
บทที ่5 
สรุปผลการวจิัย  อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจยั เร่ือง “ กระบวนการสร้างความเขม้แข็งของกลุ่มเกษตรกรโป่งน ้ าร้อนท่ีไดรั้บ
รางวลัสถาบนัเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2552 อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ” มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) 
ศึกษากระบวนการสร้างความเขม้แข็งของกลุ่มเกษตรกรโป่งน ้ าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ตั้งแต่
อดีต จนไดรั้บรางวลั 2) ศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกระบวนการสร้างความเขม้แข็งของกลุ่ม 
และในการพฒันากลุ่มเกษตรกรโป่งน ้ าร้อน จนประสบความส าเร็จ 3) วิเคราะห์เง่ือนไข / ปัจจยั ท่ีมีผล
ต่อกระบวนการสร้างความเขม้แข็งและการพฒันากลุ่มเกษตรกร จนประสบความส าเร็จ ผูว้ิจยัได้
ประยุกตใ์ชก้ระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประธานกลุ่ม คณะกรรมการกลุ่ม
เจา้หน้าท่ีกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน รวมทั้งหน่วยงานท่ีให้การสนบัสนุน ดว้ย
วิธีการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเกตการณ์ การจดบนัทึก และการบนัทึกภาพ และน าขอ้มูลท่ี
เก็บรวบรวมมาไดท้ั้งหมดมาจดัหมวดหมู่ตามประเภทขอ้มูลและท าการประมวลผลขอ้มูลและน าไป
วิเคราะห์เน้ือหา (Content  Analysis) เพื่อเช่ือมโยงกบัแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อใหส้ามารถตอบขอ้สงสัยและวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ 
 
5.1   สรุปผลการวจัิย 

1. กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรโป่งน ้าร้อน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งแต่อดีต จนได้รับรางวลั 

จากการศึกษา พบวา่ กระบวนการสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่มเกษตรกรโป่งน ้าร้อน มีขั้นตอน 
การพฒันากลุ่มจนเกิดความเขม้แขง็ ดงัน้ี 
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แผนภูมิที ่8 กระบวนการสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้าร้อน 
 

1.1 การก่อร่างสร้างกลุ่ม    

1.1.1 ศึกษาข้อมูลกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้าร้อน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  

1.1.2 ศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร ลกัษณะการบริหารจดัการกลุ่มแบ่งออกเป็น 2   
ดา้น คือ ดา้นโครงสร้างกลุ่ม และดา้นการประชุม 

- ดา้นโครงสร้างกลุ่ม  ไดแ้ก่  
- ประธานกลุ่ม 
- รองประธาน      
- เหรัญญิก                  
- เลขานุการ                  
- คณะกรรมการ         

1. การก่อร่างสร้างกลุ่ม 

กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน า้ร้อน 

2. การลงมือปฏิบติัการด าเนินกิจกรรม 

3. ความมัน่คงและฐานะทางเศรษฐกิจ
ของกลุ่มเกษตรกร 

4. การเกิดพลงัสามคัคี 
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- หวัหนา้หน่วยและผูช่้วยหวัหนา้หน่วย  
- ผูส้อบกิจการ 
- เจา้หนา้ท่ีของกลุ่มเกษตรกร 

-   ดา้นการประชุม  กลุ่มมีการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ปีละ 1 คร้ัง และมีการประชุมใหญ่
วสิามญั ปีละ 1 คร้ัง ส าหรับคณะกรรมการกลุ่มจะนดัประชุมกนัทุกเดือน  
1.2 การลงมือปฏิบัติการด าเนินกจิกรรม   

 1.2.1 ศึกษาการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของกลุ่ม กลุ่มไดจ้ดัท ากิจกรรมโครงการหลากหลาย 
และมีวตัถุประสงค์ในแต่ละโครงการอย่างชัดเจน และล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเกษตรกรและ
ชุมชนโป่งน ้าร้อน จากการศึกษา คน้พบกิจกรรมหรือโครงการเป็น 2 ช่วงระยะเวลา คือ 
ก่อนไดรั้บรางวลัสถาบนัเกษตรดีเด่นแห่งชาติ (ปี 2549-2551)  

 โครงการศึกษาดูงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ ์2549  
 โครงการอบรมความปลอดภยักบัการใชส้ารเคมีในการเกษตร (ปี 2550) 
 โครงการจดัหาปุ๋ยอินทรียม์าจ าหน่ายใหส้มาชิกกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้าร้อน (ปี 2551) 

หลงัไดรั้บรางวลัสถาบนัเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (ปี 2552-ปัจจุบนั) 
 โครงการจดังานมหกรรมปุ๋ย-ยา ประจ าปี  
 โครงการ ก่อสร้างอาคารหอ้งเยน็เก็บผลผลิตการเกษตร 
 โครงการสนบัสนุนเงินทุนหมุนเวยีนเพื่อพฒันากลุ่มเกษตรกร (ปี 2553) 
 โครงการก่อสร้างอาคารผลิตปุ๋ยอินทรียน์ ้า (ปี 2554) 
 โครงการศึกษาดูงานประสบการณ์พฒันาบุคลิกภาพบุคลากรสถาบนัเกษตรกร (ปี 2554) 
 โครงการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพรเจียวกู่หลาน รางจืด และใบหม่อน (ปี 2554-2555) 

1.3 ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกจิของกลุ่มเกษตรกร 

กลุ่มเกษตรกรมีความสามารถในการบริหารจดัการดา้นการเงินไดเ้ป็นอยา่งดี มีการสรุปขอ้มูล 
และเขียนเป็นรายงานไวทุ้กปี จากการศึกษา พบวา่ ตั้งแต่ปี 2549-2554 กลุ่มไดด้ าเนินกิจการจนมีก าไร
สุทธิเพิ่มมากข้ึนทุกปี และเน่ืองจากกลุ่มเกษตรกรด าเนินงานอยู่จ  ากดัภายในกลุ่มสมาชิกเท่านั้น และ
ประกอบธุรกิจดา้นการให้เงินกูแ้ละจดัหาสินคา้มาจ าหน่ายแก่สมาชิกกลุ่ม ดงันั้น ผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศจึงไม่ส่งผลต่อธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรมากนกั  
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1.4 การเกดิพลงัสามัคคี 
เม่ือกลุ่มมีความเขม้แข็งแลว้ จึงมีความสามารถในการระดมความร่วมมือจากสมาชิกกลุ่มและ

บุคคลภายนอกใหม้าร่วมกนัท ากิจกรรมเพื่อชุมชน ซ่ึงเป็นการแสดงออกถึงความสามคัคีและไดรั้บการ
ยอมรับจากบุคคลภายนอกไดอี้กดว้ย กิจกรรมดงักล่าว เช่น 

- การท า กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ จากการศึกษา พบว่า  ก ลุ่มได้ท า กิจกรรม
สาธารณประโยชน์มากมาย เช่น 

 สนบัสนุนกิจกรรมเพื่อพฒันาการศึกษาโรงเรียนบา้นตน้ผึ้ง  
 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี  
 การใหบ้ริการและจดัสวสัดิการแก่สมาชิกและครอบครัว  

 
 2.  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม และในการพัฒนา
กลุ่มเกษตรกรโป่งน า้ร้อน จนประสบความส าเร็จ 
      จากการศึกษา พบว่า สมาชิกกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมใน
กระบวนการสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่ม และในการพฒันากลุ่มเกือบทุกขั้นตอน ดงัน้ี 

1) การมีส่วนร่วมในการประชุมใหญ่ของกลุ่ม กลุ่มมีการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ปีละ 1 คร้ัง 
สมาชิกส่วนใหญ่มาเขา้ร่วมประชุม แต่สมาชิกมีขอ้จ ากดัในดา้นความรู้  

2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนโครงการ แผนกิจกรรมโครงการเกิดจากการท่ีประธาน 
คณะกรรมการและเจา้หน้าท่ีกลุ่มร่วมกนัวางแผน สมาชิกกลุ่มมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

3) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกิจกรรมโครงการ สมาชิกไม่ค่อยมีบทบาทมากนกั แต่จะคอย
ให้ความช่วยเหลือไดทุ้กเม่ือท่ีทางคณะกรรมการกลุ่มหรือหัวหน้าหน่วยแจง้ขอ้มูลหรือความ
ช่วยเหลือไปยงัสมาชิก 

4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ  กลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน ได้รับการ
ตรวจสอบกิจการของกลุ่มโดยผูต้รวจสอบกิจการและได้รับการตรวจสอบบัญชีกลุ่มจาก
เจา้หนา้ท่ีส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการรับฟังผล
การประเมิน และตอบค าถามตามสภาพความจริงเม่ือถูกสัมภาษณ์ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวั
สมาชิกเอง 
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5) การมีส่วนร่วมในการได้รับความรู้จากโครงการท่ีกลุ่มจดัท าข้ึน สมาชิกส่วนใหญ่เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการต่างๆท่ีกลุ่มได้จดัท าข้ึน และได้รับความรู้จากโครงการเหล่านั้น สามารถ
น าไปปรับใชก้บัอาชีพในชีวติประจ าวนัของตนได ้

6) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ กลุ่มเกษตรกรมีกองทุนออมทรัพยท์  าให้สมาชิกมีสิทธ์ิ
ในการกูย้มืเงิน และสมาชิกมีส่วนร่วมในการรับเงินปันผลจากผลก าไรของกลุ่ม 

 
  3. ปัจจัย ที่มีผลต่อกระบวนการสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนากลุ่มเกษตรกร จนประสบ
ความส าเร็จ 

ปัจจัยท่ี มีผลต่อกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ า ร้อน 
นบัไดว้า่เป็นส่วนส าคญัในการท าใหก้ลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้าร้อนไดรั้บรางวลัสถาบนัเกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติ ปี 2552 และเป็นส่วนส าคญัให้เกิดการผลกัดันให้กลุ่มเกษตรกรมีการพฒันา จนประสบ
ความส าเร็จ  
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่9 ปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการสร้างความเขม้แข็งของกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้าร้อน 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มฯ 

ปัจจัยภายใน 

1. การบริหารงานในรูป
คณะกรรมการ  

2. สมาชิกกลุ่มเกษตรกรท าไร่
โป่งน ้าร้อน 

3. เงินทุนหมุนเวยีนภายใน
กลุ่ม  
 

ปัจจัยภายนอก 
การสนบัสนุนจากหน่วยงาน

ภายนอก ไดแ้ก่ 
1.องค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งน ้าร้อน 
2.ส า นั ก ง า น ต ร ว จ บั ญ ชี
สหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ 
3.ส านักงานสหกรณ์จังหวดั
เชียงใหม่ 
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     3.1 ปัจจัยภายใน 
           3.1.1 รูปแบบบริหารงานอยู่ในรูปคณะกรรมการ   

 ประธานและรองประธาน  
-  มีความสามารถในการเช่ือมประสานโอกาส และการสนบัสนุนความช่วยเหลือ 

ต่างๆจากหน่วยงานภายนอก  
            -  มีประสบการณ์และเป็นท่ีเช่ือถือของสมาชิกในกลุ่ม  

  -  มีความสามารถในการบริหารจดัการกลุ่ม 

 เหรัญญิก 

       -  มีความโปร่งใสในการบริหารจดัการดา้นการเงิน และมีความยติุธรรม โดยให้โอกาส
สมาชิกทุกคนเสมอกนั 

 คณะกรรมการ 

  -  มีความมุ่งมัน่และความกระตือรือร้นในการพฒันาศกัยภาพของตนเองและกลุ่ม 
 หวัหนา้หน่วยและผูช่้วยหวัหนา้หน่วย 

                         -  ความสามารถในการประสานงาน การถ่ายทอดความรู้ ขอ้มูลข่าวสารจากประธาน 
และคณะกรรมการกลุ่มใหแ้ก่สมาชิกไดท้ราบอยา่งทัว่ถึง  

 เจา้หนา้ท่ีกลุ่ม 

 -   มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัท าขอ้มูลและการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆของกลุ่ม  

      3.1.2 สมาชิกกลุ่ม   
 -  มีความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงคแ์ละระเบียบของกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน

เป็นอยา่งดี  
 -  มีความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมโครงการกลุ่มฯ  
 -  การใหค้วามไวว้างใจต่อคณะกรรมการในเร่ืองการบริหารจดัการ  

3.1.3 เงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่ม  
ใชใ้นการด าเนินกิจกรรมโครงการต่างๆใหป้ระสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีกลุ่มได ้

วางไว ้
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 3.2 ปัจจัยภายนอก 
  การสนบัสนุนจากหน่วยงานในพื้นท่ี 

- องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งน ้าร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
- ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่  

  งบประมาณท่ีใช้จัดกิจกรรม ส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริม
สหกรณ์ โดยผา่นทางส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
5.2   อภิปรายผลการวจัิย 

        1.  กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรโป่งน า้ร้อน อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่  
ตั้งแต่อดีต จนได้รับรางวลั 
 จากการศึกษากระบวนการสร้างความเขม้แข็งของกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน ต.โป่งน ้ า
ร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  พบว่า กลุ่มมีการก าหนดวตัถุประสงค์ของการรวมกลุ่มไวอ้ย่างชดัเจน มีการ
ก าหนดระเบียบขอ้บงัคบัซ่ึงสมาชิกทุกคนยอมรับและเห็นพอ้งตรงกนั   นอกจากน้ีการบริหารจดัการ
กลุ่มในรูปคณะกรรมการ  ซ่ึงมีโครงสร้างการบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ซ่ึง
ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหาร 9 คน ไดแ้ก่ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก 
เลขานุการ และกรรมการ หัวหน้าหน่วยและผูช่้วยหัวหน้าหน่วยเกษตรกรรมท่ี 1-4 รวม 9 คน ผู้
ตรวจสอบกิจการ จ านวน 2 คน และเจา้หนา้ท่ีของกลุ่มเกษตรกร จ านวน 1 คน ซ่ึงมีแต่ละคนมีหนา้ท่ี
รับผิดชอบแตกต่างกนัออกไปตามความถนดั และมีการประชุมสามญัและวิสามญัประจ าทุกปี อีกทั้ง
กลุ่มยงัมีเงินทุนหมุนเวียนอยา่งพอเพียงและมีการด าเนินโครงการกิจกรรมกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง  ธีระพงษ ์ 
(2546: 44-55) ไดก้ล่าวไวว้า่  กลุ่มองคก์รนั้นมีส่วนร่วมในโครงการสาธารณชุมชน ตั้งแต่การตดัสินใจ 
การวางแผน การด าเนินการระดมทรัพยากร และการประเมินผล ภายใตส่้วนรวม ท าให้ทุกกลุ่มหรือทุก
องค์กรในชุมชนมีบทบาทส าคญั  เราอาจพิจารณาความเขม้แข็งจากองค์ประกอบเก่ียวกบักลุ่มเขม้แข็ง
ได ้ ดงัน้ี 

1. มีอุดมการณ์ของกลุ่มชดัเจน 
2. มีการบริหารจดัการท่ีดีเป็นระบบ 
3. มีการท ากิจกรรมท่ีต่อเน่ือง 
4. มีทุนในสัดส่วนท่ีพอเพียง 
5. มีเครือข่าย ความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม 



71 
 

6. มีอ านาจต่อรองกบัหน่วยงานภาครัฐท่ีจะตอ้งใหก้ารสนบัสนุน 
7. กลุ่มไดรั้บการยอมรับจากสังคมภายในและภายนอก 
และประเวศ (ใน เลขาธิการสภาสถาบนัราชภฎั, บรรณาธิการ. 2542: 107-120) กล่าวไวว้า่ กลุ่ม

เขม้แข็ง คือ กลุ่มท่ีมีโครงสร้างความสัมพนัธ์แบบแนวราบท่ีมีการรวมกลุ่มร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ ร่วม
ปฏิบติั ร่วมแกปั้ญหาและร่วมรับผลประโยชน์ ความสัมพนัธ์ท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความเอ้ืออาทรต่อ
กัน รักและเคารพในศักด์ิศรีซ่ึงกันและกัน ทุกคนมีความเท่าเทียมกันและมีการจัดการให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายเดียวกนั การเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้ลุ่มจึงเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างกลุ่มให้เขม้แข็ง 
อนัจะน าไปสู่การเสริมสร้างโครงสร้างภาคประชาชนเขม้แขง็ดว้ย 
 นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของประภาพรรณ (2554)  เร่ือง  การพฒันากลุ่มเกษตรกร
ผลิตปุ๋ยอินทรียชี์วภาพแบบมีส่วนร่วมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัเชียงราย พบวา่ ดา้น
การบริหารจดัการกลุ่ม  มีรูปแบบการบริหารจดัการกลุ่ม 1) กลุ่มมีโครงสร้างการบริหารจดัการ มี
เอกสารประกอบการด าเนินงาน เช่น ระเบียบขอ้บงัคบักลุ่มและรายงานการประชุมกลุ่ม  การท าบญัชี
เบ้ืองตน้  แผนการปฏิบติังานและรายงานประจ าปี  โดยมีผูต้รวจสอบท่ีเลือกมาจากสมาชิกเพื่อความ
โปร่งใสในการท างาน 2) ด้านการประชุม  มีการก าหนดเป็นวาระการประชุมสามญัประจ าปี  มีการ
บนัทึกบทบาทหนา้ท่ี จดัท าเอกสารการประชุมต่างๆ  3)  ดา้นเงินทุนของกลุ่ม  เนน้การระดมเงินทุนจาก
สมาชิกกลุ่มเป็นหลกั และการปันผลคืนสมาชิกอยา่งชดัเจน   
 

2.  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม และในการพัฒนา
กลุ่มเกษตรกรโป่งน า้ร้อน จนประสบความส าเร็จ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า สมาชิกกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการ
กระบวนการสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่ม และการพฒันากลุ่มในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 การร่วมในการประชุมใหญ่ของกลุ่ม 

 การมีส่วนร่วมในการวางแผนโครงการ  
 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกิจกรรมโครงการ    
 การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ 
 การมีส่วนร่วมในการไดรั้บความรู้จากโครงการท่ีกลุ่มจดัท าข้ึน 
 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการกูเ้งิน ฝากเงิน หรือจดัหาสินคา้หรือ

บริการอ่ืนๆ 
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 ซ่ึงตรงกบัค ากล่าวของส านกัวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ส านกัส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน (2549) กล่าววา่ การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการ ซ่ึงประชาชนหรือผู ้
มีส่วนไดเ้สียมีโอกาสแสดงทศันะ แลกเปล่ียนขอ้มูลและความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือก และการ
ตดัสินใจต่างๆเก่ียวกบัโครงการท่ีเหมาะสม และเป็นท่ียอมรับร่วมกนั ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรเขา้ร่วม
ในกระบวนการน้ีตั้งแต่เร่ิมแรก เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ และการรับรู้-เรียนรู้การปรับเปล่ียนโครงการ
ร่วมกนัซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย และวนัรักษ ์(2531:11-14) ไดก้ล่าวว่า การมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริง
ของประชาชนจะตอ้งมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการพฒันาชนบท อนัไดแ้ก่ การศึกษาและ
วิเคราะห์ชุมชน การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา การเลือกวิธีและ
วางแผนในการแกปั้ญหา การด าเนินงานตามแผน และขั้นสุดทา้ยคือ การติดตามและประเมินผล ใน
ความหมายท่ีกวา้ง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชนบท หมายถึง การให้ประชาชนเป็นผู ้
ตดัสินใจในกิจกรรมของโครงการ การด าเนินงานพฒันาชนบททุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผน การ
ด าเนินงาน การใชป้ระโยชน์และการประเมินผล 
 

     3. ปัจจัย ทีม่ีผลต่อกระบวนการสร้างความเข้มแข็งและการพฒันากลุ่มเกษตรกร จนประสบ
ความส าเร็จ 
     3.1  ปัจจัยภายใน 
                      จากการศึกษา พบวา่ ประธาน คณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้า 

ร้อน  มีคุณสมบติัดงัน้ี เช่น มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการต่างๆของกลุ่ม 
มีความสามารถในการบริหารจดัการกลุ่ม มีประสบการณ์และเป็นท่ีเช่ือถือของสมาชิกในกลุ่ม มีความ
เสียสละเพื่อส่วนรวม และไดรั้บความไวว้างใจจากสมาชิก เป็นตน้ ส่วนสมาชิกกลุ่ม  มีลกัษณะ ดงัน้ี 
เช่น มีความเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละระเบียบของกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน ้ าร้อน  ให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินกิจกรรมโครงการกลุ่ม ในดา้นเงินทุนหมุนเวียนภายใน กลุ่มมีการบริหารจดัการท่ีดีจึงมีเงินทุน
หมุนเวยีนท่ีใชใ้นการด าเนินกิจกรรมโครงการต่างๆเพียงพอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั การศึกษาของ ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) (2551) ท่ีได้จดัท าโครงการ "ศึกษา 
วเิคราะห์ปัจจยัท่ีสนบัสนุนใหชุ้มชนเขม้แขง็" กล่าวคือ ปัจจยัภายใน มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ผูน้  า 
คณะกรรมการสมาชิกของกลุ่ม และทรัพยากรธรรม- ชาติท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน โดยแต่ละส่วนจะตอ้งมี
ลกัษณะท่ีส าคญั ดงัน้ี (1) ผูน้ าหรือคณะกรรมการ ตอ้งมีความเสียสละ ซ่ือสัตย ์เป็นท่ียอมรับของคนใน
ชุมชน รับฟังความคิดเห็นของสมาชิก เนน้การมีส่วนร่วมยืดถือผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นหลกั และ
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สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ให้แก่สมาชิกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถจดัหาเงินทุนและ
ตลาดรองรับผลผลิตของชุมชน  มีการบริหารจดัการท่ีมีความโปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละความยุติธรรม 
(2)  สมาชิกกลุ่มหรือคนในชุมชน มีความสามคัคีและให้ความร่วมมือในการร่วมคิดร่วมท า ในกิจกรรม
ท่ีไดรั้บมอบหมาย มีจิตส านึกท่ีดีต่อกลุ่มในการร่วมกนัพฒันาและร่วมท ากิจกรรมในชุมชน ตลอดจน
การมีพื้นฐานการนบัถือศาสนาและวฒันธรรมท่ีเหมือนกนั ซ่ึงจะท าให้คนในชุมชนมีความผกูพนัและมี
ความเอ้ือเฟ้ือต่อกนัยิ่งข้ึน (3) การมีทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ินท่ีเอ้ืออ านวยต่อการผลิต โดยการน า
ปัญญาทอ้งถ่ินมาประยุกตใ์ชใ้นการดดัแปลงทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินให้เป็นสินคา้ส่งออก ท าให้คน
ในชุนชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน  

นอกจากน้ีศกัด์ิชยั (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 และชาวบา้น 

ทัว่ไป 
5) การบริหารจดัการ เป็นตวัช้ีวดัถึงความเขม้แขง็ของกลุ่มหรือองคก์รชุมชน โดยอาศยั 

การจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ คือ โครงสร้างบทบาทเจา้หนา้ท่ี สถานท่ีและอุปกรณ์ กฎ กติกา ขอ้ตกลง
ร่วมกนั การตดัสินใจร่วมกนั การส่ือสารระหวา่งผูน้ าและสมาชิกกลุ่มหรือองคก์ร ตลอดจนการควบคุม
ตรวจสอบ 

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

     
 3.2      ปัจจัยภายนอก 

             การสนบัสนุนจากหน่วยงาน ไดแ้ก่ 1) องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งน ้ าร้อน อ.ฝาง จ.
เชียงใหม่ ซ่ึงเป็นหน่วยงานในพื้นท่ี เป็นปัจจยัท่ีมีส่วนช่วยเสริมในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม ไม่วา่จะ
เป็นการสนบัสนุนช่วยเหลือในดา้นต่างๆเช่น การอ านวยความสะดวกเร่ืองยานพาหนะท่ีใชใ้นการไปดู
งาน การสนบัสนุนการจดัอบรมต่างๆ เป็นตน้ 2) ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ เป็น
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หน่วยงานส าคญัในการตรวจสอบงบดุล งบก าไร-ขาดทุนของกลุ่มทุกปี  3) กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดย
ผ่านทางส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่จะสนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณท่ีใช้จดั
กิจกรรมโครงการของกลุ่ม และยงัเป็นหน่วยงานส าคญัท่ีส่งให้กลุ่มเขา้ร่วมรับการคดัเลือกเป็นตวัแทน
กลุ่มเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ ไปประกวดระดบัชาติจนไดรั้บรางวลัสถาบนัเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
ปี  ซ่ึงสอดคล้องกบั การศึกษาของ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) (2551)ท่ีไดจ้ดัท าโครงการ “ ศึกษา วิเคราะห์ปัจจยัท่ีสนบัสนุนให้ชุมชนเขม้แข็ง ” กล่าวคือ 
ปัจจยัภายนอก มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั มีดงัน้ี (1) หน่วยงานภายนอก ซ่ึงหมายถึงภาครัฐและเอกชนท่ีให้
ความช่วยเหลือ สนบัสนุน ส่งเสริมดา้นวิชาการ ค าแนะน า ดา้นการเงิน การตลาดและอุปกรณ์การผลิต
ส าหรับการด าเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการประสานขอความช่วยเหลือและขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและหน่วยงานอ่ืนให้เขา้มาสนบัสนุนการด าเนินงานของกลุ่ม (2) การ
ประสานเครือข่ายดา้นการพฒันาคุณภาพสินคา้และการตลาด นบัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการผลกัดนัให้
กลุ่มประสบความส าเร็จ หากมีการจดัการดา้นคุณภาพสินคา้ การตลาดและการประชาสัมพนัธ์ท่ีดี  ก็จะ
ช่วยใหผ้ลผลิตส่งออกสู่ตลาดเป็นท่ีตอ้งการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศได ้ดงัตวัอยา่งการ
ผลิตน ้าสมุนไพรของศูนย ์อินแปง จ.สกลนคร สามารถขยายเครือข่ายไปยงัประเทศญ่ีปุ่น จีน และมีการ
ขยายเครือข่ายไปยงัประเทศอ่ืนๆ อีก (3) กระแสการเปล่ียนแปลงของสังคม โดยเฉพาะกระแสชีวจิต
ส่งผลให้ผลผลิตของชุมชนเป็นท่ีตอ้งการของตลาดและผูบ้ริโภค นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ กรมการพฒันาชุมชน (2539)  เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของกลุ่มอาชีพสตรี พบว่า 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของกลุ่มอาชีพสตรีมี ดงัน้ี 
 1. ปัจจยัท่ีมีความส าเร็จของกลุ่มอาชีพสตรีในภาพรวม พบวา่ มี 3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในเชิงบวก
ต่อความส าเร็จของกลุ่มอาชีพสตรี คือ การสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ ความสามารถในการ
บริหารงานของ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม และการสนบัสนุนจากองคก์รทอ้งถ่ินผูน้ าชุมชน 
 2. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของกลุ่มอาชีพสตรี พบว่ามีปัจจยั 4 ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลในเชิงบวกต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องกลุ่มอาชีพสตรี คือ การสนบัสนุนจากหน่วยงานส่วน
ราชการ ความสามารถในการบริหารของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม เงินทุนสนับสนุนกลุ่มและการ
สนบัสนุนจากองคก์รทอ้งถ่ิน/ผูน้ าชุมชน 
 3. ปัจจยัท่ีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มอาชีพสตรี พบว่า มีปัจจยั 3 ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลในเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มอาชีพสตรี คือ ความสามารถในการบริหารของ
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คณะกรรมการบริหารกลุ่ม การสนับสนุนจากองค์กรท้องถ่ิน/ผูน้ าชุมชน และการสนับสนุนจาก
หน่วยงานราชการ   
 
การวเิคราะห์ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่งน า้ร้อน  (SWOT Analysis) 

1. จุดแข็ง (Strength) 
- ไดรั้บรางวลัสถาบนัเกษตรดีเด่นแห่งชาติ ปี2552 
- สมาชิกกลุ่มมีความสามคัคี มีความเขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละระเบียบของกลุ่มเป็นอยา่งดี  
- มีสถานท่ีท าการ 
- ประธานกลุ่มมีต าแหน่งเป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งน ้าร้อน มีความสามารถ 
   ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ มีความซ่ือสัตย ์เสียสละ 
- การแสวงหาความร่วมมือจากภายนอก 
- คณะกรรมการ เจา้หนา้ท่ี มีความกระตือรือร้นในการพฒันากลุ่ม มีความรับผดิชอบ ซ่ือสัตย ์   
  เสียสละ 
- สมาชิกใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆเป็นอยา่งดี 
- มีเงินทุนหมุนเวยีนอยา่งเพียงพอ   

2. จุดอ่อน (Weakness) 
- ไม่มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการแต่ละคนอยา่งชดัเจน 
- บุคลากรรุ่นใหม่ท่ีมีความสามารถในการเขียนโครงการและจดัท าขอ้มูลต่างๆมีจ านวนไม่

เพียงพอ 
- สมาชิกไม่ค่อยมีบทบาทในการวางแผนและการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆของกลุ่ม 

3. โอกาส (Opportunities) 
- มีหลายหน่วยงานให้การสนบัสนุน เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน ้ าร้อน อ.ฝาง จ.

เชียงใหม่ ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ และส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ 
4. ข้อจ ากดั (Treat) 

 - สมาชิกบางรายอยูใ่นพื้นท่ีห่างไกลจากส านกังาน เม่ือมีการจดักิจกรรมต่างๆท าให้ไม่สะดวก
ในการมาร่วมกิจกรรม 
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5.3  ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
ขอ้คน้พบจากการศึกษาวจิยั มีดงัต่อไปน้ี 
1) การท าใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่มเกษตรกรท าไร่โป่ง 

น ้ าร้อนอย่างต่อเน่ืองนั้น  ควรมีการจดักิจกรรม อยา่งสม ่าเสมอ และต่อเน่ือง เพื่อกระตุน้ให้เกิดการเขา้
มามีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มอย่างต่อเน่ือง เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ซ่ึงน าไปสู่การช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนั ต่อไป 

2) การจดัประชุมและกิจกรรมกลุ่มในแต่ละคร้ัง ควรเลือกเวลาใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบั 
กิจกรรมท่ีตอ้งการการมีส่วนร่วมของสมาชิก เช่น หลีกเล่ียงการจดัประชุมหรือท ากิจกรรมต่างๆใน
ช่วงเวลาท่ีสมาชิกส่วนใหญ่ไม่สะดวก เป็นตน้ 

 
5.4  ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

จากการศึกษาวิจยั เร่ือง “ กระบวนการสร้างความเขม้แข็งของกลุ่มเกษตรกรโป่งน ้ าร้อนท่ี
ไดรั้บรางวลัสถาบนัเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2552 อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ”  ยงัคงมีประเด็นท่ี
น่าสนใจอีกหลายประเด็นท่ีสามารถน าไปเป็นโจทยว์จิยัต่อเน่ืองได ้ดงัน้ี  

1. ควรศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการสร้างความเขม้แขง็ของกลุ่มเกษตรกรท่ีไม่ไดรั้บรางวลั 
และกลุ่มเกษตรกรท่ีไดรั้บรางวลัว่ามีขอ้แตกต่างกนัเช่นไร เพื่อให้กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บรางวลัน ามาพฒันา
กลุ่มของตน 

2. ควรศึกษาแนวทางการพฒันาความเขม้แขง็ของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอ่ืนๆท่ีเคยไดรั้บรางวลั 
สถาบนัเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ  
 


