
หลกัการส าคญัในการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์

ความหมายของกลุ่ม 

กลุ่ม หมายถึง การที่บุคคลตั้ งแต่สองคน
หรือมากกว่า รวมตัวกันและมีปฏิสัมพันธ์กัน เพ่ือ
ท าให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะอย่างทีไ่ด้ก าหนดไว้



1) ต้องมคีนสองคนหรือมากกว่ามามปีฏิสัมพนัธ์กัน
2) มโีครงสร้างกลุ่ม
3) มจุีดมุ่งหมายร่วมกนั
4) สมาชิกรับรู้ถึงการเป็นกลุ่มของตนเอง ซ่ึงเป็นการทีบุ่คคล
ในองค์การมาท างานร่วมกนั เพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การ

คุณลกัษณะกลุ่ม  ทีส่ าคญัมี 4 ประการ



ประเภทของกลุ่ม
แบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่
1) กลุ่มแบบเป็นทางการ (Formal Group) 
หมายถึง กลุ่มทีถู่กแต่งตั้งขึน้มาโดยอ านาจหน้าทีค่วาม
รับผดิชอบตามโครงสร้างขององค์การ เพ่ือจะท ากจิกรรม
สนองความต้องการขององค์การ โดยกลุ่มทีเ่ป็นทางการจะ
ถูกแบ่งย่อยออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงันี้



- กลุ่มตามสายบังคบับัญชา (Command Group)หมายถึง
กลุ่มทีถู่กตั้งขึน้มาตามโครงสร้างขององค์การทีม่อียู่แล้ว เพ่ือ
ปฏิบัตงิานทีไ่ด้รับมอบหมายให้ส าเร็จ
- กลุ่มท างานเฉพาะ ( Task Group) หมายถึงกลุ่มทีถู่กตั้งขึน้
มาเพ่ือท ากจิกรรมเฉพาะอย่างให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่
วางไว้



2) กลุ่มแบบไม่เป็นทางการ (Informal Group) 
หมายถึง กลุ่มทีส่มาชิกจัดตั้งหรือรวมตวัขึน้มาเอง โดยไม่
เป็นไปตามค าส่ังหรือโครงสร้างขององค์การ ซ่ึงมักจะก่อตั้ง
จากความสัมพนัธ์ทางสังคมของสมาชิก และสามารถ
ปรับเปลีย่นเป็นกลุ่มอย่างเป็นทางการได้ในระยะเวลาหรือ
สถานการณ์ทีเ่หมาะสม โดยกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ อาจถูก
แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะต่อไปนี้



- กลุ่มทีม่คีวามสนใจร่วมกนั (Interest Group) หมายถึง 
กลุ่มทีร่วมตวัเน่ืองจากมคีวามสนใจหรือมเีป้าหมายร่วมกนั 
เพ่ือท ากจิกรรมให้สอดคล้องกบัการบรรลุเป้าหมาย
- กลุ่มมติรภาพ (Friendship Group) หมายถึงกลุ่มทีร่วมตวั
กนัจากบุคคลทีม่ลีกัษณะบางอย่างทีค่ล้ายคลงึกนั โดยมากจะ
เป็นลกัษณะร่วมบางประการทีส่ามารถสังเกตเห็นได้ เช่น 
ลกัษณะงาน อายุ พืน้ฐานการศึกษา ลกัษณะทางกายภาพ



การรวมตวัของเกษตรกรอาจเกดิขึน้ได้หลายรูปแบบ 
อาท ิกลุ่มธรรมชาต ิการรวมตวัแบบนีอ้าจเกดิขึน้จากการที่
เกษตรกรรวมตวักนัเองโดยไม่ตั้งใจ คือ เม่ือมปัีญหาเกิดขึน้กม็ี
การรวมตวักนั ปรึกษาหารือกนัในหมู่คณะทีม่คีวามรู้จักคุ้นเคย
กนั โดยการประชุมเป็นแบบไม่เป็นทางการ กลุ่มทีเ่กดิขึน้ใน
ลกัษณะนี ้มอียู่ทัว่ไปทั้งในอดตีและปัจจุบัน และกลุ่มอกีรูปแบบ
หน่ึงทีเ่กดิขึน้อย่างเป็นทางการซ่ึงมกีารรวมตวั



วธีิการทีเ่กษตรกรในกลุ่มสนใจจะจัดตั้งเป็นกลุ่ม 
มีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้
1. เร่ิมต้นจากการพูดคุยกนัระหว่างสมาชิกเกษตรกรที่
ประกอบอาชีพในสาขาเดียวกนั มีแนวคดิตรงกนัว่า
ต้องการจะรวมตวักนัเป็นกลุ่มเพ่ือสร้างพลงั ในการ
ช่วยกนัคดิ ช่วยกนัท าให้เกดิประโยชน์ร่วมกนัภายในกลุ่ม



2. สมาชิกเร่ิมต้นอาจมีจ านวนไม่มาก เช่นตั้งแต่ 2 – 5 
คน หรือไม่เกนิ 10 คน สมาชิกเกษตรกรควรปรึกษา
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจ าต าบล (เกษตร
ต าบล) ขอจดขึน้ทะเบียนจัดตั้งเป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพ 
หรือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยนายทะเบียนผู้จด
ทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเป็นเกษตรอ าเภอ



3. เม่ือจัดตั้งกลุ่มเรียบร้อยแล้ว ควรมีประชุมกนับ่อย ๆ 
อาจเป็นทุกสัปดาห์ หรือทุก 15 วนั/คร้ัง หรืออาจจะ
เดือนละคร้ัง ในการเรียกประชุมระยะแรก ๆ ควรเชิญ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจ าต าบล เข้าไปพูดคุย
ด้วย



ซ่ึงในเวทกีารประชุมควรมีการพจิารณาตกลงคดัเลือก
ผู้อาวุโส เป็นประธานการประชุม เพ่ือจะได้พจิารณา
คดัเลือกสมาชิกภายในกลุ่มทีจ่ะอาสาท าหน้าที ่เป็น
ประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม 
เหรัญญิกของกลุ่ม ฯลฯ การประชุมทุกคร้ัง ควรมีการ
สรุปประเดน็ทีส่ าคญั ของการประชุมจดเป็นรายงาน
การประชุมทุกคร้ัง เพ่ือจะได้จ าได้ว่าประเดน็ในการ
หารือ ในการประชุมแต่ละคร้ังมีเร่ืองส าคญั ๆ อะไรบ้าง 



4. การปลูกฝังความสามัคค ีความซ่ือสัตย์ของสมาชิก
ภายในกลุ่มเป็นเร่ืองทีส่ าคญั เพราะกลุ่มมักแตกแยก 
เพราะปัญหาการแตกความสามัคค ีและการแย่ง
ผลประโยชน์ภายในกลุ่ม อาจรวมถงึการคดโกงกนั
ระหว่างทมีบริหารกลุ่มกบัสมาชิก คุณธรรมในเร่ือง
ความซ่ือสัตย์ในการบริหารงานและผลประโยชน์ จึง
เป็นเร่ืองที่ส าคญัซ่ึงจะต้องค านึงถึงมากทีสุ่ด 



5. กรณกีลุ่มมีสมาชิกเพิม่มากขึน้เร่ือย ๆ ในอนาคตวนั
หน่ึงกลุ่มอาจจัดตั้งเป็นกลุ่มย่อย ๆ แยกออกไปกไ็ด้ แต่
กอ็าจจะประสานประโยชน์ร่วมกนักไ็ด้ระหว่างกลุ่ม
ย่อยกบักลุ่มหลกัเดมิตราบใดทีส่มาชิกยงัคงมีศรัทธา 
และเช่ือมั่นต่อการท างานของรูปของกลุ่ม ในลกัษณะ
เป็นเครือข่ายซ่ึงกนัและกนั 



ประโยชน์ของการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกร 
การรวมตวักนัของเกษตรกรนับเป็นแนวทางส าคญั

ต่อการพฒันาการเกษตร เพราะการรวมตัว กนั นอกจากจะ
เป็นการเพิม่อ านาจต่อรอง ทั้งด้านการซ้ือปัจจัยการผลติและ
ขายผลผลติแล้ว ยงัน ามาซ่ึงความ ร่วมมือกนัของหมู่คณะ 
ซ่ึงกลุ่มมุ่งเน้นการมส่ีวนร่วมในการพฒันาแก้ปัญหา 
สามารถพึง่ตนเองได้ และน าไปสู่ ความเข้มแขง็ของชุมชน 
การรวมตวัของเกษตรกรในรูปขององค์กรเกษตรกร เป็น
แนวทางแก้ไขปัญหาของเกษตรกรทีม่ ีประสิทธิภาพอย่าง
หน่ึง ซ่ึงจะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อเกษตรกรหลายประการ 
คือ 



1. เม่ือรวมตวัแล้ว เกษตรกรสามารถซ้ือปัจจัยการผลิตได้ใน
ราคาทีถู่กลง ตวัอย่างเช่น เกษตรกร 100 คน ต้องการซ้ือปุ๋ ย
คนละ 500 กโิลกรัม ถ้าเกษตรกรต่างคนต่างซ้ือคนละ 500 
กโิลกรัม พ่อค้าจะคดิราคาขายปลกี แต่ถ้าเกษตรกรรวมตัว
กนัซ้ือเป็นกลุ่ม พ่อค้ากจ็ะคดิราคาขายส่ง ซ่ึงเป็นราคาทีถู่ก
ลง อย่างแน่นอน ทั้งนีเ้พราะพ่อค้าไม่ต้องเกบ็สต็อกปุ๋ ยไว้
นาน ไม่ต้องเสียดอกเบีย้ธนาคาร ในกรณทีีพ่่อค้ากู้เงนิ จาก
ธนาคารไปซ้ือไม่ต้องเสียค่าจ้างคนงานเฝ้าโกดงั และไม่ต้อง
หักน า้หนักปุ๋ ยทีอ่าจสูญหายไป เป็นต้น 



2. เม่ือรวมตัวกนัแล้วเกษตรกรสามารถจ าหน่ายผลผลิตได้
ในราคาทีสู่งขึน้ ตวัอย่างเช่น เกษตรกรท านา ถ้าต่างคนต่าง
ผลติ ต่างคนต่างขายข้าวของตนเอง พ่อค้าย่อมชอบที่จะ
เลือกซ้ือและต่อรองราคา ซ้ือทีถู่กทีสุ่ด โดยทีเ่ราไม่สามารถ
จะไปกล่าวหาว่าพ่อค้าขูดรีดหรือเอาเปรียบเกษตรกรได้ 
ตราบใดที่เขาไม่ได้ โกงตาช่ังหรือใช้เล่ห์เหลีย่มต่างๆ ทีท่ าให้
เกษตรกรเสียเปรียบได้ วธีิทีต่่างคนต่างขายเกษตรกรจะไม่มี
อ านาจต่อรอง ในทีสุ่ดกต้็องขายข้าวในราคาทีถู่กเป็น
ธรรมดาอย่างทีเ่ป็นมาในอดตี ตรงกนัข้ามถ้าเกษตรกร
รวมตวักนั เรียกร้องราคาทีสู่ง



3. ในแง่ของการรับเทคโนโลยหีรือความรู้จากเจ้าหน้าที่ ถ้า
เกษตรกรรวมตัวกนัการถ่ายทอดเทคโนโลยขีองเจ้าหน้าที่ 
กส็ามารถจะท าได้รวดเร็วยิง่ขึน้ และเกษตรกรสามารถรับ
การถ่ายทอดได้รวดเร็วกว่า การถ่ายทอดเป็นรายบุคคล ซ่ึง
ท าได้ช้าและไม่ทัว่ถงึ และตามหลกัของการเรียนรู้แล้ว 
เกษตรกรจะเรียนรู้จากเพ่ือนสมาชิกได้ง่ายกว่าเรียนรู้จาก
บุคคลภายนอก หรือจากเจ้าหน้าทีส่่งเสริม 



4. การรวมกลุ่มกนั จะท าให้เกษตรกรสามารถขอรับ
ความช่วยเหลือจากรัฐได้ดีกว่า ที่จะเรียกร้องโดยคนใด
คนหน่ึงนอกกลุ่ม เพราะไม่สามารถอ้างว่าเป็นตวัแทน
ของเกษตรกรทั้งหมดได้ 
5. การรวมกลุ่มกนั สามารถผลติสินค้าหรือผลผลติส่ง
ตลาดหรือผลติให้บริษัทเอกชนได้ในจ านวนและ
คุณภาพตามทีบ่ริษทัต่างๆ เหล่าน้ันต้องการ ภายใต้การ
ตกลงราคากนัล่วงหน้า 



6. การรวมกลุ่มกนั เกษตรกรสามารถจะแปรรูปผลผลติ
เป็นผลติภัณฑ์อย่างอ่ืนได้ ในกรณีที่ผลผลิตล้นตลาด
หรือราคาผลผลติตกต า่ โดยการลงทุนร่วมกนั 
7. การรวมกลุ่มกนั ท าให้เกษตรกรสามารถรับเอาสินค้า
เคร่ืองอุปโภคบริโภค จากบริษทัผู้ผลติมาจ าหน่าย
ให้กบัสมาชิกได้ ในราคาทีถู่กกว่าทีต่่างคนต่างไปซ้ือมา
จากตลาดโดยตรง 



8. การรวมกลุ่มกนั เกษตรกรจะสามารถร่วมกนัควบคุม
พืน้ที ่และปริมาณผลผลติให้อยู่ใน ปริมาณทีพ่อเหมาะกบั
ความต้องการของตลาด โอกาสทีผ่ลผลติจะล้นตลาดท าให้
ราคาถูกจะมน้ีอย 
9. การรวมกลุ่มกนั จะท าให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือรัฐใน
การให้ข้อมูลทีจ่ าเป็นเพ่ือรัฐจะได้น าไปแก้ไขให้กบัเกษตรกร 
เช่น กรณีฝนแล้ง น้าท่วม โรคแมลงระบาดท าลายพืชผลของ
เกษตรกร 



10. การรวมกลุ่มกนัโดยถูกต้องตามกฎหมาย ท าให้เกษตรกร
สามารถท านิติกรรมต่างๆ กบั บริษัทเอกชนอ่ืนๆ ได้
11. การรวมกลุ่มกนั ท าให้เกษตรกรสามารถมพีลงัต่อรองกบั
กลุ่มต่างๆ ได้ ทั้งนี ้เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของตวัเอง หรือ
เพ่ือไม่ให้ผู้หน่ึงผู้ใดมาเอารัดเอาเปรียบสมาชิกของกลุ่มได้ 
12. การรวมกลุ่มกนั ท าให้เกษตรกรสามารถระดมทุน 
ด าเนินการค้า เช่น ท าโรงสี จัดตั้งตลาดกลาง เพ่ือจ าหน่าย
ผลผลติของตนเองได้ 



ประโยชน์ของการรวมกลุ่มของเกษตรกรยงัมอีกี
มากมายถ้าเราได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของ
กลุ่ม ฝึกอบรมผู้น ากลุ่มและเกษตรกร ให้เข้าใจถึง
ความส าคญัของการรวมตัวกนั เข้าใจถึงการบริหารงาน 
และเข้าใจ ถึงการแก้ไขปัญหาร่วมกนั ความส าเร็จในการ
รวมกลุ่มเกษตรกรจะต้องเกดิขึน้อย่างแน่นอน 



การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
หลกัการส าคญัของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ม ีดงันี ้
1. หลกัการสร้างความสัมพนัธ์ทีด่ต่ีอกนัระหว่างทางราชการ
กบัประชาชนโดยยดึถือความ ศรัทธาของประชาชนทีม่ต่ีอ
หน่วยงานหรือต่อบุคคล 
2. หลกัการขจัดความขดัแย้งในเร่ืองผลประโยชน์และ
ความคดิ จะมอีทิธิพลต่อการดาเนินงาน พฒันาเป็นอย่าง
มากเพราะจะท าให้งานหยุดชะงกัและล้มเหลว 



3. หลกัการสร้างอุดมการณ์และค่านิยมในด้านความขยนั 
ความอดทนการร่วมมือ การซ่ือสัตย์ และการพึง่ตนเอง เพราะ
อุดมการณ์เป็นเร่ืองทีจ่ะจูงใจประชาชนให้ ร่วมสนับสนุน
นโยบาย และเป้าหมายการ ด าเนินงานและอาจก่อให้เกดิขวัญ
และก าลงัใจในการปฏิบัติงาน 
4. การให้การศึกษาอบรมอย่างต่อเน่ือง เป็นการส่งเสริมให้คน
มคีวามรู้ความคดิของตนเอง ช่วยให้ประชาชนมัน่ใจในตนเอง
มากขึน้ การให้การศึกษาอบรมโดยให้ ประชาชนมีโอกาส
ทดลองคดิ ปฏิบัต ิจะ ช่วยให้ประชาชนสามารถคุ้มครอง
ตนเองได้ รู้จักวเิคราะห์เห็นคุณค่าของงาน และน าไปสู่การเข้า
ร่วมในการพฒันา 



5. หลกัการท างานเป็นทีมสามารถน ามาใช้ในการแสวงหา
ความร่วมมือในการพฒันาได้ 
6. หลกัการสร้างพลงัชุมชน การรวมกลุ่มกนัท างานจะท าให้
เกดิพลงัในการท างาน และท าให้งานเกดิประสิทธิภาพ อน่ึง 
สานักมาตรฐานการศึกษา, สานักงานสภาสถาบันราชภัฎ, 
กระทรวงศึกษาธิการ, สานัก มาตรฐานอุดมศึกษา และ
ทบวงมหาวทิยาลยั (2545) ได้ กล่าวถึงยุทธศาสตร์ในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนไว้ 2ประการคือ



1.)การจัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถท าได้หลายวธีิดงันี ้
1.1 จัดเวทวีเิคราะห์สถานการณ์ของชุมชน เพ่ือท า

ความเข้าใจและเรียนรู้ร่วมกนัในประเดน็ ต่างๆ 
1.2 จัดเวทแีลกเปลีย่นประสบการณ์หรือจัดทศันะ

ศึกษาระหว่างกลุ่มองค์กร ต่าง ๆภายใน ชุมชนและระหว่าง
ชุมชน 

1.3 จัดอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะเฉพาะด้านต่างๆ 
1.4 ลงมือปฏิบัตจิริง  
1.5 ถ่ายถอดประสบการณ์และสรุปบทเรียนทีจ่ะนา

ไปสู่การปรับปรุง กระบวนการท างาน ทีเ่หมาะสม 



2.)การพฒันาผู้น าเครือข่าย เพ่ือให้ผู้น าเกดิความมั่นใจ
ในความรู้และความสามารถทีม่ี จะช่วยให้สามารถริเร่ิม
กจิกรรมการแก้ไขปัญหา หรือกจิกรรมการพฒันาได้ 
ซ่ึงสามารถท าได้หลายวธีิ ดังนี ้



2.1 แลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างผู้น าทั้งภายในและภาย
นอกชุมชน 
2.2 สนับสนุนการจัดเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
และสนับสนุนข้อมูลข่าวสารทีจ่ าเป็นอย่างต่อเน่ือง 
2.3 แลกเปลีย่นเรียนรู้และด าเนินงานร่วมกนัของ
เครือข่ายอย่างต่อเน่ืองจะท าให้เกดิ กระบวนการจัดการ 
และจัดองค์กรร่วมกนั 



ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและความเข้มแข็ง
ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์



ปัจจัยทีท่ าให้กลุ่มประสบผลส าเร็จ 
1. ในการจัดตั้งกลุ่มน้ัน ถ้าสมาชิกของกลุ่มทีม่ารวมตวักนัเป็น
กลุ่มบุคคลทีป่ระสบปัญหาในการประกอบอาชีพคล้ายคลงึกนั 
เม่ือมารวมกลุ่มกนัและมกีารก าหนดวตัถุประสงค์ในการจัดตั้ง
กลุ่ม เพ่ือแก้ไข ปัญหาทีป่ระสบอยู่ไปในแนวทางเดยีวกนั โอกาส
ทีก่ารด าเนินงานของกลุ่มจะประสบความส าเร็จกม็สูีง 



2. โครงสร้างในการด าเนินงานขององค์กร ควรมีความ
ชัดเจนมี องค์ประกอบที่พอเหมาะ มีความคล่องตัวใน
การบริหารงาน มีการก าหนดหน้าที่และบทบาทของแต่
ละฝ่าย แต่ละต าแหน่งไว้อย่างชัดเจน โดยไม่ซ ้าซ้อน
กนั 



3. การเข้ามารวมกลุ่มกนัของสมาชิกทีริ่เร่ิมก่อตั้งและผู้ที่
จะเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกใหม่ ควรให้เป็นไปโดยสมัครใจ 
ไม่ควรเป็นการชักจูงหรือบังคบัโดยหน่วยงานของทาง
ราชการ ทีมุ่่งหวงัเพ่ือให้มีการจัดตั้ง ขึน้มาเท่าน้ัน โดย
ไม่ได้อธิบายหรือสร้างความเข้าใจอย่างแท้จริงให้ผู้ทีจ่ะ
สมัครเข้ามาเป็นสมาชิก เพ่ือประกอบการตัดสินใจด้วยตัว
ของเขาเอง 



4. ในการบริหารงานกลุ่ม ส่ิงส าคญัทีน่ าไปสู่ความส าเร็จ กคื็อ 
ความซ่ือสัตย์สุจริตของผู้ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบักลุ่มในทุกๆ 
ระดบั ตั้งแต่ประธานกรรมการ คณะกรรมการ สมาชิก ฝ่าย
จัดการ ตลอดจน เจ้าหน้าทีท่ีดู่แลกลุ่ม ถ้าทุกฝ่ายมคีวามซ่ือสัตย์
สุจริต ตามภาระหน้าทีท่ีต่นเองมต่ีอกลุ่มแล้ว กลุ่มน้ันๆ จะ 
ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิง่คณะกรรมการ ซ่ึงเป็น
กลุ่มบุคคลทีก่ าหนดทศิทางการด าเนินงานของ กลุ่ม และท า
หน้าทีใ่นการตรวจสอบฝ่ายจัดการ ตลอดจนดูแลสมาชิกทั้งมวล 
จึงต้องเป็นบุคคลทีม่คีวาม ซ่ือสัตย์ เสียสละ และมอีุดมการณ์
อย่างแท้จริง 



5. การมส่ีวนร่วมของสมาชิกในขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินงาน
กลุ่มเป็นปัจจัยส าคญัอย่างหน่ึงทีท่ าให้กลุ่มประสบความส าเร็จ 
การมส่ีวนร่วมของสมาชิก ได้แก่การมส่ีวนร่วมในการเลือก
คณะกรรมการ กลุ่ม การออกความคดิเห็นในการก าหนด
กจิกรรมการด าเนินงานกลุ่ม การรับรู้สถานการณ์ด้านสินทรัพย์
และงบบัญชี ก าไร-ขาดทุน ความก้าวหน้าในการด าเนินธุรกจิ
ของกลุ่มเป็นระยะๆ ตามช่วงเวลาทีเ่หมาะสม การม ีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์ของกลุ่มอย่างเป็นธรรม การประชุมพบปะ
ระหว่างกรรมการและสมาชิกอย่างสม า่เสมอ 



6. การด าเนินการในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิของกลุ่มที่
สร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิกของกลุ่ม เช่น การช่วยเหลือ
และสนับสนุนด้านปัจจัยการผลติแก่สมาชิก การช่วยเหลือ
ด้านการตลาดผลผลติของสมาชิก การให้บริการด้าน
จ าหน่ายเคร่ืองอุปโภคบริโภคให้แก่สมาชิก ถ้ากลุ่ม
สามารถท าก าไรและสมาชิกได้รับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
อย่างยุตธิรรมแล้ว จะเป็นแรงจูงใจให้สมาชิกร่วมท าธุรกจิ
กบักลุ่มมากขึน้ 



7. เงนิทุนของกลุ่มในการด าเนินกจิกรรมใด ๆ ของกลุ่ม ทั้งใน
ส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิ เช่น การพฒันากลุ่ม การช่วยเหลือ
สังคมของกลุ่ม การช่วยเหลือสมาชิกในด้านสวสัดกิารต่างๆ มี
ความจ าเป็นทีจ่ะต้องใช้เงนิทุนทั้งส้ิน ดงัน้ันความสามารถใน
การหาเงนิทุนให้กลุ่ม จึงเป็นปัจจัยส าคญัทีท่ าให้กลุ่มด าเนินการ
ได้อย่างต่อเน่ือง แหล่งเงนิทุนทีก่ลุ่มสามารถหาได้ เช่น การ
สะสมทุนจากการถือหุ้นของสมาชิก การสร้างผลก าไรจากการ
ด าเนินธุรกจิ การสนับสนุนจากทางราชการและองค์กรเอกชน 
เป็นต้น ถ้ากลุ่มมเีงนิทุนทีใ่ช้ด าเนินการอย่างพอเพยีง กจ็ะท าให้
กลุ่มด าเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง 



8. เจ้าหน้าทีท่ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องให้ความช่วยเหลือและดูแลการ
ท างานของกลุ่ม ต่างๆ มส่ีวนส าคญัอย่างยิง่ทีจ่ะน าพาให้กลุ่ม
ด าเนินงานไปสู่ความส าเร็จได้ ถ้าเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องให้ความ
เอาใจใส่และตดิตามการด าเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเน่ือง 
คอยช่วยเหลือให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกดิขึน้ 



9. การจัดฝึกอบรมและให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เน้ือหาหรือเร่ือง
ทีจ่ะน ามาฝึกอบรมให้กบัสมาชิกของกลุ่ม ต้องเป็นเร่ืองที่
เกีย่วข้องกบัการประกอบอาชีพ และพฒันาอาชีพของสมาชิก
กลุ่มต่าง ๆ อย่างแท้จริง หรือเป็นเร่ืองทีส่มาชิกก าลงัประสบ
ปัญหาอยู่ และต้องการแก้ไขโดยการฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ือ
น าไปปฏิบัติได้จริง เช่น เร่ืองเกีย่วกบัการผลติพืชหรือสัตว์ 
การแปรรูปผลผลติทางการเกษตร โดยเลือกอบรมในประเดน็ที่
สมาชิกน าไปใช้ในการท าการเกษตรของตนเอง 



10. การท าธุรกจิแบบครบวงจรของกลุ่ม เป็นปัจจัยอกีอย่างหน่ึง
ทีจ่ะท าให้กลุ่มประสบความส าเร็จได้ คือ การให้ความรู้ในเร่ืองที่
เกีย่วกบัการผลติ การให้การสนับสนุนในเร่ืองเงนิทุน การ
ช่วยเหลือสนับสนุนด้านปัจจัยการผลติ การจัดการด้าน
การตลาดเพ่ือให้สมาชิกได้ขายสินค้าในราคาทียุ่ตธิรรม การ 
สนับสนุนด้านการเกบ็รักษาผลผลติเพ่ือ รอเวลาขายในช่วงทีร่า
คามคีวามเหมาะสม เป็นต้น ถ้ากลุ่มสามารถให้บริการแก่สมาชิก
ได้อย่างครบวงจรแบบนี ้สมาชิกจะเกดิความมัน่ใจในการ
ประกอบอาชีพ และเห็นความส าคญัของการเข้ามารวมกลุ่ม




