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บทคดัย่อ 
 การจดัการเรียนรู้เพ่ือวดัมูลค่าเพ่ิมของสินทรัพยชุ์มชนเพ่ือพฒันาเศรษฐกิจและสังคมภาคชนบทและชุมชนเมือง 
จ.เชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างการเรียนรู้ของคนในทอ้งถ่ินในการสร้างความมัน่คงดา้นการจดัการสินทรัพย์
ชุมชน อีกทั้งยงัสามารถทราบถึงมูลค่าเพ่ิมท่ีไดจ้ากการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมจากการด าเนินงานวจิยัชุดโครงการ 
“การจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” ในปี2552 มี
วธีิการศึกษาโดยการใชว้ธีิการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR) โดยใชรู้ปแบบของการจดัการเรียนรู้ในการ
จดัการสินทรัพยชุ์มชนเพ่ือคน้หาศกัยภาพและหามูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมกบักลุ่มเป้าหมาย คือ องคก์าร
บริหารส่วนต าบลจ านวน 58 แห่ง ใน 19 อ าเภอ ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของทอ้งถ่ิน  
 ผลการศึกษาพบวา่ ชุมชนสามารถเรียนรู้เก่ียวกบัการสร้างความมัน่คงดา้นการจดัการสินทรัพยชุ์มชนของ
ตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี ชุมชนสามารถคิดเป็น วิเคราะห์เป็น และปฏิบติัได ้โดยเขา้ใจและวิเคราะห์ถึงคุณค่าสินทรัพย์
ชุมชน คือ ทรัพยากรมนุษย ์สถาบนัองคก์ร วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม และองคค์วามรู้ในชุมชน ให้สามารถน ามาบรูณา
การร่วมกบัการเรียนรู้เพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน ภายใตก้ารเรียนรู้และการพฒันาท่ีส าคญัจากทุนมนุษย ์และทุนความรู้  
ดา้นการบริหารจดัการท่ีดี หลกัคุณธรรม การมีส่วนร่วม และการมีจิตส านึกท่ีดีต่อทอ้งถ่ิน อนัจะน าไปสู่การขบัเคล่ือน
และเพ่ิมศกัยภาพชุมชนให้เป็นองค์กรชุมชนท่ีเขม้แข็งจนสามารถน าพาทุนทางสังคมไปสร้างเศรษฐกิจท่ีสมดุล
ส่งผลต่อการพฒันาชุมชนอย่างย ัง่ยืน ภายใตฐ้านของทุนทางสังคม ทุนธรรมชาติ ทุนจริยธรรมและทุนแห่งความ
ยัง่ยนืท่ีจะอยูคู่่กบัชุมชนตลอดไป 
 ส าหรับผลการวิเคราะห์มูลค่าเพ่ิมของโครงการวิจัยท่ีได้ด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา สามารถวดัมูลค่าเพ่ิม
ทางดา้นเศรษฐกิจดว้ยตวัช้ีวดั “ผลสมัฤทธ์ิทางรายไดแ้ละความคุม้ค่าทางการเงิน”  ซ่ึงก่อให้เกิดมูลค่าของสินคา้และ
บริการท่ีเพ่ิมข้ึนในดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลถึงร้อยละ 52 และร้อยละ 61 ตามล าดบั  ดา้นการวดัทุนทาง
ปัญญาพบว่าทุนมนุษยมี์ความส าคญัท่ีสุดถึงร้อยละ 85 และการวดัการบรรลุวิสัยทศัน์และพนัธกิจ พบว่าตวัช้ีวดั
ทางดา้นผลกระทบต่อชุมชนในดา้นสร้างรายไดแ้ละก่อเกิดสวสัดิการในชุมชน สามารถสร้างความเช่ือมัน่ในการ
พฒันาดา้นเศรษฐกิจไดถึ้งร้อยละ 87 ส าหรับทางดา้นสังคมนั้น ผลการศึกษาพบวา่ ตวัช้ีวดัมูลค่าเพ่ิมทางสังคมท่ี
เพ่ิมข้ึน คือ การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนในลกัษณะของความรักและความสามคัคีของคนในชุมชน มีค่าเพ่ิม
สูงข้ึนถึงร้อยละ 73 ทั้งน้ีเพราะคนในชุมชนมีความพึงพอใจเป็นอยา่งมากต่อการเรียนรู้ร่วมกนัท่ีจะน าพาชุมชนให้
เกิดการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของชุมชนของตนเอง 
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Abstract 
 The main objective of learning management to measure value added of communities’s assets for 
developing socio-economic of rural and urban areas in Chiang Mai is to create learning of local people in order to 
build the stability of communities’ assets management and also to know the value added gained from socio-
economic development from the operation of the main research project “Learning management for developing 
socio-economic of rural and urban areas in Chiang Mai in 2009. Participatory action research and learning 
management for managing communities’ assets were conducted in order to investigate the potential capacity and 
the socio-economic value added with the target groups; 58 sub district administrative organizations in 19 districts 
of Chiang Mai based on local socio-economic plans. 
 The study was that communities could learn how to build the stability of their management in 
communities’ assets. They could think, analyze and operate. They could also understand and analyze the value of 
communities’ assets, human resource, organizations, culture, environment and the body of knowledge of 
communities and integrated all of these things together with learning to develop local communities depend on 
human and knowledge capitals, a good management, virtue, participation and good awareness towards local 
communities. These will drive forward and increase the potential capacity of local communities and make the 
balance of economic as well as create the sustainability of local communities under the base of social, natural, 
ethical and sustainable capitals. 
 The result of the analysis of the value added was that it could measure the value added of the economic 
by these indicators; the achievement of income and the worth of finance which could generate the value of goods 
and services to be increased in effectiveness and efficiency for 52 % and 61% respectively. For intellectual capital, 
human capital is 85% of the most important. Concerning the attainment of vision and mission, the indicator of the 
impact towards communities related to income and social welfare could create 87 percent of the confidence for 
economic development. Regarding society, the participation in the form of love and unity of people had 73% of 
increase. 
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บทน า 

 ปัจจุบนับทบาทของชุมชนในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในชนบทและชุมชนเมือง มีจุดเนน้ท่ีรูปแบบ
ของการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพ่ือท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั ซ่ึงการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเป็นการพฒันาแบบ
องคร์วมท่ีมีคนเป็นศูนยก์ลาง เป็นการเพ่ิมศกัยภาพของคนและเสริมสร้างชุมชนให้มีความเขม้แข็ง ให้มีความพร้อม
ในการมีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และการดูแลส่ิงแวดลอ้มท่ี
ย ัง่ยนืของชุมชน โดยเฉพาะหลงัวกิฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ท่ีผา่นมาทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีความตระหนกัวา่ การพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมท่ีย ัง่ยืนของไทยต่อไปตอ้งพฒันาจากจุดแข็งในสังคมเป็นหลกั ซ่ึงประกอบไปดว้ย สินทรัพย์
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ชุมชนหรือทุนทางสังคม ท่ีมีอยูใ่นทุกภาคส่วนในสังคม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งชุมชนหรือการรวมกลุ่ม ซ่ึงเป็นทุนทาง
สงัคมท่ีส าคญั ในการสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชนในการจดัการปัญหาต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง น ามาสู่การสร้างและ
เนน้ให้ “เกิดการเรียนรู้” ท่ีจะปฏิรูปให้เกิดกลไกการบริหารจดัการท่ีดี บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการพฒันาระบบเศรษฐกิจและเสริมสร้างฐานรากของสังคมให้เขม้แข็ง ให้เป็นแกนหลกัของสังคมไทย 
เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนใหเ้ช่ือมโยงกบัการพฒันาชนบทและชุมชนเมือง 
 ดงันั้นการสร้างฐานรากของระบบเศรษฐกิจและสงัคมท่ีมัน่คง จึงเป็นการใชโ้อกาสและปัจจยัแวดลอ้มท่ีมี
อยู่ในสังคม เพ่ือคนในสังคมนั้นด าเนินการให้เกิดการยกระดบัและเปล่ียนแปลงในเชิงคุณภาพอย่างเป็นล าดบัขั้น 
เป็นการพฒันาท่ีสามารถพ่ึงตนเองได ้มีภูมิปัญญาและสร้างภูมิคุม้กนั ให้พร้อมท่ีจะเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงและ
ปัจจยัคุกคามจากภายนอกได้ จึงจ าเป็นตอ้งทราบถึงแนวคิดเพ่ือการพฒันาดงักล่าว โดยการวดัผลสัมฤทธ์ิของการ
เรียนรู้ในการพฒันาระบบเศรษฐกิจและสงัคมดว้ยทุนทางสงัคม ทุนมนุษย ์และทุนทางส่ิงแวดลอ้มของแต่ละชุมชน
พ้ืนท่ี โดยการเขา้ถึงการวิเคราะห์ขอ้มูลและการวดัมูลค่าเพ่ิมถึงความสามารถในพฒันาองคค์วามรู้เพ่ือการบริหาร
จดัการเชิงป้องกนั ปรับเปล่ียนแบบแผนการผลิตและการบริโภคใหเ้กิดความคงอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง ควบคู่กบัการร้ือฟ้ืน
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการฐานทรัพยากรของตนเอง และสร้างทางเลือกของการพฒันาบนความหลากหลายทาง
ชีวภาพและความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีสะทอ้นถึงความเขม้แขง็จากภูมิปัญญาของชุมชนทอ้งถ่ินนั้นๆ 
 ความส าคญัดงักล่าวขา้งตน้เม่ือคณะนกัวิจยัน ามาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปไดใ้นระดบัพ้ืนท่ี ภายใตบ้ริบท
และแผนพฒันาประเทศ  จึงไดพ้ิจารณาถึงศกัยภาพของการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในจงัหวดั
เชียงใหม่ ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีเป็นศูนยก์ลางของการคา้ การลงทุน และการท่องเท่ียวในภาคเหนือ ท่ีมีสภาพทางภูมิศาสตร์ 
ประชากรศาสตร์ วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมในการเป็นตวัแทนท่ีจะด าเนินการศึกษาถึงผลลพัธ์ของการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมของการเรียนรู้ร่วมกนัของคนในชุมชนในการพฒันาระบบเศรษฐกิจและสังคมให้มีความมัน่คงและ
สมดุลได ้อีกทั้งคณะผูว้ิจยัของมหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นผูมี้บทบาทในการมีส่วนร่วมกบัทอ้งถ่ินภายใต้
วสิยัทศัน์ของมหาวทิยาลยั ท่ีจะเป็น “มหาวทิยาลยัเพ่ือทอ้งถ่ิน” จะไดเ้ขา้ไปศึกษาและร่วมกนัท างานกบัทอ้งถ่ินและ
ชุมชน ถึงผลส าเร็จในการเรียนรู้ท่ีจะวดัผลมูลค่าเพ่ิมของการพฒันาระบบเศรษฐกิจและสังคมให้มีความสมดุลและมี
คุณภาพยัง่ยนื เพ่ือวเิคราะห์ถึงมูลค่าเพ่ิมจากการสร้างสงัคมใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพและเสมอภาครวมถึงการ
วิเคราะห์ความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจอยา่งมีคุณภาพและสามารถปรับตวัไดม้ัน่คงและเป็นธรรม ยงัแสดงให้เห็นถึง
ความสมดุลระหวา่งการพฒันา เศรษฐกิจ สงัคม ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้ม และสะทอ้นใหเ้ห็นถึงมูลค่าเพ่ิมของการ
ใชทุ้นท่ีมีอยูท่ั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพ่ือใหท้ราบถึงผลลพัธ์ของการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมโดยการบูรณาการ
ความรู้ความเขา้ใจในสร้างมูลค่าเพ่ิมของการเรียนรู้ร่วมกนัของคนในชุมชนกบันกัวจิยัในทอ้งถ่ินของแต่ละต าบลใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ตลอดจนเกิดความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในแต่ละพ้ืนท่ีเขา้มาท างาน
ร่วมกนัเพ่ือสนบัสนุนงานวจิยัใหข้บัเคล่ือนไปในทิศทางของการพฒันาประเทศไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างการเรียนรู้ (LM) ในการวเิคราะห์ศกัยภาพของชุมชนในการสร้างความมัน่คงดา้นการจดัการ
สินทรัพยชุ์มชนของทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ 
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 2.  เพ่ือทราบมูลค่าเพ่ิมของการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ท่ีไดจ้ากการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ภาคชนบท 
และชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  ใหส้ามารถพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของทอ้งถ่ินของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
วธีิการวจิยั 
 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ 
  ไดแ้ก่ การสืบคน้ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง (ชุมชน) ท่ีบุคลากรขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะน ามา
ศึกษาเป็นกรณีศึกษาส าหรับการพฒันาทอ้งถ่ิน โดยการจดบนัทึก ประกอบกบัวิธีการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์
เจาะลึก โดยมีสมาชิกของกลุ่มเป็นผูร่้วมกระบวนการวจิยั และใหข้อ้มูลตลอดระยะเวลาของการด าเนินงาน 
 2.   ส่วนขอ้มูลทุติยภูมิ 
  เป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลเบ้ืองตน้ทั้งดา้นเศรษฐกิจ และสงัคมของชุมชน โดยการศึกษาคร้ังน้ีจะ
เป็นการศึกษาแบบการบูรณาการ ดงันั้น จึงมีส่วนราชการและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ถือวา่เป็นผูร่้วมวจิยัในทอ้งถ่ินดว้ยท่ี
ส าคญั คือ องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินพฒันาชุมชน ส านกังานเกษตรและส านกังานสหกรณ์การเกษตร เป็นตน้ 
 3.   ชนิดของเคร่ืองมือ 
  ใชแ้บบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต ในการวิเคราะห์ประเมินสินทรัพยชุ์มชนจากแผนชุมชนตน้แบบ
ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีมีลกัษณะค าถามซ่ึงก าหนดค าตอบไวล่้วงหนา้ให้
เลือกตอบ (Close ended questions) และค าตอบแบบให้เติมค าตอบ (Open ended questions) โดยนกัวิจยัจะเป็นผูท้  า
การสมัภาษณ์และสงัเกต เพ่ือบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มชุมชน  
 
ผลการวจิยั 
 ผลการวิจยัโครงการการวดัมูลค่าเพ่ิมของสินทรัพยชุ์มชนจากการจดัการการเรียนรู้เพ่ือพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมภาคชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถสรุปผลการวิจยัไดต้ามวตัถุประสงค์ของการวิจยั 2 ประการ 
ไดแ้ก่ ประการแรก เพื่อสร้างการเรียนรู้ (LM) ในการวิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชนในการสร้างความมัน่คงดา้นการ
จดัการสินทรัพยชุ์มชนของทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ และประการท่ีสอง เพ่ือทราบมูลค่าเพ่ิมของการจดัการสินทรัพย์
ชุมชน ท่ีไดจ้ากการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ภาคชนบท และชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ให้สามารถพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมของทอ้งถ่ินของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผลการวจิยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 เพื่อสร้างการเรียนรู้ (LM) ในการวเิคราะห์ศกัยภาพของชุมชนกบัการจดัการสินทรัพย์
ชุมชนของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการจดัการเรียนรู้ในดา้นการพฒันาศกัยภาพของชุมชนไดศึ้กษาจากการ
ท างานร่วมกนัเพ่ือการพฒันากระบวนการเรียนรู้ทั้งสองฝ่าย คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และฝ่ายชุมชน โดย
ร่วมกบันักวิจยัและผูช่้วยน าวิจยั ซ่ึงไดร่้วมกนัท างานดว้ยบทบาทของการเป็นผูเ้ช่ือมความรู้ ดา้นหลกัการบริหาร
จดัการ หลกัคุณธรรม การมีส่วนร่วมเพ่ือประยกุตแ์ละบูรณาการสู่การปฏิบติังานจริง อีกทั้งกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ 
(Learning) การรับรู้ (Knowing) และองคค์วามรู้ท่ีพฒันาข้ึนตามประสบการณ์ของแต่ละทอ้งถ่ิน มูลค่าเพ่ิมในปีท่ีสอง
ของการด าเนินการวจิยั ดา้นของการเรียนรู้ในการวเิคราะห์ศกัยภาพของชุมชนกบัการจดัการสินทรัพยชุ์มชน จะเห็น



 

การจดัการเรียนรู้เพ่ือวดัมูลค่าเพ่ิมของสินทรัพยชุ์มชน 
เพ่ือพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมภาคชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

5 

 

ผลไดช้ดัข้ึนดว้ยการน าเอาวถีิชีวติท่ีเป็นอยูข่องชุมชนมาเป็นหลกัเร่ิมตน้กบัเรียนรู้และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั
กบัชุมชนอ่ืนอีก 58 แห่ง ท าเกิดใหก้ระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนตามระดบั ดงัต่อไปน้ี 
 1. การไม่รู้ ไม่รับรู้  
    ไดพ้ฒันาไปสู่การให้ความรู้ ความเขา้ใจ การส่ือสารช้ีแจงหาเหตุผลร่วมกนั เพ่ือหาขอ้สรุปของการ
วิเคราะห์สินทรัพยชุ์มชน ให้ไปสู่ระดับเป็นการรับรู้ (Perception) จากพฤติกรรมการรับรู้ของมนุษยใ์นการใช ้
ประสาทสัมผสัทั้ง 5 มาบูรณาการกบัเทคนิคของการสร้างการรับรู้ให้เกิดข้ึนและสะทอ้นออกมาอยา่งเป็นรูปธรรม 
ผา่นโครงการวจิยัร่วม 4 โครงการ คือ ในดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การสร้างนกัวจิยั การจดัท าแผนชุมชน และ
การส่ือสารประชาสมัพนัธ์ของชุมชน 
 2. การเรียนรู้ (Learning)  
  เพื่อหาค าตอบของพฤติกรรมการรับรู้ท่ีเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนจากระดบัท่ี 1 (การไม่รู้ ไม่รับรู้) จากการ
ผลกัดนัโดยใชป้ระสบการณ์ในการท างานของหลายฝ่าย ของแต่ละบุคคลในทอ้งถ่ิน เพ่ือสร้างประสบการณ์ใหม่ของ
การเรียนรู้ โดยวดัไดจ้ากบทบาทหนา้ท่ีและพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงของบุคคลกรในชุมชน นกัวจิยั แผนชุมชน และ
ส่ือประชาสมัพนัธ์ของชุมชนท่ีส่งผลต่อการสร้างแผนพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสงัคมในแต่ละทอ้งถ่ิน 
 3. การเกิดบทเรียน (Lesson)  
  ดว้ยความการตระหนกั (Awareness) ของการเรียนรู้ ท่ีสามารถผสานเร่ืองของการการเลียนแบบจาก
ตน้แบบของการเรียนรู้ และการเรียนรู้ท่ีพฒันาต่อยอดไปเป็นการรู้ (Knowing) ดว้ยประสบการณ์เดิมท่ีเช่ือมโยงกบั
ปรากฏการณ์ใหม่ ใหส้ามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริงในระดบัการวางแผน การแกไ้ขปัญหาและการหาขอ้สรุปของการ
ด าเนินงานจริงในพ้ืนท่ี  
 4. การเกิดองคค์วามรู้ (Body of Knowledge)  
  การจดัระบบขอ้มูล ส่ือสารสนเทศ ท่ีสามารถจะน ามาใชอ้ธิบายความจริงของพฤติกรรม ปรากฏการณ์ 
ในการท างานเพ่ือการพฒันาทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม ให้เกิดข้ึนเป็นองคค์วามรู้ใหม่ท่ีพฒันาข้ึนทั้งในดา้น
ความคิด การยอมรับ และการท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้นในสังคมอย่างมีความสุข มองการแบ่งปันและการมีส่วนร่วม
อยา่งมีคุณธรรมจริยธรรม 
 จากโครงการวิจยั ชุมชนไดรั้บทราบแนวคิดของการเรียนรู้ จากการรับรู้และการเลียนรู้ ไปสู่การเรียนรู้ท่ี
ทดลองท าร่วมกนั เพ่ือจะน าไปปฏิบติัต่อให้มีคุณค่าข้ึน เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ ความคิด ความเช่ือมัน่ ต่อ
การท างานร่วมกันของคนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ เป็นการสร้างทุนทางสังคมผ่านกิจกรรมทางดา้นเศรษฐกิจ 
จ านวน 32 โครงการ ภายใตก้ารด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม จงัหวดัเชียงใหม่ ในการ
ผลิตและสร้างฐานอาชีพของชุมชน ทั้งจากทางดา้นการการเกษตร ดา้นส่ิงประดิษฐ์ และงานหัตถอุตสาหกรรม ดา้น
สินคา้ผา้และเคร่ืองนุ่งห่ม ดา้นกลุ่มสินคา้ประเภทอาหารและดา้นการท่องเท่ียว ส าหรับการพฒันาดา้นสังคม อนั
ประกอบไปดว้ย การพฒันาคุณภาพชีวติ ดา้นวฒันธรรม ดา้นการศึกษา และดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 26 โครงการ 
รวมทั้งส้ิน 58 โครงการ  
 โดยกิจกรรมเหล่าน้ีจะเป็นกิจกรรมตน้แบบของการเรียนรู้ร่วมกนัทั้งสามฝ่าย คือ องค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ชุมชน และนักวิจัย ในการเรียนรู้วิเคราะห์สินทรัพยชุ์มชนท่ีมีผลต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมในการพฒันา
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เศรษฐกิจและสงัคม วา่ไดก่้อใหเ้กิดกระบวนการสร้างสรรคค์วามรู้ ซ่ึงอาจเป็นการบูรณาการระหวา่งความรู้เดิมท่ีเคย
ปฏิบติัมาใชก้บัความรู้ใหม่ ท่ีไดรั้บการพฒันาจากการจดัการเรียนรู้  หรือน าความรู้เดิมมาปรับใช ้ให้เป็นความรู้ใหม่
ท่ีชุมชนไดมี้โอกาสเขา้ถึงความรู้อยา่งแทจ้ริง สามารถท่ีจะน าไปปรับเปล่ียนความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมของตนเองใหเ้หมาะกบั
ความตอ้งการไดร้วมถึงสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการด ารงชีวิตของชุมชน อีกทั้งสร้างให้เกิดมูลค่าเพ่ิมท่ีจะ
สามารถวดัไดท้ั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ความสามคัคีในชุมชน สร้างระบบทุนเดิมท่ีชุมชนมีอยูม่าช่วยเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนต่อไป ใหเ้ป็นรากฐานท่ีส าคญัท่ีรองรับฐานรากของการด ารงชีวิต การสร้างระบบเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีมีอยู่ให้เป็นรูปธรรม โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคม ท่ีแต่ละชุมชนไดเ้รียนรู้จากการจัดการ
สินทรัพยข์องชุมชน สรุปไดว้า่ บทบาทของการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ทั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลและชุมชน ได้
เกิดการเรียนรู้ เกิดความรู้ ความเขา้ใจถึงบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง รู้ถึงขอ้มูลศกัยภาพพ้ืนฐานของชุมชน และมอง
ทิศทางของการพฒันาทอ้งถ่ิน ร่วมกบัชุมชนในทุกดา้นซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม ความ
ชดัเจนและความส าคญัของการวิเคราะห์ชุมชนและแผนชุมชน โดยเน้นกระบวนการสร้างและพฒันาบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งในองค์กรให้เขา้ใจถึงขอ้มูลพ้ืนฐาน การพฒันาจากขอ้มูลชุมชนท่ีถูกตอ้งทั้ งในดา้นของทุนทางสังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรมนุษย ์ขอ้มูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เอกลกัษณ์ทางสังคมวฒันธรรมของ
ทอ้งถ่ิน และความรู้ทางดา้นการรับรู้ข่าวสารและการส่ือสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สงัคม (จากนวตักรรมส่ือทั้ง 58 ส่ือ)  ท าใหท้ราบถึงศกัยภาพของสินทรัพยชุ์มชนท่ีมีค่าและมีเพียงพอต่อการบริหาร
จดัการทอ้งถ่ิน อีกทั้งการด าเนินงาน ทั้งในดา้นการประสานงานในชุมชน การส่ือสารร่วมกบัชุมชน รวมถึงเรียนรู้ท่ี
จะสร้างความเป็นธรรมในดา้นการจดัสรรผลประโยชน์และคืนการใหบ้ริการประชาชนไดอ้ยา่งเตม็ตามศกัยภาพของ
ตนเอง อีกทั้งความไดเ้ปรียบทางดา้นวฒันธรรมองคก์ารกบัชุมชนท่ีมีการเขา้ถึงชุมชนไดง่้ายและทัว่ถึง การเร่งสร้าง
การมีส่วนร่วมและการเป็นเจา้ของร่วมกบัชุมชน โดยเห็นได้ชดัจากการผลิตส่ือสารสนเทศท่ีเป็นนวตักรรมการ
เรียนรู้ใหก้บัสงัคมร่วมกบัการวจิยัคร้ังน้ีเป็นตน้ 
 ขอ้สรุปท่ีเกิดข้ึน จึงเป็นมูลค่าของโครงการการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสงัคมภาคชนบท
และชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีนกัวจิยัไดเ้รียนรู้ร่วมกบัชุมชนและรู้จกัพลงัและมูลค่าของทุนและสินทรัพยข์อง
ชุมชนอนัจะสร้างใหชุ้มชนเขม้แขง็ต่อการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคมได ้ดว้ยปัจจยั ทุนความรู้ ทุนทางสังคม 
ทุนมนุษย ์และทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางจริยธรรม และทุนแห่งความยัง่ยนื  เพ่ือสร้างทอ้งถ่ินมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
มีความมัน่คงย ัง่ยืนต่อไปในอนาคตได้อย่างแท้จริง ผลลพัธ์ของการจดัการสินทรัพยชุ์มชนกับการพฒันาชุมชน
ทอ้งถ่ินในคร้ังน้ี ชุมชนและทอ้งถ่ินสามารถพฒันาสินทรัพยท่ี์มีคุณค่าของชุมชน ทุนบุคคล ทกัษะของคน การ
รวมกลุ่มเป็นองคก์รชุมชนและเครือข่าย โครงสร้างกายภาพ เศรษฐกิจชุมชน วฒันธรรมชุมชน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
การส่ือสารในชุมชน การพฒันาสินทรัพยข์องชุมชนเหล่าน้ี เป็นการลงทุนเพ่ือเพ่ิมทรัพยากรให้แก่ชุมชนช่วยเติมใน
ส่วนท่ีขาดให้แก่ชุมชน ซ่ึงจะสร้างผลตอบแทนท่ีมีมูลค่าในระยะยาว สร้างขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง และ
สร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่คนในชุมชนในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผลกิจกรรมใน
ชุมชนของตน   
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 วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 เพ่ือทราบมูลค่าเพ่ิมของการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ท่ีไดจ้ากการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคม ภาคชนบท และชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ให้สามารถพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการด าเนินงานจากกระบวนการจดัการเรียนรู้ ไดป้รับวิธีคิดให้ชุมชนมีความเช่ือมัน่ต่อ
ศกัยภาพและความสามารถของตนเอง มีทั้งจุดแข็ง สินทรัพย ์ โอกาส และทรัพยากรเพียงพอในฐานะผูใ้ห้บริการ
ชุมชน อีกทั้งบทบาทของชุมชนในการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก และความเขม้แข็งของชุมชน ไดก่้อเกิดตวัแบบทุน
ทางสงัคมจากการประเมินค่าโครงการทางเศรษฐกิจและสงัคมทั้ง 58 โครงการ นกัวจิยัขอกล่าวสรุปถึงมูลค่าเพ่ิมของ
สินทรัพยห์รือทุนทางสงัคมในชุมชนไดด้ว้ยผลสรุป  6 ประการท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
 1. กระบวนการสร้างการเรียนรู้ ระบบความรู้ ความคิด ความเช่ือ ความรู้ท่ีจะอยูคู่่กบัชุมชนเพ่ือการสร้าง
แผนพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสงัคมทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต เรียกวา่ “ทุนความรู้” 
 2. การสร้างการเรียนรู้ ท่ีมีจิตส านึกร่วมกนั อนัประกอบดว้ยความรัก ความผกูพนัท่ีคนในชุมชนท่ีมีต่อกนั 
ร่วมคิด ร่วมท า บนฐานของความไวเ้น้ือเช่ือใจ ความผูกพนัและวฒันธรรมท่ีดีงามของสังคมไทย เรียกวา่ “ทุนทาง
สงัคม”    
 3. สร้างและพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้เรียนรู้ถึงความเป็นมนุษยท่ี์มีพลงั ความสามารถและศักด์ิศรี 
เรียกวา่ “ทุนมนุษย”์  
 4. สร้างการรู้รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสามารถน าเอาทรัพยากร ธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์ โดย
มีการบ ารุงรักษาไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มให้หมดไป ก่อให้เกิดเป็นผลผลิตท่ีอาศยัฐานทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
เรียกวา่ “ทุนธรรมชาติ”  
 5. สร้างการรู้จกัคิด และรู้วิถีการด าเนินชีวิต ดว้ยความ ขยนั ซ่ือสัตย ์ความสามคัคีปรองดอง มองเห็น
ส่วนรวมมากวา่ส่วนตน และจดัสรรแบ่งปันผลประโยชน์หรือสวสัดิการคืนใหก้บัสงัคมและชุมชนไดอ้ยา่งเป็นธรรม 
เรียกวา่ “ทุนจริยธรรม”  
 6. สร้างการรู้จกัคุณค่าของตนเอง มีความพอประมาณ มองการด าเนินชีวิตท่ีมีความสุข ดว้ยสติ และ
สมาธิ รู้จกัการเสียสะและการแบ่งปัน ไม่ไดว้ดัค่าของทุกส่ิงดว้ยตนเอง เรียกวา่ “ทุนแห่งความยัง่ยนื”  
 
 ผลการวิจัยสามารถวดัมูลค่าเพ่ิมท่ีได้จากการจัดการสินทรัพย์ชุมชน ภายใตโ้ครงการวิจัย เพื่อพฒันา
ทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม ดว้ยมูลค่าเพ่ิมจาการเรียนรู้ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม ดงัน้ี 
 1. มูลค่าเพ่ิมทางดา้นการจดัการสินทรัพยชุ์มชนท่ีไดจ้ากการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 
  1) เกิดผลิตภณัฑ์/สินคา้/บริการ/กิจกรรมทางสังคมท่ีสร้างข้ึนจากคนในสังคม ภูมิปัญญา วตัถุดิบ 
ส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ิน 
  2) เกิดการต่อยอดกิจกรรมทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคมชุมชนด าเนินกิจกรรมต่อเน่ืองในปีต่อไป 
และองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินเห็นความส าคญัของการพฒันา 
  3) สร้างรายไดเ้สริมและก่อใหเ้กิดสวสัดิการครอบครัวและชุมชน ลดและแกไ้ขปัญหารายได ้รายจ่าย
ของชุมชนส่งผลต่อการสร้างส่งเสริมสุขภาพจิตใจของคนในสงัคมใหมี้ความสุข เขา้มามีส่วนร่วมและเขม้แขง็ข้ึน 
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   4) ดา้นเกิดการเรียนรู้และแลกเปล่ียนของคนในชุมชน เกิดศูนยก์ารเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจประจ า
ต าบล ท่ีสามารถเรียนรู้ไดถึ้งหลกัแนวคิด การท าธุรกิจของชุมชน 
  5) เกิดรายไดผ้ลสัมฤทธ์ิและความคุม้ค่าทางการเงิน ประสิทธิภาพทางการเงิน ร้อยละ 52 ประสิทธิผล
ทางการเงินร้อยละ 61 
  6) สร้างความพึงพอใจของผูป้ฎิบัติถึงร้อยละ 75 สร้างความพึงพอใจต่อผูมี้ส่วนร่วมในชุมชน 
ร้อยละ 80 สร้างความพึงพอใจ ต่อการก่อเกิดสวสัดิการในชุมชน ร้อยละ 87     
 2. มูลค่าเพ่ิมทางดา้นการจดัการสินทรัพยชุ์มชนท่ีไดจ้ากการพฒันาทางดา้นสงัคม ไดแ้ก่  
  1) สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนและสร้างเครือข่ายร่วมในการท างานและในสงัคม  
  2) การเขา้ร่วมวางแผนของชุมชน ใชสิ้ทธิและแสดงความคิดเห็น 
  3) สร้างมาตรฐานต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรให้มีคุณภาพดีทั้ งในด้านสุขภาพ อนามัย
ส่ิงแวดลอ้ม 
   4) เกิดการเขา้ร่วมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบติังานในชุมชนร่วมกนั 
  5) เกิดการเรียนรู้และแลกเปล่ียนของคนในชุมชนมากข้ึน 
  6) ดา้นการสืบทอดความรู้ ภูมิปัญญา อนุรักษป์ระเพณีและวฒันธรรมให้เกิดเป็นกิจกรรมท่ีอยูคู่่กบั
ชุมชน 
  7)  สร้างความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมของชุมชนท างานเป็นทีมผ่านการส่ือสารสนเทศเพ่ือการ
ประชาสมัพนัธ ์
  8) การสร้างคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนในชุมชนร้อยละ 87 
  9)  เปอร์เซ็นตข์องการมีช่ือเสียงร้อยละ 68 
  10) สร้างพึงพอใจของผูป้ฎิบติัถึงร้อยละ 73 และผูมี้ส่วนร่วมในชุมชนร้อยละ 78 
 
สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
 การด าเนินงานวจิยัคร้ังน้ีสามารถเพ่ิมศกัยภาพของชุมชนในการสร้างความมัน่คงดา้นการจดัการสินทรัพย์
ชุมชน และทราบมูลค่าเพ่ิมของการจดัการสินทรัพยชุ์มชนทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงถึงร้อยละ 52 
และ ร้อยละ 61 ตามล าดบั ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของการเรียนรู้ คือ จากการรับรู้ และการเลียนรู้หรือเลียนแบบ ไปสู่
การเรียนรู้ร่วมกนัจากประสบการณ์ ความคิด ความเช่ือมัน่ ต่อการบูรณาการการท างานร่วมกนัของคนในชุมชนอยา่ง
สร้างสรรค์ ทั้ งการสร้างทุนทางสังคมผ่านกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเท่ียว ด้านสังคม
วฒันธรรม ดา้นคุณภาพชีวิต (เยาวชน ผูสู้งอาย ุผูด้อ้ย โอกาส) และดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม ออกมาในลกัษณะของ
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าว จะสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการด ารงชีวิตของชุมชนได้
อยา่งเหมาะสมตามบริบทของชุมชน และยกระดบัเศรษฐกิจและสงัคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ต่อไป 
 ขอ้เสนอแนะ 
 มูลค่าเพ่ิมของการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม ไดก่้อให้เกิดการเรียนรู้เพ่ือการ
พฒันาทางดา้นทรัพยากรมนุษย ์ในองคก์รและชุมชน ทั้งในส่วนขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินและชุมชน ให้
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สามารถใชค้วามรู้แกไ้ขปัญหาในทางปฏิบติัได ้สามารถปรับเปล่ียนความรู้ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป
ในอนาคตได ้ แต่ชุมชนและทอ้งถ่ินยงัควรไดรั้บการพฒันาทางดา้นจิตใจและค่านิยมไทยรวมถึงวฒันธรรมของ
ชุมชนและการท างานโดยยึดส่วนรวมและความตอ้งการของชุมชนท่ีเป็นของส่วนรวมอยู่ดว้ย ดงันั้นการเพ่ิมเติม
ศกัยภาพของการเรียนรู้ให้ชุมชน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อไปไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมในขั้นตน้ของการพฒันาทอ้งถ่ิน
ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และการเรียนรู้ จึงตอ้งพฒันาต่อยอดต่อไป นกัวจิยัจึงเสนอแนวทางการพฒันาไวด้งัน้ี  
 1. ดา้นการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ยงัข้ึนอยูก่บัการปรับเปล่ียนแนวคิด นโยบายการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 
ความส าคญัจะอยูท่ี่ความรู้ ความเขา้ใจของชุมชนในพ้ืนท่ี ท่ีจะช่วยกนัผลกัดนัสร้างความรู้ ความเขา้ใจต่อไปให้กบั
คนส่วนใหญ่ในชุมชน และสร้างการมีส่วนร่วมกนัของคนในชุมชน ให้มีความเขม้แข็งเพ่ือผลกัดันบทบาทและ
สนบัสนุนการพฒันาชุมชนในดา้นเศรษฐกิจและสงัคม ใหค้งสภาพการเป็นสงัคมรวมไม่ใช่สังคมท่ีโดดเด่ียวและไม่
สามารถปรับตวักบักระแสการเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบนั และควรหาปัจจยัเพ่ิมเติมมาเป็นเคร่ืองมือในการคน้หา
ศกัยภาพและหาปัจจยัเสริมในการมีส่วนร่วมของชุมชนมาเป็นตวัวดัมูลค่ามูลค่าเพ่ิมของการพฒันาสังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ 
 2    การพฒันาสินทรัพยท่ี์มีคุณค่าของชุมชน คือ ทุนทรัพยากรบุคคล ทุนความรู้ และทุนวฒันธรรม จะ
เป็นอีกทิศทางของการเช่ือมโยงและการสร้างให้เกิดแนวคิดของการรักชุมชนท างานเพ่ือชุมชน มีกิจกรรมการ
รวมกลุ่ม เพ่ือเป็นการต่อยอดบทบาทและการรวมกลุ่มในชุมชนต่อกลุ่มผูสู้งอาย ุนบัไดว้า่เป็นการพฒันาสินทรัพย์
ของชุมชน และเป็นการลงทุนเพ่ือเพ่ิมทรัพยากรใหแ้ก่ชุมชนชุมชนในระยะยาว  
 3. ระบบความรู้ ความคิด ความเช่ือ ต่อการวดัมูลค่าเพ่ิมของสินทรัพยชุ์มชนจากการจดัการเรียนรู้เพ่ือ
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมในชนบท ท่ีประกอบดว้ยบทบาทของชุมชนในการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก แนวคิดของ
ความเขม้แขง็ของชุมชน กบัการประเมินค่าโครงการทางเศรษฐกิจและสงัคม เปรียบเทียบระหวา่งมีกบัไม่มีโครงการ
และการวดัค่าโครงการ ยงัเป็นส่วนยงัเป็นส่วนท่ีเขา้ใจยากส าหรับชุมชนและองคก์ารบริหารส่วนต าบลอยูม่ากท่ีจะ
น าไปประยกุตใ์ชก้บัโครงการและกิจกรรมอ่ืน และตอ้งพฒันาการเรียนรู้ต่อไป 
 
 
 




