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ค ำน ำ 

 
 โครงการวจิยั “การวดัมูลค่าเพิ่มของสินทรัพยชุ์มชนเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ภาค
ชนบท และชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่”  เป็นงานวิจยัท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ไดรั้บทุน
สนบัสนุนงบประมาณจากส านกังานคณะกรรมการการวิจยัแห่งชาติ (ว.ช.) ประจ าปี 2551 โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการวิจยัเพื่อสร้างการเรียนรู้ของคนในทอ้งถ่ินในการสร้างความมัน่คงดา้นการ
จดัการสินทรัพยชุ์มชน อีกทั้งยงัสามารถทราบถึงมูลค่าเพิ่มท่ีไดจ้ากการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมจากการด าเนินงานวิจยัชุดโครงการ “การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชนชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่ง
ดีจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย อนัได้แก่ บุคลากรทุกท่านจากสถาบนัวิจยัและพฒันา 
มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ รวมถึงผูน้ าชุมชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 58  แห่ง ของ 
20 อ าเภอในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีไดมี้ส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผนงานและกิจกรรมต่างๆ ของการ
วิจยั เพื่อให้ไดผ้ลส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องโครงการท่ีไดต้ั้งเป้าไวน้กัวิจยัจึง ขอขอบพระคุณ
ทุกท่านท่ีไดมี้ส่วนร่วมในโครงการวจิยัคร้ังน้ี  
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 โครงการวจิยั “การวดัมูลค่าเพิ่มของสินทรัพยชุ์มชนเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ภาค
ชนบท และชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” ไดส้ าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์ในการท าวิจยัคร้ังน้ี  
นกัวิจยัขอขอบพระคุณบุคลากรทุกท่านจากคณะวิทยาการจดัการและสถาบนัวิจยัและพฒันา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ หน่วยงานในทอ้งถ่ิน อนัได้แก่ บุคลากรทุกท่านขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้ าและตวัแทนชุมชน รวมถึงนกัวิชาการจากหน่วนงานต่าง ๆ ท่ีไดเ้ขา้
ร่วมโครงการตลอดจนถึงตวัแทนของหน่วยงานภาคีทุกท่าน ท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการวจิยัคร้ังน้ี  
 ขอขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารยว์รีะศกัด์ิ สมยานะ หวัหนา้โครงการชุดวิจยั ผูซ่ึ้งมีความรู้
ความสามารถอนัเป็นขุมเป็นก าลงัส าคญัในการให้แนวคิดและผลกัดนัให้เกิดกิจกรรมร่วมกบั
ชุมชน ขอขอบคุณผูช่้วยศาสตราจารยท์วีศกัด์ิ  ป่ินทอง และอาจารย ์ดร.กาญจนา สุระ ท่ีช่วยใน
การให้ค  าแนะน าตลอดจนเก็บรวบรวมขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อการวิจยั รวมทั้งผูช่้วยนกัวิจยั
และทีมงานทุกท่านท่ีไดมี้ความตั้งใจและความพยายามให้การวิจยัออกมามีคุณภาพและส าเร็จ
ดว้ยดี 
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บทคดัย่อ 

  
 การจดัการเรียนรู้เพื่อวดัมูลค่าเพิ่มของสินทรัพยชุ์มชนเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคชนบทและชุมชนเมือง จ.เชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างการเรียนรู้ของคนในทอ้งถ่ินใน
การสร้างความมัน่คงดา้นการจดัการสินทรัพยชุ์มชน อีกทั้งยงัสามารถทราบถึงมูลค่าเพิ่มท่ีได้
จากการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมจากการด าเนินงานวิจยัชุดโครงการ “การจดัการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” ในปี2552 มี
วิธีการศึกษาโดยการใชว้ิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR) โดยใชรู้ปแบบของการ
จดัการเรียนรู้ในการจดัการสินทรัพยชุ์มชนเพื่อคน้หาศกัยภาพและหามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
และสังคมกบักลุ่มเป้าหมาย คือ องค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 58 แห่ง ใน 18 อ าเภอ ทัว่
จงัหวดัเชียงใหม่ ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน  
 ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนสามารถเรียนรู้เก่ียวกบัการสร้างความมัน่คงดา้นการจดัการ
สินทรัพยชุ์มชนของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี ชุมชนสามารถคิดเป็น วเิคราะห์เป็น และปฏิบติัได ้โดย
เขา้ใจและวิเคราะห์ถึงคุณค่าสินทรัพยชุ์มชน คือ ทรัพยากรมนุษย ์สถาบนัองค์กร วฒันธรรม 
ส่ิงแวดล้อม และองค์ความรู้ในชุมชน ให้สามารถน ามาบรูณาการร่วมกับการเรียนรู้เพื่อการ
พฒันาทอ้งถ่ิน ภายใตก้ารพฒันาท่ีส าคญัจากทุนมนุษย ์และทุนความรู้ในชุมชน กบัการบริหาร
จดัการท่ีดี หลกัคุณธรรม การมีส่วนร่วม และการมีจิตส านึกท่ีดีต่อทอ้งถ่ิน  อนัจะน าไปสู่การ
ขบัเคล่ือนการพฒันาทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลและมัน่คง และเพิ่ม
ศกัยภาพชุมชนใหเ้ป็นองคก์รชุมชนท่ีเขม้แขง็จนสามารถน าพาทุนทางสังคมไปสร้างเศรษฐกิจท่ี
สมดุลส่งผลต่อการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
  ส าหรับผลการวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มของโครงการวิจยัท่ีได้ด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
สามารถวดัมูลค่าเพิ่มทางดา้นเศรษฐกิจดว้ยตวัช้ีวดั “ผลสัมฤทธ์ิทางรายไดแ้ละความคุม้ค่าทาง
การเงินและ”  ซ่ึงก่อให้เกิดมูลค่าของสินคา้และบริการท่ีเพิ่มข้ึนในด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลถึงร้อยละ 52 และร้อยละ 61 ตามล าดบั  ดา้นการวดัทุนทางปัญญาพบวา่ทุนมนุษยมี์
ความส าคญัท่ีสุดถึงร้อยละ 85 และการวดัการบรรลุวสิัยทศัน์และพนัธกิจ  พบวา่ตวัช้ีวดัทางดา้น
ผลกระทบต่อชุมชนในด้านสร้างรายได้และก่อเกิดสวสัดิการในชุมชน สามารถสร้างความ
เช่ือมัน่ในการพฒันาดา้นเศรษฐกิจไดถึ้งร้อยละ 68 ส าหรับทางดา้นสังคมนั้น ผลการศึกษาพบวา่ 
ตวัช้ีวดัมูลค่าเพิ่มทางสังคมท่ีเพิ่มข้ึน คือ การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนในลกัษณะของความ



 

รักและความสามคัคีของคนในชุมชน มีค่าเพิ่มสูงข้ึนถึงร้อยละ 87 ทั้งน้ีเพราะคนในชุมชนมี
ความพึงพอใจเป็นอย่างมากต่อการเรียนรู้ร่วมกนัท่ีจะน าพาชุมชนให้เกิดการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชนของตนเอง 



 

 
Abstract 

 
 The main objective of learning management to measure value added of communities’s 
assets for developing socio-economic of rural and urban areas in Chiang Mai is to create 
learning of local people in order to build the stability of communities’ assets management and 
also to know the value added gained from socio-economic development from the operation of 
the main research project “Learning management for developing socio-economic of rural and 
urban areas in Chiang Mai in 2009. Participatory action research and learning management for 
managing communities’ assets were conducted in order to investigate the potential capacity 
and the socio-economic value added with the target groups; 58 sub district administrative 
organizations in 19 districts of Chiang Mai based on local socio-economic plans. 
 The study was that communities could learn how to build the stability of their 
management in communities’ assets. They could think, analyze and operate. They could also 
understand and analyze the value of communities’ assets, human resource, organizations, 
culture, environment and the body of knowledge of communities and integrated all of these 
things together with learning to develop local communities depend on human and knowledge 
capitals, a good management, virtue, participation and good awareness towards local 
communities. These will drive forward and increase the potential capacity of local 
communities and make the balance of economic as well as create the sustainability of local 
communities under the base of social, natural, ethical and sustainable capitals. 
 The result of the analysis of the value added was that it could measure the value added 
of the economic by these indicators; the achievement of income and the worth of finance 
which could generate the value of goods and services to be increased in effectiveness and 
efficiency for 52 % and 60% respectively. For intellectual capital, human capital is 85% of the 
most important. Concerning the attainment of vision and mission, the indicator of the impact 
towards communities related to income and social welfare could create 87 percent of the 
confidence for economic development. Regarding society, the participation in the form of love 
and unity of people had 73% of increase. 




