
 

 

 

2-1 

 
 

บทที ่2  
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  

 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถ่ินในการแก้ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มจากธุรกิจชุม กรณีศึกษาวชิาวิจยัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ในพื้นท่ี อ าเภอสันก าแพง จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยการด าเนินการวิจยัจะใช้กิจกรรมต่างๆ เพื่อน าไปสู่การตอบโจทย ์ค าถามวิจยั และ
วตัถุประสงคข์องการวิจยั ในส่วนของบทท่ี 2 เป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
น าไปประกอบการศึกษาวิจยัและการวิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยั ซ่ึงเน้ือหาในบทน้ี
ประกอบดว้ย  
 1. การบูรณาการจดัการศึกษาเพื่อทอ้งถ่ินของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 2. การบริการวชิาการแก่ชุมชนของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 3. แนวคิดการมีส่วนร่วม  
 4. แนวคิดการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Researcher: PAR) 
 5. แนวคิดเร่ืองธุรกิจชุมชน 
 6. ขอ้มูลทัว่ไปของอ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

การบูรณาการจัดการศึกษาเพือ่ท้องถิ่นของมหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  
 การบูรณาการเป็นการร่วมกนัท างานจากผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถหลายดา้น ร่วมแสดง
ความคิด ขั้นตอนการปฏิบติัร่วมกนั(Participation) ในลกัษณะการช่วยกนัท าหลายเร่ืองๆ ให้เป็น
เร่ืองเดียวกนัและรวมผลส าเร็จยอ่ยๆกลายเป็นผลความส าเร็จท่ีมากข้ึนและน าไปสู่จุดหมายเดียวกนั
ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีมากกว่าการท างานแบบเดิม และส าหรับแนวคิดการบูรณการในด้าน
การศึกษา (Education Management Integrated) เกิดจากกระบวนการจดัการเรียนการรู้โดยหลอม
รวม ทั้งดา้นวชิาการสาระของศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจากผูเ้ก่ียวขอ้งหลากหลายไม่เฉพาะผูส้อนท า
ใหผู้เ้รียนเกิดผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ ทกัษะการปฏิบติัและเจตคติ ของความเป็นผูเ้รียนท่ีสมบูรณ์ 
 เน่ืองจากมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ มีปรัชญาท่ีเนน้ความเป็นอุดมศึกษาเพื่อการพฒันา
ทอ้งถ่ิน มีการประยุกต์ความรู้ท่ีเป็นสากลมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในทอ้งถ่ิน มีภารกิจหลกั คือ การ
สอน การวจิยั การบริการวชิาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม แต่จากสภาวการณ์ในปัจจุบนั ได้
มีการแยกสอนในการปฏิบติัภารกิจหลกัทั้งหลายเหล่าน้ี กล่าวคือ อาจารยผ์ูส้อนท าหนา้ท่ีในการสอน
นกัศึกษาเป็นหลกั ทั้งภาคปกติ ภาคขยายโอกาส และภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) รวมถึงในบาง



 

 

 

2-2 

คณะท่ีมีการเปิดสอนโครงการพิเศษ เช่น โครงการปริญญาตรีท่ีสอง โครงการกลุ่มสนใจเคมี โครงการ
กลุ่มสนใจ อบต. เป็นตน้ มีการก าหนดมาตรฐาน การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล 
นอกจากนั้น อาจารยผ์ูส้อนยงัตอ้งแบ่งเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีสนบัสนุนการสอนในฝ่ายต่างๆ อีก
ดว้ย ในส่วนของการบริการวิชาการ ยงัคงเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารในการวางแผนงาน จดัให้มีการ
บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงอาจารยผ์ูส้อนมีส่วนร่วมในภารกิจน้ีเล็กนอ้ยเท่านั้น ใน
ดา้นการวิจยั ยงัคงมีอาจารยผ์ูส้อนส่วนนอ้ยท่ีมีการปฏิบติัภารกิจหลกัน้ี ซ่ึงงานวิจยัส่วนใหญ่ไดรั้บ
ทุนสนบัสนุนจากภายในมหาวิทยาลยั และเป็นการวิจยัในชั้นเรียนและมีงานวิจยับางส่วนท่ีไดรั้บ
ทุนสนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย ในส่วนของนักศึกษาก็ได้รับการสอนตามเน้ือหา ต ารา 
ปฏิบติัตวัตามท่ีครูวางแผน และก าหนดกิจกรรมไว ้ เม่ือผ่านการทดสอบก็จบตามหลกัสูตร และ
ชุมชนมีบทบาทเพียงให้การสนับสนุนทรัพยากร ผลจากการปฏิบตัิงานแยกส่วนดงักล่าวท าให้
มหาวิทยาลยัราชภฏัไม่สามารถปฏิบตัิการให้ภารกิจหลกัดงักล่าวประสบผลส าเร็จได้ตามท่ี
คาดหวงั ดงันั้น มหาวิทยาลยัราชภฏัจึงควรมีการบูรณาการภารกิจทั้งหลายเขา้ด้วยกนั ซ่ึงจะท าให้
อาจารยผ์ูส้อน นกัศึกษา และชุมชนไดรั้บการตอบสนองในหลายๆ ดา้นพร้อมๆ กนั ซ่ึงจะส่งผลให้
มหาวทิยาลยัราชภฏับรรลุเป้าหมายดงักล่าวได ้ 
 

การบริการวชิาการแก่ชุมชนของมหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  
การบริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นหน้าท่ีหลักท่ี

มหาวทิยาลยัตอ้งปฏิบติัโดยมีส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี  
 1. ผลงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนจะเป็นงานหน่ึงท่ีเป็นรูปธรรมท่ีจะช้ีแจงว่า
มหาวทิยาลยัราชภฏัท าหนา้ท่ีมหาวทิยาลยัอุดมศึกษาเพื่อทอ้งถ่ินสมบูรณ์หรือไม่  
 2. ตอ้งก าหนดขอบเขตและแนวทางในการให้บริการชุมชน ให้เหมาะสมกบัศกัยภาพของ
มหาวทิยาลยั  
 3. ตอบสนองโครงการพระราชด าริ โดยมีศูนยป์ฏิบติัการตามโครงการอนัเน่ืองมาจากแนว
พระราชด าริ ไม่วา่จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรแนวใหม่ การใชห้มู่บา้นหรือต าบล เป็นตวัอยา่ง
และสร้างเครือข่ายใหก้วา้งขวางต่อไป รวมทั้งพยายามช้ีน าชาวบา้นใหมี้การพฒันาท่ีย ัง่ยนื  
 4. มหาวิทยาลัยจะต้องมีส่วนร่วมในการพฒันาระบบบริหารจดัการของรัฐ ท่ีกระจาย
อ านาจไปสู่องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน เป็นทั้งท่ีปรึกษา สนบัสนุน ช่วยเหลือกิจกรรมทางวิชาการ
หลายๆ อยา่งของมหาวิทยาลยัอาจจ าเป็นตอ้งลงสู่ อบต. เช่น การฝึกงาน การฝึกสอนของนกัศึกษา 
การท าวิจัย การน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการในองค์กรของท้องถ่ินโดย
มหาวทิยาลยั ไม่วา่จะเป็นอาจารยห์รือนกัศึกษาจะเป็นผูช้ี้น าของทอ้งถ่ิน  
 5. ระดมทรัพยากรทุกดา้นของมหาวิทยาลยั ไม่วา่จะเป็นบุคลากร นกัศึกษา ท่ีจะมาประสาน
ภารกิจ เพื่อใหง้านบริการวชิาการแก่ชุมชนประสบความส าเร็จ  



 

 

 

2-3 

 6. รูปแบบการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนตอ้งหลากหลาย เป็นไปตามความตอ้งการของ
ชุมชนและสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของมหาวทิยาลยั  
 7. ประสาน แสวงความร่วมมือ กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและ
ต่างประเทศท่ีจะมาร่วมการใหบ้ริการวชิาการแก่ชุมชน  
 8. ศูนยข์อ้มูลทอ้งถ่ินมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลยัจะตอ้งพฒันาระบบฐานขอ้มูล 
ระบบสารสนเทศใหส้มบูรณ์ท่ีชุมชนสามารถใชป้ระโยชน์ได ้ 
 9.  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลยัท่ีใหญ่ ตอ้งให้โอกาสทางการศึกษาแก่
ทุกคนในทอ้งถ่ิน อาจจะจดัในรูปการอบรมระยะสั้น จดัสัมมนา และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก
มาใชส้ถานท่ีและแหล่งความรู้อยา่งเตม็ท่ี  
 

แนวคดิการมส่ีวนร่วม  
 การพฒันาด้านต่างๆ ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว แต่ผลการพฒันาก็เกิดปัญหาอุปสรรค
มากมายซ่ึงท าให้ประชาชนไม่สามารถได้รับผลประโยชน์ และได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการพฒันาอยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงหลายฝ่ายไดต้ระหนกั และไดพ้ยายามเสนอแนวทางการแกปั้ญหา
การพฒันาโดยใชแ้นวคิดของการมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation) และพยายามท่ีจะ
น าแนวคิดไปสู่การปฏิบติัอยา่งจริงจงั ไม่วา่จะเป็นการพฒันาทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
วฒันธรรม การศึกษา ตลอดถึงดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพราะการท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมนั้น เป็นการพฒันาคนให้มีความรู้ความสามารถ มีศกัยภาพในการแกไ้ขปัญหาของ
ตนเองโดยตนเอง ท าให้ประชาชนรู้จกัวิเคราะห์ถึงสภาพการณ์ของตนเองพร้อมทั้งการยอมรับและ
เคารพซ่ึงกนัและกนัในชุมชน ซ่ึงในเน้ือหาส่วนน้ีจะประกอบดว้ย ความหมายของการมีส่วนร่วม 
ขั้นตอนการมีส่วนร่วม และขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 1. ความหมายของการมีส่วนร่วม  
  การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการของการพฒันา ตั้งแต่ตน้จนส้ินสุดกระบวนการ
ไดแ้ก่ การวิจยั (ศึกษาชุมชน) การวางแผน การตดัสินใจ การด าเนินงานการบริหารจดัการการ
ติดตาม และประเมินผล ตลอดจนการจดัสรร ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนของประชาชน ในส่วนของ  
ปาริชาติ วลยัเสถียร (2543) ไดก้ล่าววา่ การมีส่วนร่วม คือ การท่ีประชาชนจะเขา้ไปมีส่วนในการ
ตดัสินใจในระดบัต่างๆ ทางการจดัการบริหารและทางการเมืองเพื่อก าหนดความตอ้งการในชุมชน
ของตน ซ่ึงโดยทัว่ไปการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาควรมีเน้ือหาท่ีประกอบดว้ย  

1) การเนน้คุณค่าของการวางแผนระดบัทอ้งถ่ิน  
2) การใชเ้ทคโนโลยี และทรัพยากรท่ีจะหามาไดใ้นทอ้งถ่ิน  
3) การฝึกอบรม ท่ีเนน้ใหป้ระชาชนสามารถด าเนินการพฒันาดว้ยตนเองได้  
4) การแกไ้ขปัญหาความตอ้งการพื้นฐานโดยสมาชิกของชุมชน  
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5) การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามแบบประเพณีดั้งเดิม  
6) การใชว้ฒันธรรมและการส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันา  

 จากความหมายของการมีส่วนร่วมดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่การมีส่วน
ร่วม คือ กระบวนการของการพฒันา หรือการแก้ปัญหา โดยให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมใน
กระบวนการพฒันา ตั้งแต่เร่ิมจนส้ินสุดโครงการ ไดแ้ก่ การร่วมกนัคน้หาปัญหาการวางแผน การ
ตดัสินใจ การระดมทรัพยากร และเทคโนโลยีในทอ้งถ่ิน การบริหารจดัการ การติดตามประเมินผล 
รวมทั้งการรับผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ โดยโครงการพฒันาดงักล่าว จะตอ้งมีความ
สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติและวฒันธรรมของชุมชน  
 2. ขั้นตอนการเข้ามามีส่วนร่วม 

 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันานั้น ประชาชนจะตอ้งเขา้มามีส่วน
ร่วม ในทุกขั้นตอนของการปฏิบติังาน โดยมีนกัพฒันา หรือนกัวิชาการจากภายนอกเป็นผูส่้งเสริม
และสนบัสนุนในดา้นต่างๆ เช่น ขอ้มูลข่าวสาร เทคโนโลยี ฯลฯ จากการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการมีส่วนร่วม พบว่า โดยส่วนใหญ่กระบวนการมีส่วนร่วมจะเร่ิมจากการ
คน้หาปัญหาและสาเหตุ การวางแผนด าเนินกิจกรรมแกไ้ขปัญหาการปฏิบติังาน การร่วมกนัรับ
ผลประโยชน์ และการติดตามประเมินผล ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั อคิน รพีพฒัน์ (2531) ไดก้ล่าวถึง
กระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบา้นในการพฒันา ซ่ึงมี 5 ระดบั คือ 
 1) ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา การพิจารณาปัญหา และจดัล าดบัความส าคญั
ของปัญหา 
 2) ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการคน้หาสาเหตุแห่งปัญหา 
 3) ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการคน้หา และพิจารณาแนวทางในการแกปั้ญหา 
 4) ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพื่อแกปั้ญหา 
 5) ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการประเมินผลของกิจกรรมการพฒันา 
 จากการทบทวนเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วม พบวา่ ในกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพฒันา จะตอ้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดสินใจท่ีจะก าหนด
ปัญหา และความต้องการด้วยตนเอง  โดยเฉพาะในขั้นตอนของการวางแผนแก้ไขปัญหา
กระบวนการมีส่วนร่วมโดยทัว่ไปมีดงัต่อไปน้ี 
 1) การมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชน จะเป็นการกระตุน้ให้ประชาชนไดร่้วมกนัเรียนรู้
สภาพของชุมชน การด าเนินชีวติ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และร่วมกนัคน้หาปัญหาและ
สาเหตุของปัญหา ตลอดจนการจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 
 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน โดยการรวมกลุ่มอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพื่อ
การก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการด าเนินงาน และทรัพยากร 
ท่ีตอ้งใช ้
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 3) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ โดยการสนับสนุนด้านวสัดุ อุปกรณ์ แรงงาน 
เงินทุน หรือการเขา้ร่วมการบริหารงาน การประสานงานขอความช่วยเหลือจากภายนอก 
 4) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ เป็นการน าเอากิจกรรมมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ 
ทั้งดา้นวตัถุ และจิตใจ โดยอยูบ่นพื้นฐานของความเท่าเทียมกนัของบุคคลและสังคม 
 5) การมีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผล  เพื่อท่ีจะแก้ปัญหาต่างๆ 
ท่ีเกิดข้ึน 
 3. ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  จากแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จะต้องประกอบด้วยขั้ นตอนต่างๆ เพื่อให้การมีส่วนร่วมเกิดข้ึนได้อย่างสมบูรณ์และครบ
กระบวนการซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา มีส่วนร่วมในการ
วางแผน มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน และมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 1) การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา และร่วมในการตดัสินใจ
การมีส่วนร่วมในขั้นตอนน้ีนบัว่าเป็นขั้นตอนท่ีส าคญั เพราะว่าถ้าหากว่าบุคคลในชุมชนยงัไม่
สามารถเขา้ใจปัญหาและสาเหตุของปัญหาดว้ยตวัของเขาเองแลว้  การจดักิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
ต่างๆ ก็ไม่อาจจะเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อบุคคลในชุมชนนั้นได ้ เพราะบุคคลในชุมชนนั้นจะขาด
ความเขา้ใจและมองไม่เห็นความส าคญัของกิจกรรมนั้น ส่ิงหน่ึงท่ีผูใ้ห้ความรู้จะตอ้งยอมรับคือ
บุคคลในชุมชน ซ่ึงเป็นผูอ้ยูก่บัปัญหาจะเป็นผูท่ี้รู้จกัปัญหาของตนเองดีท่ีสุด เม่ือมีบุคคลซ่ึงมาช่วย
วเิคราะห์ช้ีน า เขาจึงมองเป็นสาเหตุของปัญหาของตนไดเ้ด่นชดัข้ึน ดงันั้นบุคคลในชุมชนจึงตอ้งเขา้
มามีส่วนร่วมเพื่อเรียนรู้ปัญหา และวิเคราะห์ปัญหาดว้ยตวัเอง รวมทั้งการตดัสินใจในการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อจะน าไปสู่การหาแนวทางแกปั้ญหานั้นๆ ต่อไป 
 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน และด าเนินกิจกรรม เม่ือบุคคลในชุมชนไดเ้รียนรู้
ปัญหาของตนเองแลว้ ขั้นตอนต่อไปของการมีส่วนร่วมคือ จะตอ้งใชบุ้คคลไดเ้รียนรู้ในเร่ืองของ
การวางแผนและด าเนินกิจกรรม การแสวงหาแหล่งทรัพยากรหรือความช่วยเหลือเพื่อท่ีจะน ามา
สนบัสนุนกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้และวิธีท่ีดีท่ีสุดคือ ผูใ้ห้ความรู้ซ่ึงอยูใ่น
ฐานะท่ีมีประสบการณ์มากกวา่จะตอ้งเป็นผูค้อยให้ค  าแนะน าจนกระทัง่บุคคลสามารถตดัสินใจได้
วา่จะเลือกใชว้ธีิใดในการแกปั้ญหาท่ีตนเองและชุมชนก าลงัเผชิญอยู ่
 3) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน โดยการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัจะสร้างความรู้สึก
ร่วมเป็นเจา้ของให้เกิดข้ึนกบับุคคลและชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนั้นการปฏิบติังานดว้ยตนเอง
จะท าให้บุคคลและชุมชนไดเ้รียนรู้การด าเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิดเม่ือเห็นประโยชน์ สามารถ
ด าเนินกิจกรรมนั้นดว้ยตนเองพร้อมทั้งร่วมรับผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ 
ดว้ย 
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 4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล การประเมินผลดว้ยตนเองจะท าให้
บุคคลและชุมชนมีความตระหนกัวา่ กิจกรรมท่ีตนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการมาทั้งหมด
นั้นดีหรือไม่ดีเพียงไร และควรจะพิจารณาวา่จะด าเนินการต่อไปอยา่งไร ท าให้บุคคลไดเ้รียนรู้ และ
เห็นประโยชน์ของการด าเนินกิจกรรมร่วมกนั และจะส่งผลถึงการด าเนินกิจกรรมอยา่งเดียวกนัใน
โอกาสต่อๆ ไปใหป้ระสบความส าเร็จ และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดว้างไวม้ากข้ึน 
 4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน เกิดข้ึนเม่ือพวกเขา้เรียนรู้ถึงประโยชน์ท่ีเขาไดรั้บการเขา้
มามีส่วนร่วม ซ่ึงเกิดจากการแลกเปล่ียนกนัระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมดว้ยกนัหรือการไดรั้บความช่วยเหลือ
จากผูเ้ขา้ร่วมคนอ่ืนๆ ดว้ย โดยท่ี นิตยา เงินประเสริฐศรี (2544) ท่ีไดอ้ธิบายถึง การท าอยา่งไรจึงจะ
เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1) ตอ้งถือว่า ชาวบา้นคือตวัหลกั (Main Actor) ในการแกปั้ญหาของเขาเององค์กร
ภายนอกเป็นเพียงตวักระตุน้ใหเ้ท่านั้น 
 2) ให้ชาวบา้นเป็นผูท้บทวนหรือประเมินกิจกรรมท่ีผา่นมาในชุมชนวา่เป็นอยา่งไรกบั
ชุมชนท่ีตนอาศยั ซ่ึงท าใหช้าวบา้นเขา้ร่วมมากข้ึนหรือลม้เหลว 
 3) องคก์รพฒันาจะตอ้งปรับทศันะของตนไปรับกบัทศันะของชาวบา้นเพื่อสามารถจะ
รับกระแสความคิดของชาวบา้นได ้เพื่อท างานไดอ้ยา่งสอดรับกบัชาวบา้น 
 4) กิจกรรมพฒันาจะตอ้งเร่ิมจากพื้นฐานของชุมชน เพื่อจะเกิดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบั
ชุมชนในการพฒันา 
 5) หน่วยงานภายนอกจะตอ้งมีความชดัเจนในแง่เป้าหมายของการมีส่วนร่วมวา่ในท่ีสุด
แลว้ภาพรวมท่ีตอ้งการคืออะไร เพื่อจะไดไ้ม่เกิดการพฒันาผดิเป้าหมาย 
 ส่วนประเสริฐ กิติรัตน์ตระการ (2530) ไดส้รุปการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนใน
โครงการพฒันาการศึกษาเพื่อชุมชนว่า การท่ีประชาชนจะเขา้มามีส่วนร่วมนั้นจะตอ้งด าเนินการ
โดยส่ิงต่างๆ ดงัน้ี  
 1) การท างานโดยกระบวนการกลุ่ม เป็นการจดัรูปของการท างานร่วมกันมีระบบ
ระเบียบของการท างานร่วมกนั และขณะเดียวกนัใหโ้อกาสแก่สมาชิกในการแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 2) ใหป้ระชาชนไดเ้รียนรู้ และเขา้ใจปัญหาจากส่ิงต่างๆ ท่ีใกลต้วัไปไกลตวัจากส่ิงท่ีง่าย
ไปสู่ยาก และสลบัซบัซ้อน ทั้งน้ีเพื่อท าให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการท างานอยา่งแทจ้ริง 
หรือเป็นการเขา้ร่วมอยา่งมีจิตส านึก 
 3) กิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณ์ สร้างเวทีเพื่อรองรับการท างาน โดยเฉพาะการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ รูปแบบการประชุม อบรม สัมมนา น ามาสู่การปรับปรุง
ใหก้บัทอ้งถ่ิน 
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 กล่าวโดยสรุป การการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการพฒันา
จะตอ้งมีปัจจยัท่ีเอ้ืออ านวย หรือมีส่วนผลกัดนัให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมพฒันา
ชุมชนซ่ึงจะมีองค์ประกอบอยู่ 3 ด้านด้วยกันคือ ด้านนักพฒันา ด้านประชาชน และด้านการ
สนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 1) ดา้นนกัพฒันา โดยนกัพฒันาตอ้งมีความเขา้ใจในเน้ือหาและกระบวนการท างาน
แบบมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2) ดา้นประชาชน โดยประชาชนตอ้งเป็นผูต้ดัสินใจเร่ิมกิจกรรมของตนเอง 
 3) การไดรั้บการสนบัสนุนจากภายนอกในดา้นต่างๆ เช่น เทคนิควิทยาการขอ้มูล
ข่าวสาร การประสานงาน และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
 

แนวคดิการวจิัยเชิงปฏบิัติการแบบมส่ีวนร่วม(Participatory Action Researcher:PAR) 
 การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เป็นการวิจยัท่ีน าแนวคิด 2 ประการมาผสมผสานกนั
คือการปฏิบติัการ (Action) ซ่ึงหมายถึง กิจกรรมท่ีโครงการวิจยัจะตอ้งด าเนินการ และค าวา่ การมี
ส่วนร่วม (Participation) อนัเป็นการมีส่วนเก่ียวขอ้งของทุกฝ่ายท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมวิจยัในการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือสถานการณ์อนัใดอนัหน่ึง แลว้ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ และการ
ด าเนินการจนกระทัง่ส้ินสุดการวิจยั โดยมีความหมายถึง วิธีการท่ีให้ผูถู้กวิจยัหรือชาวบา้นเขา้มามี
ส่วนร่วมในการวิจยั เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยอาศยัการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขนัจากทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมวิจยั นบัตั้งแต่การระบุปัญหาของการด าเนินการ การช่วยให้ขอ้มูลและ
การช่วยวิเคราะห์ขอ้มูล ตลอดจนช่วยหาวิธีแกไ้ขปัญหาหรือส่งเสริมกิจกรรมนั้นๆ ซ่ึงในการวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ขอ้มูลจากการท าวิจยัทุกขั้นตอน ชาวบา้นเป็นผูร่้วมก าหนดปัญหา
ของชุมชน และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหากระบวนการวิจยัจึงด าเนินไปในลกัษณะของการ
แลกเปล่ียนความเห็นระหว่างชาวบา้นกบัผูว้ิจยัเพื่อให้ได้ขอ้สรุปเป็นขั้นๆ ซ่ึงชาวบา้นจะค่อยๆ 
เรียนรู้ดว้ยตวัเอง และดว้ยวิธีการวิจยัเช่นน้ีขอ้มูลท่ีไดจึ้งมีความชดัเจน สะทอ้นความตอ้งการและ
แบบแผนในการด าเนินชีวิตของเขา การวิจยัแบบน้ีจึงเป็นวิธีการท่ีสนับสนุนให้ชาวบ้าน หรือ
ตวัแทนในชุมชนเป็นคนสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กบัตนเอง และชุมชน โดยการศึกษาเรียนรู้หา
ขอ้มูล การศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาท่ีก าลังประสบอยู่ โดยการร่วมกัน
วางแผน และก าหนดการด าเนินงานตามแผนหรือโครงการ พร้อมทั้งการปฏิบติัตามแผน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายในการแกไ้ขปัญหาไดถู้กตอ้งตรงตามความตอ้งการประกอบกบัการใช้ภูมิปัญญา
และทุนท่ีมีอยู่ในชุมชน การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมน้ี นอกจากจะส่งผลดงัท่ีไดก้ล่าวไปแล้ว ยงัช่วยให้เกิดการพฒันาของ
ผลงานวิจยั และกระบวนการวิจยัในตวัของมนัเองอีกด้วย และอีกทางหน่ึงการวิจยัยงัเป็นส่วน
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ส าคญัในการสร้างองคค์วามรู้ให้แก่ประชาชน ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการวิจยั ซ่ึงสามารถเป็นตวัน าของ
การพฒันาลงสู่ชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งไดผ้ล และมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 
 กล่าวโดยสรุป การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การร่วมกันด าเนิน
กระบวนการวจิยัโดยผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี ทั้งท่ีเป็นชาวบา้นและนกัพฒันา กบัผูว้ิจยัภายนอกเพื่อให้
เกิดการเปล่ียนแปลงในสภาพความจริงของสังคมนั้น และเพื่อให้เห็นภาพแห่งคุณลกัษณะส าคญั
ของการการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีเด่นชดัโดยเน้ือหาในส่วนของแนวคิดการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจะประกอบดว้ยรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1. หลกัการส าคัญของการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
  โดยหลักการนั้น การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เป็นรูปแบบของการวิจยัท่ี
ประกอบไปดว้ยกระบวนการคน้ควา้ทางสังคม (Social Investigation) การให้การศึกษา (Education) 
และการกระท าหรือการปฏิบติัการ (Action) เพื่อท่ีจะให้กลุ่มผูถู้กกดข่ีหรือดว้ยโอกาสในสังคมไดมี้
ส่วนร่วมในการสร้างความรู้และท าความเขา้ใจกับสภาพการณ์ท่ีปรากฏอยู่รวมทั้งเปิดพื้นท่ีให้
เรียนรู้และแกไ้ขปัญหาร่วมกนัระหว่างหลายฝ่าย อนัเป็นการสร้างความรู้ให้กบัสังคมไดอ้ย่างเป็น
รูปธรรม ซ่ึงการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม มีหลกัการส าคญัท่ีให้ความเคารพต่อภูมิปัญญา
และวฒันธรรมท้องถ่ิน ตลอดจนระบบการสร้างความรู้ซ่ึงแตกต่างไปจากของนักวิชาการ โดย
ประกอบดว้ย 
 1) ปรับปรุงความสามารถและพฒันาศกัยภาพของชาวบา้น ดว้ยการส่งเสริมยกระดบั
นกัศึกษาและพฒันาความเช่ือมัน่ให้เกิดการวิเคราะห์/สังเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของเขาเอง ซ่ึง
เป็นการน าเอาศกัยภาพเหล่าน้ีมาใชป้ระโยชน์ 
 2) ใหค้วามรู้ท่ีเหมาะสมแก่ชาวบา้น ตลอดจนมีการน าไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 
 3) การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจะช่วยเปิดเผยให้เห็นค าถามท่ีตรงกบัประเด็น
ปัญหา 
 4) การปลดปล่อยแนวความคิดเพื่อให้ชาวบา้นและคนยากจนดอ้ยโอกาสสามารถมอง
ความคิดเห็นของตนเองได้อย่างเสรี มองสภาพการณ์และปัญหาของตนเอง วิเคราะห์วิจารณ์ 
ตรวจสอบสภาพขอ้เทจ็จริงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
 โดยการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม นั้นมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี 
 1) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งเขา้มาร่วมศึกษาคน้ควา้หา
ขอ้มูล รวมทั้งการหาประเด็นปัญหาเชิงพฒันา และวรรณกรรมเพื่อแกไ้ขปัญหาของชุมชนตนไม่ใช่
รอคอยแต่นกัวจิยัและนกัพฒันามาด าเนินการให ้
 2) เพื่อให้ไดข้อ้มูลความเป็นจริง แนวทางการพฒันาท่ีเหมาะสม หรือมีความพอดีกบั
บริบทของชุมชนทอ้งถ่ินนั้น 
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 3) เพื่อให้มีการขบัเคล่ือนมวลสมาชิกเข้าด้วยกัน เป็นกระบวนการของผูมี้ความ
รับผดิชอบร่วมกนั เรียนรู้ดว้ยกนัและแกไ้ขปัญหาไปพร้อมกนั 
 2. เป้าหมายของการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
  ในส่วนของเป้าหมายของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนั้น พนัธ์ุทิพย ์รามสูต 
(2540) และอรุณรุ่ง บุณธนนัตพงศ์ (2549) ไดก้ล่าวถึง เป้าหมายของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วมไวค้ลา้ยๆ กนั โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 1) ชาวบา้น ชุมชน ตอ้งไดรั้บการศึกษาเพิ่มมากข้ึน สามารถคิดวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีความเช่ือมัน่ในทางท่ีจะให้ความร่วมมือกนัหรือมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและชุมชน 
 2) ประชาชนไดรั้บการแกไ้ขปัญหา ผูด้อ้ยโอกาสมีโอกาสมากข้ึนการจดัสรรทรัพยากร 
ต่างๆ มีการกระจายอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม รวมทั้งมีขอ้มูลข่าวสารท่ีส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดี
ต่อคนในชุมชน  
 3) มีวิจยัและพฒันาไดเ้รียนรู้จากชุมชน ไดป้ระสบการณ์การท างานร่วมกบัชุมชน อนั
ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดี และเกิดแนวคิดในการพฒันาตนเองของนกัวจิยัและพฒันาอยา่งแทจ้ริง 
 4) ผลงานวิจยัสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทนัที เน่ืองจากได้ลงมือท ากิจกรรมโดย
อาศยัหลกัการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเกิดการผนึกก าลงั
ร่วมกนั โดยท่ีประชาชนเป็นผูร่้วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ตลอดจนเกิดความรู้สึกเป็น
เจา้ของผลงานท่ีโครงการท่ีด าเนินการอยู ่
 3. กจิกรรมของการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
  กิจกรรมของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนั้นจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
สามารถสรุปไดว้า่กิจกรรมจะมีอยู ่2 รูปแบบดงัต่อไปน้ี 
 1) กิจกรรมการวิจัยปฏิบัติการ หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของผู ้
ประสานงาน หรือผูอ้  านวยการวิจยั โดยเป็นกิจกรรมการแสวงหาความรู้ของนกัวิจยัตามโครงการ
การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในชุมชนพื้นท่ีเป้าหมายของผูว้ิจยัแต่ละคนโดยจุดมุ่งหมายท่ี
ส าคญัของนักวิจยั คือ การสร้างรูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามหลกัการวจิยัเชิงวทิยาศาสตร์ และสามารถท่ีจะเผยแพร่แก่สังคมได ้
 2) กิจกรรมการวิจยัเชิงปฏิบติัการหรือการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
หรือเรียกวา่ กิจกรรมการวิจยัเชิงปฏิบติัการของชุมชน เป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากความพยายามในการ
แก้ไขปัญหาชุมชนของนักวิจัยท่ีปฏิบัติการร่วมกันกับชุมชน โดยนักวิจัยท าหน้าท่ี เป็นผู ้
ประสานงาน หรือเป็นผูอ้  านวยการวจิยั ซ่ึงมีบทบาทหลกัในการเป็นผูช่้วยเหลือในกระบวนการวิจยั
ตั้งแต่แรกเร่ิม และค่อยๆ ลดการช่วยเหลือลง และหวงัวา่เม่ือด าเนินการวิจยัไปจนส้ินสุดโครงการ
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แล้ว ประชาชนจะมีความรู้จากการเรียนรู้ร่วมกนั และสร้างพลงัท่ีพอเพียงกระทัง่สามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนไดโ้ดยล าพงัอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 4.  ขั้นตอนในการด าเนินการวจัิยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
  เน้ือหาเก่ียวกบัขั้นตอนในการด าเนินการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม นั้นไดมี้ผูใ้ห้
มุมมองในเร่ืองน้ีไวไ้ม่แตกต่างกนัมากนัก ซ่ึงจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องสามารถสรุปถึง
ขั้นตอนในการด าเนินการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไดมี้อยู ่3 ระยะ คือ ระยะเตรียมการวิจยั, 
ระยะด าเนินการวจิยั และระยะติดตามและประเมินผลโครงการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) ระยะเตรียมการวิจยั (Pre-research Phase) ในระยะน้ี เป็นการเตรียมชุมชนเพื่อให้มี
ความพร้อมเขา้มีส่วนร่วมในกระบวนการวจิยั ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัและเป็นแก่นแกนหลกัของการวิจยั
แบบน้ี โดยการด าเนินงานขั้นตอนน้ีมีจุดมุ่งเน้นส าคญัท่ีจะให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างผูว้ิจยั 
ผูน้  าชุมชน ชาวบ้าน รวมถึงเจา้หน้าท่ีหน่วยงานต่างๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งในขั้นเตรียมการน้ี 
ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 
 1.1) การสร้างความสัมพนัธ์กับชุมชน (Build-up Rapport) โดยวิธีการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัชุมชนท่ีดีท่ีสุด คือ การปฏิบติัตวัของนักวิจยัท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนนักวิจยัควรร่วมกิจกรรมทุกอย่างของชุมชนซ่ึงเป็นเคร่ืองช่วยให้นักวิจยัสามารถท าความ
เขา้ใจโลกทศัน์ของชาวบา้นไดดี้มากข้ึน โดยทัว่ไปแลว้ ผูว้ิจยัจะลงพื้นท่ีเพื่อไปพบกบับุคคลต่างๆ 
ในชุมชนท่ีมีส่วนส าคญัและเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานวิจยั หรือเป็นประชาชนกลุ่มเป้าหมายของ
การวจิยั 

 1.2) การส ารวจ ศึกษาชุมชน (Surveying and Studying Community) เป็นขั้นตอน
ของการศึกษาขอ้มูลท่ีเป็นลกัษณะทางกายภาพ และแหล่งทรัพยากรต่างๆ ภายในชุมชนรวมถึง
การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานดา้นประชากร สังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรมและการเมือง ซ่ึงโดยมากแล้ว 
ผูว้ิจยัจะใช้แบบสังเกต สมุดบนัทึก และถ่ายภาพสถานท่ีต่างๆ รวมถึงการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร
หลกัฐานจากหน่วยงานราชการหรือจากองคก์รพฒันาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 1.3) คดัเลือกชุมชน (Selecting Community) ไดเ้สนอความเห็นไวว้า่โดยทัว่ไปแลว้ 
การคดัเลือกชุมชนจะยดึหลกัการเลือกชุมชนท่ีดอ้ยโอกาสในการพฒันา(Disadvantage Community) 
เพื่อเป้าหมายในการยกระดบัคุณภาพชีวติและสร้างโอกาสความเท่าเทียมในการพฒันากบัชุมชนอ่ืน 
และงานวิจัยจ านวนมากคัดเลือกชุมชนโดยยึดเอาประเด็นของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนและ
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขเยยีวยาโดยเร่งด่วน เพื่อเป็นชุมชนตน้แบบของการท าวิจยัและการพฒันา
ใหก้บัชุมชนอ่ืนดว้ย 

  1.4) การเขา้สู่ชุมชน (Entering Community) ขอ้มูลชุมชนนบัเป็นส่ิงส าคญัและ
เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการน ามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจก าหนดพื้นท่ีด าเนินการ 
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  1.5) การเตรียมคนและเครือข่ายความร่วมมือ ในขั้นตอนน้ีถูกก าหนดให้เป็น
ขั้นตอนสุดทา้ยของระยะก่อนการวิจยั โดยมุ่งหมายให้เกิดความพร้อมในการด าเนินการวิจยัซ่ึงเป็น
ระยะต่อไปและก่อให้เกิดการประสานงานท่ีดีเพื่อความสะดวกต่อการด าเนินงานวิจยั ซ่ึงในทาง
ปฏิบติัแลว้ มกัจะมีการเตรียมคน 3 กลุ่ม คือ เตรียมคนในชุมชน คณะนกัวิจยัมกัจะลงพื้นท่ีเพื่อจดั
ประชุมในชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ชาวบ้านรู้จักและคุ้นเคยกับกระบวนการและการ
ด าเนินงานวิจยัแบบมีส่วนร่วมอย่างชัดเจนและรวดเร็ว เตรียมนกัพฒันา ดว้ยการประชุมร่วมกบั
นกัพฒันาซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้คนกลุ่มน้ีหมายถึง ผูน้ าชุมชน พฒันากรอ าเภอหรือพฒันาการอ าเภอ
ประจ าต าบลและเจา้หน้าท่ีหน่วยงานอ่ืน เช่น ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กรพฒันา
ภายนอกท่ีมีความสนใจศึกษาร่วมกนั และเตรียมนักวิจยั ด้วยการประชุมปรึกษากนัเพื่อให้เกิด
ความรู้และความเขา้ใจตรงกนัในบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละฝ่ายในการท างานวิจยั ในขั้นน้ีปัญหาของ
การวิจยัมกัเป็นประเด็นเก่ียวกบัการเขา้ถึงชาวบา้นกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการส่ือสารการท าวิจยัใน
แง่มุมต่างๆ เช่น ขั้นตอนและผลประโยชน์ท่ีชาวบา้นจะไดรั้บของคณะนกัวิจยั ดงันั้นการด าเนิน
กระบวนการวิจยัจึงตอ้งเป็นไปอย่างกระชับ การจดัเวทีท่ีง่ายต่อความเขา้ใจและสะทอ้นความ
ตอ้งการของประชาชนท่ีมีบรรยากาศสบายๆ หรือการศึกษาชุมชนประกอบจะช่วยให้คณะผูว้ิจยั
ไดรั้บขอ้มูลท่ีกวา้งขวางมากข้ึน  
 2) ระยะด าเนินการวจิยั (Research Phase) ประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ยคือ 
 2.1) การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน (Problem Identification and Diagnosis) 
ในชั้นน้ี เน้นการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนและการให้การศึกษากบัชุมชน (Community Education 
Participation-CEP) โดยเน้นไปท่ีกระบวนการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติั โดยวิธีการจะใช้การอภิปราย
ถกปัญหา เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัชาวบา้น เพื่อเป็นการประเมินปัญหาและความตอ้งการ
ของชุมชน (Need Assessment) พร้อมไปกับการประเมินความเป็นไปได้ในด้านทรัพยากร 
(Resource Assessment) ท่ีมีอยูใ่นชุมชน  
 2.2) การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ (Project 
Appraisal and Identification) ในกระบวนการน้ีชาวบา้นและนกัวิจยัจะตอ้งพิจารณาร่วมกนัว่า
วิธีการแกไ้ขปัญหาใดท่ีเหมาะสมกบัทอ้งท่ี หรือมีความเป็นไปได ้โดยชาวบา้นควรมีบทบาทหลกั
เขา้มีส่วนร่วมใหม้ากยิง่ข้ึน และก าหนดโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ 
 2.3) การก าหนดแผนงานโครงการและการจดัการ (Planning Phase) กิจกรรม
ในช่วงน้ีจะเป็นกระบวนการตัดสินใจร่วมกัน เพื่อคัดเลือกโครงการ และกิจกรรมท่ีจะต้อง
ด าเนินการ ดงันั้น ผูว้ิจยัควรจะตอ้งใช้วิธีการกระตุน้ให้ชาวบา้นมีบทบาทหลกัในการแกไ้ขปัญหา
การก าหนดโครงการ และกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ 
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 2.4) การปฏิบติัตามโครงการ (Implementation Phase) เป็นขั้นตอนท่ีส าคญั โดย
ค าถามท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งใช้ถามกนัในกลุ่มหรือในคณะท างานเพื่อการด าเนินการในชั้นน้ีคือใคร ท า
อะไร ท่ีไหน เม่ือไร และอยา่งไร  
 ปัญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนในขั้นตอนน้ี โดยทัว่ไปมกัเป็นประเด็นการมีส่วนร่วม
ของชาวบา้นในกระบวนการวิจยั ความไม่สนใจเขา้มีส่วนร่วมของชาวบา้นจ านวนไม่น้อยและ
ชาวบา้นมกัมองเห็นการวิจยั เป็นเร่ืองทางเทคนิคท่ีตอ้งอาศยัความรู้เช่ียวชาญเฉพาะ และไม่เก่ียว
อะไรนกักบัปากทอ้งท่ีจะตอ้งท ามาหากินเป็นประจ าวนั การเขา้ร่วมงานวิจยัของชาวบา้น จึงเป็นไป
โดยเนน้การรับฟังส่ิงท่ีผูว้จิยั และนกัพฒันาพดูเป็นหลกั 
 3) ระยะการติดตามและประเมินผลโครงการ (Monitoring and Evaluation Phase) เป็น
ขั้นตอนท่ีเก่ียวกบัการการวดัผลส าเร็จของโครงการ โดยมากแลว้คณะผูว้ิจยัจะร่วมกบัชาวบา้นท่ี
เป็นผูร่้วมงานวิจยั ท าการตรวจสอบขอ้มูลท่ีเป็นผลของการวิจยั จากนั้นจะมีการจดัท ารายงานการ
วจิยัฉบบัสมบูรณ์ และจดัเวทีชาวบา้น เพื่อน าเสนอผลการวิจยัเพื่อเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งคณะผูว้ิจยั
กบัชุมชน รวมถึงการสานต่อให้ชาวบา้นน าผลของการวิจยัไปด าเนินการแกไ้ขปัญหาหรือพฒันา
ชุมชนต่อไป 
 ในขั้นตอนน้ียงัคงต้องอาศยัการมีความเข้าใจท่ีถูกต้อง และการมีส่วนร่วมอย่าง
สร้างสรรคแ์ละกระตือรือร้นของฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะชาวบา้น การมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งการสร้าง
ช่องทางการตรวจสอบงานวิจยัและการมีเคร่ืองมือประเมินผลการวิจยัว่าประสบความส าเร็จมาก
นอ้ยเพียงใดมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร จะท าให้ทุกฝ่ายคาดหมายไดว้า่ ผลลพัธ์ของการวิจยัจะ
ปรากฏออกมาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการพฒันาหรือสามารถใชไ้ดก้บัการแกไ้ขปัญหาอยา่งตรงจุด 
และเขา้ร่วมกระบวนการวจิยัอยา่งต่อเน่ืองและบงัเกิดผลประโยชน์ในภาพรวม 
 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า การวิจัยเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนั้นเป็นการ
ผสมผสานความรู้เชิงทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจยัของนกัวิจยั วตัถุประสงคข์องนกัวิจยัและนกัพัฒนา 
ควบคู่ไปกบัความตอ้งการความรู้ และประสบการณ์ของผูถู้กวิจยั ดงันั้นการด าเนินการและผลของ
การวิจยัจึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่าย ซ่ึงในการวิจยัเชิงปฏิบติัการน้ีมกัจะประกอบไป
ดว้ยบุคคล 3 ฝ่ายดงัแผนภาพท่ี 2.1 และแผนภาพท่ี 2.2 ซ่ึงจะประกอบดว้ย ชาวบา้นหรือบุคคล
เป้าหมาย อาจเป็นผูแ้ทนของกลุ่มบุคคลเป้าหมาย หรือชุมชนท่ีจะท าการศึกษา ซ่ึงถือวา่คนในชุมชน
หรือกลุ่มนั้น ซ่ึงเป็นผูท่ี้รู้ขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัตนเองดีท่ีสุด นกัวิจยัซ่ึงจะเป็นผูแ้ทนของนกัวิชาการท่ี
มีความสนใจในการวิจยัและพฒันา ซ่ึงเป็นคนนอก  นักวิจยัน้ี เป็นฝ่ายผูรู้้และเช่ียวชาญเร่ือง
แนวความคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีการวิจยัและนกัพฒันาซ่ึงจะเป็นกลุ่มผูมี้ความรู้และมีเป้าหมาย
เพื่อการพฒันา ซ่ึงมกัจะเป็นผูแ้ทนของฝ่ายรัฐบาลหรือองคก์รพฒันาเอกชน ซ่ึงบางคร้ังในการวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม นกัวจิยัและนกัพฒันาอาจเป็นบุคคลเดียวกนัก็ได ้
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 จากภาพท่ี 2.1 และ 2.2 แสดงให้เห็นวา่ วงกลมแต่ละวง คือ วิธีการมองปัญหาของคนแต่
ละกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั ซ่ึงวิธีการมองน้ีย่อมแตกต่างกบัไปตามกรอบแนวความคิดท่ีแต่ละ
บุคคลยึดถือ ซ่ึงภายหลงัจากท่ีมีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมแลว้ บุคคลทั้งสามกลุ่ม ซ่ึง
ประกอบดว้ยนกัวจิยั ชาวบา้นหรือบุคคลกลุ่มเป้าหมายและนกัพฒันาจะมีความเขา้ใจถึงปัญหาและ
ความเขา้ใจร่วมกนัในการพฒันาซ่ึงเป็นรากฐานท่ีส าคญัส าหรับความส าเร็จในการพฒันา และเป็น
จุดเร่ิมตน้ของโครงการต่างๆ ของชุมชนและปฏิบติังานสามารถเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  
 
 
 

หลงัท ำ PAR 

ภาพท่ี 2.2 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างชาวบา้น นกัวจิยั นกัพฒันาหลงัการท าวจิยั 
                 เชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม 

 
นกัวจิยั 

 
 
        
นกัพฒันา 

 
 

ชาวบา้น 

 
ชาวบา้น 

 
นกัวจิยั 

 
นกัพฒันา 

ภาพท่ี 2.1 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างชาวบา้น นกัวจิยั นกัพฒันาก่อนท าวจิยั 
                          เชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม 

 

ก่อนท า PAR 
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แนวคดิเร่ืองธุรกจิชุมชน 
การแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มตอ้งค านึงถึงคนควบคู่ กนัไปดว้ยและเม่ือนึกถึงคนก็ตอ้งนึกถึง

อาชีพหรือเศรษฐกิจ มีวิธีท่ีเศรษฐกิจชาวบา้นจะดีข้ึนด้วยพร้อมๆกบัครอบครัวท่ีเขม้แข็ง ชุมชน
เขม้แข็ง และส่ิงแวดลอ้มย ัง่ยืน เช่น วนเกษตรเช่ือมต่อกบัการแปรรูปอาหาร หตัถกรรม และธุรกิจ
ชุมชน มีตวัอยา่งท่ีท าใหเ้ห็นวา่เป็นไปไดท่ี้ฐานะของเกษตรกรทั้งหมดจะดีข้ึนพร้อมๆกบัความเป็น
ชุมชนท่ีเขม้แขง็ทั้งประเทศ 

แนวคิดเร่ืองธุรกิจชุมชนวา่ผลร้ายส าคญัของการท่ีคนไทย เกษตรกรไทยในชนบทส่วนมาก
ยงัตรึงอยูด่ว้ยความยากจน จมอยูใ่นความทุกข ์ความล าบากเป็นการถาวรนั้นคือ การตกอยูใ่นสภาพ
ท่ีไม่สามารถแมแ้ต่จะรู้จกัคิดเป็น รู้จกัหวงัเป็นวา่จะท าอะไรดีๆ เพื่ออนาคตท่ีดีของลูกหลานไดบ้า้ง 
หนักถึงขนาดไม่รู้จกัจะหวงัอะไร ธุรกิจชุมชนถูกก าหนดเรียกข้ึนก็ด้วยหวงัว่าจะให้โอกาสเป็น
หนทางในชุมชนคนชนบทไดรู้้จกัประกอบธุรกิจ ท ามาคา้ขายดว้ยตนเอง แทนท่ีจะปลูกจะท าเพื่อ
ขายชั้นเดียวอยูอ่ยา่งนั้น การณ์เช่นน้ีนอกจากจะเป็นส่วนหน่ึงของการกอบกูภ้าคเกษตรและชีวิตใน
ชนบทในเชิงเศรษฐกิจต่างๆ ของชาวบ้านและของธุรกิจชุมชนย่อมจะเปล่ียนการศึกษาท่ีเป็น
ลกัษณะทางคุณภาพของเกษตรกรให้ทนัโลกและทนัสมยั สามารถก้าวข้ึนมาร่วมพฒันาชีวิตตน 
ทอ้งถ่ิน และประเทศไดอ้ยา่งชดัเจน 

ผลการสัมมนาเวทีส่ิงแวดลอ้มไทย 2538 วา่ธุรกิจชุมชน หมายถึง การรวมตวักนัของคนใน
ชุมชนเป็นกลุ่ม เกษตรกร สหกรณ์ หรือธุรกิจขนาดเล็กในชนบท เพื่อด าเนินการทางธุรกิจท่ีมุ่ง
พฒันาเศรษฐกิจของชุมชน ทั้งน้ีจะต้องมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถปรับฐานคิดและวิธีคิด
มุ่งเนน้การรวมกลุ่มเพื่อเพื่อร่วมกนัจดัการอยา่งครบวงจรทั้งการผลิต การแปรรูป และการตลาดเป็น
การท าธุรกิจชุมชนหรืออุตสาหกรรมชุมชนโดยมุ่งให้เกิดความเป็น  “เจา้ของ”  ขององค์กรชุมชน
ตลอดทุกกระบวนการ ดว้ยการเพิ่มการเรียนรู้จากการคา้ขายผลผลิตการเกษตรของตนเอง ทั้งน้ียงั
เล็งเห็นว่า การแกปั้ญหาจากการขายแมจ้ะยงัขาดทุนในเบ้ืองตน้ ก็คือเป็นก าไรในการเรียนรู้จาก
การค้าขายจริง อน่ึงเป้าหมายของกลุ่มส่งเสริมธุรกิจองค์กรชุมชน คือ การสร้างให้ชุมชนมี
ความรู้สึกเป็นเจา้ของ มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ และเรียนรู้กระบวนการตดัสินใจร่วมกนั อนั
จะน าไปสู่การสร้างระบบเศรษฐกิจท่ีพฒันา “คน” ให้มีคุณธรรมและความสามารถซ่ึงจะเป็น
พื้นฐานของการพฒันาชุมชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

นอกจากน้ี การด าเนินธุรกิจชุมชนขององคก์รชุมชนในรูปแบบต่างๆ ถือเป็นการจดัระบบ
เศรษฐกิจชุมชนใหม่ ในการจดัความส าคญัทางเศรษฐกิจ การต่อรองราคาผลผลิต การหาช่องทาง
การตลาด การร่วมลงทุน ร่วมประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมชุมชน กบัภายนอกชุมชนนั้นกบั
สถาบนัการเงินทุน ธุรกิจนอกชุมชนตลอดจนการสนบัสนุนจากหน่ายงานราชการและส่วนอ่ืนๆ 
การท าธุรกิจชุมชนหรือธุรกิจทางเลือก ถือเป็นการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงมีกิจกรรมทั้งท่ีเป็นการผลิตและ
การบริการท่ีเก้ือกูลและเหมาะสมต่อชีวิต สังคมเศรษฐกิจและระบบนิเวศของชุมชนท่ีแตกต่างกนั
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ไปในแต่ละทอ้งถ่ิน และด าเนินการโดยองคก์รชุมชนท่ีเกิดจากการรวมตวัเป็นกลุ่มของชาวบา้นใน
ชุมชนทอ้งถ่ินโดยจดัตั้งเป็น องค์กรธุรกิจของชุมชน ให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมทั้งในการก
ก าหนดทิศทางการด าเนินกิจกรรม และการร่วมปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีต่างกนัไปตามความสามารถ
และทกัษะของแต่ละคน ซ่ึงท าให้กิจกรรมต่างๆท่ีด าเนินการโดยองค์กรธุรกิจชุมชน มีความ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคนส่วนใหญ่ในชุมชนซ่ึงเป็นสมาชิก โดยอยูบ่นพื้นฐานของความ
เป็นจริงคือมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งต่อวิถีชีวิต ภูมิปัญญา สภาพเศรษฐกิจ สังคมและระบบ
นิเวศของชุมชนท้องถ่ินการท่ีชาวบ้านในฐานะปัจเจกในวฒันธรรมชุมชน ไม่สะสมส่วนเกิน
ส าหรับตนเองคนเดียว  จึงไม่มีคนรวยท่ีโดดเด่นในหมู่บา้นเม่ือความอดอย่างขาดแคลนทวีความ
รุนแรงมากข้ึน ชาวบา้นเร่ิมรวมตวักนัพฒันากลุ่มกิจกรรมพฒันาระบบการจดัการและวิธีการเพื่อ
รับมือกบัปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนดังตวัอย่างท่ีมีให้เห็นทัว่ไป เช่น กลุ่มสหบาลขา้ว กลุ่มออมขา้ว 
ธนาคารววั-ควาย กลุ่มสัจจะหรือกลุ่มออมทรัพย ์ร้านคา้สาธิต กลุ่มเกษตรผสมผสาน กลุ่มพฒันา
อาชีพหตัถกรรม กลุ่มขายผลผลิตของตนเอง เป็นตน้ บางพื้นท่ีปรับประยุกตบุ์ญประเพณีต่างๆเขา้
มาระดมปัจจยั เช่น บุญผา้ป่า ขา้ว หนงัสือ กลา้ไม ้บุญประทานขา้งเปลือก และอ่ืนๆกลุ่มกิจกรรม
เหล่าน้ีพฒันาระบบและวิธีการของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแกปั้ญหาให้กบัชุมชน เพื่อ
เพิ่มปริมาณและมูลค่าของทุนโภคทรัพยแ์ละทุนเงินตราข้ึน กลุ่มกิจกรรมท่ีน่าสนใจมากท่ีสุดใน
ความหมายของการสร้างระบบการสะสมร่วมกนัคือ กลุ่มออมทรัพย ์หรือช่ือเรียกท่ีแตกต่างกนั
ออกไปเช่น กลุ่มเครดิตยเูนียน กลุ่มสัจจะหรือกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต จากการศึกษาของมูลนิธิ
หมู่บา้นได้พบขอ้สรุปส าคญั ของกระบวนการคิดและการพฒันาตนเองข้ึนเป็นสถาบนัใหม่ทาง
สังคม อนัเป็นท่ีพึ่งของชาวบา้นได ้
 พอจะสรุปไดว้า่ ธุรกิจชุมชน คือ การสร้างอาชีพและเศรษฐกิจของชุมชน โดยการรวมตวั
เป็นกลุ่มของคนในชุมชน จดัตั้งสหกรณ์หรือกลุ่มขนาดเล็กมีการจดัการอยา่งครบวงจรทั้งการผลิต 
การแปรรูป และการตลาด รวมทั้งเป็นวิธีการคิด รวมทั้งเป็นวิธีการคิดท่ีมุ่งเสริมสร้างการปรับปรุง
ฐานความคิดและวิธีคิด เพื่อท าให้เศรษฐกิจชุมชนดีข้ึน พร้อมทั้งการท าให้ครอบครัวท่ีเขม้แข็ง 
ชุมชนเขม้แขง็ และส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 
 

แนวคดิของโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลติภัณฑ์ 
เพื่อให้ไดแ้นวความคิดของโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์และกระบวนการน้ีข้ึนมา  

แนวทางด าเนินงานไวก้ล่าวคือแนวทางการพฒันาทอ้งถ่ินโดยประชาชนมีส่วนร่วม ขบวนการสร้าง
รายไดโ้ดยการพึ่งตนเองเป็นแนวคิดท่ีเนน้กระบวนการสร้างรายไดจ้ากผลิตภณัฑ์ในแต่หมู่บา้นหรือ
ต าบล แนวคิดน้ีสนับสนุนและส่งเสริมให้ท้องถ่ินสามารถสร้างผลิตภณัฑ์(Product) และตลาด
ส าหรับผลิตภณัฑ์น้ีโดยเฉพาะ โดยทอ้งถ่ินจ าเป็นตอ้งพึ่งตนเอง (Self-reliance) เป็นหลกั ดงันั้นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งในกระบวนการน้ีจ าเป็นตอ้งอุทิศกาย (Energy)  ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และ
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ความปรารถนา (Desire) ท่ีจะใช้ทรัพยากรท่ีหาพบในทอ้งถ่ินเป็นหลกั เพื่อท่ีจะสร้างการกินดีอยู่ดี 
และคุณภาพชีวิตมุ่งสู่ตลาดสากล พร้อมๆกบัการเป็นทอ้งถ่ิน ขบวนการน้ีพยายามท่ีจะเพิ่มคุณภาพ
ของผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณลกัษณะของทอ้งถ่ินเป็นหลกัให้เขา้สู่มาตรฐานสากล เพื่อจะขยายขอบเขต
ตลาดไปสู่ตลาดโลกเสริกบัการตลาดในประเทศไทย 

การคิดคน้และพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีแต่ละทอ้งถ่ินผลิตข้ึนให้มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ มีการ
จดัการทางดา้นการตลาดอย่างเหมาะสม สามารถเพิ่มรายไดใ้ห้แก่ชุมชนนั้นๆ ไดท้างหน่ึง คนใน
ทอ้งถ่ินให้ความร่วมมือร่วมใจกนัให้ความแนะน าและให้ก าลงัใจซ่ึงกนัและกนั มีจุดประสงค์ไป
ในทางเดียวกนั จึงสามารถท าใหค้วามคิดนั้นๆส าเร็จได ้ส่ิงท่ีมองเห็นไดช้ดัเจนก็คือ การคิดคน้และ
การสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑบ์นรากฐานของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรม ส่ิงท่ีมองไม่เห็นคือ พลงั
แห่งความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัของคนในทอ้งถ่ินซ่ึงเกิดจากความเช่ือมัน่ซ่ึงกนัและกนั 

แนวทางการพฒันาทอ้งถ่ินน้ีเป็นการสืบสานวฒันธรรมท่ีดีงามให้คงอยู่ต่อไปสร้างความ
ภาคภูมิใจให้กบัคนรุ่นต่อไป แนวทางการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติจะช่วยพฒันาคุณภาพ
ชีวิตให้สูงข้ึน อยู่กบัธรรมชาติอยา่งชาญฉลาดและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยสร้างก าลงัใจให้
เกิดข้ึนรวมทั้งเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัหน่วยงานท่ีจะให้การสนบัสนุน แนวทางการพฒันา
น้ีเป็นแนวทางการส่งเสริม และสร้างสรรค์โดยมีกิจกรรมทางการตลาด การผลิต การบริหารการ
จดัการและประยุกต์ให้เทคโนโลยีทางดา้นการผลิต ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาชนบท เกิดการสร้าง
งานสร้างรายไดแ้ละน าไปสู่เป้าหมายของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนและวางรากฐานท่ี
ส าคญัของสังคมไทยและประเทศชาติ 

แนวคิดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ เป็นแนวคิดท่ีตอ้งการให้แต่ละหมู่บา้นมีผลิตภณัฑ์หลกั
หน่ึงประเภท เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใช้วตัถุดิบ ทรัพยากรทอ้งถ่ิน ลดปัญหาการอพยพยา้ยถ่ินไปสู่เมือง
ใหญ่ ซ่ึงถือได้ว่าเป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ดีข้ึน เป็นแนวคิดท่ีสอดคล้องกับการพฒันา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของโครงการหน่ึงต าบลหน่ึง ผลิตภณัฑ ์น้ีจะเป็นเคร่ืองมือท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาเศรษฐกิจอยา่ง
ต่อเน่ือง นับเป็นกลยุทธ์การพฒันาท่ีอาศยัหมู่บ้านเป็นหน่วยการพฒันา (Unit Development) 
เบ้ืองตน้ และรวมเป็นเครือข่ายภายใตต้  าบล 
 1. พืน้ฐาน 3 ข้อ ของโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลติภัณฑ์  
 พื้นฐาน 3 ขอ้ ของโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์มีดงัน้ี  
 1) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่สากล (Local Yet Global) ผลิตสินคา้และบริการท่ีใชภู้มิปัญญา
และวฒันธรรมทอ้งถ่ินใหเ้ป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  
 2) พึ่งตนเองและคิดอยา่งสร้างสรรค ์(Self-Reliance-Creativity) ท าความฝันให้เป็นจริง
ดว้ยกระบวนการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์โดยสร้างกิจกรรมท่ีอาศยัศกัยภาพของทอ้งถ่ิน  
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 3) การสร้างทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development) ฟูมฟักประชาชนให้สู้
ชีวติดว้ยความทา้ทายและจิตวญิญาณแห่งการสร้างสรรค ์

2. หลกัการของโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ มีดังนี้ 
  หลกัการของโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ คือ การให้ความสนบัสนุน (Support) 
มากกว่าการใช้เงินช่วยเหลือ (Subsidy) หลกัการของกระบวนการน้ี ไม่เน้นการให้เงินสนับสนุน 
(Subsidy) แก่ท้องถ่ิน เพราะมกัจะไปท าลายความสามารถในการพึ่ งตนเอง รัฐบาลเพียงให้การ
สนบัสนุนแก่ชุมชนต่างๆ ดา้นเทคนิคเพื่อท่ีจะพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์ ตลอดจนช่วยเหลือในดา้น
การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ในการตลาด ท้องถ่ินจะรับความช่วยเหลือเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ผลิตภณัฑ์อยา่งเต็มใจ เช่น จากศูนยว์ิจยัและแนะแนวทางการเกษตรและประมง (Agricultural and 
Marine Product Processing Research and Guidance Center) ในดา้นการตลาด เพื่อท่ีจะเพิ่มยอดขาย 
อาจจดัตั้งบริษทัหน่ึงผลิตภณัฑ์ (One Product Corporation) เพื่อให้เป็นช่องทางในการกระจาย
สินคา้สู่ตลาดต่างๆ 

3. นโยบายหลกั 3 ประการ  
 นโยบายหลกั 3 ประการ ประกอบดว้ย 

 1) มาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับโลก ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตข้ึนต้องมีคุณภาพได้
มาตรฐาน มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและมีจุดเด่นเฉพาะ เป็นท่ียอมรับของ
ตลาดภายในประเทศและตลาดโลก 
 2) มีเอกลกัษณ์เป็นท่ีล่ือช่ือเพียงหน่ึงเดียว ตอ้งมีกระบวนการระดมความคิดในการ
คิดค้นและพฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่อให้ได้ส่ิงท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีจะช่วยกันท าได้ โดยค านึงถึงการร้ือฟ้ืน
วฒันธรรมประเพณีในแต่ละทอ้งถ่ินให้สอดคลอ้งอยา่งเหมาะสมไม่ซ ้ าแบบกนั และเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะของหมู่บา้นหรือต าบลใหเ้ป็นท่ียอมรับทัว่ไป 
 3) พฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละการปรับปรุงเทคโนโลยี การสร้างบุคคลท่ีมีความคิด
กวา้งไกล มีความรู้ความสามารถให้เกิดข้ึนในสังคมมีการวางแผนการตลาด มุ่งเน้นการผลิตและ
บริการโดยค านึงถึงผูบ้ริโภคเป็นหลกั กิจกรรมหลกั คือ 

3.1) ขยายทอ้งถ่ินไปยงัตลาด 
 ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตต้องสอดคล้องกบัวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน เพื่อเป็นการ

อนุรักษแ์ละเป็นจุดเด่นของทอ้งถ่ิน รวมทั้งการพฒันาคุณภาพเพื่อขยายตลาดออกสู่เครือข่ายทอ้งถ่ิน 
ภาคเมืองและตลาดโลกผลิตและคิดคน้ข้ึนเองในทอ้งถ่ินโดยอาศยัความรู้ความสามารถของคนใน
ชุมชนให้ความร่วมมือกนัรับผิดชอบ มีหน่วยงานของจงัหวดั กระทรวง กรม กอง เป็นผูค้อยให้
ค  าแนะน า และคอยให้การสนบัสนุนในดา้นของเทคโนโลยีและการคิดคน้อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ
ต่างๆ การสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพของท้องถ่ิน  ทอ้งถ่ินนั้นๆ ตอ้งมีการเลือกเฟ้นบุคลากรท่ีมี
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ความรู้ สามารถมองการณ์ไกล สามารถวางแผนงานในระยะยาวเป็นท่ียอมรับของคนในทอ้งถ่ิน 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อช่วยการแกปั้ญหาและพฒันาผลิตภณัฑท่ี์จะผลิตข้ึน 
การพฒันาทรัพยากรมนุษยภ์ายใตแ้นวคิดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์จะตอ้งค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 

- สถานอบรมส าหรับผูใ้หญ่ 
- สถานอบรมส าหรับความรู้ดา้นการผลิตการเกษตร 
- สถานอบรม/วทิยาลยั ส าหรับการออกแบบแนวความคิด เพื่อทอ้งถ่ิน

ต่างๆและสถาบนัปัญญาทอ้งถ่ิน 
- การใหบ้ทบาทของสตรีเป็นพลงัของการพฒันา 
การสร้างเครือข่ายของกลุ่มองคก์รพฒันาต่างๆเป็นการสร้างแรงจูงใจ 

(Motivation) โดยมีเน้ือแท ้(Vitality) ของความเป็นตวัตนของตนเองอยา่งเป็นอิสระ (Self-Reliance 
Independence)  
 ขั้นตอนของแนวคิดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์สู่การปฏิบติัแม้ว่าการคิดค้น
ประสบความส าเร็จว่าควรจะมีผลิตภณัฑ์อะไรจึงจะเหมาะสม  ก็ไม่ได้หมายความว่าจะประสบ
ผลส าเร็จถา้ปราศจากการกระจายสินคา้เหล่าน้ีออกสู่ตลาด ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นตอนการพฒันา ตอ้งมีใจท่ีท าให้ได ้เพื่อการน้ีอาจจ าเป็นตอ้งอาศยั 
ส่ือมวลชนช่วยสร้างกระแสเท่าท่ีจะเป็นไปได ้โดยสร้างกระแสว่า “ท าไมหมู่บา้นขา้งๆ เขาถึงได้
พฒันาได ้หมู่บา้นเราจะแพไ้ม่ได ้ตอ้งท าใหไ้ดด้ว้ยหวัใจของการอยากท า อยากสู้” ซ่ึงจะน าไปสู่การ
ฝึกอบรม และการสะสมประสบการณ์  
  ขั้นท่ี 2 การพฒันาผลิตภณัฑ์ เร่ิมจากการพิจารณาวา่ผลิตภณัฑ์ดั้งเดิมทอ้งถ่ินมี
อะไรบา้งหลงัจากนั้นก็ท าการพิจารณาวา่ ตลาดมีความตอ้งการหรือไม่โดยการส ารวจตลาด ท าการ
วจิยัเพื่อหาเทคโนโลยกีารผลิตท่ีเหมาะสม การพิจารณาผลิตภณัฑ์วา่มีอะไรบา้ง อาจดูจากทอ้งถ่ินท่ี
กา้วหนา้กว่าทั้งในประเทศตลอดจนจากต่างประเทศ โดยท าการเลียนแบบดูบา้งในขั้นน้ีควรจดัตั้ง
ศูนยแ์นะน าการเกษตรและประมง เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลการวิจยัด้านเทคนิคการผลิต การ
ฝึกอบรม การแนะแนว ตลอดจนขอ้มูลข่าวสารต่างๆ 

ขั้นท่ี 3 การกระจายสินคา้ ในการน้ีหน่วยงานในระดบัต่างๆ ได้ช่วยโฆษณา
สินคา้ ช่วยสืบเสาะหาตลาดและท าวจิยัตลาด รวมทั้งท าการขายดว้ย 
 พอจะสรุปไดว้่า แนวคิดของโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์เป็นการสร้าง
รายได้โดยการพึ่ งตนเอง จากผลิตภัณฑ์ในแต่ละหมู่บ้านหรือต าบล ต้องเป็นการคิดค้นและ
สร้างสรรคบ์นรากฐานของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรม รวมทั้งมีการจดัการทางดา้นทรัพยากร
มนุษยแ์ละทางดา้นการตลาด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินโครงการหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์
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ข้อมูลทัว่ไปของอ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ 
1. ประวตัิความเป็นมา 

 สันนิษฐานกันว่าอ าเภอสันก าแพง อพยพมาจากพันนาภูเลา แขวงเมืองเชียงแสน 
(ปัจจุบนัอยู่ในจงัหวดัเชียงราย) มาตั้งอยูริ่มน ้ าแม่ออน ปรากฏตามหลกัฐานศิลาจารึกท่ีคน้พบ ณ วดั
เชียงแสน ต าบลออนใต้ เม่ือพระเจ้าศิริลัทธัมมงักร มหาจกัรพรรดิราชาธิราช ได้เสวยราชเป็น
กษตัริยค์รอง นครเชียงใหม่ไดโ้ปรดให้ราชมนตรี นายหน่ึงช่ือ เจา้อภิชวฒาณบวรสิทธิ เป็นหม่ืน
ดาบเรือนในปีวอกสัมฤทธิศก (เปลิกสัน) จุลศกัราช 850 เดือน 6 ข้ึน 8 ค ่า วนัพุธ หม่ืนดาบเรือนได้
มีจิตศรัทธาชกัชวนบรรดาทายก ทายิกาทั้งหลายมาประชุมกนัเพื่อสร้างวิหารพระเจดียแ์ละหอพระ
ไตรปิฏกเม่ือสร้างเสร็จแลว้ ขนานนามวดัท่ีสร้างข้ึนวา่ "สาลกิจญาณหนัตาราม" วดัน้ีต่อมาชาวบา้น
เรียกวา่ วดัเชียงแสน ระยะต่อมาไดรั้บการยกฐานะข้ึนเป็นอ าเภอเรียกว่า แขวงแม่ออนอยูใ่นการ
ปกครองของนครเชียงใหม่ ถึงพ.ศ.2445 ในรัชสมยัของพระเจา้ อินทวโรรสครองนครเชียงใหม่เกิด
กบฏเง้ียวข้ึนท่ีอ าเภอเมืองแพร่ ท่ีแขวงแม่ออนมีชาวเง้ียว 11 คน มีอาวุธครบไดท้ าการบุกปลน้โรง
กลัน่สุราท่ีบา้นป่าไผ ่ต าบลแช่ชา้งแลว้ท าการเผาท่ีท าการแม่ออนเสียหายทั้งหลงั แลว้ไดห้นีไปทาง
อ าเภอดอยสะเก็ด ต่อมาในปี พ.ศ.2446 ทางราชการไดย้า้ยท่ีท าการแขวงแม่ออนมาปลูกสร้างท่ีบา้นสัน
ก าแพง จึงไดช่ื้อวา่  "อ าเภอสันก าแพง" 
 อ าเภอสันก าแพงอยูห่่างจากอ าเภอเมืองเชียงใหม่ประมาณ 13 กิโลเมตร ปัจจุบนัอ าเภอ
สันก าแพงเป็นอ าเภอท่ีมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจเป็น อย่างมากเป็นอ าเภอท่ีอยู่ในแผนเมืองแฝด
ของเมืองเชียงใหม่ บนเส้นทางสายเชียงใหม่ - สันก าแพง เป็นแหล่งผลิตศิลปหัตถกรรมมากมาย 
ได้แก่ เคร่ืองเขิน เคร่ืองหนัง ร่ม การผลิตกระดาษสา การทอผา้ไหมและผา้ฝ้าย ซ่ึงท าให้รายได้
ประชากรของชาวสันก าแพงสูงข้ึนอย่างมาก นอกจากน้ียงัมีแหล่งท่องเท่ียว ท่ีท าช่ือเสียงให้กบั
จงัหวดัเชียงใหม่เป็นอย่างมาก เช่น หมู่บา้นท าร่มบ่อสร้าง หมู่บา้นทอผา้ไหมและผา้ฝ้าย ถ ้ าเมือง
ออน บ่อน ้ าร้อน น ้ าตกตาดเหมย หนองพญาพรหมหรือหนองข้ีหม่าฟ้า วดัเชียงแสน วดัป่าตึง วดั
บวกคา้ง เป็นตน้ 
 2. ค าขวญัอ าเภอ   
 ทิวทศัน์ข้ึนช่ือ เล่ืองลือคนงาม เขตคามโคนม ช่ืนชมหตัถกรรม 

3. สภาพทางภูมิศาสตร์ 
 อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ มีพื้นท่ีคลอบคลุม 217.5132 ตารางกิโลเมตร มี

ลกัษณะภูมิอากาศโดยทัว่ไป แบบมรสุมเขตร้อน โดยมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 
ทิศเหนือ ติดกบั อ าเภอสันทราย อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทิศใต ้ติดกบั อ าเภอบา้นธิ จงัหวดัล าพนู 

ทิศตะวนัออก ติดกบั ก่ิงอ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทิศตะวนัตก ติดกบั อ าเภอสารภี อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
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 3. ข้อมูลการปกครอง 
 อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 10 ต าบล ไดแ้ก่ 

1. ต าบลสันก าแพง  2. ต าบลทรายมูล 
3. ต าบลร้องววัแดง  4. ต าบลบวกคา้ง  
5. ต าบลแช่ชา้ง   6. ต าบลออนใต ้ 
7. ต าบลแม่ปูคา   8. ต าบลหว้ยทราย  
9. ต าบลตน้เปา   10. ต าบลสันกลาง 

4. ด้านประชากรและสังคม 
 อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ มีจ  านวนประชากรทั้งส้ิน รวม 73,798 คน โดยแยก
เป็น ชาย 35,543 คน หญิง 38,255 คน โดยมีความหนาแน่นของประชากร 33.68 คนต่อตาราง
กิโลเมตร โดยมีอาชีพหลกั คือ เกษตรกรรม และหตัถกรรม 
 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
 สนิท สัตโยภาส (2545:บทคดัย่อ) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การบูรณาการสอน การวิจยั และ
การบริการวิชาการเพื่อพฒันาท้องถ่ิน : กรณีศึกษาวิชาการสร้างหนังสือส าหรับเด็ก ส าหรับ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ผลการศึกษาพบว่า วิธีการการบูรณาการสอน การวิจยั และการบริการ
วิชาการเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน อนัประกอบดว้ย การน าองค์ความรู้ของวิชาการสร้าง
หนงัสือส าหรับเด็กและกระบวนการวจิยัแบบมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ินเพื่อสืบคน้ รวบรวมองคค์วามรู้
ดา้นภูมิปัญญาไทย ดว้ยการท าเวทีชาวบา้นมาบูรณาการกบัการสร้างหนงัสือส าหรับเด็กเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ได ้หนงัสือส าหรับเด็กชุดภูมิปัญญาไทยภาคเหนือ ท่ีมีคุณภาพจ านวน 29 
เร่ือง นบัวา่งานวิจยัน้ีไดร่้วมอนุรักษแ์ละเผยแพร่ องคค์วามรู้ดา้นภูมิปัญญาไทยถือเป็นการบริการ
วชิาการตามท่ีก าหนดไวใ้นวตัถุประสงคทุ์กประการ  
 ชาญ ยอดเละ (2546: บทคดัย่อ) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง โครงการบูรณาการการจดัการศึกษา
เพื่อท้องถ่ินกรณีศึกษาวิชาเคมีส่ิงแวดล้อมฯ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจาก
กิจกรรมผา้มดัยอ้ม สามารถไดรั้บการศึกษาและไดรั้บการเสนอแนวทางในการจดัการดว้ยการใช้
หลกัการบูรณาการ ซ่ึงการบูรณาการน้ีเป็นการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจยั และการบริการ
วิชาการแก่สังคม ไดซ่ึ้งโครงการวิจยัน้ี ไดป้ระสบความส าเร็จเก่ียวกบัการน าหลกับูรณาการมาใช ้
โดยท่ีทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ได้ให้การสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดี นักศึกษาท่ีผ่าน
กระบวนการดังกล่าว ได้มีเกิดการพฒันาและเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ เช่น ในด้านความรู้ 
นักศึกษาสามารถน าความรู้เก่ียวกับการศึกษารายวิชาเคมีส่ิงแวดล้อม ไปใช้ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ หรือปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนจริงในชุมชน การสืบคน้ปัญหาสารพิษตกคา้งจาก
ปัญหาน ้ าเสียของกิจกรรม  ผ้ามัดย ้อม เป็นอีกหน่ึงความส าเร็จท่ีนักศึกษาได้ใช้ทักษะทาง
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วิทยาศาสตร์ เพื่อพิสูจน์ถึงปัญหาสารพิษตกคา้งท่ีเกิดจากกิจกรรมนั้น นอกจากนั้น นักศึกษายงั
จ าเป็นตอ้งมีการวางแผนล่วงหนา้ ก่อนการเขา้ศึกษาในพื้นท่ี การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่และการท างานเป็น
กลุ่ม รู้จกัแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ รวมทั้งการกลา้แสดงออกในท่ีสาธารณชน ก็เป็นผลท่ีไดรั้บจาก
การศึกษาโดยผ่านกระบวนการบูรณาการ จนน าไปสู่ ทางเลือกในการจดัการปัญหาน ้ าเสียจาก
กิจกรรมผา้มดั เช่น การลดปริมาณการใชเ้กลือในกระบวนการยอ้ม  เพราะเกลือสามารถก าจดัได้
ยากและเป็นพิษสูงต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งพืชและสัตว ์การน าน ้ าสีกลบัมาใชใ้หม่ ก็อาจเป็นอีกทางเลือก
ในการลดปริมาณน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงถา้น ้ าสียอ้ม ถูกจดัการแยกออกจากน ้ าลา้งผา้หลงัจากการยอ้ม 
จะเป็นการลดปริมาณน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนเป็นอยา่งมาก ส าหรับแนวทางในการจดัการ กบัปัญหาน ้ าเสีย 
ผูเ้ช่ียวชาญและท่ีปรึกษาโครงการ ไดเ้สนอทางเลือกในการบ าบดัโดยประยุกต์ใช้วิธีทางกายภาพ -
เคมี และวิธีการชีวภาพ ควบคู่กนั  แต่สืบเน่ืองด้วยขอ้จ ากดัด้านงบประมาณท่ีมีราคาค่อนขา้งสูง 
ผูป้ระกอบการระดบัชาวบา้น ไม่มีความสามารถในการจ่ายไดม้ากเม่ือเปรียบกบัผูป้ระกอบการใน
อุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ดงันั้น การก าจดัสีให้หมดไปจากน ้ าเสีย อาจเลือกใชต้วัดูด
ซับท่ีมีราคาถูกเป็นสารกรองเบ้ืองต้น อย่างไรก็ตามปริมาณโลหะท่ีตกค้างในสีก็เป็นปัญหาท่ี
ผูป้ระกอบการ มิอาจจะลืมได ้เพราะมนัจะตกคา้งต่อส่ิงแวดลอ้ม และมีความเป็นพิษสูง ถา้ไม่ไดรั้บ
การก าจดัหรือจดัการอยา่งถูกวิธี หน่วยงานของภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ควรเขา้มีมีบทบาทส าคญัในการ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าว เพื่อใหปั้ญหาไดรั้บการแกไ้ขอยา่งแทจ้ริง 
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