
บทที ่4 
ผลการวจิัย 

 
 การวจิยัเร่ือง“ กระบวนการสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่มเกษตรกรโป่งน ้ าร้อนท่ีไดรั้บรางวลั
สถาบนัเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2552 อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ” ได้ท าการศึกษาวิจยัตาม
วตัถุประสงค์โดยใช้วิธีวิจยัเชิงคุณภาพ  โดยมีผลการด าเนินงาน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน 
ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1    กระบวนการสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้าร้อน                                      
 ตอนท่ี 2    การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกระบวนการสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่ม 
 ตอนท่ี 3    เง่ือนไข / ปัจจยั ท่ีมีผลต่อกระบวนการสร้างความเขม้แข็งและการพฒันากลุ่ม 
                              เกษตรกรจนประสบความส าเร็จ 
 
4.1 กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน า้ร้อน 

4.1.1  การก่อร่างสร้างกลุ่ม    

4.1.1.1 ประวัติความเป็นมาของกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้าร้อน 
           กลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน จดทะเบียนจัดตั้ งกลุ่มเกษตรกรเม่ือว ันท่ี 22 
พฤศจิกายน 2519 เลขทะเบียนท่ี ชม.84/2519 เดิมช่ือว่า “กลุ่มเกษตรกรท าไร่ม่อนป่ิน” ซ่ึงอยู่ใน
พื้นท่ีการปกครองของต าบลม่อนป่ิน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2544 ไดด้ าเนินการขอเปล่ียน
ช่ือเป็น “กลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน”เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแยกส่วนการปกครองจากต าบล
ม่อนป่ินมาเป็นต าบลโป่งน ้าร้อน ตามช่ือของต าบลท่ีแยกข้ึนมาใหม่ จนกระทัง่ปัจจุบนั 
  รายช่ือประธานกรรมการกลุ่มฯตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั มีดงัน้ี 

1. นายใจ๋ ค ามาเรือง พ.ศ. 2519-2528  กลุ่มเกษตรกรท าไร่ม่อนป่ิน 
2. นายอ่ินค า พนัธุพิน  พ.ศ. 2528-2532  กลุ่มเกษตรกรท าไร่ม่อนป่ิน 
3. นายอุ่น สุรินตา  พ.ศ. 2532-2534  กลุ่มเกษตรกรท าไร่ม่อนป่ิน 
4. นายอ่ินค า พนัธุพิน  พ.ศ. 2534-2536  กลุ่มเกษตรกรท าไร่ม่อนป่ิน 
5. นายขนัค า ชยัเงิน  พ.ศ. 2536-2538  กลุ่มเกษตรกรท าไร่ม่อนป่ิน 
6. นายก๋องแกว้ เรือนใจ  พ.ศ. 2538-2540  กลุ่มเกษตรกรท าไร่ม่อนป่ิน 
7. นายฐิติพนัธ์ุ รู้กาล  พ.ศ. 2540-2544  กลุ่มเกษตรกรท าไร่ม่อนป่ิน 
8. นายภาคิณ พนัธุพิน  พ.ศ. 2544-ปัจจุบนั กลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้า

ร้อน 
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 การด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน ท่ีผา่นมาเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบั
ของกลุ่มเกษตรกรซ่ึงทางคณะกรรมการด าเนินการเป็นเกษตรกร จึงไม่มีความรู้ในดา้นการบริหาร
การเงินการบญัชีแต่มีความจริงใจท่ีจะท า คณะกรรมการมีความซ่ือสัตย ์และมีเจา้หน้าท่ีของกรม
ส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ไดใ้ห้ความช่วยเหลือในดา้นการด าเนินงานของกลุ่มฯ 
จึงไม่มีปัญหาทางดา้นการบริหารการเงินการบญัชี ปัจจุบนัปี 2555 กลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน 
มีสมาชิก จ านวน 180 คน ชาย 151 คน หญิง 29 คน โดยสมาชิกจ านวน 126 คน ประกอบอาชีพท า
ไร่หมุนเวยีนไปตามฤดูกาล เช่น การท านา ปลูกขา้วโพด ปลูกหอมหวัใหญ่ เป็นตน้ ส่วนสมาชิกอีก 
54 คน ประกอบอาชีพท าสวน เช่น สวนส้ม สวนล้ินจ่ี เป็นตน้ โดยมีสมาชิกจ านวน 8 คน มีอาชีพ
รอง คือ การคา้ขาย  ต่อมากลุ่มไดด้ าเนินธุรกิจท่ีมีมูลค่าเพิ่มข้ึนจึงไดจ้ดัจา้งพนกังาน จ านวน 1 คน 
เพื่อท างานและให้บริการสมาชิกในดา้นต่างๆ เช่น การจดัหาเงินกูห้รือสินเช่ือให้แก่สมาชิก จดัหา
ปัจจยัการผลิตทางการเกษตรมาให้สมาชิก การสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกท่ีตอ้งภยัพิบติั
เก่ียวกบัอาชีพ เป็นตน้ จากผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาสมาชิกให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี โดยเฉพาะ
การช าระหน้ีของสมาชิก สมาชิกสามารถช าระหน้ีไดต้รงเวลา และสามารถท าการเกษตรไดต้ลอด
ทั้งปี จากผลการด าเนินงานดงักล่าว ในปี 2552 กลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อนจึงไดรั้บคดัเลือกจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นสถาบนัเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2552 และเขา้รับ
พระราชทานโล่รางวลัในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั วนัท่ี 11 พฤษภาคม 
2552 ณ มณฑลพิธีทอ้งสนามหลวง  
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ภาพที ่2  กลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้าร้อนไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นสถาบนัเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ  
ประจ าปี 2552 

 

4.1.1.2 วัตถุประสงค์การจัดต้ังกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้าร้อน 
  กลุ่มเกษตรกรมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผูมี้อาชีพเกษตรกรรมด าเนินกิจการ
ร่วมกนัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและช่วยเหลือส่วนรวม ดงัน้ี 

1. ส่งเสริมและเผยแพร่วชิาการเกษตร อุตสาหกรรมในครัวเรือน หรือการประกอบอาชีพอยา่ง
อ่ืนในหมู่สมาชิก และครอบครัวสมาชิก รวมทั้ งการส่งเสริมความรู้ในการผลิตเพื่อ
อุตสาหกรรมใหสิ้นคา้มีคุณภาพดีข้ึน 

2. เพื่อรวบรวมและให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารการเกษตรและอ่ืนๆในท้องท่ีต าบลท่ี
ด าเนินการ 

3. จดัหาวสัดุการเกษตรและเคร่ืองอุปโภค บริโภคท่ีสมาชิกตอ้งการจ าหน่าย 
4. รวบรวมผลิตผลการเกษตรและผลิตภณัฑ์ของสมาชิกมาจดัการขายหรือแปรรูปออกขาย 

หรือซ้ือผลิตผลและผลิตภณัฑ์จากบุคคลอ่ืนมาจดัการหรือแปรรูปออกขายเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภณัฑ ์

5. จดัหาเงินกูห้รือสินเช่ือแก่สมาชิกเพื่อประกอบอาชีพหรือการใชจ้่ายท่ีจ  าเป็น 
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6. รับฝากเงินประเภทออมทรัพยห์รือประเภทประจ าจากสมาชิกหรือกลุ่มเกษตรกรอ่ืนตาม
ระเบียบท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

7. ส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร เยาวชนเกษตร กลุ่มกิจกรรมหรือกลุ่มอาชีพ
การเกษตร กลุ่มผูใ้ชน้ ้ า ฯลฯ ท่ีมีในทอ้งท่ีด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร 

8. ส่งเสริมการประหยดั การช่วยเหลือตวัเอง และการร่วมมือช่วยเหลือกนัในหมู่ผูป้ระกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 

9. ส่งเสริมการพฒันาครอบครัวเกษตรกร ทั้งการศึกษา การพลานามัยและจิตใจให้เป็น
ครอบครัวท่ีสมบูรณ์ และเป็นสังคมท่ีสันติสุข 
 
4.1.1.3 ภารกจิของกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้าร้อน 

1. จดัใหฉ้างหรือโรงเรือนการเกษตรเพื่อเก็บรักษาผลิตผลหรือผลิตภณัฑ ์
2. ประกอบกิจการขนส่ง โดยจดัให้มียานพาหนะขนส่งผลิตผลการเกษตรส าหรับบริการแก่

สมาชิก 
3. จดัให้มีเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกล หรือปศุสัตว ์เก่ียวกบัการผลิตทางการเกษตรหรือเก่ียวกบั

อุตสาหกรรมในครัวเรือนส าหรับสมาชิกใชป้ระโยชน์ 
4. จดัใหมี้โรงงานเพื่อแปรรูปผลิตผลหรือผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ 
5. กูย้มืเงินเพื่อใชเ้ป็นทุนด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร 
6. ร่วมทุนในการประกอบกิจการกบักลุ่มเกษตรกรหรือนิติบุคคลอ่ืน 
7. ใหกู้ ้ใหสิ้นเช่ือ ใหย้มื ใหเ้ช่า ใหเ้ช่าซ้ือ โอน รับจ านองหรือรับจ าน าซ่ึงทรัพยสิ์นแก่สมาชิก

หรือของสมาชิก 
8. ด าเนินการผลิต การคา้ การบริการ และด าเนินการธุรกิจอ่ืนๆเพื่อประโยชน์ของสมาชิก 
9. ให้การสงเคราะห์ตามสมควรแก่ผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีตอ้งภยัพิบติัเก่ียวกบัอาชีพ 

ตลอดจนจดัสวสัดิการสังคมในหมู่ผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรม 
10. กระท ากิจการอ่ืนใด เก่ียวกบัหรือเก่ียวเน่ืองในการจดัให้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของกลุ่ม

เกษตรกร โดยไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  
11. กระท าการต่างๆตามท่ีอนุญาตไวใ้นกฎหมายว่าด้วยกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงคท่ี์กล่าวมาขา้งตน้ ทั้งน้ีรวมทั้งการจดัใหไ้ดม้า การถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิ์น
ครอบครอง ซ้ือ แลกเปล่ียน โอนหรือรับโอน เช่าหรือให้เช่า เช่าซ้ือหรือให้เช่าซ้ือ จ านอง
หรือรับจ านอง จ าน าหรือรับจ าน า ขายหรือจ าหน่ายซ่ึงทรัพยสิ์น ตลอดจนด าเนินกิจการ
อยา่งอ่ืนบรรดาเก่ียวกบั หรือเน่ืองในการจดัใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงคด์ว้ย 
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4.1.1.4 การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร 
            กลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้าร้อนไดมี้การด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถ
ด าเนินธุรกิจมีก าไรทุกปี กลุ่มมีความมัน่คงและสามารถก่อสร้างอาคารส านกังานแห่งใหม่ของกลุ่ม
(ภาพท่ี 3)  
 

            
 

ภาพที ่3 อาคารส านกังานแห่งเก่าและแห่งใหม่ของกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้าร้อน 
 

            ลกัษณะการบริหารจดัการกลุ่มสามารถแบ่งออกเป็น 2   ดา้น คือ ดา้นโครงสร้าง
กลุ่ม และดา้นการประชุม โดยมีรายละเอียดดา้นโครงสร้างของกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้าร้อน ดงัน้ี 

1. ประธาน คณะกรรมการ และเจา้หนา้ท่ีกลุ่ม  
         โครงสร้างของกลุ่มเกษตรกร (พ.ศ. 2553-ปัจจุบนั) ประกอบดว้ย  
1.1 คณะกรรมการบริหาร 9 คน ไดแ้ก่ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก 

เลขานุการ และกรรมการ  
 
1)   นายภาคิน พนัธุพิน   ประธานกรรมการ 
2)   นายก๋องแกว้   เรือนใจ   รองประธานกรรมการ 
3) นายเกตุ       ยอดใจ   รองประธานกรรมการ 
4) นายประวติั    จนัทร์หอม  เหรัญญิก 
5) นายกฤษฎา ศรีจอม   เลขานุการ 
6) นายเสรี  ค ามาเรือง  กรรมการ 
7) นายเฉลิมพนัธ์ ขจรศกัด์ิ  กรรมการ 
8) นายประยรู เรือนเมืองใจ  กรรมการ 
9) นายบุญมา ใบโพธ์ิ   กรรมการ 
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1.2 หวัหนา้หน่วยและผูช่้วยหวัหนา้หน่วยเกษตรกรรมท่ี 1-4 รวม 9 คน  
1) นายบุญส่ง  กอนแกว้ หวัหนา้หน่วยท่ี 1 
2) นายสมชาติ  พนัธุพิน  หวัหนา้หน่วยท่ี 2 
3) นายณรงค ์  วงคทิ์พย ์ หวัหนา้หน่วยท่ี 3 
4) นายไมตรี  พนัธุพิน  หวัหนา้หน่วยท่ี 4 
5) นายบุญถึง  หน่อแกว้ ผูช่้วยหวัหนา้หน่วยท่ี 1 
6) นายศรีทอน  ธาดา  ผูช่้วยหวัหนา้หน่วยท่ี 1 
7) นายประเสริฐ  อ่ินแกว้  ผูช่้วยหวัหนา้หน่วยท่ี 2 
8) นายทรงเดช  หน่อแกว้ ผูช่้วยหวัหนา้หน่วยท่ี 3 
9) นายพงศศิ์ริ  นนัตรัตน์ ผูช่้วยหวัหนา้หน่วยท่ี 4 

1.3 ผูต้รวจสอบกิจการ จ านวน 2 คน  
1) นายขนัค า  ชยัเงิน  ผูต้รวจสอบกิจการ 
2) นายหลา้   วงคทิ์พย ์ ผูต้รวจสอบกิจการ 

1.4 เจา้หนา้ท่ีของกลุ่มเกษตรกร จ านวน 1 คน  
1) นายประทีป  ศรีธรรมชาติ เจา้หนา้ท่ีกลุ่มฯ 

 การด ารงต าแหน่งประธาน คณะกรรมการ มีวาระ 2 ปี ส่วนผูต้รวจสอบกิจการจะมีวาระ 1 
ปี เม่ือหมดวาระจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ข้ึน โดยมาจากการออกเสียงเลือกตั้งของ
สมาชิกกลุ่มฯ ส่วนต าแหน่งต่างๆนั้นใหค้ณะกรรมการชุดใหม่ท่ีไดรั้บคดัเลือกเลือกร่วมกนัพิจารณา
ในท่ีประชุมเพื่อความเหมาะสมและความถนดัของแต่ละคน แต่บทบาทหนา้ท่ียงัไม่ชดัเจนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร มีการวางแผนและบริหารองค์กรโดยคณะกรรมการ มีการแบ่งแยกหน้าท่ีตาม
ความสามารถหรือความถนดั และยดึบทบาทหลกัท่ีด ารงอยูใ่นชุมชน เช่น   

      - ประธานกลุ่ม: นายภาคิน    พนัธุพิน ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งน ้าร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จึงมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารงาน
ในองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี  อีกทั้งยงัมีความสามารถในการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆไดดี้ 

      - รองประธาน: นายก๋องแกว้  เรือนใจ และนายเกตุ   ยอดใจ  โดยรองประธานจะเป็นผ ู
ท่ีสามารถปฏิบติังานไดแ้ทนประธานในกรณีท่ีประธานติดภารกิจอ่ืน โดยนายก๋องแกว้ เรือนใจจะ
ท าหน้าท่ีดูแลในเร่ืองของการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆทัว่ไปของกลุ่ม ส่วนนายเกตุ ยอดใจ ท า
หนา้ท่ีดูแลในเร่ืองของการปล่อยสินเช่ือใหแ้ก่สมาชิก  

     - เหรัญญิก: นายประวติั   จนัทร์หอม มีความสามารถและความถนดัในเร่ืองของการเงิน 
และบญัชี มีความรู้เขา้ใจในดา้นการบริหารการเงินและบญัชีของกลุ่มพอสมควร  
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                 - เลขานุการ: นายกฤษฎา  ศรีจอม มีความสามารถและความถนดัในดา้นการเขียนและ
เรียบเรียงขอ้มูลต่างๆไดดี้  
                 - คณะกรรมการ  ไม่มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีชัดเจน จะเป็นในลักษณะของการ
ร่วมมือกนัในการด าเนินงานของกลุ่มฯ 
      - หัวหน้าหน่วยและผูช่้วยหัวหน้าหน่วย จะถูกคดัเลือกจากสมาชิกในแต่ละหน่วย ท า
หน้าท่ีเป็นผูป้ระสานงานระหว่างคณะกรรมการและสมาชิก เพราะ บางคร้ังคณะกรรมการไม่
สามารถเข้าถึงตวัสมาชิกได้ทั้ งหมด จึงต้องอาศยัหัวหน้าหน่วยและผูช่้วยในแต่ละหน่วยคอย
ประสานงานไปยงัสมาชิกในหน่วยของตน 
     - ผูส้อบกิจการ: นายขนัค า  ชยัเงิน และนายหลา้ วงค์ ทิพย์  ได้ รับต าแหน่งจากการ
คดัเลือกของสมาชิกกลุ่มทั้ งหมด ซ่ึงเป็นผูท่ี้ผ่านการอบรมในเร่ืองการตรวจสอบกิจการกลุ่ม
สหกรณ์มามาก และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์หอมหัวใหญ่ อ.ฝาง จ.
เชียงใหม่ โดยจะท าหน้าท่ีตรวจสอบกิจการของกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อนในขั้นตน้ก่อนท่ี
เจา้หนา้ท่ีจากส านกังานตรวจสอบบญัชีสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่จะเขา้มาตรวจสอบภายหลงั 
    - เจา้หนา้ท่ีของกลุ่มเกษตรกร: นายประทีป  ศรีธรรมชาติ ดว้ยภาระงานท่ีมีมากข้ึน ในปี 
2549 ทางกลุ่มจึงได้จดัจา้งเจา้หน้าท่ีมาช่วยในเร่ืองของการท าขอ้มูลต่างๆของกลุ่ม เช่น การหา
ขอ้มูลมาประกอบการเขียนโครงการต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงนายประทีป  ศรีธรรมชาติ เป็นผูท่ี้มีความรู้
ความสามารถในการจดัท าขอ้มูลต่างๆให้กลุ่มได้เป็นอย่างดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีจน
ไดรั้บความเช่ือใจจากประธาน คณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีมาจนถึงปัจจุบนั  
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ภาพที ่4 ประธาน คณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
 

2. การบริหารจดัการกลุ่มดา้นการประชุม  มีลกัษณะ  ดงัน้ี  
   กลุ่มมีการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ปีละ 1 ซ่ึงการประชุมจะมีการแจง้เร่ืองต่างๆ
ให้แก่สมาชิกกลุ่มได้รับทราบ แต่ในปัจจุบนั (ช่วงตน้เดือนต.ค.55) กลุ่มยงัไม่ได้นัดประชุมกัน
เน่ืองจากสมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีเวลาเพราะเป็นช่วงฤดูกาลเพาะหอมหัวใหญ่และบางรายยงัไดรั้บ
ผลกระทบจากน ้ าป่าไหลหลากและดินถล่มเม่ือช่วงเดือน กนัยายน 2554 ท าให้ตอ้งเร่งฟ้ืนฟูท่ีอยู่
อาศยัและท่ีท ากินของตน ส่วนคณะกรรมการกลุ่มจะนดัประชุมกนัทุกเดือน คณะกรรมการกลุ่ม
และเจา้หนา้ท่ีจะมีบทบาทในการบริหารจดัการกลุ่มอย่างมาก ส่วนสมาชิกนั้นส่วนใหญ่มีขอ้จ ากดั
ในดา้นความรู้จึงไม่กลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็นมากนกั  
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ภาพที ่5 การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2554 
 

4.1.2. การลงมือปฏิบัติการด าเนินกจิกรรม  

4.1.2.1 การด าเนินโครงการ/กจิกรรมของกลุ่ม 
          จากการสอบถามประธาน คณะกรรมการ และเจา้หนา้ท่ีของกลุ่มเก่ียวกบักิจกรรม/

โครงการท่ีจดัท าข้ึน ก่อนไดรั้บรางวลัสถาบนัเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติในปี 2552 ซ่ึงเป็นกิจกรรม
ในช่วงปี พ.ศ. 2549-2551 และเป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีมีส่วนท าให้กลุ่มได้รับรางวลัสถาบนั
เกษตรกรดีเด่น ไดแ้ก่  
 1) โครงการศึกษาดูงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ ์2549  
 ทางกลุ่มไดจ้ดัโครงการศึกษาดูงาน งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯข้ึน เพราะ
กลุ่มเล็งเห็นถึงความส าคญัของการจดังานซ่ึงหาโอกาสชมได้ยาก เพื่อส่งเสริมสมาชิกในกลุ่ม
เกษตรกรไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้เทคโนโลยีวิธีการเกษตรสมยัใหม่ และน าความรู้ท่ีไดรั้บไป
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของแต่ละบุคคล ซ่ึงกลุ่มมีการด าเนินการติดต่อ
ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อขอขอ้มูลการจดังาน การขอรับการสนบัสนุนบตัรเขา้ชม
งาน และติดต่อประสานงานกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งน ้ าร้อนเพื่อขอรับการสนบัสนุนเร่ือง
พาหนะส าหรับการเดินทางของสมาชิก บทบาทของประธานและคณะกรรมการในการจดัท า
โครงการน้ี คือ การติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และประชุมปรึกษาหารือกนัก่อน 
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หลงัจากนั้นเม่ือไดข้อ้สรุปจึงเป็นหน้าท่ีของหัวหน้าหน่วยเกษตรกรรมย่อยท่ีจะน าขอ้มูลท่ีไดไ้ป
บอกแก่สมาชิกในแต่ละหน่วยท่ีตนรับผดิชอบและรวบรวมจ านวนสมาชิกในแต่ละหน่วยมาแจง้ให้
ประธานและคณะกรรมการเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป ส่วนงบประมาณท่ีใชใ้นโครงการน้ี เป็น
เงินจากทุนสะสมเพื่อศึกษาอบรมของกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้าร้อน 

2)   โครงการอบรมความปลอดภยักบัการใชส้ารเคมีในการเกษตร (ปี 2550) 
 กลุ่มได้เห็นความส าคัญของความปลอดภัยในการใช้สารเคมีในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมของสมาชิก ซ่ึงไดม้าเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรในปัจจุบนัและส่งผลต่อความปลอดภยัของ
ผูใ้ชแ้ละผูบ้ริโภค กลุ่มจึงไดจ้ดักิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกเร่ืองความปลอดภยักบั
การใช้สารเคมีในการเกษตรและส่งเสริมการใช้สารสกัดจากธรรมชาติทดแทนการใช้สารเคมี  
เพื่อให้สมาชิกสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บน าไปปฏิบติัไดอ้ย่างถูกวิธีและเกิดความปลอดภยัต่อผูใ้ช้
และผูบ้ริโภค โดยมีนายประทีป ศรีธรรมชาติ เจา้หนา้ท่ีกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อนและนายเสรี 
ค  ามาเรืองเป็นผูน้ าเสนอและจดัท าโครงการเสนอต่อนายภาคิณ  พนัธุพิน ประธานกรรมการกลุ่ม
เกษตรท าไร่โป่งน ้ าร้อน เม่ือประธานอนุมติัเห็นชอบ ทางกลุ่มฯจึงไดเ้ร่ิมติดต่อประสานงานจดัหา
วิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ และไดข้อรับงบประมาณจากห้างหุ้นส่วนจ ากดั แม่ข่ามิตรเกษตร 
สาขาฝาง บริษทัเคโมคราฟ จ ากดั บริษทัไบเออร์ไทย จ ากดั และบริษทั ที.เจ.ซี เคมี จ  ากดั โดยรวม
แลว้ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนมา จ านวน 10,000 บาท 

3)  โครงการจดัหาปุ๋ยอินทรียม์าจ าหน่ายใหส้มาชิกกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้าร้อน (ปี 
2551) 

 เน่ืองจากสมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยปลูกสวนส้มสายน ้ าผึ้ง 
มีพื้นท่ีปลูกประมาณ 1,900 ไร่ เฉล่ียรายละ 10 ไร่ มีความตอ้งการปัจจยัในการประกอบอาชีพ ไดแ้ก่ 
วสัดุทางการเกษตร ปุ๋ย ยาปราบศตัรูพืช ซ่ึงทางกลุ่มเกษตรกรฯมีทุนด าเนินการจ ากดั ไม่เพียงพอกบั
ความตอ้งการของสมาชิก จากการท่ีคณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีกลุ่มฯไดส้ ารวจความตอ้งการของ
สมาชิกในการใชปุ๋้ยอินทรีย ์พบวา่ สมาชิกกลุ่มไดร้้องขอและยื่นความประสงคใ์ห้กลุ่มเกษตรกรท า
ไร่โป่งน ้าร้อนจดัหาทุนเพื่อจดัหาปุ๋ยอินทรียม์าจ าหน่ายให้สมาชิกในราคาท่ีถูกกวา่ทอ้งตลาด ซ่ึงถา้
สมาชิกตอ้งจดัซ้ือเองจากภายนอกจะส่งผลให้สมาชิกเพิ่มตน้ทุนการผลิตและอาจส่งผลให้กับ
สมาชิกประสบปัญหาการขาดทุนได้ และเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรเป็นองค์กรท่ีสามารถช่วยเหลือ
สมาชิกไดอ้ย่างแทจ้ริง กลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน จึงขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ จาก
สมาคมกลุ่มเกษตรกรองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่ ตามโครงการสนับสนุนเงินทุน
หมุนเวยีนเพื่อพฒันากลุ่มเกษตรกร ประมาณ 40,000 บาท  
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4)   ตวัอยา่งโครงการท่ีกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้าร้อนไดจ้ดัท าข้ึน หลงัจากไดรั้บรางวลั
สถาบนัเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (ปี 2552-ปัจจุบนั) 

4.1)  โครงการจดังานมหกรรมปุ๋ย-ยา ประจ าปี  
 กลุ่มจดัท าโครงการน้ีข้ึนเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกและเกษตรกรท่ีสนใจในผลิตภณัฑ์ทาง
การเกษตร เคมีเกษตร อินทรีย์เกษตร และผลิตภณัฑ์ชีวภาพ ได้เลือกซ้ือสินคา้ในราคาท่ีถูกกว่า
ร้านคา้ทัว่ไปราคายุติธรรม ไดรั้บความสะดวก ภายในหน่วยงานและบริษทัท่ีเขา้ร่วมแสดงสินคา้
กวา่ 20 บริษทั มีนกัวชิาการเกษตรคอยให้ค  าปรึกษาส าหรับเกษตรกรท่ีมีปัญหาทางการเกษตร และ
มีกิจกรรมภายในงานตลอดทั้งวนั โดยคณะกรรมการและเจา้หน้าท่ีกลุ่มได้แบ่งหน้าท่ีกนัในการ
ด าเนินการโดยติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการจดังาน และ
เม่ือได้รับการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานท่ีเขา้ร่วมแสดงสินคา้แลว้ จึงไดด้ าเนินการจดั
กิจกรรมตามโครงการข้ึนทุกปี ซ่ึงจะจดัข้ึนประมาณเดือนกนัยายนของทุกปี 

4.2) โครงการ ก่อสร้างอาคารหอ้งเยน็เก็บผลผลิตการเกษตร  
 หลงัจากท่ีมีการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2553 เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2553 โดยมติท่ี
ประชุมใหญ่มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ทางกลุ่มฯติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งน ้ าร้อน องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นตน้ เพื่อสนบัสนุน
งบประมาณในการด าเนินโครงการก่อสร้างอาคารห้องเยน็เพื่อเก็บผลผลิตการเกษตรของเกษตรกร 
โดยสมาชิกเห็นความส าคญัและเล็งเห็นความจ าเป็นต่อสภาวการณ์ปัจจุบนั เน่ืองจากในช่วงฤดูกาล
ผลิตในแต่ละปี มกัจะมีผลผลิตการเกษตรออกสู่ตลาดพร้อมกนัจ านวนมาก ส่งผลกระทบต่อราคา
ผลผลิตท าใหมี้ราคาตกต ่า จึงเห็นควรวา่ถา้กลุ่มเกษตรกรมีห้องเยน็ท่ีสามารถเก็บผลผลิตการเกษตร
เพื่อชะลอระยะเวลาการออกสู่ตลาด จะท าให้เกษตรกรสามารถจ าหน่ายผลผลิตไดใ้นราคาท่ีสูงข้ึน 
ซ่ึงเป็นผลดีต่อเกษตรกรและสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ในปัจจุบนักลุ่มไดจ้ดัท าโครงการและไดเ้สนอ
โครงการ ไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติโครงการรวมทั้ ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 

4.3) โครงการสนบัสนุนเงินทุนหมุนเวยีนเพื่อพฒันากลุ่มเกษตรกร (ปี 2553) 
 เน่ืองด้วยกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน มีสมาชิกจ านวน 180 คน สมาชิกส่วนใหญ่มี
อาชีพเกษตรกรรม มีความตอ้งการปัจจยัในการประกอบอาชีพ ไดแ้ก่ วสัดุทางการเกษตร ปุ๋ย ยา
ปราบศตัรูพืช ซ่ึงกลุ่มเกษตรกรฯมีทุนด าเนินการจ ากดั ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของสมาชิก 
หลงัจากท่ีทางคณะกรรมการและเจา้หน้าท่ีไดม้ติจากสมาชิกกลุ่ม สมาชิกส่วนใหญ่ไดร้้องขอและ
ยื่นความประสงค์ให้ก ลุ่มเกษตรกรจัดหาทุนให้สมาชิกเพื่อกู้ไปประกอบอาชีพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพผลผลิตใหดี้ข้ึน ซ่ึงถา้สมาชิกตอ้งกูย้มืจากภายนอก จะส่งผลให้สมาชิกเพิ่มตน้ทุนการ
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ผลิตและอาจส่งผลใหก้บัสมาชิกประสบปัญหาการขาดทุนได ้และเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรเป็นองคก์ร
ท่ีสามารถช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างแทจ้ริง กลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน จึงได้เสนอโครงการ
กู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ต่อมา
โครงการน้ีไดผ้่านการอนุมติั จึงไดรั้บเงินมาประมาณ 400,000 บาท ก าหนดช าระคืน 12 เดือน 
ดอกเบ้ียร้อยละ 1 ต่อปี 

4.4) โครงการก่อสร้างอาคารผลิตปุ๋ยอินทรียน์ ้า (ปี 2554) 
  สืบเน่ืองมาจากการจดัอบรมตามโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยน ้ าคุณภาพสูงโดยใชส้ารเร่ง 
พด.2 ของต าบลโป่งน ้ าร้อน ณ ส านกังานกลุ่มเกษตรกรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อนท่ีผา่นมาเม่ือ ปี 2553 
โดยมีวิทยากรจากส านกังานพฒันาท่ีดินจงัหวดัเชียงใหม่ มาบรรยายให้ความรู้และสาธิตการท าปุ๋ย
อินทรียน์ ้า ใหส้มาชิกและเกษตรกรท่ีสนใจไดน้ าไปใชใ้นการเกษตร เพื่อลดปริมาณการใชส้ารเคมี 
ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจเพียงพอ ทางคณะกรรมการ
ด าเนินการกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน จึงเห็นความส าคญัท่ีจะด าเนินการต่อหลงัจากท่ีผา่นการ
อบรมไปแลว้ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกและเกษตรกรท่ีสนใจผลิตปุ๋ยอินทรียน์ ้ าใช้อย่างต่อเน่ือง แต่
เน่ืองจากการผลิตปุ๋ยดงักล่าวเม่ือผลิตแลว้ไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดท้นัทีตอ้งเก็บไวแ้ละรอ
ระยะเวลาตามท่ีก าหนดจึงจะสามารถน าไปใช้ได ้จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีโรงเรือนสถานท่ีเก็บปุ๋ย
อินทรีย ์แต่ทางกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อนยงัไม่มีอาคารเพื่อใช้เป็นสถานท่ีผลิตและเก็บปุ๋ย
อินทรียน์ ้ า ดงันั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรียน์ ้ าคุณภาพสูงตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุ่มเกษตรกรฯ จึงได้ขอสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานส่งเสริมสหกรณ์จงัหวดั
เชียงใหม่ เป็นจ านวน 30,000 บาทในการก่อสร้างอาคารส าหรับผลิตและเก็บปุ๋ยอินทรียน์ ้ าส าหรับ
สมาชิกและเกษตรกรท่ีสนใจ และใชเ้ป็นศูนยเ์รียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรียคุ์ณภาพสูงประจ าต าบลโป่ง
น ้าร้อน ซ่ึงอยูใ่นระหวา่งรองบประมาณ 

4.5) โครงการศึกษาดูงานประสบการณ์พฒันาบุคลิกภาพบุคลากรสถาบนัเกษตรกร (ปี 
2554) 

 สืบเน่ืองจากกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อนได้รับรางวลัพระราชทานสถาบนัเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติประจ าปี 2552 ซ่ึงทางคณะกรรมการกลุ่มฯมีแนวทางในการพฒันาและบริหารจดัการ
กลุ่มให้มีความมัน่คงและเกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน จึงเห็นความส าคญัของการพฒันาบุคลากรของ
กลุ่ม จ านวน 21 คน เพื่อศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์น ามาประยุกตใ์ชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยจะใช้งบประมาณในส่วนของเงินทุนสะสมเพื่อ
ศึกษาอบรมของกลุ่มฯ ในขณะน้ีทางกลุ่มฯก าลงัร่วมกนัจดัหาแหล่งเรียนรู้ท่ีจะไปศึกษาดูงาน และ
จะนดัประชุมกลุ่มฯอีกคร้ัง  
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4.6) โครงการแปรรูปผลิตภณัฑ์จากสมุนไพรเจียวกู่หลาน รางจืด และใบหม่อน (ปี 2554-
2555) 

 ทางกลุ่มเห็นว่าปัจจุบนัคนในชุมชนต าบลโป่งน ้ าร้อนมีผูป่้วยด้วยโรคความดันโลหิต
โรคเบาหวานจ านวนมาก และจากการท าการเกษตรท าใหเ้กษตรกรมีความเส่ียงในการไดรั้บสารพิษ
ท าให้สารพิษตกคา้งในร่างกายเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงไม่เฉพาะผูท่ี้เป็นเกษตรกรเท่านั้น แต่ยงัรวมถึง
ประชาชนโดยทัว่ไปดว้ย กลุ่มจึงมีแนวคิดจะปลูกสมุนไพรเจียวกู่หลาน รางจืดและตน้หม่อน เพื่อ
แปรรูปผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร ซ่ึงกลุ่มตอ้งการวสัดุอุปกรณ์ในการแปรรูปสมุนไพรเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มและเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ไวใ้ห้ได้นานข้ึน รับประทานง่ายและสะดวกข้ึน เป็นการลด
ค่าใช้จ่ายจากการซ้ือยารักษาโรค อาหารเสริมท่ีมีราคาแพงได้ ทั้ งยงัเป็นฐานในการต่อยอด
ผลิตภณัฑแ์ปรรูปสมุนไพรต่อไปในอนาคตอีกดว้ย ในขณะน้ีกลุ่มก าลงัให้สมาชิกทดลองปลูกเจียว
กู่หลาน คาดวา่อีกประมาณ 2-3 เดือนจึงจะไดผ้ลผลิตท่ีเหมาะจะน าไปแปรรูป  
 

 4.1.3 ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกจิของกลุ่มเกษตรกร 
           จากการสัมภาษณ์พดูคุยกบัคณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีกลุ่มฯ และจากการดูขอ้มูล
ดา้นบญัชีท่ีกลุ่มไดจ้ดัท าไว ้จะเห็นวา่กลุ่มเกษตรกรมีความสามารถในการบริหารจดัการดา้น
การเงินไดเ้ป็นอยา่งดี มีการสรุปขอ้มูล และเขียนเป็นรายงานไวทุ้กปี ซ่ึงช่วงก่อนท่ีจะไดรั้บรางวลั
สถาบนัเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (ปี 2549-2551) สรุปขอ้มูลดา้นการเงินของกลุ่มฯไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่3 สถานะดา้นการเงินของกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้าร้อนรวม 3 ปีก่อนไดรั้บรางวลัสถาบนั 

   เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (ปี 2549-2551) 
 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1. สินทรัพย ์ ไดแ้ก่  

1.1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
1.2 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 
1.3 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
1.4 สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

 
1,427,716.77 
340,272.50 
272,112.99 
311,043.00 

รวม 2,351,145.26 
2. หน้ีสิน  ไดแ้ก่  

2.1 เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรม
 

300,000.00 
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ส่งเสริมสหกรณ์ เงินใหกู้ย้มื
ระยะสั้น 

2.2 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  

 
16,519.85 

รวม 316,519.85 
3. เงินอุดหนุนสมาคมกลุ่มเกษตรกร 42,000.00 

รวม 42,000.00 
4. ทุน ไดแ้ก่ 

4.1 ทุนเรือนหุ้น  
4.2 ทุนส ารอง 507,556.65 บาท  
4.3 ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั ระเบียบ 

และอ่ืน ๆ 

 
1,026,450.00 
507,556.65 
347,567.06 

รวม 1,881,573.71 
5. ก าไรสุทธิ ไดแ้ก่ 

5.1 ประจ าปี 2549 
5.2 ประจ าปี 2550 
5.3 ประจ าปี 2551 

 
14,514.77 

252,015.77 
328,821.70 

รวม 595,352.24 
 
ส่วนช่วงหลงัจากกลุ่มไดรั้บรางวลัสถาบนัเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2552 แลว้สามารถ

สรุปขอ้มูลของกลุ่มฯไดด้งัน้ี 
ปี 2552  
1) ด้านความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง กลุ่มเกษตรกรมีทุนด าเนินงานทั้งส้ิน 

จ านวน 2,662,024.33 บาท เพิ่มข้ึนจากปี 2551 จ  านวน 122,059.00 บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.81 
ทุนด าเนินงานส่วนใหญ่ มาจากแหล่งเงินทุนภายใน โดยเป็นทุนของกลุ่มเกษตรกรจ านวนเงินร้อย
ละ 84.01 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 15.99 มาจากแหล่งเงินทุนภายนอก ซ่ึงมาจากเงินกูย้ืมระยะสั้นร้อย
ละ 15.40 และหน้ีสินอ่ืนอีกร้อยละ0.59 
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84%

15%
1%

ทุนของกลุ่ม
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แผนภูมิที ่2 แสดงอตัราส่วนทุนการด าเนินงานทั้งหมดของกลุ่มเกษตรกร ปี 2552 

 
2) ด้านคุณภาพของสินทรัพย์ สินทรัพยข์องกลุ่มเกษตรกรมีจ านวน 2,662,024.33 บาท 

สินทรัพยข์องกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของสินทรัพยห์มุนเวียน จ านวน 2,065,755.34 คิด
เป็นร้อยละ 77.51 เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร จ านวนร้อยละ 67.52  เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ร้อยละ 
7.61 และเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ร้อยละ 2.47  ท่ีเหลือเป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ านวน 
596,268.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.40 จะเห็นไดว้า่สินทรัพยท่ี์กลุ่มเกษตรกรลงทุนส่วนใหญ่เป็น
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วนัส้ินงวดทางบญัชีกลุ่มเกษตรกรได้เตรียมเงินไวเ้พื่อการจดัหา
สินคา้มาจ าหน่าย  
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แผนภูมิที ่3  แสดงอตัราส่วนสินทรัพยท์ั้งหมดของกลุ่มเกษตรกร ปี 2552 

 
  3) ด้านความสามารถในด้านการจัดการ กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกจ านวน 177 คน เพิ่มข้ึน

จากปี 2551 จ านวน 7 คน กลุ่มเกษตรกรมีมูลค่าธุรกิจรวมทั้งส้ิน 4,473,870.00 บาท เฉล่ียเดือนละ 
372,822.50 บาท โดยเป็นธุรกิจสินเช่ือและธุรกิจจดัหาสินคา้มาจ าหน่าย การบริหารธุรกิจ สรุปได้
ดงัน้ี 

 ธุรกจิสินเช่ือ ระหวา่งปีกลุ่มเกษตรกรให้เงินกูแ้ก่สมาชิก 1,154,000.00 บาท 
ลูกหน้ีช าระหน้ีร้อยละ 83.15 ของหน้ีท่ีถึงก าหนดช าระ วนัส้ินปีมีลูกหน้ีใหเ้งินกู้
คงเหลือ 7 ราย เป็นเงิน 258,545.00 บาท ผลการด าเนินงานมีก าไรเฉพาะธุรกิจ 
88,878.08 บาท 

 ธุรกจิจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ระหวา่งปีกลุ่มเกษตรกรไดจ้ดัหาสินคา้มาจ าหน่าย 
จ านวน 3,319,870.00 บาท โดยไดจ้ดัหาปุ๋ยมาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก เป็นจ านวน
เงิน 1,502,470.00 บาท และยาปราบศตัรูพืชจ านวน 1,817,400.00 บาท ผลการ
ด าเนินงานมีก าไรเฉพาะธุรกิจ 192,985.29 บาท 

4) ด้านการท าก าไร สหกรณ์มีรายไดม้ากกวา่ค่าใชจ่้าย 98,920.29 บาท ก าไรเฉล่ียต่อสมาชิก 
558.87 บาทและมีปริมาณเงินออมเฉล่ียต่อสมาชิกซ่ึงเท่ากบั 6,765.54 บาท  

5) ด้านสภาพคล่อง กลุ่มเกษตรกรมีสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหน้ีสิน
หมุนเวียน 4.85 เท่า แสดงให้เห็นวา่ในหน้ีสินหมุนเวียน 1 บาท มีสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นประกนั
การช าระหน้ีไดท้ั้งจ  านวน และสินทรัพยห์มุนเวียนส่วนใหญ่เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร ดงันั้น
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สภาพคล่องของกลุ่มเกษตรกรจึงอยูใ่นเกณฑ์ดี สามารถคุม้ภาระผกูพนัหน้ีสินท่ีจะตอ้งช าระคืนแก่
เจา้หน้ีตามสัญญา  

ปี 2553 
1) ด้านความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง กลุ่มเกษตรกรมีทุนด าเนินงานทั้งส้ิน 

จ านวน 4,546,254.89 บาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 1,884,230.56 บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 70.78 ทุน
ด าเนินงานส่วนใหญ่ มาจากแหล่งเงินทุนภายใน โดยเป็นทุนของกลุ่มเกษตรกรจ านวนเงินร้อยละ 
57.00 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 43.00 มาจากแหล่งเงินทุนภายนอก ซ่ึงมาจากเงินกูย้ืมระยะสั้นร้อยละ 
42.01 และหน้ีสินอ่ืนอีกร้อยละ 0.99 หากพิจารณาถึงความเขม้แข็งและเพียงพอของเงินทุนต่อความ
เส่ียงแลว้ เงินทุนของกลุ่มเกษตรกรไม่มีความเส่ียง เน่ืองจากกลุ่มเกษตรกรมีอตัราส่วนของหน้ีสิน
ทั้งส้ินต่อทุน 0.75 เท่า ทุนของกลุ่มเกษตรกรสามารถคุม้ครองหน้ีสินไดท้ั้งหมด  
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แผนภูมิที ่4  แสดงอตัราส่วนทุนการด าเนินงานทั้งหมดของกลุ่มเกษตรกร ปี 2553 
 

2) ด้านคุณภาพของสินทรัพย์ สินทรัพยข์องกลุ่มเกษตรกรมีจ านวน 4,546,254.89 บาท 
สินทรัพยข์องกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของสินทรัพยห์มุนเวียน จ านวน 3,780,327.19 คิด
เป็นร้อยละ 83.15 เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร จ านวนร้อยละ 72.20 เงินให้กูย้ืมระยะสั้น ร้อยละ 
8.40 และเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ร้อยละ 2.55 ท่ีเหลือเป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ านวน 
703,255.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.47 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ร้อยละ 1.38 จะเห็นได้ว่า
สินทรัพยท่ี์กลุ่มเกษตรกรลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
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แผนภูมิที ่5  แสดงอตัราส่วนสินทรัพยท์ั้งหมดของกลุ่มเกษตรกร ปี 2553 
 

3) ด้านความสามารถในการจัดการ กลุ่มเกษตรกรมีสมาชิกจ านวน 180 คน เพิ่มข้ึนจากปี
ก่อน 3 คน กลุ่มเกษตรกรมีมูลค่าธุรกิจรวมทั้งส้ิน 5,511,815.00 บาท เฉล่ียเดือนละ 459,317.92 บาท 
โดยเป็นธุรกิจสินเช่ือและธุรกิจจดัหาสินคา้มาจ าหน่าย การบริหารธุรกิจ สรุปไดด้งัน้ี 

 ธุรกิจสินเช่ือ ระหว่างปีกลุ่มเกษตรกรให้เงินกู้แก่สมาชิก 1,825,900.00 บาท 
ลูกหน้ีส่วนใหญ่สามารถช าระหน้ีไดต้ามก าหนด วนัส้ินปีมีลูกหน้ีให้เงินกูค้งเหลือ 
10 ราย เป็นเงิน 433,545.00 บาท ผลการด าเนินงานมีก าไรเฉพาะธุรกิจ 132,918.10 
บาท 

 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ระหว่างปีกลุ่มเกษตรกรไดจ้ดัหาสินคา้มาจ าหน่าย 
จ านวน 3,685,915.00 บาท โดยไดจ้ดัหาปุ๋ยมาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก เป็นจ านวน
เงิน 1,735,230.00 บาท และยาปราบศตัรูพืชจ านวน 1,950,685.00 บาท ผลการ
ด าเนินงานมีก าไรเฉพาะธุรกิจ 224,197.04 บาท 

4) ด้านการท าก าไร สหกรณ์มีรายไดม้ากกว่าค่าใช้จ่าย 144,839.25 บาท ก าไรเฉล่ียต่อ
สมาชิก 804.66 บาทและมีปริมาณเงินออมเฉล่ียต่อสมาชิกซ่ึงเท่ากบั 7,301.11 บาท มีหน้ีสินต่อ
สมาชิก 2,642.98 บาท 

5) ด้านสภาพคล่อง กลุ่มเกษตรกรมีสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหน้ีสิน
หมุนเวียน 1.93 เท่า แสดงให้เห็นวา่ในหน้ีสินหมุนเวียน 1 บาท มีสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นประกนั
การช าระหน้ีไดท้ั้งจ  านวน และสินทรัพยห์มุนเวียนส่วนใหญ่เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร ดงันั้น
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สภาพคล่องของกลุ่มเกษตรกรจึงอยูใ่นเกณฑ์ดี สามารถคุม้ภาระผกูพนัหน้ีสินท่ีจะตอ้งช าระคืนแก่
เจา้หน้ีตามสัญญา  

 
ปี 2554 

 ผลจากการใช้เคร่ืองมือเฝ้าระวงัและเตือนภยัทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
(CFSAWS:ss) ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนโดยกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ปรากฏผลการประเมินใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัวิเคราะห์และเฝ้าระวงัมากข้ึน โดยมีระดับผลการเทียบเคียงกับอตัราส่วน
มาตรฐานทางการเงินของกลุ่มเกษตรกรใน 3 อตัราส่วนส าคญัๆ ดงัน้ี 
 ค่าใชจ่้ายด าเนินงานต่อก าไร (ก่อนหกัค่าใชจ่้ายด าเนินงาน) อยูใ่นระดบั พอใช ้
 ลูกหน้ีระยะสั้นท่ีช าระไดต้ามก าหนด   อยูใ่นระดบั ดี 
 ทุนส ารองต่อสินทรัพย ์     อยูใ่นระดบั ตอ้ง
ปรับปรุง 
 กลุ่มเกษตรกรมีระดบัวิเคราะห์เพื่อเฝ้าระวงัอยู่ในระดบัวิเคราะห์และเฝ้าระวงัมากข้ึน  แต่
อยา่งไรก็ตามหากกลุ่มเกษตรกรจะพิจารณาเพิ่มปริมาณธุรกิจโดยส ารวจความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ
สมาชิก เพื่อใหส้มาชิกไดรั้บบริการตามความตอ้งการก็จะท าใหก้ลุ่มเกษตรกรสามารถด าเนินการได้
ดียิ่งข้ึนและส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรมีก าไรเพิ่มมากข้ึนสามารถสร้างความมัง่คัง่ให้กบักลุ่มเกษตร
ต่อไป ผลการวเิคราะห์แต่ละดา้น (CAMELS) สรุปไดด้งัน้ี 

1) ด้านความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง (C) กลุ่มเกษตรกรมีทุนด าเนินงานทั้งส้ิน 
4,728,469.33 บาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 182,214.44 บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.01 เงินทุนของ
เกษตรกรส่วนใหญ่ได้มาจากแหล่งเงินทุนภายในซ่ึงเป็นเงินทุนของกลุ่มเกษตรกรเอง จ านวน 
2,778,202.33 บาท หรือร้อยละ 58.76 เงินรับฝากสมาชิก จ านวน 1,500,000.00 บาท หรือร้อยละ
31.72 และหน้ีสินอ่ืน จ านวน 40,267.00 บาท หรือร้อยละ 0.85 ส่วนท่ีเหลือไดม้าจากแหล่งเงินทุน
ภายนอกซ่ึงเป็นเงินกูย้ืมระยะสั้นจ านวน 410,000.00 บาท หรือร้อยละ 8.67 ผลการด าเนินงานสร้าง
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน ร้อยละ 8.73  ปี 2553 ร้อยละ 6.00 หากพิจารณาถึงความเขม้แข็ง
และเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียงแลว้กลุ่มเกษตรกรมีสัดส่วนหน้ีสินทั้งส้ินต่อทุน 0.70 เท่า 
และมีอตัราส่วนของทุนส ารองต่อสินทรัพย์ทั้ งส้ิน 0.15 เท่า ซ่ึงเม่ือเทียบเคียงกับอตัราส่วน
มาตรฐานของกลุ่มเกษตรกรประเภทเดียวกนัแลว้พบว่าอยู่ในระดบัตอ้งปรับปรุง แสดงให้เห็นว่า
เจา้หน้ีไดรั้บความคุม้ครองจากทุนของกลุ่มเกษตรกร และมีเงินทุนมากพอท่ีจะไม่เกิดความเส่ียง  
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  แผนภูมิที ่6 แสดงอตัราส่วนทุนการด าเนินงานทั้งหมดของกลุ่มเกษตรกร ปี 2554 
 

2) ด้านคุณภาพของสินทรัพย์ (A) ทุนด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรท่ีมีอยูส่่วนใหญ่น าไป
ลงทุนในสินทรัพยห์มุนเวียน ซ่ึงอยู่ในรูปของเงินสดและเงินฝากธนาคาร จ านวน 3,493,328.68 
บาท ลูกหน้ีระยะสั้ น จ านวน 361,257.45 บาท ส่วนท่ีเหลือเป็นท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 
จ านวน 601,718.20 บาท และสินทรัพยอ่ื์นๆ จ านวน 272,165.00 บาท สินทรัพยท่ี์มีอยู่ได้ถูก
น าไปใชใ้นการด าเนินงานเพื่อก่อให้เกิดรายได ้0.78 รอบ ลดลงจากปี 2553 ท่ีน าไปใชไ้ด ้1.06 รอบ
และในขณะเดียวกนัสินทรัพยท่ี์มีอยู่ไดน้ าไปสร้างอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ร้อยละ 5.05 ปี
ก่อนร้อยละ 4.02 หากกลุ่มเกษตรกรสามารถบริหารจดัการสินทรัพยท่ี์มีอยูใ่นรูปของเงินสดและเงิน
ฝากธนาคารมาใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงานและด าเนินธุรกิจไดม้ากข้ึน ก็จะส่งผลให้ก าไร
จากการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรดียิง่ข้ึน 
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แผนภูมิที ่7  แสดงอตัราส่วนสินทรัพยท์ั้งหมดของกลุ่มเกษตรกร ปี 2554 
 

3) ความสามารถในการจัดการ (M) กลุ่มเกษตรกรมีมูลค่าธุรกิจรวมทั้งส้ิน 7,491,075.00 
บาท เฉล่ียเดือนละ 624,256.25 บาท โดยเป็นการจดัหาสินคา้มาจ าหน่ายมากท่ีสุดร้อยละ 46.74 
รองลงมาเป็นการใหเ้งินกูย้มืร้อยละ 33.24 และรับฝากเงินร้อยละ 20.02 การบริหารธุรกิจแต่ละดา้น
สรุปไดด้งัน้ี 

 ธุรกิจสินเช่ือ ในระหวา่งปีกลุ่มเกษตรกรให้เงินกูแ้ก่สมาชิก จ านวน 2,490,000.00 
บาท สูงกวา่เป้าหมายท่ีก าหนด จ านวน 990,000.00 บาท ลูกหน้ีสามารถช าระหน้ีไดร้้อยละ 97.52 
ของหน้ีท่ีถึงก าหนดช าระ ณ วนัส้ินปีมีลูกหน้ีเงินกู้คงเหลือจ านวน 11 ราย เป็นเงินจ านวน 
343,545.00 บาท ผลการด าเนินงานมีก าไรเฉพาะธุรกิจ จ านวน 215,570.44 บาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 
จ านวน 82,652.34 บาทหรือร้อยละ 62.18 อยา่งไรก็ตามหากกลุ่มเกษตรกรตอ้งการผลตอบแทนท่ี
สูงข้ึนกลุ่มเกษตรกรควรหาแนวทางในการใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยท่ี์มีอยูใ่หม้ากข้ึนเพื่อขยายการ
ด าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร 

 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ในระหว่างปีกลุ่มเกษตรกรได้จัดหาสินค้ามา
จ าหน่ายให้แก่สมาชิก จ านวน 3,501,075.00 บาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 184,840.00 บาท หรือ
ร้อยละ 5.01 มีสมาชิกไดรั้บบริการ 84 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.15 ของจ านวนสมาชิกวนัส้ินปี ถือได้
ว่ากลุ่มเกษตรกรสามารถอ านวยประโยชน์ให้กับสมาชิกได้พอควร ณ วนัส้ินปีมีลูกหน้ีการค้า
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คงเหลือ จ านวน 4 ราย เป็นเงินจ านวน 17,712.45 ผลการด าเนินงานมีก าไรเฉพาะธุรกิจ จ านวน 
310,598.49 บาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน จ านวน86,401.45 บาท หรือร้อยละ 38.54 

 การรับฝากเงิน ระหวา่งปีกลุ่มเกษตรกรรับฝากเงินจากสมาชิก จ านวน 5 ราย เป็น
จ านวนเงิน 1,500,000.00 บาท 

4) ด้านการท าก าไร (E) กลุ่มเกษตรกรมีรายได้รวมทั้งส้ิน 3,827,038.94 บาท และมี
ค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 3,592,781.19 บาท จึงมีก าไรสุทธิ 234,257.75 บาท หรือร้อยละ 6.46 ของยอดขาย/
บริการ ก าไรเฉล่ียต่อสมาชิก 1,287.13 บาท กลุ่มเกษตรกรมีอตัราค่าใช่จ่ายด าเนินงานต่อก าไร 
(ก่อนหกัค่าใชจ่้ายด าเนินงาน) หากเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนมาตรฐานของกลุ่มเกษตรกรประเภท
เดียวกนัเกษตรกรอยู่ในระดบัพอใช้ ซ่ึงกลุ่มเกษตรกรควรเพิ่มปริมาณการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม
เกษตรกรเพื่อเพิ่มก าไรใหม้ากยิง่ข้ึน และหากเปรียบเทียบปริมาณเงินออมเฉล่ียต่อสมาชิกซ่ึงเท่ากบั 
16,203.57 บาท ประกอบกบัหน้ีสินเฉล่ียต่อสมาชิกเท่ากบั 1,984.93 บาท จึงสะทอ้นให้เห็นถึงก าลงั
ความสามารถในการช าระหน้ีของสมาชิกในอนาคตอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 

5) ด้านสภาพคล่อง (L) กลุ่มเกษตรกรมีสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหน้ีสิน
หมุนเวียน 1.98 เท่า ใกลเ้คียงกบัปีก่อนซ่ึงเท่ากบั 1.93 เท่า และหากพิจารณาถึงส่วนประกอบของ
สินทรัพยห์มุนเวียน ประกอบดว้ย เงินสด ร้อยละ 0.59 เงินฝากธนาคาร ร้อยละ 90.04 และลูกหน้ี
ระยะสั้น ร้อยละ 9.37 ส่วนดา้นหน้ีสินเป็นเจา้หน้ีเงินกูร้ะยะสั้น ร้อยละ 21.02 เงินรับฝาก ร้อยละ 
76.92 และอ่ืนๆ ร้อยละ 2.06 ดงันั้นจึงกล่าวได้ว่ากลุ่มเกษตรกรมีสภาพคล่องทางการเงินสูง 
นอกจากน้ีถา้พิจารณาส่วนประกอบของหน้ีสินหมุนเวียนควบคู่กนัไปดว้ยแลว้ จะเห็นว่าหน้ีสิน
หมุนเวียนส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝาก ซ่ึงในปัจจุบนัอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดมีการปรับตวัสูงข้ึน
เป็นระยะ ดงันั้นกลุ่มเกษตรกรควรบริหารดา้นเงินรับฝากให้ทนัต่อสถานการณ์และระมดัระวงัเงิน
ไหลออกจากการถอนเงินฝากของผูฝ้ากเงินอีกทั้งหากกลุ่มเกษตรกรถือเงินสดและเงินฝากธนาคาร
ไวม้ากเกินความจ าเป็น จะส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรสูญเสียโอกาสท่ีจะน าไปก่อให้เกิดรายได้หรือ
ขยายการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร 

6) ด้านผลกระทบของธุรกิจ (S) เน่ืองจากกลุ่มเกษตรกรด าเนินงานอยู่จ  ากดัภายในกลุ่ม
สมาชิกเท่านั้น และประกอบธุรกิจดา้นการให้เงินกูแ้ละจดัหาสินคา้มาจ าหน่ายแก่สมาชิก ดงันั้น 
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศจึงไม่ส่งผลต่อธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรมากนกั แต่กลุ่ม
เกษตรกรยงัตอ้งศึกษาเร่ืองการประกอบธุรกิจของสมาชิกซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่ม
เกษตรกรดว้ย 
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4.1.4  การเกดิพลงัสามัคคี 

4.1.4.1 การร่วมกันท ากจิกรรมด้านสาธารณประโยชน์ 
                    1. สนบัสนุนกิจกรรมเพื่อพฒันาการศึกษาโรงเรียนบา้นตน้ผึ้ง  
                  กลุ่มได้บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการพฒันาการศึกษาแก่โรงเรียนบา้นตน้ผึ้ ง จ  านวน 
1,000 บาท และด าเนินการจดังานผึ้ งน้อยคืนรังของโรงเรียนบา้นต้นผึ้ง เพื่อน ารายได้มาพฒันา
การศึกษาของโรงเรียนเป็นประจ าทุกปี ก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการส่งเสริมและให้โอกาสเด็กเรียนดี
แต่ยากจน  
        2. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี  
       เน่ืองจากปัญหาการลักลอบตดัไมท้  าลายป่าของคนในพื้นท่ีซ่ึงเป็นแหล่งตน้น ้ าของ
ชุมชนส่งผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชน กลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อนจึงไดเ้ห็น
ความส าคญัในการฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างย ัง่ยืน  กลุ่มจึงไดจ้ดักิจกรรม
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินีข้ึนทุกปี โดยไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ด าเนินการจดัหากลา้พนัธ์ุไมเ้พื่อน ามาปลูกในพื้นท่ีป่าชุมชนต าบลโป่งน ้ า
ร้อน เพื่อประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ภายใตท้รัพยากรธรรมชาติท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อ
ชุมชน และปลูกจิตส านึกให้ชุมชนรักและหวงแหนส่ิงแวดล้อม โดยด าเนินการในเขตพื้นท่ีป่า
ชุมชนต าบลโป่งน ้ าร้อน ทั้งน้ีกลุ่มได้ด าเนินการติดต่อประสานงาน จดัท าโครงการและขอการ
สนบัสนุนกลา้ไมแ้ละงบประมาณจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งน ้ า
ร้อน บริษทั โซตสั อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั และบริษทัเทพวฒันาจ ากัด เป็นต้น ซ่ึงหน่วยงาน
ดงักล่าวไดเ้ขา้ร่วมแสดงสินคา้ในงานมหกรรมปุ๋ย-ยาทุกปี จึงไดใ้ห้งบประมาณสนบัสนุน จ านวน 
10,000 บาท 
        3.  การใหบ้ริการและจดัสวสัดิการแก่สมาชิกและครอบครัว  
        กิจกรรมเงินฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อสมาชิกกลุ่มเกษตรกร โดยคณะกรรมการจะจดั
เงินสงเคราะห์ใหก้บัครอบครัวสมาชิกเป็นจ านวนร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิของแต่ละปี กรณีสมาชิก
เสียชีวิต รวมทั้งให้เงินช่วยเหลือแก่สมาชิกท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุน ้ าป่าเม่ือช่วงปี 2554 ซ่ึงมี
จ านวน 24 ราย ใหร้ายละ 1,000 บาท 
 
 
 
 
 



51 

 

4.2  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม 
 4.2.1     การมีส่วนร่วมในการประชุมใหญ่ของกลุ่ม 
               กลุ่มมีการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ปีละ 1 คร้ัง การประชุมจะมีการแจง้เร่ืองต่างๆท่ี
เกิดข้ึน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆท่ีไดด้ าเนินการให้แก่สมาชิกกลุ่มได้รับทราบ ในแต่ละปี มีจ  านวน
สมาชิกเฉล่ียปีละ 160-175 คนท่ีมาเขา้ร่วมประชุม โดยส่วนใหญ่สมาชิกมีขอ้จ ากดัในดา้นความรู้จึง
ไม่กลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็นมากนกั  

4.2.2     การมีส่วนร่วมในการวางแผนโครงการ 
 แผนกิจกรรมโครงการส่วนใหญ่จะเกิดจากการท่ีประธาน คณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีกลุ่ม
เป็นผูท่ี้ร่วมกนัคิดและวางแผนก่อน จากนั้นจะมีการนดัประชุมโดยหาช่วงระยะเวลาท่ีสมาชิกส่วน
ใหญ่วา่งตรงกนั เพื่อแจง้ใหส้มาชิกทราบและเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนัถึงกิจกรรมหรือโครงการท่ี
ทางคณะกรรมการกลุ่มได้จดัท าข้ึน โดยทางกลุ่มได้เปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น 
ซกัถามไดเ้ต็มท่ีและเป็นกนัเอง  เม่ือไดข้อ้สรุปกลุ่มจะน าขอ้แนะน าของสมาชิกมาปรับให้ตรงกบั
ความตอ้งการของสมาชิกส่วนใหญ่มากท่ีสุด และด าเนินการตามโครงการท่ีวางไวต่้อไป 
 4.2.3     การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกจิกรรมโครงการ 
 การด าเนินงานตามกิจกรรมโครงการท่ีกลุ่มได้จดัท าข้ึน ส่วนใหญ่สมาชิกจะไม่ค่อยมี
บทบาทมากนกั จะเป็นเพียงบางโอกาสเม่ือทางคณะกรรมการกลุ่มขอความช่วยเหลือ สมาชิกส่วน
ใหญ่จะไปช่วยเหลืออย่างเต็มท่ี การด าเนินงานหลักๆจะเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการกลุ่มเป็น
ผูด้  าเนินการมากกวา่ 
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ตารางที ่4 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้าร้อน 
 

กจิกรรม การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ประธาน/กรรมการ/เจ้าหน้าที่ สมาชิก 
โครงการช่วงปี พ.ศ. 2549-
2551 
1. โครงการศึกษาดูงาน
มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิม
พระเกียรติฯราชพฤกษ ์2549  

 
1.ติ ด ต่ อ ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อขอ
ขอ้มูลการจดังาน 
2.จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร เ พื่ อ ข อ
สนบัสนุนบตัรเขา้งาน 
3.ติดต่อประสานงานกบั อบต.
โป่งน ้ าร้อนเพื่อขอสนับสนุน
เร่ืองพาหนะเดินทาง 
4.ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ 

 
1.ก า รด า เ นิ น ง าน เ ป็นขอ ง
คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มเป็นหลกั 
2.มีสมาชิกกลุ่ม จ านวน 160 
รายเขา้ร่วมโครงการน้ี                    

2. โครงการอบรมความ
ปลอดภยักบัการใชส้ารเคมีใน
การเกษตร (ปี 2550) 

1.ติดต่อประสานงานและจดัท า
โ ค ร ง ก า ร  เ พื่ อ ข อ รั บ ก า ร
ส นั บ ส นุ น วิ ท ย า ก ร แ ล ะ
งบประมาณการจัดอบรม กับ
หน่วยงาน ได้แก่ หจก.แม่ข่า
มิตรเกษตร สาขาฝาง บริษทั เค
โมคราฟ จ ากดั บริษทั ไบเออร์
ไทย จ ากดั และบริษทั ที.เจ.ซี 
เคมี จ  ากดั 

1.สมาชิก ท่ีอาศัยอยู่ ใกล้กับ
ส านักงานฯ มาช่วยในการจัด
สถานท่ีท่ีใชใ้นการอบรม 
2.มีสมาชิกกลุ่ม จ านวน 173 
รายเขา้ร่วมโครงการน้ี                    

 2.ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ 
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ตารางที ่4 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้าร้อน 

กจิกรรม การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ประธาน/กรรมการ/เจ้าหน้าที่ สมาชิก 
3. โครงการจดัหาปุ๋ยอินทรียม์า
จ าหน่ายใหส้มาชิกกลุ่มเกษตรกร
ท าไร่โป่งน ้าร้อน (ปี 2551) 

1. ด าเนินการส ารวจความตอ้งการ
ของสมาชิกในการใชปุ๋้ยอินทรีย ์
2. จดัท าโครงการฯเพื่อขอรับการ
สนบัสนุนงบประมาณจากสมาคา
กลุ่มเกษตรกรองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ 
3. ด าเนินการจดัหาปุ๋ยอินทรียม์า
จ าหน่ายใหส้มาชิก 

1.ก า ร ด า เ นิ น ง า น เ ป็ น ข อ ง
คณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีกลุ่ม
เป็นหลกั 
2.มีสมาชิกกลุ่ม จ านวน 180 ราย
เขา้ร่วมโครงการน้ี                    

โครงการช่วงปี พ.ศ. 2552-2555 
1. โครงการจดังานมหกรรมปุ๋ย-
ยา ประจ าปี  

 
1.ติดต่อประสานงานและจัดท า
โ ค ร ง ก า ร  เ พื่ อ ข อ รั บ ก า ร
สนับส นุนงบประม าณ  จ า ก
หน่วยงานท่ีเข้าร่วมแสดงสินค้า
ในงานกวา่ 20 บริษทั  
2.ด า เ นินการจัด กิจกรรมตาม
โครงการ 

 
1. สมาชิกกลุ่มแบ่งหนา้ท่ีกนัใน
การจดังานบางส่วน เช่น สมาชิก
ท่ีอาศยัอยูใ่กลเ้คียงส านกังาน จะ
มาช่วยจดัสถานท่ีและช่วยดูแล
ความเรียบร้อยของสถานท่ีจัด
งาน  ส่วนสมาชิก ท่ีอาศัยใน
หน่วยท่ีไกลออกไป จะช่วยใน
การประชาสัมพันธ์ เ ชิญชวน
เกษตรกรทั่วไปท่ีสนใจให้มา
ร่วมงาน เป็นตน้ 
2. ตั้งแต่ปี 2549-2554 มีสมาชิก
กลุ่ม  โดยเฉล่ียจ านวน 150 ราย  
มาเขา้ร่วมงาน                    

2. โครงการก่อสร้างหอ้งเยน็เก็บ
ผลผลิตการเกษตร (ปี 2553) 

1.ประชุมคณะกรรมการกลุ่มฯ 
2.ประชุมใหญ่สามัญประจ า ปี 
2553 เพื่อขอมติจากท่ีประชุม 

1. มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น 
2. การด าเนินงาน/ประสานงาน  
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ตารางที ่4 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้าร้อน  
กจิกรรม การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ประธาน/กรรมการ/เจ้าหน้าที่ สมาชิก 
  3.จัดท าโครงการฯและเสนอ

โ ค ร ง ก า ร เ พื่ อ ข อ รั บ ก า ร
สนบัสนุนงบประมาณ 

เป็นของคณะกรรมการและ
เจา้หนา้ท่ีกลุ่มเป็นหลกั 

3. โครงการสนบัสนุนเงินทุน
หมุนเวยีนเพื่อพฒันากลุ่ม
เกษตรกร (ปี2553) 

1 . ด า เ นินก ารส า รวจความ
ตอ้งการของสมาชิกในการขอกู้
เงิน 
2.จดัท าโครงการขอกู้เงินจาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน 
400,000 บาท 
3.พิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้กับ
สมาชิก 

1. สมาชิก จ านวน 180 คนเห็น
ดว้ยกบัโครงการน้ี  
2. การด าเนินงาน/ประสานงาน 
เป็นของคณะกรรมการและ

เจา้หนา้ท่ีกลุ่มเป็นหลกั 

4. โครงการก่อสร้างอาคาร
ผลิตปุ๋ยอินทรียน์ ้า (ปี 2554) 

1. ประชุมคณะกรรมการกลุ่มฯ 
2.จัดท าโครงการฯและเสนอ
โ ค ร ง ก า ร เ พื่ อ ข อ รั บ ก า ร
สนับสนุนงบประมาณจาก
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ จ.
เชียงใหม่ 

1. การด าเนินงาน/ประสานงาน 
เป็นของคณะกรรมการและ
เจา้หนา้ท่ีกลุ่มเป็นหลกั 

5.โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ พั ฒ น า
บุคลิกภาพบุคลากรสถาบัน
เกษตรกร  (ปี 2554) 

1. ประชุมคณะกรรมการกลุ่มฯ 
2.จัดท าโครงการฯและเสนอ
โครงการต่อประธานกลุ่ม 

1 . ก า รด า เ นินงาน เ ป็นของ
คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี
กลุ่ม  

6. โครงการแปรรูปผลิตภณัฑ์
จากสมุนไพรเจียวกู่หลาน 
ราง จืด  และใบหม่อน  ( ปี 
2554-2555) 

1. จดัท าโครงการฯอบรมดูงาน
เ ร่ื อ ง ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะพัฒน า
ผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพร 
2. จัดหาเมล็ดพันธ์ุหรือกล้า
พนัธ์ุ 
 

1. การด าเนินงาน/ประสานงาน 
เป็นของคณะกรรมการและ
เจา้หนา้ท่ีกลุ่มเป็นหลกั 
2. สมาชิกปลูกตน้เจียวกู่หลาน 
อยู่ระหว่างรอผลผลิตให้มีอายุ
พร้อมจะแปรรูป อีก 2-3 เดือน 
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 4.2.4     การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ 
  กลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน ได้รับการตรวจสอบกิจการของกลุ่มโดยผู ้
ตรวจสอบกิจการจากการเลือกตั้งของท่ีประชุมใหญ่ แต่ไม่ไดจ้ดัท าเป็นรายงานการตรวจสอบท่ีเป็น
ลายลักษณ์อักษร แต่เป็นการจดบันทึกในแบบของตนมากกว่า นอกจากน้ีกลุ่มยงัได้รับการ
ตรวจสอบบญัชีกิจการกลุ่ม รวมทั้งการบริหารงานทัว่ไป และธุรกิจกลุ่มจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์
ทุกปี โดยตรวจสอบจากบญัชีของกลุ่ม การสัมภาษณ์กระบวนการกลุ่ม ผูท่ี้มีส่วนร่วมในการให้
ขอ้มูลการประเมินมากท่ีสุด คือ ประธาน คณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีกลุ่ม ส่วนสมาชิกแต่ละคนจะ
มีส่วนร่วมได้แสดงความคิดเห็นในบางโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัสมาชิกเองเท่านั้น โดยวิธีการ
ประเมินจะสุ่มสัมภาษณ์สมาชิกเก่ียวกบัโครงการท่ีกลุ่มไดจ้ดัท าแลว้เสร็จว่าไดรั้บประโยชน์จาก
โครงการนั้นๆมากน้อยแค่ไหน และสามารถน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพไดห้รือไม่ เป็นตน้ ซ่ึง
ผลการประเมินจะถูกน าส่งไปยงัส านักงานสหกรณ์ จ.เชียงใหม่ เพราะเป็นหน่วยงานหลักท่ี
สนบัสนุนการด าเนินงานและงบประมาณของกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้าร้อน  
 4.2.5    การมีส่วนร่วมในการได้รับความรู้จากโครงการทีก่ลุ่มจัดท าขึน้ 
  จากการศึกษา พบว่า ประธาน คณะกรรมการและสมาชิกส่วนใหญ่จะมาเขา้ร่วม
กิจกรรมต่างๆท่ีกลุ่มไดจ้ดัท าข้ึน จะมีเพียงไม่ก่ีรายท่ีไม่สามารถมาเขา้ร่วมได ้เพราะติดธุระท่ีจ าเป็น
จริงๆ จากการไปสัมภาษณ์พดูคุยกบัสมาชิกกลุ่ม ไดข้อ้สรุป ดงัน้ี 

4.2.4.1 กจิกรรมโครงการในช่วงปี พ.ศ. 2549-2551 (ก่อนได้รับรางวัล) 
 1) โครงการศึกษาดูงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ ์2549  
 จากการศึกษา พบวา่ สมาชิกส่วนใหญ่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการน้ี มีสมาชิกประมาณ 20 รายท่ีไม่
สามารถเขา้ร่วมได ้เน่ืองจากบางรายไม่สะดวกในการเดินทางในระยะไกล บางรายติดธุระจ าเป็น 
แต่ส่วนใหญ่แลว้สมาชิกพอใจท่ีไดมี้โอกาสไปศึกษาดูงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ
ราชพฤกษ ์2549  
เพราะไดรั้บความรู้ใหม่ๆ บางกิจกรรมสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บมาปรับใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อการ
ประกอบอาชีพของตนได ้นอกจากน้ียงัเป็นการสร้างสัมพนัธ์ไมตรีในหมู่คณะดว้ย  
 2) โครงการอบรมความปลอดภยักบัการใชส้ารเคมีในการเกษตร (ปี 2550) 
 จากการศึกษา พบว่า สมาชิกกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน จ านวน 173 คนไดเ้ขา้ร่วม
โครงการน้ี เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของสมาชิกเพราะสมาชิกของกลุ่มมี
อาชีพทางการเกษตร หลงัจากเขา้อบรมแลว้สมาชิกไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการใชส้ารเคมีอย่างถูกวิธี 
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และสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพได้ อีกทั้งยงัลด
ปริมาณการใชส้ารเคมีใหน้อ้ยลงโดยใชส้ารสกดัจากธรรมชาติแทน  
 3) โครงการจดัหาปุ๋ยอินทรียม์าจ าหน่ายให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน (ปี 
2551) 
 สมาชิกกลุ่มมีความพอใจเป็นอย่างมาก เพราะไดซ้ื้อปุ๋ยอินทรียท่ี์มีราคาถูกกว่าทอ้งตลาด 
ท าให้ไม่ขาดทุนในการผลิต เน่ืองจากบางฤดูกาลปลูกพืช พืชบางชนิดขายไดใ้นราคาถูก ถา้ยิ่งใช้
ปัจจยัการผลิตท่ีมีราคาแพง ก็จะท าใหข้าดทุนเป็นอยา่งมาก เม่ือสมาชิกสามารถซ้ือปัจจยัในการผลิต
ไดใ้นราคาถูก จะท าให้สมาชิกมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึนตน้ทุนการผลิตลดลง สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มข้ึน อีกทั้ งสมาชิกสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

4.2.4.2 กจิกรรมโครงการในช่วงปี พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน 
 1) โครงการจดังานมหกรรมปุ๋ย-ยา ประจ าปี  
 จากการศึกษา พบว่า สมาชิกทั้งหมดได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการน้ี จากการพูดคุยกับ
สมาชิกกลุ่ม สมาชิกส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ได้รับความรู้เพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากเวลามีปัญหา
สามารถมาสอบถามเจ้าหน้าท่ีเข้ามาร่วมแสดงสินค้าภายในงาน อีกทั้ งยงัสามารถซ้ือสินค้า
ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร เคมีเกษตร อินทรียเ์กษตร และผลิตภณัฑ์ชีวภาพไดร้าคาถูกกว่าร้านคา้
ทัว่ไปและมีราคายติุธรรม นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมสนุกๆใหบ้ริการแก่สมาชิกอีกดว้ย  
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ภาพที ่6 โครงการจดังานมหกรรมปุ๋ย-ยา ประจ าปี 2554 

 

 
ภาพที ่7  บรรยากาศภาพรวมภายในงานมหกรรมปุ๋ย-ยา ประจ าปี 2554 
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 2)โครงการก่อสร้างอาคารผลิตปุ๋ยอินทรียน์ ้า (ปี 2554) 
  จากการจดัการอบรมตามโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยน ้ าคุณภาพสูงโดยใช้สารเร่ง พด.2 
ของต าบลโป่งน ้ าร้อน โดยองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งน ้ าร้อน ณ ส านกังานกลุ่มเกษตรกรกรท า
ไร่โป่งน ้ าร้อนท่ีผ่านมาเม่ือ ปี 2553 ภายหลงัการอบรม สมาชิกได้รับความรู้ในการผลิตปุ๋ยน ้ า
อินทรีย ์ลดปริมาณการใชส้ารเคมี นอกจากน้ีจากการสาธิตการผลิตปุ๋ยน ้ าอินทรีย ์ท าให้สมาชิกและ
เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมมีความสนใจมากข้ึน หลงัจากนั้นทางคณะกรรมการกลุ่มได้มีการส่งเสริมให้
สมาชิกกลุ่มท่ีมีความสนใจไดท้ดลองผลิตปุ๋ยน ้ าอินทรียใ์ชเ้องอยา่งต่อเน่ือง โดยสมาชิกมีส่วนร่วม
ในช่วงการส ารวจความตอ้งการในการใช้ปุ๋ยอินทรียน์ ้ า โดยพบว่า สมาชิกทั้งหมด 180 คน ระบุ
ความตอ้งการ 170 คน คณะกรรมการจึงไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวมาจดัท าโครงการก่อสร้างอาคารผลิต
ปุ๋ยอินทรียน์ ้า ปัจจุบนั(ปี 2555) เป็นช่วงท่ีรองบประมาณ สมาชิกกลุ่มจึงยงัไม่มีบทบาทในช่วงน้ี  
 

 
 

ภาพที ่8 โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรียน์ ้า 
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 3) โครงการแปรรูปผลิตภณัฑ์จากสมุนไพรเจียวกู่หลาน รางจืด และใบหม่อน (ปี 2554-
2555) 
 หลังจากท่ีกลุ่มได้จดัท าและแจ้งให้สมาชิกกลุ่มทราบถึงรายละเอียด ความส าคญั และ
ขั้นตอนการผลิตแลว้ สมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นโครงการท่ีดี เน่ืองจากพืชเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นพืช
สมุนไพรท่ีเป็นประโยชน์แก่ร่างกาย  โดยทางคณะกรรมการและเจา้หน้าท่ีเป็นผูจ้ดัหาเมล็ดพนัธ์ุ
หรือกลา้พนัธ์ุมาใหแ้ก่สมาชิก ซ่ึงในขณะน้ีเป็นช่วงทดลอง จึงมีสมาชิกท่ีสนใจจ านวน 10 คน ก าลงั
ทดลองปลูกเจียวกู่หลานคนละ 1,000 ตน้ อยูร่ะหวา่งในช่วงรอผลผลิต 

4.2.4.3 กจิกรรมสาธารณประโยชน์ 
 1)  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี  
 สมาชิกส่วนใหญ่เห็นวา่ โครงการน้ีเป็นการช่วยให้ชุมชนท่ีตนอาศยัมีความอุดมสมบูรณ์
ของป่าไมม้ากข้ึนเพื่อทดแทนการลกัลอบตดัไมท้  าลายป่า กลุ่มเกษตรกรจึงไดเ้ห็นความส าคญัใน
การฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มให้มีความอุดมสมบูรณ์อยา่งย ัง่ยืน อีกทั้งยงัไดเ้ห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ
กนัระหวา่งหน่วยงานอ่ืนกบัคนในพื้นท่ี ไม่วา่จะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรท าไร่โป่งน ้ าร้อน เกษตรกร 
หรือคนในชุมชนโป่งน ้าร้อน โดยมีสมาชิกเขา้ร่วม จ านวน 150 คน และเกษตรกรหรือคนในชุมชน
อีก 100 คน ร่วมกนัปลูกกลา้ไมจ้  านวน 2,000 ตน้ 

 
ภาพที ่9 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ปี 2554  
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4.2.6 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการกู้เงิน ฝากเงิน หรือจัดหาสินค้าหรือ
บริการอืน่ๆ 
         กลุ่มเกษตรกรไดจ้ดัหาทุนให้สมาชิกเพื่อกูไ้ปประกอบอาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพ
ผลผลิตใหดี้ข้ึน สมาชิกมีส่วนร่วมในการรับเงินปันผลจากผลก าไรของกลุ่ม ร้อยละ4 กลุ่มไดมี้การ
ออมทรัพยก์บักองทุนออมทรัพยข์องกลุ่ม ท าให้สมาชิกมีสิทธ์ิในการกูย้ืมเงิน และยงัไดรั้บสินเช่ือ
ในรูปแบบของปัจจยัการผลิต เช่น ปุ๋ย ยาป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช เป็นตน้ โดยกลุ่มไดก้ าหนดอตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ 1 ต่อเดือน และดอกเบ้ียสินเช่ือร้อยละ 0.8 ต่อเดือน  
 
4.3  ปัจจัย ทีม่ีผลต่อกระบวนการสร้างความเข้มแข็งและการพฒันากลุ่มเกษตรกรจนประสบ  
       ความส าเร็จ 
 4.3.1 ปัจจัยภายใน 

4.3.1.1 รูปแบบบริหารงานอยู่ในรูปคณะกรรมการ   
          ซ่ึงมีโครงสร้างการบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ซ่ึงประกอบดว้ย  

คณะกรรมการบริหาร 9 คน ไดแ้ก่ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ 
และกรรมการ หวัหนา้หน่วยและผูช่้วยหวัหนา้หน่วยเกษตรกรรมท่ี 1-4 รวม 9 คน ผูต้รวจสอบ
กิจการ จ านวน 2 คน เจา้หนา้ท่ีของกลุ่มเกษตรกร จ านวน 1 คน  แบ่งไดด้งัน้ี 

 ความสามารถในการประสานงานของประธานและรองประธาน  
-  การเช่ือมประสานโอกาส และการสนบัสนุนความช่วยเหลือต่างๆจากหน่วยงาน 

ภายนอก เพื่อเป็นการเติมส่วนท่ีขาด สามารถเพิ่มศกัยภาพในการด าเนินงานของกลุ่มได ้เช่น การ
ขอรับการสนบัสนุน เร่ือง การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน เป็นตน้ 

 เหรัญญิก 

       -  มีความโปร่งใสในการบริหารจดัการ กลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน มีการ
แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารจดัการเงินให้สมาชิกกลุ่มไดรั้บทราบในการประชุมทุกคร้ัง รวมทั้ง
การท าใหส้มาชิกทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกนั 

 คณะกรรมการ  
 -  การใหส้มาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ โดยยอมรับความคิดเห็นของ 

สมาชิก จะเห็นวา่ หากมีการปรับเปล่ียนการด าเนินงานของกลุ่มจะมีการประชุมเพื่อขอความคิดเห็น
จากท่ีประชุมกลุ่มทุกคร้ัง และตดัสินใจปรับเปล่ียนตามเสียงขา้งมากเป็นหลกั 

  -  ความมุ่งมัน่และความกระตือรือร้นในการพฒันาศกัยภาพของตนเองและกลุ่ม 
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เน่ืองจากคณะกรรมการส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรทัว่ไป  อาจมีประสบการณ์ในการบริหารและการ
พฒันากลุ่มไม่มากนกั การไดไ้ปร่วมกิจกรรมร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น การไปฝึกอบรม การศึกษา
ดูงาน ไดน้ าความรู้ท่ีไดม้าปรับใชใ้นการพฒันากลุ่มของตน และเป็นการกระจายความรู้แก่สมาชิก
ของกลุ่มเกษตรกร 

 หวัหนา้หน่วยและผูช่้วยหวัหนา้หน่วย 
                         -  ความสามารถในการประสานงาน การถ่ายทอดความรู้ ขอ้มูลข่าวสารจากประธาน 
และคณะกรรมการกลุ่มใหแ้ก่สมาชิกไดท้ราบอยา่งทัว่ถึง  

 เจา้หนา้ท่ีกลุ่ม 

 -   ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัท าขอ้มูลและการด าเนินงานกิจกรรม/
โครงการต่างๆของกลุ่ม ซ่ึงจะตอ้งมีประสบการณ์และเป็นท่ีเช่ือถือของประธาน คณะกรรมการและ
สมาชิกในกลุ่ม มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม และไดรั้บความไวว้างใจจากทุกคนในกลุ่ม 

4.3.1.2 สมาชิกกลุ่ม   
-  สมาชิกกลุ่มมีความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงคแ์ละระเบียบของกลุ่มเกษตรกรท า 

ไร่โป่งน ้ าร้อนเป็นอย่างดี เพราะสมาชิกส่วนใหญ่ได้เขา้ร่วมกบักลุ่มเกษตรกรมานานหลายปี ใน
ลกัษณะท่ีสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งไดเ้ห็นการพฒันาของกลุ่มมาโดยตลอด เน่ืองจากกลุ่มไดจ้ดัตั้ง
มานานกวา่ 35 ปี 

  -  การใหค้วามร่วมมือการด าเนินกิจกรรมโครงการกลุ่ม พบวา่ สมาชิกส่วนมากจะ
มีความเห็นตามคณะกรรมการและให้การยอมรับการบริหารงานของคณะกรรมการ จึงให้ความ
ร่วมมือการด าเนินกิจกรรมโครกการกลุ่มเป็นอยา่งดี  เช่น  การเขา้ร่วมประชุม  การสนทนากลุ่มยอ่ย  
การฝึกอบรม เป็นตน้ ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัความสะดวกในเร่ืองของเวลา  ฉะนั้น การนดัหมายร่วมกนัใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ  มีส่วนส าคญักบัผูเ้ขา้ร่วม    

  -  การใหค้วามไวว้างใจต่อคณะกรรมการในเร่ืองการบริหารจดัการ เน่ืองจากกลุ่ม
เกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อนจัดตั้ งข้ึนมานาน และได้ช่วยจัดหาสินค้าและปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตรมาจ าหน่ายใหแ้ก่สมาชิก รวมถึงการใหสิ้นเช่ือทางการเกษตรแก่สมาชิก ดงันั้น สมาชิกจึง
ใหค้วามไวว้างใจในการบริหารจดัการเงินของคณะกรรมการกลุ่มค่อนขา้งมาก 

4.3.1.3 เงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่ม  
เงินทุนเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหก้ารด าเนินกิจกรรมโครงการต่างๆท่ีกลุ่มไดจ้ดัท าข้ึน 

ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ไม่ว่าจะเป็นการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ การปรับปรุงก่อสร้าง
สถานท่ี  การให้สมาชิกกูเ้งินให้ให้บริการสินเช่ือแก่สมาชิก รวมทั้งกิจกรรมท่ีมีส่วนสนบัสนุนการ
ด าเนินงานของกลุ่ม ซ่ึงท่ีกล่าวมาน้ีลว้นแต่ตอ้งใชเ้งินทุน ถา้กลุ่มไม่มีเงินทุนหมุนเวียน  การท างาน
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ของกลุ่มอาจไม่ราบร่ืน และกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อนอาจไม่เกิดการพฒันาจนเขม้แข็งและ
ไดรั้บรางวลัสถาบนัเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2552 
 

4.3.2 ปัจจัยภายนอก 
การสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก ดงัน้ี 

4.3.2.1 องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน ้าร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
   เป็นหน่วยงานหลักในพื้นท่ี อีกทั้ งประธานกลุ่มยงัด ารงต าแหน่งเป็นนายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งน ้าร้อน จึงให้การสนบัสนุนการจดักิจกรรมโครงการต่างๆในทุกคร้ัง
ท่ีกลุ่มตอ้งการความช่วยเหลือ เน่ืองจากประธานได้เห็นถึงความเขม้แข็งและความตั้งใจในการ
ท างานของกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อนอยา่งแทจ้ริง เช่น การจดัการอบรมโครงการส่งเสริมการ
ผลิตปุ๋ยน ้ าคุณภาพสูงโดยใช้สารเร่ง พด.2 ของต าบลโป่งน ้ าร้อน ท่ีจดั ณ ส านักงานของกลุ่ม
เกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน ทั้ งน้ีเพื่อให้สมาชิกของกลุ่มได้มีโอกาสได้เข้าร่วมอบรมร่วมกับ
เกษตรกรในพื้นท่ี ซ่ึงถือเป็นปัจจยัท่ีมีส่วนช่วยเสริมในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม อีกทั้งยงัให้การ
สนับสนุนในเร่ืองต่างๆ เช่น การอ านวยความสะดวกในด้านยานพาหนะในการเดินทางของ
คณะกรรมการ/สมาชิกในการไปอบรมหรือศึกษาดูงานในต่างพื้นท่ี เป็นตน้ 
 

4.3.2.2 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  
การสนบัสนุนงบประมาณโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยผา่นทางส านกังาน 

สหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงนบัไดว้า่ เป็นปัจจยัส าคญัหน่ึงท่ีช่วยสนบัสนุนให้การด าเนินกิจกรรม
ของกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นโครงการสนบัสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพฒันากลุ่มเกษตรกร เพื่อให้สมาชิก
ได้กู้เพื่อน าไปประกอบอาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตให้ดีข้ึน นอกจากจะสนับสนุนเร่ือง
งบประมาณต่างๆแลว้ ยงัเป็นหน่วยงานส าคญัท่ีส่งให้กลุ่มเขา้ร่วมรับการคดัเลือกเป็นตวัแทนกลุ่ม
เกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ ไปประกวดระดบัชาติจนไดรั้บรางวลัสถาบนัเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
ปี เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมสหกรณ์ไดเ้ขา้มาตรวจสอบการด าเนินงานในดา้นต่างๆของกลุ่มเป็น
ประจ าและได้เล็งเห็นว่ากลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อนมีการด าเนินกิจการและการบริหารการ
จดัการกลุ่มไดต้รงกบัเกณฑใ์นการคดัเลือกมากกวา่กลุ่มอ่ืนๆในจงัหวดัเชียงใหม่ 
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4.3.2.3 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  
  เป็นหน่วยงานส าคัญในการตรวจสอบงบดุล งบก าไร-ขาดทุนในทุกปี ซ่ึงจะ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด รวมทั้งการตรวจสอบการบริหารงานทัว่ไปของกลุ่ม การจดัการด้านการเงิน การเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน  เป็นตน้ ซ่ึงผูส้อบบญัชีจะท าการตรวจสอบและส่งรายงานการประเมินผลการ
ด าเนินงานให้แก่คณะกรรมการ เพื่อให้ทราบถึงจุดบกพร่องและน าไปปรับแกไ้ขจนกลุ่มเกษตรกร
เกิดการพฒันาในการบริหารงานในดา้นต่างๆดีข้ึนมาจนถึงปัจจุบนั  
 

 


