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การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มชมุชน 

 
 กลุ่ม หมายถงึ คนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปทีม่ลีกัษณะบางอย่างเหมอืนกนั มคีวามรูส้กึนึกคดิว่า
เป็นพวกเดยีวกนั  มคีวามสนใจ ดาํเนินการหรอืรว่มปรกึษาหารอือย่างใดอยา่งหนึ่งรว่มกนั ใน
ความหมายของการพฒันาชุมชนแห่งการเรยีนรู ้กลุ่ม หมายถงึการรวมตวัของบุคคลทีม่ปีญัหา หรอื
ความตอ้งการบางอย่างทีค่ลา้ยคลงึกนั และดําเนินการบางอยา่งรว่มกนั การรวมตวัของบุคคลในทีน่ี้ 
อาจหมายถงึ การรวมตวัของบุคคลในชุมชน  หรอืบุคคลทัง้ในและนอกชุมชน หรอืการรวมตวั
ระหว่างกลุ่มต่อกลุ่มทัง้ในและนอกชุมชนกไ็ด ้ 
 
 ความจาํเป็นทีต่อ้งมกีารรวมกลุ่มในการพฒันาชุมชนแห่งการเรยีนรู ้กเ็พื่อทีจ่ะทาํใหเ้กดิพลงั
ในการขบัเคลื่อนกจิกรรมและก่อใหเ้กดิการขยายผลการดาํเนินงานในวงกวา้ง พลงัในการขบัเคลื่อน
กจิกรรมไมไ่ด ้หมายถงึเฉพาะประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการดาํเนินงานเท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึ
การสรา้งอํานาจในการต่อรอง และสรา้งกระบวนทศัน์ วสิยัทศัน์ และเปิดมมุมองใหม ่ๆ จากการ
แลกเปลีย่นความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ เป็นการเพิม่โอกาสในการแกไ้ขปญัหาและพฒันา
ศกัยภาพของกลุ่มดว้ย  
 

ประเภทของกลุ่ม 
  
 การจดัแบ่งประเภทของกลุ่มสามารถจดัแบ่งออกไดห้ลายลกัษณะ เช่น 

 แบ่งตามรปูแบบการจดัตัง้กลุ่ม 
 กลุ่มทีเ่ป็นทางการ เป็นกลุ่มซึง่รฐัลงไปจดัตัง้ หรอืจดัสรรงบประมาณสนบัสนุน มี

กฏหมาย กฏระเบยีบรองรบั กลุ่มทีเ่ป็นทางการนี้สามารถแบ่งยอ่ยได ้2 ประเภทคอื (1) กลุ่มถาวร 
โดยการคงอยูข่องกลุ่มมคีวามมัน่คง เช่น องคก์ารบรหิารส่วนตําบล หมู่บา้น มลูนิธ ิสหกรณ์
การเกษตร ฯลฯ และ (2) กลุ่มชัว่คราว การคงอยูข่องกลุ่มจะมลีกัษณะเป็นครัง้คราว ถูกแต่งตัง้ขึน้
เพื่อดาํเนินกจิกรรมเรือ่งใดเรือ่งหนึ่งโดยเฉพาะ เมือ่กจิกรรมนัน้ ๆ สิน้สุด กจ็ะสิน้สุดภาระหน้าทีข่อง
กลุ่มหรอืยกเลกิกลุ่มไปดว้ย เช่น คณะกรรมการจดังานประกวด  คณะทํางานจดังานกาชาดประจาํปี 
เป็นตน้  

 กลุ่มทีไ่มเ่ป็นทางการ เป็นกลุ่มทีเ่กดิขึน้โดยสมาชกิมารวมกนัตามธรรมชาต ิไมไ่ด้
รบัการสนับสนุนจากรฐั มกีฏระเบยีบทีส่รา้งขึน้เอง เช่น ชมรมหมากรกุ กลุ่มสมชัชาคนจน เป็นตน้ 
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 แบ่งตามโครงสรา้งกลุ่ม 

 กลุ่มทีม่โีครงสรา้งแบบงา่ย เป็นกลุ่มทีม่กีารจดัแบ่งอํานาจหน้าทีข่องสมาชกิภายใน
กลุ่มไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น หวัหน้ากลุ่ม รองหวัหน้ากลุ่ม เลขานุการกลุ่ม สมาชกิกลุ่ม ฯลฯ การบรหิาร
จดัการกลุ่มไมม่ขี ัน้ตอนซบัซอ้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเดีย่ว ๆ เช่น กลุ่มพ่อคา้สุกร สมาคมพ่อคา้ไทย-
จนี ฯลฯ 

 กลุ่มทีม่โีครงสรา้งซบัซอ้น เป็นกลุ่มทีม่กีารจดัแบ่งอํานาจหน้าทีข่องสมาชกิภายใน
กลุ่มในหลายระดบัขัน้ หรอืมโีครงสรา้งยอ่ย ๆ ซอ้นกนัอยู ่อาท ิในหมูบ่า้นแห่งหนึ่งประกอบดว้ยการ
รวมกลุ่มของผูค้นในหลายกลุ่มอาชพี เช่น กลุ่มชาวนา กลุ่มผูเ้ลีย้งปลา กลุ่มผูเ้ลีย้งไก่ไข ่โดยในแต่ละ
กลุ่มดงักล่าวนัน้มกีารจดัตัง้กลุ่มออมทรพัย ์ กลุ่มสหกรณ์รา้นคา้ หรอือื่น ๆ เป็นตน้ 

 แบ่งตามลกัษณะกจิกรรม 
 กลุ่มเรยีนรู ้เป็นกลุ่มทีม่กีระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนัในเรื่องใดเรือ่งหนึ่งหรอืหลายเรือ่ง 

เช่น มคีวามสนใจทีจ่ะเรยีนรูเ้กีย่วกบักระบวนการผลติน้ําสกดัชวีภาพ กเ็ขา้รบัการฝึกอบรมรว่มกนั 
ความสมัพนัธข์องกลุ่มในลกัษณะน้ีจะเป็นไปอย่างหลวม ๆ ชัว่ครัง้ชัว่คราว การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ของหน่วยงานภาครฐัในปจัจบุนัเป็นการสรา้งกลุ่มประเภทน้ี 

 กลุ่มกจิกรรม เป็นกลุ่มทีม่กีารดําเนินกจิกรรมรว่มกนั ซึง่อาจเป็นกจิกรรมทางสงัคม 
กจิกรรมทางพาณชิย ์หรอืหลาย ๆ กจิกรรมรว่มกนั รวมทัง้อาจมกีจิกรรมการเรยีนรูผ้สมผสานดว้ยก็
ได ้การรวมกลุ่มมคีวามสมัพนัธท์ีค่่อนขา้งเหนียวแน่น มกีารแลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ์ รวมทัง้
ปจัจยัการผลติทีพ่ฒันาต่อเน่ืองมากกว่ากลุ่มเรยีนรู ้ในการพฒันาชุมชนแห่งการเรยีนรู ้กลุ่มประเภท
นี้หมายถงึกลุ่มทีนํ่ากระบวนการเรยีนรูม้าพฒันาเพื่อดาํเนินกจิกรรมต่าง ๆ รว่มกนั 

 แบ่งตามเงือ่นไขการเกดิกลุ่ม 
 กลุ่มทีเ่กดิขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์ฉพาะ เป็นกลุ่มทีเ่กดิขึน้โดยมเีป้าหมายรว่มกนัใน

เรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง มกีารดําเนินกจิกรรมรว่มกนัค่อนขา้งต่อเนื่องสมํ่าเสมอ เช่น กลุ่มสหกรณ์ผูเ้ลีย้งโค
นม มเีป้าหมายเพื่อการพฒันาอาชพีและการสรา้งความมัน่คงดา้นรายได ้กลุ่มผูเ้ขา้อบรมดา้นการ
แปรรปู มเีป้าหมายเพื่อใหเ้กดิความรู ้ความสามารถในการแปรรปู ฯลฯ  

 กลุ่มเชงิวฒันธรรม เป็นกลุ่มทีม่กีารรวมตวัเน่ืองจากมปีญัหาหรอืไดร้บัผลกระทบ
คลา้ยคลงึกนั เช่น กลุ่มผูไ้ดร้บัผลกระทบจากการกัน้น้ําของรฐัจนทําใหเ้กดิน้ําท่วมหมูบ่า้นและ
ออกมาปิดถนนประทว้ง ซึง่โดยปกตหิากไม่มเีหตุการณ์นี้เกดิขึน้จะไมร่วมตวักนั 

 แบ่งตามความสมัพนัธข์องคนในกลุ่ม 
 กลุ่มปฐมภูม ิไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์นัอยา่งใกลช้ดิ สนิทสนม รกัใคร่

โดยไม่มอีะไรแอบแฝง มกีารตดิต่อกนัอยูเ่สมอและเป็นเวลาอนัยาวนาน กระทํากจิกรรมต่าง ๆ โดยมี
จดุมุง่หมายรว่มกนั ช่วยเหลอืกนั เช่น กลุ่มญาต ิกลุ่มเพื่อนสนิท 
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 กลุ่มทุตยิภูม ิสมาชกิกลุ่มมคีวามผกูพนัมใิช่เป็นการส่วนตวั มคีวามสมัพนัธก์นัตาม
ระเบยีบ กฎเกณฑ ์มแีบบแผน เช่น  มกีารแบ่งงานกนัทาํตามความสามารถเพื่อประสทิธภิาพของ
งาน มสีายการตดิต่องานเป็นไปตามลาํดบัขัน้ตอน  เป็นตน้ 

 แบ่งตามความสมคัรใจ 
 กลุ่มสมคัรใจ เป็นกลุ่มทีส่มาชกิเขา้มารวมตวักนัโดยความสมคัรใจ อาจดว้ยเป็นกลุ่ม

อาชพีเดยีวกนั มผีลประโยชน์รว่มกนั หรอืมคีวามสนใจเรือ่งเดยีวกนั เช่น กลุ่มผูป้ลกูลาํไย ชมรมคน
รกัฟุตบอลไทย แฟนคลบันักแสดงเกาหล ีเป็นตน้ 

 กลุ่มไมส่มคัรใจ หมายถงึ กลุ่มทีส่มาชกิเขา้มารวมกนัโดยไม่มทีางเลอืกเป็นอยา่งอื่น 
เช่น กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญงิ กลุ่มเชือ้ชาต ิเป็นตน้  
 
 นอกจากนี้ ในทางสงัคมวทิยายงัไดจ้าํแนกกลุ่มออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดงันี้
(http://www.baanjomyut.com/library/social_sciences/19.html)  

 กลุ่มทางสถติ ิ(Statistical Group) เป็นกลุ่มทีส่มาชกิไมไ่ดจ้ดัตัง้ขึน้ดว้ยตนเอง หากเป็น
การจดัขึน้โดยนกัสงัคมวทิยาและนกัสถติ ิโดยปกตแิลว้สมาชกิไม่มคีวามรูส้กึว่าเป็นสมาชกิของกลุ่ม
และไมม่สีทิธหิรอืพนัธะต่อกลุ่มแต่อยา่งใด ตวัอยา่งเช่น กลุ่มคนทีเ่กดิในโรงพยาบาลและกลุ่มคนที่
เกดินอกโรงพยาบาล  การจดักลุ่มทางสถติขิึน้นัน้ กเ็พื่อความมุง่หมายของสถติ ิประโยชน์ทีไ่ดร้บั
จากกลุ่มทางสถติ ิคอื ช่วยใหท้ราบถงึลกัษณะสาํคญับางประการของชุมชนได ้เช่น ชุมชนทีเ่กดิใน
โรงพยาบาลรอ้ยละ 10 ยอ่มแตกต่างจากชุมชนทีไ่มเ่กดิในโรงพยาบาลรอ้ยละ 90 เป็นตน้  

 กลุ่มคนพวกเดยีวกนั (Societal Group) กลุ่มคนประเภทน้ีมลีกัษณะแตกต่างไปจากกลุ่ม
สถติ ิคอื กลุ่มนี้มคีวามรูส้กึว่าเป็นพวกเดยีวกนัทัง้ ๆ ทีไ่มเ่คยรูจ้กักนัมาก่อนและไม่มกีารปะทะ
สงัสรรคก์นั ตลอดทัง้ไมม่กีารจดัระเบยีบทางสงัคม อาท ิกลุ่มทีม่ภีาษาเดยีวกนั เช่น ภาษาชาวเหนือ 
คนทีพ่ดูภาษาเหนืออาจไมรู่จ้กักนักไ็ด้ แต่พอพดูออกมากร็ูไ้ดว้่าเป็นพวกเดยีวกนั  

 กลุ่มทางสงัคม (Social Group) การใชค้าํว่า ‚สงัคม‛ กเ็พื่ออธบิายว่ามกีารตดิต่อกนัทาง
สงัคมและมกีารปะทะสงัสรรคก์นัทางสงัคม สมาชกิของกลุ่มประเภทนี้นอกจากจะมคีวามรูส้กึเป็น
พวกเดยีวกนัแลว้ ยงัมกีารปะทะสงัสรรคท์างสงัคมอกีดว้ย ไดแ้ก่ กลุ่มเพื่อนเล่น กลุ่มเพื่อนนกัเรยีน
รว่มชัน้เดยีวกนั เป็นตน้  

 กลุ่มสมาคม (Associational Group) กลุ่มประเภทน้ีเป็นกลุ่มทีม่คีวามสําคญัทีสุ่ดใน
สงัคมเชงิซอ้นสมยัใหม่ ทัง้นี้ เป็นกลุ่มทีไ่ดม้กีารจดัระเบยีบหรอืองคก์าร เป็นกลุ่มทีม่โีครงสรา้งอย่าง
เป็นทางการ เพราะฉะนัน้กลุ่มสมาคมจงึมลีกัษณะครบถว้นในความหมายทางสงัคมวทิยา กล่าวคอืมี
ความรูส้กึเป็นพวกเดยีวกนั มกีารปะทะสงัสรรคท์างสงัคม และมกีารจดักลุ่มอย่างมรีะเบยีบเพื่อรกัษา
ผลประโยชน์ของกลุ่ม 

 

http://www.baanjomyut.com/library/social_sciences/19.html
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องค์ประกอบท่ีท าให้กลุ่มมีประสิทธิภาพ 
 
 องคป์ระกอบทีท่าํใหก้ระบวนกลุ่มมปีระสทิธภิาพ มดีงันี้ 

1. การมอุีดมการณ์  มวีสิยัทศัน์ คอืการทีค่นในกลุ่มมแีนวคดิเดยีวกนั หรอืมองเหน็อนาคต
ขา้งหน้ารว่มกนั ถอืเป็นสิง่สําคญัทีจ่ะยดึเหนี่ยวความสมัพนัธแ์ละการรวมตวัของกลุ่ม ให้พยายาม
ปฏบิตัหิน้าทีข่องแต่ละคนจนสุดความสามารถ เพื่อจะบรรลุอุดมการณ์และวสิยัทศัน์ทีม่รีว่มกนั โดย
ไมแ่ตกแยก 

2. การมเีป้าหมายเดยีวกนั หรอืมผีลประโยชน์รว่มกนั  จะทาํใหส้มาชกิในกลุ่มมทีศิทาง
ดาํเนินงานทีส่อดคลอ้งกนัเพื่อไปสู่จดุมุง่หมายนัน้ เน้นใหค้วามสาํคญักบัความสมัพนัธข์องกลุ่ม
มากกว่าทรพัยส์นิหรอืสิง่มคี่าทางวตัถุ  เพื่อขจดัขอ้ขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึน้ภายหลงั 

3. การมสี่วนรว่มของทุกฝา่ยในการบรหิารจดัการ เป็นเงือ่นไขทีท่ําใหส้มาชกิมสีาํนึกความ
เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่ม และตระหนกัในความรบัผดิชอบรว่มกนั เกดิการรบัรู ้ตดัสนิใจและรว่มลงมอื
ปฏบิตัใินนามของกลุ่ม หากดาํเนินการอยา่งมปีระสทิธภิาพ ดว้ยความโปรง่ใส เปิดเผย และมกีาร
กระจายผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม จะทําใหก้ลุ่มมคีวามเขม้แขง็ 

4. กจิกรรมการดําเนินงานของกลุ่มมคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัปญัหาและความตอ้งการ
ของสมาชกิ มแีผนงานทีป่ระกอบดว้ยการพฒันาทุก ๆ ดา้น ไมเ่ป็นการส่งเสรมิหรอืสรา้งความ
ขดัแยง้ และมกีารเคลื่อนไหวเพื่อพฒันาใหด้ขีึน้อยา่งต่อเนื่อง สามารถบรหิารจดัการไดภ้ายในกลุ่ม
โดยไมต่อ้งพึง่พงิปจัจยัต่าง ๆ จากภายนอก ภายใตก้ารสนบัสนุนของผูนํ้าองคก์รชุมชน  

5. มบีรรยากาศทีเ่ป็นมติร มคีวามรกั เอือ้อาทร สมานฉนัทแ์ละสามคัค ีความรกัและความ
สมานฉนัทจ์ะเป็นเหตุใหเ้กดิความรว่มมอือยา่งมพีลงั  

6. ระบบการสื่อสารของกลุ่มควรเป็นแนวราบไมใ่ช่แนวดิง่ เนื่องจากจะทาํใหเ้กดิความรูส้กึ
เท่าเทยีมกนั และยอมใหค้วามรว่มมอืดว้ยความเตม็ใจ ไมเ่หมอืนถูกบงัคบัมคีวามรกั  

7. ผูนํ้า สมาชกิของกลุ่มและคนทัว่ไปในชุมชน  
- มผีูนํ้ากลุ่มทีเ่ขม้แขง็ มภีาวะผูนํ้า เสยีสละ มวีสิยัทศัน์ 
- สมาชกิกลุ่มในกลุ่ม พรอ้มทีจ่ะจดัการกบัปญัหาของตนเองและชุมชน ใหค้วามรว่มมอื

และมสี่วนรว่มในกจิกรรมทัง้ทางความคดิ การวางแผน การตดัสนิใจ และการตดิตามประเมนิผล โดย
ปฏบิตัหิน้าทีข่องตนไดอ้ยา่งด ีเชื่อในความสามารถของเพื่อนสมาชกิ มคีวามไวว้างใจกนั โดยสมาชกิ
ในกลุ่มยอมรบัขอ้เสนอแนะ คาํวจิารณ์ ขอ้มลู และการตชิมซึง่กนัและกนั และพรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอืกนั
และกนัเสมอ  

- คนทัว่ไปในชุมชน หรอืกลุ่มคนทีค่อยเฝ้า ตดิตาม วพิากษ์วจิารณ์ ทีพ่รอ้มจะเขา้รว่ม
หรอืสนบัสนุนกลุ่ม 

8. มงีบประมาณดาํเนินงานทีเ่พยีงพอ ซึง่ในระยะแรกอาจตอ้งระดมเงนิจากสมาชกิกลุ่ม
หรอืขอรบัการสนับสนุนจากภายนอกเพื่อใชใ้นกจิกรรมแรกเริม่ 
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ข้ันตอนในการสร้างกลุ่ม 
 
 ขัน้ตอนในการสรา้งกลุ่ม มดีงันี้ 
 

1. การเตรียมการ หรือเตรียมความพร้อม  
 
 การทํางานในขัน้ตอนน้ีนบัตัง้แต่ การศกึษาชุมชน การวเิคราะหป์ญัหาชุมชนอย่าง

ละเอยีด การสรา้งความคุน้เคยและไวว้างใจ พรอ้มทัง้การกระตุ้นปลูกจติสํานึกใหชุ้มชนอยากจะ
แกป้ญัหาของตนเอง บทบาทเจา้หน้าทีข่องรฐั กค็อืการเขา้ไปพดูคุยกบัสมาชกิชุมชน และดงึปญัหา
และความตอ้งการของชุมชนออกมา ผลทีไ่ดจ้ากการดําเนินงานในขัน้ตอนนี้ จะทาํใหส้มาชกิชุมชน
ตระหนกัรบัรูถ้งึปญัหาทีม่อียู ่ทัง้ทีเ่ป็นปญัหาของตนเองและปญัหาของคนอื่นในชุมชนและเกดิความ
สนใจทีจ่ะเขา้รวมกลุ่มกบัผูท้ีม่ปีญัหาคลา้ย ๆ กนั ในส่วนของเจา้หน้าทีข่ ัน้ตอนน้ีจะทาํใหส้ามารถ
แยกแยะสมาชกิในชุมชนออกเป็นกลุ่ม ๆ ไดอ้ยา่งคร่าว ๆ จากการเอาปญัหาและความตอ้งการของ
สมาชกิในชุมชน หรอืการประกอบอาชพีมาเป็นฐานในการจาํแนก ซึง่ในแต่ละชุมชนจะมจีาํนวนกี่
กลุ่มกไ็ด ้เช่น กลุ่มผูป้ลกูชา กลุ่มผูป้ลกูกาแฟ กลุ่มผูป้ลูกสม้เขยีวหวาน กลุ่มผูไ้ดร้บัผลกระทบจาก
ปญัหาดนิเสื่อมโทรม ฯลฯ 

 

2. การสร้างกลุ่มเรียนรู้ และเสริมแนวคิด  
 
 เริม่จากการใชข้อ้มลูทีไ่ดจ้ากการแยกแยะกลุ่มบุคคลทีม่ปีญัหาความตอ้งการเหมอืนกนั 

หรอืมกีารประกอบอาชพีในกลุ่มเดยีวกนัจากขัน้ตอนแรก พฒันาใหก้ลายเป็นกลุ่มเรยีนรู ้โดยจดัใหม้ี
การประชุมระหว่างสมาชกิในกลุ่ม การประชุมครัง้แรกไมค่วรเป็นการประชุมทีเ่ป็นการทางการมาก
นกั อาจสอบถามจากคนทีค่ดิว่าน่าจะเป็นผูแ้ทนกลุ่ม หรอืผูนํ้ากลุ่มยอ่ย ๆ ว่าควรจะนดัใครมา
ปรกึษาหารอืบา้ง เนื้อหาสาระในการพดูคุยควรจะแจง้วตัถุประสงคแ์ละชีใ้หเ้หน็ความสาํคญัของการ
รวมกลุ่ม จากนัน้ในการประชุมครัง้ต่อ ๆ ไปใหผู้ท้ีร่ว่มประชุมในครัง้แรกเป็นแกนหลกัในการนดั
หมายคนอื่น ๆ ทีม่ปีญัหา ความตอ้งการเหมอืนกนั มาร่วมประชุมในลกัษณะทีเ่ป็นทางการมากยิง่ขึน้ 
โดยในการประชุมแต่ละครัง้ควรจะมกีารพดูคุยอย่างมเีนื้อหาสาระและมรีายละเอยีดปลกียอ่ยในเชงิ
ลกึ รวมทัง้มกีารแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ในการพฒันาหรอืแกไ้ขปญัหาดงักล่างดว้ย ใน
ส่วนเจา้หน้าทีข่องรฐัตอ้งสรา้งความเขา้ใจกบักลุ่ม เกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องรฐัว่าเป็นเพยีง
ผูส้นบัสนุนในส่วนทีก่ลุ่มไม่สามารถดําเนินการไดเ้อง สมาชกิในกลุ่มเป็นผูรู้ป้ญัหาและแนวทางทีจ่ะ
ใชใ้นการแกป้ญัหาดทีีสุ่ด ไมต่ัง้ความหวงัใหก้บัชุมชนในเรือ่งทีผ่ดิ ๆ เช่น จะจดัสรรงบประมาณให ้ 
และตอ้งชีใ้หเ้หน็ถงึความสาํคญัของความรูแ้ละเทคโนโลย ีซึง่จะมสี่วนช่วยในการแก้ไขปญัหาและ
พฒันาคุณภาพชวีติใหก้บัแต่ละกลุ่ม การมคีวามรูด้งักล่าวตอ้งไมใ่ช่แค่เพยีงรูผ้วิเผนิเท่านัน้ แต่ตอ้ง
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นําไปปฏบิตัไิดด้ว้ย รวมทัง้ตอ้งระดมความคดิจากสมาชกิในกลุ่มใหไ้ดว้่าตอ้งการความรูใ้ดมาใชใ้น
การแกไ้ขปญัหาหรอืตอบสนองความตอ้งการของชุมชน ทีส่าํคญัคอืตอ้งกระตุน้ใหเ้กดิความตอ้งการ
ในการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ และกระตุน้ใหม้กีารพบปะพดูคุยรวมกลุ่มกนัอย่างแน่นแฟ้น โดยมกีารประชุม
ปรกึษาหารอือย่างสมํ่าเสมอ  
  จากนัน้เป็นขัน้การถ่ายทอดหรอืส่งเสรมิความรูด้า้นเทคโนโลยใีนรปูแบบต่าง ๆ ตาม
ความตอ้งการของแต่ละกลุ่ม กระบวนการการถ่ายทอดเทคโนโลยนีี้อาจใหส้มาชกิแลกเปลีย่นกนัเอง
จากแบบอยา่งทีป่ระสบผลสําเรจ็ (Best Practice) หรอืจดัฝึกอบรมโดยวทิยากรภายนอก ซึง่ภาครฐั
จะมบีทบาทอย่างมากในการแสวงหาวทิยากร องคค์วามรูท้ีส่อดคลอ้งกบัความต้องการของกลุ่ม โดย
จะตอ้งใหข้อ้มลูเบือ้งตน้ประกอบการตดัสนิใจแลว้ใหชุ้มชนเป็นผูต้ดัสนิใจว่าจะเลอืกใชว้ธิใีด เช่น การ
ควบคุมแมลงศตัรพูชืทีอ่าจทาํไดห้ลายวธิ ีอาท ิการใหส้มนุไพร การใหต้วัหํ้า ตวัเบยีน หรอืการใชว้ธิี
ผสมผสาน ทีส่ําคญัคอืจะตอ้งบอกขอ้มลูทีช่ดัเจนตรงไปตรงมากบัชุมชน โดยเฉพาะเทคโนโลยทีีเ่ป็น
การปรบัเปลีย่นแนวทางปฏบิตั ิเพราะชุมชนจะตอ้งเป็นผูย้อมรบัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ อาท ิการ
ปรบัเปลีย่นจากการใชปุ้๋ ยเคมใีนการปลกูพชื มาเป็นการใชปุ้๋ ยอนิทรยี ์ซึง่ในระยะแรกผลผลติทีไ่ดอ้าจ
ไมส่วยงาม และมปีรมิาณน้อยกว่าเดมิ แต่จะมคีุณภาพ ความปลอดภยัมากกว่า และยงัรวมถงึ
สุขภาพ และสิง่แวดลอ้มทีด่ขีองชุมชนในระยะยาวดว้ย ในขัน้นี้อาจจะตอ้งมกีารประชุมรวมกลุ่ม
เรยีนรูห้รอืเพิม่พนูทกัษะความชํานาญหลายครัง้ เพื่อใหก้ลุ่มไดเ้คลื่อนไหวและเกดิความผกูพนั
ภายในกลุ่มสมาชกิ โดยในการฝึกอบรมควรสอดแทรกสาระทีมุ่ง่เน้นใหเ้กดิสํานึกทีจ่ะพึง่ตนเอง 
ตลอดจนความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้งในเรือ่งราวต่าง ๆ ซึง่อาจอยูน่อกเหนือเนื้อหาการฝึกอบรมดว้ย
กไ็ด ้ 
 

3. การสร้างกลุ่มกิจกรรม และความเข้มแข็ง 
 
 เป็นขัน้ตอนของการพฒันากลุ่มเรยีนรูใ้หเ้ป็นกลุ่มกจิกรรม โดยสรา้งความต่อเนื่องของ

กจิกรรมกลุ่ม ปกตทิัว่ไปผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการสรา้งกลุ่มเรยีนรูใ้นขัน้ตอนที ่2 จะทําใหส้มาชกิในกลุ่มมี
ความผกูพนักนัพอสมควร ในขัน้ตอนนี้จงึเป็นการเสรมิพลงัใหก้ลุ่มมคีวามเขม้แขง็ยิง่ขึน้ เริม่มกีาร
ขยายกจิกรรมต่าง ๆ ผ่านกระบวนการจดัการความรูร้ว่มกนั เช่น เริม่นําความรูท้ีไ่ด้จากการเรยีนรูม้า
ใชป้ระโยชน์จรงิ โดยมกีารรวมกลุ่มปรกึษาหารอืเพื่อพฒันากระบวนการผลติเป็นระยะ ๆ หรอืมี
กจิกรรมทางพาณชิยร์ว่มกนั ไมว่่าจะเป็นการรวมกลุ่มเพื่อจดัจาํหน่าย หรอืการจดัตัง้สหกรณ์การ
ผลติ สหกรณ์ออมทรพัย ์การจดัทะเบยีนเป็นวสิาหกจิ เป็นตน้ ในขัน้ตอนน้ีเจา้หน้าทีร่ฐัจะตอ้งคอย
เป็นพีเ่ลีย้งและใหค้าํปรกึษาแนะนําอยูห่่าง ๆ เกีย่วกบั กระบวนการจดัทําแผน การบรหิารจดัการ
กลุ่ม การบรหิารจดัการปจัจยัการผลติ การสรา้งกฏระเบยีบเพื่อเป็นกตกิายดึถอืและปฏบิตั ิหรอือาจ
ใชก้ระบวนการทีเ่สนอในบทตน้ ๆ มาใชป้ระโยชน์ดว้ย 
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  การสรา้งกลุ่มกจิกรรมทีส่ามารถช่วยยกระดบัชวีติความเป็นอยู ่สรา้งรายไดเ้พิม่ใหก้บั
สมาชกิ หรอืการสรา้งศกัยภาพทีม่อียูภ่ายในชุมชนใหเ้กดิประโยชน์ทางเศรษฐกจิ เป็นสิง่ทีจ่ะทาํกลุ่ม
มคีวามผกูพนัเพราะมผีลประโยชน์เป็นเครือ่งยดึโยง “ธุรกจิชุมชน” จงึเป็นกลุ่มกจิกรรมในชุมชนทีม่ ี
การจดัตัง้ขึน้อย่างแพรห่ลาย เพราะก่อใหเ้กดิรายไดจ้ากการรวมกลุ่มผลติ แปรรปู จาํหน่ายหรอื
ใหบ้รกิาร ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทีใ่กลต้วั ไมต่อ้งเปลีย่นแปลงวถิชีวีติชุมชนมากนกั แต่สามารถ
พฒันาคุณภาพชวีติขัน้พืน้ฐานของสมาชกิแต่ละคนไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม  
  
 ธุรกจิชุมชน หมายถงึ กจิกรรมทีก่ลุ่มชุมชนรว่มกนัดําเนินการและรบัผลประโยชน์ 
โดยอาจจะดาํเนินการเองทัง้หมด หรอืดาํเนินการเพยีงบางส่วน หรอืรบัช่วงมาทําต่อ มุง่ใหเ้กดิรายได้
จากการผลติ การคา้ และการบรกิาร รวมทัง้ใหเ้กดิความสมัพนัธท์ีย่ดึโยงในกลุ่มสงัคม ตัง้แต่ระดบั
ครอบครวั กลุ่ม และชุมชน โดยมกีารรว่มทุนหรอืมสีดัส่วนการลงทุนส่วนใหญ่เป็นของสมาชกิ เน้น
การดําเนินงานทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุดบิและวฒันธรรมของชุมชน ทัง้ทีม่กีารจดทะเบยีนภายใตก้รอบ
ของกฏหมายใดกฏหมายหนึ่งอยา่งเป็นทางการ และทีด่าํเนินการกนัเองอยา่งไมเ่ป็นทางการ ไมไ่ด้
จดทะเบยีนและไมอ่ยูใ่นกรอบของกฏหมายใดโดยเฉพาะ 
 
 รงัสรรค ์ปิตปิญัญา ไดก้ล่าวถงึรปูแบบของธุรกจิชุมชนในปจัจบุนัว่ามดีงันี้  

1. ธุรกจิชุมชนดา้นการเงนิ ธุรกจิชุมชนดา้นการเงนิ อาจแบ่งไดเ้ป็น 4 ขบวนการ คอื 
กลุ่มออมทรพัยเ์พื่อการผลติ ธนาคารหมูบ่า้น สหกรณ์เครดติยเูนี่ยน และกลุ่มออมทรพัยแ์บบอื่นๆ 
แมว้่าจะใชช้ื่อแตกต่างกนัแต่โดยทัว่ไปแลว้มวีตัถุประสงค ์หลกัการ และวธิกีารดาํเนินกจิกรรมที่
คลา้ยกนั  คอืใชก้จิกรรมการออมเป็นกุศโลบายในการพฒันาคนและสงัคมใหด้ขีึน้ โดยยดึหลกั
คุณธรรมพืน้ฐานทีว่่าดว้ยความซื่อสตัย ์ความเสยีสละ ความรบัผดิชอบ ความเหน็ใจและไวว้างใจกนั 

 การดําเนินกจิกรรมจะเริม่ตัง้แต่ การใหส้มาชกิออมเงนิรว่มกนัในรปูของหุน้ สมาชกิ
แต่ละรายจะตอ้งกําหนดไวอ้ยา่งชดัเจนว่าในแต่ละเดอืนจะออมเงนิค่าหุน้เดอืนละเท่าไร และจะตอ้ง
สะสมอยา่งสมํ่าเสมอตามทีก่ําหนดไว ้หุน้ทีส่ะสมไวน้ี้จะถอนออกไมไ่ดย้กเวน้แต่เมื่อลาออกจากการ
เป็นสมาชกิ นอกเหนือจากการออมเงนิในรปูของหุน้แลว้ ธุรกจิชุมชนบางประเภท เช่น ธนาคาร
หมูบ่า้น สหกรณ์เครดติยเูนี่ยน ยงัเปิดโอกาสใหส้มาชกิออมเงนิเพิม่เตมิไดใ้นรปูของเงนิฝาก ซึง่
สมาชกิสามารถเบกิถอนไดเ้มือ่ตอ้งการ เงนิทีไ่ดจ้ากการออมนี้ธุรกิจชุมชนจะนํามาใหส้มาชกิทีม่ ี
ความจาํเป็นกูย้มืไปใชท้ัง้เพื่อการบรโิภคและการประกอบอาชพี รปูแบบในการใหกู้เ้พื่อนําไป
ประกอบอาชพีนัน้ นอกจากจะใหเ้ป็นรายบุคคลแลว้ ธุรกจิชุมชนการเงนิหลายแห่งยงัใหกู้ก้บักลุ่ม
สมาชกิทีร่วมตวักนัในรปูของกลุ่มผูผ้ลติดว้ย เช่น กรณีของธนาคารหมู่บา้นเครดติยเูนี่ยนลาดบวั
หลวงทีส่่งเสรมิใหส้มาชกิรวมตวักนัเป็นกล่มการผลติต่าง ๆ (เช่น กลุ่มเลีย้งไก่ไข ่กลุ่มเกษตรกรทํา
สวน) แลว้ใหเ้งนิกูย้มืแก่กลุ่มดงักล่าวเพื่อนําไปประกอบการผลติตามวตัถุประสงค์ 

 นอกจากส่งเสรมิใหเ้กดิกลุ่มการผลติแลว้ ธุรกจิชุมชนดา้นการเงนิหลายแหง่ยงัมสี่วน
อยา่งสาํคญัในการจดัตัง้รา้นคา้ชุมชนขึน้มาดว้ย เช่น กรณขีองกลุ่มออมทรพัยเ์พื่อการผลติดอนผงิ
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แดด และธนาคารหมู่บา้นเครดติยเูนี่ยนลาดบวัหลวงไดผ้ลกัดนัใหม้กีารตัง้ศูนยส์าธติการตลาดของ
ตนเองขึน้ โดยเงนิลงทุนจะมาจากการลงทุนของสมาชกิและจากธุรกจิชุมชนการเงนิ 

 สาํหรบักําไร (เงนิส่วนเกนิ) ทีไ่ดร้บัจากการดําเนินงานนอกจะจดัสรรใหส้มาชกิ (เงนิ
ปนัผลตามหุน้ และเงนิเฉลีย่คนืตามส่วนแบ่งการทําธุรกจิ) กรรมการ และเจา้หน้าทีข่องธุรกจิชุมชน
แลว้ บางส่วนยงัถูกจดัสรรไปเพื่อการจดัสวสัดกิารใหแ้ก่สมาชกิและครอบครวัดว้ย เช่น สวสัดกิารค่า
รกัษาพยาบาล   

 โดยปกตถิา้เป็นธุรกจิชุมชนทีม่ขีนาดเลก็จะยงัไม่มสีาํนักงานและพนกังานประจาํ 
การปฏบิตังิานของกลุ่มจะทําโดยคณะกรรมการซึง่จะเวยีนกนัมาปฏบิตังิาน และโดยทัว่ไปจะทํางาน
กนัเพยีงเดอืนละ 1-2 วนัเท่านัน้ อยา่งไรกต็ามในกรณทีีธุ่รกจิชุมชนมขีนาดใหญ่ขึน้มกัจะมพีนกังาน
ประจาํและเปิดใหบ้รกิารทุกวนั 

2. ธุรกจิชุมชนดา้นการผลติ เป็นธุรกจิชุมชนทีต่ ัง้ขึน้มาเพื่อดาํเนินการผลติสนิคา้ ธุรกจิ
ชุมชนดา้นน้ีเป็นรปูเป็นรา่งชดัเจนมานานแลว้ โดยในระยะแรกมเีฉพาะหน่วยงานของทางราชการ
เท่านัน้ทีใ่หก้ารส่งเสรมิ อยา่งไรกด็ต่ีอมาได้มอีงคก์รพฒันาเอกกชน (NGO) และธุรกจิเอกชนเขา้ไปมี
ส่วนรว่มในการส่งเสรมิดว้ย 

 ธุรกจิชุมชนดา้นน้ีมทีัง้แบบทีส่มาชกิตอ้งลงทุน (ถอืหุน้) รว่มกนั และทีไ่มต่อ้งลงทุน
รว่มกนั ในขณะเดยีวกนัธุรกจิชุมชนดา้นน้ีหลายกลุ่มเกดิขึน้ต่อเนื่องจากธุรกจิชุมชนดา้นการเงนิ เช่น 
กลุ่มเลีย้งไก่ไขข่องธนาคารหมูบ่า้นเครดติยเูนี่ยนลาดบวัหลวง เป็นตน้ ยิง่กว่านัน้หลายกลุ่มพฒันา
มาจากกลุ่มแม่บา้น 

 ธุรกจิชุมชนดา้นน้ีสามารถแบ่งตามลกัษณะการทาํงานไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 
ประเภทรบัจา้งผลติ และประเภททีท่าํการคา้เอง ธุรกจิชุมชนประเภทแรกจะรบังานจากผูว้่าจ้าง ซึง่
อาจรวมถงึรบัวตัถุดบิทีส่ําคญัมาจากผูว้่าจา้งดว้ย เมือ่รบังานมาแลว้กจ็ะแจกจ่ายงานไปใหก้บัสมาชกิ
ตามความเหมาะสม (ปรมิาณและประเภทงาน) ซึง่สมาชกิอาจแยกกนัทําตามบา้นของตนเอง หรอืทาํ
รว่มกนัทีใ่ดทีห่นึ่งกไ็ด ้(ส่วนใหญ่จะเป็นทีบ่า้นประธานกลุ่ม) เมือ่ผลติเสรจ็แลว้กนํ็าส่งกลุ่มซึง่จะทํา
หน้าทีใ่นการตรวจสอบคุณภาพของงาน และนําส่งใหก้บัผูว้่าจา้งตามทีต่กลงกนั ค่าตอบแทนที่
สมาชกิไดร้บัคอืค่าจา้ง ตวัอยา่งของกลุ่มประเภทน้ีคอืกลุ่มเจยีรไนพลอยบา้นกลุมขา้ว จะแบ่งค่าจา้ง
ทีไ่ดร้บัออกเป็น 2 ส่วน ส่วนทีห่นึ่งประมาณรอ้ยละ 70 จา่ยเป็นค่าจา้งใหก้บัสมาชกิ ทีเ่หลอืรอ้ยละ 
30 เป็นค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ และค่าตอบแทนการจดัการ อย่างไรกด็ใีนระยะหลงักลุ่มนี้เริม่จดัหาวตัถุดบิ
มาทําการผลติและจาํหน่ายเองดว้ย โดยเฉพาะเมือ่งานจากบรษิทัผูว้่าจา้งน้อยลง 

 ธุรกจิประเภททีส่อง (ทาํการคา้เอง) จะหาตลาด หาปจัจยัการผลติ และบรหิารการ
ผลติดว้ยตวัเองเป็นหลกั ตวัอยา่งเช่น กลุ่มแชมพสูมุนไพรท่าทราย กลุ่มทอเสื่อกกบา้นท่าฉนวน เป็น
ตน้ ธุรกจิชุมชนประเภทน้ีต้องเผชญิกบัความเสีย่งจากการแปรปรวนของตลาด สาํหรบัสมาชิกของ
กลุ่ม นอกจากสมาชกิจะไดร้บัผลตอบแทนสาํหรบัผลติภณัฑท์ี่ส่งใหก้ลุ่มหรอืสาํหรบัจาํนวนแรงงานที่
ทาํใหก้ลุ่มแลว้ เมือ่สิน้ปีถ้ากลุ่มมกีําไรกอ็าจไดร้บัเงนิจดัสรรพเิศษอกีกอ้นหน่ึงตามส่วนแบ่งการ
ทาํงาน และในฐานะผูถ้อืหุน้กจ็ะไดร้บัเงนิปนัผลอกีส่วนหน่ึงดว้ย  
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 มขีอ้น่าสงัเกตอยูป่ระการหนึ่งว่า ธุรกจิชุมชนบางแห่งไดเ้ปลีย่นสภาพเป็นธุรกจิ
เอกชนหลงัจากไดด้าํเนินการไประยะเวลาหนึ่งแลว้ (บางครัง้ยงัคงใชช้ื่อหรอืวธิกีารบางอย่างคลา้ย ๆ 
กบัธุรกจิชุมชน) ตวัอยา่งเช่น กลุ่มแมบ่า้นเกษตรศรพีราน จงัหวดัอ่างทอง ซึง่โดยเนื้อแทแ้ลว้
เปลีย่นเป็นธุรกจิส่วนตวัของประธานกลุ่มไปแลว้ สมาชกิกลุ่มคนอื่น ๆ อยูใ่นฐานะของผูร้บัจา้ง
เท่านัน้ 

3. ธุรกจิชุมชนดา้นการจดัหาสนิคา้อุปโภคบรโิภค ธุรกจิชุมชนดา้นน้ีมชีื่อเรยีกต่าง ๆ 
กนัออกไป เช่น ศูนยส์าธติการตลาด รา้นคา้ชนบท รา้นคา้ชุมชน ฯลฯ อยา่งไรกต็ามลกัษณะทัว่ไป
ของรา้นคา้เหล่านี้ใกลเ้คยีงกนั คอืสมาชกิเขา้มาลงทุนร่วมกนัแลว้ตัง้เป็นรา้นคา้ขึ้นเพื่อจดัหาสนิคา้
อุปโภคบรโิภคมาจาํหน่ายใหก้บัสมาชกิและชาวบา้นบรเิวณใกลเ้คยีง โดยระยะเริม่ตน้อาจไดร้บัความ
ช่วยเหลอืทางดา้นการเงนิและอื่น ๆ จากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งดว้ย ทัง้ในรปูของเงนิสด สนิคา้ และ
หรอืวสัดุอุปกรณ์ทีจ่าํเป็น ตวัอยา่งเช่น ศูนยส์าธติการตลาดตําบลท่าขนุราม จงัหวดักําแพงเพชร 
ไดร้บัเงนิสนบัสนุนจากกรมการพฒันาชุมชน 350,000 บาท สาํหรบัก่อสรา้งอาคารสาํนกังาน ศูนย์
สาธติการตลาดเขาท่าพระ จงัหวดัชยันาท ไดร้บัการสนับสนุนในรปูของเงนิกู้ปลอดดอกเบีย้จาก
กรมการคา้ภายในจาํนวน 50,000 บาท กําหนดชาํระคนืภายใน 3 ปี เป็นต้น 
  โครงสรา้งการบรหิารงานรา้นคา้ชุมชน ประกอบดว้ย (กรมพฒันาธุรกจิการคา้, 
2554) 
  1)  สมาชกิผูถ้อืหุน้: สมาชกิผูถ้อืหุน้ของรา้นคา้ชุมชนจะมสีทิธมิสี่วนรว่มในการ
บรหิารงาน โดยมสีทิธใินการเลอืกตัง้กรรมการเพื่อมาบรหิารรา้นคา้แทนสมาชกิ และรว่มกนักําหนด
ระเบยีบ หลกัเกณฑข์องรา้นคา้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการดําเนินงานของคณะกรรมการ ใน
ขณะเดยีวกนัสมาชกิตอ้งใหค้วามรว่มมอืในการซือ้สนิคา้ 
  2) คณะกรรมการ: จะมจีาํนวนประมาณ 7-10 คน โดยคดัเลอืกใหด้าํรงตําแหน่ง 
ประธาน รองประธาน คณะกรรมการจดัซือ้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบญัช ี
คณะกรรมการฝา่ยการเงนิ ซึง่คณะกรรมการจะตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามรบัผดิชอบ ซื่อสตัยส์ุจรติและมี
ความเสยีสละ 
  3) ผูจ้ดัการรา้นคา้: จะคดัเลอืกจากคณะกรรมการเพื่อทําหน้าทีบ่รหิารจดัการ 
ควบคุมดแูลรา้นคา้ เช่น การขายสนิคา้ การซือ้สนิคา้เขา้รา้น ฯลฯ โดยการดําเนินการทัง้หมดจะตอ้ง
อยูภ่ายใตค้วามเหน็ชอบของคณะกรรมการ 

 ในการจดัตัง้รา้นคา้ชุมชน จะตอ้งพจิารณาจากความพรอ้มและความประสงคข์อง
สมาชกิในชุมชนเป็นหลกั ทัง้นี้ หากไมไ่ดร้บัความรว่มมอืจากสมาชกิ เช่น การไมเ่ขา้มาช่วยในการ
บรหิารงานของรา้น การไม่ซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ฯลฯ การดาํเนินงานของรา้นคา้กไ็ม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อไปได ้ 

 จากการดําเนินการทีผ่่านมามขีอ้สงัเกต คอื การจดัตัง้รา้นคา้ชุมชนในหมูบ่า้นทีอ่ยู่
ห่างไกลหรอืการคมนาคมไมส่ะดวก จะไดเ้ปรยีบและประสบความสาํเรจ็ มากกว่ารา้นคา้ทีอ่ยูใ่กลต้วั
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เมอืงและมกีารคมนาคมสะดวก ดงันัน้ ในการจดัตัง้รา้นคา้ชุมชนใหป้ระสบความสําเรจ็ได ้จะตอ้ง
พจิารณา ดงันี้ 

1) สมาชกิในชุมชนมคีวามพรอ้มและประสงคจ์ะจดัตัง้รา้นคา้ 
2) เป็นหมูบ่า้นทีอ่ยูห่่างไกลหรอืการคมนาคมไมส่ะดวก 
3) สมาชกิตอ้งใหค้วามรว่มมอืในการบรหิารงานและการซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ 
4) กรรมการบรหิารรา้นคา้มคีวามเสยีสละซื่อสตัยส์ุจรติและโปรง่ใสในการบรหิาร 
5) รา้นคา้มกีารขายสนิคา้เป็นเงนิสด หรอืมกีารขายสนิคา้เป็นเงนิเชื่อในปรมิาณน้อย 

 สถานทีส่ําหรบัการจดัตัง้รา้นคา้ชุมชน ควรเป็นแหล่งชุมชนและมกีารสญัจรผ่านไป
มาของสมาชกิและประชาชนในชุมชน ในกรณีทีเ่ป็นทีส่าธารณะหรอืทีส่่วนบุคคลจะตอ้งมหีลกัฐาน
ยนิยอมใหใ้ชป้ระโยชน์จากผูม้อีํานาจในการอนุญาตใชส้ถานที่ 

 มขีอ้สงัเกตว่าการเกดิขึน้มาของรา้นคา้ชุมชนน้ี มกัเผชญิกบัการต่อตา้นของรา้นคา้ที่
มอียูเ่ดมิในบรเิวณใกลเ้คยีง จนบางครัง้ไมส่ามารถดําเนินการไดผ้ลด ีและตอ้งเลกิกจิการไปในทีสุ่ด 
นอกจากนี้ปจัจุบนัสภาพแวดลอ้มทางสงัคมและเศรษฐกจิไดเ้ปลีย่นแปลงไปจากเดมิ การเดนิทาง
คมนาคมเป็นไปไดส้ะดวกรวดเรว็ การประกอบธุรกจิขยายตวัในทุกระดบัพืน้ที ่การแขง่ขนัทางการคา้
เพิม่ขึน้ ทาํใหค้วามจาํเป็นในการจดัตัง้รา้นคา้ชุมชนลดลง และอาจเสีย่งต่อปญัหาคู่แขง่จากรา้น
สะดวกซือ้ทีม่เีงนิทุนสงูและมจีาํนวนมาก  

4. ธุรกจิชุมชนอเนกประสงค ์ธุรกจิชุมชนอเนกประสงคท์ีม่รีปูร่างชดัเจนทีสุ่ดคอืสหกรณ์
การเกษตร ซึง่ดําเนินกจิกรรมทัง้ทางดา้นการเงนิ การจดัหาปจัจยัการผลติและสนิคา้ทีจ่าํเป็นมา
จาํหน่าย การรวบรวมผลผลติของสมาชกิจาํหน่าย และบรกิารดา้นอื่น ๆ สหกรณ์การเกษตรถูก
วจิารณ์อยา่งมากจากบุคคลหลายฝา่ยว่าไม่ประสบผลสําเรจ็มากนกั และบางคนถงึกบักล่าวว่า 
ลม้เหลว อยา่งไรกด็มีสีหกรณ์หลายแห่งในภาคกลางทีด่ําเนินงานประสบผลสาํเรจ็อยา่งต่อเนื่อง 
นอกเหนือจากกจิกรรมปกตทิีส่หกรณ์ทัว่ไปดําเนินการกนัอยูแ่ลว้ สหรณ์ยงัดําเนินกจิการดา้นอื่น ๆ 
เช่น โรงส ีตลาดกลางขา้ว ตลาดกลางผกัและผลไม ้และสถานีบรกิารน้ํามนั เป็นตน้  
   
 การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน สามารถทําไดโ้ดยมกีรอบการดาํเนินงานใกลเ้คยีงกบัทีก่รม
พฒันาชุมชนไดก้ําหนดไว ้ดงันี้ 

1. การพฒันาเงนิทุน เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนใหม้ทีุนในการประกอบอาชพี ดงันี้  
1) จดัทําขอ้มลูแหล่งเงนิทีส่ามารถสนับสนุนทุนในการประกอบอาชพีแก่กลุ่มกจิกรรม  
2) รณรงคจ์ดัตัง้กลุ่มออมทรพัยเ์พื่อการผลติ โดยระดมเงนิออมของสมาชกิ 
3) รณรงคก์ารเพิม่เงนิออมและสมาชกิกลุ่มออมทรพัยเ์พื่อการผลติ  
4) สนบัสนุนเงนิทุนแก่กลุ่มกจิกรรมและชุมชนเพื่อพฒันาอาชพี และ/หรอืเพื่อขยายการ

ดาํเนินงานในเชงิธุรกจิทัง้จากแหล่งทุนภายใน และภายนอก  
5) เพิม่พนูประสทิธภิาพการบรหิารจดัการของกลุ่มกจิกรรมดา้นเงนิทุน  
6) แกไ้ขกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ทีเ่ป็นอุปสรรคต่์อการระดมและพฒันาเงนิทุน  
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7) จดัทําสื่อ คู่มอื/แนวทาง และหลกัสตูรการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพในการพฒันา
เงนิทุน  

8) จดัตัง้และพฒันาชมรมกลุ่มออมทรพัยเ์พื่อการผลติทุกระดบัใหเ้ขม้แขง็  
2. การพฒันาการผลติ เพื่อใหป้ระชาชนในชนบทสามารถพฒันาคุณภาพการผลติ และการ

เพิม่มลูค่าผลติภณัฑใ์หไ้ดคุ้ณภาพ และมาตรฐาน ทัง้ดา้นวตัถุดบิ การแปรรปูและการบรรจุภณัฑ ์
ดงันี้  

1) ปรบัปรงุคุณภาพและเพิม่ปรมิาณการผลติผลติภณัฑใ์หต้รงตามความตอ้งการของ
ตลาด  

2) พฒันารปูแบบและการบรรจุภณัฑ ์ผลติภณัฑ ์โดยการส่งเสรมิและสนบัสนุนกลุ่มที่
ทาํธุรกจิอยูแ่ลว้ใหใ้ชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม เพื่อใหไ้ดผ้ลผลติทัง้ปรมิาณและคุณภาพตรงกบัความ
ตอ้งการของตลาด  

3) ส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยกีารผลติ โดยการสนบัสนุนใหม้กีารนําเทคโนโลยกีารผลติ
มาใชใ้นการผลติ  

4) จดัทําเอกสารขอ้มลูเผยแพร่ดา้นแหล่งทุน การพฒันาการผลติ เผยแพรส่นบัสนุนแก่
กลุ่มอาชพี ผูป้ระกอบการ  

5) สนบัสนุนข่าวสารการผลติเพื่อนําไปสู่การแลกเปลีย่นประสบการณ์ และการ
พฒันาการผลติ  

3. การพฒันาการตลาด เพื่อใหส้ามารถจาํหน่ายสนิคา้จากชุมชนไดม้ากขึน้และซือ้สนิคา้ได้
ในราคาถูก รวมทัง้สามารถประกอบการทางดา้นธุรกจิชุมชนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันี้  

1) ส่งเสรมิตลาดในชุมชน โดยการส่งเสรมิและสนบัสนุนการสรา้งเครอืขา่ยดา้น
การตลาดระหว่างชุมชนกบัชุมชนและชุมชนกบัภาคธุรกจิ  

2) พฒันาธุรกจิในชุมชนโดยส่งเสรมิและสนบัสนุนใหจ้ดัตัง้ศูนยส์าธติ การตลาด รา้นคา้
ชุมชน โดยการนําสนิคา้จากภายนอกมาจาํหน่ายในราคาถูก และนําผลผลติของกลุ่มอาชพีมา
จาํหน่ายในศูนยฯ์ และรา้นคา้ชุมชน  

3) จดัตัง้ศูนยส์่งเสรมิเศรษฐกจิชุมชนบรกิารขอ้มลูข่าวสารดา้นการตลาดแก่
บุคคลภายนอก  

4) พฒันาเชื่อมโยงธุรกจิภายนอก โดยการส่งเสรมิและสนับสนุนใหก้ลุ่มออมทรพัยฯ์ 
และกลุ่มอาชพี ไดต้ดิต่อกบับรษิทั หา้งรา้น เพื่อเชื่อมโยงธุรกจิ  

5) พฒันาผูป้ระกอบการ โดยการใหค้วามรูใ้นการประกอบการ โดยเฉพาะความสมัพนัธ์
ของทุน ตลาด การผลติและการบรหิาร/จดัการ  

6) สนบัสนุนสื่อ ขา่วสาร ขอ้มลู แนวทางการพฒันาการตลาด  
4. การพฒันาการบรหิารและการจดัการ เพื่อพฒันาผูป้ระกอบการใหส้ามารถบรหิาร/จดัการ

โครงการ/กจิกรรมของกลุ่มไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ดงันี้  
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1) พฒันาความเป็นผูป้ระกอบการใหแ้ก่สมาชกิ คณะกรรมการบรหิารกลุ่ม ไดท้ราบใน
เรือ่งทีเ่กีย่วกบัทุน การผลติ ตลาด และตระหนกัในบทบาทหน้าทีแ่ละสทิธปิระโยชน์ของ
ผูป้ระกอบการ  

2) พฒันาโครงสรา้งองคก์ร มุง่พฒันาโครงสรา้งภายในเพื่อใหม้คีุณภาพในการ
บรหิารงานของกลุ่ม/องคก์ร และโครงสรา้งภายนอกเพื่อใหม้คีวามเขม้แขง็ สามารถดาํเนินงานธุรกจิ
กบักลุ่ม/องคก์รภายนอกได ้ 

3) พฒันากจิกรรม โดยการพฒันาโครงการ/กจิกรรมทางเศรษฐกจิ เช่น กลุ่มอาชพี 
กลุ่มออมทรพัยเ์พื่อการผลติ กลุ่มผูใ้ชป้ระโยชน์จากแหล่งน้ํา ฯลฯ ใหม้กีารดําเนินงานทีเ่ขม้แขง็ 
พรอ้มทีจ่ะทําธุรกจิชุมชน  

4) พฒันาทรพัยากรวสัดุ ใหม้ปีระสทิธภิาพในการบรหิารจดัการกลุ่มและองคก์ร เช่น 
การใชว้ตัถุดบิทีม่ปีระสทิธภิาพ การใชว้สัดุในสํานกังานทีม่ปีระสทิธภิาพ  

5) พฒันาทรพัยากรบุคคล โดยการพฒันาใหค้ณะกรรมการบรหิารกลุ่มมคีวามรูเ้รือ่ง
การบรหิาร/จดัการการผลติ ตลาดและการบรหิารทุน ใหบ้รหิารกลุ่มไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อนํา
กลุ่มไปสู่ระบบธุรกจิในโอกาสต่อไป  

6) พฒันาเครอืขา่ย มุง่พฒันาใหม้เีครอืขา่ยในการดําเนินงานของกลุ่มองคก์รเพื่อ
สนบัสนุนทุนการผลติและตลาด 
    

 การทีก่ลุ่มกจิกรรมจะดําเนินธุรกจิชุมชนประเภทใด ขึน้อยูก่บัหลายปจัจยัทีแ่ตกต่างกนัไป 
เช่น (1) ความตอ้งการและเป้าหมายของกลุ่มกจิกรรม ซึง่บางชุมชนอาจตอ้งการเพยีงรวมกลุ่มกนั
ผลติแค่พออยูพ่อกนิ หรอืพอใชส้าํหรบัการใชส้อยในชุมชน บางกลุ่มอาจตอ้งการผลกําไรหรอื
ค่าตอบแทนทีส่ามารถพฒันาชวีติ บางกลุ่มอาจแค่ตอ้งการอนุรกัษ์ว๔ิชวีติดัง้เดมิใหค้งอยูต่ลอดไป 
(2) ความรูแ้ละความสามารถในการประกอบการ หรอืการผลติ รวมทัง้ทกัษะฝีมอืแรงงานของสมาชกิ 
(3) วตัถุดบิทีส่ามารถหาไดง้่ายหรอืมอียูแ่ลว้ในชุมชน  (4) เงนิทุนทีต่อ้งนํามาใชใ้นการลงทุนเพื่อให้
เกดิการประกอบธุรกจิ โดยธุรกจิแต่ละประเภทใชป้รมิาณเงนิทุนทีแ่ตกต่างกนั เป็นตน้  
 ในปจัจบุนัจะเหน็ไดว้่ากลุ่มธุรกจิชุมชนดา้นการผลติมจีาํนวนมากทีสุ่ด ส่วนใหญ่เป็นการผลติ
โดยใชว้ตัถุดบิทีม่อียูใ่นชุมชนจากทกัษะพืน้ฐานทีช่าวบา้นมอียูเ่ดมิ และมตีน้ทุนการผลติไมส่งูมาก
นกั อยา่งไรกต็ามธุรกจิชุมชนเหล่านัน้มกัจะประสบปญัหาดา้นการตลาด ซึง่อาจเกดิจากการมี
รปูแบบบรรจุภณัฑท์ีไ่ม่น่าสนใจ เป็นสนิคา้ทีไ่มเ่ป็นทีน่ิยมทาํใหไ้ม่มตีลาดรองรบั ทีส่ําคญัคอืมคีู่แขง่
จาํนวนมาก ประเดน็ดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่า ธุรกจิชุมชนยงัขาดการวางแผนทีเ่ป็นระบบ เป็นการ
ผลติตาม ๆ กนัไป และชาวบา้นยงัไม่มศีกัยภาพในการทาํตลาดทัง้ดา้นความรู ้ประสบการณ์ หรอื
แมแ้ต่เงนิทุน ดงันัน้ ก่อนการจดัตัง้กลุ่มและเลอืกว่าผลติอะไร จงึควรจะไดม้กีารวเิคราะหค์วาม
เป็นไปไดแ้ละโอกาสทางการตลาดก่อนว่า 

1. จะ “ทาํอะไร” หรอืจะนําทรพัยากรของชุมชนทีม่อียู่มาผลติอะไร หากเป็นการผลติสนิคา้
มหีลกักวา้ง ๆ ในการพจิารณาคอื ควรเลอืกผลติในสิง่ทีถ่นดัและเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบของกลุ่ม เป็น
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ผลติภณัฑท์ีม่คีวามแตกต่าง ใชแ้ลว้หมดไป มศีกัยภาพในการขยายตลาดไดอ้ยา่งไม่จบสิน้หรอือยูใ่น
อุตสาหกรรมทีก่วา้งและกําลงัขยายตวั อาท ิอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและเครือ่งสาํอาง ฯลฯ เป็น
สนิคา้ทีไ่มส่ามารถทดแทนกนัได ้จาํนวนคู่แขง่มน้ีอย หรอืการเขา้มาแขง่ขนัในสนิคา้ชนิดนี้เป็นไปได้
ยาก ไมส่ามารถเลยีนแบบไดง้า่ย เป็นตน้ 

2. จะ “ทาํอยา่งไร” ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติมใีครบา้ง มปีจัจยัในการผลติพรอ้มหรอืไม่ 
3. จะ “ขายสนิคา้ใหก้บัใคร” ใครเป็นลกูคา้และลกูคา้จะซือ้สนิคา้ของเราไดอ้ย่างไร   
ซึง่อาจพจิารณาจากทัง้ปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอก โดยใชว้ธิกีาร SWOT หาจุดแขง็ 

จดุอ่อน โอกาส และอุปสรรคขดัขวางทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ 
 ในส่วนของภาครฐัจะตอ้งมชี่วยส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูซ้ึง่เป็นหวัใจหลกัของการพฒันา 
เพื่อใหผ้ลติภณัฑม์คีวามแตกต่างมคีวามคดิสรา้งสรรคใ์หม ่ๆ  ซึง่อาจทําไดโ้ดยประสานขอคาํแนะนํา
จากผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถหรอืมปีระสบการณ์ในเบือ้งตน้ เกีย่วกบัความตอ้งการสนิคา้และ
บรกิารของตลาด คาํแนะนําในการผลติ ฯลฯ หรอืประสานงานในการแลกเปลีย่นดงูานเพื่อศกึษาจาก
ประสบการณ์ของผูอ้ื่น นอกจากนี้แลว้ การดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลกําไรภายใตก้ารมสี่วนรว่ม
ของคนจาํนวนมาก อาจส่งผลทาํใหม้ปีญัหาในการบรหิารจดัการมากกว่าการทําธุรกจิเพยีงคนเดยีว 
ดงันัน้ จงึจาํเป็นทีภ่าครฐัตอ้งปรบักระบวนทศัน์ใหส้มาชกิชุมชนพุ่งเป้าการดาํเนินธุรกจิชุมชนไปที่
การพึง่ตนเองเป็นเป้าหมายสาํคญัอนัดบัแรกก่อนการแสวงหาผลกําไร และใหเ้คารพความคดิเหน็ซึง่
กนัและกนั ยดึเสยีงและความต้องการของคนหมู่มากเป็นหลกั  
 

4. ข้ันขยายผลหรือสร้างเครือข่าย  
 
 เป็นการขยายหรอืเพิม่จาํนวนสมาชกิ และสรา้งพนัธมติรโดยการเชื่อมโยงหรอืส่งเสรมิ

สนบัสนุนใหม้กีารแลเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารและความรว่มมอืระหว่างกลุ่ม ซึง่ไมเ่พยีงแต่เฉพาะกลุ่ม
ชุมชนดว้ยกนัเท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึกลุ่มชุมชนกบัหน่วยงานและองคก์รพฒันาทัง้รฐัและเอกชนดว้ย 

 การสรา้งเครอืข่ายมปีระโยชน์หลายประการ ขึน้อยูก่บัวตัถุประสงค ์สมาชกิและกจิกรรม
ของเครอืขา่ย ซึง่สรปุไดด้งันี้ 

 ช่วยใหเ้กดิการแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร ทกัษะ ความรู ้ประสบการณ์ เครือ่งมอื ฯลฯ 
 ทาํใหเ้หน็มองปญัหาและประเดน็การพฒันาทีบ่างทอีาจมองขา้มหรอืมคีวามซบัซอ้น 
 ทาํใหก้ารพฒันาสามารถดาํเนินไปไดก้้าวหน้า และรวดเรว็ ช่วยลดการทาํงานและ

การใชท้รพัยากรทีซ่ํ้าซอ้น โดยเฉพาะในการพฒันากลุ่มชุมชนของหน่วยงานราชการต่าง ๆ  
 ทาํใหท้ราบว่ายงัมกีลุ่มบุคคลหรอืบุคคลอื่น ทีส่นใจทํางานในเรือ่งเดยีวกนั และ

ประสบปญัหาเหมอืนกนั 
 ช่วยใหก้ลุ่มชุมชนไดร้บัความช่วยเหลอื มขีวญักําลงัใจ มแีรงจงูใจในการทํากจิกรรม 
 ทาํใหเ้กดิอทิธผิลกระตุน้ใหส้งัคมตระหนกัถงึสิง่ใดสิง่หนึ่ง เช่น การรกัษาสิง่แวดลอ้ม  
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เสถยีร จริรงัสมินัต ์(2554) ไดก้ล่าวถงึรปูแบบของเครอืขา่ยว่าม ี3 รปูแบบ ดงันี้ 
1. เครอืขา่ยเชงิพืน้ที ่(Area Network) หมายถงึ การรวมตวัของกลุ่ม องคก์ร เครอืขา่ย ที่

อาศยัพืน้ทีด่ําเนินการเป็นปจัจยัหลกัในการทํางานรว่มกนั เป็นกระบวนการพฒันาทีอ่าศยักจิกรรมที่
เกดิขึน้ในพืน้ทีเ่ป็นเป้าหมายนําทางและเป็นการพฒันาแบบบรูณาการทีไ่มแ่ยกส่วนต่าง ๆ ออกจาก
กนั โดยยดึเอาพืน้ทีเ่ป็นทีต่ ัง้แห่งความสาํเรจ็ในการทํางานรว่มกนัของทุกฝา่ยลกัษณะและโครงสรา้ง
ของเครอืขา่ยเชงิพืน้ที่ สามารถจดัไดห้ลายระดบัตามพืน้ทีแ่ละกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ อาท ิ

1) การแบ่งเครอืขา่ยตามระบบการปกครองของภาครฐั เช่น 
 เครอืขา่ยระดบัหมูบ่า้น ตําบลและอําเภอ เช่น เครอืขา่ยประชาคม อําเภอแมส่อด 
 เครอืขา่ยระดบัจงัหวดั เช่น เครอืขา่ยประชาคม จงัหวดัน่าน 
 เครอืขา่ยระดบัภูมภิาค เช่น เครอืขา่ยป่าชุมชนภาคเหนือ 
 เครอืขา่ยระดบัประเทศ เช่น เครอืขา่ยสมาพนัธเ์กษตรกรแห่งประเทศไทย 
 เครอืขา่ยองคก์รระหว่างประเทศ เช่น เครอืขา่ยการพฒันาของ UNDP เป็นตน้ 

2) การแบ่งพืน้ทีต่ามความสาํคญัของทรพัยากรธรรมชาต ิเช่น 
 เครอืขา่ยลุ่มน้ําปิง 
 เครอืขา่ยอ่าวปตัตานี ฯลฯ 

2. เครอืขา่ยเชงิประเดน็กจิกรรม (Issue Network) หมายถงึ เครอืขา่ยทีใ่ชป้ระเดน็กจิกรรม 
หรอืสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้เป็นปจัจยัหลกัในการรวมกลุ่มองคก์ร โดยมองขา้มมติใินเชงิพืน้ที่ มุง่เน้น
การจดัการในประเดน็กจิกรรมนัน้ ๆ อยา่งจรงิจงั และพฒันาใหเ้กดิความรว่มมอืกบัภาคอีื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง ลกัษณะและโครงสรา้งของเครอืข่ายเชงิประเดน็กจิกรรมสามารถแบ่งไดอ้ยา่งมากมายตาม
ประเดน็กจิกรรมและความสนใจทีเ่กดิขึน้ของฝ่ายต่าง ๆ ทัง้ภาครฐั เอกชนและภาคประชาชน โดยไม ่
ยดึตดิกบัพืน้ทีด่าํเนินการ แต่ใชห้ลกัของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้เป็นตวักําหนดความเป็นเครอืขา่ย เช่น  

 เครอืขา่ยปา่ชุมชน 
 เครอืขา่ยภมูปิญัญาชาวบา้น 
 เครอืขา่ยธนาคารหมูบ่า้น 
 เครอืขา่ยผูส้งูอายุ 
 เครอืขา่ยดา้นคุม้ครองผูบ้รโิภค 
 เครอืขา่ยสิง่แวดลอ้ม 
 เครอืขา่ยปฏริปูการศกึษา 
 เครอืขา่ยสทิธมินุษยชน 
 เครอืขา่ยสุขภาพ  ฯลฯ 
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3. เครอืขา่ยแบ่งตามโครงสรา้งหน้าที่ หมายถงึ เครอืขา่ยทีเ่กดิขึน้โดยอาศยัภารกจิ/
กจิกรรม และการก่อตวัของกลุ่มผลประโยชน์ในสงัคมเป็นแนวทางในการแบ่งเครอืข่าย ซึง่อาจ
แบ่งเป็นเครอืข่ายภาครฐั ภาคประชาชน ภาคธุรกจิเอกชน และภาคองคก์รพฒันาเอกชน โดย
เครอืขา่ยต่าง ๆ ดงักล่าวมุง่เน้นการดําเนินการภายใตก้รอบแนวคดิ หลกัการ วตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายหลกัของหน่วยงาน หรอืโครงสรา้งหลกัของกลุ่มผลประโยชน์นัน้ ๆ ลกัษณะและโครงสรา้ง
ของเครอืขา่ยประเภทนี้ สาํหรบัสงัคมไทยอาจแบ่งกลุ่มผลประโยชน์ได้ 4 ภาคส่วนใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 

1) เครอืขา่ยภาครฐั เช่น เครอืขา่ยสถาบนัการศกึษา เครอืขา่ยกรมการพฒันาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย เครอืขา่ยองคก์รอสิระของภาครฐั เช่น สถาบนัพระปกเกลา้ สภาทีป่รกึษา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิเป็นตน้ 

2) เครอืขา่ยภาคธุรกจิเอกชน เช่น สภาหอการคา้ สภาอุตสาหกรรม สมาคมผูส้่งออก 
เครอืขา่ย SME ฯลฯ 

3) เครอืขา่ยองคก์รพฒันาเอกชน เช่น เครอืขา่ยเพื่อนตะวนัออก เครอืขา่ยองคก์ร
พฒันาเอกชนภาคเหนือ เครอืขา่ยดา้นแรงงานสวสัดกิารสงัคม เครอืข่ายมลูนิธ ิYMCA ฯลฯ 

4) เครอืขา่ยภาคประชาชน เช่น เครอืขา่ยปราชญอ์สีาน เครอืขา่ยประมงพืน้บา้น
เครอืขา่ยสมชัชาคนจน เป็นตน้ 

  
องคป์ระกอบทีส่ําคญัของความเป็นเครอืข่าย ไดแ้ก่ 
(med.md.kku.ac.th/site_data/mykku_med/701000019//Networking.doc) 
1. มกีารรบัรูม้มุมองทีเ่หมอืนกนั (Common Perception) สมาชกิในเครอืข่าย ตอ้งมี

ความรูส้กึนึกคดิและการรบัรูเ้หมอืนกนัถงึเหตุผลในการเขา้มารว่มกนัเป็นเครอืข่าย อาทเิช่น มคีวาม
เขา้ใจในตวัปญัหาและมจีติสํานึกในการแกไ้ขปญัหารว่มกนั ประสบกบัปญัหาอย่างเดยีวกนัหรอื
ตอ้งการความช่วยเหลอืในลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนั  ซึง่จะส่งผลใหส้มาชกิของเครอืข่ายเกดิความรูส้กึ
ผกูพนัในการดําเนินกจิกรรมรว่มกนัเพื่อแกป้ญัหาหรอืลดความเดอืดรอ้นทีเ่กดิขึน้  

 การรบัรูร้ว่มกนัถอืเป็นหวัใจของเครอืขา่ยทีท่าํใหเ้ครอืข่ายดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพราะ
ถา้เริม่ต้นดว้ยการรบัรูท้ีต่่างกนั มมีุมมองหรอืแนวคดิทีไ่มเ่หมอืนกนัแลว้ จะประสานงานและขอความ
รว่มมอืยาก เพราะแต่ละคนจะตดิอยูใ่นกรอบความคดิของตวัเอง มองปญัหาหรอืความตอ้งการไปคน
ละทศิละทาง  แต่ทัง้นี้มไิดห้มายความว่าสมาชกิของเครอืขา่ยจะมคีวามเหน็ทีต่่างกนัไมไ่ด ้เพราะ
มมุมองทีแ่ตกต่างช่วยใหเ้กดิการสรา้งสรรค ์ในการทํางาน แต่ความแตกต่างนัน้ตอ้งอยูใ่นส่วนของ
กระบวนการ (process) ภายใตก้ารรบัรูถ้งึปญัหาทีส่มาชกิทุกคนยอมรบัแลว้ มฉิะนัน้ความเหน็ที่
ต่างกนัจะนําไปสู่ความแตกแยกและแตกหกัในทีสุ่ด 

2. การมวีสิยัทศัน์รว่มกนั (Common Vision) วสิยัทศัน์รว่มกนั หมายถงึการทีส่มาชกิ
มองเหน็จุดมุง่หมายในอนาคตทีเ่ป็นภาพเดยีวกนั มกีารรบัรูแ้ละเขา้ใจไปในทศิทางเดยีวกนั และมี
เป้าหมายทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกนั การมวีสิยัทศัน์รว่มกนัจะทําใหก้ระบวนการขบัเคลื่อนเกดิพลงั มี
ความเป็นเอกภาพ และช่วยผ่อนคลายความขดัแยง้อนัเนื่องมาจากความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนั  
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ในทางตรงกนัขา้ม ถา้วสิยัทศัน์หรอืเป้าหมายของสมาชกิบางกลุ่มขดัแยง้กบัวสิยัทศัน์หรอืเป้าหมาย
ของเครอืขา่ย  พฤตกิรรมของสมาชกิกลุ่มนัน้กจ็ะเริม่แตกต่างจากแนวปฎบิตัทิีส่มาชกิเครอืขา่ย
กระทํารว่มกนั ดงันัน้ แมว้่าจะตอ้งเสยีเวลามากกบัความพยายามในการสร้างวสิยัทศัน์รว่มกนั แต่ก็
จาํเป็นจะตอ้งทาํใหเ้กดิขึน้ หรอืถา้สมาชกิมวีสิยัทศัน์ส่วนตวัอยูแ่ลว้ กต็อ้งปรบัใหส้อดคลอ้งกบั
วสิยัทศัน์ของเครอืขา่ยใหม้ากทีสุ่ดแมจ้ะไมซ่อ้นทบักนัแนบสนิทจนเป็นภาพเดยีวกนั แต่อยา่งน้อยก็
ควรสอดรบัไปในทศิทางเดยีวกนั  

3. มคีวามสนใจหรอืผลประโยชน์รว่มกนั (Mutual Interests/Benefits) คาํว่าผลประโยชน์ใน
ทีน่ี้ครอบคลุมทัง้ผลประโยชน์ทีเ่ป็นตวัเงนิและผลประโยชน์ไมใ่ช่ตวัเงนิ เป็นความตอ้งการ (Need) 
ของมนุษยใ์นเชงิปจัเจก (อ่านเรือ่งแรงจงูใจในตอนทา้ย) อาทเิช่นเกยีรตยิศ ชื่อเสยีง การยอมรบั 
โอกาสในความก้าวหน้า ความสุข ความพงึพอใจ ฯลฯ  

 สมาชกิของเครอืขา่ยเป็นมนุษยป์ถุุชนธรรมดาทีต่่างกม็คีวามตอ้งการเป็นของตวัเอง 
(human needs) ถา้การเขา้รว่มในเครอืข่ายสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของเขาหรอืมี
ผลประโยชน์รว่มกนั กจ็ะเป็นแรงจงูใจใหเ้ขา้มามสี่วนรว่มในเครอืข่ายมากขึน้ 

 ดงันัน้ ในการทีจ่ะดงึใครสกัคนเขา้มามสี่วนรว่มในการดําเนินงานของเครอืขา่ย 
จาํเป็นตอ้งคาํนึงถงึผลประโยชน์ทีเ่ขาจะไดร้บัจากการเขา้รว่ม ถา้จะใหด้ตีอ้งพจิารณาล่วงหน้าก่อนที่
เขาจะรอ้งขอ ลกัษณะของผลประโยชน์ทีส่มาชกิแต่ละคนจะไดร้บัอาจแตกต่างกนั แต่ควรตอ้งใหทุ้ก
คนและตอ้งเพยีงพอทีจ่ะเป็นแรงจงูใจใหเ้ขาเขา้มสี่วนร่วมในทางปฎบิตัไิดจ้รงิ ไมใ่ช่เป็นเขา้มาเป็น
เพยีงไมป้ระดบัเนื่องจากมตีําแหน่งในเครอืขา่ย แต่ไมไ่ดร้ว่มปฎบิตัภิาระกจิ เมือ่ใดกต็ามทีส่มาชกิ
เหน็ว่าเขาเสยีประโยชน์มากกว่าได ้หรอืเมือ่เขาไดใ้นสิง่ทีต่อ้งการเพยีงพอแลว้ สมาชกิเหล่านัน้กจ็ะ
ออกจากเครอืขา่ยไปในทีสุ่ด 

4. การมสี่วนรว่มของสมาชกิทุกคนในเครอืขา่ย (Stakeholders Participation) เป็น
กระบวนการทีส่าํคญัมากในการพฒันาความเขม้แขง็ของเครอืขา่ย เป็นเงือ่นไขทีท่าํใหเ้กดิการรว่ม
รบัรู ้รว่มคดิ รว่มตดัสนิใจ และรว่มลงมอืกระทําอยา่งเข้มแขง็ ดงันัน้ สถานะของสมาชกิในเครอืข่าย
ควรมคีวามเท่าเทยีมกนั ทุกคนอยูใ่นฐานะ ‚หุน้ส่วน (Partner)‛ ของเครอืขา่ย เป็นความสมัพนัธใ์น
แนวราบ (Horizontal Relationship) คอืความสมัพนัธฉ์นัทเ์พื่อน มากกว่าความสมัพนัธใ์นแนวดิง่ 
(Vertical Relationship) ในลกัษณะเจา้นายลกูน้อง  ซึง่บางครัง้กท็าํใดย้ากในทางปฎบิตัเิพราะตอ้ง
เปลีย่นกรอบความคดิของสมาชกิในเครอืข่ายโดยการสรา้งบรบิทแวดลอ้มอื่นๆ เขา้มาประกอบ แต่
ถา้ทาํไดจ้ะสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัเครอืขา่ยมาก 

5. มกีารเสรมิสรา้งซึง่กนัและกนั (Complementary Relationship) องคป์ระกอบทีจ่ะทําให้
เครอืขา่ยดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง คอื การทีส่มาชกิของเครอืขา่ยต่างกส็รา้งความเขม้แขง็ใหก้นัและ
กนั โดยนําจุดแขง็ของฝา่ยหน่ึงไปช่วยแกไ้ขจดุอ่อนของอกีฝา่ยหน่ึง แลว้ทาํใหไ้ดผ้ลลพัธเ์พิม่ขึน้ใน
ลกัษณะพลงัทวคีณู (1+1 > 2) มากกว่าผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้เมือ่ต่างคนต่างอยู ่ 
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6. การเกือ้หนุนพึง่พากนั (Interdependence) เป็นองคป์ระกอบทีท่าํใหเ้ครอืข่ายดําเนินไป
ไดอ้ยา่งต่อเนื่องเช่นเดยีวกนั การทีส่มาชกิเครอืข่ายตกอยูใ่นสภาวะจาํกดัทัง้ดา้นทรพัยากร ความรู้  
เงนิทุน กําลงัคน ฯลฯ ไมส่ามารถทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายอย่างสมบรูณ์ไดด้ว้ยตนเองโดยปราศจาก
เครอืขา่ย  จาํเป็นตอ้งพึง่พาซึง่กนัและกนัระหว่างสมาชกิในเครอืขา่ย การทําใหหุ้น้ส่วนของเครอืขา่ย
ยดึโยงกนัอยา่งเหนียวแน่น จาํเป็นตอ้งทาํใหหุ้น้ส่วนแต่ละคนรูส้กึว่าหากเอาหุน้ส่วนคนใดคนหนึ่ง
ออกไปจะทําใหเ้ครอืขา่ยลม้ลงได ้การดาํรงอยูข่องหุน้ส่วนแต่ละคนจงึเป็นสิง่จาํเป็นสาํหรบัการดํารง
อยูข่องเครอืขา่ย  การเกือ้หนุนพึง่พากนัในลกัษณะน้ีจะส่งผลใหส้มาชกิมปีฎสิมัพนัธร์ะหว่างกนัโดย
อตัโนมตั ิ 

7. มปีฎสิมัพนัธใ์นเชงิแลกเปลีย่น (Interaction) หากสมาชกิในเครอืข่ายไมม่กีารปฎสิมัพนัธ์
กนัแลว้ กไ็มต่่างอะไรกบักอ้นหนิแต่ละกอ้นทีร่วมกนัอยูใ่นถุง แต่ละกอ้นกอ็ยูใ่นถุงอยา่งเป็นอสิระ 
ดงันัน้สมาชกิในเครอืข่ายต้องทาํกจิกรรมรว่มกนัเพื่อก่อใหเ้กดิการปฎสิมัพนัธร์ะหว่างกนั เช่น มกีาร
ตดิต่อกนัผ่านทางการเขยีน การพบปะพดูคุย การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั หรอืมี
กจิกรรมประชุมสมัมนารว่มกนั โดยทีผ่ลของการปฎสิมัพนัธน์ี้ตอ้งก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงใน
เครอืขา่ยตามมาดว้ย  

 ลกัษณะของปฎสิมัพนัธร์ะหว่างสมาชกิควรเป็นการแลกเปลีย่นกนั (Reciprocal 
Exchange) มากกว่าทีจ่ะเป็นผูใ้หห้รอืเป็นผูร้บัฝ่ายเดยีว (Unilateral Exchange) ยิง่สมาชกิมปีฎ-ิ
สมัพนัธก์นัมากเท่าใดกจ็ะเกดิความผกูพนัระหว่างกนัมากขึน้เท่านัน้ ทาํใหก้ารเชื่อมโยงแน่นแฟ้น 
มากขึน้ มกีารเรยีนรูร้ะหว่างกนัมากขึน้ สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัเครอืขา่ย  
 
 ทัง้นี้ แนวทางสาํคญัในการสรา้งเครอืข่าย ประกอบดว้ย 

1. พฒันาแกนนําใหม้ปีระสทิธภิาพ จนเป็นทีย่อมรบั เพื่อสรา้งศรทัธา ชกัจงูใหค้นภายนอก
อยากมาเขา้รวมกลุ่ม หรอืร่วมดาํเนินกจิกรรม  

2. มกีารประชาสมัพนัธผ์ลงานของกลุ่มอยา่งทัว่ถงึ เพื่อชกัจงูกลุ่มอื่น ๆ เขา้มารว่มงาน 
3. กําหนดวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจนโดยใหส้มาชกิทุกฝ่ายมสี่วนรว่ม เพื่อใหส้ามารถกําหนด

ทศิทางของเครอืข่าย กจิกรรมหลกั และประเภทของบุคคลและองคก์รทีจ่ะเขา้มาเป็นสมาชกิของ
เครอืขา่ย โดยมกีารทบทวนวตัถุประสงคด์งักล่าวเป็นระยะ ๆ เพื่อประเมนิความก้าวหน้าของการ
ทาํงาน และการพฒันาปรบัปรงุใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ทัง้นี้จะตอ้งเป็นทีย่อมรบั รบัรูแ้ละเขา้ใจ
ของเครอืขา่ยทุกฝา่ยดว้ย 

4. กําหนดกจิกรรมของเครอืขา่ยใหช้ดัเจน กระจายงานทัว่ถงึ โดยระบุผูร้บัผดิชอบหลกั 
ผูร้บัผดิชอบสนบัสนุน ระยะเวลา แหล่งงบประมาณใหช้ดัเจน 

5. กําหนดกลไกหรอืระบบในการจงูใจทีด่งึดดู และเหน็ผลไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม เช่น หาก
รวมตวักนัจดัจาํหน่ายจะทําใหส้ามารถกําหนดราคาไดเ้อง  



218 
 

6. มกีจิกรรมทีท่ําใหส้มาชกิมโีอกาสพบปะสงัสรรค ์แลกเปลีย่นความคดิแบบเผชญิหน้าและ
การทํางานรว่มกนัอย่างใกลช้ดิโดยสมํ่าเสมอ เช่น การประชุมประจาํปี การจดัเวทชีุมชนเพื่อ
แกป้ญัหารว่มกนั ฯลฯ  

7. แต่งตัง้กลุ่มแกนนําทีม่หีน้าทีป่ระสานงานเครอืขา่ยโดยตรง ทาํหน้าทีเ่ป็นตวัแทนของ
สมาชกิแต่ละฝ่ายในการตดิต่อสื่อสาร โดยมรีะบบการประสานงานทีค่ล่องตวั ทัว่ถงึ 

8. สรา้งผูนํ้ารุน่ใหมอ่ยา่งต่อเน่ือง โดยเน้นปลกูฝงักระบวนทศัน์หรอืแนวคดิทีเ่น้นการสรา้ง
ความรว่มมอืและการรกัษาสมัพนัธภาพระหว่างเครอืขา่ย 
  
 การสรา้งเครอืข่ายจะทาํใหม้กีารตดิต่อและการสนบัสนุนใหม้กีารแลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสาร
และความรว่มมอืดว้ยความสมคัรใจ และทําใหเ้ชื่อมโยงคนทีม่รีปูแบบแตกต่างกนั มวีธิกีารทาํงาน 
และภมูหิลงัต่างกนัเขา้ดว้ยกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่ส่งผลใหเ้กดิความเขา้ใจกนัมากขึน้นําไปสู่การ
ทาํงานรว่มกนัเพื่อประโยชน์ทุกฝา่ย โดยในการดาํเนินงานสรา้งชุมชนแห่งการเรยีนรูน้ี้ไมเ่ฉพาะจะ
ก่อใหเ้กดิความเชื่อมโยงชุมชนและชุมชนดว้ยกนัเพื่อการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละรว่มดาํเนินกจิกรรม
ต่าง ๆ เช่น กจิกรรมทางพาณชิย ์กจิกรรมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิเท่านัน้ ยงัรวมถงึการ
เชื่องโยงหน่วยงานวชิาการเขา้กบัชุมชน และเชื่อมโยงเครอืขา่ยทางวชิาการทีอ่ยูใ่นสาขาวชิาการ
ต่างกนัเขา้กนัดว้ยใหเ้กดิการบรูณาการความรว่มมอืทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์และความสมบรูณ์ของการ
พฒันาชุมชนดว้ย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




