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ค�าน�า
 การพัฒนาเกษตรกรของกรมส่งเสริมกำรเกษตร ยึดแนวทำง 
“เกษตรกรเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ” บนหลักกำร กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กำรมีส่วนร่วมและกำรพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน มีเจ้ำหน้ำที่เป็นผู้จัดกำร
เรียนรู้ และใช้ “กระบวนการกลุ่ม” เป็นกลไกกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ 
 ด้วยเหตนุี ้กำรรวมกลุม่เกษตรกรจงึเป็นหัวใจส�ำคญัในกำรพฒันำเกษตรกร

 กองพัฒนำเกษตรกร ได้จัดท�ำคู่มือ กำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มและ 
กำรบรหิำรจัดกำรกลุม่ จดัท�ำขึน้เพือ่เป็นองค์ควำมรูแ้ละแนวทำงกำรปฏิบัติ
งำนในพื้นที่ โดยรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ผนวกกบัองค์ควำมรูจ้ำกผูป้ฏบิตังิำนจรงิน�ำมำปรบัให้มเีนือ้หำทีค่รอบคลมุ 
เพื่อประโยชน์ต่อผู้ที่ปฏิบัติงำนในพื้นที่

 กรมส่งเสริมกำรเกษตร ขอขอบคุณในควำมร่วมมืออย่ำงดียิ่ง 
จำกเจ้ำหน้ำทีผู่ม้ปีระสบกำรณ์ในกำรจดัตัง้กลุ่ม ทมีงำนรวมกลุม่เฉพำะกจิ 
ที่ได้ร่วมกันให้ข้อมูลและจัดท�ำจนเป็นคู ่มือฉบับนี้หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ  
จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนและผู้ที่สนใจต่อไป

กองพัฒนาเกษตรกร
๒๕๖๒
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๑.๑ ความเป็นมา
 กำรรวมกลุ่มเกษตรกร เป็นแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลมำจำกรูปแบบงำนส่งเสริมกำรเกษตร 
ของไต้หวัน ซึ่งใช้สมำคมเกษตรกรเป็นเครื่องมือในกำรด�ำเนินงำนพัฒนำเกษตรกร จุดเริ่มต้น 
ของกำรรวมกลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตรของประเทศไทยเกิดจำกกำรรวมตัวของชำวนำเรียกว่ำ 
“กลุ่มชำวนำ” ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ มีลักษณะเป็นกลุ่มอำชีพที่ยังไม่เป็นทำงกำร มีวัตถุประสงค ์
เพื่อแก้ไขปัญหำและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของสมำชิกให้ดีขึ้น ในด้ำน
ของกำรท�ำงำนของภำครัฐจะสำมำรถท�ำงำนได้สะดวกขึ้น เนื่องจำกกลุ่มจะเป็นแหล่งหรือศูนย์กลำง 
ทีจ่ะรบับริกำรหรอืควำมรูต่้ำง ๆ  โดยมเีจ้ำหน้ำทีส่่งเสรมิกำรเกษตรเป็นผูใ้ห้ค�ำแนะน�ำเพือ่ให้เกษตรกร
สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ เน้นกำรบริหำรจัดกำรและด�ำเนินกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่

บทที่ ๑
ความเป็นมาและความส�าคัญ 

ของกระบวนการกลุ่มกลุ่มจะเป็นแหล่งหรือศูนย์กลาง

ที่จะรับบริการหรือความรู้ต่าง ๆ 

โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ให้ค�าแนะน�า

เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

เน้นการบริหารจัดการและด�าเนินกิจกรรมร่วมกัน

“
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 ๑. รวมกันด้ำนกำรผลิต เพื่อลดต้นทุนกำรผลิตและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิตของสมำชิก

 ๒. รวมกันซื้อปัจจัยกำรผลิต เพื่อให้ได้จ�ำนวนกำรซื้อต่อครั้งมำก ๆ ส่งผลให้รำคำปัจจัย 
  กำรผลิตต่อหน่วยลดลง

 ๓. รวมตัวกันจ�ำหน่ำยผลผลิต เพื่อสร้ำงอ�ำนำจต่อรองทำงกำรตลำด

 ๔. รวมกันพัฒนำชุมชนและสังคม เช่น กำรศึกษำ กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 ต่อมำในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้มีพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงเกษตร และจัดตั้งกรมส่งเสริม
กำรเกษตรขึ้น จึงได้โอนงำนส่งเสริมกลุ่มชำวนำมำอยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมส่งเสริมกำรเกษตร 
และได้ขยำยผลให้กว้ำงขึ้นครอบคลุมทั้งชำวนำ ชำวไร่ ชำวสวน และเกษตรกรผู้ผลิตปัจจัยกำรผลิต 
ซึ่งจะแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ กลุ่มที่ประสงค์จะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เน้นกำรเพิ่มศักยภำพ
ในเชิงกฎหมำยและธุรกิจเรียกว่ำ “กลุ่มเกษตรกร” และกลุ่มที่จดทะเบียนแต่ไม่ประสงค์จะจัดตั้ง
เป็นนิติบุคคล เน้นกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำรพึ่งพำตนเองเรียกว่ำ “กลุ่มส่งเสริมอำชีพ
กำรเกษตร”

 จำกนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มีกำรส่งมอบภำรกิจส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรท่ีเป็นนิติบุคคล 
ให้แก่กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตรยังคงรับผิดชอบกำรส่งเสริมกลุ่มส่งเสริม 
อำชีพกำรเกษตร และได้ก�ำหนดนิยำมของกลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตรว่ำ “เป็นองค์กรเกษตรกร
ที่รวมตัวกันอย่ำงเป็นทำงกำร อำจเกิดขึ้นเองโดยธรรมชำติ หรือเกิดจำกกำรส่งเสริมของหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องและมีกำรจดทะเบียนกับทำงรำชกำร มีโครงสร้ำงกำรด�ำเนินงำนและระเบียบข้อบังคับ 
ชัดเจนแต่ไม่มีกฎหมำยรองรับ” ซึ่งกำรส่งเสริมเกษตรกรทั้ง ๒ ประเภท มีควำมแตกต่ำงกัน  
เนื่องจำกวัตถุประสงค์ของกำรรวมตัวของเกษตรกรต่ำงกัน ส�ำหรับงำนส่งเสริมกลุ ่มส่งเสริม 
อำชีพกำรเกษตร จะสนับสนุนให้มีเกษตรกรมีกำรรวมกลุ่มของเกษตรกรข้ึนในระดับหมู่บ้ำนหรือ 
ต�ำบลโดยควำมสมัครใจ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 ๑. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีกำรรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกำรประกอบกิจกรรม 
  ด้ำนกำรเกษตร

 ๒. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมกันแก้ไขปัญหำกำรผลิต กำรแปรรูป และกำรตลำด

 ๓. เพื่อเป็นศูนย์กลำงรับควำมรู้ในกำรถ่ำยทอดวิชำกำรไปสู่เกษตรกร

 ๔. เพื่อใช้กระบวนกำรกลุ่มมำพัฒนำเกษตรกรให้มีควำมมั่นคงในกำรประกอบอำชีพ  
  สำมำรถพึ่งพำตนเองได้
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 นิยามของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

 หมำยถึง กลุ่มเกษตรกรอำชีพเดียวกันที่มีกำรรวมตัวกันโดยธรรมชำติ มีวัตถุประสงค์หรือ 
เป้ำหมำยในกำรด�ำเนินงำนในทิศทำงเดียวกัน เมื่อรวมตัวกันได้แล้วจะต้องไปยื่นขอจดทะเบียน 
เป็นกลุ ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตรที่ส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอ โดยต้องมีระเบียบข้อบังคับกลุ ่ม  
รำยชื่อคณะกรรมกำรกลุ่ม บัญชีรำยชื่อสมำชิกกลุ่ม และแผนงำน/กิจกรรมกลุ่มด้วย

๑.๒ ความส�าคัญของการรวมกลุ่ม
 กรมส่งเสรมิกำรเกษตร (๒๕๔๑) ได้อธบิำยไว้เกีย่วกบั ควำมส�ำคญัของกระบวนกำรกลุม่ ดงันี้

 ๑.๒.๑ ท�าไมต้องรวมกลุ่ม

  นอกจำกควำมต้องกำรขั้นพื้นฐำน คือ ปัจจัย ๔ อันเป็นควำมต้องกำรเพื่อกำร 
ด�ำรงชพีแล้ว มนษุย์ยงัมคีวำมต้องกำรในระดบัทีส่งูขึน้ คอื ควำมต้องกำรควำมปลอดภยั ควำมส�ำเรจ็ 
ในชีวิต กำรยอมรับนับถือและอ�ำนำจ กำรที่จะบรรลุควำมต้องกำรดังกล่ำวเป็นกำรยำกที่จะ 
ด�ำเนินกำรให้ส�ำเร็จได้โดยล�ำพัง ด้วยเหตุนี้ท�ำให้เกิดกำรเรียนรู้และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ำ 
บุคคลจะประสบควำมส�ำเร็จ หรือใช้เวลำในกำรท�ำงำนน้อยลงโดยกำรท�ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม  
ยิ่งในปัจจุบันเป็นยุคที่มีกำรแข่งขันกันสูงในทุก ๆ ด้ำน ท�ำให้เกิดกำรรวมตัวของกลุ่มองค์กรต่ำง ๆ  
มำกมำย เพ่ือปกป้องผลประโยชน์และเพื่อกำรด�ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยของกลุ่มของตนเอง  
โดยอำศัยพลังของกลุ ่ม กลุ่มใดที่มีกำรรวมตัวกันเหนียวแน่นมำกจะมีพลังและอ�ำนำจต่อรอง 
สูงกว่ำกลุ่มอื่น ๆ ที่มีกำรรวมตัวกันอย่ำงหลวม ๆ 
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 ๑.๒.๒ การเกิดกลุ่ม

  กำรเกิดและกำรเจริญเติบโตของกลุ่มโดยทั่วไปไม่สำมำรถจะบอกได้อย่ำงชัดเจน
เช่นเดียวกับกำรเกิดและเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ แต่พอจะกล่ำวได้ว่ำกลุ่มเกิดขึ้นได้จำก 
กำรท่ีบุคคลมีควำมสนใจร่วมกัน มีปัญหำคล้ำยคลึงกันมีกำรติดต่อสังสรรค์กันและมีควำมรู้สึกว่ำ 
มีบำงสิ่งบำงอย่ำงที่ส�ำคัญคล้ำย ๆ กัน ร่วมมือกันท�ำกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ดังนั้น 
กำรเกิดกลุ่มจึงเกิดขึ้นได้หลำยรูปแบบ ด้วยเหตุผลและเป้ำหมำยที่แตกต่ำงกันกลุ่มที่เกิดขึ้นอำจมี 
กำรพัฒนำหรือเจริญเติบโตขั้นต่อไปหรืออำจสลำยไปหลังจำกบรรลุกิจกรรมหรือเป้ำหมำยที ่
สมำชิกกลุ่มต้องกำรแล้วก็ได้ เช่น เกษตรกรจ�ำนวนหนึ่งรวมกลุ่มกันเพื่อลงแขกเกี่ยวข้ำว เมื่อ 
เกี่ยวข้ำวเสร็จกลุ่มดังกล่ำวก็สลำยไปหลังจำกได้ร่วมกันท�ำกิจกรรม คือ กำรเกี่ยวข้ำวจนบรรล ุ
ตำมเป้ำหมำยแล้ว หรืออำจมีกำรพัฒนำต่อไปโดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยใหม่ขึ้นมำ เช่น  
พัฒนำไปเป็นกลุ่มออมทรัพย์หรือกลุ่มผู้ปลูกถั่วเหลือง เป็นต้น

 ๑.๒.๓ การพัฒนาการของกลุ่ม

  อย่ำงทีก่ล่ำวมำแล้วว่ำกำรเกิดและกำรพัฒนำกำรของกลุม่อำจจะมคีวำมหลำกหลำย
และแตกต่ำงกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่ำงกันแต่พอจะสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้

  ขั้นตอนที่ ๑ คนเกิดแรงจูงใจที่จะเข้ำร่วมกลุ่มมำกอำจจะเป็นเพรำะแรงกระตุ้น
จำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ กำรชักชวนของผู้น�ำ หรือควำมต้องกำรของตนเองท�ำให้พร้อมที่จะร่วมงำน 
ของกลุ ่ม แต่ยังขำดควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ และประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนเป็นกลุ ่ม ซึ่งท�ำให ้
ควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่มน้อย

  ขั้นตอนที่ ๒ แรงจูงใจในกำรรวมกลุ่มลดลง เนื่องจำกควำมผิดหวังหรือมีปัญหำ
อุปสรรคในกำรปรับตัว เริ่มมีควำมรู้เก่ียวกับคนและกิจกรรมหรืองำนของกลุ่มมำกขึ้น ฉะนั้นใน 
ขั้นตอนนี้แม้ว่ำควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนเป็นกลุ่มจะเพิ่มขึ้น แต่กำรอุทิศตัวเองให้กับกลุ่มของ 
สมำชิกบำงส่วนกลับลดลง

  ขั้นตอนที่ ๓ เมื่อผ ่ำนขั้นที่  ๒ ไปได ้ควำมสำมำรถของคนในกลุ ่มทั้งด ้ำน 
ปรับตัวในกำรเข้ำกับคนและควำมรู ้ควำมสำมำรถในเรื่องงำนหรือกิจกรรมจะมำกขึ้นจำกกำร 
ได้รับควำมรู้ใหม่ ๆ กำรพยำยำมเพิ่มผลผลิตให้สูงสุดควำมสำมำรถท�ำให้บำงคนก็อุทิศตนมำกขึ้น  
แต่คนที่ไม่มั่นใจในตนเองก็อำจจะอุทิศตนน้อยลง

  ขั้นตอนที่ ๔ กลุ ่มสัมพันธ์ที่ดี ทั้งผู ้น�ำและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้กำรสนับสนุน 
กำรด�ำเนินงำนกับกลุ่มอย่ำงถูกต้อง จะท�ำให้ควำมสำมำรถของบุคคลในกลุ่มและกำรอุทิศตน 
ของคนในกลุ่มสูงขึ้นได้
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 ๑.๒.๔ ขั้นตอนการพัฒนาของกลุ่มตามบทบาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม

  ขั้นตอนกำรพัฒนำของกลุ่มตำมบทบำทของเจ้ำหน้ำที่ต้องท�ำงำนกับกลุ่ม ในฐำนะ
เป็นผู้สนับสนุนแล้วอำจจะแบ่งขั้นตอนกำรเกิดขึ้นและด�ำรงอยู่ของกลุ่มได้ ๓ ขั้นตอน คือ

  ๑) ขั้นการเตรียมกลุ่ม (Pre group stage)

   ขั้นตอนนี้เจ้ำหน้ำท่ีเป็นบุคคลภำยนอกที่เข้ำไปท�ำงำนในชุมชนและมองกลุ่ม
บุคคลเป้ำหมำยว่ำยังไม่มีกำรรวมตัวกันเป็นกลุ่ม แต่ควำมจริงคนทุกคนเป็นสมำชิกของกลุ่มแล้ว 
โดยธรรมชำติ เจ้ำหน้ำที่จึงมีภำระที่จะสร้ำงบทบำทเป็นผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลง (Change Agent)  
โดยศึกษำปัญหำชุมชนรำยครัวเรือนและมีหน้ำที่ในกำรกระตุ้นที่เรียกกันว่ำปลุกจิตส�ำนึก เพื่อให้
บุคคลเป้ำหมำยรวมตัวกันเป็นกลุ่ม นอกจำกนั้นยังต้องแสดงควำมสำมำรถให้บุคคลเป้ำหมำยยอมรับ
และเชื่อถือ

  ๒) ขั้นกลุ่มศึกษาเรียนรู้ (Learning stage)

   เจ้ำหน้ำทีป่ระสบผลส�ำเรจ็ในขัน้ตอนทีส่ำมำรถท�ำให้บคุคลเป้ำหมำยเริม่รวมตวั
กนัท�ำกจิกรรมเกีย่วกบักำรจดัตัง้กลุม่ตำมสภำพปัญหำ ควำมเหมอืนและควำมต้องกำรของกลุม่บคุคล
เป้ำหมำย เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะเพ่ิมบทบำทในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ หรือเป็นผู้ประสำนงำนให้มีกำร 
เพิ่มควำมรู้ให้กับกลุ่มบุคคลเป้ำหมำยโดยมุ่งหมำยให้ประกอบอำชีพสอดคล้องกับสภำพปัญหำ  
สภำพสิ่งแวดล้อม

  ๓) ขั้นกลุ่มกิจกรรม (Action & Activity stage)

   กำรรวมกลุ่มที่เกิดขึ้นจนสำมำรถเข้ำใจร่วมกันได้ว่ำ งำนหรือกิจกรรมของกลุ่ม
จะเป็นอะไรท�ำอย่ำงไร หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของทุกคนเป็นอย่ำงไร และเริ่มลงมือท�ำงำนตำมหน้ำที่
แล้วถือว่ำกลุ่มได้พัฒนำมำสู่ขั้นตอนนี้บทบำทหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำที่จะมีเพิ่มขึ้นในด้ำนกำรให้ควำมรู้  
เรื่องกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มกำรสนับสนุนงำนกลุ่มด้ำนกำรวำงแผน ด�ำเนินกำรประสำนงำนและ 
หำปัจจัยภำยนอกเข้ำมำสนับสนุน
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 ๑.๒.๕ องค์ประกอบส�าคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกลุ่ม

  กำรพัฒนำของกลุ่มอย่ำงมีประสิทธิภำพ คือ ควำมสำมำรถของกลุ่มที่จะตอบสนอง
ควำมต้องกำรของสมำชิก และบรรลุเป้ำหมำยของกลุม่ในขณะเดยีวกนั ดงันัน้กำรจะเข้ำใจสถำนกำรณ์
ของกลุ่มในระยะหนึ่งระยะใดจึงอำจต้องพิจำรณำองค์ประกอบที่ส�ำคัญดังนี้ คือ

  ๑) ผู้น�ากลุ่ม หมำยถึงบุคคลที่มีบทบำทชัดเจนในกลุ่มที่จะท�ำหน้ำที่เป็นวิทยำกร  
พี่เลี้ยง นักพัฒนำและผู้ประสำนงำนเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของสมำชิกให้บรรลุเป้ำหมำย
ที่ก�ำหนดผู้น�ำจะต้องสำมำรถแสดงบทบำทได้อย่ำงเหมำะสมกับขั้นตอนกำรพัฒนำของกลุ่มและ
สถำนกำรณ์ของกลุ่มในขณะนั้นจนเป็นที่ยอมรับของสมำชิกส่วนมำก

  ๒) สมาชิกกลุม่ หมำยถงึบคุคลทีม่บีทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกจิกรรม
ของกลุ่ม และแสดงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ช่องทำงกำรสื่อสำรของกลุ่มสมำชิกจะต้อง 
มีพฤติกรรมส่งเสริมควำมสัมพันธ์ของบุคคลในกลุ่มและงำนหรือกิจกรรมของกลุ่ม แสดงควำม 
พึงพอใจ ควำมสำมำรถและอุทิศตนเองให้กับเป้ำหมำยของกลุ่ม

  ๓) จุดมุ่งหมายของกลุ่ม คือ สิ่งที่สมำชิกส่วนใหญ่เข้ำใจตรงกันว่ำเป็นควำม 
ส�ำเร็จที่คนในกลุ่มต้องกำรให้เกิดข้ึนภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนดไว้จุดมุ่งหมำยของกลุ่มที่ดี คือ  
จุดมุ่งหมำยที่สมำชิกของกลุ่มพึงพอใจเช่ือมั่นว่ำกลุ่มจะท�ำได้ส�ำเร็จ และสอดคล้องกับแรงจูงใจ 
ของตนในกำรเข้ำเป็นสมำชิก

  ๔) กฎเกณฑ ์คือ แนวทำงหรือเครื่องมือที่ใช้สร้ำงควำมสัมพันธ์และกำรปฏิบัติตน 
ระหว่ำงบุคคลในกลุ่มที่สมำชิกเข้ำใจตรงกันและถือปฏิบัติเป็นระเบียบข้อบังคับเหมือน ๆ กัน  
กฎเกณฑ์ที่ดี คือ ระเบียบข้อบังคับที่สมำชิกทุกคนมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดขึ้น ยอมรับและปฏิบัติ
ตำมอย่ำงเคร่งครัด

  ๕) กิจกรรมและแผนงาน คือ สิ่งที่สมำชิกก�ำหนดขึ้นในรูปของงำนที่กลุ่มจะ
ต้องท�ำเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของกลุ่ม และมีกำรก�ำหนดวิธีกำรปฏิบัติไว้เป็นขั้นตอนที่กลุ่มสำมำรถ 
ท�ำให้ส�ำเร็จได้ผลตำมเป้ำหมำยและก่อให้เกิดควำมพอใจในกลุ่มสมำชิก

  ๖) การสื่อสาร คือ กำรติดต่อแลกเปลี่ยนข่ำวสำรกันระหว่ำงสมำชิกภำยในกลุ่ม 
ในทุกรูปแบบจนเกิดควำมเข้ำใจกันในหมู่สมำชิกกำรสื่อสำรที่ดี คือ กำรสื่อสำรแบบสองทำง 
ระหว่ำงบุคคลในกลุ่มที่ทุกคนมีโอกำสเท่ำเทียมกันในช่องทำง และรูปแบบของกำรสื่อสำรท�ำให้ 
กำรรับและถ่ำยทอดข่ำวสำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

  ๗) ผลประโยชน์ คือสิ่งที่สมำชิกกลุ่มได้รับในรูปต่ำง ๆ  กัน และก่อให้เกิดควำมพึง
พอใจจำกสิ่งที่ได้รับนั้นทำงตรงและทำงอ้อม โดยจะต้องมีกำรจัดสรรผลประโยชน์อย่ำงเป็นธรรม
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 ๑.๒.๖ ประเภทของกลุ่ม

  ประเภทของกลุ่มแบ่งตามลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่ม สำมำรถ
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

 	 ๑)	 กลุ่มปฐมภูมิ	 (Primary	 Group)	 เป็นกลุ่มขนำดเล็กมีสมำชิกไม่มำกและ 
สมำชิกมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงใกล้ชิดมีควำมเป็นกันเองไม่มีเกณฑ์ระเบียบที่แน่นอนตำยตัว 
ในกำรอยู่ร่วมกัน เช่น ครอบครัว กลุ่มเพื่อนฝูง กลุ่มสันทนำกำร เป็นต้น

 	 ๒)	 กลุ่มทุติยภูมิ	 (Secondary	 Group)	 เป็นกลุ่มขนำดใหญ่ที่สมำชิกมีควำม 
สัมพันธ์กันด้วยกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนที่ก�ำหนดไว้ไม่คุ ้นเคยใกล้ชิดกันเท่ำที่ควร สมำชิก 
ของกลุ่มมีควำมสัมพันธ์กันแบบเป็นทำงกำรมำกกว่ำควำมสัมพันธ์ส่วนตัวมีสภำพท่ีเป็นนิติบุคคล  
หรือไม่เป็นนิติบุคคลก็ได้ เช่นกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มพ่อค้ำ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้แรงงำน ฯลฯ

  ประเภทของกลุ่มในระบบส่งเสริมการเกษตร มี ๓ ประเภท ได้แก่

 	 ๑)	 กลุ่มที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร (นิติบุคคล) สมำคมอำชีพ
กำรเกษตร กลุ่มเหล่ำนี้จัดเป็นกลุ่มระดับทุติยภูมิ

 	 ๒)	 กลุ่มท่ีไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล	 แต่เป็นกลุ่มระดับทุติยภูมิเช่นเดียวกัน  
คือ เป็นกลุ ่มที่มีกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนทิศทำงเดียวกัน เป็นเครือข่ำยทั่วประเทศ และ 
ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมกำรเกษตร ได้แก่ กลุ ่มแม่บ้ำนเกษตรกร กลุ ่มยุวเกษตรกร  
กลุ่มพืชเศรษฐกิจท่ีได้มีกำรจัดตั้งเป็นกลุ่มและข้ึนทะเบียนกับกรมส่งเสริมกำรเกษตรแล้ว เช่น  
กลุ่มผู้ปลูกยำง กลุ่มสัปปะรด

 	 ๓)	 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตร	 เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นเฉพำะฤดูกำลตำมธรรมชำติ  
ยังไม่มีกฎเกณฑ์ระเบียบที่แน่นอนตำยตัว เป็นกลุ่มระดับปฐมภูมิ กำรรวมตัวยังไม่เหนียวแน่น 
ยำวนำนอำจเป็นระยะส้ัน ๆ เฉพำะกิจหรือเฉพำะฤดูกำล เช่น กลุ่มปลูกผัก กลุ่มปลูกแตงโม  
ฯลฯ เป็นต้น

  ลักษณะของกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง มีองค์ประกอบดังนี้

  ๑) กลุ่มสำมำรถช่วยให้ควำมต้องกำรของบุคคลบรรลุถึงวัตถุประสงค์

  ๒) มีกำรยอมรับนับถือในหมู่สมำชิกกลุ่มด้วยกัน

  ๓) สมำชิกกลุ่มมีควำมสำมำรถ สำมำรถช่วยงำนและแก้ปัญหำต่ำง ๆ ของกลุ่มได้

  ๔) กลุ่มมีบรรยำกำศของกำรร่วมมือ มำกกว่ำกำรแข่งขันกัน

  ๕) สมำชิกกลุ่มมีกำรประชุมพบปะสังสรรค์กันอยู่เป็นเนืองนิตย์

  ๖) กลุ่มขนำดเล็กปำนกลำงจะมีควำมเหนียวแน่นสูงกว่ำกลุ่มขนำดใหญ่มำก

  ๗) ควำมคล้ำยคลึงกับบำงประกำรของสมำชิกจะมีส่วนช่วยให้กลุ่ม 
   มีควำมเหนียวแน่นดีขึ้น

  ๘) ควำมเหนียวแน่นของกลุ่มจะเพิ่มขึ้น ถ้ำหำกเกียรติยศชื่อเสียงของกลุ่ม 
   ได้รับกำรยกย่องมำกขึ้น

  ๙) ควำมเหนียวแน่นของกลุ่มจะเพิ่มขึ้น ถ้ำกลุ่มได้รับกำรรุกรำนหรือโจมต ี
   จำกกลุ่มอื่น หรือจำกสิ่งแวดล้อมภำยนอก

  ลักษณะของกลุ่มที่จะอ่อนแอ มีองค์ประกอบดังนี้

  ๑) สมำชิกมีควำมขัดแย้งกันเกี่ยวกับวิธีกำรแก้ปัญหำ

  ๒) สมำชิกบำงคนได้รับประสบกำรณ์ที่ไม่น่ำพึงพอใจจำกกลุ่ม

  ๓) สมำชิกบำงคนเข้ำมำควบคุมกิจกรรมของกลุ่มมำกเกินไป

  ๔) กิจกรรมของกลุ่มเป็นภำระมำก ท�ำให้งำนส่วนตัวต้องเสียหำย

  ๕) กำรเป็นสมำชิกกลุ่มไม่ได้รับกำรยกย่องเท่ำที่ควร
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 ๑.๒.๗ แนวทางการท�างานกับกลุ่มของเจ้าหน้าที่

  เมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้เข้ำไปด�ำเนินกำรกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดกำรรวมตัวกันเป็นกลุ่ม 
ด้วยควำมสมัครใจกลุ่มดังกล่ำวจะคงสภำพอยู่ได้และมีกำรพัฒนำต่อไป เจ้ำหน้ำที่จะต้องกระตุ้น 
ให้กลุ่มมีกำรปรับปรุงในเรื่องต่ำง ๆ โดยจะต้องระมัดระวังที่จะไม่ท�ำงำนให้กลุ่มเสียเอง แต่จะต้อง 
ท�ำหน้ำที่ในฐำนะผู้ให้ข้อมูลและค�ำแนะน�ำปรึกษำแก่กลุ่มในเรื่องต่ำง ๆ ดังนี้

  ๑) การก�าหนดวัตถุประสงค์ของกลุ่ม หมำยถึง กำรก�ำหนดทิศทำงของกลุ่ม 
ว่ำจะด�ำเนินกำรในเรื่องและจะต้องเป็นสิ่งที่สมำชิกต้องกำรให้กลุ่มด�ำเนินกำร ดังนั้นวัตถุประสงค ์
ของกลุ่มจึงจ�ำเป็นที่จะให้สมำชิกมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดขึ้น โดยมีเจ้ำหน้ำที่เป็นผู้ประสำนงำน 
เท่ำนั้น ไม่ใช่เป็นผู้ก�ำหนดเสียเอง

  ๒) การก�าหนดข้อบังคับหรือกฎระเบียบของกลุ่ม ถือเป็นกติกำร่วมกัน 
ว่ำสมำชิกที่มำอยู่ร่วมกันในกลุ่มจะอยู่ร่วมกันอย่ำงไร บทบำทหน้ำที่ของแต่ละคนมีอะไรบ้ำง  
ผลตอบแทนที่แต่ละคนควรจะได้รับหรือไม่อย่ำงไร มีบทลงโทษผู้ที่ฝ่ำฝืนกติกำหรือไม่ ในกำร 
ก�ำหนดกฎระเบียบดังกล่ำว ทุกคนในกลุ่มจะต้องมีส่วนร่วมกันก�ำหนดโดยอำจใช้มติกำรประชุม  
และต้องมีกำรจดบันทึกไว้ด้วยในกรณีที่เป็นกลุ่มที่ซับซ้อน เช่น เป็นกลุ่มนิติบุคคล กำรก�ำหนด 
หรือแก้ไขข้อบังคับจะต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมำยที่ก�ำหนดไว้ และต้องปฏิบัติตำมขั้นตอนที่กฎหมำย
ก�ำหนดไว้ด้วย เช่น เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขแล้วต้องเสนอนำยทะเบียนเพื่อให้ควำมเห็นชอบ ซึ่ง 
ขั้นตอนเหล่ำนี้เจ้ำหน้ำที่จะต้องให้ค�ำแนะน�ำปรึกษำแก่กลุ่มอย่ำงใกล้ชิด รวมทั้งอ�ำนวยควำมสะดวก 
ในกำรด�ำเนินกำรแก่กลุ่มด้วย
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  ๓) การวางแผนปฏิบัติงานของกลุ่ม เป็นกำรรวบรวมและประมำณผลสภำพ
ปัญหำควำมต้องกำรแนวควำมคิดและข้อเท็จจริงที่ปรำกฏมำก�ำหนดเป็นรูปธรรมให้รู้ล่วงหน้ำว่ำ  
กลุ่มจะท�ำอย่ำงไร ท�ำที่ไหน ท�ำอย่ำงไร ท�ำเมื่อไรและใครเป็นผู้รับผิดชอบ

   l แผนกลุ่มที่ดีควรจะมีกำรเขียนไว้ให้ชัดเจน เช่น เขียนใส่กระดำษโปสเตอร์
ติดไว้ท่ีใดที่หนึ่ง เพื่อสำมำรถย�้ำควำมทรงจ�ำร่วมกัน หรือจดบันทึกลงใน 
สมุดกำรประชุม

   l แผนกลุ่มควรเน้นแผนช่วยตนเองเป็นหลักส�ำคัญ เจ้ำหน้ำที่ไม่ควรเป็น 
ผู ้ท�ำแทนให้แต่ควรเป็นผู ้คอยเสนอแนะรวมถึงเสนอข้อมูลกำรท�ำแผน  
เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถท�ำแผนได้ด้วยตนเอง

  ๔) การปฏิบัติตามแผน เจ้ำหน้ำที่จะแสดงบทบำทในกำรกระตุ้นให้ผู้น�ำกลุ่ม 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยที่ก�ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงำนหรือกิจกรรมนั้น ๆ ด�ำเนินกำรตำมแผนที่ระบ ุ
ทัง้ในเรือ่งระยะเวลำและข้ันตอนกำรปฏบิตั ิโดยเจ้ำหน้ำทีเ่ป็นผูป้ระสำนงำนหรอือ�ำนวยควำมสะดวก
ในกิจกรรมที่เป็นควำมสำมำรถของกลุ่ม เช่นกำรประสำนงำนกับส่วนรำชกำร องค์กรเอกชน หรือ 
กำรประสำนกับหน่วยงำนนอกพื้นท่ี นอกจำกน้ีต้องคอยสังเกตกำรณ์ และให้ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะ
เมือ่เหน็จดุอ่อนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรด�ำเนนิงำนของกลุม่ โดยให้ข้อมลูทำงเลอืกทีเ่หน็ว่ำอำจจะดกีว่ำ ส่วน
กำรตัดสินใจเป็นเรื่องของเกษตรกร

  ๕) การพัฒนาผูน้�าและสมาชกิ ในกำรท�ำงำนกบักลุม่ผูน้�ำและสมำชกิถอืเป็นองค์
ประกอบส�ำคญัทีจ่�ำเป็นต้องได้รบักำรพฒันำควบคูก่นัไป เพือ่ให้มจีติส�ำนกึในกำรท�ำงำนร่วมกนั ปลกู
ฝังอุดมกำรณ์กำรท�ำงำนแบบช่วยเหลือตนเองและกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ควำมเชื่อมั่นในพลัง
กลุ่ม ไม่หวังพึ่งแต่รัฐบำลหรือบุคคลอื่นเพียงอย่ำงเดียวโดยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น

   l จัดให้มีกำรประชุมพบปะกันบ่อย ๆ ทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ โดยอำศัย 
ช่วงเวลำที่เกษตรกรว่ำงจำกกำรประกอบอำชีพ เช่น หลังกำรเก็บเกี่ยว 
เป็นต้น

   l กำรน�ำไปศึกษำดูงำนกลุ่มที่ประสบควำมส�ำเร็จในบริเวณใกล้เคียงหรือ 
นอกสถำนที่

   l พัฒนำให้สมำชิกกล้ำพูด กล้ำแสดงควำมคิดเห็น เพื่อให้มีผู้น�ำท่ีสำมำรถ
ทดแทนกันได้ และฝึกให้เป็นผู้น�ำที่มีควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนให้มีจ�ำนวน
มำกขึ้น

   l เชิญวิทยำกรมำบรรยำยให้ควำมรู้แก่สมำชิกในโอกำสต่ำง ๆ 

   l ฝึกผู ้น�ำให้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถในเรื่องเทคนิคกำรน�ำประชุมพัฒนำ
บุคลิกภำพที่ดีในเรื่องควำมเสียสละ ควำมซื่อสัตย์

   l ใช้กำรประชำสัมพันธ์ทำงหอกระจำยข่ำว สถำนีวิทยุหรือหนังสือพิมพ์ใน 
ท้องถิ่น โปสเตอร์และสื่ออื่น  ๆ 
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 ๑.๒.๘ บทบาทของเจ้าหน้าที่ในการท�างานกับกลุ่ม

  ๑) เป็นนักกระตุ้น ส�ำนึกใหม่ที่ต้องสร้ำงให้เกิดขึ้นก็คือ เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมไม่ได้
เป็นคนพัฒนำเกษตรกร เพียงแต่กระตุ้นเกษตรกรให้พัฒนำตนเอง เพื่อให้เกิดกำรพึ่งพำอำศัยกัน  
เกิดกำรช่วยคิด ช่วยท�ำ บทบำทของเจ้ำหน้ำที่จะต้องช่วยกระตุ ้นให้เกษตรกรมีจิตส�ำนึก 
ในกำรแยกแยะและจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของปัญหำและแก้ไขปัญหำด้วยตัวเอง ดังนั้น นักส่งเสริม 
ควรจะกระตุ้นให้เกษตรกรวิเครำะห์ปัญหำร่วมกัน และหำทำงแก้ปัญหำร่วมกัน ให้เกษตรกร 
เป็นศูนย์กลำงและตัวกำรในกำรเปลี่ยนแปลง เจ้ำหน้ำที่จะเป็นเพียงผู้อยู่เบื้องหลังควำมส�ำเร็จ 
ของกำรพัฒนำ กำรกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นปัญหำที่แท้จริง เจ้ำหน้ำที่ควรเริ่มจำกกระบวนกำร 
สร้ำงควำมคุ้นเคยและกำรยอมรับจำกกลุ่มบุคคลเป้ำหมำย โดยกำรเข้ำไปพบปะพูดคุยเป็นกำร 
ส่วนตัวหรือกลุ่มย่อยโดยกำรพูดคุยถึงปัญหำและควำมต้องกำรของเกษตรกรเองซึ่งจะท�ำให้สำมำรถ
ทรำบปัญหำและควำมต้องกำรของเกษตรกรเป้ำหมำยในระดับบุคคลและระดับกลุ่มย่อยก่อน 
รวมทั้งรำยละเอียดต่ำง ๆ เกี่ยวกับอุปสรรคและศักยภำพในกำรแก้ไขปัญหำควำมต้องกำรของ 
เกษตรกร ในขณะเดียวกันเกษตรต�ำบลจะต้องปลูกจิตส�ำนึก อุดมกำรณ์ให้เกษตรกรมีปณิธำน  
และเกิดควำมต้องกำรที่จะแก้ไขปัญหำและควำมต้องกำรนั้นร่วมกัน จำกนั้นให้จัดประเภทของ
เกษตรกรที่มีปัญหำและควำมต้องกำรเช่นเดียวกันเอำไว้ในสมุดบรรทุก โดยสรุปจำกกำรพูดคุย 
เป็นรำยบุคคลและกลุ ่มย่อย เมื่อครบทุกคนแล้วเจ้ำหน้ำที่จึงนัดหมำยเกษตรกรที่มีปัญหำ 
ควำมต้องกำรเหมือนกันมำพบปะพูดคุย เพื่อเปิดโอกำสให้เกษตรกรได้แสดงควำมคิดเห็นแลกเปล่ียน
ปัญหำของตนเอง หำมูลเหตุของปัญหำ จัดล�ำดับควำมส�ำคัญและหำวิธีกำรแก้ไข ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
ของกำรกระตุ้นให้เกิดกลุ่มเรียนรู้
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  ๒) เป็นผู้ประสาน หลังจำกวิเครำะห์และจะรู้ได้ว่ำใครจน ใครรวย ใครมีปัญหำ 
ทรัพยำกรอยู่ที่ใดในหมู่บ้ำนมีทรัพยำกรอะไร จำกนั้นจึงท�ำกำรประสำน เช่น น�ำเอำคนท่ีมีปัญหำ
เดียวกันมำนั่งคุยกัน และเจ้ำหน้ำที่ในฐำนะที่เป็นผู้ประสำนงำนจะประสำนทรัพยำกรที่เป็นของรัฐ  
เป็นของเอกชนหรอืทรพัยำกรในหมูบ้่ำน เพือ่ให้ข้อมลูทำงเลอืกแก่เกษตรกร อนัจะก่อให้เกดิกิจกรรม
กำรพัฒนำขึ้น กำรให้ข้อมูลทำงเลือกควรกระท�ำเมื่อเกษตรกรร่วมอภิปรำยหำแนวทำงในกำรแก้ไข
ปัญหำ เจ้ำหน้ำทีอ่ำจจะให้ข้อคดิเหน็เพือ่ให้ทำงเลอืกทีด่แีก่เกษตรกรในฐำนะเพือ่นคูค่ดิ โดยยดึหลกั 
ที่ว่ำกำรพัฒนำที่เหมำะสมย่อมเกิดจำกตัวเกษตรกรเอง เจ้ำหน้ำที่และบุคคลอ่ืนเป็นปัจจัยภำยนอก
ที่จะให้ทำงเลือกแก่เกษตรกรในเร่ืองเทคโนโลยี วิธีกำรแก้ไขปัญหำและแหล่งวิชำกำรท่ีเกษตรกร
สำมำรถติดต่อได้ ส่วนกำรตัดสินใจให้ขึ้นอยู่กับเกษตรกรเอง

  ๓) เป็นครู หรือผู้ให้ความรู้ หลังจำกได้ท�ำกำรวิเครำะห์พื้นที่และเกษตรกรแล้ว
จะรู้ว่ำควรให้ควำมรู้แก่เกษตรกรเรื่องใด ทั้งทำงด้ำนวิชำกำรเกษตร วิชำกำรอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
กำรเกษตร รวมทั้งกำรท�ำงำนเป็นกลุ่ม หำกเจ้ำหน้ำที่ไม่มีควำมรู้ในเรื่องนั้น ๆ พอเพียงก็ต้องศึกษำ
เพิ่มเติมหรือหำผู้รู้มำให้ควำมรู้แก่เกษตรกร เพื่อให้เป็นแนวทำงในกำรตัดสินใจของเกษตรกรต่อไป

   ตัวอย่างของการให้ความรู้และข่าวสาร เช่น

   l ให้ข่ำวสำรเกี่ยวกับเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอื่น  ๆ 

   l ให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรที่จะติดต่อกับเกษตรกรอื่น ๆ  นักวิชำกำร ฯลฯ 
ได้ที่ไหน

   l ให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรที่เกษตรกรจะไปหำควำมช่วยเหลือทำงด้ำน 
กำรเงิน (เงินทุนสนับสนุน แหล่งเงินกู้) ได้ที่ไหน และระเบียบวิธีกำรที่จะ 
ของบประมำณสนับสนุน

   l ให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรกลุ่ม

   l ฝึกอบรมกำรใช้เทคโนโลยีใหม่  ๆ 

   l ฝึกอบรมวิธีกำรบริหำรกลุ่มและกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มในชุมชน

  ๔) เป็นพ่ีเลี้ยงกลุ่ม เมื่อชำวบ้ำนรวมกันเป็นกลุ่มแล้ว ในฐำนะที่เป็นพี่เลี้ยงกลุ่ม 
เจ้ำหน้ำท่ีจะต้องให้ค�ำปรึกษำ รู้หลักวิธีในกำรกระตุ้นกลุ่ม และสำมำรถจัดกำรแก้ปัญหำได้เมื่อ 
เกิดเป็นกลุ่มขึ้นมำแล้ว เช่น เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรไปกระตุ้นชำวบ้ำนให้รวมตัวกันตั้งกลุ่ม
ธนำคำรข้ำว ธนำคำรกระบือขึ้นมำ แต่เกษตรกรยังไม่มีควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่ำนี้ คือ ไม่รู้ว่ำจะ
จัดกำรเรื่องธนำคำรข้ำว ธนำคำรกระบือกันอย่ำงไร ฉะนั้นพี่เลี้ยงกลุ่มจะต้องรู้เรื่องและเข้ำใจปัญหำ 
ทุกอย่ำงจึงจะสำมำรถให้ค�ำแนะน�ำได้

  ๕) เป็นผู้ประเมินผลและสังเกตการณ์ ขณะที่มีกำรพัฒนำกำรของกลุ่ม ตั้งแต่
กำรกระตุ้นให้เกิดกลุ่ม เกิดกลุ่มเรียนรู้ เกิดกลุ่มกิจกรรม และกำรปรับปรุงกลุ่มส่งเสริมกำรเกษตร 
กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร ทุกขั้นตอนของกำรส่งเสริมกำรสนับสนุนกลุ่มเจ้ำหน้ำที่จะ
ต้องท�ำกำรประเมนิผลหรอืสงัเกตกำรณ์ววิฒันำกำรของกลุม่แต่ละขัน้ตอนว่ำมปัีญหำ อปุสรรคตดิขดั
อย่ำงไร พร้อมทั้งวิเครำะห์หำทำงแก้ไขปัญหำให้กลุ่มช่วยแก้ไข

 กล่ำวโดยสรุป กำรเข้ำถึงเกษตรกรในงำนพัฒนำชนบทจะเกิดผลส�ำเร็จได้ต่อเมื่อเจ้ำหน้ำที่
เข้ำใจบทบำทของตนเองอย่ำงชัดเจนและด�ำเนินงำนตำมบทบำทนั้นอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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บทที่ ๒
วิธีท�างานกับเกษตรกร

 กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง มีผลกระทบต่อทัศนคติ ควำมนึกคิด 
และพฤติกรรมของเกษตรกร ดังเห็นได้จำก แรงจูงใจ ที่เกิดจำกรำยได้ภำคอุตสำหกรรม ท�ำให้
เกษตรกรทิ้งไร่นำ ไปท�ำงำนในโรงงำน หมู่บ้ำนบำงแห่ง เหลือเฉพำะคนผู้สูงอำยุกับเด็ก เกษตรกร
วัยแรงงำนที่จะช่วยพัฒนำกำรเกษตรในหมู่บ้ำนหำได้น้อยเต็มที นอกจำกนั้นควำมตื่นตัวในด้ำน
กำรเมือง ท�ำให้เกษตรกรรวมตัว เพื่อเรียกร้องบริกำรจำกรัฐมำกขึ้น ยิ่งในสังคมข่ำวสำรเช่นทุกวันนี้  
กำรรับรู้เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ของเกษตรกรเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว กำรแก้ไขปัญหำของรัฐจ�ำเป็นจะต้อง 
ทันต่อสถำนกำรณ์ เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรจึงหลีกเล่ียงไม่พ้น ที่จะต้องเข้ำไปช่วยแก้ไขปัญหำ 
เหล่ำนั้น เพรำะเป็นบุคลำกรของรัฐที่ใกล้ชิดกับเกษตรกรมำกที่สุด ดังนั้นเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร 
จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีกำรท�ำงำนกับเกษตรกรให้สอดคล้องกับเหตุกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ถึงแม้นว่ำ 
วิธีกำรท�ำงำนส่งเสริมกำรเกษตรมีหลำยวิธีด้วยกัน แต่เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรมักจะใช้เฉพำะ 
วิธีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี สู่เกษตรกรเท่ำนั้น ด้วยสถำนกำรณ์ดังกล่ำว เจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมกำรเกษตร  
ควรจะใช้วิธีกำรส่งเสริมกำรเกษตรให้หลำกหลำยขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยดังนี้

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

เป็นบุคลากรของรัฐที่ใกล้ชิดกับเกษตรกรมากที่สุด 

ดังนั้นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการท�างานกับเกษตรกร

ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

“

”
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 ๑. เพิ่มรำยได้ให้กับเกษตรกร

 ๒. พัฒนำคุณภำพชีวิตของเกษตรกร

 ๓. กำรรักษำสิ่งแวดล้อม

 ๔. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของเกษตรกร เพื่อน�ำไปสู่กำรพึ่งตนเอง

 ๕. ส่งเสริมกำรรวมตัวเป็นองค์กร เพื่อพัฒนำกำรเกษตร ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้ำน 
  เกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร และกลุ่มกิจกรรมต่ำง ๆ ตลอดจนกำรสร้ำงเครือข่ำยของกลุ่ม

 ในจ�ำนวนเป้ำหมำยงำนส่งเสริมกำรเกษตรที่กล่ำวมำทั้งหมด มีอยู่ ๒ ประกำรด้วยกัน ที่เป็น 
ทั้งเป้ำหมำยและวิธีกำรท�ำงำน กับเกษตรกร ได้แก่ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของเกษตรกร และ 
สนับสนุนให้เกษตรกรมีกำรรวมตัวเป็นองค์กร เพื่อพัฒนำกำรเกษตร กำรท�ำงำนกับเกษตรกร  
ด้วยวิธีดังกล่ำวจะช่วยให้เป้ำหมำยงำนส่งเสริมกำรเกษตรอื่น ๆ ประสบผลส�ำเร็จด้วย

 เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรจ�ำนวนมำก มักจะมองควำมส�ำเร็จของงำนส่งเสริมกำรเกษตร 
ด้วยทรรศนะของตนเอง จึงก�ำหนดให้เกษตรกรด�ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมโครงกำรที่วำงไว้  
เปรียบเสมือนเกษตรกรเป็นผู้ถูกกระท�ำตลอดเวลำ เพรำะเกษตรกรไม่มีโอกำสได้ร่วมคิดร่วม 
วำงแผน โครงกำรต่ำง ๆ มำแต่ต้นอันที่จริงแล้วเกษตรกรในฐำนะเป็นผู้เสี่ยงต่อกำรผลิตและรำคำ 
ควรจะได้มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนพัฒนำกำรเกษตรตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยเหตุผลดังกล่ำว กำรท�ำงำน
กับเกษตรกรจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ คือมองเกษตรกรในฐำนะเป็นผู้กระท�ำ หรือเป็นผู้วำงแผน
กำรปฏิบัติงำนด้วยตัวของเกษตรกรเองนอกจำกนั้น เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร ยังต้องเชื่อ 
ควำมสำมำรถในกำรผลิตของเกษตรกรอีกด้วย

 ดังนั้นบทบำทของเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรจึงควรเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ให้ควำมรู้ข้อมูล
ข่ำวสำร และเป็นผู้ประสำนงำนเท่ำนั้น ส่วนกำรตัดสินใจในกำรผลิตต่ำง ๆ ควรเปิดโอกำสให้เป็น
เรื่องของเกษตรกร

 อีกประกำรหนึ่ง ในเรื่องกำรท�ำงำนกับเกษตรกรที่ควรกล่ำวถึง คือ กำรกระตุ้นให้เกษตรกร
เกิดกำรรวมตัวเป็นองค์กร เพื่อพัฒนำกำรเกษตรขึ้นปกติตำมหลักกำรบริหำรงำนนั้น กำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมใด ๆ จะต้องจัดตั้งองค์กรขึ้นรับผิดชอบ เพื่อแบ่งหน้ำที่ให้แต่ละคน แต่ละ
งำนเป็นผู้ปฏิบัติ ในท�ำนองเดียวกันกำรพัฒนำกำรเกษตรจะบรรลุเป้ำหมำยได้ เจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริม
กำรเกษตรจะต้องมีวิธีกำรกระตุ้นให้เกษตรกรรวมตัวเป็นกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้ำน
เกษตรกร หรือกลุ่มยุวเกษตรกร ตำมสภำพปัญหำและข้อเท็จจริงของชุมชนนั้น ๆ เพื่อจะได้อำศัย
กลุ่มเหล่ำนั้น ท�ำหน้ำที่รับผิดชอบงำนพัฒนำกำรเกษตรต่อไป

 โดยสรุปแล้ว วิธีกำรท�ำงำนกับเกษตรกร เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงตำมข้ำงต้นนั้น เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร จะต้องอำศัยกำรมีส่วนร่วมของ 
เกษตรกร ในกำรด�ำเนินงำนและสนับสนุนให้เกิดองค์กร เพื่อพัฒนำกำรเกษตรขึ้น เพื่อให้เข้ำใจ 
วิธีกำรท�ำงำนกับเกษตรกรมำกขึ้น จึงแบ่งหัวข้ออธิบำยออกเป็น ๓ หัวข้อคือ

 ๑. คุณสมบัติของเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร

 ๒. สิ่งที่เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรไม่ควรปฏิบัติ

 ๓. กำรสร้ำงและพัฒนำกลุ่ม ในงำนส่งเสริมกำรเกษตร
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๒.๑ คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
 ตำมแนวคิดใหม่ กำรพัฒนำกำรเกษตรเป็นกำรพัฒนำเกษตรกรนั้นเอง หมำยควำมว่ำ 
กำรพัฒนำกำรเกษตรจะประสบควำมส�ำเร็จได้นั้น ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่ในกำร 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกร ให้พร้อมที่จะแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ เพื่อจะน�ำไปสู ่
กำรพึ่งพำตนเอง ด้วยลักษณะงำนดังกล่ำว เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรควรเข้ำใจว่ำเกษตรกร 
มีควำมรู้สึกนึกคิด มีควำมต้องกำรไม่แตกต่ำงกับเจ้ำหน้ำที่มีทั้งผู้พร้อมและไม่พร้อม ที่จะรับกำร 
พัฒนำ ฉะนั้นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่กับเกษตรกรจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐำนของควำมเข้ำใจ 
และควำมจริงใจ ที่จะปฏิบัติงำนร่วมกันเสมือนเครือญำติ

 คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ที่ส�ำคัญมีดังนี้

 ๑) ผู้ประสานงานทีดี่ กำรประสำนงำนแบ่งออกได้ ๒ ลกัษณะ คือ กำรประสำนงำนระหว่ำง
เกษตรกรกับกำรประสำนงำน หน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ เหตุกำรณ์ในหมู่บ้ำนมีมำกมำย บำงเร่ือง 
เป็นควำมขัดแย้ง ระหว่ำงผู้น�ำกับเกษตรกร หรือระหว่ำงเกษตรกรกับเกษตรกรหรือระหว่ำงเกษตรกร 
กับนำยทุน สิ่งเหล่ำนี้ล้วนเป็นอุปสรรค ในกำรพัฒนำ เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร มีบทบำท 
ในกำรไกล่เกลี่ยให้ทุกคนมีควำมสำมัคคี เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหำของหมู่บ้ำน เจ้ำหน้ำท่ีจึงต้อง 
มีควำมเฉลียวฉลำดในกำรเป็นผู้ประสำนงำน ประกำรส�ำคัญไม่ท�ำตัวเป็นผู้สร้ำงควำมแตกแยกเสียเอง 
นอกจำกนั้น เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรจะต้องท�ำหน้ำท่ีเป็นผู้ประสำนงำนกับหน่วยงำนรำชกำร
ต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ

 ๒) ผู้ใฝห่าความรู้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จะต้องติดตำมควำมเคลื่อนไหวของ
เทคโนโลยีกำรเกษตร รวมถึงข้อมูลข่ำวสำร ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง ควำมรู้ 
ทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรเกษตรใช้ เพื่อถ่ำยทอดให้กับเกษตรกร ในกำรปรับปรุงไร่นำของตนเอง  
ส�ำหรับข้อมูลทำงด้ำนข่ำวสำรต่ำง ๆ นั้นใช้เพื่อแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรในกำรวำงแผนพัฒนำ 
กำรเกษตร ให้ทันต่อสถำนกำรณ์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ

 ๓) ผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ หลักกำรท�ำงำนเบื้องต้น ของกำรท�ำงำนส่งเสริมกำรเกษตร คือ  
เจ้ำหน้ำท่ีจะต้องท�ำให้เกษตรกรเกิดควำมศรัทธำ ดังนั้นกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมกำรเกษตร
จะต้องใช้ควำมมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในกำรติดต่อกับเกษตรกรและผู้ร่วมงำน

 ๔) ผู้เชื่อมั่นในตัวเกษตรกร เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร ได้รับกำรศึกษำมำระดับหนึ่ง 
ประสบกำรณ์ และควำมคิดย่อมแตกต่ำงกับเกษตรกร กำรมองปัญหำของเกษตรกร มักจะใช้ 
ทัศนคติและประสบกำรณ์ของตนเอง เช่นมีทัศนคติว่ำ เกษตรกรขำดควำมกระตือรือร้นหรือ 
เกษตรกรเป็นผู้ไม่ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง เป็นต้น ทรรศนะเหล่ำนี้จะเป็นอุปสรรคในกำรท�ำงำน 
ตรงกันข้ำมเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อเกษตรกรโดยมองเกษตรกรว่ำเป็น 
ผู้ผลิตอำหำรเลี้ยงประชำกรมำนำนปี และยังสำมำรถสืบทอดวัฒนธรรมได้หลำยชั่วคน แสดงว่ำ 
สังคมเกษตรกรมีศักยภำพสูงเพียงพอที่จะรับกำรพัฒนำบทบำทของเจ้ำหน้ำที่จึงต้องพยำยำมดึง 
ควำมสำมำรถเหล่ำนั้นมำก่อประโยชน์ให้ชุมชน
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 ๕) ผูมี้ความมุง่มัน่และอดทน งำนส่งเสรมิกำรเกษตรเป็นกระบวนกำรเคลือ่นไหวต่อเนือ่ง 
ไม่หยุดนิ่ง เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรที่ประสบควำมส�ำเร็จ จะต้องเข้ำไปร่วมทุกข์ร่วมสุขกับ
เกษตรกรเป็นเวลำยำวนำน หำกเจ้ำหน้ำที่ขำดควำมตั้งใจจริง หรือขำดควำมอดทนจะเกิดควำม 
เบื่อหน่ำยและในท่ีสุดละทิ้งหน้ำที่ ดังนั้นเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรจึงควรมีควำมมุ่งมั่นและ
อดทน โดยระลึกว่ำตนเป็นส่วนหนึ่งที่ส�ำคัญในกำรพัฒนำกำรเกษตรที่จะส่งผลต่อควำมอยู่ดีกินดี 
ของประชำกรส่วนใหญ่ในประเทศ

 ๖) ผู้เป็นนักวิจัยและวางแผน สถำนกำรณ์และปัญหำของแต่ละหมู่บ้ำนไม่เหมือนกัน  
มีควำมแตกต่ำง ทั้งตัวเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมจึงไม่มีสูตรส�ำเร็จใด ๆ ที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเกษตร
นอกจำกเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรต้องร่วมกับเกษตรกรศึกษำหำข้อมูลต่ำง ๆ รวมถึงปัญหำและ 
ควำมต้องกำรของชุมชน แล้วก�ำหนดเป็นแผนงำนกระบวนกำรดังกล่ำวต้องหำข้อสรุปร่วมกัน 
กบัเกษตรกรหลำย ๆ  ครัง้ เพือ่หำข้อดแีละข้อเสยีใช้เป็นข้อมลูใหม่ในกำรลดท�ำโครงกำรทีม่ปีระโยชน์
ต่อเกษตรกร เป็นวัฎจักรเช่นนี้เรื่อยไป

๒.๒ สิ่งที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรพึงระวังที่ส�าคัญ มีดังนี้
 ๑) ไม่ควรคิดและตัดสินใจแทนเกษตรกร เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรมักจะแนะน�ำ 
ให้เกษตรกรปรับปรุงไร่นำหรือเปลี่ยนแปลงกำรผลิตตำมประสบกำรณ์ที่มีอยู ่ โดยไม่ได้คิดถึง 
ควำมจริงที่ว ่ำสินค้ำกำรเกษตรมีกำรเคลื่อนไหวไม่แน่นอนขึ้นอยู ่กับอุปสงค์และอุปทำนของ 
ผลิตผลนั้น ๆ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ จึงเป็นกำรยำกท่ีจะคำดกำรณ์ถึงรำคำสินค้ำ 
กำรเกษตรชนิดหนึ่งชนิดใดอันที่จริงแล้วเกษตรกรเป็นผู ้ลงทุนและเป็นผู ้เสี่ยง อีกทั้งเกษตร 
ย่อมทรำบถึงควำมสำมำรถของตนเองทั้งทำงด้ำนเงินทุนและแรงงำนรวมถึงทรำบภำวะตลำด 
ในท้องถิ่นเป็นอย่ำงดี ฉะนั้นเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรไม่ควรเป็นผู้แนะน�ำให้เกษตรกรท�ำ 
สิ่งหนึ่งสิ่งใด แต่ควรถำมเกษตรกรว่ำจะท�ำอะไรได้บ้ำง โดยมีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่ำวสำรระหว่ำง
เจ้ำหน้ำที่กับเกษตรกรตลอดเวลำ
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 ๔) ไม่ควรแสวงหาผลประโยชน์จากเกษตรกร โดยปกติเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร 
ในฐำนะข้ำรำชกำรย่อมเป็นท่ีไว้วำงใจของเกษตรกร กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ใด ๆ มักจะได้รับ 
กำรยอมรับ และเป็นที่เชื่อถือจำกเกษตรกร เจ้ำหน้ำที่จึงได้ควรน�ำข้อได้เปรียบจำกสิ่งเหล่ำนี้ไป
แสวงหำผลประโยชน์ให้กับตนเอง ด้วยวิธีกำรหนึ่งวิธีกำรใดก็ตำม เพรำะนอกจำกเป็นกำรเบี่ยงเบน
บทบำทหน้ำที่ของตนเองแล้วยังก่อให้เกิดควำมเสื่อมศรัทธำจำกเกษตรกรและผู้ร่วมงำนอีกด้วย

 ๕) ไม่ควรเลือกปฏิบัติกับเกษตรกรคนใดคนหนึ่ง ควำมคุ ้นเคยของเจ้ำหน้ำท่ี 
ส่งเสริมกำรเกษตรกับเกษตรกรคนใดคนหนึ่งจนท�ำให้เกษตรกรคนนั้นได้รับวัสดุอุปกรณ์โครงกำร 
ต่ำง ๆ ของทำงรำชกำรเป็นประจ�ำหำกว่ำโครงกำรนั้น ๆ เป็นโครงกำรงบประมำณไม่มำกนัก  
ข้อแตกต่ำงเรื่องผลประโยชน์ระหว่ำงเกษตรกรที่ได้รับกับไม่ได้รับมีน้อยปัญหำไม่เกิดขึ้น แต่ปัจจุบัน
โครงกำรต่ำง ๆ มักจะมีงบประมำณมำกมำยหำกเจ้ำหน้ำที่ยังเลือกปฏิบัติกับเกษตรกรเพียงไม่กี่คน  
ควำมขัดแย้งระหว่ำงเกษตรกรด้วยกัน และเกษตรกรกับเจ้ำหน้ำที่ จะส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำน  
ดังนั้นเจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมกำรเกษตรควรให้องค์กรของหมู่บ้ำนได้มีส่วนร่วมในกำรคัดเลือกเกษตรกร 
ตลอดจนให้มีส่วนร่วมบริหำรและควบคุมกำรด�ำเนินงำนโครงกำรเหล่ำนั้นด้วย

 ๒) ไม่เป็นผู้แสดงเอง วิธีกำรที่ส�ำคัญอีกประกำรหนึ่งของงำนส่งเสริมกำรเกษตร คือ  
กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นของเกษตรกรในกำรแก้ไขปัญหำด้วยตัวเกษตรกรเองโดยไม่หวังพึ่งพำ 
เจ้ำหน้ำที่ตลอดเวลำ ในกระบวนกำรสร้ำงควำมม่ันใจให้เกษตรกร ดังกล่ำวนั้น เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริม
กำรเกษตร ควรท�ำหน้ำที่เพียงเป็นผู้ประสำนงำนให้ค�ำปรึกษำและกระตุ้นสร้ำงจิตส�ำนึกให้แก่ 
เกษตรกร โดยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังควำมส�ำเร็จของเกษตรกรในท�ำนองผู้ปิดทองหลังพระ มิใช่เป็น 
ผู้แสดงบทบำทแทนเกษตรกร จนกระทั้งเกษตรกรขำดควำมมั่นใจ

 ๓) ไม่ควรเสนอขายโครงการ โครงกำรต่ำง ๆ ที่หน่วยรำชกำรสนับสนุนในกำรพัฒนำ 
ชนบทจะประสบควำมส�ำเร็จมำกน้อย ขึ้นอยู่กับโครงกำรนั้น ๆ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของชุมชนเพียงใด ฉะนั้น กำรท�ำงำนกับเกษตรกรเจ้ำหน้ำที่ไม่ควรเริ่มต้นด้วยกำรถำมเกษตรกร 
ว่ำต้องกำรสิ่งใดหรือบอกกับเกษตรกรว่ำรำชกำรมีโครงกำรอะไรท่ีพร้อมจะให้อยู่แล้ว เพรำะ 
กำรท�ำงำนลักษณะดังกล่ำว ท�ำให้เกษตรกรรับโครงกำรไปปฏิบัติโดยไม่ไตร่ตรองถึงควำมสำมำรถ
ของตนเอง และควำมเป็นจริงในชุมชน โครงกำรนั้นจึงยำกที่ประสบควำมส�ำเร็จที่ถูกต้องแล้ว  
เจ้ำหน้ำทีค่วรได้ร่วมกบัเกษตรกรวเิครำะห์หำควำมต้องกำรทีแ่ท้จรงิของชมุชนก่อนทีจ่ะน�ำโครงกำร
ใด ๆ ลงสู่กำรปฏิบัติ

คู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มคู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม 3130



บทที่ ๓
กระบวนการสร้างและพัฒนากลุ่ม 

ในงานส่งเสริมการเกษตร

 กำรสร้ำงและพัฒนำกลุ่มในงำนส่งเสริมกำรเกษตรนั้น เจ้ำหน้ำที่จะต้องกระตุ้นให้เกิดกลุ่ม 
เพื่อใช้เป็นกลไกในงำนส่งเสริมกำรเกษตร กลุ่มดังกล่ำว ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร 
กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มเรียนรู้ กลุ่มกิจกรรม และกลุ่มที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติ กล่ำวไว้ว่ำ กลุ่มในงำน
ส่งเสริมกำรเกษตร หมำยถึง กำรรวมตัวของเกษตรกร ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป เพื่อร่วมด�ำเนินกิจกรรม
ทำงกำรเกษตรให้บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรไม่ควรสร้ำงกลุ่มขึ้นตำม 
ควำมนึกคิด เพรำะกลุ่มท่ีเกิดขึ้นจำกกำรจัดตั้ง หรือบังคับกะเกณฑ์ให้เกิดขึ้นนั้น ยำกที่จะประสบ
ควำมส�ำเร็จในหมู่บ้ำนหนึ่ง ๆ จะมีกลุ่มประเภทอะไรจ�ำนวนเท่ำใด ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถของ 
ผู้น�ำรวมถึงสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของเกษตรกรเป็นหลัก

กลุ่มในงานส่งเสริมการเกษตร 

หมายถึง 

การรวมตัวของเกษตรกร ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป 

เพื่อร่วมด�าเนินกิจกรรมทางการเกษตร

ให้บรรลุเปา้หมายที่วางไว้

“

”
คู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มคู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม 3332



๓.๑ กระบวนการสร้างกลุ่ม
 กลุ่มมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ ประกอบด้วยคณะกรรมกำร สมำชิก กิจกรรม แผนด�ำเนินกำร 
ว่ำจะท�ำอะไร ท�ำที่ไหน ท�ำอย่ำงไร ใครท�ำ มีข้อตกลงร่วม ผลประโยชน์ เป้ำหมำยและกำรติดตำม
ประเมินผล รวมถึงกำรประเมินควำมพึงพอใจของสมำชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และในกระบวนกำร
สร้ำงกลุ่มปัจจัยที่ส�ำคัญ ช่วยขับเคลื่อนกระบวนกำรสร้ำงกลุ่มให้ประสบควำมส�ำเร็จ คือ ควำมสำมำรถ
ในกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มโดยเฉพำะในประเด็นหลัก ได้แก่

 ๑) กำรก�ำหนดเป้ำหมำย แผนงำน

 ๒) กำรจัดโครงสร้ำงกลุ่ม โดยก�ำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรงำนกลุ่มและ
คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่ชัดเจนสอดคล้องกับแผนงำนกิจกรรมของกลุ่ม

 ๓) กำรวำงกลไกควบคมุกำรส่ือสำรและกำรประสำนงำน โดยร่วมกนัก�ำหนดกฎกติกำข้อตกลง
ของกลุ่ม กำรวำงระบบกำรประชุมอย่ำงสม�่ำเสมอและมีประสิทธิภำพ เนื่องจำกกำรประชุมจะเป็น 
ทั้งช่องทำงกำรสื่อสำรและกลไกในกำรติดตำมงำน

 ๔) กำรวำงรูปแบบกำรติดตำมและประเมินผล สอดคล้องกับกรมส่งเสริมกำรเกษตร ในหลัก
กำรสร้ำงกลุ่มและชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ต้องสร้ำงกำรมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น ได้แก่

  ๑. กำรมีเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนร่วมกัน

  ๒. กำรมีวิธีคิดและกำรแก้ปัญหำโดยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  ๓. กำรมีส่วนร่วมของทุกคนตั้งแต่เริ่มต้น

  ๔. กำรจัดโครงสร้ำง แบ่งบทบำทหน้ำที่กำรท�ำงำนที่ชัดเจน และกำรสร้ำงระบบ 
กำรบริหำรจัดกำรที่ชัดเจน และกำรสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี อันได้แก่  
กำรประสำนงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงสอดคล้องทั้งด้ำนกำรผลิต กำรตลำด  
กำรบริหำรทรัพยำกรและกำรเงิน ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ขององค์กร

 ดังน้ัน จึงกล่ำวได้ว่ำหัวใจส�ำคัญของกลุ่ม คือ ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรของผู้น�ำ 
และสมำชิก และกลุ่มที่เข้มแข็งจะเป็นปัจจัยสร้ำงเสริมเครือข่ำยที่เข้มแข็งต่อไป

ภาพที่	๑ กระบวนกำรสร้ำงกลุ่มและเครือข่ำย

ที่มำ: ส�ำนักพัฒนำเกษตรกร กรมส่งเสริมกำรเกษตร, ๒๕๕๖

เป้าหมาย

แกนน�าสมาชิก

การจัดท�าแผน

กฎระเบียบ

ทุน/ทรัพยากร

กิจกรรม

การติดตาม
ประเมินผล

๒.

๓.๑.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.
กระบวนการ

สร้าง
กลุ่ม/เครือข่าย

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

คู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มคู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม 3534



๓.๒ การพัฒนากลุ่ม แบ่งออกเป็น ๗ ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นที่ ๑ การวิเคราะห์ชุมชน – กลุ่ม

 กำรวิเครำะห์ชุมชน หมำยถึง กำรค้นหำเหตุกำรณ์ ปรำกฏกำรณ์ ปัญหำและควำมต้องกำรที่
เกิดขึ้นในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญ ดังนี้

 ๑) ทรำบข้อมูลทำงด้ำนกำยภำพ สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยำกรธรรมชำติ และวิถีชีวิตของคน 
  ในชุมชน

 ๒) ค้นหำผู้น�ำชุมชน

 ๓) ทรำบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลในชุมชน และบุคคลในชุมชนกับบุคคลนอกชุมชน 
  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลกับทรัพยำกรในชุมชน

 ๔) ทรำบปัญหำและแนวทำงแก้ไขปัญหำของชุมชน

 ๕) เป็นกำรสร้ำงจิตส�ำนึกให้ชุมชน

 ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีกำรวิเครำะห์ชุมชน ควรศึกษำข้อมูลมือสอง (Secondary data) จำก 
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ก่อน เพื่อให้กำรวิเครำะห์ชุมชนมีควำมครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น

 ความจ�าเป็นในการวิเคราะห์ชุมชน

 กำรวิเครำะห์ชุมชนจะท�ำให้ทรำบควำมสัมพันธ์ของบุคคลในชุมชน อิทธิพลภำยนอกที่ม ี
ผลกระทบต่อชุมชน กำรสูญหำยคุณค่ำวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งจะน�ำไปสู่ควำมเข้ำใจสภำพปัญหำ 
และแนวทำงแก้ไขปัญหำที่ตรงเป้ำหมำย

คู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มคู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม 3736



 วิธีการวิเคราะห์ชุมชน

 หลักกำรส�ำคัญกำรวิเครำะห์ชุมชน คือ เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรไม่ควรใช้กรอบควำมคิด
หรือบรรทัดฐำนของตนเองไปเปรียบเทียบ หรือตัดสินวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของเกษตรกรว่ำถูกหรือผิด  
ในเวลำเดียวกันกำรวิเครำะห์ชุมชนจะต้องเป็นกำรกระตุ้นจิตส�ำนึกในกำรแก้ไขปัญหำของเกษตรกร
อีกด้วย

 ด้วยเหตุผลดังกล่ำวกำรวิเครำะห์ชุมชน เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรจะต้องกระท�ำร่วมกับ
เกษตรกรในวิธีกำรส�ำคัญ ดังนี้

 ๑) เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรพูดคุยกับเกษตรกรในหมู่บ้ำน เป็นรำยบุคคล หรือกลุ่ม  
โดยวิธีกำรตั้งค�ำถำมหรือเล่ำเรื่อง โดยหลีกเลี่ยงค�ำถำมที่เป็นค�ำถำมเชิงลบ แต่ควรใช้ค�ำถำมเชิงบวก 
เช่น

  l ท�ำอย่ำงไรถึงจะลดต้นทุนกำรผลิตข้ำวได้ ?

  l ท�ำอย่ำงไรลูกค้ำถึงจะชอบสินค้ำเรำ ?

  l ท�ำอย่ำงไร........... ?

 ๒) เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรจัดประชุมเกษตรกรในหมู่บ้ำน โดยแบ่งเกษตรกรออก 
เป็นกลุ่ม ตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้เกษตรกรด�ำเนินกิจกรรม ดังนี้

  l ให้เกษตรกรวำดแผนที่ของหมู่บ้ำน แล้วระบุสภำพกำรปลูกพืช เลี้ยงสัตว์เส้นทำง
คมนำคม ชลประทำน ครัวเรือนเกษตรกรที่ยำกจน เป็นต้น

  l ให้เกษตรกรช่วยอธิบำยถึงควำมสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมกับคนในชุมชน อธิบำยถึง
สัมพันธ์ของคนในชุมชน

  l ให้เกษตรกรสรุปปัญหำควำมต้องกำรของหมู่บ้ำน ตลอดจนแนวทำงกำรแก้ไขของ
หมู่บ้ำน ฯลฯ

 ๓) เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรควรได้น�ำผลกำรวิเครำะห์ชุมชนที่ได้จำกกำรมีส่วนร่วม 
ของเกษตรกร สรุปผลชี้แจงให้เกษตรกรทรำบในที่ประชุมหมู่บ้ำนอีกครั้งหนึ่ง

คู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มคู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม 3938



 ขั้นที่ ๒ การคัดเลือกผู้น�า

 กลุ่มที่มีแนวโน้มจะพัฒนำได้นั้นจะต้องมีผู้น�ำที่เสียสละและมีคุณธรรม กลุ่มที่เกิดขึ้นจำก 
กำรจัดตั้งของเจ้ำหน้ำที่มักไม่ประสบควำมส�ำเร็จ เพรำะขำดกระบวนกำรคัดเลือกผู้น�ำที่ถูกวิธี  
ตลอดจนขำดกำรพัฒนำผู้น�ำให้มีคุณภำพ ในขั้นตอนนี้เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรจะต้องค้นหำ 
ผู้น�ำและตัดสินใจว่ำจะใช้ผู้น�ำคนใด เป็นแกนน�ำในกำรรวบรวมสมำชิก เพื่อจัดตั้งกลุ่มขึ้นมำ

 ผู้น�ำในหมู่บ้ำนมีหลำยประเภท มีทั้งผู้น�ำที่เป็นทำงกำร และไม่เป็นทำงกำร ผู้น�ำที่เป็นทำงกำร 
ได้แก่ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ส่วนผู้น�ำที่ไม่เป็นทำงกำร ได้แก่ ผู้น�ำที่ชำวบ้ำน 
ให้ควำมเคำรพนับถือ โดยไม่มีต�ำแหน่งใด ๆ ในหมู่บ้ำน ผู้น�ำที่เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรจะใช้ 
เป็นแกนน�ำในกำรระดมสมำชิกเพื่อจัดตั้งกลุ่มนั้น เป็นได้ทั้งผู้น�ำที่เป็นทำงกำร และไม่เป็นทำงกำร 
ส�ำคัญว่ำผู้น�ำเหล่ำนั้นจะต้องมีควำมเสียสละและมีคุณธรรม

วิธีการคัดเลือกผู้น�า

 ในหมูบ้่ำนทัว่ไปมผีูน้�ำอยูแ่ล้ว เพยีงแต่เจ้ำหน้ำทีส่่งเสริมกำรเกษตรควรได้ใคร่ครวญรอบคอบ 
เพื่อคัดเลือกผู้น�ำที่จะใช้เป็นแกนน�ำในกำรท�ำงำน โดยมีวิธีกำรส�ำคัญ คือ

 ๑) พิจำรณำผู้น�ำเดิม ได้แก่

  l คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน

  l คณะกรรมกำรกลุ่มเกษตรกร หัวหน้ำหน่วยเกษตรกรรม

  l ผู้น�ำกลุ่มกิจกรรม

  l ผู้น�ำอำชีพ

 ๒) ทบทวนกำรวิเครำะห์ชุมชนในประเด็นเรื่องผู้น�ำ

 ๓) สังเกตงำนประเพณี วัฒนธรรม จะพบผู้น�ำที่ได้รับกำรยอมรับในชุมชน

 ๔) สอบถำมจำกผู้อำวุโส เจ้ำอำวำส ครูใหญ่ ผู้ใหญ่บ้ำนหรือก�ำนัน เป็นต้น 

 ๕) ตัดสินใจคัดเลือกผู้น�ำ ที่จะใช้เป็นแกนน�ำในกำรจัดตั้งกลุ่ม จ�ำนวนผู้น�ำมำกน้อยขึ้นอยู่
กับลักษณะผู้น�ำในหมู่บ้ำนนั้น ๆ ประกำรส�ำคัญ เจ้ำหน้ำที่จะต้องคัดเลือกผู้น�ำที่เป็นผู้เสียสละและ 
มีคุณธรรม เข้ำมำร่วมให้มำกที่สุด

 ๖) ผูน้�ำทีเ่จ้ำหน้ำทีต่ดัสนิใจคดัเลอืกนัน้ ไม่จ�ำเป็นต้องประกำศให้หมูบ้่ำนทรำบ แต่เจ้ำหน้ำที่
จะต้องกระตุ้นให้ผู้น�ำเหล่ำนั้นแสดงบทบำทของกำรเป็นผู้น�ำอย่ำงเป็นธรรมชำติโดยไม่รู้ตัว
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 ขั้นที่ ๓ การสร้างจิตส�านึกให้ผู้น�า

 กำรสร้ำงจิตส�ำนึก เป็นกำรให้ข้อมูลแก่ผู้น�ำทรำบถึงข้อเท็จจริงควำมเป็นอยู่ของเกษตรกร 
มำกขึ้น เพ่ือให้ผู้น�ำได้เกิดพลังในกำรแสดงบทบำทแก้ไขปัญหำของชุมชน วัตถุประสงค์ส�ำคัญของ
กำรสร้ำงจิตส�ำนึกผู้น�ำ เพื่อให้ผู้น�ำได้เป็นแกนน�ำในกำรรวบรวมสมำชิกเข้ำร่วมเป็นกลุ่ม ในกำรแก้ไข
ปัญหำของหมู่บ้ำน

 วิธีการสร้างจิตส�านึก

 กำรสร้ำงจิตส�ำนึกให้ผู้น�ำ เริ่มแรกเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรจะต้องพบปะพูดคุย เพื่อสร้ำง
ควำมคุ้นเคยกับผู้น�ำ ทั้งในลักษณะกำรพูดคุยส่วนตัว และมีวิธีกำรปฏิบัติดังนี้

 ๑) เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร เข้ำพบปะผู้น�ำ เพื่อสร้ำงควำมคุ้นเคยเป็นรำยบุคคล

 ๒) เจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมกำรเกษตร ให้ข้อมูลผู้น�ำเป็นรำยบุคคล ทั้งเป็นกำรเล่ำสู่กันฟังและ 
ซักถำมให้ตอบ เช่น

  l เล่ำถงึปัญหำทำงเศรษฐกจิและสังคม ตลอดจนควำมจ�ำเป็นในกำรร่วมมอืแก้ไขปัญหำ

  l เล่ำถึงกำรแก้ไขปัญหำของกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ประสบควำมส�ำเร็จ

  l ซักถำมถึงควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำของหมู่บ้ำน

  l ซักถำมถึงแนวทำงแก้ไขปัญหำของหมู่บ้ำน ฯลฯ

 ๓) น�ำผู้น�ำทั้งหมดที่คัดเลือกไปทัศนศึกษำกำรแก้ไขปัญหำของหมู่บ้ำนอื่น ๆ โดยเน้นเรื่อง 
กลุ่มกิจกรรม หลังจำกนั้นให้ผู้น�ำได้อภิปรำยถึงควำมเป็นไปได้ ในกำรน�ำวิธีกำรของหมู่บ้ำนที ่
ไปทัศนศึกษำ เป็นแบบอย่ำงแก้ไขปัญหำในหมู่บ้ำนของตนเอง

 ๔) จดัให้มกีำรแลกเปลีย่นควำมคดิเห็น ระหว่ำงผูน้�ำทีค่ดัเลือกไว้ทัง้หมด เพ่ือร่วมกนัวเิครำะห์
ปัญหำของหมู่บ้ำน โดยกำรแบ่งกลุ่มอภิปรำย (กรณีมีผู้น�ำที่คัดเลือกไว้หลำยคน) ประเด็นที่พูดคุย 
แลกเปลี่ยนกัน ได้แก่

  l ให้ผูน้�ำได้แลกเปลีย่นสภำพปัญหำของหมูบ้่ำนแล้วสรปุ โดยแยกแยะออกเป็นประเด็น 
เช่น สังคม เศรษฐกิจ เป็นต้น

  l น�ำประเด็นปัญหำ มำเรียงล�ำดับควำมส�ำคัญก่อนหลัง โดยพิจำรณำแก้ไขปัญหำที่ง่ำย 
และจ�ำเป็นก่อนไปหำปัญหำที่ยำก

  l ให้ผู้น�ำแลกเปลี่ยนถึงแนวทำงแก้ไขปัญหำ

  l ให้ผู้น�ำสรุปตกลงว่ำจะแก้ปัญหำอะไรก่อนหลัง

  l กระบวนกำรแลกเปลี่ยนพูดคุยทั้งหมด ให้เป็นเรื่องของผู้น�ำ ส่วนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริม
กำรเกษตรเป็นเพียงผู้ประสำนงำน และสรุปประเด็นปัญหำ แนวทำงแก้ไข

 ๕) น�ำคณะกรรมกำรกลุ่ม หรือสมำชิกที่ประสบควำมส�ำเร็จจำกหมู่บ้ำนอื่น ๆ มำบรรยำย 
ให้ผู้น�ำและเกษตรกรฟัง

 ๖) เจ้ำหน้ำทีส่่งเสรมิกำรเกษตร พบปะพดูคยุให้ผูน้�ำได้เป็นแกนน�ำ ในกำรรวบรวมเกษตรกร
ที่มีปัญหำควำมต้องกำรเหมือนกันในหมู่บ้ำนเข้ำร่วมเป็นสมำชิกกลุ่ม
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 ขั้นตอนที่ ๔ การเกิดกลุ่มเรียนรู้

 กำรรวบรวมเกษตรกรเข้ำเป็นกลุ่ม ควรเป็นหน้ำที่ของผู้น�ำที่ได้คัดเลือกไว้แล้วโดยให้ผู้น�ำ 
รวบรวมรำยชื่อเกษตรกร ที่มีปัญหำและควำมต้องกำรเหมือนกันเข้ำร่วมเป็นสมำชิกกลุ่ม ปกติ 
กำรรวมตัวเกิดกลุ่มครั้งแรกนั้น สมำชิกมีแนวโน้มเพียงต้องกำรรับควำมรู้จึงเรียกว่ำกลุ่มเรียนรู้

 กลุม่เรยีนรู ้หมำยถงึ กำรรวมตวัของเกษตรกรทีม่ปัีญหำควำมต้องกำรเหมอืนกนัเข้ำเป็นกลุม่ 
เพื่อรับควำมรู้ เพิ่มทักษะ แลกเปลี่ยนทัศนะ และสร้ำงควำมสัมพันธ์ร่วมกัน

 กำรเกิดกลุ่มเรียนรู้ มีขั้นตอนดังนี้

 ๑) เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร จะต้องเข้ำพบปะผู้น�ำ เพื่อกระตุ้นให้ผู ้น�ำได้รวบรวม 
รำยชื่อเกษตรกรท่ีมีปัญหำและควำมต้องกำรคล้ำยคลึงกัน เข้ำร่วมเป็นกลุ่ม ขั้นตอนดังกล่ำวต้อง 
ใช้เวลำโดยทิ้งเวลำไประยะหนึ่งหำกผู้น�ำยังขำดควำมกระตือรือร้น ในกำรรวบรวมสมำชิกเจ้ำหน้ำที่
ส่งเสริมกำรเกษตรจะต้องเข้ำเร่งเร้ำทบทวนตำมขั้นตอนกำรสร้ำงจิตส�ำนึก

 ๒) ผู้น�ำควรพบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่มีปัญหำและควำมต้องกำรเหมือนกันเป็นรำยบุคคล
ในประเด็นดังต่อไปนี้

  l ชี้ให้เห็นปัญหำและควำมต้องกำร ตลอดจนกำรแก้ไขปัญหำที่ส่งผลต่อควำมเป็นอยู่ 
ที่ดีขึ้น

  l ชี้ให้เป็นควำมจ�ำเป็นที่ต้องรวมเป็นกลุ่มในกำรแก้ไขปัญหำ ฯลฯ

 ๓) ผู้น�ำนัดประชุมเกษตรกรที่มีควำมประสงค์เข้ำเป็นสมำชิกของกลุ่ม

 ๔) เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร เข้ำร่วมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรรวมกลุ่มแล้ว 
มอบหมำยให้กลุ่มพิจำรณำถึงเรื่อง

  l วัตถุประสงค์เป้ำหมำย และแนวทำงแก้ไขปัญหำของกลุ่ม

  l เลือกตั้งประธำน รองประธำน และคณะกรรมกำรกลุ่ม

  l ก�ำหนด วัน เวลำ สถำนที่ประชุม เป็นประจ�ำทุกเดือน ฯลฯ

 ๕) กำรน�ำสมำชิกไปทัศนศึกษำ กลุ่มที่ประสบควำมส�ำเร็จในกำรแก้ไขปัญหำที่มีลักษณะ
เดียวกันเพื่อช่วยให้สมำชิกเข้ำใจบทบำทดียิ่งขึ้นโดยหลังจำกทัศนศึกษำแล้ว สมำชิกจะต้องร่วมกัน
วำงแผนปฏิบัติงำนของกลุ่ม

 ๖) ส�ำหรับกลุ่มที่เริ่มต้นด้วยปัญหำและควำมต้องกำร ควำมรู้ทำงเทคโนโลยี เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริม
กำรเกษตรควรประสำนงำน น�ำวิทยำกรให้ควำมรู้แก่กลุ่มเรียนรู้ เมื่อกลุ่มเรียนรู้มีทักษะในวิชำกำร
แล้ว จะค่อย ๆ พัฒนำเป็นกลุ่มกิจกรรมต่อไป

 ๗) กำรเกิดกลุ่มเรียนรู้ จะช่วยให้เกษตรกรได้เรียนรู้ นิสัยใจคอซึ่งกันและกัน ก่อนที่จะท�ำ
กิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกัน

 ๘) บำงกรณีกำรรวมตัวของเกษตรกร จะเข้ำสู ่กลุ ่มกิจกรรม โดยไม่ต้องผ่ำนขั้นตอน 
กลุ่มเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับวิธีกำรแก้ไขปัญหำ และควำมต้องกำรของกลุ่ม
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 โดยสรุปกลุ่มกิจกรรม หมำยถึง กำรรวมตัวของเกษตรกรที่มีวัตถุประสงค์จัดท�ำกิจกรรม 
ต่ำง ๆ ร่วมกัน เพื่อเป็นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของสมำชิก กำรด�ำเนินงำนของกลุ่มกิจกรรม 
จะต้องมีกำรวำงแผนจัดท�ำกิจกรรมและทบทวนผลกำรด�ำเนินงำน แล้วน�ำเข้ำสู่กำรท�ำกิจกรรม 
ใหม่ ๆ เป็นวัฎจักรอย่ำงต่อเนื่อง มีข้อควรปฏิบัติดังนี้

 ๑) เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร กระตุ้นให้ผู้น�ำ และสมำชิกกลุ่มเรียนรู้ได้เห็นควำมส�ำคัญ 
ในกำรจัดท�ำกิจกรรม เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของสมำชิก

 ๒) สมำชิกกลุ่ม ก�ำหนดวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยของกลุ่ม

 ๓) สมำชิกกลุ่มเลือกตั้งคณะกรรมกำรบริหำรกลุ่ม

 ๔) สมำชิกกลุ่มร่วมกันวำงกฎเกณฑ์ระเบียบของกลุ่ม

 ๕) เจ้ำหน้ำทีส่่งเสรมิกำรเกษตร ร่วมกบัสมำชกิกลุม่ จดัท�ำแผนปฏบิตังิำนทัง้แผนปฏบิตังิำน
รวมของกลุ่ม และแผนปฏิบัติงำนของสมำชิกกลุ่มเป็นรำยบุคคล

 ๖) เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร จัดหำงบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนเงินทุนสนับสนุน
แผนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่ม และของสมำชิก

 ๗) สมำชิกกลุ่มจะต้องมีกำรทบทวนประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตลอดเวลำ

 ๘) เมื่อด�ำเนินงำนตำมแผนเสร็จสิ้นแล้ว ควรมีกำรน�ำข้อมูลจำกกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
งำนมำแก้ไข เพื่อจัดท�ำแผนปฏิบัติงำนเป็นกิจกรรมเดิมหรือกิจกรรมใหม่ ต่อไป

 ๙) กำรด�ำเนินงำนของกลุ่มกิจกรรมที่ประสบควำมส�ำเร็จ สังเกตจำกจ�ำนวนสมำชิก และ
กิจกรรมที่เพิ่มขึ้น

 ขั้นตอนที่ ๕ การเกิดกลุ่มกิจกรรม

 กลุ่มเรียนรู้ ที่ได้รับควำมรู้จำกเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรไประยะหนึ่งจะเกิดควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงสมำชิก แล้วพัฒนำสู่กำรจัดท�ำกิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหำร่วมกันระยะเวลำพัฒนำกำร 
จำกกลุ่มเรียนรู้สู่กลุ่มกิจกรรม ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถของผู้น�ำ และควำมผูกพันระหว่ำงสมำชิก  
จึงมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่เจ้ำหน้ำที่จะต้องประสำนให้กลุ่มเรียนรู้ ได้มีโอกำสพบปะพูดคุยกัน 
เป็นประจ�ำ เพื่อพัฒนำไปสู่กลุ่มกิจกรรม ในบำงกรณี กำรรวมตัวของเกษตรกร จะผ่ำนขั้นตอน 
ของกลุ่มเรียนรู้ เข้ำสู่กลุ่มกิจกรรมเนื่องจำก สภำพปัญหำและควำมต้องกำรเร่งด่วนจะต้องจัดท�ำ
กิจกรรมร่วมกัน

คู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มคู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม 4746



 ขั้นตอนที่ ๖ การขยายผลของกลุ่ม (กลุ่มขยาย)

 กลุม่กจิกรรมทีด่�ำเนนิงำนไประยะหนึง่ จะมสีมำชกิเพิม่ขึน้ ควำมต้องกำรของสมำชกิหลำกหลำย 
มำกขึ้น สมำชิกจำกกลุ่มกิจกรรมเดิม อำจขยำยผลเป็นกลุ่มกิจกรรมใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เหมือน หรือ 
แตกต่ำงจำกกลุ่มเดิมก็ได้ กำรขยำยผลจำกกลุ่มเดิม แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภำพของกำรท�ำงำน 
ร่วมกัน และส่งผลเกิดประโยชน์ต่อสมำชิก เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร จะต้องชี้แจงให้สมำชิกกลุ่ม 
เข้ำใจว่ำ กำรแก้ไขปัญหำของหมู่บ้ำนนั้น จะแบ่งแยกคนจนคนรวยไม่ได้ กลุ่มจะเกิดประโยชน์ 
ต่อหมู่บ้ำนมำกขึ้น โดยชักชวนให้เกษตรกรยำกจนเข้ำมำเป็นสมำชิกของกลุ่ม เพื่อจะได้รับผลประโยชน์
จำกกลุ่มร่วมกัน กำรขยำยของกลุ่มวิธีกำรดังนี้

 ๑) กลุ่มกิจกรรมเดิม ประสบผลส�ำเร็จมีสมำชิกมำกขึ้น ควำมต้องกำรสมำชิกหลำกหลำย 
มำกขึ้น

 ๒) เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร แนะน�ำให้สมำชิกที่มีควำมต้องกำรคล้ำยคลึงกัน ได้รวมตัว 
จัดตั้งกลุ่มใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เป้ำหมำยเหมือนหรือแตกต่ำงจำกกลุ่มเดิม เป็นกำรขยำยผล 
จำกกลุ่มเดิม

 ๓) กลุ่มกิจกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นน้ัน อำจจะมีมำกกว่ำ ๑ กลุ่ม ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของกลุ่มที ่
เกิดขึ้นใหม่

 ๔) กลุ่มกิจกรรมใหม่ด�ำเนินงำนตำมขั้นตอนของกลุ่มกิจกรรมเดิม ได้แก่ กำรจัดตั้งวัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย ออกระเบียบกฎเกณฑ์ เลือกคณะกรรมกำรบริหำรกลุ่ม จัดท�ำแผนกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น

 ๕) กลุ่มกิจกรรมที่มีควำมม่ันคงแล้ว ควรชักชวนเกษตรกรท่ียำกจนในหมู่บ้ำนเข้ำเป็นสมำชิก 
เพื่อเปิดโอกำสให้ได้รับผลประโยชน์จำกกลุ่มเช่นกัน

คู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มคู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม 4948



 การสร้างกลุ่มเครือข่ายในหมู่บ้าน

 หมู่บ้ำนบำงแห่ง มีกลุ่มกิจกรรมหลำยกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มต่ำงบริหำรงำนขำดกำรเชื่อมโยง 
ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นอุปสรรค ในกำรประสำนงำนของเจ้ำหน้ำที่และเป็นกำรยำก 
ในกำรจัดสรรทรัพยำกรในหมู่บ้ำน เพื่อสนับสนุนกลุ่ม อย่ำงยุติธรรม ดังนั้นจึงมีควำมจ�ำเป็นในกำร
สร้ำงเครือข่ำยของกลุ่มกิจกรรมต่ำง ๆ ในหมู่บ้ำน เพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมีวิธีกำรดังนี้

 ๑) เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร น�ำกำรสร้ำงกลุ ่มเครือข่ำยในหมู ่บ้ำนเข้ำพูดคุยกับ 
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน เพื่อหำทำงเชื่อมโยงกลุ่มกิจกรรมเข้ำด้วยกัน

 ๒) จัดตั้งคณะกรรมกำรประสำนงำนกลุ่ม โดยให้กลุ่มกิจกรรมทุกกลุ่มในหมู่บ้ำนส่งตัวแทน
เข้ำร่วม เป็นคณะกรรมกำรชุดดังกล่ำว

 ๓) ให้คณะกรรมกำรประสำนงำนกลุ่ม ได้เลือกตั้งประธำน รองประธำน และคณะกรรมกำร
บริหำรงำน

 ๔) ให้คณะกรรมกำรประสำนงำนกลุ่ม มีกำรประชุมเป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อร่วมกันแก้ไข
ปัญหำของกลุ่มต่ำง ๆ ในหมู่บ้ำน โดยมีเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมประชุมเป็นประจ�ำ

 ๕) ให้คณะกรรมกำรประสำนงำนกลุม่ ก�ำหนดวตัถปุระสงค์ เป้ำหมำยกำรท�ำงำน และวำงแผน
ปฏิบัติงำนร่วมกัน

 ๖) ให้คณะกรรมกำรประสำนงำนกลุ่ม จัดท�ำกิจกรรมที่เปิดโอกำสให้สมำชิกทุกกลุ่มได้ 
เข้ำร่วมในกิจกรรมนั้น  ๆ 

 ๗) ผลักดันให้คณะกรรมกำรประสำนงำนกลุ่ม ได้มีโอกำสเข้ำร่วมประชุมกับคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน

 กำรด�ำเนินงำนกลุ่ม มีพื้นฐำนที่ส�ำคัญ คือ “การสามารถพึ่งพาตนเองได้” ของเกษตรกร  
ดังภำพที่ ๑

 ขั้นที่ ๗ การสร้างเครือข่ายของกลุ่ม

 กลุ่มกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น จะมีพลังในกำรแก้ไขปัญหำ และตอบสนองควำมต้องกำร 
ของสมำชิก ได้กว้ำงขึ้น โดยกำรสร้ำงเครือข่ำยเชื่อมกัน ทั้งระดับหมู่บ้ำน ต�ำบล และอ�ำเภอ

 กลุ่มเครือข่ำย หมำยถึง กำรประสำนงำนกันระหว่ำงกลุ่มกิจกรรมต่ำง ๆ ในพ้ืนที่ เพ่ือ 
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำน และเพิ่มพลังกำรแก้ปัญหำในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง ตัวอย่ำง 
ของกลุ่มเครือข่ำยท่ีเป็นนิติบุคคล เช่นกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ สมำคม เป็นต้น กลุ่มเครือข่ำย 
ที่ไม่เป็นนิติบุคคล เช่นกลุ่มกิจกรรม ชมรม เป็นต้น

คู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มคู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม 5150



ภาพที่	๒ ขั้นตอนกำรพัฒนำกลุ่ม

ที่มำ: ส�ำนักพัฒนำเกษตรกร กรมส่งเสริมกำรเกษตร, ๒๕๕๖

การสร้างกลุ่มเครือข่ายระหว่างหมู่บ้าน (ต�าบล อ�าเภอ)
 กำรสร้ำงกลุ่มเครือข่ำยระหว่ำงหมู่บ้ำน (ต�ำบล อ�ำเภอ) เป็นกำรสร้ำงเชื่อมโยงกลุ่มกิจกรรม 
ที่มีวัตถุประสงค์เหมือนกันเข้ำด้วยกัน ระหว่ำงหมู่บ้ำน ต�ำบล และอ�ำเภอ เพ่ือให้กลุ่มกิจกรรม 
เกิดกำรแลกเปลี่ยน ทั้งด้ำนควำมรู้ ด้ำนบริหำรกลุ่ม ตลอดจนมีอ�ำนำจต่อรองทำงกำรตลำดมำกขึ้น 
กลุ่มเครือข่ำยดังกล่ำว ได้แก่ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรสมำคม และชมรมต่ำง ๆ เป็นต้น กำรด�ำเนินงำน
มีวิธีกำรดังนี้

 ๑) เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร ส�ำรวจกลุ ่มกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ เช่น เดียวกัน  
ตำมหมู่บ้ำน ต�ำบล และอ�ำเภอต่ำง  ๆ 

 ๒) จัดตั้งคณะกรรมกำรประสำนงำนกลุ่มเครือข่ำย โดยให้กลุ่มกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค ์
เหมือนกันได้คัดเลือก แกนน�ำกลุ่มเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรดังกล่ำว

 ๓) ให้คณะกรรมกำรประสำนงำนกลุ่มเครือข่ำย ได้เลือกตั้งประธำน รองประธำน และ 
คณะกรรมกำรบริหำรงำน โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ

  l ระดับต�ำบล เป็นกำรสร้ำงกลุ่มเครือข่ำยระหว่ำงหมู่บ้ำน

  l ระดับอ�ำเภอ เป็นกำรสร้ำงกลุ่มเครือข่ำยระหว่ำงต�ำบล

  l ระดับจังหวัด เป็นกำรสร้ำงกลุ่มเครือข่ำยระหว่ำงอ�ำเภอ

๗. การสร้างเครือข่าย

๖. การขยายผลกลุ่ม

๕. การเกิดกลุ่มกิจกรรม

๔. การเกิดกลุ่มเรียนรู้

๓. การสร้างจิตส�านึกให้ผู้น�า

๒. การคัดเลือกผู้น�า

๑. การศึกษาวิเคราะห์ชุมชน-กลุ่ม

การพ่ึงพาตนเองได้

คู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มคู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม 5352



 ๗) กำรพัฒนำกลุ่มเกษตรกรเดิม (ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล) มีวิธีกำรดังนี้

  l เจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมกำรเกษตร ร่วมกับคณะกรรมกำรกลุ่ม หัวหน้ำหน่วยเกษตรกรรม 
วิเครำะห์กลุ่มตำมหลักกำรปฏิบัติ เช่นเดียวกับขั้นตอนกำรวิเครำะห์ชุมชน (ขั้นที่ ๑)

  l เจ้ำหน้ำทีส่่งเสรมิกำรเกษตรสร้ำงจติส�ำนกึ ให้คณะกรรมกำรกลุม่ เช่นเดยีวกบัขัน้ตอน
กำรสร้ำงจิตส�ำนึกผู้น�ำ (ขั้นที่ ๓)

  l ด�ำเนินกำรเช่นเดียวกับกำรเกิดกลุ่มเรียนรู้ และกลุ่มกิจกรรม

 ๘) กำรพัฒนำกลุ่มเกษตรกรเดิม (ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล) แต่หยุดกำรด�ำเนินงำนแล้ว  
มีวิธีกำรดังนี้

  l เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร ใช้วิธีกำรด�ำเนินงำนตำมข้ันตอนของกำรกระตุ้นให้เกิด
กลุ่มทุกขั้นตอน

  l เกิดกลุ่มกิจกรรมต่ำง ๆ ในระดับหมู่บ้ำน และต�ำบล

  l ใช้กลุ่มกิจกรรมที่เกิดใหม่ และเข้มแข็งในหมู่บ้ำนด�ำเนินกำรแทนกลุ่มเกษตรกรเดิม

  l กรณีสมำชิกเกษตรกรเดิม เป็นหนี้สิน กลุ ่มให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรทวงหนี้สิน 
ตำมควำมจ�ำเป็น

	 ๔)	 ให้คณะกรรมการประสานงานกลุ่มเครือข่าย	 ได้ก�าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย	 ก�าหนด
ระเบียบกฎเกณฑ์	จัดท�าแผนปฏิบัติงานร่วมกัน

	 ๕)	 คณะกรรมการประสานงานกลุ่มเครือข่าย	 จัดท�ากิจกรรมที่เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกกลุ่ม
ในหมู่บ้านต่าง	ๆ	ได้ร่วมกิจกรรม

	 ๖)	 หากกลุ่มเครือข่ายดังกล่าว	มีกิจกรรมร่วมกันที่มั่นคง	ควรพัฒนาดังนี้

  l	 ระดับต�าบล	 จดทะเบียนเป็นกลุ่มเกษตรกรตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจกรรมน้ัน	ๆ	
เช่น	 กลุ่มเกษตรกรท�านา	 กลุ่มเกษตรกรท�าสวน	 เป็นต้น	 โดยมีกลุ่มกิจกรรมในหมู่บ้าน
เป็นหน่วยเกษตรกรรม

  l	 ระดับอ�าเภอหรือจังหวัด	จัดตั้งเป็นชมรม	หรือสมาคม

คู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มคู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม 5554



สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ตามระบบส่งเสริมการเกษตรกับกระบวนการสร้างและพัฒนากลุ่ม	ดังนี้

ระบบส่งเสริม
การเกษตร การสร้างและพัฒนากลุ่ม บทบาทของเกษตรต�าบล บทบาท อ�าเภอ/จังหวัด

๑.	การจัดท�า
ทะเบียนครัว
เรือนเกษตรกร
l สัมภำษณ์
เกษตรกร

l ท�ำแผนที่
l แยกฐำนะ 
ครัวเรือน 
เกษตรกร

๑. กำรวิเครำะห์ชุมชน
l สัมภำษณ์
l จัดท�ำแผนที่
l แยกฐำนะครัวเรือน
l ทรำบข้อมูลด้ำนกำยภำพ สังคม 
เศรษฐกิจ

l ทรำบควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 
คนในชุมชนและควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงคนในชุมชนกับ
ทรัพยำกรธรรมชำติ

l ทรำบปัญหำและควำมต้องกำร
ชุมชน

๑. สร้ำงควำมคุ้นเคย 
กับเกษตรกร

๒. พูดคุยแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นกับ
เกษตรกรทั้งเป็น 
รำยบุคคลและกลุ่ม

๓. รับฟังปัญหำและ 
ควำมต้องกำรของ
เกษตรกร

๔. ให้เกษตรกรมีส่วนร่วม
ในกำรวิเครำะห์ชุมชน

๑. เกษตรอ�ำเภอจัดทีม
เข้ำร่วมสนับสนุน

๒. จัดเตรียม 
แบบฟอร์มต่ำง ๆ 

๓. เกษตรอ�ำเภอ 
ควรชี้แจงให้ก�ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำน  
ประจ�ำเดือน

๔. เกษตรอ�ำเภอ 
ไม่ควรชี้แจงใน
ลักษณะกำรแจกจ่ำย 
วัสดุอุปกรณ์

๒.	การปรับปรุง
แนวทางพัฒนา 
การเกษตร 
ระดับหมู่บ้าน

๒. กำรคัดเลือกผู้น�ำ
l น�ำผลกำรวิเครำะห์ชุมชนจัดท�ำ
แนวทำงพัฒนำกำรเกษตร  
ระดับหมู่บ้ำน และแนวทำง 
พัฒนำกลุ่มใหม่, กลุ่มเก่ำ

l ตัดสินใจคัดเลือกผู้น�ำเพื่อใช ้
เป็นแกนน�ำในกำรกระตุ้น 
ให้เกิดกลุ่ม

๑. น�ำแนวทำงพัฒนำ 
กำรเกษตร ระดับ
หมู่บ้ำนปรับปรุง 
ร่วมกับเกษตรกร

๒. คัดเลือกผู้น�ำที่ม ี
ควำมเสียสละ  
และมีคุณธรรม  
โดยพิจำรณำจำก
l จำกผู้น�ำเดิม เช่น 
คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำนผู้น�ำกลุ่ม
เกษตรกรผู้น�ำอำชีพ

l สังเกตผู้น�ำในงำน
ประเพณี วัฒนธรรม

l สอบถำมจำกผู้
อำวุโสเจ้ำอำวำส  
ครูใหญ่ ผู้ใหญ่ 
ก�ำนัน เป็นต้น

๑. เกษตรอ�ำเภอและ 
ผู้ช่วยเกษตรอ�ำเภอ
นิเทศงำน

๒. สรุปผลกำรปฏิบัติงำน
ที่ประชุมส�ำนักงำน
เกษตรอ�ำเภอ  
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหำ
ให้เกษตรต�ำบล

ระบบส่งเสริม
การเกษตร การสร้างและพัฒนากลุ่ม บทบาทของเกษตรต�าบล บทบาท อ�าเภอ/จังหวัด

๓.	เสนอทางเลือก ๓. กำรสร้ำงจิตส�ำนึกผู้น�ำ
l เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร  
เข้ำพบผู้น�ำที่คัดเลือกเอำไว้เป็น
รำยบุคคล เพื่อเป็นกำรให้ข้อมูล 
สภำพเป็นจริงของสังคมในหมู่บ้ำน 
ตลอดจนแนวทำงเลือก

l น�ำผู้น�ำทัศนศึกษำ
l น�ำสมำชิกกลุ่มที่ประสบควำมส�ำเร็จ
จำกหมู่บ้ำนอื่นบรรยำยให้ฟัง

l ผู้น�ำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
l ผู้น�ำรวบรวมรำยชื่อเกษตรกร 
ที่จะเข้ำเป็นสมำชิกกลุ่ม

๑. เกษตรกรต�ำบลพูดคุย
แลกเปลี่ยนควำมคิด
เห็นกับผู้น�ำเรื่องทำง
เลือกและข้อมูลอื่น ๆ 

๒. เกษตรต�ำบลน�ำผู้น�ำไป
ทัศนศึกษำ

๓. เกษตรกรกระตุ้นให้
ผู้น�ำแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นด้ำนทำงเลือก
กับเกษตรกรอื่น ๆ 

๑. สนับสนุนสื่อให ้
เกษตรต�ำบล

๒. สนับสนุนกำร 
ฝึกอบรมผู้น�ำ  
เพื่อสร้ำงจิตส�ำนึก

๓. สนับสนุนยำนพำหนะ
๔. ให้ควำมรู้แก่เกษตร

ต�ำบล ด้ำนกำรคัดเลือก
และพัฒนำผู้น�ำ

๔. กำรเกิดกลุ่มเรียนรู้
l ผู้น�ำพบปะเกษตรกรที่มีทำงเลือก
เหมือนกัน

l ผู้น�ำนัดประชุมสมำชิกที่ม ี
แนวทำงเลือก เหมือนกัน 
เป็นกลุ่มเรียนรู้

l กลุ่มจัดท�ำวัตถุประสงค์เป้ำหมำย
ในกำรรับควำมรู้

l กลุ่มเลือกตั้งคณะกรรมกำรบริหำร
l กลุ่มจัดท�ำตำรำงก�ำหนดวัน เวลำ 
สถำนที่ และวิชำ เพื่อรับควำมรู้

๑. เกษตรต�ำบลกระตุ้น
ให้ผู้น�ำรวบรวมรำย
ชื่อสมำชิก และนัด
ประชุม

๒. เกษตรต�ำบลเข้ำร่วม
ชี้แจงวัตถุประสงค ์
กำรรวมกลุ่ม

๓. น�ำเกษตรกร
ทัศนศึกษำ

๔. เกษตรต�ำบลให้ควำมรู้
หรือประสำนงำน 
กับวิทยำกรต่ำง ๆ  
ให้ควำมรู้กับ 
กลุ่มเรียนรู้ตำม
ก�ำหนดกำรที่วำงไว้

๑. เพิ่มพูนควำมรู ้
ให้กับเกษตรต�ำบล 
ด้ำนเทคโนโลยี  
ที่สอดคล้องกับ 
ควำมต้องกำร 
ของเกษตรกร

๒. ช่วยประสำนวิทยำกำร

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ตามระบบส่งเสริมการเกษตรกับกระบวนการสร้างและพัฒนากลุ่ม	(ต่อ)

คู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มคู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม 5756



ระบบส่งเสริม
การเกษตร การสร้างและพัฒนากลุ่ม บทบาทของเกษตรต�าบล บทบาท อ�าเภอ/จังหวัด

๔.	เกษตรกรจัดท�า
แผนการผลิต

๕.	เกษตรต�าบล
สนับสนุนแผน 
การผลิต

๕. กำรเกิดกลุ่มกิจกรรม
l กลุ่มกิจกรรมอำจเกิดขึ้นโดย 
ไม่ผ่ำนขั้นตอนกลุ่มเรียนรู้ขึ้นอยู่กับ
สภำพควำมเร่งด่วนของปัญหำ 
และควำมต้องกำร

l กลุ่มเรียนรู้พัฒนำกำรสู่กำรท�ำ
กิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม  
กลุ่มกิจกรรม

l กลุ่มกิจกรรมก�ำหนดวัตถุประสงค์
เป้ำหมำยของกลุ่ม

l กลุ่มเลือกตั้งคณะกรรมกำร 
บริหำรกลุ่ม

l กลุ่มจัดท�ำระเบียบกฎเกณฑ ์
ของกลุ่ม

l กลุ่มจัดท�ำแผนกำรผลิตทั้งใน 
รูปกลุ่มและรำยสมำชิก

l กลุ่มประเมินผลแผนกำรผลิต 
อย่ำงต่อเนื่องและขยำยกิจกรรม 
ให้กว้ำงขวำง ชักชวนเกษตรกร 
เป็นสมำชิกเพิ่มขึ้น

๑. เกษตรต�ำบล 
ต้องมีควำมอดทน  
ไม่ควรเร่งรัดให้กลุ่ม
มีกิจกรรมเร็วขึ้นหำก
สมำชิกยังไม่พร้อม

๒. เกษตรต�ำบลจัดท�ำ
โครงกำรเสนอ 
งบประมำณให้
สอดคล้องกับแผน 
กำรผลิตของเกษตรกร

๓. เกษตรต�ำบลให้ข้อมูล
ข่ำวสำรทั้งแหล่งเงินกู้  
ตลำดและอื่น ๆ แก่
กลุ่ม

๔.เกษตรต�ำบลต้อง
ประสำนหน่วยงำน 
อื่น ๆ รวมทั้งกลุ่ม 
อย่ำงใกล้ชิดและ 
ต่อเนื่อง

๕. เกษตรต�ำบลสรุป
ผลกำรปฏิบัติงำน 
รำยงำนเกษตรอ�ำเภอ

๑. ออกเยี่ยมกลุ่ม 
และเกษตรต�ำบล  
เพื่อให้ก�ำลังใจ

๒. ใช้วันประชุมส�ำนักงำน
เกษตรอ�ำเภอสอบถำม
ควำมก้ำวหน้ำและ
แก้ไขปัญหำให้เกษตร
ต�ำบล

๓. ฝึกอบรมเกษตรต�ำบล
ให้ทรำบถึงวิธีกำร
ท�ำงำนกับกลุ่ม

๔. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ให้ตรงตำมควำม
ต้องกำรของกลุ่ม

๕. ตรวจสอบแผนกำร
ผลิตของเกษตรกรและ
เร่งรัดให้เกษตรต�ำบล
สนบัสนนุแผนกำรผลิต
ของเกษตรกรอย่ำง
ต่อเนื่อง

๖. กำรขยำยผลของกลุ่ม (กลุ่มขยำย)
l กลุ่มกิจกรรมที่ประสบผลส�ำเร็จ 
มีสมำชิกเพิ่มขึ้น

l ส่งเสริมให้สมำชิกที่มีทำงเลือกใหม่ ๆ 
ได้รวมตัวตั้งเป็นกลุ่มใหม่

l ให้กลุ่มใหม่ด�ำเนินกำร เช่นเดียว
กับกำรเกิดกลุ่มกิจกรรม

๑. เกษตรต�ำบลให้ข้อมูล
และทำงเลือกเพิ่มเติม
แก่กลุ่ม

๒. เกษตรต�ำบลสนับสนุน
ให้มีกำรขยำยกลุ่มใหม่

๓. ปฏิบัติเช่นเดียวกับ 
กำรเกิดกลุ่มกิจกรรม

๑. ให้ควำมรู้แก ่
เกษตรต�ำบลด้ำนกำร
จัดกำร/บริหำรกลุ่ม/
กำรตลำด/ธุรกิจ/
เทคโนโลยี

๒. ออกเยี่ยมเกษตรต�ำบล 
และกลุ่มเพื่อให ้
ก�ำลังใจอย่ำงต่อเนื่อง

ระบบส่งเสริม
การเกษตร การสร้างและพัฒนากลุ่ม บทบาทของเกษตรต�าบล บทบาท อ�าเภอ/จังหวัด

๗. กำรสร้ำงเครือข่ำยของกลุ่ม
๗.๑ กลุ่มเครือข่ำยในหมู่บ้ำน

l ให้กลุ่มกิจกรรมคัดเลือก 
แกนน�ำของกลุ่มต่ำง ๆ  
ในหมู่บ้ำน เพื่อจัดตั้ง 
เป็นคณะกรรมกำร 
ประสำนงำนกลุ่ม

l ให้แกนน�ำทั้งหมดพบปะ 
พูดคุย เพื่อเชื่อมโยงกลุ่ม
ต่ำง ๆ 

l เลือกตั้งประธำน รองประธำน 
และคณะกรรมกำร 
ประสำนงำนกลุ่ม

l คณะกรรมกำรประสำนงำน
กลุ่ม จัดท�ำวัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย วำงกฎเกณฑ์  
และจัดท�ำแผนปฏิบัติงำน
ร่วมกัน

l คณะกรรมกำรประสำนงำน
กลุ่ม จัดท�ำกิจกรรม  
เพื่อให้สมำชิกกลุ่มต่ำง ๆ  
มีโอกำสเข้ำร่วม

๑. เกษตรต�ำบล 
ประสำนงำน  
ระหว่ำงแกนน�ำ 
กลุ่มต่ำง ๆ ให้มี
กำรแลกเปลี่ยน 
ประสบกำรณ์

๒. น�ำสมำชิกทัศนศึกษำ
๓. ใช้ประโยชน ์

จำกสมำชิก ที่มีควำม
เข้ำใจในเรื่องกลุ่ม  
เป็นผู้บรรยำยให้
เกษตรกรด้วยกันฟัง

๔. ฝึกอบรมแก ่
คณะกรรมกำร 
ประสำนงำนกลุ่ม 
ตำมควำมจ�ำเป็น

๕. เป็นผู้ประสำนงำน 
กับหน่วยงำนต่ำง ๆ 

๑. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
๒. ให้ควำมรู้เกษตรต�ำบล 

เรื่องกำรตลำด ธุรกิจ 
และกำรบริหำร 
งำนกลุ่ม

๓. ออกเยี่ยมเกษตรต�ำบล  
และกลุ่มเพื่อให ้
ก�ำลังใจ

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ตามระบบส่งเสริมการเกษตรกับกระบวนการสร้างและพัฒนากลุ่ม	(ต่อ)สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ตามระบบส่งเสริมการเกษตรกับกระบวนการสร้างและพัฒนากลุ่ม	(ต่อ)
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๗.๒ กลุ่มเครือข่ำยระหว่ำงหมู่บ้ำน 
(ต�ำบล, อ�ำเภอ)
l ส�ำรวจกลุ่มกิจกรรม 
ที่มีวัตถุประสงค์เหมือนกัน
ระหว่ำงหมู่บ้ำนต่ำง ๆ 

l วิธีกำรเช่นเดียวกันกับกำร 
จัดตั้งคณะกรรมกำร 
ประสำนงำนกลุ่มกิจกรรม 
(ตำมข้อ ๗.๑) ต่ำงเพียงว่ำ
กลุ่มกิจกรรมมีวัตถุประสงค์
เหมือนกันแต่อยู่ต่ำงหมู่บ้ำน

l พัฒนำกลุ่มกิจกรรมที ่
เชื่อมโยงระหว่ำงหมู่บ้ำน 
ในระดับต�ำบลจดทะเบียน 
เป็นกลุ่มเกษตรกร โดยม ี
กลุ่มกิจกรรมในหมู่บ้ำน 
เป็นหน่วยเกษตรกรรม

l พัฒนำกลุ่มกิจกรรม 
ที่เชื่อมโยงกัน ระหว่ำงต�ำบล
เป็นชมรมหรือสมำคม

๗.๓ พัฒนำกลุ่มเกษตรกรเดิม  
(ที่จดทะเบียนนิติบุคคล)
l วิเครำะห์กลุ่มโดยให้คณะ
กรรมกำรกลุ่ม และและ 
หน่วยเกษตรกรรมมีส่วนร่วม

l สร้ำงจิตส�ำนึกให้คณะ
กรรมกำร (เช่นเดียวกับ 
ขั้นตอนกำรสร้ำงจิตส�ำนึก)

l ด�ำเนินกำรพัฒนำเช่นเดียวกัน
กับกำรเกิดกลุ่มเรียนรู้และ
กลุ่มกิจกรรม

ระบบส่งเสริม
การเกษตร การสร้างและพัฒนากลุ่ม บทบาทของเกษตรต�าบล บทบาท อ�าเภอ/จังหวัด

๗.๔ พัฒนำกลุ่มเกษตรกรเด่น  
(ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล) 
แต่หยุดกำรด�ำเนินงำน
l ด�ำเนินงำนตำมกระบวนกำร
กระตุ้นให้เกิดกลุ่มทุกขั้นตอน

l ใช้กลุ่มกิจกรรมที่เกิดใหม ่
และเข้มแข็งในหมู่บ้ำน 
ด�ำเนินกำรแทนกลุ่มเดิม

l แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
เฉพำะกิจทวงหนี้สินสมำชิก
ตำมควำมจ�ำเป็น

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ตามระบบส่งเสริมการเกษตรกับกระบวนการสร้างและพัฒนากลุ่ม	(ต่อ)สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ตามระบบส่งเสริมการเกษตรกับกระบวนการสร้างและพัฒนากลุ่ม	(ต่อ)

คู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มคู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม 6160



โครงสร้างของกลุ่ม 

สนับสนุนให้กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

มีการจัดโครงสร้างองค์กรของกลุ่ม โดยพิจารณาจาก

ความเหมาะสมของขนาดและกิจกรรมของกลุ่ม 

โดยพิจารณาให้เป็นโครงสร้างง่าย ๆ ที่กลุ่มสามารถปฏิบัติได้จริง

“

”

บทที่ ๔
แนวทางการจัดตั้ง 

กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร ได้ก�ำหนดแนวทำงกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตร ดังนี้

๔.๑ วัตถุประสงค์ของการสนับสนุนให้มีกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
 สนับสนุนให้มีเกษตรกรมีกำรรวมกลุ่มของเกษตรกรขึ้นในระดับหมู่บ้ำนหรือต�ำบลโดยควำม
สมัครใจ

 ๑) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีกำรรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกำรประกอบกิจกรรม

ด้ำนกำรเกษตร

 ๒) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมกันแก้ไขปัญหำกำรผลิต กำรแปรรูป และกำรตลำด

 ๓) เพื่อเป็นศูนย์กลำงรับควำมรู้ในกำรถ่ำยทอดวิชำกำรไปสู่เกษตรกร

 ๔) เพื่อใช้กระบวนกำรกลุ่มในกำรพัฒนำเกษตรกรให้มีควำมมั่นคงในกำรประกอบอำชีพ 
สำมำรถพึ่งพำตนเองได้

คู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มคู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม 6362



๔.๒ ชื่อของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
 ชื่อกลุ่มให้ใช้ชื่อขึ้นต้นด้วยค�ำว่ำ "กลุ่ม" แล้วตำมด้วยชื่อกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ของกลุ่ม 
เช่น กลุ่มฟื้นฟูอำชีพเกษตร กลุ่มปลูกพืชหมุนเวียน กลุ่มปรับปรุงคุณภำพยำงแผ่น เป็นต้น

๔.๓ การสนับสนุนการด�าเนินงานของกลุ่ม

 ๑) การจัดโครงสร้างกลุ่ม

  โครงสร้ำงของกลุ่ม สนับสนุนให้กลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตรมีกำรจัดโครงสร้ำงองค์กร
ของกลุ่ม โดยพิจำรณำจำกควำมเหมำะสมของขนำดและกิจกรรมของกลุ่ม โดยพิจำรณำให้เป็น
โครงสร้ำงง่ำย ๆ  ที่กลุ่มสำมำรถปฏิบัติได้จริง ประกอบด้วย ๒ ส่วนเป็นอย่ำงน้อย คือ คณะกรรมกำร 
และ สมำชิก

 ๒) สมาชิกของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

  ๒.๑) คุณสมบัติสมำชิกกลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตร มีดังนี้

   ๑. ประกอบอำชพีหรอืกจิกรรมด้ำนกำรเกษตรในต�ำบลเดยีวกนัหรอืใกล้เคยีงกนั

   ๒. มีปัญหำหรือควำมต้องกำรคล้ำยคลึงกัน

   ๓. มีควำมสนใจ และเข้ำร่วมในกิจกรรมของกลุ่มด้วยควำมสมัครใจ

  ๒.๒) กำรเข้ำเป็นสมำชิกและออกจำกกำรเป็นสมำชิกกลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตร

ด�ำเนินกำรดังนี้

   ๑. เกษตรกรผู้สนใจยื่นควำมประสงค์ในกำรสมัครหรือลำออกต่อประธำน หรือ 
    เลขำนุกำรกลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตร

   ๒. ประธำนหรือเลขำนุกำรกลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตร พิจำรณำกำรสมัคร 
    หรือลำออกเสนอต่อคณะกรรมกำร

   ๓. คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ และแจ้งให้ที่ประชุมรับทรำบ

  ๒.๓) บทบำทหน้ำที่ของสมำชิก

   ๑. เข้ำร่วมกำรประชุมและแสดงข้อคิดเห็น

   ๒. ให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนในกำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ของกลุ่ม

   ๓. น�ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงอำชีพเป็นตัวอย่ำงแก่บุคคลอื่น

   ๔. ร่วมก�ำหนดและปฏิบัติตำมระเบียบของกลุ่ม

คู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มคู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม 6564



  ๓.๔) บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรแต่ละต�ำแหน่ง

   ๑. บทบำทหน้ำที่ของประธำน

    l เป็นประธำนในที่ประชุม

    l จัดท�ำแผนกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มร่วมกับคณะกรรมกำร  
     โดยควำมเห็นชอบของสมำชิก

   ๒. สมำชิก

    l กระจำยข่ำวสำรไปสู่สมำชิก

    l ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

    l ปฏิบัติตำมมติที่ประชุม

   ๓. บทบำทหน้ำของเลขำนุกำร

    l จัดท�ำรำยงำนกำรประชุมและจดบันทึกต่ำง ๆ 

    l ติดต่อประสำนงำนกับคณะกรรมกำรและสมำชิก

    l ปฏิบัติตำมที่ประธำนและที่ประชุมกลุ่มมอบหมำย

   ๔. บทบำทหน้ำที่ของเหรัญญิก

    l จัดท�ำบัญชีกำรรับ-จ่ำยเงินของกลุ่ม

    l เก็บรักษำเงินของกลุ่ม

    l ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ประชุมมอบหมำย

 แบบฟอร์มรำยชื่อคณะกรรมกำรกลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตร และแบบฟอร์มบัญชีรำยชื่อ
สมำชิกกลุ่มรำยละเอียดตำมภำคผนวก ๑ และ ๒

 ๓) คณะกรรมการของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

  ๓.๑) คณะกรรมกำรกลุม่ส่งเสรมิอำชีพกำรเกษตรให้พจิำรณำหน้ำทีต่ำมควำมเหมำะสม
ของกิจกรรม ซึ่งอำจประกอบด้วย กรรมกำรอย่ำงน้อย ๓ คน เพื่อเป็นประธำน เลขำนุกำร เหรัญญิก 
และอำจมีต�ำแหน่งอื่น ๆ ตำมมติที่ประชุมกลุ่ม

  ๓.๒) กำรคัดเลือกคณะกรรมกำร ให้คัดเลือกโดยใช้หลักประชำธิปไตย ให้สมำชิกเป็น 
ผู้คัดเลือก รวมทั้งควรก�ำหนดวำระกำรเป็นกรรมกำร เช่น ครำวละ ๒ ปี หรือเป็นไปตำมมติที่ประชุม
สมำชิกก�ำหนด

  ๓.๓) บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำร มีดังนี้

   ๑. ร่ำงระเบียบ กฎ ข้อบังคับกลุ่ม โดยควำมเห็นชอบของสมำชิกกลุ่ม

   ๒. จัดให้สมำชิกมำประชุม แสดงควำมคิดเห็นและวำงแผนร่วมกันเกี่ยวกับ 
    กิจกรรมของกลุ่ม

   ๓. จัดให้มีบริกำรแก่สมำชิกในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ปัจจัยกำรผลิต โครงกำร  
    ข้อมูล ข่ำวสำร

   ๔. ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มคู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม 6766



 ๔) การด�าเนินงานของกลุ่ม

  ให้สนบัสนนุกลุม่ให้มกีำรด�ำเนนิกำรอย่ำงต่อเนือ่ง โดยสนบัสนนุให้กลุม่มกีำรด�ำเนนิกำร
ดังนี้

  ๔.๑) มีแผนงำนกิจกรรมกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเกษตรของกลุ่ม

   ให้มีกำรสนับสนุนเวทีกำรด�ำเนินงำนร่วมกันของกลุ่มในกำรวิเครำะห์ปัญหำ  
ควำมต้องกำรด้ำนกำรเกษตร และจัดท�ำแผนกำรด�ำเนินงำนของกลุ่ม

  ๔.๒) มีกำรสะสมทุนของกลุ่ม

   ให้สนับสนุนให้กลุ่มเกิดกำรสะสมทุนของกลุ่ม เพื่อใช้เป็นแหล่งทรัพยำกรหลัก  
ในกำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่ม เช่น กำรออกหุ้น รับบริจำค จัดหำแหล่งเงินทุน กำรอุดหนุน เป็นต้น

  ๔.๓) มีกำรพัฒนำควำมสำมำรถของสมำชิก

   โดยสนับสนุนให้กลุ่มจัดกิจกรรมกำรศึกษำดูงำน จัดประชุม อบรม หรือจัดหำ
วิทยำกรมำให้ควำมรู้แก่สมำชิก

  ๔.๔) กำรประชุมของกลุ่ม

   ๑. ให้มีกำรประชุมสมำชิกอย่ำงต่อเนื่อง สม�่ำเสมอตำมควำมเหมำะสม เพื่อ

    l รับทรำบรำยรับ-รำยจ่ำย และสถำนกำรณ์กำรเงินของกลุ่ม

    l อภิปรำยปัญหำอุปสรรคในกำรด�ำเนินกิจกรรมอำชีพกำรเกษตร

    l วำงแผนกำรด�ำเนินงำนของกลุ่ม

    l คัดเลือกกรรมกำรด�ำเนินงำน

    l รับทรำบกำรรับสมำชิกใหม่และสมำชิกออกจำกกลุ่ม

    l ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของกลุ่ม

    l อื่น ๆ 

   ๒. กรณีที่กลุ่มมีขนำดใหญ่ อำจแบ่งกำรประชุมออกเป็น ๒ ระดับ คือ

    l กำรประชุมคณะกรรมกำร

    l กำรประชุมสมำชิก โดยให้มีเนื้อหำครอบคลุมตำม (๑)

 ๕) ข้อบังคับกลุ่ม

  สนับสนุนให้กลุ่มมีกำรจัดท�ำข้อบังคับกลุ่มหรือข้อตกลงหรือข้อก�ำหนด (ใช้ชื่ออะไรก็ได้) 
โดยอย่ำงน้อยต้องมีสำระส�ำคัญดังต่อไปนี้

  ๕.๑) ชื่อกลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตร โดยใช้ชื่อขึ้นต้นด้วยค�ำว่ำ “กลุ่ม” ตำมด้วย 
ชื่อกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ของกลุ่ม

  ๕.๒) ที่ตั้งกลุ่ม เพ่ือควำมสะดวกในกำรติดต่อส่ือสำรกับหน่วยงำนหรือองค์กรอ่ืน ๆ  
โดยอำจใช้บ้ำนของประธำนหรือสถำนที่ที่สำมำรถติดต่อกับกลุ่มได้

  ๕.๓) วัตถุประสงค์ของกลุ่ม โดยสมำชิกช่วยกันก�ำหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบและบอก  
ทิศทำง กำรท�ำงำนของกลุ่ม วัตถุประสงค์อำจมีเพียงอย่ำงเดียวหรือมำกกว่ำก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลง
ของสมำชิกกลุ่ม

  ๕.๔) วิธีรับสมำชิกและให้สมำชิกออกจำกกลุ่ม

  ๕.๕) คณะกรรมกำร วิธีกำรคัดเลือก จ�ำนวนคณะกรรมกำร วำระกำรอยู่ในต�ำแหน่ง 
และกำรพ้นจำกต�ำแหน่ง

คู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มคู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม 6968



๔.๕ การขอยกเลิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
 ๑) กำรเลิกกลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตร สำมำรถขอยกเลิกได้ตำมกรณี ดังนี้

  ๑.๑) กลุ่มไม่มีกำรด�ำเนินกิจกรรม ไม่มีกำรประชุมติดต่อกัน ๒ ปี หรือ

  ๑.๒) เมื่อมีสมำชิกเหลือน้อยกว่ำ ๑๐ คน เป็นเวลำมำกกว่ำ ๑ ปี หรือ

  ๑.๓) เมื่อที่ประชุมกลุ่มมีมติให้เลิกกลุ่ม

 ๒) เมื่อกลุ่มนั้นประสงค์จะขอยกเลิกให้ด�ำเนินกำร ดังนี้

  ๒.๑) ผู้แทนกลุ่มฯ ย่ืน/แสดงหลักฐำนกำรขอยกเลิกกลุ่มให้กับส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอ 
เช่น รำยงำนกำรที่ประชุมกลุ่มที่มีมติให้ยกเลิก หนังสือจำกคณะกรรมกำรกลุ่มแสดงควำมจ�ำนง 
ขอยกเลิกกลุ่ม รำยงำนผลกำรด�ำเนินกิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น

  ๒.๒) ส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอจัดเก็บหลักฐำนกำรขอยกเลิกกลุ่ม ยกเลิกใบรับรองกลุ่ม 
และลบรำยช่ือออกจำกฐำนข้อมูลกลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตรของอ�ำเภอ พร้อมแจ้งท�ำหนังสือ 
แจ้งนำยอ�ำเภอเพื่อทรำบ และแจ้งส�ำนักงำนเกษตรจังหวัดต่อไป

  ๒.๓) ส�ำนกังำนเกษตรจงัหวดัลบรำยชือ่ออกจำกฐำนข้อมลูกลุม่ส่งเสรมิอำชพีกำรเกษตร
ของจังหวัด และแจ้งกรมส่งเสริมกำรเกษตร

๔.๖ การรายงานการจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
 อ�ำเภอรำยงำนจังหวัด และจังหวัดรำยงำนกรมส่งเสริมกำรเกษตร ตำมระบบสำรสนเทศ  
เพือ่กำรบรหิำรข้อมลูสถำบนัเกษตรกร ภำยหลงัออกใบรบัรองกำรจดัตัง้กลุม่แล้ว และปรบัปรงุข้อมลู
ให้เป็นปัจจุบันของแต่ละปีงบประมำณ

แบบฟอร์มกำรขอยกเลิกกลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตร รำยละเอียดตำมภำคผนวก ...

๔.๔ การจัดตั้งและการขอรับใบรับรองการจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพ 
 การเกษตร
 ๑) กำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตร อำจเกิดขึ้นภำยหลังกำรจัดเวทีเรียนรู้หรือเกิด
จำกปัญหำควำมต้องกำรของเกษตรกรเอง

 ๒) กลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตรที่มีกำรจัดตั้งอยู่แล้วหรือจัดตั้งขึ้นใหม่ มีควำมประสงค ์
จะขอใบรับรองกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตร ให้กลุ่มที่มีกำรรวมตัวกันตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป  
ยื่นค�ำขอ

  ๒.๑) ใบรับรองต่อเกษตรอ�ำเภอผ่ำนนักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรที่รับผิดชอบต�ำบล 
ที่กลุ่มตั้งอยู่ พร้อมเอกสำรดังต่อไปนี้

   ๑. หนังสือค�ำขอใบรับรองกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตร ตำมแบบฟอร์ม 
    ที่กรมส่งเสริมกำรเกษตรก�ำหนด

   ๒. ข้อบังคับกลุ่มหรือข้อตกลงร่วมหรือข้อก�ำหนด

   ๓. รำยชื่อคณะกรรมกำรกลุ่ม

   ๔. บัญชีรำยชื่อสมำชิกกลุ่ม

   ๕. แผนงำน/กิจกรรมของกลุ่ม เช่น แผนกำรประชุมกลุ่มและคณะกรรมกำร  
    หรือแผนกำรท�ำงำนของกลุ่ม

 ๓) นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรประจ�ำต�ำบล พิจำรณำตรวจสอบเอกสำรเสนอเกษตร 
อ�ำเภอ เพื่อขอออกใบรับรองกำรจัดตั้งกลุ่ม

 ๔) ให้นำยอ�ำเภอและเกษตรอ�ำเภอเป็นผู้ออกใบรับรองกำรจัดตั้งกลุ่ม

 แบบฟอร์มค�ำขอรบัใบรบัรองกำรจดัตัง้กลุม่ส่งเสรมิอำชพีกำรเกษตร และหนงัสอืรบัรองกลุม่
ส่งเสริมอำชีพกำรเกษตร รำยละเอียดตำมภำคผนวก ๓ และ ๔

คู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มคู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม 7170



กลไกหนึ่งที่สนับสนุนให้สามารถไปสู่เปา้หมายดังกล่าวได้ 

คือ การน�ากระบวนการจัดตั้งกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม

ในขั้นพื้นฐานไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่าย การมีส่วนร่วม 

การเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างเกษตรกรให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

“

”

บทที่ ๕
เกณฑ์พิจารณาความเข้มแข็ง 

ของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
 กรมส่งเสริมกำรเกษตรมีภำรกิจที่ส�ำคัญในด้ำนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่ม 
เพื่อร่วมกันพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถทำงที่ก่อให้เกิดกำรพัฒนำอำชีพกำรเกษตร ด�ำเนินงำน 
ภำยใต้หลักกำรพัฒนำกลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตรให้เข้มแข็งและพึ่งพำตนเองได้ แบ่งเป็นกำร 
ส่งเสริมกำรรวมตัวของเกษตรเพื่อกำรจัดตั้งกลุ่ม (กลุ่มใหม่) และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ 
กลุม่ทีม่อียูเ่ดมิ โดยใช้กระบวนกำรเรยีนรูร่้วมกนัภำยในกลุม่ องค์กร และชมุชนในกำรด�ำเนนิกจิกรรม
ต่ำง ๆ  และยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ กลไกหนึ่งที่สนับสนุนให้สำมำรถไปสู่เป้ำหมำย
ดังกล่ำวได้ คือ กำรน�ำกระบวนกำรจัดตั้งกลุ่ม กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มในขั้นพื้นฐำนไปสู่กำรเชื่อมโยง 
เครอืข่ำย กำรมส่ีวนร่วม กำรเสรมิสร้ำงกระบวนกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่ำงเกษตรกรให้ช่วยเหลอื
เกือ้กลูกนั ให้มคีวำมสำมำรถในกำรแสวงหำข้อมลู กำรวเิครำะห์ปัญหำ ก�ำหนดแนวทำงในกำรพฒันำ 
โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้สมำชิกกลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตร สำมำรถวิเครำะห์ศักยภำพ 
ของกลุ่มให้สอดคล้องกับสินค้ำและพื้นที่โดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม และจัดท�ำแผนพัฒนำศักยภำพ 
เพื่อขับเคลื่อนงำนในรูปแบบของกำรรวมกลุ่มแบบมีส่วนร่วม เพ่ือน�ำไปสู่กำรเป็น Smart Group  
โดยใช้เกณฑ์พิจำรณำควำมเข้มแข็งของกลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตร ๖ ด้ำน ดังนี้

คู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มคู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม 7372



๕.๑ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ประกอบด้วย

 ๑) มีเป้ำหมำยและทิศทำงกำรด�ำเนินงำน

 ๒) กรรมกำรมำจำกกำรเลือกตั้ง

 ๓) โครงสร้ำงและกำรแบ่งหน้ำที่

 ๔) มีแผนงำนโครงกำร

 ๕) ระเบียบข้อตกลงเป็นที่ยอมรับ

 ๖) ช่องทำงสื่อสำร ประสำนงำน ติดตำมงำน

 ๗) ข้อมูลของกลุ่มครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

 ๘) กำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำน

๕.๒ ด้านการบริหารทุนและทรัพยากร ประกอบด้วย 

 ๑) กำรจัดหำทุนและทรัพยำกร

 ๒) กำรจัดสรรทุนและทรัพยำกร

 ๓) กำรบันทึกและจัดท�ำบัญชี

 ๔) กำรควบคุมและควำมโปร่งใส

 ๕) กำรจัดกำรหนี้สิน

๕.๓ ด้านการจัดการผลประโยชน์ต่อสมาชิก ประกอบด้วย 

 ๑) กำรน�ำควำมรู้ไปใช้

 ๒) กำรด�ำเนินกิจกรรมได้บรรลุผล

 ๓) กำรจัดสรรผลประโยชน์

๕.๔ ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิกและองค์กร  
 ประกอบด้วย

 ๑) กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้แก่สมำชิก

 ๒) กำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กร

 ๓) มีวิทยำกรหรือผู้รู้

 ๔) แหล่งเรียนรู้

 ๕) กำรเชื่อมโยงเครือข่ำยควำมรู้

๕.๕ ด้านการให้ความส�าคัญกับชุมชน ประกอบด้วย 

 ๑) โครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งผลต่อชุมชน 

 ๒) งำนสำธำรณประโยชน์/สวัสดิกำร

คู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มคู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม 7574



๕.๖ ด้านกระบวนการพัฒนาสินค้าและบริการ
	 ๑)	 การพัฒนาคุณภาพสินค้า 
 	 (การผลิตปัจจัยการผลิต	การผลิตสินค้าเกษตร	การแปรรูปผลผลิต) ประกอบด้วย 

  ๑. กำรวำงแผนกำรผลิตสอดคล้องกับตลำด

  ๒. กำรใช้ปัจจัยหรือวัตถุดิบในท้องถิ่น

  ๓. กำรผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  ๔. กำรจัดกำรที่ลดต้นทุน

  ๕. กำรจัดกำรที่ลดกำรสูญเสีย

  ๖. กำรจัดกำรที่ให้ควำมส�ำคัญกับสิ่งแวดล้อม

  ๗. กำรรับรองมำตรฐำน

  ๘. กำรจัดกำรตลำดด้วยตนเอง

	 ๒)	 การวางแผนการให้บริการได้สอดคล้องกับความต้องการ 
	 	 (กิจกรรมการบริการด้านการเกษตร) ประกอบด้วย 

  ๑. กำรวำงแผนกำรให้บริกำร

  ๒. กำรจัดกระบวนกำรให้บริกำรเป็นระบบ

  ๓. กำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

  ๔. ทักษะผู้ให้บริกำร

  ๕. อุปกรณ์/เครื่องมือ/สถำนที่ เพียงพอ พร้อมใช้งำน

  ๖. กำรควบคุมคุณภำพ และ/หรือ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน

  ๗. กำรจัดกำรตลำดด้วยตนเอง

 ทัง้นี ้สำมำรถพจิำรณำระดบัควำมเข้มแขง็ของกลุม่ได้จำกจำกแบบประเมนิข้อก�ำหนดตวัชีว้ดั
และเกณฑ์ประเมินควำมเข้มแข็งกลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตร โดยมีเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี้

เกณฑ์การประเมิน คะแนน	 ความหมาย

 ๐ - ๔๐ กลุ่มปรับปรุง
 ๔๑ - ๖๐ กลุ่มปำนกลำง
 ๖๐ - ๘๐ กลุ่มดี

คู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มคู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม 7776



เพื่อเป็นกรอบทิศทาง

การท�างานส่งเสริมการเกษตรในระยะยาว 

ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ 

“เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายได้ที่มั่นคง”

“

”

 กรมส่งเสริมกำรเกษตรมีแผนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรเกษตร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๗๙) และแผนปฏิบัติงำน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร ์
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชำติและระดับกระทรวง เพื่อเป็นกรอบทิศทำงกำรท�ำงำนส่งเสริม
กำรเกษตรในระยะยำว ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ “เกษตรกรมีควำมเข้มแข็ง มีคุณภำพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม และมีรำยได้ที่มั่นคง” โดยมีประเด็นยุทธศำสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม  
ได้แก่ ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรส่งเสริมควำมมั่นคงในอำชีพของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร โดยแผน 
กำรปฏิบัติงำน แบ่งออกเป็น ๔ ช่วง ๆ ละ ๕ ปี โดยมีประเด็นมุ่งเน้นในแต่ละปี โดยในระยะ  
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เกษตรกรกลุ่ม semi-commercial Farming เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ขององค์กรเกษตรกรและพัฒนำให้เป็น Smart Group

บทที่ ๖
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา 

กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

คู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มคู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม 7978



แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่ม
 ๑. พัฒนำให้มีควำมรู้และทักษะในกำรผลิต กำรแปรรูปผลผลิต เคหกิจเกษตร กำรบริหำร
จัดกำรกลุ่ม ภำวะผู้น�ำ สนับสนุนให้สำมำรถด�ำเนินกิจกรรมของกลุ่มตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนด และ 
เกิดควำมยั่งยืนของกำรพัฒนำ

 ๒. สนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในทุกระดับและพัฒนำ 
ให้เข้มแข็ง มีกำรด�ำเนินกิจกรรมที่เชื่อมโยงและเกื้อกูลกันในกำรประกอบกิจกำร และเป็นแกนน�ำ 
ในกำรพฒันำกำรเกษตรของชมุชน รวมทัง้เชือ่มโยงกำรท�ำงำนกบัเจ้ำหน้ำทีแ่ละหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง

 ๓. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของกลุ่มให้เป็น Smart Group สำมำรถบริหำรจัดกำรกลุ่ม  
พัฒนำผลิตภัณฑ์ และก้ำวสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรที่เข้มแข็งในอนำคต รวมทั้งเป็นกลไกส�ำคัญ 
ในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐำนรำก

 ๔. จัดระบบพัฒนำให้ชัดเจน มีกำรประเมินศักยภำพและจัดระดับเพื่อกำรพัฒนำ พัฒนำ 
ฐำนข้อมูลองค์กรเกษตรกร จัดระบบกำรประสำนงำนและส่งต่อภำรกิจให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อยกระดับจำกองค์กรเกษตรกรขั้นพื้นฐำนสู ่กำรเป็นผู ้ประกอบกำรเชิงธุรกิจ เช่น OTOP  
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) เป็นต้น

คู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มคู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม 8180



แนวทางการด�าเนินงานพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรแนวทางการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

หลักการของการพัฒนา
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

l หลักกำรเรียนรู้
l หลักกำรมีส่วนร่วม
l หลักกำรพึ่งพำตนเอง
l หลักกำรของกระบวนกำรกลุ่ม

เป้าหมายการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมำชิกกลุ่มและชุมชน มีควำมสำมำรถในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตร
ทั้งกำรผลิต กำรเพิ่มมูลค่ำ กำรบริกำร และกำรตลำด รวมทั้งกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ 
ของครัวเรือนและชุมชน อันจะน�ำไปสู่ควำมเข้มแข็งและพึ่งพำตนเองได้ของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และชุมชนเกษตรกร

วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรด้วยแผนการผลิตรายบุคคล	(Individual	Farm	Production	Plan:	IFPP)
 โดยใช้กำรวิเครำะห์ด้ำนกำรผลิต กำรตลำด กำรจัดกำร สังคมและสิ่งแวดล้อม กำรเงิน และแผนฉุกเฉิน น�ำมำประกอบ
กำรตัดสินใจเลือกท�ำกิจกรรมกำรเกษตรที่เหมำะสม และลดควำมเสี่ยงในอนำคต

สนับสนุนการด�าเนินงานตามแผนการผลิตรายบุคคลของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามตัวชี้วัด	๖	ด้าน
๑) กำรสนับสนุนกำรพัฒนำควำมสำมำรถของสมำชิกและกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ของกลุ่ม
๒) กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินกิจกรรมตำมปัญหำและควำมต้องกำรของสมำชิก
๓) กำรสนับสนุนและสร้ำงเสริมกิจกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจพื้นฐำนและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่

๑.	ด้านการบริหารจัดการองค์กร
๑) มีเป้ำหมำยและทิศทำงกำรด�ำเนินงำน
๒) กรรมกำรมำจำกกำรเลือกตั้ง
๓) โครงสร้ำงและกำรแบ่งหน้ำที่
๔) มีแผนงำนโครงกำร
๕) ระเบียบข้อตกลงเป็นที่ยอมรับ
๖) ช่องทำงสือ่สำร ประสำนงำน ติดตำมงำน
๗) ข้อมูลของกลุ่มครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
๘) กำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำน

๒.	ด้านการบริหารทุนและทรัพยากร
๑) กำรจัดหำทุนและทรัพยำกร
๒) กำรจัดสรรทุนและทรัพยำกร
๓) กำรบันทึกและจัดท�ำบัญชี
๔) กำรควบคุมและควำมโปร่งใส
๕) กำรจัดกำรหนี้สิน

๓.	ด้านการจดัการผลประโยชน์ต่อสมาชกิ
๑) กำรน�ำควำมรู้ไปใช้
๒) กำรด�ำเนินกิจกรรมได้บรรลุผล
๓) กำรจัดสรรผลประโยชน์

๖.๑	การพัฒนาคุณภาพสินค้า
(กำรผลติปัจจยักำรผลติ กำรผลติสนิค้ำเกษตร กำรแปรรูปผลผลติ)
๑) กำรวำงแผนกำรผลิตสอดคล้องกับตลำด
๒) กำรใช้ปัจจัยหรือวัตถุดิบในท้องถิ่น
๓) กำรผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔) กำรจัดกำรที่ลดต้นทุน
๕) กำรจัดกำรที่ลดกำรสูญเสีย
๖) กำรจัดกำรที่ให้ควำมส�ำคัญกับสิ่งแวดล้อม
๗) กำรรับรองมำตรฐำน
๘) กำรจัดกำรตลำดด้วยตนเอง

๖.๒	การวางแผนการให้บริการได้สอดคล้องกับความต้องการ
(กิจกรรมกำรบริกำรด้ำนกำรเกษตร)

๑) กำรวำงแผนกำรให้บริกำร
๒) กำรจัดกระบวนกำรให้บริกำรเป็นระบบ
๓) กำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๔) ทักษะผู้ให้บริกำร
๕) อุปกรณ์/เครื่องมือ/สถำนที่ เพียงพอ พร้อมใช้งำน
๖) กำรควบคุมคุณภำพ และ/หรือ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
๗) กำรจัดกำรตลำดด้วยตนเอง

๔.	ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของสมาชิกและองค์กร

๑) กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้แก่สมำชิก
๒) กำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กร
๓) มีวิทยำกรหรือผู้รู้
๔) แหล่งเรียนรู้
๕) กำรเชื่อมโยงเครือข่ำยควำมรู้

๕.	ด้านการให้ความส�าคัญกับชุมชน
๑) โครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งผลต่อชุมชน
๒) งำนสำธำรณประโยชน์/สวัสดิกำร

นิยามความเข้มแข็งของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
 คือ ควำมสำมำรถของกลุ่มส่งเสริมอำชีพ ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร  
ทรัพยำกร ภูมิปัญญำท้องถ่ินและวิทยำกำรสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
และกำรท�ำกิจกรรมส�ำหรับกำรพัฒนำอำชีพกำรเกษตร คุณภำพชีวิตสิ่งแวดล้อม  
และกำรด�ำเนินกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจระดับชุมชนของสมำชิกกลุ่ม และชุมชน
เกษตร ให้มีควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเองได้ อย่ำงยั่งยืน

ตัวชี้วัดความเข้มแข็งของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร	๖	ด้าน	(Smart	Group)

๖.	ด้านกระบวนการพัฒนาสินค้าและบริการ

เชื่อมโยงเครือข่าย Smart Group

ระหว่างประเทศในประเทศ

การบริหารจัดการองค์กร

การบริหารทุนและทรัพยากร

การจัดการผลประโยชน์ต่อสมาชิก

การพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของสมาชิกและองค์กร

การให้ความส�าคัญกับชุมชน

กระบวนการพัฒนาสินค้าและบริการ

จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพตามความต้องการของกลุ่ม
ตามตัวชี้วัดความเข้มแข็งของกลุ่ม	๖	ด้าน

โดยพิจารณาล�าดับความส�าคัญจากผลการวิเคราะห์	IFPP

ส่งเสริมการรวมตัวของเกษตรเพื่อการจัดตั้งกลุ่ม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มที่มีอยู่เดิม

วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
ด้วยแผนการผลิตรายบุคคล

(Individual	Farm	Production	Plan:	IFPP)

การผลิต การเงินการตลาด แผนฉุกเฉินการจัดการบุคคล การด�าเนินกิจการ

ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน

คู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม 83คู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม82



ภาคผนวก

กลุ่มจะเป็นแหล่งหรือศูนย์กลาง

ที่จะรับบริการหรือความรู้ต่าง ๆ 

โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ให้ค�าแนะน�า

เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

เน้นการบริหารจัดการและด�าเนินกิจกรรมร่วมกัน

“

”

R

R

คู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มคู่มือ การส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม 8584



ค�าขอใบรับรองการจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

เขียนที.่................................................

วันที.่..............เดือน......................................พ.ศ..................

เรียน เกษตรอ�ำเภอ................................................................

 ข้ำพเจ้ำ (นำย,นำง,นำงสำว).........................................................................................................................................................................

อยู่บ้ำนเลขที.่..........................หมู่ที.่.........................ต�ำบล............................................................อ�ำเภอ.....................................................................

จังหวัด.............................................................................ได้รับมอบอ�ำนำจจำกกลุ่ม....................................................................................................

เพื่อขอใบรับรองกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตรพร้อมนี้ได้แนบหลักฐำน ดังนี้

  ข้อบังคับกลุ่ม จ�ำนวน  ๑  ชุด

  รำยชื่อคณะกรรมกำรกลุ่ม จ�ำนวน  ๑  ชุด

  บัญชีรำยชื่อสมำชิกกลุ่ม จ�ำนวน  ๑  ชุด (ต้องมีสมำชิกอย่ำงน้อย ๑๐ คนขึ้นไป)

  แผนงำน/กิจกรรมกลุ่ม จ�ำนวน  ๑  ชุด

ลงชื่อ..................................................................................ผู้ได้รับมอบอ�ำนำจ

  (...................................................................................)

ต�ำแหน่ง.............................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ได้ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรขอใบรับรองกำรจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตรแล้ว เห็นสมควร

  อนุญำตให้จัดตั้งได้

  ไม่สมควรอนุญำต เพรำะ......................................................................................................................

ลงชื่อ..................................................................................ผู้ได้รับมอบอ�ำนำจ

  (...................................................................................)

ต�ำแหน่ง.............................................................................

วันที.่.....................................................................................

รายชื่อคณะกรรมการ

กลุ่ม......................................................................................................................................................................
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