
 
บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 
 

 การวิจยัเร่ือง “การวดัมูลค่าเพิ่มของสินทรัพยชุ์มชนจากการจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมภาคชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” มีประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
กรอบของการวจิยั และวธีิการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
 
3.1   ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำงศึกษำและวธีิกำรศึกษำ 

(1.)   ประชากรศึกษาและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากร คือ ตวัแทนกลุ่มธุรกิจชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล ในพื้นท่ี

จงัหวดัเชียงใหม่  จ  านวนทั้งส้ิน 24 อ าเภอ 
  

1. อ าเภอจอมทอง 
2. อ าเภอเชียงดาว 
3. อ าเภอไชยปราการ 
4. อ าเภอดอยเต่า 
5. อ าเภอดอยสะเก็ด 
6. อ าเภอดอยหล่อ 
7. อ าเภอฝาง 
8. อ าเภอพร้าว 
9. อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
10. อ าเภอแม่แจ่ม 
11. อ าเภอแม่แตง 
12. อ าเภอแม่ริม 

13. อ าเภอแม่วาง 
14. อ าเภอแม่ออน 
15. อ าเภอแม่อาย 
16. อ าเภอเวยีงแหง 
17. อ าเภอสะเมิง 
18. อ าเภอสันก าแพง 
19. อ าเภอสันทราย 
20. อ าเภอสันป่าตอง 
21. อ าเภอสารภี 
22. อ าเภอหางดง 
23. อ าเภออมก๋อย 
24. อ าเภอฮอด 
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 การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – stage 
random sampling) โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

   ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดพื้นท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีอยากเขา้ร่วม
โครงการใชว้ธีิสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling) จากอ าเภอต่าง ๆ ท่ีสนใจจะเขา้ร่วมโครงการ
ทั้งหมด 24 อ าเภอ ไดอ้งคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ท่ีสนใจจะเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 20 อ าเภอ 
ไดผู้เ้ขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 58  แห่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบล ดงัตารางท่ี 3.1 

 ขั้นตอนท่ี 2   ก าหนดเลือกประชากรจากกลุ่มธุรกิจชุมชนท่ีเป็นตวัแทน
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง ตามวตัถุประสงค์ (Purposive sampling) 
และตามความสมคัรใจ โดยแยกกลุ่มออกได้ประเภทตามพื้นท่ีของแต่ละต าบลท่ีเขา้ร่วมตาม
ลกัษณะของการพฒันาตามแผนดา้นเศรษฐกิจและสังคม  
 
ตารางท่ี 3.1  แสดงรายช่ือองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
 

ล ำดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวดัเชียงใหม่ 
1 เทศบาลต าบลบา้นแปะ  อ าเภอจอมทอง 
2 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า 
3 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดขวญั อ าเภอดอยสะเก็ด 
4 เทศบาลต าบลตลาดใหญ่  อ าเภอดอยสะเก็ด 
5 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด 
6 เทศบาลต าบลป่าเม่ียง อ าเภอดอยสะเก็ด 
7 เทศบาลต าบลแม่คือ  อ าเภอดอยสะเก็ด 
8 เทศบาลต าบลส าราญราษฎร์  อ าเภอดอยสะเก็ด 
9 เทศบาลต าบลสง่าบา้น  อ าเภอดอยสะเก็ด 

10 เทศบาลต าบลสันติสุข  อ าเภอดอยหล่อ 
11 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง 
12 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีง อ าเภอฝาง 
13 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสันทราย อ าเภอฝาง 
14 เทศบาลต าบลน ้าแพร่  อ าเภอพร้าว 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงรายช่ือองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีเขา้ร่วมโครงการ (ต่อ) 
 

ล ำดับ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร 
15 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสันผเีส้ือ  อ าเภอเมือง 
16 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นทบั  อ าเภอแม่แจ่ม 
17 องคก์ารบริหารส่วนต าบลข้ีเหล็ก  อ าเภอแม่แตง 
18 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเป้า  อ าเภอแม่แตง 
19 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสบเปิง  อ าเภอแม่แตง 
20 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสันป่ายาง  อ าเภอแม่แตง 
21 เทศบาลต าบลอินทขิล  อ าเภอแม่แตง 
22 องคก์ารบริหารส่วนต าบลก้ืดชา้ง  อ าเภอแม่แตง 
23 องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งแยง  อ าเภอแม่ริม 
24 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่แรม  อ าเภอแม่ริม 
25 เทศบาลต าบลริมเหนือ  อ าเภอแม่ริม 
26 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสะลวง  อ าเภอแม่ริม 
27 เทศบาลต าบลสันโป่ง  อ าเภอแม่ริม 
28 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยทราย  อ าเภอแม่ริม 
29 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหมืองแกว้  อ าเภอแม่ริม 
30 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้  อ าเภอแม่ริม 
31 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนเปา  อ าเภอแม่วาง 
32 องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งป๊ี  อ าเภอแม่วาง 
33 องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งรวงทอง  อ าเภอแม่วาง 
34 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่วนิ  อ าเภอแม่วาง 
35 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง 
36 องคก์ารบริหารส่วนต าบลทาเหนือ  อ าเภอแม่ออน 
37 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยแกว้  อ าเภอแม่ออน 
38 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหลวง  อ าเภอแม่อาย 
39 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแม่สาว  อ าเภอแม่อาย 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงรายช่ือองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีเขา้ร่วมโครงการ (ต่อ) 
 

ล ำดับ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร 
40 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแสนไห  อ าเภอเวยีงแหง 
41 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแช่ชา้ง  อ าเภอสันก าแพง 
42 องคก์ารบริหารส่วนต าบลร้องววัแดง  อ าเภอสันก าแพง 
43 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสันก าแพง  อ าเภอสันก าแพง 
44 เทศบาลต าบลออนใต ้ อ าเภอสันก าแพง 
45 เทศบาลต าบลบวกคา้ง  อ าเภอสันก าแพง 
46 เทศบาลต าบลหนองแหยง่  อ าเภอสันทราย 
47 เทศบาลต าบลทุ่งตอ้ม  อ าเภอสันป่าตอง 
48 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกลาง  อ าเภอสันป่าตอง 
49 องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะขนุหวาน  อ าเภอสันป่าตอง 
50 องคก์ารบริหารส่วนต าบลยหุวา่  อ าเภอสันป่าตอง 
51 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสันกลาง  อ าเภอสันป่าตอง 
52 เทศบาลต าบลท่ากวา้ง  อ าเภอสารภี 
53 เทศบาลต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี 
54 องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าแพร่  อ าเภอหางดง 
55 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นปง  อ าเภอหางดง 
56 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสบแม่ข่า  อ าเภอหางดง 
57 เทศบาลต าบลสันผกัหวาน อ าเภอหางดง 
58 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหางดง  อ าเภอหางดง 

 
 ท่ีมา : จากการส ารวจ 
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3.2    ข้อมูลและเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1) ขอ้มูลปฐมภูมิ  

   ไดแ้ก่ การสืบคน้ขอ้มูลการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ทั้งในดา้นเศรษฐกิจและ
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ภูมิปัญญาของกลุ่มตวัอยา่ง (กลุ่มชุมชน)จากพื้นท่ีในเขตชุมชนทอ้งถ่ินและ
ชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าสู่การเรียนรู้ วิเคราะห์การสร้างและวดัมูลค่าเพิ่ม 
โดยการจดบนัทึกประกอบกบัวธีิการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์เจาะลึก โดยมีสมาชิกของกลุ่ม
เป็นผูร่้วมกระบวนการวจิยัแบบมีส่วนร่วมและใหข้อ้มูลตลอดระยะเวลาของการด าเนินงาน  

 2) ส่วนขอ้มููลทุติยภูมิ  
    เป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลเบ้ืองตน้ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การบริหารการจดัการ
องค์กร การก่อเกิดองค์กลุ่มในชุมชน การจดัการและมูลค่าสินทรัพยใ์นชุมชน ปัญหาและความ
ตอ้งการในการพฒันาทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคม เป็นตน้ โดยการศึกษาวิจยัแบบมีส่วนร่วม ส่วน
ราชการและองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง ถือว่าเป็นผูร่้วมวิจยัในทอ้งถ่ินท่ีส าคญั คือ องค์การบริหารส่วน
ต าบล และกลุ่มองคก์รในชุมชนท่ีพร้อมเป็นตน้แบบการเรียนรู้เพื่อการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและ
ชุมชน เป็นตน้  

 3)   ชนิดของเคร่ืองมือ  
 3.1) ใชแ้บบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีมี

ลกัษณะค าถามซ่ึงก าหนดค าตอบไวล่้วงหนา้ใหเ้ลือกตอบและค าตอบแบบให้เติมค าตอบ โดย
นกัวจิยัจะเป็นผูท้  าการสัมภาษณ์และสังเกตเพื่อบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มชุมชนโดยแบ่งเน้ือหา
ของแบบสัมภาษณ์เป็น 3 ตอน 

 3.1.1) ขอ้มูลลกัษณะพื้นฐานทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน  
 3.1.2) ขอ้มูลสภาพทัว่ไปดา้นการบริหารการจดัการกลุ่ม การก่อเกิดกลุ่ม และ

การจดัการสินทรัพยใ์นชุมชน 
 3.1.3) ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและความตอ้งการของกลุ่ม เพื่อการพฒันากลุ่ม ทั้ง

ทางดา้นเศรษฐกิจ และสังคม 
 
นอกเหนือจากการสัมภาษณ์และสังเกตแลว้ การท่ีจะไดข้อ้มูลใหค้รบถว้นจ าเป็นตอ้ง

เก็บขอ้มูลโดยอาศยัวธีิการดงัต่อไปน้ี 
 1) การจดัเวทีชาวบา้น เพื่อระดมความคิดเห็นและหาขอ้ตกลง  
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 2) การจดัการประชุมกลุ่มยอ่ย เพื่อติดตามประเมินผลร่วมกนัแกไ้ขปัญหา 
 3) การสังเกตเป็นการสังเกตการท างานในกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่างๆ  
 4) การศึกษาดูงานกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีประสบความส าเร็จ  
 5) การวางแผน การพฒันาระบบการจดัการ  
 6) การอบรม โดยใหค้วามรู้แก่เจา้หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล และ

กลุ่มชุมชนท่ีเจา้หนา้ท่ีเลือกมาในดา้นต่างๆ ตามความตอ้งการของกลุ่ม 
3.2 แผนชุมชนตน้แบบ ดา้นเศรษฐกิจ ภายใตแ้ผนการด าเนินงานการจดัตั้งศูนยก์าร

เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน และกิจกรรม/โครงการแผนพฒันาทางดา้นสังคม รวม 58 (ภาคผนวก ก) 
3.3 ส่ือนวัตกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ชุมชนด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 (ภาคผนวก ก)  
3.4) แบบประเมินหน่วยงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวดัการประเมินผล

หน่วยงาน ประกอบดว้ย 7 เกณฑ ์22 ตวัช้ีวดั เพื่อประเมินมูลค่าเพิ่มของการพฒันาแผนยุทธศาสตร์
ดา้นเศรษฐกิจและสังคม (ภาคผนวก ข) 

3.5) แบบประเมินมูลค่าเพิ่มของการพฒันาแผนยุทธศาสตร์ ดา้นเศรษฐกิจและสังคม
ด้านการประเมินผลโครงการ ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวดั การประเมินผลหน่วยงาน 
ประกอบดว้ย 8 เกณฑ์ 27 ตวัช้ีวดั เพื่อประเมินมูลค่าเพิ่มของการพฒันาแผนยุทธศาสตร์ ดา้น
เศรษฐกิจและสังคม (ภาคผนวก ข) 

3.6) แบบประเมินสินทรัพยชุ์มชน (แบบ VA1) เป็นการประเมินคุณค่าของสินทรัพย์
ชุมชนก่อนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคม โดยสินทรัพยน์ั้น
สามารถประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจได ้มีคุณค่าทางจิตใจต่อชุมชน มีคุณค่าทั้งดา้นเศรษฐกิจและ
จิตใจ หรือคุณค่าดา้นอ่ืน 

3.7)  แบบประเมินสินทรัพยชุ์มชน (แบบ VA 2) เป็นการประเมินผลสัมฤทธ์ิ และ
ความคุม้ค่าทางการเงินของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคม ประเมิน
คุณค่าของสินทรัพยชุ์มชนก่อนด าเนินกิจกรรม และโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงความพึง
พอใจของผูป้ฎิบติัและผูมี้ส่วนร่วมในชุมชน 
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รำยงำนประจ ำวนัของผู้ประเมินท้องถิ่น 

กำรประเมินสินทรัพย์ชุมชน VA1 
 

ใหผู้ป้ระเมินประเมินจากขอ้มูลท่ีสอบถาม การมีเอกสารประกอบ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง                  
      วนัท่ี........เดือน........................พ.ศ. ...........  
ช่ือผู้ประเมนิ..........................................................................  
หน่วยงำน..............................................................................ประจ ำท้องถิ่น........................................... 
รำยนำมผู้ร่วมเดนิทำงไปสัมภำษณ์เกบ็ข้อมูล 
       1.............................................................................  ผู้สัมภำษณ์ 
       2. ............................................................................  ผู้จดบันทึก 
  
ข้อมูลทั่วไป 
เลขที่โครงกำร ............................................... 
วสัิยทัศน์ของ อบต  ............................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
ประเภทแผน: โครงกำร 
  เศรษฐกิจ 
  สงัคม  
1. ช่ือโครงการ ........................................................................................................................ ..... 
2. พ้ืนท่ีท่ีเขา้สมัภาษณ์เกบ็ขอ้มูล ช่ือสถานท่ี.................................................................................. 
 ตั้งอยูท่ี่................................................................................................................... 
3. วิธีการสมัภาษณ์    
  สมัภาษณ์เชิงลึก     สมัภาษณ์กลุ่มยอ่ย  
4. กลุ่มผูใ้หส้ัมภาษณ์    

  กลุ่มผูป้ฏิบติังานหรือกลุ่มผูป้ระสานงาน  
  กลุ่มเป้าหมาย    
  กลุ่มสนบัสนุน 

5. จ านวนผูเ้ขา้ร่วมจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ............. (คน)  
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6. ขอ้มลูจากโครงการเพ่ือระบุถึงการวดัมูลค่าสินทรัพยชุ์มชน   
6.1 ประเภทของสินทรัพย ์(ระบุ/ใหร้ายละเอียด) 
 สินคา้/บริการ   เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร    ส่ิงประดิษฐ์  
 การศึกษา     ศิลปะ/วฒันธรรม    ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
 นวตักรรม    ทรัพยากรธรรมชาติ    แหล่งท่องเท่ียว  
 อ่ืน ๆ ระบุ  .......................................................................................................................... 

 6.2   รูปแบบกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการและแผนยทุธศาสตร์ เพ่ือวดัมลูค่าของสินทรัพยใ์นชุมชน 
         ลกัษณะและรูปแบบกิจกรรม .................................................................................................... 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม / ผูมี้ส่วนร่วม (ต่อคร้ัง) ..................................................................... 
ความต่อเน่ืองของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (จ านวนคร้ัง) .................................................................... 
กิจกรรมสามารถประเมินค่าทางเศรษฐกิจได ้............................................................................ 
กิจกรรมมีคุณค่าทางจิตใจต่อชุมชน .......................................................................................... 

      กิจกรรมมีคุณค่าทั้งดา้นเศรษฐกิจและจิตใจ .............................................................................. 
6.3 กิจกรรมของโครงการส่งผลต่อระดบัการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนไดอ้ยา่งไร 
 ก่อใหเ้กิดรายไดเ้ฉล่ียต่อบุคคล 
 ระดบัการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 

มาตรฐานต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชากร 
คุณภาพของประชากรดา้นการศึกษา 
คุณภาพของประชากรดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

6.3 กิจกรรมของโครงการส่งผลกระทบต่อระดบัการพฒันาสงัคมในชุมชนไดอ้ยา่งไร 
ช่ือเสียง ..................................................................................................................................... 
รายได ้....................................................................................................................................... 
ช่ือเสียงและรายได ้................................................................................................................... 
อ่ืน ๆ ........................................................................................................................................ 

6.4 สินทรัพยเ์กิดข้ึนตั้งแต่เม่ือใด  
  นอ้ยกวา่ 1 ปี     1-5 ปี     6-10 ปี    มากกวา่ 10 ปี  

6.5 จุดเด่นของสินทรัพย ์(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  )  
  มีแห่งเดียว    มีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง    
  มีสูตรเฉพาะ    เป็นสินทรัพยด์ั้งเดิม  
อ่ืน ๆ …………………………………………………………………………………….. 
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6.6 การใชป้ระโยชนสิ์นทรัพย ์(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ เรียงล าดบัความส าคญัจากมากไปหานอ้ยและ 
      ระบุขอ้มลูเพ่ิมเติม)  
 เป็นแหล่งทรัพยากรของชุมชน ………………………………………………………….. 
 เป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจ/แหล่งท่องเท่ียว ……………………………………………... 
 เป็นสินคา้ขายในชุมชน ………………………………………………………………….. 
 ส่ิงท่ีอนุรักษไ์วเ้พ่ือประโยชนข์องชุมชน ………………………………………………… 
 ยงัไม่มีการใชป้ระโยชนจ์ากสินทรัพยเ์น่ืองจาก ………………………………………… 
 อ่ืน ๆ  ……………………………………………………………………………………. 

6.7 ลกัษณะการเป็นเจา้ของ/การครอบครอง  (ระบุช่ือขอ้มลูเพ่ิมเติม)  
 เป็นสินทรัพยส่์วนบุคคล    เป็นสินทรัพยข์องกลุ่มบุคคล  
 เป็นสินทรัพยข์องนิติบุคคล   เป็นสินทรัพยข์องสาธารณะ  
 อ่ืน ๆ ……………………………………………………………………………………….. 

6.8 สิทธิในการบริหารจดัการ  
 ชุมชน     หน่วยงานภาครัฐ                  ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐร่วมกนั   
อ่ืน ๆ ………………………………………………………………………………………. 

6.9 รายไดจ้ากโครงการหรือสินทรัพย ์ 
 ยงัไม่มีการสร้างรายไดจ้ากสินทรัพย ์ ……………………………………………………. 
 มีรายไดจ้ากสินทรัพยเ์ป็นของบุคคล …………………………………………………….. 
 มีรายไดจ้ากสินทรัพยเ์ป็นของชุมชน …………………………………………………….. 
 มีรายไดจ้ากสินทรัพยเ์ป็นของนิติบุคคล …………………………………………………. 
 มีรายไดจ้ากสินทรัพยเ์ป็นของหน่วยงานราชการ ………………………………………... 
 อ่ืน ๆ …………………………………………………………………………………….. 

6.10 ปัญหาและอุปสรรคในการใชป้ระโยชนสิ์นทรัพย ์(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
 ขาดหน่วยงานสนบัสนุน  
 ขาดความพร้อมในการบริหารจดัการ  
 ประชาชนไม่ใหค้วามร่วมมือ  
 ปัญหาดา้นกฎหมายและระเบียบราชการ   
 ขาดทุนด าเนินงาน  
 อ่ืน ๆ …………………………………………………………………………………….. 
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6.12 การพฒันาสินทรัพยชุ์มชนจะมีแนวทางอยา่งไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
 ดดัแปลง ปรับปรุง ท าใหแ้ตกต่างจากท่ีอ่ืน  
 เผยแพร่ใหบุ้คคลภายนอกชุมชนไดรู้้จกักวา้งขวางยิ่งข้ึน ………………………………... 
 จดทะเบียน สร้างการรับรอง ……………………………………………………………... 
 ลดตน้ทุนการผลิต หาวตัถุดิบทดแทน …………………………………………………… 
 สร้างมลูค่าเพ่ิมจากการอนุรักษ ์………………………………………………………….. 
 อ่ืน ๆ …………………………………………………………………………………….. 

6.13 สินทรัพยชุ์มชน ตอ้งการการพฒันาดา้นใดบา้ง / อยา่งไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 โครงสร้างพ้ืนฐาน ……………………………………………………………………… 
  เทคโนโลยีการผลิต ……………………………………………………………………. 
  ปรับปรุงภูมิทศัน ์ ………………………………………………………………………. 
  การบริหารจดัการ ……………………………………………………………………… 
  การตลาด ………………………………………………………………………………. 
  อ่ืน ๆ ……………………………………………………………………………………. 

6.14 ในการพฒันาสินทรัพยชุ์มชน ตอ้งการใหมี้การสนบัสนุนดา้นใดบา้ง/อยา่งไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
 ความรู้  
 บุคลากร  
 เงินทุน  
 การรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ  
 แรงงาน  
 อ่ืน ๆ  …………………………………………………………………………………… 

6.15 การพฒันาสินทรัพยชุ์มชนจะมีผลกระทบในเร่ืองใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
 คนในชุมชน  
 กลุ่ม / องคก์รในชุมชน  
 วฒันธรรม  
 องคค์วามรู้  
 อ่ืน ๆ……………………………………………………………………………………... 
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6.16 การระดมทุนเพ่ือการพฒันาสินทรัพยชุ์มชน มาจากแหล่งใด  
 ไม่ตอ้งระดมทุน มีเงินทุนเพียงพอแลว้  
 ระดมทุนภายในชุมชน  
 กูย้ืมจากสถาบนัการเงิน  
 งบประมาณจากรัฐบาล  
 อ่ืน ๆ …………………………………………………………………………………… 

6.17 โอกาสในการเช่ือมโยงเครือข่ายต่าง ๆ  
ไม่มีโอกาสเช่ือมโยงเครือข่าย  
 เครือข่ายระดบัหมู่บา้น/ ต าบล   
 เครือข่ายระดบัอ าเภอ  
 เครือข่ายระดบัจงัหวดั  
 อ่ืน ๆ ……………………………………………………………………………………... 
      (ลงช่ือ) ....................................................... 
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รำยงำนประจ ำวนัของผู้ประเมนิท้องถิ่น 
กำรประเมนิสินทรัพย์ชุมชน VA2 

ใหผู้ป้ระเมินประเมินจากขอ้มูลท่ีสอบถาม การมีเอกสารประกอบ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง                  
วนัท่ี........เดือน........................พ.ศ. ........... 

ช่ือผูป้ระเมิน..........................................................................  
ประเภทแผน: โครงกำร 
  เศรษฐกิจ ………………………………………………………………………………… 
  สงัคม …………………………………………………………………………………….. 
1. ช่ือโครงการ  .................................................................................................................................. 
2. พ้ืนท่ีท่ีเขา้สมัภาษณ์เกบ็ขอ้มูล ช่ือสถานท่ี........................................................................................ 
 ตั้งอยูท่ี่.......................................................................................................................... 
3. วิธีการสมัภาษณ์    
  สมัภาษณ์เชิงลึก     สมัภาษณ์กลุ่มยอ่ย  
4. กลุ่มผูใ้หส้ัมภาษณ์    
 กลุ่มผูป้ฏิบติังานหรือกลุ่มผูป้ระสานงาน  กลุ่มเป้าหมาย   กลุ่มสนบัสนุน 
 

5. จ านวนผูเ้ขา้ร่วมจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ............. (คน)  
 

6. ขอ้มลูจากโครงการเพ่ือระบุถึงการวดัมูลค่าสินทรัพยชุ์มชน    
6.1 ประเภทของสินทรัพย ์ 
 สินคา้/บริการ    เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร    ส่ิงประดิษฐ์  
 การศึกษา      ศิลปะ/วฒันธรรม    ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
 นวตักรรม     ทรัพยากรธรรมชาติ    แหล่งท่องเท่ียว  
 อ่ืน ๆ ระบุ  .......................................................................................................................... 

       6.2 ความเก่ียวเน่ืองของสินทรัพยชุ์มชน  
        ดา้นวิถีชีวิตชุมชน  ……………………………………………………………………………... 

ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (ช่ือทางภูมิศาสตร์ สญัลกัษณ์ของพ้ืนท่ี) ……………………………....... 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม …………………………………………………………… 
แหล่งท่องเท่ียว …………………………………………………………………………………. 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ………………………………………………………………………………. 

6.3 รูปแบบของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากตวัโครงการและแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือวดัมลูค่าของสินทรัพยใ์นชุมชน  
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        1. ลกัษณะและรูปแบบกิจกรรม   ........................................................................................................ 
        2. จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม / ผูมี้ส่วนร่วม (ต่อคร้ัง/ปี)   ..................................................................... 
        3. ความต่อเน่ืองของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (จ านวนคร้ัง/ปี)........................................................................ 
        4. ตวัอยา่งกิจกรรมท่ีสามารถประเมินค่าทางเศรษฐกิจได ้ ................................................................ 
        5. ตวัอยา่งกิจกรรมมีคุณค่าทางจิตใจต่อชุมชน …........................................................................... 
        6. ตวัอยา่งกิจกรรมมีคุณค่าทั้งดา้นเศรษฐกิจและจิตใจ ….................................................................. 
   6.4 ผลประโยชนท่ี์ส่งผลต่อระดบัการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนไดอ้ยา่งไร  
         (ระบุรายละเอียดขอ้มลูกิจกรรม /จ านวนมูลค่า /ระดบัปริมาณ /จ านวนคร้ังกิจกรรม) 

1. ท่ีมาและมลูค่าของทุนด าเนินงานตามกิจกรมและโครงการ ……………………………….......... 
2. มลูค่าท่ีก่อใหเ้กิดรายไดเ้ฉล่ียต่อบุคคล/ต่อชุมชน …………………………………….................. 
3. สร้างและก่อใหเ้กิดสวสัดิการครอบครัวและชุมชน …………………………………………….. 
4. ระดบัการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ …………………………………………………………………... 
5. ดา้นมาตรฐานต่อชีวิตความเป็นอยูข่องประชากร ………………………………………………... 
6. คุณภาพของประชากรดา้นการศึกษา …………………………………………………………….. 
7. คุณภาพของประชากรดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม …………………………………………. 
8. ก่อใหเ้กิดมลูค่าเพ่ิม และการต่อยอดทางดา้นเศรษฐกิจในชุมชน ………………………………... 

6.5 ลกัษณะกิจกรรมท่ีบ่งช้ีของโครงการท่ีส่งผลกระทบต่อระดบัการพฒันาสงัคมในชุมชนไดอ้ยา่งไร  
       1. ดา้นการมีส่วนร่วมในสังคม............................................................................................................ 
       2. ดา้นการเขา้ร่วมวางแผนของชุมชน ……………………………………………………………… 
       3. การเขา้ร่วมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบติังาน ……………………………………………….. 
       4. ดา้นการเขา้ร่วมในการใชสิ้ทธิและแสดงความคิดเห็น ………………………………..…………. 
       5. ดา้นการเรียนรู้ของคนในชุมชน ………………………………………………………………….. 
       6. ดา้นการสืบทอดกิจกรรมท่ีเกิดกบัชุมชน ………………………………………………………… 
       7. ดา้นสุขภาพ อนามยั ทางกายและทางจิต ………………………………………………………… 
       8. ดา้นความสงบสุข การไม่มีคดีอาชญากรรม ……………………………………………………… 
6.6 การประเมินผลสมัฤทธ์ิ และความคุม้ค่าทางการเงินของกิจกรรมและโครงการตามแผนยุทธศาสตร์  

เกณฑ์และระดบัควำมคุ้มค่ำทำงกำรเงนิ 0 1 2 3 4 
1. การพึ่งพาทางการเงิน       
2. ร้อยละเงินสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืน............................      
3. ร้อยละของรายไดท่ี้เกิดข้ึนจากกิจกรรม …………….….      
4. ความสามารถในการใชจ่้ายเงิน      
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5. ความสามารถในการบริหารจดัการทางการเงิน      
6. อตัราส่วนผลตอบแทนทางการเงิน      
7. ประสิทธิภาพทางการเงิน      
8. ร้อยละของรายไดจ้ริงต่อรายไดต้ามแผน      
9. ประสิทธิผลทางการเงิน      
10. ร้อยละของค่าใชจ่้ายรวมต่อรายไดจ้ากการด าเนินงาน      
 

6.7 ความพึงพอใจของผูป้ฎิบติัและผูมี้ส่วนร่วมในชุมชน  มำก  น้อย 
1.ระยะเวลาในการด าเนินงานท่ีเหมาะสม      
2.ความเหมาะสมในดา้นพ้ืนท่ี       
3. ความพอเพียงของงบประมาณ       
4. ความต่อเน่ืองของกิจกรรมและโครงการ      
5. อตัราการความพึงพอใจของผูรั้บผลประโยชน์     
6. การมีส่วนร่วมและเครือข่ายร่วมในการท างาน     
7. เปอร์เซ็นตข์องการมีช่ือเสียง       
8. ความเตม็ใจและการมีส่วนร่วมของชุมชน ท างานเป็นทีม    
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3.3   กรอบของกำรวจัิย 

 

ศกัยภาพของทอ้งถ่ินกบัการจดัการสินทรัพยชุ์มชน 

การประเมินสินทรัพยชุ์มชนคร้ังท่ี 1 
 (ก่อนการจดัการการเรียนรู้) LM 

โครงการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ 

LM กบัการพฒันา 
แผนชุมชน 

LM กบัการพฒันา 
ทรัพยากรมนุษย ์

LM กบัการพฒันา 
นกัวจิยัโครงการ 

LM กบัการบูรณาการ 
การส่ือสาร 

ชุมชนในทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ 

การประเมินสินทรัพยชุ์มชน คร้ังท่ี 2 
(หลงัจากท่ีไดมี้การจดัการเรียนรู้) LM 

สรุปผลการจดัการการเรียนรู้ต่อการ 
เพ่ิมมูลค่าของสินทรัพยชุ์มชน 

มูลค่าเพ่ิมของการจดัการสินทรัพยชุ์มชน 

 
1. ทุนของกำรเรียนรู้ 

1) ทุนความรู้ 2) ทุนสงัคม 
3) ทุนมนุษย ์4) ทุนส่ิงแวดลอ้ม 

2. มูลค่ำเพิม่ 
1) ทางเศรษฐกิจ 
2) ทางสงัคม 
 

3. กำรวดัผล 
BSC / EVA / EFQM 
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3.4   แผนกำรวจัิย 
  การวจิยัเร่ือง “การวดัมูลค่าเพิ่มของสินทรัพยชุ์มชนเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ภาค
ชนบท และชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” สามารถแสดงวธีิการบริหารแผนงานวิจยัในภาพรวม
ตลอดการวจิยั เพื่อประโยชน์ในการติดตาม และประเมินผลแผนงานวิจยั โดยระบุขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจยัของ แผนงานวจิยัโดยละเอียด และแสดงแผนการด าเนินงาน 
(Gantt chart) แต่ละขั้นตอน จน ส้ินสุดการวจิยั มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

1) ประชุมวางแผนการด าเนินงานวจิยั 
2) ศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3) ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายและนกัวจิยัท่ีเขา้ร่วมโครงการวิจยั ทัว่ทั้งจงัหวดัเชียงใหม่  
4) ศึกษาบริบทของกลุ่มเป้าหมายถึงการจดัการทางดา้นสินทรัพยชุ์มชนทั้ง 58 องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ 58 ชุมชน  
5) จดัประชุมวางแผนงานวจิยัร่วมกนัแบบบูรณาการกบัทุกฝ่าย เพื่อวางแผนการ

ด าเนินงาน โครงการต่างๆ ทั้งหมด 58 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
6) เร่ิมกระบวนการ LM เพื่อประเมินและวดัมูลค่าก่อนเร่ิมกระบวนการเรียนรู้เพื่อการ

พฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคม ระยะท่ี 1 
7) ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการเพื่อรายงานความกา้วหนา้การวจิยั ระยะท่ี 1 
8) นกัวจิยัไดเ้ร่ิมด าเนินการวจิยัในกลุ่มชุมชนท่ีตนเลือกพฒันา (ระยะท่ี 2) 
9) ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการเพื่อการพฒันาและประเมินการเปล่ียนแปลงในดา้น

การยกระดบัการพฒันาทุนทางสังคมในชุมชนกบัการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
เพื่อน ารายงานผลการด าเนินงานการพฒันา ระยะท่ี 2 

10) ศึกษาเรียนรู้ถึงการพฒันาทางดา้นสินทรัพยชุ์มชนท่ีเกิดจากการเรียนรู้ทางดา้นการ
วางแผน การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ การสร้างนกัวจิยัทอ้งถ่ิน การส่ือสารในชุมชน   

11) ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการเพื่อประเมินผลการด าเนินงานโครงการวิจยั สรุปผล
การด าเนินงาน และเผยแพร่งานวจิยั 




