
 
บทที่ 1  
บทนํา 

 
1.1     ท่ีมาและความสําคัญ 

ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  โดยมีบริบทการเปล่ียนแปลงในกระแส 
โลกาภิวัตน ท่ีปรับเปล่ียนอยางรวดเร็วและสลับซับซอนมากยิ่งข้ึน จึงไดมีการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศท่ีเหมาะสม โดยเสริมสรางความแข็งแกรงของโครงสรางของ
ระบบตางๆ ภายในประเทศใหมีศักยภาพ สามารถแขงขันไดในกระแสโลกาภิวัตน รวมถึงการ
สรางฐานความรูใหเปนภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลงตางๆ ไดอยางรูเทาทัน ควบคูไปกับการ
กระจายการพัฒนาท่ีเปนธรรม และเสริมสรางความเทาเทียมกันของกลุมคนในสังคม เสริมความ
เขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน พรอมท้ังฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมใหคงความสมบูรณเปนรากฐานการพัฒนาที่ม่ันคงใหเปนฐานการดํารงวิถีชีวิตของ
ชุมชนและสังคมไทย โดยมียุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 
(ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 
2550-2554), หนา 1 – 8) อันไดแก 

(1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการ
เรียนรู 

(2)  ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานท่ีม่ันคง
ของประเทศ 

(3)  ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกจิใหสมดุลและยั่งยืน 
(4)  ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความ

ม่ันคงของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 
จากยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศท้ัง 4 ยุทธศาสตรขางตน เม่ือพิจารณาถึงจังหวัด

เชียงใหมเองมีวิสัยทัศนของการพัฒนา คือ “นครแหงชีวติและความม่ังค่ัง เปนเมืองท่ีใหความสุข
และชีวิตท่ีมีคุณคาแกผูอยูอาศัยและผูมาเยือน ในฐานะเมืองท่ีนาอยูและนาทองเท่ียวในระดับ
เอเชีย พรอมกับเปนประตูการคาการลงทุนสูสากล” สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ
ประเทศ และถาพิจารณาถึงพันธกิจท่ีจังหวัดเชียงใหมไดจัดทําข้ึน อันมีความสัมพันธกับ
ยทุธศาสตรหลักของประเทศคือ 
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 (1)  อนุรักษแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมใหยั่งยืน (Conservation of 
Natural Resources & Culture ) 
 (2)  สงเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองและชนบทใหมีความสวยงาม ความสุขและเปน
เมืองท่ีนาอยู (Harmonization of Urban & Rural Development) 
 (3)   สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาและบริการท่ีไดมาตรฐานสากล (International 
Standard of Products & Services) 
 (4)  สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Attention to Human Resource Development  
 (5)   นาํระเบียบวาระแหงชาติมาเปนแนวทางในการพัฒนา (National Agenda Focused) 
 (6)  พัฒนาใหเปนศูนยกลางการคมนาคมและการบริการ (Global  City : Aviation Hub, 
Digital & IT ) 
 (7)  พัฒนาสงเสริมใหเปนเมืองท่ีพรอมตอการลงทุนและการทองเท่ียว (Most 
Attractive City to invest & to visit ) 
 (8)  ดําเนินการพัฒนา โดยการเช่ือมโยงและสรางเครือขายในระดับอนุภูมิภาค 
ระดับประเทศ และกลุมจังหวัด (Alliance  for Development ) 
 (9)  บูรณาการบริการสูประชาชน เพื่อความพึงพอใจของประชาชน (Intergraded 
Service for People ) 
 

การพัฒนาของจังหวัดเชียงใหมท่ีผานมา ปรากฏวาไมสามารถดําเนินการพัฒนาไดตาม
เปาท่ีตั้งไวอยางครบถวน ซ่ึงการที่จังหวัดเชียงใหมจะสามารถดําเนินงานใหเปนไปตามพันธกิจ
ท่ีไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพแลว จําเปนตองดําเนินงานพัฒนาโดยอาศัยจุดแข็งและ
โอกาสของสภาพแวดลอมของจังหวัดเอง นอกเหนือจากนี้ยังตองขจัดปญหาและอุปสรรคของ
สภาพแวดลอมอันจะเปนผลใหฉุดร้ังการพัฒนาได ซ่ึงผลการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน 
(SWOT) ของการพัฒนาตามยุทธศาสตรดังกลาวขางตน อธิบายไดดังนี้ (ยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหมแบบบูรณาการ พ.ศ. 2547 – 2551 หนา 10 – 12) 
 จดุแข็ง (Strengths: S) 

(1)  ชุมชนมีภูมิปญญาทองถ่ิน สามารถผลิตสินคาหัตถอุตสาหกรรมท่ีมี
เอกลักษณเฉพาะตัว 

(2)  ชุมชนมีวัฒนธรรมทอง ถ่ินท่ีมี เอกลักษณ เฉพาะตัว  ท้ังด านภาษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถาน 
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(3)  ในเขตเมืองมีความเจริญทางเศรษฐกิจสูง เปนศูนยกลางการคา การลงทุน 
การเงิน การธนาคารและการบริการตางๆ 

(4)  มีความพรอมในดานสาธารณูปโภค และระบบการคมนาคมขนสงท้ัง 
ทางบกและทางอากาศท่ีไดมาตรฐาน 

(5)  มีความพรอมดานสถาบันการศึกษาและบริการทางการแพทยท้ังของ
ภาครัฐและภาคเอกชนรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของจังหวัดและภาคเหนือ 

(6)  แรงงานมีอัธยาศัยไมตรี เหมาะกับงานดานการบริการ 
(7)  มีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีอุดมสมบูรณ รวมท้ังเปนแหลงตน

น้าํลําธารสําคัญของประเทศ 
(8)  ชุมชนมีความต่ืนตัวในการมีสวนรวมในการพัฒนาและชวยตรวจสอบการ

ทํางานของภาครัฐ โดยมีการรวมตัวเปนองคกรและสรางเครือขายในการดําเนินงาน 
 

 จุดออน (Weaknesses : W) 
(1)  ในพ้ืนท่ีชนบทท่ีอยูหางไกลและชุมชนบนพื้นท่ีสูง มีปญหาความยากจน 

และปญหาคุณภาพชีวิต เนื่องจากขาดโอกาสในการพัฒนาในทุกดาน 
(2)  ภาคการเกษตรขาดการพฒันาอยางครบวงจร 
(3)  ขาดการเช่ือมโยงการพัฒนาระหวางเขตเมืองกับเขตชนบท 
(4)  วิสาหกิจชุมชน และ SMEs ยังไมเขมแข็งพอสําหรับการแขงขันในตลาด

การคาเสรี สวนใหญไดรับผลกระทบจากการเขามาแขงขันของธุรกิจจากสวนกลางและธุรกิจ
ขามชาติ 

(5)  ขาดแคลนแรงงานในระดับลาง ตองพ่ึงพาแรงงานตางถ่ิน 
(6)  คานิยมของแรงงานในทองถ่ินชอบหยุดงานตามประเพณี ขาดความทุมเท

ในการทํางาน 
(7)  แหลงทองเที่ยวท่ีเปนจุดขายท้ังทางธรรมชาติและโบราณสถาน เร่ิม 

เส่ือมโทรม ขาดการอนุรักษอยางถูกตอง 
(8)  ขาดการบริหารดานการทองเท่ียว การจัดมาตรฐานของแหลงทองเท่ียว 

และการควบคุมอุปสงค (Demand) – อุปทาน (Supply) ดานการทองเท่ียวท่ีเหมาะสม 
(9)  ขาดการวางผังเมืองท่ีดี (zoning) เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต และขาด

การบังคับใชผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ 
(10)  มีปญหาการจราจรในเมอืงใหญ เนื่องจากขาดระบบขนสงสาธารณะท่ีดี 
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(11) มีปญหาดานส่ิงแวดลอม เชน ปญหาขยะ น้ําเสีย มลภาวะทางเสียง 
มลภาวะทางอากาศ รวมถึงการบุกรุกพื้นท่ีปาและที่ดิน ท้ังของรัฐและเอกชน 

(12) เชียงใหมมีหนวยงานเปนจํานวนมากท้ังในภาครัฐและเอกชน จงึทําใหขาด
เอกภาพในการบริหารราชการ โดยเฉพาะการนํานโยบายไปปฏิบัติใหสัมฤทธ์ิผลทําได
ยากลําบาก 

(13) ขาดการวางแผนการประชาสัมพันธอยางมีเอกภาพ และขาดศูนยรวม
ขอมูลขาวสารที่ครบวงจร 

 
 โอกาส (Opportunities: O) 

(1)  รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการแกไขปญหาเศรษฐกิจระดับรากหญา โดย
มีโครงการสําคัญหลายโครงการ เชน OTOP และกองทุนหมูบานฯ 

(2)  รัฐบาลมีนโยบายผลักดันใหสนามบินเชียงใหมเปนศูนยกลางการบิน 
(Aviation Hub) ของภูมิภาค ทําใหมีโอกาสเปนศูนยกลางการคาการลงทุน เช่ือมโยงเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบานโดยเฉพาะกับกลุมประเทศใน GMS และเอเชียใต 

(3)  รัฐบาลสนับสนุนโครงการขนาดใหญท่ีจะสงเสริมใหเชียงใหมเปนตลาด
การประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ 

(4)  รัฐบาลมีนโยบายผลักดันใหเชียงใหมเปน IT CITY สําหรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมซอฟตแวร และการใหบริการประชาชน (e-Province) 

(5)  รัฐบาลสนับสนุนใหเชียงใหมเปนเจาภาพจัดงานระดับนานาชาติ และเปน
สถานที่ตอนรับอาคันตุกะสําคัญของประเทศ 

(6)  รัฐบาลสนับสนุนการแกไขปญหาดานส่ิงแวดลอมของจังหวัด เชน 
โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โครงการขุดลอกแมน้ําปง เปนตน 

(7)  มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานมาตรฐานของสินคาเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการหลายหนวยงาน สรางโอกาสในการจัดต้ังสถาบันมาตรฐานของภาคเหนือ 

(8)  แนวโนมการการทองเท่ียวของโลก เนนการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและเชิง
สุขภาพ 

(9)  พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ สนับสนุนใหมีการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับ
ความตองการของทองถ่ิน มีคุณภาพเทาเทียมกันและท่ัวถึง 

(10)  มีโอกาสเปนศูนยกลางการศึกษานานาชาติ และศูนยกลางวัฒนธรรมของ
ภูมิภาคอินโดจีน 
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(11) มีโอกาสพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  (e-Province) เนื่องจากมีความพรอมในดานสาธารณูปโภคดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 ขอจํากัด (Threats: T) 

(1)  รัฐบาลมีขอจํากัดดานงบประมาณในการพัฒนา โดยเฉพาะงบลงทุนดาน
โครงสรางพื้นฐานท่ีจําเปนสําหรับพื้นท่ีชนบทหางไกล 

(2)  ภาวะการแขงขันทางเศรษฐกิจมีแนวโนมทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน เชน การ
ใชมาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษี 

(3)  ประเทศจีนเขาเปนสมาชิก WTO อาจสงผลใหสินคาเกษตรจากจีนเขามา
แขงขันกับสินคาเกษตรภายในประเทศ 

(4)  มีปญหาความกังวลเกี่ยวกับการกอวินาศกรรม และโรคระบาด ซ่ึงอาจ
สงผลกระทบตอความเช่ือม่ันของผูบริโภคในตางประเทศ รวมถึงยอดส่ังซ้ือสินคาลดลง 

(5)  มีการชะลอตัวของนักทองเท่ียวจากตางประเทศท่ีประสบปญหาเศรษฐกิจ 
เชน สหรัฐอเมริกาและญ่ีปุน เปนตน 

(6)  มีปญหาดานความม่ันคง ปญหายาเสพติด และปญหาแรงงานตางดาว ใน
บริเวณชายแดน 

(7)  มาตรการการบังคับใชกฎหมายดานส่ิงแวดลอมยังไมจริงจังและตอเนื่อง 
สงผลใหมีการบุกรุกทําลายปาตนน้ํา โบราณสถาน และรุกลํ้าท่ีดินท้ังของรัฐและเอกชน 

(8)  ภาคเอกชนยังขาดโอกาสเขามามีสวนรวมในการบริงานงานของภาค
ราชการและทองถ่ิน 
 

เม่ือวิเคราะหถึงความเปนไปไดของการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ภายใตศักยภาพของ
จังหวัดท่ีมีอยู คือ มีจุดแข็ง และโอกาสท่ีไดรับ โดยพยายามลบจุดออนของตนเอง รวมถึง
หลีกเล่ียงขอจํากัดท่ีจะเกิดข้ึนได คณะวิจัยไดสรุปแนวทางในการพัฒนาตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาท่ีสําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 คือ การใหความสําคัญกับความรูของประชาชน
โดยพยายามใหประชาชนมีสวนรวมกันในการแกไขและพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะประชาชนใน
ทองถ่ินดวยแลว หากประชาชนมีโอกาสในการพัฒนาความรูรวมถึงการพัฒนาการจัดการการ
เรียนรูดวยตนเองแลว ผลท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนา จะสามารถแกไขปญหาและตอบสนองความ
ตองการท่ีแทจริงของประชาชนเหลานั้นไดอยางเต็มศักยภาพของทองถ่ินเอง ซ่ึงลักษณะของการ
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คณะนักวิจัยไดเล็งเห็นแนวทางในการวิจัยรวมกับประชาชนในการจัดการการเรียนรู 

(Learning Management) ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 
ซ่ึงแนวทางการวิจัยคร้ังนี้จะทําการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีทองถ่ิน (เมืองและชนบท : Rural and 
Urban) ของจังหวัดเชียงใหม โดยมีแนวทางการวิจัยภายใตยุทธศาสตร 4 ขอ ดังนี้ 

(1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการ
เรียนรู โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน โดยพัฒนา
จิตใจควบคูกับการพัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุมทุกวัยตลอดชีวิต สรางและพัฒนากําลังคนท่ี
เปนเลิศโดยเฉพาะในการสรางสรรคนวัตกรรมและองคความรู สงเสริมใหคนไทยเกิดการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต จัดการองคความรูท้ังภูมิปญญาทองถ่ินและองคความรูสมัยใหม ตั้งแต
ระดับชุมชนถึงระดับประเทศ สามารถนําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไดอยาง
เหมาะสม 

(2)  ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานท่ีม่ันคง
ของประเทศโดยใหความสําคัญกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดวยการสงเสริมการ
รวมตัว รวมคิด รวมทําในรูปแบบท่ีหลากหลาย ใหเกิดกระบวนการจัดการองคความรูและระบบ
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(3)  ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืนโดยใหความสําคัญกับ
การปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพ่ิมผลิตภาพและคุณคาของสินคาและบริการบนฐานความรูและ
ความเปนไทย โดยใชกระบวนการพัฒนาคลัสเตอรและหวงโซอุปทานรวมท้ังเครือขายชุมชน
บนรากฐานของความรูสมัยใหม ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมไทย และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพื่อสรางสินคาท่ีมีคุณภาพและมูลคาสูง มีตราสินคาเปนท่ียอมรับของตลาด  รวมถึงการ
สรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ โดยการบริหารเศรษฐกจิสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ 

(4)   ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความ
ม่ันคงของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม  โดยใหความสําคัญกับการรักษาฐานทรัพยากรและ
ความสมดุลของระบบนิเวศน เพ่ือรักษาสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน โดย
พัฒนาระบบฐานขอมูลและสรางองคความรู สงเสริมสิทธิชุมชนและการมีสวนรวมในการ
จัดการทรัพยากร การสรางสภาพแวดลอมท่ีดีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
โดยการปรับแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคไปสูการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน เพื่อลด
ผลกระทบตอฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยใชกลไกทางเศรษฐศาสตรท้ังดาน
การเงินและการคลัง การสรางตลาดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม รวมทั้งพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะสงผลกระทบตอคุณภาพ
ชีวิต 

จากท่ีมาและความสําคัญขางตน คณะนักวิจัยไดกําหนดกรอบแนวทางในการวิจัย
รวมกับประชาชนในการจัดการการเรียนรู (Learning Management) โดยกําหนดกรอบพื้นท่ี
ทองถ่ิน (เมืองและชนบท : Rural and Urban) ของจังหวัดเชียงใหม อาศัยตัวแทนท่ีสามารถ
พัฒนาการจัดการการเรียนรูแลวสามารถนําไปใชกบัทองถ่ินของตนเองได คณะนักวิจัยไดทําการ
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ดวยเหตุนี้ คณะผูวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม จึงไดจัดการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เพื่อศึกษาถึงปญหาและความตองการของทองถ่ินในดานการจัดการการเรียนรูเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 
ของจังหวัดเชียงใหมข้ึน ในวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 โดยรูปแบบการวิจัยเปนแบบการ
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) ซ่ึงผูเขารวมการวิจยัคร้ังนี้ไดแก 

(1) สมาชิกขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ท้ังส้ิน 85 แหง ในจังหวัด
เชียงใหม อันไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
และรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล พัฒนากรประจําตําบล นักวิชาการเศรษฐกิจและ
นักวิชาการดานตางๆ ของ อบต. 

(2) นักวิจัยของโครงการ ไดแก นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม นักวิจัยของมหาวิทยาลัยพายัพและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 
แมโจ 

ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการคร้ังนี้ไดขอสรุปเปนความตองการในการจัดการการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาทองถ่ินแบบมีสวนรวม สามารถสรุปได 4 ดาน ดังนี้ 

(1)  การจัดการการเรียนรูเพื่อพัฒนาทองถ่ินในดานเศรษฐกิจ การเกษตร 
  และการทองเท่ียว 

(2) การจัดการการเรียนรูเพื่อพัฒนาทองถ่ินในดานการศึกษา 
(3) การจัดการการเรียนรูเพื่อพัฒนาทองถ่ินในดานสังคมและวัฒนธรรม 
(4) การจัดการการเรียนรูเพื่อพัฒนาทองถ่ินในดานอนามัยและส่ิงแวดลอม 

 
ซ่ึงความตองการท้ัง 4 ดานขางตนนี้ ทางสมาชิกของ อบต. อยากมีสวนรวมกับ

หนวยงานตางๆ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ซ่ึงเปนผูจัดงานวิจัยคร้ังนี้แลว อยากให
ทางคณะผูวิจัยไดทําการพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อตอบสนองความตองการของทองถ่ินใหครบทั้ง  
4 ดาน โดยการวิจัยคร้ังนี้ไดประเมินความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการทั้งหมด ซ่ึงพบวา 100%  
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ดังนั้น คณะผูวิจัยอันประกอบดวย นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ซ่ึงเปนผูมี
บทบาทในการมีสวนรวมกับทองถ่ินจังหวัดเชียงใหมเปนอยางมาก ภายใตวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยท่ีไดกําหนดไววา “มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม เปนมหาวิทยาลัยเพื่อทองถ่ิน” 
ดวยแลว จึงเปนความสอดคลองท่ีเหมาะสมกับการดําเนินงานวิจัยโครงการ “CMRU – SML” นี้ 
เปนอยางยิ่ง อีกท้ังมหาวิทยาลัยเอง ยังไดรับความรวมมือจากหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชน ในการสนับสนุนงานวิจัยคร้ังนี้ ซ่ึงถือไดวางานวิจัยโครงการนี้เปนการวิจัยเชิงบูรณาการ
อยางแทจริง 
 
1.2    วัตถุประสงคของการศึกษา 
 โครงการวิจยัเร่ือง  “การจัดการการเรียนรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบท
และชุมชนเมือง จังหวดัเชียงใหม” มีวัตถุประสงคของโครงการ คือ  

(1) เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักวิจัยทองถิ่น ดานกระบวนการจัดการการเรียนรู (LM) 
ใหสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินของตนเองไดอยางเหมาะสม 

(2) เพื่อใหสมาชิกของชุมชนในทองถิ่น สามารถใชกระบวนการจัดการการเรียนรู 
(LM) ในการสรางแผนชุมชนเพื่อในการยกระดับการพัฒนาทองถิ่น ทั้งในดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ และการพัฒนาทางดานสังคมไดอยางเหมาะสมตามบริบทของทองถิ่นของตนเอง
เปรียบเสมือนการพัฒนาจากรากหญาไปสูรากแกวท่ีแข็งแกรง 

(3) เพื ่อศึกษาการจัดการเรียนรูในการเพิ ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษยตอการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 

(4) เพ่ือเพิ่มศักยภาพของคนในชุมชนใหรูจักการใชการสื่อสารชุมชนแบบมีสวนรวม
และใชเทคโนโลยีของชุมชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นของตนเองไดอยาง
เหมาะสม 

(5) เพื ่อวัดมูลคาเพิ ่มของการจัดการสินทรัพยชุมชน ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ภาคชนบท และชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม อันเกิดจากการจัดการเรียนรูโครงการ 
“CMRU – SML” 
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1.3    ขอบเขตของโครงการวิจัย 
  งานวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบมีสวนรวมในการจัดการการเรียนรู เพื ่อหาแนว
ทางการพัฒนาทองถิ ่นขององคการบริหารสวนตําบลตอการเพิ ่มศักยภาพในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นของตนเองไดอยางเหมาะสมตามบริบทของชุมชนนั้นๆ โดยมี
ขอบเขตของโครงการวิจัยเร่ิมจากการศึกษาครั้งนี้จะทําการศึกษาถึงศักยภาพการพัฒนาทองถ่ิน
ขององคการบริหารสวนตําบลท่ีมีความตองการเขารวมโครงการในพ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงใหม 
ท้ังส้ิน 120 ตําบล เพื่อเขารวมโครงการวิจัย อาศัยวิธีการแบบมีสวนรวม (PAR) เพ่ือสะทอน
ปญหาและความตองการขององคการบริหารสวนตําบลแตละแหง เพื่อตอบสนองการพัฒนา
ทองถ่ินไดอยางเต็มท่ี หลังจากน้ันจะใชกระบวนการจัดการการเรียนรู (LM) ในการเพิ่มศักยภาพ
การพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลตามความเหมาะสมของบริบทชุมชนตําบล
นั้นๆ ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้จะทําการศึกษาเปน 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 เปนการกําหนดแนวทาง 
การพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดเชียงใหมท่ีเขารวมโครงการ และระยะ 
ท่ี 2 เปนการยกระดับการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลตนแบบและนําลองการ
ขยายผลการวิจัยใหคลอบคลุมท่ัวท้ังจังหวัดเชียงใหมตอไป  
 
1.4   วิธีการศึกษา 

การวิจัยเร่ือง “การจัดการการเรียนรูเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและ
ชุมชนเมือง จงัหวัดเชียงใหม” มีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้  

1.4.1  ประชากรที่ศึกษาและกลุมตัวอยาง 
ประชากร คือ เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม  

จาํนวนท้ังส้ิน 120 คน  
การคัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi – stage random 

sampling) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีความตองการเขารวมโครงการ 

ใชวิธีสุมแบบแบงช้ัน (Stratified sampling) จากอําเภอตางๆ ท่ีสนใจจะเขารวมโครงการทั้งหมด 
24 อําเภอ  

ข้ันตอนท่ี 2 กําหนดการเลือกเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล โดยวิธีสุม
แบบเจาะจง ตามวัตถุประสงค (Purposive sampling) ท่ีมีความตองการเขารวมโครงการไดแก 
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(1)   นายกองคการบริหารสวนตําบลหรือตัวแทน  
(2)   ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
(3) เจาหนาท่ีวิเคราะหขององคการบริหารสวนตําบลหรือตัวแทน 

 ข้ันตอนท่ี 3 กําหนดกลุมของตัวอยางแบงเปน 4 ดาน คือ  1.ดานเศรษฐกิจ  
การเกษตร และการทองเท่ียว  2.ดานสังคม  3.ดานการศึกษา  4.ดานอนามัยและส่ิงแวดลอม 

1.4.2  ขอมูลและเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
(1)   ขอมูลปฐมภูมิ  

ไดแกการสืบคนขอมูลของกลุมตัวอยาง (ชุมชน) ท่ีเจาหนาท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลจะนํามาศึกษาเปนกรณีศึกษาสําหรับการพัฒนาเปนตนแบบ โดยการจดบันทึก 
ประกอบกับวิธีการสังเกตการณและการสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยมีสมาชิกของกลุมเปนผูรวม
กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR) และใหขอมูลตลอดระยะเวลาของการดําเนินงานวิจัย 
(Participatory research)  

(2)   สวนขอมูลทุตยิภูมิ 
เปนขอมูลท่ีเกี่ยวของกับขอมูลเบ้ืองตนดานตางๆ ไดแก การบริหารการ

จัดการองคกร การกอเกิดองคกลุม ปญหาและความตองการในการพัฒนา ท้ังดานเศรษฐกิจ และ
สังคม เปนตน โดยการศึกษาคร้ังนี้จะเปนการศึกษาแบบการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR) ดังนั้น 
จึงมีสวนราชการและองคกรท่ีเกี่ยวของ ถือวาเปนผูรวมวิจัยในทองถ่ินดวยท่ีสําคัญ คือ องคการ
บริหารสวนตําบล สถานีอนามัยประจําตําบล สํานักงานเกษตรตําบล สํานักงานสหกรณ เปนตน  

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

เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีมีลักษณะคําถามซ่ึงกําหนด
คําตอบไวลวงหนาใหเลือกตอบ (Close ended questions) และคําตอบแบบใหเติมคําตอบ (open 
ended questions) โดยนักวิจัยจะเปนผูทําการสัมภาษณและสังเกต เพื่อบันทึกขอมูลท่ีไดจากกลุม
ชุมชนโดยแบงเนื้อหาของแบบสัมภาษณเปน 3 ตอน 

1)  ขอมูลลักษณะพื้นฐานทางดานสังคมและเศรษฐกิจของกลุมชุมชน  
2)  ขอมูลสภาพท่ัวไปดานการบริหารการจัดการกลุม การกอเกิดกลุม  
3)  ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและความตองการของกลุม เพื่อการพัฒนา

กลุม ท้ังทางดานเศรษฐกิจ และสังคม นอกเหนือจากการสัมภาษณและสังเกตแลว การท่ีจะได
ขอมูลใหครบถวนจําเปนตองเก็บขอมูลโดยอาศัยวิธีการดังตอไปน้ี 

3.1)  การจัดเวทีชาวบาน เพื่อระดมความคิดเห็นและหาขอตกลง 
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3.2)  การจัดการประชุมกลุมยอย เพื่อติดตามผลงานและประเมิน 
ผลและรวมกันแกไขปญหา 

3.3)  การสังเกตเปนการสังเกตการทํางานในกระบวนการผลิตใน
ข้ันตอนตางๆ  

3.4)  การศึกษาดูงานกลุมอ่ืนๆ ท่ีประสบความสําเร็จ  
3.5)  การวางแผนและการพัฒนาระบบการจัดการ  
3.6)  การอบรม โดยใหความรูแกเจาหนาท่ีขององคการบริหาร

สวนตําบล และกลุมชุมชนท่ีเจาหนาท่ีเลือกมาในดานตาง ๆ ตามความตองการของกลุม  
 
 1.4.3 การวิเคราะหและประเมินผล 
  การวิจัยคร้ังนี้จะใชวิธีการวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติและรอยละประกอบการ
อธิบายเชิงพรรณนา โดยใชเกณฑการประเมินโครงการ การจัดการการเรียนรูตอการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน อาศัยตัวช้ีวัดความม่ันคงของมนุษย (Human Seaerity Indicators : 
HIS) 10 มิติ เพ่ือประเมินชุดโครงการวิจัย วาเม่ือสมาชิกของชุมชนไดรับการจัดการการเรียนรู
สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของชุมชนของตนเองไดหรือไมและไดในระดับใด 
 
1.5   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

การวิจัยเร่ือง การจัดการการเรียนรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและ
ชุมชนเมือง จงัหวัดเชียงใหม” สามารถตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) โดยสามารถระบุประโยชนท่ีคาดวา 
จะไดรับในดานตางๆ ดงันี้  
 (1)  ดานองคความรู 

1)  บริบทและศักยภาพชุมชนในทองถ่ิน ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของ
จงัหวัดเชียงใหม 

2)  สภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของจังหวัด
เชียงใหม 

3)  กระบวนการจัดการการเรียนรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของจังหวัด
เชียงใหม 
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4)  ผูชวยนักวิจัย (นักศึกษา) ไดเรียนรูรวมกับชุมชน ในการใชความรูทางวิชาการ
ของตนเอง นาํมาปฏิบัติจริงกับการพัฒนาของชุมชน จงัหวัดเชียงใหม 

5)  นักวิจยัทองถ่ิน (อบต.) ไดรับการพัฒนาศักยภาพของการวิจัยในชุมชน สามารถ
เรียนรูรวมกับชุมชน ในการใชความรูทางวิชาการท่ีไดรับการพัฒนา นํามาปฏิบัติจริงกับการ
พฒันาของชุมชน ในทองถ่ินของตนเอง 

6)  ชุมชนไดรับการพัฒนาองคความรูดานการจัดการการเรียนรู และไดปฏิบัติจริง
กับชุมชนของตนเอง 
 (2)  ดานการพัฒนา 
 1)  ชุมชนในทองถ่ินของจังหวัดเชียงใหม ไดมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 2)  ชุมชนในทองถ่ินของจังหวัดเชียงใหมไดรับการแกไขปญหาและไดรับการ
ตอบสนองความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
 3) ผูชวยนักวิจัย (นักศึกษา) ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถจากการเรียนรู
รวมกับชุมชน  
 4) นักวิจัยทองถ่ิน (อบต.) ไดรับการพัฒนาศักยภาพของการวิจยัในชุมชน 
 (3)  หนวยงานตาง ๆ 
 หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับโครงการสามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนไดดังนี้ 
 1)  องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) สามารถพัฒนาบุคลากรของตนเองใหเปน
นักวิจัยระดับทองถ่ินไดอยางเหมาะสม 
 2)  กลุมชุมชนในทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม สามารถพัฒนาบุคลากรของกลุมของ
ตนเองในการสรางและเพ่ิมแผนชุมชนของตนเองไดอยางเหมาะสม 
 3)  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม นําผลงานวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน ใหแก
นักศึกษา 
 4)  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมไดรับประสบการณตรงจากการวิจัย 
 (4)  แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 
 ผลงานวิจัยนี้คณะผูวิจัยจะเผยแพรในส่ือตางๆ เชน หนังสือพิมพ วารสารทางดาน
ธุรกิจ  ส่ืออิเลคทรอนิกค การประชุมวิชาการตางๆ รวมทั้งฝกอบรมใหกับผูท่ีสนใจ 
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1.6    นิยามศัพท 
 การจัดการการเรียนรู (Learning Management: LM)  
  การจัดการการเรียนรู (learning management: LM)  หมายถึง กระบวนการ
จัดการการเรียนรูสูความเปนสุขและความสําเร็จ ซ่ึงประกอบไปดวยการเรียนรูในตนเอง การ
เรียนรูรวมกับเพื่อน การเรียนรูรวมกันกับองคกรพันธมิตร และการเรียนรูรวมกันทุกฝาย ผาน
กระบวนการ 4 ลําดับ คือ กระบวนการผสาน กระบวนการกรอง กระบวนการตกตะกอน และ
กระบวนการตกผลึก 
 
 การจัดการความรู (Knowledge Management: KM) 
  การจัดการความรู (Knowledge Management: KM) หมายถึง เคร่ืองมือพัฒนา
ผลงานของบุคคล องคกร เครือขาย และพัฒนาสังคมในภาพรวมในยุคสังคม เศรษฐกิจบน
ฐานความรู 
 

เศรษฐกิจและสังคม (Socio – Economics) 
 เศรษฐกิจ หมายถึง กิจกรรมของมนุษยแตละคน และกิจกรรมของสังคม

โดยรวมของมนุษย ท่ีเกี่ยวกับ การผลิตสินคาและบริการ การแลกเปล่ียนหรือซ้ือขายสินคาและ
บริการ และ การบริโภคสินคา 

 ระบบเศรษฐกิจ (economic system ) หมายถึง กลุมบุคคลของสังคมท่ีรวมตัว
กันเปนกลุมของสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ ซ่ึงยึดถือแนวปฏิบัติแนวทางเดียวกันในการประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงครวมกัน คือ อํานวยความสะดวกในการท่ีจะแกไข
ปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เพ่ือใหสามารถบําบัดความตองการใหแกบุคคลตางๆ ท่ีอยูรวมกัน
ในสังคมนั้น ใหไดรับประโยชนมากท่ีสุด เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รูปแบบของระบบเศรษฐกิจ 

 สังคม หมายถึง กลุมคนท่ีอยูรวมกัน มีความสัมพันธกัน พึ่งพาอาศัยซ่ึงกัน 
และกัน มีระเบียบกฎเกณฑ และความเช่ือถือท่ีสําคัญๆ รวมกัน ตลอดจนมีความสัมพันธระหวาง
บุคคลกันเอง และระหวางบุคคลกับกลุมสังคม 
  ดังนั้นเม่ือนําความหมายของคําวาเศรษฐกิจและคําวาสังคม มารวมกัน แลว
พิจารณาใหคําจํากัดความใหมของคําวาเศรษฐกิจและสังคมวาคือ กลุมคนท่ีอยูรวมกันมีระเบียบ
กฎเกณฑ และความเช่ือถือท่ีสําคัญๆ เหมือนหรือคลายคลึงกัน รวมกันประกอบกิจกรรมท่ี
เกี่ยวของกับการผลิตสินคาและบริการ การแลกเปล่ียนหรือซ้ือขายสินคาและบริการ และการ
บริโภคสินคาเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการท่ีจะแกไขปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ให
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 การพัฒนา (Development) 
  การพัฒนา (development) หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนของคนในชุมชน
และสังคมจากกระบวนการจัดการการเรียนรูในลักษณะของแผนงานหรือโครงการแลวบริหาร
จดัการจนเกิดผลสัมฤทธ์ิของโครงการ เพื่อเพ่ิมศักยภาพของตนเอง ชุมชน และสังคมใหดีข้ึน” 
 

ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic development)  
         การพัฒนาเศรษฐกิจหมายถึง กระบวนการ (Process) ท่ีจะนําไปสูการเพ่ิมข้ึน

ของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของรายไดท่ีแทจริง (หรือผลิตภัณฑประชาชาติ) ตอ
บุคคลตลอดเวลาและตอเนื่องกันไปอยางสม่ําเสมอและเปนระยะเวลาอันยาวนานและตอง
พยายามลดหรือขจัดสภาวะท่ีไมพึงปรารถนาของสังคม เชน ความยากจน การวางงาน การ
ทํางาน ต่าํกวาระดับการกระจายรายไดไมเทาเทียมกันได 

 
 การพัฒนาสังคม (Social development) 
  การพัฒนาสังคม  คือ  การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน เพื่อให
ปลอดจากความยากจน ความไมรู ความเจ็บไขไดปวย และความหิวโหย ตลอดจนมุงท่ีจะให
ประชาชนตระหนักถึงศักยภาพ ศักดิ์ศรี ความใฝฝน และความพึงพอใจในชีวิต 
  การพัฒนาสังคม หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีดีท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม เพื่อประชาชนจะไดมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึนท้ังทางดาน
อาหาร ท่ีอยูอาศัย การศึกษา สุขภาพอนามัย การมีงานทํา มีรายไดเพียงพอในการครองชีพ 
ประชาชนไดรับความเสมอภาค ความยุติธรรม มีคุณภาพชีวิต ท้ังนี้ประชาชนตองมีสวนรวมใน
กระบวนการเปล่ียนแปลงทุกข้ันตอนอยางมีระบบ ( ท่ีมา : แผนพัฒนาสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะหแหงชาติ ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2545 -2549 
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 ความม่ันคงของมนุษย 
  ความม่ันคงของมนุษย หมายถึง การท่ีประชาชนไดรับหลักประกันดานสิทธิ 
ความปลอดภัย การสนองตอบตอความจําเปนข้ันพื้นฐาน สามารถดํารงชีวิติในสังคมไดอยางมี
ศักดิ์ศรี ตลอดจน ไดรับโอกาสอยางเทาเทียมกันในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ( ท่ีมา : ปรับ
จากคํานิยามตามแผนพัฒนาสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหแหงชาติ ฉบับท่ี 4 ( พ.ศ. 2545 
-2549 
 
 ชุมชน 

“ชุมชน” คือ หมูชน กลุมคนท่ีอยูรวมกันเปนสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยูในอาณา
บริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชนรวมกัน (ราชบัณฑิตยสถาน.2525. พจนานุกรมฉบับ
ราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2525. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน) 

Alvin W. Gouldner  กลาววา ชุมชน หมายถึง กลุมคนกลุมหนึ่ง  ซ่ึงครอบครอง
ท่ีดินรวมกัน มีการดําเนินกิจกรรมของชีวติสวนใหญรวมกัน 

Arnol W. Green  ชุมชน หมายถึง กลุมคนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีเล็กๆ  ติดตอกันไป  มี
สวนแบงปนในแนวทางของการใชชีวิตรวมกัน 
           Chaless P. Loomis  ชุมชน คือ  ระบบสังคมหนึ่งซ่ึงอยูในอาณาบริเวณ
เดียวกัน  และกระทํากิจกรรมประจําวันเพื่อสนองความตองการรวมกัน 
           Lowry  Nelson  ชุมชน คือ กลุมคนกลุมหนึ่งซ่ึงอาศัยอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีขอบเขต
จาํกัดแหงหนึ่งมีความรูสึกเปนพวกเดียวกันมีความสัมพันธและดําเนินกิจกรรมตางๆรวมกัน 

อยางไรก็ตามเราสามารถสรุปไดวา คําวา ชุมชน หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีกลุมท่ีพัก
อาศัยของประชาชนในลักษณะใดก็ไดอยูรวมกัน ไมวาจะเปนในเมือง  หรือ ชนบท  โดยในดาน
กายภาพมีส่ิงอํานวยความสะดวกในดานการดําเนินชีวติรวมกัน เชน ถนนหนทาง ไฟฟา  ประปา 
วัด โรงเรียน เปนตน  และคนกลุมนี้มีลักษณะทางสังคมตลอดจนกิจกรรามทางสังคม และ
เศรษฐกิจ บางอยางรวมกันชัดเจน และขอบเขตของชุมชนจะมีอาณาบริเวณที่ชัดเจน ไมวาจะ
เปนขอบเขตทางธรรมชาติ หรือขอบเขตท่ีสรางข้ึนเองก็ตาม 
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การพัฒนาชุมชน 
ความหมายทางการพัฒนาชุมชน คือ “การท่ีคนในชุมชนและสังคมโดย

สวนรวมรวมกันดําเนินกิจกรรม เพื่อปรับปรุงความรูความสามารถของตนเอง และรวมกัน
เปล่ียนแปลงคุณภาพชีวติของตนเอง ชุมชน และสังคมใหดีข้ึน” 
 
 ทองถ่ินหรือชนบท (Rural area) 
  ทองถ่ินหรือชนบท (Rural area) หมายถึง พื้นท่ีท่ีอยูนอกเขตเมือง โดยท่ัวไปมี
การตั้งถ่ินฐานเบาบางความหนาแนนของประชากรนอย มีความเปนอยูในลักษณะของสังคม
แบบชนบทการเกษตร หางไกลจากศูนยกลางการบริหารและการบริการ สวนใหญการใชท่ีดิน
ในชนบทจะเปนการใชท่ีดินเพื่อ การเกษตร เชน ท่ีนา ท่ีปลูกพืชไร ท่ีปลูกไมผล และไมยืนตน 
เปนตน 
 
 ชุมชนชนบท (Rural community) 
  “ชุมชนชนบท” เปนชุมชนในเขตชนบท มีความหนาแนนของประชากรนอย ผู
อยูอาศัยมีความสัมพันธอันดีตอกัน มีชีวิตความเปนอยูคลายคลึงกัน ยึดม่ันในขนบธรรมเนียม
ประเพณี มีอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพท่ีเกี่ยวของ (สนธยา พลศรี. 2545. พิมพครั้งท่ี 4. ทฤษฎี
และหลักการพัฒนาชุมชน.  กรุงเทพ: โอเดียนสโตร) 
 

 เมือง (City) 
  เมือง (City)  คือ ถ่ินต้ังรกรากของประชากรท่ีมีความหลากหลาย ทางดานสังคม
ท่ีมีขนาดใหญและหนาแนน สังคมเมืองเม่ือเปรียบเทียบ กับสังคมชนบทจะเปนสังคมบริโภค
มากกวาท่ีจะเปนสังคมผลิตสมาชิก มีอาชีพ หลากหลายเนนดานการบริการ เศรษฐศาสตร 
การศึกษา และการปกครอง แตขาดความสัมพันธระดับบุคคล (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.) 

 
 ชุมชนเมือง (Urban community) 
  ชุมชนเมืองเปนชุมชนท่ีมีความหนาแนนของประชากรมาก (บางประเทศไมใช
เกณฑความหนาแนนของประชากร แตถือเอาจํานวน ประชากรในชุมชน เปนสําคัญ เชน 
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  ชุมชนเมืองจะอยูภายใตการปกครองรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง เชน  เทศบาล มหา
นคร และมีชุมชนยอยๆ  รวมอยูในบริเวณเหลานี้ เชน ตรอก ซอย ถนน หรือเรียกตามชื่อท่ีตั้ง
ของชุมชนตางๆ เชน บางเขน บางนา พระโขนง ลาดพราว  เปนตน  
 
 ทรัพยากรมนุษยในชุมชน  
  หมายถึง คนท่ีอาศัยอยูในหมูบานในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลท่ีถูกคัดเลือกเขามาเปนกลุมตัวอยางในการศึกษา  
 
  ผูนาํชุมชน  
  หมายถึง ผูนําท่ีเปนเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล หรือผูนําของกลุม
ตัวอยางท่ีถูกคัดเลือกเขามาศึกษา เชน  ผูนําของกลุมอาชีพ  ผูนําของกลุมทางสังคม  ผูนําทางศาสนา 
หรือ แกนนําของชุมชนหมูบานที่ถูกคัดเลือกมาเปนกลุมตัวอยางในการศึกษา เชน กาํนัน ผูใหญบาน 
 
 สมาชิกของชุมชน  
  หมายถึง ชาวบานท่ีเปนสมาชิกของกลุมตัวอยางท่ีถูกคัดเลือกเขามาศึกษา  
 
  สินทรัพยชุมชน  
   หมายถึง ส่ิงท่ีมีตัวตนหรือไมมีตัวตนอันมีมูลคาหรือคุณคาตอชุมชน ซ่ึงเปน
กลุมชนหลายคนอยูรวมกันอยางผูกพันกัน และรวมกันพัฒนา สรางสรรค และใชประโยชนจาก
สินทรัพยของชุมชนน้ัน อันประกอบไปดวย สินคา บริการส่ิงประดิษฐ ศิลปวัฒนธรรม 
ทองเท่ียว ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจชุมชน สวัสดิการสังคม การศึกษา   
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มูลคาเพ่ิม  
 หมายถึง การเปล่ียนขอมูล เปนขาวสาร เปนความรู และสามารถนําไปสราง

มูลคาเพิ่มกอใหเกิดความฉลาดเฉลียว ในการปฏิบัติเปล่ียนวิธีคิดในการทํางานใหสอดคลองกับ
ความตองการทางสังคม จุดใดจุด  ซ่ึงการสรางมูลคาเพิ่มนี้ตองการบริหารจัดการมาก ดังนั้น
ความรูจะตองแสวงหาความรูท่ีทันสมัย มีการแบงปนความรูอยางถูกตอง และสรางมูลคาเพิ่มให
เกิดข้ึน 
 
 การส่ือสาร (Communication)  

 คือกระบวนการของการถายทอดขาวสาร (message) จากบุคคลฝายหนึ่ง ซ่ึง
เรียกวา ผูสงสาร (source) ไปยังบุคคลอีกฝายหนึ่งเรียกวา ผูรับสาร (receiver) โดยผานส่ือหรือ
ชองทางในการส่ือสาร (channel) เพื่อใหผูรับสารไดรับรูและเขาใจถึงวัตถุประสงคของผูสงสาร
ในความหมายเดียวกัน 
 
 การส่ือสารชุมชมแบบมีสวนรวม  
  หมายถึง ระบบการส่ือสารท่ีอาจจะใชส่ือประเภทใดก็ได โดยดําเนินตามหลัก
ประชาธิปไตย มีลักษณะของการส่ือสารชุมชน คือ ระดับความยาก-งายของส่ือ  ประเภทของ
เนื้อหากลุมเปาหมายวิธีการนําเสนอและความนาสนใจ ทําใหรูปแบบการส่ือสารของชุมชน 

ปจจัยเกื้อหนุนตอการส่ือสารเพ่ือท่ีจะไดทราบวาชุมชนแตละชุมชนใชส่ือดานใด และนํามา
เปรียบเทียบกันวาแตละชุมชนใชส่ือดานไหนมากท่ีสุดและเปนท่ีนิยมอยางยิ่ง 
 
 นักประชาสัมพันธยุวชนทองถ่ิน  
  หมายถึง  เยาวชนรุนใหม ท่ี มีความรูความสามารถในดานการผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ โดยดําเนินงานรวมกับชุมชนในการผลิตส่ือเพ่ือประชาสัมพันธชุมชน มุงเนน
การพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหมควบคูไปกับการพัฒนาองค
ความรูสูการปฏิบัตใินชุมชนใหบังเกิดผลลัพธเชิงบูรณาการอยางแทจริง 
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 นักวิจัย (Researcher) 
 นักวิจัย หมายถึง ผูท่ีดําเนินการคนควาหาความรูอยางเปนระบบ เพื่อตอบ

ประเด็นท่ีสงสัย โดยมีระเบียบวิธีอันเปนท่ียอมรับในแตละศาสตรท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงครอบคลุมท้ัง
แนวคิด มโนทัศนและวิธีการท่ีใชในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
 

เศรษฐกิจรากหญาและรากแกว (Grass – root Economy) 
   ภาษาเศรษฐศาสตร คําวา รากแกว หมายถึง ภาคเศรษฐกิจท่ีแทจริง (Real Sector) 
ท่ีทําใหเกิดการสรางงาน และสรางรายไดแกประเทศชาติ และประชาชน เชน อุตสาหกรรมตนน้ํา 
ธนาคารพาณิชย รวมถึงบริษทัหางรานตางๆ  
   พจนานุกรมฉบับราชบัณ-ฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ยังใหความหมายของ รากแกว 
วา เปนรากหลักท่ีหยั่งลึกลงไปในดิน ซ่ึงหมายถึงไมยืนตน หรือประชาชนรายใหญ 
   สวนคําวา รากหญา หรือ Grass roots ความหมายในทางเศรษฐศาสตร แปลวา 
ประชาชนรายยอย อุตสาหกรรมรายยอย เชน เอสเอ็มอี เกษตรกร และผูใชแรงงาน เปนตน 
  เม่ือพิจารณาความหมายของคําวา เศรษฐกิจ รากหญา และรากแกว นักวิจัยจึง
ใหคําจํากัดความใหมไววา เศรษฐกิจรากหญาและรากแกว หมายถึง ประชาชนรายยอย  
อันประกอบไปดวย ภาคสวนชนบท ไดแกชุมชน กลุมชุมชน ภาคสวนอุตสาหกรรมรายยอย 
รวมกันเพื่อทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินของตนจนกอใหเกิดการสรางงาน 
และสรางรายไดแกประชาชนและประเทศชาติ ดังเหมือนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับรากหญา 
สูระดับรากแกวนั่นเอง 

 




