
 
บทที่ 2 

ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 
 การวิจยัเร่ือง “การวดัมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ชุมชนเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ภาค
ชนบท และชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” มีทฤษฎี สมมุติฐานของโครงการวิจยั เอกสาร และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนกรอบแนวคิดของการวิจยัดงัน้ี 
 
2.1   แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1.1  ทฤษฎี และสมมุติฐานของโครงการวจิยั 
ทฤษฎี และสมมุติฐาน ของโครงการวิจยัเร่ือง “การวดัมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์

ชุมชนเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ภาคชนบท และชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” อาศยัทฤษฎี
และสมมติฐานตามชุดโครงการแผนงานวจิยัเร่ือง “การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคม ของภาคชนบท และชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ (CMRU – SML)” ซ่ึงไดก้ล่าวอา้งจาก
การสัมมนาเร่ือง “การจดัการความรู้เพื่อประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแกไ้ข
ปัญหาความยากจนแบบยัง่ยืน” โดย สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) 
(www.kmi.or.th) ซ่ึงมีวิทยากรผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา ได้แก่ ศ.นพ. ประเวศ วะสี  ศ.นพ. วิจารณ์ 
พานิช  ศ.ดร. ชยัอนนัต ์สมุทวณิช คุณไพบูลย ์วฒันศิริธรรม และ ดร.ประพนธ์  ผาสุขยืด ผลจาก
การสัมมนาท าใหท้ราบถึงขอ้คิดและแนวทางในการประยกุตใ์ช ้การจดัการความรู้ดงัน้ี 
   แนวความคิดเก่ียวกับการจดัการความรู้ สู่ความสุขและความส าเร็จจะต้อง
ประกอบไปดว้ยการจดัการการเรียนรู้ 4 ประการ คือ  

(1)  การเรียนรู้ในตนเอง  
(2)  การเรียนรู้ร่วมกบัเพื่อน (เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมภารกิจ ฯลฯ)  
(3)  การเรียนรู้ร่วมกันกับองค์กรพนัธมิตร (องค์กรร่วมพันธกิจ Strategic 

partners ฯลฯ) 
(4)  การเรียนรู้ร่วมกนัทุกฝ่าย  
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ส าหรับการจดัการการเรียนรู้ (Leaning Management: LM) น้ีจะได้อาศยั
แนวคิด “บนัไดส่ีขั้นของการเรียนรู้ (Learning)” ของ ดร.ประพนธ์ ผาสุกยืด มาประยุกต์ใช้กบั
ชุมชนดว้ย ดงัแบบจ าลอง  
 

 
 
ภาพท่ี 2.1  แบบจ าลองส่ีขั้นของการเรียนรู้ 
 

แบบจ าลองส่ีขั้นของการเรียนรู้น้ี ชุมชนจะเร่ิมจาก  
1.  ไม่รู้ เพื่อพฒันาเป็นรับรู้ 
2.  รับรู้ เพื่อสร้างเป็นแนวคิด  
3.  เลียนรู้ คือไดแ้ก่ การเลียนแบบ  
4.  เลียนรู้ พฒันาไปเป็น เรียนรู้ หรือต่อยอด ไดใ้นท่ีสุด  

จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีไดก้ าหนดไว ้คณะผูว้ิจยัของมหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่
ไดใ้ห้ขอ้คิด หรือ ขอ้สมมติฐานในการปฏิบติัส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีว่า “หากให้ความส าคญักบัการ
จดัการการเรียนรู้ร่วมกนั มากกวา่การให้ความรู้เพียงอยา่งเดียว (เคร่ืองมือของ KM) แลว้ ภายใต้
ความสามารถหรือศกัยภาพของบุคลากรท่ีอยูใ่นชุมชนในทอ้งถ่ินนั้นๆ หากทุกฝ่ายมีการเรียนรู้
ร่วมกนั จะท าใหบุ้คลากรเหล่านั้นสามารถพฒันาและเพิ่มศกัยภาพของตนเองไดต้ามเป้าหมายท่ี
ไดก้ าหนดไว”้ อีกทั้งผลของการท าวิจยัท่ีเกิดข้ึน จะเป็นการท าวิจยัท่ีสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงกบั
ทอ้งถ่ินของนกัวจิยัเอง  

 
 

ไม่รู้ 

ไม่รู้ไม่ช้ี และไม่รู้แลว้ช้ี 

รับรู้ 

แต่อาจไม่ไดน้ าไปใช ้

เลียนรู้ 

รับมา ท าเลียนแบบ 

เรียนรู้ 

เลียนแบบ พฒันาต่อ
ยอด 

1 

2 

3 

4 
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2.1.2  ทฤษฎีและแนวคิดการวจิยั 
(1)   ทฤษฎีการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 
 เราจะพฒันาเศรษฐกิจชุมชนไดอ้ยา่งไร ซ่ึงมงคล ด่านธารินทร์ (2541) เสนอ

วา่ควรสนใจอยา่งนอ้ย 3 ประการ ไดแ้ก่ ปัจจยัผลกัดนัเศรษฐกิจชุมชน กระบวนการเศรษฐกิจ
ชุมชน และก าไรส่วนเกิดจากเศรษฐกิจชุมชน 

 (1.1)  ปัจจยัผลกัดนัเศรษฐกิจชุมชน 
 ซ่ึงถา้หากละเลยจะท าใหกิ้จกรรมเศรษฐกิจชุมชนเกิดไดย้าก และไม่
ย ัง่ยนื 

 1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยพัฒนาผู ้น าให้มีความรู้ ความ 
สามารถในการวิเคราะห์ความจ าเป็นท่ีตอ้งท าการผลิต การแปรรูป การคา้ ความสามารถในการ
ระดมทุน การจดัการดา้นต่าง ๆ พฒันาชาวบา้น และพฒันาเจา้หน้าท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อให้เป็นผูรู้้
อยา่งลึกซ้ึงในอุดมการณ์ และเทคนิคการกระตุน้เช่ือมประสาน เพื่อเศรษฐกิจชุมชน 

 2)  การพฒันากลุ่ม /องคก์รชุมชน การสร้างกลุ่ม และด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ในรูปของกลุ่มท่ีมีผูน้ าเป็นชาวบา้น นบัวา่เป็นหวัใจของเศรษฐกิจชุมชน 

 3)  การพฒันาพื้นฐานเศรษฐกิจโดยเฉพาะอยา่งยิง่เงินทุน ซ่ึงเงินทุนท่ี
ได้จากการระดมทุนภายในหมู่บ้าน เช่น กิจกรรมออมทรัพย์ การระดมทุน การตั้งธนาคาร
หมู่บา้น เป็นตน้ จะถูกใชไ้ปอยา่งสมเหตุสมผล ขณะท่ีเงินทุนท่ีรัฐสนบัสนุนจะถูกใชไ้ปอยา่งไม่
ระมดัระวงั เน่ืองจากชาวบา้นมกัถือว่าไม่ใช่เงินของตนการพฒันาพื้นฐานกายภาพการพฒันา
สาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยเฉพาะแหล่งน ้าเพื่อการบริโภค การผลิต 

(1.2)  กระบวนการเศรษฐกิจชุมชน 
 เม่ือมีการพฒันาพร้อมทั้ง 4 ดา้นแลว้ กระบวนการเศรษฐกิจชุมชนก็

จะด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม กิจกรรมในกระบวนการน้ี อาจจ าแนกเป็นการเกษตร 
ต่อเน่ืองการเกษตร และนอกการเกษตร กิจกรรมลานค้าชุมชน เช่น การจดัหาพื้นท่ีแล้วน า
ผลิตภณัฑม์าขาย เป็นตน้ กิจกรรมร้านคา้ชุมชน การท่องเท่ียว เช่น ฟ้ืนฟูสภาพแม่น ้ าล าคลองให้
เป็นแหล่งท่องเท่ียว การผลิตภายใตร้ะบบการรับช่วง เช่น การรับงานจากโรงงานอุตสาหกรรม
หรือผูป้ระกอบการขนาดใหญ่มาท าท่ีบ้าน แต่ต้องระวงัว่าผลประโยชน์จะตกอยู่กับชุมชน
หรือไม่ 

(1.3)  ก าไรส่วนเกินจากเศรษฐกิจชุมชน 
 เม่ือเกิดก าไรจากเศรษฐกิจผลประโยชน์ก็ควรตกกับชุมชน โดย

สนับสนุนกิจกรรมในชุมชน กิจกรรมท่ีมกัได้รับการอุดหนุน ได้แก่ การศึกษา เช่น ในรูปของ
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หนังสือเรียน อาหารกลางวนั อุปกรณ์กีฬา การให้การอนุเคราะห์ในชุมชน เช่น การให้เงินทุน
ประกอบอาชีพแก่เยาวชน การให้เงินช่วยเหลือ การรักษาพยาบาลแก่ผู ้สูงอายุ  การสร้าง
สาธารณูปโภค เช่น การสร้างประปาหมู่บา้น การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงท าให้คนในชุมชน
เห็นความส าคญัของการอยูร่่วมกนัระหวา่งคน ทรัพยากรดิน น ้า และป่าไม ้

(2)  ทฤษฎีมูลค่าเพิ่ม  
       ชลอ  เอ่ียมสอาด ไดร้วบรวมทฤษฎีมูลค่าเพิ่มของ จีระ หงส์ลดารมภ ์ท่ีเนน้
ให้ทุกคนสามารถท่ีจะเปล่ียนขอ้มูล เป็นข่าวสาร เป็นความรู้ และสามารถน าไปสร้างมูลค่าเพิ่ม 
และก่อให้เกิดความฉลาดเฉลียว ในการปฏิบติังานได้เป็นอย่างดี โดยมีล าดบัดงัน้ี มีการเก็บ
ขอ้มูล (data) และจดัหมวดหมู่ (coding) ก่อใหเ้กิดข่าวสาร (information) เม่ือน าข่าวสารมาคิดต่อ 
วิเคราะห์ วิจยัจะเกิดเป็นความรู้ (knowledge) หากมีการน าความรู้ไปใช้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
(value added) นัน่คือ เป็นการเปิดโลกทศัน์ เป็นการบริหารแบบ Paradigm Shift เปล่ียนวิธีคิดใน
การท างานให้สอดคล้องกบัสังคมจุดใดจุดหน่ึง ซ่ึงการสร้างมูลค่าเพิ่มน้ีตอ้งการ การบริหาร
จดัการมาก และสุดท้ายจะก่อให้เกิดความฉลาดเฉลียว (wisdom) ข้ึน ดงันั้นความรู้จะต้อง
แสวงหาความรู้ท่ีทนัสมยั มีการแบ่งปันความรู้อย่างถูกต้อง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดข้ึน 
http://chalor.igetweb.com/index.php?mo=3&art=107785 

(3) แนวคิดการพฒันาสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ 
 การศึกษาวเิคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมท่ีสนบัสนุนให้

ชุมชนพฒันา ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไดก้ล่าวถึง 
ผลของการพฒันาสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้คือ ระบบเศรษฐกิจท่ีมีการสร้างสรรค์จดัหา 
ดดัแปลง เผยแพร่ความรู้และน าความรู้มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการขบัเคล่ือนและสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีปัจจยัพื้นฐาน 4 ดา้น ซ่ึงมีความเก่ียวเน่ืองและ
เช่ือมโยงกนั ไดแ้ก่ ดา้นนวตักรรม ดา้นการศึกษา ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม 
และดา้นสภาพแวดลอ้มและสถาบนัทางเศรษฐกิจ  โดยใชก้ารจดัการสินทรัพยชุ์มชน (Asset –
based Community Development, ABCD) มาเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการคน้หาศกัยภาพ  และหา
ปัจจัยเสริมในการมีส่วนร่วมของชุมชนมาเป็นตวัวดัมูลค่ามูลค่าเพิ่มของการพฒันาสังคม
เศรษฐกิจฐานความรู้ การพฒันาท่ีเกิดก่อใหเ้กิดมิติการมองวา่ชุมชนมีศกัยภาพและความสามารถ 
มีจุดแข็ง มีทั้งสินทรัพย ์ โอกาส และทรัพยากร เพื่อใชใ้นการพฒันาของชุมชน และการพฒันา
สินทรัพยท่ี์มีคุณค่าของชุมชน เป็นการลงทุนเพื่อช่วยเติมในส่วนท่ีขาดให้แก่ชุมชน ซ่ึงจะสร้าง
ผลตอบแทนท่ีมีมูลค่าให้แก่ชุมชนและสร้างขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง และสร้างความ
เช่ือมัน่ใหแ้ก่คนในชุมชน  
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(4)  แนวคิดบทบาทของชุมชนในการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก 
 การด าเนินนโยบายของรัฐบาลท่ีสร้างความเขม้แข็งให้กบัเศรษฐกิจฐานราก

ดงักล่าว นอกเหนือ จากการท่ีรัฐบาลไดมี้โครงการต่างๆ เพื่อกระจายโอกาสให้กบัประชาชนได้
ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อท าใหเ้กิดการเพิ่มรายไดแ้ละการมีงานท าอยา่งทัง่ถึงแลว้ ปัจจยั
ท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการดงักล่าวไดม้ากนอ้ย
แค่ไหน คือ ศกัยภาพของชุมชนท่ีจะใช้โอกาสเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างความ
เขม้แข็งทางเศรษฐกิจของตนเอง ทั้งน้ีบทบาทของชุมชนในการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก อาจ
สรุปไดด้งัน้ี  

 การรวมกลุ่มของชุมชนเพื่อเพิ่มความมัน่คงทางรายไดแ้ละคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนองค์กรประชาชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนได้ตระหนักถึงความส าคญัต่อการแก้ไข
ปัญหาความยากจนมาเป็นระยะเวลานาน ซ่ึงด าเนินการภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและชุมชนในทอ้งถ่ิน โดยภาคชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพื่อการ
พฒันาเป็นระยะเวลานาน โดยส่วนใหญ่มุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพของชุมชนในการประกอบ
อาชีพ การพฒันาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนในชนบทและชุมชนเมืองให้ดีข้ึน 
เช่น การเสริมสร้างศกัยภาพและทกัษะในการประกอบอาชีพให้แก่ชุมชนในชนบทและชุมชน
เมือง การสนบัสนุนดา้นการศึกษา การจดัตั้งกองทุนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นตน้ 

บทบาทของชุมชนในการพฒันาเศรษฐกิจฐานราก จะอยูใ่นรูปแบบของการวมกลุ่ม
ของคนในชุมชนเพื่อท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั เช่น การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ การ
รวมกลุ่มกนัเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนในดา้นเงินทุน การตลาด ความรู้ทางเทคโนโลยี และ
สวสัดิการภายในชุมชนและการรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาของส่วนรวมโดยเฉพาะปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน โดยร่วมกนัอนุรักษแ์หล่งตน้น ้ า ล าธาร ป่าไม ้
แหล่งน ้ าเพื่อการเกษตร ทรัพยากรทางทะเล และการพฒันาระบบนิเวศน์ชายฝ่ังและป่าชายเลน 
ซ่ึงการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพื่อท ากิจกรรมดงักล่าว เป็นการเพิ่มความมัน่คงทางรายไดแ้ละ
การพฒันาคุณภาพชีวติของคนในชุมชนใหดี้ข้ึน อนัน าไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและการ
เสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนทั้งน้ีการรวมกลุ่มของคนในชุมชนในแต่ละพื้นท่ี มีความ
หลากหลายทั้งในดา้นลกัษณะของการรวมกลุ่ม และการบริหารจดัการกลุ่ม สาระส าคญัดงัน้ี  
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(4.1)  ลกัษณะการรวมกลุ่ม ลกัษณะการรวมกลุ่มพิจารณาตาม 
 วตัถุประสงคข์องการรวมกลุ่ม สามารถแบ่งออกได ้ เป็น 3 ลกัษณะ 

คือ 
 1) การรวมกลุ่มกนัเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชน โดยจะรวมกลุ่มกนั

เพื่อแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนของคนในชุมชนร่วมกนั เช่น ปัญหาการขาดแคลนเงินทุน 
ปัญหาการตลาด การขาดความรู้ ทางเทคโนโลยี ตลอดจนเพื่อการสนับสนุนช่วยเหลือทางดา้น
สวสัดิการภายในชุมชน โดยมีการรวมกลุ่มในรูปต่างๆเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชน ได้แก่ 
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544 

  1.1) กลุ่มออมทรัพย ์ หรือเรียกวา่กลุ่มสัจจะออมทรัพยห์รือกลุ่ม
ออมทรัพยเ์พื่อการผลิต ซ่ึงเป็นการจดัตั้งในรูปแบบของกองทุน โดยการระดมเงินจากคนใน
ชุมชนในรูปของสมาชิกกลุ่ม หรือขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก แลว้
น ามาจดัสรรให้สมาชิกกูย้ืมเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเสริม และน าผล
ก าไรจากการด าเนินงานไปช่วยเหลือดา้นสวสัดิการของคนในชุมชน เช่น การรักษาพยาบาล เป็น
ตน้ 

  1.2)  การจดัตั้งศูนยส์าธิตการตลาด การจดัตั้งศูนยส์าธิตการตลาด
หรือร้านคา้ ชุมชน ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองจากการรวมกลุ่มของกลุ่มออมทรัพย ์ เพื่อใชเ้ป็น
สถานท่ีจ าหน่ายผลผลิตของชุมชน หรือจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีมีราคาถูกใหก้บัสมาชิก 

  1.3)  ธนาคารขา้ว เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีคนในชุมชนรวมกลุ่มกนั
จดัตั้งเพื่อช่วยเหลือกนั ซ่ึงด าเนินการในลกัษณะการให้ยืม โดยคิดอตัราดอกเบ้ียต ่า หรือเป็นการ
ช่วยเหลือแก่สมาชิกท่ีประสบปัญหาขาดแคลนขา้วเพื่อการบริโภคโดยไม่คิดดอกเบ้ีย 

  1.4)  ศูนยส์าธิตการเกษตรหรือศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยี จดัตั้งข้ึน
เพื่อใหค้วามรู้เพื่อพฒันาคุณภาพผลผลิต หรือเป็นศูนยใ์นการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ ให้คนใน
ชุมชนไดมี้ความรู้เพิ่มข้ึนรวมทั้งเป็นสถานท่ีสาธิตการทดลองกิจกรรมเสริมใหม่ๆให้แก่คนใน
ชุมชน 

2) การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ โดยคนในชุมชนตอ้งการมีรายได้
ให้พอเพียงต่อการครองชีพ และความตอ้งการท่ีจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่ ซ่ึงการ
รวมกลุ่มอาชีพมกัเป็นกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองจากการรวมกลุ่มออมทรัพย ์ นอกจากน้ียงัไดฟ้ื้นฟูภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีอยูใ่นชุมชนมาใชใ้นการประกอบอาชีพเสริม ส่งผลให้คนในชุมชนมีรายได้
เพิ่มข้ึน เช่น การรวมกลุ่มอาชีพการทอผา้ไหม การจกัสาน การท าขนมงา การแปรรูปสมุนไพร 
การเล้ียงสัตว ์และการรวมกลุ่มเพื่อพฒันาอาชีพดั้งเดิมของทอ้งถ่ินใหดี้ข้ึน 
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3) การรวมกลุ่มเพื่อแกปั้ญหาของส่วนรวม ซ่ึงมีในทุกภาค โดย              
ในภาคเหนือจะมุ่งเนน้การอนุรักษแ์หล่งตน้น ้ า ล าธาร และป่าไม ้ภาคกลางเนน้อนุรักษแ์หล่งน ้ า
และทรัพยากรทางทะเล ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเนน้อนุรักษแ์หล่งน ้ าเพื่อการเกษตรในฤดูแลง้ 
ส่วนภาคใตเ้น้นอนุรักษแ์หล่งน ้ าเพื่อการเกษตร การพฒันาระบบนิเวศน์ชายฝ่ังและป่าชายเลน 
นอกจากน้ีในบางชุมชนมีการรวมกลุ่มกนัเพื่อพฒันาชุมชนและแก้ไขปัญหาในชุมชน เช่น 
ปัญหายาเสพติด เป็นตน้ 

(4.2)   การบริหารจดัการกลุ่ม 
 1)  ลกัษณะการบริหารกลุ่ม ส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปของคณะกรรมการ 

โดยคดัเลือกจากคนในชุมชนเพื่อเขา้มาบริหารจดัการ  ก าหนดกฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ์การ
ด าเนินงาน และผลตอบแทนของสมาชิก รวมทั้งท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการประสานขอความ
ร่วมมือและขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองคก์รนอกชุมชน ทั้งในรูปของความรู้ในการ
ด าเนินงาน งบประมาณ และการพฒันาผลผลิตของชุมชน 

 2)  การระดมทุนของกลุ่ม  การระดมทุนหมุนเวียนจะมาจากเงินทุน
ในชุมชน ซ่ึงเป็นการระดมทุนจากสมาชิกในชุมชนในลกัษณะการซ้ือหุ้น เพื่อด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ เม่ือกิจการมีรายไดเ้พิ่มข้ึนก็มีการจดัสรรเงินปันผล หรือน ารายไดไ้ปขยายกิจการ หรือ
จดัสรรเป็นสวสัดิการสังคม และอีกรูปแบบหน่ึงเป็นเงินทุนจากภายนอกชุมชน ซ่ึงไดรั้บความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนทั้งในรูปของการให้เปล่า หรือ การให้กูย้ืมในช่วงเร่ิมก่อตั้งกลุ่ม
และใชคื้นในภายหลงั ซ่ึงการใหกู้ย้มืมีทั้งไม่คิดดอกเบ้ียและคิดดอกเบ้ียในอตัราท่ีต ่า โดยก าหนด
ระยะเวลาในการช าระคืน (รศ.ดร.นภาภรณ์ หะวานนท ์และคณะ มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ
, 2547) 

 3) การจดัการดา้นการตลาด การจดัการดา้นการตลาดของแต่ละ
ชุมชนมีความแตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของสินคา้ ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 
ลกัษณะ คือ 

 3.1)   มีพอ่คา้คนกลางมารับซ้ือท่ีแหล่งผลิตโดยตรง 
 3.2)   คนในชุมชนเป็นตวักลางในการจ าหน่าย 

  3.3)   มีการจ าหน่ายตามร้านคา้ทัว่ไปตามศูนยส์าธิตการตลาดตาม
งานประเพณี หรือ งานประจ าจงัหวดัต่าง ๆ 

(5) แนวคิดของความเขม้แขง็ของชุมชน 
 การรวมกลุ่มของชุมชนเพื่อเพิ่มความมัน่คงทางรายไดแ้ละคุณภาพชีวิตของ

คนในชุมชนองค์กรประชาชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนได้ตระหนักถึงความส าคญัต่อการ
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แกไ้ขปัญหาความยากจนมาเป็นระยะเวลานาน ซ่ึงด าเนินการภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและชุมชนในทอ้งถ่ิน โดยภาคชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพื่อการ
พฒันาเป็นระยะเวลานาน โดยส่วนใหญ่มุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพของชุมชนในการประกอบ
อาชีพ การพฒันาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนในชนบทและชุมชนเมืองให้ดีข้ึน 
เช่น การเสริมสร้างศกัยภาพและทกัษะในการประกอบอาชีพให้แก่ชุมชนในชนบทและชุมชน
เมือง การสนบัสนุนดา้นการศึกษา การจดัตั้งกองทุนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นตน้ส าหรับบทบาท
ของชุมชนในการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากนั้น จะอยู่ในรูปแบบของการรวมกลุ่มของคนใน
ชุมชนเพื่อท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั เช่น การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ การรวมกลุ่มกนัเพื่อ
ช่วยเหลือคนในชุมชนในดา้นเงินทุน การตลาด ความรู้ทางเทคโนโลยี และสวสัดิการภายใน
ชุมชนและการรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาของส่วนรวมโดยเฉพาะปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน โดยร่วมกนัอนุรักษ์แหล่งตน้น ้ า ล าธาร ป่าไม ้ แหล่งน ้ าเพื่อ
การเกษตร ทรัพยากรทางทะเล และการพฒันาระบบนิเวศน์ชายฝ่ังและป่าชายเลน ซ่ึงการ
รวมกลุ่มของคนในชุมชนเพื่อท ากิจกรรมดงักล่าว เป็นการเพิ่มความมัน่คงทางรายไดแ้ละการ
พฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีข้ึน อนัน าไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและการ
เสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน คืน (รศ.ดร.นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ มหาวิทยาลยัศรี
นครินทร์วโิรฒ, 2547) 

 
(6) แนวคิดตวัแบบการการก่อรูปทุนทางสังคม 
 จากการศึกษากระบวนการสะสมทุนทางสังคมในชุมชนต่าง ๆไดแ้สดงให้

เห็นถึงความ ส าคญัของทุนทางสังคมในฐานะเป็นเคร่ืองมือท่ีจะท าใหค้นบรรลุเป้าหมาย ทุนทาง
สังคมเป็นระบบของความสัมพนัธ์ท่ีคนสร้างข้ึนในรูปแบบของการร่วมมือกนั เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้  พลงั ความสามารถ และโอกาสในการท าส่ิงต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย โดยระบบความ 
สัมพนัธ์ดงักล่าวประกอบดว้ย แบบแผนของความสัมพนัธ์ และคุณลกัษณะของความสัมพนัธ์ ท่ี
ตอ้งมีความสอดคลอ้งกนั ซ่ึงกระบวนการสร้างและสะสมทุนทางสังคมนั้นมีมาตั้งแต่ชุมชนอยู่
ในยุคของสังคมแบบประเพณี และมีการปรับเปล่ียนแบบแผนความสัมพนัธ์ท่ีเรียกว่าทุนทาง
สังคมให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของสังคมในยุคเศรษฐกิจเพื่อการคา้ กล่าวคือ มีการ
เปล่ียนแปลงจากระบบความสัมพนัธ์แบบเครือญาติมาสู่ระบบความสัมพนัธ์อย่างเป็นทางการ
มากข้ึน อาทิ การจดัตั้ งเป็นกลุ่มองค์กร หรือ สหกรณ์ อย่างไรก็ตามคุณลักษณะของความ 
สัมพนัธ์ท่ีก่อตวัข้ึนเป็นจิตส านึกร่วมของชุมชน ไดแ้ก่ ความไวว้างใจ การช่วยเหลือเก้ือกูล  การ
ร่วมทุกข์ร่วมสุข  การร่วมมือร่วมใจ การร่วมกนัสร้างกติกา และการแบ่งปันผลได้อย่างเป็น
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ธรรมไม่เปล่ียนแปลงไปมากนกั สามารถกล่าวโดยสรุปได ้คือ  การร่วมมือร่วมใจกนับนฐาน
ของการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน การอยู่ด้วยกันแบบร่วมทุกข์ร่วมสุข มีความไวว้างใจกัน และ
เสียสละเพื่อส่วนรวม การร่วมกนัวางกติกา หรือบรรทดัฐานของการอยูร่่วมกนัในชุมชน การให้
ค่าให้ความส าคญัต่อเร่ืองของส่วนรวม และการท างานร่วมกนัอย่างเสมอภาค และการแบ่งปัน
ผลได้อย่างเป็นธรรม เป็นความสัมพนัธ์ท่ีไม่เอารัดเอาเปรียบกัน มีการก าหนดเง่ือนไขการ
กระจายผลได้อย่างเป็นธรรม เพื่อลดความขดัแยง้ในการเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อส่วนรวม ท าให้
ระบบความสัมพนัธ์มีความย ัง่ยืน ก่อให้เกิดความผูกพนัในในกลุ่มหรือองค์กร (ประวีณ 
ลิมปสายชล, 2547) 
 ผลได้ท่ีเกิดข้ึนจากการมีทุนทางสังคมในชุมชนท่ีส าคญั คือ การท าให้เกิด
พลงั (Vitality) ในการต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งท่ีเป็นเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมาย
ของส่วนรวม ด้วยบรรทดัฐานของการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  ทุนทางสังคมได้เปิดโอกาส 
(Opportunity) ใหก้บัคนในชุมชนไดเ้ขา้ถึงทรัพยากร เขา้ถึงบริการ ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ทั้ง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ดว้ยการสร้างเครือข่ายการติดต่อเช่ือมโยงกนั ซ่ึงมีผลต่อการเพิ่มความ 
สามารถ (Ability) ของคนใหม้ากข้ึน  เน่ืองจากมีความรู้ความสามารถหลายอยา่งท่ีไม่สามารถน า
ออกมาใชป้ระโยชน์ไดห้ากไม่เกิดความร่วมมือกนั กระบวนการเกิดข้ึนของทุนทางสังคมนั้นไม่
สามารถแยกออกจากทุนธรรมชาติ ทุนความรู้หรือทุนวฒันธรรม และทุนมนุษยไ์ด้ เน่ืองจาก
มนุษยต์อ้งเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติ และสร้างระบบความรู้และระบบความสัมพนัธ์ท่ีสามารถใช้
ประโยชน์จากธรรมชาติเพื่อการด ารงชีวิตได้ ดงันั้นมิติต่าง ๆ ของทุนชุมชนจึงตอ้งเก่ียวขอ้ง
สัมพนัธ์กนั และมีการปรับตวัไปพร้อม ๆ กนั เม่ือสภาพ แวดลอ้มของสังคมเปล่ียนไป เพื่อให้
ชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ ดงันั้นในการมองถึงเง่ือนไขและกระบวนการ
สร้างความเขม้แข็งของชุมชน จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้ความ ส าคญักบักระบวนการสะสม
ทุนชุมชนในทุกมิติ  โดยให้คนในชุมชนท่ีผูก้  าหนดกฎเกณฑ์ กติกาของการมีส่วนร่วม ซ่ึงตั้งอยู่
บนฐานของความเสมอภาค และการกระจายผลไดอ้ยา่งเป็นธรรม เพื่อให้ชุมชนไดรั้บประโยชน์
จากกติกาท่ีก าหนดข้ึน การสร้างทุนให้กบัชุมชนจะตอ้งเปิดโอกาสให้ชุมชนเป็นเจา้ของความรู้ 
สร้างความรู้ไดเ้อง และสามารถปรับเปล่ียนความรู้มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชนตนเองได ้   
 ความส าคญัของการมีแผนท่ีทุนทางสังคม จึงมีความจ าเป็นเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะตอ้ง ขยายขอบเขตไปถึงชุมชนในกลุ่มอ่ืน ๆ อนัไดแ้ก่ ทุนความรู้ ทุนมนุษย ์และทุนธรรมชาติ
ดว้ย โดยผูท่ี้จะสามารถท าแผนท่ีทุนชุมชนไดดี้ท่ีสุดก็คือคนในชุมชน ซ่ึงอาจมีคนนอกชุมชน
จากภาคส่วนอ่ืน ๆ เป็นผูใ้ห้การสนับสนุน การท าแผนท่ีทุนชุมชนเพื่อสืบคน้ศกัยภาพชุมชน 
จ าเป็นตอ้งสืบคน้ในเร่ืองต่อไปน้ี 
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(6.1)   ระบบความรู้ท่ีชุมชนเป็นผูส้ร้างสรรคจ์ากประสบการณ์หรือจากการ
ปฏิบติัจริง  โดยชุมชนรู้สึกวา่ตนเองเป็นเจา้ของความรู้ท่ีอยู่เบ้ืองหลงักิจกรรมท่ีกระท าอยูอ่ยา่ง
ลุ่มลึก สามารถใชค้วามรู้แกไ้ขปัญหาในทางปฏิบติัได ้สามารถปรับเปล่ียนความรู้ให้สอดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป เช่น ความตอ้งการของตลาด การน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาปรับใช้
อย่างเหมาะสม หรือกล่าวอีกอย่างหน่ึงก็คือชุมชนมีอ านาจเหนือความรู้ มิได้เป็นเพียงผูท่ี้ 
“พึ่งพิง” ความรู้ และรอคอยความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น ทั้งน้ีแต่ละชุมชนอาจมีความรู้หลายระบบ 
เป็นความรู้ท่ีหลากหลาย ความรู้เหล่าน้ีลว้นเช่ือมโยงกบัการปฏิบติัจริง โดยท่ีชุมชนอาจไม่ได้
มองวา่ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นความรู้ และไม่สามารถจดัระบบความรู้ของตนเองแบบศาสตร์สมยัใหม่ได ้
ดงันั้นจึงควรสร้างกลไกท่ีจะช่วยให้ชุมชนสามารถจดัระบบความรู้ของตนเองได ้ทั้งน้ีเพื่อให้
นกัวิชาการหรือผูรู้้ภายนอกชุมชนสามารถช่วยกนัสร้างสรรค์ความรู้ต่อจากฐานความรู้เดิมของ
ชุมชน แทนการสร้างความรู้ท่ีไม่เช่ือมโยงกบัฐานความรู้เดิมของชุมชน ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงก็คือ
ระบบความรู้ท่ีชุมชนเป็นเจ้าของ และถือว่าเป็นทุนความรู้น้ี มิได้จ  ากดัอยู่กับความรู้ในอดีต
เท่านั้น ชุมชนจ านวนมากไดมี้การสืบสานและปรับเปล่ียนระบบความรู้ไปตามการเปล่ียนแปลง
ของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้สามารถตอบสนองเป้าหมายหรือความตอ้งการ
ของชุมชนได ้อยา่งไรตาม ขอ้พึงระวงัก็คือ ความรู้จากภายนอกจ านวนมากท่ีหลัง่ไหลเขา้ไปใน
ชุมชน จนท าใหชุ้มชนตอ้งกลายเป็นผูพ้ึ่งพิงความรู้นั้น ไม่ถือวา่ เป็นทุนความรู้ของชุมชน 

(6.2) ระบบความสัมพนัธ์ท่ีชุมชนสร้างข้ึนมารองรับกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชุมชน  ระบบความสัมพนัธ์ท่ีนบัเป็นทุนทางสังคม จะตอ้งสะทอ้นจิตส านึกร่วมของคนท่ีเขา้มา
สัมพนัธ์กนั ซ่ึงอาจแสดงออกมาในรูปของการร่วมทุกข์ร่วมสุข ความสามคัคีปรองดอง การ
แบ่งปันผลไดอ้ยา่งเป็นธรรม โดยมีกฎเกณฑก์ติกาท่ีคนท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัร่วมกนัสร้าง
ข้ึน เป็นกฎเกณฑ์ท่ีไม่ตายตวั สามารถปรับเปล่ียนไปไดห้ากสมาชิกเห็นว่ากฎเกณฑ์ก่อให้เกิด
อุปสรรคท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมาย ระบบความสัมพนัธ์ดงักล่าวน้ีอาจปรากฏหรือด ารงอยู่ใน
ลกัษณะขององคก์รทางสังคมรูปแบบต่าง ๆ เช่น กลุ่ม สหกรณ์ สมาคม องคก์ร องคก์าร หนา้หมู่ 
เครดิตยูเนียน ฯลฯ อย่างไรก็ตามการท่ีชุมชนมีองค์กรทางสังคมเหล่าน้ี มิได้หมายความว่า 
ชุมชนมีทุนทางสังคมเสมอไป ในหลายกรณีองค์กรทางสังคมท่ีมีอยู่ในชุมชน อาจมีระบบ
ความสัมพนัธ์ท่ีสมาชิกมุ่งแต่ผลประโยชน์ส่วนตวั ทะเลาะเบาะแวง้ ต่างคนต่างอยู่ เก่ียงกัน
รับผดิชอบก็ได ้ดงันั้นการท่ีชุมชนมี “องคก์รจดัตั้ง” จ านวนมากจึงอาจไม่น าไปสู่การสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน การท าแผนท่ีทุนทางสังคมจึงต้องเข้าให้ถึงคุณลักษณะของระบบ
ความสัมพนัธ์ท่ีเป็นรากฐานให้ชุมชนสามารถร่วมมือกนัท ากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายซ่ึงเป็น
เป้าหมายร่วมกนัของคนในชุมชน หรือในกลุ่มของผูท่ี้เขา้มาร่วม มือสัมพนัธ์กนั โดยท่ีผลไดอ้นั
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เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ไดรั้บการแบ่งปันไปสู่สมาชิก และมีส่วนท่ีแบ่งปันไปถึงชุมชนโดยรวม
ดว้ย 

(6.3) คุณลักษณะของคนในชุมชน การท่ีชุมชนมีทุนความรู้และทุนทาง
สังคมท่ีเขม้แข็งมีส่วนส าคญัอย่างยิ่ง ท่ีจะท าให้คนในชุมชนมีลกัษณะของความเป็นมนุษยท่ี์มี
พลงัและมีศกัด์ิศรีของความมนุษย ์ ซ่ึงอาจสะทอ้นออกมาในรูปของการเป็นคนท่ีกลา้เผชิญกลา้
ต่อสู้กบัปัญหาต่าง ๆ ไม่ย่อทอ้ รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ พยายามช่วยเหลือตนเอง ไม่คอย
หวงัพึ่งผูอ่ื้น ขณะเดียวกนัก็มีความเอ้ืออาทร ช่วยเหลือแบ่งปันผูอ่ื้น ไม่เห็นแก่ตวั เหล่าน้ีถือว่า
เป็น “ทุนมนุษย”์  ของชุมชน การเขา้ถึงทุนมนุษยท่ี์มีอยู่ในชุมชน จะตอ้งกระท าภายใตว้ิถีคิด
ใหม่ท่ีหลุดพน้จากกการประเมินคุณภาพของคนโดยดูจากวฒิุทางการศึกษา ต าแหน่งทางราชการ 
หรือฐานะทางเศรษฐกิจ จึงจะช่วยใหส้ามารถมองเห็นศกัยภาพของคนในชุมชนจากวิธีปฏิบติัใน
การด ารงชีวติและการอยูร่่วมกนัของคนในชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

(6.4) ฐานทรัพยากรธรรมชาติอนัเป็นท่ีมาของการด ารงชีวิต  ชุมชนท่ีมี
การเกษตรเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวติ ตอ้งอาศยัธรรมชาติเป็นฐานในการผลิตอาหาร ทอเส้ือผา้
เคร่ืองนุ่งห่ม สร้างเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ สร้างบ้านเรือน รวมถึงการปรุงยารักษาโรค ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นท่ีมาของระบบความรู้และระบบความสัมพนัธ์ ของคนในชุมชนนั้น ๆ  
ดงันั้นทุนความรู้และทุนทางสังคมของชุมชนจึงมิไดด้ ารงอยู่อย่างลอย ๆ หากแต่ยึดโยงอยู่กบั
สภาพแวดลอ้มของชุมชน ดงันั้นการสืบคน้ทุนชุมชน เพื่อให้สามารถเขา้ถึงศกัยภาพของชุมชน 
จึงต้องให้ความส าคญักบั “ทุนธรรมชาติ” อนัหมายถึงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีชุมชนได้
น ามาใชเ้พื่อการด ารงชีวิต โดยอาศยัความรู้และระบบความสัมพนัธ์ท่ีสร้างข้ึนเป็นกลไกท่ีท าให้
สามารถน าส่ิงท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติมาใชเ้พื่อการด ารงชีวติ 

(7)   กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นอุปสรรคต่อการสร้างทุนชุมชน 
 การสืบคน้กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเป็นอุปสรรคต่อการสร้างทุนชุมชนเพื่อ

น าไปสู่การปรับเปล่ียนแนวทางการพฒันาภาคการเกษตรของประเทศท่ีผ่านมาไดส่้งผลให้มีการ
หลัง่ไหลของความรู้และเทคโนโลยีจากภายนอกเขา้สู่ชุมชนอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงแนว ทาง
พฒันาท่ีมีการน าทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมาเป็นสินคา้ เช่น ป่าไม ้ผลผลิตจากป่า สัตวป่์า 
หรือใช้แหล่งน ้ าตามธรรมชาติเป็นท่ีรองรับของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และการดึงคนจาก
ชุมชนเขา้ไปสู่การเป็นแรงงานรับจา้ง ได้ส่งผลให้ทุนความรู้ ทุนทางสังคม ทุนมนุษย ์และทุน
ธรรมชาติ  ซ่ึงเป็นทุนชุมชนอ่อนแอลง กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมาพร้อมกบัการพฒันา
ในสังคมสมยัใหม่ท่ีเขา้ไปสู่ชุมชน หากพิจารณาลงไปถึงส่ิงท่ีอยูเ่บ้ืองหลงักิจกรรมเหล่าน้ีแลว้ จะ
เห็นวา่แมต้วัของกิจกรรมจะน ามาซ่ึงรายได ้แต่กิจกรรมเหล่าน้ีท าให้ชุมชนตอ้งกลายเป็นผูท่ี้ตอ้ง



 20 

พึ่งพิงความรู้จากภายนอกชุมชน ตอ้งเขา้สู่ระบบความสัมพนัธ์ท่ีคนในชุมชนมิไดเ้ป็นผูมี้ส่วนใน
การก าหนดกติกา ตอ้งตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ หรือไดรั้บส่วนแบ่งจากส่ิงท่ีท าไปอยา่งไม่เป็นธรรม 
คนมีชีวติแบบต่างคนต่างอยู ่ท  าให้ขาดพลงัสร้างสรรค ์ขาดความมัน่ใจ ตอ้งคอยพึ่งพิงผูอ่ื้น ท าให้
ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยล์ดทอนลง นอกจากน้ีความรู้และระบบความ สัมพนัธ์ท่ีเขา้มาใหม่น้ี
นอกจากจะไม่เช่ือมโยงกบัฐานทรัพยากรธรรมชาติแลว้ การพรากสิทธิเหนือทรัพยากรธรรมชาติ
ไปจากชุมชน ยงัเป็นการท าลายระบบความรู้และระบบความ สัมพนัธ์ท่ีคนในชุมชนไดส้ร้างข้ึน
จากการด ารงชีวิตท่ีเช่ือมโยงกบัธรรมชาติอีกด้วย ดงันั้น แนวนโยบายในการสร้างเสริมความ
เข้มแข็งให้กับทุนชุมชน จึงต้องให้ความส าคญักับการสืบค้นกระบวนการท่ีท าให้ทุนชุมชน
อ่อนแอลงดว้ย ดงัน้ี 

(7.1) ความรู้ท่ีน าเขา้ไปสู่ชุมชนและท าให้ชุมชนกลายเป็นผูพ้ึ่งพิงความรู้
ในยคุของการพฒันาไปสู่ความทนัสมยั ชุมชนตอ้งเผชิญกบัเทคโนโลยีในการผลิต เช่น อุปกรณ์
เคร่ืองมือทางการเกษตร พนัธ์ุพืช ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง พนัธ์ุสัตว ์รวมไปถึงวิธีการในการปลูกพืชและ
เล้ียงสัตวแ์บบใหม่มากมาย โดยท่ีคนในชุมชนกลายเป็นเพียงผูใ้ช้ความรู้หรือเทคโนโลยี หรือ
เป็นเพียงแรงงานท่ีท าหนา้ท่ีรับใชเ้คร่ืองมือและความรู้ท่ีชุมชนไม่ไดส้ร้างข้ึน ท าให้คนในชุมชน
ไม่สามารถปรับเปล่ียนเทคโนโลยีและความรู้ให้เหมาะสมกบัทอ้งถ่ินของตนเอง เม่ือมีปัญหาก็
ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้กลายเป็นผูท่ี้ไม่รู้เท่าทนัความรู้ท่ีตนเองใชอ้ยู ่ตอ้งพึ่งพิงผูอ่ื้น ความรู้
เหล่าน้ีนอกจากจะไม่ใช่ทุนความรู้ของชุมชนแลว้ ยงัไม่สามารถเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมของ
ชุมชน ท าให้ทุนความเดิมของชุมชนอ่อนแอลง นอกเหนือจากความรู้ในด้านการผลิต ยงัมี
ความรู้ในดา้นอ่ืน ๆ เช่น ความรู้ในดา้นการจดัการ การตลาด การจดัการสินเช่ือ ฯลฯ ท่ีลว้นเป็น
ความรู้ท่ีเขา้มากบัระบบเศรษฐกิจแผนใหม่ท่ีคนในชุมชนไม่คุน้เคย ท าให้ชุมชนตกเป็นฝ่าย
เสียเปรียบ การสืบคน้จุดอ่อนของความรู้ท่ีหลัง่ไหลเขา้ไปในชุมชนในลกัษณะน้ี จะช่วยให้ผูว้าง
นโยบายสามารถวางแนวทางในการร่วมมือกบัชุมชนท าให้ความรู้เหล่าน้ีกลายเป็นทุนความรู้
ของชุมชน ซ่ึงหมายถึงว่า ชุมชนจะตอ้งเขา้ไปมีส่วนร่วมในการก าหนดว่าความรู้ใดท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนอยา่งแทจ้ริง และมีกระบวนการท่ีจะท าใหชุ้มชนสามารถรู้เท่าทนัความรู้และ
เทคโนโลยท่ีีอยูม่ากมายในชุมชนได ้ 

(7.2) ระบบความสัมพนัธ์ท่ีมิไดเ้กิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
อย่างแทจ้ริง  แนวทางในการพฒันาชนบทโดยการน าเขา้ความรู้และกิจกรรมจากภายนอกเขา้
ไปสู่ชุมชน ไดส่้งผลต่อระบบความสัมพนัธ์ท่ีชุมชนเคยสร้างและสืบสานมาจากอดีต ชุมชนตอ้ง
เขา้ไปมีความ สัมพนัธ์กบัพ่อคา้ นายทุน เจา้หนา้ท่ีของรัฐ และองคก์รเอกชนท่ีไม่แสวงหาก าไร 
จ านวนมาก โดยแต่ละคู่สัมพนัธ์ ชุมชนไดท้  ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีคนทัว่ไปอาจเห็นเป็นรูปธรรมได ้
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เช่น การท านาปรัง การปลูกพืชไร่เพื่อการคา้ การเล้ียงปลาเล้ียงกุง้ในรูปแบบของฟาร์ม การท า
ฟาร์มไก่ ฟาร์มหมู ไปจนถึงการท าสินคา้แปรรูป เช่น น ้ าพริก กะปิ น ้ าปลา เพื่อการคา้ การตั้ง
กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน การตั้ งสหกรณ์ การกู้เงินผ่านระบบสินเช่ือ เป็นต้น กิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมไดดึ้งให้ชุมชนเขา้สู่ระบบความสัมพนัธ์ท่ีชุมชนไม่ได้เป็นผูว้างกติกา แต่ตอ้งท าตาม
กติกา และในหลาย ๆ กรณี เป็นกติกาท่ีท าให้ชุมชนตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ ไม่มีอ านาจต่อรอง 
ส าหรับภายในชุมชนเองคนอาจตอ้งลดทอนหรือเขา้มามีความสัมพนัธ์กนัน้อยลง โดยเฉพาะ
ความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการท ามาหากิน โดยเกิดสภาพการณ์ท่ีเรียกว่า ต่างคนต่างอยู ่
ต่างคนต่างท า อาจด ารงความสัมพนัธ์ในส่วนของพิธีกรรมหรืองานสังคมอยู่บ้าง เช่น การ
ร่วมงานบุญ งานบวช งานศพ งานแต่งงาน เป็นตน้ สภาพการณ์เหล่าน้ีลว้นสะทอ้นให้เห็นถึง
ความอ่อนแอของทุนทางสังคม ซ่ึงเป็นความอ่อนแอท่ีอาจมองเห็นได้อย่างชดัเจน เพราะไม่มี
ลกัษณะท่ีเป็นรูปธรรมเหมือนกิจกรรมหรือตวัองค์กรท่ีด ารงอยู่ การสืบค้นในเรืองน้ีจึงต้อง
กระท าอย่างประณีต โดยไม่สรุปอย่างง่าย ๆ ว่า องค์กรทางสังคมท่ีมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม 
สหกรณ์ สมาคม เครดิตยูเนียน จะสามารถใชเ้ป็นดชันีสะทอ้นความเขม้แข็งของทุนทางสังคม 
ไดเ้สมอไป  

อยา่งไรก็ตาม การจะสร้างทุนทางสังคมจะตอ้งมีการสร้างผ่านกิจกรรมทาง
สังคม ซ่ึงอาจออกมาในรูปกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  โดยกิจกรรมเหล่าน้ีควรเป็นกิจกรรมท่ี
สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการด ารงชีวิตของชุมชน ทั้งน้ีกิจกรรมจะต้องก่อให้เกิด
กระบวนการสร้าง สรรค์ความรู้ ซ่ึงอาจเป็นการบูรณาการความรู้เก่ากบัความรู้ใหม่ หรือน า
ความรู้เก่ามาปรับใช ้หรือเป็นความรู้ใหม่ท่ีชุมชนไดมี้โอกาสเขา้ถึงความรู้อยา่งแทจ้ริง สามารถ
ปรับเปล่ียนความรู้ให้เหมาะกบัความตอ้งการไดไ้ม่ใช่ความรู้ท่ีเป็นส่วนเส้ียว ท่ีท าให้ชุมชนตก
อยูภ่ายใตอ้  านาจของผูรู้้ นอกจาก เร่ืองความรู้แลว้ กิจกรรมยงัความเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้
สร้างระบบความสัมพนัธ์ในรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการวางกติกา มีการ
แบ่งปันผลไดอ้ยา่งเป็นธรรม เพื่อสร้างจิตส านึกร่วมของชุมชน อนัจะท าใหเ้กิดทุนทางสังคมดว้ย  

(7.3)   คุณลกัษณะของคนในชุมชน ความอ่อนแอของทุนความรู้และทุนทาง
สังคมยอ่มมีผลต่อคุณลกัษณะของคนในชุมชน เพราะการท่ีคนในชุมชนตอ้งเปล่ียนสถานะจาก
การเป็นผูส้ร้างสรรคค์วามรู้ และก าหนดระบบความสัมพนัธ์ โดยเฉพาะกฎเกณฑ์กติกาต่าง ๆ ท า
ใหค้นในชุมชนกลายเป็นผูท่ี้ตอ้งคอยพึ่งพิงผูอ่ื้น ขาดพลงัในการต่อสู้กบัอุปสรรคต่าง ๆ บางคร้ัง
อาจรอความช่วยเหลือจากรัฐบาล จากเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือองคก์รเอกชน นบัเป็นการลดทอน
ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์อย่างไรก็ตามการสร้างเสริมพลงั (empowerment) ให้กบัคนใน
ชุมชน ไม่สามารถท าไดโ้ดยใชก้ระบวนการอบรมในลกัษณะของการสอนในชั้นเรียน แต่จะตอ้ง
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ท าผ่านกิจกรรมท่ีให้โอกาสแก่ชุมชนให้มีส่วนในการสร้างความรู้และก าหนดระบบ
ความสัมพนัธ์ หรืออีกนยัหน่ึงเป็นการกระท าผา่นการสร้างทุนความรู้และทุนทางสังคม จึงจะท า
ใหเ้กิดเป็นทุนมนุษยไ์ด ้ 

(7.4) ทุนธรรมชาติ เน่ืองจากการด ารงชีวิตของชุมชนในชนบทไม่อาจแยก
ออกจากสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติได ้การคืนสิทธิในส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติของชุมชนจึง
เป็นส่ิง จ  าเป็น เพราะระบบความรู้และระบบความสัมพนัธ์หลายอย่างของชุมชน เกิดจาก
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีคนมีต่อส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ การพรากสิทธิเหนือส่ิงแวดลอ้มไปจากชุมชน 
จึงเท่ากบัเป็นการท าลายทุนความรู้และทุนสังคมของชุมชน ซ่ึงในท่ีสุดแลว้ก็เป็นการท าลายทุน
มนุษย ์ดงันั้นการสร้างกระบวนการใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
และใหชุ้มชนไดด้ ารงชีวิตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็นรากฐานส าคญัของการสร้างความ
เขม้แขง็ใหก้บัทุนชุมชนและความเขม้แขง็ของชุมชน  
 
2.2   เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

2.2.1 สินทรัพยชุ์มชน 
  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (ธพว.) ได้

ท าการศึกษาวิจยัการพฒันาสินทรัพยชุ์มชนเชิงเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นประเด็นหน่ึงท่ีมีความส าคญั
อยา่งยิง่ท่ีจะสนองตอบกลยทุธ์การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนและสังคม ทั้งในดา้นการพฒันา
เศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตบนฐานความเขม้แข็งของชุมชนและการใช้ทุนทางเศรษฐกิจ 
ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างมีดุลยภาพ ตลอดจนท าให้
เขา้ใจสภาพทัว่ไปและขอ้มูลเจาะลึกของสินทรัพยชุ์มชนในประเทศไทย และการประเมิน
ศกัยภาพทางเศรษฐกิจของสินทรัพยชุ์มชน เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาสินทรัพยชุ์มชนท่ีมี
ศกัยภาพ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจ ท าให้ประชาชนในชุมชนและธุรกิจชุมชนซ่ึง
ครอบครองและบริหารจดัการสินทรัพยชุ์มชนท่ีมีศกัยภาพเชิงเศรษฐกิจมีโอกาสเขา้ถึงแหล่งทุน
ในระบบไดอ้ยา่ง ทัว่ถึง ตลอดจนสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กนั เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและอาชีพของภาคประชาชนในชุมชนให้ดีข้ึนต่อไป โดยก าหนด
นิยามศพัท์ของสินทรัพยชุ์มชนให้หมายความวา่ "ส่ิงท่ีมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนอนัมีมูลค่า หรือ
คุณค่าต่อชุมชนซ่ึงเป็นกลุ่มชนหลายคนอยูร่่วมกนัอยา่งผกูพนักนั และร่วมกนัพฒันา สร้างสรรค ์
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และใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยข์องชุมชนนั้น"  จากความหมายของสินทรัพยชุ์มชนท่ีกล่าวมาน้ี 
จึงสรุปไดว้า่สินทรัพยชุ์มชนมีทั้งท่ีเป็นรูปธรรมมีตวัตนหรือรูปร่าง และสินทรัพยชุ์มชนท่ีไม่มี
ตวัตนหรือไม่มีรูปร่าง โดยจ าแนกประเภทของสินทรัพยชุ์มชนเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่  

1 วถีิชีวติชุมชน  
2 ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  
3 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
4. แหล่งท่องเท่ียว  
5. และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

2.2.2 การประเมินค่าโครงการทางเศรษฐศาสตร์  
 การประเมินเปรียบเทียบระหวา่งมีกบัไม่มีโครงการ  เยาวเรศ  ทบัพนัธ์ุ (2541, น. 

41-46) ช้ีว่าไม่ว่าจะเป็นการประเมินโครงการในวิธีใดก็ตามการประเมินโครงการทาง 
เศรษฐศาสตร์นั้นตอ้งค านึงถึงแนวคิดการประเมินเปรียบเทียบระหวา่งมีกบัไม่มีโครงการ (With 
and without project) การประเมินโครงการตามแนวคิดเปรียบเทียบระหวา่งมีกบัไม่มีโครงการ
นั้น พยายามท่ีจะประเมินความแตกต่างทางดา้นตน้ทุนและผลประโยชน์ระหวา่งการมีโครงการ
กบัการไม่มีโครงการเกิดข้ึน โดยทางดา้นตน้ทุน เม่ือมีโครงการเกิดข้ึน มีตน้ทุนในส่วนใดบา้งท่ี
สามารถลดลง และมีตน้ทุนในส่วนใดบา้งท่ีเพิ่มข้ึนเพื่อรองรับการเกิดข้ึนของโครงการ ส่วนทาง 
ดา้นผลประโยชน์ก็จะมีการค านวณในรูปแบบเดียวกนั ซ่ึงในการประเมินโครงการดงักล่าวได้
พยายามเปรียบเทียบตน้ทุนส่วนเพิ่มและผลประโยชน์ส่วนเพิ่ม (Marginal Costs and Marginal 
Benefits) นัน่เอง เพื่อดูประสิทธิภาพของโครงการขณะเดียวกนั วิธีท่ีนิยมใชก้นัในการประเมิน
โครงการของเอกชน ส่วนใหญ่จะพิจารณาความแตกต่างระหว่างตน้ทุนและและผลประโยชน์
ของโครงการก่อนและหลงัด าเนินการเป็นหลกั โดยเปรียบเทียบตน้ทุนรวม และผลประโยชน์
รวม (Total Costs and Total Benefits) ซ่ึงไม่ไดส้ะทอ้นถึงตน้ทุนและผลประโยชน์จากการมี
โครงการท่ีแทจ้ริง ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  ตวัอยา่งดา้นความแตกต่างของแนวคิดการประเมินแบบมี
กบัไม่มีโครงการและการประเมินโครงการแบบก่อนและลงัจากมีโครงการ ไดแ้ก่ สมมติมี
โครงการหน่ึงใหผ้ลประโยชน์รวม 15 หน่วยใชท้รัพยากรของประเทศไป 10 หน่วย มีอตัราส่วน
ผลประโยชน์ต่อตน้ทุนเท่ากบั 1.5 การประเมินในลกัษณะน้ีเป็นการประเมินแบบก่อนและหลงัมี
โครงการ แต่ในการประเมินแบบเปรียบเทียบระหวา่งมีกบัไม่มีโครงการนั้น จะค านึงวา่รูปแบบ
การไดรั้บประโยชน์จากภาครัฐนั้นเม่ือไม่มีโครงการกบัมีโครงการจะมีความแตกต่างกนัเท่าใด 
จากตวัอยา่งขา้งตน้ ถา้ไม่มีโครงการดงักล่าว ผลประโยชน์จากบริการของรัฐเป็น 14 หน่วย มี
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ตน้ทุน 9 หน่วย จะเห็นไดว้า่ในทางเศรษฐศาสตร์แลว้ โครงการน้ีมีอตัราส่วนของผลประโยชน์
ต่อตน้ทุนเพียง 1.0 เท่านั้น (Marginal Benefits และ Marginal Costsเท่ากบั 1 หน่วย) 

 
2.2.3  การวดัค่าโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร์ 
  การวดัค่าโครงการทางดา้นเศรษฐศาสตร์ (Economic Aspects) นั้นมีความ

แตกต่างจากการวดัค่าโครงการดา้นการเงิน (Financial Aspects) เน่ืองจากเป็นการประเมินท่ี
ไม่ไดใ้ห้ความสนใจกบัก าไรท่ีเป็นตวัเงิน (Tangible Benefits) เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการ
ประเมินวา่ทรัพยากรท่ีใชไ้ปในโครงการหน่ึงๆ นั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ในลกัษณะต่างๆ ต่อ
สังคมอย่างไรบา้ง เป็นการใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อสังคมหรือไม่ โดยสามารถแบ่ง
วิธีการประเมินโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร์ออกเป็น  4 รูปแบบ เยาวเรศ ทบัพนัธ์ุ (2541, 
น.2-5)  

(1) การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis : CBA)   เป็น
รูปแบบการวิเคราะห์ท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดตามแนวความคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ เป็นการ
วเิคราะห์โครงการโดยค านึงถึงตน้ทุนและผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการมีโครงการ โดยพยายาม
ท่ีจะประเมินตน้ทุนและผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนออกมาเป็นตวัเงินเพื่อประเมินความคุม้ค่าของ
โครงการ หรือเพื่อช่วยตดัสินใจในการเลือกท าโครงการ แต่ในทางปฏิบติันั้น อาจมีปัญหาในการ
น าไปใช้มากมายในการน าไปประเมิน  โดยเฉพาะในการประเมินมูลค่าผลประโยชน์ของ
โครงการท่ีใหป้ระโยชน์ต่อสังคมในลกัษณะท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Benefits) 

(2) การวิเคราะห์ประสิทธิผลของตน้ทุน (Cost Effectiveness Analysis: CEA) 
เป็นการวิเคราะห์โครงการในลกัษณะท่ีผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ของโครงการอยู่ใน
รูปการประหยดัตน้ทุน โดยลกัษณะของโครงการท่ีประเมินจะเป็นลกัษณะของโครงการท่ีเน้น
ทางดา้นการลดตน้ทุนต่อการด าเนินการ (Cost per transaction) 

(3) การวิเคราะห์ตน้ทุนต ่าสุด (Cost Minimization Analysis: CMA)        การ
ประเมินโครงการแบบวิเคราะห์ตน้ทุนต ่าสุดน้ีเป็นการพยายามค านวณหาจุดต ่าสุดของตน้ทุน 
(minimum cost per transaction) เพื่อพยายามท าให้โครงการมีลกัษณะเป็นการประหยดัจาก
ขนาดใหม้ากท่ีสุด (Economies of scale) 

(4) การวิเคราะห์ตน้ทุน และอรรถประโยชน์ (Cost-Utility Analysis : CUA) 
เป็นการวเิคราะห์โครงการในลกัษณะท่ีไม่มีการประเมินตน้ทุนและผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนเป็นตวั
เงิน โดยวิเคราะห์ถึงอรรถประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในภาพกวา้งๆ โดยศึกษาว่าโครงการท่ีก าลงั
ประเมินสามารถให้อรรถประโยชน์แก่คนกลุ่มใดบา้ง และในรูปแบบใดบา้ง เป็นการประเมิน
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โครงการท่ีผลประโยชน์ส่วนมากไม่สามารถท่ีจะว ัดได้ในการประเมินโครงการทาง
เศรษฐศาสตร์นั้น แต่ละโครงการต่างมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงการท่ีจะ
เลือกใชว้ธีิใดในการประเมินโครงการนั้นตอ้งพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละโครงการนั้น
ดว้ย การพฒันาของประเทศต่าง ๆ จ านวนมากรวมทั้งประเทศไทยดว้ย เป็นการพฒันาแบบไม่
ย ัง่ยืน เพราะเน้นท่ีการพฒันาเศรษฐกิจระดับมหาภาคเป็นส่ิงส าคัญท า ให้มีการท าลาย
ส่ิงแวดลอ้มสูง ขาดการพฒันามนุษย ์ครอบครัวและสังคม เป็นเหตุให้สังคมชนบทล่มสลาย และ
เกิดปัญหาสังคมต่าง ๆ ตามมา เช่น การอพยพเขา้เมือง อาชญากรรม โสเภณีกรรม การละเมิด
สิทธิเด็ก และอุบติัภยัต่าง ๆ ขณะน้ีทัว่โลกมีการพูดถึงและแสวงหาแนวความคิดเก่ียวกบัการ
พฒันาแบบยัง่ยืนกนัมาก นกัวิชาการ นักการเมือง ตลอดจนนกัพฒันา ควรศึกษาและพฒันา
แนวความคิด การพฒันาแบบยัง่ยนื ซ่ึงคงจะตอ้งค านึงถึง  ความยั่งยืนของเศรษฐกิจ ความยั่งยืน
ของส่ิงแวดล้อม ความยัง่ยนืของสังคม อยา่งสานสอดซ่ึงกนัและกนั โดยไม่พฒันาเฉพาะเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงโดยไม่ค  านึงถึงอีกสองเร่ือง เช่น พฒันาเศรษฐกิจอยา่งเดียวโดย ไม่ค  าถึงส่ิงแวดลอ้ม
และสังคม  

2.2.4) องคป์ระกอบท่ีเป็นหวัใจของความย ัง่ยนืของสังคมชนบท 
  ปัจจุบนัมนุษยคุ์น้เคยกบัการพฒันาแบบแยกส่วน เพราะเรียนมาอยา่งนั้นและมี

ความรู้จ ากดัเฉพาะเร่ืองเป็นการยากมากท่ีจะให้ คิดอยา่งเช่ือมโยงเป็นบูรณาการ แต่ก็เป็นเร่ือง
หนีไม่พน้ว่าในการพฒันาแบบยัง่ยืนนั้น จ  าเป็นตอ้งคิดอยา่งบูรณาการ อาจเป็นความเจ็บปวด
และยากเกินไปส าหรับนกัวิชาการท่ีจะปรับจากการคิดแบบแยกส่วนมาเป็นคิดแบบบูรณาการ 
แต่ก็มีความจ าเป็นเพราะ  "บูรณาการ คือ กุญแจของอนาคต” ถ้าทบทวนเอกสารให้มากก็จะเห็น
ว่าไม่ต้องเร่ิมต้นที่ศูนย์และต้องสามารถสรุปประเด็นที่เป็นหัวใจของเร่ืองต่าง ๆ ให้ได ้ดงัท่ี 
Norman Uphoff แห่งมหาวิทยาลยัคอร์เนลล์กล่าววา่ "ความยั่งยืนของสังคมในประเทศโลกที่
สามขึ้นกับความยั่งยืนของสังคมชนบท” หากการพัฒนาท าแบบที่ท าให้สังคมชนบทล่มสลาย 
ย่อมน าไปสู่ความไม่ย ัง่ยืนของสังคมทั้งหมด และเป็นการพฒันาแบบไม่ย ัง่ยืน แมก้ารพฒันา
ชนบทจะมีหลายองคป์ระกอบ แต่องคป์ระกอบท่ีเป็นหวัใจของความย ัง่ยืนของสังคมชนบทมี 3 
องคป์ระกอบ คือ 1. องคก์รชุมชน 2. ความรู้ 3. กระบวนการเรียนรู้ของประชาชน 
 ประเวศ วะสี (2005) กล่าวว่าองค์กรชุมชนกบักระบวนการเรียนรู้ของ
ประชาชน คือหัวใจของการพฒันาแบบยัง่ยืน ซ่ึงเป็นการพฒันาทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ การเมือง 
สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มพร้อมกนัไป” ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าศึกษาอยา่งยิ่งวา่ชุมชนท่ี
เขม้แข็งมีกระบวนการเรียนรู้ในวิถีชีวิตอยา่งไรเพื่อน าผลการวิจยัไปใชใ้นการวางแผนส่งเสริม
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กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเขม้แขง็ของชุมชนในระยะยาวต่อไป  อีกทั้งในการพฒันาชนบทยงั
มีองค์ประกอบอ่ืน ๆ อีก แต่ถ้าไม่ท า 3 องค์ประกอบหลกัขา้งบนน้ีถึงจะพฒันาในขอ้อ่ืน ๆ 
เท่าใดการพฒันาชนบทก็ไม่ประสบผลส าเร็จ จะขอขยายองคป์ระกอบหลกัดงัต่อไปน้ี 

(1) องคก์รชุมชน 
 องค์กรชุมชน หมายถึง องคก์รท่ีชาวบา้นก่อตั้งข้ึนเอง ไม่ใช่องค์กรท่ีทาง

ราชการไปจดัตั้งให ้การมีองคก์รชุมชนของชาวบา้นท าให้มีการบริหารจดัการอยา่งต่อเน่ือง โดย
ชาวบา้น เพื่อชาวบา้น ท าให้สามารถพฒันาศกัยภาพ ของตนเองเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ เพื่อแกปั้ญหา
ความยากจนและอ่ืน ๆ รวมทั้งท าให้เผชิญภาวะวิกฤติไดดี้ข้ึน  หากมีการส่งเสริมให้มีองค์กร
ชุมชนและมีการรับรองความเป็นนิติบุคคลขององคก์รชุมชน ไม่เพียงแต่จะท าให้แกปั้ญหาความ
ยากจน ไดโ้ดยรวดเร็วเท่านั้น แต่ประชาธิปไตยในระดบั "รากหญา้" จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ของประชาธิปไตยในระดับบนด้วย  ในสังคมปัจจุบันและอนาคตซ่ึงมีความหลากหลาย 
ประชาชนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและมีบทบาทในดา้นต่าง ๆ มากข้ึนระบบรวมศูนย ์อ านาจใด ๆ 
ไม่วา่จะเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย ์คอมมิวนิสต ์หรือเผด็จการทหารยอ่มก่อให้เกิดความขดัแยง้
และความรุนแรงทั้งส้ิน ประเทศไทยยงัรวมศูนยอ์  านาจอยู่ท่ีส่วนกลาง ในระบบเช่นน้ีรัฐบาล
บริหารไดด้ว้ยความยากล าบาก และจะประสบภาวะวิกฤติเร่ือยไป  ทุกรัฐบาล ตราบใดท่ียงัไม่
กระจายอ านาจไปสู่สถาบนัทอ้งถ่ินอย่างทัว่ถึง องคก์รชุมชนเป็นสถาบนัทอ้งถ่ินอย่างหน่ึงซ่ึง
ควรรีบส่งเสริมใหเ้กิดข้ึน  

(2) ความรู้ 
 ความรู้ หมายถึง ความรู้เก่ียวกบัชุมชนชนบท เช่น ประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 

พืชพนัธ์ุและสัตวใ์นทอ้งถ่ิน การอาชีพ วฒันธรรม การใช ้เทคโนโลยี ปัญหาและการแกปั้ญหา 
ขณะน้ีระบบการศึกษาทุก ๆ ระดบั ตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลยัเกือบจะไม่ไดศึ้กษาให้
เกิดความรู้จริงเก่ียวกบัชนบทเลย จึงไม่ มีพลงัในการแกปั้ญหา ความรู้จริง คือ พลัง การท่อง
เน้ือหาในหนังสือโดยปราศจากการศึกษาสภาพของจริงไม่ท าให้เกิดความรู้จริง ความรู้เร่ือง
เก่ียวกบัชนบทจึงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของความย ัง่ยืนของสังคมชนบท ระบบการศึกษา
ทั้งหมดควรจะเขา้มาสร้างความรู้จริงเก่ียวกบัชนบท 

(3) กระบวนการเรียนรู้ของประชาชน 
 ตอ้งแยกกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนออกเป็นคนละเร่ืองกบัความรู้ท่ี

กล่าวถึงในขอ้ 2 เพราะแมห้ากมีความรู้เก่ียวกบัชนบท แต่ปราศจากกระบวนการเรียนรู้ของ
ประชาชนก็ยงัไม่เกิดการพฒันาข้ึน เปรียบประดุจวา่เม่ือมีองคก์รความรู้ในพระไตรปิฎก ถา้พุทธ
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บริษทัไม่เรียนรู้ก็ไม่บรรลุธรรมหรือมีการพฒันา กระบวนการเรียนรู้ในท่ีน้ีไม่ได้แปลว่าให้
ชาวบา้นไปท่องหนงัสือ หรือให้มีใครไปสอนความรู้ส าเร็จรูป เพราะปัญหาของชาวบา้น  ยาก
เกินกวา่ท่ีการท่องหนงัสือหรือการรับความรู้ส าเร็จรูปจะแกปั้ญหาได ้ดงัท่ีวา่การท่องหนงัสือคง
จะแกค้วามยากจนไม่ได ้กระบวนการเรียนรู้ตอ้งเป็นการศึกษาท่ีทรงพลงัมากกวา่นั้น อนัไดแ้ก่ - 
การวิเคราะห์ปัญหา - การวินิจฉัยปัญหา - การวิเคราะห์ทางเลือก – การตดัสินใจทางเลือกท่ี
ถูกตอ้ง มีตวัอยา่งมาแลว้ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย ทั้งในชนบทและในเมืองวา่ เม่ือ
ชาวบา้นรวมตวักนัมีองคก์รและท าการวิเคราะห์ ปัญหาและวิเคราะห์ทางเลือก ท าให้ชาวบา้น
สามารถแกปั้ญหาความยากจนไดโ้ดยรวดเร็ว และท าให้สามารถปรับตวัไดอ้ย่างต่อเน่ืองต่อ
ความ เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดตามมา ราคา การตลาด เทคโนโลยีล้วนเปล่ียนแปลง แต่ถึงจะ
เปล่ียนไปอยา่งไร ความเปล่ียนแปลงนั้นก็จะเป็นตวัแปรท่ีถูกน ามาวิเคราะห์ ท่ีท าให้ ชาวบา้น
วินิจฉัยปัญหาและตดัสินใจอยา่งปรับตวัไปไดเ้ร่ือย ๆ การยดัเหยีดความรู้ส าเร็จรูป แมห้ากจะ
ช่วยชาวบา้นได้บา้งในระยะแรกก็จะเป็นการชัว่คราว เพราะเม่ือส่ิงต่าง ๆ เปล่ียนไป ความรู้
ส าเร็จรูป จะใชไ้ม่ไดอี้กต่อไป เพราะฉะนั้นกระบวนการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง คือการพฒันา หา
ใช่ความรู้ส าเร็จรูปตายตวัซ่ึงน าไปสู่ปลายตนัไม่ การมีองคก์รในขอ้ 1 และการมีองคค์วามรู้ใน
ขอ้ 2 ช่วยใหก้ระบวนการเรียนรู้ท่ีกล่าวถึงในขอ้ 3  เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การพฒันา
ชนบทเป็นเร่ืองยาก จึงลม้เหลวกนัมาทัว่โลกและเป็นเร่ืองท่ีไม่อาจท าส าเร็จไดด้ว้ยอารมณ์แมมี้
อารมณ์อยากช่วยเหลือแต่ ขาดความเข้าใจ ต่อให้ยกกองทัพลงไปทั้ งกองทัพ หรือยก
มหาวทิยาลยัลงไปทั้งมหาวทิยาลยั ก็แกปั้ญหาชนบทไม่ส าเร็จจะถูกความยาก ของปัญหาชนบท
กลืนกินไปจนเกิดสภาพจิตสลายไปตาม ๆ กนั  

(4) กระบวนการเรียนรู้ตามอธัยาศยัเพื่อความเขม้แขง็ของชุมชน 
 จากการศึกษาทดลองพบว่ารูปแบบวิธีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม

อธัยาศยัเพื่อความเขม้แขง็ของชุมชน ควรประกอบดว้ยขั้นตอนโดยสรุปดงัต่อไปน้ี 
(4.1) ให้ความส าคญัต่อความรู้/ประสบการณ์การเรียนรู้ของคนในชุมชน 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประสบการณ์ท่ีเป็นปัญหา/ความตอ้งการท่ีตรงกนั 
(4.2) กระตุน้ใหเ้กิดการรวมกลุ่มโดยการแสวงหาผูท้รงภูมิปัญญาอยา่งนอ้ย 

2-3 คน และจุดประกายความคิดให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อร่วมคิด-ร่วมท า-ร่วมแกปั้ญหาโดยเร่ิม
จากผูน้ าหรือผูท้รงภูมิปัญญาท่ีเขม้แขง็ มีคุณธรรม เพื่อเป็นแกนน าในการรวมกลุ่ม 

(4.3)  การจัด เ ว ที ให้ แกนน า ชุมชนได้พู ด คุ ยแลก เป ล่ี ยนความ รู้ /
ประสบการณ์ เป้าหมาย คือการคิดวิเคราะห์ปัญหา/ความตอ้งการร่วมกนัและแสวงหาทางเลือก
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วิธีแกปั้ญหาโดยใชห้ลกั “คิดเป็น” ประกอบดว้ยขอ้มูลชุมชน ขอ้มูลวิชาการ และขอ้มูลตนเอง 
ประกอบการคิดวเิคราะห์ 

(4.4) มีการสรุป/วิเคราะห์ทางเลือกและตดัสินใจเลือกวิธีแกปั้ญหาร่วมกนั
โดยใชห้ลกั “คิดเป็น” ประกอบการตดัสินใจ 

(4.5) มีการเผยแพร่แนวคิด/กิจกรรมหรือขอ้สรุปท่ีไดสู่้สมาชิกส่วนใหญ่ 
เพื่อชกัชวนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผนแกปั้ญหาของชุมชน 

(4.6) มีการจัดตั้ งองค์กรเพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการในรูปของ
คณะกรรมการท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิกส่วนใหญ่ 

(4.7) ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนมีการบริหารจดัการท่ีดีมีกฎ
กติกาท่ีตอ้งปฏิบติัร่วมกนั มีการกระจายอ านาจอยา่งเป็นธรรมและเอ้ืออาทร มีการติดต่อส่ือสาร
ท ากิจกรรมร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอ โดยเปิดโอกาสใหส้มาชิกมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 

(4.8) มีการสรุป/ประเมินผลการด าเนินงาน/ทบทวนบทเรียนท่ีได้รับทุก
คร้ัง รวมทั้งจดบนัทึกรวบรวมความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บไวเ้ป็นหลกัฐาน เพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบ รายงานผลต่อสมาชิกและเพื่อการปรับปรุงพฒันางานต่อไป 

2.2.5) การวดัมูลค่าโครงการดว้ยการวเิคราะห์ทุนทางปัญญา 
 (1)  ค  าจ  ากดัความทุนทางปัญญา (Intellectual Capital หรือ IC) มีผูใ้หค้  าจ  ากดั

ความเก่ียวกบัทุนทางปัญญา (Intellectual Assets) จ านวนมากแต่ยงัไม่เป็นท่ียติุวา่ค าจ  ากดัความท่ี
แน่ชดัคืออะไร ค าจ  ากดัความท่ีกวา้งท่ีสุดคือ “ความแตกต่างระหวา่งมูลค่าทางการตลาดและค่า
ทางบญัชี” (James, 1997 p.92) ส าหรับความหมายท่ีแคบจะอา้งถึง “ผลรวมของความรู้ของ
สมาชิกและวธีิการปฏิบติัในการแปลความรู้ให้อยูใ่นรูปของยีห่อ้ เคร่ืองหมายการคา้และ
กระบวนการ” (Roos et al. 1997, p27)  

 ส าหรับ Edvinsson (1997 p.368) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความวา่ ทุนทางปัญญาคือ “การ
เป็นเจา้ของความรู้ การประยุกต์ประสบการณ์ เทคโนโลยีขององค์กร ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
และความช านาญของผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงท าให ้บริษทัสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาด” 

 ความแตกต่างของค าจ ากดัความจะข้ึนอยูก่บัเน้ือหาสาระท่ีทุนทางปัญญา (IC) 
จะครอบคลุมถึง กล่าวโดยทัว่ไปคือจะตอ้งมีความหมายเพียงพอท่ีจะใหอ้งคก์ร สามารถรวม
ทรัพยากรท่ีไม่มีตวัตน และมีความเฉพาะเพียงพอท่ีจะมีแนวทางการจดัการให้องคก์รด าเนินการ 
ดงันั้นค าจ ากดัความของ ทุนทางปัญญา (IC) อาจจะหมายถึง “วตัถุทางปัญญาซ่ึงถูกสร้างข้ึน จบั
รวบรวม และยกระดบัข้ึนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัทรัพยสิ์น” (Klein & Prusak in Stewart, 
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1997, p. 67) หรือ “ทรัพยสิ์นท่ีสร้างข้ึนจากกิจกรรมทางปัญญาจากการไดรั้บความรู้หรือการ
เรียนรู้ และการประดิษฐไ์ปจนถึงการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีมีคุณค่า” (Wiig, 1997 a p.400) 

 การเพิ่มข้ึนของทุนทางปัญญา เช่นความรู้ ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และความ
ช านาญ กลายเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัมากต่อความแขง็แกร่งและความส าเร็จของธุรกิจ 
เพราะ IC มีผลกระทบต่อผลลพัธ์ทางธุรกิจ (Bontis et al , 2000)  ขณะท่ี   Roos et al. (1997) ได้
กล่าววา่ในโลกของธุรกิจสมยัใหม่ ธุรกิจจ าเป็นตอ้งเลือกระหวา่งการจดัการทุนทางปัญญาหรือ
การเลิกกิจการ 

 (2) การทบทวนวรรณกรรมดา้นการวดั ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) 
  ทุนทางปัญญาเป็นท่ีรู้จกักนัมานานในช่ือของค่าความนิยม (Goodwill)  

ถึงแมค้่าความนิยมจะเป็นส่ิงท่ีไม่มีตวัตน แต่นกัลงทุนมกัจะน ามาตีค่าธุรกิจ เช่นสินคา้ท่ีมียีห่อ้
หรือเคร่ืองหมายการคา้จะมีค่าทางธุรกิจท่ีสูงกวา่สินคา้ทัว่ไป ปัจจุบนัเม่ือธุรกิจเนน้ความรู้มาก
ข้ึนจึงไดมี้การขยายทรัพยสิ์นท่ีไม่มีตวัตนใหม้ากกวา่เร่ืองของค่าความนิยมแต่สามารถเช่ือม
ต่อไปยงัการสร้างคุณค่า ความพยายามในขั้นแรกจะเป็นเร่ืองของการจดัการความรู้ โดยเร่ิมจาก 
การน าความเช่ียวชาญและความรู้วา่จะท าอยา่งไร (Know-how) เขา้เป็นคุณค่าของธุรกิจ  
ต่อจากนั้นก็จะแสวงหาการพฒันาระบบให้ดีข้ึนเพื่อสร้าง จบัรวบรวม และกระจายความรู้ภายใน
องคก์ร  

 Karl Erik Sveiby เป็นบุคคลแรกท่ีเสนอแนวคิดดา้นการจดัการทรัพยสิ์นท่ีไม่มี
ตวัตน งานของเขาไดส้ร้างความบนัดาลใจใหมี้การท าวิจยัและปฎิบติัทั้งในเร่ืองการจดัการ
ความรู้และค่าทุนนิยม  และงานไดถู้กน าไปสรุปในงานของ Edvinsson ดว้ยตวัแบบท่ีช่ือวา่ 
Skandia ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเร่ิมตน้ตรวจสอบทุนทางปัญญา (IC) ในปี 1994 ในรายงานประจ าปี 

 ทุนทางปัญญาตามตวัแบบของ Edvinsson ประกอบดว้ยองคป์ระกอบสองส่วน
คือ ทุนบุคลากรและทุนโครงสร้าง และการปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ตวัแบบไดพ้ยายามท่ีจะท า
ใหส้ามารถวดั ก าหนดคุณค่าและรายงานทุนทางปัญญาไดเ้ช่นเดียวกบัรายงานการวดัมูลค่าวสัดุ
และทรัพยสิ์นทางการเงินตามระบบบญัชีแบบดั้งเดิม  

 แนวคิดความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้และการวดัทรัพยากรของ Roos 
et al. (1997) แสดงในรูปท่ี 1
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ภาพท่ี 2.2  แนวคิดความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้และการวดัทรัพยากร 
 
 ในองค์กรทัว่ไปการตรวจสอบทุนทางปัญญาและการหาคุณค่าจะแตกต่างกนั

ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดจะต้องปรับให้เข้ากับองค์ประกอบ ธรรมชาติ วตัถุประสงค์ และ
การตลาดขององคก์ร 

ตวัแบบมูลค่าทางการตลาดและทุนทางปัญญาของตวัแบบ Skandia ประกอบดว้ย ทุน
บุคลากรหรือทุนมนุษย ์(Human Capital) ทุนลูกคา้ (Customer Capital) และ ทุนกระบวนการ 
(Process Capital) (รูปท่ี 2) 
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รูปท่ี 2  ตวัแบบทนุทางปัญญาแบบ Skandia 

 

 ทุนบุคลากรหรือทุนมนุษย์ (Human Capital) จะรวมความรู้ ความสามารถ ความ
ช านาญ และการสร้างสรรค์ของบุคลากรภายในองค์กร ทุนบุคลากรเป็นองค์ประกอบท่ีเห็น
เด่นชัดท่ีสุดของทุนทางปัญญาแต่การก าหนดค่าค่อนข้างท าได้ยากเน่ืองจากมนุษย์มีความ
ซบัซ้อน ความรู้จะอยูใ่นสมองของบคุลากรและจะหายไปเม่ือบคุลากรลาออกจากองค์กร 

1. ทนุลกูค้า (Customer Capital) จะประกอบด้วยลกูค้าและฐานข้อมลูลกูค้า  
2. ทุนกระบวนการ (Process Capital) จะครอบคลุมกระบวนการภายใน

องค์กร รวมทัง้สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนต่างๆ เช่น
ห้องสมุด เทคโนโลยีสารสนเทศ  โปรแกรมการฝึกอบรม ทนุกระบวนการ
จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างท่ียังคงอยู่ในองค์กรโดยจะไม่สูญหายไปเม่ือ
บคุลากรขององค์กรลาออกไป 

3. ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) เดิมหมายถึงการรู้ว่าจะท า
อย่างไร (Know-how) เคร่ืองหมายการค้า สิทธิบตัร และความรู้ประเภท
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อ่ืนท่ีได้รับการปกป้องในรูปของลิขสิทธ์ิ  ทรัพย์สินท่ีไม่มีตวัตน (Intangible 
Assets) ครอบคลมุวฒันธรรมองค์กร จริยธรรม และคณุคา่ 
 

 Brooking ได้แบง่ทนุทางปัญญาออกเป็นส่ีองค์ประกอบได้แก่ ทรัพย์สิน
โครงสร้างพืน้ฐาน ทรัพย์สินทางการตลาด ทรัพย์สินทางด้านบคุลากร และทรัพย์สินทางปัญญา 

 
 
รูปท่ี 3 ประเภททนุทางปัญญาของ Brooking 

มูลค่าของทุนทางปัญญาจะแตกต่างไปตามประเภทธุรกิจ  ตวัอยา่งธุรกิจสองประเภท
คือธุรกิจท่ีขายสินคา้และธุรกิจให้บริการ ทั้งสองธุรกิจไดรั้บคุณค่าในรูปของก าไรจากการขาย
สินคา้หรือให้บริการ โดยอาศยัความมีช่ือเสียงและความภกัดีของลูกคา้เพื่อให้เกิดการซ้ือขายซ ้ า 
แต่ธุรกิจทั้งสองก็ยงัมีความแตกต่างเพราะธุรกิจให้บริการโดยตรงจะข้ึนกบัทรัพยสิ์นท่ีไม่มี
ตวัตนมากกวา่เช่น ช่ือท่ีรู้จกั ความเป็นผูน้ า การจดัตั้งมาตรฐาน และข้ึนกบัทุนบุคลากร  

 
2.2.6) การวดัประเมินดว้ย BSC 
 ดชันีวดัความส าเร็จแบบสมดุล หรือ Balanced Scorecard เป็นตวัช้ีวดัผลส าเร็จ

ของการปฏิบติังานท่ีก าหนดข้ึนเพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
องคก์ารไดค้รบทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีบทบาทส าคญัต่อความอยูร่อดและเติบโตขององคก์าร 
ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 1) ดา้นพนัธกิจ/การเงิน 2) ดา้นกลุ่มเป้าหมาย 3) 
ดา้นการบริหารจดัการ/กระบวนการภายใน 4) ดา้นการเรียนรู้และพฒันา ดงัน้ี 

 (1)  ดา้นพนัธกิจ/การเงิน  
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  ไดแ้ก่ ความสามารถในการท าก าไร (ก าไร) การเติบโต (ยอดขาย) และ
ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ (มูลค่าหุน้/ เงินปันผล) 

 (2)  ดา้นกลุ่มเป้าหมาย  
  ได้แก่ การตอบสนอง (ความรวดเร็วและความถูกตอ้ง) การให้บริการ 

(คุณภาพของการบริการ) ราคา (ความคุม้ค่าในการใชบ้ริการ) 
 (3)  ดา้นการบริหารการจดัการ/กระบวนการภายใน 
  ได้แก่ เวลาในกระบวนการ (การใช้เวลาในแต่ละขั้นตอนการด าเนิน

กิจกรรม), คุณภาพในกระบวนการ (คุณภาพของงานในแต่ละขั้นตอนการด าเนินการ) และผลิต
ภาพในกระบวนการ (ทกัษะ แรงจูงใจ ผลผลิตต่อคน) 

 (4)  ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 
   ได้แก่ การคน้ควา้ ทดลอง การผลิต และบริการชนิดใหม่ การเรียนรู้

อย่างต่อเน่ือง การศึกษาหาวิธีปรับปรุงระบบงาน การรักษาทุนทางปัญญา  (การใช้ทกัษะการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร การแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งบุคลากร) 

 
ตารางท่ี 2.1 แสดงดชันีวดัความส าเร็จแบบสมดุล 
 

วตัถุประสงค ์ ตวัช้ีวดั ขอ้มูลปัจจุบนั เป้าหมาย กลยทุธ์ท่ีใช ้
เพื่อความส าเร็จ 
ดา้นการเงิน 

รายไดเ้พ่ิมข้ึน 5 % 10 % ขยายตลาดสู่
ต่างประเทศ 

เพื่อความส าเร็จ 
ดา้นลูกคา้ 

จ านวน ลูกค้า เ ก่ า ท่ี
หายไป 

7 % 5 % ส ารวจความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการ 

เพื่อความส าเร็จของ
กระบวนการภายใน 

อตัราของเสียจากการ
ผลิต 

5 % 3 % จดัท าระบบ TQM ใน
องคก์ร 

เพื่อความส าเร็จดา้น 
การเรียนรู้และพฒันา 

จ า น วน วัน ใ น ก า ร
อบรมต่อคน ต่อปี 

7 วนั 10 วนั จั ด ท า แ ผ น อ บ ร ม
พนกังานอยา่งต่อเน่ือง 
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2.3   งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กมลทิพย์  ค าใจ (2551) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “การจดัการเรียนรู้เพื่อวดัมูลค่าเพิ่มของ
สินทรัพย์ชุมชนเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมภาคชนบทและชุมชนเมือง จ.เชียงใหม่” มี
วตัถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้ของคนในทอ้งถ่ินในการสร้างความมัน่คงด้านการจดัการ
สินทรัพยชุ์มชน อีกทั้งยงัสามารถทราบถึงมูลค่าเพิ่มท่ีไดจ้ากการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมจาก
การด าเนินงานวิจยัชุดโครงการ “การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
ชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” ในปี2551 มีวิธีการศึกษาโดยการใช้วิธีการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR) โดยใชรู้ปแบบของการจดัการเรียนรู้ในการจดัการสินทรัพย์
ชุมชนเพื่อคน้หาศกัยภาพและหามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมกบักลุ่มเป้าหมาย คือ องคก์าร
บริหารส่วนต าบลจ านวน 42 แห่ง ใน 18 อ าเภอ ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ิน 4 ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเท่ียว ดา้นสังคม ดา้น
การศึกษาและดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม  

ผลการศึกษาพบวา่ ชุมชนสามารถเรียนรู้เก่ียวกบัการสร้างความมัน่คงดา้นการจดัการ
สินทรัพยชุ์มชนของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี ชุมชนสามารถวิเคราะห์และคน้หาศกัยภาพของชุมชน
เก่ียวกบัสินทรัพยข์องชุมชนท่ีมีอยู่ โดยเขา้ใจถึงคุณค่าของสินทรัพยชุ์มชนท่ีส าคญัยิ่งคือ “ทุน
บุคคลหรือทุนมนุษย”์ นกัวิจยัจึงไดเ้สนอแนะแนวทางในการจดัการเรียนรู้เพิ่มเพิ่มศกัยภาพของ
ทุนบุคคลให้มีมูลค่าเพิ่มมากข้ึนอนัจะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนนั้น
ต่อไป เพราะปัจจยัทุนบุคคลน้ีเป็นปัจจยัหลกัท่ีส าคญัต่อการขบัเคล่ือนการพฒันาชุมชนนั้นเอง 
แนวทางในการจดัการเรียนรู้ไดแ้ก่การเพิ่มทกัษะของทุนบุคคลโดยเฉพาะในประเด็นของการ
พึ่งตนเอง รวมถึงการสร้างกลุ่มทุนบุคคลและเพิ่มศกัยภาพให้เป็นองค์กรชุมชนท่ีเขม้แข็งจน
เติบโตเป็นเครือข่ายองคก์รท่ีส่งผลต่อการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื  
 ส าหรับผลการวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของโครงการวิจยัท่ีได้ด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
นกัวจิยัสามารถวดัมูลค่าเพิ่มทางดา้นเศรษฐกิจดว้ยตวัช้ีวดั “ผลสัมฤทธ์ิทางรายไดแ้ละความคุม้ค่า
ทางการเงิน” ซ่ึงก่อให้เกิดมูลค่าของสินค้าและบริการท่ีเพิ่มข้ึนในด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลถึงร้อยละ 48 และร้อยละ 55 ตามล าดบั และในดา้นสังคมนั้น ผลการศึกษาพบว่า 
ตวัช้ีวดัมูลค่าเพิ่มทางสังคมท่ีเพิ่มข้ึนคือ คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน วดัไดจ้ากสุขภาพทาง
กาย สุขภาพทางจิตของคนในชุมชน โดยเฉพาะจิตส านึกต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน
ในลกัษณะของความรักและความสามคัคีของคนในชุมชน มีค่าเพิ่มสูงข้ึนถึงร้อยละ 86 ทั้งน้ี
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เพราะคนในชุมชนมีความพึงพอใจเป็นอยา่งมากต่อการเรียนรู้ร่วมกนัท่ีจะน าพาชุมชนให้เกิดการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนของตนเอง 
 

 กาญจนา  สุระ (2551) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “การจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพทรัพยากร
มนุษยต่์อการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของภาคชนบทและชุมชนเมืองจงัหวดัเชียงใหม่” มี
วตัถุประสงค ์เพื่อจดัการเรียนรู้และหาแนวทางเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบั
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ใชว้ิธีการศึกษาใช้วิธีการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม(PAR) และการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) กับ
กลุ่มเป้าหมายคือ องค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 42 ต าบล 18 อ าเภอ ตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 4 ดา้นคือ ดา้นเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเท่ียว ดา้นสังคม 
ดา้นการศึกษาและดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
 ผลการวิจยัพบว่าแนวทางในการเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชน จงัหวดั
เชียงใหม่ ต่อการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินในแต่ละด้านได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตรและการท่องเท่ียว ควรจดัการเรียนรู้ในการสร้างแผนธุรกิจ แผนประชาสัมพนัธ์สินคา้ 
แผนการตลาด และแผนพฒันาบุคคลด้านธุรกิจชุมชน ส่วนดา้นสังคมและวฒันธรรม ควรจะ
จดัการเรียนรู้ในการประชาคมแบบมีส่วนร่วมในการสร้างความสงบสุขในชุมชน การสร้าง
ศกัยภาพความเขม้แข็งของผูน้ าชุมชนทั้งกายและใจ คุณธรรมและจริยธรรมให้เพิ่มข้ึน ในดา้น
การศึกษานั้น ควรจะจดัการเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอน การพฒันาจิตวิทยารวมถึงการ
สร้างเชาวน์อารมณ์ (EQ) ในเด็กและเยาวชนในทอ้งถ่ิน ส่วนด้านอนามยัและส่ิงแวดล้อมนั้น 
ควรจะจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศวิทยา การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถึงสุขอนามยัของชุมชนใหส้ะอาด ปลอดภยั ซ่ึงแนวทางการจดัการเรียนรู้ทั้งส่ีดา้นน้ี จะช่วย
เสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนให้มีศกัยภาพท่ีเพิ่มข้ึนในการท่ีจะต่อยอดสู่การพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินต่อไป 
 ดงันั้นเพื่อท่ีจะยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ การจดัการ
เรียนรู้ในการเพิ่มศกัยภาพให้กบัทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนนั้นๆ จึงเป็นแบบอย่างท่ีชุมชนตอ้ง
เรียนรู้ร่วมกนัในทอ้งถ่ินของตนเองและสร้างเครือค่ายการเรียนรู้กบัชุมชนกบัองคก์รทั้งภาครัฐ 
และเอกชนให้เกิดการพฒันาแบบองค์รวมเชิงบูรณาการ อนัจะเป็นการเพิ่มโอกาสการพฒันา
ชุมชนของตนเองใหย้ ัง่ยนืสืบไป 
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 จุมพล  หนิมพานิช และบุญศรี พรหมมาพนัธ์ุ (2547) ไดศึ้กษาบทบาทขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลในการส่งเสริมธุรกิจชุมชน: ศึกษาเฉพาะภาคเหนือ พบวา่ ปัญหาธุรกิจชุมชน 
ส่วนใหญ่เป็นปัญหาดา้นการบริหารจดัการ โดยเฉพาะการจดัการเร่ืองการเงิน การบญัชีท่ียงัไม่มี
ระบบท่ีชดัเจน รองลงมาไดแ้ก่ปัญหาการพฒันาคุณภาพมาตรฐานผลผลิต ผลิตภณัฑ์ และปัญหา
ดา้นการแปรรูปและการบรรจุหีบห่อ ท่ียงัไม่ไดม้าตรฐาน บทบาทของ อบต.ในการส่งเสริมธุรกิจ
ชุมชน สามารถส่งเสริมธุรกิจชุมชนไดอ้ยา่งมาก ไดแ้ก่ การส่งเสริมการพฒันาสตรีให้มีบทบาท
ในการผลิต การแปรรูปและการถนอมอาหารเพื่อจดัจ าหน่าย รวมทั้งบทบาทในการส่งเสริม
การศึกษาและวฒันธรรม ส่วนบทบาทของ อบต. ตามมาตรา 68 ท่ีสามารถส่งเสริมธุรกิจชุมชน
ไดอ้ยา่งมาก ไดแ้ก่ การจดัหาแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภคและเพื่อการเกษตร    

 แนวทางการส่งเสริมธุรกิจชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ ดา้นการผลิตได้แก่ ควรมี
การส่งเสริมปริมาณการผลิตท่ีจะช่วยลดตน้ทุน ส่งเสริมวิธีการผลิตท่ีไม่มีความยุง่ยาก สามารถ
ใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินรวมทั้งน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจากท่ีอ่ืนมาพฒันาเพิ่มเติมไดใ้นแต่ละดา้นดงัน้ี 
  ดา้นการตลาด ควรมีการพฒันาสมาชิกธุรกิจชุมชนให้มีความสามารถในการ
แสวงหาตลาด มีความสามารถในการวิเคราะห์ตลาด ลูกคา้สถานท่ีจ าหน่ายโดยมีการให้ความรู้
หรือฝึกอบรมเชิงปฏิบติั 
  ดา้นการพฒันาคุณภาพมาตรฐานผลผลิต/ผลิตภณัฑ์ ได้แก่ ควรมีการแนะน า
วิธีการดูแลรักษาคุณภาพผลผลิต ผลิตภณัฑ์ให้สะอาด ถูกหลกัอนามยั  ใหม่ สด สามารถเก็บ
รักษาให้อยูไ่ดน้านตามลกัษณะของธุรกิจชุมชนแต่ละประเภทและให้ความรู้เก่ียวกบัการพฒันา
คุณภาพมาตรฐานผลผลิตท่ีสอดคลอ้งกบัรสนิยม ความตอ้งการของตลาดและผูบ้ริโภค 
   ดา้นการแปรรูป ออกแบบการบรรจุหีบห่อผลผลิต ผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ ควรมีการ
สาธิตการออกแบบและการบรรจุหีบห่อท่ีสามารถรักษาคุณภาพผลผลิตการพฒันาการออกแบบ
และการบรรจุหีบห่อผลผลิตท่ีมีความสวยงาม คงทน สะดวกต่อการขนส่งและจดัจ าหน่าย ท่ีจะ
ท าใหต้ลาดหรือผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ 
   ดา้นแรงงาน ควรส่งเสริมพฒันาฝึกอบรมแรงงานในธุรกิจชุมชนในทอ้งถ่ินให้
มีความรู้ในการผลิตเพื่อเป็นแรงงานท่ีมีคุณภาพ มีฝีมือควรกระตุน้และจูงใจให้แรงงานรุ่นใหม่
เขา้สู่อาชีพดั้งเดิมของทอ้งถ่ินขององค์กรธุรกิจชุมชนของตน รวมทั้งการแนะน าให้แรงงานรู้
วธีิการแสวงหาความรู้ทกัษะดว้ยตนเอง 
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   ดา้นตน้ทุน ควรส่งเสริมสนบัสนุนใหส้มาชิกธุรกิจชุมชนมีความรู้  ความเขา้ใจ
ในธุรกิจชุมชนวา่เป็นไปเพื่อชุมชน  และการด าเนินการโดยชุมชน  การแนะน าให้ธุรกิจชุมชนท่ี
มีปัญหาในเร่ืองของการระดมทุน  ใหมี้ความรู้ในเร่ืองเหล่าน้ี  รวมทั้งการแนะน าให้องคก์รธุรกิจ
ชุมชนมีกิจกรรม  การผลิต   การตลาด เป็นตน้   และรู้จกัวธีิการพึ่งพาตนเองดา้นเงินทุน 
   ดา้นการบริหารจดัการธุรกิจชุมชน  ควรแนะน าให้ความรู้ทกัษะทางดา้นบญัชี  
การจดัท าระบบบญัชีกบัสมาชิกธุรกิจชุมชน รวมทั้งการแนะน าให้องค์กรธุรกิจชุมชนเรียนรู้
ระบบการควบคุม ตรวจสอบรายได ้รายจ่ายท่ีถูกตอ้งแม่นย  ามีมาตรฐาน 
   ดา้นการมีส่วนร่วมของผูน้ าและสมาชิก  ควรส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูน้  าองคก์ร
ธุรกิจชุมชนเสียสละและกระตุน้ใหส้มาชิก  ร่วมมือร่วมใจในการท างานให้กบักลุ่มองคก์รธุรกิจ
ชุมชนร่วมกนัคิด ร่วมกนัท า ร่วมกนัตดัสินใจ   
 
 ประวีณ ลิมปสายชล (2547) ศึกษาวิจยัเพื่อน าไปสู่การก าหนดแนวนโยบายในการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยอาศัยทุนทางสังคมท่ีชุมชนมีอยู่เพื่อเป็นฐานในการ
เสริมสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อให้ชุมชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน เป็นการเพิ่มความสามารถในการ
ผลิตใหก้บัชุมชน อนัจะน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาความยากจน นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ส าคญัของรัฐบาล
ท่ีพยายามเช่ือมโยงกระบวนการพฒันาเศรษฐกิจกบัรากฐานทางวฒันธรรมและสังคมท่ีชุมชนแต่
ละแห่งมีอยู่ ทั้ งน้ีได้มีความพยายามในภาครัฐท่ีจะท า “แผนท่ีทุนทางสังคม” เพื่อให้ผูว้าง
นโยบายได้ทราบถึงศักยภาพของชุมชน การศึกษาน้ีมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย เพื่อให้
บรรลุผลในการท่ีผูว้างนโยบาย จะไดมี้ฐานขอ้มูลเก่ียวกบัทุนชุมชน ดงัน้ี 
   1)   การสืบค้นทุนชุมชนท่ีด ารงอยู่จากอดีตถึงปัจจุบนัเพื่อหาทาง
ส่งเสริมการท่ีชุมชนแต่ละแห่งสามารถด ารงอยูไ่ดน้บัจากอดีตมาจนถึงปัจจุบนันั้น ชุมชนจะตอ้ง
มีทุนชุมชนอนัไดแ้ก่ ทุนธรรมชาติ ทุนความรู้ ทุนมนุษย ์และทุนสังคม ซ่ึงชุมชนไดส้ร้าง สะสม 
และสืบสานมาจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงทั้งหมดน้ีอาจเรียกวา่ เป็นทุนวฒันธรรมของชุมชน ทั้งน้ีเพราะ
วฒันธรรมทั้งท่ีเป็นนามธรรม (เช่น ความรู้ ความคิด ความเช่ือ ระบบความสัมพนัธ์ คุณลกัษณะ
ของความเป็นมนุษยข์องคนในแต่ละชุมชน) และท่ีเป็นรูปธรรม (เช่น งานหัตถกรรม เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ ผลผลิตในรูปแบบต่าง ๆ) ก็คือส่ิงท่ีสะทอ้นวิถีการด ารงชีวิตและส่ิงต่าง ๆ ท่ีคนใน
ชุมชนได้สร้างสรรค์และสืบทอดมา ด้วยเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าและมีประโยชน์ในการ
ด ารงชีวิตของคนในชุมชน ท่ีคนทัว่ไปมองเห็นไดง่้าย ก็คือรูปธรรมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
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สังคม และวฒันธรรมท่ีแต่ละชุมชนมีอยู่ เช่น การท านา การท าไร่ การทอผา้ไหม การจกัสาน 
การท ายาสมุนไพร การใหบ้ริการการท่องเท่ียวของชุมชน เป็นตน้   

 การใชทุ้นเดิมท่ีชุมชนมีอยูม่าช่วยเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชน 
จ าเป็นจะตอ้งสืบสาวหรือมองให้ลึกลงไปถึงตวัระบบความรู้และระบบความสัมพนัธ์ ท่ีแมจ้ะ
มองไม่เห็น แต่เป็นรากฐานท่ีส าคญัท่ีรองรับการด ารงอยูข่องส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม โดยกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมท่ีแต่ละชุมชนมีอยู ่ไดรั้บการค ้าจุนโดย  

1.1) ระบบความรู้ความคิด ความเช่ือ ซ่ึงอาจเรียกไดว้า่เป็น “ทุนความรู้”   
1.2) จิตส านึกร่วม อนัประกอบดว้ยความรักความผกูพนัท่ีคนในชุมชน

มีต่อกนั   ความสามคัคีปรองดองและการแบ่งปันผลไดอ้ยา่งเป็นธรรม ซ่ึงอาจเรียกวา่เป็น “ทุน
ทางสังคม”   

1.3) ความเป็นมนุษยท่ี์มีพลงัและศักด์ิศรี ซ่ึงอาจเรียกว่าเป็น “ทุน
มนุษย”์  

1.4) การท่ีชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติและสามารถน าทรัพยากร 
ธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์ โดยมีการบ ารุงรักษาไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มใหห้มดไป ก่อใหเ้กิดเป็น
ผลผลิตท่ีอาศยัฐานทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เรียกวา่ “ทุนธรรมชาติ”  

 
 ทวีศักดิ์   ป่ินทอง (2551) ได้ท าการวิจยั “โครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้การ
ส่ือสารชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัชียงใหม่” มี
วตัถุประสงคข์องการวจิยัเพื่อสร้างและพฒันานกัประชาสัมพนัธ์ชุมชนประจ าทอ้งถ่ิน ในจงัหวดั
เชียงใหม่ดว้ยวธีิการจดัการการเรียนรู้ (LM) ดา้นการส่ือสารและการใชส่ื้อเทคโนโลยีของชุมชน
โดยชุมชน และบูรณาการร่วมกบัชุมชนในการเพิ่มศกัยภาพของคนในชุมชนกลุ่มเป้าหมายคือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 42 ต าบล 18 อ าเภอ ทัว่จังหวดัเชียงใหม่ ให้รู้จกัการใช้
หลักการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมในการน าเสนอแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ทอ้งถ่ินของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม วิธีการศึกษาใช้วิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
(PAR) กบั ในการบูรณาการร่วมกนัของนกัประชาสัมพนัธ์ชุมชนประจ าทอ้งถ่ิน ชุมชน และ
องค์กรในท้องถ่ิน กับการผลิตส่ือท่ีกระตุ้นและส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ทอ้งถ่ิน 4 ดา้นคือ ดา้นเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเท่ียว ดา้นสังคม ดา้นการศึกษาและดา้น
อนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
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 แนวทางในการจดัการเรียนรู้คร้ังน้ีเร่ิมจากการพฒันานกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ิน จ านวน 
9 คน ซ่ึงเป็นนกัประชาสัมพนัธ์ยวุชนของมหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ เพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้
ร่วมกนักบัชุมชนใหส้ามารถผลิตส่ือสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ิน โดยการน าเสนอ
การด าเนินงานโครงการภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ทั้งส้ิน 42 องคก์ารบริหารส่วนต าบล ผลการวจิยัพบวา่ ชุมชนในทอ้งถ่ินสามารถเรียนรู้ร่วมกนั
เชิงบูรณาการกบัหน่วยงานในทอ้งถ่ินของตนเองกบัการผลิตส่ือท่ีกระตุน้และส่งเสริมการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 4 ดา้นคือ ส่ือสารสนเทศเพื่อการสนบัสนุนการพฒันาทอ้งถ่ิน
ดา้นเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเท่ียว จ านวน 17 ช้ินงาน ส่ือสารสนเทศเพื่อการสนบัสนุน
การพฒันาทอ้งถ่ินดา้นสังคม จ านวน 14 ช้ินงาน ส่ือสารสนเทศเพื่อการสนบัสนุนการพฒันา
ทอ้งถ่ินดา้นการศึกษา จ านวน 6 ช้ินงาน และส่ือสารสนเทศเพื่อการสนบัสนุนการพฒันาทอ้งถ่ิน
ดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 5 ช้ินงาน ผลงานส่ือสารสนเทศท่ีผลิตไดข้องชุมชนถูก
น าเสนอผา่นสถานีวทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย (สทท) จงัหวดัเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนกนัยายน
ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 การประชาสัมพนัธ์ดงักล่าวจะท าใหชุ้มชนไดท้ราบทิศทางการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเองและเกิดการกระตุน้ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมกบั
แนวทางการพฒันาชุมชนให้เขม้แขง็และย ัง่ยนืต่อไป 
  
 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  (2550) ไดท้  าการ
ส ารวจขอ้มูลสินทรัพยชุ์มชนคร้ังน้ี ไดเ้ก็บขอ้มูลกระจายไปตามพื้นท่ีต่างๆ ของจงัหวดัเป้าหมาย 
จ านวน 75 จงัหวดั ไม่รวมกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นการส ารวจขอ้มูลสินทรัพยชุ์มชนจงัหวดัละ 1 
สินทรัพย ์ รวมทั้งส้ิน 75 สินทรัพย ์โดยมีการกระจายสินทรัพยไ์ปในแต่ละภูมิภาคของประเทศ
ไทย พบว่า สินทรัพยชุ์มชนส่วนใหญ่เป็นประเภทภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และเป็น กลุ่มสินทรัพย์
ชุมชนดา้นหัตถกรรมและการฝีมือมากท่ีสุด ในดา้นจ านวนสมาชิกกลุ่มจดัเป็น กลุ่มขนาดเล็ก 
เน่ืองจากสมาชิกในกลุ่มมีนอ้ยกวา่ 20 คน และมีการบริหารจดัการกลุ่มไดเ้ป็นอย่างดี รวมทั้ง
ชุมชนไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ   นอกจากน้ี 
พบวา่สมาชิกของชุมชนเกือบคร่ึงหน่ึงมีพื้นฐานหรือความถนดัในการผลิตสินคา้หรือบริการจาก
สินทรัพยชุ์มชนน้ีนานแลว้ โดยใชว้ตัถุดิบส าหรับการผลิตสินคา้หรือบริการ และแรงงานท่ีมีอยู่
ในชุมชนเป็นหลกั ส่วนแหล่งจ าหน่ายสินคา้หรือบริการของชุมชนมีทั้งภายในและภายนอก
ชุมชน และสามารถสร้างผลก าไรจากการประกอบการของชุมชนไดเ้ฉล่ียต่อเดือนในระดบัมี
ก าไรดี ซ่ึงมีก าไรมากกวา่ร้อยละ 30 ของตน้ทุน  
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  แหล่งเงินทุนส าคญัของชุมชนมีแหล่งเงินทุนหลกัมาจากเงินทุนหรือเงินออมของ
สมาชิก รองลงมาเป็นเงินทุนจากราชการหรือองคก์รเอกชน และเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน ใน
ส่วนของประวติัการใชแ้หล่งเงินทุนท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงินหรือธนาคาร พบวา่ชุมชนใชเ้งินทุน
จากหลายแหล่ง โดยเฉพาะแหล่งส าคญัคือ กองทุนหมู่บา้น รองลงมาคือ เงินทุนสนบัสนุนจาก
องคก์ารบริหารส่วนต าบล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและเทศบาล เม่ือเปรียบเทียบกบัประวติั
การใช้แหล่งทุนจากสถาบนัการเงินหรือธนาคาร พบว่าชุมชนใช้เงินทุนจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ในสัดส่วนสูงสุด รองลงมาเป็นการใชเ้งินทุนจากธนาคารออมสิน โดย
สรุปชุมชนทุกภูมิภาคใชเ้งินทุนจากแหล่งท่ีเป็นสถาบนัการเงินหรือธนาคารเป็นจ านวนเงินท่ีสูง
กวา่แหล่งเงินทุนท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงินหรือธนาคาร ประมาณ 2.5 เท่า เม่ือพิจารณาการจ าแนก
ผลการประเมินศกัยภาพทางเศรษฐกิจของสินทรัพยไ์ปตามประเภทสินทรัพยชุ์มชน พบว่า
ศกัยภาพสินทรัพยชุ์มชนสูง ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพยป์ระเภทส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (รายการ
สินทรัพยต์ามตาราง) รองลงมาเป็นสินทรัพยป์ระเภทภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ส าหรับสินทรัพยชุ์มชน
ท่ีมีศกัยภาพต ่า คือ สินทรัพยชุ์มชนประเภทวถีิชีวติชุมชน 
  ผลการศึกษาแบบจ าลองศกัยภาพสินทรัพยชุ์มชน พบวา่จ านวนสมาชิกของชุมชน
และประวติัการช าระหน้ี ซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95 และตวัแปรท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก แสดงวา่เป็นตวัแปรท่ีไปช่วยเพิ่มโอกาสให้ศกัยภาพ
สินทรัพยชุ์มชนทางเศรษฐกิจสูงข้ึน ส่วนตวัแปรประวติัการช าระหน้ี ซ่ึงเป็นตวัแปรเชิงคุณภาพ
ท่ีปรับเปล่ียนใหเ้ป็นตวัแปรหุ่น แสดงวา่สมาชิกของชุมชนท่ีมีประวติัการช าระหน้ีดี มีโอกาสท า
ให้ศกัยภาพสินทรัพยชุ์มชนทางเศรษฐกิจสูงข้ึน  แนวทางการพฒันาสินทรัพยชุ์มชน ในเชิง
การตลาดก็คือ การสร้างตลาดสินเช่ือใหม่ ทั้งน้ีเพราะเอสเอ็มอีท่ีแข็งแรงส่วนใหญ่ พวกแบงก์
พาณิชยท์ัว่ไปก็ให้การสนบัสนุนอยูแ่ลว้ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่ง
ประเทศไทย (ธพว.)จึงมองหากลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ ท่ีมีศกัยภาพและให้การส่งเสริมสนบัสนุนอยา่งมี
บูรณาการ ซ่ึงกลุ่มเหล่าน้ีก็สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้เติบโตแข็งแรงได้ ก็จะก่อ
ประโยชน์ดา้นอ่ืนๆ ใหเ้กิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื และเป็นผลดีต่อรากฐานเศรษฐกิจโดยรวม 
 
 วิไลลักษณ์  กิติบุตร (2551) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างแผน
ชุมชนในการยกระดับการพฒันาท้องถ่ิน จังหวดัเชียงใหม่ จากรากหญ้าสู่รากแก้ว” มี
วตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อให้สมาชิกของชุมชน สามารถใช้กระบวนการจดัการการเรียนรู้ 
(LM) ในการสร้างแผนชุมชนท่ีสามารถยกระดบัการพฒันาชุมชนในดา้นเศรษฐกิจและสังคมทั้ง 
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4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสังคมและวฒันธรรม และด้านอนามัยและ
ส่ิงแวดล้อมสู่ระดบัท่ีเขม้แข็งได้อย่างเหมาะสมตามทอ้งถ่ินของตนเอง วิธีการศึกษาใช้วิธีการ
วิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม(PAR) และการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) กบั
กลุ่มเป้าหมายคือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลจ านวน 42 ต าบล 18 อ าเภอ ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่  
 ผลการวิจยัพบวา่ คณะนกัวิจยัสามารถจดัการเรียนรู้ในการสร้างแผนพฒันาชุมชน ดว้ย
กระบวนการแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชนในทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ถึง 42 แห่ง โดยการเรียนรู้
ดว้ยตนเองกบัการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรคและโอกาสท่ีจะพฒันาชุมชนดว้ยชุมชน 
รวมถึงการเรียนรู้ระหว่างชุมชน จนถึงการเรียนรู้กบัภาคีนอกชุมชนในระดบัอ าเภอและระดบั
จงัหวดั อาศยัค าช้ีแนะจากนกัปราชญท์ั้งในและนอกชุมชน จนเกิดเกิดผลสัมฤทธ์ิของการพฒันา
อย่างแทจ้ริง เปรียบเสมือนการพฒันาจากรากหญา้สู่รากแกว้ท่ีแข็งแกร่ง ผลท่ีไดจ้ากการน าเอา
แผนชุมชนน้ีไปใชจ้ะก่อใหเ้กิดการยอมรับและสนบัสนุนของคนในชุมชน เกิดแรงผลกัและแรง
หนุนให้ชุมชนเกิดการพฒันาอยา่งแทจ้ริง ผลของการวิจยัสามารถสรุปแผนชุมชนท่ีไดจ้ากการ
เรียนรู้ในดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 17 แผน ในดา้นการศึกษา จ านวน 14 แผน ในดา้นสังคม จ านวน 
6 แผน และในดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 5 แผน โดยแผนชุมชนเหล่าน้ีจะถูกน าไปใช้
จริงในทอ้งถ่ิน ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 ซ่ึงบทเรียนท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ี 
ชุมชนจะน าเอาไปเป็นตน้แบบของการเรียนรู้ในการสร้างแผนชุมชนดา้นอ่ืนๆ อีกทั้งยงัจะมีการ
ขยายผลการด าเนินงานไปในพื้นท่ีอ่ืนของจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียงต่อไป 
 
 วีระศักดิ์  สมยานะ (2551) ไดท้  าโครงการวิจยัเร่ือง  “การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” มีวตัถุประสงค์ของ
เพื่อท่ีจะใชก้ระบวนการของการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชน เร่ิมจากการ
พฒันานักวิจัยของโครงการเพื่อวางแผนการด าเนินงานร่วมกันกับนักวิจัยท้องถ่ิน ซ่ึงเป็น
ผูป้ฏิบติังานในทอ้งถ่ินนั้นๆ รวมถึงการจดัการเรียนรู้ร่วมกนักับทรัพยากรมนุษย์หรือคนใน
ชุมชนท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียกบัการเรียนรู้คร้ังน้ี โดยการพฒันาการเรียนรู้ทุกกระบวนการเร่ิมจาก 
1) การไม่รู้ พฒันาไปสู่ 2) การรับรู้ และเป็น 3) การเลียนรู้ จนกระทัง่พฒันาไปเป็น 4) การเรียนรู้ 
นั่นเอง ทุกขั้นตอนของการเรียนรู้จะอาศยัการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้
ปฏิบติัการเรียนรู้ร่วมกนัผ่านโครงการบูรณาการการจดัการการเรียนรู้ด้านการส่ือสาร ให้การ
เรียนรู้เหล่านั้นเกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ืองและเห็นผลสัมฤทธ์ิท่ีชัดเจน อีกทั้งยงัตอ้งท าการ
ประเมินการพฒันาโครงการท่ีมีผลต่อการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินนั้นๆ ดว้ยการ
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วดัมูลค่าเพิ่มจากการจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน ในจงัหวดั
เชียงใหม่ ใหบ้งัเกิดเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ท่ีชดัเจนจากการด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ีนัน่เอง  
 ผลการวิจยัพบว่าสามารถพฒันานกัวิจยัของทอ้งถ่ินไดท้ั้งส้ิน 42 คน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผนของชุมชน สามารถพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนจงัหวดั
เชียงใหม่ได ้42 ชุมชน กบัการจดัการเรียนรู้ในการสร้างแผนพฒันาชุมชนของทอ้งถ่ินไดท้ั้งส้ิน 
4 ด้าน คือ แผนพฒันาชุมชนด้านเศรษฐกิจ จ านวน 17 แผน แผนพฒันาด้านสังคมจ านวน 14 
แผน แผนพฒันาด้านการศึกษาจ านวน 6 แผน และแผนพฒันาด้านอนามยัและส่ิงแวดล้อม
จ านวน 5 แผน แผนพฒันาเหล่าน้ีได้ถูกน าไปปฏิบติัจริงกับชุมชนในท้องถ่ิน โดยผ่านการ
ประเมินผลการด าเนินงานดว้ยตวัช้ีวดัความมัน่คงของมนุษย ์(Human Security Indicators : HIS) 
อนัจะท าให้ทราบถึงมูลค่าเพิ่มของโครงการต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินนั้นๆ 
ซ่ึงผลการประเมินพบวา่ทุกภาคส่วนทั้งผูน้  าองคก์ร ผูป้ฏิบติังาน รวมถึงผูรั้บนโยบาย หรือชุมชน 
สามารถบูรณาการร่วมกนัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
เป็นการพฒันาท่ีเร่ิมตน้จากชุมชนและเพื่อชุมชนอย่างแทจ้ริง เปรียบเสมือนการพฒันาจากราก
หญา้สู่รากแกว้ท่ีแข็งแกร่ง นอกจากน้ีแผนพฒันาชุมชนท่ีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้ได ้ถูกน าไป
ผลิตส่ือสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพนัธ์แผนชุมชนโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมกบัยุวชนนัก
ประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ิน ผ่านส่ือประชาสัมพนัธ์วิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย (สทท) จงัหวดั
เชียงใหม่ ให้ทุกภาคส่วนได้ทราบถึงทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของ
ตนเองและเกิดการกระตุน้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกบัแนวทางการพฒันาชุมชนให้เขม้แข็งและ
ย ัง่ยนืต่อไป 
 
 วีระศักดิ์   สมยานะ (2551) ได้ท าการวิจยัเร่ือง “การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างและ
พฒันานกัวิจยั ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่” มีวตัถุประสงค์
ของการวจิยัเพื่อสร้างและพฒันานกัวจิยัทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยวธีิการจดัการการเรียนรู้ 
(Leaning Management: LM) และเพิ่มศกัยภาพของนกัวิจยัทอ้งถ่ิน ให้สามารถพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ินของตนเองได้อย่างเหมาะสม วิธีการศึกษาใช้วิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม (PAR)  และการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) กบักลุ่มเป้าหมายคือ 
นกัวจิยัทอ้งถ่ินประจ าต าบลจ านวน 42 ต าบล 18 อ าเภอ ทัว่จงัหวดัเชียงใหม่ กบัการจดัการเรียนรู้
เพื่อพฒันาเป็นนักวิจัยท้องถ่ินท่ีมีศักยภาพในการพฒันาชุมชนของตนเองตามแผนพฒันา
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เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 4 ดา้นคือ ดา้นเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเท่ียว ดา้นสังคม 
ดา้นการศึกษาและดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
 ผลการวจิยั นกัวจิยัสามารถจดัการเรียนรู้โดยการสร้างและพฒันานกัวิจยัทอ้งถ่ินประจ า
ต าบลของจงัหวดัเชียงใหม่ได ้18 อ าเภอ จ านวน 42 คน โดยส่วนใหญ่นกัวจิยัทอ้งถ่ินเหล่าน้ีด ารง
ต าแหน่งเจา้หน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้เสนองานวิจยัทอ้งถ่ินในประเด็นของการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสมตามบริบทของชุมชนนั้นๆ 
กล่าวคือ ในดา้นเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเท่ียว นกัวิจยัทอ้งถ่ินสามารถเสนองานวิจยัได้
ทั้งส้ิน 17 เร่ือง ส าหรับในดา้นสังคมและวฒันธรรม สามารถเสนองานวิจยัได ้14 เร่ือง และดา้น
การศึกษา มีงานวิจยัทอ้งถ่ินจ านวน 6 เร่ือง ส่วนดา้นอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม นกัวิจยัทอ้งถ่ินได้
เสนองานวิจยัจ  านวน 5 เร่ือง ซ่ึงงานวิจยัเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่น าไปปฏิบติัจริงในทอ้งถ่ินไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งตามหลกัของทฤษฏีงานวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชน อนัเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของนกัวจิยัอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
นกัวิจยัทอ้งถ่ินเหล่าน้ีจะน าเอาตน้แบบของการเรียนรู้เก่ียวกบักระบวนการวิจยัคร้ังน้ีไปเป็น
แบบอย่างกบัการพฒันาท้องถ่ินด้วยงานวิจยัในด้านอ่ืนๆ ต่อไป นับได้ว่าเป็นการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาทอ้งถ่ินดว้ยงานวจิยักบัการมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง 
 

 
  
 
 
 




