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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ยุทธศาสตร์หน่ึงในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) 
กล่าวถึง หน้าท่ีของกรมส่งเสริมการเกษตรประการหน่ึงคือ การส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกษตรกร
รวมตวักนัเป็นกลุ่มทุกรูปแบบ เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ดา้นเทคโนโลยีการประกอบ
อาชีพต่างๆ เพื่อใหเ้กษตรกรมีการพฒันาอยา่งมีระบบและย ัง่ยนื และเพื่อใหเ้กษตรกรสามารถพึ่งพาและ
ช่วยเหลือตนเองได ้ซ่ึงการรวมกลุ่มนั้นเกิดข้ึนไดส้องลกัษณะคือ เกิดจากการจดัตั้งของหน่วยงานและ
เกิดจากความตอ้งการของเกษตรกร ซ่ึงเขา้ร่วมกลุ่มดว้ยความสมคัรใจ เพื่อให้เกิดการพฒันาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งชีวติความเป็นอยูข่องเกษตรกรใหดี้ข้ึน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2549) 
 กลุ่มเกษตรกร  เป็นกลุ่มบุคคลผูป้ระกอบอาชีพแต่ละประเภทเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าสวน 
ท าไร่ เล้ียงสัตว ์ประมง อ่ืนๆ จ านวนไม่นอ้ยกวา่สามสิบคน มีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาจร่วมกนัจดัตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยกลุ่ม
เกษตรกร พ.ศ. 2547 (www.cpd.go.th, 20 พฤษภาคม 2553) 
 จากรายงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระบุว่า ในประเทศไทยมีกลุ่มเกษตรกรหลายประเภท 
เช่น กลุ่มเกษตรกรท าไร่ กลุ่มเกษตรกรท านา กลุ่มเกษตรกรท าสวน กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ กลุ่ม
เกษตรกรประมง และกลุ่มเกษตรกรอ่ืนๆ โดยกลุ่มเกษตรกรท าไร่มีทั้งส้ิน 635 กลุ่มทัว่ประเทศ (www. 
th.wikipedia.org, 15 มิถุนายน 2553) และในจงัหวดัเชียงใหม่มีอยูจ่  านวน 36 กลุ่ม (ส านกังานสหกรณ์
จงัหวดัเชียงใหม่, 2553) 
 กลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน จดทะเบียนจดัตั้งกลุ่มเกษตรกรเม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2519
โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานเกษตรอ าเภอฝางและส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั
เชียงใหม่ เดิมช่ือว่า กลุ่มเกษตรกรท าไร่ม่อนป่ิน ซ่ึงอยูใ่นพื้นท่ีการปกครองของต าบลม่อนป่ิน ต่อมา
เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2544 ไดด้ าเนินการขอเปล่ียนช่ือเป็นกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน ตามช่ือ
ของต าบลท่ีแยกข้ึนมาใหม่  ในปี 2555 กลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน มีสมาชิก จ านวน 180 คน ชาย 
151 คน หญิง 29 คน กลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อนมีนโยบายเพื่อให้บริการแก่สมาชิกและเกษตรกรท่ี
สนใจได้ซ้ือผลิตภณัฑ์ในราคายุติธรรม มีการเชิญนักวิชาการเกษตรมาให้ความรู้กับสมาชิกและ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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เกษตรกรท่ีสนใจ เพื่อลดตน้ทุนการผลิตและเพิ่มรายไดใ้หก้บัสมาชิก ส่งเสริมให้สมาชิกประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการใชปุ๋้ยอินทรียท์ดแทนการ
ใชปุ๋้ยเคมี และพยายามหาแหล่งทุนในการจดัหาปุ๋ยอินทรียม์าจ าหน่ายให้กบัสมาชิกในราคาท่ีถูกกว่า
ทอ้งตลาด มีการด าเนินธุรกิจท่ีมีมูลค่าเพิ่มข้ึน  

จากผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา สมาชิกสามารถช าระหน้ีไดต้รงเวลา เน่ืองจากสมาชิกสามารถ
ท าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี จึงมีรายได้อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีกลุ่มยงัได้มีความคิดริเร่ิมในการจดั
โครงการต่างๆเพื่อพฒันาศกัยภาพของสมาชิกในกลุ่ม เช่น  

 โครงการอบรมความปลอดภยักบัการใช้สารเคมีในการเกษตร เพื่อความปลอดภยัของ
สมาชิกกลุ่มและผูบ้ริโภค โดยไดจ้ดักิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในการใชส้ารเคมี
อยา่งปลอดภยัและส่งเสริมการใชส้ารสกดัจากธรรมชาติทดแทนการใชส้ารเคมี  

 โครงการจดัหาปุ๋ยอินทรีย์มาจ าหน่ายให้สมาชิกเพื่อส่งเสริมสมาชิกให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ทดแทนปุ๋ยเคมีท่ีมีราคาแพงและมีผลกระทบต่อการเส่ือมคุณภาพของดิน  

 โครงการจดังานมหกรรมปุ๋ย-ยา ประจ าปี เพื่อบริการแก่สมาชิกและเกษตรกรท่ีสนใจไดใ้ช้
ผลิตภณัฑ์การเกษตรในราคายุติธรรม ไดรั้บความสะดวก และมีบริการให้ค  าปรึกษาโดย
นกัวชิาการเกษตร เป็นตน้  

ทั้ งน้ีพบว่า เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและสามารถน าความรู้ท่ีได้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพของตน ท าใหเ้กษตรกรมีชีวติความเป็นอยูดี่ข้ึน เป็นการยกระดบัฐานะ
และระดบัความรู้ของเกษตรกรไดอี้กดว้ย 
 จากผลการด าเนินงานดงักล่าว กลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน จึงได้รับเลือกจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ให้เป็นสถาบนัเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2552 และเขา้รับพระราชทานโล่
รางวลัในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2552 ณ มณฑล
พิธีสนามหลวง  

จากประสบการณ์และบทเรียนของกลุ่มเกษตรกรโป่งน ้ าร้อนดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้เกิดขอ้
สงสัยว่า กลุ่มเกษตรกรโป่งน ้ าร้อนมีกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอย่างไรจึงประสบ
ความส าเร็จ การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกิจกรรมต่างๆเป็นอยา่งไร และมีเง่ือนไข / ปัจจยั อะไรบา้งท่ีมี
ต่อการด าเนินงานและการพฒันากลุ่มเกษตรกรจนประสบความส าเร็จ ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัน่าจะ
เป็นแนวทางใหเ้กษตรกรกลุ่มอ่ืนๆ ไดน้ าไปปรับใชใ้นการพฒันากลุ่มของตนเองต่อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
1. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรโป่งน ้ าร้อน อ าเภอฝาง  

จงัหวดัเชียงใหม่ ตั้งแต่อดีต จนไดรั้บรางวลั 
2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกระบวนการสร้างความเขม้แข็งของกลุ่ม และใน

การพฒันากลุ่มเกษตรกรโป่งน ้าร้อน จนประสบความส าเร็จ 
3. เพื่อวเิคราะห์เง่ือนไข / ปัจจยั ท่ีมีผลต่อกระบวนการสร้างความเขม้แข็งและการพฒันากลุ่ม

เกษตรกร จนประสบความส าเร็จ 
 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ไดอ้งคค์วามรู้เร่ืองกระบวนการสร้างความเขม้แข็งของกลุ่มเกษตรกรโป่งน ้ าร้อน อ าเภอ
ฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ตั้งแต่อดีต จนไดรั้บรางวลั 

2. ไดอ้งค์ความรู้เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกระบวนการสร้างความเขม้แข็งของ
กลุ่ม และในการพฒันากลุ่มเกษตรกรโป่งน ้าร้อน จนประสบความส าเร็จ 

3. ได้องค์ความรู้เร่ืองเง่ือนไข / ปัจจยั ท่ีมีผลต่อกระบวนการสร้างความเขม้แข็งและการ
พฒันากลุ่มเกษตรกรจนประสบความส าเร็จ 

 
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำวจัิย 
 กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันากลุ่มเกษตรกร
โป่งน ้ าร้อนให้ประสบความส าเร็จ คือ สมาชิกกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน  ประกอบดว้ย ประธาน
กลุ่มจ านวน 1 คน คณะกรรมการและเจา้หน้าท่ีของกลุ่ม จ านวน 20 คน สมาชิก จ านวน 180 คน 
เจา้หน้าท่ีจากองค์กรท่ีให้การสนับสนุนในพื้นท่ี ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ 
จ  านวน 1 คน เจา้หน้าท่ีส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 1 คน และเจา้หน้าท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งน ้าร้อนจ านวน 1 คน รวมทั้งส้ินจ านวน 204 คน  
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1.5 นิยำมศัพท์ 
 กลุ่มเกษตรกร  หมายถึง กลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน ต าบลโป่งน ้ าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดั
เชียงใหม่ 
 กระบวนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง  หมายถึง ล าดบัการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆของกลุ่มจนท า
ใหก้ลุ่มประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่ 1) ขั้นก่อร่างสร้างกลุ่ม ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มฯ และการบริหาร
จดัการกลุ่มเกษตรกร 2) ขั้นลงมือปฏิบติัด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ การจดัท าโครงการต่างๆ 3) ขั้นความ
มัน่คงและฐานะทางเศรษฐกิจของกลุ่มเกษตรกร 4) ขั้นพลงัสามคัคี ไดแ้ก่ การร่วมกนัท ากิจกรรมดา้น
สาธารณประโยชน์และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติใหแ้ก่ชุมชนท่ีอาศยั เป็นตน้ 
 สถำบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชำติ  หมายถึง รางวลัท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้คดัเลือก
ให้แก่กลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อนเม่ือปี พ.ศ. 2552 เน่ืองจากกลุ่มมีความคิดริเร่ิมในการจดัท า
โครงการต่างๆ มีความสามารถในการบริหารและจดัการองคก์ร รวมทั้งสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมของกลุ่ม เป็นตน้ 
 กำรมีส่วนร่วม หมายถึง สมาชิกและเจา้หน้าท่ีกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน ต าบลโป่งน ้ า
ร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ไดร่้วมในกระบวนการสร้างความเขม้แข็งของกลุ่ม ซ่ึงประกอบดว้ย 
การร่วมในการประชุมใหญ่ของกลุ่ม การร่วมวางแผนโครงการ การร่วมด าเนินงานกิจกรรมของ
โครงการ การร่วมประเมินผล การร่วมรับความรู้จากโครงการท่ีกลุ่มจัดท าข้ึน และการร่วมรับ
ผลประโยชน์จากการกูเ้งิน ฝากเงิน หรือจดัหาสินคา้หรือบริการอ่ืนๆ ซ่ึงกรรมการกลุ่มจะท าหน้าท่ี
ด าเนินงานของกลุ่มให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้ ส่วนสมาชิกจะแบ่งออกเป็น 4 หน่วย
เกษตรกรรมแยกตามพื้นท่ี ซ่ึงสมาชิกจะด าเนินกิจกรรมร่วมกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม เป็นตน้ 
 


