
การพัฒนาเครือข-ายและการรวมกลุ-มสัจจะออมทรัพย8เพื่อการผลิต 
ตำบลบางแตน อำเภอบBานสรBาง จังหวัดปราจีนบุร ี

The development of the network savings group for production  

Bang Tan Subdistrict Ban Sang District Prachinburi 
 

เมธาสิทธิ ์อุดมศิริพันธุ21 
รศ.ดร.ปรัชญา ชุ7มนาเสียว2 

 

บทคัดย'อ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค6 เพื่อศึกษารูปแบบและลักษณะของเครือขBายของ

กลุBมสัจจะออมทรัพย6เพื่อการผลิตตำบลบางแตน เพื่อศึกษาการพัฒนาเครือขBายและการ
รวมกลุBมสัจจะออมทรัพย6เพื่อการผลิต ตำบลบางแตน และเพื่อศึกษาปJจจัยที่เอื้อตBอการ
พัฒนาเครือขBายของกลุBมสัจจะออมทรัพย6เพื่อการผลิตตำบลบางแตน อำเภอบLานสรLาง 
จังหวัดปราจีนบุรี ใชLวิธีดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method)  
ส ัมภาษณ 6  โดยการส ัมภาษณ 6 เช ิ งล ึก  ( In-Depth Interviews) แบบม ี โครงสร L าง 
(Structured) คณะกรรมการกลุBมสัจจะออมทรัพย6 จำนวน 3 คน และสมาชิกในกลุBมสัจจะ
ออมทรัพย6 จำนวน 4 และวิเคราะห6ขLอมูลดLวยการพรรณนา (descriptive analysis) 

ผลการวิจัยพบวBา 
1. รูปแบบและลักษณะของเครือขBายของกลุBมสัจจะออมทรัพย6เพื่อการผลิตตำบล

บางแตน อำเภอบLานสรLาง จังหวัดปราจีนบุรี พบวBา เปqนรูปแบบและลักษณะของเครือขBาย
เปqนการเสริมสรLางความเขLมแข็งของชุมชนดLวยวิธีการสBงเสริมกระบวนการเรียนรูL การมี
สBวนรBวมของประชาชนเพื่อใหLชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการ สามารถพึ่งตนเองไดL 
โดยการบริหารจัดการของสมาชิกและชBวยเหลือแบBงปJนกันในชุมชน เพื่อสBงเสริมการออม
ทรัพย6 และชBวยเหลือสมาชิก สมาชิกของกลุBมออมทรัพย6เพื่อการผลิตมี 3 ประเภท คือ 
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สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ การบริหารงานหลัก ๆ เพื่อใหLสมาชิก
ไดLเก็บเงินออม และไดLชBวยเหลือสมาชิกในดLานการเงิน ทั้งเงินสัจจะสะสม เปqนเงินที่ไดLจาก
การออมของสมาชิก จำนวนเทBา ๆ กัน ทุกเดือน เพื่อสBงเสริมใหLมีการประหยัดและออมเงิน
ในรูปเงินสัจจะ ใหLบริหารเงินทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพและสวัสดิการของสมาชิก 

2.  การพัฒนาเครือขBายและการรวมกลุBมสัจจะออมทรัพย6เพื่อการผลิต ตำบลบาง
แตน อำเภอบLานสรLาง จังหวัดปราจีนบุรี พบวBา ประชุมประชาชนกลุBมเปxาหมาย เพื่อ
กำหนดเปxาหมายการดำเนินงาน ประสานงานกับธนาคาร การทำงานรBวมกับเครือขBาย คือ 
จัดสBงผูLแทนเขLารBวมแลกเปลี่ยนเรียนรูLทุกครั้งที่มีการจัดเวทีตามที่ตBาง ๆ กลุBมเขLารBวมเปqน
สมาชิกเครือขBายกลุBมออมทรัพย6เพื ่อการผลิตระดับตBาง ๆ ปJจจุบันมีเครือขBาย ไดLแกB 
สถาบันการจัดการเงินกองทุนชุมชนหลังจากจัดตั้งแลLว ธนาคารออมสินไดLเขLามาเพื่อ
รับรองสถานะกลุBมออมทรัพย6เพื่อการผลิต เขLารBวมประชุมทุกครั้งในวันสBงเงินสัจจะสะสม
ของสมาชิก ใหLคำแนะนำใหLคำปรึกษาแกBคณะกรรมการและสมาชิก จัดใหLมีการประชุม 
ฝzกอบรม ติดตามการดำเนินงานอยBางตBอเนื่อง รายงานผลความกLาวหนLา เขLารBวมประชุม
ใหญBสามัญประจำป{ ม ีการจัดศึกษาดูงาน เพื ่อเป qนการเพิ ่มประสิทธ ิภาพใหLแกB
คณะกรรมการและสมาชิกของกลุBม 

3. ปJจจัยที่เอื้อตBอการพัฒนาเครือขBายของกลุBมสัจจะออมทรัพย6เพื่อการผลิตตำบล
บางแตน อำเภอบLานสรLาง จังหวัดปราจีนบุรี พบวBา การจัดใหLมีการฝzกอบรมการจัดทำ
แผนธุรกจิ กำหนดแนวทางการพัฒนาคณะกรรมการ สนับสนุนใหLเขLาสูBระบบมาตรฐานงาน
ชุมชน และรวมตัวกันจัดตั้งเครือขBายรBวมกับกลุBมอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูLขLอมูลซึ่งกัน
และกัน ประสานเจLาหนLาที่สถาบันการเงินในพื้นที่ใหLชBวยอำนวยความสะดวกในการนำฝาก
เงิน เชBน สBงเจLาหนLาที่มารับฝากถึงสถานที่ตั้งกลุBมในวันสBงเงินสัจจะ การแลกเปลี่ยนแนวคิด
หลักการ วิธีดำเนินงานพัฒนาชุมชนกับองค6กรภายนอก เผยแพรBแนวคิด วิธีการดำเนินงาน
พัฒนาชุมชนออกไปสูBเครือขBายอื่น ๆ กำหนดใหLมีการตรวจสอบทุกป{ อยBางนLอยป{ละ 6 
ครั้ง รายงานใหLคณะกรรมการกลุBมสมาชิกไดLทราบถึงฐานะทางการเงินของกลุBมทุกครั้ง 
และจัดใหLมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูLกับกลุBมองค6กรกองทุนอื่น ๆ ที่ประสบความสำเร็จ มีการ
กำหนดใหLมีการจัดสรรผลกำไรตามเกณฑ6ที่กำหนดประมาณ 5 % ตBอป{ ไวLในระเบียบกลุBม 
สมาชิกกลุBมมีความเขLาใจและพึงพอใจในการจัดสรรผลกำไรของกลุBมตามเกณฑ6ที่กำหนด  
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คำสำคัญ : ลักษณะของเครือขBาย , กลุBมสัจจะออมทรัพย6เพื่อการผลิต 
 
บทนำ 

การพัฒนาภายใตLการเปลี่ยนแปลงที่มุ BงเนLนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมพึ่งพิง
เทคโนโลยี นวัตกรรมจากภายนอกมากเกินไป จึงเกิดการผิดพลาดแบบพึ่งพิงคBอยๆ สะสม
ปJญหา นำไปสูBการขาดดุลทางการคLา เกิดสภาวะหนี้สินจากตBางประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในปJจจุบันนี้สภาพเศรษฐกิจโลกเกิดวิกฤติเศรษฐกิจที่เนLนการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียง
ดLานเดียว ปJญหาที่ตามมามากมาย เชBน ปJญหาความยากจน ปJญหาคBานิยมที่ผิด ปJญหา
วัฒนธรรมที่เนLนวัตถุมากกวBาจิตใจ ปJญหาในระบบราชการ เปqนตLน ซึ่งสาเหตุดังกลBาวมี
จุดเริ่มตLนมากจากสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป จากประเด็นดังกลBาวทำใหLสังคมไทยตLองกับ
มาทบทวนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย6จึงเปqนประเด็นที่ประเทศไทยใหLความสนใจเปqนอยBางยิ่ง 
สาเหตุเพราะความเชื่อที่วBาการพัฒนาประเทศจะประสบผลสำเร็จเพียงใดยBอมขึ้นอยูBกับ
คุณภาพของคนในประเทศเปqนสำคัญ ทรัพยากรมนุษย6ที่มีประสิทธิภาพและมีจำนวนมาก 
คือ คนในชนบท สาเหตุที่กลBาวเชBนนี้เพราะ คนในชนบทเปqนผูLที่มีความรูL ความสามารถ 
ความคิดที่จะดำเนินกิจกรรมในชุมชนของตนเองใหLสามารถพึ่งตนเองไดLเปqนอยBางดี แมLวBา
สภาวการณ6ของโลกจะเปลี่ยนแปลงไปเชBนไร  
 ดังนั้น ผูLที่เกี่ยวขLองเชBนภาครัฐ ควรใหLความสำคัญกับการสBงเสริม เสริมสรLางความ
เขLมแข็งของชุมชน คือ เป�ดโอกาสแกBชุมชนไดLมีสBวนรBวมแสดงความคิดเห็น มีโอกาส
กำหนดทิศทางในการพัฒนากลุBมของตน สมาชิกมีการเรียนรูLที่จะพัฒนาตนเองและชุมชน 
จากการเขLารBวมทำประชาชนในตำบล อำเภอ จังหวัด รBวมกันตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวขLอง
กับทLองถิ่นของตนเอง ซึ่งสิ่งเหลBานี้จะเปqนการปูพื้นฐานใหLประชาชนไดLรูLถึงหลักการบริหาร
การจัดการชีวิต อันจะชBวยใหLสามารถพึ่งพาตนเองไดLอยBางแทLจริง 

จากประเด็นการพัฒนาที่กลBาวมาในเบื้องตLน ดLวยหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย6 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงตBางใหLความสำคัญกับเศรษฐกิจพื้นฐานหรือเศรษฐกิจพอเพียง 
เพราะถือไดLวBาเปqนหัวใจของเศรษฐกิจที่อยูBกับชุมชน ตำบลมาอยBางชLานาน อีกทั้งแนวคิด
ในการสBงเสริมการมีสBวนรBวมของประชาชนไดLอยBางกลมกลืนสอดคลLองกับหลักการพัฒนา
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ชุมชนที่สุดในสภาพปJจจุบัน สBงผลใหLการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับลBางมั่นคงและยั่งยืน เปqน
ผลใหLทรัพยากรมนุษย6มีคุณภาพและพึ่งตนเองไดLในที่สุด 
 กลุ Bมออมทรัพย6เพื ่อการผลิตเปqนกระบวนการใหLการเรียนรู Lเพื ่อพัฒนาตนเอง 
พัฒนาสังคมโดยสอนใหLรูLจักชBวยเหลือตนเองและชBวยเหลือผูLอื่นในดLานเศรษฐกิจและสังคม
ในการประหยัดเก็บออมเงินแลLวมาสะสมรวมกันเปqนประจำสม่ำเสมอ เพื่อเปqนทุนแกB
สมาชิกที่มีความจำเปqนเดือดรLอนกูLยืมไปใชLในการลงทุนประกอบอาชีพหรือเพื่อสวัสดิการ
ของครอบครัว โดยมุBงเนLนการปลูกฝJงกระบวนการคิดโดยใชLหลักความรูLสึกเปqนเจLาของ 
หลักการพึ่งตนเอง หลักคุณธรรม และหลักควบคุมกันเอง 

การรวมกลุBมสัจจะออมทรัพย6เพื ่อการผลิตตำบลบางแตน กรณีศึกษาองค6การ
บริหารสBวนตำบลบางแตน อำเภอบLานสรLาง จังหวัดปราจีนบุรี เปqนการรวมตัวของ
ประชาชนระดับชาวบLานที่มีความตLองการที่จะพัฒนาความเปqนอยูBโดยเฉพาะดLานเศรษฐกิจ
ของสมาชิกใหLดีขึ้นโดยใชLหลักการสหกรณ6เขLามาดำเนินการ ดังนั้นผูLวิจัย จึงเกิดความสนใจ
ในการศึกษาการพัฒนาเครือขBายของกลุBมสัจจะออมทรัพย6เพื่อการผลิตตำบลบางแตน 
กรณีศึกษาองค6การบริหารสBวนตำบลบางแตน อำเภอบLานสรLาง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี
วัตถุประสงค6เพื่อศึกษารูปแบบและลักษณะของเครือขBาย การพัฒนาเครือขBายและการ
รวมกลุBม ปJจจัยที่เอื้อตBอการพัฒนาเครือขBายของสัจจะออมทรัพย6เพื่อการผลิตตำบลบาง
แตน อำเภอบLานสรLาง จังหวัดปราจีนบุร ี

 
วัตถุประสงค5ของการวิจัย 
การพัฒนาเครือขBายของกลุBมสัจจะออมทรัพย6เพื่อการผลิตตำบลบางแตน กรณีศึกษา

องค6การบริหารสBวนตำบลบางแตน อำเภอบLานสรLาง จังหวัดปราจีนบุร ีมีวัตถุประสงค6ดังนี ้
1.   เพื่อศึกษารูปแบบและลักษณะของเครือขBายของกลุBมสัจจะออมทรัพย6เพื่อ 

การผลิตตำบลบางแตน อำเภอบLานสรLาง จังหวัดปราจีนบุร ี
2. เพื่อศึกษาการพัฒนาเครือขBายและการรวมกลุBมสัจจะออมทรัพย6เพื่อการผลิต 

ตำบลบางแตน อำเภอบLานสรLาง จังหวัดปราจีนบุรี  
3. เพื่อศึกษาปJจจัยที่เอื้อตBอการพัฒนาเครือขBายของกลุBมสัจจะออมทรัพย6เพื่อการ 

ผลิตตำบลบางแตน อำเภอบLานสรLาง จังหวัดปราจีนบุร ี
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูLศึกษาไดLกำหนดขอบเขตของการศึกษาคLนควLาไวL ประกอบดLวย

ขอบเขตดLานพื้นที่ที่ใชLในการศึกษา ไดLแกB กลุBมสัจจะออมทรัพย6เพื่อการผลิตตำบลบางแตน 
อำเภอบLานสรLาง จังหวัดปราจีนบุรี ขอบเขตดLานประชากรและกลุ BมตัวอยBางที ่ใชLใน
การศึกษา ไดLแกB คณะกรรมการกลุBมสัจจะออมทรัพย6  และสมาชิกในกลุBมสัจจะออมทรัพย6  
ขอบเขตดLานเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุBงศึกษาการพัฒนาเครือขBายของกลุBมสัจจะออมทรัพย6
การผลิตตำบลบางแตน : กรณีศึกษาองค6การบริหารสBวนตำบลบางแตน อำเภอบLานสรLาง 
จังหวัดปราจีนบุรี แบBงเปqน 3 รูปแบบ ประกอบดLวย การพัฒนา การสรLางเครือขBาย และ
การมีส BวนรBวม ของกลุ Bมส ัจจะออมทรัพย6เพ ื ่อการผลิต แบBงเปqน 5 ประเด็น คือ 
คณะกรรมการ การบริหารงาน การกำหนดวัตถุประสงค6 การมีสBวนรBวมของสมาชิกและ
การไดLรับการสนับสนุนจากหนBวยงานภาคี และปJจจัยที่เอื้อตBอการพัฒนาเครือขBายของกลุBม
สัจจะออมทรัพย6เพื่อการผลิต แบBงเปqน 4 ประเด็น คือ การติดตBอสื่อสารระหวBางกัน การ
แลกเปลี่ยนความรBวมมือ การสานความสัมพันธ6ใหLแนBนแฟxน และการไดLผลประโยชน6
รBวมกัน 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ'มตัวอย'าง 
ประชากรที่ใชLในการทำการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ คณะกรรมการและสมาชิกในกลุBม

สัจจะออมทรัพย6การผลิตตำบลบางแตน : กรณีศึกษาองค6การบริหารสBวนตำบลบางแตน 
อำเภอบLานสรLาง จังหวัดปราจีนบุรี กลุBมตัวอยBางที่ใชLในการศึกษา โดยใชLเทคนิคในการสุBม
ตัวอยBางแบบเจาะจง (Purposive sampling) และใชLการสัมภาษณ6แบบเชิงลึก (in-depth 
interview) จำนวนกลุBมตัวอยBาง 7 คน ประกอบดLวย คณะกรรมการกลุBมสัจจะออมทรัพย6 
จำนวน 3 คน และสมาชิกในกลุBมสัจจะออมทรัพย6 จำนวน 4 คน 

เครื่องมือที่ใชEในการวิจัย 
ผูLวิจัยดำเนินการสรLางเครื่องมือที่ใชLในการรวบรวมขLอมูลที่ใชLในการวิจัยครั้งนี้  เปqน

แบบสัมภาษณ6เชิงลึก ซึ่งผูLวิจัยสรLางขึ้น แบBงออกเปqน 5 ตอน ดังนี ้
ตอนที ่1 ขLอมูลเบื้องตLนของผูLใหLสัมภาษณ6 
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ตอนที่ 2 เปqนคำถามที่เกี่ยวกับรูปแบบและลักษณะของเครือขBายของกลุBมสัจจะ
ออมทรัพย6เพื่อการผลิตตำบลบางแตน อำเภอบLานสรLาง จังหวัดปราจีนบุรี  
    2.1 รูปแบบและลักษณะของเครือขBายของกลุBมสัจจะออมทรัพย6เพื่อการ
ผลิตตำบลบางแตน เปqนอยBางไร 
  2.2 บริบทของกลุBมที่เปqนทางการ หรือ กลุBมไมBเปqนทางการเปqนอยBางไร 

2.3 บริบทของคณะกรรมการ และสมาชิก เปqนอยBางไร 
 2.4 บริบทของการบริหารงานเปqนอยBางไร 
 2.5 บริบทของการกำหนดวัตถุประสงค6 เปxาหมาย เปqนอยBาไร 
ตอนที่ 3 เปqนคำถามที่เกี่ยวกับการพัฒนาเครือขBายและการรวมกลุBมสัจจะออม

ทรัพย6เพื่อการผลิตตำบลบางแตน อำเภอบLานสรLาง จังหวัดปราจีนบุร ี
  3.1 บริบทเครือขBายการรวมกลุBมสัจจะออมทรัพย6เพื่อการผลิตตำบลบาง

แตน เปqนอยBางไร 
3.2 การไดLรับการสนับสนุนจากหนBวยงานภาคี อยBาไร 
3.3 การประสานงานกับสBวนกลาง อยBางไร 

ตอนที่ 4 เปqนคำถามที่เกี่ยวกับปJจจัยที่เอื้อตBอการพัฒนาเครือขBายของกลุBมสัจจะ
ออมทรัพย6เพื่อการผลิตตำบลบางแตน อำเภอบLานสรLาง จังหวัดปราจีนบุร ี          

4.1 การติดตBอสื่อสารระหวBางกัน อยBางไร 
4.2 การแลกเปลี่ยนความรBวมมือ อยBางไร 
4.3 การสานความสัมพันธ6ในกลุBมใหLแนBนแฟxน อยBางไร 
4.4 การไดLผลประโยชน6รBวมกัน อยBางไร 

ตอนที่ 5 ขLอเสนอแนะ  

 
การเก็บรวบรวมขEอมูล 

สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ เปqนการเก็บรวบรวมขLอมูลจากแหลBงขLอมูลปฐม
ภูมิ ผูLวิจัยดำเนินการวิจัยภาคสนาม (field research) จากการสัมภาษณ6เชิงลึก (in-depth 
interview) เพื ่อนำมาหาความสัมพันธ6ที ่ เก ิดขึ ้นในการศึกษาวิจ ัยรวมตามขั ้นตอน 
ดังตBอไปนี ้
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1. ผูLวิจัยจัดทำแบบสัมภาษณ6ผูLใหLขLอมูลหลักในพื้นที่ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพ
จากอาจารย6ที่ปรึกษาในการจัดทำ 

2. นัดหมายผูLใหLขLอมูลหลัก เพื่อลงพื้นที่ชุดคณะกรรมการและสมาชิกในกลุBม 
สัจจะออมทรัพย6 สัมภาษณ6เก็บรวบรวมขLอมูลดLวยตนเอง 
  3. ดำเนินการสัมภาษณ6และการสังเกตแบบไมBมีสBวนรBวม ตามแบบสัมภาษณ6  
และประเด็นที่กำหนดไวL พรLอมบันทึกภาพและเสียงระหวBางการสัมภาษณ6ดLวย 

4. ดำเนินการรวบรวมขLอมูล จัดทำสรุป ตารางวิเคราะห6ขLอมูล 
 
การวิเคราะห5ขEอมูล 

ผูLวิจัยดำเนินการตามขั ้นตอนการวิเคราะห6ขLอมูล โดยยึดตามกรอบแนวคิดที่
กำหนดไวLมาเปqนเครื่องมือในการวิเคราะห6 ดังนี ้
 1. รวบรวมขLอมูลที ่ไดLจากเอกสารและการสัมภาษณ6 ดำเนินการตรวจสอบ
ขLอเท็จจริงกาความสัมพันธ6 อLางอิงแหลBงที่มาของขLอมูลที่ชัดเจน วิเคราะห6ความเปqนเหตุ
เปqนผลเพื่อใหLไดLขLอมูลที่เชื่อถือไดL 
 2. ทำการวิเคราะห6เนื ้อหาของเอกสารและบทสัมภาษณ6 จัดทำขLอมูลโดยการ
จำแนกหมวดหมูB เชื่อมโยงความสัมพันธ6กับขLอมูลการใหLสัมภาษณ6แตBละหมวดหมูB เพื่อใชL
ตอบคำถามหรือวัตถุประสงค6ของการวิจัยที่กำหนดไวL  
 3. สรLางขLอสรุปภาพรวม อธิบายใหLมีความสัมพันธ6ตBอเนื่องกัน เพื่อนำเสนอรายงาน
ผลการวิจัยโดยการอธิบายดLวยการพรรณนา (descriptive analysis) 

 
ผลการวิจัย 
 1.รูปแบบและลักษณะของเครือขBายของกลุBมสัจจะออมทรัพย6เพื่อการผลิตตำบล
บางแตน อำเภอบLานสรLาง จังหวัดปราจีนบุรี พบวBา ในกลุBมสัจจะออมทรัพย6เพื่อการผลิต
ตำบลบางแตน อำเภอบLานสรLาง จังหวัดปราจีนบุรีเปqนสBวนหนึ่งของกรมการพัฒนาชุมชน 
ที่ใหLมีภารกิจสำคัญในการสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยในดLานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก/วิสาหกิจชุมชน และสBงเสริมระบบการจัดการทุนของชุมชน และการเสริมสรLาง
ความเขLมแข็งของชุมชน ดLวยวิธีการสBงเสริมกระบวนการเรียนรู L การมีสBวนรBวมของ
ประชาชนเพื่อใหLชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการ สามารถพึ่งตนเองไดLโดยในสBวน
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ของการสBงเสริมและพัฒนาทุนกรมการพัฒนาชุมชนมุBงสBงเสริมและสนับสนุนใหLประชาชน
ในชนบท รวมตัวกันระดมเงินออมเพื่อจัดตั้ง กองทุนของชุมชนในรูป “กลุBมออมทรัพย6เพื่อ
การผลิต” เพื ่อชBวยเหลือซึ ่งกันและกันในดLานเงินทุนประกอบอาชีพหรือใชLจBายยาม
เดือดรLอนจำเปqนโดยการบริหารจัดการของสมาชิกและชBวยเหลือแบBงปJนกันในชุมชน กลุBม
ออมทรัพย6เพื่อการผลิตตำบลบางแตน จัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ6 พ.ศ.
2543  โดยประธานกลุBมออมทรัพย6เพื่อการผลิต และประธานสถาบันการเงินชุมชนเพื่อ
การผลิต  คือ นางประชิต ชลารักษ6 มีสมาชิก 62 คน เงินสัจจะ 2,200 บาท ซึ่งการจัดตั้งมี
วัตถุประสงค6เพื่อพัฒนาชุมชน โดยยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ คือ ความซื่อสัตย6 ความ
เสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และความไวLวางใจซึ่งกันและ
กัน การดำเนินจัดตั้งกลุBมสัจจะออมทรัพย6เพื่อการผลิตตำบลบางแตน อำเภอบLานสรLาง 
จังหวัดปราจีนบุรีมีการดำเนินการ ดังนี้ 1) การรวมคนในหมูBบLานใหLชBวยเหลือซึ่งกันและกัน 
โดยรวมคนที่มีฐานะแตกตBางกันใหLชBวยเหลือกัน อันจะเปqนการยกฐานะคนยากจน 2) การ
แกLไขปJญหาการขาดแคลนเงินทุน โดยรวมกลุBมกันออมเงินแลLวกู Lไปทำทุน 3) การนำ
เงินทุนไปดำเนินการดLวยความขยัน ประหยัดและถูกตLอง เพื่อใหLไดLทุนคืนและมีกำไรเปqน
รายไดL  และ4) การลดตLนทุนในการครองชีพ โดยการจัดตั้งศูนย6สาธิตการตลาด เปqนการ
รวมกันซื้อขาย สามารถลดตLนทุนในการซื้อสินคLาอุปโภคบริโภค และปJจจัยการผลิต กลุBม
ออมทรัพย6เพื่อการผลิต เมื่อดำเนินการระดมเงินออมมาไดLระยะหนึ่งจนสมาชิก มีความ
เขLาใจในการดำเนินงานกลุBมแลLว กลุBมสามารถนำเงินทุนที่มีอยูBมาดำเนินกิจกรรมเพื่อ
ชBวยเหลือหรือแกLไขปJญหาของสมาชิกและชุมชน โดยดำเนินกิจกรรมใน 3 ดLาน ไดLแกB  
ดLานการพัฒนาอาชีพ กลุBมออมทรัพย6เพื่อการผลิตเปqนแหลBงเงินทุนใหLสมาชิกกูLเงิน ไป
ประกอบอาชีพ ขยายการผลิต และเพื่อใชLเปqนสวัสดิการในครอบครัว โดยการดำเนิน
กิจกรรม การบริการเงินกูL ดLานการพัฒนาระบบการจัดการทางธุรกิจ เปqนการดำเนิน
กิจกรรมที่ชBวยเหลือ และแกLไขปJญหาความเดือดรLอนของชุมชน เปqนการฝzกการดำเนิน
ธุรกิจในระบบกลุBม และมุBงหวังผล กำไรเพื่อนำไปดำเนินกิจกรรมตBาง ๆ ของกลุBมและการ
จัดสวัสดิการใหLแกBสมาชิกและชุมชน กิจกรรม เชิงธุรกิจที่กลุBมออมทรัพย6เพื่อการผลิต
ดำเนินการ ไดLแกB ศูนย6สาธิตการตลาดเปqนรLานคLาที่กลุBมออมทรัพย6เพื่อการผลิต ลงทุนจัด
ตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินคLาอุปโภค บริโภค รวมถึงปJจจัยการผลิตใหL 
กับสมาชิก ยุLงฉาง เปqนกิจกรรมที่กลุBมออมทรัพย6เพื่อการผลิต ลงทุนจัด ขึน้ เพื่อดำเนินการ
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ซื้อขายผลผลิตของสมาชิก ดLวยการรับซื้อ ขายฝาก หรือ ฝากขาย ทั้งนี้กลุBมจะชBวยใหL
สมาชิกไมBตLองขายผลผลิตอยBางเรBงดBวน ถูกกดราคา และเปqนการหากำไรใหLกับกลุBมฯ ดLวย 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่กตั้งกลุBมดำเนินการ ตามมติของสมาชิกเพื่อแกLไขปJญหา
และความตLองการของสมาชิกและชุมชน เชBน การคLาขาย ปJ�มน้ำมัน เพื่อนำสินคLามา
จำหนBายแกBสมาชิก และจัดหาน้ำมันมาบริการแกBสมาชิกและประชาชนในราคายุติธรรม 
โรงสีขLาว เพื่อแกLไขปJญหาขLาวเปลือกราคาตกต่ำ โดยแปรรูปเปqน ขLาวสาร และสBงเสริม
อาชีพเลี้ยงสัตว6 โดยใชLรำและปลายขLาว กองทุนปุ�ยชีวภาพ เพื่อแกLไขปJญหาดิน เสื่อมสภาพ 
การผลิตน้ำดื่มสะอาด โรงแปxงขนมจีน เปqนการฝzกหัดใหLกลุBมรูLจักดำเนินธุรกิจ และดLาน
การสงเคราะห6และสวัสดิการ เปqนกิจกรรมที่กลุBมดำเนินการเพื่อชBวยเหลือ สมาชิกและคน
ยากจนในชุมชน ไดLแกB ธนาคารขLาว เปqนกิจกรรมที่กลุBมสัจจะออมทรัพย6เพื่อการผลิต 
ดำเนินการเพื่อการสงเคราะห6 ชBวยเหลือโดยการใหLกูL ใหLยืม และใหLเปลBา นอกจากนี้กลุBม
กลุBมสัจจะออมทรัพย6เพื่อการผลิต นำผลกำไรสBวนหนึ่งจากการดำเนินกิจกรรมตBาง ๆ มา
ชBวยเหลือ สมาชิกที่เดือดรLอนและคืนสูBชุมชน เชBน การรักษาพยาบาล ทุนการศึกษาบุตร
ของสมาชิก ชBวยเหลือ การจัดงานศพสมาชิกการสงเคราะห6คนชรา การพัฒนาหมูBบLานและ
บำรุงรักษาสาธารณประโยชน6 คณะกรรมการ และสมาชิก ของกลุBมสัจจะออมทรัพย6เพื่อ
การผลิต ปJจจุบันตั้งอยูBเลขที่ 43/1 หมูBที ่ 6 ตำบลบางแตน อำเภอบLานสรLาง จังหวัด
ปราจีนบุรี ประกอบดLวยคณะกรรมการบริหารกลุ Bมออมทรัพย6 คือ คณะกรรมการ
อำนวยการ จำนวน 5 คน มีหนLาที่ในการบริหาร จัดการกลุBมออมทรัพย6ใหLมีประสิทธิภาพ 
เปqนที่พึงพอใจของสมาชิก ตลอดเปqนตัวแทนของกลุBมในการประสานงาน และติดตBอกับ
องค6กรภายนอก คณะกรรมการพิจารณาเงินกูL จำนวน 3 คน มีหนLาที่ในการพิจารณาใหL
กูLยืมเงินติดตามโครงการ และเรBงรัดหนี้สิน มีสมาชิกในปJจจุบัน จำนวน 5,300 คน เงิน
สัจจะ 94,179,459 บาท จัดตั้งมาแลLวเปqนเวลา 20 ป{ ภายใตLวัตถุประสงค6 เพื่อสBงเสริม
การออมทรัพย6 และชBวยเหลือสมาชิก สมาชิกของกลุBมออมทรัพย6เพื่อการผลิตมี 3 ประเภท 
คือ สมาชิกสามัญ ไดLแกB บุคคลทุกเพศ ทุกวัยภายในหมูBบLาน/ตำบลบางแตน อำเภอบLาน
สรLาง จังหวัดปราจีนบุรี ที่สมัครเขLามาเปqนสมาชิกกลุBม ตามระเบียบขLอบังคับของกลุBม 
สมาชิกวิสามัญ ไดLแกB กลุBม/บุคคล ภายในหมูBบLาน/ตำบลบางแตน อำเภอบLานสรLาง จังหวัด
ปราจีนบุรี ที่สนใจและสมัครเขLาเปqนสมาชิกกลุBม โดยไมBประสงค6จะกูLเงินจากลุBม และ
สมาชิกกิตติมศักดิ ์ ไดLแกB ขLาราชการ ที ่สนใจและใหLการสนับสนุนกลุ BมโดยไมBหวัง
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ผลตอบแทน การบริหารงาน ของกลุBมสัจจะออมทรัพย6เพื่อการผลิตตำบลบางแตน อำเภอ
บLานสรLาง จังหวัดปราจีนบุรี บริหารงานหลัก ๆ เพื่อใหLสมาชิกไดLเก็บเงินออม และไดL
ชBวยเหลือสมาชิกในดLานการเงิน ทั้งเงินสัจจะสะสม เปqนเงินที่ไดLจากการออมของสมาชิก 
จำนวนเทBา ๆ กัน ทุกเดือนตามกำลังความสามารถ เพื่อใชLเปqนทุนในการดำเนินงานกลุBม
ออมทรัพย6เพื่อการผลิต ซึ่งจะจBายคืนเงินสัจจะสะสมเมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพแลLว
เทBานั้น ซึ่งกลุBมจะจBายผลตอบแทนในรูปของเงินปJนผล เงินสัจจะสะสมพิเศษ เปqนเงินรับ
ฝากจากสมาชิก ที่มีเงินเหลือและประสงค6จะฝากเงินไดLกับกลุBม ซึ่งสามารถถอนเงินออกไป
ใชLจBายเมื่อจำเปqน และกลุBมจะจBายผลตอบแทนใน รูปแบบดอกเบี้ยตามระเบียบของกลุBม 
เงินรายไดLอื่น ๆ เชBน คBาสมัคร/คBาธรรมเนียม คBาปรับ ดอกเบี้ย และเงินอุดหนุน จากสBวน
ราชการ องค6กรปกครองทLองถิ่น และองค6กรอื่น ๆ และการกำหนดวัตถุประสงค6 เปxาหมาย 
กลุBมสัจจะออมทรัพย6เพื่อการผลิตตำบลบางแตน อำเภอบLานสรLาง จังหวัดปราจีนบุรี มี
วัตถุประสงค6และเปxาหมาย ไดLแกB สBงเสริมใหLมีการประหยัดและออมเงินในรูปเงินสัจจะ ใหL
บริหารเงินทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพและสวัสดิการของสมาชิก ใหLมีประสบการณ6ใน
การบริหาร และจัดทำเงินทุนดLวยตนเอง สBงเสริมใหLมีความสามัคคี การทำงานรBวมกัน และ
การชBวยเหลือซึ่งกันและกัน และใหLมีประสบการณ6ในการบริหาร และจัดการเงินทุนของ
ตนเอง  

2. การพัฒนาเครือขBายและการรวมกลุBมสัจจะออมทรัพย6เพื่อการผลิต ตำบลบาง
แตน อำเภอบLานสรLาง จังหวัดปราจีนบุรี พบวBา เครือขBายการรวมกลุBมสัจจะออมทรัพย6เพื่อ
การผลิตตำบลบางแตน อำเภอบLานสรLาง จังหวัดปราจีนบุรี มีขั้นตอนในการจัดตั้งและ
เครือขBาย คือ ประชุมประชาชนกลุBมเปxาหมาย เพื่อชี้แจงหลักการแนวคิดกลุBมออมทรัพย6
เพื่อการผลิตอยBางชัดเจน ใหLประชาชนลงมติดLวยความสมัครใจ รับสมัครสมาชิก เลือก
คณะกรรมการบริหารกลุBม รBางระเบียบขLอตกลงกลุBมเบื้องตLนกำหนดวันสBงเงินสัจจะสะสม 
จัดทำเอกสาร ทะเบียนบัญชีสมุดสัจจะสะสม กำหนดเปxาหมายการดำเนินงาน และ
รายงานใหLอำเภอทราบเพื่อประสานงานกับธนาคาร การทำงานรBวมกับเครือขBาย คือ กลุBม
จัดสBงผูLแทนเขLารBวมแลกเปลี่ยนเรียนรูLทุกครั้งที่มีการจัดเวทีตามที่ตBาง ๆ กลุBมเขLารBวมเปqน
สมาชิกเครือขBายกลุBมออมทรัพย6เพื่อการผลิตระดับตBาง ๆ และสมาชิกเครือขBายกองทุน
ชุมชน และปJจจุบันมีเครือขBาย ไดLแกB สถาบันการจัดการเงินกองทุนชุมชนหรือสถาบัน
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การเงินชุมชน ประกอบดLวย หมูB 2 หมูB 4 หมูB 8 หมูB 9 รวม 5 กองทุน ในตำบลบางแตน 
อำเภอบLานสรLาง จังหวัดปราจีนบุรี  แตBละกองทุนตLองมีสมาชิกเขLามารBวม 1 คน รวม
ทั ้งหมด 21 คน การไดLรับการสนับสนุนจากหนBวยงานภาคี หลังจากจัดตั ้งแลLวจะมี 
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทำหนังสือประสานงานกับธนาคาร โดยเฉพาะธนาคารออม
สินไดLเขLามาเพื่อรับรองสถานะกลุBมออมทรัพย6เพื่อการผลิต เขLารBวมประชุมทุกครั้งในวันสBง
เงินสัจจะสะสมของสมาชิก และใหLคำแนะนำใหLคำปรึกษาแกBคณะกรรมการและสมาชิก 
จ ัดให Lม ีการประชุม ฝ zกอบรม ต ิดตามการดำเน ินงานอยBางต Bอเน ื ่อง รายงานผล
ความกLาวหนLา เขLารBวมประชุมใหญBสามัญประจำป{ และรBวมกับคณะกรรมการสมาชิก
พัฒนากลุBมใหLกLาวหนLา การประสานงานกับสBวนกลาง  สามารถพัฒนาคณะกรรมการและ
สมาชิกโดยการจัดฝzกอบรม สัมมนาจัดเวทีประชาคม/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูL จัดศึกษาดู
งาน เพื่อเปqนการเพิ่มประสิทธิภาพใหLแกBคณะกรรมการและสมาชิกของกลุBม  

3. ปJจจัยที่เอื้อตBอการพัฒนาเครือขBายของกลุBมสัจจะออมทรัพย6เพื่อการผลิตตำบล
บางแตน อำเภอบLานสรLาง จังหวัดปราจีนบุรี พบวBา การติดตBอสื่อสารระหวBางกัน มีการ
จัดทำเอกสารหลักฐานทางการเงิน ไดLแกB ทะเบียนคุมเงินสัจจะสะสม ทะเบียนคุมลูกหนี้ 
ทะเบียนคุมดอกเบี้ยเงินกูL สรุปการรับ-จBายเงินประจำวัน/เดือน กลุ Bมประสานจัดหา
วิทยากรมาฝzกอบรมเพิ่มทักษะในการจัดทำเอกสาร หลักฐานการเงินแกBผูLรับผิดชอบที่กลุBม
กลุBมสัจจะออมทรัพย6เพื่อการผลิตตำบลบางแตนแตBงตั้ง กำหนดใหLมีการจัดทำเอกสาร
หลักฐานการเงินใหLถูกตLองและปรับปรุงใหLเปqนปJจจุบันอยูBเสมอ และกำหนดใหLมีการ
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการเงินตามวาระที่กำหนดอยBางสม่ำเสมอ และจัดใหLมีการ
ฝzกอบรมการจัดทำแผนธุรกิจ มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาคณะกรรมการ สนับสนุนใหL
เขLาสู Bระบบมาตรฐานชุมชน และรวมตัวกันจัดตั ้งเครือขBายรBวมกับกลุ Bมอื ่น ๆ เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูLขLอมูลซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ยนความรBวมมือ กลุBมสรLางความเขLาใจ
ที่ชัดเจนถึงความจำเปqน ประโยชน6ที่จะไดLรับจากการนำเงินสัจจะเขLาฝากในสถาบันการเงิน
แกBสมาชิก กำหนดหลักเกณฑ6ในการนำเงินออม  (สัจจะสะสม) ของกลุBมเขLาฝากสถาบัน
การเงินตBาง ๆ ไวLในระเบียบของกลุBมและกำกับดูแลใหLผู Lรับผิดชอบถือปฏิบัติทุกครั้ง 
หลังจากสมาชิกสBงเงินสัจจะครบถLวนแลLว  ประสานเจLาหนLาที่สถาบันการเงินในพื้นที่ใหL
ชBวยอำนวยความสะดวกในการนำฝากเงินเชBน สBงเจLาหนLาที่มารับฝากถึงสถานที่ตั้งกลุBมใน
วันสBงเงินสัจจะ การแลกเปลี่ยนแนวคิดหลักการ วิธีดำเนินงานพัฒนาชุมชนกับองค6กร
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ภายนอก ไดLแกB ผลักดันใหLมีการดำเนินงานตามแนวทางในเรื่องการเขLารับการอบรมกลุBม
สัจจะออมทรัพย6เพื่อการผลิต เผยแพรBแนวคิด วิธีการดำเนินงานพัฒนาชุมชนออกไปสูB
เครือขBายอื่น ๆ และองค6กรภายนอก และประชาสัมพันธ6แนวคิด วิธีการพัฒนาชุมชนไปสูB
องค6กรภายนอกผBานทางสื่อตBาง ๆ การสานความสัมพันธ6ในกลุBมใหLแนBนแฟxน กลุBมไดL
กำหนดเรื ่องการตรวจสอบบัญชี หลักฐานการเงินของกลุ BมไวLในระเบียบกลุ Bม โดย
กำหนดใหLมีการตรวจสอบทุกป{ อยBางนLอยป{ละ 6 ครั้ง กลุBมกำหนดแผนการตรวจสอบ และ
ดำเนินการตรวจสอบตามแผนที่กำหนดอยBางนLอยเดือนละ 1 ครั้งและเชิญเจLาหนLาที่เขLา
รBวมตรวจสอบทุกครั้ง กลุBมมีการจัดทำผลการตรวจสอบและหลักฐานการตรวจสอบเพื่อ
รายงานใหLคณะกรรมการกลุBมสมาชิกไดLทราบถึงฐานะทางการเงินของกลุBมทุกครั้ง และจัด
ใหLมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูLกับกลุBมองค6กร กองทุนอื่น ๆ ที่ประสบความสำเร็จ การไดL
ผลประโยชน6รBวมกัน การจัดสรรผลกำไรของกลุBม มีการกำหนดใหLมีการจัดสรรผลกำไรตาม
เกณฑ6ที่กำหนดประมาณ 5 % ตBอป{ ไวLในระเบียบกลุBม สมาชิกกลุBมมีความเขLาใจและพึง
พอใจในการจัดสรรผลกำไรของกลุBมตามเกณฑ6ที ่กำหนด กลุBมนำผลกำไรของกลุBมมา
จัดสรรเปqนสBวนๆตามเกณฑ6ที่กำหนด จัดสวัสดิการใหLกับสมาชิกไดLอยBางนLอย  3 อยBาง 
ไดLแกB คBารักษาพยาบาล ทุนการศึกษาบุตร และการประกันชีวิต มีการจัดสวัสดิการใหLกับ
ชุมชนไดLครบถLวนตามที่กำหนดไวLในระเบียบของกลุBม จัดสวัสดิการใหLทั้งสมาชิกกลุBม
สมาชิกในชุมชน ผูLดLอยโอกาส ผูLสูงอายุ และครัวเรือนยากจนอยBางทั่วถึง ขLอเสนอแนะของ
กลุBมสัจจะออมทรัพย6เพื่อการผลิตตำบลบางแตน อำเภอบLานสรLาง จังหวัดปราจีนบุรี
ปJจจุบันมีการบริหารจัดการที่มีผลกำไรมากขึ้น จึงขอบริหารจัดการกลุBมสัจจะออมทรัพย6
เพื่อการผลิตเอง เพื่อใหLมีการบริหารจัดการที่คลBองตัว เพราะทางกลุBมสัจจะออมทรัพย6เพื่อ
การผลิตตำบลบางแตน ไดLรับรางวัลกลุBมสัจจะออมทรัพย6เพื่อการผลิตดีเดBนมา 3 ป{ ตั้งแตB
ป{ 2561-2563 ทำใหLมีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเองไดLมากถึง 64 ลLานบาท ทำใหLมี
ความคลBองตัวในการจัดการทั้งสวัสดิการ การกูL ยืมเงิน และขยายกิจการเพื่อเพิ่มรายไดL
มากขึ้น  

4. ขLอเสนอแนะ 
1. กลุBมสัจจะออมทรัพย6เพื ่อการผลิตตำบลบางแตน อำเภอบLานสรLาง จังหวัด

ปราจีนบุรีปJจจุบันมีการบริหารจัดการที่มีผลกำไรมากขึ้น จึงขอบริหารจัดการกลุBมสัจจะ
ออมทรัพย6เพื่อการผลิตเอง เพื่อใหLมีการบริหารจัดการที่คลBองตัว เพราะทางกลุBมสัจจะ



13 

	

ออมทรัพย6เพื่อการผลิตตำบลบางแตน ไดLรับรางวัลกลุBมสัจจะออมทรัพย6เพื่อการผลิตดีเดBน
มา 3 ป{ ตั้งแตBป{ 2561-2563 ทำใหLมีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเองไดLมากถึง 64 ลLาน
บาท ทำใหLมีความคลBองตัวในการจัดการทั้งสวัสดิการ การกูL ยืมเงิน และขยายกิจการเพื่อ
เพิ่มรายไดLมากขึ้น  

2. การพัฒนาเครือขBายของกลุ Bมสัจจะออมทรัพย6เพื ่อการผลิตตำบลบางแตน 
อำเภอบLานสรLาง จังหวัดปราจีนบุรีปJจจุบัน ตLองการใหLมีเครือขBายที่ทางกลุBมสัจจะออม
ทรัพย6เพื่อการผลิตตำบลบางแตน ไดLมีการเสนอแนวทางรBวมดLวยเพื่อทำใหLกลุBมกลุBมสัจจะ
ออมทรัพย6เพื่อการผลิตตำบลบางแตน กับหมูBบLานอื่น ๆ ไปไหนทางเดียวกัน 

3. การรับสมัครสมาชิกในปJจจุบันนอกจากจะเพื่อชBวยแกLปJญหาใหLสมาชิกแลLว ยังมี
การสBงเสริมใหLตำบลบางแตน มีผลิตภัณฑ6ของตัวเองเพื่อใหLมีการบริหารจัดการในกลุBม
สัจจะออมทรัพย6เพื่อการผลิตตำบลบางแตนแบบครบวงจรมากขึ้น 

 
บทสรุป 

1. รูปแบบและลักษณะของเครือข7ายของกลุ7มสัจจะออมทรัพย2เพื่อการผลิต
ตำบลบางแตน แตน อำเภอบNานสรNาง จังหวัดปราจีนบุรี พบวBา การเสริมสรLางความ
เขLมแข็งของชุมชน ดLวยวิธีการสBงเสริมกระบวนการเรียนรูL การมีสBวนรBวมของประชาชน
เพื่อใหLชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการสามารถพึ่งตนเองไดLโดยในสBวนของการ
สBงเสริมและพัฒนาทุนกรมการพัฒนาชุมชนมุBงสBงเสริมและสนับสนุนใหLประชาชนในชนบท 
รวมตัวกันระดมเงินออมเพื่อจัดตั้ง กองทุนของชุมชนในรูปกลุBมออมทรัพย6เพื่อการผลิต 
เพื่อชBวยเหลือซึ่งกันและกันในดLานเงินทุนประกอบอาชีพหรือใชLจBายยามเดือดรLอนจำเปqน
โดยการบริหารจัดการของสมาชิกและชBวยเหลือแบBงปJนกันในชุมชน ประกอบดLวย
คณะกรรมการบริหารกลุ Bมออมทรัพย6 คือ คณะกรรมการอำนวยการ จำนวน 5 คน 
คณะกรรมการพิจารณาเงินกู L จำนวน 3 คน จัดตั ้งมาแลLวเปqนเวลา 20 ป{ ภายใตL
วัตถุประสงค6 เพื่อสBงเสริมการออมทรัพย6 และชBวยเหลือสมาชิก สมาชิกของกลุBมออมทรัพย6
เพื่อการผลิตมี 3 ประเภท คือ สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ การ
บริหารงานหลัก ๆ เพื่อใหLสมาชิกไดLเก็บเงินออม และไดLชBวยเหลือสมาชิกในดLานการเงิน 
ทั้งเงินสัจจะสะสม เปqนเงินที่ไดLจากการออมของสมาชิก จำนวนเทBา ๆ กัน ทุกเดือน เพื่อ
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สBงเสริมใหLมีการประหยัดและออมเงินในรูปเงินสัจจะ ใหLบริหารเงินทุนสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพและสวัสดิการของสมาชิก สอดคลLองกับงานของ สรายุทธ เสงี่ยม (2561) 
ไดLศึกษา ความสำเร็จของกลุBมออมทรัพย6เพื่อการผลิตกับความเขLมแข็งของชุมชนและ
สังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดลพบุรี มีวัตถุประสงค6เพื่อ วิเคราะห6
ปJจจัยที่มีผลตBอความสำเร็จของกลุBมออมทรัพย6เพื่อการผลิต ผลกระทบของความสำเร็จ
ของกลุBมออมทรัพย6เพื่อการ ผลิตที่มีตBอความเขLมแข็งของชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดลพบุรี และดำเนินการวิเคราะห6และพัฒนาโครงการกลุBมออม
ทรัพย6เพื่อการผลิตตLนแบบ กลุBมตัวอยBางที่ใชLในการวิจัย แบBงออกเปqน 2 สBวน ไดLแกB ผูLมี
หนLาที่รับผิดชอบ หรือเกี่ยวขLองโดยตรงกับการดำเนินงานกลุBมออมทรัพย6เพื่อการผลิต 
พบวBา 1) เมื่ออิทธิพลของปJจจัย 3 ตัว ไดLแกB ความเขLาใจในหลักการ วัตถุประสงค6และวิธี
ดำเนินงานของ กลุBมของออมทรัพย6เพื่อการผลิตสูงขึ้น ทำใหLสมาชิกกลุBมออมทรัพย6เพื่อ
การผลิตประสบความสำเร็จดLาน เศรษฐกิจสูงขึ้น  2) เมื่ออิทธิพลของปJจจัย 3 ตัว ไดLแกB 
ความเขLาใจในหลักการ วัตถุประสงค6และวิธีดำเนินงานของ กลุBมออมทรัพย6เพื่อการผลิต
สูงขึ ้น ทำใหLสมาชิกกลุ Bมออมทรัพย6เพื ่อการผลิตประสบความสำเร็จดLานสังคม และ
วัฒนธรรมสูงขึ้น 3)ความเขLมแข็งของชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นั้นขึ้นอยูBกับความสำเร็จ ทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุBมเพียงปJจจัยเดียวเทBานั้น และ 4) 
การดำเนินโครงการกลุBมออมทรัพย6เพื่อการผลิตตLนแบบ อยูBในระดับ 3 (ดี) ทั้ง 11 กลุBม 
และยังสอดคลLองกับภาริดา พิรานนท6 (2553, หนLา 16) ที่ไดLกลBาววBา กลุBมออมทรัพย6 เปqน
องค6กรหรือกลุBมคนที่มีการระดมเงินออมจากสมาชิก เพื่อชBวยเหลือเกื้อกูลกันและแกLไข
ปJญหาความเดือดรLอนของสมาชิก โดยใหLสมาชิกกูLยืมเงินไปแกLไขปJญหาความเดือดรLอน 
และพัฒนาชีวิตใหLดีขึ้น  

 

2. การพัฒนาเครือข7ายและการรวมกลุ7มสัจจะออมทรัพย2เพื่อการผลิต ตำบล
บางแตน อำเภอบNานสรNาง จังหวัดปราจีนบุรี พบวBา ประชุมประชาชนกลุBมเปxาหมาย เพื่อ 
กำหนดเปxาหมายการดำเนินงาน และรายงานใหLอำเภอทราบเพื่อประสานงานกับธนาคาร 
การทำงานรBวมกับเครือขBาย คือ กลุBมจัดสBงผูLแทนเขLารBวมแลกเปลี่ยนเรียนรูLทุกครั้งที่มีการ
จัดเวทีตามที่ตBาง ๆ กลุBมเขLารBวมเปqนสมาชิกเครือขBายกลุBมออมทรัพย6เพื่อการผลิตระดับ
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ตBาง ๆ และสมาชิกเครือขBายกองทุนชุมชน และปJจจุบันมีเครือขBาย ไดLแกB สถาบันการ
จัดการเงินกองทุนชุมชนหรือสถาบันการเงินชุมชน หลังจากจัดตั้งแลLวจะมี สำนักงาน
พัฒนาชุมชนอำเภอทำหนังสือประสานงานกับธนาคาร โดยเฉพาะธนาคารออมสินไดLเขLา
มาเพื่อรับรองสถานะกลุBมออมทรัพย6เพื่อการผลิต เขLารBวมประชุมทุกครั้งในวันสBงเงินสัจจะ
สะสมของสมาชิก และใหLคำแนะนำใหLคำปรึกษาแกBคณะกรรมการและสมาชิก จัดใหLมีการ
ประชุม ฝzกอบรม ติดตามการดำเนินงานอยBางตBอเนื่อง รายงานผลความกLาวหนLา เขLารBวม
ประชุมใหญBสามัญประจำป{ และรBวมกับคณะกรรมการสมาชิกพัฒนากลุBมใหLกLาวหนLา มี
การจัดฝzกอบรม สัมมนาจัดเวทีประชาคม/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูL จัดศึกษาดูงาน เพื่อเปqน
การเพิ่มประสิทธิภาพใหLแกBคณะกรรมการและสมาชิกของกลุBม สอดคลLองกับ ฉัตรชัย ศรี
วิชา ( 2558 หนLา 78) ไดLกลBาววBา แนวทางการพัฒนากลุBมออมทรัพย6เพื่อการผลิต รัฐควร
เขLามามีสBวนในการจัดใหLมีแนวทางการรBวมมือระหวBางเครือขBายของสมาชิก และมีวิธีการ
สรLางจิตสำนึกแกBเยาวชนรุBนใหมBใหLมีใจรักการออม รักการบริหารจัดการดLานการเงินและ
ทรัพยากร ปลูกฝJงแนวคิดดLานการนำเงินมาพัฒนาคนผBานกระบวนการออมเพื่อใหLเกิด
รายไดLจะทำใหLกลุ Bมออมทรัพย6เพื ่อการผลิตสามารถจะแกLไขปJญหาความยากจนของ
ประชาชนไดL เพื่อเปqนแบบอยBางหรือโมเดลที่ประสบความสำเร็จไดLอยBางยั่งยืน และยัง
สามารถเปqนแหลBงที่ทLองถิ่นชุมชนอื่น ๆ สามารถมาเรียนรูLถอดบทเรียนความสำเร็จเพื่อ
นำไปพัฒนาทLองถิ่นของตนเองไดL  

  
3. ปSจจัยที่เอื้อต7อการพัฒนาเครือข7ายของกลุ7มสัจจะออมทรัพย2เพื่อการผลิต

ตำบลบางแตน อำเภอบNานสรNาง จังหวัดปราจีนบุรี พบวBา การจัดใหLมีการฝzกอบรมการ
จัดทำแผนธุรกิจ มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาคณะกรรมการ สนับสนุนใหLเขLาสูBระบบ
มาตรฐานงานชุมชน และรวมตัวกันจัดตั้งเครือขBายรBวมกับกลุBมอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูLขLอมูลซึ่งกันและกัน ประสานเจLาหนLาที่สถาบันการเงินในพื้นที่ใหLชBวยอำนวยความ
สะดวกในการนำฝากเงินเชBน สBงเจLาหนLาที่มารับฝากถึงสถานที่ตั้งกลุBมในวันสBงเงินสัจจะ 
การแลกเปลี่ยนแนวคิดหลักการ วิธีดำเนินงานพัฒนาชุมชนกับองค6กรภายนอก ไดLแกB 
ผลักดันใหLมีการดำเนินงานตามแนวทางในเรื่องการเขLารับการอบรมกลุBมสัจจะออมทรัพย6
เพื่อการผลิต เผยแพรBแนวคิด วิธีการดำเนินงานพัฒนาชุมชนออกไปสูBเครือขBายอื่น ๆ และ
องค6กรภายนอก และประชาสัมพันธ6แนวคิด วิธีการพัฒนาชุมชนไปสูBองค6กรภายนอกผBาน
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ทางสื ่อตBาง ๆ กำหนดใหLมีการตรวจสอบทุกป{ อยBางนLอยป{ละ 6 ครั ้ง รายงานใหL
คณะกรรมการกลุBมสมาชิกไดLทราบถึงฐานะทางการเงินของกลุBมทุกครั้ง และจัดใหLมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูLกับกลุBมองค6กร กองทุนอื่น ๆ ที่ประสบความสำเร็จ มีการกำหนดใหLมี
การจัดสรรผลกำไรตามเกณฑ6ที่กำหนดประมาณ 5 % ตBอป{ ไวLในระเบียบกลุBม สมาชิกกลุBม
มีความเขLาใจและพึงพอใจในการจัดสรรผลกำไรของกลุBมตามเกณฑ6ที่กำหนด สอดคลLอง
กับงานของ ธนายุทธ อBอนดี (2561) ไดLศึกษา ปJจจัยที่สBงผลตBอความสำเร็จของกลุBมออม
ทรัพย6เพื่อการผลิตตำบลหLางสูง อำเภอหนองใหญB จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค6เพื่อศึกษา
ระดับความสำเร็จของกลุBมออมทรัพย6เพื่อการผลิตตำบลหLางสูง และเพื่อศึกษาปJจจัยที่
สBงผลตBอความสำเร็จของกลุBมออมทรัพย6เพื ่อการผลิตตำบลหLางสูง อำเภอหนองใหญB 
จังหวัดชลบุรีกลุBมตัวอยBาง คือ สมาชิกสามัญกลุBมออมทรัพย6เพื่อการผลิตตำบลหLางสูง ผล
การศึกษาพบวBากลุBมออมทรัพย6เพื่อการผลิตตำบลหLางสูงมีความสำเร็จอยูBในระดับมาก
ที่สุด และผลการวิเคราะห6ปJจจัยที่สBงผลตBอความสำเร็จของกลุBมออมทรัพย6ฯ พบวBา ปJจจัย
ดLานการมีสBวนรBวม ดLานการสนับสนุนจากภายนอกดLานการบริหารจัดการกลุBม และดLาน
คณะกรรมการสBงผลทางบวกตBอความสำเร็จของกลุBมออมทรัพย6เพื่อการผลิตตำบลหLางสูง
อยBางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยดLานการมีสBวนรBวมสBงผลตBอความสำเร็จของกลุBมฯ 
มากที่สุด รองลงมาคือ ดLานการสนับสนุนจากภายนอก ดLานบริหารจัดการกลุBม และดLาน
คณะกรรมการ และปJจจัยทั้ง 4 นี้สามารถพยากรณ6ความสำเร็จของกลุBมออมทรัพย6เพื่อ
การผลิต ไดLรLอยละ 65.30 และยังสอดคลLองกับ กรมการพัฒนาชุมชน (2541) ไดLกลBาววBา 
กลุBมออมทรัพย6เปqนกระบวนการใหLการศึกษา แกBประชาชนใหLรูLจักการอดออม ประหยัด 
และฝากสัจจะสะสมทรัพย6ไวLเปqนทุนเพื่อแกLไขปJญหาในการประกอบอาชีพและสวัสดิการ
แกBครอบครัว โดยยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ คือความซื่อสัตย6ความเสียสละ ความ
รับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไวLวางใจ 

 
ขEอเสนอแนะ 

ขEอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชE 
1. กระบวนการทำงานของกลุBมออมทรัพย6เพื่อการผลิตตำบลบางแตน อำเภอบLาน

สรLาง จังหวัดปราจีนบุรี มีกำหนดโครงสรLางการบริหารงานตามบริบทของกลุBมออมทรัพย6 
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กำหนดกฎ ระเบียบขLอบังคับ ที่มาจากมติและไดLรับการยอมรับจากสมาชิก เพื่อใหLการ
ดำเนินงานมีความถูกตLองและแมBนยำ รวมทั้งกฎ ระเบียบขLอบังคับที่กำหนดขึ้นมาเพื่อใชL
ในกลุ Bมออมทรัพย6เพื ่อการผลิตตำบลบางแตน จะตLองมีความยืดหยุ Bน สมาชิกทุกคน
สามารถปฏิบัติไดLรวมทั้งในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาธุรกิจของกลุBมออมทรัพย6เพื่อการ
ผลิต เชBน ศูนย6สาธิตการตลาด ควรดำเนินกิจกรรมตามความเหมาะสมของบริบทแตBละ
พื้นที ่

2. ดLานผลประโยชน6ตBอสมาชิกและชุมชน พบวBา กลุBมออมทรัพย6เพื่อการผลิตตำบล
บางแตน อำเภอบLานสรLาง จังหวัดปราจีนบุรี ควรนำผลกำไรของกลุBมออมทรัพย6เพื่อการ
ผลิต มาจัดสรรเปqนสBวนๆ ตามเกณฑ6ที่กำหนดไวLใหLชัดเจน และครอบคลุมตามแนวทาง
กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด และสอดคลLองกับบริบทของกลุBมออมทรัพย6เพื่อการผลิต 
โดยยึดหลักคุณธรรม 

ขEอเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต'อไป 
1. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนากลุBมออมทรัพย6เพื่อการผลิตตำบลบางแตน อำเภอ

บLานสรLาง จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อใหLไดLขLอมูลเชิงลึก 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนากลุBมออมทรัพย6เพื่อการผลิตระหวBาง

จังหวัดปราจีนบุรี กับจังหวัดอื่นที่มีบริบทใกลLเคียงกัน เพื่อเปรียบเทียบความแตกตBางและ

แนวคิดในการพัฒนากลุBมออมทรัพย6เพื่อการผลิต 
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