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คำานำา

 การพฒันาประเทศไทยในปัจจุบันไดมุ้ง่เน้นการสรา้งชมุชนให้มคีวามเขม้แขง็ โดย
การพัฒนาศักยภาพให้คนในชุมชนรวมกลุ่มกัน ร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมรับผิดชอบและรักษา
ผลประโยชน์ของชุมชนด้วยตนเอง ทำาให้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไปส่งเสริม
การรวมตัวของประชาชนในรูปแบบของกลุ่มเพื่อวางแผนและขอทุนจากหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กองทุนต่างๆ และองค์กรชุมชนอื่นๆ เช่น กลุ่มอาชีพ
อาหาร กลุ่มอาชีพด้านผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์ กลุ่มอาชีพสมุนไพร  
และกลุ่มอาชีพด้านการบริการ เป็นต้น
 การดำาเนินงานของกลุ่ม กองทุน หรือองค์กรชุมชนต่างๆ ในประเทศไทยที่ผ่าน
มา ยังมีปัญหาในด้านการบริหารจัดการ เช่น การขาดแคลนแรงงาน การขาดแคลนงบ
ประมาณและวัสดุอุปกรณ์ การไม่มีตลาดในการจำาหน่ายผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ไม่มีการ
แลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ และขาดการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน หรือการ
สร้างเครือข่าย เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้กลุ่ม/องค์กรชุมชนหลายกลุ่มขาดความต่อ
เนื่องในการดำาเนินการ หรือต้องหยุดดำาเนินการ
 คู่มือการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายกลุ่มกิจกรรมในชุมชน จึงเป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงที่จะช่วย สร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของกลุ่มกิจกรรม/องค์กร 
เครือข่ายภายในและภายนอกชุมชน ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีการช่วยเหลือ
พึ่งพากัน สามารถใช้วัฒนธรรมหรือทรัพยากรที่มีในชุมชนมาประยุกต์ใช้ในบริหารจัดการ
กลุ่ม เพื่อให้กลุ่มกิจกรรมในชุมชนสามารถพึ่งตนเองและมีความเข้มแข็ง ลดการพึ่งพา
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จากภายนอกและดำาเนินการได้อย่างต่อเน่ือง ใช้การเรียนรู้เป็นหัวใจสำาคัญของการ
สร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายกลุ่มกิจกรรมในชุมชน เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วม
กัน การศึกษาจากรูปธรรมตัวอย่าง และการลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะทำาให้กลุ่มรู้เนื้อรู้ตัว เกิด
ปัญญารู้เท่าทันสถานการณ์ และสามารถกำาหนดชีวิตตัวเองได้ 
 ขอขอบคุณมูลนิธิ/สถาบันมั่นพัฒนาและชาวบ้านหมู่บ้านโคกล่าม และ         
แสงอร่าม ตำาบลกุดหมากไฟ อำาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ที่สนับสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติจริงร่วมกบัชุมชนมาตลอดสองปี (พ.ศ.2558-2560) จนพัฒนา
เป็นคู่มือการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายกลุ่มกิจกรรมในชุมชน เพื่อขยายผลสู่ 
พื้นที่อื่นๆ แวดวงวิชาการ และพัฒนาชุมชน จะได้นำาไปประยุกต์ใช้การเรียนการสอนและ
การพัฒนาต่อๆ ไป                                                    
  
     ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 และสำานักงานสุขภาวะและพัฒนาสังคม
 เมษายน 2560
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การเสริมสร้างความเข้มแข็ง

แก่เครือข่ายกลุ่มกิจกรรมในชุมชน1

1. ความเป็นมาและความสำาคัญ
 ชมุชนในประเทศไทยสว่นใหญไ่ด้รบัการพฒันาจากหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน 
ให้คนในชุมชนรวมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของชุมชน
ด้วยตนเอง ด้วยการพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มกิจกรรมในชุมชน ทั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน กองทุนต่างๆ และองค์กรชุมชนอื่นๆ
 หมู่บ้านโคกล่ามและหมู่บ้านแสงอร่าม ตำาบลกุดหมากไฟ อำาเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี เป็นพื้นที่ดำาเนินการ “โครงการบริหารจัดการน้ำาอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน้ำา

ห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ” ซึ่งดำาเนินการโดยมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ มีเป้า
หมายเพื่อให้ชาวบ้านอยู่รอด หลุดพ้นจากปัญหาหนี้สิน  มีรายได้เสริม  และมีการใช้ชีวิต
แบบพอเพียงอย่างยั่งยืน จึงเกิดการพัฒนาระบบน้ำาเพื่อทำาการเกษตร ส่งเสริมการทำา
เกษตรแบบผสมผสาน มีการปลูกข้าว ปลูกพืชหลังนา การทำาประมง และเลี้ยงสัตว์ ต่อ
มาได้เกิดการรวมกลุ่มร่วมแรง ร่วมใจกันดำาเนินการกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ส่งผลให้เกิด
การพัฒนากลุ่มกิจกรรมหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มกองทุนปุ๋ย กลุ่มกองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่ม

1 เรื่องนี้ไม่ใช่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มกิจกรรมเป็นกลุ่มๆ แต่เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มกิจกรรมที่มีอยู่แล้ว ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
ลักษณะกลุ่มเข้มแข็งช่วยกลุ่มอ่อนแอ รวมทั้งการนำาเอาผู้นำากลุ่มกิจกรรมต่างๆ มาทำางานร่วมกัน ในลักษณะ 

การทำางานเพื่อส่วนรวมของชุมชน
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กองทุนเมล็ดพันธุ์ผัก กลุ่มศึกษาดูงาน กลุ่มกองทุนตลาด กลุ่มผู้ใช้น้ำา กลุ่มกองทุนโรงสี
ข้าวชุมชน กลุ่มกองทุนปศุสัตว์ กลุ่มแปรรูปน้ำาข้าวกล้อง และกลุ่มผลิตภัณฑ์จากหม่อน
ไหม เป็นต้น
 จากการสรุปบทเรียนการดำาเนินการกลุ่ม ด้วยเทคนิค AAR (After Action 
Review) และการวเิคราะห์ศกัยภาพการดำาเนินงานกลุม่ดว้ยเทคนิคการทำา SWOT ทำาให้
พบว่า การบริหารจัดการกลุ่มกิจกรรมในชุมชน สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ กลุ่มแรก 
เปน็กลุม่มีการดำาเนินกิจกรรมอยา่งตอ่เน่ือง โดยมกีารประชมุคณะกรรมการกลุม่ การแลก
เปลีย่นปรึกษาหารอืกันในกลุม่ มทีนุหมนุเวยีนในกลุม่สำาหรับการบรหิารจัดการกลุม่ มกีาร
ปันผลประจำาปีให้กับสมาชิก เรียกว่า กลุ่มเข้มแข็ง และกลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มมีการดำาเนิน
กิจกรรมไมต่อ่เน่ือง การจัดการในกลุม่ไมม่กีารประชมุคณะกรรมการ ไมม่กีารสือ่สารแลก
เปลีย่นปรึกษาหารือและการวางแผนรว่มกันในกลุม่ ทนุหมนุเวยีนในกลุม่อาจมปีญัหา อาจ
เป็นการดำาเนินงานที่ขาดทุน จึงส่งผลให้แยกการจัดการเป็นปัจเจก เรียกว่า กลุ่มอ่อนแอ
 จากสถานการณด์งักลา่ว จึงเกิดการเสรมิสร้างการบรหิารจัดการกลุม่กิจกรรมใน
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของกลุ่ม
กิจกรรม/องค์กร เครือข่ายภายในและภายนอกชุมชน ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
มีการช่วยเหลือพึ่งพากัน สามารถใช้วัฒนธรรมหรือทรัพยากรที่มีในชุมชนมาประยุกต์ใช้
ในบริหารจัดการกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มกิจกรรมในชุมชนสามารถพึ่งตนเองและมีความเข้มแข็ง 
โดยสามารถแก้ไขปัญหาชุมชนได้ด้วยตนเอง และลดการพึ่งพาจากภายนอก รวมถึงเป็น
ชุมชนที่มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา อันจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กลุ่มกิจกรรมในชุมชน
มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่นๆ ที่อาจจะเกิด
ขึ้นในอนาคตได้

2. วัตถุประสงค์
 2.1 เพื่อให้กลุ่มกิจกรรมในชุมชนสามารถช่วยเหลือพึ่งพากันได้ มีจิตอาสา รู้จัก
การให้และการรับในลักษณะเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
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 2.2 เพื่อศึกษาทรัพยากรและวัฒนธรรมชุมชนสำาหรับนำามาประยุกต์ใช้ ในการ
บริหารจัดการกลุ่มกิจกรรมในชุมนร่วมกัน 
 2.3 เพื่อเสริมสร้างพลังและความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มกิจกรรมในชุมชน นำาไปสู่
การแก้ไขปัญหาต่างๆ และการมีภูมิคุ้มกันที่พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน

3. นิยามเชิงปฏิบัติการ
 กลุ่มเข้มแข็ง หมายถึง กลุ่มที่มีการดำาเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง โดยมีการ
ประชมุคณะกรรมการกลุม่ การแลกเปลีย่นปรกึษาหารือกันในกลุม่ มทีนุหมนุเวยีนในกลุม่
สำาหรับการบริหารจัดการกลุ่ม รวมถึงการสร้างรายได้ให้กับสมาชิก กรรมการกลุ่มเข้าไป
มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและหนุนเสริมกลุ่มอื่นในชุมชน
 กลุ่มออ่นแอ หมายถึง กลุม่ทีด่ำาเนินกิจกรรมไมต่อ่เน่ือง มกีารสือ่สารแลกเปลีย่น
ปรกึษาหารอืและการวางแผนรว่มกันในกลุม่น้อย ทนุหมุนเวยีนในกลุม่มปีญัหา อาจเปน็การ
ดำาเนินงานที่ขาดทุน ทำาให้ต้องมีการกู้ยืมจากกลุ่มอื่นเข้ามาหมุนเวียนในกลุ่ม สมาชิกไม่
สามารถจำาหน่ายผลผลติออกสูต่ลาดได ้จงึสง่ผลให้ไมม่กีารรวมสมาชกิกลุม่ และแยกการ
จัดการเป็นปัจเจก คือ มีผู้นำาเพียงคนเดียว หรือมีผู้นำาน้อย
 เครือข่ายกลุ่มกิจกรรม หมายถึง การร่วมกันของกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน 
ทีม่ปีญัหา มีความสนใจ อยากแก้ไขปญัหาและพฒันาชมุชนให้ดขีึน้ โดยมกีารรว่มคดิ รว่ม
วางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมสรุปบทเรียน และร่วมกันสร้างผลประโยชน์ให้กับ
ชุมชน ทั้งนี้กลุ่มกิจกรรมแต่ละกลุ่มยังคงความอิสระในการบริหารจัดการตนเอง 
 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง หมายถึง แนวทางหรือวิธีการในการพัฒนา การ
หนุนเสริมเพือ่ปรับปรุงการบริหารจัดการ หรือการดำาเนินงานกลุม่กิจกรรมในชมุชนให้ดขีึน้ 
ให้มีศักยภาพหรือความสามารถ และมีความเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
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4. กระบวนการ ขั้นตอน เทคนิค แผนภาพ2

  การบริหารจัดการกลุ่มกิจกรรมในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 7 ขั้น
ตอน ได้แก่ ประชุมชี้แจงโครงการ การศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน การ
สรุปบทเรียนการบริหารจัดการกลุ่มกิจกรรมในชุมชน การวิเคราะห์ศักยภาพการบริหาร
จัดการกลุ่มกิจกรรมในชุมชน การจัดศึกษาดูงานจากพื้นที่ต้นแบบ การจัดทำายุทธศาสตร์
และแผนเพื่อบริหารจัดการกองทุนชุมชนสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน 
และการสนับสนุนและปฏิบัติการในพื้นที่ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
 4.1 ประชมุชีแ้จงโครงการ เพือ่ชีแ้จงวตัถุประสงค ์เปา้หมายการดำาเนินงานโครง
การฯ รวมถึงรายละเอยีดแผนงาน/กิจกรรมของโครงการฯ อนัเปน็การเสรมิสรา้งบทบาท
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน โดยใช้เทคนิคที่สำาคัญ คือ การประชุม ซึ่งมี
ขั้นตอน ดังนี้
  4.1.1 ขั้นเตรียมการประชุม 
   1) การชี้แจงกับผู้นำาชุมชน หน่วยงานที่ทำางานพัฒนาในพื้นที่
ทั้งภาครัฐและเอกชน โทรศัพท์ประสานงานกบัผูน้ำาชุมชน เพื่อชี้แจงรายละเอียดกจิกรรม 
ไดแ้ก่ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายกิจกรรม ขัน้ตอนการดำาเนินกิจกรรม และกลุม่เปา้หมาย 
พร้อมทั้งนัดหมายวัน เวลา สถานที่ในการจัดกิจกรรม 
   2) ค้นหากลุ่มเป้าหมายและทำาความเข้าใจ โดยการประสาน
งานผา่นผู้นำาในชมุชน เพือ่คดัเลอืกผู้มีสว่นเก่ียวขอ้ง ได้แก่ ผู้นำากลุม่ กรรมการหรอืตวัแทน
กลุ่มกิจกรรมในชุมชน คนในชุมชน และหน่วยงาน/ภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
เทศบาล โรงเรียน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล เป็นต้น ให้เข้าร่วมประชุม
ชี้แจงโครงการ 

2 เทคนิคที่สำาคัญ คือ การเรียนรู้วัฒนธรรมในพื้นที่ รู้เขา-รู้เรา (การวิเคราะห์ตนเองและสมาชิกกลุ่มหรือผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำาเนินงานกลุ่ม) และการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  มี 2 รูปแบบ คือ 1. 
กรณีที่หน่วยงานภายนอกเข้าไปทำางานใหม่ ให้เริ่มจากข้อ 4.1 และ 2. กรณีที่มีหน่วยงานในพื้นที่ทำาอยู่แล้ว 

ให้เริ่มที่ข้อ 4.4
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ผู้นำาชุมชนต้องชี้แจงและทำาความเข้าใจรายละเอียดกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว 
กรณีกลุ่มเป้าหมายอาศัยอยู่ในชุมชน หน่วยงานที่ทำางานพัฒนาในพื้นที่ทั้งภาครัฐและ
เอกชน จัดทำาหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งแนบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมให้ผู้นำาชุมชน
ประชาสมัพนัธ์ผ่านหอกระจา่ยขา่ว กรณเีป็นหน่วยงานภายนอก จัดทำาหนังสอืเชญิประชมุ
ส่งผ่านไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ส่งให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้เข้า
ร่วมประชุมโดยตรงล่วงหน้าก่อนการประชุม
  4.1.2 ขั้นดำาเนินการประชุม
   1) จัดเตรียมสถานทีแ่ละอปุกรณ์ โดยหน่วยงานทีท่ำางานพฒันา
ในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน จะต้องเตรียมสถานที่และรูปแบบเวทีประชุมให้มีเหมาะกับ
จำานวนผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำาเป็นสำาหรับการประชุม 
ได้แก่ ใบลงทะเบียน เอกสารสำาหรับประชุม โสตทัศนูปกรณ์ เช่น ไมโครโฟน เครื่องฉาย
พร้อมจอ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เป็นต้น รวมถึงการจัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม และ
อาหารกลางวัน
   2) กล่าวทักทายและกล่าวต้อนรับ โดยประธานในที่ประชุม 
หรือหัวหน้าหน่วยงานทีท่ำางานพฒันาในพืน้ทีท่ัง้ภาครฐัและเอกชน พดูคยุทกัทายผู้เขา้ร่วม
ประชมุเพือ่สร้างบรรยากาศทีด่ตีัง้แตแ่รกเร่ิม ทัง้ในรปูแบบไมเ่ปน็ทาง เชน่ การถามไถ่สาร
ทุกข์สุขดิบ การกล่าวถึงสถานการณ์บ้านเมือง หรือความเป็นไปในชุมชน เป็นต้น และ
การกลา่วทกัทายแบบเป็นทางการเมือ่ทีป่ระชมุมาครบองคป์ระชมุ และพร้อมจะเขา้สูก่าร
เปิดประชุมอย่างเป็นทางการ รวมถึงมีการแนะนำาตัวกับผู้เข้าร่วมประชุม และแนะนำาผู้
เข้าร่วมประชุมทุกคน
   3) ชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกระบวนการประชุม
   4) แลกเปลีย่นให้ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันา โดยให้แตล่ะ
กลุ่มกิจกรรมเล่าเรื่อง ประวัติความเป็นมาในการก่อตั้งกลุ่ม กระบวนการดำาเนนิงาน การ
บริหารจัดการกลุ่มในด้านต่างๆ ได้แก่ ผู้นำา การมีส่วนร่วม งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
และสถานที่ รวมถึงแลกเปลี่ยนถึงผลการดำาเนินงาน (อะไรสำาเร็จ-อะไรไม่สำาเร็จ) และ
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การแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมถึงแนวทางการพัฒนา/ต่อยอดงานในพื้นที่ โดยเปิดโอกาสให้ทุก
คน ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเสมอภาค และประธานในที่ประชุมสรุปประเด็น
สำาคัญ ระหว่างนี้ มีผู้ทำาหน้าที่บันทึกการประชุมตามประเด็นและเนื้อหาดังกล่าว
      5) สรปุประชมุและนัดหมาย เมือ่ทีป่ระชมุไดร้ว่มกันแลกเปลีย่น
เสร็จสิ้นแล้ว ประธานในที่ประชุมสรุปประเด็นสำาคัญ สรุปผลการตัดสินใจของที่ประชุม 
และนัดหมายกิจกรรมที่จะดำาเนินการต่อไป พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและ
ปิดการประชุม  
  4.1.3 ขั้นหลังการประชุม
   หน่วยงานที่ทำางานพัฒนาในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน สรุป
และวางแผนกิจกรรม โดยรวบรวมขอ้มูลทีไ่ด้จากการพดูคยุแลกเปลีย่นกับผู้มสีว่นเก่ียวขอ้ง
ในเวทีประชุมมาวิเคราะห์ แล้วนำาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาแผนงาน/กิจกรรมต่อไป
 4.2 การศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน หลังจากที่ได้มีการประชุม
ชีแ้จงโครงการ รวมถึงแลกเปลีย่นขอ้มลูเบือ้งตน้เก่ียวกับกลุม่กิจกรรมในชมุชน หน่วยงาน
ทีท่ำางานพฒันาในพืน้ทีท่ัง้ภาครฐัและเอกชนลงพืน้ทีเ่พือ่ศกึษาขอ้มลูทัว่ไปของกลุม่ตา่งๆ ใน
ชุมชนอีกครั้ง โดยทำาการศึกษาอย่างละเอียด เจาะลึกถึงประเด็นสำาคัญ คือ สถานการณ์  
ขอ้มลูทัว่ไปการก่อเกิดของกลุม่ ปจัจัยนำาเขา้ ทนุเดมิของกลุม่ทัง้ทนุในชมุชนและการหนุน
เสริมจากภายนอก กระบวนการต่างๆ ที่กลุ่มดำาเนินการ ผลที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินงาน  
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา ซึ่งใช้เทคนิค/วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และ
การสัมภาษณ์กับแกนนำากลุ่มหรือตัวแทนกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน 
 4.3 การสรุปบทเรียนการบริหารจัดการกลุ่มกิจกรรมในชุมชน เพื่อสรุปบท
เรียนในดา้นการผลติ การแปรรปู การตลาด และบรหิารจัดการของกลุม่กิจกรรมในชมุชน 
รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม มีประเด็นสำาคัญ คือ การก่อเกิดของกลุ่มทุน
เดมิกลุม่ ความคาดหวงัหรอืเป้าหมายกลุม่ สิง่ทีเ่กิดขึน้จรงิ และขอ้เสนอแนะ  ในการสรปุ
บทเรียนการบริหารจัดการกลุ่มกิจกรรมในชุมชน ได้ใช้เทคนิคที่สำาคัญคือ AAR (After 
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Action Review) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือถอดบทเรียน หรือองค์ความรู้ มีกระบวนการสรุป                                                       
บทเรียน ดังนี้
  4.3.1 การชีแ้จงรายละเอยีดการสรปุบทเรยีนฯ โดยหน่วยงานทีท่ำางาน
พฒันาในพืน้ทีท่ัง้ภาครัฐและเอกชน กลา่วทกัทายตอ่ทีป่ระชมุ พรอ้มทัง้ชีแ้จงวตัถุประสงค ์
เป้าหมาย และกระบวนการสรุปบทเรียน 
  4.3.2 ดำาเนินการสรุปบทเรียน โดยการแบ่งกลุ่มสรุปบทเรียน ซึ่งมีพี่
เลี้ยงประจำากลุ่มทำาหน้าที่สร้างบรรยากาศในการชักชวน พูดคุย เอื้ออำานวยให้เกิดการ
แลกเปลี่ยน เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้แสดงความคิดเห็น 
  ทัง้น้ีไดใ้ชเ้คร่ืองมอื AAR (After Action Review) ชว่ยในการสรปุบท
เรียนกลุม่ ซึง่เปน็กระบวนการดงึเอาความรูจ้ากการทำางานออกมาใชเ้ปน็ทนุในการทำางาน
เพื่อยกระดับให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้คำาถามสำาคัญ ประกอบด้วย
  - ที่มาของกลุ่มเป็นอย่างไร ทำาไมจึงเกิดกลุ่ม
  - ทุนเดิมที่สนับสนุนการดำาเนินงานกลุ่มมีอะไรบ้าง ทุนเดิมในชุมชนมี
อะไรบ้าง และการสนับสนุนจากภายนอกมีอะไรบ้าง หน่วยงานใดให้การสนับสนุนบ้าง
  - สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการทำางานคืออะไร 
  - สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร
  - ทำาไมจึงแตกตา่งกัน มสีิง่ดีๆ  เกิดขึน้หรอืไม ่ทำาไม สิง่ทีส่ำาเร็จ/จดุเดน่ 
หรือปัจจัยหนุนเสริมมีอะไรบ้าง และสิ่งที่ไม่สำาเร็จ/จุดอ่อน หรือปัจจัยอุปสรรคมีอะไรบ้าง
  - จะทำาอะไรต่อไปให้ดีขึ้น ข้อเสนอแนะที่นำาไปปฏิบัติได้
  4.3.3 นำาเสนอบทเรียนของแต่ละกลุ่ม โดยตัวแทนของแต่ละกลุ่มออก
มานำาเสนอบทเรียนต่อที่ประชุมตามประเด็นต่างๆ จากนั้นที่ประชุมร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 4.4 การวเิคราะห์ศกัยภาพการบรหิารจัดการกลุ่มกิจกรรมในชมุชน หน่วยงาน
ทีท่ำางานพฒันาในพืน้ทีท่ัง้ภาครัฐและเอกชน นัดหมายผู้มสีว่นเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ตวัแทนผู้นำา
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ชมุชน/ผู้นำากลุม่องคก์ร คนในชมุชน และเจ้าหน้าทีใ่นพืน้ที ่เพือ่ลงพืน้ทีว่เิคราะห์ศกัยภาพ
การบริหารจัดการกลุ่มกิจกรรมในชุมชน 
 สำาหรับเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ศกัยภาพการบรหิารจัดการกลุม่กิจกรรมใน
ชุมชน คือ SWOT Analysis หรือ การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมที่เหมาะสม/การวิเคราะห์
เชงิกลยทุธ ์ซึง่เปน็การวเิคราะห์สภาพองคก์ร หรือหน่วยงานในปจัจุบนั เพือ่คน้หาจุดแขง็ 
จุดดอ้ย หรือสิง่ทีอ่าจเปน็ปญัหาสำาคญัในการดำาเนินงานสูส่ภาพทีต่อ้งการในอนาคต เพือ่ให้
ง่ายต่อการทำาความเข้าใจของชาวบ้านคณะทำางานอาจใช้คำาง่ายๆ ที่สื่อถึงการทำา SWOT 
ในที่น้ีอาจเรียกว่า “รู้เขา-รู้เรา” โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) 
แต่ละกลุ่ม ใช้คำาถามสำาคัญ คือ
  - จุดแข็ง (Strengths: S) หรือความสามารถและสถานการณ์ภายใน
กลุม่ทีเ่ปน็บวก ซึง่กลุม่นำามาใชเ้ป็นประโยชน์ในการทำางานเพือ่บรรลวุตัถุประสงค ์คอือะไร
  - จุดอ่อน (Weaknesses: W) หรือ สถานการณ์ภายในกลุ่ม ที่เป็น
ลบและด้อยความสามารถ ซึ่งกลุ่มไม่สามารถนำามาใช้ประโยชน์ในการทำางาน เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ คืออะไร
  - โอกาส (Opportunities: O) หรือ ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอก 
ที่เอื้ออำานวยให้การทำางานของกลุ่มบรรลุวัตถุประสงค์ มีอะไรบ้าง
  - อุปสรรค/ภาวะคุกคาม (Threats: T) หรือ ปัจจัยและสถานการณ์
ภายนอก ที่ขัดขวางการทำางานของกลุ่มไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีอะไรบ้าง
  - แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกลุ่มให้ดียิ่งขึ้น มีอะไร
บ้าง
 
 ยกตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม/การวิเคราะห์เชิงกล
ยุทธ์ (SWOT Analysis) ของกลุ่มกิจกรรมในชุมชนบ้านโคกล่าม หมู่ 3 และบ้านแสง
อร่าม หมู่ 11 ตำาบลกุดหมากไฟ อำาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ดังรายละเอียดต่อ
ไปนี้
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จุดแข็ง จุดอ่อน
1. จุดแข็งด้านการบริหารจัดการ เช่น 

  - มีการประชุมรายงานผลการดำาเนินงานและ

ติดตามการดำาเนินงานกลุ่มอย่างต่อเนื่อง

  - การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนทั้งที่เป็น
สมาชิกและไม่ใช่สมาชิกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรม

และดำาเนินการในกลุ่ม

2. จุดแข็งด้านการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ

ฝีมือ เช่น

  - การเรียนรู้เรื่องการแปรรูปอาหาร และการ
จัดทำาผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ

  - คนในชุมชนให้ความสนใจและมีความ

ต้องการในการเรียนรู้การดำาเนินงานกลุ่มเพื่อนำา

มาปฏิบัติจริง

3. จุดแข็งทุนเดิมที่สนับสนุนการดำาเนินงาน
กลุ่ม เช่น

  - มีองค์ความรู้ เช่น ความรู้ในการเลี้ยงเป็ด

และหมู และความรู้ในการแปรรูปอาหาร
  - วัตถุดิบและทรัพยากรในชุมชน เช่น แหล่ง

อาหาร พืชสมุนไพร และมูลสัตว์ เป็นต้น
  - คนในชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุน

กิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 

1. จุดอ่อนด้านการบริหารจัดการ เช่น

  - คณะกรรมการต้องรับผิดชอบภาระงาน

หลายอย่าง “สวมหมวกหลายใบ” 

  - สมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่ม 
  - การบริหารจัดการแบบแยกส่วน (ไม่มีการ

รวมเป็นเครือข่ายช่วยเหลือพึ่งพากัน)

  - ขาดแคลนแรงงานในบางช่วงฤดู 

2. จุดอ่อนด้านการตลาด เช่น

  - กลุ่มไม่สามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและ
ตลาดในการรองรับผลผลิตของตนเองได้  

  - การวางแผนการผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อ

ความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละช่วงเวลา 

  - การบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่เป็นเอกลักษณ์และ 

ไม่ดึงดูดความสนใจของลูกค้า
3. จุดอ่อนด้านวิถีการผลิต เช่น

  - การใช้สารเคมีทำาการเกษตรในพื้นที่ 

  - ขาดแคลนเครื่องมือ/เครื่องจักร
  - การผลิตสินค้าไม่ทันความต้องการของ

ลูกค้า
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ตารางที่ 1: การทำา SWOT Analysis ของกลุ่มกิจกรรมในชุมชนบ้านโคกล่าม และบ้านแสงอร่าม 

ตำาบลกุดหมากไฟ อำาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

 4.5 การจัดศกึษาดงูานจากพืน้ทีต่น้แบบ เพือ่ให้กลุม่กิจกรรมในชมุชนไดศ้กึษา
ดงูานและเรียนรู้ด้านบรหิารจัดการกลุม่ โดยขัน้ตอน/กระบวนการในกิจกรรมประกอบดว้ย 
การสำารวจพื้นที่ศึกษาดูงาน และการศึกษาดูงานจากพื้นที่ต้นแบบเรื่องการบริหารจัดการ
กองทุนชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

โอกาส ภาวะคุกคาม
1. มีการสนับสนุนและส่งเสริมการดำาเนินงาน

กลุ่มจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ 

เช่น

  - ด้านการพัฒนาศักยภาพ จาก มูลนิธิปิด
ทองหลังพระ 

  - ด้านการพัฒนาองค์ความรู้และเทคนิควิธี 

จาก ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว สำานักงานชลประทาน

จังหวัดอุดรธานี สำานักงานเกษตรอำาเภอ

หนองวัวซอ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี 

  - ด้านวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบจากหน่วยงาน

ภาครัฐในพื้นที่ จากสำานักงานปศุสัตว์จังหวัด 

และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 

  - ด้านงบประมาณ จากมูลนิธิปิดทองหลัง
พระฯ (งบประมาณในการจัดตั้งกลุ่ม) และ

เทศบาลตำาบลกุดหมากไฟ (การเดินสายไฟฟ้า

เข้าพื้นที่)

1. นโยบายของภาครัฐเป็นอุปสรรคการ

ดำาเนินงานกลุ่ม เช่น

  - นโยบายบัตรเครดิตเกษตรกรทำาให้ชาวบ้าน

หันไปใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้น เนื่องจากมีสิทธิและ
กำาลังในการกู้ยืมหรือนำาปุ๋ยมาใช้ก่อน ซึ่งเป็น

อุปสรรคต่อการดำาเนินงานของกลุ่มปุ๋ยเกี่ยวกับ

การรณรงค์ให้ชาวบ้านทำาเกษตรอินทรีย์

2. ตลาดเป็นตัวกำาหนดความต้องการในการ

ผลิตและจำาหน่าย
  - ราคาต้นทุนการผลิตสูง เช่น ราคา

เวชภัณฑ์ยาสัตว์แพง 

3. สภาพภูมิอากาศ เช่น 

  - ฝนทิ้งช่วงทำาให้ขาดแคลนน้ำามาใช้ในการ

ทำาการเกษตร 
  - โรคภัยไข้เจ็บของสัตว์เลี้ยงในแต่ละฤดู



19

  4.5.1 การสำารวจพืน้ทีศ่กึษาดงูาน  หน่วยงานทีท่ำางานพฒันาในพืน้ทีท่ัง้
ภาครัฐและเอกชนค้นหาข้อมูล และคัดเลือกกลุ่มที่มีผลสำาเร็จเป็นรูปธรรม ที่คาดว่ากลุ่ม
กิจกรรมในชุมชนจะสามารถนำาแนวทางในด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
กิจกรรมในชุมชน 
  จากน้ันประสานงานไปยังตัวแทนหรือผู้นำากลุ่ม/พื้นที่ศึกษาดูงาน เพื่อ
ติดต่อขอเข้าไปสำารวจพื้นที่ โดยทำาการแนะนำาตัวและชี้แจงโครงการเบื้องต้น รวมถึงการ
ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับรูปแบบการดำาเนินงานในพื้นที่ ผลสำาเร็จ/รูปธรรมตัวอย่าง 
และออกแบบ/วางแผนกิจกรรมศกึษาดงูานรว่มกับเจ้าของพืน้ที ่ไดแ้ก่ กำาหนดการ รปูแบบ
กิจกรรม การจัดการด้านอาหาร ที่พัก การเดินทาง และอื่นๆ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้นำา 
และแกนนำาของกลุม่/องคก์ร  การสำารวจพืน้ทีจ่รงิ การสงัเกตการณ์ และการประชมุกลุม่ 
จากน้ันรวบรวมขอ้มลูและสรุปประเดน็เพือ่นำาไปออกแบบและวางแผนกิจกรรมศกึษาดงูาน
จากพื้นที่ต้นแบบต่อไป
  4.5.2 การศึกษาดูงานจากพื้นที่ต้นแบบ เรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม
กิจกรรมชุมชน มีเป้าหมายเพื่อให้ตัวแทนกลุ่มกิจกรรมในชุมชน ได้พูดแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ในเรื่องการผลิต การแปรรูป การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่มหรือกองทุน
ด้านอื่นๆ กับพื้นที่ต้นแบบที่ไปศึกษาดูงาน และนำาองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมา
ปรับหรือประยุกต์ใช้ในการวางแผน และกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินงานของแต่ละกลุ่ม
กับกลุ่มของตนเอง โดยมีกระบวนการ ดังนี้  
   1) กลา่วทกัทายและกลา่วตอ้นรบั พรอ้มทัง้ชีแ้จงวตัถุประสงค ์
เป้าหมาย และกระบวนการศึกษาดูงาน
   2) กิจกรรมการฟังบรรยายและแลกเปลี่ยน โดยคณะทำางาน
เชิญวิทยากรในพื้นที่มาให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงาน ยกตัวอย่างเช่น
    - บรรยายเรื่องการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การพัฒนาผู้นำา การมีส่วนร่วมในการทำางานกลุ่ม/ 
องค์กร และการบริหารจัดการกองทุนในระดับหมู่บ้านและระดับตำาบลร่วมกัน
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   ข้อมูลติดต่อ : นายสมบูรณ์ สิงกิ่ง
   นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลไทยสามคัค ีอำาเภอวงัน้ำาเขยีว 

จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 089-285-3044
   - การบรรยายเรื่องการบริหารจัดการกองทุนชุมชนกับ
การแก้ไขปัญหาชาวบ้าน ได้แก่ การค้นหาทุนในชุมชน/อัตลักษณ์ชุมชน การวิเคราะห์
สถานการณ์ชุมชน การกำาหนดแนวทางจัดการร่วมกัน ตลอดจนการแบ่งบทบาทหน้าที่
ที่ชัดเจนของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และการสรุปบทเรียนหลังการดำาเนินงานเพื่อนำาไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนากลุ่มให้ดียิ่งขึ้น
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      ข้อมูลติดต่อ : คุณวิภา จันทร์คุ้ม ศูนย์เรียนรู้การจัดการการ

ท่องเที่ยวบ้านบุไทร ตำาบลไทยสามัคคี อำาเภอวังน้ำาเขียว จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 
085-302-2785, 084-431-2745
   - การบรรยายเรื่อง การผลิต การตลาด การบริหารจัดการ
ด้านงาน เงิน คน วัสดุ/วัตถุดิบ และวิธีคิดในการดำาเนินงาน โดยใช้รูปธรรมตัวอย่างจาก 
กลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำาเขียว
   3) กิจกรรมศึกษาดูงานตามฐานการเรียนรู้ เพื่อเรียนรู้
กระบวนการดำาเนินงานกลุม่ การบรหิารจัดการในดา้นการผลติ การแปรรูปผลติภัณฑท์ีม่า
จากวัตถุดิบในชุมชน และการตลาด ทั้งในรูปแบบที่ชาวบ้านทำากันเอง และแบบเอกชน ที่
มกีารบรหิารจัดการทีเ่ปน็ระบบมากยิง่ขึน้ ต้ังแต่กระบวนการผลติไปจนถึงการจำาหน่ายแบบ
ครบวงจร มกีารใชเ้คร่ืองมอื/เคร่ืองจักรมาเปน็เครือ่งทุน่แรง และผลติในปรมิาณมากเพือ่
ส่งออกจำาหน่าย โดยแบ่งคณะศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน ซึ่งให้เรียนรู้กลุ่ม
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ละ 2 ฐานการเรียนรู้เพื่อจะได้ข้อมูลที่ได้มานำาเสนอแลกเปลี่ยนกันภายหลัง ใช้วิธีการฟัง
บรรยายและแลกเปลี่ยนระหว่างวิทยากรประจำาฐานกับคณะศึกษาดูงาน ตัวอย่างมีฐาน
การเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้เกษตรผสมผสาน ฐานการเรียนรู้การปลูกเห็ด 
ฐานการเรยีนรู้เรื่องการทำาปุ๋ยชีวภาพ  ฐานการเรียนรู้เรื่องการปลูกผกัปลอดสารพิษและ
ฐานการเรียนรู้การแปรรูปแหนมเห็ด
  4) กิจกรรมสรุปบทเรียนหลังการศึกษาดูงาน ซึ่งได้แบ่งชาวบ้านออก
เปน็ 4 กลุม่และมเีจ้าหน้าทีห่น่วยงานทีท่ำางานพฒันาในพืน้ทีท่ัง้ภาครฐัและเอกชน ประจำา
กลุ่มย่อยเพื่อคอยช่วยเหลือชาวบ้าน จุดประกายให้เกิดการแลกเปลี่ยน โดยใช้เครื่องมือ 
AAR (After Action Review) โดยมี 5 คำาถามหลักที่สำาคัญ ได้แก่ 
  - สิ่งที่คาดหวังจากการศึกษาดูงานคืออะไร 
  - สิง่ทีเ่กิดขึน้จริงจากการศกึษาดงูานคอือะไร ไดท้ำาอะไร ไดเ้รยีนรู้อะไร
  - ทำาไมถึงเป็นเช่นนั้น (อะไรที่สำาเร็จ–อะไรที่ไม่สำาเร็จ)  
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  - ข้อเสนอแนะ / แนวทางการพัฒนา 
  - การนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตนเอง  

 4.6 การจัดทำายุทธศาสตร์และแผนเพื่อบริหารจัดการกลุ่มกิจกรรมในชุมชน
สู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน เพื่อให้มียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน
งานบริหารจัดการกองทุนชุมชนร่วมกัน ซึ่งต้องมาจากปัญหา สถานการณ์ ความต้องการ
ร่วมกันของคนในพืน้ที ่ขอ้มูลจากการสรุปบทเรยีนและวเิคราะห์ศกัยภาพกลุม่/กองทนุ และ
จากบทเรียนหรือชุดความรู้จากการได้ไปศึกษาดูงานเรียนรู้พื้นที่รูปธรรมตัวอย่าง โดยขั้น

ตอน กระบวนการในกิจกรรมประกอบด้วย การศึกษาและการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การจัดทำายุทธศาสตร์และแผนเพื่อบริหารจัดการกองทุนสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ขององค์กรชุมชน และการสร้างแผน/โครงการบริหารจัดการกลุ่มกิจกรรมในชุมชน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
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  4.6.1 การศึกษาเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การบริหารจัดการ
กลุ่มกิจกรรมของชุมชน หน่วยงานที่ทำางานพัฒนาในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ลงพื้นที่
ศึกษาภาพรวมเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ในการบริหารจัดการงาน เงิน คน และวัสดุ
อุปกรณ์ ว่าชุมชนอยากเห็นทิศทางการขับเคลื่อนงานในกลุ่มเป็นอย่างไร โดยเป้าหมาย
และกลยุทธ์น้ันจะต้องเป็นรูปธรรม จับต้องได้หรือมีความเป็นไปได้ และสามารถดำาเนิน
การได้จริง มีลักษณะชี้ชัดเจาะจงลงไปว่าต้องการอะไร เท่าไร เมื่อไร สามารถวัดได้และ
สอดคลอ้งกับจุดมุง่หมายและวตัถุประสงคข์องกลุม่  ใชว้ธีิการสนทนากลุม่ผู้นำาชมุชน และ
แกนนำาหรือตัวแทนของแต่ละกลุ่มกิจกรรมในชุมชน เทคนิคสำาคัญคือ การใช้แนวคำาถาม
ที่ทำาให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มมองเห็นเป้าหมายในอนาคต ได้แก่
  - เป้าหมายหรือความต้องการในการดำาเนินงานกลุ่มในอนาคต ในด้าน
การบริหารจัดการงาน เงิน คน และวัสดุอุปกรณ์ มีอะไรบ้าง
  - กลยทุธ์หรอืวธีิการทีจ่ะนำาไปสูเ่ป้าหมายหรือความตอ้งการในดา้นการ
บริหารจัดการงาน เงิน คน และวัสดุอุปกรณ์ คืออะไร
 จากน้ันรวบรวม วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การบริหารจัดการกลุ่มกิจกรรมของชุมชน บ้านโคกล่ามและบ้าน
แสงอร่าม ตำาบลกุดหมากไฟ อำาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ดังตารางนี้
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ประเด็น เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/วิธีการ
งาน - การบริหารกลุ่ม

องค์กรในชุมชนอย่าง

ยั่งยืน

- การช่วยเหลือพึ่งพา

กันระหว่างกลุ่มต่างๆ 
ในชุมชน

- การบริหารจัดการ

ด้านการตลาด

- กองทุนที่เข้มแข็ง

กว่าช่วยเหลือกองทุนที่

อ่อนแอกว่า

1. การประชุมแลกเปลี่ยน 

ติดตาม รายงานผลการ

ดำาเนินงาน และสรุปบท

เรียนการดำาเนินงาน

2. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านองค์ความรู้

และเทคนิควิธีการต่างๆ 

ระหว่างกลุ่ม

3. จัดทำาแผนพัฒนา

กองทุนชุมชน และปฏิบัติ
ตามแผน

4. ติดตามและปรับปรุง

แผนอย่างต่อเนื่อง
- การสร้างเครือข่าย

การดำาเนินงาน

- การประสานเชื่อม

โยงหน่วยงานที่เกี่ยว 
ข้องในระดับต่างๆ

1. จัดประชุมชี้แจง

ทำาความเข้าใจ
2. นำาเสนอข้อมูลกลุ่ม 

องค์กร และแผนพัฒนา

กองทุนชุมชน

3. ประสานเชื่อมโยง

แผนการพัฒนากองทุน
ชุมชนเข้าสู่นโยบายหรือ

แผนของหน่วยงานต่างๆ 

ในพื้นที่

4. ประสานเชื่อมโยง

แผนการพัฒนากองทุน
ชุมชนเข้าสู่นโยบาย หรือ

ข้อบัญญัติของ อปท.
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ประเด็น เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/วิธีการ
งาน - การรณรงค์ใช้ปุ๋ย

ชีวภาพ และทำาเกษตร

อินทรีย์

- ศึกษาดูงานพื้นที่

ต้นแบบและฝึกปฏิบัติ

ให้แก่คนที่สนใจอย่าง

จริงจัง

1. ชักชวนโดยการบอก

เล่าแบบปากต่อปาก

2. ดูตัวอย่างการทำา

เกษตรอินทรีย์ของแกน

นำา
3. ขยายผล 1:1 (จาก 

10 รายเป็น 20 ราย)
เงิน - เสริมสร้างรายได้ให้

แก่คนในชุมชน

- การระดมทุน 1. ทำาผ้าป่าการพัฒนา

กองทุนชุมชน
- การสร้างรายได้

เสริม

1. แปรรูปผลผลิตที่มีอยู่

ในชุมชน

2. จ้างแรงงานในชุมชน

3. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

ด้วยการทำาตรา
สัญลักษณ์สินค้า การ

บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและ

เป็นเอกลักษณ์
คน - การถ่ายทอดองค์

ความรู้และพัฒนา

ศักยภาพคนในชุมชน
- การสร้างเสริม

ศักยภาพและความ

มั่นใจให้กับผู้ดำาเนิน
งาน

- การพัฒนาความรู้
อย่างยั่งยืน

1. สรุปองค์ความรู้ที่มีใน
ชุมชน

2. การถ่ายทอดองค์
ความรู้

3. การจัดกิจกรรมศึกษา

ดูงานเรียนรู้เพิ่มเติม
4. การพัฒนาศักยภาพ

จากวิทยากรจาก

ภายนอก
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ประเด็น เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/วิธีการ
วัสดุอุปกรณ์ - การบำารุงรักษาวัสดุ

อุปกรณ์และจัดหาเพิ่ม

- การบำารุงรักษา 1. จัดทำาทะเบียนครุภัณฑ์

วัสดุอุปกรณ์

2. ประเมินและตรวจสอบ
สภาพความเสี่ยงจากการ

ใช้งานของวัสดุอุปกรณ์
3. ซ่อมบำารุงรักษาตาม

อายุการใช้งาน

4. จำาหน่ายวัสดุอุปกรณ์
ตามอายุการใช้งาน

- การระดมอุปกรณ์

เพิ่มเติม

1. จัดประชุมตรวจสอบ

และประเมินสภาพวัสดุ

อุปกรณ์

2. วางแผนการจัดซื้อ

และขอสนับสนุนอุปกรณ์
ที่จำาเป็นจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

3. ดำาเนินจัดซื้อ หรือขอ
สนับสนุนตามแผนที่วางไว้ 

(จัดซื้อเอง/ ขอสนับสนุน
จากหน่วยงานอื่นๆ)

ตางรางที่ 2 : เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การบริหารจัดการกลุ่มกิจกรรมของชุมชน 

บ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่าม ตำาบลกุดหมากไฟ อำาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

  4.6.2 อบรมเชงิปฏบิตักิารจัดทำายทุธศาสตร์และแผนเพือ่บริหารจัดการ
กองทุนสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน มีกระบวนการ ดังนี้
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   1) นำาเสนอและแลกเปลีย่นผลการสรุปบทเรยีนดา้นการบริหาร
จัดการกลุม่ของกลุม่กิจกรรมในชมุชน และการวเิคราะห์ศกัยภาพการดำาเนินกลุม่กิจกรรม
ในชุมชน รวมถึงแลกเปลี่ยนเติมเต็มข้อมูล
   2) ทบทวนเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ พร้อมทั้งคัด
เลอืกและกำาหนดเปา้หมายการบริหารจดัการกองทนุชมุชนทีก่ลุม่กิจกรรมในชมุชนตอ้งการ 
มีความเป็นไปได้ และสามารถดำาเนินการได้จริงภายในเวลาอันใกล้  ใช้เทคนิคปักธง
เป้าหมาย โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมฯ ออกเป็น 3 กลุ่ม ดูตัวอย่างวีดีทัศน์ รายการ 
SME ตีแตก ตอนกล้วยตาก จิราพร (รับชมเพิ่มเติมได้ที่: https://www.youtube.com/
watch?v=uHyi_kzaeOg) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมองเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในการ
กำาหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ การสร้างจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม รวม
ถึงเทคนิค/วิธีการบริหารจัดการกลุ่ม จากนั้นร่วมแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นพร้อมทั้ง
คัดเลือกและกำาหนดเป้าหมาย เพื่อนำาไปสู่การสร้างแผนงาน/โครงการฯ  
  3) จัดทำายุทธศาสตร์และแผน/โครงการบริหารจัดการกลุ่มกิจกรรมใน
ชุมชน โดยแบ่งกลุ่มเขียนแผน/โครงการแต่ละยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ เสริมสร้างการมี
สว่นร่วมชมุชนในการบริหารจัดการกองทนุชมุชนให้เกิดการชว่ยเหลอืพึง่พากันอยา่งยัง่ยนื 
ร่วมกันระบุแผนปฏิบัติการ/โครงการการบริหารจัดการกองทุนชุมชน ประกอบด้วยหัวข้อ
ต่างๆ ได้แก่ ชื่อแผน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ/ขั้นตอน การดำาเนินงาน ระยะ
เวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ จากนั้นแลกเปลี่ยน ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และนำา
แผนสู่การปฏิบัติ 
   
 ยกตัวอย่างเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการบริหารจัดการกลุ่ม
กิจกรรมในชุมชนบ้านโคกล่าม และบ้านแสงอร่าม ตำาบลกุดหมากไฟ อำาเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี ด้านการบริหารจัดการด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด มีการ
ตั้งเป้าหมาย คือ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อสร้างงานสร้าง
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รายได้ให้แก่คนในกลุม่และคนในชมุชน ทำาให้เกิด โครงการแปรรูปน้ำาขา้วกล้องปลอดภัย
บ้านโคกล่าม และบ้านแสงอร่าม มีรายละเอียด ดังนี้
 1. วัตถุประสงค์
  1) เพื่อให้เกิดการบริโภคข้าวกล้องเป็นอาหารหลักของคนในชุมชน
  2) เพื่อผลิตและจำาหน่ายข้าวกล้องเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนโคกล่าม-
แสงอร่าม
  3) เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้คนในชุมชน
  4) เพื่อบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็งและยั่งยืน
 2. กลุ่มเป้าหมาย
  1) เชิงปริมาณ 
   - สมาชิกกลุ่มผลิตและแปรรูปข้าวกล้อง 50 ครัวเรือน
   - สมาชิกในชุมชนโคกล่าม-แสงอร่าม 250 ครัวเรือน
   - กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดัน 60 คน
  2) เชิงคุณภาพ 
   - การผลิตและแปรรูปข้าวกล้องปลอดภัย ให้ได้จำานวน 50 
ครัวเรือน ครัวเรือนละ 5 ตัน/ปี
   - เกิดการบริโภคข้าวกล้องภายในชุมชน 80%
   - ชุมชนขายข้าวกล้องได้ปีละ 1 ล้านบาท (50 ครัวเรือน 
ครัวเรือนละ 20,000 บาท)
   - การแปรรูปน้ำาข้าวกล้อง 1 แสนขวด/ปี และแปรรูปข้าว
กล้องผงชงน้ำาดื่ม 1 ล้านซอง/ปี
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 3. วิธกีาร/ขั้นตอนการดำาเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ และผู้รับผดิชอบ

 4.7 การสนับสนุนและปฏบิตักิารในพืน้ที ่โดยหน่วยงานทีท่ำางานพฒันาในพืน้ที่
ทั้งภาครัฐและเอกชน ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติการตามแผนงาน/โครงการ 
รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะ ต่อยอดขยายผลกิจกรรม  
 ทั้งนี้สามารถสรุปกระบวนการ ขั้นตอน เทคนิคการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
เครือข่ายกลุ่มกิจกรรมในชุมชนได้ดังแผนภาพ ต่อไปนี้  

วิธีการ/ขั้นตอนการดำาเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1. เปิดรับสมัครสมาชิกกลุ่ม และก่อตั้งกลุ่ม 

ระดมหุ้น แต่งตั้งคณะกรรมการ และตั้งกฎ
ระเบียบ

มี.ค.-เม.ย.

59

1,500 นางหม่วย

ดอนศรีโคตร

2. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกใน

กลุ่ม ด้วยการอบรม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิต

และแปรรูปข้าวกล้อง

พ.ค. 59 30,000 นางสุกัญญา 

ฉิมลี

3. ผลิตและแปรรูปข้าวกล้องให้เป็นผลิตภัณฑ์

ชุมชน เป็นน้ำาข้าวกล้อง

มิ.ย. 59 50,000 นางทองสา  

โอภาส
4. จำาหน่ายให้คนในชุมชน กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย

โรคเบาหวานและความดัน ชุมชนใกล้เคียง รวม

ถึงจำาหน่ายในตลาดในตำาบลและตลาดในอำาเภอ

สัปดาห์ละ 

3 ครั้ง

3,000 นางทองสุข 

เสนาอุดร
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1 2
3

4
5

67

ประชุมชี้แจงโครงการ
- เป้าหมายโครงการ
- แผนงาน/กิจกรรมของ

โครงการ

การสนับสนุน
และปฏิบัติการ

ในพื้นที่

จัดศึกษาดูงาน
จากพื้นที่ต้นแบบ

- แลกเปลี่ยนบทเรียนในพื้นที่

- ศึกษาตามฐานการเรียนรู้
- สรุปบทเรียนเพื่อ

ประยุกต์ใช้กับกลุ่ม

ศึกษาข้อมูลทั่วไป
ของกลุ่มในชุมชน

- ประชุมผู้นำาชุมชน/ผู้นำากลุ่ม 

- สนทนากลุ่มกับตัวแทนกลุ่ม

จัดทำายุทธศาสตร์
และแผนเพื่อบริหาร

จัดการกลุ่ม
- ศึกษาเป้าหมายและกลยุทธ์

- อบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาแผนฯ

สรุปบทเรียน
การดำาเนินงานกลุ่ม

- เทคนิคการสรุป

บทเรียน AAR
วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม

- ใช้เทคนิค SWOT หรือ 

รู้เขา-รู้เรา

- วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และภาวะคุกคามกลุ่ม

กระบวนการ ขั้นตอนการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
เครือข่ายกลุ่มกิจกรรมในชุมชน
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5. บทบาทการมีส่วนร่วม
 การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายกลุ่มกิจกรรมในชุมชน เป็นการดำาเนิน
การร่วมกันระหว่าง ตัวแทนกลุ่มกิจกรรมในชุมชน และทีมทำางานจากภายนอก โดยใน
แต่ละภาคส่วนมีบทบาทหน้าที่การดำาเนินงาน ดังนี้
 5.1 ตัวแทนกลุ่มกิจกรรมในชุมชน ประกอบด้วย ผู้นำาชุมชน ผู้นำา/กรรมการ/
สมาชกิกลุม่กิจกรรมในชมุชน มีบทบาท คอื นำาเสนอขอ้มูล/สถานการณ์การดำาเนินงานกลุม่
กิจกรรมในชมุชน ระดมความคดิเห็น เขา้ร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรูอ้บรมพฒันาศกัยภาพดา้น
ต่างๆ กำาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ พัฒนาแผนงาน/โครงการ นำาแผนงาน/โครงการ
ไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ 
 5.2 หน่วยงานที่ทำางานพัฒนาในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน มีบทบาท คือ  
สร้างความเขา้ใจกับกลุม่เป้าหมาย นำาเสนอขอ้มลู/สถานการณก์ารดำาเนินงานกลุม่กิจกรรม
ในชมุชน รว่มเก็บขอ้มูล สมัภาษณ ์และประมวลผล ออกแบบกิจกรรม จัดการศกึษาเรยีน
รู้จากพื้นที่ต้นแบบ ร่วมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เอื้ออำานวยให้เกิดการแลก
เปลีย่นระดมความคดิเห็น ถ่ายทอดองคค์วามรูท้างดา้นวชิาการ รว่มออกแบบและพฒันา
แผนงาน/โครงการ ร่วมปฏบิติัการตามแผนงาน/โครงการ  และการหนุนเสรมิและสนับสนุน
ให้เกิดการนำาแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติจริง
 หมายเหตุ : หน่วยงานที่ทำางานพัฒนาในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชนอาจจัดจ้างมหาวิทยาลัย

ทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญมาชว่ยดำาเนินการในการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็แก่เครอืขา่ยกลุม่กิจกรรมใน

ชุมชน

6. สิ่งที่ทำาให้ประสบผลสำาเร็จ 
 6.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายกลุ่มกิจกรรมในชุมชน จะต้อง
เริม่จากการสรา้งความสนใจ การชกัชวนโดยชีใ้ห้กลุม่เป้าหมายเห็นประโยชน์หรือขอ้ดทีีไ่ด้
จากการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น เกิดการพัฒนากลุ่ม/องค์กรในชุมชนไปในทางที่ดี เกิดการ
แก้ไขปัญหาชุมชน เป็นต้น 
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 6.2 การมีเป้าหมายร่วมกันของกลุ่มกิจกรรมในชุมชนนั้น ต้องเสริมสร้างให้
ระดับแกนนำาในชุมชนและสมาชิกกลุ่มกิจกรรมในชุมชนจะมีความเข้าใจในเป้าหมายร่วม
กัน หรือไปในทิศทางเดียวกัน
 6.3 มีการติดตาม สนับสนุน/หนุนเสริมการทำางานในพื้นที่ เพื่อนำาเสนอความ
ก้าวหน้าของแต่ละกลุ่ม นำาเสนอปัญหาอุปสรรคในการทำางานและร่วมหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน เพื่อให้กิจกรรมในชุมชนดำาเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 6.4 ผู้นำาชุมชน ตัวแทนกลุ่มกิจกรรมในชุมชนหรือชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ใน
พื้นที่ มีความสนใจในการร่วมกิจกรรม และให้ความร่วมมือในการทำากิจกรรมเป็นอย่างดี 
มีความกระตือรือร้นและเต็มใจในการปรึกษาหารือ การวิเคราะห์ปัญหา และการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความรู้ที่มาจากประสบการณ์และการปฏิบัติจริงของตนเอง


