
บทที ่6 
การวเิคราะห์มูลค่าเพิม่ในการจดัการสินทรัพย์ชุมชน 

 
 การศึกษามูลค่าเพิ่มของสินทรัพยชุ์มชนจากการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมภาคชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ในปี 2552 น้ี นกัวิจยัไดน้ าเสนอผลการพฒันา
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ จากกรณีศึกษา 58 องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไวส้องประการ คือ ประการแรกเป็นการวดัมูลค่าเพิ่มของสินทรัพยชุ์มชน
จากการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนยุทธ์ศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ินระดบัต าบลทั้ง 2 ดา้น คือ 1) ดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การเกษตร สินคา้และ
บริการประเภทผลิตภณัฑ์ผา้และเคร่ืองนุ่งห่ม ผลิตภณัฑ์อาหาร ผลิตภณัฑ์หัตถอุตสาหกรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเท่ียง 2) ดา้นสังคม ไดแ้ก่ วฒันธรรมประเพณี  ดา้นเยาวชนและ
การศึกษาเรียนรู้ ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน และดา้นการสาธารณสุข ประการท่ีสอง 
เป็นมูลค่าเพิ่มของโครงการวิจยัการจดัการเรียนรู้ 4 ภารกิจ คือ 1) การสร้างและพฒันานกัวิจยั
ทอ้งถ่ิน 2) การสร้างแผนชุมชน 3) การเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย ์และ 4) การส่ือสารของ
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ท่ีมีผลต่อการพฒันาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน จงัหวดั
เชียงใหม่ไดอ้ยา่งไร ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
 
6.1  มูลค่าเพิม่ของการประเมินศักยภาพชุมชนด้วยสินทรัพย์ชุมชน  
 จากการจดักระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ชุมชนและนักวิจยั ในการประเมินตนเองกบัการวิเคราะห์ข้อมูลจริงของการพฒันา
ทอ้งถ่ิน ดว้ยการเรียนรู้ศกัยภาพของขอ้มูลพื้นฐานของชุมชน น าไปวิเคราะห์ความสอดคลอ้งกบั
ยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน ตามกรอบนโยบายภาครัฐ เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีจะสามารถน าไป
ประยุกตก์บัการปฏิบติัให้เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีแต่ละทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งแทจ้ริง โดยมุ่งเนน้การ
เสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน ให้พึ่ งพาตนเองได ้และยกระดบัการพฒันาคุณภาพชีวิตของ
คนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตดีมีความสุข และภายใตเ้ศรษฐกิจแห่งความสมดุลย ัง่ยืน ภายใต้
มูลค่าของการเรียนรู้ในการพฒันาทอ้งถ่ินในแต่ละดา้น คือ  
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6.1.1 มูลค่าเพิ่มของสินทรัพยชุ์มชนจากแผนพฒันาคุณภาพชีวติ  
 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและชุมชน ไดเ้รียนรู้จากแผนพฒันาดา้นเศรษฐกิจ

และสังคม ท่ีส่งผลต่อการพฒันาทรัพยากรบุคคลในทอ้งถ่ิน ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีทั้ง ทางดา้น
สุขภาพอนามยั ความมัน่คงในท่ีอยูอ่าศยั มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ความสอดคลอ้ง
ในการด าเนินการต่อในทอ้งถ่ิน ด้วยการเสริมสร้างภาวะผูน้ า การจดัอบรมและให้ค  าแนะน า
แนวทางในการบริหารจัดการชุมชน การจัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนต่อเด็กเยาวชน ผูสู้งอาย ุ
ผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน การเสริมสร้างทกัษะชีวิต  ดว้ยการด าเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน  ให้กบัผูน้ าชุมชน  ผูน้ ากลุ่ม  องคก์รต่าง ๆ ในชุมชน ท าให้ทรัพยากร
มนุษยใ์นชุมชนไดรั้บการพฒันาทั้งทางดา้นทกัษะ ความคิด ความรู้  อนัเป็นพื้นฐานส าคญัของ
การพฒันาชุมชนในอนาคตต่อไป  

6.1.2 ชุมชนมีภูมิคุม้กนัทางสังคม   
 ด้วยการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนในการจดัการชุมชน เสริมสร้างระบบ

ความสัมพนัธ์ของชุมชน  ดว้ยการส่งเสริมให้ชุมชนไดมี้ความรู้ความเขา้ใจ ค่านิยมทางสังคม 
และด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลกัคุณธรรมในการท าธุรกิจและกิจกรรมทาง
สังคม โดยในปีท่ีผ่านมาชุมชนได้รับการอบรมความรู้เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
กิจกรรมในการด าเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ผา่นการเรียนรู้โดยการจดัตั้งเศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรมของแต่ละต าบล จ านวน 32 แห่ง และกิจกรรมท่ีสร้างและพฒันาสังคม 
จ านวน 26 แห่ง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และทราบถึงผลการพฒันา ท าให้เกิดการปฏิบติัและการมี
ส่วนร่วม เพื่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ไวใ้หเ้ป็นภูมิคุม้กนัทางสังคม  

6.1.3 ชุมชนมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ  
 ดว้ยการส่งเสริมให้มีโดรงการจดัตั้ง ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม

เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางดา้นการบริหารจดัการธุรกิจ สินคา้โอท็อป และกลุ่มวิสาหกิจ 
ใหรู้้จกัคุณค่าของสินคา้และผลิตภณัฑ์  การสร้างอตัลกัษณ์ของสินคา้และชุมชน การสร้างตลาด 
การพฒันาสินคา้ และการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมทางธุรกิจ ท่ีส่งผลต่อคุณภาพสินคา้และการ
สร้างสินคา้ภายใตแ้บรนด์คุณธรรม ส าหรับทางด้านกิจกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตทางด้าน
สังคม ไดส้ร้างและวิเคราะห์กิจกรรมโครงการท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตให้มี
ความมัน่คงปลอดภยัมากข้ึน ภายใตข้อ้สมมติฐานท่ีว่า เม่ือชุมชนมีความเขม้แข็งทั้งทางร่างกาย
และจิตใจแลว้ การพฒันาทางเศรษฐกิจจะด าเนินข้ึนไดไ้ม่ยาก อีกทั้งสนบัสนุนกิจกรรมการออม
ทรัพย์ให้เกิดข้ึนในชุมชน และการใช้ทุนท่ีมีอยู่ในชุมชนมาขบัเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น กองทุนหมู่บา้น กองทุนและสวสัดิการในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อการส่งเสริม
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อาชีพและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้มัน่คงข้ึน ซ่ึงจะมีความหมายรวมถึงมัน่คงทางสังคม
และมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ  

6.1.4 ชุมชนมีระบบการจดัการความรู้และระบบสารสนเทศชุมชน  
 โดยมีการด าเนินการจดัเก็บขอ้มูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2 ค. โดย ได้มีการ

ประชาคมรับรองขอ้มูล และไดน้ าขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผนแกไ้ขและพฒันาหมู่บา้น ดว้ยการ
จดัท าแผนชุมชน และการจดัท าขอ้มูลสารสนเทศชุมชน จากการท่ีไดศึ้กษาและวิเคราะห์ชุมชน 
การขอ้มูล จปฐ.กชช. 2 ค. ขอ้มูล จปฐ. แผนชุมชน และการจดัเวทีประชาคมหมู่บา้น จึงท าให้
เกิดการแลกเปล่ียนรู้ร่วมกนั มีการช่ืนชมการท าความดี และมีกระบวนการชุมชนท่ีท าให้เกิด
ความรัก ความสามคัคี มองเห็นประโยชน์ส่วนร่วมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน และตดัสินใจสรุป
ขอ้มูลภายใตห้ลกัการ ความมีเหตุผล อนัจะเป็นทุนของสังคมท่ีสืบทอดต่อไปในคนรุ่นต่อ ๆ ไป 
และจะเป็นบทสรุปของการสริมทุนความรู้ท่ีจดัเป็นระบบ เพื่อการสร้างขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็น
ประโยชน์ต่อไป  

 อีกทั้ งในการพฒันาท้องถ่ินตามกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เพื่อการ
บริหารทอ้งถ่ิน เม่ือสมาชิกในชุมชนและผูน้ าไดรั้บทราบร่วมกนั จึงเป็นองคค์วามรู้ท่ีไดส้ าหรับ
ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาหมู่บา้น ชุมชน มีดงัต่อไปน้ี 

  1) ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ควรจะมีการพฒันาส่ิงสาธารณูปโภค ท่ีจ  าเป็นให้
ทั่วถึงและเพียงพอ เช่น น ้ าประปาจัดให้มีเคร่ืองกรองน ้ าให้สะอาดและการก่อสร้างถนน
คอนกรีตภายในหมู่บา้น และการสร้างถนนลาดยาง ซ่ึงอาจจะของบประมาณสนบัสนุนโครงการ
จาก อบต. หรือ อบจ. 

  2) ดา้นการประกอบอาชีพ ควรจะมีการส่งเสริมการท าการเกษตรอินทรีย์
เพื่อท่ีจะเป็นการแกปั้ญหาตน้ทุนการผลิตสูง ลดปริมาณการใชปุ๋้ยเคมี ซ่ึงมีราคาแพงมากข้ึนทุก
วนั และพยายามใชว้สัดุในทอ้งถ่ินมาใชท้  าปุ๋ยหมกั การส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพเล้ียงโค เป็นอาชีพ
เสริมเพื่อจะไดมู้ลโคมาท าปุ๋ยอินทรียชี์วภาพไดเ้ป็นอยา่งดี   การจดัรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการท า
การเกษตรเพื่อจะไดน้ าไปใชใ้นการวางแผนการส่งเสริมพฒันาอาชีพการเกษตรให้สอดคลอ้งกบั
ทรัพยากรและใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ   

  3) ด้านเศรษฐกิจ  ควรมีส่งเสริมการพฒันากองทุนในชุมชนสู่การเป็น
สถาบนัการเงินชุมชน  และการส่งเสริมกิจกรรมการออมทรัพยใ์ห้เพื่อข้ึน เพราะคนส่วนใหญ่ใน
ชุมชนมีรายไดสู้ง  แต่ขาดการเก็บออมเงินจึงควรส่งเสริมใหชุ้มชนมีนิสัยการเก็บออมและการใช้
จ่ายอยา่งประหยดัมุ่งเนน้การด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการแกปั้ญหาค่า
ครองชีพท่ีสูงข้ึน  และการพฒันาศูนยส์าธิตการตลาดของหมู่บา้นให้มีเงินทุนซ้ือสินคา้มาบริการ
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ให้มากข้ึน  ด้วยการสร้างแรงจูงใจให้มีการเพิ่มสมาชิกเพิ่มหุ้นให้มาก เป็นการระดมเงินจาก
สมาชิกเพิ่มข้ึนและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการศูนยใ์ห้มีประสิทธิภาพมากข้ึน จะท าให้
ชุมชนลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพได้ส่วนหน่ึง  และการได้มีรายได้จากการปันผลเฉล่ียคืน
สมาชิก 

  4) ดา้นสังคม วฒันธรรมประเพณี  ควรจดัให้มีการร้ือฟ้ืนวฒันธรรมท่ีดีงาม 
เช่น การลงแขกท างานร่วมกนั (นาวาน) เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าจา้งแรงงานในชุมชน   การส่งเสริม
ให้เยาวชนมีความรู้และปฏิบติัตามจารีตประเพณีโบราณ  เช่น การไปท าบุญท่ีวดั การจดัอบรม
หรือการเขา้ค่ายเยาวชนให้เกิดความรักความสามคัคี เพื่อแกปั้ญหาการทะเลาะวิวาทกนั ปัญหา
การมัว่สุ่มกนั และการประพฤติตนไม่เหมาะสม  โดยเนน้ให ้พอ่ แม่  ผูป้กครอง เป็นแบบอยา่งท่ี
ดี  และการเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมกิจกรรมการพฒันาหมู่บา้นเป็นประจ า เพื่อสร้าง
ความรู้สึกความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมท่ีดีต่อชุมชน 

  5) ด้านสาธารณสุข ควรจะมีการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ความ
เขา้ใจ และตระหนกัในการดูแลสุขภาพ เช่น การบริโภคอาหารท่ีสุขลกัษณะ ปลอดภยั   การออก
ก าลงักายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และการให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจและมีส่วนร่วมใน
การป้องกนัโรคระบาด เช่น การท าความสะอาดหมู่บา้นก าจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุ 

  6) ดา้นทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ควรจะมีการส่งเสริมให้คนในชุมชนเกิด
ความตระหนกัในเร่ืองของการรักษาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม เช่น การก าจดัขยะมูลฝอยอยา่ง
ถูกวิธี การไม่เผาตอซังข้าว การใช้ปุ๋ยอินทรียชี์วภาพในการเกษตรเพื่อลดการใช้สารเคมี ลด
ปัญหาภาวะโลกร้อน และเป็นการฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มให้ดีข้ึน เช่น การปลูกป่า การรักษาป่าให้
อยูต่่อไป 

  7) ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ควรจะมีการส่งเสริมการศึกษาและการ
เรียนรู้ ดว้ยการจดัท าศูนยเ์รียนรู้ชุมชน เพื่อจะเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาของคนในชุมชนต่อไป และการส่งเสริมให้ พ่อ แม่ 
ผูป้กครอง ไดอ่้านหนงัสือ ซ่ึงจะเป็นแบบอย่างท่ีดีของบุตรหลาน จะเป็นการช่วยแกปั้ญหาการ
อ่านหนังสือไม่ออก ได้อีกทางหน่ึง ซ่ึงการจดัตั้ งศูนย์การเรียนชุมชนน้ีอาจจะต้องขอความ
ร่วมมือจากส่วนราชการการต่างๆ ในการด าเนินการเช่น พฒันาชุมชน กศน. เกษตร  สาธารณสุข 
และหน่วยงานอ่ืนๆ มาสนบัสนุนการจดัตั้ง และอาจจะร่วมกนัจดัตั้งร่วมกนักบัชุมชนใกลเ้คียง 
เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกนั 

  8) การพฒันาดา้นอ่ืนๆ   
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   8.1) การพฒันาผูน้ าชุมชนและกลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชน เพื่อน ามาใช้
ในการบริหารจดัการชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น การเขา้รับการฝึกอบรม การศึกษา
เรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน และการสมคัรเขา้ระบบมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) เพื่อการพฒันา
ตนเองและการพฒันาหมู่บา้น 

   8.2) การพฒันาและการแปรรูปผลิตภณัฑ์ ชุมชน ให้เป็น อัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น ดว้ยการพฒันา รูปแบบ คุณภาพ รวมถึงการประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมและสนบัสนุน
ทางการตลาดท่ีสามารถท าไดใ้นระดบัชุมชน ก่อนการน าไปสู่ตลาดภายนอกชุมชน เช่น ผูน้ าใน
ชุมชน คนในชุมชน ช่วยกันใช้เพื่อการบริโภค การน าไปเป็นของท่ีระลึก หรือใช้ในงานบุญ
ประเพณีหรือพิธีการต่างๆ และการเดินทางไปต่างถ่ิน ตลอดจนการถ่ายทอดและสืบทอดให้คง
อยูต่่อไป 

   8.3) การส่งเสริมกลุ่มอาชีพในแต่ละพื้นที ให้มีโอกาสในการพฒันาข้ึน
เพื่อเป็นรายไดเ้สริมให้กบัคนในชุมชนไดใ้ช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ดว้ยการระดมทุนหรือ
จดัหาทุนเพิ่มข้ึน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินการ ตลอดจนให้ทกัษะความรู้เพื่อ
การพฒันากลุ่มอยา่งแทจ้ริง และควรมีการกล่าวช่ืนชมและใหก้ าลงัใจเพื่อการสนบัสนุกลุ่มอาชีพ 
เม่ือกลุ่มอาชีพกลุ่มใดท่ีเขม้แข็งข้ึนแลว้ควรให้การสนบัสนุนตอบคืนให้กบัสังคมเพื่อเป็นการ
กตญัญูต่อชุมชนทอ้งถ่ิน และก่อเกิดสวสัดิการในชุมชน เช่น ทุนการศึกษา การสร้างระบบเงิน
ออมให้กลุ่ม สมาชิกในยามท่ีตอ้งการใชเ้งินฉุกเฉิน ท าให้รู้สึกมีส่วนร่วมและรักชุมชนบา้นเกิด
ดว้ยความภาคภูมิใจ 

 ซ่ึงแนวทางในการพฒันาในทุกๆ ดา้นจะเกิดข้ึนไดก้็ตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก 
คนในหมู่บา้น ผูน้ าชุมชน กลุ่มองคก์รกรต่างๆ ในชุมชน และจากทุกส่วนราชการในการส่งเสริม
สนบัสนุนเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบติั  และการน าเขา้ไปเสนอในเวทีประชาคมเพื่อสร้างความ
เขา้ใจและเกิดการยอมรับ แล้วน าเขา้ไปบรรจุไวใ้นแผนชุมชน  จะได้เป็นแนวทางการพฒันา
ชุมชนร่วมกนั 
 

6.2  มูลค่าเพิม่ของการพฒันาสินทรัพย์ชุมชนด้วยทุนมนุษย์และทุนความรู้  
 ทุนมนุษยแ์ละทุนความรู้ คือ การพฒันาทุนทางปัญญา ซ่ึงถูกสร้างข้ึน จบัรวบรวม และ
ยกระดบัข้ึนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัทรัพยสิ์น (Klein & Prusak in Stewart, 1997, p. 67) หรือ 
“ทรัพย์สินท่ีสร้างข้ึนจากกิจกรรมทางปัญญาจากการได้รับความรู้หรือการเรียนรู้ และการ
ประดิษฐไ์ปจนถึงการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีมีคุณค่า” (Wiig,1997 a p.400) ดงันั้น การเพิ่มข้ึนของ
ทุนทางปัญญา เช่นความรู้ ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และความช านาญ กลายเป็นทรัพยากรท่ีมี
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ความส าคญัมากต่อการสร้างความเขม้แข็งในชุมชนอนัจะส่งผลต่อการยกระดบัและการพฒันา
ชุมชนดา้นเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมได ้  ดงันั้นการจดัการเรียนรู้เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินจึง
มองถึงความส าคญัในเร่ืองของคุณค่าของการน าเอาการจดัการความรู้มาใชใ้นชุมชน โดยมองถึง
ผลของการพฒันาการเรียนรู้ จากการวิจยั ทั้งในดา้นทรัพยากรมนุษย ์(ผูน้  าชุมชน นกัวิจยัชุมชน 
นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ิน)  แผนชุมชน การส่ือสารแบบมีส่วนร่วม ไดก่้อให้เกิดเปล่ียนแปลงใน
การพฒันาชุมชนในดา้นเศรษฐกิจและสังคมทั้งทางตรงและทางออ้ม  ผ่านตวัช้ีวดัเก่ียวขอ้งกบั
ทรัพยากรมนุษย  ์ และสินทรัพยท์างความรู้  ให้เกิดการพฒันาภายใตก้รอบการวดัของทุนทาง
ปัญญาท่ีครอบคลุมทั้งทางดา้นการเงิน ลูกคา้ บุคลากร การฟ้ืนฟูและการพฒันา การกระบวนการ  
เพื่อวดัถึงมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนทุนทางปัญญา ของบุคลากรท่ีเรียกว่าทุนมนุษยแ์ละจากสินทรัพยท์าง
ความรู้  ดงันั้นผลจากการศึกษาน้ีพบว่า มูลค่าเพิ่มในการพัฒนาสินทรัพย์ชุมชนด้วยทุนทาง
ปัญญาไว้ 2 ประการคือ  ทุนมนุษย ์และ ทุนความรู้ ไวด้งัน้ี  

6.2.1 ทุนมนุษย์  
 คือ การเรียนรู้ร่วมระหวา่งกนัขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และชุมชนผา่น

กระบวนการขบัเคล่ือนของนกัวจิยัและแผนชุมชนท่ีไดร่้วมกนัน าไปพฒันาทอ้งถ่ิน ไดส้ร้างการ
เรียนรู้ ระบบความรู้ ความคิด ความเช่ือ ไวใ้ห้เป็น “ทุนความรู้” ในชุมชน การพฒันาในส่วนท่ี
ส าคญัของสินทรัพยชุ์มชน คือ ทรัพยากรบุคคล หรือท่ีเรียกว่าทุนบุคลากร อนัเป็นส่วนส าคญั
ของการเรียนรู้ เพราะเม  ื  ือใดท่ีมีคนมีการเรียนรู้เพิ่มข้ึน จากการปฏิบติั การแกไ้ขปัญหา และ
การร่วมกนัท างานแลว้ จะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่อการด าเนินงานท่ีพฒันาข้ึนในตวับุคลากร
แต่ละดา้น ดงัน้ี คือ  

 1) ดา้นความรู้ ความสามารถ ต่อการวางแผนด าเนินงาน การคิดการ ตดัสินใจ
ภายใตก้ารวเิคราะห์ร่วมกบัผูอ่ื้น (การเรียนรู้) มีทศัคติต่อการท างานเพื่อสังคมและกลุ่มท่ีมากข้ึน 
ตลอดจนมีขอ้มูล และสภาพเหตุการณ์ตวัอย่างท่ีเป็นตน้แบบแนวคิด (การเลียนและเรียนรู้) ใน
การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดดี้มากข้ึน มากกวา่ตอนเร่ิมตน้โครงการ มีการเรียนรู้และยอมรับการ
ท างานในบทบาทหน้าท่ีของตนเองได้ชัดเจน และน าเสนองานแนวทางของการปฏิบัติท่ี
เปล่ียนไป ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ร่วมกนัอีก 58 ชุมชน ตลอดจนการไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์กบั
ผู ้ 

 2) ดา้นของรูปแบบการส่ือสาร ไดส้ร้างแนวคิด ของการท างานร่วมกนั ดว้ยการ
สร้างการส่ือสารในชุมชนไว ้ทั้งการส่ือสารภายในองคก์รเอง (อปท.) การส่ือสารระหวา่งชุมชน
ด้วยกันเอง การส่ือสารร่วมกันระหว่างอปท.ชุมชนและนักวิจัย ตลอดจนการสร้างนัก
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ประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ิน และการสร้างส่ือนวตักรรมเพื่อเป็นการส่ือสารให้กบับุคคลภายในและ
ภายนอกไดใ้ชก้ารส่ือสารใหเ้ป็นประโยชน์สูงสุดต่อการท างานดา้นการพฒันาทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งไ 

 3) บทบาทภาวะผูน้ า เกิดการเปล่ียนแปลงในบทบาทของผูน้ ้ าทั้งสองฝ่าย คือ 
อปท. และชุมชน ไดแ้สดงศกัยภาพ ความคิด ตลอดจนการท างานร่วมกนั ภายใตห้ลกัการท างาน
ดว้ยความเสียสละ ความมีคุณธรรม เพิ่มมากข้ึน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการแสดงบทบาทผูน้ า
ในการขบัเคล่ือนการพฒันาในสังคม ต่อไป 

 4) รายไดต่้อการด าเนินงานและการพฒันาทอ้งถ่ิน  หมายถึง คุณค่าของการไดรั้บ
ปัจจยัขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจ ทั้งในส่วนของงบประมาณและ การสนบัสนุนท่ีไม่ใช่ตวัเงินแต่มี
คุณค่าและมีมูลค่า เช่น เงินสนบัสนุน การมีส่วนร่วมโดยใชก้ าลงักาย การร่วมโดยใชสิ้นทรัพย์
ส่วนบุคคล เข้ามาแบ่งปันเสียสละในการท างานร่วมกัน เช่น การแสดงของผูสู้งอายุ การใช้
สถานท่ีของการด าเนินกิจกรรม การเสียสละเวลาและน าสินทรัพยแ์ละก าลงัทรัพยส่์วนตวัเพื่อน า
มาร่วมในกิจกรรมของชุมชนและโครงการ เป็นตน้ 

 5) ก าไรต่อการด าเนินงานและการพฒันาทอ้งถ่ิน หมายถึง การวดัผลส าเร็จของ
การพฒันาทอ้งถ่ินด้วยแผนพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม ท่ีเห็นเป็นตวัเงินไดช้ัดเจนคือ 
ดา้นเศรษฐกิจ ก าไรจากการขายสินคา้และผลิตภณัฑข์องกลุ่มท่ีเพิ่มข้ึน จากการสร้างตลาดสินคา้
และการประชาสัมพนัธ์ ในระดบัของชุมชนและภายนอกชุมชน ดา้นสังคม คือ ความเสียสละ
และการมีส่วนร่วมกันท างานและก่อให้เกิดสวสัดิการในชุมชนทั้งท่ีเป็นทุนทางสังคมและ
ผลตอบแทนในรูปสวสัดิการ ก าไรท่ีงอกงาม คือ ความดีงามในสังคม และสังคมท่ีมีความอยูแ่ยน็
เป็นสุข  

 6) ร้อยละของระดบัความกา้วหนา้ของกิจกรรม การขบัเคล่ือนการพฒันาทอ้งถ่ิน
ดว้ยแผนชุมชนจ านวนถึง 58 แผน จากกระบวนการท างานของผูน้ าทอ้งถ่ิน และผูน้ าชุมชน 
นกัวจิยัทอ้งถ่ิน และนกัประชาสัมพนัธ์ ไดก่้อใหเ้กิดความกา้วหนา้ในการท างานเพื่อหาเป้าหมาย
และก าหนดทิศทางการท างานเพื่อการพฒันาทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมไวเ้พื่อเป็นแนวทาง
และตน้แบบการเรียนรู้เพื่อการสร้างแผนยทุธศาสตร์ในการพฒันาทอ้งถ่ินต่อไป  

 7) ดา้นลูกคา้ หมายถึง ประชากรในพื้นท่ี ประกอบไปดว้ยกลุ่มชุมชน ผูสู้งอาย ุ
ผูด้อ้ยโอกาส เยาวชน กลุ่มผูป้ระกอบการในชุมชน เป็นตน้ มูลค่าเพิ่มจากการท างานร่วมกนัของ
คนในชุมชนได้สร้างความเช่ือถือ เช่ือมัน่ ความเคารพในตวัผูน้ า ท่ีจะน ามาไปสู่การพฒันา
ร่วมกนัได ้และสามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัระดบัทั้งผูป้ฏิบติังานและผูไ้ดรั้บการบริการได้
เป็นอยา่งดี  อีกทั้งการด าเนินงานตามแผนและโครงการในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ได้
ก่อให้เกิดการสร้างโอกาสในการติดต่อกบับุคคลภายนอก เพื่อเป็นสร้างฐานของความรู้และ
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ศกัยภาพในการเปิดโอกาสสร้างตลาดสินคา้ ตลาดความรู้ ซ่ึงจะมีแต่การเพิ่มช่องทางในการ
ด าเนินงานและสร้างโอกาสของการพฒันาในแต่ละปี และกระจายต่อไปยงัชุมชน เช่น ความ
นิยมและความเช่ือมัน่ของลูกคา้  ดชันีวดัความพอใจของลูกคา้ จ านวนลูกคา้ใหม่/ตลาดใหม่/ผูน้  า
ใหม่  ยอดขายประจ าปี/ลูกคา้ และส่วนแบ่งตลาด/การสร้างโอกาสทางการตลาด เป็นตน้ 

 8) ด้านโครงสร้าง หมายถึง ความสัมพนัธ์ องค์กร การฟ้ืนฟูและการพฒันา 
ภายในทอ้งถ่ิน และการบริหารด าเนินโครงการวดัถึง แผนงานและความคุม้ค่าทางการเงินและ
ผลงาน ตลอดจนถึงขอ้มูล องคค์วามรู้ของการพฒันาท่ีเกิดข้ึนตลอดการด าเนินงาน  รวมถึงการ
ยกระดบัของการพฒันาในแต่ละประเด็น ดงัน้ี  คือการสนบัสนุนจากองคก์รหน่วยงานภาคีร่วม
อ่ืน  การไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนท่ีใช้เป็นค่าใชจ่้ายในด าเนินกิจกรรม/โครงการการหรือค่า
บริหารด าเนินงานท่ีจะเกิดข้ึน ต่อรายไดร้วมภายใตร้ะยะ เวลาท่ีใชใ้นกระบวนการ การจ่ายเงิน
ออกไปอย่างเหมาะสม  การลงทุนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการรักษากิจกรรมให้
ด าเนินงานต่อเน่ืองและเกิดเป็นผลประโยชน์ต่อยอดได ้ด้วยการพึ่งพาตนเองมากข้ึน และการ
ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูอ่ื้นเน่ืองจากเห็นความส าคญัและเป็นประโยชน์จริงจากความพึงพอใจ
ของผูป้ฏิบติัทุกฝ่าย 

 9) ดา้นการเพิ่มมูลค่า หมายถึงการด าเนินงานเพื่อการประเมินผลความคุม้ค่า ดว้ย
การค านึงถึง ปัจจัยน าเข้า การท างานภายใต้กรอบกระบวนการและโครงสร้างการบริหาร
ด าเนินงาน กระบวนการลงทุนในการส่งเสริมกิจกรรมต่าง เพื่อขบัเคล่ือนการท างานให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ถึงความส าเร็จด้านประสิทธิภาพของสินทรัพย ์และประสิทธิผล 
ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดวา่ตรงตามเป้าวตัถุประสงคแ์ละให้ผลตอบแทนในระดบัใด ตามเกณฑ์
การประเมินดงัต่อไปน้ี   

  9.1)  ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมต่อพนกังาน   
  9.2) การลงทุนในการส่งเสริมกิจกรรม  
  9.3)  ดชันีวดัความพอใจของพนกังาน 
  9.4)  ก าไรท่ีไดจ้ากการท าแผนงานและโครงการ  
  9.5)  ผลตอบแทนต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ สินทรัพยร์วม  
  9.6)  รายไดเ้พิ่มท่ีเกิดข้ึนจากการสร้างงาน อาชีพและมูลค่าทางการตลาดท่ี

วดัได ้
6.2.2 ทุนความรู้ หมายถึง การเรียนรู้ร่วมระหวา่งกนัขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

และชุมชนผ่านกระบวนการขบัเคล่ือนของนักวิจยัและแผนชุมชนท่ีได้ร่วมกันน าไปพฒันา
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ทอ้งถ่ิน ไดส้ร้างการเรียนรู้ ทกัษะการเรียนรู้ ระบบความรู้ ความคิด ความเช่ือ การเรียนรู้ดา้นการ
ส่ือสาร ไวใ้หเ้ป็น “ทุนความรู้” สรุปไวด้งัน้ี  

 1)  กจิกรรมการจัดการเรียนรู้: ดา้นรูปแบบของกระบวนการด าเนินงาน 
  1.1)  สินทรัพย์ชุมชนกบัทุนมนุษย์ 
    1.1.1)  สร้างบทบาทผูน้ า/ภาวะผูน้ า 
   1.1.2)  สร้างความร่วมมือของชุมชน  
   1.1.3)  สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
   1.1.4)  รูปแบบการบริหารจดัการร่วมกบัชุมชน ในแบบของชุมชนและ
วธีิแบบธรรมชาติ 
 1.2) สินทรัพยชุมชนกบัทุนความรู้ 
  1.2.1)  เกิดบทบาทผูจ้ดัการและคณะกรรมการ  ประจ าศูนยเ์รียนรู้ไม่
นอ้ยกวา่ 200 คน 
  1.2.2)  เกิดการท างานร่วมกนัตามลกัษณะแบบ  ธรรมชาติของอปท.
และชุมชนเพื่อการ ขบัเคล่ือนและพฒันาดา้นเศรษฐกิจและ  สังคมไม่นอ้ยกวา่ 58 แผนงา 
  1.2.3)  ชุมชนในพื้นท่ีไดร่้วมกนัแสดงศกัยภาพของการท างานรวมกลุ่ม 
และใชศ้กัยภาพในตวับุคคลเขา้มาช่วยกบัขบัเคล่ือนแผนพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
     

 2)  กจิกรรมการจัดการเรียนรู้: การเรียนรู้ขององคก์รและชุมชน 
  2.1)  สินทรัพยชุ์มชนกบัทุนมนุษย ์
    1.1.1)  ทุนความรู้ 
   1.1.2)  ทุนทางสังคม  
   1.1.3)  ทุนมนุษย ์
   1.1.4)  ทุนธรรมชาติ 
   1.1.5)  ทุนจริยธรรม 
   1.1.6)  ทุนแห่งความย ัง่ยนื 
  2.2 สินทรัพยชุ์มชนกบัทุนความรู้ 

 2.2.1)  เกิดการเรียนรู้ในการบริหารจดัการของศูนยก์ารเรียนรู้
เศรษฐกิจชุมชน และการด าเนินงานเพื่อการพฒันาสังคม ดว้ยจิต ส านึกท่ีดี และมีคุณธรรม  
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 2.2.2)  เกิดการรวมตวั ร่วมคิด ร่วมท าบนฐาน   ของความไวเ้น้ือเช่ือใจ 
มีความผกูพนัภายใตฐ้านวฒันธรรมท่ีดีงาม 

 2.2.3)  บุคคลการในชุมชนไดรั้บการพฒันา ความรู้เร่ืองศกัยภาพ
ตนเองสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมในชุมชน การผลิต ส่ิงแวดลอ้ม   

 2.2.4)  เกิดการเรียนรู้แลเปล่ียนความรู้ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและ
ใชท้รัพยากรในพื้นท่ีใหเ้หมาะสม และมีคุณค่าสูงสุด 

 2.2.5)  เรียนรู้หลกัคุณธรรมในการด าเนินงานและในชีวติประจ าวนั
ชีวติ ไดแ้ก่ ความขยนั ความประหยดั ความซ่ือสัตย ์ความมีวนิยั ความน ้าใจ ความสามคัคี ความ
สุภาพ และความกตญัญู 

 2.2.6)  รู้จกัคุณค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน แต่มีในชีวิตและไม่มีวนั
หมดคุณค่า คือ ความสุข สติ สมาธิ การแบ่งปัน สามคัค ี

 
 3)  กจิกรรมการจัดการเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้และพฒันาความคิดของ

ทรัพยากรมนุษย์ 
  3.1)  สินทรัพยชุ์มชนกบัทุนมนุษย ์
    3.1.1)  พฒันาคน 
   3.1.2  พฒันาจิตใจ 
   3.1.3)  องคค์วามรู้ใหม่ 
   3.1.4)  การมีส่วนร่วม 
  3.2)  สินทรัพย์ชุมชนกบัทุนความรู้ 
    3.2.1)  สร้างทรัพยากรบุคคล ดา้นนกัวจิยั ผูน้ าชุมชน อปท. นกั
ประชาสัมพนัธ์ในชุมชนไม่นอ้ยกวา่ 300 คน  
   3.2.2)  สร้างแผนงานชุมชน กิจกรรและโครงการในชุมชนท่ีมีผลต่อ
แนวทางพฒันาและอยูบ่นพื้นฐานความตอ้งการของชุมชน โดย อปท.และชุมชนวางแผนร่วมกนั  
   3.2.3)  สร้างองคค์วามรู้ใหม่ในการท างานร่วมกนัภายใตก้าร
ด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 32 แห่ง และการ 

 4)  กจิกรรมการจัดการเรียนรู้ กระบวนการสร้างรูปแบบผลของการส่ือสารใน
สังคมทรัพยากรมนุษย์ 
  4.1)  สินทรัพยชุ์มชนกบัทุนมนุษย ์



 11 

    4.1.1)  การส่ือสารแบบมีส่วนร่วม 
    4.1.2)  นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ิน 
    4.1.3)  ส่ือประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ิน 
   4.1.4)  การมีส่วนร่วม 
  4.2)  สินทรัพย์ชุมชนกบัทุนความรู้ 
   4.2.1)  เกิดรูปแบบการส่ือสารของชุมชนรูปแบบใหม่ ท่ีสามารถร่วม
พดู ร่วมรับฟังกนัในชุมชนไดม้ากข้ึน 
   4.2.2)  บทบาทของนกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ินไดส้ร้างการส่ือสารท่ีดี
ในชุมชน 
   4.2.3)  ชุมชนมีความสนใจ ภาคภูมิใจและความตระหนกัในการมีส่วน
ร่วมและสร้างส่ือประชาสัมพนัธ์ของทอ้งถ่ิน 

 5)  กจิกรรมการจัดการเรียนรู้ กระบวนในการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
  5.1)  สินทรัพยชุ์มชนกบัทุนมนุษย ์
    5.1.1)  การพฒันาบุคคลกรในชุมชน 
   5.1.2)  สินคา้/บริการ 
    5.1.3)  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
   5.1.4)  ทรัพยากรธรรมชาติ/แหล่ง ท่องเท่ียว 
   5.1.5)  องคค์วามรู้ 
  5.2)  สินทรัพย์ชุมชนกบัทุนความรู้ 
    5.2.1)  คณะกรรมการด าเนินงานของแผนพฒันาดา้นเศรษฐกิจและ
สังคม 
   5.2.2)  เกิดสินคา้/บริการท่ีเป็นเอกลกัษณ์ และสืบทอดภูมิปัญญาของ
ชุมชน 
    5.2.3)  แผนการอนุรักษ ์ใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติ และแหล่ง
ท่องเท่ียวเพื่อสร้างความสมดุลและสร้างรายได ้
    5.2.4)  องคค์วามรู้ดา้นการบริหารจดัการ การผลิต การตลาด การบญัชี 
และการประชาสัมพนัธ์ 
 

 6)  กจิกรรมการจัดการเรียนรู้ กระบวนในการพฒันาทางสังคม 
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  6.1)  สินทรัพยชุ์มชนกบัทุนมนุษย ์
   6.1.1)  ศิลปะ /วฒันธรรม 
   6.1.2)  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
    6.1.3)  วถีิชีวติชุมชน 
   6.1.4)  การศึกษา 
  6.2)  สินทรัพย์ชุมชนกบัทุนความรู้ 
    6.2.1)  การสืบทอดความรู้ ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินดา้นช่างฝีมืออาชีพ 
ศิลปะดนตรีการแสดง วฒันธรรมประเพณีดีงาม 
   6.2.2)  ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยม ความดีงามของสังคมไทยใหค้นรุ่น
ต่อไป 
 

 7)  กจิกรรมการจัดการเรียนรู้ การพฒันาทีเ่กดิผลกระทบต่อสังคม 
  7.1)  สินทรัพยชุ์มชนกบัทุนมนุษย ์
   7.1.1)  ทุนทางเศรษฐกิจ (มูลค่าเพิ่ม) 
   7.1.2)  ทุนทางสังคม (มูลค่าเพิ่ม) 
  7.2)  สินทรัพย์ชุมชนกบัทุนความรู้ 
    7.2.1)  รายไดต่้อคน/ต่อครัวเรือน/ชุมชนท่ีเพิ่มข้ึน 
   7.2.2)  การสร้างงาน อาชีพ ในชุมชน 
   7.2.3)  การเรียนรู้ การสืบทอดภูมิปัญญา  ทอ้งถ่ิน และวฒันธรรม
ประเพณี 
   7.2.4)  สวสัดิการต่อครัวเรือนและชุมชน 
   7.2.5)  ความมัน่คง ปลอดภยั คุณภาพชีวติ 
 

 8)  กจิกรรมการจัดการเรียนรู้ การแลกเปลีย่นองค์ความรู้กบัทีมนักวจัิย 
  8.1)  สินทรัพยชุ์มชนกบัทุนมนุษย ์
   8.1.1)  เกิดการเรียนรู้ในการวิเคราะห์แผนงานโครงการของชุมชนให้
ตรงกบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   8.1.2)  เรียนรู้การน าแผนชุมชนมาปรับใชใ้หส้อดคลอ้งกบัแผนการใช้
งบประมาณในการบริหารจดัการสู่ทอ้งถ่ิน 
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   8.1.3)  ทราบถึงมูลค่าเพิ่มของการใชแ้ละจดัสรรงบประมาณใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดและตรงกบัความตอ้งการของชุมชนในการพฒันาชุมชนและสินทรัพยข์อง
ชุมชน 
  8.2)  สินทรัพย์ชุมชนกบัทุนความรู้ 
   8.2.1)  ชุมชนไดเ้รียนรู้ร่วมกบัทีมนกัวจิยัในการร่วมคิดหาแนวทางใน
การพฒันากลุ่ม เขา้ใจศกัยภาพของตนเอง วิเคราะห์เหตุแห่งปัญหาและแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาและในการด าเนินงาน 
   8.2.2)  เกิดการเรียนรู้ ในการสร้างมูลค่าของสินทรัพยชุ์มชนกบัการ
ส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ในชุมชนและสังคมวา่สามารถสร้างผลงานและโอกาสทางเศรษฐกิจ
และการพฒันาตนเองได ้

 9)  กจิกรรมการจัดการเรียนรู้ ได้ต้นแบบทีด่ีของการพฒันาด้านเศรษฐกจิและ
สังคม 
  9.1)  สินทรัพยชุ์มชนกบัทุนมนุษย ์
   ไดต้น้แบบแผนชุมชนท่ีมีศกัยภาพอยา่งนอ้ย 13 ชุมชนท่ีมีความพร้อม
ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
  9.2)  สินทรัพย์ชุมชนกบัทุนความรู้ 
   ชุมชนไดแ้นวทางและตน้แบบในการบูรณาการความรู้ร่วมกนัในการ
พฒันาทอ้งถ่ินดา้นเศรษฐกิจและสังคม ระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและชุมชน ผา่นแผน
ยทุธศาสตร์ประจ าต าบล ทั้ง 58 แห่ง ดงัน้ี 
   9.2.1)   
  
 ใส่ แผน 58 แห่ง เพิ่มวงเล็บทา้ย แผนท่ีได ้แผนตน้แบบท่ีดี (Best Practice) จากเล่ม
แผน บทท่ี 4 
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6.3  มูลค่าเพิม่ของการพฒันาแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกจิและสังคมของภาคชนบท 
 และชุมชนเมือง จังหวดัเชียงใหม่   
  โดยใช้กรอบของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน (Standard 
criteria) และตวัช้ีวดั (Indicators) เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชดัเจน เป็น
ระบบมีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ โดยประกอบดว้ยเกณฑ์ท่ีส าคญัใน 2 ระดบั คือเกณฑ์การ
ประเมินหน่วยงาน และเกณฑก์ารประเมินโครงการ ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
 6.3.1  การประเมินหน่วยงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีว ัด การประเมินผล
หน่วยงาน ประกอบด้วย 7 เกณฑ์ 22 ตวัช้ีวดั เพื่อประเมินมูลค่าเพิ่มของการพฒันาแผน
ยทุธศาสตร์ ดา้นเศรษฐกิจและสังคม ไวด้งัน้ี 
  1) การสัมฤทธ์ิผลและการบรรลุวตัถุประสงคข์องนโยบาย 
   1.1)  ตวัช้ีวดั 
    1.1.1)  ผลผลิตแผนชุมชน 58 แผน 
    1.1.2)  ผลลพัธ์ ไดแ้ก่ ผูน้ าองคก์ร ชุมชน200คน นกัวิจยัชุมชน 58 คน
นกัประชาสัมพนัธ์ 58 คน ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน จ านวน 32 แห่ง กิจกรรมจากการ
พฒันาสังคม 26 กิจกรรม 
   1.2) การประเมินผล 
    ผลต่างระหวา่งเป้าหมายกบัวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวส้ามารถด าเนิน 
งานไดผ้ลสัมฤทธ์ิในการพฒันาและยกรับทุนมนุษยแ์ละทุนทางปัญญาไดจ้ากแผนชุมชนทั้ง 58 
แผนงาน 
  2) ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 
   2.1)  ตวัช้ีวดั 
    2.1.1)  การเขา้ถึงชุมชนและการมีส่วนร่วมกนัในทอ้งถ่ิน 
    2.1.2)  การจัดสรรทรัพยากรและสินทรัพย์ชุมชนเข้ากิจกรรม
แผนพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
    2.1.3)  การกระจายผลประโยชน์ ใหก้บัคนในชุมชน 
    2.1.4)  ความเสมอภาคในการท างานเพื่อทอ้งถ่ิน 
   2.2) การประเมินผล 
    2.2.1)  ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรท่ีได้รับจดัสรรต่อคนจาก
งบประมาณไม่นอ้ยกวา่ คนละ 500 บาทต่อคนในพื้นท่ี 
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    2.2.2)  ผลประโยชน์ท่ีแต่ละกลุ่มเป้าหมายไดรั้บเป็นโครงการดา้นการ
พฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคม จ านวนอยา่งนอ้ย 5 โครงการต่อดา้นในแต่ละปี 

    2.2.3)  การกระจายกลุ่มการพฒันาและคิดตามสัดส่วนของประชากร
ในแต่ละหมู่บา้นและตามความส าคญัของการใชป้ระโยชน์ โดยใชเ้วทีชุมชนเป็นขอ้ตกลง 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70% ของแต่ละพื้นท่ี 

  3) ความสามารถและคุณภาพในการใหบ้ริการ 
   3.1)  ตวัช้ีวดั 
    3.1.1)  ความสามารถของอปท.ในแต่ละพื้นท่ีต่อการให้บริการดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน ดา้นเศรษฐกิจและดา้นสังคม 
    3.1.2)  ความทัว่ถึงและเพียงพอในการให้บริการและการท างานเพื่อ
ทอ้งถ่ิน 
    3.2.3)  ประสิทธิภาพการใหบ้ริการและความพึงพอใจของชุมชน 
   3.2) การประเมินผล 
    3.2.1)  อปท.สามารถใช้แผนพฒันาในพื้นท่ีส่วนใหญ่ทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐานให้กบัประชากรเป้าหมายไดท้ัว่ถึงและเพียงพอของแต่ละหมู่บา้นคิดเป็นร้อย
ละ 85 ข้ึนไป และสัดส่วนการท างานดา้นสังคมร้อยละ 10และดา้นเศรษฐกิจร้อยละ 5 ของงบ
พฒันาทั้งหมด และเห็นความส าคญัของการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมมากข้ึนจากการ
เรียนรู้และเขา้ร่วมการวจิยัคร้ังน้ี ถึง ร้อยละ 78 
    3.2.2)  จ านวนคร้ังในการใหบ้ริการจากกิจกรรมตน้แบบของการเรียนรู้
ไดส้ร้างความเขา้ใจต่อการด าเนินงานแผนโครงการแต่ละคร้ังตอ้งมีการต่อยอดไดแ้ละค านึงถึง
ความคุม้ค่าและความตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 
    3.2.3)  ผลลพัธ์เทียบกบัปัจจยัน าเขา้สามารถสร้างความคุม้ค่าและความ
พึงพอใจในระดบัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ65 โดยมีขอ้ขอ้จ ากดัในดา้นงบประมาณในเกือบทุกพื้นท่ีถึง
ร้อยละ33   
  4) ความรับผดิชอบของหน่วยงาน 
   4.1)  ตวัช้ีวดั 
    4.1.1)  ดา้นพนัธกิจต่อสังคม 
    4.1.2)  ดา้นความรับผดิชอบต่อสาธารณะ  
    4.1.3)  การใหห้ลกัประกนัความเส่ียง 
    4.1.4)  การยอมรับขอ้ผดิพลาด 
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   4.2) การประเมินผล 
    การจดัล าดบัความส าคญัของแผนงานทั้งการก าหนดภารกิจหลกัและ
ภารกิจรองท่ีสะทอ้นถึงการตดัสินใจท่ีสะทอ้นความรับผิดชอบ ในทุกพื้นท่ีมีศกัยภาพในการ
ด าเนินงานตามกรอบของหน่วยงานไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 65 และควรไดรั้บการพฒันาความรู้และ
ทกัษะของการบริหารจดัการ เพราะมีการเปล่ียนนโยบายและผูบ้ริหารทุก ๆ 4 ปี ท าให้ขาดความ
เขา้ใจและการท างานท่ีต่อเน่ือง 

  5) การสนองตอบความตอ้งการของประชาชน 
   5.1)  ตวัช้ีวดั 
    5.1.1)  การก าหนดประเด็นปัญหาร่วมกบัชุมชน 
    5.1.2)  การรับฟังความคิดเห็นของคนชุมชนและทอ้งถ่ิน 
    5.1.3)  มาตรการ/กลยทุธ์ในการแกไ้ขปัญหา 
   5.2) การประเมินผล 
    5.2.1)  ระดบัการมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกบัชุมชน ร้อยละ 77 

    5.2.2)  มีการปรึกษาหารือกบัผูน้ าชุมชนและหน่วยงานภาคีส่วนร่วม
จากองคก์ร และบุคคลท่ีมีศกัยภาพในชุมชน 

  6) เกณฑค์วามพึงพอใจของลูกคา้ 
   6.1)  ตวัช้ีวดั 
    6.1.1)  ระดบัความพึงพอใจ 
    6.1.2)  การยอมรับหรือคดัคา้น 
   6.2) การประเมิน  
    6.2.1)  ใชว้ิธีการส ารวจความตอ้งการและสอบถามความพึงพอใจจาก
ชุมชนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 
    6.2.2)  ขอ้มูลสัดส่วนประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีพอใจหรือไม่พอใจ 
    6.2.3)  ทราบขอ้มูลความคาดหวงัและความตอ้งการปรับปรุงแกไ้ข 
  7) เกณฑผ์ลเสียหายต่อสังคม 
   7.1)  ตวัช้ีวดั 
    7.1.1)  ผลกระทบภายนอก 
    7.1.2)  ตน้ทุนทางสังคมท่ีเพิ่มข้ึน 
   7.2) การประเมินผล  
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    7.2.1)  ทราบข้อมูลความสูญเสียทางเศรษฐกิจในด้านลบต่อการ
ด าเนินงาน ตน้ทุนรายจ่ายท่ีตอ้งจ่ายเกินก าลงัทรัพยากรการลงทุน การด าเนินงานมีสัดส่วนของ
ค่าตอบแทนทางการเงินร้อยละ 41 

    7.2.2)  ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีการดูและใชท้รัพยากรในชุมชนมากข้ึนถึง
ร้อยละ 10    

    7.2.3)  ค่าเสียโอกาสท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมท่ี ระบุ
เป้าหมายของกลุ่มและความตอ้งการของชุมชนไดไ้ม่ชดัเจนท าใหค้วามคุม้ค่าทางการเงินลดลง 

    7.2.4)  พบปัญหาดา้นความขดัแยง้ทางสังคม เกิดข้ึนจากผลของการส่ือสารท่ีไม่
เขา้ใจกนัระหวา่งชุมชนกบัอปท. ากการเขา้ร่วมและการมีส่วนร่วมในการในการด าเนินงาน 

 6.3.2  เกณฑม์าตรฐานและตวัช้ีวดัประเมินผลโครง ตามเกณฑ์มาตรฐานและตวัช้ีวดั 
การประเมินผลหน่วยงาน ประกอบดว้ย 8 เกณฑ ์27 ตวัช้ีวดั เพื่อประเมินมูลค่าเพิ่มของการ
พฒันาแผนยทุธศาสตร์ ดา้นเศรษฐกิจและสังคม ไวด้งัน้ี 
  1) เกณฑค์วามกา้วหนา้ 
   1.1)  ตวัช้ีวดั 
    1.1.1)  ผลผลิตเทียบกบัเป้าหมายรวมในช่วงเวลา 
    1.1.2)  จ านวนกิจกรรมท่ีแลว้เสร็จ 

    1.1.3)  ทรัพยากรท่ีใชไ้ปในช่วงเวลา 
    1.1.4)  ระยะเวลาท่ีใชไ้ป 

   1.2) การประเมินผล 
    1.2.1)  ผลผลิตเทียบกบัเป้าหมายรวมในช่วงเวลา 
    1.2.2)  ผลลพัธ์ ไดแ้ก่ ผูน้ าองคก์ร ชุมชน200คน นกัวิจยัชุมชน 58 คน 
นกัประชาสัมพนัธ์ 58 คน ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน จ านวน 32 แห่ง กิจกรรมจากการ
พฒันาสังคม 26 กิจกรรม พฒันาทรัพยากรในแต่ละชุมชนไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 30 คน ของ 58 ชุมชน 

  2) เกณฑป์ระสิทธิภาพ 
   2.1)  ตวัช้ีวดั 
    2.1.1)  สดัส่วนผลผลิตต่อค่าใชจ่้าย   
    2.1.2) ผลิตภาพต่อก าลงัคน  
    2.1.3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา  
    2.1.4)  การประหยดัทรัพยากรการจดัการ 

   2.2) การประเมินผล 
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    2.2.1)  ความคุม้ค่าต่อการลงทุนวดัจากรายไดจ้ากการลงทุนไดร้้อยละ 
25 และประสิทธผลทางการเงินไดร้้อยละ 61 
    2.2.2)  แรงงานต่อปริมาณงานจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 30 คน ต่อพ้ืนท่ี 58 ชุมชน 

    2.2.3)  ผูรั้บผลประโยชน์ในช่วงเวลาปีงบประมาณ 2552 

  3) เกณฑป์ระสิทธิผล 
   3.1)  ตวัช้ีวดั 
    3.1.1)  ระดบัการบรรลุเป้าหมาย 
    3.1.2) ระดบัการมีส่วนร่วม  
    3.1.3)  ระดบัความพึงพอใจ 

    3.1.4)  ความเส่ียงของโครงการ 

   3.2) การประเมินผล 
    3.2.1)  ความพึงพอใจ/การแกไ้ขปัญหาได ้ย ัง่ยืนร้อยละ 70 และร้อยละ 
82 
    3.2.2)  ระยะเวลาการใชง้าน วดัจากกิจกรรมประจ าปี การต่อเน่ืองของกิจกรรม 

    3.2.2)  ตน้ทุนต่อผูเ้ดือดร้อนลดลงไดอ้ยา่งนอ้ยร้อย 3 

  4) เกณฑผ์ลกระทบ 
   4.1)  ตวัช้ีวดั 
    4.1.1)  คุณภาพชีวติ 
    4.1.2) ทศันคติและความเขา้ใจ 

    4.1.3)  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

   4.2) การประเมินผล 
    4.2.1)  รายได ้ คุณภาพชีวิต  ฐานะสภาพแวดลอ้มในหมู่บา้นดีข้ึนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 
    4.2.2)  ผูรั้บบริการเขา้ใจโครงการเป็นอยา่งดีและมีส่วนร่วม 

    4.2.2)  เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงดา้นการมีส่วนร่วม และความเขม้แข็งของ
ชุมชน 

  5) เกณฑค์วามสอดคลอ้ง 
   5.1)  ตวัช้ีวดั 
    5.1.1) ประเด็นปัญหาหลกั  
    5.1.2) มาตรการหรือกลยทุธ์ในการแกไ้ขปัญหา 



 19 

    5.1.3)  ความตอ้งการหรือขอ้เรียกร้องของประชาชน 

   5.2) การประเมินผล 
    5.2.1) มีการจดัล าดบัปัญหาก่อนหลงั  
    5.2.2)  โครงการก าหนดข้ึนตรงกบัปัญหา/ความตอ้งการมากข้ึน 

    5.2.2)  ความสามารถแกไ้ขปัญหาตาม 
    ความตอ้งการ 

  6) เกณฑค์วามยัง่ยนื 
   6.1)  ตวัช้ีวดั 
    6.1.1)  ความอยูร่อดดา้นเศรษฐกิจ   
    6.1.2)  สมรรถนะดา้นสถาบนั 

    6.1.3)  ความเป็นไปไดใ้นการขยายผล 

    6.1.4)  ความเป็นธรรมระหวา่งกลุ่มอาชีพ 

    6.1.5)  ความเป็นธรรมระหวา่งเพศ 

   6.2) การประเมินผล 
    6.2.1)  งบประมาณท่ีด าเนินการ/ขนาดได้บรรจุโครงการไวใ้น
ขอ้บญัญติัของอปท. 
    6.2.2)  จ านวนผูเ้ขา้มามีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ไม่นอ้ยกวา่ 50 ราย 

    6.2.3)  โอกาสช่องทางการผลิตท่ีประสบความส าเร็จมีการขยายกลุ่มผูไ้ดรั้บ
ประโยชน์ในชุมชนมากข้ึน และสร้างตลาดระดบัชุมชนไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 32 แห่ง 

  7) เกณฑค์วามเป็นธรรม 
   7.1)  ตวัช้ีวดั 
    7.1.1) ความเป็นธรรมระหวา่งชนรุ่น ต่างๆ  
   7.2) การประเมินผล 
    7.2.1) มีความเป็นกลางในการจดัสรรผลประโยชน์ (งบประมาณ)  
    7.2.2)  การพิจารณาถึงผลกระทบภายหนา้ต่อคนรุ่นลูกและมองทิศทาง
ในอนาคตมากข้ึน   
  8) เกณฑค์วามเป็นธรรม 
   8.1)  ตวัช้ีวดั 
    8.1.1) ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
    8.1.2) ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ 
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    8.1.3) ผลกระทบดา้นสงัคมและวฒันธรรม 
   8.2) การประเมินผล 
    8.2.1) ทราบผลกระทบท่ีจะเกิดตามมาทั้งในดา้นเศรษฐกิจและสังคม
ของทอ้งถ่ินจากขอ้สรุปของการด าเนินโครงการ 
    8.2.2)  พิจารณาว่าโครงการส่งผลต่อความเส่ือมหรือกระทบต่อการ 
ศึกษา การเกิดองค์ความรู้คู่ชุมชนและสามารถสืบทอดอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีอนัดีงามได้
หรือไม่ 
 

6.3  มูลค่าผลสัมฤทธ์ิ ความคุ้มค่าทางการเงิน และทุนทางปัญญาของสินทรัพย์ชุมชนจากการ
จัดการเรียนรู้ตามแผนพฒันาด้านเศรษฐกจิและสังคม 
  ผลการจดัการเรียนรู้เพื่อการวดัผลสัมฤทธ์ิและความคุม้ค่าทางการเงินของกิจกรรมและ
โครงการตามแผนยุทธ์ศาสตร์ทั้ งด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเท่ียว ด้านสังคม
วฒันธรรม ด้านการศึกษา และดา้นอนามยัและส่ิงแวดล้อม ของทั้ง 58 องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินไดผ้ลสรุปดงัน้ี 
  
ตารางท่ี 6.1  การประเมินผลสัมฤทธ์ิ ความคุม้ค่าทางการเงิน และทุนทางปัญญาของสินทรัพยชุ์มชน
  จากการจดัการเรียนรู้ตามแผนพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
 

 
เกณฑ์และระดบัความคุ้มค่าทางการเงนิ 

เปอร์เซ็นต์การใช้งบประมาณและความคุ้มค่าของโครงการ 

เปอร์เซ็นต์การใช้งบประมาณ จ านวน 
75%-100 

อตัรา 
ร้อยละ 0 25% 50% 75% 100% 

1)  การพึ่งพาทางการเงิน  3 7 14 19 15 34 58 

2)  ร้อยละเงินสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 12 11 13 18 4 22 37 

3)  ร้อยละของรายไดท่ี้เกิดข้ึนจากกิจกรรม  12 14 16 8 8 16 27 

4)  ความสามารถในการใชจ่้ายเงิน 0 7 16 19 13 32 58 

5)  ความสามารถในการบริหารจดัการทาง 
     การเงิน 

2 2 10 36 8 44 75 

6)  อตัราส่วนผลตอบแทนทางการเงิน 10 13 11 17 7 24 41 

7)  ประสิทธิภาพทางการเงิน  5 9 14 22 8 30 51 

8)  ร้อยละของรายไดจ้ริงต่อรายไดต้ามแผน 11 19 13 9 6 15 25 
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ตารางท่ี 6.1  การประเมินผลสัมฤทธ์ิ ความคุม้ค่าทางการเงิน และทุนทางปัญญาของสินทรัพยชุ์มชน
  จากการจดัการเรียนรู้ตามแผนพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
 

 
เกณฑ์และระดบัความคุ้มค่าทางการเงนิ 

เปอร์เซ็นต์การใช้งบประมาณและความคุ้มค่าของโครงการ 

เปอร์เซ็นต์การใช้งบประมาณ จ านวน 
75%-100 

อตัรา 
ร้อยละ 0 25% 50% 75% 100% 

9)  ประสิทธิผลทางการเงิน  2 6 15 27 8 35 61 

10)  ร้อยละของค่าใชจ่้ายรวมต่อรายไดจ้าก 
        การด าเนินงาน 

13 12 14 11 8 19 32 

11)  การเพ่ิมข้ึนของการพฒันาทกัษะทุนทาง        
       ปัญญาดา้นทุนมนุษย ์ 

0 4 5 33 66 49 85 

12)  การเพ่ิมข้ึนของการพฒันาทกัษะดา้นทุน   
       ความรู้ 

0 3 7 34 14 48 83 

 
ท่ีมา  จากการส ารวจและการค านวณ 
 
 จากตารางท่ี 6.1 พบว่า โครงการส่วนใหญ่ไดรั้บการสนบัสนุนทางการเงินจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ีนั้นๆ พบว่ามีเพียง จ านวน 31 แห่งท่ีได้รับการสนับสนุน
งบประมาณร่วมจากหน่วยงานภาคีภายนอก ในอตัราร้อยละ 50 – 75% และองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นจ านวน 35 แห่ง ท่ีด าเนินกิจกรรมแลว้มีอตัราส่วนผลตอบแทนทางการเงินในอตัรา
ร้อยละ 50 ข้ึนไป ส าหรับการเกิดผลสัมฤทธ์ิและความคุม้ค่าทางการเงินต่อการใช้สินทรัพย์
ชุมชนในระดบัร้อยละ 75 ข้ึนไป สามารถวดัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการไดถึ้ง
ร้อยละ 41 และ615 ตามล าดบั 
 
 6.3 ความพงึพอใจของผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนร่วมในชุมชนจากการจัดการเรียนรู้ตามแผน 
        พฒันาด้านเศรษฐกจิและสังคม     
 ผลการจดัการเรียนรู้เพื่อวดัความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานและผูมี้ส่วนร่วมในชุมชนต่อ
การจดัการเรียนรู้ตามแผนพฒันาดา้นเศรษฐกิจและ ของทั้ง 58 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดผ้ล
สรุปดงัน้ี  
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ตารางท่ี 6.2  แสดงจ านวนและร้อยละของความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานและผูมี้ส่วนร่วม 
                    จากการจดัการเรียนรู้  

ความพงึพอใจ พงึพอใจมาก พงึพอใจน้อย อตัราร้อยละ 

1) ระยะเวลาในการด าเนินงานท่ีเหมาะสม 38 20 65 
2) ความเหมาะสมในดา้นพ้ืนท่ี 48 10 82 
3) ความพอเพียงของงบประมาณ  19 39 33 
4) ความต่อเน่ืองของกิจกรรมและโครงการ  48 10 83 
5) อตัราการความพึงพอใจของผูรั้บผลประโยชน์  41 17 71 
6) อตัราการความพึงพอใจของผูป้ฎิบติั 42 16 73 
7) เปอร์เซ็นตข์องการมีช่ือเสียง  39 17 69 
8) การมีส่วนร่วมและเครือข่ายร่วมในการท างาน 45 13 78 
9) สร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนในชุมชน 50 8 87 
 

ท่ีมา  จากการส ารวจและการค านวณ 
 

 จากตารางท่ี 6.2 พบวา่ ผูป้ฏิบติักิจกรรมและโครงการ ตลอดจนผูมี้ส่วนร่วมในชุมชนมี
ความเห็นต่อการด าเนินงานในสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนในชุมชนมากท่ีสุดถึงร้อยละ 87 รองลงมา
คือ ความต่อเน่ืองของกิจกรรมและโครงการ งร้อยละ 83  ความเหมาะสมในดา้นพื้นท่ีถึงร้อยละ 
82 และการมีส่วนร่วมและเครือข่ายร่วมในการท างานถึงร้อยละ 78 อตัราการความพึงพอใจของ
ผูป้ฎิบติัร้อยละ 73  และอตัราการความพึงพอใจของผูรั้บผลประโยชน์โครงการในคร้ังน้ีถึงร้อย
ละ 71  และมีความพึงพอใจต่อระยะเวลาในการด าเนินงานท่ีเหมาะสมนอ้ยสุดเพียงร้อยละ 65 
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6.4 มูลค่าเพิม่จากชุดโครงการวจัิย การจัดการเรียนรู้ เพือ่พฒันาด้านเศรษฐกจิและสังคมภาค
ชนบทและชุมชน เมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
 จากการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาด้านเศรษฐกิจและสังคมภาคชนบทและชุมชนเมือง
จงัหวดัเชียงใหม่ ไดด้ าเนินกิจกรรมผา่นโครงการวิจยั 4 ภารกิจ ดว้ยกนัคือ 
 1.) การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพฒันานกัวิจยัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ 
 2) การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนชุมชนในการยกระดบัการพฒันาทอ้งถ่ิน จงัหวดั
เชียงใหม่ จากรากหญา้สู่รากแกว้ 

  3) การจดัการการเรียนรู้เพื ่อเพิ ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยต์่อการยกระดบั
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ 
 4) การจดัการการเรียนรู้ในการบูรณาการการส่ือสารของชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ผลของการมูลค่าเพิ่มท่ีได้จากการด าเนินภารกิจด้านการจดัการเรียนรู้ตามแผนยุทธ์
ศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคม นกัวจิยัขอน าเสนอขอ้สรุปไวด้งัตารางท่ี 6.6  
 

ตารางท่ี 6.3  แสดงมูลค่าเพิ่มจากกระบวนการจดัการเรียนรู้ ผา่น 4 โครงการ 
 

 สร้างนักวจิยัชุมชน สร้างแผนชุมชน พฒันาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

บูรณาการการส่ือสาร 
ของชุมชน 

ก่อน   สร้างและพฒันา
ความตอ้งการชุมชน
ดว้ยแผนพฒันาดา้น
เศรษฐกิจและสงัคม สู่
ความตอ้งการใน
ชุมชนทอ้งถ่ิน  

    สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีจะน าไปสร้าง
ความส าคัญของแผน
ชุ ม ช น ต า ม ค ว า ม
ตอ้งการของชุมชน 

ศักยภาพชุมชนกับ
การมีส่วนร่วมในการ
พัฒ น า ชุ ม ชน ด้ า น
เศรษฐกิจและสังคม
ในแต่ละชุมชน 

  สร้างความสัมพนัธ์ของ
การส่ือสารในชุมชนกับ
ความเข้าใจบทบาทของ
การพฒันาด้านเศรษฐกิจ
และสงัคม 

หลงั มีนักวิจัยของชุมชนท่ี
สร้างการพฒันาชุมชน
ไปสู่แผนการพัฒนา
ด้ าน เ ศ รษฐ กิ จ และ
สังคมในชุมชนได้ 58 
คน  

  นั ก วิ จั ย ชุ ม ชน แล ะ
ชุมชนเกิดการเ รียน รู้ 
พัฒนาการสร้างแผน
ชุมชนด้วยโครงการท่ี
ส อ ด รั บ กั บ ค ว า ม
ตอ้งการของชุมชน และ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมได ้42 แผน 

  คนในชุมชนได้เกิด
เรียนรู้จาก42กิจกรรม
ท่ี ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ไ ด้
บ ท ส รุ ป ข อ ง ก า ร
พฒันาตนเองน าไปสู่
ผลลพัธ์ดา้นเศรษฐกิจ
และสงัคม 

  ไ ด้ น วั ต ก ร ร ม ส่ื อ
ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร
ประชาสัมพัน ธ์ ชุมชน
จ านวน42ช้ินและน าเสนอ
ส่ื อ ส า ร ส น เ ท ศ ท า ง
โทรทศัน์เพื่อสร้างโอกาส
การเรียนรู้และพฒันาทาง
เศรษฐกิจสงัคม 
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 จากตารางท่ี 6.3 ผลของการวดัมูลค่าเพิ่มของโครงการวิจยัท่ีไดด้  าเนินงานในปี2551 
นกัวิจยัสามารถวดัมูลค่าเพิ่มทางดา้นเศรษฐกิจดว้ยตวัช้ีวดั “ผลสัมฤทธ์ิและความคุม้ค่าของ
โครงการวิจยั ไดท้ั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดงัน้ี  

 1. สามารถสร้างและพฒันานักวิจยัของชุมชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีจะ
สามารถน าพาการเรียนรู้น้ีไปประยุกตใ์ชก้บัการพฒันาชุมชน ดว้ยการจดักิจกรรและโครงการท่ี
เหมาะสมตามแผนงาน วิสัยทัศน์ และการมีส่วนร่วมท่ีเป็นความต้องการของชุมชนอย่าง
สมเหตุสมผลและเป็นจริงได ้ถึง 58 คน และเกิดการเรียนรู้กบัคนในชุมชนท่ีไดท้  างานร่วมกนักบั
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  
 2. เกิดการเรียนรู้ระหว่างนกัวิจยัชุมชนและชุมชน ต่อการพฒันาชุมชนดา้นเศรษฐกิจ
และสังคม การสร้างแผนชุมชนดว้ยโครงการท่ีสอดรับกบัความตอ้งการของชุมชน ต่อการสร้าง
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมได ้58 แผนพฒันากบัการสร้างแผนชุมชนดว้ยโครงการท่ีสอดรับ
กบัความตอ้งการของชุมชน ต่อการสร้างการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมได ้42 แผน 
 3.  คนในชุมชนได้เกิดเรียนรู้จาก58 กิจกรรมท่ีปฏิบติัจริงไดบ้ทสรุปของการพฒันา
ตนเองน าไปสู่ผลลพัธ์ดา้นเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละดา้นอยา่งเหมาะสมทั้งในดา้นการพฒันา
ทกัษะการบริหารจดัการ การผลิต แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การพฒันา EQ ทางดา้นการศึกษา 
การสร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสวสัดิการในสังคม ทั้งในเด็ก ผูสู้งอายุ ตลอดจนการอนุรักษ์
วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม  
 4. ไดน้วตักรรมส่ือสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพนัธ์ชุมชนจ านวน 58 ช้ิน และรู้จกั
น าเสนอส่ือสารสนเทศทางโทรทศัน์ เพื่อสร้างโอกาสการของเรียนรู้และการพฒันาทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในและนอกชุมชน เพื่อเปิดโอกาสต่อการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคม
ได ้   
  บทสรุปของคุณค่าการเรียนรู้ เป็นคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางสังคมท่ีเพิ่มข้ึน ดว้ยการ
ปฏิบติัตามวิถีชีวิตท่ีเป็นอยูข่องชุมชนบูรณาการกบัการเรียนรู้ร่วมกนักบัชุมชนอ่ืนอีก 58 แห่ง 
ท าเกิดใหก้ระบวนการจดัการเรียนรู้พฒันาข้ึนตามระดบั คือ 
   ระดบัท่ีหน่ึง จากขั้นของการไม่รู้ ไม่รับรู้  
    ไดพ้ฒันาไปสู่การให้ความรู้ ความเขา้ใจ การส่ือสารช้ีแจงหาเหตุผลร่วมกนั 
เพื่อหาขอ้สรุปของการวิเคราะห์สินทรัพยชุ์มชน ให้ไปสู่ระดบัเป็นการรับรู้ (Perception) จาก
พฤติกรรมการรับรู้ของมนุษยใ์นการใช้ ประสาทสัมผสัทั้ง 5 มาบูรณาการกบัเทคนิคของการ
สร้างการรับรู้ใหเ้กิดข้ึนและสะทอ้นออกมาอยา่งเป็นรูปธรรม ผา่นโครงการวิจยัร่วม 4 โครงการ 
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คือ ในดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การสร้างนกัวิจยั การจดัท าแผนชุมชน และการส่ือสาร
ประชาสัมพนัธ์ของชุมชน 
 
  ระดบัท่ีสอง การเรียนรู้ (Learning)  
  เพื่อหาค าตอบของพฤติกรรมการรับรู้ท่ีเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจากระดบัท่ี 1 จาก
การผลกัดนัโดยใช้ประสบการณ์ในการท างานของหลายฝ่าย ของแต่ละบุคคลในทอ้งถ่ิน เพื่อ
สร้างประสบการณ์ใหม่ของการเรียนรู้ โดยวัดได้จากบทบาทหน้า ท่ีและพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนแปลงของบุคคลกรในชุมชน นักวิจยั แผนชุมชน และส่ือประชาสัมพนัธ์ของชุมชนท่ี
ส่งผลต่อการสร้างแผนพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละทอ้งถ่ิน 
 
   ระดบัท่ีสาม การเกิดบทเรียน (Lesson)  
  ดว้ยความการตระหนกั (Awareness) ของการเรียนรู้ ท่ีสามารถผสานเร่ืองของ
การการเลียนแบบจากต้นแบบของการเรียนรู้ และการเรียนรู้ท่ีพฒันาต่อยอดไปเป็นการรู้ 
(Knowing) ดว้ยประสบการณ์เดิมท่ีเช่ือมโยงกบัปรากฏการณ์ใหม่ ให้สามารถน าไปปฏิบติัได้
จริงในระดบัการวางแผน การแกไ้ขปัญหาและการหาขอ้สรุปของการด าเนินงานจริงในพื้นท่ี  
 
  ระดบัท่ีส่ี การเกิดองคค์วามรู้(Body of Knowledge)  
  การจดัระบบขอ้มูล ส่ือสารสนเทศ   ท่ีสามารถจะน ามาใชอ้ธิบายความจริงของ
พฤติกรรม ปรากฏการณ์ ในการท างานเพื่อการพฒันาทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม ใหเ้กิดข้ึน  
เป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ีพฒันาข้ึนทั้งในดา้นความคิด การยอมรับ และการท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้น
ในสังคมอยา่งมีความสุข มองการแบ่งปันและการมีส่วนร่วมอยา่งมีคุณธรรมจริยธรรม 

 
  กรณี 58 ชุมชนจากโครงการวจิยั ชุมชนไดรั้บทราบแนวคิดของการเรียนรู้  จากการ
รับรู้ และการเลียนรู้ ไปสู่การเรียนรู้ท่ีทดลองท าร่วมกนั เพื่อจะน าไปปฏิบติัต่อให้มีคุณค่าข้ึน 
เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ ความคิด ความเช่ือมัน่ ต่อการท างานร่วมกนัของคนในชุมชน
อยา่งสร้างสรรค ์ เป็นการสร้างทุนทางสังคมผา่นกิจกรรมทางดา้นเศรษฐกิจ การเกษตรและการ
ท่องเท่ียว  ดา้นสังคมวฒันธรรม ดา้นการศึกษา และดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม  ออกมาในรูปของ
โครงการหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ถึง 42 กรณีศึกษา โดยกิจกรรมเหล่าน้ีจะเป็นกิจกรรม
ท่ีสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการด ารงชีวิตของชุมชน ได้ก่อให้เกิดกระบวนการ
สร้างสรรคค์วามรู้ ซ่ึงอาจเป็นการบูรณาการระหวา่งความรู้เดิมท่ีเคยปฏิบติัมาใชก้บัความรู้ใหม่ 
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ท่ีได้รับการพฒันาจากการจดัการเรียนรู้   หรือน าความรู้เดิมมาปรับใช้ ให้เป็นความรู้ใหม่ท่ี
ชุมชนไดมี้โอกาสเขา้ถึงความรู้อย่างแทจ้ริง   สามารถท่ีจะน าไปปรับเปล่ียนความรู้ท่ีมีอยู่เดิม
ของตนเองใหเ้หมาะกบัความตอ้งการได ้  สร้างใหเ้กิดความสามคัคีในชุมชน สร้างระบบทุนเดิม
ท่ีชุมชนมีอยูม่าช่วยเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนต่อไป ให้เป็นรากฐานท่ีส าคญัท่ีรองรับ
ฐานรากของการด ารงชีวิต การสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีอยู่ให้เป็นรูปธรรม โดย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมท่ีแต่ละชุมชนไดเ้รียนรู้แลว้ เป็นขอ้สรุปของการ
เรียนรู้ดา้นสินทรัพยชุ์มชน  

1) สินทรัพยท่ี์เกิดจากความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์   
 เป็นสินทรัพยท่ี์บุคคลคิดและปฏิบติัฝึกฝนอย่างช านาญ สามารถท่ีจะประยุกต์
เพื่อน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์    

2) สินทรัพยท่ี์เกิดจากความคิด การวเิคราะห์หาเหตุผล   
 เป็นสินทรัพยท่ี์บุคคลคิดและปฏิบติัฝึกฝนอย่างช านาญ สามารถท่ีจะประยุกต์
เพื่อน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์  

3) สินทรัพยท่ี์เกิดจากความรู้สึกนึกคิด   
3.1)  เป็นสินทรัพยท่ี์สามารถน ามาใช้ผลิตเป็นสินคา้และบริการให้แก่บุคคล

ทัว่ไป  
3.2)  เป็นแนวคิดเชิงสร้างสรรค ์การริเร่ิม การด าเนินการอยา่งมีสติรอบคอบ  

มีการวิเคราะห์หามูลเหตุและผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน รวมทั้งแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน เพื่อส่งผลใหป้ระสบความส าเร็จในอนาคต 
    
 บทสรุปของการเรียนรู้จึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดในการสร้างความเขม้แข็งของชุมชนไว้
เป็น มูลค่าเพิ่มของสินทรัพยห์รือทุนทางสังคมในชุมชนได ้ 6 ประการท่ีส าคญั คือ    
 1)  จากกระบวนการสร้างการเรียนรู้ ระบบความรู้ ความคิด ความเช่ือ ความรู้ท่ีจะอยู่คู่
กบัชุมชนเพื่อการสร้างแผนพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต ไวใ้ห้
เป็น “ทุนความรู้” 
 2) ดว้ยการสร้างการเรียนรู้ ท่ีมีจิตส านึกร่วมกนั อนัประกอบดว้ยความรัก ความผกูพนัท่ี
คนในชุมชนท่ีมีต่อกนั ร่วมคิด ร่วมท า บนฐานของความไวเ้น้ือเช่ือใจ สายใยความผูกพนัและ
วฒันธรรมท่ีดีงามของสังคมไทย ไวใ้หเ้ป็น “ทุนทางสังคม”      
 3)  สร้างและพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้เรียนรู้ถึงความเป็นมนุษยท่ี์มีพลงั ความสามารถ
และศกัด์ิศรี ไวใ้หเ้ป็น“ทุนมนุษย”์   
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 4)  สร้างการรู้รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสามารถน าเอาทรัพยากร ธรรมชาติมา
ใชป้ระโยชน์ โดยมีการบ ารุงรักษาไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มใหห้มดไป ก่อให้เกิดเป็นผลผลิตท่ีอาศยั
ฐานทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เรียกวา่ “ทุนธรรมชาติ”  
 5)  สร้างการรู้จกัคิด และรู้วิถีการด าเนินชีวิต ด้วยความ ขยนั ซ่ือสัตย ์ความสามคัคี
ปรองดอง มองเห็นส่วนรวมมากวา่ส่วนตน และจดัสรรการแบ่งปันผลหรือสวสัดิการคืนให้กบั
สังคมและชุมชนไดอ้ยา่งเป็นธรรม เรียกวา่ “ทุนจริยธรรม”  
 6) สร้างการรู้จกัคุณค่าของตนเอง มีความพอประมาณ มองการด าเนินชีวิตท่ีมีความสุข 
ดว้ยสติ และสมาธิ รู้จกัการเสียสะการแบ่งปัน ไม่ไดว้ดัค่าของทุกส่ิงดว้ยสินทรัพย ์เพียงค่าความ
มัง่คัง่- Wealth) เรียกวา่ “ทุนแห่งความย ัง่ยนื”  

 ขอ้สรุปท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นมูลค่าของโครงการการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาด้าน
เศรษฐกิจและสังคมภาคชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีนักวิจยัได้เรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชนและรู้จกัพลงัและมูลค่าของทุนและสินทรัพยข์องชุมชนอนัจะสร้างให้ชุมชนเขม้แข็งต่อ
การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมได ้ดว้ยปัจจยัทุนความรู้ ทุนทางสังคม ทุนมนุษย ์และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติใหมี้จะความมัน่คงกบัชุมชนต่อไปในอนาคตไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 




