
 
บทที ่2 

แนวคดิทฤษฎ ีเอกสาร และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

 การศึกษาการจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบัเศรษฐกิจและ
สังคมของทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัได้น าทฤษฏีและแนวคิดผลงานวิจยัต่างๆ มาใช้เป็น
แนวทางในการวิจยั ซ่ึงประกอบไปดว้ย แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการ  
การวิเคราะห์ศกัยภาพชุมชน กระบวนการเสริมสร้างชุมชนให้เขม้แข็ง แนวคิดบนัไดส่ีขั้นของการ
เรียนรู้ โดยมีรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแยกออกมาเป็น
ประเด็นดงัต่อไปน้ี 
 
2.1  แนวคิด ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 การจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคม
ของทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ มีแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้  แนวคิด
เก่ียวกบัการจดัการ การวเิคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) แนวความคิดเก่ียวกบัการพฒันา
ชุมชนใหเ้ขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื แนวคิดบนัไดส่ีขั้นของการเรียนรู้ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.1.1  แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ 
ตามมาตรา 81 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มี

บทบญัญติัเก่ียวกับการศึกษา การเรียนรู้ ท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตจริง 
 การเรียนรู้เป็นหน้าท่ีของทุกคนท่ีต้องช่วยกันโดยการเรียนรู้ในเร่ืองของทุกคนท่ีจะต้องรู้จัก
แสวงหา คน้ควา้ใส่ใจ และสร้างความรู้ใหม่อยา่งต่อเน่ือง (สุพตัรา ชาติบญัชาชยั, 2544, 26 – 27) 

การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีมีความต่อเน่ืองมีการงอกเงย และเปล่ียนแปลงได้
ทั้งดา้นบวกและดา้นลบ นัน่คือคนท่ีรู้แลว้อาจลดทอนจางลงหรือรู้เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จนสามารถ
ลบลา้งความรู้เดิม หรือเปล่ียนเป็นความรู้ชุดใหม่ ผลลพัธ์ของการเรียนรู้เร่ืองใดก็คือความรู้ 
ในเร่ืองนั้น ดงันั้นการเรียนรู้จึงเป็นการกระท าที่มีกระบวนการทางความคิดอนัประกอบไป
ดว้ย ความจ า ความเขา้ใจ การนึกคิด การรับรู้ การวิเคราะห์และการแกปั้ญหามาเกี่ยวขอ้ง
พร้อมกบัการปฏิวติัเพื่อเกิดขอ้สรุปท่ีเป็นการเรียนรู้ ความเขา้ใจและสามารถท าได ้การเรียนรู้
มีอยู่หลายลกัษณะแต่การเรียนรู้โดยไม่อยู่ในระบบโรงเรียนเป็นการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมส าหรับ
ชุมชน ซ่ึงการเรียนรู้ดงักล่าวก็คือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  สุมณฑา พรหมบุญ (2541,  
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33-43) ไดก้ล่าวไวว้่า หนทางท่ีจะน าไปสู่มิติแห่ง “การศึกษา 100” การศึกษาตลอดชีวิต และ
สังคมแห่งการเรียนรู้ ไดโ้ดยการให้ผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองและลงมือ
ปฏิบตัิกิจกรรมที่หลากหลายและยืดหยุ่น การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมช่วยเตรียมสมาชิกของ
ชุมชนให้พร้อมที่จะเผชิญกบัชีวิตจริง เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของ
ตนเองไดล้งมือปฏิบติั ไดท้  ากิจกรรมกลุ่ม ทกัษะการบริหารจดัการ การเป็นผูน้ าและผูต้าม 

เดวิท แมทิวส์ (2540 อา้งในปาริชาติ วลยัเสถียร 2547 หน้า 11) กล่าวว่า 
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนหมายถึง ส่ิงที่เ รียนรู้และผ ่านการแลกเปลี่ยนกบัคนอื่น  
เป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาชุมชนในวิถีทางท่ีท าให้ประชาชนรู้สึกเป็นเจา้ของชุมชน ชุมชน
ท่ีอุดมไปดว้ยชีวิตสาธารณะท่ีมีสุขภาพดีหรือชุมชนที่มีประชาสังคมเขม้แข็ง เป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่เกี่ยวขอ้งสัมพนัธ์กนัเพราะการ
เรียนรู้มิใช่เป็นการเรียนเพื่อรู้แต่จะตอ้งเป็นการเรียนเพื่อสามารถปฏิบตัิให้เกิดประโยชน์ได ้
และปฏิบตัิไดอ้ย่างช านิช านาญ รวมทั้งตอ้งเรียนรู้ที่จะอยู ่ร่วมกนัผูอื้่น โดยมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสาธารณะดว้ย ขณะเดียวกนัการมีส่วนร่วมก็ก่อให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยเช่นกนั 

ปาริชาติ วลยัเสถียร(2547, 253) กล่าวว่า กระบวนการสร้างการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมระหว่างบุคคล ชุมชน สังคม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี มีความสมบูรณ์ดว้ยความดี 
ความงามนบัว่ามีความส าคญัอย่างยิ่งในการท่ีจะพฒันาคนและน าไปสู่การพฒันาสังคมให้เกิด
การพฒันาอย่างย ัง่ยืน ดว้ยเหตุท่ีว่าทุนหรือทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในประเทศและในโลกมี
ความลดน้อยลงหรือมีความเส่ือมโทรมมากข้ึนซ่ึงต่างจากทุนคือความรู้ ความดี ความงาม 
เพราะความรู้ ความดี ความงาม ยิ ่งใช ้ยิ ่งงอกงาม ยิ ่งใช ้ยิ ่ง เพิ ่มพ ูน ถ า้บุคคลมีความรู้ 
มีความสามารถในดา้นการจดัการส่ิงต่าง ๆไดอ้ย่างเหมาะสม เช่นสามารถจดัการทรัพยากร 
ท่ีมีอยู่ให้เกิดคุณค่าอย่างสูงสุด สามารถบริหารจดัการองค์กรและพฒันาส่ิงต่างๆ ดว้ยการใช้
ทรัพยากรภายนอกน้อยท่ีสุด และความดีคือการส านึกรู้คุณในทรัพยากรและดว้ยความงามคือ
การบริหารจดัการที ่ดี สิ่งต่างๆ เหล่า น้ีย ่อมเป็นการสร้างสรรค ์ให ้เกิดการเ รียนรู้และ 
การพฒันา 

2.1.2   แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการ 
องค์ประกอบที่เอ้ือต่อศกัยภาพและความเขม้แข็งของชุมชนนั้นตอ้งให้ความ

สนใจต่อการบริหารและการจดัการขององค์กรชุมชนเป็นส าคญั โดยประเด็นหลกัของการ
จดัการประกอบดว้ย การมีระเบียบแบบแผน กฎ กติกา หรือขอ้ตกลงร่วมกนั การก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างขององค์กร การก าเนิดและพฒันาการขององค์การทั้งน้ี
เพราะชุมชนนั้นประกอบไปดว้ยบุคคลหลายคนเขา้มาร่วมด าเนินการและบุคคลแต่ละคนมี
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ขีดจ ากดัในดา้นความรู้ ความสามารถ และความถนดัท่ีแตกต่างและหลายหลายกนัออกไป จึง
จ าเป็นที่จะตอ้งมีระเบียบแบบแผนและขอ้ตกลงหรือกฎเกณฑ์ที่ชดัเจน เพื่อใช้เป็นหลกัใน
การปฏิบตัิงานร่วมกนัที่เ รียกว ่า การบริหารจดัการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ 
Mclarney (อา้งในสมพงษ์ เกษมสิน, 2547, 163) ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารจดัการ คือ
การวางระเบียบให้กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรให้สมดุลกนั โดยก าหนดว่า ใครมีหน้าท่ี 
ท าอะไร มีอ านาจและความรับผิดชอบอย่างไรทั้งน้ีเพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุ
ตามแผนท่ีก าหนดไวอ้ย่างประสิทธิภาพ  

ส าหรับโครงสร้างขององค์การชุมชนนั้น เป็นกลไกลที่เสริมสร้างความ
คล่องตวัในการบริหารจดัการขององค์กร เช่น การแบ่งงานตามความสามารถหรือความถนดั 
การก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผูน้ า  และสามารถด าเนินงานให้
ครอบคลุมภารกิจขององค์กร หากองค์กรชุมชนมีการจดัโครงสร้างที่เอ้ือต่อการปฏิบตัิงาน
ขององค์กรก็จะท าให้สามารถแกไ้ขปัญหาการด าเนินงานไดผ้ลมากข้ึน  
 พะยอม วงค์สารศรี (2543, 2) ไดใ้ห้ความเห็นว่าการด าเนินงานขององค์กร
ต่างๆ นั้นจะพบส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีเกิดข้ึนในองค์กรอยู่ 3 ประการ คือ 

(1)   มีหลกัของการแบ่งงานกนัท า การที่มนุษยม์ีการเขา้มาร่วมกนัท างานเพื่อ
วตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึง ผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ดงักล่าวจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเมื่อไดมี้
การแบ่งแยกแรงงานกนัท าตามความถนดั ตามความรู้ ความสามารถ ของตนให้เกิดประโยชน์
แก่กลุ่มโดยส่วนรวมไดม้ากท่ีสุด และท างานไม่ซ ้ าซ้อนกนั  

(2)  มีการก าหนดเร่ืองที่เก่ียวกบัอ านาจหน้าที่ เพราะกลุ่มหรือองค์กรที่เกิดข้ึน
นั้นจะประกอบไปดว้ยบุคคลต่างๆ ซ่ึงมีความรู้ ความสามารถเฉพาะในส่วนของตน มีความ
เขา้ใจตามความนึกคิดของตน มีเป้าหมายของตนเอง อยากท่ีจะท าอะไรตามความตอ้งการของ
ตนเองอยู่เสมอ ดงันั้นกลุ่มหรือองค์กรที่จะท างานไดส้ าเร็จนั้น จ  าเป็นที่จะตอ้งมีผูที้่มีอ  านาจ
หน้าที่ คอยควบคุมสั่งการ ก ากบัให้ทุกคนที่อยู่ในองค์การท างาน โดยค านึงถึงวตัถุประสงค์
ขององค์กรอยู่ตลอดเวลา 

(3)   มีการจดัเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ต่างๆ เน่ืองจากบุคคลที่เขา้มาท างาน
ร่วมกนัจะมีความรู้ความสามารถมากน้อยต่างกนั ดงันั้นตอ้งจดัวางเร่ืองความสัมพนัธ์เหล่าน้ี
ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ของบุคคลและของกลุ่มย่อยต่างๆ ที่ร่วมกนัท างานในองค์กร เพื่อให้มี
การร่วมมือกนัท างานในทิศทางเดียวกนั เกิดการประสานงานกนั 
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 ส่วนประกอบของการจดัการ 
 การจดัการเป็นกระบวนการท างานที่เก่ียวขอ้งอยู่กบัส่วนประกอบ 5 ประการ 
ไดแ้ก่ 

(1) วตัถุประสงค์ขององค์การ เป็นตวัก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานของ
องค์การ ซ่ึงจะช่วยก าหนดทิศทางในการปฏิบติังานให้แก่ผูป้ฏิบติังานทุกคนในองค์การ ทั้งยงั
เป็นตวักระตุน้ท่ีสร้างความทา้ทายในการปฏิบตัิงานให้ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์  
ท่ีไดต้ั้งไว ้

(2)   การท างานร่วมและผ่านผูอื้่น การจดัการจ าเป็นตอ้งอาศยัการท างานร่วม
หรือผ่านผูอื้ ่นไดอ้ย ่างเหมาะสมโดยการจดัการที่ดีตอ้งสามารถเลือกใช้คนให้เป็นทั้งยงั
สามารถจูงใจและสร้างทศันคติท่ีดีในการท างานของผูป้ฏิบตัิงานให้ไดด้ว้ยเพื่อที่บุคลากรใน
องค์การจะไดทุ้่มเทแรงกายแรงใจท างานให้กบัองค์กรอย่างเต็มความสามารถ 

(3) การท างานอย ่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจดัการที่ดีตอ้ง
สามารถน าพาการท างานนั้นๆ ไปสู่เป้าหมายให้ส าเร็จ โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุม้ค่า 

(4)  ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั การจดัการตอ้งใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มี
อยู ่ไม่ว ่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย ์เงินทุน ที่ดิน เคร่ืองจกัร วตัถุดิบ หรือความรู้ที่มีให้ได้
ประโยชน์สูงสุดเพื่อเป้าประสงค์ในการบรรลุว ัตถุประสงค์ขององค์การดว้ยตน้ทุนที่ต  ่า และ
ยงัเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรบางชนิดท่ีก าลงัจะหมดไปในอนาคต เช่น เช้ือเพลิง น ้ามนั ป่าไม ้

(5) ส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาและการเปล่ียนแปลงที่อาจส่งผล
ต่อการด าเนินงานขององค์การนั้นเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา การจดัการจึงเป็นกระบวนการที่ตอ้ง
สามารถปรับเปลี่ยนการท างานให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

จากการท่ีองค์การตอ้งด าเนินงานโดยใช้ทรัพยากรรวมทั้งวิธีด าเนินงานดงันั้น
องค์การจ าเป็นตอ้งด าเนินการโดยตอ้งมีวตัถุประสงค์และตอ้งมีการจดัการที่ดีเพื่อที่จะท าให้
การด าเนินการบรรลุวตัถุประสงค์ที่ตั้งไว ้ซ่ึงความเชื่อมโยงระหว่างหน้าที่การจดัการกบั
กระบวนการด าเนินงาน ประกอบไปดว้ย 

(1) การวางแผน หมายถึง การก าหนดแผนงานกิจกรรมเพื่อให้หมู่สมาชิกหรือ
บุคคลในองค์กรปฏิบติังานมุ่งเป้าไปในทิศทางเดียวกนั คือ มีวิสัยทศัน์ ความมุ่งมัน่ พนัธกิจ 
เพื่อมุ่งผลส าเร็จอนัเดียวกนั 

(2) การจดัโครงสร้างองค์กรเพื่อเอ้ืออ านวยต่อการท างานร่วมและผ่านผูอื้่น
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการแสดงการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้ชดัเจน 
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(3) การบงัคบับญัชา หรือการสั ่งการ หมายถึงการสั ่งการงานต่างๆ แก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยผูบ้ริหารตอ้งเขา้ใจผูป้ฏิบติังานและเขา้ใจถึงขอ้ตกลงในการท างาน  

(4) การประสานงานเพื ่อช่วยในการท างานร่วมและผ่านผูอื้ ่นไดอ้ย ่างมี
ประสิทธิภาพ 

(5) การควบคุม หมายถึงการก ากบัเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่ากิจกรรมต่างๆ ท่ี
ท าไปนั้นสอดคลอ้งกบัแผนท่ีวางไวแ้ลว้ 
           “การจดัการ” เป็นกระบวนการท างานท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งอยูก่บัส่วนประกอบส าคญั 5 
ประการ  

  
ภาพท่ี 2.1   ส่วนประกอบของการจดัการ 

 
  (6)  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง การส่งเสริมและพฒันาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยไ์ดแ้ก่ การสรรหา การคดัเลือก การพฒันา การสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดี 
  
 2.1.3   การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 

 ประกอบไปดว้ย SWOT เป็นค ายอ่มาจากค าวา่ Strength, Weaknesses, Opportunities 
และ Threats โดย  

Strength คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กร       
ท่ีเป็นบวก ซ่ึงองคก์รน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์หรือ หมายถึง       
การด าเนินงานภายในท่ีองคก์รท าไดดี้  

Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นผล 
ด้อยความสามารถ ซ่ึงองค์กรไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงค์ หรือหมายถึง การด าเนินงานภายในท่ีองคก์รท าไดไ้ม่ดีOpportunities คือ โอกาส
หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกท่ีเ อ้ืออ านวยให้การท างานขององค์กรบรรลุ

<  วตัถุประสงคข์ององคก์าร 
<   การท างานร่วมและผา่นผูอ่ื้น 

การจดัการ <   การท างานอยา่งมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
<   ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 
<   ส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
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วตัถุประสงค์ หรือ หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นประโยชน์ ต่อการด าเนินการของ
องคก์ร  

Threats คือ อุปสรรคหมายถึงปัจจยั และสถานการณ์ภายนอกท่ีไดว้างการท างาน
ขององค์กรไม่ให้บรรลุวตัถุประสงค์ หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อ
องคก์ร (นนัทิยา หุตานุวฒัน์, 2546, 56) 

บางคร้ังการจ าแนกโอกาส และอุปสรรคเป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก  เพราะทั้งสองส่ิงน้ี
สามารถเปล่ียนกลบัซ่ึงกนัและกนัเม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงอาจท าให้
สถานการณ์ท่ีเคยเป็นโอกาสกลบักลายเป็นอุปสรรคได ้และในทางกลบักนั  อุปสรรคอาจกลบั
กลายเป็นโอกาสไดเ้ช่นกนั  ดว้ยเหตุน้ีองคก์รมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนกลยุทธ์
ของตนใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์แวดลอ้ม 
 2.1.4 แนวความคิดเก่ียวกบัการพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื 

ตวัแบบการพฒันาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ไดส้รุป
ย่อ และตดัตอนบางส่วนมาจากหนงัสือเขียนโดย สัญญา สัญญาวิวฒัน์  ช่ือทฤษฎีและกลยุทธ์       
การพฒันาสังคม (สัญญา สัญญาวิวฒัน์, 2543 : 80 – 87 ) มีรายละเอียดของตวัแบบ โดยมีสาระ 
ส าคญัของแนวคิด สามารถจะช่วยสร้างความเขม้แข็งอย่างย ัง่ยืนได้ โดยเฉพาะการพิจารณา
ประเด็นหลกั ต่อไปน้ี 

(1)   ประเด็นท่ีวา่เป็นตวั “คน” จะก่อใหเ้กิดความเขม้แขง็และย ัง่ยนื เพราะเม่ือคน
มีความเจริญทางปัญญา สามารถจะสร้างความเจริญไดเ้อง นบัไดว้า่เป็นความเขม้แข็งของคนและ
ของทอ้งถ่ิน ถ้าไม่พฒันาคนในท้องถ่ินจะท าให้ทอ้งถ่ินไม่ย ัง่ยืน ดงันั้นการพฒันาคนจึงเป็น 
กุศโลบายของการพฒันาทอ้งถ่ินใหเ้ขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื 

(2) หลกัการพฒันา 10 ประการ คือ 
 (2.1) หลกัช่วยเหลือตนเอง พึ่งตนเอง เป็นการพฒันา “คน” เพื่อให้ใช้

ศกัยภาพท่ีมีอยู่ในตวัคนมากท่ีสุด จนก่อให้เกิดความเข้มแข็งย ัง่ยืนให้กับตวัเอง ดังนั้นคนท่ี 
ช่วยตนเอง และพึ่งตนเองไดจ้ะท าใหท้อ้งถ่ินมีความเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื 

  (2.2) หลกัการเร่ิมจากสภาพท่ีเป็นอยู่  เป็นการพฒันาจากส่ิงท่ีเขามีอยูแ่ลว้ 
จึงใส่ปัจจยัน าเขา้ไป  เพื่อให้เกิดความเป็นเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป ท าให้ชาวบา้น
สามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงได ้จนเกิดการพฒันาคนและทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

 (2.3) การใช้ทรัพยากรทอ้งถ่ินเพราะเป็นส่ิงใกลต้วั การใช้ทรัพยากรจาก
บริบทท่ีใกล้  ท าให้ชาวบ้านเกิดการพึ่ งตนเองมากท่ีสุดและสามารถท่ีจะวางแผนการใช้
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ทรัพยากรท่ีพอดี ท าใหผ้ลผลิตท่ีเกิดข้ึนไม่มากหรือนอ้ยไป การอาศยัทรัพยากรท่ีไกลตวัเป็นการ
ใชเ้งินมาก และอาจเกินความจ าเป็นของทอ้งถ่ิน 

 (2.4) การมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถ่ิน การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนนั้นตอ้งอาศยั
ความร่วมมือจากชาวบ้านในท้องถ่ิน เพื่อให้ชาวบ้านเกิดการเรียนรู้ร่วมกันจนเกิดปัญญา  
สามารถท่ีจะพฒันาทอ้งถ่ินของตนเองใหย้ ัง่ยนืได ้

 (2.5) วฒันธรรมและผูน้ าทอ้งถ่ิน การพฒันาทอ้งถ่ินให้เขม้แข็งอยา่งย ัง่ยืน  
จะตอ้งด ารงไวซ่ึ้งวฒันธรรมของไทยท่ีดีงามและผูน้ าทอ้งถ่ินจะตอ้งเป็นตน้แบบของการอนุรักษ์
วฒันธรรมไทยใหด้ ารงอยูสื่บไปเป็นการแกปั้ญหาทอ้งถ่ินลม้สลาย ท าใหมี้ทั้งเขม้แขง็และย ัง่ยนื 

 (2.6) ความมีประสิทธิภาพในการพฒันาให้ไดผ้ลตอ้งจดัท าในรูปของหน่ึง
โครงการมีลกัษณะเป็นหน่ึงหน่วยระบบ  มีผลผลิตท่ีคาดหวงั มีปัจจยัน าเขา้และกระบวนการ
ท างานท่ีจัดตั้ งข้ึนอย่างเป็นระบบ เม่ือโครงการด าเนินไปแล้ว สามารถประเมินผลและ
ประสิทธิภาพได ้

 (2.7) การประสานงาน เป็นหน่วยงานของราชการและเอกชน จะตอ้งมี 
การประสานความร่วมมือในการท างานทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองของกระบวนการพฒันา   
ถา้ทุกหน่วยงานของราชการและเอกชนสามารถประสานงานให้เกิดความร่วมมือกนัไดอ้ย่างดี   
จะก่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีเขม้แขง็ย ัง่ยนื 

 (2.8)  การท างานเชิงรุก เป็นการแก้ปัญหาหรือพฒันาหมู่บ้านอย่างตรง
ประเด็น   ในการท างานเชิงรุกนั้นชาวบา้นในทอ้งถ่ินจะเขา้ร่วมท าให้เกิดการพฒันาการเรียนรู้ 
ในการท างานระหว่างชาวบ้านและเจ้าหน้าท่ี  ส่งผลท าให้พฒันาคนในท้องถ่ิน และพฒันา
ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
 (2.9) ความมี คุณธรรมและศิลปะ การพัฒนาคนหากมุ่ งแต่ความ รู้
ความสามารถทางดา้นเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว จะท าให้ความเป็นไทยขาดหายไปจากทอ้งถ่ิน 
ส่ิงส าคญัคือคุณธรรมและศิลปะท่ีแสดงความเป็นทอ้งถ่ินไทย  ดงันั้นการพฒันาจะตอ้งควบคู่  
ไปกบัคุณธรรมและศิลปะ 
 (2.10) การเช่ือมประสานด้านเวลา เป็นการพฒันาโดยเช่ือมสภาพของ
ท้องถ่ินในปัจจุบันของไทยเข้ากับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีเหมาะสมกับการพฒันาท้องถ่ิน 
เทคโนโลยท่ีีน าเขา้มาจะตอ้งไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพความเป็นทอ้งถ่ินของไทย เทคโนโลยี
ท่ีช่วยใหเ้กิดการพฒันาคน แลว้ส่งผลใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 (3) วิธีการพฒันา  เป็นการลงมือปฏิบติัไปสู่เป้าหมายของการพฒันา วิธีการ
พฒันาจึงมุ่งท่ีตวั “คน” เป็นส าคญั กระบวนการท่ีน ามาใช้ในการพฒันาคน ได้แก่ วิธีการให้
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การศึกษาอบรม วิธีการท างานกบักลุ่มคน วิธีพฒันาแบบมีส่วนร่วม (PAR) กล่าวคือนกัพฒันา
และผูถู้กพฒันาจะตอ้งร่วมกนัตั้งแต่วางแผน และปฏิบติังานกนัอยา่งใกลชิ้ด เพื่อให้กระบวนการ
ท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและวิธีการท างานกบัหน่วยงานเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงาน เขา้
มาช่วยทอ้งถ่ินเพื่อใหท้อ้งถ่ินเกิดความเขม้แขง็ 
 
 2.1.5 แนวคิด บนัไดส่ีขั้นของการเรียนรู้  
 การศึกษาคร้ังน้ี จะอาศยัหลักการเรียนรู้สู่ความสุขและความส าเร็จโดยอาศยั
แนวคิด “บนัไดส่ีขั้นของการเรียนรู้” ของ ดร.ประพนธ์ ผาสุกยดื มาประยกุตใ์ชก้บัชุมชนดว้ย ดงั
แบบจ าลองดงัภาพ 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 

ภาพท่ี 2.2 แนวคิด บนัไดส่ีขั้นของการเรียนรู้  
 

  แบบจ าลองส่ีขั้นของการเรียนรู้น้ี ชุมชนจะเร่ิมจาก 1) ไม่รู้ เพื่อพฒันาเป็น 2) รับรู้ 
และเป็น 3) คือไดแ้ก่การเลียนแบบ หรือ เรียนรู้ และพฒันาไปเป็น 4) คือ การเรียนรู้ หรือต่อยอด 
ไดใ้นท่ีสุด และเม่ือน ามาประยกุตใ์ชก้บัการเรียนรู้ของศูนย ์สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
  1)  การเรียนรู้ในตนเอง  
  2)  การเรียนรู้ร่วมกบัเพื่อน (เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมภารกิจ ฯลฯ)   
  3)  การเรียนรู้ร่วมกนักบัองคก์รพนัธมิตร (องคก์รร่วมพนัธกิจ Strategic partner ฯลฯ)  
  4)  การเรียนรู้ร่วมกนัทุกฝ่าย 
  

1 

2 

3 

4 

ไม่รู้ 

ไม่รู้ไม่ช้ี และไม่รู้แลว้ช้ี 

รับรู้ 
แต่อาจไม่ไดน้ าไปใช ้

เลียนรู้ 

รับมา ท าเลียนแบบ 

เรียนรู้ 

เลียนแบบ พฒันาต่อยอด 
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 2.1.6 แนวคิดหรือหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของมนุษย์ 
ตามแนวคิดของ Dipak C.Jain  (2002 ) ประกอบไปดว้ย 

1) การคิดเชิงระบบเป็นหลกัการท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นลกัษณะของการคิดเช่ือมโยง
มองภาพรวมหรือเขา้ใจเป็นองค์รวม มีความคิดเชิงสร้างสรรคท่ี์สามารถหาวิธีใหม่ๆท่ีใชไ้ดผ้ล
และเกิดประโยชน์เป็นการประสานความยืดหยุ่นทางความคิดและการจดัระบบความคิดความ
เขา้ใจเสียใหม่ให้ไดค้วามคิดหรือวิธีการแกไ้ขปัญหาใหม่ๆ คนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์จะเป็น
ผ  ู ้้ท่ีแกปั้ญหา ผลิตผลงานใหม่ๆและคิดค าถามท่ีมีผลกระทบต่อสังคม 

2)  ความสามารถและทกัษะในการท างาน หมายถึง ความรู้ความช านาญในงาน
ท่ีตนเองปฏิบติัและไดรั้บการสั่งสมมาเป็นระยะเวลานาน 

3) ความมุ่งมัน่ตั้งใจและความเสียสละอดทดน คือ การท่ีคนในองคก์ร มีจิตใจท่ี
รักและสามคัคี เอ้ือเฟ้ือและให้อภยัสนับสนุนกนัและกนัในระหว่างสมาชิกกลุ่มโดยไม่ดูถูกดู
หม่ินกนั มีความมุ่งมัน่ตั้งใจไม่ทอ้ถอยต่องานท่ีท า มีความเสียสละท างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

4)  ความสามารถในการบริหารจดัการ หมายถึงความสามารถในการวางแผน 
การจดัองคก์ร การจดัคนเขา้ท างาน การติดต่อประสานงานและการติดตามประเมินผลงาน 

 
2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

กาญจนา สุระ (2551) ศึกษาการจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพทรัพยากรมนุษยต่์อการ
ยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของภาคชนบทและชุมชนเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ วิธีการศึกษาใช้
วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) และการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT 
Analysis) กับกลุ่มเป้าหมายคือ องค์กรปกคอรงส่วนท้องถ่ินจ านวน 42 ต าบล 18 อ าเภอ 
ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 4 ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและการ
ท่องเท่ียว ดา้นสังคม ดา้นการศึกษาและดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
 ผลการวิจยัพบว่าแนวทางในการเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ต่อการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินในแต่ละด้านได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตรและการท่องเท่ียว ควรจดัการเรียนรู้ในการสร้างแผนธุรกิจ แผนประชาสัมพนัธ์สินคา้ 
แผนการตลาด และแผนพฒันาบุคคลด้านธุรกิจชุมชน ส่วนด้านสังคมและวฒันธรรม ควรจะ
จดัการเรียนรู้ในการประชาคมแบบมีส่วนร่วมในการสร้างความสงบสุขในชุมชน การสร้าง
ศกัยภาพความเขม้แข็งของผูน้ าชุมชนทั้งกายและใจ คุณธรรมและจริยธรรมให้เพิ่มข้ึน ในดา้น
การศึกษานั้น ควรจะจดัการเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอน การพฒันาจิตวิทยารวมถึงการ
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สร้างเชาวน์อารมณ์ (EQ) ในเด็กและเยาวชนในทอ้งถ่ิน ส่วนด้านอนามยัและส่ิงแวดล้อมนั้น 
ควรจะจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศวิทยา การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถึงสุขอนามยัของชุมชนใหส้ะอาด ปลอดภยั ซ่ึงแนวทางการจดัการเรียนรู้ทั้งส่ีดา้นน้ี จะช่วย
เสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนให้มีศกัยภาพท่ีเพิ่มข้ึนในการท่ีจะต่อยอดสู่การพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินต่อไป 

กมลทิพย์ ค าใจ (2551) ศึกษาเร่ือง  การจดัการเรียนรู้เพื่อวดัมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์
ชุมชนเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมภาคชนบทและชุมชนเมือง จ.เชียงใหม่ วิธีการศึกษาโดย
การใชว้ิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR) โดยใชรู้ปแบบของการจดัการเรียนรู้ใน
การจดัการสินทรัพย์ชุมชนเพื่อค้นหาศกัยภาพและหามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมกับ
กลุ่มเป้าหมาย คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวน 42 แห่ง ใน 18 อ าเภอ ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ 
ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และ 
การท่องเท่ียว ดา้นสังคม ดา้นการศึกษาและดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม  

ผลการศึกษาพบวา่ ชุมชนสามารถเรียนรู้เก่ียวกบัการสร้างความมัน่คงดา้นการจดัการ
สินทรัพยชุ์มชนของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี ชุมชนสามารถวิเคราะห์และคน้หาศกัยภาพของชุมชน
เก่ียวกบัสินทรัพยข์องชุมชนท่ีมีอยู่ โดยเขา้ใจถึงคุณค่าของสินทรัพยชุ์มชนท่ีส าคญัยิ่งคือ “ทุน
บุคคลหรือทุนมนุษย์” ส าหรับผลการวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของโครงการวิจยัท่ีได้ด าเนินงาน
สามารถวดัมูลค่าเพิ่มทางดา้นเศรษฐกิจดว้ยตวัช้ีวดั “ผลสัมฤทธ์ิทางรายไดแ้ละความคุม้ค่าทาง
การเงิน” ซ่ึงก่อใหเ้กิดมูลค่าของสินคา้และบริการท่ีเพิ่มข้ึนในดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ถึงร้อยละ 48 และร้อยละ 55 ตามล าดบั และในดา้นสังคมนั้น ผลการศึกษาพบว่า ตวัช้ีวดั
มูลค่าเพิ่มทางสังคมท่ีเพิ่มข้ึนคือ คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน วดัได้จากสุขภาพทางกาย 
สุขภาพทางจิตของคนในชุมชน โดยเฉพาะจิตส านึกต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนใน
ลกัษณะของความรักและความสามคัคีของคนในชุมชน มีค่าเพิ่มสูงข้ึนถึงร้อยละ 86 ทั้งน้ีเพราะ
คนในชุมชนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากต่อการเรียนรู้ร่วมกนัท่ีจะน าพาชุมชนให้เกิดการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนของตนเอง 

 ทวีศักดิ์  ป่ินทอง (2551)  ศึกษาเร่ือง  การจดัการการเรียนรู้ในการบูรณาการการส่ือสาร
ของชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ วิธี
การศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการบูรณาการร่วมกันของนัก
ประชาสัมพนัธ์ชุมชนประจ าทอ้งถ่ินและองคก์รทอ้งถ่ินกบัการผลิตส่ือท่ีจะกระตุน้และส่งเสริม
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 4 ดา้นคือ ดา้นเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเท่ียว 
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ดา้นสังคม ดา้นการศึกษาและดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ แนวทางใน
การจดัการเรียนรู้คร้ังน้ีเร่ิมจากการพฒันานกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ิน จ านวน 9 คน ซ่ึงเป็นนกั
ประชาสัมพนัธ์ยุวชนของมหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกนักับ
ชุมชนให้สามารถผลิตส่ือสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพนัธ์ท้องถ่ิน โดยการน าเสนอการ
ด าเนินงานโครงการภายใต้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ทั้งส้ิน 42 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผลการวิจยัพบวา่ ชุมชนในทอ้งถ่ินสามารถเรียนรู้ร่วมกนั
เชิงบูรณาการกบัหน่วยงานในทอ้งถ่ินของตนเองกบัการผลิตส่ือท่ีกระตุน้และส่งเสริมการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 4 ดา้นคือ ส่ือสารสนเทศเพื่อการสนบัสนุนการพฒันาทอ้งถ่ิน
ดา้นเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเท่ียว จ านวน 17 ช้ินงาน ส่ือสารสนเทศเพื่อการสนบัสนุน
การพฒันาทอ้งถ่ินดา้นสังคม จ านวน 14 ช้ินงาน ส่ือสารสนเทศเพื่อการสนบัสนุนการพฒันา
ทอ้งถ่ินดา้นการศึกษา จ านวน 6 ช้ินงาน และส่ือสารสนเทศเพื่อการสนบัสนุนการพฒันาทอ้งถ่ิน
ดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 5 ช้ินงาน ผลงานส่ือสารสนเทศท่ีผลิตได้ของชุมชนถูก
น าเสนอผา่นสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย (สทท) จงัหวดัเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนกนัยายน
ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 การประชาสัมพนัธ์ดงักล่าวจะท าให้ชุมชนไดท้ราบทิศทางการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเองและเกิดการกระตุน้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกบั
การก าหนดแนวทางการพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็และย ัง่ยนืต่อไป 

วรีะศักดิ์ สมยานะ (2551)  ศึกษาเร่ือง   การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพฒันานกัวิจยั 
ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ วิธีการศึกษาใช้วิธีการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR)  และการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) กบั
กลุ่มเป้าหมายคือ นกัวิจยัทอ้งถ่ินประจ าต าบลจ านวน 42 ต าบล 18 อ าเภอ ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ 
กบัการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเป็นนกัวิจยัทอ้งถ่ินท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาชุมชนของตนเอง
ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 4 ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและการ
ท่องเท่ียว ดา้นสังคม ดา้นการศึกษาและดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
 ผลการวจิยั นกัวจิยัสามารถจดัการเรียนรู้โดยการสร้างและพฒันานกัวิจยัทอ้งถ่ินประจ า
ต าบลของจงัหวดัเชียงใหม่ได ้18 อ าเภอ จ านวน 42 คน โดยส่วนใหญ่นกัวจิยัทอ้งถ่ินเหล่าน้ีด ารง
ต าแหน่งเจา้หน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้เสนองานวิจยัท้องถ่ินในประเด็นของการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมตามบริบทของชุมชนนั้นๆ 
กล่าวคือ ในดา้นเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเท่ียว นกัวิจยัทอ้งถ่ินสามารถเสนองานวิจยัได้
ทั้งส้ิน 17 เร่ือง ส าหรับในด้านสังคมและวฒันธรรม สามารถเสนองานวิจยัได้ 14 เร่ือง และ 
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ดา้นการศึกษา มีงานวจิยัทอ้งถ่ินจ านวน 6 เร่ือง ส่วนดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม นกัวิจยัทอ้งถ่ิน
ได้เสนองานวิจยัจ  านวน 5 เร่ือง ซ่ึงงานวิจยัเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่น าไปปฏิบติัจริงในทอ้งถ่ินได้
อย่างถูกต้องตามหลักของทฤษฏีงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน อันเกิด
ผลสัมฤทธ์ิต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของนักวิจยัอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

วิไลลักษณ์ กิติบุตร (2551)  ศึกษาเร่ือง การวิจยัเร่ือง “การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้าง
แผนชุมชนในการยกระดับการพฒันาท้องถ่ิน จังหวดัเชียงใหม่ จากรากหญ้าสู่รากแก้ว”  
วิธีการศึกษาใช้วิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR) และการวิเคราะห์สถานการณ์ 
(SWOT Analysis) กบักลุ่มเป้าหมายคือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวน 42 ต าบล 18 อ าเภอ 
ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่  
 ผลการวิจยัพบวา่ คณะนกัวิจยัสามารถจดัการเรียนรู้ในการสร้างแผนพฒันาชุมชน ดว้ย
กระบวนการแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชนในทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 42 แผน โดยเป็นแผน
ดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 17 แผน ในดา้นการศึกษา จ านวน 14 แผน ในดา้นสังคม จ านวน 6 แผน 
และในดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 5 แผน   

  ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์ (2544)  กล่าวว่ากระบวนการเสริมสร้างชุมชนให้เขม้แข็งนั้น 
มีหน่ึงในกระบวนการท่ีส าคัญท่ีชุมชนจะต้องมีได้แก่การพฒันาทรัพยากรบุคคล เพราะ
ทรัพยากรบุคคลในชุมชนเป็นหัวใจส าคญัของการพฒันาชุมชนจะขาดความเข้มแข็งหากมี
ทรัพยากรบุคคลท่ีไม่มีศกัยภาพอนัประกอบไปด้วยการขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ก าหนดประเด็นปัญหา การพฒันาทางเลือกเพื่อด าเนินกิจกรรมการบริหารจัดการ การจัด
กระบวนการถ่ายทอดความรู้และขาดการพฒันาวิสัยทศัน์ ดังนั้นการพฒันาบุคคลก็เพื่อมุ่ง 
จะให้คนคิดเป็นและท าเป็นโดยตวัของเขาเองเพื่อท่ีบุคคลเหล่านั้นจะสามารถด ารงชีวิตอยู ่
ในสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุขมีคุณภาพชีวติท่ีดีและสามารถพึ่งพาตนเองได ้

 เริงชัย ประยูรเวช (2540, 1-15) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัความส าเร็จขององค์กร
ประชาชนตามโครงการวนศาสตร์ชุมชนบนพื้นท่ีสูงในจงัหวดัเชียงราย สรุปไดว้า่องคป์ระกอบ
ขององค์กรชุมชนท่ีเป็นปัจจยัท าให้องค์กรชุมชนประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน ไดแ้ก่
โครงสร้างขององค์กรท่ีมีคณะกรรมการ หรือผูท้  าหน้าท่ีกิจกรรมดา้นต่างๆ บริหารจดัการงาน
ตามต าแหน่งและแสดงบทบาทอย่างมีทิศทางท่ีถูกต้องชัดเจน ภายใต้ระเบียบกฏเกณฑ์ท่ี
กฎหมายหรือกลุ่มก าหนดข้ึน การด าเนินงานต่าง ๆ ควรยึดหลกัในการให้ประชาชนเขา้มามี
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ส่วนร่วมทุก  ๆ ขั้นตอนองค ์กรตอ้งไดร้ ับการพฒันาทั้งทางดา้นความรู้ ความเขา้ใจ 
ความสามารถเพื่อให้มีความเช่ือมัน่ท่ีเป็นฐานรองรับการพฒันา 

สมภพ คชินธนานันทน์ (2541, 38-39) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มของขา้ราชการมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และนพพร นิลณรงค์ (2539) อา้งโดยสมภพ 
คชินธนานนัทน์  ท าการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชุมชน ศึกษา
กรณีหมู่บา้นไมต้ะเคียน ต าบลตะเคียนปม ก่ิงอ าเภอทุ่งหัวช้าง จงัหวดัล าพูน มีความคิดเห็น
สอดคลอ้งกนัในเร่ืองของการมีส่วนร่วมว่าควรเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นตดัสินควบคุม บริหารจดัการงบประมาณหรือโครงการอย่างเปิดเผยเป็น
กระบวนการอย่างต่อเน่ือง ส่วนบงัอร ฤทธ์ิภกัดี (2528) ไดศ้ึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในงานสาธารณสุขมูลฐาน: กรณีศึกษาระดบัหมู่บา้นและสังเกตแบบมีส่วนร่วมทั้ง
การศึกษาขอ้มูลของเอกสารและสถิติต่าง ๆ พบว่ากิจกรรมสาธารณสุขมูลฐานส่วนใหญ่ 
รัฐเป็นผูรู้ปแบบการด าเนินงานและประชาชนจะด าเนินกิจกรรมตามที่รัฐบาลก าหนดแต่ไม่มี
ส่วนร่วมในการก าหนดปัญหา การวางแผน การประเมินผลและการควบคุม 

เทียบ เหล่าสุวรรณ (2541)  ศึกษาเร่ืองลกัษณะองค์ประกอบของการจดัการธุรกิจของ
องค์กรชุมชนในชนบทที่สามารถพึ่งตนเองไดใ้นทางธุรกิจ ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณ์เกษตร
ท่านางแมว จ ากดั ต าบลท่านางแมว อ าเภอแวงน้อย จงัหวดัขอนแก่นพบว่าสหกรณ์ฯ มีการ
พฒันาจากกลุ่มเล้ียงสัตว ์ที่ชาวบา้นผูเ้ป็นเจา้ของปัญหามีส่วนริเร่ิมกนัเอง โดยมีครูเป็น 
ท่ีปรึกษาใช้กลุ่มเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจประกอบธุรกิจเศรษฐกิจเพื่อการ
พึ่งพาตนเอง ท่ีชาวบา้นบริหารจดัการเองได ้โดยเน้นการจดัการ 3 ดา้นคือ การจดัการเงินทุน 
การจดัการผลิตและการแปรรูป การจดัการการตลาด สหกรณ์เน้นกระบวนการเรียนรู้จากการ
ปฏิบตัิจริง โดยการสรุปบทเรียน ร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง ผสมผสานกบัการจดัการสมยัใหม่ 
ที่กระท าผ่านขั้นตอนการจดัการ คือการตดัสินใจ การวางแผน การด าเนินการตามแผน และ
การควบคุมตรวจสอบ  โดยทุกขั้นตอนจะมีกระบวนการมีส่วนร่วมทุกฝ่าย ที่เกี่ยวขอ้ง
สอดแทรกอยู่ การจดัการของสหกรณ์แห่งน้ี มีลกัษณะโดดเด่นและเอ้ือต่อการพึ่งพาตนเองได ้
คือเป็นการจดัการที่เน้นความหลากหลายของกิจกรรม ท าให้ตอบสนองความตอ้งการของ
สมาชิกไดเ้ป็นการจดัการที่เน้นการพฒันาแบบสมดุล โดยเน้นพฒันาทางดา้นวตัถุควบคู่กบั
การพฒันาจิตส านึก เน้นการใช้ทรัพยากรจากทอ้งถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทรัพยากรจาก
ภายนอกจะเขา้มาต่อเม่ือเห็นว่ามีความเหมาะสม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพึ่งพาตนเองเน้น
การพฒันาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และเน้นการจดัการอย่างมีระบบ 


