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บทคัดย่อ 

 
 วัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยใน
พ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ ประชากร 52 กลุ่ม จ านวนตัวอย่าง 284 ราย ด าเนินการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ 
ระหว่างเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2561 ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และเลี้ยงโค – กระบือ  สาเหตุของการรวมกลุ่มเพื่อรองรับโครงการของภาครัฐ มีสมาชิก
เฉลี่ย 18 คน ได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา มีการเก็บเงินแรกเข้า
จากสมาชิก มีการระดมหุ้นจากสมาชิก มีกิจกรรมการออมเงิน แต่ไม่ได้น าเงินออมและหุ้นมาใช้ในการ
บริหารกลุ่ม มีการก าหนดกติกาและระเบียบในการบริหารกลุ่มพร้อมบทลงโทษ  ฐานะทางเศรษฐกิจ
ของกลุ่มส่วนใหญ่มีทรัพย์สิน แต่ไม่มีทุนหมุนเวียนและหนี้สิน ผู้น ากลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 
56-65 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีประสบการณ์เป็นผู้น ากลุ่มมาไม่เกิน 5 ปี  และมีความรู้
ความสามารถอยู่ในระดับดีมาก ในภาพรวมกลุ่มมีความเข้มแข็ง อยู่ ในระดับมาก (3.68±.540) 
ประเด็นที่มีความเข้มแข็งสูงสุด ได้แก่ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม (3.97±.578) รองลงมา ได้แก่ 
ด้านฐานะและความมั่นคงของกลุ่ม (3.75±.621)  ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนากลุ่ม (3.52±.745)  
และด้านการประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3.68±.540)  
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Abstract 

 
 The objectives of this study were to examine the strength of small holder 
farmers with raising animals in Chaiyaphum Province, Thailand.  The population of 52 
groups, 284 samples, performed experimental research from June 2018 to December 
2018. The results found that the majority of farmers were agricultural occupation, and 
raising cattle and buffaloes. In the cause of group was integration to support by 
government. They were average of 18 members, and received subsidies from relevant 
agencies in the past 3 years. They had the first payment which was collected from 
members. There were raising stocks from members, money saving activities but did 
not use savings and shares to manage the group. There are rules and regulations for 
group management with penalties. The economic status of most groups had assets 
but they were to without working capital and liabilities. The majority of groups’ leaders 
were males with ages 56 to 65 years old. They educated with primary school. They 
had experience as a group leader for no more than 5 years with knowledge and ability 
at a very good level in the overall times. In the group overview is strong. At a high 
level (3.68 ± .540). The highest strength issues Ie group management (3.97 ± .578), 
followed by The status and security of the group (3.75 ± .621) in problem solving and 
group development (3.52 ± .745) and cooperation with local and related agencies 
(3.68 ± .540) 
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บทที่ 1 

บทน า 

ความส าคัญของปัญหา 

เกษตรกรส่วนใหญ่ได้น้อมน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท าการเกษตร  
แบบผสมผสาน มีทั้งการเลี้ยงสัตว์การเพาะปลูกพืช และการประมงผสมผสานเข้าด้วยกัน  
แต่เกษตรกรยังท าการเลี้ยงสัตว์ตามกระแสของตลาด ในลักษณะสัตว์ชนิดไหนราคาแพงเลี้ยงสัตว์ชนิด
นั้น โดยไม่มีการศึกษาข้อมูลที่ดี ต่างคนต่างท า ไม่มีการรวมกลุ่มอย่างชัดเจน ซึ่งการเลี้ยงสัตว์โดย
ล าพังคนเดียวอาจไม่สามารถประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากในกระบวนการ
ผลิตจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากเกษตรกรรายอ่ืนที่ร่วมกันเป็นกลุ่ม เพ่ือให้มีการใช้ปัจจัยการ
ผลิต เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้แทนแรงงานจากมนุษย์ มีการรวมสินค้าหรือผลผลิตในการแปรรูป  
การจ าหน่าย หากมีการบริหารจัดการที่ดีจะน าไปสู่การตลาดที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภคสามารถสร้างความมั่งคั่ง มั่นคง ให้แก่เกษตรกรได้อย่างยั่งยืนจึงจ าเป็นต้องเร่งพัฒนา
เกษตรกรให้มีความรู้   เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็ง   
สร้างเครือข่ายเพ่ือเชื่อโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่ อุปทาน ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมพัฒนาการเลี้ยงสัตว์แบบมีส่วนร่วมส าหรับเกษตรกรรายย่อยขึ้น 
ตั้งแต่ปี 2557 เพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ในลักษณะการพ่ึงพาตนเอง น าไปสู่
ความส าเร็จ มั่นคงและยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายย่อย (กรมปศุสัตว์, 2559) 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี จังหวัดชัยภูมิ มีกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์รายย่อย ทั้งหมด 55 กลุ่ม (ปี 2557-2561) แต่ในปัจจุบัน มีกลุ่มเกษตรกรขึ้นทะเบียนกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยที่ยังคงด าเนินกิจกรรมอยู่อย่างต่อเนื่อง 52 กลุ่ม (กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ,  2561) ซึ่งในแต่ละกลุ่มมีการบริหารจัดการกลุ่ม
และการด าเนินงานที่แตกต่างกัน เกษตรกรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงสัตว์จ านวนมากไม่
สามารถรวมกลุ่ม หรือ กลุ่มเกษตรกรหลายกลุ่มไม่สามารถพัฒนากลุ่มให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
ได้  ส่งผลให้เกษตรกรขาดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ ขาดอ านาจในการต่อรองทาง
การตลาดโดยเฉพาะในช่วงที่ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าหรือมีผลผลิตล้นตลาด ส่งผลให้
เกษตรกรมีรายได้ลดลง หรือขาดทุน การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ส าหรับเกษตรกรรายย่อยเป็นไป
ด้วยความล่าช้า ไม่สามารถพัฒนาสู่การพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 

 ดังนั้น การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงศึกษาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อย  
ในจังหวัดชัยภูมิ โดยด าเนินการศึกษาในกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อย 
จังหวัดชัยภูมิ ที่ยังคงมีการด าเนินกิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 2 ปี   
 



2 
 

กรอบแนวคิด 
ตัวแปรอิสระ (Independent variables) 
 

 
 
ตัวแปรตาม (Dependent variable)          
        
               ตัวแปรตาม (Dependent variable) 
 
 
       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

สภาพพื้นฐานทั่วไปของกลุ่ม   
 1. ประเภทกลุ่ม 
 2. อายุกลุ่ม 
 3. วัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่ม 
 4. จ านวนสมาชิก 
 5. การได้รับสนับสนุน 
 6. การลงหุ้นของสมาชิก 
 7. การออมเงินของสมาชิก 
 8. การเก็บเงินแรกเข้า 
 9. การใช้เงินในการบริหารกลุ่ม 
10. ระเบียบข้อบังคับกลุ่ม 

ความเข้มแข็งของกลุ่ม  
1.การบริหารและจัดการกลุ่ม 
2.ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนากลุ่ม   
3.ด้านฐานะความมั่นคงกลุ่ม 
4.ด้านการประสานกับท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพพื้นฐานทั่วไปผู้น ากลุ่มเกษตรกร 

1. อายุ 
2. เพศ 
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพทางสังคม 
5. ประสบการณ์ 
6. ความรู้ความสามารถ 

ผลลัพธ์ 
1. เกษตรกรสร้างผลผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ลดต้นทุน 
3. ผลผลิตตรงตามความต้องการของ
ตลาด เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
4. การผลิตด้านปศุสัตว์ยั่งยืน 
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วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือศึกษาสภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มเกษตรกร สภาพพ้ืนฐานและ
ความรู้ของผู้น ากลุ่มเกษตรกร 

2. เพ่ือศึกษาลักษณะการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อย  
3. เพ่ือศึกษาสภาพความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ทั้งด้านการบริหาร ฐานะทาง

เศรษฐกิจและความมั่นคง การแก้ไขปัญหาและพัฒนากลุ่ม รวมทั้ งการประสานกับท้องถิ่นและ
หน่วยงานต่าง ๆ 

ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

ศึกษาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยที่ขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์ของกรมปศุสัตว์ (ปี 2557-2561) ที่ยังด าเนินกิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเนื่องมาถึงปี 2561 ในพ้ืนที่
จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 52 กลุ่ม เกษตรกร 974 ราย ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรการหากลุ่ม
ตัวอย่างของ Yamane (1973) มีระดับความเชื่อมั่น 95 % ได้จ านวนตัวอย่างเท่ากับ 284 ราย และ
เนื่องจากจ านวนประชากรแต่ละกลุ่มมีจ านวนสมาชิกไม่เท่ากันจึงใช้การเทียบสัดส่วน จากนั้นใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ด าเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 ถึง ธันวาคม 2561 

นิยามค าศัพท์ 

 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ หมายถึง กลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
รายย่อย จังหวัดชัยภูมิ ที่ยังคงด าเนินกิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเนื่องมาถึงปี พ.ศ.2561 

 เกษตรกรรายย่อย หมายถึง เกษตรกรที่มีท่ีดินท ากินขนาดเล็ก เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ผลิต
อิสระ ใช้แรงงานและทุนภายในครัวเรือน ในด้านปศุสัตว์มี่การเลี้ยงโคเนื้อ โคนม กระบือ ไม่เกิน 30 
ตัว/ครัวเรือน สุกรพันธุ์ไม่เกิน 10 ตัว/ครัวเรือน สุกรขุนไม่เกิน 50 ตัว/ครัวเรือน สัตว์ปีกไม่เกิน 1,000 
ตัว/ครัวเรือน 

 ผู้น ากลุ่มเกษตรกร หมายถึง เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เป้าหมาย ที่ท าหน้าที่
เป็นประธานกลุ่มเกษตรกรในขณะสัมภาษณ์ 

 ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร หมายถึง กิจกรรมที่แสดงถึงความเข้มแข็งของกลุ่ม
เกษตรกรใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการบริหารกลุ่ม ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนากลุ่ม ด้านฐานะ
และความม่ันคงของกลุ่ม และด้านการประสานงานกับท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ หมายถึง พ้ืนที่ท าการศึกษาในอ าเภอเมืองชัยภูมิ คอนสวรรค์ บ้านเขว้า 
เนินสง่า บ าเหน็จณรงค์  จัตุรัส ซั บใหญ่  เทพสถิต หนองบัวระเหว ภักดีชุมพล แก้งคร้อ  
เกษตรสมบูรณ์ บ้านแท่น ภูเขียว หนองบัวแดง และคอนสาร 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงสภาพพ้ืนฐานทั่วไปของกลุ่มเกษตรกร สภาพพ้ืนฐานทั่วไปของความรู้ของผู้น า
กลุ่มเกษตรกร และระดับความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ 

2. ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
3. สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของกลุ่ม

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ ให้สอดคล้องกับศักยภาพของเกษตรกรในระดับ
พ้ืนที่ (อ าเภอ) ท าให้เกษตรกรสามารถด าเนินการสร้างผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การ
ลงทุนที่คุ้มค่า สามารถต่อยอดด้านการแปรรูปที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในปริมาณที่
เหมาะสม สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตด้านปศุสัตว์ได้อย่างยั่งยืนพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สู่การจด
ทะเบียนนิติบุคคลที่มีกฎหมายรองรับ เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือ สหกรณ์ ในอนาคต   
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าเอกสาร หลักการ แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
เป็นกรอบและข้อมูลประกอบสนับสนุนการศึกษา ดังนี้ 

แนวคิดและทฤษฎี 

1. กลุ่มเกษตรกร 
 สุขสันต์ มุกตสนิท (2544) ได้ให้ความหมายและวัตถุประสงค์ของกลุ่มเกษตรกรไว้ดังนี้ กลุ่ม
เกษตรกร หมายถึง กลุ่มซึ่งเกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมประเภท
เดียวกันในต าบล โดยได้ผนึกก าลังความคิด ก าลังกาย และก าลังทรัพย์ ด าเนิน กิจการร่วมกัน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเกษตรกร เผยแพร่ความรู้ และความ
ช านาญในการประกอบอาชีพและเ พ่ิมผลผลิต การด า เนินธุ รกิจและจัดหาแหล่ ง เ งินกู้   
ที่เหมาะสมให้แก่สมาชิกเพ่ือยกระดับมาตรฐานการครองชีพของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
และสังคม การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือ ซึ่ง
กันและกนัในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ดังต่อไปนี้  

1. รวบรวมผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของสมาชิก จัดจ าหน่ายหรือแปรรูปออกจ าหน่าย  
2. จัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการมาจ าหน่าย  
3. ส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการเกษตร ทัศนศึกษา อุตสาหกรรมในครัวเรือน หรือ 

การประกอบอาชีพอย่างอ่ืนในหมู่สมาชิก และครอบครัวสมาชิก รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ในการผลิต 
ทั้งอุตสาหกรรมเพ่ือให้ได้สินค้าท่ีมีคุณภาพดีขึ้น  

4. จัดหาบริการสินเชื่อแก่สมาชิกเพ่ือประกอบอาชีพหรือการใช้จ่ายที่เป็นประโยชน์  
5. จัดหาบริการด้านการเกษตรหรืออุตสาหกรรมเกษตรส าหรับสมาชิก  
6. ส่งเสริมการประหยัด การช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือกันในหมู่สมาชิก  

เรืองศักดิ์ วงศ์ทัญญู (2535) กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรมี 2 ประเภท คือกลุ่มที่เป็นทางการกับ
กลุ่มที่ไม่เป็นทางการ โดยกลุ่มที่เป็นทางการจะมีกฎหมายรับรองว่าเป็นนิติบุคคล  ส่วนกลุ่มที่ไม่เป็น
ทางการ เป็นกลุ่มธรรมชาติเกิดขึ้นตามลักษณะกิจกรรม  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์หรือ
ความ ต้องการของกลุ่มได้ง่าย  



6 
 

  วันชัย สัจจาพรรพต (2532) กล่าวว่า กลุ่มที่ดีต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้  
   1. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่มต้องชัดเจน  
   2. สมาชิกกลุ่มต้องมีทัศนคติที่ดีต่อกนั  
   3. กลุ่มต้องมีผู้น าตามลักษณะกิจกรรมของกลุ่ม  
   4. กฎเกณฑ์ต่างๆ ภายในกลุ่มต้องเป็นข้อตกลงร่วมกันของสมาชิกทุกคน  
   5. การตัดสินใจด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ทุกคน    

  จิตติ มงคลชัยอรัญญา (2540) ได้กล่าวถึงสิ่งที่ท าให้กลุ่มประสบปัญหา ได้แก่ การแบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่ขาด ความยุติธรรม การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่ม การเล่นพรรคเล่นพวก ขาด
ความยุติธรรม  มีข่าว ลือที่ไม่ดี ไม่มีการสื่อสารที่ดีพอ  ขาดการประเมินผลงานร่วมกันของสมาชิก  
การจัดการกลุ่มไม่ดีพอ เป็นต้น  
 
2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร  

  พึงพิศ ตุลยพัชร (2536) กล่าวว่า การด าเนินงานของกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย  
    1. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่มชัดเจน สามารถวัดผล และน าไปปฏิบัติได้ 
อย่างสมเหตุสมผล  
   2. สมาชิกกลุ่มที่มีทัศนคติที่ดีต่อกัน เข้าใจวัตถุประสงค์และเล็งเห็นผลประโยชน์ของ 
กลุ่มร่วมกัน  
   3. กลุ่มมีผู้น าตามลักษณะกิจกรรม ผู้น ากลุ่มเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ  
มีความถนัดในกิจกรรมนั้นๆ  
   4. กฎเกณฑ์ต่างๆ ภายในกลุ่มต้องเป็นข้อตกลงของสมาชิกทุกคน  
   5. การตัดสินใจด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของ 
สมาชิกทุกคน  

  ฉลาดชาย  รมิตานนท์ (2538) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของ
กลุ่มและ การมีส่วนร่วมของสมาชิก ดังนี้  
   วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่ม  ต้องมีการรวมตัวพูดคุยถกเถียงถึงปัญหา มีการ
เรียนรู้ ทั้งในและนอกชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหา และมีการลงมือท ากิจกรรมร่วมกัน  
   กฎกติกา  กลุ่มจะมีความเข้มแข็ง ต้องมีการก าหนดกฎกติกา ระเบียบ เพ่ือควบคุม 
พฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่ม สมาชิกควรมีส่วนร่วมในการออกกฎกติกา และสมาชิกควรปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบและกติกาด้วย  
   สมาชิก  กลุ่มจะเข้มแข็งได้ต้องค านึงถึงสมาชิกทั้งในด้านจ านวนและคุณภาพ  การ 
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ต้องมีความพร้อมเพียง  รู้จักหน้าที่ และท าหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ   
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   กรรมการกลุ่ม  กรรมการกลุ่มถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญในการช่วยให้กลุ่มมี 
ความเข้มแข็ง ดังนั้น ตัวชี้วัดในเรื่องกรรมการกลุ่มที่ส าคัญ เช่น ความรู้ความสามารถของกรรมการ 
กลุ่ม ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบในการประชุม การติดตามงาน และการประเมินผลงาน  
เป็นต้น  
   กิจกรรม  การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม ท าข้ึนเพื่อเป็นตัวชี้วัดถึงความเข้มแข็ง 
ของกลุ่ม เช่น กิจกรรมด้านการพัฒนาอาชีพสมาชิก  กิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม  กิจกรรมด้านการ 
รับความรู้จากเจ้าหน้าที่  และกิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
   กองทุนของกลุ่ม  ความสามารถในการระดมเงินทุนภายในชุมชนของตน นับเป็น 
เครื่องมือสะท้อนถึงศักยภาพและความเข้มแข็งของกลุ่มได้เป็นอย่างดี  ซึ่งตัวชี้วัดในประเด็นนี้  ได้แก่ 
ขนาดของกองทุนที่ระดมจากสมาชิก ประเภทของกองทุน เช่น กองทุนธนาคารข้าว ธนาคารวัว กลุ่ม
ออมทรัพย์ เป็นต้น  

  ฐิติวุฒิ เสนาค า (2540) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ท าให้กลุ่มเข้มแข็ง สรุปได้ดังนี้ คือ   
1. โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะและช่องทางการสื่อสาร เป็นการพูดคุยที่เป็นทางการ

และพบปะพูดคุย ที่ไม่เป็นทางการ มีการพูดคุยปัญหาของกลุ่ม พัฒนาจิตส านึกความผูกพันสร้าง
เครือข่ายและแบ่งปัน ทรัพยากร เป็นการสร้างสายสัมพันธ์ของคนในฐานะต่างชนชั้นเข้าด้วยกัน   

  2. กระบวนการที่ส าคัญ ของกลุ่มต้องด าเนินการอย่างไม่รีบร้อนและไม่บังคับให้คน
ในกลุ่มตัดสินใจ  ต้องมีเวลาและโอกาส ในการคิดอย่างพอเพียง เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มได้เข้ามา
เรียนรู้และให้สมาชิกรู้สึกเป็นเจ้าของ    

  3. ภาวะผู้น าและผู้น ากลุ่มเป็นคนที่ดึงเข้ามามีส่วนร่วมของคน และไม่ผูกขาดความ
เป็นเจ้าของปัญหา หรือเจ้าของกลุ่มวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้จากความ
ล้มเหลว และเป็นผู้น าที่ ผนึกตัวเองเข้ากับกลุ่มอย่างแนบแน่นและท าประโยชน์ให้กับสมาชิก  

  4. ความคิดของคนในกลุ่ม มีการ แสวงหาความเป็นไปของกลุ่มอ่ืน พร้อมชักชวนผู้รู้
มาให้ค าปรึกษาแนะน า และรู้จักปรับเปลี่ยนสิ่งที่ สร้างสรรค์   

  5. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสถาบัน ความสัมพันธ์ในรูปองค์กรหรือเครือข่าย
ทั้งท่ี เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดความซื่อสัตย์และความไว้วางใจกัน 
และ   
   6. ความส านึกความเป็นกลุ่มและขนบธรรมเนียมการแบ่งปัน  เกิดจากกระบวนการ
ด าเนินงานร่วมกัน ของคนในกลุ่ม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหาของกลุ่ม  เป็นตัวกระตุ้น
ให้เกิดความส านึก ความเป็นกลุ่ม เป็นสิ่งที่ช่วยถักทอความสัมพันธ์ของคน และส่งเสริมให้สมาชิก
อยากท างานร่วมกัน ในอนาคต  เป็นการเสริมสร้างพลังที่จะแก้ปัญหาอุปสรรค และพร้อมที่จะร่วมกัน
ท างาน  
  กรมปศุสัตว์ (2557) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อย 
โดยแบ่งเครือข่ายผู้เลี้ยงสัตว์ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ชมรมผู้เลี้ยงสัตว์ระดับ 
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อ าเภอและจังหวัด เครือข่ายผู้เลี้ยงสัตว์ระดับเขต และเครือข่ายผู้เลี้ยงสัตว์ระดับประเทศ  โดยเป็น
ส่วน ของการพัฒนากลุ่มเกษตรกร  ได้ก าหนดให้มีการพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เพ่ิมขีด 
ความสามารถ  และให้บริการด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรสมาชิกภายใต้ตัวชี้วัด 3 ด้าน ไดแ้ก่  
   1. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่ม  
     1.1  พัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ผู้น ากลุ่มเกษตรกร  
     1.2  จัดให้มีที่ท าการของกลุ่มอย่างชัดเจน  
     1.3  มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มที่ได้รับมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน  
     1.4  มีระเบียบข้อบังคับกลุ่ม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก  
     1.5  จัดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการเลี้ยงสัตว์ของสมาชิกในกลุ่มอย่างเป็น 
ปัจจุบัน  
     1.6  จัดให้มีการประชุมหารือของสมาชิกเป็นประจ า  
     1.7  ต้องจัดให้มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการบริหารกลุ่มอย่าง
สม่ าเสมอ  
     1.8  กลุ่มต้องก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินการของกลุ่ม และมีแผนการ 
ด าเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน  
     1.9  กลุ่มต้องมีการประเมินสถานภาพและสมรรถนะการผลิตของกลุ่มอย่าง
ต่อเนื่อง  
     1.10 กลุ่มต้องมีการวางแผนการผลิตที่สอดรับกับตลาดและลูกค้า  
     1.11 กลุ่มต้องจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้แก่สมาชิก  
     1.12 กลุ่มต้องจัดให้มีกิจกรรมบริหารเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ของสมาชิก  
     1.13 กลุ่มต้องจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพ 
การเลี้ยงสัตว์ของสมาชิก  
   2.  ด้านการพัฒนาฐานะและความมั่นคงของกลุ่ม  
     2.1  กลุ่มต้องจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการออมของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง   
     2.2  กลุ่มต้องมีกิจกรรมเพ่ือแสวงหาทุนส าหรับใช้ในการด าเนินงานของกลุ่ม  
     2.3  กลุ่มต้องมีระบบการท าบัญชี การตรวจสอบและการรายงานผลต่อสมาชิก  
        2.4  กลุ่มต้องมีกิจกรรมเพ่ือการเพ่ิมจ านวนสมาชิกในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง      
     2.5  กลุ่มต้องมีระบบในการแบ่งปันผลประโยชน์ของกลุ่มแก่สมาชิกอย่างทั่วถึง
และยุติธรรม  
     2.6  กลุ่มต้องจัดให้มีกิจกรรมในการพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดปศุสัตว์
ของสมาชิก  
   3.  ด้านการพัฒนาบทบาทเพ่ือเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่น  
     3.1  กลุ่มต้องจัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากท้องถิ่น  
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     3.2  กลุ่มต้องจัดให้มีกิจกรรมหรือความร่วมมือกับเครือข่ายอ่ืนๆ  
     3.3  กลุ่มต้องจัดให้มีกิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการบ าเพ็ญ 
สาธารณะประโยชน์  
     3.4  กลุ่มต้องจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกเ พ่ืออนุรักษ์หรือพัฒนา 
สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   

  กรมปศุสัตว์ (2559) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มในการประเมินความเข้มแข็ง ของ
กลุ่มเกษตรกร โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 4 ด้าน  ได้แก่  1) ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 2) 
ด้านการแก้ไขปัญหาและการพัฒนากลุ่ม  3) ด้านฐานะความม่ันคงของกลุ่ม  4) ด้านการประสานงาน 
ความร่วมมือกับท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น 

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ณัฐวุฒิ ปุรินทราภิบาล (2559) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน
ในเกษตรกรรายย่อยในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จ านวน 56 กลุ่ม ผู้น าเกษตรกร 56 ราย พบว่า 
ความเข้มแข็งของกลุ่มส่วนที่มีระดับความเข้มแข็งสูงสุด ได้แก่ การมีคณะกรรมการบริหารกลุ่มและมี
การมอบหมายบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน และปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเข้มแข็งของกลุ่มพบว่า
กิจกรรมการออมเงินและการก าหนดระเบียบกติกาและบทลงโทษ มีความส าคัญกับระดับความ
เข้มแข็งของกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และระดับความรู้ความสามารถของผู้น ากลุ่มเกษตรกรมี
ความสัมพันธ์กับระดับความเข้มแข็งของกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ 

 ประยูร ครองยุติ และคณะ (2555) ศึกษาผลของเครือข่ายเกษตรกรเข้มแข็งต่อการ
พัฒนาการเลี้ยงแพะ โดยศึกษาในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพ้ืนที่ 5 เขตปศุสัตว์ รวม 110 กลุ่ม 
พบว่า กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ มีความเข้มแข็งในระดับปานกลาง โดยประเด็นความเข้มแข็งกลุ่มที่มี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก ได้แก่ การบริหารจัดการกลุ่ม และการให้บริการสนับสนุนสมาชิก ส่วนการสร้าง
ฐานะและความมั่นคงของกลุ่มและการเชื่อมโยงกับผู้เกี่ยวข้องมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ในด้าน
กิจกรรมของกลุ่มพบว่า กว่าร้อยละ 80 ผู้น ากลุ่มมีความรู้และประสบการณ์ คณะกรรมการกลุ่มได้รับ
มอบหมายหน้าที่ชัดเจน มีการประชุมสมาชิกกลุ่มเป็นประจ า มีการพบปะของคณะกรรมการกลุ่ม
สม่ าเสมอ มีบริการด้านสุขภาพแพะ มีกิจกรรมร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาในการเลี้ยงแพะ และมีการ
ติดตามสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ โดยพบว่า อายุ ลักษณะของกลุ่ม รูปแบบการรวมตัวของ
สมาชิก จ านวนสมาชิก การมีกิจกรรมการระดมหุ้น เงินออม เงินทุนหมุนเวียน และการประชุม
สมาชิกของกลุ่ม มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับความเข้มแข็งของกลุ่ม



บทที่ 3 

วิธีการศึกษาวิจัย 
 

1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

  1.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์รายย่อย ที่ขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ (ปี 2557-2560) ที่ยัง
ด าเนินกิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเนื่องมาถึงปี 2561 ในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 52 กลุ่ม สมาชิก 947 
ราย ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ประชากรและตัวอย่างท่ีเก็บข้อมูล 

กลุ่มเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน 
ปีท่ีขึ้น

ทะเบียน 
สมาชิก 
(ราย) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

1. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองขาม 57 20 6 
2. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองพันก๊ก 57 20 6 
3. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อหนองโดน 57 20 6 
4. กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์บ้านตาดรินทอง 58 20 6 
5. กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและเลี้ยงสุกรธาตุทอง 58 38 11 
6. กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือหนองสามหมื่น 58 16 4 
7. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรต าบลหนองค-ูบ้านเต่า 58 34 10 
8. กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือต าบลโป่งนก 58 11 3 
9. กลุ่มอนุรักษ์กระบือไทยต าบลโสกปลาดุก 58 38 11 
10. กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านนาเสียว 58 40 12 
11. กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือต าบลนาเสียว 58 12 3 
12. กลุ่มอนุรักษ์กระบือโนนดินหอม 58 17 5 
13. กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านสระแก้ว 58 15 4 
14. กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองตาไก้ 58 10 3 
15. กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือโนนแต้ 58 33 9 
16. กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านซับไทรทอง 58 23 7 
17. กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านราษฎร์ภักดี 58 11 3 
18. กลุ่มอนุรักษ์กระบือละหาน 58 10 3 
19. กลุ่มผู้เลี้ยงโคต าบลโนนทอง 58 20 6 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

กลุ่มเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน 
ปีท่ีขึ้น

ทะเบียน 
สมาชิก 
(ราย) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

20. กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือต าบลโนนทอง 58 10 3 
21. กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านตลาด 58 20 6 
22. กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านหนองแต้ 58 20 6 
23. กลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านหนองตาไก้ 58 14 4 
24. กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองกระทุ่ม 58 37 11 
25. กลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านร้านหญ้าใหม่ 58 20 6 
26. กลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือกุดน้ าใส 58 27 8 
27. กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อและผลิตอาหารสัตว์โป่งโพธิ์ 58 16 4 
28. กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองกระทุ่มทอง 58 13 4 
29. กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อต าบลยางหวาย 58 20 6 
30. กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์กระบือบ้านหนองโนหมู่ 12 58 10 3 
31. กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองเม็ก 58 10 3 
32. กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านนาโจด 58 33 9 
33. กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหัวหนอง 58 53 15 
34. กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองโน 58 10 3 
35. กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านโนนโพธิ ์ 58 20 6 
36. กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านนาเสียว 58 10 3 
37. กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านโคกสง่า 58 9 3 
38. กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านส าราญ 58 45 13 
39. กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านโคกม่ังงอย 58 20 6 
40. กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านยางหวาย 58 13 4 
41. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือต าบลหนองคอนไทย 58 10 3 
42. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อต าบลซับใหญ่ 58 10 3 
43. กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านวังใหญ่ 59 12 3 
44. กลุ่มผู้ผลิตและเลี้ยงโคเนื้อบ้านกวางโจน 59 20 6 
45. กลุ่มผู้เลี้ยงโคล าน้ าพรม 59 11 3 
46. กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านโนนดินจิ 59 9 3 
47. กลุ่มผู้เลี้ยงโคเพ่ือการผลิตบ้านห้วยร่วม 59 14 4 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ)    
 กลุ่มเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียน ปีท่ีขึน้

ทะเบียน 
สมาชิก 
(ราย) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

48. กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรต าบลยางหวาย 59 10 3 
49. กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อต าบลบ้านขาม 59 10 3 
50. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านโสกรวก 60 10 3 
51. กลุ่มโคเนื้อมั่นคง 60 10 3 
52. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะสี่มุมเมือง 60 10 3 

รวม 16 อ าเภอ  947 284 
 
1.2 กลุ่มตัวอย่าง การศึกษาครั้งนี้  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรการหากลุ่มตัวอย่าง

ของ Yamane (1973) อ้างใน บุญธรรม จิตต์อนันต์ (2540) โดยมีระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังนี้  
n    =        N 

       1 + Ne2 
                                     เมื่อ    n = จ านวนตัวอย่าง 

      N = จ านวนประชากร 
      e =  ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง (e = 0.05) 
 

 แทนค่า   ในสูตร  =  974 
            1+974(0.05)2 

ได้จ านวนตัวอย่าง เท่ากับ 284 ราย และท าการก าหนดตัวอย่างในแต่ละกลุ่มด้วย
การจัดสรรโควตา ได้จ านวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม ตามตารางที่ 1 

 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยทบทวนเอกสารงานวิจัย  
ที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลมาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ หลังจากนั้นน าแบบสัมภาษณ์ไปทดสอบในบริบท 
ใกล้เคียงกับกลุ่มประชากร จ านวน 30 ราย แล้วน าผลมาปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ก่อนน าไปเก็บ 
ข้อมูลจริง โดยแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้  
   1) สภาพพ้ืนฐานทั่วไปของกลุ่มเกษตรกร  
   2) สภาพผู้น ากลุ่มเกษตรกร แบ่งเป็น 2 ส่วน   
        2.1 สภาพพ้ืนฐานทั่วไปของผู้น ากลุ่ม   
        2.2 ความรู้ความสามารถของผู้น ากลุ่ม ซึ่งประเมินโดยสมาชิกกลุ่ม  
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    3) ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร ประเมินโดยคณะผู้วิจัย ด้วยแบบประเมิน  
ที่ดัดแปลงจากแบบประเมินความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรของกรมปศุสัตว์ ปี 2559 (กรมปศุสัตว์ , 
2559) 
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

  คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ แล้วตรวจสอบคัดกรองแบบสัมภาษณ์  
ที่มีความสมบูรณ์และมีความถูกต้องของข้อมูล พบว่า มีข้อมูลกลุ่มเกษตรกรที่มีความสมบูรณ์พร้อมที่ 
จะน าไปวิเคราะห์ รวมจ านวน 16 อ าเภอ เกษตรกร 284 ราย  
 
4. การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล 

  น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีทางสถิติ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยมีสถิติ ที่ใช้
ในการวิเคราะห์ ดังนี้ (ประคอง กรรณสูการ, 2538)  
    1) สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) และ 
ค่าเฉลี่ย (Mean)  
   2) การวัดระดับความคิดเห็น ตามวิธีแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ตามแบบของ Liker Scale อ้างใน สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2546) แบบสอบถามแต่ละข้อมีคะแนน
ตั้งแต่ 1-5  ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้    

ระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด   มีค่าคะแนน  1   
   ระดับความคิดเห็น น้อย    มีค่าคะแนน  2   
   ระดับความคิดเห็น ปานกลาง  มีค่าคะแนน  3   

ระดับความคิดเห็น มาก   มีค่าคะแนน  4   
ระดับความคิดเห็น มากที่สุด  มีค่าคะแนน  5  

 วิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยแต่ละประเด็น เปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปรความหมาย ดังนี้   
คะแนนเฉลี่ย 1.00 -1.50   หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด    
คะแนนเฉลี่ย  1.51-2.50   หมายถึง ระดับความคิดเห็น   น้อย    
คะแนนเฉลี่ย  2.51-3.50   หมายถึง ระดับความคิดเห็น   ปานกลาง   
คะแนนเฉลี่ย  3.51-4.50   หมายถึง ระดับความคิดเห็น   มาก   
คะแนนเฉลี่ย  4.51-5.00   หมายถึง ระดบัความคิดเห็น   มากที่สุด 
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5. แผนการด าเนินงาน 

1) วางแผนจัดท าโครงการ จัดเตรียมวัสดุทดลอง มิถุนายน 2561 – กรกฎาคม 2561 
2.) ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล  สิงหาคม 2561 – ตุลาคม 2561 
3.) วิเคราะห์ข้อมูลและแปรผล    พฤศจิกายน 2561  
4.) จัดท ารายงานและสรุปผล    ธันวาคม 2561 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อย ที่ขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์  
(ปี 2557-2560) ที่ยังด าเนินกิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเนื่องมาถึงปี 2561 ในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 
52 กลุ่ม ในพ้ืนที่ 16 อ าเภอ ของจังหวัดชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  4 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 
  
  ผลการศึกษาวิจัย ข้อมูลแบบสัมภาษณ์เกษตรกรความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อย ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ แบ่งออกเป็น  4 ส่วน ดังนี้  

1. สภาพพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มเกษตรกร   

 กลุ่มเกษตรกรที่ศึกษาวิจัยส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 78.50 เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค/
กระบือ รองลงมาได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร คิดเป็นร้อยละ 10.20 ที่เหลือเป็นกลุ่ม เกษตรกรผู้
เลี้ยงแพะ แกะ คิดเป็นร้อยละ 5.30 และเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน คิดเป็นร้อยละ 6.0 สาเหตุที่ท าให้
เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกัน พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 43.70 ต้องการรวมตัวด้วย 2-3 เหตุผล  
โดยเหตุผลส่วนใหญ่รวมตัวกันเพ่ือรองรับโครงการของภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 37.30 รองลงมาคิดเป็น
ร้อยละ 15.10 รวมตัวกันเพ่ือขอกู้เงิน โดยปัจจุบันกลุ่มส่วนใหญ่ร้อยละ 62.70  มีจ านวนสมาชิก  
อยู่ระหว่าง 1-10 คน จ านวนสมาชิกเฉลี่ย 18 คน ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา  มีกลุ่มที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพียง ร้อยละ 43.30 โดยหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณหลักคือ 
กรมปศุสัตว์  การบริหารกลุ่ม พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีกลุ่มที่เก็บเงินแรกเข้าจากสมาชิกใหม่ ร้อยละ 
32.90  และมีกลุ่มที่ระดมหุ้นจากสมาชิก ร้อยละ  57.30 โดยเป็นการลงหุ้นแบบประจ า ร้อยละ  
32.70 และแบบไม่ประจ า ร้อยละ  24.60 การก าหนดให้ สมาชิกออมเงิน พบว่ามีกลุ่มที่มีกิจกรรม
ออมเงินจ านวน 74 ราย (ร้อยละ 26.10) โดยเป็นแบบออม ประจ า ร้อยละ 14.80  และไม่ประจ าตาม
ความสมัครใจร้อยละ 11.30 โดยมีกลุ่มที่น าเอาเงินออมและ หุ้นของสมาชิกมาใช้ในการบริหารงาน
กลุ่มเพียงร้อยละ 12.30 กลุ่มส่วนใหญ่ร้อยละ 68.30  มีการก าหนดกติกาและระเบียบในการบริหาร
กลุ่มและมีบทลงโทษแก่สมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ของกลุ่ม ส าหรับฐานะทางเศรษฐกิจของกลุ่ม 
มีกลุ่มที่มีทรัพย์สินเพียง ร้อยละ 26.40  มีทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานของกลุ่ม ร้อยละ 11.30 

    ผลการศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฐวุฒิ ปุรินทราภิบาล และกมลทิพย์ ด ารงเพชร 
(2559) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พบว่า กิจกรรมการออมเงินและการก าหนดระเบียบกติกาและบทลงโทษ มีความสัมพันธ์กับ
ระดับความเข้มแข็งของกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ในขณะที่ประยูร ครองยุติ และคณะ (2555) 
ศึกษาผลของเครือข่ายเกษตรกรเข้มแข็งต่อการพัฒนาการเลี้ยงแพะ พบว่า อายุ ลักษณะของกลุ่ม 
รูปแบบการรวมตัวของสมาชิก จ านวนสมาชิก การมีกิจกรรมการระดมหุ้น เงินอม เงินทุนหมุนเวียน  
มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับความเข้มแข็งของกลุ่ม 
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ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของสภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มเกษตรกร 
n = 284 

รายการ จ านวน (n) รอ้ยละ (%) 
1. ชนิดสัตว์ที่เลี้ยง    

        แพะ/แกะ  15 5.30 
        โค/กระบือ  223 78.50 

     สุกร  29 10.20 
        ผสมผสาน 17 6.00 
 1.1 จ านวนแพะ/แกะ ต่อราย 15 100.00 
      1-10     ตัว 0 0.00 
      11-30   ตัว 0 0.00 
      31-50   ตัว 7 46.70 

 51-100 ตัว 3 20.00 
มากกว่า 100 ตัว 5 33.30 

1.2 จ านวนโค กระบือ ต่อราย 223 100.00 
      1-10     ตัว 27 12.10 
      11-30   ตัว 19 8.50 
      31-50   ตัว 46 20.60 

 51-100 ตัว 69 30.90 
มากกว่า 100 ตัว 62 27.80 

1.3 จ านวนสุกร ต่อราย 29 100.00 
      1-10     ตัว 0 0.00 
      11-30   ตัว 7 24.10 
      31-50   ตัว 6 20.70 

 51-100 ตัว 11 37.90 
มากกว่า 100 ตัว 5 17.20 

1.4 จ านวนสัตว์ที่เลี้ยงแบบผสมผสาน ต่อราย 17 100.00 
      1-10     ตัว 3 17.60 
      11-30   ตัว 4 82.40 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
n = 284 

รายการ จ านวน (n) ร้อยละ (%) 
2. สาเหตุของการรวมกลุ่ม    

      ร่วมแก้ปัญหาการเลี้ยงสัตว์ 5 1.80 
      เพ่ิมอ านาจต่อรองและประสานงาน 3 1.10 
      รองรับโครงการของภาครัฐ 106 37.30 

 ขอกู้เงิน 43 15.10 
ผู้น าชุมชนชักชวน 3 1.10 

      พัฒนากลุ่มให้เข้มแข็งสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ 0 0.00 
      รวมตัวกันมากกว่า 2 เหตุผล 124 43.70 

3. ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิก   
น้อยกว่า 10 ราย 178 62.70 
11-20 ราย 97 34.20 
มากกว่า 20 ราย 9 3.20 

4. ได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
      ไม่มี 161 56.70 
       มี 123 43.30 

5. การเก็บเงินแรกเข้าของสมาชิกใหม่   
ไม่มี 207 72.90 
 มี 77 27.10 

6. การลงหุ้นของสมาชิก   
      ไม่มี 121 42.60 
      มีการลงหุ้นแต่ไม่ประจ า 70 24.60 

 ลงหุ้นประจ า 93 32.70 
7. การก าหนดให้สมาชิกออมเงิน   

ไม่มี 210 73.90 
มีแบบสมัครใจ 32 11.30 

       มีแบบประจ า 42 14.80 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
n = 284 

รายการ จ านวน (n) ร้อยละ (%) 
8. กลุ่มมีระเบียบข้อบังคับ และบทลงโทษ    

      ไม่มี 91 32.00 
       มี 193 68.00 

9. ทรัพย์สินของกลุ่ม   
      ไม่มี 209 73.60 
       มี 75 26.40 

10. เงินทุนหมุนเวียนของกลุ่ม   
ไม่มี 252 88.70 
 มี 32 11.30 

 
2. สภาพผู้น าของกลุ่มเกษตรกร  

 2.1 สภาพพ้ืนฐานทั่วไปของผู้น ากลุ่มเกษตรกร (รายละเอียดในตารางที่ 3) พบว่า ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 79.20 เป็นเพศชาย  มีอายุอยู่ระหว่าง 56-65 ปี (ร้อยละ  40.80)  ร้อยละ 61.30  
จบการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษา และส่วนใหญ่ร้อยละ 59.20  ไม่มีต าแหน่งทางสังคม ส าหรับ
ประสบการณ์ในการเป็นผู้น ากลุ่ม พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 90.80  ด ารงต าแหน่งประธานกลุ่มมาไม่เกิน 
5 ปี   
  จากการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยอ่ืนๆ ดังเช่น ณัฐวุฒิ  
ปุรินทราภิบาล (2559) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรสัตว์ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พบว่า ผู้น ากลุ่มส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 51-60 ปี จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ไม่มีต าแหน่งทางสังคม ส่วนใหญ่เป็นผู้น ากลุ่มมาไม่เกิน 5 ปี   
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ตารางท่ี  3  จ านวนและร้อยละของสภาพพ้ืนฐานทั่วไปของผู้น ากลุ่มเกษตรกร  
n = 284 

รายการ จ านวน (n) ร้อยละ (%) 
1. เพศ    

      ชาย 225 79.20 
      หญิง 59 20.80 

2. อายุ   
 20-35 ปี 8 2.80 
 36-45 ปี 40 14.10 

     46-55 ปี  46 16.20 
     56-65 ปี 116 40.80 

  66 ปีขึ้นไป 74 26.10 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด   

ประถมศึกษา 175 61.30 
มัธยมศึกษา 76 25.00 
อนุปริญญา/ปวส./ปวช. 5 1.80 
ปริญญาตรี 26 12.00 

     สูงกว่าปริญญาตรี 2 0.70 
4. สภาพทางสังคม   

ไม่มีต าแหน่ง 168 59.20 
คณะกรรมการหมู่บ้าน 26 9.20 
สมาชิก อ.บ.ต. 27 9.50 
ผู้ใหญ่บ้าน 30 10.60 

 อ่ืนๆ 33 11.60 
5. ประสบการณ์ในต าแหน่ง   

1-5   ปี 258 90.80 
6-10 ปี 10 3.50 

     มากกว่า 10 16 5.60 
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 2.2 ความรู้ความสามารถของผู้น าเกษตรกร (รายละเอียดในตารางที่ 4 ) โดยผลการประเมิน
พบว่า ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นย่อยของความรู้ความสามารถของผู้น ากลุ่มเกษตรกรเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (X = 4.02) โดยประเด็นย่อยความรู้ความสามารถที่ผู้น ากลุ่มมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  
การพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ประจ า (X = 4.23) รองลงมาได้แก่ การเลี้ยง
สัตว์ของตนเองที่เป็นตัวอย่างได้ (X = 4.18) ส าหรับประเด็นย่อยความรู้ ความสามารถที่ผู้น ากลุ่มส่วน
ใหญ่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ การกระจายอ านาจมอบหมายงานด้านการเลี้ยงสัตว์แก่กรรมการและ
สมาชิก (X = 3.82)  

 ผลการศึกษาพบว่า สอดคล้องกับแนวคิด ของณัฐวุฒิ ปุรินทราภิบาล และกมลทิพย์ ด ารง
เพชร ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พบว่า ระดับความรู้ความสามารถของผู้น ากลุ่มเกษตรกรมีความสัมพันธ์กับระดับความเข้มแข็ง
ของกลุ่ มอย่ า งมีนั ยส าคัญทางสถิติ  เช่น เดี ยวกับแนวคิดของขจรศักดิ์  ว งศ์ วิ รั ช  (2551)  
ที่ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพเกษตรผักปลอดสารพิษ ต าบลปงยางกก อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง พบว่าความเชื่อมโยงปัจจัยที่เอ้ืออ านวยต่อการ บริหารงานกลุ่ม องค์ประกอบที่ส าคัญ 
คือ ความรู้ความสามารถของผู้น ากลุ่ม  ความเอาใจใส่   และ ความส าคัญของผู้น าชุมชน   
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และกฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่มที่ เป็นรูปธรรม  
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ตารางท่ี 4  ค่าเฉลี่ยของระดับความรู้ความสามารถของผู้น ากลุ่มเกษตรกร 
 

 
การแปรผลค่าเฉลี่ย : แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้  
      - ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00   หมายถึง ความรู้ความสามารถ  มากที่สุด  
      - ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50   หมายถึง ความรู้ความสามารถ  มาก  
      - ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50    หมายถึง ความรู้ความสามารถ  ปานกลาง  
      - ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50    หมายถึง ความรู้ความสามารถ  น้อย  
      - ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50    หมายถึง ความรู้ความสามารถ  น้อยที่สุด 
 
3. ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร     

 โดยภาพรวมของความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X = 3.68) โดย
เมื่อแยกเป็นส่วนๆ จะเป็นดังนี้ (รายละเอียดในตารางที่ 5)  

      3.1 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.04) โดยทุกประเด็น
ย่อยของการบริหารจัดการกลุ่มมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ประเด็นย่อยการบริหารจัดการกลุ่ม ที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ การมีการประชุมกลุ่มสมาชิกและเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความเห็น (X = 4.04) ส่วน
ประเด็นย่อยในการบริหารกลุ่มท่ีมีค่า เฉลี่ยต่ าสุด ( X = 3.89) ได้แก่ กลุ่มมีการก าหนดวัตถุประสงค์และมี
แผนการด าเนินการเพ่ือบรรลุ วัตถุประสงค์อย่างชัดเจน  

ประเด็นความรู้ความสามารถ 
ระดับความสามารถ 

ค่าเฉลี่ย S.D แปลผล 
1. มีทักษะในกิจกรรมปศุสัตว์ของกลุ่ม  
2. มีประสบการณ์ในการด าเนินการพัฒนากลุ่ม  
3. มีการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นตัวอย่างได้  
4. สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์  
5. กระจายอ านาจด้านการเลี้ยงสัตว์แก่กรรมการและสมาชิก  
6. ความรวดเร็วในการตัดสินใจ เพ่ือแก้ไขปัญหา  
7. มีการเยี่ยมเยียนสมาชิกเป็นประจ า  
8. มีการเปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอแนะ เพ่ือแก้ไขปัญหาพัฒนากลุ่ม  
9. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานในท้องถิ่นและชุมชน  
10. มีการ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เป็นประจ า 

4.03 
3.92 
4.18 
3.95 
3.82 
3.97 
4.00 
4.13 
4.06 
4.23 

.705 

.651 

.551 

.641 

.691 

.661 

.654 

.575 

.626 

.540 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

เฉลี่ยรวม 4.02 .461 มาก 
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       3.2 ด้านฐานะและความมั่นคงของกลุ่ม พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.75) โดย 
ทุกประเด็นย่อยมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากเช่นกัน ประเด็นย่อยแสดงฐานะความมั่นคงที่  พบว่า  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.83) ได้แก่ การที่กลุ่มเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการเพ่ิมเงินลงทุน ให้แก่
กลุ่ม ส่วนประเด็นย่อยแสดงฐานะและความมั่นคงของกลุ่มที่พบว่ามีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (X = 3.68) ได้แก่  
การแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดการบริหารจัดการกลุ่มให้กับสมาชิก อย่างเป็นธรรม  

       3.3 ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนากลุ่ม พบว่ามีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.52) โดย 
ทุกประเด็นย่อยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ประเด็นย่อยการแก้ปัญหาและพัฒนากลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
(X = 3.74) ได้แก่ กลุ่มมีผลผลิตด้านปศุสัตว์ของกลุ่มที่แสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมผลผลิต การเพ่ิมมูลค่าให้แก่
สมาชิกและกลุ่ม ประเด็นย่อยการแก้ไขปัญหาและพัฒนากลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (X = 3.35) ได้แก่ การมี
กิจกรรมพัฒนากระบวนการเลี้ยงสัตว์ของกลุ่ม  

       3.4 ด้านการประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวม  
อยู่ในระดับมาก (X = 3.63) โดยทุกประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน ประเด็นย่อยการ 
ประสานความร่วมมือที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.68) ได้แก่ การน าสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมหรือท า ประโยชน์
ต่อและสาธารณะ ส่วนประเด็นย่อยด้านการประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นและหน่วยงาน ต่างๆ ที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด (X =3.58) ได้แก่ การได้งบประมาณหรือกิจกรรมที่รับสนับสนุนจากท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม 

  ทั้งนี้อาจเนื่องจากกลุ่มทั้งหมดเป็นกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกลุ่มตัวแทนของอ าเภอ  จึงเห็น
ได้ว่าผลการประเมินระดับความเข้มแข็งของกลุ่มในทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก จากผลการศึกษา พบว่า 
สอดคล้องกับแนวคิด ของฉลาดชาย รมิตานนท์ (2538) และพึงพิศ ตุลยพัชร (2536)  ที่กล่าวถึงปัจจัยที่มี
ผลต่อความส าเร็จของกลุ่มว่า ประกอบด้วย กลุ่มต้องมีการก าหนดระเบียบกติกาท่ีควบคุมสมาชิก ผู้น ากลุ่ม
และกรรมการต้องมี ความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบ  มีการประชุมติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ 
กลุ่มต้องมีกิจกรรมพัฒนาอาชีพสมาชิก กิจกรรมพัฒนาสังคม กิจกรรมรับความรู้จากเจ้าหน้าที่ และ
กิจกรรม จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะที่ บุปผา สันพเยาว์ (2538)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จและไมส่ าเร็จของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดล าปาง พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและ
ไม่ส าเร็จของกลุ่ม แม่บ้านเกษตรกร  คือ การเปลี่ยนแปลงขนาดของกลุ่ม  ความร่วมมือของสมาชิก  ความ
ชัดเจนตาม โครงสร้างของงาน  การมีอ านาจในต าแหน่งของประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  วิธีการ
ด าเนินงานกลุ่ม  รวมถึงความพึงพอใจของสมาชิกต่อผลตอบแทนที่ได้รับ ทั้งนี้ พรหมพันธุ์ เชษฐธง (2543) 
ได้ศึกษาปัจจัย ที่มีผลต่อความส าเร็จของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ความรู้
ความสามารถและ บทบาทของผู้น ากลุ่ม ขนาดของกลุ่ม (จ านวนสมาชิก) และความร่วมมือของสมาชิก มี
ผลต่อ ความส าเร็จของกลุ่ม 
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ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ยของระดับความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

 
การแปรผลค่าเฉลี่ย : แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้  
 - ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง ระดับความเข้มแข็ง   มากที่สุด    
  - ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง ระดับความเข้มแข็ง   มาก       
  - ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50   หมายถึง ระดับความรู้เข้มแข็ง   ปานกลาง      
 - ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50   หมายถึง ระดับความเข้มแข็ง   น้อย       
 - ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50   หมายถึง ระดับความเข้มแข็ง   น้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นความเข้มแข็งของกลุ่ม 
ระดับความเข้มแข็ง 

ค่าเฉลี่ย S.D แปลผล 
ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม  
1. มีคณะกรรมการบริการกลุ่มท่ีชัดเจน  
2. มีที่ตั้งกลุ่มเป็นหลักแหล่งและใช้ประโยชน์  
3. มีวัตถุประสงค์และแผนการด าเนินการอย่างชัดเจน  
4. มีระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับจากสมาชิก  
5. มีการประชุมและเปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความเห็น 

 
3.95 
3.97 
3.89 
4.00 
4.04 

 
.679 
.883 
.740 
.691 
.785 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

เฉลี่ยรวม 3.97 .578 มาก 
ด้านฐานะความมั่นคงของกลุ่ม  
1. มีการท าบัญชี ตรวจสอบและรายงานต่อที่ประชุมกลุ่ม  
2. มีกิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมทุนหรือทรัพย์สินของกลุ่ม  
3. มีทุนด าเนินการหรือทรัพย์สินของกลุ่มเพ่ิมข้ึน  
4. มีการแบ่งผลประโยชน์ด าเนินการของกลุ่ม อย่างยุติธรรม  
5. เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการเพิ่มเงินลงทุนของกลุ่ม 

 
3.74 
3.73 
3.78 
3.68 
3.83 

 
.768 
.858 
.721 
.849 
.660 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

เฉลี่ยรวม 3.75 .621 มาก 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 

 

ประเด็นความเข้มแข็งของกลุ่ม 
ระดับความเข้มแข็ง 

ค่าเฉลี่ย S.D แปลผล 
ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนากลุ่ม  
1. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการเลี้ยงสัตว์ของสมาชิก  
2. มีการร่วมวิเคราะห์ปัญหาและก าหนดแนวทางการแก้ไข  
3. มีการจัดท าแผนการผลิตที่สอดรับกับความต้องการของตลาด  
4. ให้ความรู้แก่สมาชิกท้ังด าเนินการเองและร่วมกับหน่วยงานอื่น  
5. มีกิจกรรมให้บริการเพ่ือสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ของสมาชิก  
6. การเพ่ิมผลผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่กลุ่ม  
7. มีสมาชิกต้นแบบด้านการผลิต แปรรูปและการตลาดที่ 
8. มีการพัฒนาผู้น าและกรรมการกลุ่มอย่างต่อเนื่อง  
9. มีกิจกรรมเอพัฒนากระบวนการเลี้ยงสัตว์ของกลุ่ม  
10. มีการสร้างหรือพัฒนามูลค่าเพ่ิมของสินค้าที่กลุ่มผลิตได้ 

 
3.72 
3.51 
3.62 
3.70 
3.37 
3.74 
3.39 
3.42 
3.35 
3.43 

 
.873 
.964 
.974 
.890 
1.175 
1.020 
1.118 
1.114 
1.150 
1.059 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.52 .745 มาก 
ด้านการประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ  
1. มีกิจกรรมความร่วมมือหรือเชื่อมโยงกับเครือข่ายอ่ืน 
2. มีการน าสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน  
3. มีที่ได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืน  
4. มีกิจกรรมร่วมกันเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในชุมชน  
5. มีผู้น าท้องถิ่นเป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการกลุ่ม 

 
3.65 
3.68 
3.58 
3.62 
3.64 

 
.772 
.823 
.884 
.821 
.805 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

เฉลี่ย 3.63 .649 มาก 
เฉลี่ยรวม 3.68 .540 มาก 



บทที่ 5  

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
  
สรุปผลการศึกษาวิจัย  

   1. สภาพพ้ืนฐานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกร  
ผู้ เลี้ยงโค – กระบือ  สาเหตุของการรวมกลุ่มเพ่ือรองรับโครงการของภาครัฐ กลุ่มส่วนใหญ่ 
มีสมาชิกเฉลี่ย 18 คน และที่ผ่านมาได้รับเงินอุดหนุนจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่
สนับสนุนงบประมาณหลัก คือ กรมปศุสัตว์  การบริหารจัดการกลุ่ม  ส่วนใหญ่มีการเก็บเงินแรกเข้า
จากสมาชิก มีการระดมหุ้นเป็น ประจ าจากสมาชิก มีกิจกรรมการออมเงินเป็นประจ า แต่ไม่ได้น าเงิน
ออมและหุ้นมาใช้ในการบริหารกลุ่ม  มีการก าหนดกติกาและระเบียบในการบริหารกลุ่มพร้อม
บทลงโทษ  ฐานะทางเศรษฐกิจของกลุ่ม ส่วนใหญ่มีทรัพย์สิน  ไม่มีทุนหมุนเวียนและหนี้สิน  

  2. สภาพผู้น ากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุอยู่ระหว่าง 56-65 ปี  
จบการศึกษาสูงสุด ระดับประถมศึกษา ไม่มีต าแหน่งทางสังคม มีประสบการณ์การเป็นผู้น ากลุ่มเฉลี่ย 
5 ปี  มีคะแนนการประเมินความรู้ความสามารถอยู่ในระดับดีมาก  

  3. ระดับความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  โดยภาพรวมมีระดับความเข้มแข็ง  
อยู่ในระดับมาก  ส าหรับประเด็นย่อยที่กลุ่มเกษตรกรมีระดับความเข้มแข็งสูงสุดด้านการบริหาร 
จัดการกลุ่ม ได้แก่ การมีการประชุมกลุ่มสมาชิกและเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความเห็น  
ด้านฐานะและความมั่นคงของกลุ่ม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการเพ่ิมเงินลงทุนของ
กลุ่ม  ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนากลุ่ม ได้แก่ กลุ่มมีผลผลิตด้านปศุสัตว์ของกลุ่มที่แสดงให้เห็นถึง
การเพ่ิมผลผลิต การเพ่ิมมูลค่าให้แก่สมาชิกและกลุ่ม ด้านการประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นและ
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การน าสมาชิก เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อท าประโยชน์ต่อชุมชนและสาธารณะ  

 โดยสรุปจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จะเข้มแข็งได้ จ าเป็นต้อง
มีผู้น ากลุ่มที่มีความรู้ความสามารถ สมาชิกจะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่กลุ่มจัดให้มีขึ้น และกลุ่ม
จ าเป็นต้องมีกฎกติกาหรือข้อบังคับที่ เข้มแข็ง รวมทั้งบทลงโทษสมาชิกที่ฝ่าฝืนอย่างชัดเจน 
กระบวนการในการพัฒนากลุ่ มจะเกิดขึ้นและประสบผลส า เร็จ ได้ ขึ้นอยู่ กับปัญหาและ 
การแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง สมาชิกต้องมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน 
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ข้อเสนอแนะ  

   1. ควรก าหนดให้กลุ่มเกษตรกรมีการวางกฎระเบียบหรือข้อบังคับ พร้อมทั้งบทลงโทษ กรณี
สมาชิกไม่ปฏิบัติตาม โดยให้กฎระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่ าวเป็นไปตามมติข้อตกลง หรือความ
เห็นชอบของสมาชิกร่วมกัน  
 2. ควรกระตุ้นหรือโน้มน้าวให้ทุกกลุ่มเกษตรกร จัดกิจกรรมสนับสนุนให้สมาชิกมีการ  
ลงหุ้นหรือเงินออม เพ่ือจะได้น าเงินดังกล่าวมาหมุนเวียนใช้ในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
แก่สมาชิกกลุ่ม    
 3. ควรมีการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้น าและกรรมการกลุ่มอย่างต่อเนื่อง และ
สม่ าเสมอ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการกลุ่ม มีการน า เทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ๆ  
มาประยุกต์ใช้ในการผลิตเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต เพ่ือการพัฒนากลุ่มอย่างต่อเนื่อง  
  4. ควรก าหนดให้กลุ่มมีกิจกรรมในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของกลุ่ม อาทิ 
การส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมทุนหรือสินทรัพย์ของกลุ่มโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ รวมทั้งต้องก าหนดวิธีการในการท าบัญชีและการตรวจสอบรายงานบัญชีที่เหมาะสม 
เพ่ือให้เกิดความม่ันใจแก่สมาชิก  
   กระบวนการในการพัฒนากลุ่มจะเกิดขึ้นและประสบผลส าเร็จได้ขึ้นอยู่กับปัญหาและการ
แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง สมาชิกต้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เมื่อเกิดความเข้มแข็งจะท าให้สามารถ
พัฒนาการเลี้ยงสัตว์ให้มีคุณภาพ เกิดการบริหารจัดการกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ น าไปสู่การประกอบ
อาชีพการเลี้ยงสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทาง การพัฒนาตามนโยบาย ในการลด
ต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การบริหารจัดการผลผลิต และ การตลาด 
พัฒนาสู่การพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เกิดความสามัคคีในกลุ่ม ในชุมชน 
สามารถพ่ึงตนเองและเพ่ิมรายได้ให้แก่ครัวเรือนและชุมชน ครอบครัวมีรายได้ท่ีมั่นคง 
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