
บทที ่ 2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 การวจิยัเร่ือง “กระบวนการสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่มเกษตรกรโป่งน ้ าร้อนท่ีไดรั้บรางวลั
สถาบนัเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2552 อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ”ผูว้ิจยัได้รวบรวมทฤษฎี 
แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ และเป็นแนวทางในการศึกษา 
ดงัน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบักลุ่มเขม้แขง็ 
2. แนวคิดการรวมกลุ่มและปัจจยัท่ีมีผลต่อความเขม้แขง็ของกลุ่ม 
3. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินงานของกลุ่ม 
4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1  แนวคิดเกีย่วกบักลุ่มเข้มแข็ง  

ประเวศ (ใน เลขาธิการสภาสถาบนัราชภฎั, บรรณาธิการ. 2542: 107-120)  ไดก้ล่าวถึง
โครงสร้างทางสังคมวา่สังคมประกอบดว้ยคนจ านวนมาก  แต่สังคมใช่วา่จะประกอบดว้ยคนแต่ละ
คน  สังคมตอ้งมีโครงสร้างเหมือนกบัทุกสรรพส่ิงตอ้งมีโครงสร้างจึงจะด ารงอยูไ่ด ้ โครงสร้างทาง
สังคมเป็นเคร่ืองก าหนดคุณสมบติัของสังคม  เช่น สังคมแนวราบกับสังคมแนวด่ิงมีคุณสมบติั
ต่างกนั  จากภาพน้ี 
 
             
 
 
 
          
 
 
                                          
                              สังคมแนวด่ิง                                                                                  สังคมแนวราบ      

 
ภาพที ่1 เปรียบเทียบสังคมแนวด่ิงกบัสังคมแนวราบ 
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สังคมแนวด่ิงเป็นสังคมท่ีเน้นว่าใครข้ึนกับใคร  ใครข้ึนกับใครต่อๆกันข้ึนไปตามแนวตั้งเป็น
ความสัมพนัธ์แบบรวมศูนย ์หรือแบบใช้อ านาจเผด็จการ เช่นระบบราชการ  ส่วนสังคมแนวราบ
เนน้ความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของคนทั้งหมดอยา่งเสมอภาค  เช่น ระบบกลุ่มเขม้แขง็ 
               1. ความหมายของกลุ่มเขม้แข็ง คือ กลุ่มท่ีมีโครงสร้างความสัมพนัธ์แบบแนวราบท่ีมีการ
รวมกลุ่มร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ ร่วมปฏิบติั ร่วมแกปั้ญหาและร่วมรับผลประโยชน์ ความสัมพนัธ์ท่ีตั้ง
อยู่บนพื้นฐานของความเอ้ืออาทรต่อกนั รักและเคารพในศกัด์ิศรีซ่ึงกนัและกนั ทุกคนมีความเท่า
เทียมกนัและมีการจดัการให้บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกนั การเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กลุ่มจึงเป็น
การเสริมสร้างโครงสร้างกลุ่มให้เขม้แข็ง อนัจะน าไปสู่การเสริมสร้างโครงสร้างภาคประชาชน
เขม้แขง็ดว้ย 
  2. ลกัษณะของกลุ่มเขม้แข็ง คณะอนุกรรมการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนเพื่อ
เผชิญปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจไดก้ าหนดลกัษณะกลุ่มเขม้แข็งไวด้งัน้ี (ส านกังานสภาสถาบนัราชภฏั, 
2542: 5) 
 1) สมาชิกมีความเช่ือมัน่ว่าตนเองและคนในชุมชนสามารถแกไ้ขปัญหา และพฒันาชีวิต
ความเป็นอยูข่องตนเองได ้
            2) สมาชิกในชุกลุ่มรักท่ีจะพึ่งตนเอง มีความเอ้ืออาทร รักห่วงใยกนั และพร้อมท่ีจะจดัการ
กบัปัญหาของตนเองและชุมชนร่วมกนั 
            3) สมาชิกกลุ่มเลือกผูน้ าชุมชน ผูน้ าการเปล่ียนแปลง และผูแ้ทนกลุ่มด้วยตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 
           4) มีการตดัสินใจและท างานร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง จนเป็นวถีิชีวติของกลุ่มโดยมีผูน้ ากลุ่มร่วม
ผลกัดนัอยา่งแขง็ขนั 
           5) สมาชิกมีส่วนร่วมประเมินสภาพปัญหาของชุมชน ร่วมก าหนดอนาคตของกลุ่ม ร่วมคิด 
ตดัสินใจ ด าเนินการงานติดตามและประเมินผลการแกไ้ขปัญหา และการพฒันาของกลุ่ม 
           6) สมาชิกเรียนรู้ท่ีจะพฒันาตนเองและกลุ่ม จากการเขา้ร่วมเวทีชาวบา้นและการท างาน
ร่วมกนั 
           7) มีแผนของกลุ่มในการพฒันาทุกดา้น โดยมุ่งพึ่งตนเอง เอ้ือประโยชน์ต่อสมาชิกกลุ่มทุกๆ 
คน และหวงัผลการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
           8) การพึ่งภายนอกเป็นการพึ่งเพื่อให้กลุ่มสามารถพึ่งตนเองได้ในท่ีสุด ไม่ใช่การพึ่งพา
ตลอดไป 
           9) มีเครือข่ายความร่วมมือกบักลุ่มอ่ืน หรือกบัหมู่บา้นอ่ืน ทอ้งถ่ินหน่วยงาน และ บุคคล
ต่างๆในลกัษณะความสัมพนัธ์แบบเพื่อนแท ้
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 โดยสรุปกลุ่มเขม้แข็งก็คือ กลุ่มท่ีมีโครงสร้างแบบแนวราบท่ีมีการรวมกลุ่มร่วมคิด ร่วม
กิจกรรมร่วมแกปั้ญหาร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมบริหารจดัการเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกนั  
เป็นชุมชนมีความเช่ือมัน่  รักท่ีจะพฒันาและพึ่งตนเอง  สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
และเสนอแนะ  มีเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งกลุ่มดว้ยกนัเองในลกัษณะเพื่อน 

 
 1.1 ขั้นตอนการพฒันาองค์กรชุมชน 
 กาญจนา (2540) ไดจ้ดัขั้นตอนของการพฒันากลุ่มใหเ้กิดความเขม้แขง็ เป็น 4 ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นก่อสร้างกลุ่มและแสวงหาทางเลือกในระดบัความคิด 
2. ขั้นลงมือปฏิบติัการ 
3. ขั้นโตแลว้ตอ้งแตก : ขยายกลุ่ม/ขยายเครือข่าย 
4. ขั้นพลงัคือความสามคัคี 
1.1 1 ข้ันก่อร่างสร้างกลุ่ม 
1) ในขั้นตอนแรกน้ีประกอบดว้ย 2 ขั้นตอนย่อยๆ ท่ีท าไดพ้ร้อมๆกนัหรือเล่ือมล ้ ากนั คือ 

ขั้นการวิเคราะห์ชุมชนและการแสวงหาทางเลือกท ากิจกรรม ขั้นการวิเคราะห์ชุมชน เป็นไปตาม
หลกัของพุทธศาสนาท่ีว่า “การมีความเขา้ท่ีถูกตอ้ง (สัมมาทิฐิ) เป็นหลกัประกนัของส่ิงอ่ืนๆท่ีจะ
ตามมา” ความส าเร็จของการพฒันานั้นอยู่ท่ีชาวบา้นท่ีอยู่กบัปัญหา มีความเขา้ใจต่อปัญหาอย่าง
ถูกตอ้งและมีความเขา้ใจร่วมกนัอย่างเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวและความคิดเดียวกนั ผลท่ีตอ้งการให้
เกิดข้ึนในขั้นตอนน้ีก็คือ การเพิ่มความรู้ของชาวบา้นในการจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา การ
มองเห็นสาเหตุหลกั สาเหตุรอง สาเหตุร่วม การตรวจสอบสาเหตุท่ีแทจ้ริง รวมทั้งตรวจสอบการ
วเิคราะห์ของตวัเองกบัคนอ่ืนๆ ในชุมชน 

2) ขั้นการแสวงหาทางเลือกเพื่อท ากิจกรรม เน้ือหาของขั้นตอนน้ีคือ การระดมความคิดเพื่อ
เลือกท ากิจกรรมก่อนหลงัใหพ้อเหมาะกบัความสามารถของชุมชน  วิธีการแสวงหาทางเลือกนั้นคือ 
การศึกษาดูงานของกลุ่มพฒันาอ่ืนๆ เพื่อเป็นการขยายฐานความรู้ในเร่ืองการแก้ปัญหา การคิด
คาดการณ์ล่วงหนา้ (Anticipation) ถึงปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต การประเมินความเป็นไปได้
ในการท ากิจกรรม รวมทั้งการประเมินโอกาส (Opportunities) และขีดจ ากดั (Limits) ของกลุ่มใน
ขั้นตอนของการแสวงหาทางเลือกเพื่อท ากิจกรรมนั้น อาจจะมีการเตรียมความพร้อมของจิตใจและ
ระเบียบวนิยัของสมาชิกในการมาท างานกลุ่มร่วมกนั ตวัอยา่งเช่น กิจกรรมการออมทรัพยข์องกลุ่ม
เกษตรกรท านาแนว ซ่ึงนอกจากจะมีเป้าหมายเร่ืองการระดมทุนแลว้ ยงัเป็นโอกาส”ทดสอบน ้ าใจ” 
ของสมาชิกในกรณีของงานพฒันาท่ีมีพระสงฆ์เป็นผูน้ า อาจจะมีการท ากิจกรรมฝึกฝนจิตใจ 
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โดยเฉพาะเช่น การฝึกสติ ฝึกสมาธิ ซ่ึงเป็นเสมือนการถอนวชัพืชในดินก่อนท่ีจะมีการหว่านกลา้
เพาะปลูก เป็นตน้ 

1.1.2 ขั้นลงมือปฏิบัติการ 
ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีสัมพนัธ์กบัขั้นตอนแรกท่ีผา่นมา หากกลุ่มสามารถวิเคราะห์ปัญหา

และศกัยภาพของตนเองไดใ้กลเ้คียงความจริง  และมีประสบการณ์กวา้งขวางในการหาทางออก ก็
จะสามารถเลือกกิจกรรมแรกๆ ไดอ้ย่างเหมาะสมกบัธรรมชาติของกลุ่มในการเลือกท ากิจกรรม
แรกๆน้ี มีหลักการส าคญับางประการท่ีตอ้งยึดเอาไว ้เช่น “หลักเร่ืองการพยายามพึ่ งตนเอง ใช้
ทรัพยากรและความพยายามของตวัเองใหม้ากท่ีสุด” หลกัการดงักล่าวเกิดมาจากการสรุปบทเรียนท่ี
เป็นจริงมากมาย เช่น องคก์รเงินทุนขนาดใหญ่ของเยอรมนั ช่ือ Misereor ไดท้  าการวจิยั เร่ืองกลยุทธ์
การจดัตั้งกลุ่มออมทรัพยจ์ากทัว่โลกและพบวา่ในระยะเร่ิมแรกหากมีการเพิ่มทุนจากภายนอกเขา้ไป
ในกลุ่มออมทรัพย ์การกระท านั้นมกัจะเป็นกระบวนการท าลายศกัยภาพในการออมของชาวบา้นไป
โดยปริยาย 

1.1.3 ขั้นขยายตัว 
ลักษณะการขยายตัวขององค์กรชุมชนนั้นจะมีอยู่ 2 ทิศทาง ทิศทางแรกคือการขยาย

ประเภทของกิจกรรม ตวัอยา่งเช่น กลุ่มเกษตรกรท านา ต าบลสามขา ท่ีเร่ิมกิจกรรมแรก คือ การซ้ือ
ขายปุ๋ย ต่อมาก็ขยายกิจกรรมไปยงัการซ้ือขายขา้วเปลือก การท่ีทุกคร้ังท่ีชุมชนใดชุมชนหน่ึงด าเนิน
กิจกรรมการพฒันาส าเร็จลุล่วงไปไดใ้นกลุ่มของตน จึงมกัจะตามมาดว้ยการพยายามขยายกิจกรรม
หรือขยายแนวคิดไปยงัอ่ืนๆอยูเ่สมอ โดยเฉพาะเม่ือมองจากบุคคลภายนอกท่ีอยูใ่นยุคสมยัท่ีความรู้
มีการผูกขาดลิขสิทธ์ิ ความเช่ียวชาญเป็นส่ิงท่ีมีราคา  การขยายตวัขององค์กรชาวบา้นก็เป็นส่ิงท่ีดู
แปลกตา ส าหรับเหตุผลของการขยายกิจกรรมนั้นคงจะไม่แตกต่างไปจากวิธีติดของระบบธุรกิจ 
หากวา่การเผยแพร่แนวคิดไปยงักลุ่มอ่ืนๆนั้นน่าจะมีเหตุผลอยู ่2-3 ประการ ประการแรก เน่ืองจาก
ส านึกเดิมของชาวบา้นท่ีทราบวา่คนคนเดียว บา้นบา้นเดียว ชุมชนชุมชนเดียว ย่อมมีขีดจ ากดัเร่ือง
ทรัพยากร หรือแมมี้พอก็อาจจะไม่สม ่าเสมอ กลยุทธ์ในการแกไ้ขจึงเป็นการสร้างเครือข่ายข้ึนมา 
ดงันั้นเม่ือมีการขยายฐานงานพฒันาและความรู้ให้กวา้งขวางออกไป การระดมทรัพยากรในการท า
กิจกรรมให้หลากหลายก็เป็นไปได ้ตวัอยา่งเช่น หลงัจากกลุ่มเล้ียงควายทั้ง 17 หมู่บา้น มาตั้งเป็น 
“ชมรมผูเ้ล้ียงสัตว์ภูกระแต” ก็สามารถท่ีจะท ากิจกรรมได้มากมายหลายด้าน เช่น ออมทรัพย ์
ปรับปรุงพนัธ์ุสัตว ์ฯลฯ ซ่ึงกิจกรรมหลากหลายเช่นน้ีคงจะด าเนินไปไม่ได ้หากใช้ทรัพยากรจาก
ฐานหมู่บา้นเดียว นอกจากนั้นการขยายเครือข่ายยงัเป็นหลกัประกนัดา้นความเส่ียงแบบธุรกิจการ
ประกนัสมยัใหม่ แต่อยูบ่นพื้นฐานของ “น ้าพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า”  ดงันั้น การขยายแนวทางของกลุ่มจึง
เป็น “ความจ าเป็น” ประการหน่ึงในการรักษาความย ัง่ยนืของกลุ่ม   
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1.1.4  ขั้นพลังคือสามัคคี 
หลงัจากกลุ่มมีความเขม้แขง็แลว้ ความเขม้แขง็ดงักล่าวก็จะสามารถระดมความร่วมมือจาก

กลุ่มบุคคลภายนอกท่ีเรียกว่า “องค์กรพนัธมิตร” เช่น ตวัอย่างของกลุ่มพรรณไมท่ี้สามารถขยาย
กิจกรรมของกลุ่มออกไปท าธุรกิจร่วม ดว้ยการเปิดสถานีน ้ ามนักบับริษทับางจาก (มหาชน) จ ากดั 
เป็นตน้ รูปแบบการแสดงพลงัของความสามคัคีนอกจากจะเป็นไปในรูปแบบของการระดมความ
ร่วมมือแลว้ ในบางกรณียงัตอ้งเป็นไปในรูปแบบของการต่อรอง ตวัอย่างเช่น เม่ือกลุ่มเกษตรกร
สามต าบล อ าเภอโพนทราย จงัหวดัร้อยเอ็ด ได้ต่อสู้เร่ืองปุ๋ยปลอมจากบริษทัจนไดช้ัยชนะ และ
โดยทัว่ไปเป็นหลกัธรรมชาติ ท่ีว่ายิ่งกลุ่มของชาวบา้นกลุ่มใดมีความเขม้แข็งมาก ก็จะสามารถ 
ระดมความสามคัคีและการยอมรับจากบุคคลภายนอกได้มากยิ่งข้ึน ตวัอย่างเช่น พฒันาการของ
สมชัชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสาน ซ่ึงเร่ิมตน้ก่อตั้งโดยเป็นอิสระจากระบบราชการแต่สุดทา้ยก็
ไดรั้บการยอมรับให้มีสถานภาพเป็นตวัแทนกลุ่มหน่ึงใน 14 กลุ่มของสถาบนัการเกษตรท่ีมีส่วน
ร่วมร่าง พ.ร.บ. สภาเกษตรแห่งชาติ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ช้แนวคิดเก่ียวกบักลุ่มเขม้แข็งในการท าความเขา้ใจเก่ียวกบั
แนวทาง กระบวนการและขั้นตอนในการพฒันากลุ่มให้เกิดความเขม้แข็ง ซ่ึงจากแนวคิดน้ีท าให้
สามารถก าหนดกรอบการวิเคราะห์กระบวนการสร้างความเขม้แข็งของกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ า
ร้อนได ้  
 
2.2 แนวคิดการรวมกลุ่มและปัจจัยทีม่ีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่ม 

1. การรวมตัวของกลุ่ม 
ธีระพงษ์ (2546: 9) ยงัได้กล่าวอีกว่า การจดัตั้งกลุ่มตอ้งค านึงถึงความเหนียวแน่นและ

ประสิทธิภาพขององคก์รเป็นหลกั เช่น   
 กลุ่มจะตอ้งเกิดจากความตอ้งการของชุมชนและความสมคัรใจ 
 กลุ่มจะตอ้งมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนร่วมกนัของสมาชิก 
 กลุ่มจะตอ้งมีความสัมพนัธ์และบรรยากาศแห่งความร่วมมือของสมาชิก 
 กลุ่มจะตอ้งก าหนดหนา้ท่ีให้สมาชิกรู้จกับทบาทหนา้ท่ีของตน  เห็นแก่ประโยชน์ของกลุ่ม

มากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 
 กลุ่มตอ้งก าหนดหนา้ท่ีสมาชิกใหช้ดัเจน  นอกเหนือจากการประชุม 
 กลุ่มจะตอ้งมีระเบียบวนิยั  อยูร่่วมกนัอยา่งมีกฎเกณฑ ์



10 
 

 กลุ่มจะตอ้งสามารถด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ย ัว่ยุสมาชิกให้มาพบปะกนับ่อยคร้ังมี
แผนงาน มีกิจกรรมสนองความตอ้งการของสมาชิกกลุ่ม จะตอ้งมีเป้าหมายการเพิ่มสมาชิก
หรือประเมินผลกลุ่ม 
 
    2. ลกัษณะของกลุ่มทีม่ีประสิทธิภาพหรือเข้มแข็ง 

      การท่ีกลุ่มจะอยู่ได้นานนั้นกลุ่มจะตอ้งมีความเหนียวแน่นพอท่ีจะรักษาให้กลุ่มคงอยู่
ต่อไปโดยท่ีจะต้องมีการบริหารกลุ่มท่ีประสิทธิภาพท่ีเข้มแข็ง  สมาชิกมีความเป็นน ้ าหน่ึงใจ
เดียวกนั         มีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มตลอดจนคิดท่ีจะพฒันากลุ่มใหอ้ยูต่ลอดเวลา 
      ลกัษณะของกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพหรือเขม้แขง็  จีรพรรณ (2523: 263) ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 

1. กลุ่มสามารถช่วยตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
2. สมาชิกมีทศันคติท่ีดีในการท างานกลุ่ม 
3. สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถในการท างานร่วมกนั 
4. สมาชิกในกลุ่มมีความพึงพอใจในการท างานร่วมกนั  
5. สมาชิกมีความร่วมมือกนัในการท างาน 
6. สมาชิกมีโอกาสพบปะสังสรรคก์นัเสมอ 
7. สมาชิกเขา้ใจบทบาทและหนา้ท่ีของแต่ละคนในกลุ่ม 
8. กลุ่มขนาดเล็กจะมีความเหนียวแน่นกวา่กลุ่มขนาดใหญ่ 
9. ความคล้ายคลึงกนับางประการของสมาชิกช่วยให้กลุ่มมีการมีกลุ่มท่ีมีความเหนียว

แน่น   
10. ถา้กลุ่มไดรั้บการยกยอ่งจากสังคมจะท าใหก้ลุ่มมีความเหนียวแน่นยิง่ข้ึน 

 ส าหรับเร่ืองความเขม้แขง็ของกลุ่มนั้น  ธีระพงษ ์ (2546: 44-55) ไดก้ล่าวไวว้า่ กลุ่มองคก์ร
นั้นมีส่วนร่วมในโครงการสาธารณชุมชน ตั้งแต่การตดัสินใจ การวางแผน การด าเนินการระดม
ทรัพยากร และการประเมินผล ภายใตส่้วนรวม ท าให้ทุกกลุ่มหรือทุกองค์กรในชุมชนมีบทบาท
ส าคญั เราอาจพิจารณาความเขม้แขง็จากองคป์ระกอบเก่ียวกบักลุ่มเขม้แขง็ได ้ดงัน้ี 

1. มีอุดมการณ์ของกลุ่มชดัเจน 
2. มีการบริหารจดัการท่ีดีเป็นระบบ 
3. มีการท ากิจกรรมท่ีต่อเน่ือง 
4. มีทุนในสัดส่วนท่ีพอเพียง 
5. มีเครือข่าย ความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม 
6. มีอ านาจต่อรองกบัหน่วยงานภาครัฐท่ีจะตอ้งใหก้ารสนบัสนุน 
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7. กลุ่มไดรั้บการยอมรับจากสังคมภายในและภายนอก 
 สรุปได้ว่า  กลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเต็มท่ีหรือเข้มแข็งนั้น  มาจากการมีผูน้ ากลุ่มท่ีมี
ความสามารถและสมาชิกมีส่วนร่วมในการท างานจะตอ้งมีวตัถุประสงคใ์นการท างานท่ีชดัเจน 
 แนวคิดเก่ียวกบัการรวมกลุ่มช่วยท าให้ผูศึ้กษาวิจยัมีความรู้ ความเขา้ใจ ลกัษณะขั้นตอน
ของการเกิดกลุ่มรวมทั้งการสร้างความเขม้แข็งให้กบักลุ่มและสามารถวางแผนกิจกรรมท่ีสามารถ
ท าให้กลุ่มเกิดมีการรวมตวักนัมากข้ึนและช่วยช้ีแนวทางของปัญหาท่ีจะเกิดเพื่อผูว้ิจยัจะไดห้าทาง
ป้องกนัการแตกแยกล่มสลายของกลุ่ม  
 ดงันั้น งานวิจยัน้ี สรุปว่า กลุ่ม หมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปมาท ากิจกรรมร่วมกนั มี
ความใกล้ชิดสนิทสนมกัน มีวตัถุประสงค์ร่วมกันในการแก้ปัญหาความเดือดร้อน และเอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่เหล่าสมาชิกตามเง่ือนไขของกลุ่ม โดยมีองค์ประกอบส าคัญ คือ การด าเนิน
กิจกรรมของสมาชิกภายใตก้ติกาท่ีตั้งข้ึนโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
 

3. ปัจจัยทีม่ีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่ม 
 ฉลาดชาย (2538) ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ “ปัจจยั” หมายถึง เหตุอนัเป็นทางให้เกิดผล
หรือหนทาง เช่น การศึกษาเป็นปัจจยั ให้เกิดความรู้ความสามารถ เป็นตน้ และไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีมี
ผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของกลุ่มและการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม ดงัน้ี 
 วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่ม อาจวดัจากระดบัชั้นของการพฒันากลุ่มว่ามีลกัษณะเป็น
กลุ่มสนใจ หมายถึง มีการรวมตวัพูดคุยถกเถียงถึงปัญหา กลุ่มศึกษาเรียนรู้ทั้งใน และนอกชุมชน 
เพื่อแกปั้ญหา และกลุ่มกิจกรรม หมายถึง มีการลงมือท ากิจกรรมร่วมกนั 
 กฎกติกา กลุ่มจะมีความเขม้แข็ง จะมีการก าหนดกฎกติกา ระเบียบ เพื่อควบคุมพฤติกรรม
ของสมาชิกในกลุ่ม หรือองค์กรจะมีการออกกฎระเบียบ และกติกา เพื่อใช้บงัคบักบัสมาชิกกลุ่ม 
สมาชิกควรมีส่วนร่วมในการออกกฎกติกา และสมาชิกควรปฏิบติัตามกฎระเบียบ และกติกาดว้ย 
 สมาชิก กลุ่มจะเขม้แข็งได ้ตอ้งค านึงถึงสมาชิกทั้งในดา้นจ านวน และคุณภาพในการเขา้
ร่วมกิจกรรมต่างๆซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงความเอาใจใส่ ความพร้อมเพรียงในการท ากิจกรรมร่วมกนั 
และรู้จกัหนา้ท่ี และท าหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ การวดัในเร่ืองน้ีอาจวดัจากจ านวนสมาชิกท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น ระดบัการพดูคุยถึงปัญหา ระดบัเสนอความคิด และระดบัลงมือปฏิบติั 
 กรรมการกลุ่ม กรรมการกลุ่มถือไดว้่าเป็นองค์ประกอบส าคญัในการช่วยให้กลุ่มมีความ
เขม้แข็ง ดงันั้น ตวัช้ีวดัในเร่ืองกรรมการกลุ่มท่ีส าคญั เช่น ความรู้ความสามารถของกรรมการกลุ่ม 
ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความรับผดิชอบในการประชุม การติดตามงาน และการประเมินผลงาน เป็นตน้ 
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 กจิกรรม การด าเนินการกิจกรรมต่างๆของกลุ่มท าข้ึนเป็นตวัช้ีวดัถึงความเขม้แข็งของกลุ่ม 
เช่น กิจกรรมดา้นการพฒันาอาชีพของสมาชิก กิจกรรมดา้นการพฒันาสังคม กิจกรรมดา้นการรับ
ความรู้จากเจา้หนา้ท่ี และกิจกรรมการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
 กองทุนของกลุ่ม ความสามารถในการระดมเงินทุนภายในชุมชนของตน นบัเป็นเคร่ืองมือ
สะทอ้นถึงศกัยภาพ และความเขม้แข็งของกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงตวัช้ีวดัในประเด็นน้ี ไดแ้ก่ ขนาด
ของกองทุนท่ีระดมจากสมาชิก ประเภทของกองทุน เช่น กองทุนธนาคารขา้ว ธนาคารววั กลุ่มออม
ทรัพย ์เป็นตน้ 
 การมีส่วนร่วมในการพฒันาองคก์ร หรือกลุ่มของตนเองโดยเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆของ
องค์กรหรือกลุ่มมีความส าคญัในการช่วยพฒันากลุ่ม สมาชิก รวมถึงทอ้งถ่ิน และครอบครัวของ
ประชาชน ซ่ึงในการมีส่วนร่วมนั้น กลุ่มควรให้สมาชิกไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในทุกๆขั้นตอนของ
กิจกรรมขององคก์รหรือกลุ่มเพื่อให้สมาชิกไดต้ระหนกัวา่เป็นส่วนหน่ึงขององค์กรหรือกลุ่มนั้นๆ 
และจะต้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกากลุ่ม รวมถึงการร่วมรับ
ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในการเขา้มาเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือองคก์รดว้ย 
 นอกจากน้ี ศกัด์ิชยั (2546) ไดจ้  าแนกปัจจยัท่ีมีผลต่อการการด ารงอยูข่องกลุ่ม ไดแ้ก่  

1) การมีอุดมการณ์ร่วมกนั หมายถึง การท่ีชุมชนมีทศันะต่อสังคม ต่อชุมชนร่วมกนั โดย 
อุดมการณ์เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะยึดเหน่ียวทิศทางการรวมกลุ่ม การก าหนดเป้าหมายระยะยาว จะท าให้
อุดมการณ์ในการรวมตวัดีข้ึน 

2) การมีเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั 
3) การมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
4) คน เป็นองคป์ระกอบส าคญัของกลุ่มหรือองคก์รชุมชน ไดแ้ก่ ผูน้  า สมาชิก และ 

ชาวบา้นทัว่ไป 
5) การบริหารจดัการ เป็นตวัช้ีวดัถึงความเขม้แขง็ของกลุ่มหรือองคก์รชุมชน โดยอาศยั 

การจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ คือ โครงสร้างบทบาทเจ้าหน้าท่ี สถานท่ีและอุปกรณ์ กฎ กติกา 
ข้อตกลงร่วมกัน การตัดสินใจร่วมกัน การส่ือสารระหว่างผูน้ าและสมาชิกกลุ่มหรือองค์กร 
ตลอดจนการควบคุมตรวจสอบ 

6) กิจกรรม คือ ความเคล่ือนไหวในการด าเนินงานของกลุ่มใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์
7) กองทุน คือ งบประมาณ ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่ม 

 นอกจากน้ี จากการศึกษาของ ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) (2551)ท่ีไดจ้ดัท าโครงการ “ศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัท่ีสนบัสนุนให้ชุมชนเขม้แข็ง” 
ข้ึน เพื่อศึกษาถึงวิธีด าเนินงานและการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนปัจจยัต่างๆ ท่ีเสริมสร้าง
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และมีผลให้ชุมชนเขม้แข็ง อนัน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน นั้น พบวา่ มีปัจจยัต่างๆ ท่ีสนบัสนุนให้
การด าเนินงานของกลุ่มประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่          
                1.   ปัจจัยภายใน มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ผูน้  า คณะกรรมการสมาชิกของกลุ่ม และ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน โดยแต่ละส่วนจะตอ้งมีลกัษณะท่ีส าคญั ดงัน้ี  

(1) ผูน้ าหรือคณะกรรมการ ตอ้งมีความเสียสละ ซ่ือสัตย์ เป็นท่ียอมรับของคนใน
ชุมชน รับฟังความคิดเห็นของสมาชิก เนน้การมีส่วนร่วมยดืถือผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นหลกั และ
สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ให้แก่สมาชิกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถจดัหาเงินทุน
และตลาดรองรับผลผลิตของชุมชน มีการบริหารจดัการท่ีมีความโปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละมีความ
ยติุธรรม   

(2) สมาชิกกลุ่มหรือคนในชุมชน มีความสามคัคีและให้ความร่วมมือในการร่วมคิด 
ร่วมท า ในกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย มีจิตส านึกท่ีดีต่อกลุ่มในการร่วมกันพฒันาและร่วมท า
กิจกรรมในชุมชน ตลอดจนการมีพื้นฐานการนบัถือศาสนาและวฒันธรรมท่ีเหมือนกนั ซ่ึงจะท าให้
คนในชุมชนมีความผกูพนัและมีความเอ้ือเฟ้ือต่อกนัยิง่ข้ึน   

(3) การมีทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ินท่ีเอ้ืออ านวยต่อการผลิต โดยการน าปัญญา
ทอ้งถ่ินมาประยุกตใ์ชใ้นการดดัแปลงทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินให้เป็นสินคา้ส่งออก ท าให้คนใน
ชุนชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน      

   2.    ปัจจัยภายนอก มีดงัน้ี  
(1)  หน่วยงานภายนอก ซ่ึงหมายถึงภาครัฐและเอกชนท่ีใหค้วามช่วยเหลือ สนบัสนุน  

ส่งเสริมดา้นวิชาการ ค าแนะน า ดา้นการเงิน การตลาดและอุปกรณ์การผลิตส าหรับการด าเนินงาน
ของกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งการประสานขอความช่วยเหลือและขอความร่วมมือจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งและหน่วยงานอ่ืนใหเ้ขา้มาสนบัสนุนการด าเนินงานของกลุ่ม 

(2) การประสานเครือข่ายดา้นการพฒันาคุณภาพสินคา้และการตลาด นบัเป็นปัจจยั 
ส าคญัในการผลกัดนัใหก้ลุ่มประสบความส าเร็จ หากมีการจดัการดา้นคุณภาพสินคา้ การตลาดและ
การประชาสัมพนัธ์ท่ีดี ก็จะช่วยให้ผลผลิตส่งออกสู่ตลาดเป็นท่ีตอ้งการของตลาดทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศได้ ดงัตวัอยา่งการผลิตน ้ าสมุนไพรของศูนยอิ์นแปง จ. สกลนคร สามารถขยาย
เครือข่ายไปยงัประเทศญ่ีปุ่น จีน และมีการขยายเครือข่ายไปยงัประเทศอ่ืนๆ อีก 

(3) กระแสการเปล่ียนแปลงของสังคม โดยเฉพาะกระแสชีวจิตส่งผลใหผ้ลผลิตของ 
ชุมชนเป็นท่ีตอ้งการของตลาดและผูบ้ริโภค  
      จากขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อความเขม้แข็งของกลุ่ม ผูว้ิจยัสามารถน าขอ้มูลเหล่าน้ีไปใช้
เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะลงพื้นท่ีจริง เพื่อให้งานวิจยัเป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดไว ้และเพื่อ
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เป็นการสร้างความเช่ือมัน่และขจดัความขดัแยง้ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม นอกจากน้ียงัสามารถใช้
ขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการสร้างความ
เขม้แขง็ของกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้าร้อนได ้
 
2.3 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินงานของกลุ่ม 
 2.3.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
  ท านอง (2551) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมวา่ การมีส่วนร่วมหมายถึง การท างาน
ร่วมกนัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพความคิด ความเช่ือ และความยึดมัน่ของแต่
ละบุคคล แต่ละหน่วยงาน แต่ละองคก์ร อีกทั้งยงัข้ึนอยูก่บักาลเวลาแต่ละยุคแต่ละสมยัอีกดว้ยการมี
ส่วนร่วมเป็นหวัใจของการเสริมสร้างพลงัการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม(Teamwork)ท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการพฒันา เพราะการมีส่วนร่วมท าให้ผูเ้ก่ียวขอ้งหรือผูมี้ส่วนร่วมเขา้ใจสถานการณ์และอุทิศตน
มากยิง่ข้ึน เพื่อการเปล่ียนแปลงและการพฒันา 

ส านกัส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน(2549) กล่าววา่ การมีส่วนร่วมของประชาชน 
คือ กระบวนการ ซ่ึงประชาชนหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียมีโอกาสแสดงทศันะ แลกเปล่ียนขอ้มูลและความ
คิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือก และการตดัสินใจต่างๆเก่ียวกับโครงการท่ีเหมาะสม และเป็นท่ี
ยอมรับร่วมกนั ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรเขา้ร่วมในกระบวนการน้ีตั้งแต่เร่ิมแรก เพื่อให้เกิดความ
เขา้ใจ และการรับรู้-เรียนรู้การปรับเปล่ียนโครงการร่วมกนัซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

วนัรักษ ์(2531:11-14) กล่าววา่ การมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริงของประชาชนจะตอ้งมีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอนของกระบวนการพฒันาชนบท อนัไดแ้ก่ การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน การวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหาและจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา การเลือกวิธีและวางแผนในการแกปั้ญหา 
การด าเนินงานตามแผน และขั้นสุดทา้ยคือ การติดตามและประเมินผล ในความหมายท่ีกวา้ง การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชนบท หมายถึง การให้ประชาชนเป็นผูต้ดัสินใจในกิจกรรม
ของโครงการ การด าเนินงานพฒันาชนบททุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงาน การใช้
ประโยชน์และการประเมินผล 
 ไพโรจน์ (2531:24) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน ว่าเป็น
กระบวนการด าเนินงาน รวมพลงัประชาชนกบัองคก์รของรัฐ หรือองคก์รเอกชน เพื่อประโยชน์ใน
การพฒันาหรือแกไ้ขปัญหาของชุมชน โดยยึดหลกัการว่า สมาชิกในชุมชนนั้นๆจะตอ้งร่วมมือกนั
วางแผนและปฏิบติังานเพื่อสนองความตอ้งการหรือแกปั้ญหาของประชาชนในชุมชน นอกจากน้ี
การมีส่วนร่วมของประชาชนยงัมีความหมายครอบคลุมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ตั้งแต่
เร่ิมต้นของการวางแผนไปจนถึงลงมือปฏิบติัตามแผนและประเมินผลนั้น หมายความว่า การ
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วางโครงการใดก็ตามจะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการปรึกษาหารือร่วมกนั เพื่อวิเคราะห์ตวัปัญหาให้ไดแ้ละ
ประชาชนจะตอ้งมาร่วมกนัจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาและหาวิธีแกปั้ญหาท่ีเขาเห็นวา่เป็นไป
ไดไ้ปจนถึงลงมือปฏิบติั และการประเมินผลแลว้เสร็จก็เร่ิมช้ีชดัปัญหาและวางโครงการใหม่ เป็น
วงจรเช่นน้ีไปเร่ือยๆ การท่ีประชาชนจะท าส่ิงน้ีได ้เขาตอ้งไดรั้บรู้ หรือเขา้ถึงโครงการ และขั้นตอน
ของการด า เ นินงานของ รัฐในรูปของการ ส่ือสารหรือสัมพันธภาพสองทาง  (two-way 
communication) กนัอย่างเปิดเผย การมีส่วนร่วมมิใช่เป็นการให้ขอ้มูลข่าวสารเพื่อประกอบการ
วางแผนหรือตดัสินใจจากเจา้หนา้ท่ีเท่านั้น 
 ศูนยศึ์กษานโยบายสาธารณสุข (2527) ให้ความเห็นวา่ การพฒันากบัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมีประเด็นหลกัพื้นฐานสองประการ ท่ีเราจ าเป็นจะตอ้งยอ้นทบทวนและวิเคราะห์กนัให้
กระจ่างก่อนท่ีจะกา้วไปสู่การหาแนวทางในการพฒันาโดยประชาชนมีส่วนร่วม คือ การให้ค  าจ  ากดั
ความกนัให้ชัดเจนว่า อะไรคือการพฒันา และอะไรคือการมีส่วนร่วมของประชาชน การมอง
ประเภทของการมีส่วนร่วมอีกทรรศนะหน่ึง คือ มองในลกัษณะของระดบัการมีส่วนร่วม การมอง
ในแง่น้ีจะแบ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็นระดบัของการมีส่วนร่วมจากนอ้ยไปมาก 
 ระดบัท่ี 1: ถูกบงัคบั ประชาชนท่ีเขา้มาร่วมโครงการเพราะถูกบงัคบั โดยไม่มีทางหลีกเล่ียง 
 ระดับท่ี 2: ถูกล่อ ลกัษณะน้ีประชาชนจะถูกล่อใจด้วยผลประโยชน์ในรูปของค่าจา้ง 
แรงงาน หรือความสะดวกสบายบางอยา่ง แต่เบ้ืองหลงัจริงๆแลว้ เป็นการหาเสียงของนกัการเมืองผู ้
หยบิยืน่โครงการมาล่อเท่านั้น 
 ระดบัท่ี 3: ถูกชกัชวน การมีส่วนร่วมลกัษณะน้ี ส่วนมากเป็นโครงการท่ีทางราชการคิดข้ึน
เรียบร้อยแล้ว แล้วพยายามชักชวนให้ประชาชนร่วมมือทุกรูปแบบ โดยอาศยัระบบการโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือมวลชนต่างๆวา่เป็นโครงการท่ีดี ขอใหป้ระชาชนใหค้วามร่วมมือ 
 ระดบัท่ี 4: สัมภาษณ์และวางแผนให้ ลกัษณะการมีส่วนร่วมชนิดน้ีปรากฏว่าปัญหาความ
ต้องการ และเสียงเรียกร้องของประชาชนจะได้รับการเอาใจใส่มากข้ึนบ้าง กล่าวคือ ผูท่ี้จะ
วางโครงการจะส ารวจปัญหาความต้องการด้วยการเรียกประชุม สอบถาม สัมภาษณ์ แต่การ
ตดัสินใจวา่ปัญหาของชาวบา้นคืออะไร ควรจะแกไ้ขวิธีใด จะวางแผนอยา่งไร จะปฏิบติัตามแผน
อยา่งไรยงัคงเป็นเร่ืองของทางราชการ 
 ระดบัท่ี 5: มีโอกาสเสนอความเห็น ประชาชนจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็น 
ประชาชนจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นท่ีเก่ียวกบัการวางโครงการ และการด าเนินงาน
ตามโครงการ แต่การตดัสินใจยงัเป็นของส่วนราชการอยู ่



16 
 

 ระดับท่ี 6: มีโอกาสเสนอโครงการ ในระดับน้ีทางราชการกับประชาชนจะมีการ
ปรึกษาหารือกนัอยา่งใกลชิ้ด ประชาชนอาจจะมีโอกาสตดัสินใจวา่ปัญหาของตนคืออะไร จะแกไ้ข
ไดอ้ยา่งไร วธีิใดดีท่ีสุด จนกระทัง่มีสิทธ์ิเสนอโครงการ และเขา้ร่วมปฏิบติัดว้ย 
 ระดบัท่ี 7: มีโอกาสตดัสินใจ ในระดบัน้ีประชาชนจะเป็นหลกัส าคญัของการตดัสินใจใน
ทุกเร่ือง ตั้งแต่การวางแผน และการประเมินโครงการ 
 
 2.3.2 ลกัษณะของการมีส่วนร่วม 
 Uphoff (1998) อา้งโดย ประวิทย ์(2544) มองการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนถึง
ลกัษณะและผลของการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชน ดงัน้ี 

1. พื้นฐานของการเขา้มาร่วม ลกัษณะของการเขา้มามีส่วนร่วมท่ีมาจากแรงจูงใจภายใน  
จะเป็นแรงหนุน หรือช่วยให้ประชาชนมีความกระตือรือร้นท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วม ส่วนการมีส่วน
ร่วมท่ีมาจากปัจจยัภายนอกโดยอาศยัอ านาจบารมี หรือมีแรงบีบเคน้จากผูท่ี้มีอ านาจ ความเกรงใจ
หรืออิทธิพลของผูมี้อ  านาจนอกชุมชนเอง ถึงจะสามารถท าได้ส าเร็จ แต่ก็มีผลผูกพนัทางจิตใจ 
ความย ัง่ยนืของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆก็จะลดลง 

2. รูปแบบการเขา้ร่วม การเขา้ร่วมของประชาชนนั้นเป็นการเขา้ร่วมโดยผา่นองคก์รจดัตั้ง 
ของประชาชนเอง โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีไดรั้บของประชาชน ส าหรับการเขา้
ร่วมกิจกรรมโดยผ่านตวัแทนกลุ่ม เช่น กรรมการหมู่บ้าน การเข้าร่วมของประชาชนจะอยู่ใน
ลกัษณะผูใ้หก้ารสนบัสนุน และใหก้ารช่วยเหลือ 

3. ขอบเขตของการมีส่วนร่วม เป็นช่วงเวลาการมีส่วนร่วม การใชเ้วลาเขา้ร่วมกิจกรรม 
หรือโครงการต่างๆ จะใชเ้วลามากนอ้ยแตกต่างกนั ความถ่ีของจ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม ความ
สม ่าเสมอ และฤดูกาลท่ีเหมาะสม ช่วงเวลาท่ีใชใ้นการท ากิจกรรมแต่ละคร้ัง 

4. ผลของการมีส่วนร่วม ลกัษณะการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชน ท าใหเ้กิดการรวม 
พลงัท่ีจะสร้างอ านาจต่อรองให้ชุมชนมีศกัยภาพ เป็นตวัของตวัเอง สร้างปฏิสัมพนัธ์อนัดี มีความ
สามคัคีในมวลสมาชิกของชุมชน 
 
 3.3 หลกัการสร้างการมีส่วนร่วม 
 กลุ่มพฒันาระบบบริหาร ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข (2549: ออนไลน์) ได้
กล่าวถึง หลกัการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนของสังคมไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัภาคราชการนั้น International Association 
for Public Participation ไดแ้บ่งการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ดงัน้ี 
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 1. การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัต ่าท่ีสุด แต่เป็นระดบั
ท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะเป็นกา้วแรกของการท่ีภาคราชการจะเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้สู่กระบวนการ
มีส่วนร่วมในเร่ืองต่าง ๆ วิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารส่ิงพิมพ์ การ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นทางเส่ือต่าง ๆ การจดันิทรรศการ จดหมายข่าว การจดังานแถลงข่าว การ
ติดประกาศ และการใหข้อ้มูลผา่นเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 
 2. การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการท่ีเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูล
ขอ้เท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตดัสินใจของหน่วยงานภาครัฐดว้ยวิธีต่าง ๆ เช่น การ
รับฟังความคิดเห็น การส ารวจความคิดเห็น การจดัเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่าน
เวบ็ไซต ์เป็นตน้ 
 3. การเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน หรือร่วม
เสนอแนะทางท่ีน าไปสู่การตดัสินใจ เพื่อสร้างความมัน่ใจให้ประชาชนวา่ ขอ้มูลความคิดเห็นและ
ความตอ้งการของประชาชนจะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้ ง
คณะท างานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นตน้ 
 4. ความร่วมมือ  เป็นการให้กลุ่มประชาชนผูแ้ทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็น
หุ้นส่วนกบัภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตดัสินใจ และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 
เช่น คณะกรรมการท่ีมีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นตน้ 
 5. การเสริมอ านาจแก่ประชาชน เป็นขั้นท่ีให้บทบาทประชาชนในระดบัสูงท่ีสุด โดยให้
ประชาชนเป็นผูต้ดัสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุน
หมู่บา้นท่ีมอบอ านาจใหป้ระชาชนเป็นผูต้ดัสินใจทั้งหมด เป็นตน้ 
 ดงันั้น การมีส่วนร่วม จึงหมายถึง กระบวนการท่ีสมาชิกของกลุ่มมีความสมคัรใจในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อให้บรรลุถึงการพฒันา การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางและเป้าหมายท่ีพึง
ประสงคร่์วมกนั ในการวิจยั จึงไดน้ าเอาแนวคิดและทฤษฎีการส่วนร่วมมาท าการศึกษา เพื่อศึกษา
ถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม เน่ืองจากการมีส่วนร่วมของสมาชิก
นั้น เป็นตวัแปรส าคญัในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม ในการท่ีจะท าให้กลุ่มนั้นสามารถไปถึง
เป้าหมายท่ีวางไวไ้ดส้ าเร็จ  
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4. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 4.1 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างความเข้มแข็ง 
 จากการวิจยัของประภาพรรณ (2554)  เร่ือง  การพฒันากลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพแบบมีส่วนร่วมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัเชียงราย พบวา่ ดา้นการบริหาร
จดัการกลุ่ม กลุ่มมีความรู้ ความเขา้ใจในดา้นต่างๆ เพิ่มข้ึน  ไดแ้ก่  ดา้นโครงสร้างการบริหารจดัการ
กลุ่ม  เอกสารประกอบการด าเนินงาน เช่น ระเบียบขอ้บงัคบักลุ่มและรายงานการประชุมกลุ่ม  การ
ท าบญัชีเบ้ืองตน้  แผนการปฏิบติังานและรายงานประจ าปี  โดยมีผูต้รวจสอบท่ีเลือกมาจากสมาชิก
เพื่อความโปร่งใสในการท างาน  ดา้นเทคนิคการผลิต  กระบวนการผลิต และคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ  กลุ่มมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมโดยหนัมาใชปุ๋้ยอินทรียชี์วภาพเพิ่มข้ึนหลงัจากไดรั้บการ
ตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยของกลุ่ม    กลุ่มทราบขอ้มูลธาตุอาหารท่ีจ าเป็นเพื่อหาแนวทางและเทคนิคการ
ผลิตปุ๋ยให้ไดม้าตรฐานและมีคุณภาพ  และมีความเขา้ใจกระบวนการผลิตท่ีชดัเจนและเป็นระบบ 
รวมถึงการคิดค้นสูตรใหม่ๆ ท่ีตรงกับความต้องการของพืช  ด้านการจดัการธุรกิจ กลุ่มมีการ
เปล่ียนแปลงระบบการจดัการในด้านต่างๆ มีการวางแผนการตลาดอย่างมีแบบแผนตามหลัก
วิชาการ  โดยมีค่าตอบแทนให้สมาชิกท่ีสามารถหายอดสั่งซ้ือได ้ และใชก้ารประชาสัมพนัธ์แบบ
ปากต่อปาก 
 จากผลการพฒันา  พบว่า  ด้านการบริหารจดัการกลุ่ม  มีรูปแบบการบริหารจดัการกลุ่ม       
1) กลุ่มมีโครงสร้างการบริหารจดัการ  2) ดา้นการประชุม  มีการก าหนดเป็นวาระการประชุมสามญั
ประจ าปี  มีการบนัทึกบทบาทหนา้ท่ี จดัท าเอกสารการประชุมต่างๆ  3)  ดา้นเงินทุนของกลุ่ม  เนน้
การระดมเงินทุนจากสมาชิกกลุ่มเป็นหลกั และการปันผลคืนสมาชิกอยา่งชดัเจน  ดา้นเทคนิคการ
ผลิต กระบวนการผลิต และคุณภาพปุ๋ยอินทรียชี์วภาพ  มีการเน้นการใช้วตัถุดิบในทอ้งถ่ินและ
แรงงานคนเป็นหลัก  ด้านคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพของกลุ่มได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
ส านกังานพฒันาท่ีดิน จงัหวดัเชียงราย ดา้นการจดัการธุรกิจ  มีการจดัท าแผนธุรกิจเบ้ืองตน้  มีการ
วางแผนการตลาดร่วมกนั และตั้งราคาตามตน้ทุนการผลิตและถูกกวา่ราคาตลาด  และมีการบริหาร
จดัการระบบการสั่งซ้ือปุ๋ย และการบริหารโรงเรือนของกลุ่มอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการรวมกลุ่ม 
 จากการศึกษาของ ลลนา (2541) เร่ืองการรวมกลุ่มและศกัยภาพในการแกปั้ญหาของชุมชน
ชนบทในภาคเหนือ  พบวา่ กลุ่มมีกลไกในการแกไ้ขปัญหาและด าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยกิจกรรม
ของกลุ่มนอกจากจะมุ่งแกปั้ญหาชุมชนแลว้  ยงัส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้และแลกเปล่ียนความรู้ใหม่
แก่สมาชิก  การด าเนินงานภายในกลุ่มข้ึนอยู่กับความไว้วางใจและความคุ้นเคยตามระบบ
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ความสัมพันธ์ในเครือข่ายมีการช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา  เง่ือนไขการรวมกลุ่มประกอบด้วย  
ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน  บทบาทชาย-หญิง วฒันธรรม ประเพณีระบบการผลิตของชุมชน 
 จากงานวิจยัของผ่องผิว (2539) เร่ืองการรวมกลุ่มสตรีในชนบท กรณีศึกษากลุ่มสตรีดอน
มูล ต าบลชมพ ูอ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่กลุ่มสตรีแม่บา้นท่ีเกิดข้ึนในหมู่บา้นศรีดอนมูลมี
หลายกลุ่ม ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ไดด้งัน้ี 
 1. กลุ่มท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ กลุ่มสตรีท่ีเกิดตามธรรมชาติมีลกัษณะการเกิดของกลุ่ม
แบบค่อยๆรวมตวักนั กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากสมาชิกในกลุ่มร่วมกนัคิด กลุ่มมีการขยายตวัจากกลุ่ม
เล็กไปกลุ่มใหญ่ วตัถุประสงคข์องกลุ่มไม่ชดัเจน ไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่สมาชิกกลุ่มรู้ว่าการ
รวมกลุ่มมีประโยชน์การเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นไปด้วยความสมคัรใจ กิจกรรมส่วนมากเป็นการ
ส่ือสารและแลกเปล่ียนความรู้ใหม่การด าเนินงานภายในกลุ่มข้ึนอยู่กับความไว้วางใจและ
ความคุน้เคยตามระบบความสัมพนัธ์ของคนในลกัษณะเครือญาติ 
 2.  กลุ่มท่ีไดรั้บการจดัตั้งอยา่งเป็นทางการ สมาชิกกลุ่มเขา้ร่วมกลุ่มดว้ยความเกรงใจซ่ึงกนั
และกนั การด าเนินกิจกรรมกลุ่มไม่อยูใ่นความตอ้งการของสตรีในชุมชนและความสัมพนัธ์ของคน
ในกลุ่มไม่เหนียวแน่น สามารถสลายกลุ่มไดง่้าย 
 4.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่ม 
 ใจมานัส (2540) ได้ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวในการ
ด าเนินธุรกิจชุมชน พบวา่ มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 10 ประการ ไดแ้ก่ 1. ปัจจยัการมีส่วนร่วมของชาวบา้น 
พิจารณาจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการเป็นเจา้ของธุรกิจร่วมกนั 2. ปัจจยัเก่ียวกบัการเป็น
ผูน้ า ซ่ึงเป็นผูก้  าหนดบทบาทและนโยบายในการด าเนินกิจการ 3. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสมาชิก ควรมี
ความพร้อมในการเขา้ร่วมกิจกรรม มีความเช่ือมัน่ในผูน้ าและธุรกิจ ตลอดจนการร่วมกนัแก้ไข
ปัญหา 4. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการมีปฏิสัมพนัธ์กบัองค์กรต่างๆ 5. ปัจจยัดา้นเงินทุน มีการระดมทุน
ภายใน พึ่งพาตนเองเป็นหลกั 6. ปัจจยัการบริหารจดัการ มีโครงสร้างและรูปแบบการด าเนินการท่ี
ชดัเจน มีความโปร่งใส 7. ปัจจยัดา้นการผลิต คือมีความพร้อมในดา้นปัจจยัการผลิต 8. ปัจจยัดา้น
แรงงาน มีแรงงานการท่ีมีทกัษะฝีมือและความช านาญในการผลิตอยู่ในชุมชน 9. ปัจจยัด้าน
การตลาด มีตลาดรองรับสินคา้ท่ีแน่นอน 10. ปัจจยัดา้นขอ้มูลข่าวสาร การกระจายขอ้มูลข่าวสาร
ของธุรกิจ การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารให้สมาชิกทราบ รวมทั้งการรับทราบขอ้มูลข่าวสารจาก
ภายนอก เพื่อใหท้ราบถึงความตอ้งการของตลาดและแนวโนม้สินคา้ท่ีผลิตของชุมชน 
 นอกจากน้ีงานวจิยัของ การพฒันาชุมชน,กรม (2539)  เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จ
ของกลุ่มอาชีพสตรี พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของกลุ่มอาชีพสตรีมี  ดงัน้ี 
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 1. ปัจจยัท่ีมีความส าเร็จของกลุ่มอาชีพสตรีในภาพรวม พบวา่ มี 3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในเชิง
บวกต่อความส าเร็จของกลุ่มอาชีพสตรี คือ การสนบัสนุนจากหน่วยงานราชการ  ความสามารถใน
การบริหารงานของ  คณะกรรมการบริหารกลุ่ม และการสนบัสนุนจากองคก์รทอ้งถ่ินผูน้ าชุมชน 
 2. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องกลุ่มอาชีพสตรี พบวา่มีปัจจยั 4 ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลในเชิงบวกต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของกลุ่มอาชีพสตรี คือการสนบัสนุนจากหน่วยงาน
ส่วนราชการ  ความสามารถในการบริหารของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม เงินทุนสนบัสนุนกลุ่มและ
การสนบัสนุนจากองคก์รทอ้งถ่ิน/ผูน้ าชุมชน 
 3. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของกลุ่มอาชีพสตรี พบวา่มี 3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในเชิง
บวกต่อความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่มอาชีพสตรี  คือการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ 
ความสามารถในการบริหารของคณะกรรมการบริหารกลุ่มและการสนบัสนุนจากองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน/ผูน้ าชุมชน 
 4. ปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มอาชีพสตรี พบว่า มีปัจจยั 3 ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลในเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มอาชีพสตรี คือ ความสามารถในการบริหาร
ของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม  การสนบัสนุนจากองค์กรทอ้งถ่ิน/ผูน้ าชุมชน  และการสนบัสนุน
จากหน่วยงานราชการ   
  จากการศึกษาของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  
(2551) ท่ีไดจ้ดัท า “โครงการศึกษา วิเคราะห์ปัจจยัท่ีสนบัสนุนให้ชุมชนเขม้แข็ง” ข้ึน เพื่อศึกษาถึง
วธีิด าเนินงานและการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนปัจจยัต่างๆ ท่ีเสริมสร้างและมีผลให้ชุมชน
เขม้แข็ง อนัน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน พบวา่ ผลจากการรวมกลุ่มของชุมชน นอกจากจะท าให้เกิด
ความสามคัคีกนัแลว้ ยงัส่งผลใหส้มาชิกและคนในชุมชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัเจนรวมถึง
ความมัน่คงดา้นรายได ้อนัส่งผลต่อ การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนดว้ยเพราะมีสุขภาพอนามยัดีข้ึน โดย
ไม่ต้องออกไปหางานท านอกท้องถ่ิน คนในชุมชนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ 
เน่ืองจากการรวมกลุ่มเป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนไดรั้บรู้ และเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและ
ไดรั้บความรู้ในการพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑข์องชุมชนให้ดีข้ึน 
 4.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการมีส่วนร่วม 
 ธารารัตน์ (2552) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของกลุ่มแม่บา้นเกษตรในการด าเนินงานของกลุ่ม
สตรีสหกรณ์บา้นตน้ผึ้ง ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ล าพูน พบว่า การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
สมาชิกกลุ่ม ประธานกลุ่มจะมีความรู้ในการบริหารงานมากท่ีสุด ประธานและคณะกรรมการกลุ่มฯ
มีความเขา้ใจในวตัถุประสงค์ของการท างานมาก มีความเสียสละทั้งแรงกาย แรงใจในการท างาน 
และมีการก าหนดการวางแผนการท างานก่อนท่ีจะลงมือปฏิบติังาน มีการจดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย 
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แบ่งผลก าไรท่ีไดจ้ากการด าเนินธุรกิจใหก้บัสมาชิกกลุ่มตวัอยา่งสม ่าเสมอ โดยสมาชิกกลุ่มฯทุกคน
มีส่วนร่วมในการด าเนินการพฒันากลุ่มฯไดเ้ป็นอยา่งดี  
 ส่วน เหนือ (2552) ศึกษา การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการด าเนินงานของโครงการ
เกษตรวิชญา จงัหวดัเชียงใหม่  พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
โครงการเกษตรวิชญาอยู่ในระดบัปานกลาง โดยแยกประเด็นอนัประกอบดว้ย การมีส่วนร่วมใน
การวางแผนอยู่ในระดบัปานกลาง มีส่วนร่วมในการด าเนินงานอยู่ในระดบัมาก มีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผลอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีส่วนร่วมในการไดรั้บผลประโยชน์อยูใ่นระดบัมาก 
การทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม พบวา่ ทศันคติและ
ระดบัการศึกษาของเกษตรกร มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโครงการ
เกษตรวิชญาอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติยิ่ง ส่วนปัญหาอุปสรรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรในการด าเนินงานของโครงการเกษตรวิชญา พบวา่ เกษตรกรเห็นวา่มีปัญหาอุปสรรคใน
ดา้นกฎระเบียบและวธีิปฏิบติั และดา้นการบริหารจดัการ 
 เอกธิชยั  (2544)  ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดการใชส้ารเคมี
ป้องกนัก าจดัศตัรูพืชของเกษตร  จงัหวดัล าพูน  พบวา่  เง่ือนไขท่ีท าให้เกษตรกรสามารถเพิ่มการมี
ส่วนร่วมในการลดการใช้สารเคมี  คือ  1)  การกระตุน้ให้เกษตรกรคิด  วางแผน  ปฏิบติั  สรุป
บทเรียน  โดยวทิยากรกระบวนการท่ีมาจากภายนอกชุมชน  2)  ค  าถามวจิยั  เป็นประเด็นท่ีเกษตรกร
ตอ้งการคน้หาค าตอบ  3)  มีการจดักระบวนการกลุ่มโดยวิทยากรกระบวนการ น าไปสู่กิจกรรมการ
ดูงานการแลกเปล่ียนขอ้มูลและประสบการณ์  การร่วมคิดหาทางเลือกเป็นหมู่คณะ  4) ทางเลือก
กล่าวคือ การท าปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพเป็นกิจกรรมท่ีทดลองท าไดง่้าย  ไม่ซบัซ้อน  ปฏิบติัไดจ้ริง  เม่ือ
ส าเร็จเกษตรกรเกิดความมัน่ใจท่ีจะคิด  ทดลองท าและปรับปรุงอยูต่ลอดเวลา  5)  เกษตรกรไดส้รุป
บทเรียน  เป็นการทบทวนไตรตรองอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง  
 จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้ผูว้ิจยัได้คน้พบปรากฏการณ์ท่ีจะน าไปสู่ประเด็นการวิจยั 
กล่าวคือ การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินกิจกรรมร่วมกนัภายในกลุ่ม การร่วมกนัแสดง
ความคิดเห็นในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อการพฒันากลุ่ม มีทั้งปัจจยัภายในและ
ปัจจยัภายนอกกลุ่ม บทบาทของผูน้ าซ่ึงเป็นผูก้  าหนดบทบาทและนโยบายในการด าเนินกิจการ มี
โครงสร้างและรูปแบบการด าเนินการท่ีชัดเจน มีความโปร่งใส มีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีให้
เหมาะสมกบัประสบการณ์และความสามารถของคณะกรรมการ มีการระดมทุนภายในกลุ่ม พึ่งพา
ตนเองเป็นหลกั ภูมิปัญญา รวมทั้งการให้การสนบัสนุนจากองคก์รต่างๆ ลว้นเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมี
ผลต่อการพฒันาและความส าเร็จของกลุ่มทั้งส้ิน 
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แผนภูมิที ่1 กรอบแนวคิด 

ความเข้มแข็งของกลุ่ม  
- กระบวนการสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่มจนไดรั้บรางวลั 

กระบวนการสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม
เกษตรกรโป่งน า้ร้อน 

1.) การก่อร่างสร้างกลุ่ม  
   - ขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มฯ 
   - การบริหารจดัการกลุ่มเกษตรกร  
2.) การลงมือปฏิบัติการด าเนินกิจกรรม   
   - การจดัท าโครงการต่างๆ 

3.)  ความมัน่คงและฐานะทางเศรษฐกิจ  
     ของกลุ่มเกษตรกร   

  -  ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง 

  -  คุณภาพของสินทรัพย ์

  -  ความสามารถในการจดัการธุรกิจกลุ่ม 

  -  ก าไรและสภาพคล่อง 
4.) การเกิดพลังสามคัคี 
  -  การท ากิจกรรมดา้นสาธารณประโยชน์ 

สถาบนัเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2552 

1. ปัจจัยภายใน 

- การบริหารงานในรูปคณะกรรมการ  

- สมาชิกกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้าร้อน 

- เงินทุนหมุนเวยีนภายในกลุ่ม  
2. ปัจจัยภายนอก 

- การสนบัสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ 

การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกระบวนการ
สร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม 

- การร่วมในการประชุมใหญ่ของ
กลุ่ม 

- การมีส่วนร่วมในการวางแผน
โครงการ 

- การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
กิจกรรมโครงการ 

- การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
โครงการ 

- การมีส่วนร่วมในการไดรั้บความรู้
จากโครงการท่ีกลุ่มจดัท า 

- การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์จากการกูเ้งิน ฝากเงิน 
หรือจดัหาสินคา้หรือบริการอ่ืนๆ 


