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The purposes of this research are:1) to understand the mobilization of a saving
group 2) to understand the saving group which was aimed to strengthen the community
in various aspects 3)to search for the learning process of saving, which could be
translated into public policy. The field setting is Bann Wat Ton Pho community in a
province of central Thailand. The methods of data collection are participant observation,
in depth interview and focus group. Two groups of informants were interviewed : one
group of 30 informants was interviewed formally , using an interview guide ; another
group of more than 50 informants were interviewed informally.
The findings indicate that the reason for setting up the savings group in Bann
Wat Ton Pho community is to resolve the problems of the rising debt of residents in
this community. Though the saving group was initially aimed to solve the financial
problem of the community’s members by relying on their own fund, yet the savings
group also benefited the community in other aspects. The factors contributing to the
success of this group consist of 1)the leader’s characteristics ,i.e.,social characteristics ,
personality and behavioral characteristics 2) the social context 3) the management
and 4) the social support
The community’s self dependency after the establishment of the savings group
can be divided into two types : 1) economic self dependency leading to the decreasing
loans from non financial institutions and the increasing savings and investment budget.
2) Social and cultural self dependency which can be classified into three types :
2.1) strengthened morality 2.2) increased good interaction of families, relatives and
neighbors in the community 2.3) enhanced quality of life
The mobilization of the savings group stimulated the learning process of
savings at three levels. Firstly, the savings group’s organization learned how to analyze
the community’s problem from the successful communities and how to set up and run
the saving group efficiently. Secondly, the group’s members had good attitudes in

savings through continuous learning and learned how to allocate expenditure and
saving properly. Finally, the network learned how to expand the saving network to other
communities. They realized that the actions should be taken gradually to inform those
communities that the strengths of savings group could replace the weaknesses of the
existing financial groups. Besides, they learned that those who could be the leader have
to be equipped with knowledge, ethic and wealth.
In conclusion, knowledge and learning process found in this study can be
used as a guideline for those who are responsible for the formulation of local
public policy which is aimed to promote a savings and to establish a sustainable
financial institution in community.
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การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพโดยใช แ นวทางของวิ ธี วิ ท ยาการสร า งทฤษฎี จ ากฐานรากซึ่ ง มี
วัตถุประสงคเพื่อ1)ทําความเขาใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนของกลุมสัจจะสะสมทรัพยในฐานะที่เปนกระบวนการสราง
การเรียนรูรวมกันของชุมชนทามกลางความเปนพลวัตของบริบททางสังคม 2)ทําความเขาใจเกี่ยวกับกลุมสัจจะสะสม
ทรัพยในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในมิติตางๆ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อันนําไปสู
การมีสุขภาวะทางกายและทางจิตใจที่ดีและ 3) คนหากระบวนการเรียนรูในเรื่องของการออมเพื่อนําไปสูการพัฒนา
นโยบายสาธารณะและความเขมแข็งของชุมชน ซึ่งสนามวิจัยคือชุมชมชนบานวัดตนโพธิ์ซึ่งอยูในจังหวัดหนึ่งในเขต
ภาคกลาง โดยผูวิจัยไดทําการสังเกตอยางมีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุมกับกลุมผูใหขอมูล
หลักซึ่งไดแก ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับกลุมสัจจะสะสมทรัพย
ผลการวิ จัย พบวา การจัดตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพยขึ้นในชุมชนบานวัด ตนโพธิ์นั้นเนื่องจากชุมชนคนใน
ชุมชนประสบกั บป ญหาหนี้ สิ นที่ นับวั นยิ่ง ทวี ค วามรุนแรงมากขึ้น จนทําใหบุค คลซึ่งเปนแกนนําชุมชนไดเ ขามา
วิเคราะหและหาแนวทางแกไข ประกอบกับโอกาสในการเรียนรูเกี่ยวกับองคกรทางการเงินในรูปแบบของกลุมสัจจะ
สะสมทรัพยไดเกิดขึ้นทําใหกลุมเริ่มกอรูปขึ้นในชุมชน ซึ่งมีเปาหมายเบื้องตนในการแกไขปญหาทางดานเศรษฐกิจ
ของคนในชุมชนเพื่อใหมีแหลงเงินทุนของชุมชนเองแตหลังจากนั้นพบวากลุมไดสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน
โดยนั ยนี้ เ ป น การพึ่ ง ตนเองได ของชุ มชนทั้ ง ทางด า นเศรษฐกิ จ สัง คมและวัฒ นธรรม โดยป จจั ยที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ความสําเร็จของกลุมสัจจะสะสมทรัพย ประกอบดวย 1) คุณลักษณะของผูนํา ไดแก คุณลักษณะที่เปนคุณสมบัติทาง
สังคม (ความรูความสามารถของผูนํากลุม ตําแหนงทางสังคมอื่นและความพรอมของครอบครัว)และคุณลักษณะที่
เปนคุณสมบัติทางบุคลิกภาพและการแสดงพฤติกรรม (ซื่อสัตยสุจริต ความมีระเบียบวินัย ความสามารถในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น) 2) ปจจัยดานบริบทชุมชน ไดแก บริบทดานเศรษฐกิจและ บริบทดานสังคมและวัฒนธรรมที่เอื้อ
ตอการดํ าเนิ นกิ จกรรมของกลุม 3) ปจจัยดานการบริหารจัดการไดแ กก ารยึดมั่นในกฎระเบียบของกลุมและการ
เชื่อมโยงการบริหารจัดการกับกองทุนหมูบาน 4)ปจจัยดานการสนับสนุนทางสังคม ไดแกการสนับสนุนจากวัดและ
การสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆ
สํ าหรั บการพึ่ ง ตนเองได ของชุ มชนภายหลัง จากการจัด ตั้ง กลุมนั้นมีส องลั ก ษณะ คือ การพึ่งตนเองดา น
เศรษฐกิจซึ่งทําใหสมาชิกลดการกูเงินนอกระบบ มีเงินออมและเงินลงทุนในอาชีพ สวนการพึ่งตนเองทางสังคมและ
วัฒนธรรมนั้นประกอบดวย 1) ชวยเสริมสรางคุณธรรม คือความมีสัจจะ ความเอื้ออาทร และความประหยัดอดออม
ใหแกสมาชิก 2)เสริมสรางปฏิสัมพันธที่ดีระหวางกันในชุมชน ทั้งระดับครอบครัว ระดับเครือญาติและระดับเพื่อน
บานและคนอื่นๆในชุมชน 3) เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางใจ
การเกิดขึ้นของกลุมไดสรางใหเกิดกระบวนการเรียนรูขึ้นในเรื่องการออมใน 3 ระดับ คือ 1)ระดับตัวกลุม
สัจจะสะสมทรัพยเองนั้นไดเ รียนรูการวิเคราะหปญหาของชุมชน เรียนรูจากตัวอยางชุมชนที่ประสบความสําเร็จ

เรียนรูกลวิธีที่จะกอตั้งและบริหารจัดการกลุมอยางมีประสิทธิภาพ 2)ระดับสมาชิกกลุมไดเกิดเจตคติที่ดีตอการออม
เงินโดยผานการเรียนรูอยางตอเนื่องและเรียนรูที่จะวางแผนการใชจายและการออมและ3)ระดับเครือขายไดเรียนรู
เกี่ยวกับการขยายเครือขายสูชุมชนที่เคยมีองคกรทางการเงินอยูกอนแลววาตองคอยเปนคอยไปโดยใหชุมชนนั้นๆ
ไดเห็นจุดดีของกลุมที่ทดแทนขอบกพรองของกลุมเดิมและเรียนรูถึงความพรอมของบุคคลในชุมชนที่จะกาวเขามา
เปนผูนํากลุมวาตองมีภูมิรู ภูมิธรรมและภูมิฐาน
จากองคความรูและกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งและดําเนินกิจกรรมของกลุมสัจจะสะสมทรัพย
ฯสามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนานโยบายสาธารณะในระดับทอ งถิ่นเพื่อสงเสริมการออมและการจัดตั้ง
องคกรการเงินของชุมชนอยางยั่งยืนตอไป

