
 
บทที่ 3 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
 

 โครงการวิจยัเร่ือง “การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม ของภาคชนบทและ
ชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม” มีวิธีดําเนินการวิจัยประกอบไปดวยประชากรและกลุมตัวอยาง 
และวิธีการศึกษาตลอดโครงการการวิจัย มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
3.1   ประชากรศึกษาและกลุมตัวอยาง 
 โครงการวิจยัเร่ือง “การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม ของภาคชนบทและ
ชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม” โดยมีประชากรที่ศึกษา คือ องคการบริหารสวนตําบลในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงใหม จํานวนท้ังส้ิน 24 อําเภอ 120 อบต.  ซ่ึงคัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมแบบ
หลายข้ันตอน (Multi – stage random sampling) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดองคการบริหารสวนตําบลท่ีอยากเขารวมโครงการ ใชวิธีสุมแบบ
แบงช้ัน (Stratified sampling) จากอําเภอตางๆ ท่ีสนใจจะเขารวมโครงการท้ังหมด 18 อําเภอ  

 ข้ันตอนที่ 2 กําหนดเลือกเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล โดยวิธีสุมแบบเจาะจง
ตามวัตถุประสงค (purposive sampling) มีผูเขารวมโครงการท้ังส้ิน 42 อบต. ดังตารางที่ 3.1 

 
ตารางท่ี 3.1  แสดงรายนามองคการบริหารสวนตําบลที่เขารวมโครงการ 
 

ลําดับ องคการบริหารสวนตําบล อําเภอ 
1 องคการบริหารสวนตําบลแมขา  อําเภอฝาง 
2 องคการบริหารสวนตําบลแมงอน  อําเภอฝาง 
3 องคการบริหารสวนตําบลเวยีง  อําเภอฝาง 
4 องคการบริหารสวนตําบลสันทราย  อําเภอฝาง 
5 องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง  อําเภอแมอาย 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงรายนามองคการบริหารสวนตําบลที่เขารวมโครงการ (ตอ) 
 
ลําดับ องคการบริหารสวนตําบล อําเภอ 

6 องคการบริหารสวนตําบลแมสาว  อําเภอแมอาย 
7 องคการบริหารสวนตําบลบานแปะ  อําเภอจอมทอง 
8 องคการบริหารสวนตําบลโปงทุง  อําเภอดอยเตา 
9 องคการบริหารสวนตําบลบานตาล  อําเภอฮอด 
10 องคการบริหารสวนตําบลสันติสุข  อําเภอดอยหลอ 
11 องคการบริหารสวนตําบลทุงรวงทอง  อําเภอแมวาง 
12 องคการบริหารสวนตําบลชางเค่ิง  อําเภอแมแจม 
13 องคการบริหารสวนตําบลบานทับ  อําเภอแมแจม 
14 องคการบริหารสวนตําบลแมนาจร  อําเภอแมแจม 
15 องคการบริหารสวนตําบลแมศึก  อําเภอแมแจม 
16 องคการบริหารสวนตําบลเทพเสด็จ  อําเภอดอยสะเก็ด 
17 องคการบริหารสวนตําบลปาเม่ียง  อําเภอดอยสะเก็ด 
18 องคการบริหารสวนตําบลแมคือ  อําเภอดอยสะเก็ด 
19 องคการบริหารสวนตําบลสําราญราษฎร  อําเภอดอยสะเก็ด 
20 องคการบริหารสวนตําบลปาปอง  อําเภอดอยสะเก็ด 
21 องคการบริหารสวนตําบลปาตุม  อําเภอพราว 
22 องคการบริหารสวนตําบลหนองแหยง  อําเภอสันทราย 
23 องคการบริหารสวนตําบลสันผีเส้ือ  อําเภอเมือง 
24 องคการบริหารสวนตําบลชางเผือก  อําเภอเมือง 
25 องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  อําเภอแมแตง 
26 องคการบริหารสวนตําบลแมแตง  อําเภอแมแตง 
27 องคการบริหารสวนตําบลสันปายาง  อําเภอแมแตง 
28 องคการบริหารสวนตําบลอินทขิล  อําเภอแมแตง 
29 องคการบริหารสวนตําบลบานเปา  อําเภอแมแตง 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงรายนามองคการบริหารสวนตําบลที่เขารวมโครงการ (ตอ) 
 

ลําดับ องคการบริหารสวนตําบล อําเภอ 
30 องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว  อําเภอแมริม 
31 องคการบริหารสวนตําบลโปงแยง  อําเภอแมริม 
32 องคการบริหารสวนตําบลสันโปง  อําเภอแมริม 
33 องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย  อําเภอแมริม 
34 องคการบริหารสวนตําบลบวกคาง  อําเภอสันกําแพง 
35 องคการบริหารสวนตําบลสันกําแพง  อําเภอสันกําพง 
36 องคการบริหารสวนตําบลออนใต  อําเภอสันกําแพง 
37 องคการบริหารสวนตําบลทุงสะโตก  อําเภอสันปาตอง 
38 องคการบริหารสวนตําบลยุหวา  อําเภอสันปาตอง 
39 องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  อําเภอสันปาตอง 
40 องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง  อําเภอสันปาตอง 
41 องคการบริหารสวนตําบลทาวังตาล  อําเภอสารภี 
42 องคการบริหารสวนตําบลหารแกว  อําเภอหางดง 

ท่ีมา : จากการสํารวจ 

 
3.2    วิธีการศึกษา 
 โครงการวิจัยเร่ือง “การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและ
ชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม” มีวิธีการศึกษาดังรายละเอียดตางๆ ไดแก การกําหนดแบบจําลอง
ของการศึกษา เคร่ืองมือของการจัดการเรียนรู ตัวช้ีวัดของการพัฒนาของชุมชนดานเศรษฐกิจ
และสังคม รวมถึงการวิเคราะหและการประเมินการพัฒนาจากการวิจยัมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) แบบจําลองของการศึกษา  
 การศึกษางานวิจัยเร่ือง “การจัดการการเรียนรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของภาค
ชนบท และชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม (CMRU – SML)” ไดกลาวอางจากการสัมมนาเร่ือง  
“การจัดการความรูเพ่ือประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือแกไขปญหาความยากจน
แบบย่ังยืน” โดย สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) (www.kmi.or.th) ซ่ึงมีวิทยากร
ผูเขารวมสัมมนาไดแก ศ.นพ.ประเวศ วะสี ศ.นพ.วิจารณ พานิช ศ.ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช  
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RP HR 

RR 

Develop

SML 

SML 

SML SML 

MV - SML

CML

 

     ภาพท่ี 3.1 แสดงแบบจาํลอง การจัดการการเรียนรูเพือ่พัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน  จังหวดัเชียงใหม 
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หมายเหต ุ
 SML  คือ Socio – Economics Management Learning (การจัดการการเรียนรู 
  ดานเศรษฐกิจและสังคม)  
 RP   คือ Researcher of Project (โครงการพัฒนานักวิจัยโครงการ: อบต.) 
  
 HR  คือ Researcher Resoure (โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของชุมชน) 
 RR  คือ Researcher of Rural and Urban (โครงการพัฒนานักวิจัยทองถ่ิน 
  และชุมชนเมือง) 
 CML   คือ Communication Management Learning (โครงการบูรณาการการ

 จัดการการเรียนรูดานการส่ือสาร) 
 Develop SML คือ Development of Socio – Economics Management Learning 

 (โครงการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมภายใตการจัดการการเรียนรู) 
 MV – SML   คือ Marginal Value of Socio – Economics Management Learning 

 (การวัดมูลคาเพ่ิมจากการจัดการการเรียนรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
 สังคม) 

 
 จากภาพที่ 3.1 แสดงใหถึงแบบจําลองของการจัดการการเรียนรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ของทองถ่ิน จ.เชียงใหม ซ่ึงชุดโครงการวิจัยนี้ประกอบไปดวยโครงการยอยท้ังส้ิน  
5 โครงการท่ีมีสวนสนับสนุน สงเสริมและบูรณนาการการจัดการเรียนรูรวมกันใหบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงคของชุดโครงการวิจัย 
 จากแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ท่ีวา หากมีการเรียนรูรวมกันจนเกิดการพัฒนา
ความคิด และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการปฏิบัติ ผานกระบวนการกลุมและไดผู เชี่ยวชาญ
สนับสนุนในการปฏิบัติงานและใหคําช้ีแนะอยางมีสวนรวมแลว มนุษยจะพัฒนาตนเองได
เหมาะสมกับสภาพของบริบทท่ีตนเองปฏิบัติงาน และเหมาะสมกับสภาพสังคมท่ีมนุษยนั้นดํารง
อยู เฉกเชน ชุดโครงการวิจัยนี้ท่ีไดทําการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในชุมชน ท้ังในสวนของผูนํา
องคกร ผูปฏิบัติงาน รวมถึงผูรับนโยบาย หรือชุมชน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูรวมกันในการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง ท้ังการพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการพัฒนาดานสังคม เรียกวา การจัดการ
เรียนรูดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio – economic Management Learning: SML) อธิบาย
แบบจําลองของการวิจัยไดดงันี้ 



 54

 เพื่อใหชุดโครงการวิจัยเกิดผลสัมฤทธ์ิ จึงจําเปนตองใชกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนา
นักวิจัยของโครงการ (Researcher of Project: RP) ในการวางแผนการดําเนินงานรวมกันกับ
นักวิจัยทองถ่ิน (Researcher of Rural and Urban: RR) ซ่ึงเปนผูปฏิบัติงานในทองถ่ินนั้นๆ 
รวมถึงการจัดการเรียนรูรวมกันกับทรัพยากรมนุษยหรือคนในชุมชน (Human Resource: HR)  
ท่ีมีสวนไดสวนเสียกับการเรียนรูคร้ังนี้ โดยการเรียนรูทุกกระบวนการพัฒนาเร่ิมจาก  1) การไมรู 
ไปสู  2) การรับรู และเปน  3) การเลียนรู จนกระท่ังพัฒนาไปเปน  4) การเรียนรู นั่นเอง ทุก
ข้ันตอนของการเรียนรูจะอาศัยการส่ือสารแบบมีสวนรวมเพื่อใหทุกภาคสวน คือ RP, RR และ 
HR ไดปฏิบัติการเรียนรูรวมกันผานโครงการบูรณาการการจัดการการเรียนรูดานการส่ือสาร 
(Communication Management Learning: CML) ใหการเรียนรูเหลานั้นเกิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องและเห็นผลสัมฤทธ์ิท่ีชัดเจน อีกท้ังยังตองทําการประเมินการพัฒนาโครงการท่ีมีผลตอ
การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินนั้นๆ ดวยการวัดมูลคาเพ่ิมจากการจัดการการเรียนรู
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (Marginal Value of Socio – economic Management Learning: 
MV – SML) ของทองถ่ิน ในจังหวัดเชียงใหม ใหบังเกิดเห็นถึงคุณคาและประโยชนท่ีชัดเจนจาก
การดําเนินงานวิจัยคร้ังนี้นัน่เอง  
 
 แผนงานวิจัยเร่ือง “การจัดการการเรียนรูเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบท 
และชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม (CMRU – SML)” หรือ CMRU – SML Model ไดถูกพัฒนา
กรอบแนวคิดของการวิจยัดังภาพท่ี 3.2 
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อบต., CMRU, Org, ผสาน 

 
 

         ภาพท่ี 3.2 แสดงกรอบแนวคิด (Model) ของการวิจยั 
 

หมายเหตุ :   
 อบต.  คือ องคการบริหารสวนตําบล 
 CMRU  คือ Chiang Mai Rajabhat University 
 Org  คือ องคกรภาครัฐและเอกชน 
 NGO  คือ องคกรอิสระ  
 LM  คือ Learning Management (การจัดการเรียนรู)  
 RP  คือ Researcher of Project (นักวิจัยโครงการ) 
 HR  คือ Researcher Resoure (โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของชุมชน) 
 RR  คือ Researcher of Rural and Urban (นักวิจยัชุมชน) 
 

จากกรอบแนวคิดการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภาคชนบท 
และชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม (CMRU - SML) หรือ CMRU – SML Model ประกอบดวย
กระบวนการทั้งส้ิน 4 กระบวนการไดแก 

อบต., CMRU group 

LM : อบต., CMRU, Org, กรอง 

ตกตะกอน 

ตกผลึก 

ตกผลึก 

ผสาน 

กลั่น 

ควบแนน 

RP and 

CCMMRRUU  --  SSMMLL  
R

Rural and Urban Group 

LM : Rural and 

Rural and Urban Chiang 
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กระบวนการที่ 1 การผสาน  
เปนการผสานการทํางานรวมกันของภาคีตางๆ ในชุมชน อันไดแก องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ในท่ีนี้คือ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) สวนของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 
องคกรตางๆ ในชุมชนนั้นๆ ไดแก วัด หรือโรงเรียน หรือหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 
รวมถึง องคกรอิสระ (NGO) ดวย ลักษณะของการผสานน้ีเปนการแลกเปล่ียนเรียนรู (Learning) 
รวมกัน ซ่ึง อบต ไดมีความสัมพันธอันดีกับภาคีตางๆ เหลานี้เปนอยางดีอยูแลว ผลไดของการ
ผสาน จะกอใหเกิดการเช่ือมโยง เกิดความเหนียวแนนของเครือขาย การทํางานเปนทีม เปนการ
ผสานการทํางานเปนเครือขายเดียวกัน จึงถือวาเปนการจัดการการเรียนรูข้ันตน (Primary 
Learning Management)  

กระบวนการที่ 2 การกรอง  
จากกระบวนการผสานในข้ันตน นํามาสูกระบวนการกรองความรูลําดับท่ีสอง 

กลาวคือ เม่ือเกิดความเช่ือมโยงจากการผสานหนวยงานตางๆ ท่ีเปนภาคีรวมกับชุมชนแลว 
ชุมชนจะกรองรับเอาความรูเหลานั้นจากเดิมซ่ึงไมรู นําสูการเลียนแบบ และเลียนรูได (ประพนธ 
ผาสุกยืด, 2549) กระบวนการดังกลาว นักวิจัยจัดลําดับใหอยูในสวนของการกรอง 

กระบวนการที่ 3 การตกตะกอน  
จากกระบวนการของการกรอง ทีมนักวิจัยของชุมชน อบต. และทีมนักวิจัยของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม จะใชกระบวนการจัดการการเรียนรู (Learning Management) ใน
การทําใหการเลียนรูของทุกฝายกอใหเกิดการตกตะกอน จนเกิดการเรียนรูอยางแทจริงได ท้ังนี้
แตละคน แตละชุมชน ตางก็มีผลลัพธของความรูท่ีไดแตกตางกัน ตามลักษณะของการเรียนรู
นั้นๆ แตไดเกิดการแลกเปล่ียนตามกระบวนการท่ี 3 ดังกลาวขางตน  

กระบวนการที่ 4 การตกผลึก  
จากความรูท่ีไดในกระบวนการของการตกตะกอนที่ผานมา เม่ือทุกฝายไดทําการนําเอาความรู
นั้นๆ ไปประยุกตใชและนําไปปฏิบัติตามสภาพจริงของชุมชน มีการปรับใชใหเหมาะสม ตาม
กระบวนการจัดการการเรียนรูแลว ผลท่ีไดสุดทายจะกอใหเกิดความรูท่ีติดตัวผูปฏิบัติผาน
กระบวนการLM ในท่ีนี้คือนักวิจัยท้ังสามฝาย อันไดแก นักวิจัยของโครงการ หรือนักวิจัยรวม
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม (RP คือ Researcher of Project) โครงการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของชุมชน (HR คือ Researcher Resoure)  

 ท่ีไดเรียนรูรวมกันกับการจัดการการเรียนรูคร้ังนี้ และนักวิจัยของชุมชน (RR คือ 
Researcher of Rural and Urban) เรียกกระบวนการนี้วาการตกผลึกของความรูนัน่เอง  
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 (2) เคร่ืองมือของการจัดการการเรียนรู 
(2.1) แนวคิดการจัดการการเรียนรู (Learning Management: LM) 
กระบวนการจัดการการเรียนรูสูความเปนสุขและความสําเร็จ ซ่ึงประกอบไปดวย

การเรียนรูในตนเอง การเรียนรูรวมกับเพื่อน การเรียนรูรวมกันกับองคกรพันธมิตรและการ
เรียนรูรวมกันทุกฝาย สําหรับการจัดการการเรียนรู (LM) นี้ไดอาศัยแนวคิด “บันไดส่ีข้ันของ 
การเรียนรู (Learning)” ของ ดร.ประพนธ ผาสุกยืด มาประยุกตใชกับชุมชนดวย กอใหเกิด
แนวคิดการจัดการการเรียนรู 4 กระบวนการ อันไดแก กระบวนการผสาน กระบวนการกรอง 
กระบวนการตกตะกอน และกระบวนการตกผลึก ดังแบบจําลอง LM ขางตน  
 (2.2) ทฤษฎีการวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) 

 การวิเคราะหสถานการณ SWOT เปนคํายอมาจากคําวา Strength, 
Weaknesses, Opportunities, and Threats โดย  

 Strength คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณภายในองคกรท่ี
เปนบวก ซ่ึงองคกรนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค หรือ หมายถึง
การดําเนินงานภายในท่ีองคกรทําไดดี ในขณะท่ี  

 Weaknesses คือ จุดออน หมายถึง สถานการณ ภายในองคกรท่ีเปนผลและ
ดอยความสามารถ ซ่ึงองคกรไมสามารถนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพ่ือบรรลุ
วตัถุประสงค หรือหมายถึง การดําเนินงานภายในท่ีองคกรทําไดไมดี 

 Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกท่ี
เอ้ืออํานวยใหการทํางานขององคกรบรรลุวัตถุประสงค หรือ หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกท่ี
เปนประโยชน ตอการดําเนินการขององคกร  

 Threats คือ อุปสรรค หมายถึงปจจัย และสถานการณภายนอกท่ีไดวางการ
ทํางานขององคกรไมใหบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนปญหา
ตอองคกร 

 บางคร้ังการจําแนกโอกาส และอุปสรรคเปนส่ิงท่ีทําไดยาก  เพราะท้ังสอง
ส่ิงนี้สามารถเปล่ียนกลับซ่ึงกันและกันเม่ือสถานการณเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงอาจ
ทําใหสถานการณท่ีเคยเปนโอกาสกลับกลายเปนอุปสรรคได และในทางกลับกัน  อุปสรรคอาจ
กลับกลายเปนโอกาสไดเชนกันดวยเหตุนี้องคกรมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองปรับเปล่ียนกล
ยุทธของตนใหทันตอการเปล่ียนแปลงของสถานการณแวดลอม (นันทิยา, 2546, 56) 
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 (2.3)  ทฤษฎีกระบวนการแบบมีสวนรวม (Participate Action Research: PAR) 
 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาโดยวิธีการแบบมีสวนรวม (PAR) มีลักษณะตาม

แนวคิดของ กมล สุดประเสริฐ (2540: 8 - 9) ดังนี้ 
1)  การวิจัยแบบ PAR มีแนวคิดและปรัชญาท่ีเช่ือวาการวิจัยแบบ PAR เปน

การวิจัยคนควาและแสวงหาความรูตามหลักการของการวิจัยเชิงวิทยาศาสตรแบบเดิม ๆ ตางกัน
เพียงวา PAR นั้นมีวัตถุประสงคมุงไปท่ีการแกปญหาในการพัฒนา เปนการวิจัยท่ีดําเนินไปดวย
การมีสวนรวมของชุมชนผูรวมงานท้ังในกระบวนการวิจัยและในการมีหุนสวนใชเปน
ประโยชนของการวิจัย 

2)  การวิจัยแบบ PAR มีแนวคิดและปรัชญาท่ีเชื่อวาการวิจัยแบบ PAR จะ
มุงชวยเหลือกลุมคนผูดอยโอกาสในสังคม ใหลืมตาอาปากกับเขาไดบาง PAR เช่ือใน
ความสามารถของมนุษยท่ีจะแกไขของตนเม่ือถึงคราวท่ีตนจะตองตัดสินใจวาจะทําอยางไรยัง
เชื่อตอไปวาการศึกษาควรเปนการศึกษาที่ใหประชาชนมีความม่ันใจวาเขาสามารถทําอะไร
บางอยางใหแกตนเองได PAR ยังเช่ือดวยเหมือนกันวา การศึกษาควรเปนการศึกษาที่ใหการ
เรียนรูท่ีเปนประโยชนสูงสุดตอตน 

3) การวิจัยแบบ PAR มีแนวคิดและปรัชญาท่ีเช่ือวาการวิจัยแบบ PAR เปน
กระบวนการวิจัยท่ีมีการปฏิบัติพลิกแพลง นําเอาการปฏิบัติกับการพิจารณาไตรตรองเพื่อการ
สะทอนกลับรวมเขาดวยกันเพื่อไปสูการปรับปรุงแกไขอยางมีเหตุผล  โดยวิธีการทําใหการวิจัย
เปนกระบวนการเรียนรูทางสังคม เปนพื้นฐานสําหรับการปฏิบัติ และการพิจารณาไตรตรองเปน
ผลสะทอนตอไป  ยิ่งกวานั้นยังทําใหเกิดเปนมาตรฐานตามความตองการดานการเมืองการ
ปกครอง วัฒนธรรม สภาวะทางสังคม และสภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน  PAR อาศัยการ
ยอมรับของประชาชนในส่ิงที่ประชาชนมีอยูและมีจริง อาศัยภูมิปญญาท่ีถูกตองตามท่ีประชาชน
ไดสืบทอดตอเนื่องเปนประสบการณอยางหลากหลาย  ดังนั้น PAR จึงใหน้ําหนักตอการเรียนรู
ตอประสบการณเปนอยางมาก 

4)  การวิจัยแบบ PAR มีแนวคิดและปรัชญาท่ีเช่ือวาการวิจัยแบบ PAR เปน
กระบวนของการ ทํางานรวมกัน อันตองอาศัยการสืบสวนคนควาหาปญหาและขอโตแยง
รวมกันเปนกลุม วิเคราะหสาเหตุแหงปญญา (ทางเศรษฐกิจ สังคม ทางการเมือง การปกครอง 
ทางวัฒนธรรม และทางสวนบุคคล) รวมกันเปนกลุมและเหนือส่ิงอ่ืนใด ตองปฏิบัติงานรวมกัน
เปนกลุมในการแกปญหานั้น  ๆ  ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว    ยิ่ งไปกวานั้นยัง เปน
กระบวนการวิจัยท่ีคอนขางจะลําเอียงไปในดานกระบวนการประชาธิปไตย 
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5) การวิจัยแบบ PAR มีแนวคิดและปรัชญาท่ีเช่ือวาการวิจัยแบบ PAR เปน
วิธีการวิจัยท่ีมีการใชรูปแบบของ PAR ในการวิจัยมาก โดยเฉพาะการวิจัยในชุมชนโดยกระตุน
ใหประชาชนในทองถ่ินหรือชุมชนท่ีเขาใจหลักการวิจัยแบบ PAR ท่ีมุงเนนการแสวงหาความรู    
ในการแกปญหาของตน มันเปนเคร่ืองมือท่ีชวยเหลือกลุมคนยากคนจน และคนท่ีดอยโอกาส
ดวย การวางพื้นฐานของการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานพัฒนาท้ังหลายกับชุมชนเชนนี้ 
นับเปนการเอ้ืออํานวยตอกระบวนการท่ีจะปลดปลอย ใหประชาชนแกปญหาของตนเองไดตาม
ความเช่ือวาคนตองพัฒนาตนเอง 

6)  การวิจัยแบบ PAR มีแนวคิดและปรัชญาท่ีเชื่อวาถาเราใชการวิจัย
ปฏิบัตกิารแบบมีสวนรวมแบบมีสวนรวมท่ีเรียกวา PAR อยางถูกตองเราจะพบวา มีผลสัมฤทธ์ิท่ี
เกิดข้ึนอยางนอย 3 ประการ คือ  

6.1)  ประชาชนไดรับการเรียนรูเพิ่มข้ึน  
6.2)  ประชาชนมีการกระทํามากข้ึน  
6.3)  ประชาชนมีการเผยแพรพลังความรูกนัมากข้ึน  
กระบวนการของ PAR นั้นมิใชเพียงการสืบคนปญหาและการแกปญหา

เทานั้น แตเปนกระบวนการกระตุนใหประชาชนมีการกระทําตอปญหาเหลานั้น การกระทําอยาง
หนึ่งอยางใดตอปญหาทําใหประชาชนไดมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ผลสุดทาย
ประชาชนมิไดเพียงเรียนรูการแกปญหาแตไดเพ่ิมพูนความรูใหพรอมท่ีจะเผชิญกับปญหาท่ียาก
ไปกวานี้ 
 (2.4) ตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย (Human Security Indicators: HSI) 

มาตรฐานความม่ันคงของมนุษย หมายถึง การท่ีประชาชนไดรับหลัก 
ประกัน ดานสิทธิ ความปลอดภัย การตอบสนองตอความจําเปนข้ันพื้นฐาน สามารถดํารงชิตอยู
ในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี ตลอดจนไดรับโอกาสอยางเทาเทียมกันในการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง มาตรฐานความมั่นคงของมนุษยมีองคประกอบ 10 มิติ ไดแก มิติท่ีอยูอาศัย มิติสุขภาพ 
มิติอนามัย มิตกิารศึกษา มิติการที่งานทําและรายได มิติความม่ันคงสวนบุคคล มิติครอบครัว มิติ
การสนับสนุนทางสังคม มิติสังคม และ วัฒนธรรม มิติสิทธิและความเปนธรรม และมิติการเมือง
และธรรมาภิบาล  
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 (3) การวิเคราะหและการประเมนิโครงการ 
  จากขอสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการเรียนรู (Learning Management: LM)  
เพ่ือประยุกตใชกับดัชนีช้ีวัดความม่ันคงของมนุษย (Human Security Indicators: HSI) ซ่ึง
ประกอบไปดวยดัชนี 10 มิติ อันไดแก มิติดานท่ีอยูอาศัย  มิติดานสุขภาพอนามัย  มิติดาน
การศึกษา มิติดานการมีงานทําและรายได มิติดานความม่ันคงสวนบุคคล  มิติดานครอบครัว  มิติ
ดานการสนับสนุนทางสังคม  มิติดานสังคม และวัฒนธรรม มิติดานสิทธิและความเปนธรรม  
และมิติดานการเมืองและธรรมาภิบาล ซ่ึงทําใหพัฒนาแนวคิดเพื่อใชในการประเมินการพัฒนา
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย และทองถ่ิน การวิจัยคร้ังนี้จะใชวิธีการวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติ
และรอยละประกอบการอธิบายเชิงพรรณนา โดยใชเกณฑการประเมินโครงการ การจัดการการ
เรียนรูตอการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน อาศัยตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย 
(Human Seaerity Indicators : HIS) 10 มิติ เพื่อประเมินชุดโครงการวิจัย วาเม่ือสมาชิกของชุมชน
ไดรับการจัดการการเรียนรูสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนของตนเองได
หรือไมและไดในระดับใด มีลักษณะของแบบประเมินมีดังนี้ 

(3.1)  แบบประเมินสําหรับจัดทํารายงานของแตละโครงการเพื่อการประเมิน
โครงการของ CMRU – SML (แบบ A1) ประกอบดวยประเด็นในการประเมินดังนี้ 

1) ช่ือโครงการ 
2) วตัถุประสงค 
3) เปาหมายท่ีตองการบรรลุ 
4)  กลยุทธและรูปแบบการทํางาน 
5) ทีมงานผูประสานงานและผูรับผิดชอบโครงการ 
6) ระยะเวลาของโครงการ 
7) งบประมาณท่ีใชในโครงการ 
8) ท่ีมาของงบประมาณ 
9) กลุมเปาหมายท่ีดําเนินการจริง 
10) กลุมสนับสนุนอ่ืน ๆ ท่ีมีสวนรวมใหโครงการประสบความสําเร็จ 
11) กระบวนการหรือวิธีการทํางาน 
12) ผลท่ีคาดวาจะไดรับตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ 
13) เปาหมายขยายผล 
14) ความคาดหวังจากกลุมเปาหมายอ่ืนๆ 
15) ปญหาและอุปสรรคท่ีคาดวาจะมีลวงหนา  
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16) ผลลัพธและผลกระทบอ่ืน ๆ 
17) ความคิดเห็นของผูดูแลโครงการ     

(3.2)  แบบประเมินการสรางและพัฒนาแผนชุมชน (แบบ A2) ประกอบดวย
ประเด็นในการประเมินดังนี้  

1) กระบวนการ ในการสรางแผนและโครงการของชุมชน  
2) เทคนิคในการสรางสรรคแผนและโครงการของชุมชน 
3) ความพึงพอใจของชุมชนตอการสราง พฒันาแผนและโครงการ 
4) การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) ของแผนและโครงการ 
5) การประเมินความสําเร็จของโครงการตามวัตถุประสงคโครงการ พรอม

ท้ังเหตุผลความสําเร็จ 
6) การประเมินความไมสําเร็จของโครงการตามวัตถุประสงคโครงการ 

พรอมท้ังเหตุผลท่ีทําใหโครงการนั้นประสบความไมสําเร็จ รวมถึง
วิธีการในการปรับปรุงและแกไข 

 (3.3)  แบบประเมินสินทรัพยชุมชน (แบบ VA 1) ประกอบดวยประเด็นในการ
ประเมินดังนี้ 

1) ประเภทของสินทรัพย ไดแก สินคา/บริการ เคร่ืองมือเคร่ืองจักร 
ส่ิงประดิษฐ ศิลปะ/วฒันธรรม การศึกษา ภมิูปญญาทองถ่ิน นวัตกรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติ แหลงทองเท่ียว และสินทรัพยอ่ืน 

2) การประเมินคุณคาของสินทรัพย โดยสินทรัพยนั้นสามารถประเมิน
คุณคาทางเศรษฐกิจได มีคุณคาทางจิตใจตอชุมชน มีคุณคาท้ังดาน
เศรษฐกิจและจิตใจ หรือคุณคาดานอ่ืน 

3) มีคุณคาตอชุมชนในดานช่ือเสียง รายได และดานอ่ืน 
4) อายุของสินทรัพยชุมชน 
5) จุดเดนของสินทรัพย 
6) การใชประโยชนสินทรัพย 
7) ลักษณะการเปนเจาของ/การครอบครอง 
8) สิทธิในการบริหารจัดการ 
9) รายไดจากโครงการหรือสินทรัพย 
10) ปญหาและอุปสรรคในการใชประโยชนสินทรัพย 
11) แนวทางในการพัฒนาสินทรัพยชุมชน 
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12) สินทรัพยชุมชน ตองการการพัฒนาดานใดบาง พรอมเหตุผล 
13) ในการพัฒนาสินทรัพยชุมชน ตองการใหมีการสนับสนุนดานใดบาง 

พรอมเหตุผล 
14) ผลกระทบการพัฒนาสินทรัพยชุมชนท่ีมีตอชุมชน 
15) การระดมทุนเพื่อการพัฒนาสินทรัพยชุมชน 
16) โอกาสในการเชื่อมโยงเครือขายตาง ๆ 

 (3.4) แบบประเมินสินทรัพยชุมชน (แบบ VA 2) ประกอบดวยประเด็นในการ
ประเมินดงันี้ 

1) ประเภทของสินทรัพยเพื่อระบุถึงการวัดมูลคาสินทรัพยชุมชน    
2) ความเกี่ยวเนื่องของสินทรัพยชุมชน 
3) รูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากตัวโครงการและแผนยุทธศาสตร เพื่อ

วัดมูลคาของสินทรัพยในชุมชน 
4) ผลประโยชนท่ีสงผลตอระดับการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน 
5) ลักษณะกิจกรรมท่ีบงช้ีของโครงการท่ีสงผลกระทบตอระดับการ

พัฒนาสังคมในชุมชน 
6) การประเมินผลสัมฤทธ์ิ และความคุมคาทางการเงินของกิจกรรมและ

โครงการตามแผนยุทธศาสตร 
7) ความพึงพอใจของผูปฎิบัติและผูมีสวนรวมในชุมชน 

(3.5) แบบประเมินการพัฒนาชุมชน (แบบ A3) ประกอบดวยประเด็นในการ
ประเมินดังนี้  

1) ผลลัพธของโครงการ ไดแก ผลตามความคาดหมายของโครงการตาม
วตัถุประสงคโครงการ และผลลัพธตอการพัฒนาชุมชน  

2) ผลท่ีไมไดคาดหมาย ซ่ึงอาจมีท้ังผลดี และผลเสีย 
3) การนําผลโครงการไปใช หรือการขยายผล 
4) ขอเดนของโครงการ 
5) ขอบกพรองของโครงการ 
6) ปจจัยภายนอกท่ีเปนโอกาสใหโครงการประสบความสําเร็จ หรือขยาย

ผลไดมากข้ึน 
7) ปจจัยภายนอกที่เปนอุปสรรค มีผลใหโครงการไมประสบความสําเร็จ 
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8) ขอเสนอแนะตอภาคีท้ัง 3 ฝายเพื่อการปรับปรุงโครงการ อันไดแก 
อบต  ผูประสานงาน และ ชุมชน 

9) ขอเสนอแนะตอ องคการบริหารสวนตําบล เพื่อสนับสนุนโครงการ 
10) ขอเสนอแนะเพ่ือนําขอเดนของโครงการ ตอการนําไปขยายผลตอไป 
11) การประเมินสําหรับโครงการท่ีประเมินใหเปนกรณีตัวอยางตนแบบ

โดยใหระบุลักษณะสําคัญของโครงการตนแบบ 5 ดาน ไดแก ดาน
บุคลากร ดานการบริหารจัดการ ดานกระบวนการ ดานภาวะแวดลอม 
และความยั่งยืนของโครงการ 

12) เร่ืองนาประทับใจของโครงการ 
13) คามคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูประเมิน 

 (3.6)  แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ (แบบ A4) ประกอบดวยประเด็นใน
การประเมินโดยพัฒนาจากดัชนีความม่ันคงของมนุษยซ่ึงประกอบดวย 10 มิติ ไดแก  

1) มิติดานท่ีอยูอาศัย  
2) มิติดานสุขภาพอนามัย  
3) มิติดานการศึกษา  
4) มิติดานงานทํา และรายได  
5) มิติดาน ความม่ันคง  
6) มิติดานครอบครัว  
7) มิติดานการสนับสนุนทางสังคม  
8) มิติดานสังคม และวัฒนธรรม  
9) มิติดานสิทธิความเปนธรรม  
10) มิติดานการเมืองธรรมาภิบาล  

  
  
 




