
ง 
 

 

 
ช่ือเร่ืองการค้นคว้าแบบอสิระ กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรโป่งน ้ าร้อน          

ท่ีได้รับรางวลัสถาบนัเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2552 อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
ผู้เขียน นางสาวทศันีย ์ ดวงแยม้ 
 
ปริญญา วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (ส่งเสริมการเกษตร) 
 
คณะกรรมการทีป่รึกษาการค้นคว้าแบบอสิระ 
 รองศาสตราจารย ์ดร.อาวรณ์  โอภาสพฒันกิจ  อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
 รองศาสตราจารย ์ดร.นงเยาว ์ เนาวรัตน์            อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม                                      
 รองศาสตราจารย ์ ดุษฎี  ณ ล าปาง                     อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม
     
 

บทคัดย่อ  
 

การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม
เกษตรกรโป่งน ้ าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ตั้งแต่อดีต จนไดรั้บรางวลั 2) ศึกษาการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกในกระบวนการสร้างความเขม้แข็งของกลุ่มและในการพฒันากลุ่มจนประสบ
ความส าเร็จ    3) วิเคราะห์ปัจจยั/เง่ือนไขท่ีมีผลต่อกระบวนการสร้างความเขม้แข็งและการพฒันา
กลุ่ม โดยประยุกต์การวิจยัเชิงคุณภาพเป็นวิธีวิทยาวิจยั เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ การสนทนา
กลุ่ม การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม  
 ผลการวิจยัพบว่า กระบวนการสร้างความเขม้แข็งของกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลกั ได้แก่  1) ขั้นก่อร่างสร้างกลุ่ม กลุ่มจดัตั้งข้ึนเม่ือปี 2519 โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้บริการสมาชิกในด้านการจัดหาเงินกู้หรือสินเช่ือ จัดหาปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร การสงเคราะห์เม่ือเกิดภยัพิบติัเก่ียวกบัอาชีพ เป็นตน้  2) ขั้นลงมือปฏิบติัการด าเนิน
กิจกรรม โดยเฉพาะช่วงก่อนไดรั้บรางวลั ซ่ึงเน้นสนับสนุนกิจกรรมเพิ่มความรู้ของสมาชิก เช่น 
การดูงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ การอบรมความปลอดภยักบัการใช้
สารเคมีในการเกษตร รวมทั้งการจดัหาปุ๋ยอินทรียม์าจ าหน่าย 3) ขั้นเกิดความมัน่คงและฐานะทาง
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เศรษฐกิจของกลุ่มฯ ทั้งน้ี พบวา่ กลุ่มฯ ความสามารถบริหารจดัการดา้นการเงินไดเ้ป็นอยา่งดี มีการ
สรุปขอ้มูลและเขียนเป็นรายงานไวทุ้กปี ตั้งแต่ปี 2549-2554 กลุ่มฯ มีก าไรสุทธิเพิ่มมากข้ึนทุกปี 
และ 4) ขั้นเกิดพลงัสามคัคี โดยกลุ่มฯ ไดรั้บความร่วมมือจากสมาชิกในการสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อ
พฒันาการศึกษาของโรงเรียนบา้นตน้ผึ้ง โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี เป็น
ตน้ ส าหรับดา้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกระบวนการสร้างความเขม้แข็งของกลุ่มนั้นพบว่า 
สมาชิกมีส่วนร่วมวางแผน ร่วมด าเนินกิจกรรม  รวมทั้ง ร่วมรับผลประโยชน์ เช่น รับทราบความรู้ 
การกูเ้งินและสินเช่ือ ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของกระบวนการสร้างความเขม้แข็งกลุ่มฯ 
ไดแ้ก่     1) ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ รูปแบบบริหารงานในรูปคณะกรรมการ ซ่ึงมีความสามารถในการ
วางแผนบริหารจดัการกลุ่มเป็นอย่างดี ทั้งดา้นกิจกรรมและการเงินของกลุ่ม การมีส่วนร่วมของ
สมาชิก ซ่ึงใหค้วามร่วมมือและเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั และเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่ม ท าให้กลุ่ม
เกิดการพฒันาจนเกิดความเขม้แข็ง 2) ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ การสนบัสนุนจากหน่วยงานในพื้นท่ี 
คือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งน ้าร้อน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่  ช่วยสนบัสนุนการจดักิจกรรมต่างๆท่ี
กลุ่มจัดท า เช่น อ านวยความสะดวกด้านยานพาหนะส าหรับไปศึกษาดูงานของสมาชิกกลุ่ม 
ส านักงานตรวจบญัชีสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานในการตรวจสอบงบดุล งบก าไร
ขาดทุนของกลุ่มในทุกปี ส่วนการสนบัสนุนดา้นงบประมาณท่ีใช้จดักิจกรรม ส่วนใหญ่ไดรั้บการ
สนบัสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยผา่นทางส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่   
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  Abstract 
 

The objectives of this research were to 1) investigate the strengthening process of 
Pongnamron farmer group, Fang District, Chiang Mai Province from the past till won the prize, 
2) investigate the member’s participation in the strengthening and success process of the group,  
3) analyze  the factors/the conditions that contribute to such process.  The qualitative research was 
applied as the research methodology. Data was collected through interview, focus group 
discussion, and non-participant observation. 

It was found that the strengthening process includes 1) Group Formation: the group was 
set up in 1976 aimed to serve the members in the areas of financing or loans, provision of 
agricultural inputs, reasonable assistance to disaster-effect members, 2) embarked on the 
implementation of activities: the group organized a wide range of activities, before being 
awarded, such as study trip at the World Horticulture Exhibition; training on chemical safe use, 
and provide an organic fertilizer, 3) Group security and economic status: the group committee 
could manage the finance well with the record and report during the year 2006-2011 and 
increasing net profit, 4) the power of unity: the group committee could  facilitate the participation 
of group members towards the education management of Baan Ton Phung School; forest 
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plantation to Honor Her Majesty the Queen. For the participation dimension, the members 
participated in planning; operational activities; and share the beneficiaries in terms of knowledge 
gained; loans and credits. Furthermore, the factors contribute to the group strengthening process 
include 1) the internal factors, for examples, a good committee-management model which 
contribute to useful activities and group finance, member’s participation which strengthen 
cooperation and unity, and circulating finance within the group, and 2) the external factors such 
as the support from Pongnamron Administrative Organization both finance and vehicle for study 
trip, the Cooperative Auditing Office at Chiang Mai Province assisted in yearly examining the 
balance sheet and profit and loss, the Cooperatives Promotion Department provided financial 
support of  group’s activities through the Provincial Cooperative Office at Chiang Mai. 
  
 


