห็นแก่ตวั  สมาชิกตอ้งมีความอดทนต่อการเวลาในการออมและ
การส่งเงินกู ้ และการบริหารกลุ่มจะตอ้งหวงัแต่ผลกาํไรมากกวา่การเสียสละใหส้มาชิก ตามลาํดบั 
  1.4 อริยสัจจธรรม   4  ที�ใช้ในการบริหารจดัการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์ วดัป่า 
เทพนิมิต  อาํเภอโป่งนํ'าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี  อยูใ่นระดบัปฏิบติัมาก  เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  
การก่อตั'งกลุ่มทาํให้มีความสามคัคีเสมอภาคของสมาชิกและคนในชุมชนเป็นแนวทางปฏิบติั
นาํไปสู่ความสําเร็จตามความประสงคม์ากที�สุด รองลงมา คือ สมาชิกทุกคนมีความจาํเป็นในการ         
ใช้จ่ายในครอบครัวการดาํเนินชีวิตแบบพอเพียง การสมคัรเป็นสมาชิกเพื�อหวงัประโยชน์ในการ
ออมและกูเ้งินเท่านั'น และเงินของสมาชิกในกลุ่มไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของครอบครัวและ
สมาชิกในชุมชนได ้ ตามลาํดบั 
 2. การเปรียบเทียบหลักธรรมที�ใช้ในการบริหารจดัการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์           
วดัป่าเทพนิมิต อาํเภอโป่งนํ'าร้อน จงัหวดัจนัทบุรีจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  มีรายละเอียดดงันี'  
  2.1 สมาชิกที�มีเพศต่างกนั ปฏิบติัตามหลกัธรรมที�ใช้ในการบริหารจดัการของกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพยไ์ม่แตกต่างกนั   
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  2.2 สมาชิกที�มีอายุต่างกนั ปฏิบติัตามหลกัธรรมที�ใช้ในการบริหารจดัการของกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพยแ์ตกต่างกนั โดยพบว่าปฏิบติัตามหลกัพรหมวิหารธรรม  4 แตกต่างกนั อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ดงันี'  
   2.2.1 พรหมวหิารธรรม  4 
    1) สมาชิกที�มีอาย ุ20-39 ปี  ปฏิบติัสูงกวา่สมาชิกที�มีอาย ุ41-60 ปี   
    2) สมาชิกที�มีอายมุากกวา่  60 ปี  ปฏิบติัสูงกวา่สมาชิกที�มีอาย ุ41-60 ปี   
  2.3 สมาชิกที�มีสถานภาพต่างกนั ปฏิบติัตามหลกัธรรมที�ใชใ้นการบริหารจดัการของ
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยไ์ม่แตกต่างกนั   
  2.4 สมาชิกที�มีอาชีพต่างกนั ปฏิบติัตามหลกัธรรมที�ใชใ้นการบริหารจดัการของกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพยแ์ตกต่างกนัโดยพบวา่  ปฏิบติัตามหลกัฆราวาสธรรม  4 หลกัสังคหวตัถุธรรม 4 
และหลกัพรหมวหิารธรรม  4 แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  ดงันี'  
   2.4.1 ฆราวาสธรรม  4 
    1) สมาชิกที�มีอาชีพเกษตรกรรม (ทาํสวน ทาํนา ทาํไร่) ปฏิบติัสูงกวา่สมาชิก
ที�มีอาชีพรับจา้งทั�วไป 
    2) สมาชิกที�มีอาชีพคา้ขาย  ธุรกิจส่วนตวั ปฏิบติัตามสูงกวา่สมาชิกที�มีอาชีพ
รับจา้งทั�วไป 
   2.4.2 สังคหวตัถุธรรม 4 
    1) สมาชิกที�มีอาชีพเกษตรกรรม (ทาํสวน ทาํนา ทาํไร่) ปฏิบติัสูงกวา่สมาชิก
ที�มีอาชีพรับจา้งทั�วไป 
    2) สมาชิกที�มีอาชีพคา้ขาย  ธุรกิจส่วนตวั ปฏิบติัตามสูงกวา่สมาชิกที�มีอาชีพ
รับจา้งทั�วไป   
    3) สมาชิกที�มีอาชีพขา้ราชการ  พนกังานรัฐวิสาหกิจ  บริษทั  ปฏิบติัสูงกว่า
สมาชิกที�มีอาชีพรับจา้งทั�วไป 
   2.4.3 พรหมวหิารธรรม  4 
    1) สมาชิกที�มีอาชีพเกษตรกรรม (ทาํสวน ทาํนา ทาํไร่) ปฏิบติัสูงกวา่สมาชิก
ที�มีอาชีพรับจา้งทั�วไป 
    2) สมาชิกที�มีอาชีพคา้ขาย  ธุรกิจส่วนตวั ปฏิบติัสูงกว่าสมาชิกที�มีอาชีพ
รับจา้งทั�วไป 
   4.2.4 สมาชิกที�มีการศึกษาต่างกนั ปฏิบติัตามหลกัธรรมที�ใชใ้นการบริหารจดัการ
ของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยไ์ม่แตกต่างกนั 
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   4.2.5 สมาชิกที�มีรายไดต่้างกนั ปฏิบติัตามหลกัธรรมที�ใช้ในการบริหารจดัการ
ของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยแ์ตกต่างกนัโดยพบวา่  ปฏิบติัตามหลกัสังคหวตัถุธรรม  4  หลกัพรหม
วหิารธรรม  4และหลกัอริยสัจจธรรม  4  แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  ดงันี'  
    1) สังคหวตัถุธรรม  4 
     1.1) สมาชิกที�มีรายได้  10,000-30,000  บาทปฏิบติัสูงกว่าสมาชิกที�มี
รายไดน้อ้ยกวา่  10,000  บาท   
     1.2) สมาชิกที�มีรายได ้ 10,000-30,000  บาท  ปฏิบติัสูงกว่าสมาชิกที�มี
รายไดม้ากกวา่  30,000  บาท 
    2) พรหมวหิารธรรม  4 
     2.1) สมาชิกที�มีรายไดน้อ้ยกวา่  10,000  บาท  ปฏิบติัสูงกวา่สมาชิกที�มี
รายไดม้ากกวา่  30,000  บาท 
     2.2) สมาชิกที�มีรายได ้ 10,000-30,000  บาท  ปฏิบติัสูงกว่าสมาชิกที�มี
รายไดม้ากกวา่  30,000   บาท 
    3) อริยสัจจธรรม  4 
     3.1) สมาชิกที�มีรายได ้ 10,000-30,000  บาท  ปฏิบติัสูงกว่าสมาชิกที�มี
รายไดน้อ้ยกวา่  10,000  บาท   
     3.2) สมาชิกที�มีรายไดน้อ้ยกวา่  10,000  บาท  ปฏิบติัสูงกวา่สมาชิกที�มี
รายไดม้ากกวา่  30,000  บาท 
     3.3) สมาชิกที�มีรายได ้ 10,000-30,000  บาท  ปฏิบติัสูงกว่าสมาชิกที�มี
รายไดม้ากกวา่  30,000  บาท 
  4.2.6 สมาชิกที�มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกกลุ่มต่างกนั ปฏิบติัตามหลกัธรรมที�ใชใ้น
การบริหารจดัการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยไ์ม่แตกต่างกนั 

 
อภิปรายผลการวจัิย 

การวิจยัเรื� องหลกัธรรมที�ใช้ในการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์วดัป่าเทพนิมิต 
อาํเภอโป่งนํ'าร้อน จงัหวดัจนัทบุรีพบประเด็นที�ควรนาํมาอภิปรายผลดงันี'  
 1. หลกัธรรมที�ใชใ้นการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์วดัป่าเทพนิมิต อาํเภอโป่ง
นํ'าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี  มีการปฏิบติัตามหลกัพรหมวิหารธรรม 4มากที�สุด  ซึ� งพรหมวิหารธรรม 4
เป็นธรรมที�ผูใ้หญ่ใหก้บัผูน้อ้ย  ประกอบดว้ย  เมตตา คือ  ความรักความหวงัดีที�ปรารถนาให้ผูอื้�นมี
ความสุขกรุณา คือความสงสาร เห็นใจ ปรารถนาให้ผูอื้�นพน้ทุกข ์มุทิตาคือความรู้สึกพลอยชื�นชม
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ยินดีเมื�อผูอื้�นไดดี้มีความสุข และอุเบกขาคือความรู้สึกวางเฉยเป็นกลาง ไม่ลาํเอียงเขา้ขา้งคนใด    
คนหนึ�ง ดงัที�พระธรรมโกศาจารย ์(ปัญญานนัทะภิกข)ุ (2552 : 46-47) กล่าววา่  พรหมวิหารธรรม 4  
เป็นขอ้ปฏิบติัให้ถึงความบริสุทธ̂ิที�ทุกคนควรจะประพฤติต่อกนัฉนัท์พี�นอ้ง มีเมตตาซึ� งกนัและกนั 
อยา่ไดคิ้ดที�จะเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนแก่กนัและกนัแสดงวา่สมาชิกของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์
วดัป่าเทพนิมิต อาํเภอโป่งนํ'าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี  ไดป้ฏิบติัตามหลกัพรหมวหิารธรรม  4  จนทาํให้
การบริหารจดัการของกลุ่มประสบผลสําเร็จ  ในการแกปั้ญหาช่วยเหลือกนัเองพึ�งตนเองในหมู่บา้น 
เพื�อการมีชีวิตที�อยู่ดีมีสุขมีคุณค่าและศกัด̂ิศรีเท่าเทียมกันตามแนวคิดเรื� องการสะสมทรัพยเ์พื�อ
พฒันาคุณธรรมครบวงจรชีวิตที�มีตน้สํานกัมาจาก ครูชบ ยอดแกว้จงัหวดัสงขลาพระอาจารยสุ์บิน
ปณีโต จงัหวดัตราดและพระอาจารยม์นสั ขนัติธมัโม จงัหวดัจนัทบุรี(สํานกังานกองทุนเพื�อสังคม. 
2545 : 2) ที�กล่าวว่ากลุ่มสัจจะสะสมทรัพยฯ์ มีหลกัการบริหารกลุ่มคือ ยึดหลกัความเท่าเทียมกนั             
มีวดัเป็นศูนยก์ลางของการบริหาร เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมไดแ้ก่ บา้น วดั โดยร่วมคิดร่วมทาํ 
ร่วมพฒันา ร่วมแกปั้ญหา ยึดหลกัการบริหารแบบแบ่งปันช่วยเหลือ เอื'ออาทร กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกนั โปร่งใส และตรวจสอบได ้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมศกัด̂ิ  อยู่รอด (2546 : บทคดัยอ่) 
ไดศึ้กษา ปัจจยัที�มีผลต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์: กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพยว์ดัแสลง ตาํบลแสลง อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรีพบวา่ คุณภาพชีวิตโดยรวมของ
สมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยว์ดัแสลง  ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัสูง ทั'งในดา้นสุขภาพ
ร่างกาย จิตใจ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สมาชิกยึด แนวทางการดํารงชีวิตแบบ 
“เศรษฐกิจแบบพอเพียง” เมื�อเกิดการจดัตั'งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยแ์ล้วไดค้น้พบสิ�งต่าง ๆ ดงันี'         
1) เกิดการเอื'ออาทร 2) เกิดการเสียสละ 3) เกิดการแบ่งปัน 4) เกิดการสามคัคี 5) เกิดความผูกพนั           
6) เกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ 7) มีการนาํภูมิปัญญาชาวบา้นมาแกปั้ญหาภายในกลุ่ม 
 2. การเปรียบเทียบหลักธรรมที�ใช้ในการบริหารจดัการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์           
วดัป่าเทพนิมิต  อาํเภอโป่งนํ' าร้อน  จงัหวดัจนัทบุรี  พบว่า อายุของสมาชิก อาชีพของสมาชิกและ
รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนของสมาชิกมีผลต่อหลกัธรรมที�ใชใ้นการบริหารจดัการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
วดัป่าเทพนิมิต อาํเภอโป่งนํ' าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี โดยพบว่า สมาชิกที�มีอายุมากมีการปฏิบติัตาม
หลกัธรรมสูงกว่าสมาชิกที�มีอายุน้อย สมาชิกที�มีอาชีพคา้ขายหรือธุรกิจส่วนตวัมีการปฏิบติัตาม
หลกัธรรมมากกวา่สมาชิกที�มีอาชีพอื�น และสมาชิกที�มีรายไดร้ะดบักลาง ประมาณ 10,000-30,000 บาท 
ต่อเดือน มีการปฏิบติัตามหลกัธรรมมากกว่าสมาชิกที�มีรายได้ระดับอื�นๆ แสดงว่าความพร้อม       
ในการดาํรงชีวิตประจาํวนัของสมาชิกมีผลต่อหลกัธรรมที�ใช้ในการบริหารจดัการของกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพยว์ดัป่าเทพนิมิตอาํเภอโป่งนํ' าร้อน  จงัหวดัจนัทบุรีส่งผลให้การดาํเนินงานของกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพยว์ดัป่าเทพนิมิต  อาํเภอโป่งนํ' าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี ประสบผลสําเร็จ สมาชิกของ
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กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยมี์ชีวิตที�อยู่ดีมีสุขมีคุณค่าและศกัด̂ิศรีเท่าเทียมกนั  สอดคลอ้งตามแนวคิด
เรื�องการสะสมทรัพยเ์พื�อพฒันาคุณธรรมครบวงจรชีวิตที�มีตน้สํานกัมาจาก ครูชบ ยอดแกว้จงัหวดั
สงขลาพระอาจารยสุ์บินปณีโต จงัหวดัตราดและพระอาจารย์มนัส ขนัติธัมโม จงัหวดัจนัทบุรี 
(สาํนกังานกองทุนเพื�อสังคม. 2545 : 2) ที�เนน้วา่แนวความคิดในการนาํหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการทางระดมเงิน การออม การจดัการกบักองทุนสวสัดิการ มีการรวมกลุ่ม
ของคนในชุมชนเพื�อร่วมคิด ร่วมทาํ โดยมีสัจจะวาจา เป็นกฎ กติกาสอดคล้องกบังานวิจยัของ        
จุฑาทิตย ์ ภทัราวาท  (2544 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาผลการดาํเนินงานกลุ่มสัจจะ ออมทรัพยเ์พื�อ
การมีรายได้ระหว่างเรียน โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา พบว่า นักเรียน ที�เรียนโดยวิธีการปฏิบติัจริง 
เรียนรู้หลกัและวิธีการ ไดอ้ย่างรวดเร็ว มีความตระหนกัรู้คุณค่าในการพฒันา รู้จกัการทาํงานเป็น
กลุ่มร่วมมือกนัทาํงาน มีความขยนั อดทนรับผดิชอบต่อหนา้ที� รวมกลุ่มกนัทาํอาชีพอิสระเพื�อการมี
รายได้ระหว่างเรียนอย่างเป็นรูปธรรม จากการร่วมดาํเนินการเรียนการสอนและจากการสังเกต          
จะเห็นไดว้่านกัเรียน เรียนอยา่งตั'งใจและทาํงานอยา่งมีความสุข มีรายได ้ขยนัและอดออมมีความ
รับผดิชอบและซื�อสัตย ์ยดึมั�นในอุดมการณ์ที�ร่วมกนัเรียนรู้และช่วยกนัพฒันา    
 
ข้อเสนอแนะ 

ขอ้ค้นพบต่างๆ จากการผลการวิจยัเรื� องหลักธรรมที�ใช้ในการบริหารของกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย ์วดัป่าเทพนิมิต อาํเภอโป่งนํ'าร้อน จงัหวดัจนัทบุรีมีขอ้เสนอแนะดงันี'  
 1. ขอ้เสนอแนะทั�วไป 
  1.1 ควรมีการเผยแพร่หลกัธรรมใหก้บัสมาชิกที�มีอายุนอ้ย หรือสมาชิกที�อยูใ่นวยัเรียน  
จะไดเ้ติบโตเป็นบุคคลที�มีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย 
  1.2 ควรมีการส่งเสริมอาชีพให้เกิดรายไดก้บัสมาชิกที�มีรายไดน้อ้ย  หรือสมาชิกที�มี
อาชีพรับจา้งทั�วไป  เพื�อใหมี้คุณภาพชีวติที�สูงขึ'น 
 2. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยั 
  2.1 ควรศึกษาถึงปัจจยัด้านอื�นๆที�มีผลในการบริหารของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์        
วดัป่าเทพนิมิต อาํเภอโป่งนํ'าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี 
  2.2 ควรศึกษาการส่งเสริมอาชีพให้กบัสมาชิกของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์วดัป่าเทพ
นิมิต อาํเภอโป่งนํ' าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี  ที�มีรายได้น้อยและสมาชิกที�มีอาชีพไม่มั�นคง  เพื�อให้มี
คุณภาพชีวติที�สูงขึ'น 




