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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 
 การวจิยั  เร่ือง "การสร้างสรรคก์ารเรียนรู้กบัการพฒันาชุมชนสู่ความมัน่คงความมัน่คงทางสังคมเพื่อ 
  รองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน" คร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี   
  1.   แนวคิดเร่ืองความมัน่คงทางสังคม   
  2.  ประชาคมอาเซียน 
  3.  สภาพการศึกษาของประเทศไทยและการเรียนรู้ 
  4.  ประวติัความเป็นมาของเทศบาลนครเชียงใหม่ 
  5.  สภาพของชุมชนแขวงนครพิงค ์
  6.  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรม 
  7.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
1.  แนวคิดเร่ืองความมั่นคงทางสังคม 
 ปัจจุบนัเป็นท่ีทราบกนัดีว่าประเทศไทยก าลงักา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนซ่ึงส่งผลให้ประเทศ
ไทยตอ้งเปิดประเทศเพื่อรองรับการเป็นหน่ึงในชุมชนอาเซียน กระแสการหลัง่ไหล เคล่ือนยา้ยของ
ประชากรในประชาคมอาเซียนมีมากข้ึนและเป็นไปอย่างต่อเน่ือง  ทั้ งภาครัฐและประชาชนต่าง
ตระหนักดีถึงความเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีส่งผลต่อความมัน่คงของประเทศ โดยเฉพาะความมัน่คง
ทางสังคมอนัเป็นความมัน่คงพื้นฐานของประชาชนภายในประเทศ  ส าหรับความมัน่คงทางสังคมนั้น มี
นกัวชิาการไดใ้หแ้นวคิดไวห้ลากหลายประการ ดงัน้ี 
              “ความมั่นคง” ในอดีตอาจหมายถึงเฉพาะความมัน่คงของประชาชนจากภยัสงคราม แต่ต่อมา
ความหมายของค าน้ีไดข้ยายไปถึงความมัน่คงของมนุษยใ์นมิติต่าง ๆ จนท าให้ “ความมัน่คงของมนุษย”์ 
และ “ความกินดีอยูดี่” เกือบจะเป็นค าท่ีแทนกนัได ้ ส าหรับประเทศไทยนั้น กระทรวงการพฒันาสังคม
และความมัน่คงของมนุษยไ์ดใ้หค้วามหมายของค าวา่ “ความมัน่คงของมนุษย”์  วา่  “…การท่ีประชาชน
ไดรั้บหลกัประกนัดา้นสิทธิ ความปลอดภยั การสนองตอบต่อความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน สามารถด ารงชีวิต
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อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี มีความมัน่คงทางจิตใจ  อาชีพ ตลอดจนไดรั้บโอกาสอยา่งเท่าเทียมกนัใน
การพฒันาตนเอง........”    นอกจากน้ี กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยย์งัไดก้ าหนด
มิติของความมัน่คงของมนุษยใ์นบริบทของสังคมไทยใหป้ระกอบดว้ย 10 มิติ  โดยกระทรวงการพฒันา
สังคมและความมัน่คงของมนุษยไ์ดศึ้กษามาตรฐานมนุษยต์ามแนวคิดทฤษฎีตวัช้ีวดัความมัน่คงของใน 
ประเทศและต่างประเทศร่วมกบัสถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และ
ไดก้ าหนดสาระส าคญัไว ้  2   ประการ คือ   

1. ความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security)  หมายถึง การท่ีประชาชนไดรั้บหลกัประกนัดา้น
สิทธิ  ความปลอดภยั  การสนองตอบต่อความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน สามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมี
ศกัด์ิศรี ตลอดจนไดรั้บโอกาสอยา่งเท่าเทียมกนัในการพฒันาศกัยภาพของตนเอง โดยในประเด็นน้ีไดมี้
การก าหนดเกณฑท่ี์เป็นแนวทาง และตวัช้ีวดั ความมัน่คงของมนุษยไ์ว ้10  มิติ   ดงัน้ี 

1.1  ความมัน่คงของมนุษยด์า้นการมีงานท าและรายได ้ประกอบดว้ย 1) การไดท้  างาน
ท่ีมัน่คงและมีความสุขหรือพอใจในงาน และ 2) การมีรายไดท่ี้พอเพียงต่อการด ารงชีวิตของตนเองและ
ครอบครัว  3)  การมีเงินออมท่ีพอเพียงส าหรับอนาคต  และ 4) ปราศจากหน้ีสินท่ีไม่สร้างผลิตผล 

1.2  ความมัน่คงของมนุษยด์า้นครอบครัว ประกอบดว้ย 1) ความรักใคร่ปรองดองใน
ครอบครัว  2) ความรับผดิชอบและปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี  3) การเคารพและใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั  
และ 4) การไม่ใชค้วามรุนแรงในทุกรูปแบบ 

1.3  ความมัน่คงของมนุษยด์า้นสุขภาพอนามยั  ประกอบดว้ย  1) การมีสุขภาพกายท่ีดี 
2) การมีสุขภาพจิตท่ีดี 3) การมีหลกัประกนัดา้นสุขภาพอนามยัอยา่งเท่าเทียมและพอเพียง และ 4) 
ประชากรไม่มีพฤติกรรมเส่ียงต่อการเจบ็ป่วยทางกายและจิต  5) การปฏิบติัตนท่ีมีส่วนส่งเสริมสุขภาพ
กายและจิต 

1.4 ความมัน่คงของมนุษยด์า้นการศึกษา   ประกอบดว้ย  1) ประชากรไดรั้บโอกาสทาง
การศึกษา อยา่งเท่าเทียม  2)  การมีการศึกษาท่ีพอเพียงต่อการครองชีวิต  3) การไดรั้บการศึกษา และ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

1.5 ความมัน่คงของมนุษยด์า้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นส่วนบุคคลมีเกณฑ ์ 
ประกอบดว้ย 1) การปลอดจากการประทุษร้ายต่อร่างกาย  2) ความรู้สึกปลอดภยัจากการประทุษร้ายต่อ
ร่างกาย  3) การปลอดจากการประทุษร้ายดา้นทรัพยสิ์น 4) ความรู้สึกปลอดจากการประทุษร้ายต่อ
ทรัพยสิ์น 

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C/
http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C/
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1.6 ความมัน่คงของมนุษยด์า้นท่ีอยูอ่าศยัและส่ิงแวดลอ้ม  ประกอบดว้ย  1) การเพิ่ม
ระดบัการมีสิทธิครอบครองท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีมาตรฐาน  2) พฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐานโดยเฉพาะ 
น ้าสะอาดอยา่งทัว่ถึง  3)  ส่ิงแวดลอ้มท่ีปราศจากมลพิษทาง เสียง กล่ิน ฝุ่ น ควนั 

1.7 ความมัน่คงของมนุษยด์า้นสิทธิและความเป็นธรรม ประกอบดว้ย  1) การปลอด
จากการถูกละเมิดและเลือกปฏิบติัทุกรูปแบบ 2) มีหลกัประกนัและการคุม้ครองดา้นสิทธิ   3) กลไกท่ี
แกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ดา้นสิทธิท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

1.8 ความมัน่คงของมนุษยด์า้นสังคม-วฒันธรรม ประกอบดว้ย  1) มีเวลาพกัผอ่นท่ี
ปลอดจากภารกิจท่ีพอเพียง  2) ใชเ้วลาติดตามข่าวสารทางสังคม-วฒันธรรม 3) มีเวลาในการท าจิตใจให้
สงบ  4) มีส่วนในการปฏิบติัศาสนกิจ   5) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มสังคมและชุมชน 

1.9 ความมัน่คงของมนุษยด์า้นการสนบัสนุนทางสังคม  ประกอบดว้ย  1) การมีบุคคล
ท่ีสามารถใหค้วามช่วยเหลือได ้  2) ระบบบริการสังคมท่ีใหก้ารคุม้ครองและเขา้ถึงไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว  
3) ความรู้สึกในคุณค่าของชีวิต และความสุขในชีวติ 

1.10  ความมัน่คงของมนุษยด์า้นการเมือง - ธรรมาภิบาล  ประกอบดว้ย  1) ส่งเสริม
การใชสิ้ทธิเลือกตั้งอยา่งบริสุทธ์ิในทุกระดบั  2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองและการ
รวมกลุ่มทางการเมือง  3) ส่งเสริมการติดตามข่าวสารทางการเมืองของประชากร  4) การสร้างความ
โปร่งใส การตรวจสอบไดแ้ละความไวว้างใจใหเ้กิดข้ึนกบัหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

2. ความสัมพนัธ์ระหว่างความมั่นคงมิติต่าง ๆ กบัความมั่นคงของมนุษย์  แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม 
คือ 

2.1 มิติท่ีสัมพนัธ์กบัความมัน่คงของมนุษยโ์ดยรวมมากพอควร คือ มิติดา้นครอบครัว
และดา้นสุขภาพอนามยั 

2.2  มิติท่ีสัมพนัธ์กบัความมัน่คงของมนุษยโ์ดยรวมรองลงมา คือ การมีงานท าและการ
มีรายได ้การเมือง  และ ธรรมาภิบาล  ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น และการสนบัสนุนทางสังคม 

2.3 มิติท่ีสัมพนัธ์กบัความมัน่คงของมนุษยโ์ดยรวมนอ้ย ไดแ้ก่  ท่ีอยูอ่าศยั  การศึกษา 
สังคมและวฒันธรรม  และสิทธิความเท่าเทียม 

จากรายงานระดบัความมัน่คงของมนุษยข์องจงัหวดัต่าง ๆ  ในประเทศไทย ซ่ึงไดม้าจากการ
เก็บขอ้มูลสถานการณ์ความมัน่คงของมนุษยด์ว้ยเคร่ืองมือและวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีกระทรวงการ
พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยส์ร้างข้ึนเอง พบวา่มีผลดงัต่อไปน้ี  
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1. กรุงเทพฯ  - ปริมณฑล  มีจุดแขง็ดา้นการมีงานท าและรายได ้และมีการศึกษา 
2. ประชากรวยัท างานในภาคกลางขาดจุดแขง็ในทุกมิติ  ความมัน่คงส่วนใหญ่เป็นจุด 

อ่อนเม่ือเปรียบเทียบกบัภาคอ่ืน 
3. ประชากรวยัท างานในภาคอ่ืนมีขอ้ไดเ้ปรียบในมิติต่าง ๆ มากกวา่  โดยเฉพาะใน

ภาคเหนือมีข้อได้เปรียบในมิติต่าง ๆ มากกว่าภาคอ่ืน ๆ  แต่จะมีจุดอ่อนเพยีงด้านการศึกษา  จุดอ่อนของ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นดา้นพื้นฐานการมีงานท า รายไดแ้ละสภาพท่ีอยูอ่าศยั   ส่วนประชากรวยั
ท างานในภาคใตมี้ความรู้สึกวา่มิติสิทธิความเป็นธรรมยงัคงมีปัญหา และมิติท่ีระดบัความมัน่คงต ่ากวา่
เกณฑซ่ึ์งถือเป็นส่ิงท่ีแต่ละพื้นท่ีตอ้งเร่งพฒันาใหเ้ท่าเทียมกบัภูมิภาคอ่ืน ในท่ีน้ีจะน าเสนอการเปรียบ 
เทียบดชันีช้ีวดัในภาพรวมของบางมิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั ดงัน้ี 

 

ตารางที ่2.1  ข้อมูลดัชนีคุณภาพชีวติมิติการศึกษา  
ชือ่ดชัน ี ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 
1.1 รอ้ยละของนักเรยีนตอ่ประชากรตามกลุม่อายวุยัเรยีน อาย ุ3 - 5 ปี 64.20 88.00 87.20 

1.2 รอ้ยละของนักเรยีนตอ่ประชากรตามกลุม่อายวุยัเรยีน อาย ุ6 - 11 ปี 98.50 98.30 96.90 

1.3 รอ้ยละของนักเรยีนตอ่ประชากรตามกลุม่อายวุยัเรยีน อาย ุ12 - 17 ปี 68.80 72.80 74.80 

1.4 รอ้ยละของนักเรยีนตอ่ประชากรตามกลุม่อายวุยัเรยีน อาย ุ18 - 21 ปี 48.30 29.10 34.60 

2. จ านวนปีการศกึษาเฉลีย่ในประชากรอาย ุ15 ปีขึน้ไป 7.80 7.80 7.90 

3. รอ้ยละของคนในครัวเรอืนอาย ุ15-60 ปี อา่นออกและเขยีนภาษาไทยได ้ 99.20 99.30 99.40 

4. รอ้ยละของเด็กพกิารทีไ่ดรั้บการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 1.88 1.74 0.33 

5. รอ้ยละของเด็กดอ้ยโอกาส / กลุม่เสีย่งทีไ่ดรั้บการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 22.09 24.00 14.86 
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ตารางที่ 2.2 ข้อมูลดัชนีคุณภาพชีวติมิติส่ิงแวดล้อม  
ชือ่ดชัน ี ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

1. รอ้ยละของแหลง่น ้าทีม่คีณุภาพน ้าในระดับด ี 17.00 21.00 19.00 

2. รอ้ยละของพืน้ทีป่่า 32.66 25.28 25.28 

3. คา่เฉลีย่พืน้ทีส่วนสาธารณะในเขตเมอืง (ตารางเมตรตอ่คน) 2.90 3.17 3.29 

4. ดัชนคีณุภาพอากาศในเมอืงหลักทีเ่กนิมาตรฐาน -12.00 -8.40 -7.20 

5. ปรมิาณการใชส้ารอนัตราย (ลา้นตัน / ปี) -31.70 -29.34 -30.15 

ตารางที่ 2.3  ข้อมูลดัชนีคุณภาพชีวิตมิตจิริยธรรม  

ชือ่ดชัน ี ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 

1.อตัราคดเีกีย่วกบัความผดิทางเพศ(ตอ่ประชากร 100,000คน) -8.19 -8.32 -8.21 

2.อตัราเด็กอาย ุ0-5ปีทีถ่กูทอดทิง้ในสถานสงเคราะห ์(ตอ่เด็กเกดิมชีพี 100,000คน) -4.58 -4.69 -3.29 

3.อตัราคดเีกีย่วกบัการคา้ประเวณี(ตอ่ประชากร100,000คน) -46.10 -56.20 -57.20 

4.อตัราคดกีารมแีละเผยแพรว่ตัถลุามก(ตอ่ประชากร 100,000 คน) -5.15 -3.87 -3.51 

5.อตัราคดฉีอ้โกงและยกัยอก(ตอ่ประชากร 100,000 คน) -32.79 -32.81 -33.27 

6.รอ้ยละของคนอายตุัง้แต ่6 ปีขึน้ไปทกุคนไปปฏบิตักิจิกรรมทางศาสนาอยา่งนอ้ยสปัดาห์

ละ 1 ครัง้ 
93.16 95.30 98.00 

 

ตารางที ่2.4  ค่าดัชนีคุณภาพชีวติ  
ชือ่ดชัน ี ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 
1.สขุภาพ 0.4500 0.9700 0.6000 

2.การศกึษา 0.4400 0.9200 0.6800 

3.ทีอ่ยูอ่าศยั 0.5200 0.5800 0.9400 

4.สิง่แวดลอ้ม 0.3100 0.9600 0.6900 
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ตารางที ่2.4  (ต่อ) 
ชือ่ดชัน ี ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 
5.รายได ้ 0.3800 0.9500 0.6700 

6.การท างาน 0.4000 0.7800 0.8600 

7.จรยิธรรม 0.6900 0.3800 0.9400 

8.ครอบครัว 0.7000 0.8700 0.5100 

9.ความปลอดภัย 0.4800 0.5700 0.9700 

10.การคมนาคมและการสือ่สาร 0.9000 0.6200 0.5600 

11.การมสีว่นรว่ม 0.4900 0.5800 0.9600 

Composite Quality of Life Index : CQLI 0.3500 0.8200 0.8400 

            ท่ีมา:  กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

 
2.  ประชาคมอาเซียน  
 "ประชาคมอาเซียน" หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (Association of 
South East Asian Nations: ASEAN) หรือ “อาเซียน” เป็นองคก์ารทางภูมิรัฐศาสตร์และองคก์ารความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้ มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ไดแ้ก่ 
ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กมัพูชา เวยีดนาม และพม่า อาเซียนมีพื้นท่ี
ราว 4,435,570 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 590 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2553 ผลิตภณัฑม์วลรวม (GDP) 
ของชาติสมาชิกรวมกนัคิดเป็นมูลค่าราว 1.8 ลา้นลา้นดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา อยูใ่นล าดบัท่ี 9 ของโลก 
เม่ือเรียงตามผลิตภณัฑม์วลรวม มีภาษาองักฤษเป็นภาษาทางการของอาเซียน อาเซียนมีจุดเร่ิมตน้มาจาก
สมาคมอาสา ซ่ึงก่อตั้งข้ึนเม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504  โดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ แต่
ไดถู้กยกเลิกไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 ไดมี้การลงนามใน "ปฏิญญากรุงเทพ" อาเซียนไดถื้อก าเนิดข้ึน
โดยมีรัฐสมาชิกเร่ิมตน้ จ านวน 5 ประเทศ มีวตัถุประสงคเ์พื่อความร่วมมือในการเพิ่มอตัราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การพฒันาสังคม วฒันธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธ ารงรักษาสันติภาพและ
ความมัน่คงในภูมิภาค และเปิดโอกาสใหค้ลายขอ้พิพาทระหวา่งประเทศสมาชิกอยา่งสันติ หลงัจาก 
พ.ศ. 2527 เป็นตน้มา อาเซียนมีรัฐสมาชิกเพิ่มข้ึนจนเป็น 10 ประเทศในปัจจุบนั “กฎบตัรอาเซียน” ไดมี้
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การลงนามเม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2551 ซ่ึงท าใหอ้าเซียนมีสถานะคลา้ยกบัสหภาพยโุรปมากยิง่ข้ึน เขต
การคา้เสรีอาเซียนไดเ้ร่ิมประกาศเม่ือตน้ปี พ.ศ. 2553 และก าลงักา้วสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 
พ.ศ. 2558 ซ่ึงจะประกอบดว้ยวสิัยทศัน์และเสาหลกัของประชาคมอาเซียน ดงัน้ี 
· วสัิยทัศน์อาเซียน 2020เพื่อก าหนดเป้าหมายวา่ภายในปีค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) อาเซียนจะเป็น 

1) วงสมานฉนัทแ์ห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต(้A Concert of Southeast Asian Nations)  
2) หุน้ส่วนเพื่อการพฒันาอยา่งมีพลวตั (A Partnership in Dynamic Development)   
3) มุ่งปฏิสัมพนัธ์กบัประเทศภายนอก (An Outward-Looking ASEAN) 
4) ชุมชนแห่งสังคมท่ีเอ้ืออาทร (A Community of Caring Societies)   

·     ประชาคมอาเซียนประกอบดว้ย 3 เสาหลกั (Pillars) ไดแ้ก่ 
1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: 

APSC) มีวตัถุประสงคท่ี์จะท าใหป้ระเทศในภูมิภาคอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข แกไ้ขปัญหาภายในภูมิภาค
โดยสันติวธีิ และยดึมัน่ในหลกัความมัน่คงรอบดา้น เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าว ประชาคมการเมือง
และความมัน่คงอาเซียนจะ (1) ใชเ้อกสารทางการเมืองและกลไกของอาเซียนท่ีมีอยูแ่ลว้เพิ่มศกัยภาพใน
การแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาทภายในภูมิภาค รวมทั้งการต่อตา้นการก่อการร้าย การลกัลอบ คา้ยาเสพติด 
การคา้มนุษย ์อาชญากรรมขา้มชาติอ่ืน ๆ และการขจดัอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง  (2)  ริเร่ิมกลไก
ใหม่ ในการเสริมสร้างความมัน่คง และก าหนดรูปแบบใหม่ส าหรับความร่วมมือในดา้นน้ี ซ่ึงรวมไปถึง
การก าหนดมาตรฐานการป้องกนัการเกิดขอ้พิพาท การแกไ้ขขอ้พิพาท และการส่งเสริมสันติภาพภาย
หลงัจากการเกิดขอ้พิพาท (3) ส่งเสริมความร่วมมือดา้นความมัน่คงทางทะเล ซ่ึงอาเซียนยงัไม่มีความ
ร่วมมือดา้นน้ี  ทั้งน้ีความร่วมมือขา้งตน้จะไม่กระทบต่อนโยบายต่างประเทศ และความร่วมมือทาง
ทหารของประเทศสมาชิกกบัประเทศนอกภูมิภาค 

2) ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน(ASEAN Economic Community: AEC) เป็นเป้าหมายดา้น
เศรษฐกิจหลกัท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนความร่วมมือระหวา่งอาเซียน  ภายหลงัการลงนามจดัตั้งเขต
การคา้เสรีอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจมีองคป์ระกอบส าคญัคือการเป็นตลาดและเป็นฐานการผลิต
ร่วมกนั  โดยมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้  บริการ  การลงทุน  แรงงานฝีมืออยา่งเสรี และเงินลงทุนท่ีเสรีมาก
ขั้น  มีความ สามารถในการแข่งขนัสูง  มุ่งสร้างความเท่าเทียมในการพฒันาเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ
อาเซียน  และการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาเซียนเขา้กบัประชาคมโลก ขนาดของตลาดอาเซียนท่ีใหญ่ข้ึน 
มีอ านาจซ้ือสูงข้ึน ความสามารถในการแข่งขนักบัภูมิภาคอ่ืนท่ีเพิ่มข้ึน  ซ่ึงช่วยใหช้าติสมาชิกสามารถ
ปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงในยคุโลกาภิวตัน์  อาเซียนมีโครงการเช่ือมโยงเส้นทางหลวงอาเซียน การ
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เช่ือมโยงเส้นทางรถไฟจากสิงคโปร์ ผา่นไปยงั มาเลเซีย ไทย กมัพูชา เวยีดนามและส้ินสุดท่ีเมืองคุนห
มิง สาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากน้ี การปรับมาตรฐานของเส้นทางคมนาคมทางบกและทางรถไฟ
ใหมี้มาตรฐานเดียวกนัไดส่้งเสริมความร่วมมือของอาเซียนดา้นการท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึนดว้ย อาเซียนมี
การรวมตวักนัเป็นกลุ่มเศรษฐกิจในระดบัภูมิภาคโดยการจดัท าเขตการคา้เสรีอาเซียน (ASEAN Free 
Trade Area : AFTA) และเร่ิมรวมตวักบัประเทศหรือกลุ่มคู่คา้ส าคญั เช่น ญ่ีปุ่น จีน เกาหลี สหภาพ
ยโุรป ออสเตรเลีย ฯลฯ ความเหนียวแน่นใกลชิ้ดระหวา่งกนัจะเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหอ้าเซียน
สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดจากการรวมตวักบัประเทศคู่คา้ต่าง ๆ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศไทยท่ีจะขยายการส่งออก และเกิดโอกาสทางการคา้และการบริการในสาขาท่ี
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขนั เช่น การท่องเท่ียว โรงแรมและภตัตาคาร  สุขภาพ 
ฯลฯ  นอกจากน้ี  ยงัจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมายงั
อาเซียน  ซ่ึงจะเพิ่มอ านาจการต่อรองของอาเซียนในเวทีการคา้โลก  และยกระดบัความเป็นอยูข่อง
ประชาชนในอาเซียนโดยรวม 

3) ประชาคมสังคม-วฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) มี
จุดมุ่งหมายท่ีจะท าใหภู้มิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ อยูร่่วมกนัในสังคมท่ีเอ้ืออาทร ประชากรมีสภาพ
ความเป็นอยูท่ี่ดี ไดรั้บการพฒันาในทุกดา้น และมีความมัน่คงทางสังคม (Social security)  โดยเนน้การ
ส่งเสริมความร่วมมือในดา้นต่างๆ เช่น (1) การพฒันาสังคม โดยการยกระดบัความเป็นอยูข่องผูด้อ้ย 
โอกาส และผูท่ี้อยูใ่นถ่ินทุระกนัดารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัของกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม 
(2)  การพฒันาการฝึกอบรม การศึกษาระดบัพื้นฐานและสูงกวา่ การพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
การสร้างงาน และการคุม้ครองทางสังคม  (3) การส่งเสริมความร่วมมือในดา้นสาธารณสุขโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ การป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง        
(4) การจดัการปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม (5) การส่งเสริมการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเขียน นกัคิดและศิลปิน
ในภูมิภาค 
          ดงันั้นประชาคมอาเซียน จึงเป็นความทา้ทายและโอกาสใหม่ของประเทศไทย ท่ีจะส่งผลใหเ้กิด
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่คง โดยเฉพาะดา้นเศรษฐกิจท่ีจะมีการพฒันาห่วงโซ่
มูลค่าเพิ่มในภูมิภาค (Regional Value Chain) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั การเพิ่มอ านาจใน
การต่อรอง[7] และการขยายตลาดอาเซียนท่ีมีประชากรกวา่ 590 ลา้นคน ดงักล่าวขา้งตน้ 

http://thaingo.org/web/2011/06/21/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87/#_edn7#_edn7
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แผนภาพแสดงองคป์ระกอบของประชาคมอาเซียน  (ท่ีมา: ASEAN (2011)  

 
3.  สภาพการศึกษาของประเทศไทยและการเรียนรู้ 
 3.1 สภาพการศึกษาของประเทศไทย 
  ส าหรับการศึกษาในประเทศไทย หากดูจากสภาพท่ีเกิดข้ึนในสังคมหลาย ๆ ฝ่ายก าลงั
เขา้ใจเป็นไปในแนวทางเดียวกนัคือการศึกษาของไทยก าลงัมีปัญหา จะเห็นได้ว่าเป็นปัญหาท่ีได้รับ
ความสนใจจากสังคม ซ่ึงมีการท าวิจยัออกมาหลาย ๆ คร้ังท่ีสะทอ้นถึงความลม้เหลวของการศึกษาใน
บ้านเรา สะท้อนถึงปรากฏการณ์ความอ่อนแอของทุกภาคส่วน ทั้งสถาบนัครอบครัวอ่อนแอ พื้นท่ี
อบายมุขขาดการควบคุม อนัเป็นปฐมเหตุของปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ไม่วา่เป็นปัญหาติดห้าง 
เท่ียวกลางคืน กินเหลา้ สูบบุหร่ี และมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร อนัจะน าไปสู่ผลกระทบกบัปัญหา
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตามมาอยา่งมากมาย  นอกจากน้ีผลจากการติดตามการปฏิรูปการศึกษาในรอบ 6 ปี หลงั
การประกาศใช้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยประเมินจากคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
17,562 แห่งทัว่ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 49.1 ของโรงเรียนทั้งหมด พบวา่ การจดัการเรียนการสอนของ
ครูยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั ยงัมีคุณภาพอยูใ่นระดบัร้อยละ 39.2 การจดักิจกรรมท่ีกระตุน้ผูเ้รียนให้รู้จกัคิด 
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์คิดแกปั้ญหาและตดัสินใจ มีคุณภาพอยูร่ะดบั ร้อยละ 13.5 และครูสามารถน า
ผลการประเมินมาปรับการเรียนและเปล่ียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพเพียงร้อยละ 21.6 ของ
สถานศึกษาทั้งหมด การประเมินคุณภาพทางดา้นผูเ้รียนพบว่า ยงัมีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนระดบัต ่า
มากในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณและความคิด
สร้างสรรค ์มีคุณภาพระดบัดีเพียงร้อยละ 11.1 และการมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการ

http://thaingo.org/web/wp-content/uploads/2011/06/thaingo1.gif
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เรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง มีคุณภาพดีเพียงร้อยละ 26.5 ของสถานศึกษาทั้งหมด ส่วนผลการ
ประเมินของผูต้รวจราชการ พบว่า โครงสร้างการบริหารการศึกษาในส่วนกลาง ยงัขาดการประสาน
เช่ือมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนภูมิภาคพบว่าผูแ้ทนกระทรวงในจงัหวดัยงัไม่ชัดเจน การ
กระจายอ านาจไม่เป็นไปตามกฎหมาย ท่ีส าคญัครูจ านวนมากยงัสอนแบบเดิม ขาดความรู้ในเน้ือหาวิชา
และทกัษะการจดัการเรียนการสอน โดยเฉพาะครูในโรงเรียนขนาดเล็กขาดโอกาสพฒันามาก เพราะไม่
สามารถทิ้งห้องเรียนได้ การติดตามผลยงัไม่ เข้มแข็ง ไม่ได้ถูกน ามาใช้ให้ เป็นประโยชน์  ทาง
การศึกษา  (อาภรณ์  รัตน์มณี. 2553) 
 ส าหรับสภาพการศึกษาของประเทศไทยปัจจุบนัยงัมีขอ้มูลท่ีแสดงถึงความไม่พร้อมของ
การศึกษาเช่น สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. 2552   ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  9   
มีนาคม  2553   แสดงใหเ้ห็นถึงดชันีท่ีใชใ้นการจดัอนัดบัดา้นการศึกษาของภูมิภาคเอเชีย  ประเทศไทย
อยูใ่นล าดบัท่ี  26 (ดงัแสดงในตารางท่ี  2.5)   และจากผลการจัดอนัดับปี 2548 – 2552   เปรียบเทียบ
ประเทศอาเซียน  5 ประเทศ ไดแ้ก่ประเทศสิงคโปร์   ไทย    มาเลเซีย   ฟิลิปปินส์  และอินโดนีเซีย  ผล
ปรากฏวา่ ประเทศไทยอยูใ่นล าดบัท่ี  3  (ดงัแสดงในตารางท่ี 2.6)   ส่วนในการประเมินความสามารถ
ในการใชภ้าษาองักฤษ–TOEFL เปรียบเทียบไทยกบัภูมิภาคเอเชีย-อาเซียน พบวา่  ประเทศไทยอยูใ่น
ล าดบัท่ี  51  (ดงัแสดงในตารางท่ี  2.7)    
 

ตารางที ่ 2.5  สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. 2552   ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  9    
              
        
 
 
 
 
 
 
  
      ทีม่า    ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  ดชันีท่ีใชใ้นการจดัอนัดบัดา้นการศึกษา  มีนาคม  2553 
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ตารางที ่ 2.6   ผลการจดัอนัดบัปี 2548 – 2552   เปรียบเทียบประเทศอาเซียน  5 ประเทศ 

 

 

ตารางที ่2.7  ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ–TOEFL เปรียบเทียบไทยกบัภูมิภาคเอเชีย-อาเซียน 

 

     ทีม่า    ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  ดชันีท่ีใชใ้นการจดัอนัดบัดา้นการศึกษา  มีนาคม  2553 
                                          

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ประชากรของประเทศไทยมีจุดอ่อนดา้นการศึกษา 
และดา้นภาษาองักฤษ ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีแต่ละพื้นท่ีของประเทศไทยตอ้งเร่งพฒันาใหพ้ื้นท่ีของ
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ตนใหมี้ความมัน่คงความเท่าเทียมกนัดา้นการศึกษากบัประเทศอ่ืน ๆ  เช่น ภาคเหนือของประเทศไทย
ซ่ึงมีจุดดอ้ยดา้นการศึกษามากกวา่ภาคอ่ืนนั้นตอ้งมีการพฒันาดา้นการศึกษาใหป้ระชาชนเกิดความ
มัน่คงในชีวติและสังคมโดยเร็ว 

ในส่วนของแผนพฒันางานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ฉบบัท่ี 4  (พ.ศ.2545 
– 2549) ไดก้ล่าวถึง   “ ความมัน่คงของมนุษย ์”  ไวว้า่   หมายถึง การท่ีประชาชนไดรั้บหลกัประกนัดา้น
สิทธิความปลอดภยั การสนองตอบต่อความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน สามารถด ารงชีวติในสังคมไดอ้ยา่งมี
ศกัด์ิศรี ไม่ประสบปัญหาความยากจน ไม่ส้ินหวงัและมีความสุข ตลอดจนไดรั้บโอกาสอยา่งเท่าเทียม
กนัในการพฒันาศกัยภาพของตนเอง  ส่วนความหมายของความมัน่คงของมนุษยท่ี์กล่าวถึงในรายงาน 
การพฒันามนุษย ์1993 (Human Development Report 1993) ของแผนงานพฒันาองคก์ารสหประชาชาติ 
(United Nations Development Program: UNDP) กล่าววา่ ควรใหค้วามส าคญักบัความมัน่คงมนุษย์
นอกเหนือจากจากท่ีประเทศต่าง ๆ ใหค้วามส าคญักบัความมัน่คงของชาติ และใน รายงาน การการ
พฒันามนุษยปี์ 1999 และยงัไดก้ล่าวถึงความไม่มัน่คงของมนุษย ์ไว ้ 7  ประการคือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้น
อาหาร ดา้นสุขภาพ  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นบุคคล  ดา้นชุมชน และดา้นการเมือง   อยา่งไรก็ตาม ความ
ไม่มัน่คงท่ีส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมือง และความเป็นปึกแผน่ของชุมชนน้ีไดถู้กเช่ือมโยง
ความมัน่คงและความไม่มัน่คงของมนุษยเ์ขา้กบักระบวนโลกาภิวฒัน์ไดมี้การเรียกร้องใหป้รับเปล่ียน
ใหก้ระบวนการน้ีมีโฉมหนา้เป็นมนุษย ์ (Globalization with a Human Face) จึงกลายเป็นวา่เคร่ืองมือ
หรือกลไกแห่งการพฒันาหรือการสร้างความเจริญ ไดส่้งผลวกกลบัดา้นหน่ึงในการสร้างความไม่มัน่คง
แก่มนุษยข้ึ์น และกลายเป็นปัญหาท่ีเด่นชดัข้ึนทุกที ในรายงาน "การพฒันามนุษย ์2000" ใชช่ื้อวา่ "สิทธิ
มนุษยชนกบัการพฒันามนุษย ์ - เพื่อเสรีภาพและความเป็นปึกแผน่ (Solidarity)" เป็นการเช่ือม
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสิทธิมนุษยชน การพฒันามนุษย ์ และความมัน่คงของมนุษยเ์ขา้ดว้ยกนั โดยเห็น
วา่สิทธิมนุษยชนและการพฒันามนุษยมี์วสิัยทศัน์และจุดประสงคร่์วมกนัไดแ้ก่การสร้างความมัน่คงแก่
เสรีภาพ การกินดีอยูดี่ และศกัด์ิศรีของมนุษยทุ์กคนทัว่โลก 

3.2  การเรียนรู้  
  “การเรียนรู้” หมายถึง กระบวนการท่ีท าใหค้นเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ความคิด คน
สามารถเรียนไดจ้ากการไดย้ินการสัมผสั การอ่าน การใชเ้ทคโนโลย ี การเรียนรู้ของเด็กและผูใ้หญ่จะ
ต่างกนั เด็กจะเรียนรู้ดว้ยการเรียนในห้อง การซกัถาม ผูใ้หญ่มกัเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์ท่ีมีอยู ่ แต่การ
เรียนรู้จะเกิดข้ึนจากประสบการณ์ท่ีผูส้อนน าเสนอ โดยการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน ผูส้อน
จะเป็นผูท่ี้สร้างบรรยากาศทางจิตวทิยาท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ ท่ีจะใหเ้กิดข้ึนเป็นรูปแบบใดก็ไดเ้ช่น 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
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ความเป็นกนัเอง ความเขม้งวดกวดขนั หรือความไม่มีระเบียบวนิยั ส่ิงเหล่าน้ีผูส้อนจะเป็นผูส้ร้าง
เง่ือนไข และสถานการณ์เรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน ดงันั้น ผูส้อนจะตอ้งพิจารณาเลือกรูปแบบการสอน 
รวมทั้งการสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน ซ่ึงในปัจจุบนัสังคมไทยเป็นสังคมฐานความรู้ ท่ีการเรียนรู้ 
ความรู้และนวตักรรมเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันา จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเสริมสร้าง
ฐานความรู้ท่ีเขม้แขง็ใหก้บัประเทศ เพื่อความ สามารถในการปรับตวั รู้เท่าทนัไม่ให้ตกอยูใ่นฐานะผู ้
เสียเปรียบโดยส่งเสริมและสร้างสภาพการณ์ใหค้นไทยทุกคนมีสิทธิและความเสมอภาคในการเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ สังคมแห่งการเรียนรู้จึงเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาตระหนกัถึงความส าคญั ความ
จ าเป็นของการเรียนรู้ท่ีทุกคนและทุกส่วนในสังคม  มีความใฝ่รู้และพร้อมท่ีจะเรียนรู้อยูเ่สมอ การ
เรียนรู้ตลอดชีวติเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนและมีความต่อเน่ืองเป็นปกติวสิัยในชีวติประจ าวนัของคนทุกคน
ตลอดจนส้ินอายขุยั เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนไดใ้นทุกเวลา ทุกสถานท่ี   อยา่งไรก็ตามในสภาพการณ์
ปัจจุบนัของสังคมไทยยงัมีอุปสรรคส าคญัหลายประการท่ีจะส่งผลใหสิ้ทธิและความเสมอภาคในการ
เรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิตของประชาชนท่ีไม่สามารถเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติข้ึนไดด้ว้ยเหตุปัจจยั
หลกั ๆ  ดงัน้ี 

1.ความแตกต่างกนัในโอกาสท่ีจะเขา้ถึงความรู้และแหล่งการเรียนรู้ เน่ืองจากประชาชนจ านวน 
มากยงัมีระดบัการศึกษาต ่าอยูใ่นครอบครัวชุมชนท่ีดอ้ยการศึกษา ขาดทกัษะความสามารถพื้นฐานใน
การแสวงหาความรู้ ข่าวสารขอ้มูล จึงไม่สามารถเขา้ถึง และใชป้ระโยชน์จากองคค์วามรู้ท่ีมีอยูอ่ยา่ง
มากมาย หลากหลายในปัจจุบนั 

2. ความเหล่ือมล ้าทางสังคม ไม่วา่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน   ระบบบริการ ทั้งลกัษณะเฉพาะ
และบริการสาธารณะ รวมทั้งแหล่งการเรียนรู้หรือแหล่งวทิยาการต่างๆ ท่ีมีอยูม่กักระจุกตวัในสังคม
เมือง ท าใหมี้ระบบบริการพื้นฐานครบทุกดา้น มีแหล่งความรู้อยา่งหลากหลาย และมีสภาพแวดลอ้มเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ มีเทคโนโลยีทนัสมยั ท าใหป้ระชาชนบางกลุ่มมีความไดเ้ปรียบกวา่ประชาชนส่วนใหญ่
อยา่งส้ินเชิง 

3. ความแตกต่างดา้นเศรษฐกิจของประชาชน ท าใหบุ้คคลมีอ านาจในการบริโภคข่าวสารขอ้มูล
ต่างกนั การลงทุนเพื่อการศึกษา การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง จากแหล่งวทิยาการและแหล่งการเรียนรู้
ประเภทต่าง ๆ ยอ่มแตกต่างกนัไปดว้ย โดยท่ีผูมี้ฐานะทางเศรษฐกิจดีกวา่มีโอกาสมากกวา่ท่ีจะจดัสรร
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ และองคค์วามรู้อยา่งหลากหลายใหก้บัตนเองไดเ้ท่าท่ีตอ้งการ ในทางกลบักนั
ประชาชนท่ีมีฐานะยากจนไม่สามารถจดัสรรองคป์ระกอบต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใหก้บัตนเอง
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และชุมชนไดแ้มว้า่จะมีองคค์วามรู้มากมายท่ีจ าเป็นตอ้งเรียนรู้และองคค์วามรู้เหล่านั้นจะมีคุณค่าต่อการ
ด าเนินชีวติและการประกอบอาชีพเพียงใดก็ตาม 

ส าหรับในมุมมองของนายแพทยป์ระเวศ วะสี ไดก้ล่าวถึง  “สังคมแห่งการเรียนรู้” วา่เป็น
สภาวะแวดลอ้มในสังคมท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวติตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา 
คุณลกัษณะของสังคมแห่งการเรียนรู้อาจรวมถึง 

1. จิตส านึกแห่งการเรียนรู้ ประชาชนทุกวยัมีจิตส านึกรักการเรียนรู้ จ  าเป็นตอ้งรณรงคป์ลูกจิต 
ส านึกรักการเรียนรู้ให้เยาวชนและประชาชนต่ืนตวัจนซึมซบักลายเป็นค่านิยม  

2. การอ่านเป็นระเบียบวาระของชาติ การอ่านเป็นประตูบานใหญ่ท่ีสุดของการคน้ควา้ หา
ความรู้ไม่ใช่เพียง”อ่านหนงัสือออก” แต่รวมความถึง “การอ่านท าความเขา้ใจ คิดวเิคราะห์ และพฒันา
เป็นความรู้เพื่อใชใ้นสังคม”  

3. องคก์รทุกองคก์รเป็นสถาบนัพฒันาคน บรรยากาศของการเรียนรู้สามารถมีข้ึนไดใ้นทุก
องคก์รจะเป็นการเพิ่มผลิตภาพของแรงงานไทยไปพร้อมกนั บรรยากาศของการเรียนรู้ในองคก์รยอ่มจะ
ถ่ายทอดจากบุคลากรขององคก์รไปสู่เยาวชนผา่นทางครอบครัว  

4. ชุมชนทอ้งถ่ินเป็นสถาบนัพฒันาคน ทอ้งถ่ินมีบทบาทเพิ่มข้ึนในการก าหนดแผนพฒันา
ก าลงัคนก็ยอ่มมีโอกาสใชป้ระโยชน์จากผูส้ าเร็จการศึกษามากยิง่ข้ึนทอ้งถ่ินยงัมีศกัยภาพท่ีจะสนบัสนุน
แหล่งฝึกงาน ครูนกัปฏิบติั และงบประมาณอีก ดว้ย  

5. นวตักรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา การปฏิรูปการศึกษามีปรัชญา “ยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั” 
เพื่อใหก้ารเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัลกัษณะผูเ้รียนตามทอ้งถ่ิน วฒันธรรม และลกัษณะเฉพาะ จึง
จ าเป็นยิง่ท่ีจะส่งเสริมการคน้คิดริเร่ิมวธีิการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้ง กบัเง่ือนไขนั้นๆ  
 ส่วนในการสร้างการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 4 ประการ คือ 

1. การพฒันาทกัษะ ความสามารถในการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ เพื่อใหภ้าคประชาชน
โดยรวมเป็น “บุคคลแห่งการเรียนรู้”  มีความตระหนกัถึงความส าคญั ความจ าเป็นของการเรียนรู้ มี
ความใฝ่รู้ สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีทกัษะ กระบวนการคิด การวเิคราะห์ และการ
แกปั้ญหา สามารถใชค้วามรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ตลอดจนมีโอกาสและสามารถเลือกท่ีจะเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ือง ตลอดช่วงอายแุต่ละวยั ดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลาย ยดืหยุน่และมีคุณภาพตามความตอ้งการ 
ความสนใจ และความถนดั  

2. การพฒันาแหล่งการเรียนรู้  เพื่อใหมี้แหล่งเรียนรู้อยา่งเพียงพอ หลากหลาย ทัว่ถึง ครอบคลุม
ประชากรทุกพื้นท่ี ทุกกลุ่มเป้าหมาย พฒันาระบบขอ้มูล สารสนเทศแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภท ทุก
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ระดบัท่ีเป็นปัจจุบนัและเป็นระบบเปิด รวมทั้งการจดัระบบเครือข่ายเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้ เพื่อการใช้
ประโยชน์ร่วมกนั ตลอดจนมีการพฒันาทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีมีอยูใ่นสังคมให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีมี
ศกัยภาพในการใหบ้ริการการเรียนรู้มีความพร้อมดา้นปัจจยัอ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ 

 3. พฒันาเน้ือหาสาระการเรียนรู้ให้เป็น “องค์ความรู้” โดยมีระบบการจดัหาและรวบรวม
ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อเป็นการแสวงหาองคค์วามรู้อยา่งหลากหลายและมี
ประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน เช่น การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัเก็บและคน้ควา้องคค์วามรู้ได้
อยา่งรวดเร็ว สามารถใชป้ระโยชน์ไดท้นัเหตุการณ์ และท่ีส าคญัอยา่งยิง่คือการสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้
ใหม่ ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบักระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกและบริบทของสังคมไทย โดยพฒันา
ความรู้จากฐานของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีอยูเ่ดิมบูรณาการกบัฐานความรู้ดา้นนวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อให้
เหมาะสมกบัความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคล กลุ่ม หรือชุมชน เพื่อตอบสนองความตอ้งการการ
พฒันาของแต่ละชุมชน 

4. การจัดการความรู้ โดยเร่ิมตน้จากการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย พฒันากลไก
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงองคค์วามรู้ไดอ้ยา่งเสมอภาค รวมทั้งการพฒันา
ระบบบริหารจดัการการใชส่ื้อและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี
ยงัตอ้งส่งเสริมการสร้างบรรยากาศ เพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนในทุกหนทุกแห่ง ไม่วา่จะเป็นใน
ครอบครัว องคก์ร สถาบนั และชุมชน ใหป้ระชาชนมีโอกาสเขา้สู่กระบวนการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา และ
ปัจจยัท่ีมีความส าคญัยิง่ต่อการจดัการความรู้คือ ตอ้งมีการพฒันาบุคคล องคก์ร ใหเ้ป็นผูจ้ดัการความรู้
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนรวมทั้งการพฒันาทกัษะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ ใหส้ามารถเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ
และกระตุน้ใหป้ระชาชนมีการบูรณาการเพื่อใชค้วามรู้ไปเป็นฐานในการแกปั้ญหาและพฒันาท่ี
เหมาะสมกบัสภาพของชุมชน                        

การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตอ้งด าเนินการโดยยดึหลกัท่ีเช่ือวา่การศึกษาและการเรียนรู้
เป็นกลไกลส าคญัต่อการแกปั้ญหาและการพฒันา  มีการบูรณาการ  การเรียนรู้ การด ารงชีวติและการ
ประกอบอาชีพเขา้ดว้ยกนัอยา่งผสมกลมกลืน ยดึชุมชนเป็นฐานของการพฒันากระบวนการเรียนรู้ โดย
ใชศ้กัยภาพและทรัพยากรในชุมชนเป็นหลกัใหป้ระชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมเขา้มามีส่วนร่วม
ในการก าหนดและตดัสินใจในกิจกรรมสาธารณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองและชุมชนทอ้งถ่ิน ตอ้งใหก้าร
สนบัสนุนใหส้ังคมทุกส่วนและทุกระดบัไดรั้บการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ และการสร้างสภาพแวดลอ้ม
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ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ จะท าใหเ้กิดพลงัชุมชนท่ีเขม้แขง็ อนัจะเป็นรากฐานท่ีมัน่คงในการเสริมสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีมีความย ัง่ยนืตลอดไป 
 
4.  ประวตัิความเป็นมาของเทศบาลนครเชียงใหม่ 

ในส่วนของ เทศบาลนครเชียงใหม่ เดิมเป็นสุขาภิบาลเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2458 ข้ึนตรง
ต่อมณฑลพายพั จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2475 ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ได้
เปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย สภาผูแ้ทนราษฎรจึงมีมติเห็นสมควรจดัเขต
ชุมชนซ่ึงส่วนใหญ่มีสภาพเป็นสุขาภิบาลใหไ้ดรั้บการยกฐานะเป็นเทศบาล ส่งผลใหท้อ้งถ่ินชุมชน 
รวมถึงสุขาภิบาลเมืองเชียงใหม่ มีฐานะเป็นเทศบาลนครมีนามวา่ “เทศบาลนครเชียงใหม่” ตามพระราช 
บญัญติัจดัตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2475 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 52 ตอนท่ี 80 ลงวนัท่ี 
29 มีนาคม พ.ศ. 2478 และเป็นเทศบาลนครแห่งแรกในประเทศไทย โดยมีนายวรการ  บญัชา  เป็น
นายกเทศมนตรีคนแรก  และพระราชกฤษฎีกาเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาฉบบัพิเศษ  เล่มท่ี  100  ตอนท่ี  53  ลงวนัท่ี  5  เมษายน  2526  ใหมี้เขตพื้นท่ีรับผิดชอบ  
17.50  ตารางกิโลเมตร  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2526  เทศบาลนครเชียงใหม่มีชุมชนหนาแน่นและขยายตวั
เพิ่มมากข้ึน  จึงไดมี้พระราชกฤษฎีกาขยายเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ออกเป็น  40.216  ตารางกิโลเมตร  
จนถึงปัจจุบนั  ความเจริญของเมืองเชียงใหม่ไดแ้ผข่ยายออกไปรอบ ๆ บริเวณคูเมืองเดิมดา้นต่าง ๆ โดย
มีการก่อสร้างอาคารพาณิชย ์ ศูนย ์ การคา้ และท่ีดินจดัสรร ประกอบกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2520-2524) รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการ
เลือกเมืองจากแต่ละภูมิภาคข้ึนมาเป็นเมืองหลกั เชียงใหม่ไดรั้บการเลือกใหเ้ป็นเมืองหลกัของภาคเหนือ
ตอนบน เพื่อเป็นศูนยก์ลางการกระจายการพฒันาออกจากเขตเมืองหลวง เทศบาลนครเชียงใหม่จึงไดมี้
การพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว อาทิ ดา้นบริการขั้นพื้นฐาน การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การคา้ การ
ท่องเท่ียว จึงเป็นแรงดึงดูดใหผู้ค้นอพยพเขา้มาอาศยั และประกอบอาชีพในตวัเมืองเชียงใหม่อยา่ง
ต่อเน่ืองเป็นจ านวนมาก ส่งผลใหชุ้มชนในเขตเทศบาลหนา แน่นและขยายตวัเพิ่มมากยิ่งข้ึน   

เทศบาลนครเชียงใหม่นบัแต่ปี พ.ศ. 2552 มีประชากรโดยรวม 142,970 คน และจ านวน
บา้นเรือน  75,255 หลงัคาเรือน แต่ในปี 2555 พบวา่ จ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎรมีแนวโนม้
เฉล่ียหดตวัลงเหลือเพียง 135,758  คน  มีจ านวนบา้นเรือนขยายตวัเพิ่มข้ึนเป็น 78,138  หลงัคาเรือน 
ทั้งน้ี นอกจากจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎรแลว้ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ยงัมีประชากรแฝง
ท่ีเดินทางเขา้มาประกอบอาชีพเป็น นกัเรียน  นกัศึกษา นกัท่องเท่ียว แรงงานต่างดา้ว/ต่างถ่ิน ซ่ึงเป็น
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ประชากรท่ีเขา้มาใชบ้ริการสาธารณะดา้นต่างๆ  ภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยประชากรกลุ่มน้ี
ยงัไม่มีการส ารวจจ านวนท่ีแน่ชดั นอกจากน้ีเทศบาลนครเชียงใหม่จ  าแนกพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีความ
รับผดิชอบออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) พื้นท่ีสีเขียวเพื่อนนัทนาการและความงามทางภูมิทศัน์ มีขนาด
พื้นท่ีโดยประมาณ 0.44 ตารางกิโลเมตร 2) พื้นท่ีสีเขียวอรรถประโยชน์ 0.78 ตารางกิโลเมตร 3) พื้นท่ีสี
เขียวเพื่อการอนุรักษธ์รรมชาติ 0.03 ตารางกิโลเมตร 4)พื้นท่ีสีเขียวท่ีเป็นร้ิวยาว 0.03 ตารางกิโลเมตร 
รวมพื้นท่ีสีเขียวทั้งหมด 0.78 ตารางกิโลเมตรคิดเป็น ร้อยละ 1.94 ของพื้นท่ีเทศบาลนครเชียงใหม่ ซ่ึง
เม่ือเทียบกบัการใชพ้ื้นท่ีสีเขียวเพื่อการบริการกบัจ านวนประชากรตามทะเบียนแลว้พบวา่ เฉล่ียมีพื้นท่ีสี
เขียว 3 ตารางเมตรต่อคน ซ่ึงนอ้ยกวา่มาตรฐานท่ีจะตอ้งมี 4 ตารางเมตรต่อคน ทั้งน้ี ยงัไม่ไดร้วม
ประชากรท่ีเขา้มาใชบ้ริการ   
 ในส่วนของลกัษณะชุมชนนั้น เทศบาลนครเชียงใหม่ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้ าปิงตอนกลาง
เชิงดอยสุเทพ มีแม่น ้าปิงไหลผา่นใจกลางเมืองในแนวเหนือ-ใต ้ ชุมชนดั้งเดิมหรือบริเวณเมืองเก่าตั้งอยู่
ทางฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้าปิง  ต่อมาเม่ือชุมชนเจริญข้ึนไดมี้การพฒันาขยายตวัออกไปในทุกๆ ดา้นตวั
เมืองได้ขยายข้ามแม่น ้ าปิงมาทางฝังตะวนัออกภายหลงัจากท่ีได้มีการตดัถนนอ้อมเมือง  ชุมชนได้
พฒันาออกไปหลายทิศทางตามเส้นทางคมนาคมและโครงข่าย  ส่ิงสาธารณูปโภค  ธุรกิจการพฒันา
ท่ีดินและท่ีพกัอาศยัไดข้ยายตวัเป็นอยา่งมาก  แทจ้ริงแลว้ชุมชนเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบนัไม่ไดค้งอยูแ่ต่
ในเฉพาะเขตเทศบาลเท่านั้น  แต่ไดข้ยายออกไปตามบริเวณชานเมืองและชนบทโดยรอบอีกดว้ยท าให ้
เทศบาลนครเชียงใหม่  ซ่ึงมีท่ีตั้งอยูใ่นเขตตวัเมืองเชียงใหม่  มีหน้าท่ีรับผิดชอบครอบคลุมถึงแขวงอีก  
4  แขวง  ไดแ้ก่  แขวงกาวิละ  แขวงนครพิงค์  แขวงเม็งราย และแขวงศรีวิชยั  โดยแบ่งพื้นท่ีตามแขวง
ไดด้งัน้ี 
  แขวงนครพิงค ์  มีพื้นท่ี  11.7 ตารางกิโลเมตร 
  แขวงกาวลิะ  มีพื้นท่ี   11.4 ตารางกิโลเมตร 
  แขวงเมง็ราย  มีพื้นท่ี  7.7   ตารางกิโลเมตร 
  แขวงศรีวชิยั  มีพื้นท่ี  9.2  ตารางกิโลเมตร 
 

ส าหรับพื้นท่ีท่ีเทศบาลนครเชียงใหม่รับผดิชอบมีจ านวน  40.216 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม
พื้นท่ี 14 ต าบลในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ คือ ต าบลหายยา ต าบลชา้งม่อย ต าบลศรีภูมิ ต าบลวดัเกต  
ต าบลชา้งคลาน  ต าบลพระสิงห์  ต  าบลสุเทพบางส่วน  ต  าบลป่าแดดบางส่วน ต าบลฟ้าฮ่ามบางส่วน  
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ต าบลหนองป่าคร่ังบางส่วน  ต าบลท่าศาลาบางส่วน ต าบลป่าตนั ต าบลหนองหอยบางส่วน และต าบล
ชา้งเผอืกบางส่วน ดงัแผนท่ีต่อไปน้ี 

แผนทีแ่สดงอาณาเขตการปกครอง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 2.1 แผนท่ีขอบเขตการปกครองเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 
 

5.  สภาพของชุมชนแขวงนครพงิค์  
 ส าหรับชุมชนแขวงนครพิงค ์ซ่ึงแบ่งออกเป็น 20 ชุมชนยอ่ย  คือ  ชุมชนบา้นท่อ  ชุมชนป่าตนั  
ชุมชนเมืองลงั  ชุมชนแม่หยวก       ชุมชนศรีมงคล    ชุมชนหมู่บา้นเทียมพร   ชุมชนพฒันาบา้นกู่เตา้   
ชุมชนเชียงมัน่   ชุมชนบา้นป่าเป้า    ชุมชนล่ามชา้ง   ชุมชนศรีลานนา   ชุมชนป่าแพง่-วงัสิงห์ค า  ชุมชน
เชียงยนื  ชุมชนหมู่บา้นอุ่นอารีย ์  ชุมชนข่วงสิงห์พฒันา   ชุมชนวดัชมภูชา้งม่อย  ชุมชนวดัเชตวนั   
ชุมชนบา้นปิง   ชุมชนหล่ิงกอก และ ชุมชนเอ้ืออาทรป่าตนั  ซ่ึงมีรายละเอียดของพื้นท่ี และรายละเอียด
ของแต่ละชุมชน ดงัน้ี 
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 ภาพที ่2. 2  เขตพื้นท่ีของแขวงนครพิงค ์

 

 1.  ชุมชนบ้านท่อ  ตั้งอยูท่ี่ ถนนป่าตนั  ต าบลป่าตนั อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงในอดีต 
ชุมชนบา้นท่อมีการปกครองโดยมีผูใ้หญ่บา้นดูแล แบ่งออกเป็น  2 หมู่บา้นโดยใชถ้นนโชตนา ซอย 22 
เป็นเขตแดน  ต่อมาปี พ.ศ. 2529 ไดจ้ดัตั้งเป็นชุมชนเม่ือเทศบาลนครเชียงใหม่ไดข้ยายการปกครองออก
มาถึงชุมชนบา้นท่อ  จึงไดย้กเลิกการปกครองแบบมีผูใ้หญ่บา้นและใหมี้ประธานชุมชนเป็นผูดู้แลแทน 
โดยมี นายมานิตย ์  จนัทร์ศรี เป็นประธานชุมชนคนแรก  และประธานคนปัจจุบนั คือ นายสมศกัด์ิ  
จนัทพร (2555)   ชุมชนบา้นท่อเป็นชุมชนชานเมือง  มีจ านวนครัวเรือน  341  ครัวเรือน  จ านวน
ประชากร 1,176 คน  ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนทอ้งถ่ินเดิม แต่ปัจจุบนัมีชาวต่างถ่ินเขา้มาอาศยัอยูม่าก
พอสมควร (ยงัไม่มีการส ารวจอยา่งเป็นทางการ)  ประชาชนนบัถือ 2 ศาสนา  คือ ผูท่ี้นบัถือศาสนาพุทธ
จะมีศูนยก์ลางอยูท่ี่วดับา้นท่อ  ส่วนผูท่ี้นบัถือศาสนาคริสตจ์ะมีศูนยร์วมอยูท่ี่ โบสถค์ริสตจกัรศิริวฒันา  
และมีอาณาเขต ดงัน้ี 
  ทิศเหนือ   ติดบริเวณแม่น ้าปิงตามแนวติดต่อระหวา่ง ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม กบั 
ต าบลป่าตนัไปจนถึง คลองแมข่่า 
  ทิศใต ้       จากแนวเขตหลงัโรงเรียนบา้นท่อเมืองลงั ไปจนถึงแม่น ้าปิง 
  ทิศตะวนัออก  จากแนวเขตติดต่อระหวา่งต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม กบั ต าบลป่าตนั
ไปตามแม่น ้าปิงไปจนถึงแนวเขตสุสานบา้นท่อเมืองลงั 
  ทิศตะวนัตก   จากแนวเขตติดต่อระหวา่งต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม กบั ต าบลป่าตนั
เร่ือยมาไปตามแนวเขตหมู่บา้นร่มเยน็จนสุดแนวเขตโรงเรียนบา้นท่อเมืองลงั 
 

แขวงนครพิงค์ 
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 2.  ชุมชนแม่หยวก  ตั้งอยูท่ี่ ถนนโชตนา  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งกิโลเมตรท่ี 5 
ถึง 7.5 ตรงขา้มสนามกอลฟ์ลานนา และศูนยร์าชการจงัหวดัเชียงใหม่  ชุมชนแม่หยวกเป็นหมู่บา้น
ดั้งเดิมนบัร้อยปีมาแลว้ เดิมช่ือวา่ หมู่บา้นแมห้ยวก  มีการปกครองโดยมีผูใ้หญ่บา้นดูแล 1 หมู่บา้น 
ต่อมาปี พ.ศ. 2533 ไดจ้ดัตั้งเป็นชุมชนเม่ือเทศบาลนครเชียงใหม่ไดข้ยายการปกครองออกมาถึงชุมชน 
จึงไดย้กเลิกการปกครองแบบมีผูใ้หญ่บา้น  ชุมชนบา้นท่อเป็นชุมชนชานเมือง  มีจ  านวนครัวเรือน 60  
ครัวเรือน  จ านวนประชากร 280 คน  ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนทอ้งถ่ินเดิม มีโบราณสถานท่ีส าคญัคือ
วดัแม่หยวก  ปัจจุบนัมีประชากรต่างถ่ินเขา้มาอยูเ่พิ่มมากข้ึน  ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้ง  รับราชการ  
คา้ขาย ท าธุกิจส่วนตวัและ ท าอุตสาหกรรมภายในครอบครัว  และมีอาณาเขต ดงัน้ี 
  ทิศเหนือ   เร่ิมจากเรือนจ ากลาง จงัหวดัชียงใหม่ ไปจนถึง ทางเขา้ถนนโชตนา ซอย 28 
  ทิศใต ้       เร่ิมตั้งแต่หมู่บา้นเวยีงชลดา ไปจนถึง ทางเขา้ถนนโชตนา ซอย 14 
  ทิศตะวนัออก  เร่ิมตั้งแต่หมู่บา้นสุขิโต ไปจนถึง หมู่บา้นเวยีงชลดา ซอย 20 
  ทิศตะวนัตก   เร่ิมตั้งแต่ถนนโชตนา ซอย 28 ไปจนถึงเรือนจ ากลาง จงัหวดัชียงใหม่ 
 

3.  ชุมชนเมืองลงั   ตั้งอยูท่ี่ หมู่ 3 ต าบลป่าตนั อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นชุมชนดั้งเดิม 
ต่อมาปี พ.ศ. 2534 ไดจ้ดัตั้งเป็นชุมชนเม่ือเทศบาลนครเชียงใหม่ไดข้ยายการปกครองออกมาถึงชุมชน
บา้นท่อ  จึงไดย้กเลิกการปกครองแบบมีผูใ้หญ่บา้นและใหมี้ประธานชุมชนเป็นผูดู้แลแทน (2555)   
ชุมชนเมืองลงัเป็นชุมชนชานเมือง  มีจ านวนครัวเรือน  402  ครัวเรือน  จ านวนประชากร 1,245 คน  
ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนทอ้งถ่ินเดิม แต่ปัจจุบนัมีชาวต่างถ่ินเขา้มาอาศยัอยูม่ากพอสมควร (ยงัไม่มี
การส ารวจอยา่งเป็นทางการ)  ลกัษณะการตั้งบา้นเรือนเป็นแบบหมู่บา้นเกษตรกรรม ประชาชนนบัถือ 
ศาสนาพุทธจะมีศูนยก์ลางอยูท่ี่วดัเมืองลงั  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้ง  รับราชการ  ปลูกไม้
ดอกไมป้ระดบัซ่ึงตอ้งใชแ้รงงานทัว่ไป และมีอาณาเขต ดงัน้ี 

 ทิศเหนือ   เร่ิมตั้งแต่แนวเขตโรงเรียนบา้นท่อเมืองลงั ไปจนถึงแม่น ้าปิง 
  ทิศใต ้   เร่ิมตั้งแต่แนวร้ัวบา้นอาจารยส์มบูรณ์ กนัทะปา  ผา่นคลองแม่ข่าและแม่น ้าปิง
ไปจนถึงโรงแรมลานนาวลิล์ 
  ทิศตะวนัออก  เร่ิมตั้งแต่แนวร้ัวบา้นอาจารยส์มบูรณ์ กนัทะปา  ผา่นแนวแม่น ้าปิง
ตลอดสาย  ไปจนถึงแนวเขตโรงเรียนบา้นท่อเมืองลงั 
  ทิศตะวนัตก   เร่ิมตั้งแต่คลองแม่ข่าไปตามคลองตลอดสาย 
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4.  ชุมชนศรีมงคล  ตั้งอยูท่ี่ ถนนหม่ืนดา้มพร้าคต  หมู่ 5  ต าบลป่าตนั อ าเภอเมือง  จงัหวดั
เชียงใหม่ ซ่ึงในอดีตเป็นทุ่งนาปลูกขา้วของตระกูลศรีมงคล   ต่อมาเจา้ของท่ีไดท้  าการจดัเป็นหมู่บา้น
จดัสรร ช่ือ หมู่บา้นศรีมงคล และมีการสร้างบา้นเรือนและหอพกัข้ึนเป็นจ านวนมาก ส่งผลใหมี้
ประชากรเพิ่มมากข้ึนแต่ระบบสาธารณูปโภคไม่ไดม้าตรฐานและไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของ
ชาวบา้น เทศบาลนครเชียงใหม่จึงไดใ้หค้วามช่วยเหลือ โดยด าเนินการจดัตั้งเป็นชุมชน เม่ือ ปี พ.ศ. 
2536  โดยมี นางนวลลออ  สัปจาตุระ เป็นประธานชุมชนคนแรก  และรักษาการประธานคนปัจจุบนั 
คือ นายคงเดช  ธรรมสิทธ์ิ (2555)   ชุมชนศรีมงคลเป็นชุมชนชานเมือง  มีจ านวนครัวเรือน  138  
ครัวเรือน  จ านวนประชากร 399 คน  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้ง  คา้ขาย  รับราชการ  และมี
อาณาเขต ดีงน้ี 
  ทิศเหนือ   เร่ิมตั้งแต่แยกหา้งโลตสั ถนนเชียงใหม่-ล าปาง ไปจนถึงคลองแม่ข่า สุดเขต
แนวหมู่บา้นพฒันาชา้งเผอืก ซอย 1 
  ทิศใต ้  เร่ิมตั้งแต่แนวเขตติดต่อระหวา่งชุมชนบา้นกู่เตา้ ไปตามถนนศรีมงคลไปจนถึง
ส่ีแยกศรีมงคล 
  ทิศตะวนัออก  เร่ิมตั้งแต่แยกหา้งโลตสั ถนนเชียงใหม่-ไปตามถนนอษัฎาธรไปจนถึง
ดกดงัเซ็ฯทรัลจนถึงสามแยกหมู่บา้นอ่ิมบุญ 
   ทิศตะวนัตก   เร่ิมตั้งแต่แนวเขตหมู่บา้นพฒันาชา้งเผอืกไปจนถึงแนวเขตติดต่อชุมชน
บา้นกู่เตา้ 

 

 5.  ชุมชนป่าตัน  ตั้งอยูบ่ริเวณแนวถนนวงัสิงห์ค า  ถนนป่าตนังาม และถนนป่าตนั  ในเขต
ต าบลป่าตนั  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  ชุมชนป่าตนัเป็นชุมชนขนาดใหญ่ เดิมเป็นหมู่บา้นช่ือวา่ 
หมู่บา้นป่าตนั หมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 5  ต่อมาเทศบาลนครเชียงใหม่ไดข้ยายเขตพื้นท่ี ในปี พ.ศ.2529 ท าให้
สภาพความเป็นหมู่บา้นส้ินสุดลง และในปี พ.ศ. 2538 ไดจ้ดัตั้งเป็นชุมชน ช่ือวา่ชุมชนป่าตนั  ประชากร
ส่วนใหญ่เป็นคนทอ้งถ่ิน มีอาชีพคา้ขาย  ท าสวน  รับจา้ง และรับราชการ  มีวดัป่าตนั  และโรงเรียนวดั
ป่าตนัเป็นศูนยร์วมของชุมชน ปัจจุบนัมีคนต่างถ่ินและแรงงานต่างดา้วมาอาศยัเพิ่มข้ึนพอสมควร (ยงั
ไม่มีการส ารวจอยา่งเป็นทางการ)  ชุมชนป่าตนั  มีจ  านวนครัวเรือน  666 ครัวเรือน  จ านวนประชากร 
2,463 คน และมีอาณาเขต ดงัน้ี 
  ทิศเหนือ   เร่ิมตั้งแต่บริเวณแนวร้ัวบา้นอาจารยส์มบูรณ์  กนัทะปา คลองแม่ข่า และ
แม่น ้าปิง  ไปจนถึงโรงแรมลานนาวลิล ์
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  ทิศใต ้   เร่ิมตั้งแต่แนวเขตต าบลป่าตนั และ ต าบลชา้งม่อยไปจนถึงแนวเขตหมูบา้นอ่ิม 
บุญ  ตลาดค าเท่ียงไปตามถนนเชียงใหม่-ล าปาง ไปส้ินสุดท่ีโรงพยาบาลตาเซ็นตปี์เตอร์ 
  ทิศตะวนัออก  เร่ิมตั้งแต่แนวเขตต าบลชา้งม่อย และ ต าบลป่าตนับริเวณเทนคาราโอ
เกะ ผา่นแม่น ้าปิงไปจนถึงแนวร้ัวบา้นอาจารยส์มบูรณ์  กนัทะปา 
  ทิศตะวนัตก   เร่ิมตั้งแต่แนวเขตคลองแม่ข่าบริเวณโรงพยาบาลตาเซ็นตปี์เตอร์ ถนน
เชียงใหม่-ล าปาง ถึงคลองระบายน ้าโรงพยาบาลลานนา  ถนนสุขเกษม 
 

 6.  ชุมชนหมู่บ้านเทียมพร   ตั้งอยูท่ี่ ถนนป่าตนั  ต าบลป่าตนั อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึง
แยกตวัมาจาก ชุมชนบา้นท่อ เดิมเป็นหมู่บา้นจดัสรรในชุมชนบา้นท่อ เป็นชุมชนชานเมือง ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2544 นายตา  ถาใจยา  นายสม สยาม  พระครูสมพงษ ์ภาวขิ  า  นายสมาน  ใจแปง  และนายบุญช่วย  
สุขสงค ์ร่วมกนัขอจดัตั้งเป็นชุมชนแยกจากชุมชนบา้นท่อ มีจ านวนครัวเรือน  521  ครัวเรือน  จ านวน
ประชากร 1,898 คน  ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนทอ้งถ่ินเดิม แต่ปัจจุบนัมีชาวต่างถ่ินเขา้มาอาศยัอยูม่าก
พอสมควร (ยงัไม่มีการส ารวจอยา่งเป็นทางการ)  และมีอาณาเขต ดงัน้ี 
  ทิศเหนือ   เร่ิมตั้งแต่สะพานระหวา่งถนนแม่หยวก-บา้นท่อ ไปจนถึงคลองชลประทาน 
  ทิศใต ้   เร่ิมตั้งแต่หอพกัโอคอร์ทไปตามถนนแม่หยวก-บา้นท่อ จนถึงหมู่บา้นเมืองลงั 
  ทิศตะวนัออก  เร่ิมตั้งแต่แนวเขตหมู่บา้นเมืองลงั ไปตามคลองชลประทาน ไปถึงแนว
เขตบา้นนายอุดรพนัธ์ จนัทรวโิรจน์ 
  ทิศตะวนัตก   เร่ิมตั้งแต่หอพกัโอคอร์ทไปตามคลองชลประทาน ไปถึงแนวเขตบา้น
นายอุดรพนัธ์ จนัทรวิโรจน์ 

 

7.  ชุมชนพฒันาบ้านกู่เต้า หรือชุมชนกู่เตา้   ตั้งอยูบ่ริเวณวดักู่เตา้   ต าบลชา้งเผอืก  อ าเภอเมือง  
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นชุมชนเก่าแก่นบัร้อยปี เร่ิมจากการก่อสร้างวดักู่เตา้ หรือวดัเวฬุวนาราม ซ่ึงเป็น
บริเวณป่าไผเ่ดิม โดยสร้างเจดียบ์รรจุอฐิัของเจา้นายชาวพม่า ซ่ึงเป็นผูป้กครองเมืองเชียงใหม่ในสมยัม่ี
เชียงใหม่เป็นเมืองข้ึนของพม่า ลกัษณะเจดียเ์ป็นรูปน ้าเตา้คว  ่า หรือรูปแตงโมซอ้นกนั  5 ลูก  จึงไดช่ื้อวา่ 
กู่เตา้ ซ่ึงหมายถึงน ้าเตา้หรือแตงโม  ประชาชนเป็นคนพื้นเมืองและชาวพม่าบางส่วนแต่ถูกกลืนชาติ
พนัธ์เป็นคนไทยเหนือแลว้  ชุมชนกู่เตา้ ก่อตั้งเป็นชุมชนในเขตปกครองของเทศบาลนครเชียงใหม่ เม่ือ
ปี พ.ศ.2543  มีประธานชุมชนคนแรกคือ นายทองพูน  ทา้วเป็ง และเม่ือปี พ.ศ. 2544  จนถึงปัจจุบนั มี
นายยงยทุธ จนัทกูล เป็นประธานชุมชน   มีจ  านวนครัวเรือน  325  ครัวเรือน  จ านวนประชากร 1,113 
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คน  ปัจจุบนัมีชาวต่างถ่ินเขา้มาอาศยัอยูม่ากพอสมควร (ยงัไม่มีการส ารวจอยา่งเป็นทางการ)    และมี
อาณาเขต ดงัน้ี 
  ทิศเหนือ  เร่ิมตั้งแต่มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ผา่นแนวบา้นพกัอาจารยม์หาวทิยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่ไปตามถนนพฒันาชา้งเผือก ไปจนถึงโกดงักระเทียม 
  ทิศใต ้       เร่ิมตั้งแต่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ตามแนวถนนสนามกีฬาไปจนถึง
อนุสาวรียช์า้งเผอืก 
  ทิศตะวนัออก  บริเวณตลอดแนวคลองแม่ข่า (คลองเงิน) 
  ทิศตะวนัตก   บริเวณตลอดแนวถนนชา้งเผือกฝ่ังตะวนัออก จนถึงมหาวทิยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่เร่ือยไปจนถึงตึกแถวติดสวนหยอ่มอนุสาวรียช์า้งเผอืก 
 

 8.  ชุมชนเชียงมั่น  ตั้งอยูท่ี่ ถนนราชภาคินยั  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นชุมชนเมือง
เก่าแก่ขนาดกลาง อยูใ่นบริเวณคูเมือง  ตามประวติัศาสตร์กล่าววา่เป็นสถานท่ีตั้งเมืองเชียงใหม่หลงัจาก
เวยีงกุมกามล่มสลายลง พอ่ขนุเมง็รายปฐมกษตัริยข์องลา้นนาก็ไดย้า้ยเมืองมาตั้งท่ีบริเวณวดัเชียงมัน่   
ชุมชนน้ีไม่มีรูปแบบการปกครองท่ีชดัเจน อาศยัวดัเชียงมัน่เป็นศูนยก์ลางของกิจกรรมทางสังคม สร้าง
ความสามคัคีและความเขม็แขง็ใหก้บัชุมชน ต่อมาปี พ.ศ. 2544 โดยการน าของนายสมพงษ ์  ไชยดี ได้
จดัตั้งเป็นชุมชนเชียงมัน่ข้ึนกบัเทศบาลนครเชียงใหม่  และประธานคนปัจจุบนั คือ นางรัษฎาพร บริ
จินดา   ชุมชนเชียงมัน่มีจ านวนครัวเรือน  91  ตครัวเรือน  จ านวนประชากร 680 คน  ประชากรส่วน
ใหญ่เป็นคนทอ้งถ่ินเดิมเน่ืองจากเป็นชุมชนเก่าแก่  ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง มีอาชีพรับ
ราชการ  คา้ขาย  ลูกจา้งเอกชน และธุรกิจส่วนตวั และมีอาณาเขต ดงัน้ี 
  ทิศเหนือ   เร่ิมตั้งแต่บริเวณร้านอาหารเขยเชียงใหม่ไปตามถนนศรีภูมิเร่ือยไปจนถึงส่ี
แยกชา้งเผอืก  
  ทิศใต ้     เร่ิมตั้งแต่บริเวณตลาดบุญอยู ่ถนนราชวถีิไปจนถึงส่ีแยกโรงเรียนยพุราชและ  
อนุสาวรียส์ามกษตัริย ์ 
  ทิศตะวนัออก   เร่ิมตั้งแต่ส่ีแยกตลาดบุญอยูไ่ปตามถนนมูลเมือง ซอย 9 เร่ือยไป
จนถึง S.U.P คอร์ท จนถึงร้านอาหารเขยเชียงใหม่  
  ทิศตะวนัตก  เร่ิมตั้งแต่ส่ีแยกโรงเรียนยพุราชดา้นถนนพระปกเกลา้เร่ือยไปตามแนว
ถนนจนถึงส่ีแยกชา้งเผอืก 
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 9.  ชุมชนบ้านป่าเป้า  ตั้งอยูท่ี่ ถนนมณีนพรัตน์  ม. 1 ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
ซ่ึงในอดีตเป็นป่าตน้เป้า จึงไดช่ื้อชุมชนวา่ ป่าเป้า ชุมชนน้ีเกิดจากการรวมตวัของคนในชุมชนท่ีอาศยั
อยูม่านานหลายร้อยปี โดยเขา้มาเช่าพื้นท่ีธรณีสงฆข์องวดัป่าเป้าในการสร้างท่ีอยูอ่าศยัตั้งแต่รุ่นปู่ ยา่ ตา 
ยาย จนถึงรุ่นลูกหลานในปัจจุบนั  โดยมีวดัป่าเปาเป็นศูนยก์ลางของชุมชน ทั้งในเร่ืองศาสนา การเมือง 
กิจกรรมทางสังคม  ต่อมาในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2544 ไดจ้ดัตั้งเป็นชุมชนข้ึนกบัเทศบาลนคร
เชียงใหม่  ประธานชุมชนคนปัจจุบนั คือ นางสาวพรรณี  โฑทะยะ มีจ านวนครัวเรือน  135  ครัวเรือน  
จ านวนประชากร 563  คน  ประชากรส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นตึกแถวท่ีเป็นร้านคา้ มีอาชีพคา้ขายต่าง ๆ  
และมีอาณาเขต ดงัน้ี 
  ทิศเหนือ   เร่ิมตั้งแต่อู่ซ่อมรถจกัรยานยนตถ์นนมณีนพรัตน์ ไปจนถึงแนวตึกแถวหนา้
หมู่บา้นอุ่นอารีเร่ือยไปจนถึงร้านขายยาหนา้โรงเรียนเทศบาลวดัเชียงยนื 
  ทิศใต ้       เร่ิมตั้งแต่บริเวณร้านหมูกระทะชุมแพไปตามถนนมณีนพรัตน์ไปจนถึงสาม
แยกน ้าพุถนนมณีนพรัตน์ขา้งโรงเรียนเทศบาลวดัเชียงยนื 
  ทิศตะวนัออก   เร่ิมตั้งแต่บริเวณร้านหมูกระทะชุมแพไปตามถนนอษัฎาธร ไป
จนถึงอู่ซ่อมรถ จกัรยานยนตถ์นนมณีนพรัตน์ 
  ทิศตะวนัตก   เร่ิมตั้งแต่เร่ิมตั้งแต่สามแยกน ้าพุถนนมณีนพรัตน์ขา้งโรงเรียนเทศบาล

วดัเชียงยนืไปตามถนนสนามกีฬาจนถึงสามแยกร้านขายยาหนา้โรงเรียนเทศบาลวดัเชียงยนื 

 10.  ชุมชนล่ามช้าง  ตั้งอยูท่ี่บริเวณช่วงตดักนัของถนนศรีภูมิ  ถนนราชวถีิ ถนนมูลเมือง และ
ถนนราชภาคินยั  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  ชุมชนล่าชา้งตั้งช่ือตามวดัล่ามชา้งท่ีสร้างข้ึนมาพร้อม
กบัการสร้างเมืองเชียงใหม่ โดยระหวา่งปี พ.ศ. 1835 - 1839  พญามงัรายไดเ้ชิญพญาร่วง (พอ่ขนุ
รามค าแหงกษตัริยเ์มืองสุโขทยั)  พญาง า (พญาง าเมืองกษตัริยเ์มืองภูกามยาวหรือพะเยา)  มาร่วม
ปรึกษาหารือในการสร้างเมือง โดยมีท่ีประทบัอยูท่ี่เวยีงเล็ก หรือเวยีงเชียงมัน่ ซ่ึงทางดา้นทิศตะวนัออก
ของเวยีงเชียงมัน่เป็นป่าไมมี้หนองน ้าใหญ่ใชเ้ป็นท่ีเล้ียงและล่ามชา้งราชพาหนะของทั้งสามพระองค์
และของขา้ราชบริพาร และเรียกช่ือวา่เวยีงเชียงชา้ง ต่อมาไดมี้การสร้างวดัข้ึนท่ี เวยีงเชียงชา้ง ตั้งช่ือวา่ 
วดัล่ามชา้ง มีรูปป้ันชา้งถูกล่ามไวเ้ป็นสัญญลกัษณ์ของวดั เม่ือมีวดัชุมชนจึงเกิดข้ึนตามมาและตั้งช่ือ
ชุมชนตามช่ือวดั วา่ หมู่บา้นล่ามชา้ง ต่อมาปี พ.ศ. 2545 ไดจ้ดัตั้งเป็นชุมชนท่ี 61 ของเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ผูน้  าชุมชนขณะนั้นคือ นายบุญช่ืน  ค าองคถ่ิ์น  และมีนางสาวจนัทร์เม็ด  สุวรรณราช  
ประธานชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบนั  มีจ  านวนครัวเรือน  395 ครัวเรือน  จ านวนประชากร 
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1,068 คน  ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนทอ้งถ่ินเดิม มีอาชีพรับจา้ง  คา้ขาย  รับราชการ และทุรกิจส่วนตวั  
และมีอาณาเขต ดงัน้ี 
  ทิศเหนือ   เร่ิมตั้งแต่บริเวณส านกังานสะอาดของแขวงนครพิงค ์ถนนศรีภูมิ ไปจนถึง
หนา้ร้านอาหารลาบเป็ด ถนนศรีภูมิ  ซอย 2  
  ทิศใต ้        เร่ิมตั้งแต่บริเวณป๊ัมน ้าเชลล ์ขา้งตลาดสมเพชร ดา้นถนนราชวถีิ เร่ือยไป
จนถึงหลงัส่ีแยกตลาดบุญอยู ่
  ทิศตะวนัออก  เร่ิมตั้งแต่บริเวณส านกังานสะอาดของแขวงนครพิงคไ์ปจนถึงบริเวณ
ป๊ัมน ้าเชลล ์ขา้งตลาดสมเพชร ดา้นถนนมูลเมือง 
  ทิศตะวนัตก   เร่ิมตั้งแต่ส่ีแยกตลาดบุญอยู ่ถนนราชภาคินยั เร่ือยไปจนถึงวดัเชียงมัน่ 

 

 11.  ชุมชนศรีลานนา   ตั้งอยูท่ี่หมู่ 3  ถนนศรีลานนา  ต าบลป่าตนั อ าเภอเมือง  จงัหวดั
เชียงใหม่  เดิมเป็นนาขา้วมีล าเหมืองโดยรอบเป็นท่ีราบลุ่มมีน ้าท่วมขงั   ต่อมาไดมี้การสร้างเป็นหมู่บา้น
จดัสรร ซ่ึงส่วนมาก เป็นขา้ราชการ พนกังานรัฐวสิาหกิจ พนกังานบริษทัเขา้ไปอาศยัอยู ่  เป็นชุมชนท่ี
ไม่มีวดั  ไม่มีโรงเรียน ไม่มีป่าชา้  ไม่มีท่ีสาธารณะของชุมชน  หลงัจากก่อตั้งไดป้ระมาณ  2 ปี 
คณะกรรมการชุมชนจ านวน 16  คน ไดร่้วมกนักูเ้งิน คนละ 50,000 บาท ซ้ือท่ีดินบริเวณใกลเ้คียง
จ านวน 166 ตารางวา  แบ่งขาย  120 ตารางวา  โอนให้เทศบาลนครเชียงใหม่ 146  ตารางวา และโอน
ชุมชนใหข้ึ้นอยูก่บัเทศบาลนครเชียงใหม่  เทศบาลนครเชียงใหม่จึงไดจ้ดัสรรงบประมาณจ านวน   
1,000,000 บาท ใหเ้พื่อก่อสร้างส านกังานของชุมชน เป็นอาคารตึก 2 ชั้น  และสมาชิกในชุมชนร่วม
สมทบทุน 130,000 บาท สร้างร้ัวและอ่ืน ๆ และใชส้ านกังานเป็นท่ีพบปะ  ประชุม จดักิจกรรมของ
ชุมชน สมาชิกของชุมชนมีความสามคัคี  เขม้แขง็ มีการจดักิจกรรมตามประเพณีอยา่งต่อเน่ือง โดย
สมาชิกในชุมชนร่วมกิจกรรมอยา่งถว้นหนา้ และยงัมีความเขม้แขง็ดา้นการไม่ส่งเสริมใหมี้สถานการ
พนนั  สถานเริงรมย ์การจ าหน่ายสุรา และยาเสพติดอีกดว้ย  ชุมชนมีจ านวนครัวเรือน  162  ครัวเรือน  
จ านวนประชากร 456  คน  และมีอาณาเขต ดงัน้ี 
  ทิศเหนือ   เร่ิมตั้งแต่ถนนโชตนา ซอย 12  ไปจนถึงแนวเขตหมู่บา้นศรีลานนา 
  ทิศใต ้       ติดล าเหมืองสาธารณะ ของชุมชนยาวไปจนถึงธนาคารธนชาติ ถนนโชตนา 
  ทิศตะวนัออก  เร่ิมตั้งแต่แนวเขตหมู่บา้นศรีลานนาใกลก้บัคลองชลประทานดา้นทิศ
เหนือของชุมชนไปจรดแนวเขตชุมชนทางดา้นทิศใต ้
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  ทิศตะวนัตก   เร่ิมจากแนวเขตล าเหมืองสาธารณะติดกบัธนาคารธนชาติ ไปจนถึงถนน
โชตนา  ซอย 12  

 
 12.  ชุมชนป่าแพ่ง-วงัสิงห์ค า  ตั้งอยูท่ี่แนวแม่น ้าปิง และถนนวงัสิงห์ค า  เป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีมี
โบราณสถาน และมีวดัป่าแพง่ เป็นโบราณสถานท่ีส าคญัในปัจจุบนั ในปี พ.ศ. 2544  เทศบาลนคร
เชียงใหม่ไดข้ยายเขตการปกครองไปครอบคลุมชุมชนน้ี ซ่ึงมีจ านวนครัวเรือน  898  ครัวเรือน  จ านวน
ประชากร 3,001 คน  ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนทอ้งถ่ินเดิม มีอาชีพ คา้ขาย  รับจา้ง  และรับราชการ  
แต่ปัจจุบนัมีชาวต่างถ่ินเขา้มาอาศยัอยูม่ากพอสมควร (ยงัไม่มีการส ารวจอยา่งเป็นทางการ)  และมีอาณา
เขต ดงัน้ี 
  ทิศเหนือ   เร่ิมตั้งแต่แนวเขตร้านเทนคาราโอเกะไปตามถนนหมู่บา้นอ่ิมบุญ ไปจนถึง
โกดงัเซ็นทรัล  
  ทิศใต ้       เร่ิมตั้งแต่เจดียข์าวขา้งเทศบาลนครเชียงใหม่เร่ือยไปตามถนนวชิยานนทไ์ป
จนถึงวดัชยัศรีภูมิ   
  ทิศตะวนัออก  เร่ิมจากแนวเขตร้านเทนคาราโอเกะไปตามแม่น ้าปิงและถนนวงัสิงห์ค า
ไปจนถึงเจดียข็าวขา้งเทศบาลนครเชียงใหม่ 
  ทิศตะวนัตก   เร่ิมจากโกดงัเซ็นทรัลไปตามถนนอษัฎาธรตามแนวคลองแม่ข่าไปจนถึง
วดัชยัศรีภูมิ   
  

  13.  ชุมชนเชียงยืน  ตั้งอยูท่ี่ ถนนสนามกีฬา  ต าบลศรีภูมิ อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  มีวดั
เชียงยนืเป็นท่ีพึ่งพายดึเหน่ียวจิตใจ  เพราะแต่โบราณมาเจา้ผูค้รองนครท่ีจะเขา้มาเมืองเชียงใหม่ตอ้งมา
กราบพระสัพพญัญูเจา้  พระประธานวดัเชียงยนืก่อนเพื่อเป็นเดชและมงคลแก่บา้นเมืองและตวัเอง  
ก่อนหนา้น้ีไดมี้การริเร่ิมจดัตั้งเป็นชุมชนอยูห่ลายคร้ังแต่ไม่เป็นผลเพราะไม่ไดรั้บความร่วมมือจาก
ชาวบา้น  จนกระทัง่ปี  2545  ไดใ้หบ้ณัฑิตอาสาเขา้มาเพื่อพฒันาและท าความคุน้เคยกบัชาวบา้น  และ
เร่ิมการก่อตั้งเป็นชุมชนเชียงยนืไดจ้นบดัน้ี   ชุมชนเชียงยนืมีจ านวนครัวเรือน  521  ตครัวเรือน  จ านวน
ประชากร 1,835 คน  ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนทอ้งถ่ินเดิม แต่ปัจจุบนัมีชาวต่างถ่ินเขา้มาอาศยัอยูม่าก
พอสมควร (ยงัไม่มีการส ารวจอยา่งเป็นทางการ)  และมีเขตพื้นท่ี ดงัน้ี 
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 ทิศเหนือ   เร่ิมตั้งแต่บริเวณคิวรถชา้งเผือก ถนนสนามกีฬาไปตามถนนสนาม

กีฬาไปจนถึงสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 

 ทิศใต ้ เร่ิมตั้งแต่ส่ีแยกน ้าพุถนนมณีนพรัตน์ไปจนถึงสามแยกวดัเชียงยนื 

 ทิศตะวนัออก เร่ิมตั้งแต่สามแยกวดัเชียงยนืไปตามถนนสนามกีฬา  จนถึง

หนา้สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 

 ทิศตะวนัตก เร่ิมตั้งแต่บริเวณคิวรถชา้งเผือก ถนนสนามกีฬาไปจนถึงส่ี

แยกน ้าพุตรงกนัขา้มตลาดชา้งเผอืก 
 

 14.  ชุมชนหมู่บ้านอุ่นอารี     ตั้งอยูท่ี่ถนนสนามกีฬา  ซอย 1 ต าบลศรีภูมิ  อ าเภอเมือง  จงัหวดั
เชียงใหม่  ชุมชนหมู่บา้นอุ่นอารี  เป็นชุมชนขนาดกลาง  แต่เดิมพื้นท่ีเป็นทอ้งนาและแอ่งน ้าขนาดใหญ่  
มีหนองน ้าอยูท่ ัว่ไป  ท าใหเ้กิดน ้าท่วมทุกปี  ต่อมาเจา้ของหมู่บา้นไดท้  าการถมดินและจดัสรรใหเ้ป็น
หมู่บา้นข้ึนใหช่ื้อวา่หมู่บา้นอุ่นอารี   ต่อมาไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นชุมชนข้ึนกบัเทศบาลนครเชียงใหม่ เม่ือเดือน
มิถุนายน  ปี  พ.ศ. 2545  และภายในชุมชนไดมี้การก่อสร้างและหอพกัเพิ่มข้ึน  ท าใหส้มาชิกของชุมชน
เกือบคร่ึงหน่ึงเป็นผูท่ี้ยา้ยมาจากถ่ินอ่ืน  ปัจจุบนัมีนายสมาน  สุราวาลย ์ เป็นผูน้ าชุมชน  ชุมชนอุ่นอารีมี
จ านวนครัวเรือน  106  ครัวเรือน  จ านวนประชากร  545  คน  และมีอาณาเขต ดงัน้ี 

  ทิศเหนือ   เร่ิมตั้งแต่คลองร่องกระแจะไปจนถึงคลอดบ าบดัน ้าเสียแม่ข่า 

  ทิศใต ้   เร่ิมตั้งแต่ร้านอาหารหมูจุ่มไปจนถึงอู่ซ่อมรถสุริยา  ถนนสนามกีฬา 

  ทิศตะวนัออก เร่ิมตั้งแต่คลองบ าบดัน ้าเสียแม่ข่า เลียบคลองแม่ข่า ไปจนถึง 

ร้านอาหารหมูจุ่ม ถนน 

   ทิศตะวนัตก เร่ิมตั้งแต่คลองร่องกระแจะไปจนถึงอู่ซ่อมรถสุริยาติดแนว

เขตชุมชนเชียงยนื 
 

 15.  ชุมชนข่วงสิงห์พฒันา    ตั้งอยูท่ี่ ถนนเวสาลี ซอย  5 ต าบลชา้งเผอืก  อ าเภอเมือง  จงัหวดั
เชียงใหม่   เป็นชุมชนขนาดใหญ่  แต่เดิมพื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นทุ่งนา  มีบา้นเรือนไม่มากนกั  เม่ือ  20  ปีท่ี
ผา่นมา  ไดมี้การสร้างถนนซุปเปอร์ไฮเวยส์ายเชียงใหม่ – ล าปาง  ท าใหป้ระชากรยา้ยมาอาศยัอยูใ่น
ชุมชนมากข้ึน  และถนนภายในชุมชนยงัเป็นทางลดัเขา้สู่ตวัเมืองเชียงใหม่  ท าใหมี้รถสัญจรไปมาอยู่
ตลอดเวลา  ในเดือนมิถุนายน  2545 ไดจ้ดัตั้งเป็นชุมชนข้ึนกบัเทศบาลนครเชียงใหม่  ต่อมาทางเทศบาล
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นครเชียงใหม่ไดส้ร้างถนนใหม่ภายในชุมชน ท าใหบ้า้นเรือนดั้งเดิมมีสภาพพื้นท่ีต ่ากวา่ถนนท่ีสร้างข้ึน
ใหม่  จึงท าใหพ้ื้นท่ีบริเวณชุมชนเกิดน ้าท่วมขงัในช่วงฤดูฝน   ชุมชนข่วงสิงห์พฒันามีจ านวนครัวเรือน
526  ครัวเรือน  จ านวนประชากร 1,792 คน  ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้ง และคา้ขาย  มีอาณาเขต ดงัน้ี 

  ทิศเหนือ  เร่ิมตั้งแต่ตลาดสดบริบูรณ์  ไปตามถนนโชตนา ซอย 5  ไปจนถึง 

ล าเหมืองแม่ข่า 

ทิศใต ้  เร่ิมตั้งแต่ซอยหลงัวดัข่วงสิงห์  ไปตามถนนเชียงใหม่ – ล าปาง 

ผา่นส่ีแยกข่วงสิงห์ไปจนถึงถนนซอยทุ่งพฒันา 

  ทิศตะวนัออก เร่ิมตั้งแต่ถนนซอยทุ่งพฒันาไปตามล าคลองแม่ข่า  ไปจนถึง 

โรงโม่น ้าแขง็  ถนนโชตนา 

   ทิศตะวนัตก   เร่ิมตั้งแต่ถนนซอยหลงัวดัข่วงสิงห์  ไปตามคลองชลประทาน

จนถึงหลงัสุสานจีน  
 

 16.  ชุมชนวดัชมพูช้างม่อย   ตั้งอยูใ่นวดัชมภู  เลขท่ี  39   ถนนชา้งม่อยเก่า  ต าบลชา้งม่อย  
อ าเภอ เมือง  จ.เชียงใหม่   ชุมชนวดัชมพูชา้งม่อย  เป็นท่ีตั้งของวดัโบราณท่ีส าคญั  3  วดั  ไดแ้ก่  วดัชยั
ศรีภูมิ  ซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ติโลกราช   วดัหนองค าสร้างเม่ือ พ.ศ. 2380  และวดัชมพูสร้างมา
ประมาณ 600 ปี  อดีตเป็นชุมชนแหล่งตีเหล็ก  ท ามีด  ขวานและขนมจีน  และชุมชนน้ีประกอบดว้ย
ชุมชนยอ่ย  4  แห่งคือ  ชุมชนยอ่ยหนองล่ม  ชุมชนยอ่ยวดัหนองค า  ชุมชนยอ่ยฝ่ังตะวนัออกติดคลอง
แม่ข่า และชุมชนยอ่ยวดัชมพู  ในเดือนมกราคม  ปี พ.ศ. 2546  ไดจ้ดัตั้งเป็นชุมชนข้ึนกบัเทศบาลนคร
เชียงใหม่   มีจ านวนครัวเรือน  309   ครัวเรือน  จ านวนประชากร  1,080  คน  ประชากรส่วนใหญ่เป็น
คนพื้นเมืองเดิม มีอาชีพรับจา้ง  คา้ขาย และ ประกอบธุรกิจส่วนตวั  และมีอาณาเขต ดงัน้ี 

  ทิศเหนือ   เร่ิมตั้งแต่วดัชยัศรีภูมิไปตามถนนวชิยานนทไ์ปจนถึงส่ีแยกถนน 

วชิยานนท ์

  ทิศใต ้ เร่ิมตั้งแต่ส่ีแยกน ้าพุ  ถนนชา้งม่อย  ไปตามถนนชา้งม่อยเร่ือยไป 

จนถึงส่ีแยกศรีนครพิงค ์

   ทิศตะวนัออก เร่ิมตั้ งแต่ส่ีแยกถนนวิชยานนท์ไปตามถนนราชวงศ์  ไป

จนถึงส่ีแยกศรีนครพิงค ์
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  ทิศตะวนัตก เร่ิมตั้งแต่วดัชยัศรีภูมิไปตามถนนชยัภูมิ  ไปจนถึงส่ีแยกน ้าพุ 

ถนนชา้งม่อย 
 

 17.  ชุมชนวดัเชตวนั  ตั้งอยู่ทีร่ะหว่างถนนช้างม่อย กบัถนนท่าแพ  เป็นชุมชนเมืองขนาดกลาง  
ในอดีตชาวบา้นในชุมชนอ่ืนเรียกชุมชนแห่งน้ีวา่  “ชุมชนบา้นเมง็ชา้งม่อย”  เพราะเป็นท่ีอยูอ่าศยัของ
ชาวเมง็ (มอญ)  ในปัจจุบนัมีลูกหลานท่ีสืบเช้ือสายชาวเมง็อยูเ่ป็นจ านวนมาก  และมีผูค้นอพยพมาอาศยั
อยูใ่นชุมชนเป็นจ านวนเพิ่มข้ึน  ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพคา้ขาย  รองลงมาคืออาชีพรับ
ราชการและรับจา้งตามล าดบั ภายในชุมชนมีวดัเก่าแก่และส าคญัซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปและ
เจดีย ์  ซ่ึงเป็นท่ีเคารพศรัทธาของประชาชนในชุมชน  คือ “วดัเชตวนั”  และ  “วดัอู่ทรายค า”  ซ่ึงวดัอู่
ทรายค าน้ีเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปหยกองคใ์หญ่ท่ีสุดในภาคเหนือ  ในปี พ.ศ.  2546  ไดจ้ดัตั้งเป็น
ชุมชนรวมเขา้อยูก่บัเทศบาลนครเชียงใหม่  มีจ านวนครัวเรือน  197 ครัวเรือน   และมีจ านวนประชากร  
585  คน มีอาณาเขต ดงัน้ี 
   ทิศเหนือ   เร่ิมตั้งแต่ส่ีแยกน ้าพุถนนชา้งม่อย  ไปตามถนนชา้งม่อยเร่ือยไป 

จนถึงหนา้วดัหนองค า 

   ทิศใต ้ เร่ิมตั้งแต่แยกประตูท่าแพ  ถนนท่าแพ  ไปจนถึงถนนท่าแพ  ซอย  2 

   ทิศตะวนัออก  เร่ิมตั้งแต่ถนนท่าแพ  ซอย  2  ดา้นซ้ายมือหน้าวีระคอร์ท  ไป

จนถึงทางแยกหนา้วดัหนองค า 

   ทิศตะวนัตก   เร่ิมตั้งแต่ส่ีแยกน ้าพุ  ถนนชา้งม่อย  ไปตามถนนชยัภูมิเร่ือยไป 

จนถึงแยกประตูท่าแพ  ถนนท่าแพ 
 

 18.  ชุมชนบ้านปิง  ตั้งอยู่ทีถ่นนราชวถีิ  ต าบลศรีภูมิ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  เป็นชุมชน
เก่าแก่ ตั้งอยูภ่ายในเขตบริเวณเมืองเก่าหลงัประตูท่าแพ  ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศาสนสถานเป็นส่วนใหญ่  โดย
มีวดัอยูใ่นชุมชนถึง  7  วดัคือ  วดับา้นปิง  วดัอุโมงค ์ วดัดวงดี  วดัส าเภา  วดัหม่ืนลา้น  วดัดอกค าและ
วดัดอกเอ้ือง  อาชีพของชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพคา้ขายและใหบ้ริการ  อาชีพรับจา้งและรับ
ราชการตามล าดบั  ในระยะ  30  ปีท่ีผา่นมา  มีคนต่างถ่ินอพยพเขา้มาอยูใ่นชุมชนมากข้ึน  โดยเฉพาะใน
ระยะ  5  ปีหลงั มีการสร้างอาคารขนาดใหญ่  เช่น เกสทเ์ฮาส์ และอพาร์ทเมนทจ์ านวนมาก  ปัจจุบนัมี
จ านวนอาคารมากกวา่  10  หลงั  รวมทั้งมีการขยายตวัของหอ้งเช่าท าธุรกิจต่างๆ  จ  านวนมาก  ท าใหมี้
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ของเสียเพิ่มข้ึนมากทั้งขยะและน ้าเสียจนเกินกวา่ท่ีทางระบายน ้าเดิมจะรองรับได ้  ในปี พ.ศ. 2547 ไดมี้
การจดัตั้งเป็นชุมชนตามการขยายการปกครองของเทศบาลนครเชียงใหม่  ชุมชนบา้นปิง มีจ านวน
ครัวเรือน  319 ครัวเรือน   จ านวนประชากร  1,057   คน  และมีอาณาเขต ดงัน้ี  
   ทิศเหนือ    เร่ิมตั้งแต่ส่ีแยกน ้าพุ  ถนนราชวถีิ  ไปจนถึงศาลแขวงจงัหวดั 

เชียงใหม่หลงัเก่า 

  ทิศใต ้ เร่ิมตั้งแต่ส่ีแยกโรงแรมมนตรีไปตามถนนราชด าเนิน ไปจนถึงส่ีแยก 

กลางเวยีง 

   ทิศตะวนัออก เร่ิมตั้งแต่โรงแรมมนตรี  ไปตามถนนมูลเมือง  ไปจนถึงส่ี

แยกน ้าพุ  ถนนราชวถีิ 

   ทิศตะวนัตก เร่ิมตั้ งแต่ส่ีแยกกลางเวียง  ไปตามถนนพระปกเกล้า  ไป

จนถึงศาลแขวงจงัหวดัเชียงใหม่หลงัเก่า 
 

 19.  ชุมชนหลิง่กอก   ตั้งอยูท่ี่ บริเวณจุดตดัระหวา่งถนนเชียงใหม่ – ล าปาง กบัถนนโชตนา 

เป็นชุมชนเกิดใหม่ หลงัจากวทิยาลยัครูเชียงใหม่มีการขยายตวัมีจ านวนนกัศึกษามากข้ึนท าใหมี้ผูค้น

อพยพมาตั้งถ่ินฐานและคา้ขายมากข้ึน  ช่ือ  “หล่ิงกอก”  มาจากค าวา่  ตรอกหรือซอย  ท่ีเป็นตล่ิงทางเดิน

ลงมาทุ่งนาของชาวบา้น  ซ่ึงใชส้ัญจรเป็นประจ า  ท าใหเ้กิดเป็นทางเดินขนาดใหญ่ท่ีเป็นทางลาดชนั  

ต่อมาไดพ้ฒันากลายเป็นตรอกทางเดินของชาวบา้น  ในปัจจุบนัทางดงักล่าวไดพ้ฒันาเป็นถนนช่ือถนน

หล่ิงกอก  และไดน้ ามาตั้งเป็นช่ือชุมชนหล่ิงกอก และจดัตั้งเป็นชุมชนของเทศบาลนครเชียงใหม่ เม่ือปี 

พ.ศ. 2553 ในปีท่ีท าการศึกษาพบวา่ เทศบาลนครเชียงใหม่ยงัไม่ไดส้ ารวจจ านวนครัวเรือนและจ านวน

ประชากรอยา่งเป็นทางการ แต่มีการก าหนดอาณาเขต ดงัน้ี  

  ทิศเหนือ ติดถนนเชียงใหม่ – ล าปาง 

  ทิศใต ้  ติดถนนพฒันาชา้งเผอืก และล าหว้ยหล่ิงกอก 

  ทิศตะวนัออก ติดคลองแม่ข่า 

  ทิศตะวนัตก ติดถนนโชตนา 
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 20.  ชุมชนเอือ้อาทรป่าตัน  ตั้งอยูท่างทิศเหนือสุดของเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ บริเวณติดริม

ฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้าปิง  เป็นชุมชนตั้งข้ึนใหม่  โดยแทจ้ริงแลว้เป็นบริเวณท่ีสร้างท่ีอยูอ่าศยัใน

โครงการเอ้ืออาทรของการเคหะแห่งชาติ  ลกัษณะทางการภาพเป็นตึกสูง  5  ชั้น  จ  านวน  31  ตึก  มีร้ัว

กั้นอาณาเขตแน่นอน  มีทางออกเพียงทางเดียว  มีประชาชนเร่ิมเขา้มาอาศยัประมาณเดือนมกราคม  

2552  ประชากรมีความหลากหลายสูง  ทั้งศาสนา  วฒันธรรมและพื้นเพดั้งเดิม  หรือการศึกษา  มีความ

เป็นอยูแ่บบตวัใครตวัมนัเน่ืองจากไม่เคยรู้จกักนัมาก่อน  แนวความคิด  ทศันะ  วสิัยทศัน์  ลว้นแตกต่าง  

จึงตอ้งใชค้วามพยายาม  ความอดทนสูงในการรวมตวัใหเ้ป็นชุมชนท่ีมีความเขม้แขง็ มีการพฒันาไปใน

ทิศทางเดียวกนัเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   ชุมชนเอ้ืออาทรป่าตนัไดรั้บการจดัตั้งเป็นชุมชนคร้ังแรกเม่ือ

วนัท่ี  30  ธนัวาคม  2553  มีประธานชุมชนคนแรกคือ  นายสมโภชน์  ขาวหิรัญ   ชุมชนนีย้งัไม่ไดมี้การ

ส ารวจจ านวนครัวเรือนและจ านวนประชากรอยา่งเป็นทางการ  แต่มีอาณาเขต ดงัน้ี   

   ทิศเหนือ ติดต่อกบัเขต  อ าเภอแม่ริม 

  ทิศใต ้  ติดบา้นพกัของเขตหมู่บา้นเทียมพร 

  ทิศตะวนัออก ติดถนนป่าตนั  และริมฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้าปิง 

  ทิศตะวนัตก เป็นพื้นท่ีวา่งเปล่า และติดกบัหมู่บา้นสุขิโตบางส่วน 

   

จากการศึกษาพื้นท่ีขา้งตน้ท าใหค้ณะผูว้จิยัและชุมชนเห็นวา่การพฒันาดา้นการศึกษาจะตอบ 
สนองความตอ้งการของชุมชน และจะน าไปสู่ความมัน่คงในชีวติและในสังคม ดงัค าพงัเพยท่ีวา่  "มี
วชิาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน" เพราะวชิาความรู้ถือไดว้า่เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเราสามารถ
แสวงหาและพฒันาตนเองไดใ้หเ้ท่าทนัการเปล่ียนแปลงของโลก การศึกษาจะเป็นหนทางแห่งการ
พฒันาชีวติและสร้างความมัน่คงใหก้บัชีวติและสังคม ไม่วา่จะเป็นการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือนอก
ระบบโรงเรียน เพราะหากชุมชนและสังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในทุกดา้นก็จะส่งผลต่อการเรียนรู้
เพื่อพฒันาตนเองซ่ึงโดย ทัว่ไปจะสร้างใหค้นมีศกัยภาพ ดงัน้ี           

1. การเขา้ถึงความรู้ ข่าวสารขอ้มูล ติดตามสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงของสังคม และการได ้
รับโอกาสท่ีดีต่าง ๆ           
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2. เป็นคนช่างสังเกต มีความคิดสร้างสรรค ์ สร้างมุมมองท่ีหลากหลายจากขอ้มูลข่าวสารท่ี
ไดรั้บ ทั้งการคิดแบบวเิคราะห์และสังเคราะห์ แยกแยะเหตุผล ขอ้ดี ขอ้เสีย จากปัญหาและอุปสรรค  

3. สนใจใฝ่รู้ จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ โดยวธีิการอ่าน เช่น อ่านหนงัสือ การฟังข่าวสารจากวทิย ุ
โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต หรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมปฏิบติัจริง การทดลองท าจริง  

 4. เขา้รับการอบรมความรู้ การฝึกอาชีพ ฝึกฝนทกัษะหรือประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัการท างาน 
เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนั และเพิ่มพูนความรู้พฒันาตนเอง 

5. ไม่หยดุแสวงหาความรู้เพียงในต ารา เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัจริง (learning by 
doing) ท าใหรู้้และเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง เพราะเช่ือวา่ประสบการณ์และการลงมือปฏิบติัเป็นการเก็บเก่ียว
และสร้างความรู้อยา่งหน่ึง  
 
6.  แนวคิดทฤษฎเีกี่ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม 
 นกัจิตวิทยาและนกัการศึกษาไดมี้แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีทางคุณธรรมจริยธรรมท่ีแตกต่างกนั
ออกไป บา้งเช่ือว่า มนุษยส์ามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ดว้ยตวัเอง บา้งเช่ือว่า ส่ิงแวดลอ้ม
ต่างหาก คือ ตวัควบคุม  อยา่งไรก็ตามมีทฤษฎีท่ีเป็นท่ียอมรับ ดงัน้ี 
 6.1 ทฤษฎกีระจ่างค่านิยม (Value Clarification Theory) 
  ทฤษฎีกระจ่างค่านิยมมีหลกัส าคญั คือ การช่วยให้บุคคลเกิดความกระจ่างในค่านิยมท่ี
ตนยึดถือ หรือ มีความเช่ือว่าดี ถูกต้อง หรือควรจดจ า เป็นกระบวนการท่ีจะท าให้บุคคลเกิดความ
กระจ่างในจริยธรรมของตนเอง รู้จกัตนเอง รู้จกัผูอ่ื้น สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เป็นวิธีการท่ีจะให้บุคคล
ยอมรับความรู้สึก และความคิดดว้ยตนเองภายใตส้ถานการณ์ท่ีก าหนด แนวคิดทฤษฏีน้ี เช่ือวา่ ผลท่ีจะ
ได้จากจากกระบวนการน้ีจะเอ้ือให้ความคิดกับการกระท าสัมพันธ์กัน และเช่ือว่า ถ้าบุคคลมี
ความสามารถคิด หรือได้ความรู้สึกของตนเองออกมา และตอบค าถามหรือสามารถวิเคราะห์ผลของ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกของตนเองได้ดี จะช่วยให้บุคคลเกิดความกระจ่างในความเช่ือ เจตคติ และ
ค่านิยมของตนเองท่ีถูกตอ้งเป็นธรรมได ้ 
 6.2 ทฤษฎปีรับพฤติกรรม (Behavior Modification Theory) 
  ทฤษฎีปรับพฤติกรรมมีหลกัส าคญั คือ พฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกจะมีอิทธิพล
ต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลในอนาคต พฤติกรรมท่ีแสดงออกแลว้ได้รับผลเป็นท่ีพึงพอใจจะมี
แนวโน้มให้เกิดพฤติกรรมนั้นอีกโดยเง่ือนไขของการเสริมแรง (Reinforcement) แต่ถา้หากพฤติกรรม
ใดท่ีแสดงออกแล้วได้รับผลไม่พึงพอใจ   พฤติกรรมนั้ นมีแนวโน้มว่า จะไม่ เกิด การลงโทษ 
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(Punishment) จึงเป็นการให้ส่ิงท่ีไม่พึงพอใจ เพื่อลดหรือระงบัพฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนา ซ่ึงบุคคล
สามารถรับการเสริมแรงหรือการลงโทษได ้ตามหลกัการ คือ ถา้ตอ้งการให้เกิดพฤติกรรมใด ก็ใช้การ
เสริมแรง ถา้ไม่ตอ้งการใหเ้กิดพฤติกรรมใด ก็ใชว้ธีิลงโทษ 
 6.3 ทฤษฎกีารเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) 
  ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมมีหลกัส าคญั คือ เน้นท่ีความเขา้ใจเก่ียวกบักฎเกณฑ์ท่ีเกิด
จากการเรียนรู้ส าหรับการประเมินความผิดถูกของพฤติกรรม ทฤษฎีน้ีเช่ือว่า มนุษยเ์รียนรู้โดยการ
สังเกตส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเกิดจากประสบการณ์ จากค าบอกเล่า และขอ้บนัทึกจากเอกสารความรู้ท่ีมนุษยไ์ด้
เรียนรู้เหล่าน้ี สามารถใชเ้ป็นตวัควบคุมพฤติกรรมของตนได ้การท่ีมนุษยไ์ดมี้โอกาสสังเกตพฤติกรรม
ของผูอ่ื้นและผลของพฤติกรรมนั้น เขาสามารถคาดหมายเหตุการณ์อ่ืน ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ได ้ ฉะนั้น 
อิทธิพลส าคญัต่อการเรียนรู้ของบุคคล ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อน เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง  ค  าบอกเล่าและ
ส่ือมวลอ่ืน ๆซ่ึงตน้ฉบบัท่ีดีและกระตุน้ความสนใจ จะช่วยใหบุ้คคลเลียนแบบพฤติกรรมท่ีดีได ้
 6.4 ทฤษฎพีฒันาการทางจริยธรรมของเพยีเจท์ (Piaget) 
  ทฤษฎีน้ีมีหลกัส าคญัวา่ พฒันาการทางจริยธรรมของมนุษยน์ั้น ข้ึนอยู่กบัความฉลาด
ในการท่ีจะรับรู้กฎเกณฑ์ และลกัษณะต่าง ๆ ทางสังคม ดงันั้น พฒันาการทางจริยธรรมของบุคคล จึง
ข้ึนอยู่กบัพฒันาการทางสติปัญญาของบุคคลนั้น ๆ และได้แบ่งขั้นของพฒันาจริยธรรมของมนุษย์
ออกเป็น 3 ขั้น คือ 
  (1 ) ขั้ น ก่อนจริยธรรม  ได้แ ก่พัฒนาการของเด็กตั้ งแ ต่แรกเกิดจนถึง 2  ขวบ 
ความสามารถในการรับรู้ส่ิงแวดลอ้มอยา่งละเอียดของเด็กในวยัน้ียงัไม่มี แต่มีความตอ้งการทางร่างกาย 
ซ่ึงตอ้งการท่ีจะไดรั้บการตอบสนองโดยไม่ค  านึงถึงกาลเทศะใด ๆ ทั้งส้ิน เม่ือเด็กเร่ิมมีความสามารถก็
จะเร่ิมเรียนรู้สภาพแวดลอ้มและบทบาทของตนเองต่อบุคคลอ่ืน 
  (2) ขั้นยึดค าสั่ง ไดแ้ก่การพฒันาการของเด็กอยู่ในช่วง 2-8 ปี เด็กจะมีความเกรงกลวั
ผูใ้หญ่และเห็นวา่ค าสั่งของผูใ้หญ่ เป็นส่ิงท่ีตนเองตอ้งกระท าตาม 
  (3) ขั้นยึดหลกัแห่งตน ได้แก่พฒันาการของเด็กอยู่ในช่วง 8-10 ปี เพียเจท์เช่ือว่า เด็ก
การพฒันาการของเด็กวยัน้ีเกิดข้ึนจากพฒันาการทางสังคมและจากประสบการณ์ในการมีบทบาทใน
กลุ่มเพื่อนดว้ยกนั ความเกรงกลวัอ านาจภายนอก เป็นตน้ 
 6.5 ทฤษฎพีฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก (Kohlberg) 
  พฒันาการทางจริยธรรมตามทฤษฎีน้ี โคลเบอร์กพบว่า พฒันาการทางจริยธรรมของ
มนุษยมิ์ไดบ้รรลุจุดสมบูรณ์เม่ืออายุได ้10 ปี แต่พฒันาการยงัด าเนินต่อไปอีกหลายขั้นตอน จากอาย ุ11 
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- 25 ปี และเขาเช่ือว่า ในการจดัขั้นพฒันาการทางจริยธรรมนั้น จะตอ้งใช้การให้เหตุผลเชิงจริยธรรม
อยา่งเดียวเท่านั้น  
 โคลเบอร์กไดศึ้กษาพฒันาการทางจริยธรรมของเพียเจท์และพบความจริงวา่ พฒันาการทางา
จริยธรรมนั้นมีถึง 6 ขั้นตอน โดยเช่ือว่า มนุษยส์ามารถบรรลุจริยธรรมขั้นสูงสุดได้เม่ือมีเหตุผล และ
ความคิดในวยัผูใ้หญ่ จะมีลกัษณะเป็นเหตุผลสากล เป็นอุดมคติไม่เข้าขา้งตน ซ่ึงเขาได้แบ่งขั้นทาง
จริยธรรมเป็น 6 ขั้น และจดัเป็นระดบัไว ้3 ระดบัดงัน้ี  
  1. ระดับก่อนเกณฑ์ (Pre-conventional Level) 
   ระดับน้ีบุคคลจะสนองตอบต่อกฎเกณฑ์ท่ีผูมี้อ  านาจเหนือตนก าหนดไว ้
บุคคลจะเลือกท าพฤติกรรมเฉพาะท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง โดยไม่ค  านึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูอ่ื้น 
ในระดบัน้ีแบ่งออกเป็น 2 ขั้น     คือ 
   ขั้นที่ 1 หลักการหลบหลีกการถูกลงโทษ (The Punishment and Obedience 
Orientation) บุคคลผูมี้จริยธรรมในขั้นน้ี จะเลือก หรือ งดกระท าส่ิงใด เพราะกลวัถูกลงโทษ และยอม
ท าตามค าสั่งของผูใ้หญ่หรือ ผูมี้อ  านาจทางกายเหนือตน     การตัดสินส่ิงใดดี หรือไม่ดีข้ึนอยู่กับ
พฤติกรรมนั้น ๆ วา่ท าไปแลว้โดนลงโทษหรือไม่ 
   ขั้นที่ 2 การแสวงหารางวลั (The Instrumental Relativist Orientation) บุคคลผู ้
มีจริยธรรมในขั้นน้ี จะเลือกกระท าในส่ิงท่ีจะน าความพอใจมาให้ตนเท่านั้น ตดัสินการกระท าตามใจ
ตนเอง มกัเป็นไปในรูปท่ีตอ้งการรางวลัจากผูอ่ื้น การท่ีทุกคนท าในส่ิงท่ีเขาตอ้งการเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
แมว้่า การกระท านั้นจะขดักบัผูอ่ื้น หรือความไม่ถูกตอ้งของสังคม ชอบการแลกเปล่ียนท่ีเท่าเทียมกนั 
เช่น หนูจะขยนัเรียนใหส้อบไดท่ี้ 1 ถา้แม่ซ้ือจกัรยานใหห้นู 
  2. ระดับตามกฎเกณฑ์ (Conventional Level) 
   ระดบัน้ี บุคคลกระท าไปตามความคาดหวงัของบุคคลอ่ืน การต าหนิและยก
ยอ่งชมเชยจากสังคมเป็นส่ิงท่ีควบคุมความประพฤติมีการกระท าตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มยอ่ย ๆ ของตน 
ระดบัน้ียงัการการควบคุมจากภายนอก แต่ยงัมีความสามารถเอาใจเขามาใส่ใจเรา ทั้งสามารถแสดง
บทบาทท่ีสังคมตอ้งการได ้ระดบัน้ี แบ่งเป็น 2 ขั้น คือ 
   ขั้ นที่  1  หลักการท าตามผู ้อ่ืน เห็นชอบ (The Interpersonal Concordance 
Orientation) ผูมี้จริยธรรมขั้นน้ีมุ่งท่ีจะท าใหผู้อ่ื้นพอใจ เพื่อใหเ้ขายอมรับเขา้เป็นพวกชอบคลอ้ยตามคน
อ่ืนโดยเฉพาะเพื่อน ท าตามแบบแผนท่ีคนส่วนใหญ่ยดึถือ 
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   ขั้นที่ 2 หลกัการท าตามหนา้ท่ีสังคม (The Law and order Orientation) บุคคล
จะรู้ถึงบทบาทหนา้ท่ีของตนในฐานะเป็นหน่วยหน่ึงของสังคม ตนจะตอ้งท าหนา้ท่ีตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
ท่ีสังคมตั้งไว ้ความถูกตอ้งข้ึนอยูก่บัสังคม สังคมจะเป็นตวัก าหนดการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
  3. ระดับเหนือเกณฑ์ (Post-conventional Level) 
   ระดบัน้ีเป็นระดบัท่ีมีจริยธรรมเป็นของตนเอง ซ่ึงอยู่ในวยัผูใ้หญ่เพียงส่วน
นอ้ย และมกัจะมีในอายุ 20 ปีข้ึนไป ระดบัน้ี มีการตดัสินขอ้ขดัแยง้ดว้ยการน าความคิดตรึกตรองดว้ย
ตนเอง แลว้ตดัสินไปตามแต่วา่ จะเห็นความส าคญัของส่ิงใดมากกวา่กนั การยอมรับกฎเกณฑข์องสังคม
จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมสากลท่ีก าหนดข้ึนอยา่งเป็นท่ียอมรับของทุกสังคม ระดบัน้ีแบ่งเป็น   
2 ขั้น คือ 
   ขั้ น ที่  1  หลักก ารท าต ามค ามั่นสั ญญ า (The Social Contract Legalistic 
Orientation) ผูมี้จริยธรรมขั้นน้ียงัยดึมัน่ในส่ิงท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายแต่ยงัเห็นวา่ การแกไ้ขเปล่ียนแปลง
กฎเป็นส่ิงท่ีท าได ้เม่ือไดใ้ชว้จิารณญาณดว้ยเหตุผลท่ีจะท าใหเ้กิดประโยชน์แก่สังคม 
   ขั้ น ที่  2  ห ลั ก ก าร ยึ ด อุ ด ม ค ติ ส าก ล  (The Universal Ethical Principle 
Orientation) ผูมี้จริยธรรมในขั้นน้ีถือวา่ ความถูกตอ้งตดัสินดว้ยจิตส านึกท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัจริยธรรม
ท่ีตนเลือกแล้ว และมีความสมเหตุสมผลท่ีเป็นสากล โดยค านึงถึงความเท่าเทียมของสิทธิมนุษยชน 
เคารพในศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยข์องแต่ละคน 
  การพฒันาทางจริยธรรมทั้ง 6 ขั้นตอนของโคลเบอร์ก สามารถสรุปเป็นตารางการ
แสดงเหตุผลเชิงจริยธรรม 6 ขั้น 3 ระดบัจริยธรรม  ไดด้งัน้ี 
 

      ตารางที ่2. 8  การแสดงเหตุผลเชิงจริยธรรม 

ข้ันการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ระดับของจริยธรรม 
ขั้นท่ี 1 หลกัการหลบหลีกการถูกลงโทษ (2-10 ปี) 1. ระดบัก่อนเกณฑ ์(2-10) 

ระดบัต ่า ขั้นท่ี 2 หลกัการแสวงหารางวลั (7-10 ปี) 
ขั้นท่ี 3 หลกัการท าตามท่ีผูอ่ื้นเห็นชอบ (13-16 ปี) 2. ระดบัตามกฎเกณฑ ์(10-16 ปี) 

ระดบักลาง ขั้นท่ี 4 หลกัการท าตามหนา้ท่ีทางสังคม (13-16ปี) 
ขั้นท่ี 5 หลกัท่ีท าตามค ามัน่สัญญา (16 ปีข้ึนไป) 3. ระดบัเหนือกฎเกณฑ ์ 

(ระดบัสูง) ขั้นท่ี 6 หลกัการยดึอุดมคติสากล (ผูใ้หญ่) 
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 โคลเบอร์กเช่ือวา่ พฒันาการทางการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมนั้น จะเป็นไปตามขั้นจากขั้นท่ี 1 
ผ่านแต่ละขั้นไปจนถึงขั้นท่ี 6 บุคคลจะพฒันาขา้มขั้นมิได้ เพราะการใช้เหตุผลในขั้นท่ีสูงข้ึนไป จะ
เกิดข้ึนด้วยการมีวามสามารถในการใช้เหตุผลในขั้นท่ีต ่ากว่าอยู่ก่อนแล้ว และต่อมาบุคคลท่ีได้รับ
ประสบการณ์ทางสังคมใหม่ ๆ หรือสามารถเขา้ใจความหมายของประสบการณ์เก่า ๆ ไดดี้ข้ึนตามล าดบั  
ส่วนบ่อเกิดของเหตุผลเชิงจริยธรรมนั้น โคลเบอร์กมีความเห็นว่า   จากการพฒันาทางการเรียนรู้ใน
ขณะท่ีบุคคลไดมี้โอกาสติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น การไดเ้ขา้กลุ่มทางสังคมประเภทต่าง ๆ จะช่วยให้ผูท่ี้มี
ความฉลาดไดเ้รียนรู้บทบาทของตนเอง และของผูอ่ื้น อนัจะช่วยใหเ้ขาพฒันาทางจริยธรรมในขั้นสูงข้ึน
ไปไดอ้ย่างรวดเร็ว โคลเบอร์กเช่ือว่า การพฒันาทางจริยธรรมนั้น มิใช่การรับรู้จากการพร ่ าสอนของ
ผูอ่ื้นโดยตรง แต่เป็นการผสมผสานระหว่างความรู้เก่ียวกับบทบาทของตนต่อผูอ่ื้นด้วย รวมทั้ งข้อ
เรียกร้องและกฎเกณฑข์องกลุ่มต่าง ๆ ซ่ึงอาจจะขดัแยง้กนั แต่ในขณะเดียวกนัก็ผลกัดนัใหบุ้คคลพฒันา
ไปตามขั้นตอนในทิศทางเดียวกนัเสมอ ไม่วา่บุคคลจะอยูใ่นกลุ่มใด สังคมใดก็ตาม  
 6.6 ทฤษฎต้ีนไม้คุณธรรมจริยธรรมของดวงเดือน พนัธุมนาวนิ 
  ทฤษฎีเก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรมท่ีน าเสนอโดย ดวงเดือน พนัธุมนาวิน (2544:187-
199)  คือ ทฤษฎีตน้ไมคุ้ณธรรมจริยธรรม อธิบายไวว้า่ ลกัษณะพื้นฐานและองค์ประกอบทางจิตใจซ่ึง
จะน าไปสู่พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา เพื่อส่งเสริมให้บุคคลเป็นคนดี และคนเก่ง โดยศึกษาถึงสาเหตุ
พฤติกรรมของคนดีและคนเก่งรวมถึงสาเหตุของพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนไทยทั้งเด็กและผูใ้หญ่อายุ
ตั้ งแต่ 6-60 ปีว่าพฤติกรรมเหล่านั้ น มีสาเหตุทางจิตใจอะไรและน ามาประยุกต์เป็นทฤษฎีต้นไม้
จริยธรรมส าหรับคนไทยโดยแบ่งตน้ไมจ้ริยธรรมออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
  1. ส่วนดอกผล แสดงถึงพฤติกรรมการท าความดีละเวน้ความชั่วและพฤติกรรมการ
ท างานอย่างขยนัขนัแข็ง ซ่ึงล้วนแต่เป็นพฤติกรรมของพลเมืองดีพฤติกรรมท่ีเอ้ือเฟ้ือต่อการพฒันา
ประเทศ 
  2. ส่วนล าตน้แสดงถึงพฤติกรรมการท างานอาชีพอยา่งขยนัขนัแขง็ ซ่ึงประกอบดว้ยจิต
ลกัษณะ 5 ดา้น คือ  
   (1) เหตุผลเชิงจริยธรรม คือ ความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความรับผดิชอบ 
   (2) มุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง คือ การรู้จกัควบคุมตนเองให้อดทน มี
ความภูมิใจในการท าความดี 
   (3) ความเช่ืออ านาจในตน คือ เช่ือวา่ ผลท่ีเกิดมาจากการกรกะท าของตนเอง 
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   (4) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ คือ การมุ่งมัน่ในการท างานใหส้ าเร็จตามจุดหมายกลา้
ฝ่าอุปสรรคโดยไม่ยอ่ทอ้ 
   (5) ทัศนคติ คุณธรรมและค่านิยม คือ การมองเห็นและเข้าใจในคุณค่า
ประโยชน์และความดีของการปฏิบติัหนา้ท่ี 
  3. ส่วนรก แสดงถึงพฤติกรรมการท างาน ประกอบอาชีพอยา่งแขง็ขนั ประกอบดว้ยจิต
ลกัษณะ 3 ดา้น คือ  
   (1) สติปัญญา คือ ความเฉลียวฉลาด มีความรู้ ความคิดท่ีเหมาะสมกบัอาย ุ
   (2) ประสบการณ์ทางสังคม คือ  การรู้จัก เอาใจเขามาใส่ใจเรา ได้ รับ
ประสบการณ์ทางสังคมอยา่งเหมาะสมกบัอาย ุ
   (3) สุขภาพจิต คือ การมีความสุขในการท างานมีอารมณ์มัน่คง 
 จากแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรมจริยธรรมท่ีกล่าวมา จะเห็นไดว้า่ คุณธรรมจริยธรรม
นั้นแมจ้ะเป็นนามธรรม แต่มีความจ าเป็นต่อบุคคลทุกคน ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองยากท่ีเขา้ใจและพฒันาตนเองให้
ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้ งน้ี ความเท่ียงตรง ความถูกต้อง ความมั่นคง ความสงบ
เรียบร้อยของสังคม และการมีคุณภาพชีวติท่ีดี ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทุกคนปรารถนานั้น บุคคลในสังคมส่วนใหญ่
ตอ้งเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม ถ้าบุคคลมีความรู้ทางโลกอย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็นคนฉลาดเพียงใดก็
พลาดพลั้งได ้เราจึงตอ้งศึกษาหาความรู้ทางคุณธรรม จริยธรรมไวค้อยก ากบัความรู้ทางโลกดว้ย ความรู้
ทางธรรมจะเป็นเสมือนดวงประทีปส่องทางเบ้ืองหนา้น าไปสู่ความส าเร็จไดโ้ดยง่าย 
 
7.  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

นนัทนา  คชเสนี  (2554) ไดส้ ารวจผลการศึกษาการเตรียมความพร้อมการผลิตก าลงัคนสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียนและเปิดเสรีการคา้บริการดา้นอุดมศึกษาเก่ียวกบัทศันคติและการตระหนกัรู้
เก่ียวกบัอาเซียน โดยส ารวจจากนกัศึกษาจ านวน 2,1701 คน จากมหาวทิยาลยัชั้นน าในประเทศสมาชิก
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ผลปรากฏวา่ ประเทศไทยมีความรู้เก่ียวกบัอาเซียนอยูอ่นัดบัสุดทา้ย ซ่ึงเป็นการ
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ คนไทยยงัไม่มีความรู้สึกถึงความเป็นพลเมืองอาเซียนเท่าท่ีควร ดงันั้น เม่ือประเทศ
ไทยตอ้งกา้วสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทุกภาคส่วนของประเทศจึงจ าเป็นตอ้งเตรียมความ
พร้อมส าหรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าว เพื่อใหบุ้คลากรของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมี
ความรู้ ความเขา้ใจ และมีสมรรถนะท่ีจ าเป็นเพื่อรองรับบริบทการท างานแบบใหม่ท่ีมีความซบัซอ้น
และเช่ือมโยงกนัมากข้ึน 



47 

 

 

ปาจรีย ์  รุจิแสวง (2555) ไดท้  าการวจิยั เร่ือง การเตรียมตวัดา้นการศึกษาเพื่อเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งมีการเตรียมตวัระดบัปานกลางถึงระดบัมาก โดยการรับฟังการวเิคราะห์
หรือการแสดงความคิดเห็นเก่ียวการการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  มีการเตรียมตวัเรียนรู้ภาษาองักฤษ แต่
ไม่มีการเรียนรู้ภาษาของประเทศอ่ืนในประชาคม  มีความรู้ในการหาแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัประชาคม  
และปัจจยัส าคญัท่ีท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งเกิดการเตรียมความพร้อมมากท่ีสุด คือ ทศันคติส่วนบุคคล 
รองลงมาคือการมีโอกาสในการมีงานท า และโอกาสในการศึกษาต่อ 
 เทิดพงษ ์  ศรีวเิศษ (2554)  ไดศึ้กษา เร่ือง การบริหารสถานศึกษาเพื่อความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ผูบ้ริหาร
และครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2  ผลการวจิยัพบวา่ การบริหารสถานศึกษา
เพื่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ผูบ้ริหารและครูมีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบั  ดงัน้ี 
การส่งเสริมทรัพยากรในการด าเนินงาน การจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และการนิเทศภายใน
สถานศึกษา  ผูบ้ริหารและครูมีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ การจดัตั้งเครือข่ายและการ
วางแผนพฒันาครู 
 ศิริรัตน์  สุดใจ (2554)  ศึกษา เร่ือง สภาพและความตอ้งการของการเตรียมความพร้อมบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนเตรียมทหารเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  ผลการศึกษา พบวา่  1) 
สภาพและความตอ้งการการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเตรียมทหาร อยูใ่น
ระดบัมาก ทั้งในส่วนของสภาพความเป็นจริงของการเตรียมความพร้อมและสภาพความตอ้งการท่ี
คาดหวงั โดยมีค่าเฉล่ีย (µ) ในภาพรวมของสภาพความเป็นจริง 3.62 และมีค่าเฉล่ีย (µ) ในภาพรวมของ
สภาพท่ีคาดหวงั 4.38 และมีค่าความตอ้งการจ าเป็น (PNI) 0.210   2) แนวทางการเตรียมความพร้อม
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเตรียมทหารเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 11 ประการ 
ไดแ้ก่ การพฒันาเทคนิควธีิสอนเพื่อการจดัการเรียนรู้สู่อาเซียน   การสร้างบริบทความเป็นอาเซียนใน
สถานศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรม    การเนน้การใชส่ื้อการสอนท่ีเป็นภาษาต่างประเทศและก าหนดใหมี้การ
ประเมินการใชส่ื้อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ   การพฒันาศกัยภาพของครูให้มีองคค์วามรู้ดา้น
ทกัษะการจดัล าความคิดในระดบัสูง   การพฒันาครูใหมี้องคค์วามรู้เก่ียวกบัทอ้งถ่ินและน ามาใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอน ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษากบัทอ้งถ่ิน  การสร้างความ
ตระหนกัและเห็นคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรมวชิาชีพ ก าหนดให้ร่วมกนัวิเคราะห์หลกัเกณฑด์า้น
คุณธรรมและจริยธรรมวชิาชีพเป็นระยะ   การพฒันาศกัยภาพครูใหมี้องคค์วามรู้เก่ียวกบัประชาคม
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อาเซียนอยา่งถ่องแท ้ เนน้การบูรณาการความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนในดา้นการเมือง ความมัน่คง 
อาเซียนกบัโรงเรียนเหล่าทพั และกระทรวงกลาโหม   การสร้างและใชเ้คร่ืองมือในการวดั ประเมินผลท่ี
หลากหลายและเหมาะสมกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้   การจดัหาเวลาใหค้รูไดมี้โอกาสเขา้ร่วม
กิจกรรมพฒันาวชิาชีพ    การจดัและเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์    และการจดัและเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งสถานศึกษากบัสังคม 
  อภิรักษ ์  อ่องสันเท๊ียะ (2557) ศึกษาปัจจยัท่ีคาดวา่จะส่งผลต่อการเปิดเสรีทางการศึกษาในการ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาสถาบนัอาชีวศึกษาของรัฐบาล จงัหวดันครราชสีมา ประชากรท่ีใช้
ในการศึกษา คือ คณะผูบ้ริหาร คณะครู-อาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี ของสถาบนัอาชีวศึกษาของรัฐบาล จงัหวดั
นครราชสีมา จ านวน 1,320 คน กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงไดม้าจากวธีิการสุ่มแบบชั้นภูมิ จ  านวน 298 คน 
ผลการวจิยัพบวา่   1. ปัจจยัท่ีคาดวา่จะส่งผลต่อการเปิดเสรีทางการศึกษาในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
กรณีศึกษา สถาบนัอาชีวศึกษาของรัฐบาล จงัหวดันครราชสีมา ระดบัมากคือปัจจยัดา้นองคค์วามรู้ 
ปัจจยัดา้นนโยบาย ปัจจยัดา้นหลกัสูตรและการเรียน ปัจจยัดา้นสถานศึกษา ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยั
ดา้นกฎหมาย ปัจจยัดา้นกฎระเบียบ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นภาษา ปัจจยัดา้นช่วงเวลา ปัจจยัดา้น
การเงิน/ค่าตอบแทน   2. ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั ปัจจยัท่ีคาดวา่จะส่งผลต่อการเปิดเสรีทางการศึกษา
ในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ของรัฐบาล จงัหวดันครราชสีมา คือ อายขุองบุคลากร ประสบการณ์
ท างานของบุคลากร สถานศึกษา จ านวนนกัเรียนในสถานศึกษา เขตท่ีตั้งสถานศึกษา จ านวนของการเขา้
รับการอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และระยะเวลาการส่งเสริมการจดัความรู้เร่ือง
อาเซียนทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการในสถานศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 

โกมล ไพศาล (2554) ไดศึ้กษา  เร่ือง การจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้เองในรายวชิา 
คณิตศาสตร์วเิคราะห์  พบวา่  1) กิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้เอง มีประสิทธิภาพ 
73.05 72.16 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ คือ 70/70   2) นกัศึกษาท่ีเรียนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ท่ี
ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้เอง มีคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไม่แตกต่างจากเกณฑท่ี์ก าหนด
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  กล่าวคือ นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นผูส้ร้าง
ความรู้เอง มีคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิเท่ากบัเกณฑร้์อยละ 70 และ  3) นกัเรียนมีเจตคติต่อกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้เอง อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 กลัปพฤกษ ์ มุงเมือง (2546) ไดพ้ฒันาหนงัสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อสร้างสรรคก์ารเรียนรู้  เร่ือง 
เมืองเทิงบา้นฉนั เพื่อเป็นหนงัสือประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั้น 
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ประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการศึกษาปรากฏวา่ หนงัสือเพิ่มเติมน้ีมีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.4/84.5 ซ่ึง สูงกวา่
เกณฑป์ระสิทธิภาพ ดงันั้น หนงัสือเพิ่มเติมท่ีสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
 กชกร ภกัดี และคณะ (2552) ไดส้ร้างหนงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง "การป้องกนัภยัธรรมชาติ 
ในพื้น ท่ีเส่ียงเกิดภยัธรรมชาติจงัหวดัตาก"  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการศึกษาพบวา่ 
หนงัสือมีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.60/83.45 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์80/80  และนกัเรียนมีผลการพฒันาสูงกวา่
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงวา่หนงัสืออ่านเพิ่มเติมท่ีสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 
 ทิพยว์รรณ  ฮองกุล และคณะ (2549) ไดพ้ฒันาหนงัสืออ่านเพิ่มเติม เร่ือง "เท่ียวชมอุทยาน
แห่งชาติทุ่งแสลงหลวง"  ส าหรับนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ผลการวจิยัพบวา่หนงัสือ มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์80/80 และมีประสิทธิภาพ 85.50/86.29 สูงกวา่เกณฑ ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยหนงัสืออ่านเพิ่มเติมมี
ความพึงพอใจทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 Wher, Elizabeth Avery (1983 อา้งใน บุปผา มหาสรานนท.์ 2542) ไดศึ้กษาการใชห้นงัสือ
ส่งเสริมการอ่านในหลกัสูตรสังคมศึกษาและวทิยาศาสตร์ ระดบัชั้นอุดมศึกษาตามความแตกต่างของแต่
ละบุคคล ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนจ านวน 6 หอ้งเรียน มีความสนใจในการอ่านหนงัสือเพิ่มข้ึน แต่
จ านวนหนงัสือท่ีอ่านมีความแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัความสนใจของแต่ละบุคคล ซ่ึงนกัเรียนท่ีไดรั้บ
ค าแนะน าใหอ่้านหนงัสือส่งเสริมการอ่าน ท าใหมี้ความสนใจอ่านหนงัสือเพิ่มข้ึน แต่นกัเรียนท่ีไม่ได้
อ่านหนงัสือพบวา่ กลุ่มควบคุมมีนกัเรียนบางคนอ่านหนงัสือแต่ไม่ไดศึ้กษาเน้ือ หา มีคะแนนเพิ่มข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญั หนงัสือส่งเสริมการอ่าน ช่วยใหผู้ส้อนจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดต้ามความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล ดา้นความสนใจการอ่าน ดา้นระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และดา้นเจตคติ 

Sewell, Elizabeth (2003 อา้งใน นวลจนัทร์ รัตนากร และ สุภทัรา ฉตัรเงิน. 2529).ไดศึ้กษา 
นกัเรียนในระดบัประถมศึกษาท่ีเลือกหนงัสืออ่านเสริมในเน้ือหาดว้ยตนเอง ผลจากการศึกษาพบวา่
นกัเรียน ร้อยละ 63.7 เลือกไม่ตรงกบัระดบันกัเรียนท่ีก าลงัเรียน และร้อยละ 36.3 เลือกตรงกบัระดบัการ
อ่านระหวา่งเรียน โดยนกัเรียนส่วนใหญ่เลือกหนงัสือจากมุมหนงัสือในห้องเรียนสูงมาก 90 เล่ม จาก 
168 เล่ม ดงันั้น ครูผูส้อนตอ้งรู้ถึงความตอ้งการของหนงัสือท่ีเด็กชอบ และควรกระตุน้ใหเ้ด็กรู้จกัเลือก 
สังเกตขอ้มูลเพื่อจะไดห้นงัสืออ่านเสริมไดต้รงกบัเน้ือ หาในบทเรียน 
 กชกร ธิปัตดี   วรัิช พรมสุพรรณ และสุจริต เพียรชอบ (2555) ไดร่้วมกนัพฒันาหลกัสูตรหมอ
ล าในสถานศึกษาโดยใชย้ทุธศาสตร์การมี ส่วนร่วม: กรณีศึกษา จงัหวดัอุบลราชธานีผลการวจิยัพบวา่
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หลกัสูตรหมอล าในสถานศึกษามีประสิทธิภาพเท่ากบั 87.31/86.57 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 
และผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนมีคะแนนโดยรวมอยูใ่นเกณฑดี์มาก คิดเป็นร้อยละ 87.12 ดา้น
ความรู้มีคะแนนคิดเป็นร้อยละร้อยละ 86.57 โดยมีผลการเปรียบเทียบคะแนน หลงัเรียน สูงกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีคะแนนดา้นทกัษะคิดเป็นร้อยละ 87.31 และมีคะแนนดา้น
เจตคติคิดเป็นร้อยละ 87.49 ผลการประเมินหลกัสูตร ผูบ้ริหารและครูผูส้อน คณะกรรมการสถานศึกษา 
และหวัหนา้ คุม้ บา้น มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรหมอล าในสถานศึกษา โดยรวมทุกดา้น
อยูใ่นระดบัมาก ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.54 ส่วนรายดา้นเรียงตามล าดบัดงัน้ี ดา้นกระบวนการ ดา้นปัจจยั
เบ้ืองตน้ ดา้นผลผลิต และ ดา้นบริบท อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดผลการประเมินลกัษณะการมีส่วนร่วมท่ี
เหมาะสม ในการพฒันาหลกัสูตร โดยรวมมีส่วนร่วมในระดบัดีมาก คิดเป็น ร้อยละ94.49 คือ 
ลกัษณะร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติัร่วมประเมินร่วมปรับปรุง และร่วมช่ืนชม เหมาะสมในระดบัดี
มาก รองลงมาไดแ้ก่ ร่วมตดัสินใจเหมาะสมในระดบัดีคิดเป็นร้อยละ 75.00 

ดวงทิพย ์ กรีมนตรี (2551) ไดพ้ฒันากิจกรรมการเรียนรู้วชิาสังคมศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
สาระเศรษฐศาสตร์ เร่ืองการบริโภค โดยใชว้ธีิการเรียนการสอนท่ีเนน้การวจิยัเป็นฐาน ผลการจดั
กิจกรรม พบวา่ กิจกรรมไดก้ระตุน้ใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ผูเ้รียนมีการไปศึกษาคน้ควา้
เพิ่มเติม และเกิดการเรียนรู้จากการศึกษาตวัอยา่งงานวิจยั แต่ยงัพบปัญหาในประเด็นผูเ้รียนไม่สามารถ
สรุปขอ้มูลจากเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษา ซ่ึงผูว้จิยัแกปั้ญหาโดยใหผู้เ้รียนมาเรียนซ่อมเสริมนอกเวลาเรียน 

ทศันีย ์บุญเติม (2546) ไดศึ้กษาการจดัการเรียนการสอนโดยใชว้จิยัเป็นฐาน มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาความรู้ ความคิด และความรู้สึกของผูเ้รียนและผูส้อนรายวชิา 214755 การพฒันาหลกัสูตรการ
สอนวทิยาศาสตร์ในระดบัโรงเรียน โดยทดลองจดัการเรียนการสอนแบบท่ีอาศยัการวจิยัเป็นฐานตาม
แนวคิดการสอบแบบ RBL ของสมหวงั พิธยานุวฒัน์ และทศันีย ์ บุญเติม (2537) ผลการศึกษา พบวา่ 
ผูเ้รียนมีความรู้ เน้ือหาวชิาเป็นท่ีน่าพอใจ ผูเ้รียนสามารถจดัท าช้ินงานไดต้ามเกณฑท่ี์ผูส้อนก าหนด 
ผูเ้รียนไดส้ะทอ้นผลวา่เกิดความคิดในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นคุณธรรมความเป็นครู ดา้นแนวทางการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และมีความพึงพอใจกบัแนวทางการสอนมากแมจ้ะมีภาระงาน
ค่อนขา้งมาก ส่วนผูส้อนมีผลสะทอ้นวา่ การสอนในภาพรวมเป็นท่ีน่าพอใจ แต่ยงัมีรายละเอียดบางจุด
ท่ีตอ้งปรับปรุงเช่น เทคนิคการเรียนผา่นเครือข่ายและการควบคุมเวลาในการจดั 
 ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ไดน้ าเสนอผลงานวิจยัเร่ือง สถานภาพส่ือโทรทศัน์ 
และส่ือส่ิงพิมพ ์ดา้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพียงร้อยละ 17.46 โดยช่องไทยทีพีบีเอสมีรายการ
ประเภทดงักล่าวมากท่ีสุด ในส่วนของหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐมีคอลมัน์ท่ีส่งเสริมคุณธรรมมีส่วน ศีลธรรม
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ร้อยละ 2.23โดยท่ีหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ มีคอลมัน์ท่ีส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมมากท่ีสุด ในสุดนิตยสาร
รักลูก มีคอลมัน์ท่ีมีเน้ือหามีเน้ือท่ีดงักล่าวมากท่ีสุด จากการศึกษายงัพบอีกวา่ส่ือโทรทศัน์มีผลกระทบ
มากท่ีสุด เม่ือดูถึงผลกระทบดา้นอารมณ์ พฤติกรรมและดา้นสติปัญญา ในส่วนของนิตยสารส่วนใหญ่ 
เป็นการน าเสนอในการแสดงออกทางพฤติกรรมทางเพศมากข้ึน ไม่ยอมรับความเท่าเทียมทางเพศ ทาง
ทีมงานวิจยัไดเ้สนอแนะวา่ ควรเพิ่มรายการท่ีมีเน้ือหาส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมในช่วงเวลาไพรมไ์ทม ์
ควรให้ความรู้ผูบ้ริโภคส่ือมากข้ึน และรัฐบาลควรตั้งส านักงานส่ือสร้างเพื่อจดัระดบัความเหมาะสม
ของส่ือ 
 สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ิ  และศศิกาญจน์  ทวิสุวรรณ (2552)  ได้ท าการวิจยัเก่ียวกับการ
ส่งเสริมคุณธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษากลุ่มเด็ก/ เยาวชนและชา้ราชการภาครัฐผลการวิจยัพบวา่ 
1) ครอบครัวเป็นปัจจยัทีมีผลส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ีส าคญัท่ีสุดในขณะท่ีปัจจยัดา้นองค์กรทาง
ศาสนามีผลต่อการส่งเสริมน้อยท่ีสุด 2) กระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในส่วนการท่ีเป็นการ
ปฏิบติักิจกรรมทางศาสนามีผลต่อการปลูกฝังคุณธรรมต ่าท่ีสุด 3) ในส่วนของการส่งเสริมคุณธรรม 
การเป็นแบบอย่างท่ีมีดี มีส่วนในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสูงท่ีสุดและ 4) ในการด าเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรมการจดักิจกรรมมีผลต่อการด าเนินงานสูงท่ีสุด ในขณะท่ีการจดัท างบประมาณมีผลต่อ
การด าเนินงานน้อยท่ีสุด โดยสรุป คือ การส่งเสริมและพฒันาคุณธรรม และจริยธรรมของนกัศึกษา มี
วิธีการด าเนินงาน คือ การวางแผน การจดัองค์กร การจดักิจกรรม การจดังบประมาณ เพื่อประเมิน
คุณธรรมดา้น ความซ่ือสัตย ์ความข่มใจ ความอดทน เป็นตน้ ส่วนปัจจยัเง่ือนไขในการส่งเสริมและ
พฒันาคุณธรรม และจริยธรรม ไดแ้ก่ สถาบนัทางศาสนา สถาบนัครอบครัว ส่ือมวลชน ชุมชน ส่ิงท่ีพบ
ต่อมาคือ การส่งเสริมและพฒันาคุณธรรม และจริยธรรม จะตอ้งด าเนินการโดยการเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
การมีส่ือท่ีส่งเสริมคุณธรรม รวมถึงการมีส่วนร่วมของเยาวชน และนกัศึกษา 
 ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข  ประจนปัจจนึก (2524) ได้ท าการศึกษาวิจัย เร่ือง 

ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวกบัสุขภาพจิตและจริยธรรมของนกัเรียนวยัรุ่นไทย ในนกัเรียนชายหญิง

ในชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 1(ม.ศ.1) และ มธัยมศึกษาปีท่ี 3 (ม.ศ.3) ในกรุงเทพ และจงัหวดัสงขลา จ านวน 

917 คน พบว่า  ผลประการแรก  คือ วยัรุ่นท่ีมีสุขภาพกายในระดบัสูงมากเพียงใด ก็มีสุขภาพจิตใน

ระดบัสูงข้ึนดว้ย ผลน้ีพบแต่เฉพาะในวยัรุ่นชาย วยัรุ่นตอนตน้ วยัรุ่นในชนบท วยัรุ่นท่ีมาจากครอบครัว

ท่ีมีระดบัเศรษฐกิจสูงและต ่า   ผลประการท่ีสอง  ได้แก่ การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนมาก การ

อบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ ทัศนคติท่ีดีต่อบิดาและต่อมารดาสูง เก่ียวข้องการมี
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สุขภาพจิตท่ีดีในระดบัสูงของวยัรุ่นหลายประเภท โดยเฉพาะในวยัรุ่นท่ีแยกอยูต่่างหากจากบิดามารดา 

ส่วนวยัรุ่นท่ีบิดามีบทบาทส าคญัต่อสุขภาพจิต คือ วยัรุ่นในชนบทและวยัรุ่นท่ีมารดาท างานอาชีพ ส่วน

วยัรุ่นจากระดบัเศรษฐกิจและสังคมสูง มีปัญหาทางสุขภาพจิตมากกวา่วยัรุ่นจากระดบัต ่ากวา่ ส่วนหน่ึง

เก่ียวขอ้งกบัการมีทศันคติท่ีดีต่อมารดาในระดบัต ่า  ส่วนผลประการท่ีสาม คือ ผูท่ี้มีสุขภาพจิตท่ีดีใน

ระดบัสูงเท่าใด ก็มีความสามารถในการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมสูงตามไปดว้ยนั้น พบแต่ในวยัรุ่นหญิง

จากครอบครัวท่ีมีระดบัเศรษฐกิจและสังคมสูงเท่านั้น  และผลประการท่ีส่ี คือ ลกัษณะความสัมพนัธ์

ภายในครอบครัว 3 ตวัแปร คือ ปริมาณความขดัแยง้ในการใช้เหตุผลระหว่างเด็กกบัผูป้กครอง การ

อบรมเล้ียงดูแบบรักสนบัสนุนและทศันคติท่ีดีต่อบิดาเก่ียวขอ้งกบัระดบัการใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรมของ

วยัรุ่นหลายประเภท โดยเฉพาะวยัรุ่นในชนบท  

 โดยสรุปวา่ ความสัมพนัธ์ภายในครอบครัวท่ีศึกษา 5 ดา้นเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพจิตของวยัรุ่นใน

ปริมาณท่ีสูงกวา่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัจริยธรรมของวยัรุ่น ส่วนบิดามีความส าคญัต่อจิตใจของบุตรวยัรุ่น

มากกวา่ท่ีไดค้าดไว ้

 นงนุช โรจนเลิศ  (2533) ไดท้  าการศึกษาตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมตนเองของนกัเรียน

วยัรุ่น ตัวอย่างเป็นนักเรียนท่ีชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี

การศึกษา 2532 ของโรงเรียนสหศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา

พบว่า วิธีการอบรมเล้ียงดูของบิดามารดาส่งผลต่อการควบคุมตนเอง นักเรียนท่ีได้รับการเล้ียงดูแบบ

ประชาธิปไตย มีการควบคุมตนเองสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการอบรมเล้ียงดูแบบปล่อยปละละเลยและท่ี

ไดรั้บการอบรมเล้ียงดูแบบให้ความคุม้ครองมากเกินไปมีการควบคุมตนเองไม่แตกต่างกนักบันกัเรียนท่ี

ไดรั้บการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย และท่ีไดรั้บการอบรมเล้ียงดูแบบปล่อยปละละเลย 

 




