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    ปัจจุบนัเป็นท่ีทราบกนัดีว่าประเทศไทยก าลงัก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซ่ึงส่งผลให้
ประเทศไทยต้องเปิดประเทศเพื่อรองรับการเป็นหน่ึงในชุมชนอาเซียน กระแสการหลั่งไหล 
เคล่ือนยา้ยของประชากรในประชาคมอาเซียนมีมากข้ึนและเป็นไปอย่างต่อเน่ือง  ทั้งภาครัฐและ
ประชาชนต่างตระหนักดีถึงความเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ 
โดยเฉพาะความมัน่คงทางสังคมอนัเป็นความมัน่คงพื้นฐานของประชาชนภายในประเทศ  ในอดีต
ความมัน่คงอาจหมายถึงเฉพาะความมัน่คงของประชาชนจากภยัสงคราม แต่ต่อมาความหมายของ
ค าน้ีได้ขยายไปถึงความมั่นคงของมนุษยใ์นมิติต่าง ๆ จนท าให้ “ความมัน่คงของมนุษย”์ และ 
“ความกินดีอยูดี่”  เกือบจะเป็นค าท่ีแทนกนัได ้ ส าหรับประเทศไทยนั้น กระทรวงการพฒันาสังคม
และความมัน่คงของมนุษย์ได้ให้ความหมายของค าว่า “ความมั่นคงของมนุษย์”  ว่า  “…การท่ี
ประชาชนไดรั้บหลกัประกนัด้านสิทธิ ความปลอดภยั การสนองตอบต่อความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศกัด์ิศรี มีความมัน่คงทางจิตใจ  อาชีพ ตลอดจนได้รับ
โอกาสอยา่งเท่าเทียมกนัในการพฒันาตนเอง ...” 
 
 

1.  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ความหมายของความมัน่คงของมนุษยใ์นปัจจุบนัไดมี้นกัวิชาการใหค้วามหมายโดยน าไป
เช่ือมโยงกบัแนวคิดในการพฒันาอ่ืน ๆ ท่ีมีมาก่อน เช่น แนวคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชน ในท่ีสุดมี
ความเห็นวา่สิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนและค าประกาศอ่ืน ๆ  ในท านอง
เดียวกนั เช่น สิทธิสตรี และสิทธิเด็กนั้น ถือเป็นส่ิงพื้นฐานกวา่ นัน่คือ สิทธิมนุษยชนถือเป็นหนา้ท่ี
ของรัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะตอ้งประกนัส่ิงจาเป็นพื้นฐานในการดารงชีวติ ซ่ึงไดแ้ก่ อาหาร 
สุขภาพ การศึกษา ท่ีอยูอ่าศยั ครอบครัว ประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม การปกครอง กฎหมาย การ
ป้องกนัการคา้ทาส การทรมาน การปฏิบติัและการลงโทษท่ีผดิความเป็นมนุษย ์  ส่วนความมัน่คง
ของมนุษยไ์ม่ไดบ้งัคบัใหต้อ้งปฏิบติัมากเท่าการน าความมัน่คงของมนุษยม์าอยูใ่นบริบทของสิทธิ
มนุษยชนจึงเป็นการเรียกร้องใหมี้การปฏิบติัมากข้ึนโดยท าใหเ้ห็นวา่ความมัน่คงของบุคคล ประเทศ 
และระหวา่งประเทศ ตอ้งการการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน การพฒันาท่ีตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการ
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ยอมรับในสิทธิมนุษยชน ทั้งน้ีเพราะสิทธิมนุษยชนจะช่วยแกไ้ขความขดัแยง้และสร้างสันติภาพ ใน
ขณะเดียวกนัความมัน่คงของมนุษย ์ ก็จะช่วยเสริมความเขม้แขง็แก่สิทธิมนุษยชนในหลายดา้น เช่น 
ช่วยลดแรงกดดนัท่ีมากเกินไปของรัฐต่อสิทธิต่าง ๆ โดยอา้งความมัน่คงแห่งชาติ รวมทั้งการละเมิด
สิทธิทางเศรษฐกิจ สภาพแวดลอ้มธรรมชาติและทางวฒันธรรมของประชาชน โดยใชก้ารสร้าง
ความเจริญเป็นขอ้อา้งในการพฒันา นอกจากน้ีความมัน่คงของมนุษยย์งัจะช่วยใหแ้กปั้ญหาความ
ขดัแยง้ระหวา่งสิทธิมนุษยชนท่ีแตกต่างกนั  ส่วนการพฒันามนุษยซ่ึ์งมีแก่นแกนอยูท่ี่ความย ัง่ยนื
และการพึ่งตนเองไดจึ้งเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งยดึถือเป็นใจกลางในการสร้างความมัน่คงของมนุษย ์ เช่น 
การช่วยเหลือผูอ้ดอยากควรเกิดข้ึนเพื่อเป็นการสร้างใหชุ้มชนนั้นสามารถพึ่งตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
(ยทุธศาสตร์กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย.์ 2554 )  
 ส าหรับความหมายของความมัน่คงของมนุษยท่ี์กล่าวในรายงาน "การพฒันามนุษย ์ 1993"  
(Human Development Report 1993) ของแผนงานพฒันาองคก์ารสหประชาชาติ (United Nations 
Development Program: UNDP) กล่าววา่ ควรใหค้วามส าคญักบัความมัน่คงมนุษยน์อกเหนือจากท่ี
ประเทศต่าง ๆ ใหค้วามส าคญักบัความมัน่คงของชาติ และใน รายงานการพฒันามนุษยปี์ 1999 ของ 
UNDP  ยงัไดก้ล่าวถึงความไม่มัน่คงของมนุษย ์ไว ้  7  ประการคือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นอาหาร ดา้น
สุขภาพ  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นบุคคล  ดา้นชุมชน และดา้นการเมือง   อยา่งไรก็ตาม ความไม่มัน่คง
ท่ีส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองและความเป็นปึกแผน่ของชุมชนน้ีไดถู้กเช่ือมโยงความ
มัน่คงและความไม่มัน่คงของมนุษยเ์ขา้กบักระบวนการโลกาภิวฒัน์และส่งผลวกกลบัดา้นหน่ึงใน
การสร้างความไม่มัน่คงแก่มนุษยข้ึ์นจนกลายเป็นปัญหาท่ีเด่นชดัข้ึนทุกที    ส่วนในการรายงาน 
"การพฒันามนุษย ์ 2000"  ไดใ้ชช่ื้อวา่ "สิทธิมนุษยชนกบัการพฒันามนุษยเ์พื่อเสรีภาพและความ
เป็นปึกแผน่ (Solidarity)" ไดเ้ช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งสิทธิมนุษยชน การพฒันามนุษย ์และความ
มัน่คงของมนุษยเ์ขา้ดว้ยกนัโดยใหค้วามเห็นวา่สิทธิมนุษยชนและการพฒันามนุษย ์ มีวิสัยทศัน์และ
จุดประสงคร่์วมกนั ไดแ้ก่ การสร้างความมัน่คงแก่เสรีภาพ การอยูดี่มีสุขและศกัด์ิศรีของมนุษยทุ์ก
คนทัว่โลก โดยไดจ้  าแนกความมัน่คงทางเสรีภาพออกเป็น 7 ประการ ไดแ้ก่ 1) เสรีภาพจากการกีด
กนั  2) เสรีภาพจากความตอ้งการ  3) เสรีภาพในการพฒันาและการประจกัษใ์นศกัยภาพแห่งตน    
4) เสรีภาพจากความหวาดกลวั เช่น ภยัคุกคามต่อความมัน่คงของบุคคล   5) เสรีภาพจากความ 
อยติุธรรมและการละเมิดการปกครองโดยกฎหมาย 6) เสรีภาพทางความคิด การพูดและการ
รวมกลุ่ม  7) เสรีภาพในการทางานท่ีเหมาะสมไม่ถูกขดูรีด (UNDP. 2000) 
 ส าหรับความมัน่คงของชาติไทยข้ึนอยูก่บัความสามารถของคนไทยในการด ารงตนอยา่งมี
วจิารณญาณในทุกโอกาสเม่ือมีภาระงาน ปัญหา  อุปสรรค ท่ีผา่นเขา้มาในชีวิตคนไทยตอ้งสามารถ
คิดวเิคราะห์  ประพฤติ  สร้าง  พฒันา ประเมิน  ตดัสินใจ และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบ   ในส่วน
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ของแผนพฒันางานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ฉบบัท่ี 4  (พ.ศ.2545 – 2549) ได้
กล่าวถึง “ ความมัน่คงของมนุษย ์ ” ไวว้า่   หมายถึง การท่ีประชาชนไดรั้บหลกัประกนัดา้นสิทธิ
ความปลอดภยั การสนองตอบต่อความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน สามารถด ารงชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งมี
ศกัด์ิศรี ไม่ประสบปัญหาความยากจน ไม่ส้ินหวงัและมีความสุข ตลอดจนไดรั้บโอกาสอยา่งเท่า
เทียมกนัในการพฒันาศกัยภาพของตนเอง    

   จากการรายงาน เร่ือง ระดบัความมัน่คงของมนุษยข์องจงัหวดัต่าง ๆ  ในประเทศไทย ซ่ึง
ไดม้าจากการเก็บขอ้มูลสถานการณ์ความมัน่คงของมนุษยด์ว้ยเคร่ืองมือและวธีิการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ี
ส านกัมาตรฐานการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ กระทรวงการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษยส์ร้างข้ึนเอง   ในปี 2554 - 2555 พบวา่ ผลจากการจดัเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน 2,279 ชุด ใน 4 ภาค 14 จงัหวดั โดยเฉพาะ มิติกำรศึกษำ  ซ่ึงหมายถึง การท่ีบุคคลมีความรู้
จากการศึกษา การไดรั้บโอกาสในการศึกษาต่อเน่ืองในระดบัท่ีสูงข้ึน  และการไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
ท่ีเป็นปัจจุบนั  อยูใ่นระดบัร้อยละ 85.0  (เกณฑม์าตรฐาน ร้อยละ 88.6)  นอกจากน้ียงัมีขอ้คน้พบ 
เม่ือเปรียบเทียบกบัภาคต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. กรุงเทพฯ  - ปริมณฑล  มีจุดแขง็ดา้นการมีงานท าและรายได ้และมีการศึกษา 
2. ประชากรวยัท างานในภาคกลางขาดจุดแขง็ในทุกมิติ  ความมัน่คงส่วนใหญ่เป็น

จุด อ่อนเม่ือเปรียบเทียบกบัภาคอ่ืน 
3. ประชากรวยัท างานในภาคอ่ืนมีขอ้ไดเ้ปรียบในมิติต่าง ๆ  โดยในภำคเหนือมีข้อ

ได้เปรียบในมิติต่ำง ๆ มำกกว่ำภำคอ่ืน ๆ แต่จะมีจุดอ่อนเพยีงด้ำนกำรศึกษำ  จุดอ่อนของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นดา้นพื้นฐานการมีงานท า รายไดแ้ละสภาพท่ีอยูอ่าศยั   ส่วนประชากรวยั
ท างานในภาคใตมี้ความรู้สึกวา่มิติสิทธิความเป็นธรรมยงัคงมีปัญหา มิติท่ีระดบัความมัน่คงต ่ากวา่
เกณฑ ์ ถือเป็นส่ิงท่ีแต่ละพื้นท่ีตอ้งเร่งพฒันาใหเ้ท่าเทียมกบัภูมิภาคอ่ืน  โดยกระบวนการพฒันาของ
ภูมิภาคต่างตอ้งด าเนินไปพร้อมกนั   

ในส่วนของการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาความตอ้งการของชุมชนนครพิงคเ์ม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 
2554 พบว่า แขวงนครพิงค์มีชุมชน 20  ชุมชน  ได้แก่ ชุมชนกู่เตา้  ชุมชนเชียงยืน   ชุมชนป่าเป้า  
ชุมชนอุ่นอารี  ชุมชนล่ามชา้ง  ชุมชนเชียงมัน่   ชุมชนชมภู   ชุมชนบา้นปิง   ชุมชนเชตะวนั ชุมชน
ป่าแพ่ง  ชุมชนศรีมลคล  ชุมชนป่าตนั  ชุมชนเอ้ืออาทร   ชุมชนเทียมพร  ชุมชนเมืองลงั  ชุมชนแม่
หยวก ชุมชนข่วงสิงห์ ชุมชนศรีลานนา ชุมชนหล่ิงกอก ชุมชนบา้นท่อ พบวา่ชุมชนมีความตอ้งการ
ในเร่ืองการศึกษา  เช่น โรงเรียนเทศบาลในแขวงนครพิงค์มีนักเรียนท่ีเป็นคนต่างด้าวประมาณ   
ร้อยละ  80 ของจ านวนจ านวนนักเรียนทั้งหมด จึงควรมีการส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทยใหญ่  
ภาษาองักฤษ  และภาษาไทย เพื่อสร้างความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั  นอกจากน้ี  เยาวชนบางกลุ่มใน
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ชุมชน ท่ีฐานะทางบา้นไม่ดี ไดเ้รียนเพียงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  และไม่ไดเ้รียนต่อ จะมีปัญหาดา้น
ความมัน่คงในชีวิต และอาจหนัไปประกอบอาชีพท่ีไม่ดี  ภาครัฐบาลควรให้การสนบัสนุนให้เรียน
ต่อจนจบชั้นปริญญาตรี  ส่วนปัญหาคนต่างดา้ว พบวา่ คนต่างดา้ว (เช่น ไทยใหญ่ มูเซอ ลาหู่) ท่ีมา
เช่าอยูใ่นพื้นท่ี ก่อใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาไดแ้ก่  ปัญหายาเสพติด ลกัขโมย ทะเลาะววิาท ปัญหา
ลกัขโมย  เช่น ขโมยของของคนในชุมชน ฝาท่อ  ถงัแก๊ส  จกัรยาน ฯลฯ  และปัญหาดา้นอุบติัเหตุ 
(มอเตอร์ไซค)์  สร้างปัญหาดา้นจราจร เน่ืองจากไม่รู้กฎจราจรจึงท าใหเ้กิดอุบติัเหตุ   การเช่าหอ้งอยู่
อยา่งแออดั เช่น 1 หอ้ง อยูก่นั 20 คน ต่อ 1 หอ้งน ้ า ก่อใหเ้กิดส่ิงปฏิกูล  รวมทั้งปัญหาดา้นโรคติดต่อ
ต่าง ๆ  เช่น โรคเท้าช้าง  โปลิโอ  วณัโรค ซ่ึงมาพร้อมกับชนเผ่าเหล่าน้ี ทางชุมชนเคยให้การ
ช่วยเหลือแต่ไทใหญ่ไม่ยอมร่วมมือ ท าให้เกิดภาวะเส่ียงจากการติดโรคในชุมชน จึงควรแกปั้ญหา
ดว้ยความร่วมมือของชาวไทใหญ่   ส าหรับปัญหาจากคนในชุมชนเอง ไดแ้ก่  ปัญหาเร่ืองร้านเกมส์ 
ซ่ึงมีเกือบทุกซอย มอมเมาเยาวชน   ปัญหาเร่ืองการทะเลาะวิวาทของนักเรียนในเค ร่ืองแบบ 
นักศึกษาหญิงท่ีด่ืมสุรา  ปัญหาการจราจรหน้าหอพกั ไม่มีท่ีจอดรถต้องน ารถออกมาจอดในท่ี
สาธารณะ  ปัญหำส่ิงแวดล้อม  คลองร่องกระแจะมีน ้ าเน่าเสียและมีขยะมาก มีน ้ าท่วมทุกปีหรือทุก
คร้ังท่ีฝนตกหนัก  ปัญหำด้ำนวัฒนธรรม ประเพณี ในชุมชนไม่มีการสานต่อวฒันธรรมพื้นเมือง 
เยาวชนไม่ให้ความสนใจ แต่สนใจเรียนพิเศษมากมากกว่า เคยใช้งบ SML สนบัสนุนการสืบสาน
กลองต่ึงโนง (นายถา สุจริตธรรม มีช่ือเสียงมาก) ให้แก่เยาวชนแต่ไม่ไดรั้บความร่วมมือ (แม่เรือง – 
นอ้ยใจยา ครูสอนฟ้อน)  มีแต่พ่อครู    แม่ครูเท่านั้นท่ีสืบสานวฒันธรรม (เช่น บวชลูกแกว้เมือง ลิเก 
พิธีไม่ยิ่งใหญ่แต่ไม่ไดรั้บความสนใจเท่า ปอยส่างลอง ซ่ึงเป็นประเพณีของชาวไทใหญ่ (ปลายเดือน
มีนาคมของทุกปี)  การเล่ือมล ้ าของวฒันธรรม   และวฒันธรรมถูกกลืนเน่ืองจากคนท่ีเป็นหัวหน้า
ให้ความส าคญัของประเพณีไทใหญ่มากกวา่ประเพณีไทยดั้งเดิม ส่งผลให้นกัท่องเท่ียวเขา้ใจผิดว่า
เป็นประเพณีท้องถ่ิน)  เด็กวยัรุ่นไม่สนใจศาสนา คนท่ีไปวดัส่วนมากจะเป็นคนสูงอายุ  คนวยั
กลางคน ส่วนวยัรุ่นหรือเด็กท่ีพบจะวา่ไปวดัจะเป็นคนต่างดา้ว วยัรุ่นทอ้งถ่ินไม่ค่อยเขา้วดั จึงควรมี
กิจกรรมท่ีส่งเสริมเพื่อเป็นการขดัเกลา  เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม   ดา้นศิลปวฒันธรรมจะตอ้ง
ข้ึนทะเบียนโบราณสถาน โบราณวตัถุ เจดียว์ดั อนุสาวรีย ์ใหค้วามดูแลท านุบ ารุงโบราณสถาน และ
โบราณวตัถุ ฯลฯ 
 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ในฐานะท่ีเป็นมหาวิทยาลยัเพื่อ
พฒันาทอ้งถ่ิน โดยมีวิสัยทศัน์วา่  " เป็นมหาวิทยาลยัราชภฏัชั้นน า  มีความเป็นเลิศดา้นการผลิตครู  
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  สืบสานแนวพระราชด าริเพื่อพฒันาพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน  และเป็นศูนย์กลางศิลปวฒันธรรมของภาคเหนือตอนบน"  ซ่ึงชุมชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทางการเกษตร  มีผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตรเป็นรายได้หลักและเป็น
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ฐานเศรษฐกิจท่ีส าคญั ภาคเกษตรมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ  
สังคม  มาตั้ งแต่อดีต ความส าเร็จต่าง ๆ  เกิดจากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของ
บุคลากรดา้นการเกษตรทั้งท่ีส าเร็จการศึกษาวิชาการทางดา้นเกษตรและท่ีไม่ส าเร็จการศึกษาดา้น
การเกษตรโดยตรงท่ีไดมี้ส่วนช่วยพฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นวิชาการเกษตรไปสู่คนรุ่นลูก
รุ่นหลาน  นอกจากน้ีจงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ยงัมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหลากหลาย
รูปแบบ  เช่น ภูมิปัญญาท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินชีวิต  การอยู่อาศยั  วฒันธรรม  ประเพณี  การ
รักษาพยาบาล และการด ารงชีพ เป็นตน้  ทั้งน้ีเน่ืองจากจงัหวดัเชียงใหม่ และจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมี
กลุ่มชนหลากหลายเผา่พนัธ์ุ และยงัมีอาณาเขตติดชายแดนประเทศพม่า และประเทศลาว จึงเกิดการ
เล่ือนไหลของประชากรกลุ่มแรงงานจ านวนมาก  อย่างไรก็ตามทั้งจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดั
แม่ฮ่องสอนยงัมีจุดอ่อนในดา้นการศึกษาดงัท่ีส านกัมาตรฐานการพฒันาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ไดก้ล่าวไวใ้นรายงานขา้งตน้   ซ่ึงหาก
ไดมี้การพฒันาการจดัการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาให้เป็นไปในรูปแบบของ
การศึกษาตลอดชีวติ เพื่อน าไปสู่การพฒันา และแกปั้ญหาของชุมชนอยา่งย ัง่ยนื ก็จะส่งผลต่อความ
มัน่คงของมนุษยต่์อไปอีกดว้ย  
 ดังนั้น  คณะผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาและพฒันา  "การสร้างสรรค์การเรียนรู้กับการพฒันา
ชุมชนสู่ความมัน่คงความมัน่คงทางสังคมเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน"  ทั้งน้ี เพื่อให้ชุมชนสามารถ
เรียนรู้และปรับตนเองเข้ากับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงท าให้เกิดความมั่นคงทางสังคม และ
สามารถด าเนินชีวติในฐานะเป็นประชากรในประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งมีความสุข   
 

2.  วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 เพือ่สร้างเสริมการเรียนรู้ใหเ้ป็นพื้นฐานความมัน่คงในชีวิตของชุมชนและยกระดบัคุณภาพ

ชีวติเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
 

3.  ประเภทของกำรวจัิย     การวจิยัประยกุต ์  (Applied Research) 
 

4.  ค ำถำมวจัิย  
4.1  การสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้กับการพฒันาชุมชนสู่ความมั่นคงในชีวิตจะมี

ขั้นตอนอยา่งไร 
4.2  ชุมชนท่ีไดรั้บการพฒันาตามกระบวนการท่ีนกัวิจยัก าหนดข้ึนจะมีความมัน่คงในชีวิต

หรือไม่ 
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5.  ค ำส ำคัญของกำรวจัิย (Research Keywords)  

 ค าส าคญัของการวิจยัในคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  การสร้างสรรคก์ารเรียนรู้ (Learning Creation)    
ความมัน่คงทางสังคม (Social Security)   ความมัน่คงในชีวิต (Life Security)      การพฒันา
ชุมชน (Community Development)    มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ (Chiang Mai Rajabhat 
University)   ประชาคมอาเซียน (Asian Community)       
 

6.  ขอบเขตของกำรวจัิย 
 งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการใช้กระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ในรูปแบบ และ
เน้ือหาดา้นต่าง  ๆ ให้กบัประชาชนในแขวงนครพิงค์   จงัหวดัเชียงใหม่   เพื่อพฒันาชุมชนสู่ความ
มัน่คงทางสังคม และพร้อมรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน    โดยมีขอบเขตของการวิจยั  คือ มุ่งเนน้
การสร้างการเรียนรู้ทางด้านภาษา  วฒันธรรม และระเบียบชุมชนในรูปแบบภาษาองักฤษ โดยมี
รายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  

6.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
    พื้นท่ีการศึกษา ไดแ้ก่ แขวงนครพิงค์  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  และชุมชน
ใกลเ้คียงในจงัหวดัเชียงใหม่ 
  6.2 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรในแขวงนครพิงค ์ อ าเภอเมือง  
จงัหวดัเชียงใหม่   
     6.2.1 ประชากร ไดแ้ก่  ประชากรในแขวงนครพิงค ์ อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม ่ 
  6.2.2 กลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่  ชุมชนท่ีตอ้งการการพฒันาหรือการเรียนรู้ตามท่ีชุมชน
ตอ้งการ ดงัน้ี 

        1) ชุมชนเอ้ืออาทร  ต าบลป่าตนั อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  ไดรั้บการ
พฒันาดา้นการเช่ือมโยงสังคมและวฒันธรรม เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนผา่นการเรียน        
ภาษาองักฤษในชุมชน  

        2)  ชุมชนเอ้ืออาทร  ต าบลป่าตนั ไดรั้บการพฒันาดา้นการเสริมสร้าง
ภูมิคุม้กนัของชุมชนดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาระเบียบชุมชน  

  3)  เยาวชนในแขวงนครพิงค ์ อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่   
ไดรั้บการพฒันาดา้นการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ความมัน่คงทางอารมณ์ เพื่อการบริโภคส่ือและ
ข่าวสาร อยา่งชาญฉลาดของเยาวชน  
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4) นกัเรียนในโรงเรียนเทศบาลในเขตแขวงนครพิงคไ์ดเ้รียนรู้การบูรณา
การวถีิชีวติ อตัลกัษณ์ความหลากหลายทางวฒันธรรม เพื่อพฒันาตนเองเขา้สู่ความมัน่คงของของ
เยาวชนในระบบโรงเรียน  

5) เยาวชนนอกระบบในเขตแขวงนครพิงคไ์ดเ้รียนรู้การบูรณาการวถีิ
ชีวติ อตัลกัษณ์ความหลากหลายทางวฒันธรรม เพื่อพฒันาตนเองเขา้สู่ความมัน่คงของของเยาวชน
นอกระบบโรงเรียน  

 

 6.3 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  การเสริมสร้างการเรียนรู้ดา้นภาษา  วฒันธรรม 
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนเพื่อให้เป็นพื้นฐานความมัน่คงของชุมชนในการรองรับการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน (AEC) 
 

7.  กรอบแนวคิดของแผนกำรวจัิย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 8.1  กำรสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้  หมายถึง กระบวนการท่ีอาจารย์นักวิจยัในชุดโครงการ
สร้างสรรคข้ึ์นเพื่อน าไปใชพ้ฒันาชุมชนตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

ควำมมั่นคงในชุมชน/สังคม 

กำรศึกษำ 

ระเบียบชุมชน ส่ิงแวดล้อม 

ภำษำที ่2 วฒันธรรม ควำมมั่นคงทำงอำรมณ์ 

ควำมมั่นคงของชำติ 
ในประชำคม ASEAN 
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 8.2  ควำมมั่นคงทำงสังคม หมายถึง ความมัน่ใจท่ีจะใช้ชีวิตในสังคม มีความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น 
 8.3  ควำมมั่นคงในชีวิต หมายถึง การมีความรู้ ทางดา้นภาษา และวฒันธรรม และระเบียบ
ของชุมชนท่ีตนอาศยัอยู ่
 8.4  ควำมคิดเห็น  หมายถึง ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อกระบวนการเรียนรู้ตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 8.5  กำรพัฒนำชุมชน  หมายถึง สร้างเสริมการเรียนรู้ให้เป็นพื้นฐานความมัน่คงในชีวิต
ของประชาชนในชุมชน  
 8.6  แบบประเมินควำมพึงพอใจ หมายถึง  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขา้
ร่วมโครงการในแต่ละโครงการ 
 

9.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจัิย 
 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการวจิยัมี  ดงัน้ี 
 9.1 ผูรั้บผดิชอบแผนงานวจิยัไดเ้ชิญชวนคณาจารยข์องคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ซ่ึงมีประสบการณ์ในการท าวิจยัน้อยมาร่วมรับฟังผลการวิจยัเชิงพื้นท่ี  เพื่อเป็นการสร้างให้เกิด
ความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ และ ตามปณิธานของ
มหาวทิยาลยั 
 
 
 
 
 
 
 
    ภำพที ่1  การเผยแพร่ผลการวจิยัเชิงพื้นท่ี 
 
 9.2 ชุมชนในพื้นท่ีวจิยัเกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีการน าไปประยกุตใ์ชใ้นชุมชน
อ่ืน ๆ  เช่น การสร้างระเบียบชุมชน  การจดัการศึกษาเสริมใหเ้ยาวชนในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมีความ
มัน่คงในชีวิตและส่งผลต่อความมัน่ตงของประเทศ  
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 9.3  กลุ่มตวัอยา่งในพื้นท่ีวิจยัมีคุณธรรมจริยธรรมและมีค่านิยมท่ีไม่ท าให้ตนเองเดือดร้อน ซ่ึง
ส่งผลต่อความมัน่คงในสังคมของตน และเป็นตวัอยา่งแก่ชุมชนอ่ืน 

9.4  ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย มีโลกทศัน์ท่ีพึงประสงค ์มีความเขา้ใจตนและผูอ่ื้นและสามารถด ารง
ตนในสังคมอยา่งมัน่คงและมีความสุข 
 9.5 ได้อาจารย์นักวิจยัท่ีมีผลงานวิจยัท่ีมีคุณภาพสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการได้
จ  านวน  5 เร่ือง 
 9.6  ไดโ้ครงการวจิยัใหม่  เร่ือง การพฒันาชุดส่ือการเรียนรู้ดว้ยตนเองเพื่อเพิ่มพูนทกัษะ
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของประชาชนในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยมี
นกัวจิยัในชุดโครงการน้ี  3  คน ร่วมด าเนินโครงการกบันกัวจิยัใหม่จ  านวน  5 คน  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัอตัลกัษณ์และพนัธกิจของมหาวทิยาลยั  และไดรั้บการสนบัสนุนทุนวจิยัจากส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการวจิยั 
 9.7  เกิดโครงการวิจยัเครือข่ายท่ีมีประโยชน์ในการพฒันาทอ้งถ่ิน สู่การพฒันาประเทศ
อยา่งเป็นระบบ 

 

 
 




