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บทที่  2 
แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
  แนวคิด ทฤษฎี  และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัย
ไดหลักแนวคิด  ทฤษฎีที่เปนกรอบในการกําหนดแผนพัฒนาฯ  ของไทย  สืบเนื่องจากประเด็น
ปญหาทางดานการพัฒนาประเทศ ที่มุงเนนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ดวยการศึกษาและ 
การพัฒนาที่นําไปสูความเขมแข็งของชุมชนบานขอนขวาง  เปนแนวทางในการศึกษาดังนี้ 
      2.1  แนวคดิเกีย่วกับกลุมและกลุมออมทรัพย 
  2.2  แนวคดิการจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
     2.3  ทฤษฎีผูนํา 
  2.4  แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการหรือการบริหาร 
  2.5  แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน 
  2.6  แนวคดิการพึ่งพาตนเอง 
  2.7  แนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.8  แนวคดิทนุทางสังคม 
  2.9  แนวคดิทฤษฎีใหม ชุมชนเขมแข็ง การพัฒนายั่งยืน 
  2.10  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 

 2.1  แนวคิดเกี่ยวกับกลุมและกลุมออมทรัพย 
 
  เนื่องจากกลุมออมทรัพยที่ผูวิจัยไดทําการวิจัยในครั้งนี้  มีลักษณะของการรวมกลุมกัน
ของสมาชิกในชุมชน   เพื่อกระทํากิจกรรมรวมกันภายใตเงื่อนไขของกฎขอบังคับของแตละกลุม  
ตามความหมายของกลุมและสาเหตุที่ทําใหเกิดการรวมกลุม หรือเขากลุมของสมาชิกในชุมชน ดังนี้ 
   พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2535 : 164)  ไดใหความหมาย 
ของกลุมวากลุมประกอบดวยบุคคล  ตั้งแต 2 คนขึ้นไป  ที่ไดสรางแบบอยางของการกระทํา 
ระหวางกันทางจิตขึ้น  กลุมหรือหมูคณะนี้เปนที่ยอมรับวาเปนองคกรอยางหนึ่งทั้งโดยสมาชิก 
ของกลุมเองและตามปกติโดยผูอ่ืนดวย   ทั้งนี้เพราะกลุมมีพฤติกรรมรวมกันอางอิงในแบบเฉพาะ
ของตนเอง  
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  สนธยา  พลศรี  (2545 : 37)   กลาวถึงกลุมคนในงานพัฒนาชุมชน  หมายถึง  คนตั้งแต  
2  คนขึ้นไป รวมกันเปนหมูคณะเพื่อทํากิจกรรมบางอยางในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง  อาจมีลักษณะ
บางอยางที่เหมือนกันหรือตางกันก็ได   กลุมคนเปนลักษณะเริ่มตนของการเกิดชุมชนที่บุคคล 
มารวมกันเปนกลุม  แตไมใชชุมชนเพราะกลุมคนที่จะรวมกันเปนชุมชนนั้น  ตองมีลักษณะอื่นๆ  
อีกหลายประการ   เชน   บริเวณที่รวมกันมีอาณาบริเวณแนนอนในลักษณะของที่อยูอาศัย 
ในเวลาที่ยาวนาน  จนเกิดรูปแบบของความสัมพันธระหวางกัน  พึ่งพาอาศัยกันในการดํารงชีวิต   
มีบรรทัดฐานและวัฒนธรรมรวมกัน  เปนตน 
  โสภา  ชูพิกุลชัย  (2521 : 58)   ใหความหมายไววากลุม  คือ  บุคคลตั้งแต  2  คนขึ้นไป  
มารวมกันมีการแสดงพฤติกรรมตอบโตสัมพันธกันทุกๆ  กลุมที่เกิดขึ้นมานั้น  จะมีความผูกพัน  
อาจจะเปนทางโครงสรางหรือทางจิตใจ  สมาชิกแตละคนในกลุมอาจประสบความขัดแยง  หรือ 
อาจมีความคิดเห็นสอดคลองกันได กลุมทุกกลุมจะตองมีระบบการดําเนินงานในกลุมจะมี 
ความเกี่ยวของสัมพันธกัน 
     ทัศนา  แขมณี และคณะ (2522 : 58-59)  ไดกลาวถึงมูลเหตุจูงใจที่ทําใหสมาชิกมา 
รวมกลุมและทําใหเกิดกลุม ดังนี้ 

1) เกิดความสัมพนัธสวนตัว (interpersonal attraction)  จึงเกดิการทํางานรวมกัน 
2) กิจกรรมของกลุม  (group activities)  สมาชิกของกลุมจะมีความสนใจ 

ในกิจกรรมของกลุม  จึงสมัครเปนสมาชิกกลุม 
3) เปาหมายของกลุม  (group goal)  เปนปจจัยที่ทําใหเกิดการกอรูปขึ้นเปนกลุม

เพื่ออํานาจตอรองหรือการบรรลุเปาหมายไดงายขึ้น 
4) ความเปนสมาชิกของกลุม  (group membership)   คือ คนเขาเปนสมาชิกของ

กลุมเพราะตองการเพื่อสิทธิตางๆ  ที่สมาชิกพึงไดรับจากการเปนสมาชิก 
5) การใชความเปนสมาชิกกลุม  เปนเครื่องหาผลประโยชน  (instrumental effect 

of membership)  สมาชิกบางคนรวมกลุมเพื่อหวังผลประโยชนบางประการจากกลุม 
   แนวคิดเก่ียวกับกลุมออมทรัพย 
  ความหมายของกลุมออมทรัพย  (ชุมพล  รัตนา. 2541 : 18) 
   กลุมออมทรัพยเปนองคกรหรือสถาบันที่มีสมาชิกและเปนการรวมตัวของคน 
ท่ีมีหลักการอุดมการณเดียวกัน  ในการที่จะระดมเงินเพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอน  ทั้งในดานการประกอบอาชีพ ที่อยูอาศัย  รวมถึงสวัสดิการในดานตางๆ ของ
สมาชิก 
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  หลักการของกลุมออมทรัพย 
1) สมัครใจ  หมายถึง   ในการเขาเปนสมาชิกของกลุมออมทรัพยโดยสมัครใจและ

ยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบกลุม 
2) ประชาธิปไตย  หมายถึง  ในการบริหารกลุมออมทรัพย โดยอาศัยมติเสียง 

สวนมากในการตัดสินใจ  สมาชิก 1 คน ถือวา 1 เสียง 
3) ปนผลตามหุน  หมายถึง  ในการดําเนินธุรกิจของกลุมออมทรัพย หากมีกําไร 

ก็จะมีการปนผลคืนใหกับสมาชิก  โดยคืนตามหุนที่สมาชิกถืออยูอยางเปนธรรม 
4) จัดสรรรายไดสุทธิเพื่อประโยชนของสมาชิกและสวนรวม  หมายถึง  กลุม 

ออมทรัพยจะตองมีการจัดสรรเงินกําไรสุทธิของกลุมฯ  เพื่อเปนทุนสํารอง  ทุนการศึกษาไว 
เพื่อประโยชนของกลุมฯ และสวนรวม 

5) ความรวมมือเปนขบวนการ  หมายถึง  กลุมออมทรัพยจะตองมีการทํางาน 
โดยอาศัยความรวมมือจากสมาชิก  และกลุมอื่นๆ อยางมีขั้นตอน  แผนงาน  วัตถุประสงค  และ 
เปาหมายที่ชัดเจน 

6) ในการศึกษาและบริการสังคม  หมายถึง  กลุมจะตองใหความรูความเขาใจกับ
สมาชิกเกี่ยวกับการออมทรัพยและใหการชวยเหลือสังคมภายนอก 

7) เอื้ออาทรตอชุมชน  หมายถึง  การดําเนินกิจกรรม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ 
ชุมชน  ตามแนวนโยบายที่มวลสมาชิกใหความเห็นชอบ 
  อุดมการณของกลุมออมทรัพย 
  คือ แนวคิดหรือความเชื่อที่วากลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตเปนแนวทางหนึ่งที่จะ 
แกปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคม   เพื่อใหประชาชนกินดีอยูดี   มีสันติสุขโดยยึดหลัก 
“ประหยัด”  การรวมมือการชวยเหลือตนเอง  ชวยเหลือซ่ึงกันและกันภายในกลุมและกับกลุม 
ออมทรัพยอ่ืน  
   เปาหมายของกลุมออมทรัพย 
  กลุมออมทรัพย มีเปาหมายสูงสุดอยูที่การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ  และมีศักยภาพ 
ที่จะชวยเหลือตนเอง   ทั้งนี้จะตองกําหนดวัตถุประสงคของกลุมออมทรัพยขึ้นตามปญหา 
ความตองการหรือความจําเปนของสมาชิก 
  วัตถุประสงคของกลุมออมทรัพย  

1) สงเสริมการพัฒนาบุคคล  ครอบครัวและสังคม คือ พัฒนาบุคคลอันเปนสมาชิก
ของครอบครัวใหมีคุณภาพ   ศักยภาพ   สามารถสรางครอบครัวที่มั่นคง  อันจะสงผลตอการพัฒนา
สังคมที่เจริญรุงเรืองและมีสันติสุขในที่สุด 
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2) สงเสริมการออมทรัพยของสมาชิก  คือสงเสริมสมาชิกใหขยันทํางาน  ประหยัด
ทรัพย  สามารถเก็บออมไดอยางสม่ําเสมอ 

3) รับเงินฝากจากสมาชิก  เมื่อสมาชิกมีรายไดเพียงพอมีเงินเก็บก็สามารถนําไป
ฝากกับกลุมออมทรัพยได  ซ่ึงมีบทบาทเสมือนธนาคาร 

4) ใหสมาชิกกูยืมตามความจําเปน ใหเกิดประโยชน  การนําเงินไปแกปญหา 
ตลอดจนการพัฒนาอาชีพ  ที่อยูอาศัย  มีสถานภาพที่เหมาะสมและรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ใหดีขึ้น 

5) กูยืมเงินจากแหลงภายนอกใหเปนทุนดําเนินการเพื่อนําเขามาบริการใหสมาชิก
กูยืมอยางเพียงพอ 

6) ใหความรวมมือในดานตางๆ กับกลุมออมทรัพยอ่ืน  
7) จัดใหมีสวัสดิการ  หรือใหสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัว 
8) ดําเนินการตางๆ  เพื่อประโยชนตามความตองการของสมาชิก 

   คุณธรรมกลุมออมทรัพย     
  เพื่อแสวงหาแนวทางในการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ซ่ึงส่ิงที่สําคัญที่จะทําให 
การรวมตัวกันของสมาชิก  สามารถทําใหกลุมออมทรัพยประสพผลสําเร็จตามเปาหมายและ 
วตัถุประสงคที่ตั้งไว  คือ คุณธรรมของมวลสมาชิกไดแก 

1) ความซื่อสัตยในกลุมออมทรัพย  คือ  การสรางสัจจะตอตนเองในการประหยัด 
อดออมอยางสม่ําเสมอ  การซื่อสัตยในการถือหุนหรือฝากเงินอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ  เมื่อกูเงินไป
แลวก็ใชคืนตามสัญญา 

2) ความรับผิดชอบ   นอกจากการออมทรัพยที่สม่ําเสมอ  หรือการชําระคืน 
ตามสัญญาแลว  การแสดงบทบาทหนาที่ที่มีความรับผิดชอบอื่นๆ เชน  การใหความรวมมือ   
โดยการเขารวมประชุม   การแสดงความคิดเห็น   ขอเสนอแนะตอการบริหารงานกลุม   เปนความ
รับผิดชอบที่สําคัญของสมาชิกในกลุมดวยความรับผิดชอบ  จะทําใหสามารถแกไขปญหา 
ใหกับสมาชิกในชุมชนไดอยางมาก 

3) ความสามัคคี  ในดานความรวมมือรวมใจกันทํางานเพื่อกอใหเกิดความสําเร็จ 
ในกิจกรรมตางๆ  ความสามัคคีกอใหเกิดพลัง   การแกไขปญหาตางๆ  ของชุมชนใหสําเร็จ 
จําเปนตองอาศัยพลังอันเกิดมาจากความสามัคคี 

4) ความมีวินัย  การอยูรวมกันจําเปนตองมีการกําหนดกติกา  ซ่ึงมาจากสมาชิกเอง  
ความมีวินัย  การปฏิบัติตามกติกาที่รวมกันวางนั้นอยางเครงครัด  จึงจะเรียกไดวามีวินัย  อันเปน
ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหกลุมกาวไปสูความสําเร็จ 
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   คุณสมบัติสมาชิกกลุมออมทรัพย 
  เปนขบวนการกลุมทําใหเกิดองคกรดวยการรวมตัวกัน  เพื่อใหคนเหลานี้ไดมีโอกาส
พึ่งตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  การดําเนินงานอยูบนพื้นฐานความสัมพันธใกลชิดของคน 
ในสังคมเดียวกัน  จึงจําเปนตองมีกฎเกณฑและกระบวนการในการดําเนินงานที่มั่นใจไดวาบุคคล 
ที่เขามารวมกันในการออมทรัพยจะมีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถชวยเหลือเกื้อกูลกันจนบรรลุ 
เปาหมาย  และวัตถุประสงคของกลุมไดเปนอยางดี  
  แนวคิดของการพัฒนาชุมชน  
     สนธยา  พลศรี  (2545 : 48)  กลาววาการกระทํากิจกรรมใดๆ  ก็ตามตองถือวา 
ประชาชนตองเปนผูคิดริเ ร่ิมขึ้นกอน  เจาหนาที่ของรัฐบาลจะเปนเพียงผูคอยใหคําแนะนํา 
ชี้แนะแนวทางที่เปนไปไดและเกิดประโยชนมากที่สุด ในการดําเนินกิจกรรมหากประชาชนยังไมมี
ความคิดริเริ่มก็จะใชวิธีการกระตุนเราใหประชาชนไดตระหนักถึงปญหาและความตองการ 
อันแทจริงของประชาชน   การกระทําเชนนี้เพื่อเปนหลักประกันวากิจกรรมตางๆ  นั้นสอดคลอง 
กับความตองการและปญหาของชุมชนอยางแทจริง  และปญหานั้นไดรับการพิจารณาหาทางแกไข
อยางถูกตองตามหลักวิชาการ  ซ่ึงฝายรัฐบาลจะเปนผูรับผิดชอบ  ทั้งคอยใหคําแนะนําแกประชาชน
และรวมปฏิบัติใหบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาโครงการตางๆ  
   

2.2  แนวคิดการจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
 
     เสนห  บุญสุข (2543 : 30-32) ไดอางจากแนวคิดทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวของ  พอสรุป
ไดวา  การที่กลุมจะประสพผลสําเร็จซึ่งวัดไดจากการบรรลุวัตถุประสงค  สมาชิกมีความพอใจและ
มีสวนรวมในกิจกรรมของกลุมนั้นมีปจจัยที่เกี่ยวของที่สําคัญๆ คือ  ความพรอมในการจัดตั้งกลุม  
ความสามารถของคณะกรรมการบริหารกลุม  การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานราชการ   
ภาคเอกชน ตลอดจนการไดรับขอมูล 
   วัตถุประสงคของการจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 

1) เพื่อเสริมสรางศักยภาพของคน  ทางดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา  มีความรู
ความสามารถ  รูจักการประหยัดอดออมรวมกันเพื่อใหเกิดทุนในการประกอบอาชีพ  และสามารถ
ปรับตัวใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานเศรษฐกิจ  สังคม และการปกครอง 

2) เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมใหมีความมั่นคง เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งของครอบครัวและชุมชน  เปนการสนับสนุนใหเกิดศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน  
รวมทั้งใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น 
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3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ  มั่นคงและ 
สมดุล  เสริมสรางโอกาสการพัฒนาศักยภาพของคนในการมีสวนรวม  ในกระบวนการพัฒนาและ
ไดรับผลจากการพัฒนาที่เปนธรรม 

4) เพื่อใหมีการใชประโยชนและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ใหมีความสมบูรณ  สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และคุณภาพชีวิตไดอยางยั่งยืน 

5) เพื่อปรับระดับบริหารจัดการ  เปดโอกาสใหองคกรพัฒนาชุมชน  ภาคเอกชน  
ชุมชน  และประชาชน ในกระบวนการพัฒนาประเทศมากขึ้น 
   เปาหมายของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
     เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค  การพัฒนาขางตน มีเปาหมายที่กําหนดเปนเครื่องชี้วัด 
ผลการพัฒนา  และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงคหลักหลายประเด็นตามระยะ 
ของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 8  แตเปาหมายที่มีความสําคัญตอผลของการดําเนินงานกลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิต  ตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย คือ 

1) ระดับการออมของภาคครัวเรือนใหเพิ่มขึ้นเปนอยางนอย รอยละ 10   
ของผลผลิตรวมในปสุดทายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 

2) ลดสัดสวนของคนยากจนของประเทศใหนอยกวา  รอยละ 10 ในชวงของ
แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  8 

3) ใหผูดอยโอกาสทุกประเภทไดรับโอกาสการพัฒนาเดินตามศักยภาพและ
ไดรับบริการพื้นฐานทางสังคมอยางมีคุณภาพและทั่วถึง 

4) รักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจไทย  และปญหาการขาดดุลบัญชี 
เดินสะพัด 
    กรมการพัฒนาชุมชน   กระทรวงมหาดไทย  ไดยึดปรัชญา   แนวความคิดและ 
หลักการพัฒนาชุมชน   เปนแนวทางในการดําเนินงานมาตลอด  และไดกําหนดนโยบายของ
กรมการพัฒนาชุมชน  ในปจจุบันใหสอดคลองกับหลักการและแนวทางดังกลาวโดยสรุป  คือ 
  หนาท่ีของกรมการพัฒนาชมุชน 

1) ใหการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน 
2) พัฒนาองคกร  อาสาสมัคร  และผูนําทองถ่ิน  ในระดับหมูบาน ตําบล 
3) จัดระบบขอมูลเพื่อการพัฒนาชนบท 
4) รวมและสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบลประจําป 
5) รวมดําเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนกับองคกร  อาสาสมัครและผูนําทองถ่ิน 
6) ศึกษาทํารูปแบบแนวทางการพัฒนา  โดยยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน 
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  เปาหมายของกรมการพัฒนาชุมชนตอการจัดตั้งกลุมออมทรัพย 
   เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   ตามความจําเปนพื้นฐาน  (จปฐ .)  มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมของประชาชนใหดีขึ้นโดยยึดหลักการมีสวน
รวมของประชาชน  และกระบวนการพัฒนาชุมชน 
    วิธีดําเนินงานโดยทั่วไปของกลุมออมทรัพย   เปนการดําเนินงานภายใตระบบของ
คณะกรรมการนโยบายกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค ( กนภ.)  และกระบวนการพัฒนาชุมชน  
โดยมีวิธีดําเนินงานดังนี้ 

1) ใชองคกรประชาชน   เชน  กรรมการหมูบาน  องคการบริหารสวนตําบล  
และกลุมพลังตางๆ  เปนผูดําเนินการโดยการสนับสนุน  การกระตุนของพัฒนากรและคณะทํางาน
สนับสนุนการปฏิบัตกิารพัฒนาชนบทระดับตําบล (คปต.) 

2) ใชขอมูลความจําเปนขั้นพื้นฐาน (จปฐ.)  ขอมูลแหลงน้ํา  และขอมูลเฉพาะ
ดานอื่นๆ  วางแผนพัฒนาตําบล  เพื่อแกไขปญหาและความตองการของประชาชน โดยใชวิธีการ 
ใหการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรูของประชาชน  เพื่อใหเกิดการพัฒนา 

3) ให เจาหนาที่และขาราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนมีบทบาท 
ในการใหการสนับสนุน  นิเทศ   ติดตาม   ควบคุม   เรงรัดใหเกิดกิจกรรมการพัฒนาตามบทบาท 
ภารกิจ 
 

2.3  ทฤษฎีผูนํา  (Leadership Theory) 
 
   สนธยา  พลศรี  (2545 : 157)  อธิบายไววา  ทฤษฎีการสรางผูนํา เปนการจูงใจให 
ประชาชนทํางานดวยความเต็มใจ  เพื่อบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงครวมกัน   ผูนําแบบ
ประชาธิปไตยจะเปนผูที่ปรับตัวเขากับสถานการณไดงาย  มีความรับผิดชอบ  รูจักประนีประนอม  
ไมตัดสินปญหาขอขัดแยงดวยวิธีการรุนแรงอดทนตอการวิพากษวิจารณ  รับฟงความคิดเห็น 
ของคนอื่น เปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมคิดปรึกษาแกปญหา ทํางานและติดตามผลงาน   
กอใหเกิดความรวมมือและรวมใจจากผู เกี่ยวของทุกฝายในการทํางาน   มีความไววางใจ   
มีมนุษยสัมพันธ   รวมมือประสานงานกันใกลชิดไมปลอยใหเสรีเกินควร 
   พงษพันธ  พงษโสภา  (2542 : 95)  กลาวถึงทฤษฎีผูนํา ในหัวขอ “ความเปนผูนํา”   
ที่มีการศึกษากันมานานตั้งแตสมัยกรีกจนถึงปจจุบันพบวานักปราชญคนสําคัญในอดีต  เชน   
เพลโต  ซีซาร   ก็ไดมีการพูดถึงผูนําในอุดมคติกันมาแลว  นักปราชญและนักวิชาการแตละคน 
ตางศึกษาผูนําไปตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ สรุปไดวาไดจัดแบงการศึกษาเกี่ยวกับการเปนผูนํา 
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ในองคกรตั้งแตอดีตถึงปจจุบันแบงไดเปน  3 กลุมใหญๆ  ซ่ึงแตละกลุมตางมีจุดเนนหรือแนว 
การศึกษาที่โดดเดนของตัวเองโดยเฉพาะ  ดังนี้ 

1) แนวการศึกษาคุณลักษณะผูนํา (trait approach)   เปนกลุมที่เนนการศึกษา 
เกี่ยวกับคุณลักษณะตางๆ  ที่มีอยูในตัวผูนํา  เชน  สติปญญา  ความรับผิดชอบ  กลุมนี้เปนกลุม 
ที่พยายามแสวงหาคําตอบวา  ผูนําควรเปนคนเชนใด 

2) แนวการศึกษาพฤติกรรมผูนํา (behavioral approach)  เปนกลุมที่เนนการศึกษา
เกี่ยวกับพฤตกิรรมของผูนําที่แสดงออกมา  กลุมนี้พยายามแสวงหาคําตอบวา  ผูนําควรมีพฤติกรรม
อยางไร 

3) แนวการศึกษาดานสถานการณ (situational or contigency approach)  เปนกลุม 
ที่เนนศึกษาสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับความเปนผูนํา  กลุมนี้พยายามหาคําตอบวา  ผูนําตอง
เรียนรูสถานการณอะไรบาง  เพื่อที่จะนําคนอื่นได 
    นพพงษ  บุญจิตราดุลย (2534 : 95-96) ไดใหความหมายของภาวะผูนํา คือ  ผูที่มีอิทธิพล
ในทางที่ถูกตองตอการกระทําของผูอ่ืนมากกวาคนอื่นๆ ในกลุมหรือในองคกรซึ่งเขาปฏิบัติงาน  
เปนผูที่ไดรับการเลือกตั้งจากกลุมเพื่อใหเปนหัวหนา    
   หนาท่ีของผูนาํ  คือ  

1) ผูรักษาหรือประสานใหสมาชิกในกลุมอยูรวมกัน (maintenance of membership) 
ดวยความใกลชิดกับกลุม  มีความสัมพันธกับคนในกลุมและเปนที่ยอมรับของคนในกลุม  ทําให
กลุมมีความสามัคคี  

2) ผูปฏิบัติภารกิจของกลุมใหบรรลุวัตถุประสงค  (objective attainment)   
มีความรับผิดชอบในกระบวนวิธีการทํางานดวยความมั่นคง  และทําใหกลุมทํางานบรรลุเปาหมาย 

3) ผูอํานวยใหเกิดการติดตอสัมพันธในกลุม (group interaction facilitation)  
มีการปฏิบัติตอกันดวยดีของสมาชิกในกลุม  การติดตอส่ือสารที่ดีจะทําใหหนาที่นี้บรรลุเปาหมาย 
  แนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนํา   
  ทองหลอ  เดชไทย  (2544 : 12-13)  ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับคําวา  “ผูนํา”  (leader)    
กับ “ภาวะผูนํา” (leadership)   มีความสัมพันธใกลเคียงกันมากจนบางครั้งมีผูใชความหมาย 
ในทํานองเดียวกัน อาจสรุปไดวา  “ภาวะผูนํา”  หมายถึง  กระบวนการ  แต “ผูนํา”  หมายถึง
ตําแหนงของโครงสรางภายในกลุม  หรือการดํารงตําแหนงของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  โดยนัยนี้ผูนํา
อาจมีภาวะผูนํา   หรือไมก็ได    และผูที่มีภาวะผูนําก็อาจไมไดเปนผูนําของกลุม หรือองคกรใดก็ได  
แตถากรณีผูนาํมีภาวะผูนําจะสงเสริมใหการทํางานของกลุมหรือองคกรประสพความสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพ   
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2.4  ทฤษฎีเกี่ยวกับการจดัการหรือการบริหาร 
 
  ธงชัย  สันติวงษ (2539 : 43-53)  ไดใหความหมายแนวคิด (concept) ไววา เปนการสรุป
และจัดระเบียบเรื่องราวจากรายละเอียดตางๆ  เพื่อวางเปนหลักการ หรืออาจสรุปไดวาแนวความคิด
ตางๆ นั้นแทที่จริงก็คือ  การใหคําจํากัดความ  การใหคํานิยาม หรือการกําหนดความหมาย ทั้งนี้
เพราะถาหากขาดการสรุปความและจัดเปนขอบเขตคํานิยามที่จะไวใชยึดถือแลว  การที่จะคิดคน
และพัฒนาเปนความรูและเปนขอเท็จจริงตอไปอีกก็จะกระทําไดยากมาก  การมีแนวความคิดเปน
ส่ิงยึดถืออยูตลอดเวลา  จึงนับวาเปนส่ิงที่จําเปนและสําคัญยิ่งที่จะไดมีการพัฒนาตอไปอีก  เพื่อให
เปนหลัก ( principles)  และทฤษฎี (theory)  ไดในที่สุด  
  พิจารณาอีกทางหนึ่ง  สําหรับความหมายของคําวา “ทฤษฎี” นั้นหมายถึงความรูที่เกิด
ขึ้นมาจากแนวความคิดและหลักการตางๆ  ที่นํามารวบรวมใหเปนกลุมกอนเพื่อสรางใหเปนทฤษฎี
ขึ้นจะมีขอบเขตกวางกวาที่จะครอบคลุมถึงการจัดจําแนกหลักการ  และแนวความคิดประเภท
เดียวกัน เอาไวดวยกันเปนหมวดหมูนั่นเอง  การมีทฤษฎีครอบคลุมเอาไวจึงเทากับเปนเครื่องมือ
เอื้ออํานวยใหสามารถมีกรอบของเรื่องราวที่เกี่ยวของกับหลักการตางๆ  และแนวความคิด  เพื่อท่ีจะ
สามารถทําการปรับปรุงคําจํากัดความและขัดเกลาทฤษฎีนั้นๆ ใหละเอียดชัดแจงยิ่งขึ้นตอไปอีก  
ดังนั้นคําวาทฤษฎีการบริหารในที่นี้นาจะหมายถึง  การพยายามสรุปความและจัดระเบียบเรื่องราว
ตางๆ  ที่เปนทั้งแนวความคิดและหลักการตางๆ  อยางเปนระเบียบนั่นเอง  และในการศึกษา
วิเคราะหเร่ืองราวทางการบริหารที่จะกระทําตอไป  ก็จะมุงพยายามใหมีความชดัเจนที่สุดในแงของ
แ น ว ค ว า ม คิ ด 
ทางการบริหารกอนทุกครั้ง   ควบคูกับการชี้ใหเห็นชัดถึงหลักการตางๆ  ทางการบริหารที่เปน 
สวนประกอบภายใตแตละแนวความคิดเสมอ  ขณะเดียวกันก็มีจุดมุงหมายที่จะใหสามารถมีโอกาส
พัฒนาเขาสูทฤษฎีที่ใหมกวา  ที่นาจะเปนวิธีที่ถูกตองที่สุดที่ไดมีการรวบรวมแนวความคิดและ 
หลักการตางๆ  มาประกอบพิจารณารวมกันในแนวทางของทฤษฎีใหม  ประการสําคัญก็คือ  จะชวย
ใหผูบริหารสามารถมีกรอบที่สมบูรณที่จะมีโอกาสนําเอาทั้งแนวความคิด  หลักการตางๆ และ
ทฤษฎีมาประยุกตใชในทางปฏิบัติไดอยางเหมาะสมครบถวน และเกิดผลดีในแงของการปฏิบัติ 
มากที่สุด 
   ตามทฤษฎีการบริหารของเฮนรี่  ฟาโยล  (Henri Fayol)   ไดสรุปแนวความคิดของตนไว
ดังนี ้

1) เกี่ยวกับหนาทีก่ารบริหาร (management function) ไดอธิบายถึงกระบวนการ
ของการบริหาร  5 ขอ  คือ  
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(1) การวางแผน  (planning)  ซ่ึงหมายถึง  ภาระหนาที่ของผูบริหารที่จะตองทํา
การคาดการณลวงหนาถึงเหตุการณตางๆ  ที่จะมีผลกระทบตอธุรกิจและกําหนดขึ้นเปนแผน 
การปฏิบัติงาน  เพื่อสําหรับเปนแนวทางของการทํางานในอนาคต 

(2) การจัดองคการ  (organizing)   ซ่ึงหมายถึง ภาระหนาที่ที่ผูบริหารจําตองจัด
ใหมีโครงสรางของงานตางๆ  และอํานาจหนาที่  ทั้งนี้เพื่อใหเครื่องจักร  ส่ิงของและตัวตนอยูใน
สวนประกอบที่เหมาะสมที่จะชวยใหองคการบรรลุผลสําเร็จได 

(3) การบังคับบัญชา  (commanding)  หมายถึง  หนาที่ในการสั่งการงานตางๆ 
ของผูอยูใตบังคับบัญชา  ซ่ึงจะกระทําใหสําเร็จผลดวยดี  โดยที่ผูบริหารตองกระทําตนเปนตัวอยาง
ที่ดี  จะตองเขาใจคนงานของตน  จะตองเขาใจถึงขอตกลงในการทํางานและองคการที่มีอยูและ 
รวมตลอดถึงจะตองมีการติดตอส่ือสารกับผูอยูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด      

(4) การประสานงาน  (coordinating)  หมายถึง  ภาระหนาที่ที่จะตองเชื่อมโยง
งานของทุกคนใหเขากันได  และกํากับใหไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน 

(5) การควบคุม (controlling)  คือ ภาระหนาที่ในการที่จะตองกํากับใหสามารถ
ประกันไดวากิจกรรมตางๆ ที่ทําไปนั้นสามารถเขากันไดกับแผนที่ไดวางไวแลว 

2) ผูบริหารตองมีคุณลักษณะพรอมดวยความสามารถทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ  
ไหวพริบ  การศึกษาหาความรู  เทคนิคในการทํางาน และประสบการณตางๆ 
  Fayol  ไดแยกแยะใหเห็นวาคุณสมบัติทางดานวิธีการทํางานนั้น  สําคัญท่ีสุด 
ในระดับคนงานธรรมดา  แตสําหรับระดับสูงขึ้นไปกวานั้น  ความสามารถทางดานการบริหาร 
จะเพิ่มความสําคัญตามลําดับและมีความสําคัญมากที่สุดในระดับผูบริหารข้ันสุดยอด  (top 
executive) 

3) เกี่ยวกับหลักบริหาร (management principles)  
    Fayol  ไดวางหลักทั่วไปที่ใชในการบริหารไว  14  ขอ  ซ่ึงใชสําหรับเปน
แนวทางปฏิบัติ (guides)   สําหรับผูบริหารหลักตางๆ   ดังกลาวมีดังนี้  คือ 

(1) หลักที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ  (authority & 
responsibility)  ในทรรศนะของ  Fayol  อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเปนที่แยกจากกันไมได  
ผูซ่ึงมีอํานาจหนาที่ที่จะออกคําสั่งไดนั้น  ตองมีความรับผิดชอบตอผลงานที่ตนทําไปนั้นดวย   

(2) หลักของการมีผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว (unity of command)  คือ  
ในการกระทําใดๆ  คนงานควรไดรับคําส่ังจากผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียวเทานั้น   เพื่อปองกัน 
ไมใหเกิดความสับสนในคําสั่งและจะชวยใหสามารถขจัดสาเหตุแหงการเกิดขอขัดแยง  ทั้งในเรื่อง
ของคนและงาน 
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(3) หลักของการมีจุดมุงหมายรวมกัน  (unity of direction)  ตามหลักขอนี้  
กิจกรรมของกลุมที่มีเปาหมายเดียวกันควรจะตองดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน  เปนไปในทํานอง
เดียวกันที่สอดคลองกันและเปนไปตามแผนงานเพียงอันเดียวรวมกัน  Fayol   เชื่อวาการที่จะให 
เปนไปตามหลักดังกลาวนี้ยอมขึ้นอยูกับโครงสรางองคการเปนสาํคัญ 

(4) หลักของการธํารงไวซ่ึงสายงาน  (scalar chain) ซ่ึงหมายถึง สายการบังคับ
บัญชาจากระดับสูงมายังระดับต่ําสุด  ที่จะอํานวยใหการบังคับบัญชาเปนไปตามหลักของการมี 
ผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียวและชวยใหเกิดระเบียบในการสงทอดขาวสารขอมูลระหวางกัน  

(5) หลักของการแบงงานกันทํา (division of work or specialization)   
คือ การแบงแยกงานกันทําตามความถนัด  ใหเปนไปตามหลักของการใชประโยชนของแรงงานให
มีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักเศรษฐศาสตร 

(6) หลักเกี่ยวกับระเบียบวินัย (discipline) โดยถือวาระเบียบวินัยในการทาํงาน
นั้นเกิดจากการปฏิบัติตามขอตกลงในการทํางาน  โดยมุงที่จะกอใหเกิดการเคารพเชื่อฟงและทํางาน
ตามหนาที่ดวยความตั้งใจ 

(7) หลักของการถือประโยชนสวนบุคคลเปนรองจากประโยชนสวนรวม 
(subordination of individual to general interest)  หลักขอนี้ระบุวา สวนรวมยอมสําคัญกวาสวนยอย
ตางๆ  และมีเปาหมายของสวนรวมของกลุมจะตองมีความสําคัญเหนือกวาเปาหมายของสวนบุคคล
หรือของสวนยอยตางๆ  เพื่อที่จะใหสําเร็จผลตามเปาหมายของกลุม (องคการ) 

(8) หลักของการใหผลประโยชนตอบแทน  (remuneration)  การใหและ
วิธีการจายผลประโยชนตอบแทนควรที่จะยุติธรรมและใหความพอใจมากที่สุดทั้งฝายลูกจางและ 
นายจาง 

(9) หลักของการรวมอํานาจไวสวนกลาง (centralization) หมายถึง การบริหาร
ควรจะมีการรวมอํานาจไวที่จุดศูนยกลาง เพื่อใหสามารถควบคุมสวนตางๆ  ขององคการไวไดเสมอ
และการกระจายอํานาจอาจเลือกทําเปนกรณีไป 

(10) หลักของความมีระเบียบเรียบรอย (order)  หลักนี้คือ หลักมูลฐานที่ใช 
ในการจัดส่ิงของและคนในองคการ  ผูบริหารตองกําหนดลักษณะและขอบเขตของงานใหถูกตอง  
แจงชัด  พรอมกับระบุใหเห็นวาสัมพันธตองานอื่นอยางไร  ซ่ึงความสัมพันธเหลานี้จะเปนผัง 
การจัดองคการ (organization chart)  เพื่อเปนแนวทางสําหรับการเตรียมคนใหทํางานรวมกันอยางมี
ระเบียบ 



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

 18 

(11) หลักของความเสมอภาค (equity)  ผูบริหารตองยึดถือความเอื้ออารีและ
ความยุติธรรมเปนหลักปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชา  เพื่อใหไดมาซึ่งความจงรักภักดีและการอุทิศตน
เพื่องาน 

(12) หลักของความมีเสถียรภาพของการวาจางทํางาน (stability of tenure)   
ผูบริหารตองคํานึงถึงการใชระยะเวลาหนึ่งที่ทั้งผูบริหารและคนงานตางตองใช   เพื่อเรียนรูงาน 
จนสามารถทํางานไดดี   แตถาหากตองออกจากงานกอนครบระยะเวลาเรียนงาน  ยอมเปน 
การสิ้นเปลืองโดยเปลาประโยชนและเปนผลของการบริหารงานที่ไมมีประสิทธิภาพ 

(13) หลักของความคิดริเริ่ม  (initiative)   ผูบริหารควรเปดโอกาสใหผูใต 
บังคับบัญชาไดใชความคิดริเร่ิมของตนบาง  จะทําใหองคการเขมแข็งขึ้น 

(14) หลักของความสามัคคี (esprit de corps)  ซ่ึงหมายถึง “สามัคคีคือพลัง”  
หลักขอนี้เนนถึงความจําเปนที่คนตองทํางานเปนกลุมที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  (team work)  และ 
ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการติดตอส่ือสาร (communication)  เปนสําคัญ 
  นพพงษ  บุญจิตราดุลย (2534 : 8-9)  ไดอางถึงวิธีการหรือกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่ไดรับการยกยองมากที่สุดไดแก  วิธีของ ลูเธอร กูลิค (Luther Gulick)  ซ่ึงกลาวถึงกระบวนการ
การบริหารไว  7 ประการ  เรียกดวยอักษรยอตัวตนของคําวา POSDCORB  คือ  

1) Planning หมายถึง  การวางแผนหรือวางโครงการ  จัดลําดับงานและวางแนว 
วิธีปฏิบตัิ  

2) Organizing  หมายถึง  การจัดองคการ การจัดรูปโครงสรางโดยกําหนดอํานาจ
หนาที่   

3) Staffing  หมายถึง  การบริหารงานบุคคลของหนวยงาน   
4) Directing  หมายถึง  การวินิจฉัยส่ังการ  รวมทั้งการติดตามและใหมีการปฏิบัติ

ตามคําสั่ง   
5) Coordinating  หมายถึง  การประสานงานภายในองคกร  ทั้งนี้เพื่อใหงานเกิด

ประสิทธิภาพ   
6) Reporting  หมายถึง  การเสนอรายงานใหทราบความกาวหนาของงาน  
7) Budgeting  หมายถึง  การจัดทํางบประมาณการเงิน  การวางแผนหรือโครงการ

ใชจายเงิน  
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2.5  ทฤษฎีการมีสวนรวม 
 
   นิรันดร  จงวุฒิเวศย  (2527 : 183)  กลาววา  “การมีสวนรวมของประชาชน  หมายถึง  
การเกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณของบุคคลหนึ่งในสถานการณกลุม  ซ่ึงผลของการเกี่ยวของ
ดังกลาวเปนเหตุเราใหกระทําบรรลุจุดมุงหมายของกลุมนั้น  กับทั้งใหเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบ
กับกลุมดังกลาวดวย” 
  อศิน   รพีพัฒน (2527 : 320)  ใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน  หมายถึง 
การใหประชาชนเปนผูคิดคนปญหา เปนผูทําทุกอยางไมใชวาเรากําหนดไปแลววา ใหประชาชน 
เขามามีสวนรวมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ทุกอยางตองเปนเรื่องของประชาชนที่คิดขึ้นมา  
  ไพบูลย  สุทธสุกา (2536 : 23)  กลาววา  การใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา  
โดยทั่วไปหมายความวาการทําใหประชาชนมีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจในการดําเนินการและ
ในผลประโยชนของการพัฒนานั้นๆ 
 เจิมศักดิ์  ปนทอง (2527 : 272 -273)  ไดแยกขั้นตอนการมีสวนรวมไวเปน  4 ขั้นตอน  
คือ 

1) การมีสวนรวมในการคนหาปญหา  และสาเหตุของปญหาของชาวชนบท 
2) การมีสวนรวมในการวางแผนดาํเนนิกิจกรรม 
3) การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 
4) การมีสวนรวมในการติดตามและประเมนิผลงาน 

  ปธาน  สุวรรณมงคล  (2527 : 83)  กลาวถึงชุมชนควรมีขอบเขตของการมีสวนรวม  คือ 
1) การมีสวนรวมของชุมชนในการตัดสินใจ 
2) การมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนนิงาน 
3) การมีสวนรวมของชุมชนในผลประโยชน 
4) การมีสวนรวมของชุมชนในการประเมินผล 

   ฉอาน  วุฒิกรรมรักษา (2526 : 16) ไดจําแนกการเขามามีสวนรวมไวเปน 5 ขั้นตอน คือ 
1) ขั้นตอนกําหนดความตองการ 
2) ขั้นวางแผนดําเนินการ 
3) ขั้นตัดสินใจ 
4) ขั้นดําเนนิการ 
5) ขั้นติดตามผลงาน 
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   ไพรัตน  เตชะรินทร (2527 : 6-7)  กลาวถึง การมีสวนรวมวาเปนกระบวนการที่รัฐบาล    
สงเสริม  ชักนํา  สนับสนุนและสรางโอกาส  ใหประชาชนในชุมชนทั้งในรูปสวนบุคคล  กลุมคน  
ชมรม  สมาคม  มูลนิธิและองคการอาสาสมัครรูปตางๆ  ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ  
เพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดเอาไว  โดยมีสวนรวมในลักษณะดังนี้ 

1) รวมทําการศึกษาคนควาปญหาและสาเหตขุองปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน   
2) รวมคิดหาและสรางรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแกไขและลดปญหาของ 

ชุมชน   
3) รวมวางนโยบายหรือแผนงาน  เพื่อแกปญหาและสนองตอบความตองการของ 

ชุมชน 
4) รวมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและเกิด 

ประสิทธิผล 
5) รวมลงทุนในกิจกรรมของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและหนวยงาน 
6) รวมปฏิบัติตามนโยบายแผนงานโครงการและกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมาย 

ที่วางไว 
7) รวมควบคุม  ติดตามประเมินผล  และรวมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ได

ทําไว   
  กรรณิกา  ชมดี (2524 : 13)  ไดสรุปแบบของการมีสวนรวมออกเปน 10 แบบ คือ 

1) การมีสวนรวมประชุม 
2) การมีสวนรวมออกเงิน 
3) การมีสวนรวมเปนกรรมการ 
4) การมีสวนรวมเปนผูนํา 
5) การมีสวนรวมสัมภาษณ 
6) การมีสวนรวมเปนผูชักชวน 
7) การมีสวนรวมเปนผูบริโภค 
8) การมีสวนรวมเปนผูริเร่ิมหรือผูเร่ิม 
9) การมีสวนรวมเปนผูใชแรงงาน 

10) การมีสวนรวมออกวัสดุอุปกรณ 
 จากความหมายของการมีสวนรวมและลักษณะของการมีสวนรวมของประชาชนดังกลาว
มาขางตน  สามารถสรุปไดวาการมีสวนรวมของประชาชน  หมายถึง การที่กลุมคนเขามามีสวนรวม
รับผิดชอบและตัดสินใจในขั้นตอนตางๆ  ของการดําเนินกิจกรรมโดยสมัครใจ  เพื่อใหบรรลุ 
จุดมุงหมายของกลุม 
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2.6  แนวคิดการพึ่งพาตนเอง 
 
  ตามหลักพระพุทธศาสนาไดกลาวไววา  อัตตาหิ  อัตโนนาโถ  ตนแลเปนที่พึ่งแหงตน  
เปนคําสอนใหเราไดพึ่งพาตนเองกอนที่จะไปพึ่งพาผู อ่ืนนั้น   ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  (สํานักงานกองทุนเพื่อ
สังคม : 2543)   เร่ือง  แผนชุมชนพ่ึงตนเองของชุมชนไมเรียง  ตําบลไมเรียง  อําเภอฉวาง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ในการจัดทําแผนชุมชนที่มีเปาหมายชัดเจนวาเปนไป  จึงไดแนวคิดในเรื่อง   
การพึ่งตัวเอง  เปนวิถีทางเดียวเทานั้นที่จะทําใหตัวเราและชมุชนอยูรอดไดอยางยั่งยืน  ใน  3  ดาน
หลักๆ  คือ 

1) ดานแนวคิดและวิธีคิด โดยการพัฒนาอาชีพหลัก สรางอาชีพรองและหาอาชีพ
เสริม 

2) ดานกระบวนการ  โดยการสรางการมีสวนรวมและสรางเครือขาย 
3) ดานการจัดการ  โดยการเริ่มตนจากสิ่งที่ทําไดเองและทําใหชาวบานจัดการ 

ไดงายซ่ึงแนวคิดนี้สามารถนํามาใชไดกับกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต  ทั้งนี้ไดมีผูใหแนวคิด 
คําจํากัดความเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองไวดังนี้ 
  กาญจนา   แกวเทพ และกนกศักดิ์   แกวเทพ  (2530 : 34)   กลาวถึง  การพึ่งตนเองของ
องคกร   ชุมชนควรจะมีการจัดระบบที่เอื้ออํานวยเพื่อใหสมาชิกสามารถดําเนินการตอบสนอง 
ความตองการของตนเอง (self - fulfillment)  ดวยวิธีการชวยเหลือตนเอง  ดวยการรวมมือ 
กับคนอื่นที่อยูในสถานการณเดียวกัน   การพึ่งตนเองที่แทจริงหมายรวมถึง การมีอิสระของกลุมชน
ในการตั้งเปาหมาย และมีอิสระในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย  โดยใชความพยายามและกําลัง
ของตนเอง  สวนการดําเนินงานของกลุมหรือองคกรชุมชนหมายถึง  กลุมควรมีความเปนอิสระ  
สามารถตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมดวยตัวของกลุมเอง  เพื่อผลประโยชนของสมาชิกหรือ 
ใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว   กลาวคือ  องคกรชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองได  ตองมีกิจกรรม 
ที่ตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาที่สมาชิกกําลังประสพผลสําเร็จในที่สุดหรือพึ่งตนเอง
ไดในที่สุด 
   สัญญา   สัญญาวิวัฒน (2543 : 69-72)  ไดใหความหมายการพึ่งตนเอง (self-reliance)  
หมายถึง  ความสามารถในการดํารงตนอยูไดอยางอิสระมั่นคง  สมบูรณ  การพึ่งตนเองได  มีได 
ทั้งระดับปจเจกชนและชุมชน  คําวา  “ปจเจกชนพึ่งตนเอง”  หมายถึง  การที่บุคคลสามารถดํารงอยู
ไดอยางอิสระ เชน  สามารถแยกตัวออกมาตางหากจากพอแม  มีความมั่นคงในชีวิต  ตัดสินใจเรื่อง
สําคัญๆ ได  หรือสามารถขอคําแนะนําของผูอ่ืนมาประกอบการตัดสินใจของตน 
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 แนวคิดการพึง่ตนเองของชุมชนชนบท  5 ดานคือ 
1) การพึ่งตนเองไดทางเทคโนโลยี  (technological self – reliance)   หมายถึง   

การมีปริมาณและคุณภาพของเทคโนโลยีทางวัตถุ  เชน  เครื่องมือ  เครื่องจักรกล และเทคโนโลยี
ทางสังคม  เชน  การวางโครงการ  การจัดการ  มนุษยสัมพันธ  เปนการรูจักใชอยางมีประสิทธิภาพ  
การบํารุงรักษาใหคงสภาพดีอยูเสมอ  เพื่อใชงานเทคโนโลยีซ่ึงหมายรวมถึงของสมัยใหมและของ
ดั้งเดิมของทองถ่ินที่เรียกวา “ภูมิปญญาชาวบาน”  (folk – wisdom)  ดวย 

2) การพึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ (economic self–reliance) หมายถึง ความสามารถ
ในการดํารงชีวิตทางเศรษฐกิจที่มีความมั่นคงสมบูรณพูนสุขพอสมควรและใหเกิดความสมดุล
ระหวางอุปสงคและอุปทาน  จุดสมดุลอยูสูงพอสมควรถึงขั้นสมบูรณพูนสุขดังกลาว 

3) การพึ่งตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติ  (natural resource self–reliance)  ซ่ึง
หมายถึงสิ่งใดๆ  ที่มีอยูโดยธรรมชาติในชุมชนหรือสามารถหามาไดจากธรรมชาติ  มีความสามารถ
ในการใชประโยชน  และรักษาธรรมชาติใหดํารงอยู  ไมใหเสื่อมสลายไป 

4) การพึ่งตนเองไดทางจิตใจ (phychological self–reliance) หมายถึง การที่สภาพ
จิตใจที่กลาแข็งพรอมที่จะตอสูกับปญหาอุปสรรคในการหาเลี้ยงชีพ   การพัฒนาชีวิตใหเจริญ 
กาวหนายิ่งขึ้นในการปกครองตนเอง  ในการปองกันกิเลสตัณหา  ไมใหโลภ  โกรธ  หลง  หรือ
อยากได  อยากมี  จนเกินความสามารถของตนเอง 

5) การพึ่งตนเองไดทางสังคม (social  self–reliance)  หมายถึง สภาวการณที่กลุม
คนกลุมหนึ่งมีความเปนปกแผนเหนียวแนน  มีผูนําที่มีประสิทธิภาพ  สามารถนํากลุมคนเหลานี้
ปฏิบัติหนาที่ หรืออาจขอความชวยเหลือจากภายนอกได  เปนกลุมที่มีความรูความสามารถ 
ระดับหนึ่ง  ติดตอสัมพันธกันดวยดีสม่ําเสมอ 
  เสรี  พงศพิศ และคณะ (2536 : 145-147)  ไดสรุปเรื่องภูมิปญญา หรือภูมิปญญาชาวบาน  
หรือภูมิปญญาทองถ่ิน (local wisdom) หมายถึง พื้นฐานของความรูของชาวบาน ที่เรียนรูและ 
มีประสบการณทั้งทางตรงและทางออม หรือความรูที่สะสมสืบตอกันมา  นํามาใชแกปญหา  เปน
สติปญญา  เปนองคความรูของชาวบาน   
   กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  สํานักงานสภา
สถาบันราชภัฎ  (2545 : 31-34)  กลาวถึงการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง  เปนแนวคิดเชิงสัมพันธและ 
เกี่ยวของทั้งดานการเมือง  สังคม  วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ  โดยพิจารณาจากมิติตางๆ  ทั้งดาน 
วุฒิภาวะ   การสรางสรรค   ดานการปลดปลอยสังคม   ดานความเปนไทยและประชาธิปไตย   
ดานการรื้อฟน  เชิดชู  พัฒนาคุณคา  ศักดิ์ศรี  จิตสํานึกตอสังคมและจริยธรรมของมนุษย  อีกทั้ง
ดานความสัมพันธที่เหมาะสมระหวางมนุษยกับธรรมชาติ  และดานอุดมการณ    
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   นิธิ   เอียวศรีวงศ  (2531 : 27-38)  กลาววา  การพึ่งตนเองจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมี 
การผลิตแบบพอมีพอกิน  ไมพึ่งพาเทคโนโลยี  ไมปลูกพืชเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียว  แตมุง 
ทําการเพาะปลูกเพื่อใหไดอาหารและปจจัยที่สําคัญในการดํารงชีพ  สวนที่เหลือจากการบริโภค 
จึงจะนําไปขาย  ซ่ึงการกลับไปสูการผลิตเพื่อพึ่งตนเองนั้น  ตองทําควบคูไปกับการศึกษาที่มุงเนน
การถายทอดความรู  และอุดมการณ  อันเหมาะสมแกวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเอง  รวมทั้งการเรียนรู 
ศักยภาพชุมชนของตนเอง  เพื่อที่จะสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากระบบเศรษฐกิจ
สมัยใหมได 
  

2.7  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 
   จากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เร่ือง  เศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงได 
พระราชทานในโอกาสตางๆ  ทรงชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด  
นานกวา 25 ป  ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ  และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทาง 
การแกไขเพื่อใหรอดพน  และสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน  ภายใตกระแสโลกาภิวัตน
และความเปลี่ยนแปลงตางๆ  
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ  ตั้งแตระดับครอบครัว  ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนาและ
บริหารประเทศใหดําเนินไปใน  “ทางสายกลาง”  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันโลก
ยุคโลกาภิวัตน 
  “ความพอเพียง” หมายถึง ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตอง
มีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร  ไมใหมีผลกระทบใดๆ  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
ทั้งจากภายนอกและภายใน  ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบและความระมัดระวัง 
อยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ  มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน  ขณะเดียวกัน
จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ  โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ  นักทฤษฎี  และ 
นักธุรกิจในทุกระดับ  ใหมีสํานึกในคุณธรรม  ความซื่อสัตย  สุจริต  และใหมีความรอบรู 
ที่เหมาะสม  ดําเนินชีวิตดวยความอดทน  ความเพียร  มีสติ  ปญญา และความรอบคอบ  เพื่อใหเกิด
ความสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งดานวัตถุ  ดานสังคม   
ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 
  ประเวศ  วะสี  (2542 : 4-6)  กลาวถึง  “เศรษฐกิจพอเพียง”  หมายถึง  พอเพียงอยางนอย  
7  ประการ ไดแก   
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1) พอเพียงสําหรบัทุกคน  ทุกครอบครัว  ไมใชเศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน 
2) จิตใจพอเพียง  ทําใหรักและเอื้ออาทรคนอื่นได   
3) ส่ิงแวดลอมพอเพียง  การอนุรักษและเพิ่มพูนสิ่งแวดลอม   
4) ชุมชนเขมแข็งพอเพียงการรวมตัวกันเปนชุมชนที่เขมแข็งจะสามารถแกปญหาได 
5) ปญญาพอเพียง  มีการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติและปรับตัวไดอยางตอเนื่อง 
6) พื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง     
7) ความมั่นคงพอเพียง 

  เมื่อทุกอยางพอเพียงทําใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน เกิดความเชื่อมโยงทุกเรื่อง 
เขาดวยกันได  จึงถือไดวาเปนเศรษฐกิจพอเพียง  และเศรษฐกิจทางสายกลาง   
  วอลเดน  เบลโล,  เชียร  คันนิงแฮม  และ ลี  เค็งปอห.  (2542 : 10-201)    ไดกลาวถึง 
นักวิเคราะหที่สํารวจวิกฤตเศรษฐกิจของไทยยอนไปถึงชวงป พ.ศ. 2493–2502  เมื่อประเทศไทย 
ไดเนนการพัฒนาประเทศที่นําไปสูการเปนประเทศอุตสาหกรรม  ซ่ึงการใชจายเงินในการสราง 
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยการใชจายเงินจํานวนมหาศาล  เปนโครงการที่เอื้อประโยชน 
ใหกับอุตสาหกรรมในเมือง  การเนนความสําคัญของตลาด  บทบาทการเปนผูนําของภาคเอกชน  
และบทบาทที่สําคัญยิ่งของการลงทุนจากตางชาติ  ระยะนั้นจึงมีการไหลเขามาของเงินทุนตางชาติ
จํานวนมหาศาล  ในขณะเดียวกันก็ยังเปนผลทําใหเกิดรายไดที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม
คนรวยและคนชั้นกลาง  การไดเปรียบทางการตลาด ทางดานการผลิตอื่นๆ  การจัดตั้งโรงงานและ
การไดรับความคุมครองจากกําแพงภาษีที่มีอัตราสูงมาก  ใหประโยชนแกนักลงทุนชาวตางประเทศ  
   ในชวง ป พ.ศ. 2533–2542  การปลอยเสรีทางการเงินและการยกเลิกระเบียบขอบังคับ 
ที่สําคัญทั้งหมดของระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา  กอใหเกิดกรอบการทํางานของเศรษฐกิจมหภาค
ที่เอื้อประโยชนใหกับเงินทุนจากตางประเทศ  ซ่ึงเงินทุนสวนใหญไมไดลงไปสูภาคการผลิต 
ของระบบเศรษฐกิจ  แตกลับถูกนําไปลงในภาคที่สามารถทํากําไรสูงและไดคืนเร็วเปนการสราง
เศรษฐกิจแบบสินเชื่อ  จนเปนผลใหกรุงเทพฯ เปนตลาด “ลูกหนี้”  แทนที่จะเปนตลาด “เจาหนี้”  
ดังนั้นจึงทําใหเกิดความลมสลายในที่สุด 
  กลาวไดวาภาคการผลิตที่ตกอยูภายใตอิทธิพลของวิกฤตการณ  ตลอดจนการลมสลาย 
ทางการเงิน   และความขัดแยงระหวางสถานะของประเทศไทย  ที่ไดชื่อวาเปนมหาอํานาจทาง
การเกษตรกับมาตรฐานความเปนอยูของเกษตรกรจํานวนมากที่อยูในระดับต่ํา  ความยากจน
ก ร ะ จ า ย 
ไปทั่ว  สะทอนใหเห็นถึงขอเท็จจริงตามงานวิจัยบางชิ้นที่ประเมินไดวามากกวารอยละ 40  
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ของประชากรในชนบท ความยากจนเปนสิ่งที่เนนใหเห็นวาโอกาสในการเขาถึงรายไดที่เกิดจาก
การเติบโตทางการเกษตรนั้นยังคงไมมีความเสมอภาคและยังคงดําเนินตอไป  

2.8  แนวคิดทุนทางสังคม 
 
  ทุนทางสังคม (social capital) เปนศัพทใหมที่เกิดขึ้นไมนาน เรียกไดวา  ทุนทางสังคม
เปนคุณคา (value)   ดั้งเดิมคูกับสังคมไทย  แมจะมองไมเห็น  แตเปนคุณคาที่ทําใหชุมชนและสังคม
เขมแข็ง   
  เอนก  นาคะบุตร (2545 :15-19)  ไดอธิบายความหมายของ “ทุนทางสังคม”  โดยสรุปวา
ทุนทางสังคมเปนนามธรรม  และหมายถึงความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน  ความสามัคคี  รวมพลัง  
มีหนวยที่จะจัดระบบตางๆ  ในชุมชน  มีศิลปวัฒนธรรม  มีจุดรวมใจ  มีศีลธรรม  มีความสมัคร
สมานรักใครกลมเกลียวกัน  ซ่ึงทุนทางสังคมนี้จะเปนพื้นฐานใหทองถ่ิน  และชุมชนมีการพัฒนา
เขมแข็งที่จริงจังและยั่งยืน  นอกจากนี้ทุนทางสังคมตางจากทุนเศรษฐกิจ  ซ่ึงเปนรูปธรรม   
เปนตัวเงิน  วัตถุ  แตทุนทางสังคมเปนนามธรรม  เปนจิตใจ  เปนจิตวิญญาณ   เปนความรู 
ความสามารถ   เปนพลังทางสังคม   ซ่ึงทุนทางสังคมเปนทั้งพลังขับเคล่ือนเพื่อใหกาวไปขางหนา
และเปนฐานยึดโยงในยามที่ชุมชนและสังคมอาจจะออนไหว   ฉะนั้นจึงเปนปจจัยสําคัญและ 
มีคุณคามากตอกลุมคน  ตอองคกร  ตอชุมชน  ประชาคมและสังคม 
  นิธิ  เอียวศรีวงศ  (2542 : 21)  ไดกลาวถึงประเด็น ทุนทางสังคม ไววา  ทุนทางสังคม   
ที่จะเปนประโยชนตอคนไทยจริง  ตองมาจากสมมติฐานที่วาสังคมของเราไมไดวางเปลา  แตที่จริง
แลวมีทุนทางสังคมอยูมาก  เพียงแตทุนทางสังคมเหลานั้นไมมีโอกาสไดรับการพัฒนาเพื่อ 
ปรับเปลี่ยนใหกาวหนา  ตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเทานั้น  การลงทุนทางสังคมจึงตองเริ่มตน
จากการมองหาทุนทางสังคม  ที่มีอยูแลวในสังคมไทยแลวหาทางพัฒนาทุนนั้นใหเขมแข็งขึ้น   
  สรุปไดวาแนวคิดทุนทางสังคม  ไมเพียงการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเทานั้น  
แตเปนการสรางกระบวนการเรียนรูใหกับชุมชนอยางตอเนื่อง  ใหชุมชนไดเรียนรูรวมกัน 
มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง  มีความสามารถในการจัดการกิจกรรมของชุมชนได  และ 
คนในชุมชนมีคุณธรรม  จริยธรรม   มีสายใยของความเอื้ออาทร   ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน   
เกิดภราดรภาพ  สมรรถภาพ  เสมอภาค  และสันติภาพในชุมชน  โดยชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได 
 

2.9  แนวคิดทฤษฎีใหม  ชุมชนเขมแข็ง  การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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  ชาติชาย  ณ เชียงใหม (2542 : 7-12)  กลาวโดยสรุปวาทฤษฎีใหมเปนหนึ่งในบรรดา 
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  เปนงานที่ดําเนินไปไดโดยงาย  ไมยุงยาก
ซับซอนและสอดคลองกับสภาพความเปนอยูและระบบนิเวศนโดยสวนรวมของธรรมชาติ 
  ทฤษฎีใหม   เปนการพัฒนาการยังชีพดานเศรษฐกิจ   ดานเทคนิค   ที่มุ งให เ กิด 
การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและพฤติกรรมในทุกดานของเกษตรกร  แนวคิดการพัฒนากระแสหลัก 
ที่ เปนฐานการพัฒนาคือการกอใหเกิดภาวะทันสมัย  (modernization)   นั่นคือการหลุดพน 
จากการขาดแคลนทางวัตถุเปนไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน  (sustainable development)   
  ทฤษฎีใหมเปนยุทธศาสตรของการพัฒนา  โดยใชแนวความคิดที่เนนทางวิทยาศาสตร
โดยการคิดอยางเปนระบบ   ชี้ใหเห็นปจจัยที่ เรงใหเกิดการปรับเปลี่ยนชีวิตที่ดีขึ้น   นั่นคือ 
การรวมมือกันในรูปของสหกรณ  และความรวมมือ  ความรัก  ความสามัคคีกันในหมูของคน 
ในชุมชนและการใหความชวยเหลือของสวนราชการ   การปรับบทบาทและความรับผิดชอบทาง
สังคมของภาคธุรกิจ  การถายทอดความรูของสถาบันการศึกษา  ตลอดจนความรวมมือกับแหลง 
ลงทุนภายนอก  การปรับปฏิรูป  ทัศนะ และพฤติกรรมภาคราชการ 
  จากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในปจจุบันที่มีผลกระทบตอประชาชนคนในชนบท  เพราะ
มีแรงงานที่กลับสูชนบทเพิ่มขึ้น  ซ่ึงภาคเกษตรกรรมไมสามารถรับแรงงานที่กลับสูชนบทได  
เพราะที่ดินมีอยูจํากัดมีการใชเครื่องจักรกลมากข้ึน  สมาชิกครัวเรือนในชนบทมีรายไดลดลง  
ในขณะเดียวกันคาใชจายในการดํารงชีพสินคาอุปโภคบริโภคราคาสูงขึ้น  เพราะตนทุนเพิ่มมากขึ้น 
  กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายเรงดวนเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ําในระดับภูมิภาค
และทองถ่ิน  โดยจะสนับสนุนและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่งเปนการชวยเหลือ 
ประชาชนในภูมิภาคและทองถ่ินใหมีรายไดเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับแรงงานที่กลับคืนถ่ินเดิมใหมีงานทํา  
ดวยการประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน ในการใหความชวยเหลือธุรกิจ
ชุมชนในระดับตําบล หมูบาน เพื่อรองรับผลิตผลทางการเกษตรในชนบท สินคาพื้นเมืองผลิตภัณฑ
ตางๆ   เขาสูตลาดในเมืองและกระจายสินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปนลงสูตําบล   หมูบาน 
ชนบทที่เปนธรรม  ดังนั้น  จึงตั้ง  “ศูนยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน”  เพื่อทําหนาที่ในการประสาน 
ความรวมมือระหวางจังหวัด  ภาคธุรกิจ  กลุมชาวบานใหมาทําธุรกิจรวมกัน  หลักการสําคัญ 
ในการดําเนินงานจะยึดตามแนวทางการพัฒนาตามทฤษฎีใหม  ซ่ึงมีหลักสําคัญ  3 ขั้นตอน  คือ 
   ขั้นที่ 1  พอเพียงในระดับครอบครัว : ใหเกษตรกรมีความพอเพียง  โดยเลี้ยงตัวเองได 
ในระดับชีวิตที่ประหยัดกอน  ผลิตเพื่อใชบริโภคในครัวเรือน  ทั้งนี้ตองมีความสามัคคีในทองถ่ิน       
     ขั้นที่ 2  พอเพียงในระดับชุมชน : ใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุมหรือสหกรณ 
รวมแรงในการผลิต  การตลาด  ความเปนอยู  สวัสดิการ  การศึกษา  สังคม และศาสนา 
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  ขั้นที่ 3  พอเพียงในระดับประเทศ : ติดตอรวมมือกับองคกรธุรกิจ เชน แหลงเงิน 
(ธนาคาร)  และแหลงพลังงาน (บริษัทน้ํามัน)  เปนตน  ในการทําธุรกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ทั้งนี้ทั้งฝายเกษตรกรและฝายธนาคารกับบริษัทจะไดรับประโยชน (ปกิณกะ. 2541: 36-40)  
    กระทรวงมหาดไทยจึงไดจัดทํา  “โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน”  ขึ้น และไดกําหนด
ยุทธศาสตรเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง  เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาเศรษฐกิจตกต่ําดวย   
การนําความคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและกระบวนการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง เปนแนวทาง 
ในการดําเนินงานโดยใชชุมชนเปนหลัก   เพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็ง  เกิดกระบวนการเรียนรู
สามารถพึ่งพาตนเองได  ดวยการนําความคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและกระบวนการพัฒนา
แบบพึ่งตนเองใหกลุมชาวบานหรือองคกรชุมชนรวมกันผลิต  รวมกันขายกับภาคธุรกิจโดยตรง   
มีภาคราชการเปนผูประสานงาน  สนับสนุนและชวยเหลือกลุมชาวบานในเรื่องที่เปนปญหา 
อยูบนพื้นฐานของผลประโยชนรวมกันอยางแทจริง   โดยมีแนวความคิดหลัก  2  แนวคิด  คือ  
แนวคิดทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  และแนวคิดที่ได 
จากการระดมความคิดจากการสัมมนาทางวิชาการ  (กรมการพัฒนาชุมชน. 2541 : 1-11)  
   สัญญา  สัญญาวิวัฒน (2543 : 80-87)   กลาวโดยสรุปถึงการพัฒนาชุมชนเขมแข็ง 
อยางยั่งยืน  มีลักษณะดังนี้ 

1) สมาชิกชุมชนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนและชุมชนที่จะแกไขปญหามี
การพัฒนาชีวิตความเปนอยูของตนเอง 

2) สมาชิกชุมชนมีจิตสํานึกการพึ่งตนเอง  เอื้ออาทร  รักและหวงใยซึ่งกันและกัน
พรอมที่จะรวมมือกันจัดการกับปญหาของตนและชุมชน 

3) สมาชิกชุมชนเลือกกําหนดผูนําชุมชนเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงและผูแทน 
ชุมชนที่หลากหลายดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

4) มีกระบวนการชุมชนที่มีความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง  จนเปนวิถีของชุมชน 
ซ่ึงขับเคลื่อนโดยผูนําองคกรชุมชนในลักษณะเปดกวาง  โปรงใสและมีการแสดงความรับผิดชอบ 
ที่สามารถตรวจสอบได 

5) สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการประเมินสถานการณของชุมชน  กําหนด 
วิสัยทัศนรวมคิด  รวมตัดสินใจ  ดําเนินงานติดตามประเมินผลการแกปญหา  และการพัฒนาของ 
ชุมชนผานกระบวนการของชุมชน 

6) สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูผานการเขารวมในกระบวนการของชุมชน 
7) มีแผนของชุมชนที่ประกอบดวย  การพัฒนาทุกๆ  ดานของชุมชน   ที่มุง 

การพึ่งตนเองเอื้อประโยชนตอสมาชิกชุมชนทุกๆ  คน และหวังผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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8) การพึ่งความชวยเหลือจากภายนอก  เปนการพึ่งดวยเหตุผลเพียงเพื่อใหชุมชน
สามารถพึ่งตนเองไดในที่สุด ไมใชการพึ่งพาตลอดไป 

9) มีเครือขายความรวมมือกับภาคีการพัฒนา  อาจเปนหมูบาน / ชุมชนอื่นๆ  
ทองถ่ิน  ภาคราชการ องคกรเอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการและอื่นๆ ดวยความสัมพันธที่เทาเทียมกัน 
    วิทยากร  เชียงกูล (2546)  ไดเขียนบทความลงในหนังสือมติชนฉบับประจําวันที่ 13 
มกราคม 2546   กลาวถึงการที่จะทําใหชุมชนเขมแข็งได  ตองพัฒนาความรู  จิตสํานึก และ 
การเปนเจาของปจจัยการผลิต  ซ่ึงประกอบไปดวย 

1) สมาชิกชุมชนตองมีความรูที่ใชงานได  และมีจิตสํานึกเพือ่สังคมสวนรวม 
2) ชุมชนและคนในชุมชนควรมีปจจัยการผลิตของตนเองเพื่อลดตนทุน  
3) ชุมชนมีทรัพยากร  โครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณสุข   
4) ชุมชนมีการกระจายทรัพยสิน รายได การศึกษาและฐานะทางสังคม 
5) ชุมชนมีผูนําที่ดี 

  ธีระพงษ  แกวหาวงษ  (2543)  ไดกลาวถึงกรอบวิสัยทัศน  ทิศทางและยุทธศาสตรชุมชน
เขมแข็งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ฉบับที่ 9  ที่เกี่ยวของกับชุมชนเปน “สังคมที่เขมแข็ง
และมีดุลยภาพ”  ใน  3 ดาน คือ   

1) สังคมคุณภาพ  ที่ยึดหลักความสมดุล พอดี และพึ่งพาตนเองไดโดยการสราง 
คนดีคนเกง  มีความรับผิดชอบ  ถึงพรอมดวยคุณธรรม  จริยธรรม  มีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน  
พัฒนาเมืองและชนบทใหมีความนาอยู  มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่ดี  
มีระบบการเมืองการปกครองที่โปรงใส  มีกระบวนการยุติธรรมเปนที่พึ่งของประชาชน และมี
ความเปนธรรมในสังคม 

2) สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  โดยพัฒนาคนใหคิดเปน  ใหทําเปน  เรียนรู
ตลอดชีวิต  มีเหตุผลและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนมีการเสริมสรางฐานทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี   มีนวัตกรรมและความคิดริเร่ิมสรางสรรคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ  ควบคูไปกับการสืบสานประเพณี  วัฒนธรรม  ศาสนา และรักษาภูมิปญญาทองถ่ินได
อยางเหมาะสม 

3) สังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน  ที่มีการดํารงไวซ่ึงคุณธรรมและคุณคา
ของสังคมไทยที่พึ่งพาเกื้อกูลกัน  มีการดูแลกลุมผูดอยโอกาสและคนยากจน  รักษาไวซ่ึงสถาบัน
ครอบครัวเปนสถาบันหลักของสังคมและพัฒนาเครือขายชุมชนใหเขมแข็ง   เพื่อความอยูดีมีสุข 
ของคนไทย 
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   พระธรรมปฎก  (ป.อ.ปยุตโต) (2542 : 65)   อางถึงหนวยงานที่องคการสหประชาชาติ 
ตั้งขึ้นคือ คณะกรรมาธิการโลกฯ  (UN Commission on Environment and Development)  ไดเขียน
คําจํากัดความ  คําวา การพัฒนาที่ยั่งยืน (หนา 43) ไวดังนี้  
   “Sustainable development is development that needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs) – UN, Commission on 
Environment and Development”   แปลวา การพัฒนาที่ยั่งยืน คือการพัฒนาที่สนองตอบตอ 
ความตองการของคนในปจจุบัน  โดยไมทําใหประชาชนรุนตอไปในอนาคตตองประนีประนอม
ยอมลดความสามารถของเขา ในการที่จะสนองความตองการของเขาเอง   
  การแปลดังขางตนคําวา  ประนีประนอม  คือ  การพัฒนาคูกับสิ่งแวดลอม  ตองการให
เติบโตทางเศรษฐกิจอยูในสภาวะที่ ส่ิงแวดลอมรองรับได  นั่นคือการเจริญไปโดยไมทําลาย 
ส่ิงแวดลอมไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ เปนการประนีประนอมความตองการของเขา คือ ยอมลด
ความตองการของเขา    การพัฒนา (development)  ตามแนวทางทฤษฎีใหมจึงเปนการปรับเปลี่ยน
ขนานใหญ  เปนการเปลี่ยนจากระบบความสัมพันธทางสังคม  วิธีคิด  การแกปญหาแบบดั้งเดิม
ไปสูวิธีการใหมที่ดีกวาไดผลมากกวา  เปนการแสวงหาการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหชีวิตดีขึ้น  สมบูรณ 
ยิ่งขึ้น 
  สรุปไดวา  ทฤษฎีใหม เปนยุทธศาสตรของการพัฒนาและแนวคิดทฤษฎีใหม  ชุมชน 
เขมแข็ง  การพัฒนาที่ยั่งยืน  เปนแนวคิดการพัฒนาที่ไมยุงยากซับซอนเปนการรวมพลังภูมิปญญา
ทองถ่ิน โดยการพัฒนาควบคูกับความเจริญที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ 
 

2.10  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
  สมนึก   ปญญาสิงห   (2524 : 6)   ไดศึกษาปจจัย ท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต  พบวา 

1) คณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตที่ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่สูง   
มีผลการปฏิบัติงานดีกวาคณะกรรมการที่ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่ต่ํา 

2) คณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตที่ได รับการฝกอบรมสูง มีผล 
การปฏิบัติงานดีกวาคณะกรรมการที่ไดรับการฝกอบรมต่ํา 
  วิโรจน  ปวะโพตะโก  (2538 : 21)  ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอกลุมออมทรัพย 
เพื่อการผลิต  กรณีจังหวัดปราจีนบุรี  จากการทดสอบสมมติฐานพบวาระยะเวลาในการดําเนินงาน  
จํานวนสมาชิกกอตั้ง  จํานวนสมาชิกปจจุบัน  การดําเนินกิจกรรมของศูนยสาธิตการตลาด  จํานวน
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คร้ังที่กรรมการไดรับการเพิ่มพูนความรูมีความสัมพันธเชิงปฏิฐานกับระดับการพัฒนาของ 
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต  ในการนี้การมีระเบียบเปนลายลักษณอักษรและจํานวนเงินสะสม 
งวดแรกไมมีความสัมพันธกับระดับการพัฒนาของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
   เวช  หกพันนา (2541 : 64-68 )  ไดศึกษาเรื่องการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต  จังหวัดอุบลราชธานี  พบวา  ปจจัยดาน  จุดรวม 
ผลประโยชน  จุดรวมอุดมการณ  จุดรวมตัวบุคคล  การมีวินัยและความซื่อสัตย  การมีระเบียบ 
เปนลายลักษณอักษรและบังคับใช  รับขอมูลขาวสารการทํางานของคณะกรรมการฝายตางๆ  
และระยะเวลาการดําเนินงานของคณะกรรมการ  มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของกลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิต  สวนการไดรับการฝกอบรมในปที่ผานมา  การไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานภายนอกไมมีอิทธิพลตอการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
  เมตต  แสงจันทร (2544 : 67-68)  ไดศึกษาเรื่องความสําเร็จของกลุมออมทรัพยเพื่อ 
การผลิต  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  พบวาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินงาน
ของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต  ไดแก  รายไดของคณะกรรมการ  ปที่จัดตั้งกลุม  การไดรับ 
การสนับสนุนจากเจาหนาที่  การไดรับสนับสนุนจากผูนําชุมชน  และการไดรับขาวสารความรู 
เกี่ยวกับกลุมออมทรัพย 
  เสนห  บุญสุข (2543 : 79-80 ) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินงาน
ของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต : กรณีศึกษา  อําเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  พบวา  ปจจัย 
ที่มีผลตอความสําเร็จของกลุมออมทรัพย  ไดแก  จํานวนสมาชิก  ระยะเวลาในการจัดตั้งกลุม  
จํานวนยอดเงินสะสมรายเดือน  ระเบียบขอบังคับของกลุม  ตลอดจนการดําเนินกิจกรรมกลุมและ
ความศรัทธาของสมาชิกมีผลอยูในระดับปานกลาง 
  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของสรุปไดวาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงาน
ของกลุมออมทรัพยประกอบดวยหลายปจจัย  เชน  ดานคุณลักษณะผูนํากลุม  ดานการบริหาร 
จัดการดานสถานภาพทางสังคมของสมาชิก  ระยะเวลาในการดําเนินงาน  จํานวนสมาชิก   
กฎระเบียบขอบังคับ  ตลอดจนการดําเนินกิจกรรม   ดังนั้นงานวิจัยนี้ตองการศึกษาปจจัยที่สงผล 
ตอความสําเร็จของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต  บานขอนขวาง  ตําบลดงขี้เหล็ก  อําเภอเมือง  
จังหวัดปราจีนบุรี  ตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
 

 


