
 
บทที ่2 

ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 

  โครงการวิจยัเร่ือง “การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพฒันานักวิจยั ต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่” ในปีพ.ศ.2553 มีทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 
2.1  ทฤษฎ ีและแนวคิดทีเ่กีย่วข้อง  

2.1.1   แนวคิดของโครงการวจิยั 
 แนวคิดของโครงการวิจัยเร่ือง “การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพฒันา

นกัวิจยั ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่” จะอาศยัทฤษฎีและ
สมมติฐานตามชุดโครงการแผนงานวิจยัเร่ือง “การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคม ของภาคชนบท และชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ (CMRU – SML)” ซ่ึงไดก้ล่าวอา้งจาก
การสัมมนาเร่ือง “การจดัการความรู้เพื่อประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแกไ้ข
ปัญหาความยากจนแบบยัง่ยืน” โดย สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) 
(www.kmi.or.th) ซ่ึงมีวทิยากรผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา ไดแ้ก่ ศ.นพ. ประเวศ วะสี ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช  
ศ.ดร. ชยัอนนัต์ สมุทวณิช คุณไพบูลย ์วฒันศิริธรรม และ ดร.ประพนธ์  ผาสุขยืด ผลจากการ
สัมมนาท าใหท้ราบถึงขอ้คิดและแนวทางในการประยกุตใ์ช ้การจดัการความรู้ดงัน้ี 
   แนวความคิดเก่ียวกับการจดัการความรู้ สู่ความสุขและความส าเร็จจะต้อง
ประกอบไปดว้ยการจดัการการเรียนรู้ 4 ประการ คือ  

(1)   การเรียนรู้ในตนเอง  
(2)   การเรียนรู้ร่วมกบัเพื่อน (เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมภารกิจ ฯลฯ)  
(3)   การเรียนรู้ร่วมกนักบัองคก์รพนัธมิตร  
 (องคก์รร่วมพนัธกิจ Strategic partners ฯลฯ) 
(4)   การเรียนรู้ร่วมกนัทุกฝ่าย  

  ส าหรับการจดัการการเรียนรู้ (Learning Management: LM) น้ีจะไดอ้าศยั
แนวคิด “บนัไดส่ีขั้นของการเรียนรู้ (Learning)” ของ ดร.ประพนธ์ ผาสุกยืด มาประยุกต์ใช้กบั
ชุมชนดว้ย ดงัแบบจ าลองในภาพท่ี 2.1 
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ภาพท่ี 2.1 แบบจ าลอง บนัไดส่ีขั้นของการเรียนรู้ 
 

 แบบจ าลองส่ีขั้นของการเรียนรู้น้ี ชุมชนจะเร่ิมจาก  
(1) ไม่รู้ เพื่อพฒันาเป็น  
(2)  รับรู้ และเป็น       

 (3) การเลียนแบบ  
 (4)   เรียนรู้ หรือต่อยอด  

 
 2.1.2  ทฤษฎีการวจิยั 

จุมพล สวสัดิยากร หลักและวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์  ส านักงาน
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 2550 หนา้ 9 และ นที เนียมศรีจนัทร์ ประโยชน์ที่คาดหวังจากการ
ติดตามและประเมินผลหลังส้ินสุดการวิจัยในหัวข้อมุมมองของผู้ก าหนดนโยบายการวิจัย 
ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 2545 หนา้ 2 ภาคผนวก 3 ไดอ้ธิบายการวจิยัไวด้งัน้ี  

 การวิจยั หมายถึง การศึกษาคน้ควา้ วิเคราะห์ หรือทดลองอยา่งมีระบบ โดย
อาศยัอุปกรณ์ หรือวิธีการ เพื่อให้พบขอ้เท็จจริง หรือหลกัการไปใชใ้นการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือ
แนวทางในการปฏิบติัลักษณะของงานท่ีถือว่าเป็นการวิจยัควรจะประกอบด้วยขั้นตอนการ
ด าเนินงานท่ีส าคญั ๆ ดงัต่อไปน้ี 

ไม่รู้ 

ไม่รู้ไม่ช้ี และไม่รู้แลว้ช้ี 

รับรู้ 

แต่อาจไม่ไดน้ าไปใช ้

เลียนรู้ 

รับมา ท าเลียนแบบ 

เรียนรู้ 

เลียนแบบ พฒันาต่อ
ยอด 

1 

2 

3 

4 
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 (1)   การคดัเลือกหวัขอ้ในการวจิยั (Selection of problem area) 
  การคน้หาปัญหาหรือคดัเลือกหวัขอ้ของการด าเนินงานวิจยั โดยการก าหนด
ปัญหา เป้าหมาย วตัถุประสงค ์ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ฯลฯ เพื่อน ามาซ่ึงหวัขอ้และแนวทางในการ
วจิยัท่ีตรงเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 (2)   วธีิการเก็บและรวบรวมขอ้มูล (Method of gathering data) 
  การด าเนินงานในการเก็บและรวบรวมขอ้มูล ทั้งขอ้มูลท่ีเป็นเอกสาร ขอ้มูล

ท่ีมาจากบุคคล ขอ้มูลจากการสังเกตุ ฯลฯ เพื่อน าขอ้มูลเหล่านั้นมาท าการวิเคราะห์และตีความ
ขอ้มูล สู่งานวจิยัท่ีมีประสิทธิภาพ 

 (3)   การวเิคราะห์และการตีความขอ้มูล (Analysis and interpretation of the data) 
  การน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจและประเมิน มาวิเคราะห์และสรุปผลการ

ด าเนินงาน ตลอดจนการน ามาศึกษาเพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาในงานวิจยั
ต่อไป 

 (4)   การเสนอผลการวจิยัและขอ้สรุป (Conclusions and final report) 
  การน างานวิจยัหรือผลส าเร็จของงานวิจยั เผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อเป็น

แนวทางในการพฒันาประเทศต่อไปในอนาคต 
  

 กิจกรรม หรือ ลกัษณะงาน ท่ีเป็นเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงของการวิจยั เช่น 
การส ารวจเพื่อรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การท ารายงานหรือเผยแพร่ผลงานวิจยั หรือ
กิจกรรมสนบัสนุนการวจิยั เช่น การฝึกอบรมนกัวิจยั การให้เงินอุดหนุนการวิจยั ฯลฯ เหล่าน้ีไม่
นบัเป็นการวิจยัตามนิยามขา้งตน้ และสามารถแบ่งการวิจยัตามกลุ่มสาขาวิชาการใหญ่ๆ ไดเ้ป็น  
2 ดา้น คือ 

 (1)   การวิจยัทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การส ารวจ วิเคราะห์ ทดลองอยา่งมีระบบ
และเป็นขั้นตอนดว้ยอุปกรณ์หรือวิธีพิเศษ เก่ียวกบัธรรมชาติ ส่ิงมีชีวิต ปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
ตลอดจนส่ิงท่ีมนุษยไ์ดส้ร้างสรรคข้ึ์นมาดว้ยความรู้ หรือประสบการณ์ เพื่อเสนอความรู้ใหม่ เพื่อ
สุขภาพอนามยั ความผาสุกและความเจริญกา้วหนา้ของมนุษยชาติ 

(2)   การวิจยัทางสังคมศาสตร์ หมายถึง การศึกษาคน้ควา้หาความจริงดว้ยระบบ
และวิธีการทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกบั พฤติกรรม ปรากฏการณ์ หรือปฏิกิริยา ตลอดจนความรู้สึกนึกคิด
ของมนุษยแ์ละสังคม เพื่อให้ทราบถึงความรู้และความจริงท่ีจะน ามาแกไ้ขปัญหาของสังคม หรือ
ก่อใหเ้กิดความรู้ใหม่ 
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2.1.3   แนวคิดมิติหลกัและองคป์ระกอบการวจิยั (Core and functional dimension) 
(1)   ทิศทางการวิจยั (Research direction) หมายถึง ลกัษณะหรือแนวทางการ

ท าวิจยัท่ีมุ่งไปสู่ส่ิงท่ีคาดหวงัว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต หากด าเนินการไปตามแนวทางน้ี ความ
คาดหวงัยงัไม่เป็นรูปธรรมท่ีเป็นตวัเลขท่ีก าหนดไว ้ แต่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน
โดยล าดบั ทั้งน้ี ทิศทางการวจิยัเปรียบเสมือนนโยบายวจิยั (Research policy) 

(2)    แผนวิจยั (Research plan) หมายถึง โครงร่างขอ้ก าหนดท่ีระบุเร่ืองหรือ
ลักษณะการด าเนินการในการท าวิจัยให้เป็นไปในทางสอดคล้องกับทิศทางการวิจัย หรือ  
นโยบายวจิยัท่ีก าหนดไว ้

(3)   แผนงานวิจยั (Research program) หมายถึง แผนซ่ึงถูกก าหนดข้ึนเพื่อ
ด าเนินการวิจยัประกอบดว้ยโครงการวิจยั (Research project) หลาย ๆ โครงการ หรืออาจเรียกว่า 
ชุดโครงการวิจยั โดยมีความสัมพนัธ์หรือสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั มีลกัษณะบูรณาการ (Integration) 
ท าให้เกิดองค์รวม (Holistic ideology) เป็นการวิจยัท่ีเป็นสหสาขาวิชาการ (Multi-disciplines)  
และครบวงจร (Complete set) โดยมีเป้าหมายท่ีจะน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์อยา่งชดัเจน 

(4)   แผนงานวิจยัย่อย (Research sub-program) หมายถึง หัวขอ้การวิจยั
ภายใตแ้ผนงานวจิยั ซ่ึงก าหนดลกัษณะการท างานวจิยัของโครงการวจิยั 

(5)   โครงการวิจยั (Research project) หมายถึง รูปการท่ีก าหนดหรือคิดไวใ้น
การด าเนินการวิจยั โดยมีแผนการแสดงหัวขอ้รายละเอียดในการศึกษาคน้ควา้  วิเคราะห์ หรือ
ทดลองอยา่งมีระบบท่ีแน่นอน ซ่ึงหน่วยงานหน่ึง ๆ หรือหลายหน่วยงานจะร่วมกนัด าเนินการ
ใหเ้สร็จส้ินภายในช่วงระยะเวลาหน่ึง 

(6)   โครงการวิจยัยอ่ย (Research sub-project) หมายถึง หวัขอ้การวิจยัภายใต้
โครงการวจิยั ซ่ึงระบุถึงการวจิยัท่ีด าเนินการ 

(7)   งานวจิยัยอ่ย (Research task) หมายถึง เป็นขั้นสุดทา้ยของแต่ละ
โครงการวิจยั (research project) 

(8)   กิจกรรมวิจยั (Research activity) หมายถึง การแสดงหวัขอ้เร่ืองวิจยัท่ี
จะตอ้งปฏิบติัในงานวจิยัยอ่ย โครงการวจิยั และแผนงานวจิยั โดยใหส้อดคลอ้งและเป็นล าดบักบั
แผนการด าเนินงาน (Work plan) ท่ีก าหนดไว ้
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2.1.4  แนวคิดของการวจิยั (Type of research)    
จาก Organization for Economic Co - operation and Development (OEDC). 1993.  

The Measurement of Scientific and Technological Activities: Functional Distribution: 67 - 72.  
ไดอ้ธิบายความหมายและ ระบุประเภทของการวจิยัไดด้งัน้ี  

(1)   การวจิยั หมายถึง การวจิยัและพฒันา (R&D) ประกอบดว้ย 
1.1)  การวิจยัพื้นฐาน (Basic research หรือ Pure research หรือ Theoretical 

research) เป็นการศึกษาคน้ควา้ในทางทฤษฎี หรือในห้องทดลองเพื่อหาความรู้ใหม่ๆ เก่ียวกบั
สมมติฐานของปรากฏการณ์ และความจริงท่ีสามารถสังเกตได ้ หรือเป็นการวิเคราะห์หาคุณสมบติั
โครงสร้างหรือความสัมพนัธ์ต่างๆ เพื่อตั้งและทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis) ทฤษฎี (Theories) 
และกฎต่างๆ (Laws) โดยมิไดมุ้่งหวงัท่ีจะใชป้ระโยชน์โดยเฉพาะ 

1.2) การวิจยัประยุกต์ (Applied research) เป็นการศึกษาคน้ควา้เพื่อหา
ความรู้ใหม่ ๆ และมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าความรู้นั้นไปใชป้ระโยชน์อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือเป็น
การน าเอาความรู้และวิธีการต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการวิจยัขั้นพื้นฐานมาประยุกตใ์ชอี้กต่อหน่ึง หรือ 
หาวธีิใหม่ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีไดร้ะบุไวแ้น่ชดัล่วงหนา้  

1.3) การพฒันาทดลอง (Experimental development) เป็นงานท่ีท าอยา่ง
เป็นระบบ โดยใชค้วามรู้ท่ีไดรั้บจากการวิจยัและประสบการณ์ท่ีมีอยู ่ เพื่อสร้างวสัดุ ผลิตภณัฑ์
และเคร่ืองมือใหม่ เพื่อการติดตั้งกระบวนการ ระบบและบริการใหม่ หรือเพื่อการปรับปรุง 
ส่ิงต่างๆ เหล่านั้นใหดี้ข้ึน 

(2)   สาขาวชิาทางการวจิยั  
สาขาวิชาการ หมายถึง สาขาวิชาการ และกลุ่มวิชาของสภาวิจยัแห่งชาติ 

ประกอบดว้ย 
2.1) สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประกอบดว้ยกลุ่มวิชา 

คณิตศาสตร์และสถิติ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์เก่ียวกบัโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา  
อุทกวทิยา สมุทรศาสตร์อุตุนิยมวทิยา ฟิสิกส์ของส่ิงแวดลอ้มและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย ์ แพทยศ์าสตร์ สาธารณสุข เทคนิคการแพทย ์ พยาบาลศาสตร์ ทนัตแพทยศ์าสตร์ 
สังคมศาสตร์การแพทยแ์ละอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.3)  สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประกอบดว้ยกลุ่มวิชา อนินทรียเ์คมี 
อินทรียเ์คมี ชีวเคมี เคมีอุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ ปิโตรเลียม 
เคมีส่ิงแวดลอ้ม เคมีเทคนิคนิวเคลียร์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ 
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เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรมเภสัชวิทยาและพิษวิทยา เคร่ืองส าอาง เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ 
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.4)  สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประกอบดว้ยกลุ่มวิชาทรัพยากรพืช 
การป้องกนัก าจดัศตัรูพืช ทรัพยากรสัตว ์ ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม ้ ทรัพยากรน ้ าเพื่อ
การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและ
เคร่ืองจกัรกลการเกษตรส่ิงแวดลอ้มทางการเกษตร วทิยาศาสตร์ชีวภาพ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.5)   สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจยั ประกอบดว้ยกลุ่มวิชา 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจยั และ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.6)  สาขาปรัชญา ประกอบดว้ยกลุ่มวิชาปรัชญา ประวติัศาสตร์ โบราณคดี 
วรรณคดีศิลปกรรม ภาษา สถาปัตยกรรม ศาสนา และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.7) สาขานิติศาสตร์ ประกอบดว้ยกลุ่มวิชากฎหมายมหาชน กฎหมาย
เอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหวา่งประเทศ กฎหมายวิธี
พิจารณาความ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.8)  สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  ประกอบด้วยกลุ่มวิชา 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ นโยบายศาสตร์ อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบนัทางการเมือง 
ชีวิตทางการเมืองสังคมวิทยาทางการเมือง ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ 
มติสาธารณะ ยทุธศาสตร์เพื่อความมัน่คง และเศรษฐศาสตร์การเมือง และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.9)  สาขาเศรษฐศาสตร์ ประกอบดว้ยกลุ่มวิชา เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ การบญัชี และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.10) สาขาสังคมวิทยา ประกอบดว้ยกลุ่มวิชาสังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ 
มนุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม ปัญหาสังคม และสังคมศาสตร์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม 
มนุษยนิ์เวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม พฒันาสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิศาสตร์สังคม
การศึกษาความเสมอภาคระหวา่งเพศ คติชนวทิยา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.11) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประกอบดว้ยกลุ่มวิชา 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม การส่ือสารดว้ยดาวเทียม การส่ือสารเครือข่าย การส ารวจ
และรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บรรณารักษ์
ศาสตร์ เทคนิคพิพิธภณัฑแ์ละภณัฑาคาร และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.12) สาขาการศึกษา ประกอบดว้ย กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา หลกัสูตร
และการสอนการวดัและประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยา
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และการแนะแนวการศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 
 2.1.5 แนวคิดการวจิยัชุมชน 
  การวจิยัชุมชนมีบทบาทท่ีส าคญัในการศึกขอ้มูลเพื่อการพฒันาชุมชนรวมถึงการ
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ การปรับปรุงกระบวนการท างานและการผลิตท่ีมีคุณภาพ การวิจยัมีบทบาท
ส าคญัในการพฒันาศกัยภาพ การด ารงชีวติใหมี้คุณภาพในดา้นต่าง ๆ อยา่งเหมาะสมมนุษยจึ์งใช้
กระบวนการน้ีสร้างสรรค ์พฒันาปรับปรุงใหก้ารมีชีวติร่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข  
 
 2.1.6 การวจิยักบัชุมชน 
  การวิจยัชุมชนเป็นกระบวนการศึกษาหาความจริงหรือความรู้ใหม่โดยใชชุ้มชน
เป็นฐาน ด้วยกระบวนการท่ีถูกตอ้ง เช่ือถือได ้เป็นท่ียอมรับในวิทยาการแต่ละสาขาวิชา ซ่ึง
ชุมชนประกอบดว้ย อาณาบริเวณ (Area) ประชาชน และ วฒันธรรม (People and Culture) ใน
ชุมชน ความสนใจร่วมกนั (Common Interest) ของประชาชนในชุมชน และ ความสัมพนัธ์ของ
สมาชิก (Relationship) ท่ีผูกพนัให้อยู่กนัในชุมชน และระบบแห่งสังคมในชุมชนนั้นๆ โดยมี
ขั้นตอนการวิจยัชุมชนท่ีประกอบดว้ยการก าหนดปัญหา การเก็บรวบรวมขอ้มูลและพรรณาการ
ตั้งสมมติฐาน การพิสูจน์สมมติฐาน การหาวิธีการแกปั้ญหา การทดสอบวิธีการแกปั้ญหา และ
การน าไปใช้จริง รวมถึงผลการวิจยัสามารถน าไปใช้กบัประชากรในชุมชนและการขยายผล
การศึกษาไปยงัประชากรกลุ่มอ่ืน 
 

2.1.7 แนวคิดการวจิยัเพื่อทอ้งถ่ินกบัแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 
   งานวิจัย เพื่อชุมชนท้องถ่ินในมิติของการวิจัย เศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ิน  
(สินธ์ สโรบล, 2548) คือการด าเนินการท่ีวางเป้าหมายไวท่ี้คนในชุมชนเขา้มาร่วมกระบวนการคิด 
การตั้งค  าถาม วางแผนการท าวิจยัเพื่อหาค าตอบอยา่งเป็นระบบและเรียนรู้จากการท างานวิจยัท่ี
เป็นเชิงปฏิบติัการจริงเพื่อแกปั้ญหาของตนเองโดยมีกระบวนการท างานอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
งานวิจยัน้ีต่างจากงานวิจยัอ่ืนอย่างมากตรงท่ีมิไดเ้ป็นผลงานวิจยัเป็นหลกัแต่มองการวิจยัเป็น
กระบวนการในฐานะเคร่ืองมือท่ีจะเพิ่มพลังชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้ร่วมการจดัการชีวิตของ
ตวัเองเป็นทางหน่ึงท่ีจะสร้างพลงัความเขม้แข็งให้ชุมชนได ้ผลงานวิจยัเศรษฐกิจชุมชนทอ้งถ่ิน
คือให้ คนและกลุ่มเขา้มามีส่วนร่วมกระบวนการวิจยัอนัจะน าไปสู่การแก้ปัญหาของชุมชน
ตวัเองทั้งในปัจจุบนัและมีความพร้อมในการรับมือกบัอนาคต 
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 2.1.8 แนวคิดเก่ียวกบัการถอดองคค์วามรู้ 
  กระบวนการถอดองคค์วามรู้ (อุทยัวรรณ กาญจนกามล, 2550) เพื่อการเรียนรู้
แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 
   ระยะท่ี 1 ขั้นเตรียมการก่อนเร่ิมกระบวนการถอดองคค์วามรู้ 
  1.1  สร้างทีมงานถอดองค์ความรู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน
ไดจ้ริง ประมาณ 3 – 6 คน พร้อมทั้งท าค าสั่งแต่งตั้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรและประชาสัมพนัธ์ให ้
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 
  1.2  เรียนรู้ทีมงานถอดองค์ความรู้โดยสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีให้เกิดข้ึน
ภายในทีมงาน เนน้การเคารพซ่ึงกนัและกนั ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และความเท่าเทียมกนั 
  1.3  วเิคราะห์โครงการ เพื่อให้ทีมงานมีความเขา้ใจตรงกนัในแต่ละหวัขอ้ใน
โครงการ ไดแ้ก่ หลกัการและเหตุผลของโครงการ วตัถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 
ขั้นตอนการด าเนินงานและกิจกรรมในโครงการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน และงบประมาณ   
  1.4  ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของทีมงานถอดองคค์วามรู้ ซ่ึงประกอบดว้ยดงัน้ี 
   1)  หวัหนา้ทีมหรือผูเ้อ้ือ เป็นผูท่ี้ท  าใหก้ารถอดองคค์วามรู้ด าเนินงานได้
อยา่งราบร่ืนและบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด  
  2)  ผูอ้  านวยกระบวนการ เป็นผูท่ี้กระตุน้ให้ผูร่้วมถอดองค์ความรู้ได้
แลกเปล่ียนประสบการณ์และความคิดเห็นจากกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติั ดงันั้น จึงตอ้งมีทกัษะในการ
ตั้งค  าถามท่ี กระตุน้ให้ผูร่้วมถอดองคค์วามรู้ไดว้ิเคราะห์สาเหตุของความส าเร็จและอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนในการปฏิบติังาน 
  3)  ผูจ้ดบันทึก เป็นผูจ้ดบนัทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ 
การอภิปรายของผูร่้วมถอดองค์ความรู้ พร้อมทั้งเขียนเรียบเรียงเป็นเร่ืองราวให้น่าสนใจตั้งแต่
เร่ิมตน้จนส้ินสุดโครงการ 
  4)  ผูป้ระสานงาน เป็นผูช่้วยเหลือให้ทีมงานถอดองค์ความรู้มีความ
สะดวกในการติดต่อระหว่างสมาชิกทีมงานถอดองค์ความรู้เพื่อให้สามารถท างานร่วมกนัได้
อยา่งดี รวมทั้งประสานความร่วมมือจากบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการถอดองคค์วามรู้ 
  1.5  จดัท า แผนภูมิโครงร่างกระบวนการถอดองค์ความรู้ซ่ึงประกอบด้วย
ประเด็นต่างๆ ดงัน้ี   
  1)  หวัขอ้กิจกรรมท่ีตอ้งการถอดองคค์วามรู้ 
  2)  ก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมการถอดองคค์วามรู้ 
  3)  เลือกวธีิการถอดองคค์วามรู้ท่ีใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 
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  4)  ก าหนดประเด็นค าถามท่ีมีความชดัเจน โดยเรียงล าดบัตั้งแต่เร่ิมตน้
จนกระทัง่ส้ินสุด 
  5)  ก าหนดผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการถอดองคค์วามรู้ พร้อมทั้งจดัท า
เอกสารการถอดองคค์วามรู้ 
  1.6  เลือกเทคนิคการถอดองคค์วามรู้ ควรเป็นเทคนิคท่ีช่วยให้ทีมงานถอด
องค์ความรู้และผูร่้วมถอดองค์ความรู้เกิดการเรียนรู้ในระหว่างการท างานและได้องค์ความรู้
พฒันาวิธีการท างานให้ดีข้ึน เช่น เทคนิคการวิเคราะห์หลงัการปฏิบติั (After Action Review, 
AAR)  
  1.7  จดัท าปฏิทินการถอดองค์ความรู้ เพื่อวางแผนการด าเนินการถอดองค์
ความรู้ของแต่ละกิจกรรมตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดการด าเนินงาน โดยหัวขอ้ท่ีควรปรากฏใน
ปฏิทินการถอดองค์ความรู้ได้แก่ ล าดบัท่ีของกิจกรรม ประเด็นกิจกรรม ระยะเวลาในการ
ด าเนินงานแต่ละกิจกรรม ผูรั้บผดิชอบกิจกรรม และวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นกิจกรรม 
   ระยะท่ี 2 ขั้นด าเนินการถอดองคค์วามรู้  
   ทีมงานควรแจง้ก าหนดการ ระยะเวลาและสถานท่ีท่ีจะด าเนินการถอดองค์
ความรู้ให้กลุ่มเป้าหมายท่ีร่วมถอดองค์ความรู้ทราบล่วงหนา้ ในขั้นน้ีประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน
ยอ่ย คือ การถอดองค์ความรู้ การบนัทึกองค์ความรู้ และการเขียนรายงานการถอดองค์ความรู้ 
ดงัน้ี  
  2.1  กระบวนการถอดองคค์วามรู้มีขั้นตอนท่ีส าคญั 4 ขั้นตอน คือ   
         1)  การสร้างบรรยากาศ เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมการถอดองคค์วามรู้มีความผอ่น
คลายเป็นกนัเอง ซ่ึงอาจใชเ้พลงหรือเกมในการละลายพฤติกรรม รวมทั้งผูอ้  านวยกระบวนการ
ควรช้ีแจงถึงความเสมอภาคและสิทธิในการร่วมแสดงความคิดเห็นของผูร่้วมการถอดองค์
ความรู้ 
  2)  การก าหนดกติกาในการถอดองคค์วามรู้อย่างมีส่วนร่วม โดยกติกา
ควรครอบคลุมประเด็นท่ีส าคญั ดงัน้ี 
  2.1)  เป้าหมายการถอดองค์ความรู้คืออะไร มีวตัถุประสงค์เพื่อ
อะไร 
  2.2)  วิธีการถอดองค์ความรู้ใช้วิธีอะไร เช่น ใช้การระดมความ
คิดเห็น เนน้การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และไม่โตเ้ถียงหรือทะเลาะววิาท 
                2.3)  หน้าท่ีของผูร่้วมถอดองค์ความรู้เป็นอย่างไร เช่น ทุกคนให้
ขอ้เสนอแนะ ยอมรับความจริง และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงงานใหดี้ข้ึน 
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  2.4)  ข้อพึงระวังในการถอดองค์ความรู้ควรเป็นอย่างไร เช่น 
ไม่ต าหนิ และไม่ประเมินผลการปฏิบติังานของผูร่้วมถอดองคค์วามรู้ 
  3)  การจดักิจกรรมอุ่นเคร่ือง ผูอ้  านวยกระบวนการช้ีแจงให้ผูร่้วมถอด
องค์ความรู้เขา้ใจวตัถุประสงค์และวิธีด าเนินกิจกรรมเพื่อให้สามารถทบทวนความทรงจ าจาก
การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีผา่นมา  
  4)  การเขา้สู่ประเด็นส าคญัของการถอดองค์ความรู้เป็นขั้นตอนส าคญั
ในการสกดัความรู้จากผูร่้วมถอดองคค์วามรู้โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  
  4.1)  การเล่าประสบการณ์จากวิธีการปฏิบติังานของผูร่้วมถอดองค์
ความรู้    
  4.2)  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวิธีการปฏิบติังานท่ี
ก าหนดในแผนปฏิบติังานกบัวธีิการปฏิบติังานจริง 
  4.3)  การวเิคราะห์ผลการปฏิบติังานท่ีท าไดเ้ป็นอยา่งดี 
  4.4)  การใหข้อ้เสนอแนะวธีิการปฏิบติังานต่อไปใหดี้ข้ึน 
  4.5)  การวเิคราะห์อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติังาน 
  4.6)  การให้ขอ้เสนอแนะวิธีการป้องกนัไม่ให้เกิดอุปสรรคในการ
ปฏิบติังาน 
  4.7)  ขอ้เสนอแนะในส่ิงท่ีควรท าเพิ่มเติมในการปฏิบติังานท่ีผา่นมา 
  4.8)  การประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมา  
ทั้งน้ีผูจ้ดบนัทึกตอ้งจดรายละเอียดของขอ้มูลทุกขั้นตอน บนัทึกเสียง พร้อมทั้งสังเกตบรรยากาศ
ในระหวา่งการถอดองค์ความรู้และจดบนัทึกไวป้ระกอบการจดัท ารายงานการถอดองค์ความรู้ 
  2.2  การบนัทึกองคค์วามรู้ ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ  
  1)  การเตรียมตวัก่อนบนัทึกองคค์วามรู้ เป็นขั้นตอนท่ีท่ีผูจ้ดบนัทึกควร
เตรียมความพร้อมก่อนบนัทึกองคค์วามรู้ใน 4 ประเด็นคือ  
  1.1)  ศึกษารายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมท่ีจะถอดองคค์วามรู้   
  1.2)  ศึกษารายละเอียดการถอดองค์ความรู้เก่ียวกบักรอบแนวคิด 
ขั้นตอนการถอดองคค์วามรู้ และประเด็นค าถามท่ีใชใ้นการถอดองคค์วามรู้  
  1.3)  จดัเตรียมอุปกรณ์ในการบนัทึกการถอดองคค์วามรู้ และ 
  1.4)  เตรียมความพร้อมดา้นทางดา้นร่างกายจิตใจ  
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  2)  การบนัทึกขอ้มูลการถอดองค์ความรู้ ขอ้มูลท่ีตอ้งจดบนัทึกระหวา่ง
การถอดองคค์วามรู้ คือ  
  2.1)  ขอ้มูลขั้นตอนและวธีิการจดักิจกรรมถอดองคค์วามรู้   
  2.2)  ขอ้มูลการเล่าเร่ือง การวิเคราะห์ และการอภิปรายของผูร่้วม
ถอดองคค์วามรู้ 
  2.3)  ขอ้มูลบรรยากาศของระหวา่งการถอดองคค์วามรู้  
  3)  การสรุปและรายงานการถอดองค์ความรู้  ผูจ้ดบนัทึกต้องอ่าน
รายงานการถอดองค์ความรู้ให้ท่ีประชุมของผูร่้วมถอดองค์ความรู้และทีมงานการถอดองค์
ความรู้ไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีจดบนัทึกไวเ้พื่อใหมี้การปรับแกแ้ละเพิ่มเติมให้ขอ้มูลมีความสมบูรณ์
ยิง่ข้ึน โดยองคค์วามรู้ท่ีถอดไดต้อ้งไดรั้บการสรุปใหเ้ห็นอยา่งนอ้ย 2 ประเด็นคือ  
  3.1)  อะไรคือส่ิงท่ีดีอยู่แลว้และควรท าต่อไปเพื่อกลบัไปวางแผน
พฒันา ลงมือท า แล้วตามด้วยการวิจยัให้ก้าวหน้าต่อเน่ืองเป็น D&R (Development and 
Research)  
  3.2)  อะไรคือส่ิงท่ียงับกพร่องเป็นจุดอ่อน และควรจะปรับปรุง
อยา่งไร มีความรู้พอท่ีจะปรับปรุงหรือไม่ ถา้ไม่ ควรท าวิจยัเพื่อหาแนวทางปรับปรุงเป็นการวิจยั
แลว้พฒันา แบบR&D (Research & Development) ทั้งน้ี D&Rและ R&D ควรเป็นการวิจยัแบบ 
PAR (Participatory Action Research) ท่ีเนน้กระบวนการเรียนรู้ของคนทั้งหมด  
  2.3  ขั้นเขียนรายงานการถอดองคค์วามรู้ ในขั้นตอนน้ีควรแบ่งเป็น 3 หวัขอ้หลกั 
ดงัน้ี    
  1)  ความเป็นมาของโครงการ/กิจกรรมท่ีจะถอดองคค์วามรู้ วตัถุประสงค์
ของการถอดองคค์วามรู้ 
  2)  การเตรียมการถอดองคค์วามรู้ เป็นการเล่ารายละเอียดของขั้นตอน
ต่างๆ ซ่ึงได้แก่ วิธีการ ทีมงาน บทบาทหน้าท่ี กรอบแนวคิด เทคนิคการถอดองค์ความรู้ 
กลุ่มเป้าหมายท่ีร่วมถอดองคค์วามรู้ และปฏิทินการการถอดองคค์วามรู้ 
  3)  เน้ือเร่ืองการด าเนินการถอดองคค์วามรู้ ซ่ึงครอบคลุม 
  3.1)  ประสบการณ์จากวิธีการปฏิบติังานจริงของผูร่้วมถอดองค์
ความรู้ 
  3.2)  วธีิการปฏิบติังานท่ีก าหนดในแผนปฏิบติังาน 
  3.3)  เปรียบเทียบความแตกต่าง 
  3.4)  ส่ิงท่ีท าไดเ้ป็นอยา่งดีจากการปฏิบติั 
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  3.5)  ขอ้เสนอแนะวธีิการปฏิบติังานต่อไปใหดี้ข้ึน 
  3.6)  ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติังาน 
  3.7)  ข้อเสนอแนะวิ ธีการป้องกันไม่ให้ เ กิดอุปสรรคในการ
ปฏิบติังาน 
  3.8)  ขอ้เสนอแนะในส่ิงท่ีควรท าเพิ่มเติมในการปฏิบติังานท่ีผา่นมา 
  3.9)  ประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมา  
  ระยะท่ี 3 กระบวนการหลงัการถอดองคค์วามรู้  
  เป็นขั้นติดตามการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในขั้นตอนน้ีให้ความส าคญั
กับการน าองค์ความรู้ ท่ี เ รียนรู้จากการปฏิบัติงานไปใช้เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน ดงันั้นหวัหนา้ทีมหรือผูเ้อ้ือควรไดมี้การนิเทศก ากบั
ติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะๆเพื่อตรวจสอบว่าได้มีการน าองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์หรือไม่เพียงไร เพราะอะไร เป็นตน้  

 
 2.1.9 ทฤษฎีการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 

 เราจะพฒันาเศรษฐกิจชุมชนไดอ้ยา่งไร ซ่ึงมงคล ด่านธารินทร์ (2541) เสนอวา่
ควรสนใจอยา่งนอ้ย 3 ประการไดแ้ก่ ปัจจยัผลกัดนัเศรษฐกิจชุมชน กระบวนการเศรษฐกิจชุมชน 
และก าไรส่วนเกิดจากเศรษฐกิจชุมชน ดงัน้ี 
 (1)   ปัจจยัผลกัดนัเศรษฐกิจชุมชน 
  ซ่ึงถา้หากละเลยจะท าใหกิ้จกรรมเศรษฐกิจชุมชนเกิดไดย้าก และไม่ย ัง่ยนื 
  1)  การพฒันาทรัพยากรมนุษยโ์ดยพฒันาผูน้ าใหมี้ความรู้ ความสามารถ
ในการวเิคราะห์ความจ าเป็นท่ีตอ้งท าการผลิต การแปรรูป การคา้ ความสามารถในการระดมทุน 
การจดัการดา้นต่าง ๆ พฒันาชาวบา้น และพฒันาเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อให้เป็นผูรู้้อยา่งลึกซ้ึง
ในอุดมการณ์ และเทคนิคการกระตุน้เช่ือมประสาน เพื่อเศรษฐกิจชุมชนท่ีดีข้ึน 
 2)   การพฒันากลุ่ม / องค์กรชุมชน  การสร้างกลุ่ม และด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ในรูปของกลุ่มท่ีมีผูน้ าเป็นชาวบา้น นบัวา่เป็นหวัใจของเศรษฐกิจชุมชน 
 3)   การพฒันาพื้นฐานเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินทุน ซ่ึงเงินทุนท่ี
ได้จากการระดมทุนภายในหมู่บ้าน เช่น กิจกรรมออมทรัพย์ การระดมทุน การตั้งธนาคาร
หมู่บา้น เป็นตน้ จะถูกใชไ้ปอยา่งสมเหตุสมผล ขณะท่ีเงินทุนท่ีรัฐสนบัสนุนจะถูกใชไ้ปอยา่งไม่
ระมดัระวงั เน่ืองจากชาวบา้นมกัถือว่าไม่ใช่เงินของตน การพฒันาพื้นฐานกายภาพ การพฒันา
สาธารณูปโภคต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งน ้าเพื่อการบริโภคและการผลิต 
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(2)   กระบวนการเศรษฐกิจชุมชน 
 เม่ือมีการพฒันาพร้อมทั้ง 4 ดา้นแลว้ กระบวนการเศรษฐกิจชุมชนก็จะ

ด าเนินการไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม กิจกรรมในกระบวนการน้ี อาจจ าแนกเป็นการเกษตรกิจกรรม 
ต่อเน่ืองการเกษตร และนอกการเกษตร กิจกรรมลานค้าชุมชน เช่น การจดัหาพื้นท่ีแล้วน า
ผลิตภณัฑม์าขาย เป็นตน้ กิจกรรมร้านคา้ชุมชน การท่องเท่ียว เช่น ฟ้ืนฟูสภาพแม่น ้ าล าคลองให้
เป็นแหล่งท่องเท่ียว การผลิตภายใตร้ะบบการรับช่วง เช่น การรับงานจากโรงงานอุตสาหกรรม
หรือผูป้ระกอบการขนาดใหญ่มาท าท่ีบ้าน แต่ต้องระวงัว่าผลประโยชน์จะตกอยู่กับชุมชน
หรือไม่ 

(3)   ก าไรส่วนเกินจากเศรษฐกิจชุมชน 
 เม่ือเกิดก าไรจากเศรษฐกิจผลประโยชน์ก็ควรตกกบัชุมชน โดยสนบัสนุน

กิจกรรมในชุมชน กิจกรรมท่ีมกัได้รับการอุดหนุน ได้แก่ การศึกษา เช่น ในรูปของหนงัสือเรียน 
อาหารกลางวนั อุปกรณ์กีฬา การให้การอนุเคราะห์ในชุมชน เช่น การให้เงินทุนประกอบอาชีพแก่
เยาวชน การให้เงินช่วยเหลือ การรักษาพยาบาลแก่ผูสู้งอายุ การสร้างสาธารณูปโภค เช่น การสร้าง
ประปาหมู่บา้น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงท าให้คนในชุมชนเห็นความส าคญัของการอยู่
ร่วมกนัระหวา่งคน ทรัพยากรดิน น ้า และป่าไม ้
  
 2.1.10 แนวคิดเก่ียวกบัความเขม้แขง็ของชุมชน 

ปัจจยัท่ีช่วยสร้างความเขม้แข็งของชุมชน ได้แก่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วฒันธรรมการอยู่ร่วมกันของชาวบ้าน และความศรัทธาในทางศาสนา การศึกษาหาความรู้   
ทั้งในหมู่บา้นและนอกหมู่บา้น โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนท่ีใชส้ าหรับสัญจร และการขนส่ง
สินค้า ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ แต่ปัจจัยท่ีมีความส าคัญสูงสุด ได้แก่ เศรษฐกิจชุมชน 
นอกจากน้ี ความเขม้แข็งของชุมชนก็ช่วยเสริมปัจจยัดงักล่าวด้วยเช่นกนั แนวคิดของ มงคล 
ด่านธารินทร์ (2541) ดงักล่าวนั้น ก็ค่อนขา้งสอดคลอ้งกบัของ ประเวศ วะสี (2544) ท่ีวา่ “ในการ
ส่งเสริมพลงัชุมชนตอ้งส่งเสริมการรวมตวัโดยใชคุ้ณธรรมหรือคุณค่าแห่งความเป็นมนุษยเ์ป็น
ตวัตั้ง ไม่ใช่อ านาจสั่งการเป็นตวัตั้ง ไม่ใช้เงินเป็นตวัตั้ง ถ้าเอาเงินเขา้มาใช้เพื่อส่งเสริมหนุน 
สั่งการใช้คุณค่าความเป็นมนุษยก์็เป็นเร่ืองท่ีมีประโยชน์ เม่ือชุมชนเขม้แข็งทั้งในชนบทและ 
ในเมืองทัว่แผ่นดิน จะแก้ปัญหาความยากจน ปัญหาสังคม เช่น ยาเสพติด โรคเอดส์ ปัญหา
โสเภณี และความรุนแรงต่างๆ การอนุรักษ์วฒันธรรม อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม เกิดการจดัองค์การ
แบบใหม่ซ่ึงเป็นการจดัองคก์รโดยธรรม สร้างเสริมสุขภาพ และเป็นการปฏิรูปการเรียนรู้ร่วมกนั
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ในการปฏิบติัจริง เพื่อให้ชีวิต เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม และวฒันธรรม และศีลธรรม บูรณาการ
ไปสู่ความเจริญอยา่งแทจ้ริงและย ัง่ยนื” 
 
2.2  เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งของโครงการวิจยัเร่ือง “การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพฒันา
นกัวิจยั ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2553” มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 2.2.1 เอกสารขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ 

 จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นจงัหวดัหน่ึงใน 76 จงัหวดัของประเทศไทย และตั้งอยูท่าง
ภาคเหนือของประเทศ ครอบคลุมพื้นท่ี 20,107 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 
1.67 ลา้นคน มีอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นศูนยก์ลางในการบริหารจดัการ และปกครองจงัหวดั 
การแบ่งการปกครองประกอบดว้ย 25 อ าเภอ ยงัเป็นจงัหวดัท่ีมีการพฒันาในระดบัสูง มีศกัยภาพ
ในการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ และการลงทุน มีแหล่งท่องเท่ียวทั้งทางธรรมชาติและวฒันธรรม
มากมายมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของอาณาจกัรลา้นนาในสมยัโบราณ มีภาษา
ลา้นนา (ค าเมือง) เป็นภาษาทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัแตกต่างกบัจงัหวดั
อ่ืนๆ ทั้งดา้นประเพณี วฒันธรรมอนัดีงามเชียงใหม่ ถือไดว้า่เป็นเอกนครของภาคเหนือ และเป็น
เมืองใหญ่ อนัดบั 2 ของไทย รองจากกรุงเทพมหานคร เท่านั้น จนไดรั้บสมญานาม “เชียงใหม่ 
เมืองหลวงแห่งท่ี 2 ของประเทศไทย” จงัหวดัเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อ าเภอ 
204 ต าบล 2,066 หมู่บา้น มีรายนามแต่ละอ าเภอดงัน้ี 

(1) อ าเภอเมืองเชียงใหม่  
(2) อ าเภอจอมทอง  
(3) อ าเภอแม่แจ่ม  
(4) อ าเภอเชียงดาว  
(5) อ าเภอดอยสะเก็ด  
(6) อ าเภอแม่แตง  
(7) อ าเภอแม่ริม  
(8) อ าเภอสะเมิง  
(9) อ าเภอฝาง  
(10) อ าเภอแม่อาย  
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(11) อ าเภอพร้าว  
(12) อ าเภอสันป่าตอง  
(13) อ าเภอสันก าแพง 
(14) อ าเภอสันทราย  
(15) อ าเภอหางดง  
(16) อ าเภอฮอด  
(17) อ าเภอดอยเต่า  
(18) อ าเภออมก๋อย  
(19) อ าเภอสารภี  
(20) อ าเภอเวยีงแหง  
(21) อ าเภอไชยปราการ  
(22) อ าเภอแม่วาง  
(23) อ าเภอแม่ออน  
(24) อ าเภอดอยหล่อ  
(25) อ าเภอกลัยาณิวฒันา 

 ลกัษณะของการปกครองส่วนทอ้งถ่ินของจงัหวดัเชียงใหม่ กล่าวคือ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(อปท.) มีจ านวน 211 อปท. แบ่งออกเป็น 1 องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 
1 เทศบาลนคร 2 เทศบาลเมือง 54 เทศบาลต าบล 153 องคก์ารบริหารส่วนต าบล  
 
 2.2.2 กระบวนทศัน์ใหม่ในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
  ปัจจุบนัสังคมไทยไดมี้การกระจายอ านาจลงสู่ทอ้งถ่ินอยา่งทัว่ถึงครอบคลุมทัว่
ทุกภูมิภาค โดยมีรูปแบบขององคก์รทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างกนัออกไป อาทิ องคก์รทอ้งถ่ินท่ีมีความ
เก่าแก่ยาวนานมากท่ีสุดอยา่งเทศบาล ถดัมาคือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) และองค์กร
ทอ้งถ่ินท่ีเกิดข้ึนหลงัสุดอยา่งองคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) ซ่ึงความส าเร็จในการบริหารการ
พฒันาทอ้งถ่ินจึงฝากไวก้บัผูน้ าองค์กรท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นผูน้ าท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นๆ กระบวนทศัน์ (Paradigm) หรือแนวความคิดอย่างเป็นระบบในการ
พฒันาจึงมีความส าคญัอยา่งยิ่งส าหรับผูน้ าองค์กรทอ้งถ่ินในการพฒันาทอ้งถ่ินโดยมีประโยชน์
สุขของประชาชนเป็นเป้าหมายส าคญั จากการศึกษาคน้ควา้ทางวิชาการ สามารถสรุปกระบวน
ทศัน์ใหม่ในการพฒันาทอ้งถ่ินดงัต่อไปน้ี 
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  (1) การพฒันาอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Development) การพฒันาท่ีประสบ
ความส าเร็จนั้นตอ้งเป็นการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน หมายถึงเป็นการพฒันาท่ีท าให้ประชาชนสามารถ
พึ่งตนเองได ้มีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน อยูท่่ามกลางสภาพแวดลอ้มและสังคมท่ีดีงาม เขม้แข็งพอท่ีจะ
ช่วยเหลือผูอ่ื้นและเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ 
  (2) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (Local Wisdom) การพฒันาท่ีดีนั้นไม่จ  าเป็นตอ้งติด
ยดึอยูก่บัต าราหรือทฤษฎีการพฒันาแบบตะวนัตกท่ีอาจไม่สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมไทย ดงันั้น
การศึกษาคน้ควา้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาทอ้งถ่ินจึงเป็นแนวทางท่ี
นักบริหารการพฒันาพึงให้ความส าคญั เป็นความจ าเป็นท่ีผูน้ าองค์กรท้องถ่ินต้องรู้เท่าทัน 
มองเห็นโลกทั้งใบ แต่ตอ้งเขา้ใจทอ้งถ่ินของตนเองอย่างแทจ้ริง เพื่อออกแบบการพฒันาให้
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพ “ภูมิสังคม” ของทอ้งถ่ินนั้นๆ 
  (3) ความเสมอภาค (Equity) เป็นหัวใจส าคญัของสังคมประชาธิปไตยท่ีให้
ความเคารพในศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน กระบวนทศัน์ในการพฒันาก็
เช่นเดียวกัน ประชาชนทุกคนต้องมีความเท่าเทียมกันในการได้รับโอกาสจากการพฒันา 
นโยบายสาธารณะและโครงการพฒันาดา้นต่างๆ ขององคก์รทอ้งถ่ินจึงตอ้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความเสมอภาค ไม่ใช่ก าหนดมาจากพรรคพวกหรือหวัคะแนนหรือฐานคะแนนเสียง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพฒันาเศรษฐกิจนั้นก็ตอ้งค านึงถึงโครงสร้างของการกระจายรายได้ควบคู่ไปกบั
ความเจริญเติบโตดว้ย 
  (4) การกระจายอ านาจ (Empowerment) สังคมโลกปัจจุบนัเป็นสังคมแห่ง
การกระจายอ านาจทั้งในระดบัโลก ระดบัชาติ และระดบัทอ้งถ่ิน ดว้ยความเป็นโลกแห่งการ
ส่ือสารไร้พรมแดน การกระจายอ านาจจึงเป็นแนวคิดส าคญัส าหรับการพฒันาทุกระดบั ภายใต้
หลกัการท่ีวา่ไม่มีผูป้กครองใดท่ีเขา้ใจ ใกลชิ้ด การเขา้ถึงประชาชนและการแกปั้ญหาไดดี้เท่ากบั
ผูป้กครองท่ีมาจากประชาชนดว้ยกนัเอง การบริหารการพฒันายุคใหม่จึงตอ้งเนน้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน (Participation) เพื่อให้การพฒันาและการแกปั้ญหาสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง และวิธีการพฒันานั้นตอ้งเป็นแบบจากล่างข้ึนบน 
(Bottom Up) ไม่ใช่แบบบนลงล่าง (Top Down Management) เหมือนอยา่งในอดีต  
  (5) ความคุม้ค่า (Productivity) หมายถึงการพฒันาต่างๆ นั้นมีความคุม้ค่า
หรือไม่เม่ือเปรียบเทียบจากทรัพยากรท่ีใชไ้ปกบัผลท่ีไดรั้บกลบัมา ในภาคเอกชนนั้นมกัจะเน้น
การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือท าถูกวิธี (Do Thing Right) เพื่อให้ตน้ทุนต ่าสุด ได้
ก าไรสูงสุด แต่ในภาครัฐหรือองค์กรทอ้งถ่ินท่ีมีประโยชน์สาธารณะ (Public Benefit) เป็น
เป้าหมายนั้นควรเน้นการบริหารท่ีมีประสิทธิผล (Effective) คือท าถูกเร่ือง (Do right Thing)  
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โดยมุ่งท่ีประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลกั โครงการพฒันาบางอย่างอาจไม่คุม้ค่าในเชิง
เศรษฐกิจ แต่ถ้ามีความคุ้มค่าในเชิงสังคม วฒันธรรมและการศึกษา หรือคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนก็อาจด าเนินการได ้
 
2.3  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในโครงการวิจยัเร่ือง “การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนา
นกัวิจยั ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2553” มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
 กมลทิพย์ ค าใจ (2551) ศึกษาเร่ือง การจดัการเรียนรู้เพื่อวดัมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์
ชุมชนเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมภาคชนบทและชุมชนเมือง จ.เชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อ
สร้างการเรียนรู้ของคนในทอ้งถ่ินในการสร้างความมัน่คงดา้นการจดัการสินทรัพยชุ์มชน อีกทั้ง
ยงัสามารถทราบถึงมูลค่าเพิ่มท่ีได้จากการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ผลการศึกษาพบว่าผล
การศึกษาพบว่า ชุมชนสามารถเรียนรู้เก่ียวกบัการสร้างความมัน่คงดา้นการจดัการสินทรัพย์
ชุมชนของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี ชุมชนสามารถวิเคราะห์และคน้หาศกัยภาพของชุมชนเก่ียวกบั
สินทรัพยข์องชุมชนท่ีมีอยู่ โดยเขา้ใจถึงคุณค่าของสินทรัพยชุ์มชนท่ีส าคญัยิ่งคือ “ทุนบุคคล 
หรือ ทุนมนุษย”์ นกัวิจยัจึงไดเ้สนอแนะแนวทางในการจดัการเรียนรู้เพิ่มเพิ่มศกัยภาพของทุน
บุคคลให้มีมูลค่าเพิ่มมากข้ึนอนัจะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนนั้นต่อไป 
เพราะปัจจัยทุนบุคคลน้ีเป็นปัจจัยหลักท่ีส าคัญต่อการขับเคล่ือนการพฒันาชุมชนนั้ นเอง 
แนวทางในการจดัการเรียนรู้ไดแ้ก่การเพิ่มทกัษะของทุนบุคคลโดยเฉพาะในประเด็นของการ
พึ่งตนเอง รวมถึงการสร้างกลุ่มทุนบุคคลและเพิ่มศกัยภาพให้เป็นองค์กรชุมชนท่ีเขม้แข็งจน
เติบโตเป็นเครือข่ายองคก์รท่ีส่งผลต่อการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
 
 กมลทพิย์ ค าใจ (2552) ศึกษาเร่ือง  การจัดการเรียนรู้เพื่อวดัมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์
ชุมชนเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมภาคชนบทและชุมชนเมือง จ.เชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
สร้างการเรียนรู้ของคนในทอ้งถ่ินในการสร้างความมัน่คงดา้นการจดัการสินทรัพยชุ์มชน อีกทั้ง
ยงัสามารถทราบถึงมูลค่าเพิ่มท่ีไดจ้ากการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมจากการด าเนินงานวิจยัชุด
โครงการ “การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชนบทและชุมชนเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่” ในปี 2552 มีวิธีการศึกษาโดยการใชว้ิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
(PAR) โดยใช้รูปแบบของการจดัการเรียนรู้ในการจดัการสินทรัพยชุ์มชนเพื่อคน้หาศกัยภาพ  
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และหามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมกบักลุ่มเป้าหมาย คือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลจ านวน 
58 แห่ง ใน 18 อ าเภอ ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน  
 ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนสามารถเรียนรู้เก่ียวกบัการสร้างความมัน่คงดา้นการจดัการ
สินทรัพยชุ์มชนของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี ชุมชนสามารถคิดเป็น วเิคราะห์เป็น และปฏิบติัได ้โดย
เขา้ใจและวิเคราะห์ถึงคุณค่าสินทรัพยชุ์มชน คือ ทรัพยากรมนุษย ์สถาบนัองค์กร วฒันธรรม 
ส่ิงแวดล้อม และองค์ความรู้ในชุมชน ให้สามารถน ามาบรูณาการร่วมกบัการเรียนรู้เพื่อการ
พฒันาทอ้งถ่ิน ภายใตก้ารพฒันาท่ีส าคญัจากทุนมนุษย ์และทุนความรู้ในชุมชน กบัการบริหาร
จดัการท่ีดี หลกัคุณธรรม การมีส่วนร่วม และการมีจิตส านึกท่ีดีต่อทอ้งถ่ิน  อนัจะน าไปสู่การ
ขบัเคล่ือนการพฒันาทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลและมัน่คง และเพิ่ม
ศกัยภาพชุมชนใหเ้ป็นองคก์รชุมชนท่ีเขม้แขง็จนสามารถน าพาทุนทางสังคมไปสร้างเศรษฐกิจท่ี
สมดุลส่งผลต่อการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
  ส าหรับผลการวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของโครงการวิจัยท่ีได้ด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
สามารถวดัมูลค่าเพิ่มทางดา้นเศรษฐกิจดว้ยตวัช้ีวดั “ผลสัมฤทธ์ิทางรายไดแ้ละความคุม้ค่าทาง
การเงินและ”  ซ่ึงก่อให้เกิดมูลค่าของสินคา้และบริการท่ีเพิ่มข้ึนในด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลถึงร้อยละ 52 และร้อยละ 61 ตามล าดบั  ดา้นการวดัทุนทางปัญญาพบวา่ทุนมนุษยมี์
ความส าคญัท่ีสุดถึงร้อยละ 85 และการวดัการบรรลุวสิัยทศัน์และพนัธกิจ  พบวา่ตวัช้ีวดัทางดา้น
ผลกระทบต่อชุมชนในด้านสร้างรายได้และก่อเกิดสวสัดิการในชุมชน สามารถสร้างความ
เช่ือมัน่ในการพฒันาดา้นเศรษฐกิจไดถึ้งร้อยละ 68 ส าหรับทางดา้นสังคมนั้น ผลการศึกษาพบวา่ 
ตวัช้ีวดัมูลค่าเพิ่มทางสังคมท่ีเพิ่มข้ึน คือ การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนในลกัษณะของความ
รักและความสามคัคีของคนในชุมชน มีค่าเพิ่มสูงข้ึนถึงร้อยละ 87 ทั้งน้ีเพราะคนในชุมชนมี
ความพึงพอใจเป็นอย่างมากต่อการเรียนรู้ร่วมกนัท่ีจะน าพาชุมชนให้เกิดการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชนของตนเอง 
 
 กมลทิพย์ ค าใจ (2552) ศึกษาเร่ือง การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนชุมชนในการ
ยกระดบัการพฒันาทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ จากรากหญา้สู่รากแก้ว มีวตัถุประสงค์เพื่อให้
สมาชิกของชุมชน สามารถใช้กระบวนการจดัการการเรียนรู้ (LM) ในการสร้างแผนชุมชนท่ี
สามารถยกระดบัการพฒันาชุมชนในดา้นเศรษฐกิจและสังคมให้เขม้แข็งข้ึนได้และเหมาะสม 
ตามศกัยภาพของชุมชนและทอ้งถ่ินของตนเอง โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
(PAR) การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) และการเขียนแผนและการประเมินผลแผน 
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(Logical Framework) กบักลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวน 58 ต าบล 
19 อ าเภอ ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ผลการวจิยัพบวา่ สามารถจดัการเรียนรู้ในการสร้างแผนพฒันาชุมชน ดว้ยกระบวนการ
แบบมีส่วนร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและชุมชนใน จงัหวดัเชียงใหม่ ถึง 58 แห่ง โดย
การเรียนรู้ดว้ยตนเองกบัการวิเคราะห์ศกัยภาพพื้นฐานของชุมชนท่ีจะส่งผลต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน  
ทั้งในดา้นมิติทางสังคม (สุขภาพอนามยั การศึกษา ชีวิตการท างาน ส่ิงแวดลม้ความมัน่คงปลอดภยั 
ความเขม้แข็งของชุมชน ค่านิยมไทย) และ มิติทางดา้นเศรษฐกิจ (โครงสร้างพื้นฐาน ท่ีอยูอ่าศยั 
รายได้ การประกอบอาชีพ)  ผ่านกระบวนการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรคและโอกาส 
ท่ีส่งผลต่อแผนชุมชนและกิจกรรมท่ีน าไปสู่เป้าหมายของการพฒันาตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ 
การพฒันาชุมชนในดา้นเศรษฐกิจและสังคม ดว้ยการประเมินผลแผนโครงการ อนัจะส่งผลต่อ
การยกระดบัการพฒันาทอ้งถ่ินจากรากหญา้สู่รากแก้ว  อีกทั้งเกิดการเรียนรู้ทางด้านความคิด 
ความสามคัคี และจิตส านึกของชุมชน  รวมถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมมาพฒันาเป็นองค์
ความรู้ใหม่ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั สรุปความเขา้ใจให้เป็นการสร้างความเขา้ใจ เป็น
การสร้างความรู้ท่ีเกิดจากชุมชนน าไปสู่ความคิดเพื่อการปฏิบติัและปรับใช้กบัสถานการณ์จริง
ในปัจจุบนั จนเกิดผลสัมฤทธ์ิของการพฒันาอยา่งแทจ้ริง 
  ผลท่ีไดจ้ากการน าแผนชุมชนไปใช ้ไดก่้อให้เกิดการยอมรับและสนบัสนุนของคนใน
ชุมชน เกิดความภาคภูมิใจและแรงผลกัดนัหนุนเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน
ผลของการวจิยัสามารถสรุปแผนชุมชนท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ในดา้นเศรษฐกิจจ านวน 32 แผน ดา้น
สังคม จ านวน 26 แผน ท่ีเกิดข้ึนจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และสามารถน าไปเป็นตน้แบบ
ของการเรียนรู้ในการสร้างแผนชุมชนดา้นอ่ืน ๆ เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินในอนาคต อีกทั้งยงัจะมี
การขยายผลการด าเนินงานไปในพื้นท่ีอ่ืนของจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียงต่อไป 
 
 กาญจนา สุระ (2551) ศึกษาเร่ือง การจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพทรัพยากรมนุษยต่์อ
การยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของภาคชนบทและชุมชนเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์
ของการศึกษา เพื่อจัดการเรียนรู้และหาแนวทางเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ต่อการ
ยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ วธีิการศึกษาใชว้ิธีการวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม(PAR) และการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) กบั
กลุ่มเป้าหมายคือ องค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 42 ต าบล 18 อ าเภอ ตามแผนพฒันา
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เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 4 ดา้นคือ ดา้นเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเท่ียว ดา้นสังคม 
ดา้นการศึกษาและดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
 ผลการวิจยัพบว่าแนวทางในการเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ต่อการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินในแต่ละด้านได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตรและการท่องเท่ียว ควรจดัการเรียนรู้ในการสร้างแผนธุรกิจ แผนประชาสัมพนัธ์สินคา้ 
แผนการตลาด และแผนพฒันาบุคคลด้านธุรกิจชุมชน ส่วนดา้นสังคมและวฒันธรรม ควรจะ
จดัการเรียนรู้ในการประชาคมแบบมีส่วนร่วมในการสร้างความสงบสุขในชุมชน การสร้าง
ศกัยภาพความเขม้แขง็ของผูน้ าชุมชนทั้งกายและใจ ในดา้นการศึกษานั้น ควรจะจดัการเรียนรู้ใน
การจดัการเรียนการสอน การพฒันาจิตวิทยารวมถึงการสร้างเชาวน์อารมณ์ (EQ) ในเด็กและ
เยาวชนในท้องถ่ิน ส่วนด้านอนามยัและส่ิงแวดล้อมนั้น ควรจะจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัระบบ
นิเวศวิทยา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงสุขอนามยัของชุมชนให้
สะอาด 
 
 กาญจนา สุระ (2552) ศึกษาเร่ือง การจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพทรัพยากรมนุษยต่์อ
การยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของภาคชนบทและชุมชนเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์
ของการศึกษาคือ ศึกษาการจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ต่อการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมของภาคชนบทและชุมชนเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ วิธีการศึกษาใชว้ิธีการวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม และการวเิคราะห์สถานการณ์กบักลุ่มเป้าหมายคือองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่  จ  านวน 58 ต าบล 19 อ าเภอ ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของทอ้งถ่ิน โดยมีชุมชนท่ีมีความสนใจในการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจจ านวน 32 แห่ง 
และพฒันาดา้นสังคมจ านวน 26 แห่ง 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัส าหรับการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม คือ นายก อปท. 
ปลัดอปท. หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในแผนการพฒันาเศรษฐกิจหรือสังคมท่ีส่งเข้าร่วม
โครงการจดัการเรียนรู้ร่วมกบันกัวิจยัทอ้งถ่ินละ 1 คน รวม 58 คน และตวัแทนภาคชุมชนท่ีมี
บทบาทส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจหรือสังคมตามแผนพฒันาท่ีส่งเขา้ร่วมโครงการจดัการ
เรียนรู้ร่วมกบัทีมวจิยัชุมชนละ 1 คน รวม 58 คน ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยัคือ แบบส ารวจศกัยภาพขอ้มูลพื้นฐานของชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจและสังคม 
แบบประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นกลุ่มตวัอยา่ง ดา้นความคิด ดา้นการบริหารจดัการ 
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ทกัษะความรู้ความสามารถ ความมุ่งมัน่ตั้ งใจและความร่วมมือ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ 
เชิงพรรณา โดยค่าสถิติท่ีใชคื้อ ร้อยละ 
 ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ต่อการ
ยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของภาคชนบทและชุมชนเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ในดา้นเศรษฐกิจ
และสังคม ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้ในการวิเคราะห์ศกัยภาพตนเองอนัเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีท า
ใหก้ารพฒันาคนเป็นไปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ถูกทิศทางและมีประสิทธิภาพ 
 การจดัการเรียนรู้ในการน าองคค์วามรู้ไปทดลองใชแ้ละปฏิบติัจริงในการบริหารจดัการ
ภายในกลุ่มหรือชุมชนโดยมีการวางแผนการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ มีเป้าหมายการ
ด าเนินงานท่ีชดัเจน มีการจดัคนเขา้ท างานตรงตามความรู้ความสามารถตามต าแหน่งหนา้ท่ี 
 การจดัการเรียนรู้ดา้นการบริหารจดัการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ การคิดวิเคราะห์
ตน้ทุนการผลิต การปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินคา้  การบริหารจดัการ
ด้านการตลาดโดยการเช่ือมโยงเครือข่ายภาคีผูป้ระกอบการภายในชุมชนในการให้ความ
ช่วยเหลือเก่ียวกบัการผลิต การแนะน าลูกคา้ให้ซ่ึงกนัและกันโดยมีหน่วยงานของรัฐให้การ
สนบัสนุนและกระตุน้ใหเ้กิดการเช่ือมโยงเครือข่ายภาคีของผูป้ระกอบการภายในชุมชน 
 การจดัการเรียนรู้ในการคิดเชิงสร้างสรรคโ์ดยท าการคิดและแกไ้ขปัญหาภายในชุมชน 
ท าการคิดคน้และเสาะแสวงหาวิธีการแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาตลอดจนต่อยอดการ
ด าเนินงานในการพฒันาชุมชนท่ีไดผ้ลและเห็นเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน มีการเช่ือมโยงกิจกรรม
และขยายผลการท ากิจกรรมและก าหนดไวใ้นแผนพฒันาของชุมชน 
 การจดัการเรียนรู้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้แก่ เด็กและเยาวชน 
มีฐานการเรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนไดเ้รียนรู้ มีหลกัสูตรความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเพื่อใหค้นมาเรียนรู้ 
 การจดัการเรียนรู้ในการท างานแบบมีส่วนร่วม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัในการ
ด าเนินงานระหวา่งหน่วยงานภาครัฐและชุมชน 
 ผลการประเมินการเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั 
อนัประกอบไปดว้ย ศกัยภาพดา้นความคิด ศกัยภาพดา้นความรู้ความสามารถ ศกัยภาพดา้นจิตใจ
อนัได้แก่ ความเสียสละ ความมีส่วนร่วมและศกัยภาพด้านการบริหารจดัการท าการประเมิน 
2 คร้ัง คือก่อนเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้ฯ และภายหลงัจากเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้ 
พบว่า กลุ่มตวัอยา่งของทั้งอปทและภาคชุมชนในการพฒันาดา้นเศรษฐกิจท่ีมีการเพิ่มศกัยภาพ
ทั้ง 4 ด้าน มีจ านวน 17 อปท. ได้แก่  อปท. บา้นแปะ โปงทุ่ง  สันผกัหวาน แม่คือ  สง่าบา้น 
น ้ าแพร่ บา้นทบั บา้นเป้า ก๊ึดช้าง ห้วยทราย ดอนเปา แม่วิน ห้วยแก้ว บ้านหลวง ร้องววัแดง 
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สันก าแพง บวกคา้ง โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของ อปท. ท่ีมีการเพิ่มศกัยภาพมากท่ีสุดใน
ภาพรวมคือ อปท.สันผกัหวาน อ าเภอหางดง คิดเป็นร้อยละ 47.66 รองลงมาคือ อปท.บา้นหลวง 
อ าเภอแม่อาย คิดเป็นร้อยละ 41.41 และล าดับท่ี 3 คือ อปท.ห้วยแก้ว อ าเภอแม่ออน คิดเป็น 
ร้อยละ 39.32 ส าหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนจากภาคชุมชนในการพฒันาดา้นเศรษฐกิจท่ีมี
การเพิ่มศกัยภาพมากท่ีสุดในภาพรวมคือชุมชน สันผกัหวาน อ าเภอหางดง คิดเป็นร้อยละ 76.30 
รองลงมาคือชุมชนห้วยทราย อ าเภอแม่ริม คิดเป็นร้อยละ 67.86 และล าดบัท่ี 3 คือ ชุมชนแม่คือ 
อ าเภอดอยสะเก็ด คิดเป็นร้อยละ 41.66  
 กลุ่มตวัอย่างทั้งภาค อปท. และภาคชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา
เศรษฐกิจท่ีไม่ มีการพัฒนาศักยภาพมีจ านวน 3 อปท. คือ อปท.ข้ีเหล็ก อ าเภอแม่แตง 
อปท.ทุ่งรวงทอง อ าเภอแม่วาง และ อปท.บา้นกาด อ าเภอแม่วาง 
 ผลการประเมินศกัยภาพของกลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา 
ด้านสังคม พบว่า กลุ่มตวัอย่างของทั้ง อปท. และภาคชุมชนท่ีมีการเพิ่มศกัยภาพทั้ง 4 ด้าน 
มีจ านวน 14 อปท. ไดแ้ก่ อปท.เทพเสด็จ สบเปิง ดอนแกว้ แม่แรม หนองแหยง่ ออนใต ้แช่ชา้ง 
น ้ าแพร่ แม่คะ สะลวง สันโป่ง สันกลาง หนองแฝก  ตลาดใหญ่โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทน
ของ อปท.ในการพฒันาดา้นสังคมท่ีมีการเพิ่มศกัยภาพมากท่ีสุดในภาพรวมคือ อปท.หนองแหย่ง 
อ าเภอสันทราย คิดเป็นร้อยละ 23.91  รองลงมาคือ อปท.เทพเสด็จ  อ าเภอดอยสะเก็ด คิดเป็น
ร้อยละ 16.25 และล าดบัท่ี 3 คือ อปท.ออนใต ้อ าเภอสันก าแพง คิดเป็นร้อยละ 13.03 ส าหรับ
กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนจากภาคชุมชนในการพฒันาดา้นสังคมท่ีมีการเพิ่มศกัยภาพมากท่ีสุด
ในภาพรวมคือชุมชนเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด คิดเป็นร้อยละ 45.32  รองลงมาคือชุมชนออนใต ้
อ าเภอสันก าแพง คิดเป็นร้อยละ 28.92  และล าดบัท่ี 3 คือ ชุมชนสะลวง อ าเภอแม่ริม คิดเป็น 
ร้อยละ 18.76  
 กลุ่มตวัอย่างของทั้งภาค อปท. และชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ดา้นสังคมท่ีไม่มีการพฒันาศกัยภาพมีจ านวน 12 อปท. ไดแ้ก่ อปท. ตลาดขวญั ป่าเม่ียง สันผีเส้ือ 
สันป่ายาง อินทขิล ริมเหนือ เหมืองแกว้ ทาเหนือ แสนไห บา้นปง สบแม่ข่า และหางดง 
 
 ทวศัีกดิ์ ป่ินทอง (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง การบูรณาการการจดัการเรียนรู้การส่ือสารชุมชน
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัชียงใหม่” มีวตัถุประสงคข์อง
การวิจยัเพื่อสร้างและพฒันานกัประชาสัมพนัธ์ชุมชนประจ าทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัเชียงใหม่ดว้ย
วิธีการจดัการการเรียนรู้ (LM) ดา้นการส่ือสารและการใชส่ื้อเทคโนโลยีของชุมชนโดยชุมชน 
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และบูรณาการร่วมกบัชุมชนในการเพิ่มศกัยภาพของคนในชุมชนกลุ่มเป้าหมายคือ องค์การ
บริหารส่วนต าบลจ านวน 42 ต าบล 18 อ าเภอ ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ ให้รู้จกัการใช้หลกัการส่ือสาร
แบบมีส่วนร่วมในการน าเสนอแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเอง
ไดอ้ยา่งเหมาะสม วิธีการศึกษาใชว้ิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR) กบั ในการ 
บูรณาการร่วมกนัของนกัประชาสัมพนัธ์ชุมชนประจ าทอ้งถ่ิน ชุมชน และองคก์รในทอ้งถ่ิน กบั
การผลิตส่ือท่ีกระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน 4 ด้านคือ 
ด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเท่ียว ด้านสังคม ด้านการศึกษาและด้านอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 แนวทางในการจดัการเรียนรู้คร้ังน้ีเร่ิมจากการพฒันานกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ิน จ านวน 
9 คน ซ่ึงเป็นนกัประชาสัมพนัธ์ยวุชนของมหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ เพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้
ร่วมกนักบัชุมชนใหส้ามารถผลิตส่ือสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ิน โดยการน าเสนอ
การด าเนินงานโครงการภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ทั้งส้ิน 42 องคก์ารบริหารส่วนต าบล ผลการวิจยัพบว่า 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
แนวทางการพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็และย ัง่ยนืต่อไป 
 
 ทวศัีกดิ์ ป่ินทอง (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง การบูรณาการการจดัการเรียนรู้การส่ือสารชุมชน
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัชียงใหม่ มีวตัถุประสงคข์อง
การวิจยัเพื่อสร้างและพฒันานกัประชาสัมพนัธ์ชุมชนประจ าทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัเชียงใหม่ดว้ย
วิธีการจดัการการเรียนรู้ (LM) ดา้นการส่ือสารและเพื่อเพิ่มศกัยภาพของคนในชุมชนโดยการ
ใชห้ลกัการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมในการน าเสนอแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
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ทอ้งถิ่นของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม กลุ่มเป้าหมายคือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวน 
58 แห่งใน 19 อ าเภอ ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ ให้รู้จกัการใช้หลกัการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมใน
การน าเสนอแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถิ่นของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 
วิธีการศึกษาใช้วิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ในการบูรณาการร่วมกนัของ 
นกัประชาสัมพนัธ์ประจ าทอ้งถ่ิน ชุมชน และองคก์รในทอ้งถ่ิน จนสามารถผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์
ท่ีน าเสนอแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 แนวทางในการจดัการเรียนรู้คร้ังน้ีเร่ิมจากการพฒันานกัประชาสัมพนัธ์ประจ าทอ้งถ่ิน 
จ านวน 58 คน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมก ันก ับในคนชุมชนให้สามารถผลิตส่ือ
ประชาสัมพนัธ์แผนยุทธศาสตร์ของท้องถ่ิน โดยการน าเสนอโครงการภายใต้แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินประจ าต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งส้ิน 58 ต าบล ผลการวิจยั
พบวา่ ชุมชนในทอ้งถ่ินสามารถเรียนรู้ร่วมกนัเชิงบูรณาการกบัหน่วยงานในทอ้งถ่ินของตนเอง
ในการผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีสามารถน าเสนอแนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ทอ้งถ่ิน คือ ส่ือประชาสัมพนัธ์เพื่อน าเสนอแนวทางในการพฒันาทอ้งถ่ินดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 
32 ช้ินงาน และส่ือประชาสัมพนัธ์เพื่อน าเสนอแนวทางในการพฒันาทอ้งถ่ินดา้นสังคม จ านวน 
26 ชิ้นงาน ผลงานส่ือประชาสัมพนัธ์แผนยุทธศาสตร์ของทอ้งถิ่นที่ผลิตไดข้องชุมชน 
ถูกน าเสนอผ่านสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย (สทท) จงัหวดัเชียงใหม่ ตั้ งแต่เดือน
กนัยายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2552 การประชาสัมพนัธ์ดังกล่าวจะท าให้ชุมชนได้ทราบ 
ทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเองและยงัเป็นการกระตุน้ให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการน าเสนอแนวทางการพฒันาทอ้งถ่ินของตนเองมากข้ึน 
 
 ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต์ และคณะ (2548)  ได้ท าการวิจัย โครงการการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลยั และหน่วยงานภาครัฐเอกชน ในการ
พฒันาภูมิภาคทั้งในประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง (GMS) ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ บทบาทของ
ประเทศไทยกบัประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง (GMS) ตลอดจนนโยบายของรัฐดา้นการ
พฒันา ส่งเสริม และมุ่งใชป้ระโยชน์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพฒันาประเทศ ช้ีให้เห็น
ถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการพฒันาและประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในการเป็นเคร่ืองมือเช่ือมโยง สนับสนุนก่อให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่าง
สถาบนัการศึกษา หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การบูรณาการท่ีมุ่งผสาน
องค์ความรู้ในลกัษณะสหสาขาวิชา ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ส านกับริการคอมพิวเตอร์ 
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เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ของส านัก/คณะวิชาภายใน
มหาวิทยาลยั เช่ือมโยงการท าวิชาการความรู้สู่การผลิตฐานขอ้มูลเพื่อเช่ือมโยงสนบัสนุนความ
ต้องการ พันธกิจ และภาระงานของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อมุ่งพฒันาเทคโนโลยีฐานขอ้มูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรท่ีเป็นปัจจยัหลกัทางน ้ า ทรัพยากรน ้ า แหล่งพลงังาน การเกษตร และดา้น
ธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความจ าเป็นในการผลกัดนัหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ให้ตอบรับกบัการพฒันาทั้งในระดบัภูมิภาคของประเทศและในอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง 
(GMS) เพื่อมุ่งประยุกตใ์ช้การพฒันาการผลิตบณัฑิตดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ให้
สอดคล้องกบัความตอ้งการของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน และนโยบายด้าน IT ของ
ประเทศ และวิจยั พฒันาฐานองค์ความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์อย่างเป็นระบบท่ี
เช่ือมโยงระหวา่งการน าความรู้ดา้นวิชาการ รองรับการด าเนินงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนให้สอดคล้องกบัความจ าเป็นในการพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ
ประเทศ  
 โครงการบูรณาการ GMS ประจ าปีงบประมาณ 2549 ไดมี้การศึกษาคน้ควา้วิจยัในแขนง
วิชาต่างๆ ในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง ไดแ้ก่ ศึกษาศกัยภาพทางการท่องเท่ียวโดยเช่ือมโยงกบั
สินคา้ทอ้งถ่ิน ของกลุ่มจงัหวดัล้านนากบัประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง และการศึกษาความ
หลากหลายของศิลปวฒันธรรมลา้นนาเพื่อการพฒันาและการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน นอกจากน้ียงั
จดักิจกรรมถ่ายทอดความรู้ไม่ว่าจะเป็นความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
องค์ความรู้ทางการเกษตร เผยแพร่กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศโดยนกัวิจยัของกลุ่ม
ประเทศต่างๆ ใน GMS เป็นตน้ 
 
 ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์ (2544)  กล่าวว่ากระบวนการเสริมสร้างชุมชนให้เขม้แข็งนั้น 
มีหน่ึงในกระบวนการที่ส าคญัที่ชุมชนจะตอ้งมีไดแ้ก่การพฒันาทรัพยากรบุคคล เพราะ
ทรัพยากรบุคคลในชุมชนเป็นหัวใจส าคญัของการพฒันาชุมชนจะขาดความเขม้แข็งหากมี
ทรัพยากรบุคคลที่ไม่มีศกัยภาพอนัประกอบไปดว้ยการขาดความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการ
ก าหนดประเด็นปัญหา การพฒันาทางเลือกเพื่อด าเนินกิจกรรมการบริหารจดัการ การจดั
กระบวนการถ่ายทอดความรู้และขาดการพฒันาวิสัยทศัน์ ดงันั้นการพฒันาบุคคลก็เพื่อมุ่ง 
จะให้คนคิดเป็นและท าเป็นโดยตวัของเขาเองเพื่อที่บุคคลเหล่านั้นจะสามารถด ารงชีวิตอยู่ 
ในสังคมไดอ้ย่างเป็นสุขมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสามารถพึ่งพาตนเองได ้
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 วไิลลกัษณ์  กติิบุตร (2551) ศึกษาเร่ือง การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนชุมชนในการ
ยกระดบัการพฒันาทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ จากรากหญา้สู่รากแกว้” มีวตัถุประสงคข์องการวิจยั
เพื่อให้สมาชิกของชุมชน สามารถใช้กระบวนการจดัการการเรียนรู้ (LM) ในการสร้างแผน
ชุมชนท่ีสามารถยกระดับการพัฒนาชุมชนในด้าน เศรษฐกิจและสังคมทั้ ง  4 ด้าน คือ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสังคมและวฒันธรรม และด้านอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
ผลการศึกษาพบว่า  คณะนักวิจัยสามารถจัดการ เรียนรู้ในการสร้างแผนพัฒนาชุมชน 
ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนในทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ถึง 42 แห่ง โดยการ
เรียนรู้ด้วยตนเองกบัการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรคและโอกาสท่ีจะพฒันาชุมชนด้วย
ชุมชน รวมถึงการเรียนรู้ระหวา่งชุมชน จนถึงการเรียนรู้กบัภาคีนอกชุมชนในระดบัอ าเภอและ
ระดบัจงัหวดั อาศยัค าช้ีแนะจากนกัปราชญ์ทั้งในและนอกชุมชน ผลของการวิจยัสามารถสรุป
แผนชุมชนท่ีได้จากการเรียนรู้ในด้านเศรษฐกิจ จ านวน 17 แผน ในด้านการศึกษา จ านวน 
14 แผน ในดา้นสังคม จ านวน 6 แผน และในดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 5 แผน โดย
แผนชุมชนเหล่าน้ีจะถูกน าไปใชจ้ริงในทอ้งถ่ิน ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 
 
 วีระศักดิ์  สมยานะ และคณะ (2549) ไดท้  าวิจยัเร่ือง “ประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ก่ิงอ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่  ปี 2549” การศึกษาคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ก่ิง
อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่  ปีงบประมาณ 2549 ก่อนท่ีจะท าการปิดโครงการในอีก 2 ปี 
ขา้งหนา้ ผลการประเมินพบวา่ องคก์รมีการจดัระบบโครงสร้างการด าเนินงานท่ีเหมาะสมและมี
มาตรฐานแลว้ เพียงแต่การด าเนินงานของแต่ละบทบาทของสมาชิกยงัขาดความต่อเน่ือง และ
ขาดการประสานงานท่ีดีระหว่างสมาชิกดว้ยกนั แต่ระหวา่งสมาชิกกบัผูไ้ดรั้บผลประโยชน์นั้น 
ปรากฏว่าเป็นไปได้ดว้ยดี ท าให้ผลการด าเนินงานขององค์กรอยู่ในขั้นระดบัดี หากจะพฒันา
องค์กรให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากกว่าน้ีแล้ว บุคลากรควรได้รับการอบรมและ
พฒันาทกัษะต่างๆ ตามต าแหน่งหน้าท่ี จกัท าให้การประสานงานระหว่างเจา้หน้าท่ีเป็นไปได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 
ก่ิงอ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีเพิ่มข้ึนต่อไป 
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 วรีะศักดิ์  สมยานะ (2550) ไดท้  าวจิยัเร่ือง “โครงการบริหารการจดัการธุรกิจชุมชนบา้น
แหวนเพื่อยกระดบัสู่วิสาหกิจชุมชนระดบัประเทศ”  มีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 3 ประการ คือ  
ประการแรกเป็นการศึกษาศกัยภาพของกลุ่มธุรกิจชุมชนทั้ง 13 กลุ่ม ของต าบลบา้นแหวน เพื่อ
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการยกระดับของธุรกิจชุมชน และประการท่ีสอง เป็นการศึกษาความ
ตอ้งการในการพฒันากลุ่มธุรกิจชุมชนให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของแต่ละกลุ่ม และประการท่ี
สาม เพื่อศึกษาแนวทางในการพฒันาธุรกิจชุมชนต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวดั
เชียงใหม่ ใหย้กระดบัสู่วสิาหกิจชุมชนระดบัประเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม การด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ี
ใช้ระบบวิธีวิจยัและพฒันาแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) เพื่อให้
ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการพฒันาตนเองอยา่งแทจ้ริง กลุ่มประชากรผูร่้วมกระบวนการวิจยัคร้ังน้ี 
ไดแ้ก่ กลุ่มเคร่ืองใชง้านมงคลและอวมงคล หมู่ท่ี 1, กลุ่ม Hone Product หมู่ท่ี 2, กลุ่มเคร่ืองด่ืม
น ้าสมุนไพร หมู่ท่ี 3, กลุ่มผา้ทอพื้นเมือง หมู่ท่ี 3, กลุ่มแหนมและกุนเชียง หมู่ท่ี 4, กลุ่มเพาะเห็ด
และแปรรูปเห็ด หมู่ท่ี 4, กลุ่มแปรรูปไม ้หมู่ 8, 9 และ 10, กลุ่มงานดุลโลหะ หมู่ท่ี 11, กลุ่ม 
โคมไฟ หมู่ท่ี 11, กลุ่มแหนมหมู หมู่ท่ี 11 และกลุ่มทองมว้น หมู่ท่ี 13 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
ไดแ้ก่ การสนทนากลุ่ม (Focus group) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth)  การวิเคราะห์ SWOT 
ของกลุ่ม (SWOT  analysis) รวมถึงการปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในการยกระดบัการพฒันาของ
กลุ่มธุรกิจชุมชน 
 
 วีระศักดิ์   สมยานะ (2551) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างและ
พฒันานกัวิจยั ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่” มีวตัถุประสงค์
ของการวจิยัเพื่อสร้างและพฒันานกัวจิยัทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยวธีิการจดัการการเรียนรู้ 
(Leaning Management: LM) และเพิ่มศกัยภาพของนกัวิจยัทอ้งถ่ิน ให้สามารถพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ินของตนเองได้อย่างเหมาะสม วิธีการศึกษาใช้วิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม (PAR)  และการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) กบักลุ่มเป้าหมายคือ 
นกัวจิยัทอ้งถ่ินประจ าต าบลจ านวน 42 ต าบล 18 อ าเภอ ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ กบัการจดัการเรียนรู้
เพื่อพฒันาเป็นนักวิจัยท้องถ่ินท่ีมีศักยภาพในการพฒันาชุมชนของตนเองตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 4 ดา้นคือ ดา้นเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเท่ียว ดา้นสังคม 
ดา้นการศึกษาและดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
 ผลการวจิยั นกัวจิยัสามารถจดัการเรียนรู้โดยการสร้างและพฒันานกัวิจยัทอ้งถ่ินประจ า
ต าบลของจงัหวดัเชียงใหม่ได ้18 อ าเภอ จ านวน 42 คน โดยส่วนใหญ่นกัวจิยัทอ้งถ่ินเหล่าน้ีด ารง
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ต าแหน่งเจา้หน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้เสนองานวิจยัทอ้งถ่ินในประเด็นของการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสมตามบริบทของชุมชนนั้นๆ 
กล่าวคือ ในดา้นเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเท่ียว นกัวิจยัทอ้งถ่ินสามารถเสนองานวิจยัได้
ทั้งส้ิน 17 เร่ือง ส าหรับในดา้นสังคมและวฒันธรรม สามารถเสนองานวิจยัได ้14 เร่ือง และดา้น
การศึกษา มีงานวิจยัทอ้งถ่ินจ านวน 6 เร่ือง ส่วนดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม นกัวิจยัทอ้งถ่ินได้
เสนองานวิจยัจ านวน 5 เร่ือง ซ่ึงงานวิจยัเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่น าไปปฏิบติัจริงในทอ้งถ่ินไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งตามหลกัของทฤษฏีงานวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชน อนัเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของนกัวจิยัอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
นกัวิจยัทอ้งถ่ินเหล่าน้ีจะน าเอาตน้แบบของการเรียนรู้เก่ียวกบักระบวนการวิจยัคร้ังน้ีไปเป็น
แบบอย่างกบัการพฒันาท้องถ่ินด้วยงานวิจยัในด้านอ่ืนๆ ต่อไป นับได้ว่าเป็นการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาทอ้งถ่ินดว้ยงานวจิยักบัการมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง 
 
 วีระศักดิ์  สมยานะ (2551) ชุดโครงการวิจยั “การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพฒันา
นกัวจิยั ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่” มีวตัถุประสงคข์องการ
วิจัยเพื่อสร้างและพฒันานักวิจัยท้องถ่ิน ในจังหวดัเชียงใหม่ ด้วยวิธีการจดัการการเรียนรู้ 
(Leaning Management: LM) และเพิ่มศกัยภาพของนกัวิจยัทอ้งถ่ิน ให้สามารถพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ินของตนเองได้อย่างเหมาะสม ผลการวิจยัพบว่า นักวิจยัสามารถจดัการ
เรียนรู้โดยการสร้างและพฒันานกัวิจยัทอ้งถ่ินประจ าต าบลของจงัหวดัเชียงใหม่ได ้18 อ าเภอ 
จ านวน 42 คน โดยส่วนใหญ่นกัวจิยัทอ้งถ่ินเหล่าน้ีด ารงต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและ
แผนฯ ไดเ้สนองานวิจยัทอ้งถ่ินในประเด็นของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของ
ตนเองไดอ้ย่างเหมาะสมตามบริบทของชุมชนนั้นๆ กล่าวคือ ในดา้นเศรษฐกิจ การเกษตรและ
การท่องเท่ียว นกัวิจยัทอ้งถ่ินสามารถเสนองานวิจยัไดท้ั้งส้ิน 17 เร่ือง ส าหรับในดา้นสังคมและ
วฒันธรรม สามารถเสนองานวิจยัได้ 14 เร่ือง และด้านการศึกษา มีงานวิจยัท้องถ่ินจ านวน 
6 เร่ือง ส่วนด้านอนามยัและส่ิงแวดล้อม นักวิจยัท้องถ่ินได้เสนองานวิจยัจ  านวน 5 เร่ือง ซ่ึง
งานวิจยัเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่น าไปปฏิบัติจริงในท้องถ่ินได้อย่างถูกต้องตามหลักของทฤษฏี
งานวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชน อนัเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของทอ้งถ่ินของนกัวจิยัอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยนกัวิจยัทอ้งถ่ินเหล่าน้ีจะ
น าเอาตน้แบบของการเรียนรู้เก่ียวกบักระบวนการวิจยัคร้ังน้ีไปเป็นแบบอย่างกับการพฒันา
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ทอ้งถ่ินดว้ยงานวิจยัในดา้นอ่ืนๆ ต่อไป นบัไดว้า่เป็นการเรียนรู้เพื่อพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยงานวิจยั
กบัการมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง 
 
 วีระศักดิ์   สมยานะ (2552) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างและ
พฒันานกัวิจยั ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่” มีวตัถุประสงค์
ของการวจิยัเพื่อสร้างและพฒันานกัวจิยัทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยวธีิการจดัการการเรียนรู้ 
(Learning Management: LM) และเพิ่มศกัยภาพของนกัวิจยัทอ้งถ่ิน ให้สามารถพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ินของตนเอง อาศยัวธีิการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR)  และการ
วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) กบักลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นนกัวิจยัทอ้งถ่ินประจ าต าบล 
ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาบุคลากรของทอ้งถ่ินเหล่านั้นให้เป็นนกัวิจยั
ทอ้งถ่ินท่ีมีศกัยภาพในการจดัท าโครงการวจิยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินของตนเองอยา่งเหมาะสม  
 ผลการวิจยัโดยวิธีการจดัการเรียนรู้ (LM) สามารถสร้างและพฒันานักวิจยัทอ้งถ่ิน
ประจ าต าบลของจงัหวดัเชียงใหม่ได้ 19 อ าเภอ จ านวน 58 คน โดยนักวิจยัทอ้งถ่ินเหล่าน้ีได้
น าเสนองานวิจยัท้องถ่ินในประเด็นของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของตนเองได้อย่าง
เหมาะสมตามบริบทของชุมชนอย่างถูกตอ้งตามกระบวนการวิจยั ไดแ้ก่ การคดัเลือกหวัขอ้ใน
การวิจยั (Selection of problem area) การเก็บและรวบรวมขอ้มูล (Method of gathering data)   
การวิเคราะห์และการตีความขอ้มูล (Analysis and interpretation of the data) และการเสนอ
ผลการวิจยัและขอ้สรุปจากการวิจยั (Conclusions and final report) ซ่ึงผลการวิจยัท่ีได้
ประกอบดว้ยงานวิจยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 32 เร่ือง และงานวิจยัเพื่อพฒันา
ทอ้งถ่ินดา้นสังคม จ านวน 26 เร่ือง ผลของการวจิยัทอ้งถ่ินทั้งหมดก่อให้เกิดการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของท้องถ่ินท่ีชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม โดยทุกภาคส่วนทั้งองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ชุมชนและนกัวิจยัทอ้งถ่ิน เป็นผูด้  าเนินการวิจยัในทุกข้ึนตอนของการวิจยั เพื่อให้เกิด
การบูรณาการแกไ้ขปัญหาของทอ้งถ่ินและพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยกระบวนการวจิยัอยา่งแทจ้ริง 
 
 วีระศักดิ์  สมยานะ (2552) ชุดโครงการวิจยั โครงการวิจยัเร่ือง  “การจดัการการเรียนรู้
เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2552” 
มีวตัถุประสงค ์เพื่อใชก้ระบวนการจดัการการเรียนรู้ (Leaning Management: LM) ในการบูรณา
การงานวิจยัด้วยกระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วมกบัองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินและกลุ่ม
ชุมชน (PAR) โดยเร่ิมจากการสร้างและพฒันานกัวิจยัทอ้งถ่ินให้มีศกัยภาพในการด าเนินงาน
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ตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมกบับริบทของ
ชุมชน พร้อมทั้งเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย ์(กลุ่มบุคคลในชุมชน) ในการพฒันาทอ้งถ่ิน
อย่างย ัง่ยืน ผ่านกระบวนการพฒันาการจดัการการเรียนรู้ 4 ล าดบัขั้น โดยเร่ิมจาก 1) การไม่รู้ 
พฒันาไปสู่ 2) การรับรู้ และเป็น 3) การเลียนแบบหรือการ เลียนรู้ จนกระทัง่พฒันาไปเป็น 
4) การเรียนรู้ ซ่ึงทุกกระบวนการของการจดัการการเรียนรู้ (LM) ไดอ้าศยัการส่ือสารแบบมีส่วน
ร่วม และบูรณาการการส่ือสารในทุกภาคส่วนอย่างสร้างสรรค์ จนเกิดผลสัมฤทธ์ิของการ
ด าเนินงานท่ีแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของชุมชนในการสร้างมูลค่าของการจดัการทรัพยากร
ชุมชน(สินทรัพยชุ์มชน) ดว้ยชุมชน  
 ผลการวจิยัสามารถสร้างและพฒันาศกัยภาพของนกัวจิยัทอ้งถ่ินได ้ทั้งส้ิน 58 คน พร้อม
ทั้งเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย ์(กลุ่มคนในชุมชน) ต่อการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชน ด้วยการจัดการการเรียนรู้ในการสร้างแผนพัฒนาชุมชนของท้องถ่ิน ทั้ ง ส้ิน 
2 ดา้น คือ แผนพฒันาชุมชนดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 32 แผน และแผนพฒันาดา้นสังคม จ านวน 
26 แผน โดยแผนชุมชนดงักล่าวไดถู้กน าไปปรับใชจ้ริงกบัชุมชนในทอ้งถ่ิน จนเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ของการวจิยัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินอยา่งเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ของการจดัการการเรียนรู้สินทรัพยชุ์มชนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึนจากเดิมถึง 
ร้อยละ 52 และ 61 ตามล าดบั ผลของการพฒันาชุมชนไดถู้กน าไปผลิตเป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมี
ความสร้างสรรค ์และสะทอ้นให้เห็นถึงการด าเนินงานในการพฒันาทอ้งถ่ิน ดว้ยการจดัการการ
เรียนรู้ร่วมกบัคนในทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง จึงเป็นการสะทอ้นให้ชุมชนอ่ืนไดเ้ห็นตน้แบบของการ
พฒันาจากส่ือประชาสัมพนัธ์ของการวิจยั และการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับแนว
ทางการพฒันาชุมชนใหเ้กิดความเขม้แขง็ และย ัง่ยนือยา่งแทจ้ริงต่อไป 
 
 อารี  วิบูลย์พงศ์ ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต์ (2547) ได้ท าการวิจยั “การพฒันานักวิจยัเชิง
ปฏิบติัการไตรภาคีเพื่อยกระดบัวิสาหกิจชุมชนระยะท่ี 1: ภาคเหนือตอนบน” ผลการศึกษาสรุป
ไดว้า่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไดรั้บการจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ตามท่ีมาของการก่อตั้งกลุ่มและ
ระดบัการมีส่วนเป็นเจา้ของของสมาชิก คือกลุ่มซ่ึงเรียกว่ากลุ่มชุมชนและกลุ่มประยุกต์ กลุ่ม
ชุมชนโดยทัว่ไปมีธุรกิจขนาดเล็กแมจ้ะมีสมาชิกจ านวนมากกวา่กลุ่มประยุกต ์และกลุ่มชุมชนมี
ผลประกอบการในรูปผลตอบแทนทางการเงินโดยเฉล่ียต ่ากว่ากลุ่มประยุกต์ ทั้งน้ีเพราะขาด
ความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการด้านการผลิต การตลาด และการเงิน แต่ในส่วนของการ
บริหารองคก์รนั้นกลุ่มชุมชนมีการกระจายความรับผดิชอบมากกวา่ 
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 ยอดขายเฉล่ียของกลุ่มชุมชนและกลุ่มประยุกต์ประมาณ 0.53 ล้านบาท และ 
1.6 ล้านบาทตามล าดบั และก าไรขั้นตน้เฉล่ีย 144,000 บาท และ 440,000 บาท ตามล าดับ 
ความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่ม (พิจารณาจาก Mark up on cost) คือร้อยละ 57 และร้อยละ 
70 ตามล าดบั ความส าเร็จของกลุ่มทั้งสองประเภท ข้ึนอยูก่บัความสามารถของประธานเป็นหลกั 
และของประธานกบัคณะกรรมการร่วมกนัในอนัดบัรองลงมา 
 จากการพิจารณากลุ่มตามลักษณะวิสาหกิจชุมชนท่ีควรจะเป็น 7 ประการ พบว่า 
โดยเฉล่ียกลุ่มชุมชนมีระดบัความเป็นวสิาหกิจชุมชน 5.2 (จากคะแนนเตม็ 10) และกลุ่มประยุกต์
มีคะแนนเฉล่ีย 5.0 เท่านั้ น เกณฑ์ท่ีพบว่ามีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ เกณฑ์การผลิตเกิดจาก
กระบวนชุมชนเกณฑ์ชุมชนเป็นเจา้ของ และเกณฑ์การท่ีกลุ่มมีวตัถุประสงค์ในการพึ่งตนเอง 
ในขณะท่ีลกัษณะการสร้างสรรค์นวตักรรมและการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ เขา้ดว้ยกนั และ
เกณฑ์การเรียนรู้มีคะแนนต ่ากว่ามาก ส่วนเกณฑ์ลักษณะการมีภูมิปัญญาเป็นฐานการผลิตมี
คะแนนปานกลาง อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ SWOT พบว่ากลุ่มทั้งสองประเภทมีจุดแข็ง
ท่ีสุด คือ ดา้นการผลิต และผลิตภณัฑแ์มจ้ะยงัตอ้งมีการพฒันาต่อยอดอีกก็ตาม กลุ่มมีจุดอ่อนใน
ด้านการจดัการองค์กรการตลาด และการเงิน ซ่ึงจ าเป็นต้องมีการพฒันาอย่างมาก และจาก
ศกัยภาพการบริหารจดัการกิจการในทุกดา้นช้ีให้เห็นวา่แนวโนม้ความย ัง่ยืนของวิสาหกิจชุมชน
โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลางเท่านั้น ปัจจยัแวดลอ้มซ่ึงถือเป็นโอกาสท่ีส าคญัส าหรับวิสาหกิจ
ชุมชน คือการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ กองทุน
หมู่บา้น นโยบายส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ส่วนอุปสรรคท่ีส าคญัของบางกลุ่ม คือการอยูห่่างไกล
จากเมือง ปัญหาวตัถุดิบขาดแคลนและตลาดมีการแข่งขนัสูงส าหรับสินคา้บางชนิด 
 และไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะส าหรับการพฒันาภาควิสาหกิจชุมชนระดบัภูมิภาค รายงานได้
จดักลุ่มวสิาหกิจชุมชนตามความเขม้แขง็ของกลุ่มโดยพิจารณาจากปัจจยัภายใน และส่ิงแวดลอ้ม
ภายนอกโดยแบ่งเป็น 4 สถานภาพ และไดเ้สนอกลยุทธ์และมาตรการท่ีเหมาะสมส าหรับแต่ละ
สถานภาพและเพื่อใหก้ารพฒันาวสิาหกิจชุมชนมีความย ัง่ยนืไดเ้สนอใหภ้าครัฐทยอยจดทะเบียน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยพิจารณาจากระดับความเป็นวิสาหกิจชุมชน ทั้ งน้ีเพื่อให้ได ้
กลุ่มวสิาหกิจชุมชนท่ีแทจ้ริงเป็นแบบอยา่งใหแ้ก่กลุ่มอ่ืนๆ ต่อไป 




