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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

   การพัฒนาประเทศที่มุงเนนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยการใชแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ตั้งแตป พ.ศ. 2504 - 2544 (ฉบับที่ 1- 8)  เปนตนมา  เปนนโยบาย 

ที่มุงเนนและไดใหความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ  การสงเสริมการลงทุนทางดานอุตสาหกรรม  
ทําใหการผลิตภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการขยายตัวสูงขึ้น  ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ 

จึงเพิ่มขึ้นในระดับสูงอยางตอเนื่อง  โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศไดแปรเปลี่ยนจาก 

ภาคการเกษตรกรรมไปเปนภาคอุตสาหกรรม  สงผลกระทบตออาชีพคนไทยที่สวนใหญมีอาชีพ
เกษตรกรรม  โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนในชนบท 

      จนกระทั่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8  (พ.ศ.2540–2544)  เร่ิมมีการปรับแนวทางการพัฒนา 
ขึ้นใหม  เนนในเรื่องการพัฒนาคน  ใหความสําคัญแกคนมากขึ้น  ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา  
เพื่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน  เศรษฐกิจ  ส่ิงแวดลอมและการเมือง โดยใชยุทธศาสตร 
การพัฒนาคน  สภาพแวดลอมทางสังคม  การเสริมสรางศักยภาพการพัฒนาภูมิภาคและชนบท  
ตลอดจนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มุงเนนการสรางความเขมแข็งของ 
ครอบครัว ชุมชน  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และเนนการมีสวนรวมของประชาชน 

    แตเมื่อเริ่มใชแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8  ในปแรก เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่สงผลไปทัว่โลก  
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานไดรับผลกระทบนั้นเชนกัน  ทําใหปญหาความยากจนกลับเพิ่ม
สูงขึ้นอีกครั้งเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางมากในแทบทุกระดับชั้นในสังคม อุตสาหกรรมการผลิต
บางแหงถึงกับปดตัวลง  เกิดการเลิกจางแรงงาน  ทําใหแรงงานตองพลิกผันเปลี่ยนอาชีพ  หรือ 
ยายถ่ินฐานกลับสูชนบทดังเดิม  เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นรัฐบาลไดใหความสนใจกับชุมชน 
ฐานราก  ทําใหตองปรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8  ใหม  โดยการสรางเครือขายในภาคประชาสังคมให
มีความเขมแข็งและมีบทบาทมากขึ้น  โดยใชวิกฤตเศรษฐกิจพอเพียง  ยุทธศาสตรชุมชนพึ่งตนเอง
ระดับจังหวัด  นโยบายคนจนในเมือง  กระทรวงมหาดไทยจึงไดกําหนด  “ยุทธศาสตรเศรษฐกิจ 
ชุมชนพึ่งตนเอง”  ที่มุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน   
   กรมการพัฒนาชุมชนเปนหนวยงานหนึ่งที่มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหดีขึ้นตามเกณฑความจําเปนพื้นฐานดวยการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวม
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ในการดําเนินกิจกรรมเพื่อตนเอง  ครอบครัวและชุมชน  ใหการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู 
ของประชาชนเพื่อใหประชาชนมีความสามารถพึ่งพาตนเองได  ทั้งในดานสังคม  เศรษฐกิจและ 
ส่ิงแวดลอม  โดยมุงเนนการพัฒนากลไก  3 อยาง  คือ  ระบบกลุม  ระบบขอมูล  และระบบแผน  
ดวยการใชกิจกรรมพัฒนาชุมชนในดานตางๆ เปนเครื่องมือดําเนินการตามหลักและวิธีการพัฒนา
ชุมชน  ใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหประชาชนไดมีการเรียนรู  และมีสวนรวมในการพัฒนาตนเอง 
และสังคม   
   การจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตขึ้นครั้งแรกใน ป พ.ศ. 2517  ซ่ึงในขณะนั้นรัฐบาล
มุงเนนการพัฒนาทางดานโครงสรางพื้นฐาน ยึดการพัฒนาเศรษฐกิจเปนหลัก  ดังนั้นกรมการพฒันา
ชุมชนไดมีนโยบายใหจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตขึ้น  โดยมีวัตถุประสงคใหประชาชนรูจัก
ประหยัดและออมเงินแลวนํามาสะสมรวมกันเปนกองทุน  ในรูปกลุมออมทรัพยเพื่อชวยเหลือ 
ซ่ึงกันและกันในดานเงินทุนประกอบอาชีพ   หรือเปนคาใชจายในยามเดือนรอนจําเปน 
ดวยการบริหารจัดการของสมาชิกและแบงปนชวยเหลือกันในชุมชน  เปนกิจกรรมที่มุงสงเสริม 
ใหเกิดกระบวนการเรียนรูของประชาชนในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม โดยสอนใหคนรูจัก 
ชวยเหลือตนเองและชวยเหลือผูอ่ืนในดานเศรษฐกิจและสังคม  ในการประหยัด   การเก็บออมเงิน
และเมื่อนํามาสะสมรวมกันเปนประจําสม่ําเสมอ  เพื่อเปนทุนสําหรับสมาชิกที่มีความจําเปน 
เดือดรอนก็สามารถกูยืมเงินไปใชในการลงทุนเพื่อประกอบอาชพีหรือเพื่อสวัสดิการของครอบครัว  
ซ่ึงการพัฒนาของรัฐบาลทางดานโครงสรางพื้นฐานและยึดการพัฒนาเศรษฐกิจเปนหลักดังกลาว 
ทําใหประชาชนประสบปญหาของความเหลื่อมลํ้าในเรื่องรายได   ทําใหเกิดความยากจนขึ้น 
ในชนบททั่วไป  ประชาชนตองประสบปญหาเชื่อมโยงเปนวงจรของการมีผลผลิตต่ํา  รายไดนอย  
มาตรฐานการครองชีพต่ํา  การออมนอย   เงินทุนนอย   หลักการของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
โดยยึดหลักคุณธรรม  5 ประการ  คือ  ความซื่อสัตย การเสียสละ  ความรับผิดชอบ  ความเห็นอก 
เห็นใจ  และความไววางใจซึ่งกันและกัน  อีกทั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตยังเปนกระบวน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สําคัญ  ในการพัฒนาคุณภาพของคนใหมีความรูความสามารถ   
พึ่งพาตนเองไดทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม   การเมือง  การปกครอง  เปนศูนยรวมของชุมชน 
ในการระดมเงินทุน  เพื่อนําไปสูการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ  สงเสริมให 
การศึกษาแกประชาชนใหรูจักการอดออม  ประหยัดและฝากสัจจะออมทรัพยไวเปนทุน  เพื่อแกไข
ปญหาในการประกอบอาชีพและสวัสดิการครอบครัว  นับเปนแนวคิดที่เอ้ืออาทรตอการพัฒนา
ประเทศเปนอยางมาก  อยางไรก็ดีคุณประโยชนอันเกิดจากการดําเนินการของกลุมออมทรัพย 
เพื่อการผลิต  เมื่อดําเนินการแลวทุกฝายทุกมวลสมาชิก  คณะกรรมการบริหารและเจาหนาที่จะตอง
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รวมมือรวมใจกัน  ในการปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางถูกตองและสนับสนุนใหเกิดความเจริญ 
กาวหนาตอไป 

  จังหวัดปราจีนบุรีเปนจังหวัดหนึ่งที่ไดมีการสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงาน 
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตจํานวน  317  กลุม  พบวา  กลุมที่จัดอยูในระดับดี  จํานวน 113  กลุม 
ระดับพอใช  72  กลุม  ระดับควรปรับปรุง จํานวน 132  กลุม  ซ่ึงกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
บานขอนขวาง   ตําบลดงขี้เหล็ก  อําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  เปนกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
ในระดับแนวหนาของจังหวัดปราจีนบุรี  โดยปจจุบันมีทุนดําเนินการจํานวนกวา  29  ลานบาท 
มีสมาชิกทั้งสิ้น 1,816  คน 

  การพัฒนาของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
ซ่ึงไดกอตั้งขึน้เมื่อวันที ่5 กันยายน พ.ศ. 2524 โดยมีสมาชิกแรกเริ่ม จํานวน 48 คน คณะกรรมการ
กอตั้ง 9 คน เงินฝากสัจจะรวม 1,150 บาท  กิจกรรมตางๆ ทําใหหมูบานขอนขวางไดรับคัดเลือก
เปนหมูบานพฒันาดีเดนระดบัจังหวดัและระดับเขตในปเดียวกัน  
  ตอมา ในป พ.ศ. 2537  ไดมีการปรับปรุงระเบียบขอบังคับตางๆ  เพื่ออํานวยประโยชน
ใหแกสมาชิกและแกปญหาตางๆ  ที่เกิดขึ้นใหหมดไป  จนไดรับรางวัลชนะเลิศกลุมออมทรัพย 
เพื่อการผลิต ในป พ.ศ. 2539  และรางวัลโลประกาศเกียรติคุณกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตดีเดน 
ประจําป 2541  จากกรมการพัฒนาชุมชน 

     จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา  กรมพัฒนาชุมชนเปนหนวยงานที่มีบทบาท  ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น  ดวยการสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม 
พึ่งตนเอง  ครอบครัวและชุมชน  ดังนั้นการจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต จึงเปนกิจกรรมหนึ่ง 
ที่สงเสริมใหเกิดการรวมพลังอํานาจทางสังคม  ถือเปนทุนทางสังคมที่จะทําใหชุมชนชวยเหลือ
เกื้อกูลซ่ึงกันและกัน  ใหสามารถพึ่งตนเองไดของชุมชนชนบท  แมผลวิกฤตที่เกิดขึ้นจะสง 
ผลกระทบตอบานเมืองและประชาชนโดยทั่วไป  แตในสังคมชนบทบางแหง  เชน  บานขอนขวาง
ไมไดรับผลที่เกิดจากวิกฤตนั้น  สังคมชุมชนแหงนี้กลับกลายเปนสังคมแหงความสมานฉันท   
เอื้ออาทร  พออยูพอกิน  มีมิตรไมตรีตอกันและกัน  เนนการพึ่งพาตนเอง  สงเสริมใหรากฐาน 
ของสังคมซึ่งถือเปนสังคมรากหญาเติบโตอยางไดดุลยภาพบนพื้นฐานที่ เขมแข็ง   เปนที่ 
ยอมรับอยางกวางขวาง   ทําใหเกิดทุนทางสังคม  มีคุณธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยว  การมีสัจจะ 
รวมกัน  การบริหารจัดการ  การบริหารเงิน  การบริหารคน  การสรางประโยชนใหเกิดในชุมชน
ดวยการรวมมือรวมใจ  รวมคิด  รวมทํา  มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  ดวยเหตุนี้ทําใหผูวิจัยสนใจ 
ที่จะศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง  ตําบล 
ดงขี้เหล็ก  จังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อตองการใหทราบถึงปจจัยตามกรอบแนวคิดในดานคุณลักษณะ 
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ผูนํา การบริหารจัดการที่ดี การมีทรัพยากรในทองถ่ิน   ความสามัคคีและการมีสวนรวมของสมาชิก
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต   จึงเปนสิ่งที่ผูวิจัยไดตั้งไวเปนกรณีศึกษา 

   

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต : กรณีศึกษา
บานขอนขวาง   ตําบลดงขี้ เหล็ก   อําเภอเมือง   จังหวัดปราจีนบุรี  ตามความเห็นของคณะ
กรรมการบริหารและสมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 

2. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต : กรณีศึกษาบาน 
ขอนขวาง  ตําบลดงขี้เหล็ก  อําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี ตามความเห็นของคณะกรรมการบริหาร
และสมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 

 

1.3  ประโยชนของการวิจยั 
 

1. ทําใหทราบถึงปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของกลุมออมทรัพย  เพื่อการผลิต 
บานขอนขวาง    ตําบลดงขี้ เหล็ก  อําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  ตามความเห็นของคณะ
กรรมการบริหารและสมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 

2. ทําใหทราบถึงสภาพการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง 
ตําบลดงขี้เหล็ก  อําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี   ตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารและ
สมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 

3. ทําใหสามารถนําผลของการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการพัฒนากลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิตอื่นตอไป  
 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 
     ผูวิจัยเลือกศึกษากลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง   อําเภอเมือง  จังหวัด
ปราจีนบุ รี    เนื่องจากเปนกลุมออมทรัพย เพื่อการผลิตที่มีจุดเดนตามประเด็นที่นาสนใจ 
จากการสอบถามและสัมภาษณเบื้องตน  พบวา  มีขอมูลตลอดจนกลุมตัวอยางที่สามารถใหขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ไดเปนอยางดี  ดังนี้ 

1.4.1 กลุมตัวอยางทีจ่ะศึกษาแบงออกเปน  4 กลุม คือ 
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1) ประธานผูบริหารกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 

2) ที่ปรึกษากลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 

3) คณะกรรมการบริหารกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 

4) สมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 

1.4.2 ตัวแปรในการวิจัย 

1) ตัวแปรอิสระหรือประเด็นทีศ่ึกษา  ประกอบดวย 

(1) คุณลักษณะผูนํา 

(2) การบริหารจัดการ 

(3) การมีทรัพยากรในทองถ่ิน 

(4) ความสามัคคี 
(5) การมีสวนรวม 

2) ตัวแปรตาม ไดแก  ความสําเร็จของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 

 

1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)                           ตัวแปรตาม(Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 

 
 

คุณลักษณะผูนํา 
การบริหารจัดการ 

การมีทรัพยากรในทองถิ่น 
ความสามัคค ี
การมีสวนรวม 

 
 
 

ความสําเร็จของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 6 

1.6  นิยามศัพทเฉพาะ 
 

  กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง   ซ่ึงประกอบดวยสมาชิกจํานวนตั้งแต  
2  คนขึ้นไปที่เขารวมกิจกรรมการออมทรัพยของชุมชนบานขอนขวาง  โดยใชขอบังคับตามที่กลุม
กําหนดขึ้น 

    เงินสัจจะ หมายถึง  เงินที่สมาชิกนํามาฝากกับกลุม  และฝากตามกําหนดเวลาที่กําหนด  
ตลอดอายุของการเปนสมาชิก 

   คุณลักษณะผูนํา  หมายถึง   ผูที่มีคุณสมบัติเปนที่ยอมรับของกลุม และไดรับความเชื่อถือ
ศรัทธา  จากสมาชิกกลุม  สามารถนําพากลุมไปสูเปาหมายอยางสัมฤทธิผล       
    การบริหารจัดการที่ดี  หมายถึง  การจัดกิจกรรมตางๆ  และการมีสวนรับผิดชอบใน 
กิจกรรมดังกลาวรวมถึงการออกความคิดเห็นและการตัดสินใจในการดําเนินงานของกลุมและ 
การมีกฎระเบียบกติการวมกัน 

 การพึ่งพาตนเอง  หมายถึง  การที่สมาชิกใชเงินทุนจากกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ทําให
สามารถดํารงชีวิตไดโดยไมตองกูหนี้ยืมสินจากบุคคลหรือแหลงเงินทุนอื่น  
      การมีวินัย  หมายถึง  การมีวินัยในการฝากเงินสัจจะสะสมทรัพย  และการสงคืนเงินกู
รวมถึงการมีวินัยในเรื่องความเปนอยูและการดํารงชีวิต 

  ความโปรงใส   หมายถึง   การเปดเผยขอมูลขาวสารที่ถูกตอง   เพียงพอ  และสามารถ 
ตรวจสอบได  มีหลักฐานชัดเจน 

 ความสามัคคี  หมายถึง   การเขารวมกิจกรรมตางๆ  ของกลุมอยางพรอมเพรียงกัน 
ดวยความเต็มใจ 

  การมีทรัพยากรในทองถ่ิน  หมายถึง  การมีทรัพยากรตามธรรมชาติ  เชน วัตถุดิบเพื่อใช
ในการผลิต หรือทุนทางสังคมในลักษณะภูมิปญญาของทองถ่ิน 

  การมีสวนรวม  หมายถึง  รูปแบบของการมีสวนรวมของสมาชิกกลุมออมทรัพย 
เพื่อการผลิตบานขอนขวาง  ตําบลดงขี้เหล็ก  อําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 

 


