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1.1   ทีม่ำและควำมส ำคัญ 

ปัจจุบนับทบาทของชุมชนในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในชนบทและชุมชนเมือง มี
จุดเนน้ท่ีรูปแบบของการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพื่อท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั ซ่ึงการรวมกลุ่ม
ของคนในชุมชนเป็นการพฒันาแบบองคร์วมท่ีมีคนเป็นศูนยก์ลาง  เป็นการเพิ่มศกัยภาพของคน
และเสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  ให้มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมในการพฒันา
เศรษฐกิจ สังคม การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และการดูแลส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืนของ
ชุมชน   โดยเฉพาะหลงัวกิฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ท่ีผา่นมาทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีความตระหนกัวา่ 
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมท่ีย ัง่ยนืของไทยต่อไปตอ้งพฒันาจากจุดแข็งในสังคมเป็นหลกั ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย สินทรัพย์ชุมชน หรือ ทุนทำงสังคม ท่ีมีอยูใ่นทุกภาคส่วนในสังคม  โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ ชุมชน หรือ การรวมกลุ่ม ซ่ึงเป็นทุนทางสังคมท่ีส าคญั ในการสร้างความเขม้แข็งให้แก่
ชุมชนในการจดัการปัญหาต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง  น ามาสู่การสร้างและเนน้ให้ “เกิดกำรเรียนรู้” ท่ี
จะปฏิรูปให้เกิดกลไกการบริหารจดัการท่ีดี บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการพฒันาระบบเศรษฐกิจและเสริมสร้างฐานรากของสังคมให้เขม้แข็ง ให้เป็นแกน
หลกัของสังคมไทย เสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนให้เช่ือมโยงกบัการพฒันาชนบทและ
ชุมชนเมืองต่อไป  

จากจุดมุ่งหมายหลกัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัท่ี 10  ท่ีไดเ้นน้ถึงสภาพ
ของสังคมท่ีอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกนั โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัการปฏิบติัท่ี
ส าคญั โดยได้ยึดหลัก “ความพอเพียง” ของวิถีชีวิตท่ีมีความสัมพนัธ์และการพึ่ งพิง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของบุคคล ชุมชน และสังคมนั้นๆ ใหมุ้่ง “ทางสายกลางหรือ
ความสมดุล” ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ระหว่างผลประโยชน์ระยะสั้นและ
ผลประโยชน์ระยะยาว ขณะเดียวกนัยงัตอ้งค านึงถึง “คุณธรรมหรือความเป็นธรรม”   ในการใช้
และการแบ่งปันผลประโยชน์ระหวา่งกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และสร้าง “ฐำนควำมรู้” ในการ
จดัการทุนทางสังคม ทุนมนุษย ์ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มร่วมกนั รวมทั้งยึด
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หลกั “ความพอประมาณ” และ “ความสมดุล” ให้เป็นฐานการด ารงชีวิตของคนในสังคมให้อยู่
เยน็เป็นสุขร่วมกนัและเป็นรากฐานการพฒันาประเทศไดอ้ยา่งย ัง่ยนื     

ดงันั้นการสร้างฐานรากของระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีมัน่คง จึงเป็นการใชโ้อกาสและ
ปัจจัยแวดล้อมท่ีมีอยู่ในสังคม เพื่อคนในสังคมนั้นด าเนินการให้เกิดการยกระดับและ
เปล่ียนแปลงในเชิงคุณภาพอยา่งเป็นล าดบัขั้น เป็นการพฒันาท่ีสามารถพึ่งตนเองได้ มีภูมิปัญญา
และสร้างภูมิคุม้กนั  ให้พร้อมท่ีจะเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงและปัจจยัคุกคามจากภายนอกได้ 
 จึงจ าเป็นตอ้งทราบถึงแนวคิดเพื่อการพฒันาดงักล่าว โดยการวดัผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู้ใน
การพฒันาระบบเศรษฐกิจและสังคมดว้ยทุนทางสังคม ทุนมนุษย ์และทุนทางส่ิงแวดลอ้มของแต่
ละชุมชนพื้นท่ี  โดยการเขา้ถึงการวเิคราะห์ขอ้มูลและการวดัมูลค่าเพิ่มถึงความสามารถในพฒันา
องค์ความรู้เพื่อการบริหารจดัการเชิงป้องกนั ปรับเปล่ียนแบบแผนการผลิตและการบริโภคให้
เกิดความคงอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง ควบคู่กบัการร้ือฟ้ืนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการฐานทรัพยากร
ของตนเอง และสร้างทางเลือกของการพฒันาบนความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวฒันธรรมท่ีสะทอ้นถึงความเขม้แขง็จากภูมิปัญญาของชุมชนทอ้งถ่ินนั้น ๆ 
 ความส าคญัดงักล่าวขา้งตน้เม่ือคณะนกัวิจยัน ามาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปไดใ้นระดบั
พื้นท่ี ภายใต้บริบทและแผนพฒันาประเทศ  จึงได้พิจารณาถึงศกัยภาพของการพฒันาด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีเป็นศูนยก์ลางของการคา้ การ
ลงทุนและการท่องเท่ียวในภาคเหนือ ท่ีมีสภาพทางภูมิศาสตร์ ประชากรศาสตร์  วฒันธรรมและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการเป็นตัวแทนท่ีจะด าเนินการศึกษาถึงผลลัพธ์ของการสร้าง
มูลค่าเพิ่มของการเรียนรู้ร่วมกนัของคนในชุมชนในการพฒันาระบบเศรษฐกิจและสังคมให้มี
ความมัน่คงและสมดุลได ้ อีกทั้งคณะผูว้ิจยัของมหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นผูมี้บทบาท
ในการมีส่วนร่วมกบัทอ้งถ่ินภายใตว้ิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลยั ท่ีจะเป็น “มหาวิทยาลยัเพื่อ
ทอ้งถ่ิน” จะไดเ้ขา้ไปศึกษาและร่วมกนัท างานกบัทอ้งถ่ินและชุมชน ถึงผลส าเร็จในการเรียนรู้ท่ี
จะวดัผลมูลค่าเพิ่มของการพฒันาระบบเศรษฐกิจและสังคมให้มีความสมดุลและมีคุณภาพยัง่ยืน 
เพื่อวิเคราะห์ถึงมูลค่าเพิ่มจากการสร้างสังคมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและเสมอภาค
รวมถึงการวเิคราะห์ความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจอยา่งมีคุณภาพและสามารถปรับตวัไดม้ัน่คงและ
เป็นธรรม ยงัแสดงให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างการพฒันา เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร และ
ส่ิงแวดลอ้ม และสะทอ้นใหเ้ห็นถึงมูลค่าเพิ่มของการใชทุ้นท่ีมีอยูท่ ั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 ศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีไดจ้ดัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ทราบถึงผลลพัธ์
ของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมโดยการบูรณาการความรู้ความเขา้ใจในสร้างมูลค่าเพิ่มของ
การเรียนรู้ร่วมกนัของคนในชุมชนกบันักวิจยัในทอ้งถ่ินของแต่ละต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่  
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ตลอดจนเกิดความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในแต่ละพื้นท่ีเขา้มาท างาน
ร่วมกันเพื่อสนับสนุนงานวิจัยให้ขับเคล่ือนไปในทิศทางของการพัฒนาประเทศได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 
1.2   ค ำถำมเพือ่กำรวจัิย 
 การเรียนรู้ร่วมกนัของคนในชุมชน ให้สามารถวิเคราะห์และประเมินตนเองในการ
จดัการสินทรัพยชุ์มชน เพื่อยกระดบัการสร้างและพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถิ่นได้
อยา่งเหมาะสม ตามสภาพบริบทของชุมชนนั้นไดห้รือไม่   
 
1.3   วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 โครงการวจิยัเร่ือง  “การวดัมูลค่าเพิ่มของสินทรัพยชุ์มชนเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
ภาคชนบท และชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” มีวตัถุประสงคข์องโครงการ คือ  

(1)   เพื่อสร้างการเรียนรู้ (LM) ในการวิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชนในการสร้างความ
มัน่คงดา้นการจดัการสินทรัพยชุ์มชนของทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ 

(2)  เพื่อทราบมูลค่าเพิ่มของการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ที่ไดจ้ากการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ภาคชนบท และชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  ให้สามารถพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ของทอ้งถ่ินของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
1.4   ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 
  งานวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นการสร้างการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพให้กบัคนในทอ้งถิ่น ให้
สามารถวดัและประเมินตนเอง วา่สามารถสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคมในระดบั
รากหญา้ ไดอ้ยา่งไร และทราบถึงมูลค่าเพิ่มของการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ที่ไดจ้ากการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม ภาคชนบท และชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  ให้สามารถพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ินของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
 การศึกษาคร้ังน้ีจะท าการศึกษาถึงขอ้มูลศกัยภาพของการรวมกลุ่มของแต่ละชุมชนใน
การจดัการสินทรัพยชุ์มชนในแต่ละพื้นท่ี โดยการแสดงความคิดเห็นร่วมกนัระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ผูน้ าชุมชน ธุรกิจในชุมชนและคณะนักวิจัย โดยแต่ละชุมชนพื้นท่ี
เป้าหมายเป็นผูน้ าเสนอกลุ่มชุมชนท่ีจะเข้าสู่การเรียนรู้ในการวดัมูลค่าเพิ่มของการจดัการ
สินทรัพยใ์นชุมชนใหมี้คุณภาพและสมดุล  หลงัจากนั้นใชก้ารวจิยัแบบมีส่วนมีส่วนร่วม  (PAR)  
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เพื่อสะทอ้นภาพของการวเิคราะห์และเรียนรู้ร่วมกนัในการสร้างมูลค่าเพิ่มและวดัมูลค่าเพิ่มท่ีจะ
ไดจ้ากการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมภาคชนบท และชุมชนเมืองท่ีจะเป็นตวัแทนของจงัหวดั
เชียงใหม่   ในการศึกษาคร้ังน้ีจะท าการศึกษาเป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูล
ศกัยภาพของการรวมกลุ่มชุมชนและสินทรัพยข์องชุมชน ระยะท่ี  2 เป็นการสร้างการเรียนรู้
ร่วมกนัเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการวดัมูลค่าเพิ่มในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมอยา่งมีคุณภาพ
และสมดุล  และระยะท่ี 3 เป็นการประเมินตนเองเพื่อทราบถึงผลการวดัมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
และสังคมของแต่ละพื้นท่ีและท าการเพื่อการขยายผลการศึกษาสู่การพฒันาแบบบูรณาการ
ระหวา่งพื้นท่ีอ่ืน  
 
1.5   สมมติฐำนของกำรวจัิย 
  โครงการวจิยัเร่ือง  “การวดัมูลค่าเพิ่มของสินทรัพยชุ์มชนเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
ภาคชนบท และชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” มีสมมติฐานของการวจิยั ไดแ้ก่ 
 (1) การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพในดา้นของการจดัการสินทรัพยข์องชุมชน ตอ้งเร่ิม
จากการพฒันาคนในชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถและเขา้ใจถึงคุณค่าและความส าคญัของ
สินทรัพยชุ์มชน อยา่งแทจ้ริง  
 (2) กระบวนการจดัการเรียนรู้ (LM) จะสามารถพฒันาศกัยภาพของคนในชุมชนและ
การมีส่วนร่วม ในการใช้สินทรัพยห์รือทุนของชุมชนเพื่อน าเสนอแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ินของตนเองได ้
 
1.6   วธีิกำรศึกษำ 
  การวจิยัเร่ือง “การวดัมูลค่าเพิ่มของสินทรัพยชุ์มชนจากการจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมภาคชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” มีวธีิการด าเนินการวจิยัดงัน้ี  

(1.)   ประชากรศึกษาและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากร คือ ตวัแทนกลุ่มธุรกิจชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ในพื้นท่ี

จงัหวดัเชียงใหม่  จ  านวนทั้งส้ิน 24 อ าเภอ 
 การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – stage 

random sampling) โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
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 ขั้นตอนท่ี 1   ก าหนดพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีความ
ตอ้งการเขา้ร่วมโครงการ ใชว้ธีิสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling) จากอ าเภอต่างๆ ท่ีสนใจจะ
เขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 19 อ าเภอ 

 ขั้นตอนท่ี 2   ก าหนดเลือกประชากรจากกลุ่มธุรกิจชุมชน และการ
กลุ่มของชุมชนท่ีเป็นตวัแทนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง ตาม
วตัถุประสงค ์(Purposive sampling) ของแต่ละต าบลท่ีเขา้ร่วม  

(2.)   ขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
1)   ขอ้มูลปฐมภูมิ  
 ไดแ้ก่การสืบคน้ขอ้มูลการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ

และสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ภูมิปัญญาของกลุ่มตวัอย่าง (กลุ่มชุมชน) จากพื้นท่ีในเขตชุมชนทอ้งถ่ิน
และชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าสู่การเรียนรู้ วิเคราะห์การสร้างและวดั
มูลค่าเพิ่ม โดยการจดบนัทึก ประกอบกบัวิธีการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์เจาะลึก โดยมี
สมาชิกของกลุ่มเป็นผูร่้วมกระบวนการวจิยัแบบมีส่วนร่วม (PAR) และใหข้อ้มูลตลอดระยะเวลา
ของการด าเนินงาน (Participatory research)  
  2)   ส่วนขอ้มููลทุติยภูมิ 

เป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลเบ้ืองตน้ด้านต่างๆ ได้แก่ การบริหาร
การจดัการองค์กร การก่อเกิดการรวมกลุ่ม ปัญหาและความต้องการในการพฒันา ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ และสังคม เป็นตน้ โดยการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นการศึกษาแบบการวิจยัแบบมีส่วนร่วม 
(PAR) ดงันั้น จึงมีส่วนราชการและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ถือวา่เป็นผูร่้วมวจิยัในทอ้งถ่ินดว้ยท่ีส าคญั 
คือ องค์การบริหารส่วนต าบล สถานีอนามยัประจ าต าบล ส านกังานเกษตร ส านกังานสหกรณ์ 
และส่วนงานดา้นการศึกษา เป็นตน้  
  3)   ชนิดของเคร่ืองมือ  

 3.1)   ใชแ้บบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต(Interview schedule)  
         เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีมีลักษณะค าถามซ่ึง

ก าหนดค าตอบไวล่้วงหนา้ให้เลือกตอบ (Close ended questions) และค าตอบแบบให้เติมค าตอบ 
(open ended questions) โดยนกัวิจยัจะเป็นผูท้  าการสัมภาษณ์และสังเกต เพื่อบนัทึกขอ้มูลท่ีได้
จากกลุ่มชุมชนโดยแบ่งเน้ือหาของแบบสัมภาษณ์เป็น 3 ตอน 

3.1.1)  ขอ้มูลลกัษณะพื้นฐานทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจของ
กลุ่มชุมชน  
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3.1.2) ขอ้มูลสภาพทัว่ไปดา้นสินทรัพยชุ์มชนและการจดัการ
สินทรัพยข์องชุมชนตลอดจนการบริหารการจดัการกลุ่ม การก่อเกิดกลุ่มชุมชน  

3.1.3) ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและความตอ้งการของกลุ่ม เพื่อ
การพฒันากลุ่ม ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ และสังคม 

 3.2)   แบบประเมินสินทรัพยชุ์มชน 
 3.2.1) ขอ้มูลจากโครงการเพื่อระบุถึงการวดัมูลค่าสินทรัพย์

ชุมชน   
 3.2.2) กิจกรรมของโครงการส่งผลต่อระดบัการพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนทอ้งถ่ิน 
 3.2.3) การใชป้ระโยชน์สินทรัพย ์
 3.2.4) ลกัษณะการเป็นเจา้ของและสิทธิในการบริหารจดัการ 
 3.2.5) รายไดจ้ากโครงการหรือสินทรัพย ์
 3.2.6) ปัญหาและอุปสรรคในการใชป้ระโยชน์สินทรัพย ์
 3.2.7) แนวทางในการพฒันาสินทรัพยชุ์มชน 
 3.2.8) ผลประโยชน์ท่ีส่งผลต่อระดบัการพฒันาเศรษฐกิจ

ชุมชน 
 3.2.9) การประเมินผลสัมฤทธ์ิและความคุม้ค่าทางการเงิน

ของกิจกรรมและโครงการตามแผนยทุธศาสตร์ 
 3.2.10) ความพึงพอใจของผูป้ฎิบติัและผูมี้ส่วนร่วมในชุมชน 
 3.3) แบบการประเมินแผนชุมชนตามแผนงานและโครงการดา้น

เศรษฐกิจ และสังคมโดยประกอบดว้ยเกณฑท่ี์ส าคญัใน 2 ระดบั คือเกณฑก์ารประเมินหน่วยงาน 
และเกณฑก์ารประเมินโครงการดงัน้ี 

  3.3.1)  การประเมินหน่วยงานตามเกณฑ์มาตรฐานและตวัช้ีวดั 
การประเมินผลหน่วยงาน ประกอบด้วย 7 เกณฑ์ 22 ตวัช้ีวดั เพื่อประเมินมูลค่าเพิ่มของการ
พฒันาแผนยทุธศาสตร์ ดา้นเศรษฐกิจและสังคม 

  3.3.2) เกณฑ์มาตรฐานและตวัช้ีวดัประเมินผลโครง ตามเกณฑ์
มาตรฐานและตวัช้ีวดั การประเมินผลหน่วยงาน ประกอบดว้ย 8 เกณฑ์ 27 ตวัช้ีวดั เพื่อประเมิน
มูลค่าเพิ่มของการพฒันาแผนยทุธศาสตร์ ดา้นเศรษฐกิจและสังคม 

 3.4) ส่ือนวตักรรมท่ีไดจ้ากโครงการภายใตชุ้ดโครงการวจิยัการ
จดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของภาคชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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  นอกเหนือจากการสัมภาษณ์และสังเกตแล้ว  การท่ีจะได้ขอ้มูลให้ครบถ้วน
จ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลโดยอาศยัวธีิการดงัต่อไปน้ี 
    1) การจดัเวทีชาวบา้น เพื่อระดมความคิดเห็นและหาขอ้ตกลง  
    2) การจัดการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อติดตามผลงานและ
ประเมินผล และร่วมกนัแกไ้ขปัญหา 

   3) การสังเกตเป็นการสังเกตการท างานในกระบวนการผลิต
ในขั้นตอนต่างๆ  

   4) การศึกษาดูงานกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีประสบความส าเร็จ  
  5) การวางแผน การพฒันาระบบการจดัการ  

    6) การอบรม โดยให้ความรู้แก่เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล และกลุ่มชุมชนท่ีเจา้หนา้ท่ีเลือกมาในดา้นต่างๆ ตามความตอ้งการของกลุ่ม  
    7) การจดัประชุมสัมมนาเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้จากเวที
การแลกเปล่ียน 
    8) การศึกษาดูงาน  
  
1.7   ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 การวจิยัเร่ือง “การวดัมูลค่าเพิ่มของสินทรัพยชุ์มชนจากการจดัการการเรียนรู้เพื่อ พฒันา
เศรษฐกิจและสังคมภาคชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” สามารถตอบสนองยทุธศาสตร์
การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
โดยสามารถระบุประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

(1)   ดา้นองคค์วามรู้ 
  1)  ทราบบริบทและศกัยภาพของชุมชนในทอ้งถ่ิน ท่ีมีผลต่อการจดัการ
สินทรัพยชุ์มชนในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของจงัหวดัเชียงใหม่ 
  2)  ทราบสภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ิน ในการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม ของจงัหวดัเชียงใหม่ 



 8 

  3)  กระบวนการจดัการการเรียนรู้ของนักวิจยัทอ้งถ่ิน สร้างมูลค่าเพิ่มและ
สามารถวดัมูลค่าเพิ่มในการจดัการสินทรัพยชุ์มชนเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของจงัหวดั
เชียงใหม่ 

 4)  ชุมชนในทอ้งถ่ินไดเ้รียนรู้ร่วมกบัชุมชน ในการใชค้วามรู้ทางวิชาการมา
วเิคราะห์เพื่อประเมินตนเองไดเ้พื่อน ามาปฏิบติัจริงกบัการพฒันาของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 

5)  ชุมชนไดรั้บการพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการจดัการการเรียนรู้เพื่อการสร้าง
ความสมดุลใหก้บัสภาพเศรษฐกิจ และสังคมสู่การปฏิบติัจริงกบัชุมชนของตนเอง  

 (2)  ดา้นการพฒันา  
  1)  ชุมชนในทอ้งถ่ินของจงัหวดัเชียงใหม่ สามารถสร้างความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจในระดบัรากหญา้ได ้ 
  2)  ชุมชนในท้องถ่ินของจังหวัดเ ชียงใหม่ได้รับการแก้ไขปัญหาและ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการการบริโภคและคุณภาพการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม    
  3)  ผูน้ าของชุมชนทอ้งถ่ิน ตวัแทนกลุ่มชุมชน ตวัแทนกลุ่มธุรกิจชุมชน และ
ผูช่้วยนกัวจิยั ไดรั้บการพฒันาความรู้ความสามารถในการสร้างมูลเพิ่มและการวดัมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและสังคม ในการสร้างฐานความรู้ โดยการเรียนรู้ร่วมกบัชุมชน  

4)  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และตวัแทนนกัวิจยัทอ้งถ่ินไดรั้บการพฒันา
ศกัยภาพดา้นการวดัมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนของตนเอง 

 
(3)   หน่วยงานต่าง ๆ  

  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการสามารถน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ได้
ดงัน้ี 

1)  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) สามารถพฒันาบุคลากรของตนเองให้
เขา้ใจถึงบทบาทความส าคญัของการบริหารจดัการทอ้งถ่ินด้วยสินทรัพยท่ี์มีค่าของชุมชนได้
อยา่งเหมาะสมกบัเป็นนกัวจิยัระดบัทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสม  

2)  กลุ่มชุมชนในทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถพฒันาบุคลากรของกลุ่ม
ของตนเองใหเ้ป็นนกัวจิยัระดบัทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3)  มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ น าผลงานวิจยัไปพฒันาการเรียนการสอน 
ใหแ้ก่นกัศึกษา  

4) นกัศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการวจิยั 
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1.8   นิยำมศัพท์ 
   
  การจัดการการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการจัดการการเรียนรู้สู่ความเป็นสุขและ
ความส าเร็จ ซ่ึงประกอบไปดว้ยการเรียนรู้ในตนเอง การเรียนรู้ร่วมกบัเพื่อน การเรียนรู้ร่วมกนั
กบัองคก์รพนัธมิตร และการเรียนรู้ร่วมกนัทุกฝ่าย ผา่นกระบวนการ 4 ล าดบั คือ กระบวนการ
ผสาน กระบวนการกรอง กระบวนการตกตะกอน และกระบวนการตกผลึก 

  
มูลค่าเพิ่ม หมายถึง การเปล่ียนขอ้มูล เป็นข่าวสาร เป็นความรู้ และสามารถน าไปสร้าง

มูลค่าเพิ่มก่อให้เกิดความฉลาดเฉลียว ในการปฏิบติัเปล่ียนวิธีคิดในการท างานให้สอดคลอ้งกบั
ความต้องการทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การสร้างมูลค่าเพิ่มน้ีต้องการบริหารจดัการมาก 
ดังนั้นความรู้จะต้องแสวงหาความรู้ท่ีทันสมยั มีการแบ่งปันความรู้อย่างถูกต้อง และสร้าง
มูลค่าเพิ่มใหเ้กิดข้ึน 
 สินทรัพยชุ์มชน หมายถึง ส่ิงท่ีมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนอนัมีมูลค่า หรือคุณค่าต่อชุมชน 
ซ่ึงเป็นกลุ่มชนหลายคนอยู่ร่วมกนัอย่างผูกพนักนั และร่วมกนัพฒันา สร้างสรรค์ และใช้
ประโยชน์จากสินทรัพย์ของชุมชนนั้ น อันประกอบไปด้วย สินค้า  บริการส่ิงประดิษฐ ์
ศิลปวฒันธรรม ท่องเท่ียว ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจชุมชน สวสัดิการสังคม การศึกษา   

 

การพัฒนา หมายถึง  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนของคนในชุมชนและสังคมจาก
กระบวนการจดัการการเรียนรู้ในลกัษณะของแผนงานหรือโครงการแลว้บริหารจดัการจนเกิดผล
สัมฤทธ์ิของโครงการ เพื่อเพิ่มศกัยภาพของตนเอง ชุมชน และสังคมใหดี้ข้ึน 

 
ชุมชนชนบท  

“ชุมชนชนบท” เป็นชุมชนในเขตชนบท มีความหนาแน่นของประชากรนอ้ย ผู ้
อยู่อาศยัมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั มีชีวิตความเป็นอยู่คลา้ยคลึงกนั ยึดมัน่ในขนบธรรมเนียม
ประเพณี มีอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง  

 




