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Opinions of Goat Smallholders on Group Strengthening in Songkhla Province 

Siraphong Sirirak1  and  Boonsong Rattanapon2 

Abstract 

Backgrounds: The study of opinions of goat smallholders on groups strengthening in 

Songkhla province was conducted in 2012.  The objectives were to study various components relevant to 

groups strengthening and problems related. 

Method: The survey research is used with purposive sampling. The sampling of 316 goat 

smallholders are interviewed with questionaires for level of opinions. The data were analyzed 

descriptively by using percentages and weight mean score statistics (WMS). 

Results: The opinions of goat smallholders which indicated of groups strengthening are 

categorized to 3 domains : 1) group management, 2) linkage to communities–agencies and 3) group 

prosperity status. The opinions of each domains are in moderately manners ( WMS =3.3, 3.0 and 2.8 

respectively) and attempted of development of formal group. Various problems impacting upon groups 

strengthening are also discussed. 

Conclusions: Improving of small group strengthening should emphasize on develop of group 

habit in an informal manner, loosing of rules and orders, seeking of common interests, focus on goal and 

aiming of group’s work would bring forward to sustainability of groups strengthening. 

Keywords :  Opinions, Goat smallholders, Groups strengthening 
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บทน า 

ความส าคัญของปัญหา  
แพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีความส าคัญเพ่ิมข้ึน พ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 9 เป็นแหล่งใหญ่ในการเลี้ยงแพะ :7j’

มีจ านวนมากที่สุดถึง 204,535 ตัว เกษตรกร 34,821 ราย (กรมปศุสัตว์, 2555)  ส่วนใหญ่เป็นรายย่อยหรือ
อาชีพเสริม  ต่อมาในปี 2553-55 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
สนับสนุนงบประมาณด าเนินการอุดหนุนผ่านระบบกลุ่ม ท าให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเพื่อเลี้ยงแพะ
เพ่ิมข้ึน  มีการผสมผสานวิธีการสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน โดยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดม้ี
ยุทธศาสตร์การเกษตร ฉบับที่ 10 ส่งเสริมการสร้างสถาบันเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรให้เข้มแข็ง สามารถ
พ่ึงพากันเองในด้านวิชาการ การจัดการเรียนรู้ การตลาด อีกทั้งกรมปศุสัตว์ได้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาปศุสัตว์แบบมีส่วนร่วมส าหรับเกษตรกรรายย่อย เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรอีกด้วย (กรมปศุ
สัตว์, 2554ก.) 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาได้ด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรด์ังกล่าวตั้งแตป่ี 2554 โดยขึ้น
ทะเบียนกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะ 114 กลุ่ม 1,501 ราย จึงควรจะได้มีการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรต่อ
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินการกลุ่มที่น าไปสู่ความเข้มแข็ง และความคิดเห็นต่อการพัฒนา ซึ่งจะท าให้ทราบ
ถึงความก้าวหน้าในการด าเนินการกลุ่ม ตลอดจนองค์ประกอบที่จะมีส่วนในการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม 

นิยามศัพท์ 
“เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะรายย่อย” หมายถึง เกษตรกรรายย่อยในจังหวัดสงขลา จ านวน 1,501 ราย ที่

รวมกลุ่มกันเลี้ยงแพะและได้ขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์แล้ว. 
“ความคิดเห็น” หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สึกของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะที่มีต่อลักษณะความ

เข้มแข็งของกลุ่มที่ตนเป็นสมาชิก. 

 “ความเข้มแข็งของกลุ่ม” หมายถึง ลักษณะของการด าเนินการกลุ่มทีบ่่งชี้ถึงความเข้มแข็งในการ
ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการเลี้ยงแพะของสมาชิก  ใน 3 ด้าน ไดแ้ก่ 1) กลไกการบริหารจัดการกลุ่ม, 2) 
ฐานะแสดงความมั่นคงของกลุ่ม และ 3) ความเชื่อมโยงกับชุมชนหรือหน่วยงาน. 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
มีกรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ สรุปดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย ความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะรายย่อย 

อุปกรณ์และวิธีการ 

การส ารวจตัวอย่าง 

ท าการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) ใช้จ านวนตัวอยา่ง ดังนี้ (Yamane อ้างถึงใน บุญธรรม, 
2551) 
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e คือความคลาดเคลื่อนของค่าสัดส่วนที่ยอมรับ ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 5 ขนาดของกลุ่ม, N คือ
ประชากรที่ศึกษา 1,501 คน, n คือจ านวนตัวอย่างที่ใช้ ค านวณได ้316 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(purposive sampling) โดยใชแ้บบสอบถามท าการสัมภาษณ์ ระยะเวลาตั้งแต่กรกฎาคมถึงกันยายน 2555 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS for MS Windows ในการอธิบาย
ลักษณะต่าง ๆ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  การวัดระดับความคิดเห็นจ าแนกเป็นค่าคะแนน 

ดังนี้ ระดับคะแนน 5 หมายถึงเห็นด้วยมากที่สุด, ระดับคะแนน 4 เห็นด้วยมาก, ระดับคะแนน 3 เห็นด้วยปาน
กลาง, ระดับคะแนน 2  เห็นด้วยน้อย , ระดับคะแนน 1 เห็นด้วยน้อยทีสุ่ด  และใช้สูตรค านวณค่าเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักคะแนน (weight mean score, WMS ) คือ 
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โดยที่ 
ix  เป็นค่าของคะแนนในระดับต่าง ๆ 5 ระดับ  ได้แก่ คะแนน 1, 2, 3, 4, 5  สว่น 

if  เป็นจ านวนผู้ที่ตอบ
เห็นด้วยในระดับต่าง ๆ  และ 
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f  คือจ านวนผู้ให้ข้อมูล แปลความ WMS  ดังนี้ ค่าคะแนน 4.51–5.00 เห็นด้วย
มากที่สุด, 3.51–4.50 เห็นด้วยมาก,  2.51–3.50 เหน็ด้วยปานกลาง,  1.51–2.50 เห็นด้วยน้อย, 1.00–
1.50 เห็นด้วยน้อยทีสุ่ด และน าค่าเฉลี่ย WMS  แต่ละหัวข้อ น ามาหาค่าเฉลี่ยรวม ( WMS ) 

ผลและวิจารณ์ 

1. สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพการเลี้ยงแพะ 

เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 80.2) และเป็นหัวหน้าครอบครัว  มีอายุระหว่าง 41-50 
ปี (ร้อยละ 73.2),  นับถือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 70)  ประกอบอาชีพท านาท าสวน (ร้อยละ 90.5)  นอกนั้น
ประกอบอาชีพอ่ืน ได้แก่ รับจ้าง ท างานเอกชน รับราชการ  และมีพ้ืนที่ถือครองของตนเอง 5–15 ไร่ (รอ้ยละ
93.5) ใช้แรงงานในครอบครัว 1–2 คน และรายได้ระหว่าง 50,000–100,000 บาทต่อปี (ร้อยละ 65.2).  

ส่วนใหญ่มีจ านวนแพะที่เลี้ยง 5– 10 ตัว (ร้อยละ 81.6) ให้ลูกเฉลี่ย 1– 2 ตัวต่อแม่ต่อปี และร้อย
ละ 92 มีอัตราตายลูกแพะหลังหย่านมเฉลี่ย 2 เปอร์เซ็นต์,  เลี้ยงแพะผสมผสานกับการเพาะปลูก โดยเป็นแพะ
ลูกผสม  มีพ่อพันธุ์คุมฝูง 1–2 ตัว  ยืมพ่อพันธุ์ หรือใช้บริการผสมเทียมของราชการ (ร้อยละ 0.3)  มีการจัดท า
โรงเรือนเลี้ยงแพะ เลี้ยงปล่อยลงท าเลเลี้ยงสัตว์สาธารณะ หรือสวนไม้ยืนต้นเป็นส่วนใหญ่, รองลงมาปล่อยลงแปลง
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พืชอาหารสัตว์ที่ปลูกไว้ เลี้ยงขังคอกตลอดเวลาแล้วตัดพืชอาหารสัตว์มาให้ เลี้ยงขังคอกและปล่อยช่วงบ่าย  ใช้พืช
อาหารตามธรรมชาติเป็นหลัก (ร้อยละ 90.2)  หรืออาจใช้พืชอาหารหยาบที่ปลูกบ้าง และส่วนน้อยเลี้ยงโดยใช้ไม้
พุ่มหรือไม้ยืนต้นตระกูลถั่ว  ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 59.4) ไม่ได้ให้อาหารข้น รองลงมาให้อาหารที่ผสมเอง หรือวัตถุดิบ
บางชนิด เช่น กากปลาป่น กากปาล์ม ร า  เกษตรกรให้แร่ธาตุก้อนเสริม และไม่ได้รับวัคซีนหลังจากซื้อมา แต่มีการ
ถ่ายพยาธิเป็นประจ า ปีละ 2–3 ครั้ง มีการรับรองเป็นฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซิสน้อยมาก.  ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
78.2) การขายแพะนั้นผู้ซื้อน าไปเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ ที่ขนาดน้ าหนัก 15–20 กิโลกรัม  ส่วนน้อยจ าหน่ายเปน็
แพะเนื้อ ทีร่าคากิโลกรัมละ 180–200 บาท โดยมีพ่อค้ามารับซื้อ และส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60.5) ไม่ได้เข้าร่วม
โครงการกับหน่วยงานใด และมีบ้างท่ีเข้าร่วมโครงการของกรมปศุสัตว์หรือส่วนท้องถิ่น 

ปัญหาการเลี้ยงแพะ  ส่วนใหญ่ขาดแคลนแพะที่ใช้ท าพันธุ์ (ร้อยละ 75.2)  มีการผสมเลือดชิด และ 
ขาดแหล่งพืชอาหารสัตว์ (ร้อยละ 60.3)  มีแปลงหญ้าน้อยไม่เพียงพอ (ร้อยละ 24.8)  อัตราการตายก่อนหย่านม
สูง 3-5 เปอร์เซ็นต ์ (ร้อยละ 80.7)  มีปัญหาแพะป่วย ร้อยละ 19.3 ได้แก่ โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ติดคอก
ตาย ถูกสัตว์อ่ืนท าร้าย  ในด้านการตลาดนั้นพบปัญหา แพะมีราคาสูงจนหาซื้อไม่ได้ (ร้อยละ 89.7) ขาดแคลนพ่อ
แม่พันธุ์ (ร้อยละ 8.6) และแพะไม่ได้ขนาดที่ต้องการ (ร้อยละ 1.7) 

2. ความคิดเห็นต่อความเข้มแข็งของกลุ่มเลี้ยงแพะ 

ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อความเข้มแข็งกลุ่ม  จ าแนกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านกลไกการบริหารกลุ่ม 
ด้านการเชื่อมโยงกับชุมชน-หน่วยงาน  และด้านฐานะที่แสดงความมั่นคงของกลุ่ม (ภาพที่ 2) ในทุกด้านกลุ่มมีผล
ด าเนินการโดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (มีค่าเฉลี่ยรวม WMS  = 3.3, 3.0, 2.8 ตามล าดับ)  ในแต่ละด้านนัน้
มีองค์ประกอบย่อยซึ่งแสดงถึงการด าเนินการ กิจกรรม พฤติกรรมกลุ่ม และสถานภาพ ทีส่ามารถบ่งชี้ถึงหรือ
สัมพันธ์กับความเข้มแข็งของกลุ่ม โดยสามารถจัดเรียงล าดับองค์ประกอบย่อยในแต่ละด้านได้จาก WMS  จากค่า
มากไปหาน้อย โดยองค์ประกอบที่มีค่า WMS  เท่ากับหรือสูงกว่า WMS  ขึ้นไป  อยู่ทางด้านขวาของแกนตั้ง และ 
องค์ประกอบที่มีค่า WMS  ต่ ากว่า WMS  ลงมา  อยู่ทางด้านซ้ายของแกนตั้ง 

กลไกการบริหารงานกลุ่ม 

แสดงถึงวิธีการในการด าเนินการ ขับเคลื่อนกระบวนงานแบบกลุ่ม มีองค์ประกอบย่อยทีเ่กษตรกรมี
ความเห็นในการด าเนินการในระดับท่ีเท่ากับหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมขึ้นไป (ภาพที่ 2 บน) ได้แก่  การมีที่ท าการ
กลุ่มและได้ใช้ประโยชน์  ซ่ึงแยกห่างออกจากองค์ประกอบอื่นอย่างเด่นชัด เป็นลักษณะภายนอกทีเ่กษตรกรเห็น
ความส าคัญ โดยการมีสถานที่ในการด าเนินกิจการของกลุ่มจะเป็นอันดับแรกในการจัดตั้งกลุ่มเข้มแข็งและที่มีแบบ
แผน สอดคล้องกับสมพักตร์ (2536)  ในล าดับถัดไป ได้แก่ บทบาทกรรมการบริหารกลุ่ม ทัศนคติผู้บริหารกลุ่ม 
ระเบียบกลุ่มที่ชัดเจนเป็นที่ยอมรับ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบที่สามารถสัมผัสได้จากบทบาทของผู้บริหารกลุ่ม  ซ่ึงกลุ่ม
ควรมีหลักการปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์ มีความร่วมมือ ก าหนดหน้าที่ของสมาชิก มีการประชุม มีระเบียบวินัย มี
แผนงาน จึงจะสามารถด าเนินงานกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับพีรพงษ ์(2546) ส่วนการบริการสนับสนุน
การเลี้ยง การเก็บข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ เป็นองค์ประกอบที่เป็นความต้องการของเกษตรกรที่คาดหวังจะได้จากการ
ด าเนินกลุ่ม  ซึ่งโดยทั่วไปกลุ่มมีการด าเนินการในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงค่าเฉลี่ยรวม 



 6 

 

 

 

ภาพที่ 2 ความคิดเห็นของเกษตรกรในการด าเนินการกลุ่ม : กลไกการบริหารงานกลุ่ม (บน),  
การเชื่อมโยงกับชุมชน-หน่วยงาน (กลาง) และฐานะความมั่นคงของกลุ่ม (ล่าง) 
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ส่วนองค์ประกอบย่อยที่เกษตรกรมีความเห็นในการด าเนินการในระดับต่ ากว่าค่าเฉลี่ยรวม (ภาพที่ 2 
บน) ได้แก่  การจัดกิจกรรมให้ความรู้กลุ่ม  ยังมีการด าเนินการน้อย ซึ่งเป็นความต้องการของกลุ่มเกษตรกรที่เป็น
รายใหม่  ในหมูอ่งค์ประกอบย่อยทีเ่กษตรกรที่เกษตรกรให้ความส าคัญน้อยที่สุด ซ่ึงเกษตรกรเห็นว่ามีการ
ด าเนินการในระดับต่ าจะเกี่ยวข้องกับลักษณะการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นแนวทางส าคัญในการพัฒนากลุ่ม ได้แก่ การ
ร่วมคิดแก้ไขปัญหา การประชุมคณะกรรมการสม่ าเสมอ และ การประชุมกลุ่มเป็นประจ า. อาจบ่งชี้ถึงสภาพที่
ผู้บริหารกลุ่มมีบทบาทชี้น า หรือมีการศึกษาหรือฐานะที่แตกต่างจากสมาชิกทั่วไป  กลุ่มจึงมีการใช้กลไกการมีส่วน
ร่วมหรือการรับฟังความคิดเห็นในระดับค่อนข้างน้อย  ซ่ึงสามารถจ าแนกได้ชัดเจนโดยจับกลุ่มแยกต่ าจาก
องค์ประกอบอ่ืน  ตรงกันข้ามกับองค์ประกอบที่เก่ียวกับบทบาทผู้บริหารกลุ่มซึ่งรวมอยู่เหนือค่าเฉลี่ยรวมขึ้นไป  ใน
อีกด้านหนึ่ง การทีเ่กษตรกรรวมกลุ่มกันเพ่ือรับปัจจัยการผลิตในเบื้องต้น  การบริหารจัดการกลุ่มซึ่งมีกฏเกณฑ์
ก าหนดจึงอาจเป็นเรื่องใหม่ที่แตกต่างไป สภาพเช่นนี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มยังอยู่ในระยะการพัฒนา (กิต,ิ 2543) ซ่ึง
เมื่อรวมกันเป็นกลุ่มมีจุดประสงค์แน่นอน  กลุ่มต้องก าหนดแบบแผนที่แน่นอน ได้แก่ การก าหนดความรับผิดชอบ  
แบ่งงานกันท า (สมยศ, 2534) 

การเชื่อมโยงกับชุมชน-หน่วยงาน  

แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มกับโครงสร้างที่แวดล้อมหรือองค์กรภายนอก  มีองค์ประกอบย่อยที่
เกษตรกรมีความเห็นในการด าเนินการในระดับที่เท่ากับหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมข้ึนไป (ภาพที่ 2 กลาง)  ได้แก่ การ
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน  โดยเกษตรกรยังคงเห็นว่าการได้รับสนับสนุนยังเป็นปัจจัยหนุนเสริมที่ส าคัญ
ต่อความเข้มแข็ง  องค์ประกอบนี้อาจพิจารณาไปในทางตรงข้ามได้  ด้วยเหตุว่าแท้ท่ีจริงแล้วกลุ่มท่ีเข้มแข็งย่อม
หมายถึงกลุ่มที่เป็นอิสระ สามารถพ่ึงพาตนเอง ขับเคลื่อนพัฒนากลุ่ม หรือวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาของ
ตนเองได้ มากกว่าที่จะพ่ึงพิงปัจจัยการสนับสนุนจากภายนอกตลอดไป ความหวังที่จะรับโครงการพัฒนาให้ความ
ช่วยเหลือจึงครอบง าประชาชนมาโดยตลอดนับแต่ราชการมีบทบาทน าในการด าเนินโครงการพัฒนาชนบทเป็นต้น
มา (สามชาย, 2553)  รองลงมาเป็นกิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ที่เกษตรกรให้ความส าคัญในการด าเนินการ
นั้น อาจบ่งชี้โดยนัยถึงความยอมรับของเกษตรกรบางกลุ่มว่ากลุ่มได้รับปัจจัยสนับสนุนจากทางราชการโดยผ่าน
การรับรองของประชาคม  จึงสมควรด าเนินกิจกรรมจ าเพาะเพ่ือสาธารณประโยชน์เป็นการตอบแทน  ซึ่งเป็น
ลักษณะของสังคมไทยซึ่งบุคคลมีการพ่ึงพาอาศัยกันเองในกลุ่มหรือชุมชน (ธนาทิพและคณะ, 2548)  และในการ
ติดตามผลการด าเนินการกลุ่มพบว่าการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนั้น  บุคคลอาจไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนในนาม
ของกลุ่มอย่างชัดแจ้ง หากเป็นลักษณะส่วนบุคคลหรือเป็นความเข้มแข็งของชุมชนนั้นอยู่แล้วมากกว่า  
นอกจากนั้นกลุ่มยังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเข้มแข็ง  จากการเลี้ยงแบบรายย่อยซ่ึงไม่มีการด าเนินการใน
ลักษณะกลุ่มมาก่อน 

ในล าดับสุดท้ายซึ่งเป็นระดับต่ ากว่าค่าเฉลี่ยรวมลงมา ได้แก่ การมีกิจกรรมเชื่อมโยงกับชุมชน  เป็น
องค์ประกอบที่แสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างชุมชนและกลุ่ม  ซึ่งต้องอาศัยการสั่งสมประสบการณ์
ของสมาชิก  จึงจะสามารถจับประเด็นที่เกี่ยวข้องจนสามารถน ากิจกรรมกลุ่มเชื่อมโยงกับชุมชนได้  กลุ่มจะต้อง
เพ่ิมการประสานชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แสวงหาจุดที่เป็นประโยชน์ร่วมของชุมชนและกลุ่มสร้างเครือข่าย
อาชีพร่วมกันกับกลุ่มอ่ืนหรือขยายเครือข่ายออกไป จึงจะได้รับแรงหนุนเสริมจากชุมชน (ปัญญา, 2553) 
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ฐานะความม่ันคงของกลุ่ม  

แสดงถึงแนวทางการบริหารจัดการผลประโยชน์ของกลุ่ม  มีองค์ประกอบย่อยที่เกษตรกรมีความเห็น
ในการด าเนินการในระดับที่เท่ากับหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมข้ึนไป (ภาพที่ 2 ล่าง)  ได้แก่ จ านวนสมาชิกคงเดิมหรือ
เพ่ิมข้ึนอันเป็นสิ่งที่เกษตรกรรับรู้ได้แน่ชัด  เนื่องจากความมั่นคงของกลุ่มอบ่างน้อยต้องขึ้นอยู่กับจ านวนสมาชิก
ของกลุ่ม  หากสมาชิกมีคงที่หรือเพ่ิมข้ึนก็มีโอกาสในการด ารงอยู่ต่อไป (ยุวัฒน์, 2534).  รองลงมาเป็นการ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่ม คือ กลุ่มได้น าทุนด าเนินการที่ได้รับจากราชการหรือที่มีอยู่แล้วก็
ตามมาใช้ในการเลี้ยงแพะ แม้ว่าจะไม่ได้น ามาร่วมกันเลี้ยงเป็นฝูงเดียวกัน ยังเป็นการเลี้ยงในความครอบครองของ
ตนเอง.  ในเมื่อการด าเนินการกลุ่มยังคงมีจุดร่วมในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นผลส าเร็จในบางส่วนได้
และมีผลผลิตเพ่ิมขึ้น.  การที่องค์ประกอบเหล่านี้ได้รับการยอมรับในระดับปานกลางก็แสดงว่ากลุ่มยังคงตระหนัก
ในความจ าเป็นในการรวมกลุ่ม  แม้จะเป็นเพียงการร่วมมือช่วยเหลือกันทั่วไปในบางเรื่อง. ในแง่นี้จ านวนสมาชกิ
กลุ่มจึงเป็นการมองในเชิงปริมาณ แต่องค์ประกอบย่อยชุดนี้เป็นการชี้ในเชิงคุณภาพถึงความยั่งยืนของการรวมกลุ่ม  
ที่สมาชิกในกลุ่มจะต้องมีผลกระทบเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน  โดยพฤติกรรมกลุ่มต้องเน้นงาน แผนงาน เป้าหมาย
ของกลุ่ม , มีการพ่ึงพากันจากการกระท าของสมาชิกด้วยกัน  ซึ่งประสบการณ์และการด าเนินการของสมาชิกจะมี
ผลต่อผลลัพธ์กลุ่ม และการด าเนินการของสมาชิก (Smith, 2008). ในล าดับถัดไปเป็นชุดองค์ประกอบย่อย ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับค่าเฉลี่ยรวม ประกอบด้วยการจัดหาทุนฯ, การท าบัญชีฯ และ การที่ทุนด าเนินการหรือทรัพย์สิน
กลุ่มเพ่ิมข้ึน  ถ้ากลุ่มมีเงินทุนที่ใช้ในการด าเนินการอย่างเพียงพอก็จะท าให้กลุ่มด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง (พงษ์
ศักดิ์และคณะ, 2540).  การบริหารจัดการทางการเงินของกลุ่มที่อยู่ในระดับปานกลาง อาจมาจากหลายสาเหต ุ
เช่น รายไดจ้ากการเลี้ยงแพะในระยะเริ่มเลี้ยงในรูปของตัวเงินยังมีมูลค่าต่ า  เนื่องจากการผลิตแพะเพ่ือขายลูกต้อง
ใช้ระยะเวลา จากการเริ่มเลี้ยงจนกระทั่งแพะโตเต็มวัยจนขายได้ (กรมปศุสัตว์, 2554ข.)   ท าให้ทุนด าเนินการ
กลุ่มไม่เพ่ิมขึ้นชัดเจน.  หรือการที่ทรัพย์สินหรือทุนด าเนินการในการเลี้ยงแพะอยู่ในครอบครองของสมาชิกเป็น
หลัก  มูลค่าที่เพ่ิมขึ้นจึงเริ่มต้นสะสมที่สมาชิกก่อน. ในเมื่อการรวมกลุ่มกันนั้นเป็นยุทธวิธีที่จะแก้ไขปัญหาขนาด
การผลิต  ท าให้เกิดอ านาจการต่อรอง และราคาที่ดี  กลุ่มอาจขายผลผลิตเอง หรือขายผ่านการเชื่อมโยงกับกลุ่มอ่ืน 
(Abaru et al., 2006). จึงควรตกลงก าหนดแนวทางการขายผลผลิตเสียใหม่  ถัดจากนั้นจึงหักรายได้จากการขายนั้น
เข้าเป็นทุนด าเนินการกลุ่ม น่าจะท าให้ทุนด าเนินการกลุ่มเพ่ิมข้ึนได้อย่างต่อเนื่อง. 

ส่วนองค์ประกอบย่อยที่เกษตรกรมีความเห็นในการด าเนินการในระดับต่ ากว่าค่าเฉลี่ยรวม (ภาพที่ 2 
ล่าง) ได้แก่ การปันผลจากหุ้นสม่ าเสมอ, กลุ่มออมเงินสม่ าเสมอ และกลุ่มระดมหุ้นต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบย่อย
ทีท่างราชการสนับสนุนส่งเสริม  โดยค่านิยมเกี่ยวกับการออมเงินจะเป็นตัวช่วยในเบื้องต้นในการพ่ึงพาตนเองของ
เกษตรกร และเป็นวิธีแก้ไขปัญหาเรื้อรังในการขาดแหล่งเงินส าหรับเกษตรกรรายย่อย  การออมเงินไม่เพียงแต่จะ
ช่วยในเรื่องการผลิตเท่านั้น แต่ยังท าให้ความผูกพันและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่มเข้มแข็งข้ึน (Abaru 

et al., 2006).  ปัญหาการออมเงินที่ยังไม่เข้มแข็งอาจมีหลายสาเหตุ  เช่น ผู้เลี้ยงแพะรายย่อยมักมีการออมเงินใน
กลุ่มออมทรัพย์อ่ืนของชุมชนอยู่ก่อนแล้ว  การออมเงินภายในกลุ่มจึงอาจซ้ าซ้อน  และขาดแรงจูงใจเนื่องจากเป็น
กลุ่มขนาดเล็ก.  นอกจากนั้นแล้วในสังคมชนบทการออมเงินมีในหลายรูปแบบไม่เพียงแต่ในรูปตัวเงินเท่านั้น. และ
จากการทีเ่พศชายหรือหญิงมีผลอย่างส าคัญต่อประสิทธิภาพการออม (Chowa, 2006; Floro and Seguino et al., 

2000)  เมื่อสมาชิกกลุ่มเป็นเพศชายเสียเป็นส่วนใหญ่ย่อมส่งผลกระทบต่อลักษณะการออมเงิน.  องค์ประกอบ
ล าดับสุดท้าย ที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยรวมอย่างเด่นชัด เป็นผลสุดท้ายที่ตามมาจากองค์ประกอบอ่ืน ซึ่งส่งผลท า
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ให้กลุ่มไม่มีการด าเนินการในเรื่องทรัพย์สินส่วนกลาง  ซึ่งจะเป็นวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือส าคัญที่จะน ามา
หมุนเวียน แบ่งปัน หรือใช้ร่วมกันในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อผลการด าเนินงานกลุ่มมีองค์ประกอบซ่ึงมีลักษณะที่ค่อนข้างเป็น
ตัวชี้วัดส าหรับกลุ่มทีม่ีความเข้มแข็งแล้ว  เป็นแนวทางท่ีเป็นแบบแผนสามารถตรวจวัดค่าได้ชัดเจน   แตโ่ดยที่กลุ่ม
มีโครงสร้างขนาดเล็กนั้นอาจต้องเน้นไปทีก่ระบวนการขับเคลื่อนที่ไม่เป็นทางการ ผ่อนคลายกฏเกณฑ์ เน้นพัฒนา
พฤติกรรมกลุ่มให้มุ่งเน้นจุดหมายปลายทาง  ค้นหาจุดร่วม  มุ่งสร้างงานของกลุ่ม จึงจะสามารถน าไปสู่ความ
เข้มแข็งกลุ่มที่ยั่งยืนได้ 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

1. ลักษณะบ่งชี้ถึงความเข้มแข็งกลุ่มมีอยู่ในองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ ดังนี้  1) การมีส่วนร่วม จาก
การประชุมคณะกรรมการและการประชุมกลุ่ม 2) การพ่ึงพาตนเอง จากการที่สมาชิกร่วมคิดแก้ไขปัญหากลุ่ม 3) 
การจัดการได้ จากการที่มีการให้บริการสนับสนุนการเลี้ยง เก็บข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ จัดกิจกรรมให้ความรู้  การ
จัดหาทุนด าเนินการกลุ่ม ท าบัญชีและรายงานต่อที่ประชุม  4) การสร้างผลผลิตได้  จากการร่วมกันสร้างผลผลิต
เป็นผลส าเร็จ และ ผลผลิตเพ่ิมข้ึน  และ 5) การสร้างทุนสังคม จากการมีกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ สมาชิก
ร่วมกิจกรรมชุมชน และ มีกิจกรรมเชื่อมโยงกับชุมชน  ในภาพรวมแล้วมีความเข้มแข็งกลุ่มในระดับการด าเนินการ
ปานกลาง 

2. กลุ่มแพะรายย่อยมีโครงสร้างขนาดเล็ก  ดังนั้นการพัฒนากลุ่มจึงอาจต้องลดเป้าประสงคใ์นการ
ผลักดันขีดความสามารถกลุ่มให้เป็นไปตามนโยบายลงบ้าง  แม้ว่าอาจเป็นสิ่งที่ตรวจวัดได้ง่าย เช่น การออมเงิน 
การมีระเบียบกฎเกณฑ์ที่เป็นทางการ โดยเน้นให้กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมกลุ่มอย่างเป็นธรรมชาติ เช่น เพ่ิม
ปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มโดยมีการจัดการงานร่วมกัน มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิดโดยตกลงจัดการ
ผลผลิตร่วมกัน  นอกจากนั้นแล้ว การที่กลุ่มมีขนาดเล็กน่าจะกระตุ้นการสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึนได้
ง่าย แม้อาจขาดทักษะที่หลากหลายภายในกลุ่มเอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมจะมีบทบาทในการเติมเต็มส่วนที่ขาดได้ 
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