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ค ำน ำ 

นับตั้งแต่ปี 2553 สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ได้
เริ่มการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในจังหวัดน่าน และขยายสู่พ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี 
เพชรบุรี อุทัยธานี และกาฬสินธุ์ เพ่ือประยุกต์ศาสตร์พระราชา “เข้ำใจ 

เข้ำถึง พัฒนำ” “หลักกำรทรงงำน 23 ประกำร” และ “องค์

ควำมรู้ตำมแนวพระรำชด ำริ 6 มิติ” ไปส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการ

พัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบต่างๆ ทั้งนี้ เพ่ือจัดการความรู้และส่งเสริมการพัฒนา
ตามแนวพระราชด าริอย่างเป็นระบบและกว้างขวาง จนเป็นแนวทางหลัก
ของประเทศ   

เอกสารฉบับนี้ จึงได้รวบรวมความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ “กำร

พัฒนำกลุ่มกำรผลิตและบริกำร ตำมแนวทำงปิดทองหลังพระฯ” 

อันผสมผสาน “ความรู้ตามแนวพระราชด าริ” “ความรู้สากล” และ 
“ความรู้ท้องถิ่น” ที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจและประสบการณ์การพัฒนาใน
พ้ืนที่ต้นแบบ  ซึ่งได้มาจากการสัมภาษณ์ ส ารวจ และสังเกตการณ์พัฒนา
ในพ้ืนที่  แล้วน ามาจัดหมวดหมู่ สังเคราะห์ และน าเสนอ เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานในพ้ืนที่ต่างๆ ต่อไป 
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1. เข้าใจพื้นที่ต้นแบบ 

สถาบันส่ง เสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนว
พระราชด าริ ได้ริ เริ่มแปรแนวคิดในการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนว
พระราชด าริมาสู่การปฏิบัติ  โดยรวบรวมแนวพระราชด าริต่างๆ ผสมผสาน
กับองค์ความรู้ แนวทางการบริหาร และหลักการทรงงาน ด้วยการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพควบคู่กับสนับสนุนการรวมกลุ่ม เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน มีกระบวนการท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชนและสถาบันการศึกษา เพ่ือสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนในพ้ืนที่ต้นแบบ
ปิดทองหลังพระฯ 5 พ้ืนที่ ในจังหวัดน่าน อุดรธานี เพชรบุรี อุทัยธานี และ
กาฬสินธุ์ ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ซึ่งสรุปข้อมูลโดยสังเขปได้ดังนี้ 
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การบูรณาการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดน่าน 

พ้ืนที่จังหวัดน่านส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่สูงและภูเขา ประสบปัญหาน้ าไหลบ่า
แรงจากท่ีลาดชันในช่วงหน้าฝน เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และมี
การท าเกษตรปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยใช้สารเคมีจ านวนมากส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงจ าเป็นต้องพ่ึงพิง
อาหารจากภายนอก ส่งผลให้วิถีการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป พ่ึงสิ่งอ านวย
ความสะดวกมากขึ้น เกิดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นและมีหนี้สินสะสมอย่าง
ต่อเนื่อง  

จากสถานการณ์ดังกล่าว สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลัง
พระฯ จึงริเริ่มการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
พ้ืนที่ ในจังหวัดน่านมาตั้ งแต่ปี  2553 โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และขับเคลื่อนงานพัฒนาตามความต้องการที่แท้จริงของคนใน
ชุมชน ด้วยการศึกษาและส ารวจข้อมูลจริงของชุมชน ด้านกายภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และเข้าถึงชุมชนด้วยการสร้าง
ความเข้าใจและความมั่นใจกับชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหากับความ
ต้องการของชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอน 
นอกจากนี้ ยังเน้นการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ร่วมมือด าเนินงาน
ในภารกิจที่เก่ียวข้อง 

การด าเนินงานที่ผ่านมาได้เริ่มจากมิติน้ า มิติดิน มิติป่า และมิติการเกษตร
ในการจัดโครงสร้างพื้นฐานการผลิตระดับชุมชนให้มีผลผลิตทางการเกษตร
ที่ดีข้ึนทั้งคุณภาพและปริมาณ โดยได้เกิดกลุ่มการผลิตและบริการที่บริหาร
จัดการโดยชุมชน อาทิ กลุ่มปุ๋ย กลุ่มอาหารสัตว์  กลุ่มสุกร กลุ่มโรงสีข้าว  
กลุ่มเมล็ดพันธุ์ กลุ่มยาและเวชภัณฑ์สัตว์ กลุ่มผู้ใช้น้ า เป็นต้น  
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ทั้งนี้ มีกลุ่มที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ กลุ่มผู้ปลูก
มะนาวบ้านยอด กลุ่มแปรรูปน้ าพริกมะแขว่นต าบลยอด กลุ่มแปรรูปข้าว
ก่ าลืมผัว  

การบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน อันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม จังหวัดอุดรธานี 

อ่างเก็บน้ าห้วยคล้ายฯ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
เนื่องจากไม่มีระบบส่งน้ าและระบบการบริหารจัดการน้ า ดังนั้น สถาบัน
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ จึงพิจารณาโครงการอ่างเก็บ
น้ าห้วยคล้ายฯ เป็นพ้ืนที่ขยายผลของสถาบันฯ ท าหน้าที่เป็นแกนประสาน
ให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ า และด้าน
กระบวนการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา องค์ความรู้ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ 

การส่งเสริมการพัฒนาในมิติต่างๆ ด าเนินการไปพร้อมๆ กับการปรับปรุง
อ่างเก็บน้ าห้วยคล้ายฯ ซึ่งมีข้อจ ากัดเรื่องระบบการส่งน้ า จึงได้มีการเสริม
ประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ าห้วยคล้ายฯ โดยใช้ระบบท่อส่งน้ าแบบก้างปลา
ขยายพ้ืนที่ส่งน้ าให้ชาวบ้านได้มีน้ าใช้ตลอดปี รวมถึงการปรับปรุงแหล่งน้ า
อ่ืนๆ ท าให้มีพ้ืนที่รับประโยชน์กว้างขวางขึ้น  

โดยได้เกิดกลุ่มการผลิตและการบริการที่บริหารจัดการโดยชุมชน ได้แก่ 
กลุ่มปุ๋ย กลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มปศุสัตว์ กลุ่มศึกษาดูงาน กลุ่มตลาด กลุ่ม
ผู้ใช้น้ า กลุ่มแปรรูปน้ าข้าวกล่อง โดยมีกลุ่มที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ กลุ่มโรงสีข้าวบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม  
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การพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ 

บ้านโป่งลึก-บางกลอย จังหวัดเพชรบุรี 

บ้านบางกลอยและบ้านโป่งลึกตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
เป็นชุมชนที่อยู่อาศัยของชาวกะหร่างที่อพยพมาจากเทือกเขาตะนาวศรี
ชายแดนไทย-พม่า ซึ่งเคลื่อนย้ายลงมาเรื่อยๆ  จนถึงบริเวณบ้านโป่งลึก 
และต่อมาได้มีการอพยพชาวไทยภูเขาเผ่ากะหร่างที่อาศัยอยู่กระจัด
กระจายตามแนวชายแดนไทย-พม่า ลงมารวมกันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับหมู่บ้าน
โป่งลึก โดยสภาพพ้ืนที่บริเวณบ้านโป่งลึกและบ้านบางกลอยมีแม่น้ า
เพชรบุรีคั่นกลาง ท าให้การน าน้ ามาใช้มีความยากล าบากเนื่องจากตลิ่งสูง
ชัน ชาวบ้านประสบปัญหาขาดแคลนน้ า ปัญหาที่ท ากิน และปัญหาการ
ประกอบอาชีพ  

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ได้เข้าไปด าเนินการ
พัฒนาโดยยึดหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และอาศัยความร่วมมือของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีความก้าวหน้าในด้านการพัฒนาระบบสูบน้ า 
การสร้างฝายและเพ่ิมแหล่งเก็บน้ า  รวมทั้งได้ร่วมจัดท าแผนแก้ไขปัญหา
น้ าในระยะยาว  ปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืช ปรับพ้ืนที่ท า
กิน และส่งเสริมการเกษตรอย่างหลากหลาย ทั้งการปลูกข้าวอินทรีย์ ไม้ผล 
กล้วย และการเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มซึ่งบริหาร
จัดการโดยชุมชน ได้แก่ กลุ่มบริหารจัดการน้ า กลุ่มสัตว์ปีก กลุ่มแม่บ้าน 
และกลุ่มสุกร 
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การพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

พ้ืนทีบ่ริเวณรอบหนองเลิงเปือย ในอ าเภอกมลาไสยและอ าเภอร่องค า เดิม
ประสบปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้งซ้ าซากเป็นประจ าทุกปี ไม่สามารถท า
การเกษตรได้ เนื่องจากหนองมีความตื้นเขินและฝายเก็บกักน้ าช ารุด ไม่มี
น้ าเพียงพอส าหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง ส่วน
แหล่งน้ าธรรมชาติก็ขาดการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าอ้อย 
อ าเภอร่องค า จึงเป็นตัวแทนราษฎรยื่นฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

จากนั้นสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนว
พระราชด าริ จึงด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ โดยเน้นการ
พัฒนาแหล่งน้ าและระบบการกระจายน้ า เพ่ือเพ่ิมปริมาณการเก็บน้ าและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการส่งน้ าให้แก่เกษตรกร ส่งเสริมด้านการเกษตร ปรับ
ระบบการท านา ปลูกพืชหลังนา พืชเศรษฐกิจและเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ ยัง
ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร อาทิ กลุ่มจิ้งหรีดทอง กลุ่มสุกร กลุ่มปุ๋ย 
กลุ่มมะเขือเทศ  กลุ่มพริก กลุ่มประมง กลุ่มสัตว์ปีก กลุ่มผักแปลงรวม 
และกลุ่มข้าวปลอดภัย เป็นต้น   
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การบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ 

ต าบลแก่นมะกรูด อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 

พ้ืนที่ต าบลแก่นมะกรูด อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่บนลุ่มน้ าห้วย
แม่ดีน้อย เป็นชุมชนชาวกะเหรี่ยงที่ย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศพม่า
ประมาณ 200 ปีที่แล้ว ปักหลักอาศัยและด ารงชีวิตด้วยการท าข้าวไร่ เก็บ
ของป่า และการล่าสัตว์ แต่ด้วยสภาพพ้ืนที่สูงลาดเอียงไม่เหมาะกับการ
เพาะปลูก มีปัญหาเรื่องน้ ากินน้ าใช้ และพ้ืนที่ป่าไม้บางส่วนถูกบุกรุก
ท าลาย  จึงเป็นปัญหาที่ต้องร่วมมือกันแก้ไข สถาบันส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ จึงได้ร่วมมือกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไ ร่ และ
หน่วยงานราชการในจังหวัดอุทัยธานี  เข้าไปท างานแบบบูรณาการเพ่ือ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่  

การด าเนินงานที่ผ่านมา มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า ปรับปรุงระบบน้ าที่ให้
ใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ การส ารวจแนวเขตที่ดินและพ้ืนที่ท ากิน การ
วางแผนการปลูกพืชให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น เน้นการเกษตร
ผสมผสานเชิงประณีต ปลูกพืชไร่ผสมกับไม้ผลต่างๆ รวมถึงไม้เมืองหนาว 
อีกทั้งยังมีการด าเนินงานส่งเสริมการรวมกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้น้ า กลุ่ม
เกษตรแก่นมะกรูด     
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กำรรวมกลุ่มของเกษตรกรนั้น  

ถือเป็นกำรบูรณำกำรรูปแบบหนึ่ง ที่มีกำรคิดร่วมกัน 

วำงแผนและท ำงำนบนควำมต้องกำรและปัญหำแต่ละพืน้ที่ 

ทัง้ชำวบ้ำนและหน่วยงำนได้ช่วยเหลือเกื้อกูล 

เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็ง แก้ปัญหำ และลดควำมซ้ ำซ้อน 

โดยมุ่งประโยชน์และควำมย่ังยืนของกลุ่ม 
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2. ความส าคัญของกลุ่ม 

 “..เกษตรกรมีข้าวบริโภคเพียงพอตลอดปี และมีรายได้พอเลี้ยง
ตัวเองได้ ต่อไปหากจะได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในขั้นที่สองก็ต้องรวมกัน
ในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ ด้วยความร่วมมือของหน่วยราชการ มูลนิธิ 
และเอกชน เพ่ือช่วยเหลือในด้านการผลิต การตลาด การเป้นอยู่
ต่างๆ และในขั้นที่สาม จะต้องร่วมมือกับสถาบันการเงินและ
การพลังงาน เพ่ือช่วยเหลือในการจัดตั้งและบริหารโรงสี ร้าน
สหกรณ์ รวมทั้งสนับสนุนการลงทุน...” 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผูส้ าเรจ็การศึกษา 
จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2538 

จากแนวพระราชด าริ "ทฤษฎีใหม่" ที่มีขั้นตอนด าเนินงาน 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น เป็นการจัดสรรที่ดินเพ่ืออยู่อาศัยและท ากินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งเกษตรกรก็จะพัฒนาตนเองไปสู่ขั้นพออยู่พอกิน ทฤษฎี
ใหม่ขั้นกลาง คือ ให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ ร่วมแรง 
ร่วมใจกันด าเนินการในด้านการผลิต การตลาด ความเป็นอยู่ สวัสดิการ 
การศึกษา และสังคมและศาสนา ซ่ึงจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ส่วน ทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า คือ การที่กลุ่มเกษตรกรติดต่อ
ประสานงาน เพ่ือจัดหาทุนหรือแหล่งเงินมาช่วยในการท าธุรกิจ การลงทุน 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคารกับบริษัทจะ
ได้รับประโยชน์ร่วมกัน  
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รวมกลุ่มคือพลัง 

“กลุ่ม” มีความหมายโดยทั่วไป คือ การรวมตัวกันของบุคคลตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไป เพ่ือที่จะท ากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ส่วนกลุ่มในการ
พัฒนาชุมชนมีลักษณะของการรวมตัวของบุคคลในชุมชนที่มีปัญหาหรือ
ความต้องการบางอย่างที่คล้ายคลึงกัน เมื่อมารวมกันเป็นกลุ่มจึงได้มีการ
ก าหนดเป้าหมายและด าเนินการบางอย่างร่วมกัน ซึ่งการมารวมกันนั้นท า
ให้เกิดพลังในการผลักดันหรือต่อรองเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ให้
หมดสิ้นไป ขณะที่กลุ่มในงานส่งเสริมการเกษตร หมายถึง การที่คนตั้งแต่
สองคนขึ้นไปมารวมกัน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และมีพฤติกรรมตลอดจน
การกระท าของแต่ละบุคคลเพื่อไปสู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพ่ือ
สร้างสรรค์และพัฒนาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและต่อสังคม มี
แนวปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามฐานะที่ถูกก าหนดภายใน
กลุ่มและมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

นอกจากนี้ มีการรวมกลุ่มที่เป็นทางการ ได้แก่ “วิสาหกิจชุมชน” ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ได้นิยามว่าเป็น 
“กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้าการให้บริการหรือการอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกัน
ประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นรูปนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็น
นิติบุคคล เพ่ือสร้างรายได้และเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชน 
และระหว่างชุมชน ส่วนการรวมกลุ่มในรูปแบบ “สหกรณ์” หมายถึง 
“องค์การของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการด าเนิน
วิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย 
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เพ่ือสนองความต้องการ (อันจ าเป็น) และความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม” 

ดังนั้น “กลุ่ม” ในที่นี้จึงหมายถึง การรวมตัวกันของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้น
ไปโดยสมัครใจ  เพ่ือที่จะท ากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยมีการ
ก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ และ
สมาชิกต่างมีความรู้สึกร่วมในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม มีการพ่ึงพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน ซี่งครอบคลุมถึงกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการ และกลุ่มที่เป็นทางการ 
อาท ิวิสาหกิจชุมชน สหกรณ ์เป็นต้น 

ความส าคัญของกลุ่ม 

การรวมกลุ่มมีส่วนส าคัญในการพัฒนาความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เนื่องจาก
การรวมกลุ่มเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างคนใน
ชุมชน เพ่ือหาอุดมการณ์และแนวทางในการปรับตัวร่วมกัน การรวมกลุ่ม
จึงท าให้เกิดหรือเสริมพลังของ “ความเป็นชุมชน” ให้มีแรงเกาะเกี่ยวแน่น
แฟ้นยิ่งขึ้น  

ความส าคัญของการรวมกลุ่มต่อการส่งเสริมการเกษตร   

1) สร้างกระบวนทัศน์หรือเปิดมุมมองใหม่ๆ 
ของสมาชิกที่มารวมกลุ่มกัน เพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ทักษะ การท างาน การวางตน
ในสังคม และสร้างความคิดท่ีดี ท าให้เกษตรกร
อยู่ร่วมกันอย่างสันติมากขึ้น 
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2) เกิดพลังอ านาจในการคิดริเริ่มและต่อรอง ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกทางอ้อม เพราะ
เมื่อมีการรวมกลุ่มกันจะท าให้คนอ่ืนๆ ที่อยู่
นอกกลุ่มเกิดความเกรงใจ ไม่กล้าเอารัดเอา
เปรียบสมาชิก ซึ่ งถือว่า เป็นสิ่ งจ า เป็นใน
กระบวนการพัฒนาที่ประสบความส าเร็จ 
เนื่องจากถ้าไม่มีกลุ่มเกษตรกรแล้วอ านาจ
ต่อรองทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ของเกษตรกรก็จะไม่มี 

3) เป็นศูนย์กลางของการส่งเสริมและพัฒนาแก่
สมาชิก โดยเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่สมาชิก ชุมชน และ
กลุ่มต่างๆ ที่มีในชุมชน เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เมื่อสมาชิก
มีปัญหา 

4) ช่วยรวบรวมและประสานความสามารถ ซึ่ง
กลุ่มสามารถประสานเ พ่ือให้ผู้ที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะในแต่ละด้านมารวมกัน
เพ่ือสร้างความส าเร็จในงานต่างๆ ให้เกิดขึ้น 
สมาชิกสามารถเสริมจุดแข็งและชดเชยจุดอ่อน
ซึ่งกันและกัน จนเป็นความสามารถรอบด้าน 
ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และส่งผลต่อความ 
ส าเร็จของกลุ่ม 
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5) สร้างการตัดสินใจร่วม โดยกลุ่มสามารถเป็น
ตัวกลางที่ เ อ้ืออ านวยให้ เกิดความเห็น ที่
หลากหลายทั้งที่ตรงกันและไม่ตรงกัน สามารถ
ใช้กลุ่มเป็นที่ยุติในการตัดสินใจของทุกฝ่าย 
เรียกว่า “การตัดสินใจร่วมกัน” ผลของการ
ตัดสินใจของกลุ่มจะได้ผลดีและเป็นที่ยอมรับ
กว่าการตัดสินใจโดยล าพัง รวมถึงมีคุณค่าและ
ความหมายในการปฏิบัติมาก เพราะเป็นการ
ตัดสินใจที่สมาชิกมีส่วนร่วม 

6) เพิ่มโอกาสในการแก้ปัญหาแก่สมาชิกและ
กลุ่ม เป็นผลจากการที่สมาชิกมีโอกาสพบปะ
กันในการประชุมกลุ่มอยู่เสมอ ท าให้ทราบถึง
ความสามารถของผู้ อ่ืน ทั้งในแง่ของความรู้
และปัจจัยของกลุ่ม เช่น เงินทุนของกลุ่ม ซึ่ง
เปิดโอกาสในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

7) ส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกให้มีความรู้ความ 
สามารถมากขึ้น ทั้งจากการแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ที่ได้จากการได้ท างานร่วมกัน 
การพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในการประชุมกลุ่ม 
อีกทั้งกลุ่มยังช่วยกระตุ้นให้สมาชิกตื่นตัวใน
การพัฒนาตัวเอง ได้ข้อมูลที่จะเรียนรู้ด้วย
ตัวเองและเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือ
สมาชิกคนอื่น 
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สรุปได้ว่ำกำรรวมกลุ่มช่วยสร้ำงกระบวนทัศน์ 

หรือเปิดมุมมองใหม่ของสมำชิกที่มำรวมกลุ่มกัน  

เกิดพลังในกำรคิดริเร่ิมและต่อรอง เป็นกลำงในกำร

ส่งเสริมและพัฒนำแก่สมำชิก อีกทัง้ยังช่วยรวบรวม 

และประสำนควำมสำมำรถ สร้ำงกำรตัดสินใจร่วม  

เพิ่มโอกำสในกำรแก้ไขปัญหำ และช่วยกำรพัฒนำ 

ให้สมำชิกมีควำมรู้ควำมสำมำรถมำกขึน้ 

 

เป้าหมายของการรวมกลุ่ม  

ตามแนวทางปิดทองหลังพระฯ 

กลุ่มเป็นการรวมตัวของผู้ที่มีเป้าหมายร่วมกัน มีความสนใจหรือความ
ต้องการตรงกัน ซึ่งกลุ่มในพ้ืนที่ต้นแบบโครงการปิดทองหลังพระฯ มี
เป้าหมายในการรวมกลุ่มหลายลักษณะ สรุปได้ดังนี้   

 เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรส่วนรวม เป็นกลุ่มที่เกิดจากการ
รวมตัวกันของผู้ที่ได้รับประโยชน์ หรือเป็นผู้ใช้ทรัพยากรส่วนรวม
ของชุมชนเพ่ือการด ารงชีวิต หรือเพ่ือเป็นปัจจัยในการผลิต ซึ่ง
ทรัพยากรส่วนรวมในที่นี่ ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ า 
เป็นต้น โดยกลุ่มจะมีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการจัดการ
ทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและการดูแลรักษาทรัพยากรของชุมชน 
อาทิ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากร เพ่ือ
น ามาเป็นทุนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร เป็นต้น   
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 เพื่อลดต้นทุน ลดรายจ่าย เป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวกันเพ่ือ
สั่งซื้อสินค้าจ านวนมากซึ่งช่วยลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการซื้อ
สินค้า อาทิ การสั่งซื้อพันธุ์ไก่ไข่จ านวนมากจะช่วยลดต้นทุนการ
ขนส่งต่อหน่วย การสั่งซื้อเครื่องทุนแรงทางการเกษตรรวมกันจะ
ได้รับการบริการหลังการขายในราคาถูก เป็นต้น   

 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาชุมชน เป็นกลุ่มที่เกิดจากการ
รวมตัวกันของผู้ที่สนใจการแปรรูป จัดหา จ าหน่ายสินค้า หรือ
ให้บริการที่ช่วยตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาของชุมชน อาทิ การ
รวมกลุ่มจัดตั้งโรงสีข้าวชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาการน าข้าวไปสีนอก
ชุมชน การรวมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์จ าหน่ายให้กับสมาชิกเพ่ือ
แก้ปัญหาขาดแคลนปุ๋ย การรวมกลุ่มแปรรูปข้าวก่ าที่มีจ านวนมาก
และมีราคาตกต่ า เป็นต้น ซึ่งในระยะแรกกลุ่มจะมุ่งตอบสนอง
ความต้องการภายในชุมชนก่อน ต่อมาจึงพัฒนาและขยายไปยัง
พ้ืนที่ใกล้เคียง 

 เพื่อเพิ่มโอกาสในการจ าหน่ายสินค้า เป็นกลุ่มที่เกิดจากการ
รวมตัวของผู้ที่มีการผลิตเหมือนกันโดยมุ่งรวบรวมสมาชิกให้มี
ปริมาณการผลิตที่เพียงพอกับความต้องการของตลาดหรือธุรกิจ
ขนาดใหญ่ภายนอกชุมชน อาทิ โรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร ห้าง
ขายส่งขนาดใหญ่ โรงแรมขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งจะท าให้ขาย
สินค้าได้ในราคาสูงและมีค าสั่งซื้อที่แน่นอน  
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ทั้งนี้ การรวมกลุ่มที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ ส่วนใหญ่มี
เป้าหมายเพ่ือการลดต้นทุนในการผลิต หรือลดรายจ่าย -เพ่ิมรายได้ใน
ครัวเรือน ซึ่งเป็นเป้าหมายการรวมกลุ่มที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาในระดับ
ครัวเรือน ต่อมาเมื่อชุมชนมีการพัฒนาขึ้นมาระยะหนึ่ง จึงเริ่มมีการ
รวมกลุ่มเพ่ือแก้ไขหรือตอบสนองความต้องการในระดับชุมชน และขยาย
ไปสู่การเชื่อมโยงกับภายนอกชุมชน 

รูปแบบของการรวมกลุ่ม 

ในพื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ 

การรวมกลุ่มของเกษตรกรและสมาชิกในชุมชนในพ้ืนที่ต้นแบบปิดทองหลัง
พระฯ สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ กลุ่มบริการ และกลุ่มการผลิต 
แสดงดังแผนภาพ  

 

 

 

 

 

 
1) รูปแบบกลุ่มบริการ เป็นกลุ่มที่มีการด าเนินงานมุ่งเน้นการ

ให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งแก่สมาชิกและ/หรือบุคคลภายนอก 
อาทิ การให้บริการยืมปัจจัยการผลิต การให้บริการด้านจัดการน้ า
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จากแหล่งกักเก็บและระบบกระจายน้ า การบริการในการศึกษาดู
งาน เป็นต้น โดยการด าเนินงานของกลุ่มจะไม่กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการผลิต หรือการท าการตลาดร่วมกันของสมาชิก 
กิจกรรมส่วนใหญ่จะเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการเงินทุน ซึ่ง
กลุ่มจะมีโครงสร้างการจัดการกลุ่มและทุนอย่างง่ายๆ และไม่มี
ความซับซ้อน จึงเป็นกลุ่มพื้นฐานที่มักเกิดข้ึนก่อน 

2) รูปแบบกลุ่มการผลิต เป็นกลุ่มที่มีการด าเนินงานมุ่งเน้นการผลิต
และขายสินค้าหรือผลผลิตร่วมกันของสมาชิก อาทิ การรับซื้อและ
บรรจุมะนาวส่งขายให้ห้างค้าส่ง การแปรรูปน้ าข้าวกล้อง การ
ด าเนินการโรงสีข้าวชุมชน เป็นต้น โดยกลุ่มจะต้องมีบทบาทใน
เรื่องของการจัดการด้านการตลาดด้วย นอกเหนือจากการบริหาร
จัดการเงินทุน ซึ่งกลุ่มจะมีโครงสร้างการจัดการกลุ่มที่มีความ
ซับซ้อน และต้องอาศัยประสบการณ์ในการบริหารจัดการทั้งด้าน
การผลิต การตลาด และการจัดการกลุ่มและทุน 

ส าหรับในชุมชนที่เพ่ิงเริ่มต้นกระบวนการพัฒนา ส่วนใหญ่กลุ่มจะมีรูปแบบ
การด าเนินงานในลักษณะกลุ่มบริการซึ่งเป็นกลุ่มพ้ืนฐาน ต่อมาเมื่อกลุ่มมี
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการกลุ่มและเงินทุนมากขึ้น ก็อาจพัฒนา
กลุ่มบริการไปสู่กลุ่มการผลิตได้ ซึ่งในพ้ืนที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ ที่มี
การพัฒนามาระยะหนึ่งก็จะเริ่มมีกลุ่มการผลิตเกิดข้ึนในชุมชน 
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3. หลักการท างาน 

การพัฒนากลุ่มการผลิตและบริการในพ้ืนที่ต้นแบบปิดทองหลังพรฯ ยึด
หลักการตามแนวพระราชด าริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ที่ต้องมีการท า
ความเข้าใจ เข้าถึง ก่อนเริ่มการพัฒนาอยู่เสมอ  โดยเฉพาะการพัฒนาเรื่อง
ใหม่ๆ ที่ต้องมีการเปลี่ยนวิถีดั้งเดิม อย่างเช่นเรื่องของการรวมกลุ่ม เป็นต้น 
หากยังท าไม่ส าเร็จหรือปัญหาอุปสรรคยังคงไม่ลดลง  ก็ต้องกลับไปท า
ความเข้าใจ เข้าถึงกันให้ถ่องแท้เสียใหม่ 

 
 

 

 
 เข้าใจพื้นที ่
 เข้าใจเขา เขา้ใจเรา 

 เข้าถึงปัญหา 
 เข้าถึงความร่วมมือ 

 พัฒนาคน 
 พัฒนางาน 

ก่อนจะท าอะไร
จะต้อง ท าความ
เข้าใจเสียก่อน 
เข้าใจทั้งภูมิประเทศ 
เข้าใจผู้คน และ
ขนบธรรมเนียมของ
สังคม ที่ส าคัญ คือ  
ต้องให้เขาเข้าใจ
และไว้ใจเราด้วย 

เมื่อเข้าใจกันแล้วก็
ต้องเข้าถึง จะได้รู้
ข้อมูล สถานการณ์
ที่เกิดขึ้นและปัญหา
ที่แทจ้ริงเพื่อร่วมกัน
พัฒนาพื้นทีต่่อไป 

 

การพัฒนานั้นไม่ยาก 
หากเข้าใจ ไว้ใจ และ
แบ่งงานกันเป็นอย่าง
ดี  โดยต้องระลึกอยู่
เสมอว่าปัญหาแต่ละ
พื้นที่ แต่ละเวลา 
ไม่เหมือนกัน จึงต้อง
หมั่นเรียนรู้ คอย
ทบทวน ยืดหยุ่น และ
ปรับให้เหมาะสม 
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ประยุกต์ใช้ “หลักเข้าใจ” 

เมื่อจะเริ่มรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่ส่งเสริมงานพัฒนาต้องน้อมน าหลัก “เข้าใจ” 
มาใช้ในการท างาน โดยขั้นแรกเจ้าหน้าที่ส่งเสริมต้องมีความเข้าใจพื้นที่
ทางด้านกายภาพ ทางด้านสังคมวัฒนธรรม ทางด้านวิถีการผลิตของคนใน
พ้ืนที่เป็นพ้ืนฐาน จึงจะสามารถวิเคราะห์ความเหมาะสมและสนับสนุนการ
พัฒนากลุ่มในพื้นท่ีให้เกิดความยั่งยืนได้  

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังต้องมีความ เข้าใจเขาหรือกลุ่มเป้าหมายทั้ง
ความคิด ทัศนคติ และความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ที่
จะมาร่วมกันเป็นกลุ่ม เช่นเดียวกันที่ต้องท าให้หน่วยงานภายนอกที่จะเข้า
มาสนับสนุนกลุ่มต้องมีความเข้าใจวิถีการท างานและความต้องการที่
แท้จริงของกลุ่มด้วย รวมถึงต้องท าให้กลุ่มเป้าหมายหรือสมาชิกกลุ่มมี
ความเข้าใจเรา หรือแนวทางการท างานของโครงการปิดทองหลังพระฯ 
และเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มด้วย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญ
ในการพัฒนากลุ่มในระยะต่อไป  

หลักเข้าใจจึงนับเป็นหลักการพ้ืนที่ฐานในการพัฒนากลุ่มการผลิต ที่ต้อง
อาศัยความร่วมมือ ร่วมใจของสมาชิกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
กลุ่ม ต้องอาศัยความเข้าใจที่ถูกต้องของหน่วยงานสนับสนุนจึงจะช่วยเหลือ
และพัฒนาได้ตรงความต้องการ  
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ประยุกต์ใช้ “หลักเข้าถึง” 

เมื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมมีความเข้าใจพ้ืนที่ เข้าใจเขาเข้าใจเราแล้ว ก็จะ
สามารถเข้าถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายที่จะมา
รวมกลุ่มหรือสมาชิกกลุ่มได้ ซึ่งการเข้าถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสามารถช่วยแก้ปัญหาหรือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของกลุ่มได้ตรงจุด ซึ่งจะท าให้การพัฒนากลุ่มด าเนินต่อไปได้
อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ ในการพัฒนากลุ่มเจ้าหน้าที่ส่งเสริมจะต้องมีบทบาทในการเป็น
ตัวกลางเชื่อมการประสานงานระหว่างกลุ่มกับหน่วยงานภายนอก จึงต้อง
แสวงหาวิธีการเข้าถึงความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมามีทั้ง
การเข้าถึงผ่านกลไกที่เป็นทางการ เช่น การแต่งตั้งคณะท างาน อย่างไรก็
ตามเจ้าหน้าที่ส่งเสริมต้องไม่ละเลยการเข้าถึงความร่วมมือด้วยการ
ประสานแนวราบ ซึ่งมักเป็นกลไกไม่เป็นทางการด้วย ทั้งนี้ ในการพัฒนา
กลุ่มหน่วยงานราชการที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมต้องเข้าถึงความร่วมมือ ได้แก่ 
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอหรือจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอหรือ
จังหวัด ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีองค์กรภาคเอกชน 
เช่น หอการค้าจังหวัด สมาคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการตลาดการค้าที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น  
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ประยุกต์ใช้ “หลักพัฒนา” 

ในการพัฒนากลุ่มการผลิตเจ้าหน้าที่ส่งเสริมต้องให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาคน ด้วยคนถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
กลุ่ม ซึ่งควรครอบคลุมถึงการพัฒนาทัศนคติ ความรู้ และทักษะ หากขาด
การพัฒนาคนที่ต่อเนื่องแล้วการด าเนินงานของกลุ่มการผลิตก็จะขับเคลื่อน
ให้ก้าวหน้าไปได้อยาก   

นอกจากนี้ ยังต้องมีการพัฒนางานอยู่เสมอ  นั่นหมายความว่า ต้องลงมือ
ลงแรงท าจริง โดยเจ้าหน้าที่ต้องหมั่นเรียนรู้ คอยทบทวน ยืดหยุ่น และ
ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์กลุ่ม  มีการเชื่อมโยงกับภายนอก และ
สถานการณ์ภายในของกลุ่มเองด้วย 

“สรุปแล้วเจ้าหน้าที่ต้องเข้าใจจริตของชาวบ้านก่อนที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนาในเรื่องใด  หากไม่ให้ความส าคัญกับ
การเข้าใจแล้ว  สิ่งที่เราน ามาให้ก็จะไปไม่รอด ไม่ว่าจะดี
แค่ไหนก็ตาม ต่อจากนั้นก็ต้องเข้าถึงใจทุกฝ่ายทั้งผู้น า
และหน่วยงาน เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาให้กลุ่มชาวบ้าน 
มีความก้าวหน้ามากกว่าท ากันเองเพียงล าพัง  ”  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมประจ าพ้ืนที่ จ.น่าน 
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บำงครัง้เจ้ำหน้ำที่หรือคนท ำงำนก็ยำกที่จะรู้ได้ว่ำ

เรำได้เข้ำใจเข้ำถึงเพียงพอหรือยัง จึงต้องคอย 

หมั่นสังเกตและใกล้ชิดกับชำวบ้ำน ดูกำรตอบรับ

และกำรไว้วำงใจ ซึ่งต้องท ำด้วยควำมจริงใจ  

ไม่ยึดเอำงำนของเรำเป็นตัวตัง้มำกนัก  

ต้องเอำใจใส่สิ่งที่ชำวบ้ำนเขำคิดเขำท ำด้วย  
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4. กระบวนการพัฒนากลุ่ม 

การรวมกลุ่มของเกษตรกรเป็นขั้นตอนหนึ่ งในการพัฒนาตามแนว
พระราชด าริ “ทฤษฎีใหม่” ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากมีการพัฒนาในระดับ
ครัวเรือนของเกษตรกรจนสามารถอยู่รอดได้โดยการพ่ึงตนเอง จากนั้นจึง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรรวมตัวกัน  โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรก
เพ่ือลดต้นทุนจากการรวมกันซื้อปัจจัยการผลิตต่างๆ ในปริมาณมาก และ
การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในด้านปัจจัยการผลิต องค์
ความรู้ และการตลาด  

กระบวนการพัฒนากลุ่มการผลิตและบริการตามแนวทางปิดทองหลังพระ 
สืบสานแนวพระราชด าริ แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ริเริ่มกลุ่ม สร้ำงกำร
เรียนรู ้และยกระดับกำรพัฒนำ โดยแต่ละพ้ืนที่ต้นแบบหรือกลุ่มต่างๆ 
จะมีวิธีการด าเนินงาน ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ หรือสิ่งที่ได้
เรียนรู้แตกต่างกัน   
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ริเริ่มกลุ่ม 

โดยหลักเข้าใจ เข้าถึง 

• จุดประกาย 
• สร้างความ

เชื่อมั่น 
• หาเป้าหมาย

และแนวทาง
ด าเนินงาน 

• หาตัวช่วย 

สร้ำงกำร

เรียนรู้ 

โดยหลักพัฒนา 

• เสริมความรู้ 
• กระตุ้นการ

ท างาน 
• ช่วยแก้ปัญหา 
• ทวนทวนการ

ท างาน 

ยกระดับ

กำรพัฒนำ 

โดยหลักพัฒนา 

• เสริมจุดแข็ง 
ลดข้อจ ากัด 

• พัฒนาคุณภาพ
การผลิตและ
บริการ 

• เชื่อมโยงตลาด
ภายนอก 
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4.1 ริเริ่มกลุ่ม 

การรวมกลุ่มการผลิตและบริการของชาวบ้านในพ้ืนที่ต้นแบบปิดทองหลัง
พระฯ นักส่งเสริมหรือเจ้าหน้าที่มีบทบาทในการเริ่มต้นตั้งแต่การค้นหา
เป้าหมายในการรวมกลุ่ม  สร้างแรงจูงใจและขยายจ านวนผู้ที่สนใจตรงกัน  
จากนั้นจึงร่วมกันก าหนดระเบียบหรือตั้งกรอบของการรวมกลุ่ม (แสดงดัง
แผนภาพ) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 จุดประกำย 

การจุดประกายให้เกิดการรวมกลุ่ม เกิดขึ้นได้จากหลายลักษณะ บางกลุ่ม
เกิดจากความต้องการของเกษตรกรที่สะท้อนจากการพูดคุย แบบไม่เป็น
ทางการในระหว่างการติดตามผลการด าเนินงานหรือปรึกษาหารือเรื่อง
ต่างๆ บางครั้งอาจเป็นข้อเสนอจากการประชุมระดับต่างๆ หรือได้รับแรง
บันดาลใจจากกรณีตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จจากการศึกษาดูงานหรือ
การน าเสนอผ่านสื่อ อาทิ โทรทัศน์ คลิปออนไลน์ หนังสือพิมพ์ ซึ่งการจุด
ประกายจะเกิดกับคนเพียงคนเดียวหรือหลายคน แต่หากไม่มีผู้ที่ท าหน้าที่
รวบรวมหรือเชื่อมโยงคนที่มีความต้องการหรือความสนใจตรงกันเข้า

จุดประกำย 
สร้ำงควำม

เชื่อมั่น 

หำเป้ำหมำย 

และแนวทำง

ด ำเนินงำน 

หำตัวช่วย 
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ด้วยกันการรวมกลุ่มอาจจะไม่เกิดขึ้น  ดังนั้นผู้ที่ท าหน้าที่ “ค้นหาเป้าหมาย
ร่วม” จึงมีบทบาทส าคัญในขั้นตอนการริเริ่มรวมกลุ่มนี้ 

ในช่วงนี้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมต้องมีบทบาทในการเป็นผู้รับฟังและเปิดรับความ
คิดเห็นจากประชาชนในชุมชน และน าความต้องการมาพิจารณาความ
เป็นไปได้ ในด้านการตลาดและความเหมาะสมกับภูมิสังคม วัฒนธรรม 
รวมถึงความถนัดหรือทักษะดั้งเดิมของประชาชน ซึ่งบางครั้งการจุด
ประกายอาจไม่ได้เกิดขึ้นมาจากเกษตรกรหรือประชาชนในชุมชน แต่เกิด
จากนโยบายของหน่วยงานที่ เข้ามาสนับสนุนชุมชน เช่น ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว, อปท. เป็นต้น 
ซึ่งหน่วยงานจะเข้ามาประชาสัมพันธ์และส ารวจความต้องการของ
ประชาชน โดยในพื้นท่ีต้นแบบปิดทองหลังพระฯ จะมีเงื่อนไขให้ประชาชน
คืนปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุนรวบรวมเป็นกองทุน เพ่ือเป็นเงินทุน
หมุนเวียนในครั้งต่อไปโดยมีการเลือกคณะกรรมการขึ้นมาบริหารจัดการ 
ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกองทุนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ
การรวมกลุ่มรูปแบบหนึ่ง 

 “แรงบันดาลใจที่ท าให้เกิดกลุ่มการตลาดขึ้น มาจากความ
ประทับใจที่ได้จากการไปดูงานที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนที่จังหวัด
สุรินทร์ และหลายๆ ที่ กลับมาจึงคิดตั้งกลุ่มขึ้นรับซื้อผักปลอดภัย
จากชาวบ้านไปทีข่ายตลาดในตัวเมือง”  

ประธานกลุ่มการตลาดบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม จ.อุดรธานี 
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ประเด็นส าคัญที่ต้องค านึงถึง คือ การพิจาณาความต้องการหรือความสนใจ
ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็น “เป้าหมายร่วม” ที่สามารถขยายผลต่อได้ 
รวมถึงการค้นหาความต้องการหรือความสนใจที่แท้จริง แล้วน ามาขยายผล
ให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยต้องระมัดระวังความต้องการหรือความสนใจ
เกิดข้ึนตามกระแส และการรวมกลุ่มกันที่มุ่งหวังจะได้รับการสนับสนุนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว หรือความต้องการที่หวังพ่ึงเพียงอย่างเดียว โดยสรุป
ประเด็นในการพิจารณาได้ดังนี้ 

- ความเหมาะสมของพ้ืนที่ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ทั้งในด้าน
กายภาพที่เหมาะสมกับการผลิต (ลักษณะดิน ปริมาณน้ า ความ
ลาดชั้น) ระยะทางในการขนส่งไปยังแหล่งขายหรือแหล่งวัตถุดิบ 

- ทักษะและความถนัดของสมาชิก โดยพิจารณาจากวิถีการผลิต
ดั้งเดิม ความยากง่ายของเทคโนโลยีการผลิต ความพร้อมในการ
เรียนรู้ของสมาชิก 

- แหล่งรับซื้อหรือตลาดที่ชัดเจน โดยต้องพิจารณาตลาด แหล่งรับ
ซื้อ หรือพ่อค้าคนกลางที่มีลักษณะเป็น “ตลาดคุณธรรม” คือ ไม่
เอาเปรียบ ตั้งราคาเป็นธรรม มีความน่าเชื่อถือ  
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 สร้ำงควำมเชื่อมั่น 

เมื่อเริ่มผู้ที่มีความต้องการหรือความสนใจตรงกัน และสามารถก าหนด
เป้าหมายร่วมเบื้องต้นที่ตรงกันได้แล้ว เจ้าหน้าที่ส่งเสริมควรมีบทบาทใน
การสร้างความเชื่อมั่นของผู้ที่สนใจเพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่ม โดยในพ้ืนที่
ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ มีการด าเนินงาน ดังนี้ 

 ศึกษาดูงาน โดยน ากลุ่มคนผู้ที่มีความคิดก้าวหน้า กล้าเปลี่ยน 
หรือ คนที่มีความตั้งใจและมีความต้องการเรียนรู้ หรือเรียกว่า 
“คนหัวไว้ใจสู้” ไปศึกษาดูงานกรณีตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จ 
เพ่ือเรียนรู้วิธีการด าเนินและบทเรียนจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้น
จริง ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมมั่นและน าความรู้มาปรับใช้ได้ 
ทั้งนี้ กรณีตัวอย่างที่พาไปเรียนรู้ควรมีลักษณะ “ภูมิสังคม” ที่
คล้ายกันจะช่วยง่ายต่อการมาปรับใช้ นอกจากนี้ ในระหว่าง
การศึกษาดูงานควรมอบหมายให้มีผู้ที่ท าหน้าที่คอยซักถามใน
ประเด็นปัญหาอุปสรรคด้วยทุกครั้ง 

ข้อดี  ผู้ที่ไปศึกษาดูงานเกิดแรงบันดาลใจและเรียนรู้จากตัวอย่าง
ที่ประสบความส าเร็จ น าไปสู่การขยายวงผู้ที่สนใจ 

ข้อพึงระวัง การไปดูงานหรือการเห็นตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จ 
อาจท าให้ชาวบ้านมีฝันหรือตั้งความหวังโดยไม่ได้เรียนรู้ความ
ล้มเหลวที่ผ่านมาแล้วของกรณีตัวอย่าง ดังนั้นควรมีกระบวนการ
ซักถามให้เกิดการเรียนรู้ถึงปัญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้น 
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“โครงการปิดทองฯ ส่งไปฝึกอบรมขั้นตอนการเลี้ยงเป็ดที่ฟาร์ม 
1 เดือน ได้เบี้ยเลี้ยงจากการไปอบรมมาก็เอาไปซื้อพ่อแม่พันธุ์หมด 
น ามาทดลองเลี้ยงเอง ได้ผลดี มีก าไรมาก ภายในเวลาไม่นาน จึงมี
ชาวบ้านเลี้ยงตามจ านวนมาก โดยโครงการปิดทองฯ สนับสนุนพันธุ์
เป็ดเริ่มต้นและให้รวมกันเป็นกลุ่ม”  

ประธานกลุ่มปศุสัตว์บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม 

 ทดลองท าจริง เพ่ือให้เกิดตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในพ้ืนที่ และง่าย
ต่อการชักชวนผู้ที่สนใจ ซึ่งในการทดลองท าจริงอาจท าได้ 2 
ลักษณะ คือ ทดลองจริงโดยชาวบ้านในพ้ืนที่ที่สนใจ หรือทดลอง
จริงโดยอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่โครงการปิดทองฯ 
จะสนับสนุนทุนในการทดลองท า 

ข้อดี  ท าให้ทราบว่ามีความเหมาะสมกับพ้ืนที่หรือไม่ และจะเกิด
ปัญหาอุปสรรคอย่างไรเมื่อน ามาปฏิบัติในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการให้ค าแนะน าในการขยายวงและรวมกลุ่ม 

ข้อพึงระวัง ต้องมีการจดบันทึกปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการ
ทดลองท า เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการให้ค าแนะน าในการขยายวง
และรวมกลุ่ม 
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 ให้การสนับสนุนเบื้องต้นเพื่อลดความเสี่ยง ในการเริ่มต้น
รวมกลุ่มชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีความกังวลไม่กล้าเสี่ยง ดังนั้นใน
ระยะแรกหากมีการสนับสนุนเพ่ือลดความเสี่ยงก็จะช่วยให้การ
ตัดสินใจรวมตัวกันเกิดข้ึนได้ 

ตัวอย่างการสนับสนุน 

- กลุ่มกองทุนประมง ซื้อพันธุ์ปลาให้แก่สมาชิก สูงสุด 1,000 
ตัว หากสมาชิกรับไป 1,000 ตัว ต้องคืนให้กองทุน 1,000 
บาท โดยจะเก็บ 2 ครั้ง ครั้งละ 500 บาท 

- กลุ่มถ่ัวลิสง ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์เพ่ือน าไปเพาะปลูก
ก่อน เมื่อได้ผลผลิตจึงน าเมล็ดพันธุ์มาคืนเท่าจ านวนที่ยืมไป 

- กลุ่มจิ้งหรีดทอง จัดหาอาหาร คอกเลี้ยง และพันธุ์จิ้งหรี้ด
จ านวนคนละ 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท ซึ่งสมาชิกสามารถ
ผ่อนช าระได้ 4 งวด ตลอดการเลี้ยงมีเจ้าหน้าที่คอยติดตาม
ให้ค าปรึกษา 

- กลุ่มสุกร จัดหาพ่อแม่พันธุ์ให้สมาชิก ถ้าเอาไป 2 ตัว คืนลูก
หมู 2 ตัว หรือ 2,000 บาท ถ้าหมูตายภายในเวลา 1 เดือน 
ได้รับตัวใหม่ฟรี ถ้าหมูเป็นหมันคืนเงิน 1,000 บาท ให้บริการ
ท าคลอด ฉีดวัคซีน และท าหมันโดยมีค่าใช้จ่ายไม่แพง 

- กลุ่มเกษตรแก่นมะกรูด จัดหาต้นพันธุ์ให้สมาชิกน าไปปลูก
ตามจ านวนที่แจ้งไว้ เมื่อได้ผลผลิตแล้วน าเงินมาคืนกลุ่มตาม
ราคาต้นพันธุ์ที่ตกลงกันไว้ โดยมีการลดหย่อนกรณีไม่ได้
ผลผลิต 
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- กลุ่มปศุสัตว์ จัดหาพันธุ์สัตว์ตามที่สมาชิกต้องการ สมาชิก
ผ่อนช าระค่าพันธุ์สัตว์เป็นงวดตามท่ีตกลงกัน ได้รับริการดูแล
ฉีดวัคซีนโดยมีค่าใช้จ่ายไม่แพง และให้ค าปรึกษาในการเลี้ยง
ฟรี 

ข้อดี  ช่วยจูงใจให้เกิดการจากเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เนื่องจาก
ในระยะแรกชาวบ้านอาจไม่มีความช านาญและอาจเกิดความ
เสียหายได้ 

ข้อพึงระวัง การสนับสนุนไม่ควรให้ทั้งหมดแบบให้เปล่า เพ่ือไม่ให้
เกิดกรณีการรวมกลุ่มเพราะหวังพ่ึงการสนับสนุนที่มากเกินไป โดย
ขาดความตั้งใจจริงที่จะรวมกลุ่ม นอกจากนนี้ต้องพิจารณาความ
พร้อมและศักยภาพที่จะท าได้จริงด้วย เพราะหากรับสมาชิกที่ไม่มี
ความพร้อมและตั้งใจจริงจะส่งผลต่อการด าเนินงานของกลุ่มใน
ระยะต่อไป 

 ประชุมผู้ที่สนใจ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจที่มีความ
ต้องการตรงกัน เพ่ือหารือและก าหนดแนวทางการรวมกลุ่ม 
รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อดี ข้อเสีย รวมถึงโอกาสที่จะได้รับจากการ
รวมกลุ่มเปรียบเทียบกับการต่างคนต่างท า  

ข้อดีของการรวมกลุ่ม 

- ไม่ต้องมีเงินลงทุนก็สามารถเลี้ยงได้ มีเงินสนับสนุนในการซื้อ
พันธุ์และวัสดุอุปกรณ์ในการท าบ่อ(เลี้ยงกบ) จะได้พันธุ์ที่ดี
อัตราการรอดสูง ราคาถูก 
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- มีเจ้าหน้าที่หรือกรรมการคอยติดตามให้ค าปรึกษาตลอด 

- ได้รับการช่วยเหลือบางส่วนกรณีไม่ได้ผลผลิต 

- ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และ
ช่วยเหลือกันในกลุ่ม 

ข้อจ ากัดของการรวมกลุ่ม 

- ใช้เวลามาก เนื่องจากคณะกรรมการต้องสอบถามสมาชิกทุก
คน และท าการรวบรวมข้อมูล 

- ต้องรอตามล าดับก่อนหลัง 

“ท าคนเดียวก็ท าได้ แต่การมารวมกลุ่มกันอาจได้มีโอกาส
ช่วยเหลือกัน”   

เหรัญญิกกลุ่มเกษตรแก่นมะกรูด จ.อุทัยธานี 

ประเด็นส าคัญที่ต้องค านึงถึง คือ ในการให้การสนับสนุนเพ่ือจูงใจให้เกิด
การรวมกลุ่มจะต้องไม่มากเกินไป หรือให้การสนับสนุนทั้งหมด ควรจูงใจใน
ลักษณะการช่วยเหลือบางส่วนหรือแบ่งการช่วยเหลือเป็นหลายครั้ง และไม่
ควรเป็นการให้เปล่า เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและเกิดส านึกความเป็น
เจ้าของของสมาชิก 
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 หำเป้ำหมำยและแนวทำงด ำเนินงำน  

เมื่อมีผู้ที่มีความสนใจตรงกันจ านวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมต้องสอบถาม
ความสมัครใจในการรวมกลุ่ม ท าการรับสมัครสมาชิกก่อตั้ง และร่วมกัน
หารือเพ่ือก าหนดข้อตกลงเบื้องต้นในการรวมกลุ่ม  

กลุ่มที่ตั้งขึ้นในระยะเริ่มต้นไม่จ าเป็นต้องมีจ านวนสมาชิกมาก แต่สมาชิก
ควรมีความตั้งใจและต้องมีความเข้าใจในเป้าหมายร่วมที่ตรงกัน นอกจากนี้
ควรมีการก าหนดกรอบหรือกฎระเบียบในการรวมกลุ่มเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการบริหารจัดการกลุ่มให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่นเดียวกับการ
เลือกคณะกรรมการหรือคนท างานมารับผิดชอบการบริหารจัดการกลุ่ม ซึ่ง
จากการท างานในพ้ืนที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ สรุปได้ดังนี้ 

กฎระเบียบ 

 ควรก าหนดก่อนที่จะมีการด าเนินงานและคัดเลือกคณะกรรมการ 

 เป็นกฎระเบียบที่เกิดจากที่สมาชิกมีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นและตกลงร่วมกัน ไม่ควรลอกมาจากกลุ่มอ่ืน โดยสามารถ
ศึกษาเป็นแนวทางได้แต่ต้องน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถี
วัฒนธรรม  

 บังคับใช้ได้จริง สามารถปรับแก้ได้ และมีอิสระเพียงพอที่จะ
สามารถบริหารจัดการได้ 

 ต้องชี้แจงกฎระเบียบให้สมาชิกทุกคนได้รับทราบและเห็นชอบ
ร่วมกันที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ก าหนดขึ้นมานี้ 



40 

 กรณีท่ีมีสมาชิกจ านวนมากและหลายพื้นที่ ควรจัดให้มีการประชุม
กลุ่มย่อยเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นอย่างทั่วถึง และต้องน า
กฎระเบียบไปชี้แจงรายกลุ่มย่อย หรือรายบุคคลในบางกรณีเพ่ือ
สร้างความเข้าใจที่ตรงกันทั้งก่อนเริ่มด าเนินการและระหว่าง
ด าเนินการ 

“สมาชิกหลายคน ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องปฏิทินการ
ปล่อยน้ า ต้องเอาข้อมูลไปคุยให้ฟังถึงบ้าน ให้เข้าใจ จึง
ปฏิบัติได้ถูกต้อง”  
ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ าอ่างเก็บน้ าห้วยคล้ายฯ จ.อุดรธานี 

คณะกรรมการ 

 คณะกรรมการต้องเป็นคนที่อยู่ในพ้ืนที่ ได้รับการยอมรับจากคน
ในชุมชน และมีความเข้าใจในหลักการท างานตามแนวทางปิดทอง
หลังพระฯ  

 คณะกรรมการควรประกอบด้วยผู้อาวุโสที่ได้รับการยอมรับ มี
ประสบการณ์ และมีเวลาในการท างานเนื่องจากภาระทาง
ครอบครัวลดน้อยลง แต่ก็ควรมีผู้ที่อยู่ในวัยท างาน และคนรุ่นใหม่
เพ่ือให้การท างานและการประสานงานมีความคล่องตัว มีการ
เรียนรู้และปรับใช้ความรู้ใหม่ๆ และเกิดการเรียนรู้ระหว่างวัย 
นอกจากนี้ ควรมีผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการด้วย 

 แบ่งบทบาทหน้าที่และกระจายความรับผิดชอบ ให้เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 
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 เป็นผู้ที่เต็มใจมาปฏิบัติหน้าที่ ไม่ถูกบังคับ และสามารถจัดสรร
เวลามาท าหน้าที่ได้ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 หำตัวช่วย  

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมต้องมีบทบาทในการค้นหาและประสานงานหาตัวช่วย
กลุ่มในสิ่งที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมไม่มีศักยภาพเพียงพอ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ ตัวช่วยในด้านเงินทุนและอุปกรณ์ในการด าเนินงาน และตัวช่วยใน
ด้านความรู้และการพัฒนาศักยภาพ 

จากตัวอย่างการด าเนินงานในพ้ืนที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ กรณีกลุ่ม
วิสาหกิจโรงสีชุมชนบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม จ.อุดรธานี ในการจัดตั้ง
โรงสีข้าวชุมชนนั้น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมในพ้ืนที่ได้ช่วยประสานงานจนได้รับ
ความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการติดตั้งระบบไฟฟ้าส าหรับเดินเครื่องสีข้าว ซึ่ง
กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกินศักยภาพของกลุ่มและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมจะ
ด าเนินการได้จึงต้องหาตัวช่วย 

ส่วนกรณีกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปมะแขว่นต าบลยอด จ.น่าน ซึ่งกลุ่มขาด
ความรู้ในการปรับปรุงโรงเรือนและกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน อย. 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมประสานหาตัวช่วยจากหน่วยงานสาธารณสุขอ าเภอให้มา
เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดจนสามารถพัฒนากระบวนการ
ผลิตจนผ่านมาตรฐาน อย. และสามารถขยายตลาดได้กว้างขวางมากขึ้น 
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4.2 สร้างการเรียนรู้ 

เมื่อมีสมาชิก คณะกรรมการ และระเบียบข้อบังคับ โดยกลุ่มได้ด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ได้แล้วนั้น เจ้าหน้าที่หรือนักส่งเสริมจะมีบทบาทในการ
สนับสนุนและผลักดันให้กลุ่มสามารถด าเนินกิจกรรมของกลุ่มได้ต่อเนื่อง 
และมีความก้าวหน้าการด าเนินงานเป็นล าดับ ซึ่งมีการด าเนินงาน 4 
ขั้นตอน (แสดงดังแผนภาพ) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 เสริมควำมรู้และทักษะ 

การเสริมความรู้และทักษะให้กับคณะกรรมการกลุ่มเป็นสิ่งจ าเป็น โดย
นอกจากความรู้ในด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการผลิต
และบริการแล้ว คณะกรรมการกลุ่มควรได้รับการพัฒนาเสริมความรู้และ
ทักษะในด้านการบริหารจัดการกลุ่มด้วย  ตัวอย่างประเด็นความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นในการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมกลุ่มในพ้ืนที่ต้นแบบ
ปิดทองหลังพระฯ ได้แก่ 

 การท าบัญชีธุรกิจ โดยเริ่มจากการให้ความรู้เรื่องการท าบัญชี
อย่างง่าย เมื่อกรรมการเริ่มมีความคุ้นเคยกับการจดบัญชีแล้ว จึง
น าวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการท าบัญชีธุรกิจ 

เสริมควำมรู ้
กระตุ้น 

กำรท ำงำน 
ช่วยแก้ปัญหำ 

ทบทวน 

กำรท ำงำน 
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 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการน าสมาชิกกลุ่มไป
ศึกษาดูงานกรณีตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จ เ พ่ือเรียนรู้
กระบวนการผลิตที่ถูกต้องและศึกษาตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 

 มาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการ  เป็นการให้ความรู้ เกี่ยวกับ
ประเภทของมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น อย. 
มผช. ครอบคลุมถึงความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการในการขอรับรอง
มาตรฐาน และการจดทะเบียนต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นความรู้
จากการปฏิบัติจริง หรือ “พาท า” โดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 การออกแบบบรรจุภัณฑ์  โดยกลุ่มส่วนใหญ่จะขาดความรู้ในเรื่อง
นี้เป็นอย่างมาก ด้วยต้องอาศัยความรู้และทักษะเฉพาะด้าน ที่
ผ่านมาจึงเป็นการเรียนรู้ผ่านการท าร่วมกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมประสานจัดหาให้มาช่วยเหลือกลุ่ม 

 การวิเคราะห์ตลาดและท าแผนธุรกิจ เรื่องนี้มักเป็นจุดอ่อนทั้ง
ของชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ส่งเสริม จึงมักต้องการความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีประสบการณ์ แต่อย่างไรก็ตาม 
หากต้องท ากันเอง ก็ให้เริ่มวิเคราะห์ตลาดภายในชุมชน ในท้องถิ่น 
และในจังหวัด หรือตลาดใกล้ตัวกันก่อน เพ่ือให้รู้ชัดเจนว่าลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร แล้วจะผลิตอะไรแบบไหนจึงจะตรงความ
ต้องการของลูกค้า ผลิตจ านวนเท่าไรที่ตลาดต้องการและกลุ่ม
สามารถท าได้ รวมทั้งต้องต้องมีการคิดก าไรต้นทุน และดูว่าสินค้า
คู่แข่งกันเราเป็นใครด้วย  
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 กระตุ้นกำรท ำงำน  

การกระตุ้นและติดตามของเจ้าหน้าที่หรือนักส่งเสริมสามารถด าเนินการได้
หลายรูปแบบ ทั้งการกระตุ้นและผลักดันให้มีการประชุมคณะกรรมการ
กลุ่มอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งเป็นช่องทางให้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้รายงาน
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานและร่วมกันหารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่หรือนักส่งเสริมยังสามารถกระตุ้นติดตามได้
จากการให้ค าปรึกษารายบุคคลแก่สมาชิก ซ่ึงเป็นช่องทางให้รับข้อมูลแบบ
ไม่เป็นทางการจากสมาชิกที่อาจไม่มีโอกาสมาร่วมประชุม 

การกระตุ้นและติดตามของเจ้าหน้าที่หรือนักส่งเสริม เป็นกลไกส าคัญที่
เกิดขึ้นในการด าเนินงานในพ้ืนที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ ซึ่งช่วย
สนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มต่างๆ ด้วยส่วนใหญ่กลุ่ มที่ตั้งขึ้นใหม่
คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มมักขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการ
กลุ่ม ท าให้ไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง รวมถึงขาดความรอบคอบ
และระมัดระวังในการบริหารจัดการ จึงยังต้องการพี่เลี้ยงที่คอยให้
ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด 

ประเด็นส าคัญที่ต้องค านึงถึง คือ การวางบทบาทของเจ้าหน้าที่หรือนัก
ส่งเสริมในการกระตุ้นและติดตามการด าเนินงานของกลุ่ม สรุปได้ดังนี้ 
สิ่งที่ไม่ควรท า สิ่งที่ควรท า 
- ท าแทน คิดแทน ตัดสินใจแทน  
- บังคับชี้น า ครอบง าความคิด  
- เป็นผู้พิพากษา 

- พาท า ท าไปด้วยกัน  
- เป็นพี่เลี้ยง เป็นผู้สนับสนุน  
- เป็นที่ปรึกษา เป็นคนกลาง  
- เป็นผู้ประสานงาน 
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ประเด็นส าคัญที่ควรพิจารณาส าหรับเจ้าหน้าที่หรือนักส่งเสริม  สรุปได้ดังนี้ 

 คณะกรรมการ  ได้รับเลือกจากสมาชิก เต็มใจที่จะท าหน้าที่ 
และมีเวลาเพียงพอ 

 มีการท างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 ใช้การตัดสินใจร่วมในการบริหารจัดการ 

 กฎระเบียบ  เกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
 สมาชิกรับทราบ และปฏิบัติตามได้ 
 มีการบังคับใช้จริงจัง 

 การเงินและ
บัญชี 

 มีผู้รับผิดชอบชัดเจนและจดบันทึกสม่ าเสมอ 
 มีการสรุปยอดรายรับ รายจ่าย และเงินคงเหลือ

สม่ าเสมอ ตรวจสอบได้ 
 เงินสดมีการน าฝากสม่ าเสมอ เก็บเงินสดไว้ที่

กรรมการในจ านวนที่เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของกลุ่ม 

 เงินทุนของกลุ่มเพียงพอต่อการด าเนินงาน  
 สมาชิก  เข้าร่วมกลุ่มโดยความสมัครใจ 

 สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมและใช้บริการจากกลุ่ม 
 สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ

ด าเนินการของกลุ่มสม่ าเสมอ 
 สมาชิกสนใจและติดตามการท างานของ

คณะกรรมการ 
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 แผนงานและ
กิจกรรม 

 มีการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ 

 มีเป้าหมายและแผนงานชัดเจน 
 การจัดสรร

ประโยชน์ 
 การจัดสรรประโยชน์เป็นสัดส่วนชัดเจน 
 มีการแบ่งปันประโยชน์อย่างเป็นธรรมและ

ทั่วถึง 
 มีการจัดสรรประโยชน์สม่ าเสมอ อย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง 

 ช่วยแก้ปัญหำ 

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมต้องมีบทบาทในการช่วยเหลือ หรือเป็นที่ปรึกษาให้กับ
กลุ่มในการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ซึ่งปัญหาที่พบในการ
พัฒนากลุ่มการผลิตและบริการในพ้ืนที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ มีมาจาก
หลายสาเหตุสรุปได้ดังนี้ 

 คณะกรรมการ 
- ไม่มีเวลาในการท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
- ตัดสินใจคนเดียว ขาดการท างานเป็นทีม 
- ละเลยการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ตั้งไว้ 

- ไม่มีการประชุมคณะกรรมการกลุ่ม หรือไม่สม่ าเสมอ 

 กฎระเบียบ 
- ไม่มีการสื่อสารกฎระเบียบไปยังสมาชิกอย่างทั่วถึง 
- ไม่ถูกน ามาบังคับใช้อย่างจริงจัง  
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- สมาชิกมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎระเบียบน้อย 

 การเงินและบัญชี 
- ไม่มีการจดบันทึกและสรุปข้อมูลอย่างเป็นระบบ ไม่สามารถ

ตรวจสอบข้อมูลได้ 
- เก็บเงินสดไว้ที่กรรมการมากเกินความจ าเป็น  
- กรรมการน าเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และไม่ชี้แจงให้สมาชิก

รับทราบ 

 สมาชิก  
- สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมและการประชุมน้อย 
- สมาชิกไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ที่มีต่อกลุ่ม 
- สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ถูกต้อง ท าให้เกิดความไม่ไว้วางใจใน

คณะกรรมการกลุ่ม 

 แผนงานและกิจกรรม 
- ขาดแผนงานและกิจกรรมที่ชัดเจน  
- ไม่มีการด าเนินกิจกรรม หรือท ากิจกรรมไม่สม่ าเสมอ 

 การจัดสรรประโยชน์ 
- ไม่จัดสรรประโยชน์จากการด าเนินงานกลุ่มให้แก่คณะกรรมการ

และสมาชิกโดยขาดการชี้แจง 
- การเข้าร่วมกลุ่มสมาชิกได้รับประโยชน์น้อย ไม่คุ้มค่า 
- ขาดการชี้แจงวิธีการจัดสรรประโยชน์ที่ชัดเจน 
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ตัวอย่างที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้กับ
กลุ่ม กรณีกลุ่มปศุสัตว์บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม จ.อุดรธานี แรกเริ่มเป็น
การรวมกลุ่มผู้เลี้ยงหมูแต่ประสบปัญหาด้านการตลาด สมาชิกบางส่วนจึง
เปลี่ยนมารวมกลุ่มกันเลี้ยงเป็ด แต่ก็ประสบปัญหาเรื่องตลาดรับซื้อและ
ต้นทุนการเลี้ยงที่สูงขึ้น ส่งผลต่อการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนของ
กลุ่ม เจ้าหน้าที่ส่งเสริมจึงเสนอให้สมาชิกกลุ่มหันมาเลี้ยงไก่ไข่ซึ่งมีต้นทุนใน
การเลี้ยงน้อยกว่า สามารถเก็บไข่ได้ทุกวัน และมีความต้องซื้ออยู่ภายใน
ชุมชน ท าให้กลุ่มสามารถหมุนเวียนเงินทุนได้เร็วขึ้นจนสามารถด าเนิน
กิจกรรมกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง   

ส่วนกรณีกลุ่มผู้ใช้น้ าจากอ่างเก็บน้ าห้วยคล้าย บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม 
จ.อุดรธานี ประสบปัญหากรณีสมาชิกไม่ยอมจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้น้ า 
และ ไม่ท าตามแผนการใช้น้ าที่ก าหนด เกิดปัญหาการลักลอบเปิดน้ า จึง
ร่วมกับผู้น าชุมชนและคณะกรรมการกลุ่ม วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาสรุป
ได้ว่าเกิดจากความไม่เข้าใจของสมาชิกถึงกฎระเบียบการใช้น้ าและไม่รู้ ว่า
ต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้น้ า กลุ่มจึงได้ปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการใหม่โดยเริ่มจากปรับเปลี่ยนคณะกรรมการกลุ่มชุดใหม่คัดเลือกผู้ที่มี
เวลาให้กับการท างานของกลุ่ม และก าหนดให้มีกรรมการรับผิดชอบราย
โซนพ้ืนที่ในการเปิดปิดน้ า ดูแลความเรียบร้อย และจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
รวมถึงปรับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงสมาชิกทุกกลุ่ม 
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ประเด็นส าคัญที่ต้องค านึงถึง คือ การวางบทบาทของเจ้าหน้าที่ในการช่วย
แก้ปัญหาให้กับกลุ่ม ต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นคู่
ขัดแย้ง ระมัดระวังการชี้น าการตัดสินใจ รวมถึงต้องรับฟังหรือหาข้อมูล
จากทุกด้านก่อนการตัดสินใจให้ข้อเสนอแนะกับกลุ่ม 

 ทบทวนกำรด ำเนินงำน 

การทบทวนการด าเนินงานของกลุ่มเมื่อได้ด าเนินงานมาระยะเวลาหนึ่ง 
เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมต้องมีบทบาทให้ในกระตุ้น หรือผลักดันให้กลุ่มได้
มีโอกาสในการทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมา และเป็นโอกาสในการ
ก าหนดเป้าหมายและแผนงานในอนาคตด้วย ซึ่งการทบทวนการท างาน
อาจจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีในโอกาสการประชุมประจ าปีของกลุ่มเพ่ือ
สรุปผลการด าเนินงานและจัดสรรประโยชน์ประจ าปี 

การทบทวนการด าเนินงานที่ดี ควรมีผู้จัดกระบวนการพูดคุยและควบคุม
ประเด็นในการทบทวน ซึ่งควรเป็นบทบาทของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม โดยควร
แบ่งการทบทวนออกเป็นด้านต่างๆ อาทิ ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
การเงินและบัญชี ด้านการตลาด ด้านการผลิต เป็นต้น 

  



50 

4.3 ยกระดับการพฒันา 

การยกระดับการพัฒนากลุ่มการผลิตให้ก้าวต่อสู่การเป็นธุรกิจของชุมชนที่
สามารถสร้างรายได้และประโยชน์ให้แก่สมาชิก กลุ่ม และชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืน อันจะน าไปสู่การมีสวัสดิการให้แก่สมาชิกได้นั้น ต้องอาศัยการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือเสริมจุดแข็งและลดข้อจ ากัด พัฒนา
คุณภาพการผลิตและบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาดในวงกว้าง 
ซึ่งต้องมีการเชื่อมกับตลาดภายนอกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

ในระยะแรกเจ้าหน้าที่ส่งเสริมควรมีบทบาทเป็นผู้ประสานและเชื่อมโยงกับ
ตลาดและหน่วยงานต่างๆ ให้กับกลุ่ม โดยมีลักษณะเป็นการ “พาท า” 
หรือร่วมด าเนินการไปพร้อมกัน เมื่อถึงระยะหนึ่งกลุ่มต้องสามารถพัฒนา
ตนเองและเชื่อมต่อกันตลาดได้เอง 

 

 

 

 
  

 เสริมจุดแข็ง ลดข้อจ ำกัด 

หลังจากกลุ่มการผลิตได้ด าเนินกิจกรรมของกลุ่มมาระยะเวลาหนึ่ง กลุ่มเริ่ม
มีประสบการณ์จริงจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มทั้งการบริหาร
จัดการกลุ่ม การผลิต และการตลาด รวมถึงไปมีการทบทวนการด าเนินงาน
ของกลุ่มในด้านต่างๆ แล้ว เจ้าหน้าที่ส่งเสริมจะมีบทบาการกระตุ้นกลุ่มให้

เสริมจุดแข็ง  

ลดข้อจ ำกัด 

พัฒนำคุณภำพ 

กำรผลิตและบริกำร 

เชื่อมโยงตลำด

ภำยนอก 
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น าจุดแข็งมาพัฒนาต่อยอดให้เห็นเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจน เพ่ือเตรียมพร้อม
สู่การแข่งขันในตลาดภายนอกชุมชนที่มีการแข่งขันสูง นอกจากนี้ ยังต้อง
กระตุ้นให้กลุ่มหาแนวทางเพ่ือพัฒนาลดข้อก าจัดการด าเนินงานในด้าน
ต่างๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนายกระดับกลุ่มให้ไปสู่ตาดภายนอกได้  ซึ่งต้อง
อาศัยหน่วยงานภายนอกมาช่วยสนับสนุน 

ตัวอย่างกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ าพันธุ์ลืมผัว ที่มีจุดแข็งใน
การผลผลิตที่มีเอกลักษณ์และได้รับการส่งเสริมการปลูกในพ้ืนที่ทดแทน
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่มีจุดอ่อนในด้านองค์ความรู้ของสมาชิกและ
คณะกรรมการในการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีรูปแบบที่น่าสนใจและ
การน าเสนอข้อมูลด้านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้ซื้อ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมจึง
ได้กระตุ้นให้คณะกรรมการกลุ่มเห็นถึงจุดแข็งดังกล่าวและเชื่อมโยง
หน่วยงานที่มีความรู้มาช่วยสนับสนุนการพัฒนา 

 พัฒนำคุณภำพกำรผลิตและบริกำร 

ในการยกระดับการพัฒนากลุ่มไปสู่ภายนอกชุมชน การพัฒนาคุณภาพการ
ผลิตและบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับเป็นเรื่องส าคัญที่
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมต้องค านึงถึงในการสนับสนุนและกระตุ้นให้กลุ่มได้
ด าเนินการ ซึ่งต้องอาศัยการเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านองค์
ความรู้ และหน่วยงานที่รับผิดชอบการรับรองมาตรฐานมาช่วยในเรื่อง
ความรู้และเทคโนโลยี 
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กรณีกลุ่มกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะแขว่นต าบลยอด จ.น่าน หลังจากที่
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะแข่วนต าบลยอด มีสูตรน้ าพริกลาบที่มีรสชาติ
ลงตัวและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน แต่ก็ยังต้องประสบปัญหาเรื่องบรรจุ
ภัณฑ์ที่ไม่สวยงามและไม่ทันสมัย ซึ่งส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภค จึงได้ประสานขอรับการสนับสนุนจากถาบันการศึกษา อาทิ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เข้ามาในชุมชนเพ่ือให้ความรู้และร่วมออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ให้เป็นเอกลักษณ์ น่าสนใจส าหรับกลุ่มลูกค้าที่อยู่นอกพ้ืนที่ 

 เชื่อมโยงตลำดภำยนอก 

การเชื่อมโยงตลาดภายนอกในระยะเริ่มต้น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมจะมีบทบาท
ช่วยกลุ่มในลักษณะ “พาท า” และเป็น พ่ี เลี้ ยงด าเนินการร่วมกับ
คณะกรรมการกลุ่มในการติดต่อประสานงานกับตลาด ซึ่งในขั้นแรก
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมจะต้องวิเคราะห์ร่วมกับกลุ่มถึงช่องทางตลาดที่มีศักยภาพ 
ที่ส าคัญต้องเป็น “ตลาดคุณธรรม” หรือพ่อค้าคุณธรรม คือ เป็นตลาดที่ไม่
เอาเปรียบคู่ค้า และส่งเสริมการพัฒนาไปพร้อมกัน นอกจากนี้ยังต้องชวน
กลุ่มวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มที่จะพัฒนาสินค้าและการบริหารจัดการ
ของกลุ่มให้สอดคล้องกับตลาดภายนอก โดยเฉพาะตลาดที่เป็นธุรกิจขนาด
ใหญ่ที่ต้องการสินค้าที่มาตรฐาน การมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม รวมถึงการ
จัดการความพร้อมด้านเงินทุนที่ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ เพราะ
เมื่อส่งสินค้าไปแล้วจะไม่ได้เงินทันทีเหมือนตลาดระดับท้องถิ่น เป็นต้น 

กรณีวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะนาวบ้านยอด จ.น่าน บริษัทสยามแม็คโคร
ได้รับข้อมูลในพ้ืนที่บ้านยอด จังหวัดน่านมีพ้ืนที่ปลูกมะนาวและผลผลิต
จ านวนมาก จึงอยากรับซื้อมะนาวไปขาย ผู้ปลูกมะนาวในต าบลยอดจึง
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กลับมาร่วมด าเนินในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอีกครั้ง ภายในชื่อ “วิสาหกิจ
ชุมชนผู้ปลูกมะนาวบ้านยอด” ซึ่งการกลับด าเนินการกลุ่มผู้ปลูกมะนาวอีก
ครั้ง คณะกรรมการต้องท าความเข้าใจกับสมาชิกถึงมาตรฐานผลผลิตที่ทาง
บริษัทต้องการรับซื้อ ซึ่งสมาชิกต้องปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตตามวิธีการที่
คณะกรรมแนะน า รวมถึงต้องการคัดกรองและเลือกรับซื้อเฉพาะผลผลิตที่
ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทต้องการเท่านั้น นอกจากนี้ กลุ่มวิสาหกิจยังต้องมี
การปรับตัวในเรื่องของเงินทุนที่ต้องใช้ในการด าเนินงานด้วยเนื่องจากต้อง
ใช้เงินสดจ านวนมากในการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิก และต้องระยะ
เวลานาน 15 วันจึงจะมีการโอนเงินค่าสินค้าจากบบริษัท จึงต้องอาศัยการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพและการเสียสละของคณะกรรมการกลุ่ม  

กรณีกลุ่มผักปลอดภัย จ.กาฬสินธุ์  เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มเกษตรกรใน
บริเวณรอบหนองเลิงเปือย มีการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี และการปลูกผัก
หมุนเวียนตามฤดูและช่วงเวลาการปลูก โดยมีการก าหนดปฎิทินการปลูก 
โดยระยะแรก สมาชิกจะมีการขายผักให้กับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อผักใน
แปลงของเกษตรกรด้วยตัวเอง แต่ประสบปัญหาเรื่อง ราคาและ การ
กระจายผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรไม่ทั่วถึง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมได้เข้า
มาให้ความร่วมมือด้วยการแนะน าและการติดต่อทางตลาดกับทางห้างร้าน
สรรพสินค้า Big C จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและเจ้าหน้าที่
ของ Big C มีการท าข้อตกลงร่วมกันในการประกันราคาและการรับผักแต่
ละชนิดในแต่ละสัปดาห์  ซึ่งทางห้างสรรพสินค้า Big C จะมีการท าตาราง
การรับซื้อผักแต่ละชนิด ทั้ง ปริมาณ ราคา และชนิดของผักที่รับ ท าเป็น 
Stock สินค้าของให้กับทางเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและน ารายการรับซื้อมาให้กับ
ทางกลุ่มคณะกรรมการ จัดสรรคและแพ็คสินค้าตามที่ต้องการ โดยจะมี
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การใช้ โลโก้ส้นค้า “ผักปลอดภัย หนองเลิงเปือย” การขนส่งเริ่มต้น
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมรับหน้าที่ในการขนส่งให้กับทางกลามก่อน เมื่อมีการ
ขยายหรือการรับซื้อผักทีม่ากกว่านี้ก็จะมีการด าเนินการต่อไป 

กรณีกลุ่มการตลาดบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม จ.อุดรธานี ริเริ่มเมื่อสมาชิกมี
การปลูกพืชหลังนาและปลูกพืชหมุนเวียน แล้วรวบรมผลผลิตไว้ที่เดียวกัน
เพ่ือรอการจ าหน่าย แต่ประสบปัญหาเรื่อการขาดแคลนน้ า ความรู้ที่
เกษตรกรมีในการปลูกไม่เพียงพอ กลุ่มจึงปรับรูปแบบของกลุ่มจากกลุ่ม
การผลิตเป็นกลุ่มการบริการเพ่ือจ าหน่ายออกสู่ภายนอก ด้วยการน า
ผลผลิตที่ปลอดสารเคมีทางการเกษตรส่งขายยังตลาดร่มเขียวหน้า
ส านักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี เช่น กล้วยน้ าว้า , พริกสด, มะนาว, 

มะกรูด, มะเขือพวง เป็นต้น โดยมีแม่นางทองสุข เสนาอุดร ประธานกลุ่ม 
และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเป็นผู้หาตลาดในการจ าหน่ายผลผลิต นอกจากตลาด
ร่มเขียวแล้ว ทางกลุ่มมีการขายผลผลิตในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียงด้วย 
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เจ้ำหน้ำที่มีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำกลุ่ม 

ให้สำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่องและย่ังยืน 

โดยต้องศึกษำเร่ืองนัน้ให้ถ่องแท้ก่อนเข้ำไปท ำงำน 

ท ำงำนอย่ำงใกล้ชิด สร้ำงควำมเชื่อมมั่นและไว้วำงใจ 

วิเครำะห์กลุ่มเป็นระยะๆ ไม่ยิดติดต ำรำ  

ปรับกิจกรรม สร้ำงกำรเรียนรู้จำกกำรท ำงำน  

และพัฒนำศักยภำพกลุ่มให้เหมำะสมในแต่ละช่วงเวลำ   

รวมทัง้สร้ำงทัศนคติให้กลุ่มมีกำรพึ่งตนเอง 
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5. บทสรุปและบทเรียน 

กล่าวได้ว่าการพัฒนากลุ่มการผลิตและกลุ่มบริการซึ่งมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
เป็นกลไกลสนับสนุนการพัฒนาของกลุ่มนั้น แบ่งระยะการพัฒนาของกลุ่ม
ได้ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะริเริ่มกลุ่ม ระยะสร้างการเรียนรู้ และระยะการ
ยกระดับการพัฒนา โดยเจ้าหน้าที่จะมีบทบาทในแต่ละระยะแตกต่างกัน
ออกไปบ้าง   

 ระยะริเริ่มกลุ่ม เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลให้รู้จริง มี

ประสบการณ์ด้านการพัฒนากลุ่มมาบ้าง หรือมีประสบการณ์ใน
การศึกษาดูงานกลุ่มมาพอสมควร หรือมีบุคคลที่มีประสบการณ์
คอยให้ค าปรึกษา ทั้ งนี้  เ พ่ือให้ชาวบ้านมีความมั่นใจในตัว
เจ้าหน้าที่และทีมงานด้วย 

ระยะนี้ต้องอาศัยทักษะในการให้ข้อมูล โน้มน้าว จุดประกาย 
กระตุ้นให้เกิดความสนใจ และพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการใน
การริเริ่มกลุ่ม โดยต้องให้เห็นทั้งข้อดีและข้อที่ต้องพึงระวังของ
การท างานเป็นกลุ่ม  

หากเมื่อมีการตั้งกลุ่มข้ึนแล้ว แต่ผู้น ายังไม่มีประสบการณ์หรือขาด
ความมั่นใจ เจ้าหน้าที่ต้องคอยให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด  สร้าง
ความไว้ใจว่าไม่ได้เป็นการตั้งกลุ่มแล้วก็ปล่อยให้ท ากันเอง  โดย
เจ้าหน้าที่จะเป็นพี่เลี้ยงและท างานคู่กัน แต่ต้องระวังไม่ให้กลุ่ม
หวังพ่ึงเจ้าหน้าที่มากเกินไป  
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ระยะสร้ำงกำรเรียนรู้ เป็นระยะที่กลุ่มมีการด าเนินงานไป

แล้วระยะหนึ่ง ซึ่งมักเจอปัญหาอุปสรรคระหว่างการท างาน 
เจ้าหน้าที่ต้องคอยกระตุ้นให้มีการสรุปบทเรียนและหาทาง
แก้ปัญหาอย่างสม่ าเสมอ  ไม่ควรปล่อยให้เกิดปัญหาสั่งสมจนมี
ความไว้วางใจกันในกลุ่ม ซึ่งจะแก้ไขภายหลังได้ยาก 

ปัญหาที่พบในระยะนี้ คือ การแบ่งงาน การบัญชี และการตลาด 
โดยการท างานมักเป็นบทบาทของผู้น าหรือกรรมการบางคน ขาด
การสื่อสาร ขาดการท างานตามบทบาทที่ก าหนด ขาดการจด
บันทึกและท าบัญชีอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ กลุ่มมักไม่สามารถ
ขยายตลาดได้ อาจเนื่องจากศักยภาพของกลุ่มและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องคอยสังเกตและน าปัญหานั้นๆ มาคุย
กัน ไม่ควรคิดและตัดสินใจแทนชาวบ้าน หากเป็นความไม่เข้าใจ
และความขัดแย้งภายในกลุ่ม ต้องศึกษาข้อมูลให้ถ่องแท้และ
พูดคุยกันดวยความระมัดระวัง  หลีกเลี่ยงการตอกย้ าความผิด 
หรืออาศัยผู้ที่ชาวบ้านนับถือและไว้ใจเข้ามาช่วยแก้ปัญหา 

บทบาทของเจ้าหน้าที่ในระยะนี้ จึงต้องคอยกระตุ้นให้กลุ่มมีการ
เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ไม่ว่าการ
วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนและแก้ปัญหาเอง  การศึกษาดูงาน ตั้ง
วงทบทวนและสรุปบทเรียน เป็นระยะๆ  
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ระยะกำรยกระดับกำรพัฒนำ ระยะนี้ต้องกลุ่มต้องมีการ

จัดการที่เป็นระบบ ต้องการผู้น าที่มีศักยภาพ รวมถึงการผลิตหรือ
บริการที่มีคุณภาพ  เจ้าหน้าที่จึงต้องคอยให้ความส าคัญกับ
ประเด็นเหล่านี้ เพ่ือสร้างจุดแข็งให้กลุ่ม และพึงระวังจุดอ่อนใน
เรื่องการสื่อสารและความโปร่งใส เนื่องจากกลุ่มมีการขยายและ
เติบโตมากขึ้น 

ในระยะนี้ เจ้าหน้าที่ให้ความส าคัญกับเรื่องการผลิตและบริการ
ที่ได้มาตรฐาน มีการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือและเป็นที่
รู้จัก   เข้าใจกฎระเบียบ ข้อก าหนดของตลาดแต่ละแห่งซึ่ง
ต้องการลักษณะของบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ กัน  ช่วยกลุ่ม
ในการควบคุมคุณภาพการให้บริการหรือคุณภาพของการผลิต   
ซึ่งกลุ่มมักจะละเลยหากต้องท าการผลิตเป็นจ านวนมากหรือเร่งท า   

การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มในระยะนี้ ยังต้องเน้นการเชื่อมโยงกับ
ตลาดและหน่วยงานภายนอก เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความส าคัญ
มากขึ้นในระยะนี้  เจ้าหน้าที่ต้องวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มในเรื่องการประสานงาน ข้อมูล งานเอกสาร และการ
สื่อสารที่ดีกับบุคคลและหน่วยงานภายนอก ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจ
ต้องท างานแทนกลุ่มบ้าง แต่ควรค่อยๆ ลดบทบาทลงจน
กรรมการกลุ่มสามารถท าได้ด้วยตนเอง 
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สิ่งที่ควรท า 

ในด้านการบริหารจัดการกลุ่มเจ้าหน้าที่ส่งเสริมต้องติดตาม กระตุ้น และ
สนับสนุนให้กลุ่มและคณะกรรมการกลุ่มมีการด าเนินงานตามลักษณะดังนี้ 

คณะกรรมการ  
 มีโครงสร้าง แบ่งหน้าที่ชัดเจน 
 ท าตามหน้าที่ที่ก าหนด 
 ประชุมสม่ าเสมอและบันทึกทุกครั้ง 
 มีการพัฒนาศักยภาพกรรมการสม่ าเสมอ 

กฎระเบียบ 
 มีกฎระเบียบชัดเจน 
 มีการแจ้งให้สมาชิกรับทราบ 
 มีการปฏิบัติตามหรือบังคับใช้กฎระเบียบ 

การเงินและบัญชี 
 ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
 บันทึกและจัดท าบัญชีเป็นระบบ 
 มีการพัฒนาให้กองทุนเติบโต 
 มีสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนดี 
 สมาชิกได้รับข้อมูลทั่วถึง/สม่ าเสมอ 
 สมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบ 
 จ านวนสมาชิกเพ่ิมขึ้น  
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แผนงานและกิจกรรม 
 มีการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่ม 
 มีการวิเคราะห์สภาพการณ์ภายนอก 
 มีการวิเคราะห์ตลาด ต้นทุนและก าไร 
 ก าหนดเป้าหมายแต่ละระยะชัดเจน 
 ก าหนดแผนการด าเนินงาน  
 ด าเนินกิจกรรมตามแผนต่อเนื่อง 

การจัดสรรประโยชน์ 
 เกิดประโยชน์ตามที่ต้องการหรือตามแผนที่ก าหนด 
 มีเงื่อนไขจัดสรรประโยชน์ชัดเจน 
 จัดสรรประโยชน์ได้ตามเงื่อนไข  
 สมาชิกยอมรับและพึงพอใจ 

ปัจจัยความส าเร็จ 

การพัฒนากลุ่มการผลิตหรือกลุ่มบริการซึ่งพัฒนาไปสู่การเป็นธุรกิจชุมชน
ได้นั้น มีปัจจัยส าคัญที่เป็นกุญแจส าคัญที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมต้องค านึงถึง 
ดังนี้ 

 ผู้น ากลุ่มท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีการท างานเป็นทีม 
 การมกีระบวนการตัดสินใจและจัดการโดยกลุ่ม 
 มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการหรือสร้างรายได้ชัดเจน 
 ระบบการเงินการบัญชีที่ชัดเจน 
 กฎระเบียบชัดเจนและบังคับใช้เคร่งครัด 



62 

 การเปิดโอกาสและกระตุ้นให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น 
 การสื่อสารที่ทั่วถึงและใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม 
 การต่อยอดและสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
 บทบาทของคนรุ่นใหม่ 

การสรา้งความยั่งยนื 

การรวมกลุ่มกันนั้น มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือกัน ช่วยกันคิด 
ช่วยกันท า เกื้อกูลกัน และพัฒนาให้มีความก้าวหน้าด้วยตัวเอง ซึ่งพบว่า
กลุ่มท่ีมีความยั่งยืนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับประเด็นเหล่านี้ 

 ความโปร่งใส ไว้วางใจ และมีส่วนร่วมในข้ันตอนต่างๆ  
 การพัฒนาผู้น ารุ่นใหม่ 
 การพัฒนาทักษะด้านการตลาด การจัดการข้อมูล การใช้เทคโนโลยี

การสื่อสารที่ทันสมัย 
 การจัดสรรรายได้หรือแบ่งปันประโยชน์สู่พัฒนาชุมชนและ 

สาธารณะประโยชน์ 
 การรักษามาตรฐานการบริหารจัดการกลุ่มและผลิตภัณฑ์/บริการ 
 วางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภายนอก ทั้งการแปรปรวนของ

สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ คู่แข่ง เป็นต้น 
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ระยะริเร่ิมกลุ่ม เจ้ำหน้ำที่จะเป็นพี่เลีย้งและท ำงำนคู่กัน แต่ต้อง

ระวังไม่ให้กลุ่มหวังพึง่เจ้ำหน้ำที่มำกเกินไป 

ระยะสร้ำงกำรเรียนรู้ ต้องคอยกระตุ้นกลุ่มให้มีกิจกรรม เน้นกำร

เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ ตัง้วงทบทวนและสรุปบทเรียน เป็นระยะๆ  

ระยะกำรยกระดับกำรพัฒนำ เน้นกำรพัฒนำศักยภำพกลุ่มในเร่ือง

กำรประสำนงำน ข้อมูล งำนเอกสำร และกำรสื่อสำรที่ดีกับบุคคล

และหน่วยงำนภำยนอก ต้องค่อยๆ ลดบทบำทลงจนกรรมกำร

กลุ่มสำมำรถท ำได้ด้วยตนเอง 
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