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เรื่องการรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วม 
 

ความหมายของกลุ่ม 
  กลุ่ม  หมายถึง  การที่บุคคลตั้งแต่สองคนหรือมากกว่ารวมตัวกัน และมีปฏิสัมพันธ์กันเพ่ือท า
ให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะอย่างที่ได้ก าหนดไว้ โดยคุณลักษณะกลุ่มที่ส าคัญมี 4 ประการ (Baron and 
Greenberg, 1990: 260-261) 
  1)  ต้องมีคนสองคนหรือมากกว่ามามีปฏิสัมพันธ์กัน 
  2)  มีโครงสร้างกลุ่ม 
  3)  มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน 
  4)  สมาชิกรับรู้ถึงการเป็นกลุ่มของตนเอง  ซึ่งการที่บุคคลในองค์การมาท างานร่วมกันเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
 
ประเภทของกลุ่ม 
  ประเภทของกลุ่มในแต่ละองค์กรได้ 2 ประเภท  ได้แก่ (ณัฏฐพันธ์  เขจรนันท์, 2551) 
  1)  กลุ่มแบบเป็นทางการ  (Formal Group) 
       หมายถึง  กลุ่มที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาโดยอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างของ
องค์การ  เพื่อจะท ากิจกรรมสนองความต้องการขององค์การ  โดยกลุ่มที่เป็นทางการจะถูกแบ่งย่อยออกเป็น 2 
ลักษณะ  ดังนี้ 
       -  กลุ่มตามสายบังคับบัญชา (Command Group)หมายถึง  กลุ่มที่ถูกตั้งขึ้นมาตาม
โครงสร้างขององค์การที่มีอยู่แล้ว  เพ่ือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ 
       -  กลุ่มท างานเฉพาะ ( Task Group)  หมายถึงกลุ่มที่ถูกตั้งขึ้นมาเพ่ือท ากิจกรรมเฉพาะ
อย่างให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ 
  2)  กลุ่มแบบไม่เป็นทางการ  (Informal Group) 

หมายถึง กลุ่มท่ีสมาชิกจัดตั้งหรือรวมตัวขึ้นมาเอง โดยไม่เป็นไปตามค าสั่งหรือโครงสร้าง
ขององค์การ ซึ่งมักจะก่อตั้งจากความสัมพันธ์ทางสังคมของสมาชิก และสามารถปรับเปลี่ยนเป็นกลุ่มอย่างเป็น
ทางการได้ในระยะเวลาหรือสถานการณ์ที่เหมาะสม โดยกลุ่มแบบไม่เป็นทางการอาจถูกแบ่งออกเป็น 2 
ลักษณะต่อไปนี้ 

-  กลุ่มท่ีมีความสนใจร่วมกัน (Interest Group) หมายถึง กลุ่มที่รวมตัวเนื่องจากมีความ
สนใจหรือมีเป้าหมายร่วมกัน เพ่ือท ากิจกรรมให้สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมาย 

-  กลุ่มมิตรภาพ (Friendship Group) หมายถึงกลุ่มที่รวมตัวกันจากบุคคลที่มีลักษณะ
บางอย่างที่คล้ายคลึงกัน โดยมากจะเป็นลักษณะร่วมบางประการที่สามารถสังเกตเห็นได้ เช่น ลักษณะงาน 
อายุ พ้ืนฐานการศึกษา ลักษณะทางกายภาพ 

การรวมตัวของเกษตรกรอาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ อาทิ กลุ่มธรรมชาติ การรวมตัว
แบบนี้อาจเกิดขึ้นจากการที่เกษตรกรรวมตัวกันเองโดยไม่ตั้งใจ คือ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็มีการรวมตัวกัน 
ปรึกษาหารือกันในหมู่คณะที่มีความรู้จักคุ้นเคยกัน  โดยการประชุมเป็นแบบไม่เป็นทางการ กลุ่มที่เกิดขึ้นใน
ลักษณะนี้ มีอยู่ทั่วไปทั้งในอดีตและปัจจุบัน  และกลุ่มอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการซึ่งมีการรวมตัว
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กันจัดตั้งกลุ่ม มีคณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่ม มีระเบียบข้อบังคับต่างๆ  เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติที่แน่นอน อาจมี
การจัดตั้งขึ้นในลักษณะที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย หรือไม่เป็นนิติบุคคลก็ได้ กลุ่มต่างเกี่ยวข้องกับเกษตรกร
นับเป็นองค์กรของเกษตรกรที่มีประโยชน์ต่ออาชีพเกษตรกรรม ชีวิตความเป็นอยู่และการพัฒนาการเกษตรของ
เกษตรกรและประเทศไทยเป็นอย่างมาก 

 
ประโยชน์ของการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกร 

การรวมตัวกันของเกษตรกรนับเป็นแนวทางส าคัญต่อการพัฒนาการเกษตร เพราะการรวมตัว
กัน นอกจากจะเป็นการเพ่ิมอ านาจต่อรอง ทั้งด้านการซื้อปัจจัยการผลิตและขายผลผลิตแล้ว ยังน ามาซึ่งความ
ร่วมมือกันของหมู่คณะ ซึ่งกลุ่มมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ปัญหา สามารถพ่ึงตนเองได้ และน าไปสู่
ความเข้มแข็งของชุมชน  (กรมส่งเสริมการเกษตร,2540) 

การรวมตัวของเกษตรกรในรูปขององค์กรเกษตรกร เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาของเกษตรกรที่มี
ประสิทธิภาพอย่างหนึ่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรหลายประการ คือ 

 1.เมื่อรวมตัวแล้ว เกษตรกรสามารถซื้อปัจจัยการผลิตได้ในราคาที่ถูกลง ตัวอย่างเช่น 
เกษตรกร 100 คน ต้องการซื้อปุ๋ยคนละ 500 กิโลกรัม ถ้าเกษตรกรต่างคนต่างซื้อคนละ 500 กิโลกรัม 
พ่อค้าจะคิดราคาขายปลีก แต่ถ้าเกษตรกรรวมตัวกันซื้อเป็นกลุ่ม พ่อค้าก็จะคิดราคาขายส่ง ซึ่งเป็นราคาที่ถูกลง
อย่างแน่นอน ทั้งนี้เพราะพ่อค้าไม่ต้องเก็บสต็อกปุ๋ยไว้นาน ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยธนาคาร ในกรณีที่พ่อค้ากู้เงิน
จากธนาคารไปซื้อไม่ต้องเสียค่าจ้างคนงานเฝ้าโกดัง และไม่ต้องหักน าหนักปุ๋ยที่อาจสูญหายไป เป็นต้น 
  2. เมื่อรวมตัวกันแล้วเกษตรกรสามารถจ าหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น ตัวอย่างเช่น 
เกษตรกรท านา ถ้าต่างคนต่างผลิต ต่างคนต่างขายข้าวของตนเอง พ่อค้าย่อมชอบที่จะเลือกซื้อและต่อรองราคา
ซื้อที่ถูกที่สุด โดยที่เราไม่สามารถจะไปกล่าวหาว่าพ่อค้าขูดรีดหรือเอาเปรียบเกษตรกรได้ ตราบใดที่เขาไม่ได้
โกงตาชั่งหรือใช้เล่ห์เหลี่ยมต่างๆ  ที่ท าให้เกษตรกรเสียเปรียบได้  วิธีที่ต่างคนต่างขายเกษตรกรจะไม่มีอ านาจ
ต่อรอง ในที่สุดก็ต้องขายข้าวในราคาที่ถูกเป็นธรรมดาอย่างที่เป็นมาในอดีต ตรงกันข้ามถ้าเกษตรกรรวมตัวกัน
เรียกร้องราคาที่สูงอย่างมีเหตุผล เกษตรกรจะสามารถจ าหน่ายหรือขายข้าวได้ในราคาที่สูงเหมือนๆกัน 
โดยเฉพาะถ้าเป็นสินค้าเกษตรที่ไม่มีผลกระทบจากราคาตลาดโลก เกษตรกรยิ่งสามารถจะก าหนดราคาของ
ตัวเองขึ้นมาได้ 
  3. ในแง่ของการรับเทคโนโลยีหรือความรู้จากเจ้าหน้าที่ ถ้าเกษตรกรรวมตัวกันการถ่ายทอด
เทคโนโลยีของเจ้าหน้าที่ก็สามารถจะท าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และเกษตรกรสามารถรับการถ่ายทอดได้รวดเร็วกว่า
การถ่ายทอดเป็นรายบุคคล ซึ่งท าได้ช้าและไม่ทั่วถึงและตามหลักของการเรียนรู้แล้วเกษตรกรจะเรียนรู้จาก
เพ่ือนสมาชิกได้ง่ายกว่าเรียนรู้จากบุคคลภายนอก หรือจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
  4. การรวมกลุ่มกันจะท าให้เกษตรกรสามารถขอรับความช่วยเหลือจากรัฐได้ดีกว่าที่จะ
เรียกร้องโดยคนใดคนหนึ่งนอกกลุ่ม เพราะไม่สามารถอ้างว่าเป็นตัวแทนของเกษตรกรทั้งหมดได้ 
  5. การรวมกลุ่มกัน สามารถผลิตสินค้าหรือผลผลิตส่งตลาดหรือผลิตให้บริษัทเอกชนได้ใน
จ านวนและคุณภาพตามที่บริษัทต่างๆ เหล่านั้นต้องการ ภายใต้การตกลงราคากันล่วงหน้า 
  6. การรวมกลุ่มกัน เกษตรกรสามารถจะแปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืนได้ ในกรณีที่
ผลผลิตล้นตลาดหรือราคาผลผลิตตกต่ า โดยการลงทุนร่วมกัน 
  7. การรวมกลุ่มกัน ท าให้เกษตรกรสามารถรับเอาสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค จาก
บริษัทผู้ผลิตมาจ าหน่ายให้กับสมาชิกได้ ในราคาที่ถูกกว่าที่ต่างคนต่างไปซื้อมาจากตลาดโดยตรง 



- 3 - 
 

  8. การรวมกลุ่มกัน เกษตรกรจะสามารถร่วมกันควบคุมพ้ืนที่ และปริมาณผลผลิตให้อยู่ใน
ปริมาณที่พอเหมาะกับความต้องการของตลาด โอกาสที่ผลผลิตจะล้นตลาดท าให้ราคาถูกจะมีน้อย 
  9. การรวมกลุ่มกัน จะท าให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือรัฐในการให้ข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือรัฐจะ
ได้น าไปแก้ไขให้กับเกษตรกร เช่น กรณีฝนแล้ง น้ าท่วม โรคแมลงระบาดท าลายพืชผลของเกษตรกร 
  10. การรวมกลุ่มกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย ท าให้เกษตรกรสามารถท านิติกรรมต่างๆ กับ
บริษัทเอกชนอื่นๆ ได้ 
  11.การรวมกลุ่มกัน ท าให้เกษตรกรสามารถมีพลังต่อรองกับกลุ่มต่างๆ ได้ ทั้งนี้ เพ่ือปกป้อง
ผลประโยชน์ของตัวเอง หรือเพ่ือไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดมาเอารัดเอาเปรียบสมาชิกของกลุ่มได้ 
  12. การรวมกลุ่มกัน ท าให้เกษตรกรสามารถระดมทุน ด าเนินการค้า เช่น ท าโรงสี จัดตั้ง
ตลาดกลางเพื่อจ าหน่ายผลผลิตของตนเองได้  
ประโยชน์ของการรวมกลุ่มของเกษตรกรยังมีอีกมากมายถ้าเราได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของกลุ่ม 
ฝึกอบรมผู้น ากลุ่มและเกษตรกร ให้เข้าใจถึงความส าคัญของการรวมตัวกัน เข้าใจถึงการบริหารงาน และเข้าใจ
ถึงการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ความส าเร็จในการรวมกลุ่มเกษตรกรจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
  หลักการส าคัญของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมี ดังนี้ (ชิต นิลพานิช และกุลธน  
ธนาพงศธร,2532)        
  1.หลักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างทางราชการกับประชาชนโดยยึดถือความ
ศรัทธาของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานหรือต่อบุคคล 
  2.หลักการขจัดความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์และความคิด จะมีอิทธิพลต่อการด าเนินงาน
พัฒนาเป็นอย่างมากเพราะจะท าให้งานหยุดชะงักและลมเหลว 
  3.หลักการสร้างอุดมการณ์และค่านิยมในด้านความขยัน ความอดทนการร่วมมือ การซื่อสัตย์ 
และการพ่ึงตนเอง เพราะอุดมการณ์เป็นเรื่องที่จะจูงใจประชาชนให้ ร่วมสนับสนุนนโยบาย และเป้าหมายการ
ด าเนินงานและอาจก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
  4. การให้การศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง เป็นการส่งเสริมให้คนมีความรู้ความคิดของตนเอง
ช่วยให้ประชาชนมั่นใจในตนเองมากข้ึน การให้การศึกษาอบรมโดยให้ ประชาชนมีโอกาสทดลองคิด ปฏิบัติ จะ
ช่วยให้ประชาชนสามารถคุ้มครองตนเองได้ รู้จักวิเคราะห์เห็นคุณค่าของงาน และน าไปสู่การเข้าร่วมในการพัฒนา 
  5.หลักการท างานเป็นทีมสามารถน ามาใช้ในการแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาได้ 
  6. หลักการสร้างพลังชุมชน การรวมกลุ่มกันท างานจะท าให้เกิดพลังในการท างานและท าให้
งานเกิดประสิทธิภาพ 
              อนึ่ง ส านักมาตรฐานการศึกษา, ส านักงานสภาสถาบันราชภัฎ, กระทรวงศึกษาธิการ, ส านัก
มาตรฐานอุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัย (2545) ได้ กล่าวถึงยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไว้ 2ประการคือ  
               1.)การจัดกระบวนการเรียนรู้สามารถท าได้หลายวิธีดังนี้  
  1.1 จัดเวทีวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน เพื่อท าความเข้าใจและเรียนรู้ร่วมกันในประเด็น
ต่างๆ 
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  1.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือจัดทัศนะศึกษาระหว่างกลุ่มองค์กร ต่าง ๆภายใน
ชุมชนและระหว่างชุมชน  
  1.3จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะเฉพาะด้านต่างๆ  
  1.4 ลงมือปฏิบัติจริง 
       1.5 ถ่ายถอดประสบการณ์และสรุปบทเรียนที่จะน าไปสู่การปรับปรุง กระบวนการท างาน
ที่เหมาะสม 
 
               2.)การพัฒนาผู้น าเครือข่าย เพ่ือให้ผู้น าเกิดความม่ันใจในความและความสามารถท่ีมีจะช่วย
ให้สามารถริเริ่มกิจกรรมการแก้ไขปัญหา หรือกิจกรรมการพัฒนาได้ ซึ่งสามารถท าไค้หลายวิธี ดังนี้ 
  2.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้น าทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
  2.2 สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนข้อมูลข่าวสารที่
จ าเป็นอย่างต่อเนื่อง 
  2.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และด าเนินงานร่วมกันของเครือข่ายอย่างต่อเนื่องจะท าให้เกิด
กระบวนการจัดการและจัดองค์กรร่วมกัน 
 
ปัจจัยท่ีท าให้กลุ่มประสบผลส าเร็จ 
  พงษ์ศักดิ์ และคณะ (2542) ได้สรุปถึงปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้กลุ่มหรือองค์กรเกษตรกรประสบ
ความส าเร็จ ไว้ดังนี้ คือ   
  1.ในการจัดตั้งกลุ่มนั้น ถ้าสมาชิกของกลุ่มที่มารวมตัวกันเป็นกลุ่มบุคคลที่ประสบปัญหาใน
การประกอบอาชีพคล้ายคลึงกัน เมื่อมารวมกลุ่มกันและมีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่ม เพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่ประสบอยู่ไปในแนวทางเดียวกันโอกาสที่การด าเนินงานของกลุ่มจะประสบความส าเร็จก็มีสูง 
  2.โครงสร้างในการด าเนินงานขององค์กรควรมีความชัดเจนมีองค์ประกอบที่พอเหมาะ มี
ความคล่องตัวในการบริหารงาน มีการก าหนดหน้าที่และบทบาทของแต่ละฝ่าย แต่ละต าแหน่งไว้อย่างชัดเจน 
โดยไม่ซ้ าซ้อนกัน 
  3. การเข้ามารวมกลุ่มกันของสมาชิกที่ริเริ่มก่อตั้งและผู้ที่จะเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกใหม่ควร
ให้เป็นไปโดยสมัครใจ ไม่ควรเป็นการชักจูงหรือบังคับโดยหน่วยงานของทางราชการ ที่มุ่งหวังเพ่ือให้มีการจัดตั้ง
ขึ้นมาเท่านั้น โดยไม่ได้อธิบายหรือสร้างความเข้าใจอย่างแท้จริง ให้ผู้ที่จะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจด้วยตัวของเขาเอง 
  4.ในการบริหารงานกลุ่ม สิ่งส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จ ก็คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มในทุก ๆ ระดับ  ตั้งแต่ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ สมาชิก ฝ่ายจัดการ ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลกลุ่ม ถ้าทุกฝ่ายมีความซื่อสัตย์สุจริต ตามภาระหน้าที่ที่ตนเองมีต่อกลุ่มแล้ว กลุ่มนั้นๆ จะ
ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ
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กลุ่ม และท าหน้าที่ในการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการ ตลอดจนดูแลสมาชิกทั้งมวล จึงต้องเป็นบุคคลที่มีความ
ซื่อสัตย์ เสียสละ และมีอุดมการณ์อย่างแท้จริง 
  5. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินงานกลุ่มเป็นปัจจัยส าคัญอย่าง
หนึ่งที่ท าให้กลุ่มประสบความส าเร็จ การมีส่วนร่วมของสมาชิกได้แก่ การมีส่วนร่วมในการเลือกคณะกรรมการ
กลุ่ม  การออกความคิดเห็นในการก าหนดกิจกรรมการด าเนินงานกลุ่ม การรับรู้สถานการณ์ด้านสินทรัพย์และ
งบบัญชี ก าไร-ขาดทุน  ความก้าวหน้าในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มเป็นระยะๆ  ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม  การมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ของกลุ่มอย่างเป็นธรรม การประชุมพบปะระหว่างกรรมการและสมาชิกอย่าง
สม่ าเสมอ 
  6. การด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มที่สร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิกของกลุ่ม 
เช่น การช่วยเหลือและสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิตแก่สมาชิก  การช่วยเหลือด้านการตลาดผลผลิตของสมาชิก  
การให้บริการด้านจ าหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่สมาชิก ถ้ากลุ่มสามารถท าก าไรและสมาชิกได้รับเงินปั น
ผลและเฉลี่ยคืนอย่างยุติธรรมแล้ว จะเป็นแรงจูงใจให้สมาชิกร่วมท าธุรกิจกับกลุ่มมากขึ้น 
  7.  เงินทุนของกลุ่มในการด าเนินกิจกรรมใด ๆ ของกลุ่ม  ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น 
การพัฒนากลุ่ม  การช่วยเหลือสังคมของกลุ่ม การช่วยเหลือสมาชิกในด้านสวัสดิการต่างๆ  มีความจ าเป็นที่
จะต้องใช้เงินทุนทั้งสิ้น ดังนั้นความสามารถในการหาเงินทุนให้กลุ่ม จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้กลุ่มด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง แหล่งเงินทุนที่กลุ่มสามารถหาได้  เช่น การสะสมทุนจากการถือหุ้นของสมาชิก  การสร้างผล
ก าไรจากการด าเนินธุรกิจ   การสนับสนุนจากทางราชการและองค์กรเอกชน เป็นต้น  ถ้ากลุ่มมีเงินทุนที่ใช้
ด าเนินการอย่างพอเพียงก็จะท าให้กลุ่มด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
  8. เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือและดูแลการท างานของกลุ่ม ต่างๆ มีส่วน
ส าคัญอย่างยิ่งที่จะน าพาให้กลุ่มด าเนินงานไปสู่ความส าเร็จได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความเอาใจใส่และ
ติดตามการด าเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง คอยช่วยเหลือให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น  
  9. การจัดฝึกอบรมและให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เนื้อหาหรือเรื่องที่จะน ามาฝึกอบรมให้กับ
สมาชิกของกลุ่ม ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพของสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ อย่าง
แท้จริง หรือเป็นเรื่องที่สมาชิกก าลังประสบปัญหาอยู่  และต้องการแก้ไขโดยการฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ือน าไป
ปฏิบัติได้จริง เช่น เรื่องเกี่ยวกับการผลิตพืชหรือสัตว์ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยเลือกอบรมใน
ประเด็นที่สมาชิกน าไปใช้ในการท าการเกษตรของตนเอง 
  10.การท าธุรกิจแบบครบวงจรของกลุ่มเป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่จะท าให้ กลุ่มประสบ
ความส าเร็จได้ คือ การให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการผลิต การให้การสนับสนุนในเรื่องเงินทุน การช่วยเหลือ
สนับสนุนด้านปัจจัยการผลิต การจัดการด้านการตลาดเพ่ือให้สมาชิกได้ขายสินค้าในราคาที่ยุติธรรม การ
สนับสนุนด้านการเก็บรักษาผลผลิตเพ่ือรอเวลาขายในช่วงที่ราคามีความเหมาะสม เป็นต้น ถ้ากลุ่มสามารถ
ให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างครบวงจรแบบนี้ สมาชิกจะเกิดความมั่นใจในการประกอบอาชีพ และเห็น
ความส าคัญของการเข้ามารวมกลุ่ม 
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