
 
บทที่ 2  

ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 

 โครงการวิจยัเร่ือง “การจัดการการเรียนรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบท 
และชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม (CMRU – SML)” มีทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ท่ี
สามารถนําไปเปนขอมูลและตัวชี้วัดในการวิจัย มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
2.1   ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของของโครงการวิจัยเร่ือง “การจัดการการเรียนรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม (CMRU – SML)” มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.1  ทฤษฎี และสมมุติฐานของโครงการวิจัย 
  ทฤษฎีของโครงการวิจัยเร่ือง “การจัดการการเรียนรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ของภาคชนบท และชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม (CMRU – SML)” ไดกลาวอางจากการ
สัมมนาเร่ือง “การจัดการความรูเพื่อประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือแกไข
ปญหาความยากจนแบบยั่งยืน” โดย สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) 
(www.kmi.or.th) ซ่ึงมีวิทยากรผูเขารวมสัมมนาไดแก ศ.นพ. ประเวศ วะสี  ศ.นพ. วิจารณ พานิช  
ศ.ดร. ชัยอนันต สมุทวณิช  คุณไพบูลย วัฒนศิริธรรม และ ดร.ประพนธ ผาสุขยืด ผลจากการ
สัมมนาทําใหทราบถึงขอคิดและแนวทางในการประยุกตใชการจัดการความรู ดังนี้ 
  ขอคิดจาก ศ.ดร. ชัยอนันต สมุทวณิช คือ “สังคมไทยเปนสังคม 4 ฐาน” คือ 

(1)  สังคมของผูดอยโอกาส หมายถึง อยูหางไกล และยากจนมากๆ 
(2) สังคมแหงการพอเพียง หมายถึง มีอยูอยางพอเพียงแตไมมีการส่ังสม 
(3)  สังคมฐานานุภาพ หมายถึง เปนสังคมของคุณวุฒิ ท่ีไมมีคุณภาพ 
(4)  สังคมแหงการแขงขันเพื่อคากําไร หมายถึง อยูยอดบนสุด เปนสังคมท่ี

เช่ือมโยงกับ สังคมโลกเรียบรอยแลว โดยวิถีชีวิตทุกอยาง 
  ขอคิดจากอาจารยไพบูลย วัฒนศิริธรรม คือ “หลักคิดสําคัญ 5 ประการในการแกไข
ปญหาความยากจน” คือ 

(1)  ใหภาคประชาชนเปนพลังขับเคล่ือนท่ีสําคัญในการแกไขปญหาความ
ยากจน 

http://www.kmi.or.th/
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(2)  ใชหลักการพัฒนาท่ีใชพื้นท่ีเปนตัวต้ัง และทุกฝายในพื้นท่ีประสานความ
รวมมือกัน 

(3)  ทุกฝายซ่ึงอยูนอกพ้ืนท่ี ควรประสานความรวมมือเพื่อเขาไปสนับสนุน 
(4)  ควรมีระบบขอมูลและการจัดการความรูเปนเคร่ืองมือสําคัญ 
(5)  ควรมีนโยบาย ขอกําหนด และงบประมาณสนับสนุนทุกระดับ 
 

 ขอคิดจาก ศ.นพ. ประเวศ วะสี คือ ตองกลับไปสูศีลธรรมพ้ืนฐานของสังคม คือ การ
เคารพศักดิ์ศรีของคนทุกคนอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะคนเล็กคนนอย คนยากคนจน โดยให
ความสําคัญกับการจัดการความรูวาเปนรูปธรรมของการเคารพในตัวคน อธิบายโดย“สามเหล่ียม
สูความสุขสมบูรณ” อันประกอบดวย การปฏิบัติ/ การเรียนรู และการจัดการความรูสูความดี 
ความสุข และความสามารถ เปนหลักท่ีนําไปใชไดในบุคคล กลุมคน ชุมชน เขตพ้ืนท่ี องคกร 
สถาบัน สังคม และมนุษยชาติ ดงัแผนภาพ 
 

 
 

ภาพท่ี 2.1 แบบจําลอง “สามเหล่ียมสูความสุขสมบูรณ” ของ ศ.นพ. ประเวศ วะสี 
 
  ขอสรุปจากการสัมมนาทําใหไดทราบวา การจัดการความรู (Knowledge Management) 
เปนเคร่ืองมือ (means) เทานั้น ซ่ึง KM นี้ ไมใชเปาหมาย (end) ของการพัฒนา หมายความวา 
การจัดการความรูไมใชการเอาความรูมาจัดระบบ หรือจัดการเพื่อใหผูอ่ืนนําไปใช แตเปนการ
ดําเนินการเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีการประยุกตใชความรูอยางเขมขน และทําใหงานมีผลสัมฤทธ์ิ
สูงข้ึนนั่นเอง 
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  คณะนักวิจัยจึงไดนิยามลักษณะของแนวคิดในการพัฒนานี้วา “การจัดการการเรียนรู: 
Learning Management” 
  จากแนวคิดขางตน ทําใหไดขอสรุปของ “การจัดการการเรียนรู:Learning Management”  
วาเปนการจัดการความรูสูความสุขและความสําเร็จจะตองประกอบไปดวย 

(1)  การเรียนรูในตนเอง 
(2)  การเรียนรูรวมกับเพ่ือน (เพื่อนรวมงาน เพื่อนรวมภารกิจ ฯลฯ) 
(3)  การเรียนรูรวมกันกับองคกรพันธมิตร  (องคกรรวมพันธกิจ Strategic 

partners ฯลฯ) 
(4)  การเรียนรูรวมกันทุกฝาย 

  และเม่ือปรับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการเรียนรู (Learning Management) 
ขางตน เพ่ือประยุกตใชกับดัชนีช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย (Human Security Indicators) ซ่ึง
ประกอบไปดวยดัชนี 10 มิติ อันไดแก 

(1)  ท่ีอยูอาศัย 
(2)  สุขภาพอนามัย 
(3)  การศึกษา 
(4)  การมีงานทําและรายได 
(5)  ความม่ันคงสวนบุคคล 
(6)  ครอบครัว 
(7)  การสนับสนุนทางสังคม 
(8)  สังคม และวัฒนธรรม 
(9)  สิทธิและความเปนธรรม 
(10)  การเมืองและธรรมาภิบาล 

 
  สําหรับการจัดการการเรียนรู (LM) นี้จะไดอาศัยแนวคิด “บันไดส่ีข้ันของการ
เรียนรู (Learning)” ของ ดร.ประพนธ ผาสุกยืด มาประยุกตใชกบัชุมชนดวย ดงัแบบจําลอง 
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ภาพท่ี 2.2 แบบจําลอง บันไดส่ีข้ันของการเรียนรู 
 

 แบบจําลองส่ีข้ันของการเรียนรูนี้ ชุมชนจะเร่ิมจาก  
(1) ไมรู เพื่อพัฒนาเปน  
(2)  รับรู และเปน       
(3)  การเลียนแบบ  
(4)   เรียนรู หรือตอยอด  
 

 สมมุติฐานการวิจัย 
จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีไดกําหนดไว คณะผูวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม

ไดใหขอคิด หรือ ขอสมมติฐานในการปฏิบัติสําหรับการวิจัยคร้ังนี้วา “หากใหความสําคัญกับการ
จัดการการเรียนรูรวมกัน มากกวาการใหความรูเพียงอยางเดียว (เคร่ืองมือของ KM) แลว ภายใต
ความสามารถหรือศักยภาพของบุคลากรที่อยูในชุมชนในทองถ่ินนั้นๆ หากทุกฝายมีการเรียนรู
รวมกัน จะทําใหบุคลากรเหลานั้นสามารถพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของตนเองไดตามเปาหมายท่ี
ไดกําหนดไว” อีกท้ังผลของการทําวิจัยท่ีเกิดข้ึน จะเปนการทําวิจัยท่ีสามารถนําไปใชไดจริงกับ
ทองถ่ินของนักวิจยัเอง 

  
  

ไมรู 
ไมรูไมช้ี และไมรูแลวช้ี 

รับรู 
แตอาจไมไดนาํไปใช 

เลียนรู 
รับมา ทําเลียนแบบ 

เรียนรู 
เลียนแบบ พัฒนาตอ

4 

3 

2 

1 
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 2.1.2  ทฤษฎีการวิจยั 

จุมพล สวัสดิยากร หลักและวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ 2520 หนา 9 และ นที เนียมศรีจันทร ประโยชนท่ีคาดหวังจากการติดตามและ
ประเมินผลหลังส้ินสุดการวิจัยในหัวขอมุมมองของผูกําหนดนโยบายการวิจัย สํานักงาน
คณะกรรมการวิจยัแหงชาติ 2545 หนา 2 ภาคผนวก 3 ไดอธิบายเกี่ยวกับการวิจัยไวดังนี้  

 การวิจัย   หมายถึง การศึกษาคนควา วิเคราะห หรือทดลองอยางมีระบบ โดย
อาศัยอุปกรณ หรือวิธีการ เพื่อใหพบขอเท็จจริง หรือหลักการไปใชในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือ
แนวทางในการปฏิบัติลักษณะของงานท่ีถือวาเปนการวิจัยควรจะประกอบดวยข้ันตอนการ
ดําเนินงานท่ีสําคัญ ๆ ดงัตอไปน้ี 

 (1)   การคัดเลือกหัวขอในการวิจัย (selection of problem area) 
 (2)   วิธีการเก็บและรวบรวมขอมูล (method of gathering data) 
 (3)   การวิเคราะหและการตีความขอมูล (analysis and interpretation of the data) 
 (4)   การเสนอผลการวิจัยและขอสรุป (conclusions and final report) 
 

 กิจกรรม หรือ ลักษณะงาน ท่ีเปนเพียงข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งของการวิจัย เชนการ
สํารวจเพื่อรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การทํารายงานหรือเผยแพรผลงานวิจัย หรือกิจกรรม
สนับสนุนการวิจัย เชน การฝกอบรมนักวิจัย การใหเงินอุดหนุนการวิจัย ฯลฯ เหลานี้ไมนับเปน
การวิจัยตามนิยามขางตน และสามารถแบงการวิจัยตามกลุมสาขาวิชาการใหญๆ ไดเปน 2 ดาน 
คือ 

 (1)   การวิจัยทางวิทยาศาสตร หมายถึง การสํารวจ วิเคราะห ทดลองอยางมีระบบ
และเปนข้ันตอนดวยอุปกรณหรือวิธีพิเศษ เกี่ยวกับธรรมชาติ ส่ิงมีชีวิต ปรากฏการณธรรมชาติ 
ตลอดจนส่ิงท่ีมนุษยไดสรางสรรคข้ึนมาดวยความรู หรือประสบการณ เพื่อเสนอความรูใหม เพ่ือ
สุขภาพอนามัย ความผาสุกและความเจริญกาวหนาของมนุษยชาติ 

 (2)   การวิจัยทางสังคมศาสตร หมายถึง การศึกษาคนควาหาความจริงดวยระบบ
และวิธีการทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับ พฤติกรรม ปรากฏการณ หรือปฏิกิริยา ตลอดจนความรูสึก
นึกคิดของมนุษยและสังคม เพื่อใหทราบถึงความรูและความจริงที่จะนํามาแกไขปญหาของสังคม 
หรือกอใหเกิดความรูใหม 
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2.1.3  มิติหลักและองคประกอบการวิจัย (core and functional dimension) 
(1) ทิศทางการวิจัย (research direction) หมายถึง ลักษณะหรือแนวทางการทํา

วิจัยท่ีมุงไปสูส่ิงท่ีคาดหวังวาจะเกิดข้ึนในอนาคต หากดําเนินการไปตามแนวทางน้ี ความ
คาดหวังยังไมเปนรูปธรรมท่ีเปนตัวเลขท่ีกําหนดไว แตกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน
โดยลําดับ ท้ังนี้ ทิศทางการวิจัยเปรียบเสมือนนโยบายวิจัย (research policy) 

(2)   แผนวิจัย (research plan) หมายถึง โครงรางขอกําหนดท่ีระบุเร่ืองหรือลักษณะ
การดําเนินการในการทําวิจัยใหเปนไปในทางสอดคลองกับทิศทางการวิจัยหรือนโยบายวิจัยท่ี
กาํหนดไว 

(3)   แผนงานวิจัย (research program) หมายถึง แผนซ่ึงถูกกําหนดข้ึนเพื่อดําเนินการ
วิจยัประกอบดวยโครงการวิจัย (research project) หลาย ๆ โครงการ หรืออาจเรียกวาชุดโครงการวิจัย 
โดยมีความสัมพันธหรือสนับสนุนซ่ึงกันและกัน มีลักษณะบูรณาการ (integration) ทําใหเกิดองค
รวม (holistic ideology) เปนการวิจัยท่ีเปนสหสาขาวิชาการ (multi-disciplines) และครบวงจร 
(completeset) โดยมีเปาหมายท่ีจะนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนอยางชัดเจน 

(4)   แผนงานวิจัยยอย (research sub-program) หมายถึง หัวขอการวิจัยภายใต
แผนงานวิจัย ซ่ึงกําหนดลักษณะการทํางานวิจัยของโครงการวิจัย 

(5)   โครงการวิจัย (research project) หมายถึง รูปการท่ีกําหนดหรือคิดไวในการ
ดําเนินการวิจัย โดยมีแผนการแสดงหัวขอรายละเอียดในการศึกษาคนควา วิเคราะห หรือทดลอง
อยางมีระบบท่ีแนนอน ซ่ึงหนวยงานหนึ่งๆ หรือหลายหนวยงานจะรวมกันดําเนินการใหเสร็จ
ส้ินภายในชวงระยะเวลาหนึ่ง 

(6)  โครงการวิจัยยอย (research sub-project) หมายถึง หัวขอการวิจัยภายใต
โครงการวิจัย ซ่ึงระบุถึงการวิจยัท่ีดําเนินการ 

(7)  งานวิจัยยอย (research task) หมายถึง เปนข้ันสุดทายของแตละโครงการวิจัย 
(research project) 

(8)  กิจกรรมวิจัย (research activity) หมายถึง การแสดงหัวขอเร่ืองวิจัยท่ีจะตอง
ปฏิบัติในงานวิจัยยอย โครงการวิจัย และแผนงานวิจัย โดยใหสอดคลองและเปนลําดับกับ
แผนการดาํเนินงาน (work plan) ท่ีกําหนดไว 
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2.1.4  ประเภทของการวิจัย (type of research)    
จาก Organization for Economic Co – operation and Development (OEDC). 1993. 

The Measurement of Scientific and Technological Activities : Functional Distribution : 67 - 72. ได
อธิบายความหมายและ ระบุประเภทของการวิจัยไดดังนี้  

(1)   การวิจัย หมายถึง การวิจัยและพัฒนา (R&D) ประกอบดวย 
(1.1)  การวิจัยพื้นฐาน (basic research หรือ pure research หรือ theoretical 

research) เปนการศึกษาคนควาในทางทฤษฎี หรือในหองทดลองเพื่อหาความรูใหมๆ เกี่ยวกับ
สมมติฐานของปรากฏการณ และความจริงท่ีสามารถสังเกตได หรือเปนการวิเคราะหหาคุณสมบัติ
โครงสรางหรือความสัมพันธตางๆ เพื่อต้ังและทดสอบสมมติฐาน (hypothesis) ทฤษฎี (theories) และ
กฎตางๆ (laws) โดยมิไดมุงหวังท่ีจะใชประโยชนโดยเฉพาะ 

(1.2) การวิจัยประยุกต (applied research) เปนการศึกษาคนควาเพื่อหา
ความรูใหม ๆ และมีวัตถุประสงคเพื่อนําความรูนั้นไปใชประโยชนอยางใดอยางหน่ึง หรือเปน
การนําเอาความรูและวิธีการตาง ๆ ท่ีไดจากการวิจัยข้ันพื้นฐานมาประยุกตใชอีกตอหนึ่ง หรือหา
วิธีใหมๆ เพื่อบรรลุเปาหมายท่ีไดระบุไวแนชัดลวงหนา  

(1.3) การพัฒนาทดลอง (experimental development) เปนงานท่ีทําอยาง
เปนระบบ โดยใชความรูท่ีไดรับจากการวิจัยและประสบการณท่ีมีอยู เพื่อสรางวัสดุ ผลิตภัณฑ
และเคร่ืองมือใหม เพื่อการติดต้ังกระบวนการ ระบบและบริการใหม หรือเพื่อการปรับปรุงส่ิง
ตาง ๆ เหลานั้นใหดีข้ึน 

(2)   สาขาวิชาทางการวิจัย  
สาขาวิชาการ หมายถึง สาขาวิชาการ และกลุมวิชาของสภาวิจัยแหงชาติ 

ประกอบดวย 
(2.1) สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา 

คณิตศาสตรและสถิติ ฟสิกส ดาราศาสตร วิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทก
วิทยา สมุทรศาสตรอุตุนิยมวิทยา ฟสิกสของส่ิงแวดลอมและอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(2.2) สาขาวิทยาศาสตรการแพทย ประกอบดวยกลุมวิชาวิทยาศาสตร
การแพทย แพทยศาสตร สาธารณสุข เทคนิคการแพทย พยาบาลศาสตร ทันตแพทยศาสตร 
สังคมศาสตรการแพทยและอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(2.3)  สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช ประกอบดวยกลุมวิชาอนินทรียเคมี 
อินทรียเคมีชีวเคมี เคมีอุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร เคมีวิเคราะห ปโตรเลียม เคมี
ส่ิงแวดลอม เคมีเทคนิคนิวเคลียรเคมี เคมีเชิงฟสิกส เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห 



 28

(2.4)  สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา ประกอบดวยกลุมวิชาทรัพยากรพืช 
การปองกันกําจัดศัตรูพืช ทรัพยากรสัตว ทรัพยากรประมง ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรน้ําเพื่อ
การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและ
เคร่ืองจักรกลการเกษตรส่ิงแวดลอมทางการเกษตร วิทยาศาสตรชีวภาพ และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(2.5)  สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบดวยกลุมวิชา 
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย และ
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(2.6)  สาขาปรัชญา ประกอบดวยกลุมวิชาปรัชญา ประวัติศาสตร 
โบราณคดี วรรณคดีศิลปกรรม ภาษา สถาปตยกรรม ศาสนา และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(2.7) สาขานิติศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชากฎหมายมหาชน กฎหมาย
เอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายวิธี
พจิารณาความ และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(2.8)  สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา 
ความสัมพันธระหวางประเทศ นโยบายศาสตร อุดมการณทางการเมือง สถาบันทางการเมือง 
ชีวิตทางการเมืองสังคมวิทยาทางการเมือง ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร 
มติสาธารณะ ยทุธศาสตรเพื่อความม่ันคง และเศรษฐศาสตรการเมือง และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(2.9)  สาขาเศรษฐศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา เศรษฐศาสตร พาณิชยศาสตร 
บริหารธุรกิจ การบัญชี และอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(2.10) สาขาสังคมวิทยา ประกอบดวยกลุมวิชาสังคมวิทยา ประชากร  
ศาสตร มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม ปญหาสังคม และสังคมศาสตร อาชญาวิทยา กระบวนการ
ยุติธรรม มนุษยนิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม พฒันาสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิศาสตรสังคม
การศึกษาความเสมอภาคระหวางเพศ คติชนวิทยา และอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(2.11) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร ประกอบดวยกลุมวิชา 
วิทยาการคอมพิวเตอร โทรคมนาคม การส่ือสารดวยดาวเทียม การส่ือสารเครือขาย การสํารวจ
และรับรูจากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร สารสนเทศศาสตร นิเทศศาสตร บรรณารักษ
ศาสตร เทคนิคพิพิธภัณฑและภัณฑาคาร และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 
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(2.12) สาขาการศึกษา ประกอบดวย กลุมวิชาพื้นฐานการศึกษา หลักสูตร
และการสอนการวัดและประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยา
และการแนะแนวการศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวของ 

 
2.1.5  ความหมายของการจัดการ 

การจัดการ คือ กระบวนการท่ีผูจัดการใชศิลปะและกลยุทธตาง ๆ ดําเนินกิจการ
ตามข้ันตอนตางๆ โดยอาศัยความรวมแรงรวมใจของสมาชิกในองคการ การตระหนักถึง
ความสามารถ ความถนัด ความตองการและความมุงหวังดานความเจริญกาวหนาในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการควบคูไปดวย องคการจึงจะสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมายท่ีกําหนด
ไว 
   

2.1.6 แนวคิดดานการจัดการ 
การจัดการเปนท้ังวิทยาศาสตรและศิลปะ  การท่ีกลาววาการจัดการเปน

วิทยาศาสตร (Management is a science) ก็เพราะองคความรู (body of knowledge) ท่ีไดมามี
ลักษณะเปนระบบและหลักการตางๆ ไดผานกระบวนการศึกษาอยางตอเนื่องจากผูจัดการและ
นักวิจัยจํานวนมาก และความรูเหลานี้ยังไดมีการศึกษาพัฒนาปรับปรุงจากหลักฐานการสังเกต
และการทดลองอยูเร่ือยมา แตอยางไรก็ตามความรูท่ีไดมาไมไดมีลักษณะเท่ียงตรงเหมือนกับ
วทิยาศาสตรบริสุทธ์ิ เชน เคมีหรือฟสิกส เปนตน 

การท่ีกลาววา การจัดการเปนศิลปะ ดวยนั้น (Management is also an art) 
เนื่องมาจากการจัดการเปนวิธีการนําความรูท่ีผูเช่ียวชาญศึกษาไปประยุกตใหองคการบรรลุผล
ดังท่ีปรารถนา จนมีผูกลาววา การจัดการเปนศิลปะของศิลปะ (Management is the art of arts) ก็
เพราะการจัดการจะตองใชเทคนิควิธีการจัดองคการและนําความสามารถพิเศษของสมาชิกใน
องคการมาใชใหเกิดประโยชนแกองคการ ดังนั้นผูจัดการจึงไดรับสมญานามวานักศิลปะ (artist) 
เพราะจะเปนผูนําความรูท่ีไดรับจากศาสตรของการจัดการมาดําเนินการจัดการทรัพยากรมนุษย
และทรัพยากรวตัถุเพื่อใหเอ้ืออํานวยประโยชนตอองคการใหมากท่ีสุด 

พัฒนาการของศาสตรทางดานการจัดการจึงเปนการรวบรวมความรูเกี่ยวกับ
หลักการของการจัดการและวิธีการประยุกตความรูเหลานี้ใชกบัองคการลักษณะตาง ๆ ในการนํา
หลักการของการจัดการบางหลักการไปประยุกตใชอาจไมเกิดผลดังท่ีปรารถนา ท้ังนี้เนื่องจาก
เหตุผลท่ีสําคัญท่ีการจัดการเปนงานท่ีเกี่ยวของกับมนุษย มนุษยมีความซับซอนและแปร
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ฉะนั้นวิทยาศาสตรและศิลปะ จึงเปนส่ิงท่ีประกอบซ่ึงกันและกันใหเกิดภาพท่ี
สมบูรณข้ึนเปรียบเหมือนเหรียญท่ีมีดานหัวและดานกอย ตองมีความสมดุลระหวางดาน 2 ดาน 
จึงจะทําใหงานน้ันประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง ดังนั้นบุคคลท่ีมีความรูดานการจัดการและมี
ความสามารถในการจัดการจะเปนบุคคลท่ีนําใหองคการดําเนินไปในทิศทางท่ีประสบ
ความสําเร็จสูงสุด ผูจัดการท่ีประสบความสําเร็จจึงตองเปนท้ังนักวิทยาศาสตรและนักศิลปะท่ี
เปนนักวิทยาศาสตร ก็เพราะมีความรูและพัฒนาความรูใหมๆ หลักการตางๆ อยูเสมอและท่ีเปน
นักศิลปะก็เพราะจะตองรูจักประยุกตความรูที่ไดมาแกปญหาในการจัดการบุคคล วัสดุ 
เคร่ืองจักร วิธีดําเนินการและการเงินในองคการใหดําเนินไปไดดวยดี 

องคการและการจัดการเปนคําคูกันท่ีมีความหมายตอเนื่องกันโดยองคการคือ 
กลุมคนท่ีทํางานหรือกิจกรรมรวมกันโดยมีเปาหมายท่ีชัดเจน และมีการจัดโครงสรางเพ่ือ
กําหนดใหสมาชิกในองคการทําเพื่อบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว สวนการจัดการเปนหนาท่ีท่ี
ผูจัดการทุกระดับบูรณาการ และประสานความและการทํางานเพ่ือใหงานไปสูประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพตามเปาหมายที่วางไว องคการเปนระบบเปดท่ีมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยู
เสมอ 

แนวคิดการจัดการไดมีการวิวัฒนาการอยางตอเนื่องจากการจัดการท่ีเขมงวด 
มาจนถึงการเขาใจคนทํางาน และในท่ีสุดก็จะบูรณาการและประสานทุกอยางเขาดวยกันใหมี
ระบบ เพื่อใหการทํางานบรรลุความสําเร็จ 

กระบวนการจัดการท่ีสําคัญในองคการมี 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน การจัด
องคการ การนํา และการควบคุม 

การจัดการในองคการท่ีกลาวถึงมักจะแบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับกลาง 
และระดับตน ผูจัดการแตละระดับมีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีแตกตางกัน ดังนั้น
ทักษะดานการเกงคน เกงงาน เกงคิด จึงมีการนําไปใชในระดับการจัดการท่ีแตกตางกัน และส่ิง
สําคัญมากทางการจัดการท่ีทําใหองคการกาวเดินไปอยางม่ันคง คือบทบาทดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล บทบาทดานสารสนเทศ และบทบาทดานการตัดสินใจซ่ึงลวนแลวแตมี
ความสัมพันธกับระดับการจัดการและทักษะการจัดการท้ังส้ิน 
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 2.1.7  ความสําคัญของการจัดการ 
(1)   การจัดการเปนสมองขององคการ การท่ีองคการจะประสบความสําเร็จตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไวนั้น จําเปนตองมีกระบวนการจัดการท่ีดี อาทิเชน มีการวางแผนและ
ตัดสินใจโดยผานการกล่ันกรองจากฝายจัดการท่ีไดพิจารณาขอมูลตาง ๆ อยางใชดุลพินิจ ใช
สติปญญาพิจารณาผลกระทบตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนตอองคการนั้น 

(2)   การจัดการเปนเทคนิควิธีการท่ีทําใหสมาชิกในองคการเกิดจิตสํานึกรวมกัน
ในการปฏิบัติงาน มีความตั้งใจ เต็มใจชวยเหลือใหองคการประสบความสําเร็จ ท้ังนี้เพราะมี
กระบวนการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานนําทางใหองคการไปสูความสําเร็จ 

(3)   การจัดการเปนการกําหนดขอบเขตในการทํางานของสมาชิกในองคการ
ไมใหซํ้าซอนกัน ทําใหการปฏิบัตงิานเปนไปดวยความราบร่ืน รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

(4)   การจัดการเปนการแสวงหาวิธีการที่ดีท่ีสุดในการปฏิบัตงิาน ใหองค การเกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด 
 

2.1.8  การพัฒนาแนวความคิดดานการจัดการ 
 ความเจริญเติบโตของแนวความคิดดานการจัดการนั้นเร่ิมตนในชวงท่ีมีการ

ปฏิวัติทางอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษ ระหวางศตวรรษที่ 18 และ 19 และไดมีการปรับปรุง
พัฒนามาเร่ือยๆ สามารถแบงออกเปน  

(1)   แนวความคิดดานการจัดการแบบวิทยาศาสตร (Scientific management 
school) แนวความคิดนี้ไดนําวิธีการที่มีหลักเกณฑในดานการจัดการ มาจัดองคการใหดําเนินไป
ในทิศทางท่ีทําใหองคการประสบความสําเร็จสูงสุด บุคคลสําคัญในกลุมนี้ท่ีจะกลาวถึงคือ 
F.W.Taylor  Henri L. Gantt  Frank B. and Lillian M. Gilberth 

(1.1)   เทยเลอร (Taylor) 
เทยเลอร เปนบิดาของแนวความคิดดานการจัดการแบบวิทยาศาสตร 

ซ่ึงรูจักกันดีวาเปนทฤษฎีการจัดการแบบคลาสสิกเขาเปนผูเร่ิมองคการที่มีรูปแบบเปนผูท่ีนํา
วิธีการทางวิทยาศาสตรมาแกไขปญหาท่ีพบในโรงงานท่ีเขาทําอยู เปนการนําหลักเกณฑท่ีมี
กฎเกณฑเขามาแทนท่ีวิธีการลองผิดลองถูกท่ีเคยใชกัน 

หลักการของการจัดการตามแนวคิดของ เทยเลอร พอสรุปไดดังนี ้
1)  พัฒนาวิธีการทํางานท่ีดีท่ีสุด (one best way) ท่ีผานการวิเคราะห

อยางมีหลักเกณฑแทนการใชกฎท่ีไมแนนอน (rule of thumb) 
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2)  ใชวิธีการทางวิทยาศาสตรท่ีมีหลักเกณฑ คัดเลือก ฝกหัด สอน 
และพัฒนาคนงานใหมีคุณสมบัติตรงตามงานท่ีปฏิบัติ เพราะในอดีตคนงานจะทํางานของตน
และแสวงหาประสบการณไปเร่ือยๆ จนพบวิธีดีท่ีสุดดวยตนเอง 

3)   มีการรวมมือกับคนงานอยางจริงใจ เพื่อใหเช่ือม่ันไดวางาน
ท้ังหมดไดปฏิบัตติามหลักเกณฑท่ีไดพัฒนาขึ้น 

4)   มีการแบงงานและความรับผิดชอบระหวางการจัดการและ
แรงงาน หรือกลาวงายๆ วามีการแบงงานและความรับผิดชอบระหวางฝายบริหารและฝายผลิต 
เพราะในอดีตนั้นงานและความรับผิดชอบสวนใหญจะตกอยูแกฝายผลิต 

(1.2)   แกนท (Gantt) 
แกนท รวมทํางานกับ เทยเลอร ท่ี Midvale Steel Works ในป 1887 

แนวความคิดของเขาคลายๆ กับเทยเลอร ท่ีสนใจการพัฒนาในเร่ืองการจัดการและคนงานแตเขา
แตกตางจาก เทยเลอร ท่ีใหความสนใจในความเปนมนุษย (Humanistic) ของคนงานมากข้ึน เขา
ไดพัฒนาระบบการจายคาจางคนงานและระบบการจายเงินโบนัสมาใช เขามองวาระบบการจาย
คาจางของ Taylor เปนการลงโทษคนงานท่ีมีประสิทธิผลงานนอยท่ีไมสามารถไปถึงมาตรฐาน 
เพราะคนงานเหลานี้จะไดผลตอบแทนในอัตราต่ํา ท้ังนี้เพราะเทยเลอรจะยึดหลักการทํางานมาก
ไดมาก ทํางานนอยไดนอย (fair day’s work fair day’s pay) ระบบท่ี แกนท พัฒนาข้ึนเปนการ
ประกันคาจางต่ําสุดท่ีคนงานจะไดรับ ไมวาเขาจะทํางานถึงมาตรฐานหรือไมก็ตามแต แกนท มี
ช่ือเสียงและเปนท่ีรูจักกันดีในเร่ืองการพัฒนาวิธีการทางดานกราฟท่ีแสดงใหเห็นแผนงานท่ีจะ
เปนตัวควบคุมการจัดการไดเปนอยางดีเขาเนนความสําคัญของเวลาและปจจัยทางดานทุนในการ
วางแผนและควบคุม ซ่ึงงานดังกลาวเรารูจักกันดีในช่ือของ Gantt Chart หรือ Bar Chart  

(1.3)   แฟรงคและลิเลียน กิลเบิรท (Frank B. and Lillian M. Gilberth) 
แฟรงค (1868-1924) และ ลิเลียน กิลเบิรท (1878-1972) เปนสามี

ภรรยากัน เปนผูมีสวนสรางแนวความคิดดานการจัดการแบบวิทยาศาสตรไวมากพอสมควร ใน
ป 1885 แฟรงค กิลเบิรท อายุ 17 ป ไดเร่ิมทํางานเปนชางกออิฐ (Bricklayer) ตอมาไดกลายเปน
ผูรับเหมากอสราง และพัฒนาวิธีการตาง ๆ เพ่ือวิเคราะหงาน เขาไดพัฒนาแผนผังกระบวนการ
ไหลของงาน (Flow process chart) โดยท่ีงานทุกงานจะถูกจําแนกออกเปนงาน 5 งาน คือ 

1)   การปฏิบัติงาน (Operation) 
2)   การขนสง (Transportation) 
3)   การตรวจสอบ (Inspection)  
4)   การเก็บรักษา (Storage) 
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5)   การสงมอบ (Delivery) 
การใหความสนใจในเร่ืองการเคล่ือนไหว (Motion study) โดยเนน

การเคล่ือนไหวท่ีสูญเปลาในการทํางานเขาไดอธิบายถึงองคประกอบการเคล่ือนไหวพื้นฐานใน
วงจรการทํางานและเรียกช่ือวา เธอรบริก (Therblig) ซ่ึงเปนคํามาจากนามสกุล Gilberth ของเขา
แตตองพิจารณาจากตัวสุดทายมาถึงตัวตน 

กิลเบิรท ไดพัฒนางานของเขาไปไกลกวา เทยเลอร ตรงท่ี เทยเลอร 
พยายามท่ีจะตอบคําถามเร่ืองคาจางท่ีเหมาะสมกับงาน แต กิลเบิรท พยายามท่ีจะเพิ่มผลผลิตใน
การทํางาน โดยคิดวิธีท่ีดีท่ีสุด (The one best method) ศึกษาการเคล่ือนไหว ความเหน่ือยลา 
ทักษะและเวลา เพื่อท่ีจะนํามากําหนดวิธีท่ีดีท่ีสุด ผลงานดานการศึกษาของเขาไดทําเปน
ภาพยนตรเพื่อนํามาพิจารณาถึงการเคล่ือนไหวในการกออิฐจาก 18 คร้ัง เหลือเพียง 5 คร้ัง 

 
(2)    แนวความคิดดานการจัดการเปนกระบวนการ (Management process 

school)  
แนวความคิดนี้มองการจัดการเปนกระบวนการทํางานโดยอาศัยบุคคลอ่ืน มี

การดําเนินการเปนข้ันตอนตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในองคการ บุคคลสําคัญท่ีจะกลาวถึงนี้คือ Henri 
Fayol ฟาโยล เกิดในป 1841 เปนวิศวกรชาวฝร่ังเศสไดทํางานในบริษัทเหมืองแรในป 1860 ในป 
1888 ไดทําหนาท่ีเปนผูจัดการของบริษัทนี้ในขณะท่ีเขารับตําแหนงนั้นบริษัทอยูในสภาพท่ีใกล
ลมละลาย ฟาโยลไดกลาวถึงผลของความสําเร็จในระบบการจัดการวา เขาเนนการสอนและการ
เรียนรู (taugh and learnt) เขาไมเหมือน เทยเลอร เพราะการจัดการของ เทยเลอร สนใจการ
วิเคราะหลักษณะเฉพาะของงาน การเคล่ือนไหวของคนงานและมาตรฐานเร่ืองเวลาท่ีคนงานใช 
แต ฟาโยลไดศึกษาการจัดการจากคณะผูบริหารระดับตน โดยใหทรรศนะวาการจัดการเปน
ทฤษฏีท่ีสามารถสอนและเรียนรูได ซ่ึงเกี่ยวของกับกระบวนตาง ๆ คือ การวางแผน(planning) 
การจัดองคการ (organizing) การบังคับบัญชา (commanding) การประสานงาน (coordinating) 
และการควบคุม (controlling) 

งานของฟาโยลไดพิมพเปนภาษาฝร่ังเศสในป  1916 ภายใต ช่ือวา 
“Administration industrially generate” (General and industrial Management) ตอมาไดมีการแปล
เปนภาษาอังกฤษในป 1929 ฟาโยล ไดแบงงานดานอุตสาหกรรมเปน 6 กลุมดวยกันคือ 

1)  ดานเทคนคิ : Technical (Production) 
2)  ดานพาณิชยกรรม : Commercial (Buying, Selling and Exchange) 
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3)  ดานการเงนิ : Financial (Search for, and Optimum use of, 
Capital) 

4)  ดานความปลอดภัย : Security (Protection of property and 
persons) 

5)  ดานการบัญชี : Accounting (Including statistics) 
6)  ดานการจัดการ : Managerial (Planning, Organizing, 

Commanding, Coordinating and Controlling) 
ฟาโยล ใหความสนใจในกลุมท่ี 6 เกี่ยวกับเร่ืองการจัดการท้ังนี้

เนื่องจากไดมีผูใหความสนใจ 5 กลุมแรกกันมากแลว และไดกาํหนดหลักการจัดการ 6  ขอดังนี้ 
1) การแบงงานกันทํา (Division of work) เขาเนนใหมีการแบงงาน

กันทําตามความถนัดความสามารถของสมาชิกในองคการ เปนการนําแนวความคิดของนัก
เศรษฐศาสตรมาใชในการใชประโยชนสูงสุดจากแรงงาน ซ่ึงหลักการน้ีข้ึนอยูกับการจัดการซ่ึง
เปนเทคนิคท่ีสําคัญอยางหนึ่ง 

2)   อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) 
อํานาจหนาท่ีเปนสิทธิหรืออํานาจในการส่ังการในเร่ืองนั้นๆ สวนความรับผิดชอบเปนการทํางานท่ี
ไดรับมอบหมายใหเสร็จส้ินตามตําแหนงตางๆ ท่ีมีหนาท่ีอยู การมอบอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบกับสมาชิกในองคการควรจะมีลักษณะควบคูกัน ควรคํานึงถึงความพอเหมาะท่ีจะทําให
งานนั้นประสบความสําเร็จ 

3)   ระเบียบวินัย (Discipline) หมายถึง การเคารพในขอตกลง ซ่ึงก็คือ 
การเช่ือฟงและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนขององคการ ระเบียบวินัยเปนส่ิงจําเปนท่ีจะทําให
องคการดําเนินไปอยางราบร่ืน แตการธํารงรักษาไวซ่ึงระเบียบวินัยนี้ข้ึนอยูกับคุณภาพของผูนําใน
องคการดวย จะตองมีขอตกลงท่ีชัดเจนและยุติธรรม และมีการลงโทษอยางยุติธรรมเสมอหนากัน 

4)   เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of command) หลักการนี้เนนวา
ผูใตบังคับบัญชาคนหนึ่งควรรับคําส่ังจากผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว (One subordinate should 
receive orders from one superior) ถามีผูบังคับบัญชามากกวาหนึ่งคน คงจะสรางความหนักใจแกผูอยู
ใตบังคับบัญชาวาจะปฏิบัติตวัอยางไรจึงจะเหมาะสม 

5)   เอกภาพในการอํานวยการ (Unity of direction) เปนการจัดงานท่ีมี
จดุมุงหมายเหมือน 

5.1)  แนวความคิดดานมนุษยสัมพันธ (Human relations school) 
5.2)  แนวความคิดดานระบบสังคม (Social system school)  
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5.3)  แนวความคิดดานคณิตศาสตร (Mathematical school)  
5.4) แนวความคิดดานระบบ (Systems school) 

 
 2.1.9 ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน 

เราจะพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไดอยางไร ซ่ึงมงคล ดานธารินทร (2541) เสนอวา
ควรสนใจอยางนอย 3 ประการไดแก ปจจยัผลักดันเศรษฐกิจชุมชน กระบวนการเศรษฐกิจชุมชน 
และกําไรสวนเกิดจากเศรษฐกิจชุมชน 

(1)   ปจจัยผลักดนัเศรษฐกิจชุมชน 
ซ่ึงถาหากละเลยจะทําใหกจิกรรมเศรษฐกิจชุมชนเกิดไดยาก และไมยัง่ยนื 
1)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยพัฒนาผูนําใหมีความรู ความสามารถใน

การวิเคราะหความจําเปนท่ีตองทําการผลิต การแปรรูป การคา ความสามารถในการระดมทุน 
การจัดการดานตาง ๆ พัฒนาชาวบาน และพัฒนาเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของ เพ่ือใหเปนผูรูอยางลึกซ้ึง
ในอุดมการณ และเทคนิคการกระตุนเช่ือมประสาน เพื่อเศรษฐกิจชุมชน 

2)   การพัฒนากลุม / องคกรชุมชน  การสรางกลุม และดําเนินกิจกรรมตางๆ 
ในรูปของกลุมที่มีผูนําเปนชาวบาน นบัวาเปนหัวใจของเศรษฐกิจชุมชน 

3)   การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งเงินทุน ซ่ึงเงินทุนท่ีไดจาก
การระดมทุนภายในหมูบาน เชน กิจกรรมออมทรัพย การระดมทุน การตั้งธนาคารหมูบาน เปน
ตน จะถูกใชไปอยางสมเหตุสมผล ขณะท่ีเงินทุนท่ีรัฐสนับสนุนจะถูกใชไปอยางไมระมัดระวัง 
เนื่องจากชาวบานมักถือวาไมใชเงินของตนการพัฒนาพื้นฐานกายภาพการพัฒนาสาธารณูปโภค
ตางๆ โดยเฉพาะแหลงน้ําเพ่ือการบริโภค การผลิต 

(2)   กระบวนการเศรษฐกิจชุมชน 
เม่ือมีการพัฒนาพรอมท้ัง 4 ดานแลว กระบวนการเศรษฐกิจชุมชนก็จะ

ดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม กิจกรรมในกระบวนการนี้ อาจจําแนกเปนการเกษตรกิจกรรม 
ตอเนื่องการเกษตร และนอกการเกษตร กิจกรรมลานคาชุมชน เชน การจัดหาพื้นท่ีแลวนํา
ผลิตภัณฑมาขาย เปนตน กิจกรรมรานคาชุมชน การทองเท่ียว เชน ฟนฟูสภาพแมน้ําลําคลองให
เปนแหลงทองเท่ียว การผลิตภายใตระบบการรับชวง เชน การรับงานจากโรงงานอุตสาหกรรม
หรือผูประกอบการขนาดใหญมาทําท่ีบาน แตตองระวังวาผลประโยชนจะตกอยูกับชุมชน
หรือไม 
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(3)   กําไรสวนเกินจากเศรษฐกิจชุมชน 
เม่ือเกิดกําไรจากเศรษฐกิจผลประโยชนก็ควรตกกับชุมชน โดยสนับสนุน

กิจกรรมในชุมชน กิจกรรมที่มักไดรับการอุดหนุน ไดแก การศึกษา เชน ในรูปของหนังสือเรียน 
อาหารกลางวัน อุปกรณกีฬา การใหการอนุเคราะหในชุมชน เชน การใหเงินทุนประกอบอาชีพแก
เยาวชน การใหเงินชวยเหลือ การรักษาพยาบาลแกผูสูงอายุ การสรางสาธารณูปโภค เชน การสราง
ประปาหมูบาน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงทําใหคนในชุมชนเห็นความสําคัญของการอยู
รวมกันระหวางคน ทรัพยากรดิน น้ํา และปาไม 

 
 2.1.10 แนวคิดเกีย่วกบัความเขมแข็งของชุมชน 

ปจจัยท่ีชวยสรางความเขมแข็งของชุมชน ไดแก ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรมการอยูรวมกันของชาวบาน และความศรัทธาในทางศาสนา การศึกษาหาความรู   
ท้ังในหมูบานและนอกหมูบาน โครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนนท่ีใชสําหรับสัญจร และการขนสง
สินคา ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ แตปจจัยท่ีมีความสําคัญสูงสุด ไดแก เศรษฐกิจชุมชน 
นอกจากนี้ ความเขมแข็งของชุมชนก็ชวยเสริมปจจัยดังกลาวดวยเชนกัน แนวคิดของมงคล 
ดานธารินทร (2541) ดงักลาวนั้น ก็คอนขางสอดคลองกับของ ประเวศ วะสี (2544) ท่ีวา “ในการ
สงเสริมพลังชุมชนตองสงเสริมการรวมตัวโดยใชคุณธรรมหรือคุณคาแหงความเปนมนุษยเปน
ตัวต้ัง ไมใชอํานาจส่ังการเปนตัวต้ัง ไมใชเงินเปนตัวต้ัง ถาเอาเงินเขามาใชเพ่ือสงเสริมหนุน 
สงการใชคุณคาความเปนมนุษยก็เปนเร่ืองท่ีมีประโยชน เม่ือชุมชนเขมแข็งท้ังในชนบทและ 
ในเมืองท่ัวแผนดิน จะแกปญหาความยากจน ปญหาสังคม เชน ยาเสพติด โรคเอดส ปญหา
โสเภณี และความรุนแรงตางๆ การอนุรักษวัฒนธรรม อนุรักษส่ิงแวดลอม เกิดการจัดองคการ
แบบใหมซ่ึงเปนการจัดองคกรโดยธรรม สรางเสริมสุขภาพ และเปนการปฏิรูปการเรียนรูรวมกัน
ในการปฏิบัติจริง เพื่อใหชีวิต เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม และวัฒนธรรม และศีลธรรม บูรณาการ
ไปสูความเจริญอยางแทจริงและยั่งยืน” 
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2.2    เอกสารท่ีเก่ียวของ 
 เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยคร้ังนี้ นักวิจัยไดอาศัยการประเมินทรัพยากรมนุษยจาก
ตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย (Human Security Indicators: HSI) โดยไดกําหนดไวใน
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 9 และ10 มีรายละเอียดดังนี้ 
 มาตรฐานความม่ันคงของมนุษย หมายถึง การท่ีประชาชนไดรับหลักประกันดานสิทธิ 
ความปลอดภัย การตอบสนองตอความจําเปนข้ันพื้นฐาน สามารถดํารงชิตอยูในสังคมไดอยางมี
ศักดิ์ศรี ตลอดจนไดรับโอกาสอยางเทาเทียมกันในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง มาตรฐาน
ความม่ันคงของมนุษยมีองคประกอบ 10 มิติ ไดแก มิติท่ีอยูอาศัย มิติสุขภาพ มิติอนามัย มิติ
การศึกษา มิติการทีงานทําและรายได มิติความม่ันคงสวนบุคคล มิติครอบครัว มิติการสนับสนุน
ทางสังคม มิติสังคม – วัฒนธรรม มิติสิทธิและความเปนธรรม และมิติการเมืองและธรรมาภิบาล 
โดยตัวช้ีวัดความม่ันคงของมนุษย จําแนกเปน 2 ระดับ คือ 

 ตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย ระดับบุคคล 69 ตัวช้ีวัด 
 ตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย ระดับพื้นท่ี 56 ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐานและตัวช้ีวดัความมั่นคงของมนุษยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) มิติท่ีอยูอาศัย 
 กรอบแนว คือ  การ มี สิท ธิครอบครอง ท่ีอยู อ า ศัย ท่ี มีสภาพ ม่ันคง  

มีสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีเพียงพออยูภายใตส่ิงแวดลอมท่ีดี และมีทางเขา – ออก ท่ีสะดวก 
ตัวช้ีวัด ระดับบุคคล 13 ตัวช้ีวัด 

 ระดับพื้นท่ี 6 ตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวดัระดับบุคคล ตวัช้ีวดัระดับพื้นท่ี 
1. สถานะการครอบครอง 
2. ระดับของท่ีอยูอาศัย 
3. วัสดุท่ีใชในการปลูกสราง 
4. แหลงน้ําดื่ม 
5. แหลงน้ําใช 
6. แหลงแสงสวาง 

1. ความหนาแนน 
2. อัตราการถือครองท่ีอยูอาศัย 
3. อัตราการมีไฟฟาใช 
4. อัตราการมีน้ําประปาใช 
5. อัตราการมีสวม 
6. อัตราพื้นท่ีปาไม 
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ตัวช้ีวดัระดับบุคคล ตวัช้ีวดัระดับพื้นท่ี 

7. สวม 
8. เช้ือเพลิง 
9. ขยะ 
10. กล่ิน 
11. เสียง 
12. ฝุน 

13. ลักษณะทางเขาออก 

 

 
 (2)   มิติสุขภาพอนามัย 
 กรอบแนวคิด การมีสถานภาพดานสุขภาพอนามัย (health status) ท่ีดีไดรับ
การคุมครองจากหลักประกันดานสุขภาพท่ีพอเพียง สามารถเขาถึงไดโดยท่ีขอจํากัดนอย และ
ปราศจากพฤติกรรมเส่ียงตอการเจ็บปวยดานรางกาย และจิตใจ 
 ตัวช้ีวัด  ระดับบุคคล 9 ตัวช้ีวัด 
  ระดับพื้นท่ี 5 ตัวชี้วัด 
 

ตวัช้ีวดัระดับบุคคล ตัวช้ีวดัระดับพื้นท่ี 
14. การเจ็บปวยท่ีตองพบแพทย 
15. การหยุดงานเพราะเจ็บปวย 
16. การคุมครองดานสาธารณสุข 
17. ระยะเวลาการเขาถึงบริการ 
18. การบริโภคอาหาร 
19. การบริโภคแอลกอฮอล 
20. การสูบบุหร่ี 
21. การควบคุมอารมณ 
22. การออกกําลังกาย 

7. เตียงตอจํานวนผูปวย 
8. แพทยตอจํานวนผูปวย 
9. ทันตแพทยตอจํานวนผูปวย 
10. พยาบาลตอจํานวนผูปวย 
11. ผูปวยเอดสตอประชากร 100,000 คน 

 
 (3)   มิติการศึกษา 
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 กรอบแนวคิด การไดรับการศึกษาที่ดีอยางนอยไมต่ํากวาการศึกษาภาค
บังคับและการไดรับการศึกษาตอเนื่องอยางเทาเทียม ตลอดจนไดใชความรู ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพตามการศึกษาท่ีไดรับมา 
 ตัวช้ีวัด  ระดับบุคคล 4 ตัวชีวัด 
  ระดับพื้นท่ี 6 ตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวดัระดับบุคคล ตัวช้ีวดัระดับพื้นท่ี 
23. การศึกษาสูงสุด 
24. การอบรมเพิ่มเติมตาง ๆ 
25. การประกอบอาชีพท่ีตรงความรู 
26. โอกาสทางการศึกษา 

12. นักเรียนตอหองเรียน 
13. ครูตอนักเรียน 
14. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา และประถมศึกษา

ตอ 1,000 ครัวเรือน 
15. การออกกลางคันตอ 1,000 ครัวเรือน 
16. นักเรียนท่ีมีปญหาดานนํ้าหนักและ

สวนสูงตํ่ากวาเกณฑตอ 1,000 ครัวเรือน 
17. นักเรียนท่ีมีปญหาการปรับตัวดานอารมณ

ตอ 1,000 ครอบครัว 
   
 (4)   มิติการมีงานทําและรายได 
 กรอบแนวคิด การไดทํางานเต็มเวลาที่ม่ันคงและพึงพอใจ มีรายไดและเงิน
ออมท่ีเพียงพอแกการดํารงชีพโดยไมมีหนี้สินท่ีไมมีคุณคา 
 ตัวช้ีวัด  ระดับบุคคล 7 ตัวช้ีวัด    
   ระดับพื้นท่ี 6 ตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวดัระดับบุคคล ตัวช้ีวดัระดับพื้นท่ี 
27. สถานภาพการทํางาน 
28. รายไดจากการทํางานและ

ทรัพยสิน 

18. ผูมีงานทําตอครัวเรือน 
19. รายไดตอครัวเรือน 
20. การมีสวนในรายไดของคนท่ีจนท่ีสุด  

 

ตวัช้ีวดัระดับบุคคล ตัวช้ีวดัระดับพื้นท่ี 
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29. ปริมาณหนี้สิน 
30. ภาระในการสงหนี้สิน 
31. เงินออม 
32. ความพึงพอใจในงาน 
33. ความม่ันคงในงาน 

 

21. 20% แรก 
22. สัมประสิทธ์ิจินี 
23. อัตราครัวเรือนที่เปนหนี ้
24. มูลคาหนี้ตอครัวเรือน 

 
 (5)   มิติความม่ันคงสวนบุคคล 
 กรอบแนวคิดความปลอดภัยและรูสึกปลอดภัยจากการประทุษรายทาง
รางกายและทรัพยสิน 
 ตัวช้ีวดั  ระดับบุคคล 5 ตัวช้ีวดั 
   ระดับพื้นท่ี 6 ตัวช้ีวดั 
 

ตวัช้ีวดัระดับบุคคล ตัวช้ีวดัระดับพื้นท่ี 
34. การประทุษรายทางรางกาย 
35. การประทุษรายทางทรัพยสิน 
36. ความรูสึกปลอดภัยในชีวิต 
37. ความรูสึกปลอดภัยในทรัพยสิน 

24. คดีฆาตกรรมตอ 100,000 ครัวเรือน 
25. คดีปลนทรัพยตอ 100,000 ครัวเรือน 
26. คดีชิงทรัพยตอ 100,000 ครัวเรือน 
27. คดีทํารายรางกายตอ 100,000 ครัวเรือน 
28. คดีขมขืนตอ 100,000 ครัวเรือน 
29. คดีวตัถุลามกอนาจารตอ 100,000 

ครัวเรือน 
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 (6)   มิติครอบครัว 
 กรอบแนวคิด การท่ีสมาชิกครอบครัวมีความสัมพันธท่ีดี เคารพและให
เกียรติซ่ึงกนัและกัน มีการรวมรับผิดชอบในภาระของครอบครัว 
 ตัวช้ีวดั   ระดับบุคคล 7 ตัวช้ีวดั 
   ระดับพื้นท่ี   5 ตัวช้ีวดั 
 

ตวัช้ีวดัระดับบุคคล ตัวช้ีวดัระดับพื้นท่ี 
38. ความรักใครปรองดอง 
39. ความเคารพและใหเกียรติ 
41. ความรุนแรงทางวาจา 
42. ความรุนแรงดานการทะเลาะตบตี 
43. การมีสวนรวมรับผิดชอบทางการ

เงิน 
44. การชวยเหลือภารกิจครัวเรือน 

ความสุขเม่ืออยูบาน 

30. อัตราการสมรส 
31. อัตราการหยาราง 
32. อัตราครอบครัวอบอุน 
33. อัตราครอบครัวท่ีมีสัมพันธภาพอันด ี
34. อัตราครอบครัวท่ีพึง่ตนเองทางเศรษฐกิจ

ไดท้ังนี้โดยใชสถิติในอดีตเปนเกณฑ
เปรียบเทียบ 
 

 
 
 (7)   มิติการสนับสนุนทางสังคม 
 กรอบแนวคิด การท่ีบุคคลท่ีพรอมจะใหการชวยเหลือไดรับการคุมครอง
และสามารถเขาถึงบริการของสังคมได โดยมีขอจํากัดนอยและความรูสึกมีคุณคาและความสุข
ในชีวิต 
 ตัวช้ีวดั   ระดับบุคคล 4 ตวัช้ีวดั 
   ระดับพื้นท่ี 6 ตัวช้ีวดั 
 

ตวัช้ีวดัระดับบุคคล ตัวช้ีวดัระดับพื้นท่ี 
45. หลักประกนัทางสังคม 
46. บุคคลท่ีสามารถใหความ

ชวยเหลือได 

35. ผูทําประกันชีวิตตอประชากร 
36. ผูทําประกันสังคมตอ 1,000 ครัวเรือน 
37. จํานวนวดัตอ 1,000 ครัวเรือน 
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ตวัช้ีวดัระดับบุคคล ตัวช้ีวดัระดับพื้นท่ี 
47. ระยะเวลาเขาถึงสถาบันทางสังคม 
48. ความสุขในการใชชีวิต 
49. คุณคาของชีวติ 

38. จํานวนมัสยิดตอ 1,000 ครัวเรือน 
39. จํานวนโบสถตอ 1,000 ครัวเรือน 
40. จํานวนการฆาตัวตายและทํารายตนเองตอ

ประชากร 100,000 คน 

 
 (8)  มิติสังคม และวัฒนธรรม 
 กรอบแนวคิด การท่ีบุคคลมีเวลาปลอดจากภารกิจ การงาน เพื่อใชสําหรับ
การพักผอนอยางพอเพียง ตลอดจนการติดตามขาวสารดานสังคม – วัฒนธรรม อยางสมํ่าเสมอ
ใชเวลาในการพัฒนาทางจิตใจ โดยการปฏิบัตศิาสนกิจ และมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชุน 
 ตัวช้ีวดั  ระดับบุคคล 7 ตัวช้ีวดั 
   ระดับพื้นท่ี 4 ตัวช้ีวดั 
 

ตวัช้ีวดัระดับบุคคล ตัวช้ีวดัระดับพื้นท่ี 
50. เวลาวาง 
51. วันหยุดพักผอน 
52. เวลาท่ีใชในการตดตามขาวสาร

ทางสังคม – วัฒนธรรม 
53. เวลาท่ีใชในการสวดมนตหรือทํา

จิตใหสงบการปฏิบัติศาสนกิจ 
54. การเปนสมาชิกกลุมชุมชน 
55. การเขารวมกิจกรรมกลุมชุมชน 
56. การเขารวมกิจกรรมชุมชน 

41. การมีโทรศัพทตอครัวเรือน 
42. การมีคอมพิวเตอรตอครัวเรือน 
43. องคกรเอกชนตอ 10,000 ครัวเรือน 
44. จํานวนผูอยูในระหวางพักผอนตอ 10,000 

ครัวเรือน 
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 (9)   มิติสิทธิและความเปนธรรม 
 กรอบแนวคิด การที่บุคคลไดรับการเคารพในสิทธิ ไมถูกลวงละเมิดสิทธิ 
และรูสึกถึงการไดรับโอกาสจากสังคมอยางเทาเทียมและเปนธรรม 
 ตัวช้ีวดั  ระดับบุคคล 4 ตัวช้ีวดั 
   ระดับพื้นท่ี 3 ตัวช้ีวดั 
 

ตวัช้ีวดัระดับบุคคล ตัวช้ีวดัระดับพื้นท่ี 
57. ความคับของใจจากการถูกละเมิด

สิทธิ 
58. การอยูในระหวางคดีฟองรองดาน

สิทธิกับบุคคลอ่ืน 
59. การอยูในระหวางคดีฟองรองดาน

สิทธิกับรัฐ 
60. ความรูสึกดานโอกาสและความ
 เปนธรรม 

45. คดีในศาลปกครองตอ 10,000 ครัวเรือน 
46. คดีความขัดแยงกับเจาหนาท่ีรัฐตอ 10,000 

ครัวเรือน 
47. การคัดคานโครงการรัฐตอ 10,000 
 ครัวเรือน 

 
 (10)  มิติการเมืองและธรรมาภิบาล 
 กรอบแนวคิด การที่บุคคลมีสวนรวมทางการเมืองประเภทตาง ๆ และระดับ
ตางๆ อยางสมํ่าเสมอตลอดจนไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมจากหนวยงานและบุคลากรของรัฐ 
นอกจากนั้นยังรูสึกไววางใจในความโปรงใสของ หนวยงานและเจาหนาท่ีของรัฐ 
 ตัวช้ีวดั   ระดับบุคคล 9 ตวัช้ีวดั 
   ระดับพื้นท่ี 9 ตวัช้ีวดั 
 

ตวัชี้วดัระดับบุคคล ตัวช้ีวดัระดับพื้นท่ี 
61. การลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
62. การลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง

สมาชิกวุฒิสภา 

48. อัตราการมาใชสิทธ์ิลงคะแนนเลือกต้ัง 
ส.ส. 

49. อัตราการมาใชสิทธ์ิลงคะแนนเลือกต้ัง
ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
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ตวัช้ีวดัระดับบุคคล ตัวช้ีวดัระดับพื้นท่ี 

63. การลงคะแนนเสียงระดับทองถ่ิน 
64. การเปนสมาชิกพรรคการเมือง 
65. การเขารวมกจิกรรมทางการเมือง 
66. การติดตามขาวสารบานเมือง 
67. การไดรับความเปนธรรมจาก

หนวยงานรัฐ 
68. ความไววางใจในเจาหนาท่ีรัฐ 
69. ความรูสึกถึงความโปรงใสของ

หนวยงานรัฐ 

50. อัตราการมาใชสิทธ์ิลงคะแนนเลือกตั้ง 
ส.ว. 

51. อัตราบัตรเสียของการเลือกตั้งส.ส. 
52. อัตราบัตรเสียของการเลือกตั้งส.ส.บัญชี

รายช่ือ 
53. อัตราบัตรเสียของการเลือกต้ังส.ว. 
54. อัตราการไมประสงคจะลงคะแนนเสียงใน

การเลือกตัง ส.ส 
55. อัตราการไมประสงคจะลงคะแนนเสียงใน

การเลือกต้ัง ส.ส.บัญชีรายช่ือ 
56. อัตราการไประสงคจะลงคะแนนเสียงใน

การเลือกต้ัง ส.ว. 

 
2.3   งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของในโครงการวิจัยเร่ือง “การจัดการการเรียนรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม (CMRU – SML)” มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท (อางใน ทิศนา แขมมณีและคณะ 2544: 97-99) ศาสตราจารย
ประจําคณะเศรษฐศาสตรและผูอํานวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ได
อภิปรายวา “การคิดเปน” คือ การใชเหตุผลเปน การคิดเปนจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญในการ
สรางสรรคความรู ซ่ึงความรูนัน้ทําไดใน 2 ลักษณะ คือ  
 (1)  การพรรณนาความ หรือ ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในสังคม โดยใชความสามารถ
เช่ือมโยงหรือใชหลักฐานเหตุการณตางๆ ผสมผสานกันดวยเหตุผล ซ่ึงเหตุผลก็มักเกี่ยวพันกับ
การประยุกตกระบวนทัศน (paradigm) ในการมองปญหา ถาผูเรียนไมไดรับการพัฒนาใหมี
กระบวนทัศนใหม ๆ ก็จะไมสามารถวิเคราะหเหตุการณในแงมุมท่ีไมมีใครอธิบายมากอนได 
 (2)  การสรางสรรคทฤษฎีใหม หรือ การสรางองคความรูใหม เปนความสามารถในการ
พรรณนาปรากฏการณท่ีสลับซับซอนไดอยางเปนระบบ ซ่ึงข้ึนอยูกับความสามารถในการ
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 ธีระพงษ แกวหาวงษ (2544)  กลาววากระบวนการเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งนั้น 
มีหนึ ่งในกระบวนการที่สําคัญที่ชุมชนจะตองมีไดแกการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพราะ
ทรัพยากรบุคคลในชุมชนเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาชุมชนจะขาดความเขมแข็งหากมี
ทรัพยากรบุคคลที่ไมมีศักยภาพอันประกอบไปดวยการขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
กําหนดประเด็นปญหา การพัฒนาทางเลือกเพื่อดําเนินกิจกรรมการบริหารจัดการ การจัด
กระบวนการถายทอดความรูและขาดการพัฒนาวิสัยทัศน ดังนั้นการพัฒนาบุคคลก็เพื่อมุง 
จะใหคนคิดเปนและทําเปนโดยตัวของเขาเองเพื่อที่บุคคลเหลานั้นจะสามารถดํารงชีวิตอยู 
ในสังคมไดอยางเปนสุขมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสามารถพึ่งพาตนเองได 
 

 ประเวศ วะสี (2541,13) กลาววา ชุมชนหมายถึง กลุมทางสังคมที่อยูอาศัยรวมกันใน
อาณาบริเวณเดียวกัน เชนครอบครัวละแวกบาน  หมูบาน ตําบล หรือเรียกเปนอยางอื่น มี
ความเกี่ยวของสัมพันธกัน มีการติดตอสื่อสารและเรียนรูรวมกันมีความผูกพันเอื้ออาทรกัน
ภายใต บรรท ัดฐานและว ัฒนธรรมเด ียวก ันร วมม ือก ันและพึ ่งพาอาศ ัยก ันเพื ่อบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายรวมกัน 

 
มธุรส (2542) กลาววา ศักยภาพของชุมชน คือการรวมกลุมทํางานของสมาชิกโครงการ

โดยมีผูนําชุมชนอยางเปนทางการและไมเปนทางการท่ีมีศักยภาพ ความเขมแข็งทางวัฒนธรรม
ของชุมชนสามารถเกิดการสืบทอดและถายทอด อุดมการณของชุมชน และรูปแบบทางเศรษฐกิจ
แบบทวิลักษณ เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมอยางสมัครใจและยุติธรรม ปจจัยท่ีทําใหเกิด
ศักยภาพชุมชน คือ วัฒนธรรมชุมชนท่ีมีความเขมแข็ง การพึ่งตนเองของชุมชน การมีสวนรวม 

 
 วีระศักดิ์  สมยานะ และคณะ (2549) ไดทําวิจัยเร่ือง “ประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย กิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม  ป 2549” การศึกษาคร้ังนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย กิ่ง
อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม  ปงบประมาณ 2549 กอนท่ีจะทําการปดโครงการในอีก 2 ป 
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 วีระศักดิ์  สมยานะ (2550) ไดทําวิจัยเร่ือง “โครงการบริหารการจัดการธุรกิจชุมชนบาน
แหวนเพื่อยกระดับสูวิสาหกิจชุมชนระดับประเทศ”  มีวัตถุประสงคในการวิจัย 3 ประการ คือ  
ประการแรกเปนการศึกษาศักยภาพของกลุมธุรกิจชุมชนท้ัง 13 กลุม ของตําบลบานแหวน เพ่ือ
เปนขอมูลพื้นฐานในการยกระดับของธุรกิจชุมชน และประการท่ีสอง เปนการศึกษาความ
ตองการในการพัฒนากลุมธุรกิจชุมชนใหสอดคลองกับศักยภาพของแตละกลุม และประการท่ี
สาม เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาธุรกิจชุมชนตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม ใหยกระดับสูวิสาหกิจชุมชนระดับประเทศไดอยางเหมาะสม การดําเนินงานวิจัยคร้ังนี้
ใชระบบวิธีวิจัยและพัฒนาแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) เพ่ือให
ชาวบานมีสวนรวมในการพัฒนาตนเองอยางแทจริง กลุมประชากรผูรวมกระบวนการวิจัยคร้ังนี้ 
ไดแก กลุมเคร่ืองใชงานมงคลและอวมงคล หมูท่ี 1 กลุม Hone Product หมูท่ี 2 กลุมเคร่ืองดื่มน้ํา
สมุนไพร หมูท่ี 3 กลุมผาทอพื้นเมือง หมูท่ี 3 กลุมแหนมและกุนเชียง หมูท่ี 4 กลุมเพาะเห็ดและ
แปรรูปเห็ด หมูท่ี 4 กลุมแปรรูปไม หมู 8 9 และ 10 กลุมงานดุลโลหะ หมูท่ี 11 กลุมโคมไฟ หมู
ท่ี 11 กลุมแหนมหมู หมูท่ี 11 และกลุมทองมวน หมูท่ี 13 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก การ
สนทนากลุม (Focus group) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth)  การวิเคราะห SWOT ของกลุม 
(SWOT  analysis) รวมถึงการปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการยกระดับการพัฒนาของกลุม
ธุรกิจชุมชน 

 
สนธยา พลศรี (2542, 6) กลาววา การพัฒนาหมายถึง กระบวนการการเปลี่ยนแปลง

ของสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหดีขึ ้นทั้งทางดานคุณภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดลอม ดวยการวางแผน
โครงการและดําเนินงานโดยมนุษย เพื่อประโยชนตัวของมนุษยเอง 
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 อภิชัย พันธเสน และคณะ (2549) ไดทําวิจัยเร่ือง “โครงการอบรมจัดทําบัญชี วิเคราะห
ตนทุน และแผนธุรกิจ ประจํา 10 จังหวัดภาคเหนือ ” (เชียงใหม ลําพูน ลําปาง แพร นาน พะเยา  
แมฮองสอน อุตรดิตถ เชียงราย และสุโขทัย) ซ่ึงโครงการมีวัตถุประสงคเพื่ออบรมจัดทําบัญชี 
วิเคราะหตนทุน และแผนธุรกิจ ใหกับกลุม OTOP ใน10 จังหวัดภาคเหนือ ”  ไดแก จังหวัด
เชียงใหม  ลําพูน  ลําปาง  แพร  นาน พะเยา แมฮองสอน อุตรดิตถ  เชียงราย และสุโขทัย ผล
การศึกษาพบวา เทคนิคการอบรมการจัดทําบัญชี และการวิเคราะหตนทุน และแผนธุรกิจที่
ใหกับกลุม OTOP นั้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของกลุมได ทําใหกลุม
สามารถลดตนทุนการผลิต และสามารถเพ่ิมกําไรใหกลุมได ตามแผนธุรกิจที่กลุมไดทําการ
วางแผน และวิเคราะหการทํางานตลอดโครงการ อันจะนําไปสูแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของกําไร และการลดตนทุนการผลิตใหกับจังหวัดอ่ืนๆ ตอไปได  
 
 อารี  วิบูลยพงศ ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต (2547) ไดทําการวิจัยเร่ือง “การพัฒนานักวิจัยเชิง
ปฏิบัติการไตรภาคีเพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนระยะท่ี 1: ภาคเหนือตอนบน” ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร และคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. (ระหวาง 
15 กันยายน 2546-15 ธันวาคม 2547) (15 เดือน) ไดแนวทางในการพัฒนานักวิจัยเพื่อยกระดับ
วิสาหกิจชุมชนตางๆ ของภาคเหนือตอนบน ใหเกิดการยกระดับการพัฒนาจากเดิมซ่ึงเปน
แบบเดิมๆ ซ่ึงไมสามารถสรางกําไรใหกับกลุมได จนกลุมสามารถพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจ
ของกลุมเองสูระดับสากล สรางผลกําไรจากการดําเนินธุรกิจไดมากข้ึน สามารถปรับและพัฒนา
กระบวนการดําเนินงาน ท้ังดานการจัดองคกร การผลิต การตลาด อันนํามาซ่ึงประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานท่ีสูงข้ึน 
 
 

 
 




