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บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เมืองเชียงใหมเปนศูนยกลางของจังหวัดในภาคเหนือ โดยเฉพาะเร่ืองการทองเที่ยว ที่มี

ชื่อเสียงเปนที่รูจักและไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศ เน่ืองจาก
ความพรอมของแหลงทองเที่ยว ทั้งทางดานธรรมชาติอันงดงาม ดานศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
ของชาวเชียงใหมที่เปนเอกลักษณนาประทับใจ และความพร่ังพรอมในเร่ืองสถานที่พักและบริการ
ดานการทองเที่ยวตางๆ ที่หลากหลาย ผลจากการเปนเมืองทองเที่ยวทําใหเชียงใหมมีความ
เจริญรุงเรืองมีความกาวหนาและมีการพัฒนาดานตางๆ อยางตอเน่ือง ซึ่งเปนคุณูปการที่ เกิดขึ้นจาก
การทองเที่ยว ผลที่เกิดความเสียหายหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีการทองเที่ยวมีหลากหลาย
รูปแบบ การทองเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourism) ที่มีทั้งเงินและคน จํานวนมหาศาลในแตละวัน
ไดสรางผลกระทบมากมายใหกับชุมชน ทั้งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผูคน รูปแบบการทองเที่ยว
ในปจจุบันที่เปนเร่ืองของการเสพ การบริโภคและการเบียดเบียน ที่มีผลกระทบอยางมากตอสถานที่
ทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนหมูบานเล็กๆ ใหกลายเปนสถานเริงรมย สิ่งเหลาน้ีเปนผลกระทบดานลบ
ที่เกิดขึ้นจากการทองเที่ยวแบบมวลชน ดังน้ันคนในหลายประเทศจึงแสวงหาวิธีการในการ
ทองเที่ยวแบบใหมขึ้นมา เปนการทองเที่ยวที่เนนการพัฒนาดานภูมิปญญา สรางสรรค ไมทําลาย
สภาพแวดลอม ไมมีการซื้อขายวัฒนธรรมและชีวิตผูคน ซึ่งนําเสนอมาในรูปของการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ (Ecological Tourism) และการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) (ชาญวิทย
เกษตรศิริ, 2551)

การอนุรักษหมายถึงการปองกันรักษาใหคงเดิม โดยจะเปนการอนุรักษแหลงทองเที่ยว
ทุกประเภท คือธรรมชาติ ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงอนุรักษรวมไปถึงการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยวเชิงอนุรักษมุงเนนการจัดการและ
บริหารทรัพยากรใหคงมีอยูอยางยั่งยืนตามนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประเด็นที่ไดรับความสนใจมากที่สุดในปจจุบัน ทั้ งใน
ระดับทองถิ่น ระดับประเทศถึงระดับนานาชาติ ทั้งน้ีเพราะมีการนําทรัพยากรมาใชอยางมากมายทํา
ใหเสียสมดุลของธรรมชาติ และสงผลตอการดํารงชีวิต และพัฒนาประเทศไดอยางตอเน่ือง จึงมีการ
กําหนดเปนนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 การทองเที่ยวเชิงอนุรักษจึงเปนคําที่ถูกสรางขึ้นมาใหมหลังจากการ
ทองเที่ยวทั่วไปมีปญหา แนวคิดสวนหน่ึงของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนความพยายามหาทาง
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ออก และสรางความชอบธรรมใหกับการทองเที่ยวที่กําลังประสบปญหา เมืองเชียงใหมไดพยายาม
ผันตัวเองเขาสูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษซึ่งในที่สุดก็สามารถบรรลุสําเร็จไดโดยไมยากเพราะใน
ฐานะที่เปนเมืองเกาอายุ 715 ป (สรางในป พ.ศ.1839) มีวิถีการดําเนินชีวิตที่เรียบงาย คงรูปแบบ
เอกลักษณทางวัฒนธรรมไวอยางเหนียวแนนจึงไมใชเร่ืองยากที่เชียงใหมจะก ลายเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร

จากนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชวงของแผนพัฒนา
เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห ง ช า ติ  ฉ บั บ ที่  8 ที่ มี วั ต ถุป ร ะ ส ง ค เ พื่ อ ใ ห มี ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช น
ทรัพยากรธรรมชาติควบคูไปกับการฟนฟูและบูรณะใหทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ
เกิดการควบคุมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตไดอยางยั่งยืน เพื่อใหการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เกิดความสมดุลทั้งในดานระบบนิเวศวิทยาและสภาพแวดลอม โดยความรวมมือจาก
หล า ย ฝ า ย  เ พื่ อ ใ ห ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ ชุม ช น ใ น ท อ ง ถิ่ น มี ส ว น ร วม ม า ก ขึ้ น ใ นก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาสภาวะแวดลอมในทองถิ่นของตนเอง ดวยการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ นักวิชาการ องคกรพัฒนาเอกชน และระดับการธุรกิจ การพัฒนาเมืองเปนสิ่งที่ดีและตอง
กระทํา แตการพัฒนาเมืองหรือขยายเมืองน้ันมักจะทําใหเมืองเสื่อมโทรมและบอยคร้ังก็เปนการ
ทําลายของมีคา ดังน้ันการพัฒนาจะตองเปนการพัฒนาเชิงอนุรักษเพื่อดํารงไวซึ่งโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ในการพัฒนาที่ผานมามักเกิดการทําลายอนุสาวรียแหงประวัติศาสตรทําลาย
สิ่งแวดลอมเมืองโบราณ และกอใหเกิดปญหาดานการจราจรและการใชพื้นที่ที่ไมเหมาะสม (หทัย
ทิพย  อดุลยกิตติชัย, อางแลว) ในขณะที่การพัฒนาตามแนวทางกระแสหลักมีความจําเปนตอง
ดําเนินไปอยางตอเน่ือง วิถีชุมชนและวัฒนธรรมกลับตองเดินสวนทางเพราะการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อความกาวหนาของเมืองยอมตองบั่นทอนและทําลายสิ่งแวดลอมเน่ืองจากการใชทรัพยากร
เกิดสิ่งแวดลอมแบบใหมอันเน่ืองมาจากการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตอวิถี
ชีวิตโดยรวมของประชาชน

เมืองเชียงใหมในฐานะเมืองเกาแกมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมและมีประวัติศาสตรที่
สามารถเห็นไดชัดเจนโดยเฉพาะพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองซึ่งเปนพื้นที่ทางประวัติศาสตรบงบอก
เร่ืองราวของการปกปองบานเมืองในคร้ังอดีต ประกอบไปดวยคูนํ้าลอมรอบกําแพงเมืองทั้ง 4 ดาน
และ 4 แจง(มุม) คือ แจงขะตํ๊า แจงศรีภูมิ แจงกูเฮือง แจงหัวริน รวมถึงประตูโดยรอบเมืองเชียงใหม
6 ประตู คือ ประตูชางเผือก ประตูชางมอย ประตูทาแพ ประตูเชียงใหม ประตูสวนปรุงและประตู
สวนดอก พื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเปนพื้นที่ที่อยูกลางเมืองเชียงใหมจึงยากตอการหลีกเลี่ยงจากการ
พัฒนาเมืองตามกระแสหลักของการพัฒนาประเทศ และโดยเฉพาะอยางยิ่ งเมืองเชียงใหมยังเปน
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ศูนยกลางของระบบเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดของภาคเหนือหรือเรียกไดอีกนัยหน่ึงวาเปนเมืองหลวง
แหงที่สองของประเทศไทย รองมาจากกรุงเทพมหานคร ทามกลางการแขงขันเพื่อใหเปนไปตาม
แนวนโยบายกระแสการพัฒนาประเทศมุงเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบเศรษฐกิจเปน
หลัก ผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาเมืองเชียงใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
มีหนาที่หลักโดยตรงตอการพัฒนาเมือง มีแนวนโยบายในการกําหนดกิจกรรมการพัฒนาเมือง
เชียงใหมไปในทิศทางที่จะไมสวนทางกับการอนุรักษวิถีชีวิต วัฒนธรรมรวมทั้งพื้ นที่ทาง
ประวัติศาสตร แผนงาน/โครงการ ตางๆที่ถูกกําหนดขึ้นตามแนวทาง นโยบายการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540 - 2544) ไมวาจะเปนแผนงาน
โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองเชียงใหมใหนาอยู ที่มีแนวทางการพัฒนาโดยการปรับปรุง
ภูมิทัศนของเมืองใหเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม/ยุทธศาสตรการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนเมือง
อยางมีสวนรวม ที่มีแนวทางการพัฒนาในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมืองและสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน/ยุทธศาสตรการสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ที่มีแนวทางการพัฒนาในการ
สรางเสริมประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยและทรัพยสินสาธารณะและยุทธศาสตร
การอนุรักษ ถายทอดและสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่น ที่มี
แนวทางการพัฒนาในการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีลานนา ทุกยุทธศาสตรลวน
แลวแตมีแนวทางที่จะพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหมใหดีขึ้นโดยเนนการพัฒนาในเชิงอนุรักษ
(กองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครเชียงใหม, 2553)

ตามแนวคิดทฤษฎีของการพัฒนา (วิทยากร เชียงกูล, 2527)กลาวไววาการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพน้ันจะเนนไปที่ประชาชนเปนหลัก โดยทฤษฎีการพัฒนาอยางยั่งยืนไดเนนให
ประชาชนพึ่งพาตนเองได การใหความสําคัญกับภูมิปญญาทองถิ่นซึ่งเชื่อวาถานํามาประกอบในการ
พิจารณาเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาแลวจะทําใหเกิดการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพ ภูมิสังคม
ความเทาเทียมกันของประชาชนที่จะไดรับโอกาสในการพัฒนานโยบาย สาธารณะรวมถึงการ
กระจายอํานาจ เปนวิธีการบริหารการพัฒนาแบบใหมหรือเรียกวาเนนกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชน เพื่อใหการพัฒนาและแกไขปญหาสอดคลองกับความตองการของประชาชนอยางแทจริง
ทั้งหมดเปนแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งการเขามามีสวนรวมของประชาชนน้ันอาจตอง
ประกอบไปดวยปจจัยตางๆ ของการมีสวนรวม ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวม มีดวยกัน 3 ปจจัย
คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ไดแก การศึกษา อาชีพ รายได และ
การเปนสมาชิกกลุม ปจจัยดานการสื่อสาร ไดแก การรับขาวสารจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคล ปจจัย
เหลาน้ีเปนตัวแปรที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน (ประยูร  ศรีประสาธน, 2542) ดังน้ัน
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ประชาชนชาวเมืองเชียงใหมผูเปนเจาของพื้นที่และเจาของวัฒนธรรมจะไดเขามามีสวนรวมกับ
โครงการตางๆ ของรัฐในการพัฒนาพื้นที่ มาก-นอย เพียงใดและตองการใหพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยม
คูเมืองเชียงใหมน้ี ไปในทิศทางหรือรูปแบบใดจึงจะเรียกไดวาประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาอยางแทจริง

การศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม
ในคร้ังน้ีผูวิจัย ไดทําการศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนที่มีตอการพัฒนาของรัฐในพื้นที่
สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม เพื่อตอบคําถามที่วาประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม
มีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหมมากหรือนอยเพียงใด ปจจัยอะไรที่สัมพันธ
กับระดับของการมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม ของประชาชนที่อาศัยอยู
โดยรอบพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม และรูปแบบการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหมแบบใด
ที่ประชาชนตองการ เพื่อสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของการพัฒนาที่วา การพัฒนามีประสิทธิภาพ
น้ันจะเนนไปที่ประชาชนเปนหลัก เพื่อใหการพัฒนาและแกไขปญหาสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนอยางแทจริงทั้งหมดเปนแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งจะทําใหพื้นที่สี่เหลี่ยม
คูเมืองเชียงใหมเปนพื้นที่ที่มีการพัฒนาไปในทิศทางและแนวทางความตองการของชุมชน มุงสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
เวน 1 บรรทัด
1.2 คําถามการวิจัย

1.2.1 ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม มีสวนรวมในการพัฒนา
พื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหมมากหรือนอยเพียงใด

1.2.2 ปจจัยอะไรที่สัมพันธกับระดับของการมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยม
คูเมืองเชียงใหม ของประชาชนที่อาศัยอยูพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

1.2.3 รูปแบบการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหมแบบใดที่ประชาชนตองการ

1.3 วัตถุประสงคในการวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษาระดับของการมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

ของประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม
1.3.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับระดับของการมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยม

คูเมืองเชียงใหม ของประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม
1.3.3 เพื่อวิเคราะหและประมวลผลขอเสนอแนะของประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่

สี่เหลี่ยมคูเมืองถึงแนวทางในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหมอยางยั่งยืน
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1.4 ขอบเขตการศึกษา
ในการศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

ผูวจัิยไดกําหนดขอบเขตการศึกษา ในประเด็นตางๆ ดังน้ี
เวน 1 บรรทัด

1.4.1 ขอบเขตดานเน้ือหา
1.4.1.1 ศึกษาบริบทชุมชนและโครงการพัฒนา พื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

และศึกษาถึงการรับรูและความตระหนักของประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม
ในการมีสวนรวมพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

1.4.1.2 ศึกษาระดับของการมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม
ของประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม ในประเด็น การเขารวมการทําประชาคม
เพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม รวมถึงรับรูและตอบกลับขอมูล
ขาวสารการมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

1.4.1.3 ศึกษาปจจัยดานบุคคล ดานสังคมและเศรษฐกิจและดานการสื่อสารที่
สัมพันธกับระดับของการมีสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม ของประชาชนที่
อาศัยอยูในพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม ในประเด็นปจจัยที่มีผลในการตัดสินใจในการมีสวนรวม
ในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

1.4.1.4 ศึกษาขอเสนอแนะของประชาชนที่อาศัยอยูในสี่เหลี่ยมคูเมืองถึงแนวทาง
ในการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหมอยางยั่งยืน ในประเด็น การมีสวนรวมของประชาชนใน
การแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ ในทิศทางการพัฒนาพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม

1.4.2 ขอบเขตดานพื้นท่ี
การวิจัยน้ีเปนการศึกษาวิจัยในเขตพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม เขตเทศบาลนคร

เชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยพื้นที่ของชุมชนที่ศึกษาเปนไปตามการแบงเขตการ
พัฒนาของกองงานสวัสดิการสังคม สํานักปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
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เวน
ภาพ 1.1 แผนที่แสดงพื้นที่ชุมชนบริเวณคูเมืองเชียงใหม เขตเทศบาลนครเชียงใหม

ท่ีมา: http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php

N
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1.4.3 ขอบเขตดานประชากร
การวิจัยน้ีทําการศึกษาประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลนครเชียง ใหมโดยเนน

ประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนบริเวณคูเมือง ประชากรรวม จํานวน 11,873 คน และหลังคาเรือน
จํานวน 3,900 หลังคาเรือน

ตาราง 1.1 จํานวนประชากรแยกชาย – หญิง จํานวนประชากรรวมและจํานวนหลังคาเรือน จําแนก
ตามรายชุมชน

ชุมชน
จํานวนประชากร จํานวน

ประชากรรวม
จํานวน

หลังคาเรือนชาย(คน) หญิง(คน)
อุนอารี 267 263 530 337
ปาเปา 220 177 397 390
ลามชาง 660 1,063 1,723 553
บานปง 363 370 733 133
เชียงมั่น 277 376 653 413
ควรคามาสามัคคี 380 560 940 277
วัดโลกโมฬี 253 324 577 190
เชียงยืน 640 727 1,367 323
แจงหัวริน 304 353 657 157
อินทนิล 137 173 310 87
บวกหาด 676 810 1,486 407
พวกแตม 400 503 903 183
พันอน 380 550 930 267
ชางแตม 290 377 667 183

รวม 5,247 6,626 11,873 3,900

ท่ีมา: กองงานสวัสดิการสังคม สํานักปลัดเทศบาลนครเชียงใหม ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553
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1.5 นิยามศัพทเฉพาะ
พื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมืองเชียงใหม หมายถึง พื้นที่ของชุมชนที่ต้ังอยูบริเวณคูเมืองเชียงใหม

ซึ่ งถูกแบงพื้นที่ ตามเขตการพัฒนาของ กองงาน
สวัสดิการสังคม สํานักปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
ประกอบดวย 14 ชุมชน ไดแก ชุมชนอุนอารี ชุมชนปา
เปา ชุมชนลามชาง ชุมชนบานปง ชุมชนเชียงมั่น
ชุมชนควรคามาสามัคคี ชุมชน วัดโลกโมฬี ชุมชนเชียง
ยืน ชุมชนแจงหัวริน ชุมชนอินทนิล ชุมชนบวกหาด
ชุมชนพวกแตม ชุมชนพันอน ชุมชนชางแตม

ประชาชน หมายถึง บุคคลที่อยูอาศัยในชุมชนทั้ง 14 ชุมชน
การพัฒนาคูเมือง หมายถึง โครงการพัฒนาเมืองในขอบเขตพื้นที่ที่กําหนด

ในป พ.ศ.2553
การมีสวนรวม หมายถึง การเขารวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง เพื่อให

เกิดผลตอความตองการของกลุมคนที่สอดคลองกับ
วิถ ีทางส ังคม วิถีการดําเนินชีวิต คานิยม ประเพณี
ทัศนคติของบุคคล เพื่อใหเกิดความสมัครใจเขารวม
กิจกรรม มีขั้นตอนทั้งสิ้น 4 ขั้นตอนคือ 1) การมีสวน
รวมศ ึกษาป ญหา 2) การม ีส วนร วมในการปฏ ิบ ัติ
3) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน และ4) การมี
สวนรวมติดตามประเมินผล ในพื้นที่เปาหมายงานวิจัยที่
กําหนด


