
 
บทที ่1  
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญ 

การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550 – 
2554), หนา้ 1 – 8) ไดแ้ก่ 1)  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้ 2) ยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานท่ีมัน่คง
ของประเทศ 3) ยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและย ัง่ยืน และ 4) ยุทธศาสตร์
การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม แผนดงักล่าวได้ถูกจดัท าข้ึนเพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงใน
กระแสโลกาภิวตัน์ ท่ีปรับเปล่ียนอยา่งรวดเร็วและสลบัซบัซ้อน โดยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ของโครงสร้างของระบบต่างๆ ภายในประเทศให้มีศกัยภาพ สามารถแข่งขนัไดใ้นกระแส 
โลกาภิวตัน์ รวมถึงการสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ไดอ้ยา่งรู้เท่า
ทนั อีกทั้งยงัควบคู่ไปกบัการกระจายการพฒันาท่ีเป็นธรรม และเสริมสร้างความเท่าเทียมกนัของ
กลุ่มคนในสังคม เสริมความเขม้แข็งของชุมชนทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอ้มให้คงความสมบูรณ์เป็นรากฐานการพฒันาท่ีมัน่คงให้เป็นฐานการ
ด ารงวถีิชีวติของชุมชนและสังคมไทย  

แผนพฒันาฯ ดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การพฒันาของจงัหวดัเชียงใหม่ 
ซ่ึงเป็นเมืองหลกัเมืองหน่ึงของประเทศไทย คือ 
 (1)  อนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวฒันธรรมให้ย ัง่ยืน (Conservation of 
Natural Resources & Culture) 
 (2)  ส่งเสริมและพฒันาชุมชนเมืองและชนบทให้มีความสวยงาม ความสุขและเป็น
เมืองท่ีน่าอยู ่(Harmonization of Urban & Rural Development) 
 (3)   ส่งเสริมและพฒันาการผลิตสินคา้และบริการท่ีไดม้าตรฐานสากล (International 
Standard of Products & Services) 
 (4)  ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Attention to Human Resource Development  
 (5)   น าระเบียบวาระแห่งชาติมาเป็นแนวทางในการพฒันา (National Agenda Focused) 
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 (6)  พฒันาให้เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและการบริการ (Global City : Aviation Hub, 
Digital & IT ) 
 (7)  พฒันาส่งเสริมให้เป็นเมืองท่ีพร้อมต่อการลงทุนและการท่องเท่ียว (Most 
Attractive City to invest & to visit) 
 (8)  ด าเนินการพัฒนา โดยการเช่ือมโยงและสร้างเครือข่ายในระดับอนุภูมิภาค 
ระดบัประเทศ และกลุ่มจงัหวดั (Alliance for Development) 
 (9)  บูรณาการบริการสู่ประชาชน เพื่อความพึงพอใจของประชาชน (Intergraded 
Service for People) 

โดยมี จุดแขง็ (Strengths: S) ซ่ึงแสดงถึงศกัยภาพของจงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ 
(1)  ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถ่ิน สามารถผลิตสินค้าหัตถอุตสาหกรรมท่ีมี

เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
(2)  ชุมชนมีว ัฒนธรรมท้อง ถ่ินท่ี มี เอกลักษณ์เฉพาะตัว  ทั้ งด้านภาษา 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรมและโบราณสถาน 
(3)  ในเขตเมืองมีความเจริญทางเศรษฐกิจสูง เป็นศูนยก์ลางการคา้ การลงทุน 

การเงิน การธนาคารและการบริการต่างๆ 
(4)  มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค และระบบการคมนาคมขนส่งทั้ ง 

ทางบกและทางอากาศท่ีไดม้าตรฐาน 
(5)  มีความพร้อมด้านสถาบนัการศึกษาและบริการทางการแพทย์ทั้ งของ

ภาครัฐและภาคเอกชนรองรับการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องจงัหวดัและภาคเหนือ 
(6)  แรงงานมีอธัยาศยัไมตรี เหมาะกบังานดา้นการบริการ 
(7)  มีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งเป็นแหล่งตน้

น ้าล าธารส าคญัของประเทศ 
(8)  ชุมชนมีความต่ืนตวัในการมีส่วนร่วมในการพฒันาและช่วยตรวจสอบการ

ท างานของภาครัฐ โดยมีการรวมตวัเป็นองคก์รและสร้างเครือข่ายในการด าเนินงาน 
 และโอกาส (Opportunities: O) ของการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ คือ 

(1)  รัฐบาลไดใ้หค้วามส าคญักบัการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจระดบัรากหญา้ โดย
มีโครงการส าคญัหลายโครงการ เช่น OTOP และกองทุนหมู่บา้นฯ 

(2)  รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้สนามบินเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการบิน 
(Aviation Hub) ของภูมิภาค ท าใหมี้โอกาสเป็นศูนยก์ลางการคา้การลงทุน เช่ือมโยงเศรษฐกิจกบั
ประเทศเพื่อนบา้นโดยเฉพาะกบักลุ่มประเทศใน GMS และเอเชียใต ้
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(3)  รัฐบาลสนบัสนุนโครงการขนาดใหญ่ท่ีจะส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นตลาด
การประชุมสัมมนาระดบันานาชาติ 

(4)  รัฐบาลมีนโยบายผลกัดนัให้เชียงใหม่เป็น IT CITY ส าหรับการพฒันา
อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ และการใหบ้ริการประชาชน (e – Province) 

(5)  รัฐบาลสนบัสนุนให้เชียงใหม่เป็นเจา้ภาพจดังานระดบันานาชาติ และเป็น
สถานท่ีตอ้นรับอาคนัตุกะส าคญัของประเทศ 

(6)  รัฐบาลสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมของจังหวดั เช่น 
โครงการจดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โครงการขดุลอกแม่น ้าปิง เป็นตน้ 

(7)  มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านมาตรฐานของสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการหลายหน่วยงาน สร้างโอกาสในการจดัตั้งสถาบนัมาตรฐานของภาคเหนือ 

(8)  แนวโนม้การการท่องเท่ียวของโลก เน้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละเชิง
สุขภาพ 

(9)  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ สนบัสนุนให้มีการจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน มีคุณภาพเท่าเทียมกนัและทัว่ถึง 

(10)  มีโอกาสเป็นศูนยก์ลางการศึกษานานาชาติ และศูนยก์ลางวฒันธรรมของ
ภูมิภาคอินโดจีน 

(11) มีโอกาสพฒันาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศ (e-Province) เ น่ืองจากมีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภคด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 เม่ือวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของการพฒันาจงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตศ้กัยภาพของ
บริบทจงัหวดัท่ีมีอยู ่(วรีะศกัด์ิ  สมยานะ, 2551) คือ มีจุดแขง็ และโอกาสท่ีไดรั้บ โดยพยายามลบ
จุดอ่อนของตนเอง รวมถึงหลีกเล่ียงขอ้จ ากดัท่ีจะเกิดข้ึนได้ คณะวิจยัได้สรุปแนวทางในการ
พฒันาตามยทุธศาสตร์การพฒันาท่ีส าคญัในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 คือ การให้ความส าคญั
กบัความรู้ของประชาชนโดยพยายามใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมกนัในการแกไ้ขและพฒันาประเทศ 
โดยเฉพาะประชาชนในทอ้งถ่ินดว้ยแลว้ หากประชาชนมีโอกาสในการพฒันาความรู้รวมถึงการ
พฒันาการจดัการการเรียนรู้ดว้ยตนเองแลว้ ผลท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันา จะสามารถแกไ้ขปัญหา
และตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนเหล่านั้นไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพของทอ้งถ่ิน
เอง ซ่ึงลกัษณะของการมีส่วนร่วมลกัษณะน้ี คณะนกัวิจยัไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความวา่ “การจดัการการ
เรียนรู้: Learning Management: LM” อนัเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
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แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั เป็นการวิเคราะห์ถึงปัญหาและความตอ้งการของทุกคนท่ีได้
ร่วมกนัสังเคราะห์ข้ึน นกัวิจยัไดท้  าการเปรียบเทียบความเหมาะสมของ LM วา่มีความแตกต่าง
จาก การจดัการความรู้ (Knowledge Management) เพราะ KM จะเหมาะกบัการพฒันาของ
องคก์ร ซ่ึงเกิดจากการรวมตวักนัด าเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกนั 
แต่หากเป็นประชาชนในทอ้งถ่ินแลว้ นกัวิจยัเห็นวา่ LM ควรจะมีความเหมาะสมมากกวา่ ทั้งน้ี
เพราะระดบัความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skilled) ความตอ้งการ(Want) รวมถึงปัญหา (Problem) 
ของคนในทอ้งถ่ิน มีลกัษณะท่ีหลากหลายมากกว่าองคก์รใดองคก์รหน่ึงโดยส้ินเชิง ระบบ LM 
จะท าให้ทุกคนในทอ้งถ่ินไดเ้รียนรู้ซ่ึงกนัและกนั สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของการเรียนรู้
เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของแต่ละคนไดอ้ยา่งเหมาะสม ภายใตส้ภาพแวดลอ้มและขอ้จ ากดั
ของทรัพยากรของทอ้งถ่ินนั้นๆ การใชห้ลกัการเรียนรู้ร่วมกนัเพื่อพฒันาศกัยภาพของตนเองให้
มากท่ีสุดจึงถือไดว้า่เป็นหลกัการของ LM นัน่เอง 

 
นักวิจัยได้เล็งเห็นแนวทางในการวิจัยร่วมกับประชาชนในการจัดการการเรียนรู้ 

(Learning Management) ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพฒันาของประเทศ ตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 
ซ่ึงแนวทางการวิจยัคร้ังน้ีจะท าการศึกษาในเขตพื้นท่ีทอ้งถ่ิน (เมืองและชนบท: Rural and 
Urban) ของจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีแนวทางการวิจยัภายใตยุ้ทธศาสตร์ 4 ขอ้ (วีระศกัด์ิ สมยานะ, 
2551) ไดแ้ก่  

(1)  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้ โดยให้ความส าคญักบัการพฒันาคนให้มีคุณธรรมน าความรู้ เกิดภูมิคุม้กนั โดยพฒันา
จิตใจควบคู่กบัการพฒันาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวยัตลอดชีวิต สร้างและพฒันาก าลงัคนท่ี
เป็นเลิศโดยเฉพาะในการสร้างสรรคน์วตักรรมและองคค์วามรู้ ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต จดัการองคค์วามรู้ทั้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและองคค์วามรู้สมยัใหม่ ตั้งแต่
ระดบัชุมชนถึงระดบัประเทศ  สามารถน าไปใช้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 

(2)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานท่ีมัน่คง
ของประเทศโดยให้ความส าคญักบัการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนดว้ยการส่งเสริมการ
รวมตวั ร่วมคิด ร่วมท าในรูปแบบท่ีหลากหลาย ใหเ้กิดกระบวนการจดัการองคค์วามรู้และระบบ
การเรียนรู้ของชุมชนอยา่งเป็นขั้นตอน มีเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชน มี
กระบวนการพฒันาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในการน าไปสู่การพึ่งตนเอง รวมทั้งการ
สร้างภูมิคุม้กนัให้ชุมชนพร้อมเผชิญการเปล่ียนแปลง นอกจากน้ียงัไดท้  าการสร้างความมัน่คง
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ของเศรษฐกิจชุมชน โดยเนน้การผลิตเพื่อการบริโภคอยา่งพอเพียงภายในชุมชน สนบัสนุนให้
ชุมชนมีการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ สนับสนุนการน าภูมิปัญญาและวฒันธรรม
ท้องถ่ินมาใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและบริการ และสร้างความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนในการลงทุนสร้างอาชีพและรายไดท่ี้มีการจดัสรรอยา่งเป็นธรรมแก่ชุมชน ส่งเสริม
การร่วมลงทุนระหวา่งเครือข่ายองคก์รชุมชนกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งสร้างระบบ
บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคู่กบัการพฒันาความรู้ดา้นการจดัการ การตลาด และทกัษะในการ
ประกอบอาชีพ 

(3)  ยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและย ัง่ยืนโดยให้ความส าคญักบั
การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินคา้และบริการบนฐานความรู้และ
ความเป็นไทย โดยใช้กระบวนการพฒันาคลสัเตอร์และห่วงโซ่อุปทานรวมทั้งเครือข่ายชุมชน
บนรากฐานของความรู้สมยัใหม่ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมไทย และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพื่อสร้างสินคา้ท่ีมีคุณภาพและมูลค่าสูง มีตราสินคา้เป็นท่ียอมรับของตลาด  รวมถึงการ
สร้างภูมิคุม้กนัของระบบเศรษฐกิจ โดยการบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(4)   ยุทธศาสตร์การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมัน่คง
ของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  โดยให้ความส าคญักบัการรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุล
ของระบบนิเวศน์ เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ โดยพฒันาระบบ
ฐานขอ้มูลและสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากร  
การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยการปรับแผนการ
ผลิตและพฤติกรรมการบริโภคไปสู่การผลิตและการบริโภคท่ีย ัง่ยืน เพื่อลดผลกระทบต่อฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยใชก้ลไกทางเศรษฐศาสตร์ทั้งดา้นการเงินและการคลงั การ
สร้างตลาดสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม รวมทั้งพฒันาประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมท่ีจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 

 
จากท่ีมาและความส าคญัขา้งตน้ ในปี พ.ศ.2552 นกัวิจยัไดก้ าหนดกรอบแนวทางในการ

วิจยัร่วมกบัประชาชนในการจดัการการเรียนรู้ (Learning Management) โดยก าหนดกรอบพื้นท่ี
ทอ้งถ่ิน (เมืองและชนบท: Rural and Urban) ของจงัหวดัเชียงใหม่ อาศยัตวัแทนท่ีสามารถ
พฒันาการจดัการการเรียนรู้แลว้สามารถน าไปใชก้บัทอ้งถ่ินของตนเองได ้คณะนกัวิจยัไดท้  าการ
วิเคราะห์และไดข้อ้สรุปว่า องค์กรท่ีมีบทบาทในการพฒันาทอ้งถ่ินมากท่ีสุดของแต่ละจงัหวดั 
คือ องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท) ซ่ึงภายใต้ความรับผิดชอบของ อปท. เอง เป็นผูท่ี้
ใกลชิ้ดประชาชนในทอ้งถ่ินมากท่ีสุด ภายใตข้อ้สมมติฐานของคณะผูว้ิจยัท่ีวา่ “หากมีการพฒันา
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ในตวับุคลากรของ อปท.ในดา้นการจดัการการเรียนรู้แลว้ บุคลากรเหล่านั้นไดน้ าความรู้ไปปรับ
ใชก้บับทบาทของตนเองในการพฒันาทอ้งถ่ิน ก็จะสามารถพฒันาทอ้งถ่ินในดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่ง
เหมาะสมตามความตอ้งการ ภายใตก้ารมีส่วนร่วมในการพฒันากบัประชาชนในทอ้งถ่ินอย่าง
แทจ้ริง” 

ดว้ยเหตุน้ี คณะผูว้ิจยัของมหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ จึงไดจ้ดัการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
เพื่อศึกษาถึงปัญหาและความตอ้งการของทอ้งถ่ินในดา้นการจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน 
ของจงัหวดัเชียงใหม่ข้ึน (วรีะศกัด์ิ  สมยานะ, 2551) โดยผูเ้ขา้ร่วมการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ 

(1) สมาชิกขององคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) ทั้งส้ิน 85 แห่ง ในจงัหวดั
เชียงใหม่ อนัไดแ้ก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายก
และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล พฒันากรประจ าต าบล นักวิชาการเศรษฐกิจและ
นกัวชิาการดา้นต่างๆ ของ อบต. 

(2) นักวิจยัของโครงการ ได้แก่ นักวิจยัของมหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงใหม่ 
นกัวิจยัของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นกัวิจยัของมหาวิทยาลยัพายพัและนกัวิจัยของมหาวิทยาลยั 
แม่โจ ้

ผลการวิจยัเชิงปฏิบติัการคร้ังน้ีไดข้อ้สรุปเป็นความตอ้งการในการจดัการการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาทอ้งถ่ินแบบมีส่วนร่วม สามารถสรุปได ้4 ดา้น ดงัน้ี 

(1)  การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาทอ้งถ่ินในดา้นเศรษฐกิจ การเกษตรและ
การท่องเท่ียว 

(2) การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาทอ้งถ่ินในดา้นการศึกษา 
(3) การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาทอ้งถ่ินในดา้นสังคมและวฒันธรรม 
(4) การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาทอ้งถ่ินในดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 

ซ่ึงความต้องการทั้ ง 4 ด้านข้างต้นน้ี ทางสมาชิกของ อปท. อยากมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะมหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นผูจ้ดังานวิจยัคร้ังน้ี และอยากให้
ทางคณะผูว้จิยัไดท้  าการพฒันาโครงการวจิยั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ินให้ครบทั้ง  
4 ดา้น โดยการวจิยัคร้ังน้ีไดป้ระเมินความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งหมด ซ่ึงพบวา่ 100%  
มีความคาดหวงัท่ีจะเขา้ร่วมโครงการ “การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของภาค
ชนบท และชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2551” (CMRU – SML) น้ี และส่วนใหญ่ร้อยละ 93.50 
มีความคิดเห็นว่าโครงการดงักล่าวสามารถด าเนินการไดจ้ริง และหากด าเนินงานแล้วจะเป็น
ประโยชน์ต่อทอ้งถ่ิน และสามารถปฏิบติัใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรมไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
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 โครงการวจิยัเร่ือง  “การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบท
และชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2551” (CMRU – SML) มีวตัถุประสงค์ของเพื่อท่ีจะใช้
กระบวนการของการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชน เร่ิมจากการพฒันา
นกัวิจยัของโครงการเพื่อวางแผนการด าเนินงานร่วมกนักบันกัวิจยัทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังาน
ในทอ้งถ่ินนั้นๆ รวมถึงการจดัการเรียนรู้ร่วมกนักบัทรัพยากรมนุษยห์รือคนในชุมชนท่ีมีส่วนได้
ส่วนเสียกบัการเรียนรู้คร้ังน้ี โดยการพฒันาการเรียนรู้ทุกกระบวนการเร่ิมจาก 1) การไม่รู้ พฒันา
ไปสู่ 2) การรับรู้ และเป็น 3) การเลียนรู้ จนกระทัง่พฒันาไปเป็น 4) การเรียนรู้ นัน่เองทุกขั้นตอน
ของการเรียนรู้จะอาศยัการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อใหทุ้กภาคส่วนไดป้ฏิบติัการเรียนรู้ร่วมกนั
ผ่านโครงการบูรณาการการจดัการการเรียนรู้ด้านการส่ือสาร ให้การเรียนรู้เหล่านั้นเกิดการ
พฒันาอย่างต่อเน่ืองและเห็นผลสัมฤทธ์ิท่ีชัดเจน อีกทั้ งยงัต้องท าการประเมินการพัฒนา
โครงการท่ีมีผลต่อการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินนั้นๆ ดว้ยการวดัมูลค่าเพิ่มจาก
การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัเชียงใหม่ ให้บงัเกิด
เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ท่ีชัดเจนจากการด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ี ผลการวิจยัสามารถพฒันา
นกัวิจยัของทอ้งถ่ินไดท้ั้งส้ิน 42 คน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนของ
ชุมชน สามารถพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ได ้42 ชุมชน ในการจดัการ
เรียนรู้เพื่อสร้างแผนพฒันาชุมชนของท้องถ่ินได้ทั้งส้ิน 4 ด้าน คือ แผนพฒันาชุมชนด้าน
เศรษฐกิจ จ านวน 17 แผน แผนพฒันาดา้นสังคมจ านวน 14 แผน แผนพฒันาดา้นการศึกษา
จ านวน 6 แผน และแผนพฒันาดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้มจ านวน 5 แผน แผนพฒันาเหล่าน้ีได้
ถูกน าไปปฏิบติัจริงกบัชุมชนในทอ้งถ่ิน โดยผา่นการประเมินผลการด าเนินงานดว้ยตวัช้ีวดัความ
มัน่คงของมนุษย ์(Human Security Indicators: HIS) อนัจะท าให้ทราบถึงมูลค่าเพิ่มของโครงการ
ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินนั้นๆ ซ่ึงผลการประเมิน พบวา่ ทุกภาคส่วนทั้งผูน้  า
องค์กร ผูป้ฏิบติังาน รวมถึงผูรั้บนโยบาย หรือชุมชน สามารถบูรณาการร่วมกนัในการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการพฒันาท่ีเร่ิมตน้จากชุมชนและ
เพื่อชุมชนอย่างแทจ้ริง เปรียบเสมือนการพฒันาจากรากหญา้สู่รากแกว้ท่ีแข็งแกร่ง นอกจากน้ี
แผนพฒันาชุมชนท่ีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้ไดถู้กน าไปผลิตส่ือสารสนเทศ เพื่อการประชาสัมพนัธ์
แผนชุมชนโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมกบัยุวชนนกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ิน ผ่านส่ือประชาสัมพนัธ์
วทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย จงัหวดัเชียงใหม่ (สทท.เชียงใหม่) ให้ทุกภาคส่วนไดท้ราบถึงทิศ
ทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเองและเกิดการกระตุน้ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมกบัแนวทางการพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็และย ัง่ยนืต่อไป 
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 การด าเนินงานของโครงการวิจยัเร่ือง “การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคม ของภาคชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2552” จึงเป็นการต่อยอดการพฒันา
ชุมชนในทอ้งถ่ินให้เกิดความต่อเน่ือง และไดผ้ลประจกัษ์เป็นท่ีชดัเจน โดยมุ่งพฒันาให้ชุมชน
ไดเ้ขา้ใจ และทราบถึงศกัยภาพท่ีแทจ้ริงของตนเอง ร่วมด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของ
ชุมชน ตลอดจนใหชุ้มชนไดมี้การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ แนวคิด ใหมี้ความสร้างสรรคใ์นอนั
ท่ีจะพฒันาและปรับเปล่ียนวิธีการท างานให้ดีข้ึน ผา่นกระบวนการจดัการเรียนรู้ร่วมกนัทุกภาค
ส่วน เพื่อได้มาซ่ึงชุมชนท่ีประสบความส าเร็จในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม การจดัการ
เรียนรู้จะอาศยัการประเมินจากการจดัท าแผนพฒันาชุมชนดา้นเศรษฐกิจและสังคม ศกัยภาพดา้น
ความคิด ทกัษะและการบริหารจดัการของคนในชุมชน การวดัมูลค่าเพิ่มของโครงการและการ
น าแผนพฒันาชุมชนไปผลิตเป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงการด าเนินโครงการคร้ังน้ีมีองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดใ้หค้วามสนใจเขา้ร่วมจ านวนทั้งส้ิน 58 แห่ง โดยมีองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จ านวน 32 แห่ง ไดใ้ห้ความสนใจท่ีจะพฒันาแผนดา้นเศรษฐกิจของชุมชน และองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 26 แห่ง ไดใ้หค้วามสนใจท่ีจะพฒันาแผนดา้นสังคมของชุมชน 

ดงันั้น ผูว้ิจยัของมหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นผูมี้บทบาทในการมีส่วนร่วมกบั
ท้องถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่เป็นอย่างมาก ภายใต้วิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลัยท่ีได้ก าหนดไวว้่า 
“มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลยัเพื่อทอ้งถ่ิน” ดว้ยแลว้ จึงเป็นความสอดคลอ้งท่ี
เหมาะสมกบัการด าเนินงานวิจยัโครงการ “CMRU – SML ปี 2552” น้ี เป็นอย่างยิ่ง อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยเอง ยงัได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้ งภาครัฐและเอกชน ในการ
สนบัสนุนงานวจิยัคร้ังน้ี ซ่ึงถือไดว้า่งานวจิยัโครงการน้ีเป็นการวจิยัเชิงบูรณาการอยา่งแทจ้ริง 
 
1.2 สมมุติฐำนของกำรวจัิย 
  เพื่อให้งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั นกัวิจยัไดก้ าหนดขอ้สมมติฐาน
ในการด าเนินการวิจยัคร้ังน้ีว่า “หากให้ความส าคญักบัการจดัการการเรียนรู้ร่วมกนั (Learning 
Management: LM) มากกวา่การให้ความรู้เพียงอยา่งเดียว (Knowledge Management: KM) แลว้ 
ภายใตค้วามสามารถหรือศกัยภาพของบุคลากรท่ีอยู่ในชุมชนในทอ้งถ่ินนั้นๆ หากทุกฝ่ายมีการ
เรียนรู้ร่วมกนัแลว้ จะท าให้บุคลากรเหล่านั้นสามารถพฒันาตนเอง และเพิ่มศกัยภาพของตนเอง
ไดต้ามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว”้ และผลท่ีไดจ้ากการด าเนินงานวิจยัร่วมกนั สามารถน าไปใชไ้ด้
จริงกบัทอ้งถ่ินของชุมชนนั้นๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมตามสภาพของบริบทชุมชน   
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1.3   วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 โครงการวจิยัเร่ือง  “การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบท
และชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2552” มีวตัถุประสงคข์องโครงการ คือ  

(1) เพื่อสร้างและพฒันานักวิจยัทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัเชียงใหม่ ด้วยวิธีการจดัการการ
เรียนรู้ (Leaning Management: LM) พร้อมกบัการเพิ่มศกัยภาพของนกัวิจยัทอ้งถ่ิน ให้สามารถ
สร้างงานวจิยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(2) เพื่อให้สมาชิกของชุมชนในทอ้งถิ่น สามารถใชก้ระบวนการจดัการการเรียนรู้ 
(Leaning Management: LM) ในการสร้างแผนชุมชนทั้ง 2 ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจและสังคมได้
อยา่งเหมาะสมตามทอ้งถิ่นของตนเอง พร้อมทั้งให้ชุมชนใชแ้ผนชุมชนที่ไดจ้ากการจดัการ
เรียนรู้กบัทอ้งถิ่นของตนเอง ยกระดบัการพฒันาชุมชนทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคมสู่ระดบัท่ี
เขม้แข็งได ้

(3) เพื่อศึกษาการจดัการเรียนรู้ (Leaning Management: LM) เพื่อเพิ่มศกัยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย ์ต่อการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน อนัจะน าไปสู่การพฒันาทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

(4) เพื่อสร้างและพฒันานกัประชาสัมพนัธ์ชุมชนประจ าทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ย
วิธีการจดัการการเรียนรู้ (Leaning Management: LM) ด้านการส่ือสาร พร้อมกบัการเพิ่ม
ศักยภาพของคนในชุมชน โดยการใช้หลักการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมในการน าเสนอ 
แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(5) เพื่อสร้างการเรียนรู้ (Leaning Management: LM) ในการวิเคราะห์ศกัยภาพของ
ชุมชนในการสร้างความมัน่คงดา้นการจดัการสินทรัพยชุ์มชนของทอ้งถิ่น จนสามารถทราบ
มูลค่าเพิ่มของการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ที่ไดจ้ากการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ภาคชนบท 
และชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  ให้สามารถพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเอง
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
1.4   ขอบเขตของโครงกำรวจัิย 
  งานวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบบูรณาการในการจดัการการเรียนรู้ เพื่อ
หาแนวทางการพฒันาทอ้งถิ่นในดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถิ่นไดอ้ยา่งเหมาะสมตาม
บริบทของชุมชนนั้นๆ โดยมีขอบเขตของโครงการวิจยัเร่ิมจากการศึกษาถึงศกัยภาพการพฒันา
ทอ้งถ่ินขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินประจ าต าบล (อปท.) ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
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(อบต) และเทศบาลต าบล ท่ีมีความตอ้งการเขา้ร่วมโครงการในพื้นท่ีของจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งส้ิน 
120 ต าบล จาก 24 อ าเภอ ภายใน ปี พ.ศ.2552 เพื่อเขา้ร่วมโครงการวิจยั อาศยัวิธีการประชุมเชิง
ปฏิบติัการ เพื่อสะทอ้นปัญหาและความตอ้งการของ อปท. แต่ละแห่ง เพื่อตอบสนองการพฒันา
ทอ้งถ่ินให้ตรงจุดประสงค์ หลงัจากนั้นจะใช้กระบวนการจดัการการเรียนรู้ (LM) ในการเพิ่ม
ศกัยภาพการพฒันาทอ้งถ่ินของ อปท. ตามความเหมาะสมของบริบทชุมชนต าบลนั้นๆ ซ่ึงใน
การศึกษาคร้ังน้ีจะท าการศึกษาเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 เป็นการก าหนดแนวทาง การพฒันา
ทอ้งถ่ินของ อปท. จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีเขา้ร่วมโครงการ และระยะท่ี 2 เป็นการยกระดบัการพฒันา
ทอ้งถ่ินของ อปท. ตน้แบบ และน าร่องการขยายผลการวิจยัให้คลอบคลุมทัว่ทั้งจงัหวดัเชียงใหม่
เป็นล าดบัต่อไป  
 
1.5  วธีิกำรศึกษำ 

การวิจยัเร่ือง “การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและ
ชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2552” มีวธีิการด าเนินการวจิยัดงัน้ี  

1.5.1  ประชากรท่ีศึกษาและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากร คือ เจา้หน้าท่ีขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มชุมชนประจ า

ต าบลในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่  จ  านวนทั้งส้ิน 120 อปท. (120 ต าบล)  
การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – stage random 

sampling) โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

 (1)  ชุมชนชนบท ไดแ้ก่ ชุมชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตการปกครองขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล  
 (2)  ชุมชนเมือง ไดแ้ก่ ชุมชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตการปกครองของเทศบาลต าบล  

ชุมชนท่ีมีความตอ้งการเขา้ร่วมโครงการ โดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 
sampling) จากอ าเภอต่างๆ ท่ีสนใจจะเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 24 อ าเภอ  

ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดการเลือกเจา้หน้าท่ีของ อปท.โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง ตาม
วตัถุประสงค ์(Purposive sampling) ท่ีมีความตอ้งการเขา้ร่วมโครงการไดแ้ก่ 

  (1)   นายกองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือตวัแทน  
  (2)   ปลดัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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  (3) เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผนขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
หรือตวัแทน 

  (4) เจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชนขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือตวัแทน 
  (5)   ตวัแทนชุมชน ท่ีทาง อปท. ไดค้ดัเลือกเขา้ร่วมโครงการ 

 ขั้นตอนท่ี 3 ก าหนดกลุ่มของตวัอยา่งชุมชน แบ่งเป็น 2 ดา้น คือ ชุมชนท่ีตอ้งการ
พฒันาดา้นเศรษฐกิจ และชุมชนท่ีตอ้งการพฒันาดา้นสังคม   

1.5.2  ขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
(1)   ขอ้มูลปฐมภูมิ  

ได้แก่การสืบคน้ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง (ชุมชน) ท่ีเจ้าหน้าขององคก์าร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ไดน้ ามาศึกษาเป็นกรณีศึกษาส าหรับการพฒันาเป็นตน้แบบ โดยการจด
บนัทึก ประกอบกบัวธีิการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยมีสมาชิกของกลุ่มเป็น
ผูร่้วมกระบวนการวจิยั และใหข้อ้มูลตลอดระยะเวลาของการด าเนินงานวจิยั  

(2)   ขอ้มูลทุติยภูมิ 
เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การบริหารการจดัการองคก์ร การก่อเกิด

องค์กร ปัญหาและความต้องการในการพฒันา ทั้ งด้านเศรษฐกิจ และสังคม เป็นต้น โดย
การศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นการศึกษาแบบการวจิยัแบบบูรณาการ ดงันั้น จึงมีส่วนราชการและองคก์ร
ท่ีเก่ียวขอ้ง ถือว่าเป็นผูร่้วมวิจยัในทอ้งถ่ินดว้ยท่ีส าคญั คือ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต) 
เทศบาลต าบล สถานีอนามยัประจ าต าบล ส านกังานเกษตรต าบล และส านกังานสหกรณ์ เป็นตน้  

(3)   ชนิดของเคร่ืองมือ  
(3.1)  ใชแ้บบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต (Interview schedule)  

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีมีลกัษณะค าถามซ่ึงก าหนด
ค าตอบไวล่้วงหนา้ให้เลือกตอบ (Close ended questions) และค าตอบแบบให้เติมค าตอบ (open 
ended questions) โดยนกัวจิยัจะเป็นผูท้  าการสัมภาษณ์และสังเกต เพื่อบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่ม
ชุมชนโดยแบ่งเน้ือหาของแบบสัมภาษณ์เป็น 3 ตอน 

1)  ขอ้มูลลกัษณะพื้นฐานทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มชุมชน  
2)  ขอ้มูลสภาพทัว่ไปดา้นการบริหารจดัการกลุ่ม การก่อเกิดกลุ่ม  
3)  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและความตอ้งการของกลุ่ม เพื่อการพฒันา

กลุ่ม ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ และสังคม นอกเหนือจากการสัมภาษณ์และสังเกตแลว้ การท่ีจะได้
ขอ้มูลใหค้รบถว้นจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลโดยอาศยัวธีิการดงัต่อไปน้ี 

 



 12 

3.1)  การจดัเวทีชาวบา้น เพื่อระดมความคิดเห็นและหาขอ้ตกลง 
3.2)  การจดัการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อติดตามผลงานและประเมิน 

ผลและร่วมกนัแกไ้ขปัญหา 
3.3)  การสังเกตการท างานของกลุ่ม  
3.4)  การศึกษาดูงานกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีประสบความส าเร็จ  
3.5)  การวางแผนและการพฒันาระบบการจดัการ  
3.6)  การอบรม โดยให้ความรู้แก่เจา้หนา้ท่ีของ อปท. และกลุ่ม

ชุมชนท่ีเจา้หนา้ท่ีเลือกมาในดา้นต่างๆ ตามความตอ้งการของกลุ่ม  
 1.5.3 การวเิคราะห์และประเมินผล 
  การวิจยัคร้ังน้ีจะใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้สถิติและร้อยละประกอบการ
อธิบายเชิงพรรณนา โดยใช้เกณฑ์การประเมินโครงการ “การจดัการการเรียนรู้ต่อการยกระดบั
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน” อาศยัตวัช้ีวดัจากแบบประเมินผลการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและ
สังคมของทอ้งถ่ิน จ านวน 3 มิติ ดว้ยกนั อนัประกอบดว้ย  
   มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององคก์ารปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นเกณฑ์การประเมินจาก ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สคช.) ร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) และส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ปี 2551 
   มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน ซ่ึงเป็นเกณฑ์การประเมินจาก 
ส านกัมาตรฐานการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ส านกังานปลดักระทรวงการพฒันา
สังคมและความมัน่คงของมนุษย ์(กุมภาพนัธ์ 2549) 
   มิติท่ี 3 คือ ระดบัการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันา
ชุมชน ซ่ึงเป็นเกณฑ์การประเมินจาก โครงการศึกษาวิจยัเพื่อจดัท าดชันีช้ีวดัภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะท างานวิชาการ สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สิงหาคม 2550) 
   
1.6  ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

การวิจยัเร่ือง การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและ
ชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2552” สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศตาม
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แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) โดยสามารถระบุ
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  
 (1)  ดา้นองคค์วามรู้ 

1)  บริบทและศกัยภาพชุมชนในทอ้งถ่ิน ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ
จงัหวดัเชียงใหม่ 

2)  สภาพปัญหาและความตอ้งการในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของจงัหวดั
เชียงใหม่ 

3)  กระบวนการจัดการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของจังหวดั
เชียงใหม่ 

4)  ผูช่้วยนกัวิจยั (นกัศึกษา) ไดเ้รียนรู้ร่วมกบัชุมชน ในการใชค้วามรู้ทางวิชาการ
ของตนเอง น ามาปฏิบติัจริงกบัการพฒันาของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 

5)  นกัวจิยัทอ้งถ่ิน (อปท.) ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพของการวจิยัในชุมชน สามารถ
เรียนรู้ร่วมกบัชุมชน ในการใช้ความรู้ทางวิชาการท่ีได้รับการพฒันา น ามาปฏิบติัจริงกบัการ
พฒันาของชุมชน ในทอ้งถ่ินของตนเอง 

6)  ชุมชนไดรั้บการพฒันาองค์ความรู้ดา้นการจดัการการเรียนรู้ และไดป้ฏิบติัจริง
กบัชุมชนของตนเอง 
 (2)  ดา้นการพฒันา 
 1)  ชุมชนในทอ้งถ่ินของจงัหวดัเชียงใหม่ ไดรั้บการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
 2)  ชุมชนในทอ้งถ่ินของจงัหวดัเชียงใหม่ได้รับการแก้ไขปัญหาและได้รับการ
ตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของตนเอง 
 3) ผูช่้วยนกัวิจยั (นกัศึกษา) ไดรั้บการพฒันาความรู้ความสามารถจากการเรียนรู้
ร่วมกบัชุมชน  
 4) นกัวจิยัทอ้งถ่ิน (อปท.) ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพของการวจิยัในชุมชน 
 (3)  หน่วยงานต่างๆ 
 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการสามารถน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ไดด้งัน้ี 
 1)  องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) สามารถพฒันาบุคลากรของตนเองให้
เป็นนกัวจิยัระดบัทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2)  กลุ่มชุมชนในทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถพฒันาบุคลากรของกลุ่มของ
ตนเองในการสร้างและเพิ่มแผนชุมชนของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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 3)  มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ น าผลงานวิจยัไปพฒันาการเรียนการสอน ให้แก่
นกัศึกษา 
 4)  นกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการวจิยั 
 (4)  แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยหีรือผลการวจิยัสู่กลุ่มเป้าหมาย 
 ผลงานวิจยัน้ีคณะผูว้ิจยัจะเผยแพร่ในส่ือต่างๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์วารสารทางดา้น
วิชาการ ส่ืออิเลคทรอนิกส์ การประชุมวิชาการต่างๆ รวมทั้งฝึกอบรมให้กบัผูท่ี้สนใจ เช่น 
เวบ็ไซต ์www.okrd.org  
 
1.7 นิยำมศัพท์ 
 การจดัการการเรียนรู้ (Learning Management: LM)  
  การจดัการการเรียนรู้ (Learning management: LM) หมายถึง กระบวนการ
จดัการการเรียนรู้สู่ความเป็นสุขและความส าเร็จ ซ่ึงประกอบไปดว้ยการเรียนรู้ในตนเอง การ
เรียนรู้ร่วมกบัเพื่อน การเรียนรู้ร่วมกนักบัองคก์รพนัธมิตร และการเรียนรู้ร่วมกนัทุกฝ่าย ผ่าน
กระบวนการ 4 ล าดบั คือ กระบวนการผสาน กระบวนการกรอง กระบวนการตกตะกอน และ
กระบวนการตกผลึก 
 
 การจดัการความรู้ (Knowledge Management: KM) 
  การจดัการความรู้ (Knowledge Management: KM) หมายถึง เคร่ืองมือพฒันา
ผลงานของบุคคล องค์กร เครือข่าย และพฒันาสังคมในภาพรวมในยุคสังคม เศรษฐกิจบน
ฐานความรู้ 
 
  การบริหารการเมือง  
  การบริหาร หมายถึง เทคนิคการใช้คน ทรัพยากร และเวลาท่ีมีอยู่ เพื่อท าให ้
เป้าหมายท่ีวางไว ประสบความส าเร็จ 

 การเมือง หมายถึง การอยู ร่วมกนัของมนุษย ในชุมชนหรือสังคม เพื่อใหมี้
ความสงบสุขหรือการใช อ านาจหน าท่ีในการจดัสรรส่ิงท่ีมีคุณค าให กบัสังคม 
 
 
 

http://www.okrd.org/
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 องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (Sub district)  
  องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท) เป็นนิติบุคคล มีรายได ้รายจ่ายของตนเอง 
มีพนักงานต าบล หรือเทศบาลต าบลเป็นผูป้ฏิบติังานภายใตก้ารควบคุมของนายอ าเภอ และ 
ผูว้า่ราชการจงัหวดั อบต และเทศบาลต าบลเป็นระบบยอ่ยของการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

เศรษฐกิจและสังคม (Socio – Economics) 
 เศรษฐกิจ หมายถึง กิจกรรมของมนุษย์แต่ละคน และกิจกรรมของสังคม

โดยรวมของมนุษย ์ท่ีเก่ียวกบั การผลิตสินคา้และบริการ การแลกเปล่ียนหรือซ้ือขายสินคา้และ
บริการ และ การบริโภคสินคา้ 

 ระบบเศรษฐกิจ (Economic system) หมายถึง กลุ่มบุคคลของสังคมท่ีรวมตวักนั
เป็นกลุ่มของสถาบนัทางเศรษฐกิจต่างๆ ซ่ึงยึดถือแนวปฏิบติัแนวทางเดียวกนัในการประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยมีวตัถุประสงค์ร่วมกนั คือ อ านวยความสะดวกในการท่ีจะแก้ไข
ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถบ าบดัความตอ้งการให้แก่บุคคลต่างๆ ท่ีอยูร่่วมกนั
ในสังคมนั้น ใหไ้ดรั้บประโยชน์มากท่ีสุด เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ 

 สังคม หมายถึง กลุ่มคนท่ีอยู่รวมกัน มีความสัมพนัธ์กัน พึ่ งพาอาศยัซ่ึงกัน 
และกนั มีระเบียบกฎเกณฑ ์และความเช่ือถือท่ีส าคญัๆ ร่วมกนั ตลอดจนมีความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลกนัเอง และระหวา่งบุคคลกบักลุ่มสังคม 
  ดงันั้นเม่ือน าความหมายของค าว่าเศรษฐกิจและค าว่าสังคม มารวมกนั แล้ว
พิจารณาใหค้  าจ  ากดัความใหม่ของค าวา่เศรษฐกิจและสังคมวา่คือ กลุ่มคนท่ีอยูร่วมกนัมีระเบียบ
กฎเกณฑ์ และความเช่ือถือท่ีส าคญัๆ เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน ร่วมกันประกอบกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการผลิตสินคา้และบริการ การแลกเปล่ียนหรือซ้ือขายสินคา้และบริการ และการ
บริโภคสินคา้เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการท่ีจะแกไ้ขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ให้
สามารถบ าบดัความตอ้งการให้แก่บุคคลต่างๆ ท่ีอยู่ร่วมกันในสังคมนั้น ให้ได้รับประโยชน์ 
มากท่ีสุด เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ 
 
 เศรษฐกิจชุมชน  
  เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ทั้ งด้าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ ทั้งในดา้นการผลิต การบริโภค และการกระจายผลผลิต โดย
ใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของชุมชนนั้น คือ ให้มีส่วนร่วม
คิด  ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ บนรากฐานความสามารถท่ีมีอยู่  จากการใช้ “ทุนของชุมชน” 
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ซ่ึงทุนของชุมชนทั้ งท่ีเป็นทุนทางสังคม เช่น วิถีการผลิต ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศาสนสถาน 
โรงเรียน ท่ีดิน ทรัพยากร และการคมนาคมขนส่ง 
 
 การพฒันา (Development) 
  การพฒันา (Development) หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนของคนในชุมชน
และสังคมจากกระบวนการจดัการการเรียนรู้ในลกัษณะของแผนงานหรือโครงการแลว้บริหาร
จดัการจนเกิดผลสัมฤทธ์ิของโครงการ เพื่อเพิ่มศกัยภาพของตนเอง ชุมชน และสังคมใหดี้ข้ึน” 
 

การพฒันาเศรษฐกิจ (Economic development)  
 การพฒันาเศรษฐกิจ (Economic development)  หมายถึง กระบวนการ 

(Process) ท่ีจะน าไปสู่การเพิ่มข้ึนของอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของรายไดท่ี้แทจ้ริง 
(หรือผลิตภณัฑ์ประชาชาติ) ต่อบุคคลตลอดเวลา และต่อเน่ืองกนัไปอย่างสม ่าเสมอและเป็น
ระยะเวลาอนัยาวนานและตอ้งพยายามลดหรือขจดัสภาวะท่ีไม่พึงปรารถนาของสังคม เช่น ความ
ยากจน การวา่งงาน การท างานต ่ากวา่ระดบั การกระจายรายไดไ้ม่เท่าเทียมกนัให้หมด ทั้งน้ีควร
เน้นความมัน่คงและความย ัง่ยืนทางเศรษฐกิจ ซ่ึงหมายถึงการขยายตวัอย่างมีล าดบัข้ึน นั่นคือ
จะตอ้งเน้นการกระจายการเจริญเติบโต (Distribution of growth) ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่การพฒันา
เศรษฐกิจไม่สามารถลดความยากจนได้ถา้พฒันาไปแล้วแต่ปรากฏว่าช่องว่างของการกระจาย
รายไดเ้พิ่มข้ึน ทั้งน้ีอาจเพราะปัญหาความยากจน กรณีน้ีเกิดจากความยากจนโดยเปรียบเทียบ
นัน่เอง  ดงันั้นการพฒันาเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงตอ้งเนน้การพฒันาคนมากกว่าการพฒันาเศรษฐกิจ
ในรูปของรายได้เพียงอย่างเดียว ทั้งน้ีการพฒันาคนประกอบดว้ยการพฒันาทกัษะในการ “ท า
หรือการปฏิบติั” และการพฒันาทกัษะในการ “คิด” หรือการพฒันาจิตนัน่เอง 

 
 การพฒันาสังคม (Social development) 
  การพฒันาสังคม (Social development) คือ การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีข้ึน เพื่อให้ปลอดจากความยากจน ความไม่รู้ ความเจ็บไขไ้ดป่้วย และความหิว
โหย ตลอดจนมุ่งท่ีจะใหป้ระชาชนตระหนกัถึงศกัยภาพ ศกัด์ิศรี ความใฝ่ฝัน และความพึงพอใจ
ในชีวติ 
  การพฒันาสังคม หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีดีทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครอง วฒันธรรม  เพื่อประชาชนจะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนทั้งทางดา้น



 17 

อาหาร ท่ีอยู่อาศยั การศึกษา สุขภาพอนามยั การมีงานท า มีรายได้เพียงพอในการครองชีพ  
ประชาชนไดรั้บความเสมอภาค ความยุติธรรม มีคุณภาพชีวิต ทั้งน้ีประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเปล่ียนแปลงทุกขั้นตอนอย่างมีระบบ ( ท่ีมา : แผนพฒันาสวสัดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2545 -2549 
   
  การพฒันาดา้นการเมืองการบริหารขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
   การพฒันาดา้นการเมืองการบริหารขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง 
การพฒันาท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากข้ึน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ใจใน
สิทธิและหน้าท่ีของตนเอง และเขา้มามีส วนทุกขั้นตอน นบัตั้งแต่ร่วมคิด ค นหาป ญหา 
สาเหตุของป ญหา วางแผน ด าเนินการ ตลอดจนก ากบั ควบคุมและติดตาม ประเมินผล โดยมุ

งเพิ่มประสิทธิภาพ สร างความโปร งใสในการบริหารและการใหบ้ริการแก ประชาชน 
ใหเ้กิดความมีประชาธิปไตยในทอ้งถ่ินมากข้ึน  
 
  การพฒันาดา้นเศรษฐกิจขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
  การพฒันาดา้นเศรษฐกิจขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง การพฒันา
สถานภาพความเป นอยู ของประชาชน เพื่อลดความยากจนอนัน าไปสู การสร างงาน 
สร างรายได ้ลดค าใช จ ายให กบัประชาชน เพื่อให ประชาชนมีรายได เพียงพอ
กบัรายจ าย จนพออยู พอกิน โดยใหป้ระชาชนใชทุ้นทางป ญญา ศกัยภาพส วนตวั และ
สินทรัพยท่ี์มีอยู ่ท  างานอยา่งเตม็ท่ี เช น การพฒันาอาชีพ การส งเสริมการท องเท่ียว ฯลฯ 
เป นต น ทั้งน้ีการพฒันาดา้นเศรษฐกิจขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเนน้การพฒันา
คนในชุมชนเป็นหลกั โดยการเสริมสร้างคุณธรรมในตวับุคคลในกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้มาก
ข้ึน  
 

  การพฒันาดา้นสังคมขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
   การพฒันาดา้นสังคมขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง การส งเส
ริมและสนบัสนุนด านการศึกษา สาธารณสุขและสุขภาพ การกีฬาและศาสนา การรณรงค
และป องกนัยาเสพติด พร อมทั้งสร างครอบครัวให อบอุ นและเข มแข็งทั้งเด็ก 
สตรี ผูสู้งอายุ และด้อยโอกาส เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้มากท่ีสุด อีกทั้งยงัตอ้ง
สอดแทรกคุณธรรมในการพฒันาดา้นสังคมของชุมชนใหม้ากท่ีสุด 
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  ความมัน่คงของมนุษย ์
  ความมัน่คงของมนุษย ์หมายถึง การท่ีประชาชนไดรั้บหลกัประกนัดา้นสิทธิ 
ความปลอดภยั การสนองตอบต่อความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน สามารถด ารงชีวิติในสังคมไดอ้ยา่งมี
ศกัด์ิศรี ตลอดจน ไดรั้บโอกาสอยา่งเทาเทียมกนัในการพฒันาศกัยภาพของตนเอง (ท่ีมา: ปรับ
จากค านิยามตามแผนพฒันาสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2545 -
2549 
 
 ชุมชน 

“ชุมชน” คือ หมู่ชน กลุ่มคนท่ีอยูร่วมกนัเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศยัอยูใ่นอาณา
บริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน (ราชบัณฑิตยสถาน.2525. พจนำนุกรมฉบับ
รำชบัญฑิตยสถำน พ.ศ. 2525. กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน) 

Alvin W. Gouldner กล่าววา่ ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนกลุ่มหน่ึง ซ่ึงครอบครอง
ท่ีดินร่วมกนั มีการด าเนินกิจกรรมของชีวติส่วนใหญ่ร่วมกนั 

Arnol W. Green ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนท่ีอาศยัในพื้นท่ีเล็กๆ ติดต่อกนัไป มี
ส่วนแบ่งปันในแนวทางของการใชชี้วติร่วมกนั 
           Chaless P. Loomis ชุมชน คือ ระบบสังคมหน่ึงซ่ึงอยู่ในอาณาบริเวณ
เดียวกนั และกระท ากิจกรรมประจ าวนัเพื่อสนองความตอ้งการร่วมกนั 
           Lowry Nelson ชุมชน คือ กลุ่มคนกลุ่มหน่ึงซ่ึงอาศยัอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีขอบเขต
จ ากดัแห่งหน่ึงมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกนัมีความสัมพนัธ์และด าเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกนั 

อย่างไรก็ตามเราสามารถสรุปไดว้่า ค  าว่า ชุมชน หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีกลุ่มท่ีพกั
อาศยัของประชาชนในลกัษณะใดก็ไดอ้ยูร่่วมกนั ไม่วา่จะเป็นในเมือง  หรือ ชนบท  โดยในดา้น
กายภาพมีส่ิงอ านวยความสะดวกในดา้นการด าเนินชีวติร่วมกนั เช่น ถนนหนทาง ไฟฟ้า  ประปา 
วดั โรงเรียน เป็นตน้  และคนกลุ่มน้ีมีลกัษณะทางสังคมตลอดจนกิจกรรามทางสังคม และ
เศรษฐกิจ บางอยา่งร่วมกนัชดัเจน และขอบเขตของชุมชนจะมีอาณาบริเวณท่ีชดัเจน ไมว้่าจะ
เป็นขอบเขตทางธรรมชาติ หรือขอบเขตท่ีสร้างข้ึนเองก็ตาม 
 
 การมีส่วนร่วมของชุมชน 
  โคเฮนและอฟัฮอฟ  (Cohen and Uphoff. 1981: 6) ไดใ้ห้ความหมาย การมีส่วนร่วม
ของชุมชนวา่ สมาชิกของชุมชนตอ้งเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งใน  4  มิติ  ไดแ้ก่   
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1.  การมีส่วนร่วมการตดัสินใจวา่ควรท าอะไรและท าอยา่งไร 
2. การมีส่วนร่วมเสียสละในการพฒันา รวมทั้งลงมือปฏิบติัตามท่ีได้

ตดัสินใจ 
3. การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการ

ด าเนินงาน 
4.   การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ 

  โดยสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชน ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมช่วยเหลือ
และเขา้มามีอิทธิพลต่อกระบวนการด าเนินกิจกรรมในการพฒันา รวมถึงไดรั้บผลประโยชน์
จากการพฒันานั้นอย่างเสมอภาค องค์การสหประชาชาติ (United Nation. 1981: 5) และ 
รีเดอร์ (Reeder. 1974: 39) ไดใ้ห้ความหมายเจาะจงถึงการมีส่วนร่วม ว่าการมีส่วนร่วมเป็นการ
ปะทะสังสรรค์ทางสังคม ทั้งในลกัษณะการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล และการมีส่วนร่วม 
ของกลุ่ม 
  นอกจากน้ี สุชาดา  จกัรพิสุทธ์ิ (ออนไลน์. 2547) ศึกษาเร่ืองชุมชนกบัการ
มีส่วนร่วมจดัการศึกษา สรุปไดว้า่ การมีส่วนร่วมของชุมชน  แบ่งไดอ้อกเป็น 2 ลกัษณะไดแ้ก่ 
 1. ลกัษณะการมีส่วนร่วมจากความเก่ียวขอ้งทางด้านเหตุผล โดย
การเปิดโอกาสใหส้ังคม องคก์รต่างๆ ในชุมชน ประชาชนมีบทบาทหลกัตามสิทธิหนา้ท่ีในการ
เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ตั้งแต่การคิดริเร่ิม การพิจารณาตดัสินใจ วางแผน การร่วม
ปฏิบติั และการรับผิดชอบในผลกระทบที่เกิดข้ึน รวมทั้งส่งเสริม ชกัน า และสนบัสนุนให้การ
ด าเนินงานเกิดผลประโยชน์ต่อชุมชน ตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดดว้ยความสมคัรใจ  
 2. ลกัษณะการมีส่วนร่วมจากความเก่ียวขอ้งทางดา้นจิตใจ เป็นการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ท่ีการเก่ียวข้องทางด้านจิตใจ อารมณ์ รวมทั้ ง ค่านิยมของประชาชนเป็น 
เคร่ืองช้ีน าตนเองให้เขา้มามีส่วนร่วม แสดงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การกระท าให้บรรลุวตัถุ 
ประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ท าให้ผูที้่เขา้มามีส่วนร่วม เกิดความผูกพนั มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อ
กิจกรรมท่ีด าเนินงานดว้ยความสมคัรใจ 
  จากแนวคิดและทศันะท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ทั้งหมด สามารถแยกประเด็นสรุปได้
ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดข้ึนจากเป้าหมายท่ีตอ้งการ ค่านิยม ความเช่ือ วฒันธรรม
ประเพณี ความผกูพนั การเสริมแรง โอกาส ความสามารถ การสนบัสนุน แบะความคาดหมายใน
ส่ิงท่ีตอ้งการ โดยมีพื้นฐานของการมีส่วนร่วม ดงัน้ี   
  1. การมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของเหตุผล 
  2. การมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของค่านิยม 
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  3. การมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของประเพณี 
  4. การมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของความผกูพนั ความเสน่หา 
  โดยสรุป การมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น เกิดจากจิตใจท่ีตอ้งการเขา้ร่วมในกิจกรรม
ใดกิจกรรมหน่ึง เพื่อให้บรรลุถึงวตัถุประสงคข์องกลุ่มคนท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตทางสังคม ซ่ึง
การเร้าให้คนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมนั้น ผูด้  าเนินงานจะตอ้งมีความเขา้ใจในวิธีการด าเนิน
ชีวติ ค่านิยม ประเพณี และทศันคติของบุคคล เพื่อใหเ้กิดความสมคัรใจเขา้ร่วมกิจกรรม 

 
การพฒันาชุมชน 

การพฒันาชุมชน คือ “การท่ีคนในชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมร่วมกนัด าเนิน
กิจกรรม เพื่อปรับปรุงความรู้ความสามารถของตนเอง และร่วมกนัเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของ
ตนเอง ชุมชน และสังคมใหดี้ข้ึน” 
 
 ทอ้งถ่ินหรือชนบท (Rural area) 
  ทอ้งถ่ินหรือชนบท (Rural area) หมายถึง พื้นท่ีท่ีอยูน่อกเขตเมือง โดยทัว่ไปมี
การตั้งถ่ินฐานเบาบางความหนาแน่นของประชากรน้อย มีความเป็นอยู่ในลกัษณะของสังคม
แบบชนบทการเกษตร ห่างไกลจากศูนยก์ลางการบริหารและการบริการ ส่วนใหญ่การใชท่ี้ดิน
ในชนบทจะเป็นการใชท่ี้ดินเพื่อ การเกษตร เช่น ท่ีนา ท่ีปลูกพืชไร่ ท่ีปลูกไมผ้ล และไมย้ืนตน้ 
เป็นตน้ 
 
 ชุมชนชนบท (Rural community) 
  “ชุมชนชนบท” เป็นชุมชนในเขตชนบท มีความหนาแน่นของประชากรนอ้ย ผู ้
อยู่อาศยัมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั มีชีวิตความเป็นอยู่คลา้ยคลึงกนั ยึดมัน่ในขนบธรรมเนียม
ประเพณี มีอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง (สนธยา พลศรี. 2545. พิมพค์ร้ังท่ี 4. ทฤษฎี
และหลกักำรพฒันำชุมชน.  กรุงเทพ: โอเดียนสโตร์) 
 
 ชุมชนเมือง (Urban community) 
  ชุมชนเมือง (Urban community) หมายถึง ชุมชนเมืองเป็นชุมชนท่ีมีความ
หนาแน่นของประชากรมาก (บางประเทศไม่ใช้เกณฑ์ความหนาแน่นของประชากร แต่ถือเอา
จ านวน ประชากรในชุมชน เป็นส าคญั เช่น ฝร่ังเศสและอิสราเอล ประชากรตอ้งมากกวา่ 2,000 คน 
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สหรัฐอเมริกา ประชากรมากกวา่ 2,500 คน เบลเยี่ยมมากกวา่ 5,000 คน  สเปนมากกวา่ 10,000 
คน และญ่ีปุ่นมากกวา่ 30,000 คน เป็นตน้) อาคาร บา้นเรือนหนาแน่น มีความเจริญ กวา้หนา้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่ิงแวดล้อมเป็นส่ิงท่ีมนุษย์ สร้างข้ึนมากกว่าส่ิงท่ีเกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติ อาชีพมีความหลากหลาย ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรม การคา้ขายและ การ
บริการ สมาชิกมีความเป็นอิสระ เป็นปัจเจกบุคคลสูง ท าให้ความสัมพนัธ์ เป็นแบบทางการ
มากกวา่ส่วนตวั สามารถอยูร่่วมกนัไดเ้พราะผลประโยชน์ ท่ีแต่ละคนจะไดรั้บ 
  ชุมชนเมืองจะอยูภ่ายใตก้ารปกครองรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง เช่น  เทศบาลมหานคร 
และมีชุมชนย่อยๆ  รวมอยู่ในบริเวณเหล่าน้ี เช่น ตรอก ซอย ถนน หรือเรียกตามช่ือท่ีตั้งของ
ชุมชนต่างๆ เช่น บางเขน บางนา พระโขนง ลาดพร้าว  เป็นตน้  
 
 เมือง (City) 
  เมือง (City) คือ ถ่ินตั้งรกรากของประชากรท่ีมีความหลากหลาย ทางดา้นสังคม
ท่ีมีขนาดใหญ่และหนาแน่น สังคมเมืองเม่ือเปรียบเทียบ กบัสังคมชนบทจะเป็นสังคมบริโภค
มากกว่าท่ีจะเป็นสังคมผลิตสมาชิก มีอาชีพ หลากหลายเน้นด้านการบริการ เศรษฐศาสตร์ 
การศึกษา และการปกครอง แต่ขาดความสัมพนัธ์ระดบับุคคล (Louis Wirth. 1938. “Urbanism 
as a Way of Life” from American Journal of Sociology. In R. T. LeGates and F. Stout (ed.). 
2000. The City Reader. 2nd ed. pp. 97-105. London and New York: Routledge.) 
 
 ทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชน  
  ทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน หมายถึง คนท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านในเขตพื้นท่ี
รับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีถูกคดัเลือกเขา้มาเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา  
 
  ผูน้ าชุมชน  
  ผูน้ าชุมชน หมายถึง ผูน้ าท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือผูน้ า
ของกลุ่มตวัอย่างท่ีถูกคดัเลือกเขา้มาศึกษา เช่น  ผูน้  าของกลุ่มอาชีพ  ผูน้  าของกลุ่มทางสังคม  ผูน้  า
ทางศาสนา หรือ แกนน าของชุมชนหมู่บา้นท่ีถูกคดัเลือกมาเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา เช่น ก านนั 
ผูใ้หญ่บา้น 
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 สมาชิกของชุมชน  
  สมาชิกของชุมชน หมายถึง ชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มตวัอย่างท่ีถูกคดัเลือก
เขา้มาศึกษา 
 
 สินทรัพยชุ์มชน  
   สินทรัพยชุ์มชน หมายถึง ส่ิงท่ีมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนอนัมีมูลค่าหรือคุณค่าต่อ
ชุมชน ซ่ึงเป็นกลุ่มชนหลายคนอยูร่่วมกนัอยา่งผกูพนักนั และร่วมกนัพฒันา สร้างสรรค ์และใช้
ประโยชน์จากสินทรัพยข์องชุมชนนั้น อนัประกอบไปด้วย สินคา้ บริการส่ิงประดิษฐ์ 
ศิลปวฒันธรรม ท่องเท่ียว ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจชุมชน สวสัดิการสังคม การศึกษา  

 
มูลค่าเพิ่ม  
 มูลค่าเพิ่ม หมายถึง การเปล่ียนขอ้มูล เป็นข่าวสาร เป็นความรู้ และสามารถ

น าไปสร้างมูลค่าเพิ่มก่อให้เกิดความฉลาดเฉลียว ในการปฏิบติัเปล่ียนวิธีคิดในการท างานให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการทางสังคม จุดใดจุด ซ่ึงการสร้างมูลค่าเพิ่มน้ีตอ้งการบริหารจดัการ
มาก ดงันั้นความรู้จะตอ้งแสวงหาความรู้ท่ีทนัสมยั มีการแบ่งปันความรู้อย่างถูกตอ้ง และสร้าง
มูลค่าเพิ่มใหเ้กิดข้ึน 
 
 การส่ือสาร (Communication)  

 การส่ือสาร (Communication) คือ กระบวนการของการถ่ายทอดข่าวสาร 
(message) จากบุคคลฝ่ายหน่ึง ซ่ึงเรียกวา่ ผูส่้งสาร (source) ไปยงับุคคลอีกฝ่ายหน่ึงเรียกวา่ ผูรั้บ
สาร (receiver) โดยผ่านส่ือหรือช่องทางในการส่ือสาร (channel) เพื่อให้ผูรั้บสารไดรั้บรู้และ
เขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องผูส่้งสารในความหมายเดียวกนั 
 
 การส่ือสารชุมชมแบบมีส่วนร่วม  
  การส่ือสารชุมชมแบบมีส่วนร่วม หมายถึง ระบบการส่ือสารท่ีอาจจะใช้ส่ือ
ประเภทใดก็ได ้ โดยด าเนินตามหลกัประชาธิปไตย มีลกัษณะของการส่ือสารชุมชน คือ ระดบั
ความยาก-ง่ายของส่ือ  ประเภทของเน้ือหากลุ่มเป้าหมายวธีิการน าเสนอและความน่าสนใจ ท าให้
รูปแบบการส่ือสารของชุมชน ปัจจยัเก้ือหนุนต่อการส่ือสารเพื่อท่ีจะไดท้ราบว่าชุมชนแต่ละ
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ชุมชนใชส่ื้อดา้นใด และน ามาเปรียบเทียบกนัวา่แต่ละชุมชนใชส่ื้อดา้นไหนมากท่ีสุดและเป็นท่ี
นิยมอยา่งยิง่ 
    
 นกัวจิยั (Researcher) 

 นักวิจยั หมายถึง ผูท่ี้ด าเนินการค้นควา้หาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบ
ประเด็นท่ีสงสัย โดยมีระเบียบวิธีอนัเป็นท่ียอมรับในแต่ละศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงครอบคลุมทั้ง
แนวคิด มโนทศัน์และวธีิการท่ีใชใ้นการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

เศรษฐกิจรากหญา้และรากแกว้ (Grass – root Economy) 
   ภาษาเศรษฐศาสตร์ ค าวา่ รากแกว้ หมายถึง ภาคเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง (Real Sector) 
ท่ีท  าให้เกิดการสร้างงาน และสร้างรายไดแ้ก่ประเทศชาติ และประชาชน เช่น อุตสาหกรรมตน้น ้ า 
ธนาคารพาณิชย ์รวมถึงบริษทัหา้งร้านต่างๆ  
   พจนานุกรมฉบบัราชบณั - ฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ยงัใหค้วามหมายของ รากแกว้ 
วา่ เป็นรากหลกัท่ีหย ัง่ลึกลงไปในดิน ซ่ึงหมายถึงไมย้นืตน้ หรือประชาชนรายใหญ่ 
   ส่วนค าวา่ รากหญา้ หรือ Grass roots ความหมายในทางเศรษฐศาสตร์ แปลวา่ 
ประชาชนรายยอ่ย อุตสาหกรรมรายยอ่ย เช่น เอสเอม็อี เกษตรกร และผูใ้ชแ้รงงาน เป็นตน้ 
  เม่ือพิจารณาความหมายของค าวา่ เศรษฐกิจ รากหญา้ และรากแกว้ นกัวิจยัจึง
ให้ค  าจ  ากัดความใหม่ไว้ว่า เศรษฐกิจรากหญ้าและรากแก้ว หมายถึง ประชาชนรายย่อย  
อนัประกอบไปด้วย ภาคส่วนชนบท ได้แก่ชุมชน กลุ่มชุมชน ภาคส่วนอุตสาหกรรมรายย่อย 
ร่วมกนัเพื่อท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนจนก่อให้เกิดการสร้างงาน 
และสร้างรายได้แก่ประชาชนและประเทศชาติ ดงัเหมือนการพฒันาเศรษฐกิจระดบัรากหญา้ 
สู่ระดบัรากแกว้นัน่เอง 
 
 คุณธรรม  
   คุณธรรม เป็นพฤติกรรมหรือลกัษณะของการแสดงออกของคนเราจากภายใน  
ซ่ึงจะแสดงออกมาโดยการกระท าทางกาย วาจา และจิตใจ โดยการพฒันาคุณธรรมตอ้งเนน้ไปท่ี
ตวับุคคล ใหคุ้ณธรรมไดเ้ขา้ไปอยูใ่นตวัคน และตอ้งมีวิธีการพฒันาในลกัษณะกลุ่ม โดยให้ผูน้  า
เป็นตวัอยา่งของการพฒันาจึงจะท าใหก้ารพฒันาคุณธรรมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงนกัการ
ศึกษาได้ให้ความส าคัญของหลักการส าคัญของการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม 
 



 24 

10 ประการ เขา้มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานร่วมกบัชุมชนในทอ้งถ่ิน อนัไดแ้ก่ 1) การรักษา
ความสัจ 2) ความรู้จกัข่มใจตนเอง 3) ความอดทน 4) การละความชัว่ 5) การเสียสละ 6) ความ
เมตตา 7) ความสามคัคี 8) ความสุจริต 9) ความเที่ยงธรรม และ 10) การส่งเสริมคนดี รวมถึง
คุณธรรมของเศรษฐกิจพอเพียงอีก 5 ประการ ไดแ้ก่ 1) ซ่ือสัตยสุ์จริต 2) ไม่โลภจนเกินไป 
3) อดทน 4) ขยนัหมัน่เพียร และ 5) เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่

 
จริยธรรม  

  จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติปฏิบติัท่ีมีธรรมะเป็นตวัก ากบั  จริยธรรมก็
คือ ธรรมท่ีเป็นไป ธรรมท่ีเป็นขอ้ประพฤติปฏิบติั ศีลธรรม กฎศีลธรรม 




