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บทที่  5 
ผลการศึกษา 

 
 

  การศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง 
ตําบลดงขี้เหล็ก  อําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  การจัดเก็บขอมูล
โดยใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม  และการสัมภาษณระดับลึก  จากกลุมผูใหขอมูลที่ผูวิจัย 
ไดคัดเลือกบุคคลแบบเจาะจงจึงสามารถใหขอมูลรายละเอียดไดมากที่สุด  โดยมีประธานกลุม   
ที่ปรึกษากลุม  คณะกรรมการบริหารกลุมและสมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง 
จํานวนทั้งหมด  38  คน ประกอบดวยกรอบแนวคิด 5 ปจจัย คือ คุณลักษณะผูนํา  การบริหารจัดการ  
การมีทรัพยากรในทองถ่ิน  ความสามัคคีและการมีสวนรวม  ซ่ึงจะนําเสนอตามลําดับดังนี้  
 ดานคณุลักษณะผูนํา    
   จากการสัมภาษณสอบถามกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยเลือกศึกษา ไดแก กลุมออมทรัพย 
เพื่อการผลิตบานขอนขวาง  ตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  พบวา  นายบุญศรี  
จันทรชัย   ประธานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง  ตําบลดงขี้เหล็ก  อําเภอเมือง  
จังหวัดปราจีนบุรี   ดํารงตําแหนงประธานมาตั้งแตการเริ่มกอตั้งกลุม  เมื่อป พ.ศ. 2524  เนื่องดวย
แตเดิมเกิดปญหาความยากจนของชาวบานในหมูบานขอนขวาง   จึงทําใหขาดแคลนทุนทรัพย 
ในการประกอบอาชีพ  เมื่อนายบุญศรี  จันทรชัย  ไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงผูใหญบานในปนั้น  
จึงเกิดแนวคิดที่จะแกไขปญหาดังกลาวใหหมดไป   เนื่องจากประสบการณเดิมเคยไดรับความรู 
ทางดานการดําเนินงานในการจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต  ทําใหเกิดแรงจูงใจในการจัดตั้ง
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง   ตําบลดงขี้เหล็ก  อําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี    
ปจจุบันยังดํารงตําแหนงกํานัน  มีสถานะเปนผูนําอยางเปนทางการ  เปนที่ยอมรับและเชื่อถือศรัทธา
จากสมาชิกของกลุม  ตางก็ช่ืนชมในความตั้งใจที่จะแกไขปญหาความยากจนใหหมดไป  อีกทั้ง
ความเสียสละที่นําพาชุมชนไปสูความเขมแข็งอยางยั่งยืน  ดังเชนคํากลาวของสมาชิกชื่อ  นางจําปา  
อินทะ  อายุ  53 ป  อยูบานเลขที่ 101 หมู 6  ตําบลดงขี้เหล็ก  อําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  จบชั้น
ประถมปที่  4  อาชีพรับจางไดพูดถึง  กํานันบุญศรี  จันทรชัย  ในฐานะประธานกลุมออมทรัพยวา  
“ที่ฉันสมัครเขามาเปนสมาชิกตั้งแตป 2527  ก็เพราะวาเชื่อมั่นในตัวประธานเนื่องจากเปนคนดี   
มีคุณธรรม  ชอบชวยเหลือผูอ่ืน  นาจะทําใหกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวางไปสู 
ความเจริญอยางแนนอน”  สมาชิกอีกทานหนึ่ง  ดต.ประสาร  กลอมกลอย  อายุ  55 ป  อยูบาน 
เลขที่ 2  หมู 10  ตําบลดงขี้เหล็ก  อําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  อาชีพ 
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รับราชการตํารวจ กลาววา “เปนสมาชิกของกลุมออมทรัพยมากกวา  10 ป  เพราะเชื่อในตัวประธาน
มีหลักในการทํางาน  บริหารงานดวยความจริงใจ  ซ่ือสัตย มีความโปรงใส  ในการทํางานที่มุงเนน
ใหกลุมดําเนินไปอยางมั่นคง  เชื่อวาสามารถนําพากลุมไปสูเปาหมายได” 
 นายสุจริต  ศรีจันทร  อายุ  58 ป  อยูบานเลขที่ 173  หมู 10  ตําบลดงขี้ เหล็ก   
อําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  จบชั้นประถมศึกษาปที่  4  มีตําแหนงภายในกลุมออมทรัพย 
เพื่อการผลิตโดยเปนที่ปรึกษากลุมมีอาชีพคาขาย กลาววา “ผมเปนสมาชิกมาตั้งแตเร่ิมกอตั้งกลุม 
จนถึงปจจุบันก็ยังเขารวมกิจกรรมมาโดยตลอด  มีสวนรวมในการประชุมทุกครั้ง   เห็นวา กํานัน
บุญศรี  จันทรชัย   เปนผูนําที่มีความเปนนักประชาธิปไตย  โดยเปดโอกาสใหสมาชิกแสดง 
ความคิดเห็น  ยอมรับและใหความสําคัญในความคิดของสมาชิกอื่นๆ  รับฟงและปฏิบัติตามมติ 
ที่ประชุม” 
    การตั้งเปาหมายของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง อําเภอเมือง จังหวัด
ปราจีนบุรี  เพื่อเปนการสรางโอกาสใหแกสมาชิกในชุมชน  เพื่อแกปญหาความยากจนในหมูบาน
ใหหมดสิ้นไป  ตลอดจนตั้งเปาหมายในอนาคตเพื่อดําเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลในรูป 
ของสมาคมหรือสหกรณ   เนื่องจากแนวความคิดของประธานกลุมคือ  นายบุญศรี  จันทรชัย   
ไดวางแผนงาน  พัฒนาคน  พัฒนางาน  พัฒนากลุมใหมีความเขมแข็ง   ประกอบกิจกรรมตางๆ  เชน 
การใหกูยืม  การสนับสนุนใหลงทุนเพื่อเพิ่มรายไดโดยการจัดตั้งศูนยสาธิตการตลาด  การลงทุน 
ในพันธบัตรรัฐบาล  การพัฒนาคนรุนใหมเปดโอกาสใหเรียนรูรวมกันในการทํางาน  การหมุนเวยีน
เปล่ียนงาน  เพื่อสรางคนรุนใหมทดแทนกัน              
   การระดมหุนเพื่อการเพิ่มทุนขยายทุนเปนแผนงานหนึ่งที่ทําใหกลุมออมทรัพย 
เพื่อการผลิต   บานขอนขวางเจริญเติบโต  มีความมั่นคง  ทําใหมีเงินทุนหมุนเวียนในหมูบาน   
เปนการสรางรายได  ชาวบานไมตองพึ่งพาเงินนอกระบบ  เมื่อเงินทุนเพียงพอใหแกสมาชิกไดกูยืม
เปนทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแลว   ผลที่ไดกลับคืนสูกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
บานขอนขวางในรูปของกําไรจากการบริหารจัดการกลุม  แบงคืนเปนเงินปนผลใหแกสมาชิก   
และยังกลับคืนสูชุมชนอีกดวย   
 นายบุญศรี  จันทรชัย   เปนผูที่มีความซื่อสัตย   ขยัน อดทน  เสียสละ  มีคุณธรรม
และมีความรับผิดชอบ  ทําตัวเปนตัวอยางที่ดีใหแกสมาชิก   เปนผูมีมนุษยสัมพันธ  สอนใหสมาชิก
รูจักการเก็บออม  ใหมีความสามัคคีและการมีสวนรวมจึงทําใหเกิดศรัทธากลุม  มีความเชื่อมั่น 
ในตัวของประธาน   ทําใหกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวางเจริญเติบโตมีความมั่นคง   
จึงทําใหไดรับการเลือกตั้งเปนประธานของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวางต้ังแตแรกเริ่ม
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จัดตั้งจนถึงปจจุบัน   แสดงใหเห็นวา  นายบุญศรี  จันทรชัย  เปนผูที่ไดรับการยกยองและยอมรับ
นับถือศรัทธาใหเปนผูนําของชุมชนบานขอนขวางอยางแทจริง 
  ดานการบริหารจัดการ 
  การดําเนินงานของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง  อําเภอเมือง  จังหวัด
ปราจีนบุรี  ที่ผานมาตลอดระยะเวลา  22 ป  มีผลการดําเนินงานเปนที่ยอมรับในความเขมแข็ง 
ของคณะกรรมการบริหารกลุม ที่ยึดหลักการและวิธีการดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน   ที่มุงเนนดานการพัฒนาคน   พัฒนาเศรษฐกิจและ 
พัฒนาสังคม  เปนหลักในการดําเนินงาน  การบริหารของกลุมใชวิธีบริหารตามระเบียบขอบังคับ
ของกลุม  มีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน  การมีสวนรวมโดยการมีกิจกรรมรวมกันเปนสิ่งที่ 
ทําใหกลุมมีความเขมแข็ง   การบริหารจัดการมีความโปรงใส  มีความสุจริต  พรอมเปดเผยขอมูล
และสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา   เห็นไดจากการจัดทําทะเบียนผูฝาก  บัญชีเงินสัจจะสะสม
ทรัพย  บัญชีรายรับ – รายจาย  บัญชีงบดุล  งบกําไรขาดทุนและทะเบียนอื่นๆ ไวอยางครบถวน   
ถูกตอง  สมบูรณ  มีการทํางานเปนระบบ  มีขั้นตอน  เริ่มจากการวางแผน  ประชุม เปนประจํา 
ทําใหเกิดการรับทราบความเคลื่อนไหว  เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นจึงสามารถแกปญหาไดอยางรวดเร็ว  
การสรางเครือขายเชื่อมโยงเปนอีกสวนหนึ่งที่ทําใหกลุมประสพความสําเร็จ  
 การจัดสงคนรุนใหมไปอบรม   ดูงานหรือเขารวมประชุมกับกลุมออมทรัพย 
เพื่อการผลิตอื่น  การสับเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนงาน ผูที่ทําหนาที่ปฏิบัติงานในกลุม  เชน   
การรับฝาก – ถอนเงิน  การรับคํารองขอกูเงิน   การจัดทํานิติกรรมสัญญา  การรับ – จายเงินกู 
ในวันเปดทําการของกลุมในวันที่  5 และ 6 ของทุกเดือน  โดยจัดหมุนเวียนเปลี่ยนงานผูที่ทําหนาที่
ตางๆ  คราวละ   2 เดือน  ทําใหเกิดการเรียนรูงานหลายดาน  เปนการถายทอดความรูไปสู 
คนรุนตอๆ ไป  เปนการสรางคนรุนใหมเพื่อสามารถทํางานทดแทนกันได   ก็เปนวิธีการหนึ่ง 
ของการพัฒนาคน   
 การจัดทําแบบฟอรมการรับฝาก – ถอนเงิน  ทะเบียนผูฝากสัจจะสะสมทรัพย  บัญชี
รายรับ – รายจาย  บัญชีงบดุล  งบกําไรขาดทุนและการจัดทําทะเบียนไวอยางครบถวน  สมบูรณ
พรอมใหมีการตรวจสอบได   ขณะที่ผูวิจัยไดลงพื้นที่เพื่อหาขอมูลพบวาความพรอมในการให 
ขอมูล  การบริหารจัดการที่ดี  การจัดทําบัญชีของกลุมจัดทําไวอยางมีระบบ  การดําเนินงาน 
มีกฎระเบียบกติการวมกัน   ตลอดจนมีการชี้แจงในการประชุม  รายงานบันทึกการประชุม  มีมติ 
ที่ประชุมที่ตรวจสอบไดชัดเจน 
 เมื่อคณะกรรมการมีความเขมแข็งมากขึ้น   การเปลี่ยนถายระหวางคณะกรรมการ 
ชุดเกากับคณะกรรมการชุดใหม  ซ่ึงสวนใหญจะเปนคนรุนใหมมากขึ้น   การทํางานของ 



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

 53 

คณะกรรมการจะแบงหนาที่ความรับผิดชอบซึ่งกันและกัน   ในดานการรับฝาก – ถอนเงิน  
การลงบัญชี การลงทะเบียนในสมุดคุมบัญชี  การลงชื่อในสมุดสัจจะของสมาชิก  จากการสังเกต
การทํางานของคณะกรรมการ  พบวา มีความชํานาญในการลงบัญชี  ดวยความถูกตอง  รวดเร็ว 
 การบริหารงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง  อําเภอเมือง  จังหวัด
ปราจีนบุรี  มีการดําเนินงานโดยคณะกรรมการบริหาร จํานวน 20  คน  ประกอบดวย  4 คณะ ไดแก 

1) คณะกรรมการอํานวยการ 
2) คณะกรรมการเงินกู 
3) คณะกรรมการตรวจสอบ 
4) คณะกรรมการสงเสริม 

 คณะกรรมการบริหารทั้ง  4 คณะ มีสวนรวมในการวางแผน   กําหนดวิธีการ 
ดําเนินงาน   โดยการจัดประชุมกันเดือนละ 1 ครั้ง  เพื่อปรึกษานําเสนอปญหาและแกไขปญหา 
รวมกันในทุกวันที่  7 ของเดือน 
   การมีทรัพยากรในทองถิ่น   
 เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตรบานขอนขวางเปนที่ราบและที่ราบเชิงเขา   ทางตอน
เหนือของหมูบานเปนภูเขา  ทางตอนใตเปนที่ราบและที่ราบเชิงเขา  พื้นที่ประมาณ  2,275  ไร     
แยกเปนพื้นที่ทางการเกษตร  ประมาณ 2,000 ไร  และพื้นที่ที่อยูอาศัยประมาณ 275  ไร ลักษณะ 
ดินเปนดินดํามีความสมบูรณ  สวนใหญใชเปนพื้นที่เกษตรกรรม ทํานา ทําสวน หนอไมไผตง   
ปลูกไมดอก  ไมประดับ  พืชทองถ่ินดั้งเดิม  คือ  หนอไมไผตง    การประกอบอาชีพหลักเปนอาชีพ
ภาคเกษตรกรรม  ผลผลิต ไดแก  หนอไมไผตง  และการขยายพันธุพืชไมดอกและไมประดับไดแก 
โมก  ชาดัด  ชวนชม  เปนตน  อาชีพเสริมเปนอาชีพคาขาย  
 จากการที่ชุมชนมีทรัพยากรในทองถ่ินซึ่งแตเดิมเปนปา จึงมีดินที่อุดมสมบูรณ  มีน้ํา
เพียงพอตอการเพาะปลูก   เกษตรกรมีความรูและภูมิปญญาชาวบานดานการขยายพันธุพืช  จึง
กอใหเกิดกลุมอาชีพขายพันธุพืชไมดอก  ไมประดับ   อีกทั้งมีผูนําชุมชนที่สามารถสรางแรงจูงใจ  
สรางจิตสํานึกใหแกชาวบานและชุมชนโดยการรูจักใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนอยางคุมคา
ตลอดจนรูจักดูแลรักษาอยางยั่งยืนไมใหถูกทําลายสลายไป    
   ความสามัคค ี
 คณะกรรมการและสมาชิกของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง   อําเภอ
เมือง   จังหวัดปราจีนบุรี  ไดใหความรวมมือในการทํากิจกรรมของกลุมและของชุมชนอยางเต็มใจ
และพรอมเพรียงกัน  จากการสังเกตและสอบถาม  พบวา  ในวันเปดทําการของกลุมทุกวันที่ 5  
และ  6 ของเดือน  เร่ิมตั้งแตในชวงเชาคณะกรรมการ   ผูที่ทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน
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ในกลุม และสมาชิกกลุมมีระเบียบ  มีวินัย   มีความสามัคคี  ไดเดินทางมาถึงที่ทําการกลุม  
สังเกตเห็นไดจากอัธยาศัยไมตรี  ที่เปนมิตรกันยิ้มแยมแจมใส  ทักทายกัน สามารถกรอกแบบฟอรม 
การฝากเงินดวยตนเอง  นําเงินฝากสงใหกับเจาหนาที่  บางก็เขียนคํารองยื่นขอกูเงิน  พิจารณาและ
อนุมัติใหกูเงินในวันเดียวกัน   ขณะที่ผูวิจัยไดเขาไปพูดคุยกับสมาชิกบางทาน  ก็ไดรับความสนใจ
จากสมาชิกคนอื่น เขารวมสนทนาดวย    อีกทั้งมีความยินดีที่จะใหขอมูลกับผูวิจัยเปนอยางดี   
แสดงใหเห็นถึงความภาคภูมิใจของคณะกรรมการและสมาชิกกลุมที่ใหความรวมมือเปนอยางดียิ่ง 
 การมีสวนรวม 
 การบริหารงานของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง  อําเภอเมือง  จังหวัด
ปราจีนบุรี  ไดเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมคิด  รวมวางแผน  รวมแกไขปญหาและรวม
ขบวนการตัดสินใจ  โดยใชเวทีประชาคมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน  ทั้งในดานขอมูล
ขาวสาร  การแสดงความคิดเห็นหรือการมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ของคณะกรรมการและ
สมาชิกกลุมจะไดรับความรวมมือเปนอยางดียิ่ง  เชน  การที่สมาชิกไดสละที่ดินใหปลูกสรางที่ทํา
ก า ร 
กลุมออมทรัพยที่อาคารอเนกประสงค  เปนตน  ตลอดจนทุกครั้งที่เชิญคณะกรรมการและสมาชิก
กลุมเขารวมประชุมก็ไดรับความรวมมือเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน 
 นอกจากนี้กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง  ตําบลดงขี้เหล็ก  อําเภอเมือง  
จังหวัดปราจีนบุรี   ยังไดรับการเยี่ยมเยียนจากหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  สถานศึกษา  ตลอดจน
กลุมเครือขายที่สนใจเขาเยี่ยมชมกลุมอยู เปนประจําจะเห็นไดจากการลงนามในสมุดเยี่ยม   
จากการไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอก   
 ดานการศึกษาสภาพการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง   
ประกอบดวย ความเลื่อมใสศรัทธาเชื่อถือในตัวประธานและคณะกรรมการบริหาร สมาชิกให 
ความรวมมือตลอดจนมีสวนรวมในกิจกรรม   จึงสงผลใหกลุมมีความเจริญเติบโต  นับตั้งแตคร้ังที่
เริ่มกอตั้งเมื่อ 5  กันยายน  2524  มีสมาชิกแรกเร่ิมจํานวน 48 คน เงินฝากสัจจะสะสม 1,150 บาท 
จนถึงปจจุบันมีสมาชิกทั้งส้ินจํานวน 1,816  คน  มีทุนดําเนินการตามงบดุล  ณ วันที่ 31  ธันวาคม  
2546  มีจํานวนเงินทั้งส้ิน 29,027,971  บาท   ซ่ึงนับไดวาเปนจํานวนเงินที่สูงมาก  ประกอบกับ 
ผลประโยชนในดานอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ไดรับจากธนาคารต่ําลง   คณะกรรมการบริหาร 
จึงไดประชุมรวมกันหาวิธีแกไข  ไดขอสรุปจากมติที่ประชุมใหนําเงินไปหาผลประโยชน 
ดวยการลงทุนซื้อพันธบัตรรัฐบาลเปนจํานวนเงิน  3  ลานบาท  เพื่อหารายไดใหกับกลุมแทน 
การนําเงินฝากธนาคาร   ซ่ึงได รับอัตราดอกเบี้ยท่ีต่ําลง  และไดดําเนินการจัดตั้งเครือขาย 
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต  ตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ซ่ึงมีกลุมสนใจสมัคร
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เปนสมาชิกเขารวมเครือขาย   รวม 16 กลุม  ไดแก   กลุมอาชีพปลูกหนอไมไผตง 14 กลุม และกลุม
อาชีพปลูกไมดอกไมประดับ จํานวน 2  กลุม  โดยมีกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง   
ตําบลดงขี้เหล็ก  อําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี เปนกลุมหลัก  ในการใหความชวยเหลือดานเงินทุน
หมุนเวียน  ดานการบริหารจัดการ  การจัดระบบบัญชีและอ่ืนๆ  ใหแกสมาชิกเครือขาย  เพื่อใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูชวยเหลือซ่ึงกันและกัน   ตลอดจนเพื่อใหกลุมเครือขายมีความสามารถบรหิาร
จัดการกลุมไดอยางเขมแข็งตอไป    
  จากขอมูลที่ไดรับจากการศึกษาวิจัยสอบถามพูดคุยและสัมภาษณผูใหขอมูลที่สําคัญ 
ในครั้งนี้  พบวา  การจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง  ตําบลดงขี้เหล็ก  อําเภอเมือง  
จังหวัดปราจีนบุรี   เพราะสาเหตุมาจากความยากจนของประชาชนในชุมชนหมูบานขอนขวาง 
ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ   ตองไปกูยืมเงินนอกระบบซึ่งตองจายเงินคาดอกเบี้ย 
ในอัตราที่สูง  ในป พ.ศ. 2524  ขณะนั้น  นายบุญศรี  จันทรชัย  ดํารงตําแหนงผูใหญบาน  
หมูที่ 10  ตําบลดงขี้เหล็ก  อําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี   มีแนวคิดที่จะแกไขปญหาดังกลาว 
จึงรวบรวมผูสนใจเดินทางไปศึกษาดูงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตอ่ืนๆ  แลวนํามาใชแกปญหา 
จนหมดสิ้นไป   ผูศึกษาวิจัยพบวา  ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
บานขอนขวาง อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  นั้นเกิดจากผูนํา  คณะกรรมการบริหารกลุมและ
สมาชิกที่มีคุณธรรม  เปนแรงจูงใจใหเกิดศรัทธา  มีการจัดการบริหารงานที่ดี  โปรงใสตรวจสอบได  
สามารถนําพากลุมใหประสพความสําเร็จ  เห็นไดจากปจจุบันมีสมาชิกมากขึ้น  เงินทุนมากขึ้น   
พึ่งพาตนเองไดชวยเหลือเกื้อกูลไปยังเครือขายไดขยายผลทําใหเกิดเครือขายเจริญเติบโต  สมาชิก
ใหความรวมมือเปนอยางดี  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


