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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

                การศึกษาเรื่อง  “ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของกลุมอาชีพ : ศึกษาเฉพาะกรณี 
อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา”   ผูวิจัยไดทําการศึกษารวบรวม  แนวคิด  ขอมูลกลุมอาชีพ และ 
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนกรอบแนวคิด และเปนแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 
 2.1  แนวคดิที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 
 2.1.1  แนวคดิเกี่ยวกับความสาํเร็จ 
 2.1.2  แนวคดิเกี่ยวกับกลุม 
 2.1.3  ขอมูลกลุมอาชีพอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2.1.4  แนวคดิเกี่ยวกับผูนํา 
 2.1.5  แนวคดิเรื่องการมีสวนรวม 
 2.1.6  แนวคดิการสนับสนุนทางสังคม 
 2.2  ผลงานวิจยัที่เกีย่วของ 
 

2.1  แนวคิดที่เกี่ยวของ 
 
 2.1.1   แนวคดิเกี่ยวกับความสําเร็จ 

การศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวัดความสําเร็จในการดําเนินงาน
ของกลุมอาชีพ โดยใชขอบเขตแนวคิด และทฤษฎีที่วัดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงถือไดวามีลักษณะเดียวกัน กลาวคือ  “ประสิทธิภาพ”  (Efficiency)  เปนผลสําเร็จ 
ของการปฏิบัติงานที่ปรากฏวาเปนไปตามเปาหมายตอไป  “สวนประสิทธิผล”  (Effectiveness)  
เปนผลสําเร็จของการปฏิบัติงานในขั้นสุดทาย   ซ่ึงไดมีผูทําการศึกษาเพื่อวัดผลความสําเร็จ 
โดยใชแนวคิดดังกลาว ดังนี้ 

1) ประสิทธิภาพ  จอหน  ดี.  มิลเลท  (John D. Millet. 2535 : 143  อางถึงใน  
ประภาส   นาคประกอบ.  2538 : 15)  ไดใหความหมายของคําวาประสิทธิภาพ หมายถึง   ผลการ
ปฏิบัติที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ และไดรับผลกําไรจากการปฏิบัติ (Human Satisfaction and 
Benefit  Produced) 
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 ในเรื่องการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร  เฮอรสเบอรก (Herzberg.  2532 : 
161  อางถึงใน ยุทธศิลป  พรหมทอง. 2531 : 10)   ไดนําเอาการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร  และ
ความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานมาศึกษารวมกัน  เพื่อใหไดปจจัยที่จะทําใหบุคคลปฏิบัติงานได
อยางสบายใจ  และมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  เฮอรสเบอรก (Herzberg)  จึงไดศึกษาวิจัยถึง 
ทัศนคติของบุคคลที่พอใจในการทํางานและไมพอใจในการทํางาน   พบวา บุคคลที่พอใจ 
ในการทํางานนั้นประกอบดวย ปจจัยดังนี้ คือ 
 (1)  การที่สามารถทํางานไดบรรลุผลสําเร็จ 
  (2)  การไดรับการยกยองนับถือเมื่อทํางานสําเร็จ 
  (3)  ลักษณะเนื้อหาของงานนั้นเปนสิ่งที่นาสนใจ 
  (4)  การที่ไดมีความรับผิดชอบมากขึ้น 
  (5)  ความกาวหนาในการทํางาน 
  (6)  การที่ไดมีโอกาสพัฒนาความรู และความสามารถในการทํางาน 
  สวนปจจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของงานที่เปนสิ่งที่ทําใหเกิดความไมพึง 
พอใจประกอบดวยปจจัย ดังนี้ คือ 

(1) นโยบายและการบริหารขององคการ  (Policy and Administration) 
(2) การควบคุมการบังคับบัญชา (Supervision) 
(3) สภาพการทํางาน  (Work  conditions) 
(4) ความสัมพันธระหวางบุคคลทุกระดับในหนวยงาน  (Relation with Peer 

and Subordinate) 
(5) คาตอบแทน  (Salary) 
(6) สถานภาพ  (Status) 
(7) การกระทบกระเทือนตอชีวิตสวนตัว (Personal  Life) 
(8) ความปลอดภัย  (Security) 

                  สรุปไดวา การบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ผูปฏิบัติงานจะตอง 
เขาใจบทบาทและกําหนดทศิทางวิธีการดาํเนินงานใหชดัเจน  รัดกุม  บังเกดิความพึงพอใจ 
แกราษฎร  สามารถใหความรวมมือดวยความเต็มใจ 

  2)  ประสิทธิผล  
 เบอรแทรม  (Bertram. 2531 : 184  อางถึงในประภาส  นาคประกอบ.  2538 : 

16)  ใหความหมายของประสิทธิผลวา  เปนการสมดุลอยางดีที่สุด   (Optimum Balance)  ระหวาง 
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กิจกรรมดานการปรับตัว (Adaptation)  และการรักษาสภาพ ดังนั้นกิจกรรมขององคกรซึ่งเปนเครือ่ง
ตัดสินการปฏิบัติงานขององคกรวามีประสิทธิภาพหรือไม  จึงประกอบไปดวยกิจกรรม ดังตอไปนี้ 

(1) การไดมาซึ่งทรัพยากร  (Acquiring  Resources) 
(2) การใชตัวปอน (Input) อยางมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับผลผลิต (Output) 
(3) การผลิตผลผลิตในรูปบริการ หรือสินคา 
(4) การปฏิบัติงานดานเทคนิค (Technical) ดานการบริหาร (Administrative) 

อยางมีเหตผุล 
(5) การลงทุนในองคกร  (Investing in Organization) 
(6) การปฏิบัติตามหลักเกณฑของพฤติกรรม  (Conforming to Codes of 

Behavior) 
(7) การสนองตอบความสนใจที่แตกตางกันของบุคคล และกลุม 

                                 แคปโลว  (Caplow.  1964 : 119-124)  สรางสิ่งที่เรียกวา  “แบบจําลองเดี่ยว
ทางทฤษฎี  (Single Theoretical Model)”  เมื่อนําไปสูการคาดคะเนที่เปนประโยชนใหกวางขวางขึ้น   
โดยเสนอแนะวา ประสิทธิผลขององคกรในระยะเวลาที่แตกตางกัน  สามารถเอามาเปรียบเทียบกัน
ไดโดยวัดจากตัวแปร  4  ตัว ไดแก 

(1) ความมั่นคง (Stability) 
(2) ความผสมผสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั (Integration) 
(3) ความสมัครใจ  (Voluntarism) 
(4) ความสัมฤทธิผล  (Achievement) 

  จากแนวคิด และการวิเคราะหวิจัยตลอดจนการสรางแบบจําลอง ในเรื่อง 
การประเมินประสิทธิผลขององคกรที่ผานมาทั้งหมดอาจแยกแนวทาง (Approach)  ในการวัด 
ประสิทธิผลออกไดเปนลักษณะกวางๆ ได  3  แนวทาง ดังนี้ คือ  

(1) การประเมินประสิทธิผลในแงของเปาหมาย (The Goal Approach) ซ่ึงมี
อยูหลายรูปแบบ  เชน  การใชมาตรการในการวัดประสิทธิผลที่ตั้งอยูบนวิธีการและเปาหมาย  
(Means and Ends)  ขององคกรมากกวาที่จะใชเกณฑการวัดที่อยูภายนอกองคกร (Productivity) 
ความยืดหยุนคลองตัว  (Flexibility)  และปราศจากซึ่งความกดดัน (Strain) และขอขัดแยง  
(Conflict)   มีความสัมพันธตอกันและเกี่ยวของกับการประเมินประสิทธิผลขององคกร   เกณฑ 
ซ่ึงบงชี้   (Indicators)   ความมีประสิทธิผลเหลานี้มีความสัมพันธกันอยางใกลชิดกับเปาหมาย 
ขององคกร 
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(2) การประเมินประสิทธิผลในแงของระบบ - ทรัพยากร  (The System – 
Resource approach) เปนการประเมินประสิทธิผลที่หมายถึง  ความสามารถขององคกรในการ
แสวงหาผลประโยชนจากสภาพแวดลอม  เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากร  ซ่ึงหายากและมีคุณคา องคกร 
จะมีประสิทธิผลที่สุด ก็ตอเมื่อ องคกรสามารถแสวงหาผลประโยชนสูงสุด (Maximizes)  ไดจาก
ตําแหนงที่ทําการตอรอง และใชประโยชนไดมากที่สุด  (Optimizes)  ในการไดมาซึ่งทรัพยากร  
(Resource  Procurement) 

(3) การประเมินประสิทธิผลโดยใชหลายเกณฑ  (The Multiple Criteria of 
Effectiveness)  วิธีการนี้มีความเหมาะสมเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง   ทั้งในแงของนักวิชาการ  
เมื่อนําไปใชวัดองคกรในทางปฏิบัติได เชน Mahoney และ Weitzel  เสนอวาอาจจะวัดไดจาก 

ก.  ความสามารถในการผลิต  (Productivity) 
ข.  ลักษณะขององคกร 
ค.  พฤติกรรมในการผลติ เปนตน 

การวัดความสําเร็จของการทํางานไมวาจะเปนการประกอบกิจการขององคกร
ตางๆ หากมีการกําหนดเกณฑในการประเมินแลว จะทําใหเกิดประโยชนอยางมาก เพราะจะทําให
ทราบวา   ผลของการปฏิบัติงานนั้น  บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายอยางไร  เพื่อเปนแนวทาง 
ในการพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

จุฑารัศมิ์  พูลเกษ  (2545 : 15)   ไดศึกษาวิจยัถึง ปจจัยที่สงเสริมใหกลุมอาชีพ
ประสพความสําเร็จ  พบวา  ปจจัยท่ีสงเสริมใหกลุมอาชีพประสพความสําเร็จนั้น ประกอบดวย
ปจจัย  ดังนี้ 

(1) กลุมมีผลกําไร 
(2) กลุมสามารถใชทรัพยากรในทองถ่ินอยางคุมคา 
(3) กลุมสามารถตอบสนองความตองการของสมาชิก 
(4) กลุมมีการผลิต และพัฒนาคณุภาพสนิคา 
(5) สมาชิกมีรายไดเพิ่มขึ้น มีอาชีพที่มั่นคง 
สรุปไดวา กลุมอาชีพที่ประสพความสําเร็จนั้น จะตองอาศัยปจจัยหลายๆ  

อยาง มาประกอบกัน จะทําใหกลุมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไว 
2.1.2   แนวคดิเกี่ยวกับกลุม 

                      1)   ความหมายของกลุม  
  ความหมายของกลุม  ตามพจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา (ราชบัณฑิตยสถาน. 
2540 : 164)  ไดใหความหมายของกลุมวา 
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 “กลุม”  ประกอบดวยบุคคลตั้งแต  2  คนขึ้นไป  ที่ไดสรางแบบอยางของ 
การกระทําระหวางกนัทางจติขึ้น  กลุมหรือหมูคณะนี้ เปนทีย่อมรับวาเปนองคการอยางหนึง่  
ทั้งโดยสมาชิกของกลุมเอง และตามปกติโดยผูอ่ืนดวย ทั้งนีเ้พราะกลุมจะมพีฤติกรรมรวมกัน 

ในแบบฉบับเฉพาะของตนเอง 
 จีรพรรณ   กาญจนจิตรา  (2538 : 189)  ไดใหความหมายของกลุมวา  กลุม  
คือ บุคคลรวมกันตั้งแต  2  คนขึ้นไป  โดยมีกิจกรรมรวมกันที่ช้ีใหเหน็ถึงวัตถุประสงค   
มีการปฏิสัมพันธกัน  มีความผูกพันวาเปนพวกเดยีวกัน ทั้งกลุมและบุคคลแยกกนัไมได จะตอง 
เกี่ยวของสัมพนัธกัน  มีความสนใจรวมกัน และมพีฤติกรรมตามบทบาทและหนาที่ของสมาชิก  

กลุมเหลานี้เปนหนวยสังคมขั้นพื้นฐานทีจ่ะเสริมบุคลิกภาพและอุดมการณของบุคคล 
 แมคเดวดิ และฮารารี่ (Mc David and Harari. 1986 : 237)  ไดใหนิยาม กลุมวา  
กลุมทางสังคมจิตวิทยา คือ ระบบที่จัดไวอยางมีระเบียบของปจเจกบคุคลสองคน หรือมากกวา 
ผูซ่ึงไดเกี่ยวของสัมพันธกัน  เพื่อวาระบบกอใหเกิดการกระทําบางอยางมีบทบาทของความสัมพันธ 
ระหวางสมาชกิของกลุมอยางเปนมาตรฐานและมีบรรทดัฐาน ซ่ึงครบกําหนดการกระทําของกลุม 

และสมาชิกของกลุม 
 เมื่อพิจารณาความหมายเกีย่วกับกลุมดังกลาวขางตนแลวสรุปไดวา  กลุม 
มีลักษณะสําคญั  คือ  กลุมจะตองมีสมาชิกอยางนอย  2  คนขึ้นไป  จะตองมีโครงสรางกลุม  
มีการแบงบทบาทหนาที่ของสมาชิกในกลุม  มีบรรทัดฐานของกลุม  มีความสัมพันธตอกันระหวาง
สมาชิก และมีกิจกรรมกลุมเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของกลุม 
 2)   สาเหตุของการจัดตั้งกลุม 
 สาเหตุที่มนุษยมารวมกันจัดตั้งกลุมอาจเกิดจากปจจัยหลายประการ  เชน  
ปจจัยทางดานจิตวิทยา  ดานเศรษฐกิจ และดานสังคม  เปนตน 
 บุปผา  สันพะเยาว  (2538 : 19   อางถึงใน  สุลาวัณย  ทัศนานุตริยะ.  2545 : 
13)   เห็นวาในการเกิดกลุมมีสาเหตุใหญ  2 ประการ  คือ 
 (1)   การบังคับหรือการกําหนดใหเกิดกลุม  หมายถึง  การที่คนถูกบังคับ 
ใหมาอยูในที่เดียวกัน โดยไมจําเปนวาจะเกิดจากความตองการของคนหรือไม 
 (2)   เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแหงความตองการของมนุษย หมายถึง  การที่มนุษย
มีความตองการทางธรรมชาติที่จะตองอยูรวมกันโดยมีวัตถุประสงคอยางเดียวกัน  หรือมีเปาหมาย
เหมือนกัน  เพื่อปฏิบัติกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน 
 มนัส  แกวประพันธ  (2541 : 10-11  อางถึงใน จักริน  อินทะกนก.  2542 : 30)   
กลาวถึง  มูลเหตุจูงใจที่ทําใหสมาชิกมารวมกลุม  เกิดจากสาเหตุดังนี้ 
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(1) เกิดความสัมพันธสวนตัว  (Interpersonal  Attraction)  เกิดจากการ
ติดตอกันบอยครั้งจนทําใหเกิดการทํางานรวมกัน 

(2) กิจกรรมของกลุม  (Group  Activities)  สมาชิกของกลุมจะมีความสนใจ
ในกิจกรรมของกลุม จึงสมัครเปนสมาชิกกลุม 

(3) เปาหมายของกลุม  (Group  Goal)  เปนปจจัยที่ทําใหบุคคลกอรูปขึ้น 
เปนกลุม เพื่ออํานาจตอรองหรือการบรรลุเปาหมายของตนไดงายขึ้น 

(4) ความเปนสมาชิกกลุม  (Group  Membership)  คือ  คนเขาเปนสมาชิก
ของกลุม เพราะตองการเพื่อสิทธิตางๆ ที่สมาชิกพึงไดรับจากการเปนสมาชิก 

(5) การใชความเปนสมาชิกกลุม เปนเครื่องมือหาผลประโยชน(Instrumental 
Effect of Membership) สมาชิกบางคนรวมกลุมเพื่อหวังผลประโยชนบางประการจากกลุม 
 ไอแวนเซอรวิส  และ ดอนเนอรี่  (Ivancevich and Donnelly.  2535 : 247   
อางถึงใน  จุฑารัศมิ์  พูลเกษ.  2545 : 17)  ไดกลาวถึงกลุมที่เปนทางการ  (Formal  groups)  และ
กลุมที่ไมเปนทางการ  (Informal  groups)  นั้นไดถูกจัดตั้งขึ้นจากหลายสาเหตุดวยกัน และมีสาเหตุ
บางประการที่สําคัญ  ดังนี้ 

(1) จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองความตองการ และความพึงพอใจของมนุษย  ซ่ึงแยก
ออกไดเปน 

ก.  ความตองการความมั่นคงปลอดภัย  (Security needs) เปนธรรมชาติ
ของมนุษย หรือส่ิงมีชีวิตในอันที่จะดํารงไวซ่ึงชีวิตของตน 

ข.  ความตองการทางสังคม  (Social  needs)  บุคคลตองการใหคนเปนที่
ยอมรับของกลุมหรือสังคม ทําใหรูสึกวาตนเปนคนที่มีคุณคา และมีพวกพอง 

ค.  ความตองการชื่อเสียง เกียรติยศ  (Esteem  needs)  เปนความตองการ
เกียรติ  หรือความภูมิใจในตน  ตองการไดรับการยกยองนับถือวาเปนผูมีความสามารถ  มีเกียรติ
หรือมีอํานาจ 
 (2)  จัดตั้งขึ้นตามลักษณะความคลายคลึง และสิ่งดึงดูด  (Proximity and 
Attraction)  หมายถึง  กลุมมักจะถูกตั้งขึ้นจากการที่บุคคลไดมีการปฏิสัมพันธกัน  ซ่ึงความสัมพันธ
แยกเปน  2 รูปแบบ  คือ   1.  จัดตั้งขึ้นตามลักษณะคลายคลึงกัน  หมายถึง  กลุมที่จัดตั้งขึ้น 
ตามลักษณะทางกายภาพของบุคคลที่มีความเหมือนหรือคลายคลึงกัน  2. จัดตั้งขึ้นตามสิ่งดึงดูด 
ใหบุคคลรวมกลุมกัน เพราะมีทัศนคติ หรือแรงจูงใจในบางสิ่งบางอยางที่คลายคลึงกัน หรือ 
เหมือนกัน 
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 (3)  การจัดตั้งกลุมเพราะเหตุผลใดเชิงผลประโยชนทางเศรษฐกิจ (Economic  
Reasons)  การจัดตั้งกลุมขึ้นในกรณีนี้เพราะบุคคลมีความเชื่อวา  ถาหากรวมตัวกันเปนกลุมแลว 
จะไดรับผลประโยชนในเชิงเศรษฐกิจจากงานที่กระทํา 
 สรุปแลวการจัดตั้งกลุมเปนไปตามความตองการทางธรรมชาติของคนที่
จะตองอยูรวมกัน  โดยมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายเหมือนกันเพื่อปฏิบตัิกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง
รวมกัน เพื่อสนองความตองการและความพึงพอใจของตนเองในการรวมกิจกรรมกลุม 
 3)   การพัฒนาการกลุม 

การที่กลุมจะดาํเนินกจิกรรมไปสูความสําเร็จหรือลมเหลวยอมขึ้นอยูกบั 
รูปแบบ และหลักเกณฑในการรวมกลุมและการจดัตั้งกลุมวามีแบบแผนในการจัดตั้งกลุม  
หรือการรวมกลุมตามแนวคดิและหลกัเกณฑที่ถูกตองเพียงใด  แนวคิดตางๆ  ดังกลาวจะเกีย่วของ

กับกระบวนการเสริมสรางและพัฒนาความเขมแข็งของกลุมซึ่งสอดคลองกับแนวคดิของ 
นักวิชาการที่ไดอธิบายคําวา  “กลุม”   ในงานพัฒนาชมุชนวา  “จะตองเปนกลุมที่มีพลัง  และมี 
การเคลื่อนไหวในกิจกรรมอยางสม่ําเสมอมีคุณคาและมพีลัง”  (วรางคณา  วงศมหาชัย.  2535 : 29 
อางถึงใน สุลาวัณย  ทัศนานุตริยะ.  2 5 4 5  :  1 4 ) 
 ปาริชาติ  วลัยเสถียร และคนอื่นๆ (2542 : 229 - 232)  ไดอธิบายหลักการ 
สงเสริมการรวมกลุม ซ่ึงจัดเปนพื้นฐานของการเสริมสรางกลุมและเครือขายไว  3 ขั้น  8  ตอน   
ดังนี้ 
 ขั้นที่  1  การจดัตั้งกลุม 
  การจัดตั้งกลุมเปนขั้นตอนที่สําคัญยิ่งถาหากดําเนินการจัดตั้งใหถูกวิธี 
ทุกขั้นตอนตั้งแตเร่ิมแรกก็จะทําใหกลุมมีคุณคา และเจริญกาวหนาไปสูขั้นตอนอื่นๆ  ไดงายขึ้น 
และมีหลักเกณฑที่ควรยึดถือ  8  ตอน คือ 

ก. การคนหาผูนํา 
 ข.   การหาความตองการของแตละบุคคลกอนที่จะนํามากําหนด 

ความตองการของกลุม 
         ค.   ความสมัครใจในการเขารวมกลุม รวมถึงการสรางความซื่อสัตย  
และความภักดีตอกลุม 
         ง.   ส่ิงแวดลอมที่คลายคลึงกัน จะมีความรูสึกเปนพวกเดียวกันทําให
สามารถทํางานรวมกันไดงาย และเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
         จ.  การมีวัยใกลเคียงกัน ทําใหมีความคิดอาน ความสนใจความตองการ
และความสามารถในการทํางานใกลเคียงกัน เขาใจกันงายในการทํางาน 
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          ฉ.  การกําหนดเพศ กิจกรรมบางอยางจําเปนตองแบงแยกเพศ ในขณะที่ 
บางกิจกรรมอาจรวมกันทําทั้งชายและหญิง 
          ช.  ความสัมพันธที่ดีตอกัน การที่กลุมมีความสามัคคีกลมเกลียว ชวยกัน
คิด ชวยกันทํา จน ทําใหงานกลุมสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ 
          ซ.  สถานการณที่บีบตัว จะทําใหคนรวมกันเพื่อความอยูรอด เพื่อ 
ผลประโยชน ฯลฯ  ซ่ึงตรงกับความตองการของกลุม หรือสมาชิกที่จะมารวมกัน 

สรุปแลวในขั้นที่ 1  การจัดตั้งกลุมนี้มีสวนประกอบสําคัญที่เกี่ยวของกัน
สามประการ คือ  เกี่ยวกับเรื่องผูนํากลุม  สมาชิกในกลุม   และสถานการณของกลุม ถาหากมี 
สวนประกอบครบทุกชนดิก็ยอมจะเกิดกลุมขึ้นได 
 ขั้นที่  2  การเคลื่อนไหวของกลุม 
 หลังจากที่ไดดําเนินการจัดตั้งกลุมอยางถูกวิธีในขอ 1 ประกอบดวย  
8  ตอน  แลวจะตองสงเสริมใหกลุมเกิดการเคลื่อนไหว  ซ่ึงเปนขั้นตอนที่สําคัญอันจะชวยผลักดัน
ใหกลุมเกิดพลังการตอสูและพลังการตอรองในโอกาสตอไป  ทั้งนี้มีหลักเกณฑที่ควรยึดถือ 
อยูดวยกัน  8  ตอน  คือ 
 ก.  สงเสริมการประชุมพบปะ  เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็น 
ซ่ึงกันและกันเพื่อสรางความสัมพันธในกลุมใหแนนแฟนขึ้น และหาแนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมาย 
  ข.  สงเสริมแนวความคิด และยกระดับจิตใจของสมาชิกกลุม 
   ค.  สงเสริมการมีระเบียบวินัย  ไดแก  การมีกฎเกณฑ  ขอบังคับ 
ในการรวมกลุม และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติตอกัน 
 ง.  สงเสริมสัมพันธภาพบุคคล  เพื่อสงเสริมความสัมพันธของสมาชิก 
ในกลุมใหมีความกลมเกลียวแนนแฟน 
 จ.  สงเสริมกิจกรรมเพื่อทําใหกลุมไดเคลื่อนไหว และเปนการยึดกลุม 
ใหไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
 ฉ.  สงเสริมวิชาการ ควรสงเสริมทางวิชาการ ความรูใหมๆ  ในรูปแบบ
ตางๆ  ที่จําเปนและเกิดประโยชนตอกัน 
 ช.  การสงผลประโยชนรวม  เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหกลุมดํารงอยูได 
การจัดสรรผลประโยชนตองเที่ยงธรรม เสมอภาค หากขาดประโยชนรวมกัน หรือขัดผลประโยชน
กันกลุมก็จะแตกความสามัคคีและสลายตัวในที่สุด 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 15 

 ซ.  สงเสริมและดํารงไวซ่ึงสถานภาพผูกพัน โดยพยายามสงเสริมใหมี
ความผูกพันระหวางสมาชิก  สงเสริมใหทุกคนมีบทบาทหนาที่ในกลุม และรูจักรับผิดชอบรวมกัน
ในกลุม 
 สรุปแลว ในขัน้ที่ 2  ที่วาดวยการเคลื่อนไหวของกลุมนัน้มีองคประกอบ
สําคัญ  3  ประการ คือ  ระเบียบวินยั  วัตถุประสงครวมหรือผลประโยชนรวม  และกิจกรรมตางๆ  
ซ่ึงการสงเสริมกิจกรรมเปนเครื่องผูกมัดหรือยึดโยงใหกลุมคงอยูไมแตกสลาย  และจะสงเสริม

สถานภาพผูกพันของกลุมไว 
 ขั้นที่  3  การเจริญเติบโตของกลุม ประกอบดวย 8 ขั้นตอน ไดแก 
  ก.  สหพันธในการรวมกลุมเปนการทําใหกลุมเล็กๆ มาสนธิเปน 
กลุมใหญกลุมเดียว 
  ข.  สรางหนวยนํารวม  โดยการนําเอาตัวแทนหรือผูนําของแตละกลุม 
มารวมกันเปน  “หนวยนํารวม”  เพื่อรักษาผลประโยชนของกลุมเล็ก ประสานงาน ประสาน 
ผลประโยชนระหวางกลุม 
 ค.  สรางผลประโยชนรวม   เพื่อชวยใหกลุมเคลื่อนไหวไปในทิศทาง
เดียวกัน เกาะติดกันเพราะเกิดผลประโยชนในกิจกรรมรวมกนั  แตละกลุมมีสวนไดเสียในกิจกรรม
ที่ดําเนินการ 
 ง.  สรางกิจกรรมพึ่งพาเปนวิธีการที่กลุมจะตองพึ่งพาอาศัยกันและกัน 
โดยมีหนวยงานรวมเปนตัวกลางชวยใหกิจกรรมของกลุมตางๆ  มีความเกี่ยวพันกัน พึ่งพากัน   
แลวจึงจะมีผลประโยชนสูงขึ้น 
 จ.  สนธิวิชาการเปนการแลกเปลี่ยนและอาศัยความรูทักษะ  ตลอดจน
ความตองการระหวางกลุมที่มีตอกัน ซ่ึงจะชวยเสริมสรางความสามารถและกิจกรรมอื่นใหมๆ  
 ฉ.  สรางพลังรวมในการดําเนินการรวม  โดยการสงเสริมใหกลุมเกิด 
การรวมทุน รวมวิชาการรวมจัดการ  รวมกําลังคน  รวมกําลังวัสดุ  ซ่ึงถากลุมไดมีสวนรวมกัน 
มากเทาไร  พลังมหาศาลก็จะเกิดขึ้นเทานั้น 
 ช.  ลดความสิ้นเปลืองรวม  ไดแก  การลดความสิ้นเปลืองของแรงงาน   
วัสดุ อุปกรณตางๆ รวมทั้งดานบริหารและการบริการดวย  เมื่อความสิ้นเปลืองลดลง 
 ซ.  สรางพลังตอรอง  ก็คือ  อํานาจของกลุมในการรักษาผลประโยชน
และดํารงกลุมไว  พลังตอรองเปนพลังในการตอสูของชุมชน ซ่ึงเกิดจากการรวมกลุมกันจึงนับวา
เปนหัวใจสําคัญยิ่งของการพัฒนา 
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 สรุปแลว ในขั้นที่  3  การเจริญเติบโตของกลุมนั้น จะวาดวยสหพันธ
รวมกลุม และจะตองดําเนินการในสวนตางๆ เพื่อทําใหกลุมขยายตัวไปสูความเจริญเติบโตยิ่งขึ้น 
 จากแนวคิดการจัดตั้งกลุม และการพัฒนากลุม เปนรูปแบบหรือแบบแผน 
การจัดตั้งกลุม นับวามีความสําคัญอยางยิ่งในการที่จะพิจารณาวากลุมใดมีการพัฒนา และ 
องคประกอบของกลุมครบถวนเชนใด ซ่ึงนําไปสูความสําเร็จหรือลมเหลวของกลุมได และไดนํามา
เปนหลักการพื้นฐานในการดําเนินงานของกลุมอาชีพ 
 4)  หลักและวธีิการดําเนินงานของกลุมอาชีพ 
        หลักและวิธีการดําเนินงานของกลุมอาชีพนั้น  จีรพรรณ  กาญจนจิตรา   
(2540 : 10-12)  ไดกลาวไวดังนี้ 

(1) วัตถุประสงค 
ก. เพื่อสงเสริมการพัฒนาอาชีพและการตลาดของครอบครัว 
ข. ใหรูจักการลดรายจายเพิ่มรายไดแกครอบครัว 
ค. ใหสมาชิกรูจักการดําเนินงานในรูปกลุมดวยตนเองตามหลักการ 

ประชาธิปไตย 
ง.   สงเสริมใหกลุมอาชีพมีความเชื่อมั่นและกระตือรือรนในการประกอบ 

อาชีพ 
จ.   รูจักหาขอมูล ดานราคา การตลาด การผลิต คุณภาพ เปนที่ตองการ 

ของตลาด 
ฉ.  ใหรูจักแสวงหาความรวมมือดานเงินทุน การจําหนายทั้งภาครัฐบาล 

และเอกชน 
(2) ดานการผลิต มีวิธีการ 2 รูปแบบ คือ 

ก. สงเสริมการปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว 
ข. สนับสนุนสงเสริมใหทุกครัวเรือน โดยไมตองจัดตั้งกลุม  ทั้ง  2  

รูปแบบ  ควรมีแนวปฏิบัติดังนี้ คือ 
                                           -    ตองเปนโครงการในแผนพัฒนาตําบล 
 -    เงินงบประมาณ จากหลายแหลงสนับสนุน แตใหถือเปนเงินทุน 
คืนกลุมหรือหมูบานของตน 

ค. คณะกรรมการหมูบานเปนผู รับผิดชอบโครงการในการจัดทํา
ทะเบียน จายพันธุพืช พันธุสัตว และรับผิดชอบเงินทุนคืนกลุม 
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(3) สงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ 
เพื่อการผลิตออกจําหนายเปนรายไดเพิ่มพูนแกครอบครัว  เชน  ดาน 

การเกษตร  ประมง  หัตถกรรม  อุตสาหกรรมในครัวเรือน มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
ก.  ตองมีขอมูลเกี่ยวกับอาชพีนั้น 
ข.  จัดตั้งกลุมตามลักษณะอาชีพ 
ค.  กลุมอาชีพใหสมาชิกกลุมเปนสมาชิกกลุมออมทรัพย 
ง.  ประสานงาน เกษตรตําบล  ปศุสัตว   ฝกอบรมอาชีพใหความรู 

แกเกษตรกรที่เปนสมาชิกกลุม 
จ.  งบประมาณ  เงินอุดหนุน  การพัฒนาชุมชน หรือภาคเอกชน และ

หนวยงานราชการอื่น 
ฉ.  โครงการที่สนับสนุนอยูในแผนพัฒนาตําบล 
ช.  ใหมีคณะกรรมการบริหารกลุมอาชีพ เปนผูบริหารโครงการ โดยมี

ระเบียบกลุม และรับผิดชอบเงินทุนคืนกลุมดวย 
(4) ดานการตลาด  มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

ก.  ปรับปรุงการผลิตใหมีคุณภาพ และรูปแบบตรงกับความตองการ 
ของตลาด 

ข.  จัดทําเอกสารแนะนําผลิตภัณฑประเภทตางๆ  เผยแพรขาวสาร 
ความเคลื่อนไหวดานการตลาด 

ค.  จัดนิทรรศการเผยแพร และแสดงผลการดําเนินงานการสงเสริมอาชีพ
อยางตอเนื่องไปตามสถานการณ 

ง.   สงผลิตภัณฑไปเผยแพรหรือจําหนายยังศูนยรวมผลิตภัณฑ 
  จะเห็นไดวาการเขารวมกิจกรรมในกลุมตางๆ  นั้น  จะชวยทําใหผูเขามา 
เปนสมาชิกไดมีประสบการณทางดานสังคม ไดเรียนรู พบปะผูคน และรูจักปรับตัวเพื่อตอบสนอง
ความตองการของตนเอง และสรางประโยชนใหแกชุมชน  โดยเฉพาะกลุมอาชีพนั้นเปนการ
รวมกลุมเพื่อสงเสริมรายได เพื่อเปนการชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
                      5)  องคประกอบของกลุมที่มีประสิทธิภาพ 
                           การที่กลุมจะอยูรอดและมีการพัฒนาเจริญรุงเรืองมากยิ่งขึ้น  หรือมีการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมจนกลุมแตกสลาย  ขึ้นอยูกับวากลุมมีประสิทธิภาพหรือไม  กลุมที่มี
ประสิทธิภาพคือ กลุมที่สามารถสนองความตองการของกลุมและความตองการของสมาชิก 
แตละคนในกลุมไดสําเร็จ ชวยใหกลุมบรรลุถึงจุดมุงหมายที่ตั้งไว สวนกลุมที่ไมมีประสิทธิภาพ  
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คือ  กลุมที่ไมสามารถสนองความตองการของกลุมและสมาชิกได ไมสามารถนํากลุมไปถึง 
จุดมุงหมายที่ตั้งไว 
 กลุมที่มีประสิทธิภาพเกิดจากลักษณะภายในกลุม  และการจัดการของสวน
ราชการที่เกี่ยวของ สรุปลักษณะที่สําคัญ ไดดังนี้   (โกวิทย   พวงงาม.  2527 : 37-38  อางถึงใน   
สุรพล   กาญจนจิตรา และ ประภาส   ศิลปรัศมี.  2539 : 19-20) 

(1) การจัดตั้งกลุมตองคํานึงถึงความมั่นคง และประสิทธิภาพของกลุม  เชน 
 ก.  กลุมจะตองเกิดจากความตองการของชุมชน และความสมัครใจ 
        ข.  กลุมตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการดําเนินงาน 
  ค.  กลุมจะตองมีความสัมพันธ และบรรยากาศแหงความรวมมือของ
สมาชิก 

ง.  กลุมจะตองกําหนดหนาที่ใหสมาชิกรูบทบาทหนาที่ของตน  เห็นแก
ประโยชนของกลุมมากกวาประโยชนสวนตัว 

จ.  กลุมตองกําหนดหนาที่ของสมาชิกใหชัดเจน  นอกเหนือจาก 
การประชุม 

ฉ.  กลุมจะตองมีระเบียบวินัย และอยูรวมกันอยางมีกฎเกณฑ 
ช.  กลุมจะตองสามารถดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง มีการยั่วยุใหสมาชิก

มาพบกันบอยคร้ัง  มีแผนงาน  มีกิจกรรมสนองความตองการของสมาชิกกลุม มีเปาหมาย 
ในการเพิ่มสมาชิก รวมทั้งมีการประเมินผลงานของกลุมเอง 

(2)  สวนราชการที่เกี่ยวของจะตองเขาใจปรัชญา และหลักการทํางานเพื่อ
พัฒนาองคกรประชาชนมากกวา เพื่อมุงหวังประโยชนของหนวยงาน สามารถกระทําได คือ 

ก.  มีการวางรากฐานการทํางานพัฒนาในชนบทหมูบาน จะตองยึดหลัก
ความตองการ  และการมีสวนรวมของประชาชน โดยผานองคกรของทองถ่ิน  เห็นความสําคัญ 
ของพลังแตละกลุม เพื่อเปดโอกาส และฝกการทํางานของแตละกลุม 

ข.  ตองมีเปาหมายในการลดการพึ่งพาสวนราชการแกกลุมองคกร   
โดยสวนราชการเปนเพียงผูชวยเหลือแนะนําดานวิชาการเทานั้น 

ค.  สวนราชการตองผสมผสานแผนการดําเนินงานฝกอบรม หรือการให
ความรูแกกลุมอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความชํานาญในกิจกรรมตางๆ เพิ่มขึ้น  
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกลุม  สรุปไดวา  กลุมที่ประสพความสําเร็จนั้น 
สมาชิกตองมีคานิยมที่คลายกัน  คานิยมของกลุมจะเปนสิ่งที่ทําใหกลุมสามารถรวมตัวกันได 
อยางยั่งยืน และจะตองมีกฎ ระเบียบที่แนชัด มีจุดมุงหมาย วัตถุประสงค และหลักการดําเนินงาน
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ของกลุมอยางแทจริง  เพื่อสมาชิกจะไดมีความรู   ความเขาใจ   และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
ขอบังคับของกลุมไดอยางถูกตอง  ซ่ึงถากลุมมีสมาชิกที่มีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของกลุมอยางแนวแน  มีปทัสถานที่เปนท่ียอมรับ และเปนแนวปฏิบัติ จะทําใหกลุมเกิด
ความมั่นคง และมีประสิทธิภาพ เกิดความเขมแข็งของกลุมในที่สุด 

2.1.3   ขอมูลกลุมอาชีพอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
1) กลุมจักสานเขงไมไผ 

ประวัตแิละการบริหารจัดการ 
เกิดจากโรงงานขนมจีนตองการบรรจุภัณฑใสขนมจีนนําไปจําหนาย 

ในทองตลาดจึงไดเสนองานใหประชาชนผลิตเขงไมไผสงใหโรงงาน   แตเนื่องจากการผลิตใน
ชวงแรกๆ  ยังไมมีการรวมกลุม สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอไดใหการสนับสนุนจัดตั้งเปนกลุม
อาชีพจักสานเขงไมไผ  หมูที่ 1  สมาชิกครั้งแรก 15 คน  เมื่อป  2541  ไดรับงบสนับสนุนจากกรม 
การพัฒนาชุมชน  จัดซ้ือเครื่องรีดจักตอกไมไผ  โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกลุม 
เปนผูรับผิดชอบการดําเนินงาน 

 กลุมในชุมชน   กลุมจักสานเขงไมไผ 
สภาพการรวมตัว   สมาชิกกลุมเปนคนในหมูบาน 
สภาพทั่วไปของชุมชน    มีสถานประกอบการที่บานประธานกลุม 
อาชีพหลักของชุมชน    เล้ียงสัตวน้ํา 
อาชีพรองของชุมชน   ทําหัตถกรรม 
ปญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนตองการ 

(1) ตลาดจําหนายผลิตภัณฑมีจํากัด  มีผูผลิตสินคาประเภทเดียวกันมาก 
(2) สินคาที่ผลิตยังไมมีคุณภาพตามมาตรฐาน (มอก.) 
(3) ผลิตภัณฑที่ผลิต ยังไมมีเครื่องหมายการคาหรือสัญลักษณผูผลิต 
(4) สินคาประเภทพลาสติกเริ่มมีบทบาทแทนที่เครื่องจักสานไมไผ 

2) กลุมน้ําลูกยอ 
ประวัตแิละการบริหารจัดการ 

จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน กันยายน 2544 เดิมสวนใหญสมาชิกมีอาชีพทําสวน  
ปลูกผัก  ปลูกหมาก  และพลู  ชวงหลังหมาก  พลู  มีราคาตกต่ํา  รายไดลดลง  สมาชิกบางคนที่มี
อาชีพรับจางตัดหมาก เก็บพลู ก็วางจากงาน และตอนนั้นน้ําลูกยอกําลังเขาสูตลาด มีคนรูจักมาก 
ทางสมาชิกในกลุมจึงไดใชภูมิปญญาจากชาวบานลองทําดู  และนําออกจําหนายกันในหมูบาน  
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ก็ไดรับการตอบรับดี น้ําลูกยอมีคุณภาพ จึงรวมตัวจัดตั้งกลุมขึ้น มีการเลือกประธาน รองประธาน 
และมีการรวมหุนกัน 

อาชีพหลักของชุมชน    ทําสวน 
อาชีพรองของชุมชน    รับจาง 
ปญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนตองการ 

ดานการตลาด  การออกรานจาํหนายสินคา 
3) กลุมมะพราวออน 

ประวัตแิละการบริหารจัดการ 
เนื่องจากชาวบานตําบลบางไผทําอาชีพสวนหมาก มะพราวออนน้ําหอม 

ขายใหกับพอคาคนกลางมารับซ้ือ และเมื่อมีทางรัฐบาลสนับสนุนหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  
ทางตําบลนําโดยประธานกลุม จะทําหนาที่บริหารจัดการ และสมาชิกคือ ชาวสวนในตําบล 

 กลุมในชุมชน    
(1) กลุมเกษตรกรชาวสวน 
(2) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
(3) กลุมสตรีตําบลบางไผ 
(4) กลุมกองทุนเงนิลาน 
(5) กลุมอาสาพัฒนาชุมชน 
(6) กลุม ธกส. 

 สภาพการรวมตัว  
                               มีศูนยประสานงานองคกรชุมชนตําบลบางไผ   ทําหนาที่ประสาน 
การทํางานระหวางองคกรชุมชนที่รวมตัวกันเพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ   
 สภาพทั่วไปของชุมชน 
 สภาพพื้นที่เปนสวนหมาก และสวนมะพราว มีพื้นที่ติดตอกันทั้งตําบล
เกษตรกรสามารพบปะติดตอกันไดงาย มีกิจกรรมทางสังคมและสวนรวมอยางตอเนื่อง เมื่อ
รวมกลุมแลวจะใชวิธีการประชุมแบบประชาคม 
                               อาณาเขต / ที่ตั้ง    ตองเปนกลุมอยูในตําบล ทุกหมูบานเขารวมกลุมได 
                               อาชีพหลักของชุมชน    ทําสวน 
                               อาชีพรองของชุมชน    รับจาง 
                               ปญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนตองการ   
         สวนใหญสมาชิกทําสวนหมาก และสวนมะพราว บางครั้งราคาตกต่ํา 
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                            4)   กลุมหมากออน 
ประวัติการบรหิารจัดการ 

                               ป 2537  มีการรวบรวมสมาชิกติดตอกับประเทศไตหวัน  เพื่อนําสง 
หมากออนไปจําหนาย นําเงินตราเขาประเทศเปนจํานวนมาก   ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น  
ดีกวาขายใหพอคาคนกลางในประเทศ  และปจจุบันมีการสั่งเขามาอีก คณะกรรการหมูบาน 
มีการประชุมกันเพื่อจัดเตรียมหมากออน  ซ่ึงตางประเทศตองการเปนจํานวนมาก ซ่ึงการบริหาร 
จัดการเขมแข็ง  สามารถคาขายกับตางประเทศไดตอเนื่อง 

กลุมในชุมชน    
(1) กลุมเกษตรกร 
(2) กลุมสตรีพัฒนา 
(3) กลุม อสม. 
(4) กลุมกองทุนหมูบานหนึ่งลานบาท 
(5) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
(6) กลุมอาสาพฒันาชุมชน 

สภาพการรวมตัว   
                                    ประสานงานชาวสวนหมากรวมประชุมเขารวมโครงการ  ซ่ึงสมาชิก 
ไมเพียงแตในตําบลเทานั้น  ขยายเพิ่มความตองการนอกพื้นที่  ซ่ึงทําใหเกษตรกรสวนหมากมรีายได
เพิ่มขึ้น 

สภาพทั่วไปของชุมชน 
                                สวนใหญประกอบอาชีพทําสวนหมาก และจํานวนผลิตภัณฑมาสง 
ที่ทําการกลุมสมาชิกเปนชาวสวนหมากทั้งในและนอกตําบล 
                               อาณาเขต / ที่ตั้ง   
                               หมู 4  ต.คลองจุกเฌอ  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  และพื้นทีใ่กลเคียง 
                               อาชีพหลักของชุมชน    ทําสวน 
                               อาชีพรองของชุมชน   รับจาง  
                               ปญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนตองการ 
                               ตองการใหรัฐบาลนํานักวิชาการมหาวิทยาลัย ผูชํานาญการมาชวยแนะนํา
ในการทําวิจัย  การนําสารฝาดจากหมากแปรรูปสูระบบอุตสาหกรรม  เพื่อจะนําไปใชเปนสวนผสม
ตามที่วิจัย ราคาหมากของเกษตรกรก็จะสูงขึ้น สามารถเลี้ยงครอบครัวได 
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5) กลุมทองเหลืองสาน 
ประวัติการบรหิารจัดการ 

                               ไดมีการทํามานาน แตเปนการทําในลักษณะที่นําทองเหลืองแผนมาทํา
ผลิตภัณฑในรูปแบบตางๆ  เชน  ถาดใสผลไม   ถังใสไวน   ถังใสน้ําแข็ง  ตอมาผลิตภัณฑ 
ทองเหลือง ในลักษณะที่เปนแผนไดลดความนิยมลง  จึงไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม 
ที่มีลักษณะเหมือนผลิตภัณฑจักสานไมไผ  แตใชวัสดุเปนเสนทองเหลือง นํามาสานแทนไมไผ  
ไดเริ่มทํา   พ .ศ .2524  ซ่ึงมี รูปแบบตางๆ   เชน   ตะกรา   แจกัน   และไดถือวาเปนกลุมแรก 
ในประเทศไทยที่มีการทําผลิตภัณฑทองเหลืองสาน  ตอมาในป 2534  สมาชิกกลุมไดเขารับการ
ฝกอบรม  การพัฒนาผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม  ซ่ึงตอมาสมาชิก
กลุมไดพัฒนาขึ้นในรูปแบบตางๆ  พรอมทั้งฝกอบรมในดานการบริหารจัดการ และการบัญชีอยู
เสมอ 

 กลุมในชุมชน    กลุมอาชีพจักสานทองเหลือง 
 สภาพการรวมตัว   
 สมาชิกจะไดรับผลตอบแทนเปนคาจางเหมาชิ้น สมาชิกที่มีทักษะแลว 
จะรับงานไปทําที่บาน ปจจุบันไดมีการจัดตั้งกลุมแบบออมทรัพยเพื่อการผลิต  เมื่อป  2542   
เพื่อระดมทุน 
 สภาพทั่วไปของชุมชน 
 ตั้งอยูในหมูบาน  มีคลองขุดใหมไหลผาน มีสะพานขามคลองเพื่อไป 
ที่ทําการกลุม 
                               อาณาเขต / ที่ตั้ง   ประมาณ 3 ไรเศษ 
                               อาชีพหลักของชุมชน    ทํานา 
                               อาชีพรองของชุมชน    ทําหัตถกรรม 
                               ปญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนตองการ 

(1) วัตถุดิบในการผลิตตองสั่งซื้อจากรานคามคีุณภาพดี แตปริมาณนอย 
(2) วัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น 
(3) ขาดตลาดที่จะมารองรับผลิตภัณฑไดอยางเพียงพอ 

6) กลุมทอเสื่อ 
ประวัติการบรหิารจัดการ 

                               แตเดิมชาวบานจะเก็บตนกกมาลอกและตากใหแหง แลวนํามาทอเสื่อ
สําหรับเก็บไวใชในครอบครัว หรือนําไปถวายวัด ตอมาจึงรวมกลุมและไดรับงบสนับสนุนจาก 
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อบต. คลองนา  จํานวน 30,000.00 บาท  และสมาชิกระดมทุนกันเอง 10,000.00 บาท   มาเปนทุน
ดําเนินการของกลุม 
                                  กลุมในชุมชน    กลุมทอเสื่อ 
  สภาพการรวมตัว   
 แตเดิมสมาชิกจะตางคนตางทอเสื่อที่บาน  โดยอาศัยวัตถุดิบที่มีในตําบล 
ตอมามีหนวยงานทางราชการมาสนับสนุนงบประมาณในการสงเสริมอาชีพ จึงไดรวมกลุมทอเสื่อ
ขึ้นมา 
 สภาพทั่วไปของชุมชน 
 สมาชิกจะหาวัตถุดิบที่มีในตําบลมาผลิตเพื่อเปนการลดตนทุนในการผลิต 
และในการจําหนาย   กลุมจะรวมกลุมไปขายตามตลาดนัดหรือสถานที่ที่ทางหนวยงานราชการ 
จัดให หรือสมาชิกแตละคนนําไปจําหนายเอง 
                               อาณาเขต / ที่ตั้ง   หมู 3  ต.คลองนา  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 
                               อาชีพหลักของชุมชน    เล้ียงกุง 
                               อาชีพรองของชมุชน   คาขาย 
                               ปญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนตองการ  ตองการพื้นที่ปลูกตนกก 

7) กลุมปลากัด 
ประวัติการบรหิารจัดการ 

                               ราษฎรในหมูที่ 1 และหมูที่ 12 ต.บางแกว มีอาชีพเสริม  คือ  การเลี้ยง 
ปลากัดจํานวนหลายครัวเรือน  ตอมามีปญหาในการขยายพันธุ  คือ จะพัฒนาพอพันธุลูกผสม  
จึงไดเขามาปรึกษากับเจาหนาที่พัฒนาชุมชนและประมงอําเภอ เพื่อพัฒนาพอพันธุปลากัด      
เจาหนาที่จึงไดประชุมสมาชิกเพื่อจัดตั้งเปนกลุมขึ้นมา และมีระเบียบกลุมรองรับ 
 กลุมในชุมชน    กลุมปลากัดและปลาสวยงาม 
 สภาพการรวมตัว   
 สมาชิกไดประชุมปรึกษาหารือเร่ืองการพัฒนาพันธุ  คือ  พัฒนาพอพันธุ   
ลูกผสมตางประเทศ และเรื่องราคาและการตลาด ตอมาไดจัดตั้งชมรมปลากัดไทย  โดยมี นายสมยศ  
โทเปา   เปนประธานชมรม 
 สภาพทั่วไปของชุมชน   
  มีการรวมตัวของผูประกอบการเพื่อใหมีอํานาจในการตอรองราคา และ 
การพัฒนาคุณภาพสินคา 
 อาณาเขต / ที่ตั้ง   
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      บานคลองบางกระเสน  หมู 12  ต.บางแกว และหมูบานใกลเคียง 
                               อาชีพหลักของชุมชน    ทํานา, ทําสวน 
                               อาชีพรองของชุมชน   เล้ียงปลากัด 
                               ปญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนตองการ 

(1) การตลาด 
(2) งบประมาณเงนิทุนในการขยายกจิการ 
(3) พอพันธุ (ตางประเทศลูกผสม) 

8) กลุมแหนมหมทูรงเครื่อง  
 ประวัติการบริหารจัดการ 
 นางทิพพา  อุดมสุข ประธานกลุม ไดประกอบอาชีพเสริมโดยริเริ่มทํา
แหนมหมูทรงเครื่อง  ทางกลุมสตรีไดสงประกวดในดานผลิตภัณฑอาหาร และไดรางวัลชนะเลิศ 
จึงเห็นควรทําเปนอาชีพเสริมของกลุมสตรี  นําไปจําหนายสถานที่จัดงานตางๆ  ซ่ึงไดรับ 
การสนับสนุนเปนอยางดี 
  กลุมในชุมชน    

(1) กลุมเกษตรกรชาวสวน 
(2) กลุมสตรี 
(3) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
(4) กลุมกองทุนเงินลาน 
(5) กลุมอาสาพัฒนาชุมชน 
(6) กลุม ธกส. 

 สภาพการรวมตัว   
 กลุมสตรีตําบลบางไผ มีคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตําบล  จํานวน   
20  คน  และมีสมาชิกเปนคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมูบาน  จํานวน  90  คน  ประชุมใหญ
อยางนอยปละ 2  คร้ัง  ซ่ึงเปนกลุมที่รวมตัวอยางเขมแข็ง 
 สภาพทั่วไปของชุมชน    เปนการรวมตัวกันของกลุมสตรีทุกหมูบานในตําบล 
                               อาณาเขต / ที่ตั้ง   ทุกหมูบานใน ต.บางไผ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
                               อาชีพหลักของชุมชน    ทําสวน 
                               อาชีพรองของชุมชน   รับจาง 
                               ปญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนตองการ   วัตถุดิบที่ใช คือ เนือ้หมูมีราคาแพง 
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9) กลุมเครื่องแกว 
                               ประวัติการบรหิารจัดการ 
 เดิมประกอบอาชีพตกแตงผลิตภัณฑแกวเปนการสวนตัวภายในครอบครวั
จําหนายในงานตางๆ  ในป 2542  สํานักงานพัฒนาชุมชน  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  ไดเขาไป 
ใหคําแนะนํารูปแบบผลิตภัณฑเครื่องแกวและเรื่องการตลาด  เพื่อเปนแนวทางการจําหนาย 
ผลิตภัณฑไดมากขึ้น   โดยจัดตั้ ง เปนกลุมอาชีพผลิตภัณฑ เครื่ องแกวตํ าบลคลองเปรง   
มีคณะกรรมการบริหารกลุมรับผิดชอบในการดําเนินงานรวมกัน 
                             กลุมในชุมชน    กลุมผลิตภัณฑเครื่องแกวตาํบลคลองเปรง 
 สภาพการรวมตัว   
 สมาชิกของกลุมเปนคนในตําบล รวมตัวกันสรางผลิตภัณฑเครื่องแกว
ออกจําหนาย หรือรับจดัทําของชํารวยประเภทเครื่องแกว 
 สภาพทั่วไปของชุมชน   
 เปนบานที่อยูอาศัย  โดยแบงพื้นที่และดัดแปลงเปนที่ดํ า เนินการ 
ในการผลิตเครื่องแกว 
                               อาณาเขต / ที่ตั้ง   ตั้งอยูในชุมชนคลองเปรง 
                               อาชีพหลักของชุมชน    ทํานา  เล้ียงสัตวน้ํา 
                               อาชีพรองของชุมชน    ทําหัตถกรรม 
                               ปญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนตองการ 

(1) การประชาสัมพันธเร่ืองผลติภัณฑเครื่องแกวมีนอยครั้งมาก 
(2) การบรรจุภัณฑสินคาที่ผลิตยังไมมีคุณภาพ หรือทําใหผูบริโภคเกิด

ความสนใจอยากซื้อไปใช 
(3) สินคายังไมไดรับรองคุณภาพมาตรฐานจากหนวยงานที่รับผิดชอบ 
(4) ผลิตภัณฑที่ผลิตจําหนายยังไมมีเครื่องหมายการคาหรือสัญลักษณ 

ผูผลิต 
10) กลุมผลิตพืชสวน 
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                               ประวัติการบรหิารจัดการ 
 กลุมผลิตพืชสวนเปนกลุมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและกันของ 
ผูที่มีอาชีพดานการขยายพันธุพืชสวน  เชน  มะมวง  มะพราว  ชมพู  ฝร่ัง  ขนุน  ใหสามารถ 
มีอํานาจตอรองกับตลาดได 
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                            กลุมในชุมชน    กลุมผลิตพืชสวน 
  สภาพการรวมตัว   
  รวมกลุมกันเพื่อถายทอดความรู ประสบการณ และรับขาวสารความรู 
ดานพืชสวนและการเกษตร 
  สภาพทั่วไปของชุมชน 
  โครงสรางกลุมประกอบดวยคณะกรรมการบริหารกลุม สมาชิก และ 
ที่ปรึกษากลุม มีการดําเนินงานภายใตระเบียบขอบังคับของกลุม 
                               อาณาเขต / ที่ตั้ง   หมู 1  ต.หนามแดง  อ.เมือง  จ.ฉะเชงิเทรา 
                               อาชีพหลักของชุมชน    ทําสวน 
                               อาชีพรองของชุมชน    เล้ียงปลา  ขยายกิ่งพนัธุไม 
                               ปญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนตองการ    ผลผลิตราคาต่ํา  ตนทุนสูง 

11) กลุมขาวตังหมูหยอง 
                               ประวัติการบริหารจัดการ 
 เร่ิมตนจากการรับจางทําแผนขาวตังสงใหตัวแทนจําหนายในจังหวัด
นครราชสีมา  ซ่ึงมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย ตอมามีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น จึงไดขยายผลผลิต 
จากการทําแผนขาวตังอยางเดียวมาทําใหครบวงจรในรูปของขาวตังหมูหยอง  และจัดจําหนาย 
โดยกลุมเอง 
                                  กลุมในชุมชน    กลุมทําขาวตังหมูหยอง 
 สภาพการรวมตัว   
  สมาชิกไดมีการประชุมปรึกษาหารือกัน เพื่อหาแนวทางประกอบอาชีพ
เพื่อใหมีรายไดเสริมชวยครอบครัวในชวงเวลาวางจากการประกอบอาชีพหลัก 
  สภาพทั่วไปของชุมชน   
  สมาชิกกลุมและคนในชุมชนมีความเปนอยู ในระบบเครือญาติ   
มีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
  อาณาเขต / ที่ตั้ง   
  มีการรวมตัวกันในระกับหมูบาน และปจจุบันไดมีการรวมตัวกันของ
สมาชิกในหมูบานใกลเคียง เพื่อขยายผลการดําเนินงานกลุมออกไป 
  อาชีพหลักของชุมชน    ทํานา  เล้ียงกุง  เล้ียงปลา 
  อาชีพรองของชุมชน   ทําขาวตังหมหูยอง และรับจางทั่วไป 
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 ปญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนตองการ 
(1) เงินทุนในการขยายกจิการของกลุม 
(2) การบรรจุภัณฑยังไมนาสนใจ 
(3) อาคารสถานที่ในการผลิตคับแคบ 

12) กลุมทําเครื่องประดับจากเขาและกระดูกสตัว 
                               ประวัติการบริหารจัดการ 
 เกิดจากการริเร่ิมสรางสรรคของประธานกลุม และภรรยาที่เคยเปนลูกจาง
ทําผลิตภัณฑจากเขาสัตวในกรุงเทพ  แลวลาออกกลับมาสรางฐานะที่ภูมิลําเนาเดิมโดยซื้อเศษ 
เขาสัตว และเศษไมมาทําเปนเครื่องประดับตางๆ   สงขายทั้งในประเทศ และผานตัวกลาง  
เพื่อสงออกในป  พ.ศ.2518  ไดรับความนิยมอยางตอเนื่อง  จึงชักชวนชาวบานมาตั้งกลุมครั้งแรก 
ในป  พ.ศ.2529  และในป  พ.ศ.2533  การสงออกเริ่มลดลงเนื่องจากตางประเทศเริ่มมีการรณรงค
หามนําเขาผลิตภัณฑจากสัตว  จึงไดมีการพัฒนานําเอากระดูกโคกระบือมาใชแทน  สงขายใน
ประเทศ  แตไมประสพความสําเร็จเทาที่ควร  จึงขอความชวยเหลือจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
เขามาชวยเหลือในดานตางๆ โดยเฉพาะดานการจัดการ  การออกแบบ  และทางดานการตลาด   
จนไดรับรางวัลผูนําอาชีพกาวหนาจากกระทรวงมหาดไทย และรางวัลหมูบานอุตสาหกรรมดีเดน  
ป  พ.ศ.2542 
  สภาพการรวมตัว   
                               สมาชิกจะรับงานจากทางกลุมไปทําที่บาน  เมื่อเสร็จสมบูรณแลวก็จะ
นํามารวมกันไวที่กลุม โดยใหทางกลุมเปนผูจัดสง และจัดจําหนายสินคา 
 สภาพทั่วไปของชุมชน   
  ดานหนาตั้งอยูริมฝงคลอง ต.คลองนครเนื่องเขต  สวนดานหลังจะเปน
ทางลูกรังหางจากตัวถนนหลวงประมาณ 1.5  กิโลเมตร  การเดินทางในชวงหนาฝนมีความลําบาก 
                               อาชีพหลักของชุมชน    ทํานา และทําฟารมเล้ียงกุง 
                               อาชีพรองของชุมชน    ผลิตสินคาหัตถกรรม 
                               ปญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนตองการ 

(1) ตองการไดรับความรูเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ และ 
การบรรจุภัณฑ 

(2) ขาดแคลนแรงงาน 
(3) ขาดเงินทุนหมนุเวยีน 
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13) กลุมดอกไมประดิษฐ 
                               ประวัติการบริหารจัดการ 
 เริ่มทํากันมาตั้งแตป  2538  โดยทางประธานกลุมไดไปเรียนมาจาก 
โครงการจัดตั้งกลุมเพื่อหารายไดเสริมสรางใหกับชุมชน ซ่ึงภรรยาของทานผูวาราชการจังหวัดเปน
ผูจัดตั้งขึ้นมา โดยนําวิทยากรมาอบรมให  เมื่อประธานกลุมไปอบรมจนมีความชํานาญก็นําความรู 
ที่ไดมาถายทอดใหกับสมาชิกในชุมชน  ซ่ึงสวนมากจะเปนแมบานที่วางงาน รูปแบบของผลิตภัณฑ
ก็ไดรับการพัฒนาตลอดมา ปจจุบันไดรับการสนับสนุนจากทางพัฒนาชุมชนทั้งทางดานเงินทุนของ
กลุม และการจัดการดานการตลาด 
  สภาพการรวมตัว   
                                    สมาชิกที่ไดรับการฝกแลว จะมารับวัตถุดิบจากทางกลุมไปผลิตกัน 
ตามบานโดยสมาชิกจะไดรับรายไดตามชิ้นงาน  เมื่อผลิตเสร็จเรียบรอยก็จะนํามารวมกันจําหนายไว
ที่กลุม 
  สภาพทั่วไปของชุมชน    ตั้งอยูในบริเวณรานคาวัสดกุอสรางของตําบล 
                               อาณาเขต / ที่ตั้ง   เปนอาคารชั้นเดียว  มีขนาดไมใหญมาก 
                               อาชีพหลักของชุมชน    ทํานาขาว  นากุง  และรับจางทั่วไป 
                               อาชีพรองของชุมชน    ประดิษฐดอกไมจําหนาย 
                               ปญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนตองการ 

(1) ตองการขยายตลาดที่จะมารองรับใหมากขึน้ 
(2) ตองการเงินทนุหมุนเวยีน 
(3) ตองการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ 

14) กลุมน้ําพริกแกง 
  ประวัติการบรหิารจัดการ 
  เปนการรวมกลุมจากสมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตและศูนยสาธิต
การตลาด เร่ิมจากการยืมเงินจากศูนยสาธิตการตลาดเพื่อซ้ือเคร่ืองบดพริกแกง เพราะในหมูบาน 
มีอาชีพเสริม คือ  การปลูกขา  ตะไคร  เนื่องจากมีวัตถุดิบมาก  สมาชิกจึงไดคิดผลิตขายภายใน 
หมูบาน และสงใหกับแมคาในตําบลอื่น 
  กลุมในชุมชน    

(1) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
(2) กลุมกองทุนโครงการแกไขปญหาความยากจน 
(3) กลุมทํานา 
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(4) กลุมเล้ียงปลา 
  สภาพการรวมตัว   
  เปนการรวมกลุมจากสมาชิกกลุมออมทรัพย และกลุมสตรีในหมูบาน  
นําผลิตผลในหมูบานมาแปรรูปเปนพริกแกงขายในหมูบาน และตําบลใกลเคียง 
  สภาพทั่วไปของชุมชน 
  มีโครงสรางกลุมประกอบดวยคณะกรรมการบริหารงาน สมาชิกกลุมและ
ที่ปรึกษากลุม ดําเนินงานภายใตระเบียบขอบังคับของกลุม 
                               อาณาเขต / ที่ตั้ง   หมู 9  ต.บางกระไห  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 
                               อาชีพหลักของชุมชน    ทํานา 
                               อาชีพรองของชุมชน    ปลูกขา  ตะไคร 
                               ปญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนตองการ 
  มีความตองการหอกระจายขาว เพื่อประชาสัมพันธขาวสาร และเผยแพร
ความรูแกชาวบาน 

15) กลุมทําขนมหวาน 
                               ประวัติการบริหารจัดการ  
 กลุมทําขนมหวาน กอตั้งเมื่อป พ.ศ.2537  โดยเริ่มแรกนั้น  นางบุญลอม   
ผดุงกุล  ไดเล็งเห็นผลผลิตในตําบล  เชน มะพราว  ไขเปด  กลวย  ใบเตย  ซ่ึงมีเปนจํานวนมาก   
จึงไดคิดทําขนมขึ้นมา  โดยไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษ  เชน  ขนมกลวย   ขาวตมมัด    
ขนมเม็ดขนุน  ทองหยิบ  ทองหยอด  ขนมชั้นใบเตย  เปนตน  ในขนมเหลานั้น  ขนมชั้นใบเตย  
เปนขนมที่คนนิยมรับประทานกันมาก  เพราะรสชาติอรอย  หวานมัน  และกลิ่นหอมจากใบเตย   
ทําใหมีชื่อเสียงเปนอยางมาก 
                                    กลุมในชุมชน    

(1) กลุมทําขนมหวาน 
(2) กลุมสตรีดอกไมประดิษฐ 

  สภาพการรวมตัว   
  เนื่องจากราษฎรในชุมชนสวนใหญประกอบอาชีพทํานา  พอหมดฤดู 
ทํานาก็มีเวลาวาง จึงไดรวมกลุมกันทําขนมเปนอาชีพเสริมทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น  
  สภาพทั่วไปของชุมชน 
  กลุมทําขนมหวานประกอบดวยสมาชิกที่เปนสตรี มีภูมิลําเนาในเขต
ตําบลบางเตย  และเปนผูที่สนใจในการทําขนม สามารถมีรายไดเพิ่มขึ้น 
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                                อาณาเขต / ที่ตั้ง   เปนราษฎรในเขตตําบลบางเตย 
                               อาชีพหลักของชุมชน    ทํานา  ทําสวน 
                               อาชีพรองของชุมชน   ทําหัตถกรรม 
                               ปญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนตองการ    กลุมขาดเงินทุนหมุนเวยีน 

16) กลุมตัดเย็บเสือ้ผา, ชุดชั้นใน 
                               ประวัติการบริหารจัดการ 
  เร่ิมทํากันเมื่อ กุมภาพันธ 2541 เนื่องจากการทําชุดชั้นในยังไมเปนที่ 
แพรหลายมากนัก ตลาดนาจะพอไปได และสมาชิกสวนใหญมีพื้นฐานความชํานาญ เนื่องจาก 
เคยทํางานโรงงานเสื้อช้ันในที่เคยตั้งอยูในพื้นที่  พอโรงงานยายไปทําใหวางงานเปนจํานวนมาก 
จึงไดรวมกลุมกันผลิต  ซ่ึงสามารถสรางงานสรางรายไดใหกับชุมชน  และไดทํากันตลอดมา   
ชวงแรกทางกลุมจะใชการตลาดในเชิงรุก  หาลูกคาเพื่อเปนการเปดตลาดดวยการออกงาน และ 
เพื่อใหคนทั่วไปรูจัก  อุปกรณในการผลิตก็มีอยูแลวและสวนหนึ่งก็ไดรับการสนับสนุนจากทาง 
อบต. ดานเงินทุนไดรับการสนับสนุนจากทางเกษตรจังหวัด และทางพัฒนาชุมชน และการออกงาน
ตางๆ  ก็ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ 
                                    สภาพการรวมตัว   
 สมาชิกบางสวนจะรับงานไปทําที่บาน และบางสวนก็จะมารวมกันที่กลุม
แบงงานกันทําตามความถนัดของแตละบุคคล โดยสมาชิกจะไดรับคาแรงเปนชิ้นงาน มีการหักเงิน
บางสวนเขากลุมเพื่อเปนเงินทุน และใชเปนคาบริหารจัดการ  ปนผลในชวงปลายป  และมีการนัด
ประชุมปรึกษาหารือกันทุกเดือน 
  สภาพทั่วไปของชุมชน 
  เปนชุมชนที่มีการรวมกลุม และการบริหารจัดการที่เขมแข็งมาก  สามารถ
เปนตัวอยางที่ดีใหกับชุมชนอื่นไดเปนอยางดี 
  อาณาเขต / ที่ตั้ง   
  ตั้งอยูในพื้นที่ของผูใหญบาน เมื่อเขามาจากทางถนนใหญจะอยูทางซายมือ 
  อาชีพหลักของชุมชน    ผลิตเสื้อช้ันใน  ทํานา  ทําสวน 
                               อาชีพรองของชุมชน  บางสวนจะใชเวลาวางในการผลิตเสื้อช้ันใน 
                               ปญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนตองการ   

      ตองการขยายตลาดของทางกลุมใหแพรหลายมากยิ่งขึ้น 
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2.1.4   แนวคดิเกี่ยวกับผูนํา 
1)   ความหมายของผูนํา  มีนักวิชาการไดใหความหมายไวดังนี้ 

สารภี  แยมสาย  (2538 : 6)  อธิบายวา ผูนํา คือ บุคคลที่มีอํานาจ  (authority)  
มีบารมี  หรืออํานาจ บารมี (power)  และมีบทบาท (role)  เหนือบุคคลอื่นในหนวยงาน เปนผูที่มีทั้ง
ศาสตรและศิลปในการสรางสรรค  ชักนําบุคคล  และกลุมบุคคลในหนวยงานใหมีความตองการ
และศรัทธาที่จะปฏิบัติงานดวยความจริงใจ  ไปสูเปาหมายของหนวยงานที่วางไว  ผูนําอาจมาจาก 
การเลือกตั้งหรือแตงตั้งก็ได และอาจเปนคนเดียวกับผูบริหารหรือไมก็ได 
  วีรพันธ  สมเทพ  (2534 : 14)  สรุปวา ผูนํา  คือ ผูที่สรางอิทธิพลตอ
ผูใตบังคับบัญชา เพื่อที่จะกอใหเกิดความพยายามในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน 
  ธนพรรณ  การหมั่นดี  (2543 : 27-28) ใหความหมายวา  ผูนําหมายถึง บุคคลที่ 
ไดรับแตงตั้งหรือไดรับความไววางใจอันเนื่องมาจากคุณลักษณะพิเศษของบุคคลนั้นเอง ใหเปนผูที่
มีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุม  สามารถชักชวน หรือช้ีนําใหบุคคลอื่นชวยปฏิบัติภารกิจตางๆ  
ใหสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดกําหนดไว 
 โดยสรุป  อาจกลาวไดวา  ผูนําก็คือ บุคคลที่มีอํานาจหรืออิทธิพลเหนือบุคคล
อ่ืนในกลุมหรือชุมชนเปนที่ยอมรับ และไดรับการเชื่อฟงจากสมาชิกของกลุมหรือชุมชนที่ตอง
ปฏิบัติตาม  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกลุมที่ไดตั้งไว 

2)  ลักษณะผูนําที่ดี  มีดังนี้ (พจนี  พรหมจิตต.  2536  อางถึงใน จุฑารัศมิ์  พูลเกษ. 
2545 : 23-25)  

(1)  มีความคิดริเร่ิม ผูนําจะตองเปนผูมีความคิดริเร่ิมของตนเองมีการตัดสินใจ 
และมีแนวคิดขัดแยงในขอเสนอของผูอ่ืนได เพื่อประโยชนในการดําเนินงาน คุณสมบัติขอนี้ 
ยังมีมาก และแสดงออกไดมากเพียงไร จะชวยสนับสนุน เพิ่มพูนความเปนผูนําในตัวใหสูงขึ้น 
เพียงนั้น 
 (2)  ความใกลชิดกับสมาชิก  ผูนําที่ดีจะตองเขากบัสมาชิกในกลุมได  ทําตัว
สนิทสนมกับทุกคนได วางตัวเปนกันเองกับสมาชิก จะชวยใหความเปนผูนําแนนหนาขึ้น 

(3) ความเปนตัวแทนของกลุม    ผูนําจะตองปกปองกลุม   ปองกันและตอสู
เพื่อประโยชนของสมาชิกในกลุมของตน   คุณลักษณะขอนี้มีอยูในตัวผูใดนั้นจะเปนผูนําได  และ
คุณสมบัติขอนี้มีอยูในตัวผูนํามากเพียงไร  ผูนํานั้นจะเปนผูนําที่ดี เปนที่รักใครนับถือของผูตาม 

(4) การสมานไมตรีและสรางสามัคคีธรรม  หมายถึง  การสนับสนุนการสราง
บรรยากาศที่ดีใหเกิดขึ้นในกลุม การพยายามลดความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางสมาชิกของกลุม  
การสงเสริมใหสมาชิกปรับตัวใหเขากับกลุม หากคุณสมบัติขอนี้มใีนผูใด ผูนั้นจะเปนผูนําที่ดีได 
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 (5)  การแบงงาน  ผูนําที่ดีจะตองสามารถกําหนดลักษณะงานทั้งของตนเอง
และของสมาชิกในกลุมไดชัดเจน  และสามารถเขาใจในความสัมพันธของงานแตละสวนที่สมาชิก
แตละคนทํา 
 (6)  การบังคับบัญชา  ผูนําสามารถหามการกระทําบางประการของสมาชิก 
ในกลุมที่เห็นสมควร  หามหยุดการกระทําของกลุมไดเมื่อตองการ  รวมถึงการใชความเด็ดขาด 
ในการตัดสินใจลงโทษผูกระทําผิดระเบียบของกลุมได 
 (7)   การติดตอส่ือสาร  ผูนําที่ดีจะตองคอยใหขาวสาร  และรับรูขาวสารของ
สมาชิก  จัดใหมีการแลกเปลี่ยนขาวสารซึ่งกันและกัน  ตลอดจนเปนผูที่รูเกี่ยวกับความเปนไป 
ของกิจกรรมตางๆ  ที่ดําเนินไปในกลุมของตนอยูตลอดเวลา 
 (8)    การยอมรับ  การที่ผูนําแสดงการยอมรับ หรือไมยอมรับรวมทั้งการ
อนุมัติและไมอนุมัติการกระทําของสมาชิกกลุม 
 (9)   ผลงาน  ผูนําจะตองเปนผูกําหนดระดับของผลงานของมวลสมาชิก และ
ของกลุมเปนสวนรวม  ผูนําที่ดีจะตองเปนผูสนับสนุนใหสมาชิกใหความมานะ  ความพยายาม 
เพื่อผลงานที่ดีกวา  มากกวา  สูงคากวา อยูเสมอ 
 (10) การตัดสินใจ  ผูนําที่ดีจะตองตัดสินใจได  และกลาที่จะตัดสินใจ   
โดยเฉพาะเมื่อไดพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบในเรื่องราวนั้นๆ  พอสมควรแลว  ผูนําที่ 
ไมตัดสินใจอะไรเลย จะไมเปนที่พึ่งของผูตามได 
 (11) การเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืน  ผูนําที่ดีไมควรถืออํานาจในงาน  
ความคิดเห็นของแตละคนนั้นมีคุณคา  ควรรูจักใชวิธีรับพิจารณาความคิดเห็นดวยใจเปนธรรม  
นอกจากจะเปนผลดีตองานในแงที่ไดรับการพิจารณาเปนอยางดีจากหลายฝายที่เกี่ยวของแลว   
ยังมีผลตอการสรางความสัมพันธอันดียิ่งในระหวางผูที่ทํางานรวมกันอีกดวย 

(12)   การรูจักผูรวมงาน  หมายถงึ  การรูจักสมาชิกของกลุมแตละคน  
อยางจริงจังในทุกแงทุกมุม  รูถึงความสามารถ  ความสนใจ   ความถนดัตามธรรมชาติของแตละคน  
เพื่อที่จะมอบหมายใหแตละคนไดทํางานที่เหมาะสมกบัความรูความสามารถของตน 
 (13) ความเสียสละ ผูนําที่ดีจะตองรูจักเสียสละความสุข  ความสบาย   
ความพอใจสวนตน เพื่อประโยชนสวนรวม  
 (14) ความสามารถ  ผูนําที่ดีจะตองมีความสามารถเหนือสมาชิกในกลุม   
ในวชิาการบางแขนง  และความสามารถในการเขาใจคน  เปนตน 
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 จากลักษณะของผูนําทําใหพบวา   ผูนําตองเปนบุคคลที่สามารถรวบรวม 
ความตองการ และประสานความคิดของสมาชิกในกลุมเขาดวยกัน  มีสวนชวยใหกลุมไดกําหนด 
จุดมุงหมายที่ชัดเจน  มีขั้นตอนในการทํางานที่แนนอน และดําเนินการจนบรรลุจุดมุงหมายนั้น  
โดยวธีิการที่เหมาะสม ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยไดนําแนวคิดลักษณะของผูนําที่ดี มาประยุกตใช
ในการชี้วัด  ลักษณะผูนํากลุมอาชีพโดยสรุป ดังนี้  1)  ผูนําที่มีความคิดริเร่ิม  2)  สามารถเปน
ตัวแทนกลุมได   3)  สรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นในกลุม   4)  กลาตัดสินใจ  5)  เคารพในความคิด
ข อ ง 
ผูอ่ืน  6)  มีความเสียสละ 
  2.1.5   แนวคิดการมีสวนรวม 
                      การมีสวนรวมเปนพฤติกรรมที่ประชาชนหรือคนที่อยูรวมกันในสังคมได  พัฒนา
ปญญา ความรู ความสามารถ  โดยแสดงออกในรูปแบบตางๆ เพื่อพัฒนาทรัพยากร ส่ิงแวดลอมและ
สังคม ซ่ึงการมีสวนรวมของประชาชนในการที่จะอนุรักษทรัพยากร  ส่ิงแวดลอม  ตลอดจนระบบ
สังคมน้ันจะตองเกิดจากแนวความคิดในหลายๆ  ดาน  เพื่อความเขาใจในการศึกษาเกี่ยวกับ 
การมีสวนรวมใหดีขึ้น จึงไดศึกษาแนวความคิดในดานตางๆ  ที่เกี่ยวกับการมีสวนรวม  ดังนี้ 

1) ความหมายของการมีสวนรวม 
 โสภณ  หมวดทอง  (2536 : 104)  สรุปวา  การมีสวนรวมของประชาชน 
ใน กิจกรรมตางๆ  ของชุมชนนั้น  มีปจจัยทางสถานภาพทางสังคม  เศรษฐกิจ  อาชีพ  และที่อยู
อาศัยเขามาเกี่ยวของและกิจกรรมตางๆ  ของชุมชนจะไดรับความรวมมือบรรลุความสําเร็จได   
จะตองไดรับความเห็นพองตองกันของชุมชนเปนสวนมาก หรือการดําเนินงานกิจกรรมในนามกลุม 
องคกรของชุมชน 
 เกียรติศักดิ์  เรือนทองดี (2536 : 105) ไดสรุปวา การมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาชุมชน  หมายถึง  การรวมคิดแกไขปญหา  การดําเนินการและกิจกรรมในชุมชน   
รวมวางแผนวางโครงการ  รวมปฏิบัติงานในรูปของการเสียสละแรงงาน  การบริจาคเงิน  วัสดุ 
ส่ิงของ และรวมติดตามผลงาน  บํารุงรักษาสาธารณประโยชนในหมูบาน  ทั้งนี้การแสดงออก 
ในการมีสวนรวมอาจเปนการแสดงออกของบุคคลโดยตรง  โดยผานองคกรประชาชนในชุมชน
นั้นๆ เอง 
 กุนจันทร  สิงหสุ (2535 : 194) ไดสรุปถึงการมีสวนรวมวา การที่ปจเจกบคุคล 
กลุมคน หรือองคกรประชาชนไดอาสาเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ  การดําเนินโครงการ   
การแบงปนผลประโยชน  และการประเมินผลโครงการพัฒนาดวยความสมัครใจ  โดยปราศจาก 
ขอกําหนดที่มาจากบุคคลภายนอก  และเปนไปเพื่อสนองตอบความตองการของสมาชิก 
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ในชุมชน  รวมทั้งมีอํานาจอิสระในการแบงปนผลประโยชนที่เกิดจากการพัฒนาใหกับสมาชิกดวย
ความพึงพอใจ และผูเขามามีสวนรวม  มีความรูสึกเปนเจาของโครงการดวย 
 วิลเลียม  เออรวิน  (William  Erwin, 1976 : 138)  ใหแนวคิดการพัฒนาแบบ
การมีสวนรวมวา  หมายถึง  กระบวนการที่ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการใช 
ความคิดสรางสรรค  และความชํานาญของประชาชนในการตัดสินใจแกปญหาของตนเอง  รวมกับ
การใชวิทยาการที่เหมาะสมในการแกไขปญญา 
 วิลเลียม  ดับบลิว  รีดเดอร  (William W. Reeder, 1974 : 39)  ใหความหมาย
ของการมีสวนรวมของประชาชน  หมายถึง  การมีสวนรวมในการสังสรรคทางสังคม  ซ่ึงรวมทั้ง
การมีสวนรวมของปจเจกบุคคล และการมีสวนรวมของกลุม 
 สรุปการมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การที่ปจเจกบุคคล กลุมคน  
หรือองคกรประชาชน ไดรวมกันคิดแกไขปญหาการดําเนินการและกิจกรรมในชุมชน  โดยทั้งนี้ 
ใหเกิดการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ตองการ และเพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

2) ลักษณะและรปูแบบของการมีสวนรวม 
  ไดมีนักวิชาการหลายทาน  อธิบายเกี่ยวกับลักษณะของการมีสวนรวมของ
ประชาชนไวหลายทาน  ดังนี้ 
 ประสบสุข  ดีอินทร (2531 : 21)  ไดแบงการมีสวนรวมออกเปน  4  แบบ 
ดวยกัน คือ 

(1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  (Decision  making)  ประกอบดวย   
3  ขั้นตอน  คือ  การริเร่ิมตัดสินใจ  การดําเนินการตัดสินใจ และการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติการ 

(2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ  (Implementation)  ประกอบดวย  
การสนับสนุนดานทรัพยากร  การบริหารและการประสานขอความรวมมือ 

(3) การมีสวนรวมในผลประโยชน  (Benefits) 
(4) การมีสวนรวมในการประเมินผล  (Evaluation) 

 ประสบสุข   ดีอินทร  (2531 : 22)  ไดแบงรูปแบบการมีสวนรวมออกเปน   
5 แบบ คือ 

 (1)  เปนสมาชิก  (Membership) 
 (2)  เปนสมาชิกผูเขาประชุม  (Attendance at Meeting) 
 (3)  เปนสมาชิกผูบริจาคเงิน  (Financial Contribution) 
 (4)  เปนกรรมการ  (Membership of Committees) 
 (5)  เปนประธาน  (Position of  Leadership) 
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3) ขั้นตอนของการมีสวนรวม 
จากความหมาย  การมีสวนรวมของบุคคลในการดําเนินกิจกรรมอยางใด 

อยางหนึ่งรวมกันนั้นจะเห็นวามีหลายขั้นตอน  ซ่ึงมีผูไดศึกษาและเสนอแนวความคิดไวดังนี้ 
 อคิน  รพีพัฒน  (2532 : 48  อางถึงใน  สฤษดิ์  เสาใบ.  2539 : 13) ไดช้ีใหเห็น
วา  การมีสวนรวม ประชาชนจะตองเขารวมในขั้นตอนตางๆ  คือ 
 (1)   การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของประชาชน เนื่องมาจาก
เหตุผลพื้นฐาน  คือ  ชาวชนบทประสบปญหายอมรูปญหาของตนเองไดดีที่สุด 
 (2) การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินการ  กิจกรรมเพื่อแกไขปญหา 
เหลานั้น  ผูที่เลือกแนวทางในการพัฒนาควรเปนประชาชนในชุมชนนั้นเอง  ไมใชบุคคลภายนอก  
เพื่อใหเหมาะสมสอดคลองกับทรัพยากรกับศักยภาพในการพัฒนาชุมชนนั้น 
 (3) การมีสวนรวมในการลงทุน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานแรงงาน   
การรวมแรงประกอบกิจกรรมที่จะทําใหประชาชนมีความผูกพันมากขึ้น  และกอใหเกิดความรูสึก
รวมกันในการเปนเจาของกิจกรรมและผลงานที่ปรากฏ  ซ่ึงจะสงผลใหประชาชนบํารุงรักษา 
ใหดํารงอยูอยางสมบูรณ และมีประโยชน 
 (4)   การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล  เพื่อคนควา  เพื่อหาขอดี  และ
ขอบกพรอง  เกิดจากการดําเนินกิจกรรม  ซ่ึงไดมาเปนบทเรียนในการหาหนทางปรับปรุงแกไขและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานตอไป 
 เจิมศักดิ์  ปนทอง  (2531 : 36  อางถึงใน ลิขิต  หมูดี.  2538 : 14)  ไดแบง 
ขั้นตอนของการมีสวนรวมของประชาชนไว  4  ขั้นตอน คือ 

(1)  การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา 
(2)  การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจการ 
(3)  การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติการ 
(4)  การมีสวนรวมในการติดตามและประเมนิผล 

 ขวัญชัย  วงศนิติกร  (2532 : 18)  กลาวถึง  การจัดขั้นตอนของการมีสวนรวม
ในลักษณะตางๆ  ดังนี้ 

(1)  รวมประชุม 
(2)  การออกความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
(3)  การตีปญหาใหกระจาง 
(4)  การออกเสียงสนับสนุนคัดคานปญหา 
(5)  การออกเสียงเลือกตั้ง 
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(6)  การบริจาคเงิน 
(7)  การบริจาควัสดุ 
(8)  การชวยเหลือดานแรงงาน 
(9)  การใชโครงการที่เปนประโยชนใหถูกตอง 
(10)  การชวยเหลือในการรักษาโครงการ 

       ฉอาน  วุทฒิกรรมรักษา  (2526 : 16)  ไดจําแนกการมีสวนรวมไวเปน  
5  ขั้นตอน  ดังตอไปนี้ 

 (1)  ขั้นกําหนดความตองการ 
 (2)  ขั้นวางแผนดําเนนิการ 
 (3)  ขั้นตัดสินใจ 
 (4)  ข้ันดําเนินการ 
 (5)  ขั้นติดตามผลงาน 

        สมศักดิ์  สุขวงศ  (2532 : 102-115)   ยังไดเสริมความคิดวา  ลักษณะและ 
ขั้นตอนในการมีสวนรวมควรมีดังนี้ 

(1)  การมีสวนรวมในการตัดสนิใจ 
(2)  การมีสวนรวมในการลงมือทําเอง 
(3)  การมีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชน 
(4)  การมีสวนรวมในการประเมินผล 

   จากแนวคิดของนักวิชาการตางๆ  เกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการและขั้นตอน 
การมีสวนรวมดังกลาว จะเห็นไดวาสวนใหญมีลักษณะไมแตกตางกันมากนัก   พอสรุปรูปแบบและ
ขั้นตอนการมีสวนรวมไดดังนี้ 
 รูปแบบการมสีวนรวม มีองคประกอบ 3 รูปแบบ คือ 

(1)  การเขารวมดวยความพึงพอใจ หรือสมัครใจ 
(2)  การเขารวมดวยความจูงใจหรือชักนํา 
(3)  การเขารวมดวยการกะเกณฑหรือบงัคับ 
ขั้นตอนการมสีวนรวม  มีองคประกอบ  4  ประการ  คือ 
(1)  การมีสวนรวมในการเสนอความเห็น  เพื่อกําหนดความตองการของ 

ชุมชน  เชน  การคนหาปญหา   สาเหตุของปญหา  และแนวทางแกไขปญหา 
(2)  การมีสวนรวมในการวางแผนกิจกรรม  เพื่อจัดทําโครงการพัฒนาฯ 
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(3)  การมีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผนงาน / โครงการ  โดยรวมสนับสนุน
ทุนทรัพย และสละแรงกาย 

(4)  การมีสวนรวมในการติดตาม และประเมินผล 
2.1.6   แนวคดิการสนับสนุนทางสังคม 

1)   ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม   
การสนับสนุนทางสังคมมีหลายแนวความคิด  ดังนั้น  จึงมีนักวิชาการไดให

ความหมายไวตางๆ  กันดังนี้   แคปแลน,  คาสเซล  และกอร  (Kaplan,  Cassei & Gore  อางถึงใน 
อุบล  นิวัติชัย.  2537 : 180)  ไดใหความหมายของการสนับสนุนทางสังคมไว  2  แบบ คือ 

(1)   การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง  ความพอใจตอความจําเปนพื้นฐาน
ทางสังคมของแตละคน  ไดแก  การไดรับความรัก  ไดรับการยกยองวามีคุณคา    การเปนสวนหนึ่ง   
การไดรับความปลอดภัย  โดยไดจากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น 

(2)  การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธที่มีอยูหรือขาดหายไป
จากคนที่มีความสําคัญตอบุคคลนั้น 
  แคปแลน  และเชฟอร  (Kaplan and Schaefer   อางถึงใน อุบล  นิวัติชัย.   
2537 : 281)  ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมวา  หมายถึง  การที่บุคคลไดรับ 
การสนับสนุนจากบุคคลอื่นหรือกลุมในสังคม  ซ่ึงอาจเปนทางดานอารมณ  ส่ิงของ  เงิน  กําลัง  
งาน  หรือขอมูลขาวสาร  การสนับสนุนทางสังคมไมได  หมายถึง  ความสัมพันธระหวางบุคคล 
ในการใหความชวยเหลือทางดานวัตถุ และความมั่นคงทางจิตใจเทานั้น  แตยังรวมถึงการให 
การยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของสังคม  ซ่ึงการชวยเหลือนี้จะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญปญหา  
และตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น 
 บุญเยี่ยม   ตระกูลวงศ  (2528 : 594)   ใหความหมายของการสนับสนุนทาง
สังคมวา หมายถึง ส่ิงที่ผูรับแรงสนับสนุนไดรับความชวยเหลือดานขอมูลขาวสาร  วัสดุ  ส่ิงของ 
หรือการสนับสนุนดานจิตใจ  จากผูใหการสนับสนุน  ซ่ึงอาจเปนบุคคลหรือกลุม  ไดแกบุคคล 
ในครอบครัว เชน  บิดา   มารดา   สามี   ภรรยา   ญาติ   พี่นอง   เพื่อนบาน   เพื่อนรวมงาน  หรือ
เจาหนาที่สาธารณสุข  เปนตน 
 พิมพวัลย ปรีดาสวัสดิ์ (2530 : 154) อธิบายวา สังคมเปนสิ่งที่มีการเคลื่อนไหว
เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  ความสัมพันธทางสังคมก็มีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย  การศึกษา
วิเคราะหเครือขายทางสังคมก็คือ  การศึกษาถึงสิ่งแวดลอมของบุคคล  ไมใชเพียงการติดตอส่ือสาร 
แตเปนการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  การแลกเปลี่ยนดังกลาวเปนการแลกเปลี่ยนผลตอบแทน 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 39 

อันเกิดจากปฏิสัมพันธของคนตั้งแตสองคนขึ้นไป  ส่ิงที่แลกเปลี่ยน  ไดแก  ขาวสาร  ขอมูล  สินคา 
บริการ  คําแนะนํา  โดยบุคคลทั้งสองหรือเทาที่เกี่ยวของสวมบทบาททั้งเปนผูใหและผูรับ 
  ดังนั้น  พอสรุปไดวา  การสนับสนุนทางสังคม  หมายถึง  การที่บุคคลที่มี 
ความสัมพันธกันในระดับใดระดับหนึ่ง ไดรับการสนองตอบตอความตองการของแตละบุคคล 
ในดานตางๆ  อาจเปนดานหนึ่งหรือมากกวา  ไดแก  การไดรับความรัก  ความเห็นอกเห็นใจ    
การยอมรับ  การไดรับคําแนะนํา  ตลอดจนวัตถุส่ิงของในสถานการณหนึ่งๆ   ที่ เพียงพอ 
ที่จะบรรเทา  หรือลดความรุนแรงของปญหา  ลดความเครียด  และปองกันมิใหเกิดผลกระทบตางๆ  
อันไมพึงปรารถนาตามมา 

2)   องคประกอบของการสนับสนุนทางสังคม 
                                บุญเยี่ยม  ตระกูลวงศ  (2538 : 294)   กลาวถึง  หลักการสําคัญของการ
สนับสนุนทางสังคมจะประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ  ดังนี้  

(1)  จะตองมีการตดิตอส่ือสารระหวางผูใหและผูรับการสนับสนุน 
(2)  ลักษณะของการติดตอส่ือสารนั้นจะตองประกอบไปดวย 

ก. ขอมูลขาวสารมีลักษณะที่ผูรับเชื่อวามีคนสนใจเอาใจใส และ 
มีความรัก ความหวังดีในตนอยางจริงใจ 

ข.  ขอมูลขาวสารมีลักษณะที่ผูรับเชื่อวาเขาเปนสวนหนึ่งของสังคม และ
สามารถทําประโยชนแกสังคมได 

(3)  ปจจัยนําเขาของแรงสนับสนุนอาจอยูในรปูขอมูล  ขาวสาร  วัสดุ  ส่ิงของ  
หรือจิตใจ  

(4) จะตองชวยใหผู รับไดบรรลุถึงจุดหมายที่ เขาตองการ  เชน  ในดาน 
การสนับสนุนก็คือ  การมีสุขภาพที่ดี  ในดานสวัสดิการสังคมอื่นๆ  คือ การมีสภาพความเปนอยูที่ดี
ไมประสบปญหาความเดือดรอนทางสังคมหรือสามารถแกปญหาหรือเผชิญปญหาความเดือดรอน
ไดอยางเหมาะสม 
  สรุปวา  องคประกอบของการสนับสนุนทางสังคม ไดแก  ผูให และผูรับ 
การสนับสนุน  โดยมีการสื่อสารระหวางกัน เปนตัวบอกวาจะใหการสนับสนุนดานใด  ซ่ึงอาจ 
จะอยูในรูปของขอมูล  ขาวสาร  วัสดุ  ส่ิงของ  หรือจิตใจ  และชวยใหผูรับบรรลุวัตถุประสงค 
ที่เขาตองการ 

3)  ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม 
คอบบ  (Cobb. 2532 : 40  อางถึงใน  นพมาศ  อํานวยการ.  2536 : 19)  ไดแบง

ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม ดังนี้ 
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 (1)   การสนับสนุนทางดานอารมณ  (Emotional  Support)  เปนการทําให
บุคคลเชื่อวา  ตนเองไดรับความรัก ความจริงใจ   การดูแลเอาใจใส  ไดรับความสนใจ  และมี 
ความผูกพันซึ่งกันและกัน  ซ่ึงมักจะไดจากบุคคลที่มีความสัมพันธใกลชิดกัน 

(2)   การสนับสนุนดานการยอมรับและเห็นคุณคา (Esteem  Support)   
เปนการทําใหบุคคลนั้นทราบวาตนเปนคนที่มีคุณคา  บุคคลอื่นเห็นและยอมรับคุณคานั้นดวย 
 (3)   การสนับสนุนดานการเปนสวนหนึ่งของสังคม  (Social  Integration  
Support)  เปนการทําใหบุคคลนั้นทราบวาตนเปนสมาชิกหรือสวนหนึ่งของสังคม 
 ทอยส  (Thoits. 2531 : 28  อางถึงใน พนิดา  สุจริตกุลธร. 2538 : 32)  แบง 
การสนับสนุนทางสังคมออกเปน  3  ชนิด คือ 
 (1)   ดานเครื่องมือ  (Instrumental)  หมายถึง  การไดรับความชวยเหลือดาน
แรงงาน   วัสดุ   อุปกรณ   ส่ิงของ   เงินทองที่จะทําใหบุคคลนั้นสามารถดํารงบทบาท  หรือหนาที่ 
รับผิดชอบไดตามปกติ 
 (2)   ดานขอมูลขาวสาร  (Informational)  หมายถึง  การไดรับขอมูล  ขาวสาร  
รวมทั้งการไดรับคําแนะนําและการปอนกลับ 
 (3)   ดานอารมณและสังคม  (Social - Emotional)  หมายถึง  การไดความรัก  
การดูแลเอาใจใส  การไดรับการยอมรับเห็นคุณคา  และรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของสังคม 
 นอกจากนั้น  ทอยส  (Thoits)  ยังไดรวบรวมการสนับสนุนทางสังคมประเภท
ตางๆ  ไวดังนี้ 

(1)   การสนับสนุนดานขอมูล  ขาวสาร  หมายถึง   การไดรับขอมูล   ขาวสาร 
หรือคําแนะนํา  ขอเสนอแนะ  ตลอดจนการปอนกลับตางๆ  ที่เปนประโยชน  และสามารถนําไปใช
ในการแกไขปญหาที่เผชิญอยูได 

(2)   การสนับสนุนดานเงินทองวัตถุส่ิงของและแรงงาน  หมายถึง   การไดรับ
ความชวยเหลือโดยตรงตอความจําเปนของบุคคลในเรื่องสิ่งของเครื่องใช  เงิน  และแรงงาน 

(3)   การสนับสนุนดานอารมณและสังคม  แบงเปน 
ก. ดานอารมณ  ไดแก   การไดรับความรักการดูแลเอาใจใสใกลชิด   

สนิทสนม  มีความรูสึกผูกพัน  เห็นอกเห็นใจ  และไววางใจซึ่งกันและกัน 
ข.  ดานการยอมรับ  ไดแก  การไดรับการยกยองชมเชยจากผูอ่ืน  ยอมรับ

ในการแสดงออก  ความสามารถหรือความสําเร็จ 
ค.  ดานการเปนสวนหนึ่งของสังคม  ไดแก  การมีปฏิสัมพันธกับบุคคล

ในสังคม  มีการรวมกิจกรรมในสังคม  มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
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  เทอรเนอร  (Turner. 2532 : 56  อางถึงใน บุญศรี  ชัยชิตามร.  2534 : 8-29)  
เสนอวา  เฮาส  (House) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม โดยแบงอยางกวางๆ  4 ชนิด    
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ จอหนสัน แอนด  จอหนสัน  (Johnson and Johnson)  ดังนี้ 
 (1)   การสนับสนุนดานอารมณ (Emotional Support) หมายถึง การใหความรัก  
ความไววางใจ  ความเห็นอกเห็นใจ  ความเอาใจใสและการรับฟง 
 (2)   การสนับสนุนดานเครื่องมือ  ส่ิงของ (Instrument  Support)  หมายถึง  
การใหความชวยเหลือโดยตรง  ไมวาจะเปนดานแรงงาน  การเงิน  เวลา  หรือชวยปรับสภาพ 
แวดลอมใหเหมาะสมกับบุคคล 
 (3)   การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร  (Informational  Support)  หมายถึง  
การใหคําแนะนํา  การใหแนวทาง  และขอมูลขาวสารที่บุคคลสามารถนําไปใชในการแกไขปญหา
เกี่ยวกับบุคคลและสภาพแวดลอมได 
 (4)   การสนับสนุนดานการประเมิน  (Appraisal  Support)  หมายถึง  การให 
ขาวสาร หรือขอมูลปอนกลับเพื่อใหบุคคลนําไปประเมินตนเอง และเปรียบเทียบกับบุคคลในสังคม 
 เฮาส  (House. 2528 : 24  อางถึงใน  พิสมัย  เพิ่มกระโทก.  2530 : 19)  ไดแบง
ชนิดของการสนับสนุนทางสังคมออกเปน 4 ชนิด คือ 
 (1)   การไดรับการยอมรับและมีผูเห็นคุณคา  (Emotional  Support) คือ 
ความรูสึกเห็นอกเห็นใจ  ดูแลเอาใจใส  ความรัก  ความจริงใจ  และความสนใจ 
 (2)   การไดรับความชวยเหลือดานสิ่งของการเงิน  หรือแรงงาน   (Instrument   
Support)  เปนพฤติกรรมการชวยเหลือโดยตรงตอความจําเปนของคน  ซ่ึงมีหลายอยางเชน  เงิน  
แรงงาน  เวลา เปนตน 
 (3)   การไดรับความชวยเหลือดานการประเมิน  และเปรียบเทียบพฤติกรรม  
(Appraisal  Support)  เปนการใหขอมูลปอนกลับเพื่อนําไปใชในการประเมินตนเอง  ซ่ึงจะทําให
เกิดความมั่นใจ และทําใหรูสึกเปรียบเทียบตนเองกับผูอยูในสังคม 
 (4)   การไดรับความชวยเหลือดานขอมูลขาวสาร  (Informational  Support)  
เปนขอมูล  ขอแนะนํา  ซ่ึงสามารถนําไปใชในการแกปญหาที่เผชิญอยูได 
 นอกจากนี้    การที่จะเขาใจการสนับสนุนทางสังคมไดนั้น  ตองเขาใจ 
องคประกอบหรือระบบโครงสรางของกลุม  ซ่ึง นอรเบก (Norbeck)  เรียกวา  เครือขายสังคม  
(Social  Net  Work)  เปนคุณสมบัติของกลุมสังคมที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนทางสังคม 
 โครงสรางเครือขายทางสังคม  เปนลักษณะของการติดตอกันเองของบุคคล 
ในสังคม  ซ่ึงเกี่ยวของกับองคประกอบหรือคุณสมบัติตางๆ  ดังนี้ 
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 (1)  ขนาดของกลุมสังคม  คือ จํานวนคนในกลุมซึ่งบคุคลมีความสัมพันธวา
เปนขนาดเล็กหรือใหญ  ซ่ึงจะมีผลตอแหลงสนับสนุนตางกัน 
 (2) ชนิดของความสัมพันธ  เปนความผูกพันซึ่งกันและกันของสมาชิก 
ในกลุมสังคม  ซ่ึงลักษณะของบุคคลที่ผูกพันดวยอาจเปนกลุมเครือญาติหรือไมใชเครือญาติ   
มคีวามสัมพันธระดับแนนแฟนหรือไมแนนแฟน  ซ่ึงจะมีผลตอการไดรับการสนับสนุน 
 (3)    ระยะเวลาที่ใชในการติดตอ  คือ ระยะเวลาที่บุคคลรูจักและติดตอกัน 
ตั้งแตเร่ิมรูจักกัน  และดําเนินสัมพันธภาพตอกันเรื่อยมา  ซ่ึงระยะในการติดตอนี้จะสงผลตอ 
การสนับสนุนทางสังคมทาํใหเกิดความชวยเหลือมากขึ้นตามไปดวย 
 (4)     ความถี่ในการติดตอ  ลักษณะโครงสรางเครือขายทางสังคมที่ดีบุคคล
ตองการพบกันบอย  การพบกันสม่ําเสมอจะชวยดํารงไวซ่ึงสัมพันธที่ดี 
 (5)    วิธีการที่ใชในการติดตอ การติดตอส่ือสารเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง  
ซ่ึงเปนความตองการของมนุษย  การติดตอมีหลายชนิด เชน จดหมาย  โทรศัพท  การพบปะพูดคุย  
วิธีการติดตอกันจะมีผลตอสัมพันธภาพและการสนับสนุนที่บุคคลจะไดรับ 
 ทั้งนี้โครงสรางเครือขายทางสังคมจะเปนสื่อกลางที่ทําใหบุคคลเกิดการติดตอ 
สัมพันธกับบุคคลอื่น  การติดตอกับบุคคลอื่น  จะทําใหบุคคลรูจักและเขาใจตนเอง  ไดรับความรัก
และความชวยเหลือตางๆ  ตลอดจนไดรับความสําคัญจากผูอ่ืน  จีเจอร  และ สโลนิค  (Jeger & 
Slolnick. 2527 : 48  อางถึงใน  ฉวีวรรณ  แกวพรหม.  2530 : 25)   
 การสนับสนุนทางสังคมชนิดตางๆ ที่นักวิชาการเสนอมานั้นจัดไดวาเปนสิ่ง
ตอบสนองความจําเปนพื้นฐานทางสังคมที่มนุษยทุกคนตองการเปนอยางยิ่ง  ซ่ึงสรุปครอบคลุมถึง
ความจําเปนพื้นฐานดานกายหรือวัตถุ ซ่ึงเปนความชวยเหลือทางดานขอมูลขาวสารหรือส่ิงของ 
ตลอดรวมถึงเงิน แรงงาน คําแนะนําปรึกษาตางๆ และการไดรับการบริการ  ความจําเปนพื้นฐาน
ดานอารมณ ไดแก การไดรับการตอบสนองความตองการดานอารมณ  การไดรับความรัก การดูแล
เอาใจใส   ความสนิทสนม   ความผูกพันและความไววางใจ   การไดรับการยอมรับและมีผูเห็น 
คุณคา  การไดรับความเคารพจากผู อ่ืน  และความจําเปนพื้นฐานดานสังคม  คือ  การไดรับ 
การตอบสนองในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสังคม  การมีสวนรวมในสังคม  ความรูสึกเปนเจาของ
ของสังคมของตน 

4)   แหลงของการสนับสนุนทางสังคม 
  อุบล  นิวัติชัย  (2537 : 285)   กลาวถึงแนวคิดของ แคปแลน  (Kaplan)   
ในการจําแนกกลุมบุคคล  ซ่ึงเปนแหลงของการสนับสนุนทางสังคมไวเปน  3 กลุม 
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(1) กลุมผูมีความผูกพันกนัตามธรรมชาติ (Spontaneous or Natural Supportive  
System)   ประกอบดวยบุคคล  2 ประเภท  คือ  ประเภทหนึ่งซึ่งเปนบุคคลที่อยูในครอบครัวสายตรง 
(Kin)  ไดแก  ปู  ยา  ตา  ยาย  พอ  แม  ลูก  หลาน  กับอีกประเภทหนึ่งเรียกวา ครอบครัวใกลชิด  
(Kinth)  ไดแก  เพื่อนฝูง  เพื่อนบาน  ผูรูจักคุนเคย  คนในที่ทํางานเดียวกัน 

(2) องคกรและสมาคมที่ใหการสนับสนุน  (Organized  Support)  กลุมบุคคล
ที่มารวมตัวกันเปน หนวย    เปนชมรม   สมาคม  ซ่ึงไมใชกลุมที่จัดโดยกลุมวิชาชีพทางสุขภาพ 
เชน  สมาคมผูสูงอายุ 

(3) กลุมผูชวยเหลือวิชาชีพ  (Professinonal  Health  Care  Workers) หมายถึง  
บุคคลที่อยูในวงการสงเสริม  ปองกัน  รักษา และฟนฟูสมรรถภาพของประชาชนโดยอาชีพ 
 นอกจากนี้  ภัทรพงศ  ประกอบผล  (2534 : 41 – 45)   กลาวถึงแนวคิด 
ของ  แมค  อีแวน  (Mc Elveen)  ในการใหความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องแหลงสนับสนุนทางสังคมวา   
ครอบครัวและญาติพี่นองเปนแหลงสนับสนุนทางสังคมที่มีความสําคัญ   และใกลชิดกับบุคคล 
มากท่ีสุด   โดยจะมีการติดตอกันบอยครั้ง มีโอกาสแลกเปลี่ยนส่ิงของ บริการขอมูลขาวสารและ
ชวยเหลือในการแกปญหา  และตัดสินใจซึ่งกันและกัน  รองลงมาจะเปนกลุมเพื่อน  อยางไรก็ตาม
ความตองการสนับสนุนทางสังคมจากแหลงตางๆ  จะขึ้นอยูกับภาวะสุขภาพและความตองการ 
ของบุคคลเปนสําคัญ 
 ในการศึกษาปจจัยที่สงเสริมใหกลุมอาชีพประสพความสําเร็จ  ผูวิจัยได 
ทําการวัดการสนับสนุนทางสังคมทั้งจากเจาหนาที่ภาครัฐ และภาคเอกชน   และจากผูนําชุมชนวา 
กลุมอาชีพจะไดรับการสนับสนุนมากนอยเพียงใด โดยไดกําหนดไวเปนปจจัยภายนอก 

5)  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสนับสนุนทางสงัคม 
 คาหน  และ แอนโตนุซซี่  (Kahn  and  Antonucci. 2531 : 45  อางถึงใน  อุบล  
นิวัติชัย.  2537 : 287)  กลาวถึง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสนับสนุนทางสังคม มี  2  ดาน ดังนี้ 
 (1)   ดานคุณสมบัติสวนตัวของแตละบุคคล   ไดแก  อายุ  เพศ   สถานภาพ  
ศาสนา  วัฒนธรรม  ตลอดจนคุณลักษณะและความสามารถของแตละบุคคล  เชน   เด็ก  ผูหญิง   
คนชรา   คนพิการ ฯลฯ   เปนพวกที่มีแนวโนมวาจะไดรับการสนับสนุนทางสังคมมาก 
 (2) ดานคุณสมบัติของสถานการณ   ความแตกตางของสถานการณ    
ความคาดหวังของสังคม   บทบาทของสังคม   มีผลทําใหบุคคลตองการไดรับการสนับสนุน 
ทางสังคมแตกตางกัน เชน เวลาเกิดอุบัติเหตุ  หรือภัยธรรมชาติ   
 กลาวคือ  การสนับสนุนทางสังคม  เปนการที่บุคคลไดรับความชวยเหลือ 
ทั้งทางวัตถุ  และจิตใจ จากบุคคลอื่นๆ  ในสังคม  เชน  สมาชิกในครอบครัว  เพื่อน  คนรูจัก  ฯลฯ  
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ทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการก็ได  การสนับสนุนทางสังคมที่สําคัญมี  5   ดาน  คือ  
ดานขอมูลขาวสาร   ดานวัตถุส่ิงของ   ดานอารมณและจิตใจ   ดานการยอมรับ  และสุดทาย  คือ 
ดานการเปนสวนหนึ่งของสังคม 
 ดังนั้น  การสนับสนุนจึงเปนปจจยัสําคัญของกลไกการปรับตัว  เพราะ 
เปนการใหความชวยเหลือทั้งวัตถุและจิตใจแกผูที่เผชิญปญหาสารพัดรูปแบบ  รวมไปถึงผูตกงาน  
ซ่ึงตองการทั้งการเอาใจใส และกําลังใจเพื่อเปนพลังเสริมความเขมแข็งในการปรับตัวของเขา   
โดยเฉพาะอยางยิ่ง จากบุคคลใกลชิดในชมุชน เชน เพือ่น จนเขามาสูในเครือญาติ  พี่นอง  พอแม  
ลูก  รวมไปถึงคนที่เปนสามีหรือภรรยา  ซ่ึงก็คือบุคคลในครอบครัวนั่นเอง 
 

2.2   ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
  ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการทบทวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 
ของกลุมอาชีพ  และปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของกลุมอาชีพ เปนหลักดังนี้ คือ 
                 เชิด  ชูเวช  และคนอื่นๆ  (2535 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาปจจัยกําหนดความสําเร็จ 
ของโครงการโคราชพัฒนา ผลปรากฏวาปจจัยการมีสวนรวมของประชาชนในหมูบานสงผล 
ตอการบรรลุเกณฑคุณภาพชีวิตในระดับสูง  และภาวะผูนําของหมูบานสงผลตอการบรรลุเกณฑ 
คุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง กลาวคือ เมื่อมีการรวมมือจากประชาชนในหมูบาน  และหมูบาน
นั้นมีผูนําที่มีภาวะผูนําสูง  จะสงผลใหหมูบานนั้นมีโอกาสบรรลุเกณฑคุณภาพชีวิตไดสูงดวย 
                 มนัส  แกวประพันธ  (2541 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลสําเร็จในการดําเนินงานของ 
คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (กพสม.)  ศึกษากรณี จังหวัดอุบลราชธานี  ผลการศึกษาพบวา 
  1)   ปจจัยที่มีผลตอผลสําเร็จในการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน   
ไดแก  รายได  การไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่ของรัฐและภาคเอกชน  การไดรับขาวสาร 
จากภายนอกที่แตกตางกัน  ความรูความเขาใจในการดําเนินงานของ  กพสม.  และเงินกองทุน 
พัฒนาสตรีหมูบาน 
 2)   ปจจัยที่ไมมีผลตอผลสําเร็จ  ไดแก  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา 
ตําแหนงหนาที่ใน  กพสม. และอาชีพ 
 3)   ปญหา  อุปสรรคในการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน   
พบวา  ปญหาที่  กพสม.  ยังประสบอยูคือ  ปญหาเกี่ยวกับทักษะในการดําเนินงานของ  กพสม.   
ดานการดําเนินงานตามแผน  การบริหารจัดการ  การประเมินผล  ปญหาดานทุนและตลาด 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 45 

 เวช  หกพันนา  (2541 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพ 
การดําเนินงานของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต  จังหวัดอุบลราชธานี  ผลการศึกษาพบวา   ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต  ไดแก  ปจจัยดานจุดรวม
ผลประโยชน  จุดรวมอุดมการณ  จุดรวมตัวบุคคล  การมีวินัยและซื่อสัตย  การมีระเบียบเปน 
ลายลักษณอักษรและบังคับใช  รับขอมูลขาวสารการทํางานของคณะกรรมการฝายตางๆ   และ
ระยะเวลาการดําเนินงานของคณะกรรมการ 
 ฉลาดชาย  รมิตานนท   (2538 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาสภาพเศรษฐกจิ   การเมือง   สังคม  
และวัฒนธรรมของสังคมหมูบานชนบทกับการมีสวนรวมของประชาชน  พบวา   ส่ิงที่ทําใหชาวนา
รับจางเขารวมกลุม และจัดตั้งกลุมชาวนารับจางจนประสพความสําเร็จ  พบวา  การสนับสนุนจาก 
บุคคลภายนอกเปนสิ่งสําคัญตอการเขารวมกลุมของชาวนา ดังนี้ 
 1)  การสนับสนุนดานกําลังใจ โดยการเชิญบุคคลภายนอกทั้งที่มีตําแหงหนาที่ 
ในดานการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการทั้งชาวไทยและตางประเทศเขามาพบปะพูดคุยกัน  
การสนับสนุนดานเศรษฐกิจ  ไดแก  การสนับสนุนเงินทุนหรือทรัพยสินที่สมาชิกในกลุมรวมกัน
เปนเจ าของ   เพื่อให เกิดศูนยรวมความเปนเจ าของในของกลาง    มีกรรมสิทธิ์ รวมกัน   
ซ่ึงการสนับสนุนดานเศรษฐกิจนี้เปนรูปธรรมที่กอใหเกิดความกระตือรือรนจากสมาชิกกลุม   
ซ่ึงรวมทั้งความหวังที่จะเห็นกลุมที่สมาชิกรวมจัดขึ้นมา มีความเจริญกาวหนาตอไป 
 2)   การสนับสนุนดานวิชาการ  โดยการใหความรูในเรื่องที่เปนประโยชนตอกลุม
เพ่ิมพูนความรู และมีผลชวยกระตุนจิตใจในการรวมกลุมได 
 ลิล่ี  โกศัยยานนท  และคนอื่นๆ  (2539 : 114-116)  ไดวิจัยประเมิน ผลกิจกรรม 
การเพิ่มพูนรายไดของสตรีและเยาวชนของกรมการพัฒนาชุมชน พบวา  มีปจจัยที่เปนตัวเสริม 
สรางความตอเนื่องในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการใหประสพความสําเร็จในระยะยาวคือ  
บุคลากร   การสนับสนุนดานเงินทุน  ระบบตลาดและองคกรสตรี  ไมไดมีการพิจารณาถึง 
ความสัมพันธของปจจัยเสริมกลุมนี้อยางครบวงจร  นอกจากนี้ยังพบวา  กิจกรรมเพิ่มพูนรายได 
ในกลุมที่ประสพผลสําเร็จ  มักเปนกิจกรรมที่จัดอยูในประเภทกิจกรรมที่ประสพความสําเร็จ 
เปนกิจกรรมที่ชาวบานทําอยูกอนหนาการอบรม  และมีการพัฒนาทักษะถึงระดับผลิตขายได   
ซ่ึงถือวาเปนกิจกรมทองถ่ินอยูแลว  เมื่อไดปจจัยสนับสนุนที่เหมาะสมรองรับจึงสามารถดําเนิน 
ไดอยางตอเนื่องและไดผลดีขึ้น  นอกจากนี้พบวา  ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการรวมกลุมสตรี
เพื่อเพิ่มพูนรายได มีดังตอไปนี้   1)  กลุมสตรีมีการบริหารกลุมที่ดี  มีความสามารถดานการตลาด  
2)  สมาชิกใหความรวมมือและเสียสละ  3)  ผูนําชุมชนมีความกระตือรือรน มีความคิดริเริ่ม   
4) พัฒนากรเปนผูมีความกระตือรือรนประสานงานไดดี   5)  ลักษณะของกิจกรรมมีความเหมาะสม
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กับสภาพทรัพยากรในทองที่  วัสดุที่ใชหางายในทองที่ เทคนิคการทําไมซับซอน   6)  กลุมสตรี 
มีความสนใจและตื่นตัวในการพัฒนาเทคนิคและรูปแบบผลิตภัณฑเสมอ   7)  ที่ตั้งของหมูบาน 
อยูใกลตัวจังหวัด  การคมนาคมขนสงสะดวก  ทําใหติดตอคาขายกับบุคคลภายนอกไดงายขึ้น 
 ล่ันทม  สุทธ ิ (2543 : บทคัดยอ)   ไดทําการศึกษาเรื่อง  ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของกลุม
อาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน  ศึกษาเฉพาะกรณีเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน พบวา ปจจัยที่มีผลตอ
ความสําเร็จของกลุมอาชีพ มี  7  ดาน ไดแก   1) การใชเวลาในการผลิตสวนใหญของเวลาวาง 
นอกฤดูกาลเกษตร   2) การมีรายไดเพิ่มของสมาชิก   3)  การมีสวนรวมในการดําเนินงานของกลุม   
4)  ความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตยสุจริตของผูนํา  5) ผลการดําเนินงาน
ของกลุมอาชีพที่มีตอความสัมพันธในครัวเรือนและชุมชน 6) การสาธิตสินคา   การพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต  การพัฒนาคุณภาพสินคา การใหกูยืมเงินทุนเพื่อการผลิต  การจัดหาวัตถุดิบ   
7)  การพัฒนาเทคโนโลยี  การประกันคุณภาพสินคา  และกลุมมีกิจกรรมดานการติดตอกับ 
หนวยงานภาครัฐ   การออกรานจําหนายสินคา   การพัฒนารูปแบบสินคาและทัศนศึกษาดูงาน สวน
ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของกลุมอาชีพ  พบวา  ประกอบดวยดัชนีช้ีวัดทางสังคม  2  ประเภท  
คือ   1)   ดัชนีช้ีวัดที่ตอบสนองนโยบายการพัฒนาอาชีพของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ 
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  จํานวน  2  ดัชนีชี้วัด  คือ  การมีงานทํานอกฤดูกาลเกษตรของสมาชิก 
กลุมอาชีพ  และการมีรายไดเพิ่มขึ้นของสมาชิกกลุม ไมต่ํากวาปละ 6,000.00 บาท / คน    2)   ดัชนี
ชี้วัดที่สามารถสะทอนคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ซ่ึงเปนผลมาจากการประกอบอาชีพอุตสาหกรรม
ในครัวเรือน  จํานวน 10  ดัชนีช้ีวัด  ไดแก  1) การมีสวนรวมของสมาชิกในการดําเนินงานกลุม       
2)  ลักษณะของผูนํา   3)  การใชแรงงานในครัวเรือนเพื่อการผลิต   4) การใชวัตถุดิบในทองถ่ิน 
เพื่อการผลิต   5) การมีแหลงขายที่แนนอน  6) ผลิตภัณฑของกลุมเปนที่พึงพอใจของลูกคา      
7)  กลุมอาชีพมีกิจกรรมกับภายนอก   8)  กลุมอาชีพมีการพัฒนาผลิตภัณฑ   9)  กลุมอาชีพ 
มีการจัดการทางธุรกิจ   10)  กลุมอาชีพมีการเจริญเติบโตอยางมั่นคง ยั่งยืน 
  สุรพล  กาญจนจิตรา  และประภาส  ศิลปรัศมี  (2539 : 93-95)  ไดศึกษาเรื่อง  ปจจัย 
ที่มีผลตอความสําเร็จของกลุมอาชีพ  พบวา  กลุมอาชีพที่ไดรับการสนับสนุนดานวิชาการ วัสดุ  
ครุภัณฑ  และงบประมาณจากหนวยงานราชการมาก จะประสพความสําเร็จมากกวากลุมอาชีพ 
ที่ไดรับการสนับสนุนดานวิชาการ  วัสดุครุภัณฑ  และงบประมาณจากหนวยราชการนอย  ดังนั้น 
ผลการวิจัยคร้ังนี้จึงยืนยันวา ปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหกลุมอาชีพดําเนินกิจกรรม 
ไดประสพความสําเร็จคือ  การไดรับการสนับสนุนดานวิชาการ  วัสดุครุภัณฑ  และงบประมาณ 
จากหนวยงานราชการ  นอกจากนั้นกลุมอาชีพที่ไดรับการสนับสนุนขาวสารวิชาการเกี่ยวกับอาชีพ
มากจะประสพความสําเร็จมากกวากลุมอาชีพทีไดรับการสนับสนุนดานขาวสารเกี่ยวกับอาชพีนอย 
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 สิน  ส่ือสวน  (2530 : 113-115)  ศึกษาเรื่อง  ปจจัยที่สงเสริมการพัฒนาองคกร ประชาชน
ในเมือง  ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณเครดิตยูเนียนชุมชนบานมนังคศิลา  เขตดุสิต  กรุงเทพ  พบวา 
มีปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาสหกรณ  ประกอบดวยปจจัยภายในและปจจัยภายนอก สรุปไดดังนี้ 

1)   ปจจยัภายในชุมชน  ประกอบดวยปจจัยยอยๆ  5 ปจจัย  คือ 
(1)   ดานการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณ 
(2)   ดานกรรมการหรือผูนําตองมีคุณลักษณะที่ดี และไดการยอมรับจากสมาชิก 

เชน  มีความเสียสละ  ซ่ือสัตย  ใหโอกาสแกสมาชิกในการตัดสินใจ  ปกปองประโยชนของสมาชิก  
สามารถระดมความรวมมือจากสมาชิก และประสานงานกับองคกรภายนอกได 

(3)   ความสัมพันธทางสังคมของคนในสหกรณเปนไปในทางที่ด ี
(4)   สมาชิกมีความตระหนกัในปญหาของชุมชนรวมกนั 
(5)   ชุมชนมีฐานะดีทําใหการทําโครงการสรางที่อยูอาศัยประสพความสําเร็จ 

2)   ปจจยัภายนอกชุมชนประกอบดวย ปจจัยยอยๆ  2  ปจจัย คือ 
(1)   ดานนักพัฒนา  คือ  นักพัฒนาที่ดี  สามารถเขาใจปญหา  เขากับคนใน 

ชุมชนได  มีความตั้งใจทํางาน  และรูจักแสดงบทบาทของนักพัฒนาที่ดีในการกระตุนใหประชาชน
รวมกลุมและดําเนินกิจกรรม  โดยปลูกฝงความคิดการพึ่งตนเอง  และสามารถประสานงาน 
การสนับสนุนทรัพยากรจากองคกรภายนอก  

(2)   ดานการสนับสนุนทรัพยากรจากองคกรภายนอก  คือ  ไดรับการสนับสนุน
ที่ดินจากกรมธนารักษ   ดานความรูระบบสาธารณูปโภคจากการเคหะแหงชาติ  เปนตน 
  ปรียา   เกิดโชคชัย  (2537 : บทคัดยอ)   ศึกษาเรื่อง   การคงอยูของกลุมอาชีพนอก 
การเกษตร : กรณีศึกษากลุมหัตถกรรมผักตบชวา  บานหวยเคียนเหนือ  ตําบลบานต๋ํา  อําเภอเมือง  
จังหวัดพะเยา  พบวา  ปจจัยที่มีผลอยางมีนัยสําคัญตอการคงอยูของกลุม  ไดแก  การมีแรงงาน 
ในครอบครัว  ชวยงานเตรียมวัตถุดิบ  ความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบไดเอง  การเขารวม 
กิจกรรมกลุมในดานการเขารับการฝกอาชีพ   ดานการจัดระเบียบกลุม   การรวมวางแผนกิจกรรม
กลุม  การปฏิบัติตามกฎระเบียบกลุมและการเปนอาสาสมัครตัวแทนของกลุมในโอกาสตางๆ  
นอกจากนี้ การใชเวลาผลิตงานหัตถกรรมตลอดทั้งปของสมาชิกมีผลตอการคงอยูของกลุมเชนกัน 
 ดุจเดี่ยว  วงศภักดิ์  (2536 : 70-71)  ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ 
ในการดําเนินงานของกลุมเพื่อยุวเกษตรกรในจังหวัดปราจีนบุรี  พบวา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
ของสมาชิกและขนาดของกลุมยุวเกษตรกร   มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการดําเนินงาน 
ของกลุมยุวเกษตรกร  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของสมาชิกกลุมทําใหสมาชิกเปนผูที่มีความสําคัญ 
ในการพัฒนาการทํางานของกลุม  สามารถแกปญหาโดยใชหลักการสูง  และเปนผูใหกําลังผลิตและ
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ผลิตสินคาเกษตรกรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบวากลุมขนาดเล็กจะประสพความสําเร็จสูง อาจเปน
เพราะวากลุมที่มีขนาดเล็กสมาชิกทุกคนไดมีโอกาสมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมมากกวากลุม 
ที่มีขนาดใหญ   มีความสามัคคีรวมมือกันในการทํากิจกรรมอยางไมยอทอตอปญหาตางๆ  จนบรรลุ
เปาหมายของกลุมที่ตั้งไว  กลุมที่ไมประสพผลสําเร็จสวนใหญนั้นเกิดจากสมาชิกกลุมไมเขาใจ 
วัตถุประสงคในการดําเนินงาน 
 บุปผา   สันพะเยาว  (2538 : บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง  ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ 
และไมสําเร็จของกลุมแมบานเกษตรกรในจังหวัดลําปาง  พบวา  ลักษณะของกลุมแมบาน 
เกษตรกรที่มีความแตกตางกัน  ซ่ึงมีผลตอความสําเร็จและไมสําเร็จของแมบานเกษตรกร  ไดแก  
การเปลี่ยนแปลงขนาดของกลุม และความรวมมือของสมาชิก  สวนสถานการณกลุมดีขึ้น 
กับความชัดเจนตามโครงสรางของงานและการมีอํานาจในตําแหนงประธานกลุมแมบานเกษตรกร  
ทางดานลักษณะสวนบุคคล  เศรษฐกิจ  สังคม และจิตวิทยาของสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร   
พบวา  อายุของสมาชิก  ระดับการศึกษา  รายไดในภาคเกษตรกร  ไมมีความแตกตางกันอยาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนลักษณะที่มีความแตกตางกันอยางภาคเกษตร  การรับรูของสมาชิก 
กลุมในวัตถุประสงค  วิธีการดําเนินงานกลุม  และความพึงพอใจของสมาชิกกลุมในผลตอบแทน 
ที่ไดรับ 
 ไพรัตน  ฤทธิ์ประเสริฐ  (2540 : บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผล 
ขององคกรประชาชนในการประกอบธุรกิจขนาดยอมนอกภาคเกษตรกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณี 
สหกรณการเกษตรศรีประจันต จํากัด   อําเภอศรีประจันต   จังหวัดสุพรรณบุรี   พบวา   สหกรณ 
การเกษตรศรีประจันต  จํากัด   เปนองคกรประชาชนที่มีสถานภาพเปนนิติบุคคล  จัดตั้งขึ้นมา 
เพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ   โดยมีธุรกิจสินเชื่อเปนกิจกรรมหลักที่ตอบสนองตอความตองการ 
ของประชาชน  กิจกรรมอื่นๆ   ของสหกรณมักดําเนินการไดไมตอเนื่องหรือประสบปญหาขาดทุน   
แตในการตัดสินใจเขามาประกอบธุรกิจ  “สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก”  เพื่อเสริมสราง
รายไดนั้น  สหกรณประสพความสําเร็จดานผลกําไรมาอยางตอเนื่อง  มีปจจัยหลายประการที่มีผล
ตอประสิทธิผลดวยกําไร  กลาวคือ  ความรู  ความสามารถ  และประสบการณของบุคคลที่
ประกอบการเงินทุน  และการบริหารจัดการ  โดยเฉพาะในดานการบริหารจัดการผลกําไร  ลวนเปน
ปจจัยดานธุรกิจที่สําคัญ และเปนปจจัยที่มีผลโดยตรงอยางยิ่งในดานการมีสวนรวมของประชาชน   
บทบาทผูนําในองคกร  เปนปจจัยดานสังคมที่มีผลสนับสนุนใหการประกอบธุรกิจขององคกร
ประชาชนดําเนินการไดอยางตอเนื่อง   นอกจากนี้ทั้งหนวยงานในภาครัฐและภาคธุรกิจที่เกี่ยวของ
เปนปจจัยที่สนับสนุนใหการประกอบธุรกิจเปนไปดวยความเรียบรอย  ถูกตองตามกฎระเบียบ   
ขอบังคับกฎหมาย  และวิชาการ 
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  จันทนา  โอสกกระพันธ  (2538 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยบางประการที่มีผล
ตอความสําเร็จในการดําเนินงานของกลุมแมบานเกษตร  ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พบวา  
ปจจัยที่ทําใหกลุมประสพความสําเร็จ  ไดแก  1) ปจจัยเกี่ยวกับลักษณะของผูนํากลุม  คือ ประธาน 
มีสวนชวยสมาชิกตัดสินใจเกี่ยวกับการทํากิจกรรมกลุม  2)  ปจจัยเกี่ยวกับลักษณะของสมาชิก 
ดานจิตวิทยา ซ่ึงประกอบดวย ความพึงพอใจในผลตอบแทนที่ไดรับจากการเปนสมาชิกกลุม  
คือ  สมาชิกมีโอกาสใกลชิดกับเจาหนาที่และนักวิชาการ  ตลอดจนผลการดําเนินกิจกรรมกลุม  
สามารถตอบสนองความตองการของสมาชิกได  การรับรูวัตถุประสงคที่แทจริงในการจัดตั้งกลุม
และการทํากิจกรรม  การปฏิบัติงานทุกครั้งเปนผูกําหนดวัตถุประสงค  เปาหมายพรอมทั้งวิธีการ
ดําเนินงานกลุม  3)  ปจจัยเกี่ยวกับลักษณะของกลุม  คือ  การจัดประชุมพรอมทั้งใหสมาชิกรวมกัน
ดําเนินกิจกรรมเดือนละครั้ง และกลุมใหสมาชิกรวมกันแสดงความคิดแกไขปญหาตางๆ  ขณะ 
รวมกันดําเนินกิจกรรม  4) ปจจัยเกี่ยวกับสถานการณกลุม  ไดแก  กลุมจัดสรรกําไรสุทธปิระจําป  
เพื่อจายเปนเงินปนผลเฉลี่ยคืนตามหุนใหแกสมาชิกอยางยุติธรรม และกลุมเก็บไวเปนทุนสํารอง
เพื่อดําเนินงานกลุมปตอไป  สมาชิกมีความรูสึกพอใจและภูมิใจชื่อเสียงของกลุมในสังคมมาก   
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมแมบานเกษตรกรของกลุมอื่นๆ ที่สมาชิกรูจัก 
  พรทิพย  ศรีแสงจันทร และคนอื่นๆ  (2539 : บทคัดยอ)   ไดทําการศึกษาปจจัยที่มี 
ผลกระทบตอผลสําเร็จการดําเนินงานกลุมแมบานเกษตรกรภาคตะวันตก   ศึกษาเฉพาะกรณี 
กลุมแมบานเกษตรกรรางสาลี่   ตําบลรางสาลี่   อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี  พบวา   
กลุมแมบานเกษตรกรรางสาลี่  เปนกลุมแมบานประสพความสําเร็จระดับปานกลาง  จัดตั้งขึ้น 
เพื่อใหสมาชิกรวมกันดําเนินกิจกรรมเพื่อปรับปรุงยกระดับฐานะทางสังคมครอบครัวเกษตรกร 
ใหดีขึ้นทุกวิถีทาง  กิจกรรมของกลุมที่เปนประโยชน  และสมาชิกมีสวนรวมมาก คือ  การไดรับ
ความรู  การบําเพ็ญสาธารณประโยชน  และการรับทราบเทคโนโลยีใหมๆ ทางการเกษตร  เคหะกิจ
เกษตร  สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพ  สําหรับปจจัยที่มีผลกระทบตอความสําเร็จ 
ในการดําเนินงานของกลุมแมบานเกษตรกร  3  อันดับแรก  คือ กิจกรรมของกลุม  การมีสวนรวม
ของสมาชิก  และคณะกรรมการ   ปญหาหลักๆ ที่ เกิดข้ึน   และมีผลกระทบตอความสําเร็จ 
ในการดําเนินงานกลุม  ไดแก  การมีสวนรวมของสมาชิกที่มีตอการดําเนินกิจกรรมตางๆ  
ยังไมพรอมเพรียง  ขาดแรงงานในการผลิตผลิตภัณฑของกลุมในฤดูทํางานเกษตร  การจําหนาย
ผลิตภัณฑของกลุมยังไมประสพผลสําเร็จเทาที่ควร  การพัฒาการดําเนินงานของกลุมแมบาน
เกษตรกรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้น สมาชิกไดใหขอเสนอแนะวา  คณะกรรมการตองซื่อสัตย  
เสียสละ  อุทิศเวลา  มีความคิดริเร่ิม  มีความสามารถในการบริหารงาน  ประสานงาน  แกไข  
พิจารณาคัดเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมและรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก  สมาชิกตองเสียสละ   
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สามัคคี   อุทิศเวลา  และมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมเพิ่มขึ้น  สําหรับกิจกรรมของกลุมที่ทํา 
ในปจจุบัน  ตองมีการพัฒนาดานบรรจุภัณฑ  ขยายปริมาณการผลิตเปนเชิงธุรกิจ  ในอนาคต 
ควรมีการเพิ่มกิจกรรมดานเกษตร  กิจกรรมเพิ่มรายไดโดยเปนกิจกรรมที่ตอเนื่องและไมใชเวลา 
ในการดําเนินการ   รัฐบาลควรสนับสนุนในดานเจาหนาที่  วิชาการเทคโนโลยีใหมๆ  ปจจัย 
การผลิต  โครงการเงินทุนหมุนเวียน  สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ํา และเอกชนควรสนับสนุนในดาน 
การรับซื้อผลผลิต  ผลิตภัณฑในราคายุติธรรม  และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา 
  จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความสําเร็จ  แนวคิดเกี่ยวกับกลุม  แนวคิดเกี่ยวกับผูนํา  
แนวคิดการมีสวนรวม  แนวคิดการสนับสนุนทางสังคม  สามารถสรุปไดวา ความสําเร็จของกลุม
อาชีพนั้นจะตองใชการประเมินผล  โดยการสรางตัวช้ีวัดขึ้น  ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาจึงไดนํา
วิธีการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางานในองคกรมาประยุกตใช  เพื่อทําใหสามารถ
วัดสภาพที่เปนอยูของการดําเนินงาน ตามโครงการหรือแผนงานรวมกลุมอาชีพนั้นในปจจุบันวา 
เปนอยางไร  และมีแนวโนมที่จะบรรลุวัตถุประสงคของการรวมกลุมอาชีพหรือไม  สวนแนวคิด
เกี่ยวกับกลุมแสดงใหเห็นวา  การรวมตัวของสมาชิกกลุมนั้นมีความสําคัญทุกขั้นตอน  ตั้งแต 
การกอตั้งกลุม  การดําเนินงานกลุม  สมาชิกจะตองมีสวนรวมในกิจกรรมอยางถูกตอง  อีกทั้ง 
บทบาทของผูนํากลุมยังมีความสําคัญมาก  ซ่ึงจะตองมีความรู ความสามารถในการบริหารงานกลุม  
เพราะจะทําใหสมาชิกไววางใจ  และมีความเชื่อถือ ในสวนของแนวคิดการมีสวนรวม  จะนําไป
ประยุกตใชในลักษณะการมีสวนรวมของสมาชิกในกิจกรรมกลุม วาแตละขั้นตอนของการทํา 
กิจกรรมกลุมนั้น  สมาชิกจะมีบทบาทมากนอยเพียงใด  นอกจากนี้ แนวคิดการสนับสนุนทางสังคม 
จึงไดนําไปประยุกตใชกับการที่กลุมอาชีพไดรับการสนับสนุนดานตางๆ จากองคกรภายนอก  
เพราะจะทําใหสมาชิกเกิดแรงจูงใจในการทํากิจกรรมกลุม และสมาชิกกลุมควรจะตองมีความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานกลุมอาชีพ วามีวัตถุประสงคในการจัดตั้ง คือ ตองการจะใหผูที่
ประสบปญหาความเดือดรอน ที่ไมมีอาชีพ  ไมมีรายไดเพียงพอ ใหเขามารวมกลุมกัน เพื่อทําใหเกิด
การมีอาชีพ  ประชาชนเกิดการรวมตัวกันเพื่อความอยูรอด และจะทําใหพึ่งตนเองได  จะทําให
สมาชิกที่เขารวมกลุม เกิดการเรียนรูถึงวิธีการทํางานกลุม  มีการพัฒนาความคิด ใชทรัพยากร 
ในชุมชนใหเกิดประโยชน  มีความสามัคคี  ชวยเหลือซ่ึงกันและกันภายในกลุม  ความสามารถ 
ลดการพึ่งพิงสถาบันรัฐในดานตางๆ ได  

 


