
 

 

 
บทที่ 7 

สรุปและขอเสนอแนะ 
  
 การวัดมูลคาเพิ่มของสินทรัพยชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคชนบทและ
ชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม เปนการวัดมูลคาเพิ่มของสินทรัพยชุมชนจากการจัดกระบวนการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและสังคม โดยใชวิธีการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม(PAR) กับรูปแบบการจัดการสินทรัพยชุมชนเปนเคร่ืองมือในการคนหาศักยภาพและ
หามูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจสังคม ของชุมชนกับ 42 องคการบริหารสวนตําบล ในป2551 เพ่ือ
สรางกระบวนการเรียนรูกับการพัฒนาการทํางานจริงของแตละชุมชนพื้นท่ี อันจะนําไปตอบ
วัตถุประสงคสองประการคือ คือสรางการเรียนรูในการวิเคราะหศักยภาพของชุมชนกับการ
จัดการสินทรัพยชุมชนและเพื่อทราบมูลคาเพิ่มของการจัดการสินทรัพยชุมชนที่ไดจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชนบท ไดผลสรุปดังนี้ 
  
7.1 สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยการวัดมูลคาเพิ่มของสินทรัพยชุมชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาค
ชนบท และชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหมในป 2551 นี้ นักวิจัยไดสรุปนําเสนอผลการวิจัยตาม
วตัถุประสงคของการดําเนินงานไวแตละขอ ดังนี้  
 วัตถุประสงคขอท่ี  1 เพื่อสรางการเรียนรู (LM) ในการวิเคราะหศักยภาพของชุมชน
กับการจัดการสินทรัพยชุมชนของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 
 ผลการจัดการเรียนรูในดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชนไดศึกษาจากการทํางาน
รวมกันเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรูท้ังสองฝาย คือ องคการบริหารสวนตําบล ชุมชน และ
บทบาทรวมกับนักวิจัยและผูชวยนําวิจัย ซ่ึงได รวมกันทํางานดวยบทบาทของการเปนผูเช่ือม
ความรู หลักการบริหารจัดการในการดําเนินงานกับชุมชนรวมกันประยุกตตามการปฏิบัติงาน
จริง และกระตุนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาทางดานการทํางานรวมกันท้ังสามฝาย  สรุปผลได
ดงัตารางท่ี 7.1   
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ตารางท่ี 7.1 การวิเคราะหศักยภาพของชุมชนกับการจดัการสินทรัพยชุมชน  
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู องคการบริหารสวนตําบล ทรัพยากรมนุษยในชุมชน 
1.) ศักยภาพทางดานทรัพยากร 
      บคุคล  

1.นักวิจัยชุมชน 42 คน เกิดการเรียนรู  
   ศักยภาพขององคกรปกครอง 
   ทองถ่ินของตนเอง 
 2.นักวิจัยชุมชนไดเรียนรูจักเห็นถึง 
คุณคาความสําคัญและศักยภาพของ
ชุมชนและสินทรัพยชุมชนตนเองท่ี
สมค ว ร กับก า ร พัฒน าท า ง ด า น
เศรษฐกิจและสังคม 
 

1. ตัวแทนชุมชนไดเรียนรูและทราบ 
 ศักยภาพของตนเอง  
2.ทราบการประเมินคุณคาของ 
สินทรัพยในชุมชนของตนเอง 
3.ไดเรียนรูทักษะการบริหารจัดการ  
การตลาด การผลิต และการลงทุน 
ตลอดจนความคุมคาของเงินทุน 

2.) ศักยภาพในการบริหารจัดการ 
     ทองถ่ินและการดําเนินงาน 

1. ผูบริหารทองถิ่น เกิดการเรียนรูใน 
การพัฒนาชุมชนทางดานเศรษฐกิจ
และสังคมมากขึ้น เนนที่สงเสริมและ
สรางชุมชนใหเขมเข็งพ่ึงตนเอง 
2.นักวิจัยชุมชน 42 คนไดเรียนรู
ความสําคัญของแผนชุมชน นําแผน
ชุมชนไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหเกิด
ความคุมคาทางงบประมาณ และการ
สงเสริมชุมชน 
 

 1.ชุมชน 42 แหงเกิดการเรียนรู และ
ใหความสําคัญตอบทบาทของตนเอง 
ในการบริหารจัดการสินทรัพยชุมชน 
ในดาน 
 2. ชุมชน 42 แหงไดรับการพัฒนา
ตนเองกับการจัดการสินทรัพยชุมชน 
เกิดความรูดานการบริหารจัดการของ
กลุม ดานการตลาด การลงทุน การ
ประชาสัมพันธ 

3.) การประสานงานและการ 
     สือ่สารรวมกับชุมชน   

  เกิดการสื่อสารในชุมชนระหวาง
อบต. และชุมชนใหรูจักการวางแผน 
การสื่อสาร การนําเสนอผลงานของ
ชุมชน ประชาสัมพันธผานสังคม เพ่ือ
สรางโอกาสทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมทองถ่ิน 

   ได แสดงและ นํ า เ สนอผลง าน 
ความคิดความสามารถ และภูมิปญญา
ข อ ง ก า ร ทํ า กิ จ ก ร ร ม ก ลุ ม ด า น
เศรษฐกิจและสังคม สรางการเรียนรู 
และกระตุนใหคนในชุมชนเกิดความ
รัก  สามัคคี  มีพลั งในการทํ างาน
รวมกัน  
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ตารางท่ี 7.1 การวิเคราะหศักยภาพของชุมชนกับการจดัการสินทรัพยชุมชน (ตอ) 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู องคการบริหารสวนตําบล ทรัพยากรมนุษยในชุมชน 
4.)  ทางดานการจัดสรรผล 
      ประโยชนและการใหบริการ 
      ประชาชน  

1.องคการบริหารสวนตําบล และ
นักวิจัยชุมชน ทั้ง 42 แหงไดเรียนรู
ศักยภาพของตนเองในการจัดทํา
แผนงบประมาณการพัฒนาทองถิ่น
ใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน 
พันธกิจ 
2.เรียนรูถึงความตองการของชุมชน 
และแผนชุมชน  เ พ่ือการจัดสรร
ผลประโยชนและใหบริการในการ
สงเสริมพัฒนาชุมชนไดสัมฤทธิ์ผล
มากขึ้น 
3. ทราบศักยภาพดานงบประมาณที่
ใหเพ่ือการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ
และสังคมแตละดาน  
 

1.ชุมชนในทองถ่ินทั้ง 42 แหงได
เรียนรู ถึงหลักการทํางานแบบมีสวน
รวม  การสร างโอกาสทางสั งคม
รวมกัน เพ่ือกอใหเกิดโอกาสในการ
รับประโยชนจาก องคกรในทองถ่ิน
และนอกทองถ่ิน  
2. ทราบถึงผลประโยชนของการ
นําเสนอสื่อประชาสัมพันธตอสังคม 
เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับกิจกรรม ซึ่ง
จะไดรับผลประโยชนจากเครือขาย
รอบขางทั้ งในรูปของตัวเ งินและ
ความสําเร็จในสังคม  
 

5.) ดานวัฒนธรรมองคการกับ 
     ชุมชน  

เกิดการเรียนรูรวมกันกับชุมชน
ทองถ่ิน มากขึ้น รูจักวิเคราะหและ
หาแนวทางในการพัฒนาชุมชน 
 

เกิดการเรียนรู นําเอกลักษณของ
สินทรัพยชุมชน สรางมูลคาเพ่ิม
ใหกับสังคมทองถ่ินได 

6.) การมีสวนรวมและการเปน 
     เจาของรวมกับชุมชน 

องคการบริหารสวนตําบลทั้ง 42 
แหง เกิดกิจกรรมการเรียนรู การมี
สวนรวม รวมกันคิด วางแผนและ
ดําเนินงานรวมกัน สรางความ
สามัคคีในทองถ่ินกับชุมชน 
 
 

ชุมชนทั้ง 42 แหง ไดเกิดกิจกรรมการ
เรียนรู การมีสวนรวม รวมกันคิด 
วางแผนและดําเนินงานรวมกัน สราง
ความสามัคคีในทองถ่ินกับชุมชน 
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ตารางท่ี 7.1 การวิเคราะหศักยภาพของชุมชนกับการจดัการสินทรัพยชุมชน (ตอ) 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู องคการบริหารสวนตําบล ทรัพยากรมนุษยในชุมชน 
7. นวัตกรรมการเรียนรู ไดเรียนรูการสรางสรางและผลิตสื่อ

ประชาสัมพันธดานเศรษฐกิจและ
สังคมเปนสื่อสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรูใหกับชุมชนและสังคม 42
ช้ินงาน ในแตละดาน  คือ 
-  ดานเศรษฐกิจ 17 เรื่อง  
- ดานสังคมวัฒนธรรม 14 เรื่อง 
- ดานการศึกษา 6 เรื่อง 
- ดานอนามัยสิ่งแวดลอม 5 เรื่อง   

ตัวแทนชุมชนไดเปนตัวแทนกลุมที่
สรางการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชนตนเอง ใหเปน
กรณีการเรียนรูในดวยสื่อวีดิทัศน 
จากการดําเนินกิจกรรมจริงในชุมชน
แตละดาน ดังน้ี 
 -  ดานเศรษฐกิจ 17 เรื่อง  
 - ดานสังคมวัฒนธรรม 14 เรื่อง 
 - ดานการศึกษา 6 เรื่อง 
 - ดานอนามัยสิ่งแวดลอม 5 เรื่อง   
 

8. การแลกเปล่ียนองคความรูกับ 
   ทีมนักวิจัย 

1. เกิดการเรียนรูในการวิเคราะห
แผนงานโครงการของชุมชนใหตรง
กับวิสัยทัศน พันธกิจขององคการ
บริหารสวนตําบล 
2. เรียนรูการนําแผนชุมชนมาปรับ
ใชใหสอดคลองกับแผนการใช
งบประมาณในการบริหารจัดการสู
ทองถ่ิน  
3. ทราบถึงมูลคาเพ่ิมของการใช
และจัดสรรงบประมาณใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและตรงกับความ
ตองการของชุมชนในการพัฒนา
ชุมชนและสินทรัพยของชุมชน 

1. ชุมชนไดเรียนรูรวมกับทีมนักวิจัย
ในการรวมคิดหาแนวทางในการ
พัฒนากลุม เขาใจศักยภาพของตนเอง 
วิเคราะหเหตุแหงปญหาและแนวทาง
ในการแก ไขปญหาและในการ
ดําเนินงาน 
 2. เกิดการเรียนรู ในการสรางมูลคา
ของสินทรัพยชุมชนกับการสื่อสาร
และประชาสัมพันธในชุมชนและ
สังคมวาสามารถสรางผลงานและ
โอกาสทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
ตนเองได 

 

 จากตารางท่ี 7.1 สรุปไดวาบทบาทของการจัดการสินทรัพยชุมชน ท้ังองคการบริหาร
สวนตําบลและชุมชน เกิดการเรียนรู ความรู ความเขาใจถึงบทบาทของตนเอง วามีศักยภาพเพียง
พอท่ีจะทําหนาท่ีในการเปนผูใหบริการในทองถ่ิน ท่ีตองมองทิศทางของการพัฒนาชุมชน 
รวมกับชุมชนทุกดานซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม  ความชัดเจนและ
ความสําคัญของการวิเคราะหแผนชุมชน โดยเนนกระบวนการสรางและพัฒนาบุคลากรท่ี
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  ผลลัพธของการจัดการสินทรัพยชุมชนกับการพัฒนาชุมชนทองถ่ินในคร้ังนี้ ชุมชนและ
องถ่ินสามารถพัฒนาสินทรัพยท่ีมีคุณคาของชุมชน ทุนบุคคล ทักษะของคน การรวมกลุมเปน
องคกรชุมชนและเครือขาย โครงสรางกายภาพ เศรษฐกิจชุมชน วัฒนธรรมชุมชน ภูมิปญญา
ทองถ่ิน การส่ือสารในชุมชน การพัฒนาสินทรัพยของชุมชนเหลานี้ เปนการลงทุนเพื่อเพิ่ม
ทรัพยากรใหแกชุมชนชวยเติมในสวนท่ีขาดใหแกชุมชน ซ่ึงจะสรางผลตอบแทนท่ีมีมูลคาใน
ระยะยาว สรางขีดความสามารถในการพ่ึงตนเอง และสรางความเชื่อม่ันใหแกคนในชุมชนใน
การรวมคิด รวมทํา รวมรับประโยชน และรวมติดตามประเมินผลกิจกรรมในชุมชนของตน   

 วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพื่อทราบมูลคาเพิ่มของการจัดการสินทรัพยชุมชน ที่ไดจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคชนบท และชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม  
     ผลของการจัดการเรียนรูเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมทางดานเศรษฐกิจและสังคม สรุปไดดงันี ้
  (1) มูลคาเพิ่มจากกระบวนการจัดการเรียนรูดวย ไดการเรียนรูท่ีปรับวิธีคิดให
ชุมชนมีความเช่ือม่ันตอศักยภาพและความสามารถของตนเอง มีจุดแข็ง มีท้ังสินทรัพย โอกาส 
และทรัพยากร เพียงพอในฐานะผูใหบริการชุมชน ดวยมิใชท่ีตองให การสนับสนุนและ
ชวยเหลือตลอดเวลา อีกท้ังบทบาทของชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก แนวคิดของความ
เขมแข็งของชุมชน ตัวแบบการการกอรูปทุนทางสังคม การประเมินคาโครงการทางเศรษฐกิจ
และสังคมได   
  (2) มูลคาเพ่ิมทางดานการจัดการสินทรัพยท่ีไดจากการพฒันาทางดานเศรษฐกิจ
และสังคมสามารถวิเคราะหมูลคาเพ่ิมจาการเรียนรูท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคมไดดังนี้ 
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ตารางท่ี 7.2 แสดงมูลคาเพ่ิมทางดานการจัดการสินทรัพยท่ีไดจากการพฒันาทางดานเศรษฐกิจ 
 

สนิทรัพยชมุชน จํานวน  มูลคาเพ่ิมทางดานการจัดการสินทรัพย 

ทางเศรษฐกิจ 

1.สินคา/บริการ 
2.สิ่งประดิษฐ 
3.ศิลปวัฒนธรรม 
4.ทองเท่ียว 
5.ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจชุมชน 
6.สวัสดิการสังคม 
7.การศึกษา 

5 
2 
10 
4 
7 
7 
7 

 
 

1. เกิดผลิตภัณฑ/สินคา/บริการ/กิจกรรมทางสังคม 
    ท่ีสรางข้ึนจากคนในสังคม ภูมิปญญา วัตถุดบิและ 
    ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น 
2. เกิดการตอยอดกิจกรรมท้ังทางดานเศรษฐกิจ 
    และสังคมในชุมชน ชุมชนดําเนินกิจกรรตอเนื่องในป 
    ตอไป และองคการบริหารสวนตําบลเห็นความสําคัญ 
    ในการพัฒนาตอยอด 
3. สรางและกอใหเกิดสวัสดิการครอบครัวและชุมชน  
    ลดปญหาสังคม สรางสงเสรมิสุขภาพจิตใจของคนใน 
    สังคม 
4. สรางมาตรฐานตอชีวิตความเปนอยูของประชากรใหมี 
    คุณภาพดีท้ังในดานสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอมข้ึนใน 
    สังคม   
5. เกิดรายไดผลสัมฤทธิ์และความคุมคาทางการเงิน  
    ประสิทธิภาพทางการเงินรอยละ 48  
     ประสิทธิผลทางการเงินรอยละ 55 
6. สรางพึงพอใจของผูปฎิบัติถึงรอยละ 64 
    และผูมีสวนรวมในชุมชนรอยละ85 

 

 จาตารางท่ี 7.2 พบวา ประเภทของสินทรัพยชุมชนท่ีไดจากาการนําโครงการการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจและสังคมท้ัง 7 ประเภท ไดกอใหเกิดมูลคาเพิ่มทางดานเศรษฐกิจ ในดานของการ
สรางผลิตภัณฑ สินคา บริการ กิจกรรมสวัสดิการทางสังคม  ท่ีสรางข้ึนจากคนในสังคม ภูมิ
ปญญา วัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน เกิดการตอยอดกิจกรรมทั้งทางดานเศรษฐกิจ
และสังคมในชุมชน ท่ีชุมชนสามารถดําเนินกิจกรรตอเนื่องในแตละปและกอใหเกิดรายได
ผลสัมฤทธ์ิและความคุมคาทางการเงิน ท้ังทางดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเงิน
ทางการเงินรอยละ 48 และรอยละ 55 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 7.3 แสดงมูลคาเพ่ิมทางดานการจัดการสินทรัพยท่ีไดจากการพฒันาทางดานสังคม 
 

สินทรัพยชุมชน จํานวน มูลคาเพ่ิมทางดานการจัดการสินทรัพย 

ทางดานสังคม 

1.สินคา/บริการ 
2.สิ่งประดิษฐ 
3.ศิลปวัฒนธรรม 
4.ทองเท่ียว 
5.ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจชุมชน 
6.สวัสดิการสังคม 
7.การศึกษา 

5 
2 
10 
4 
7 
7 
7 

 
 

1. สรางการมีสวนรวมและเครือขายรวมในการทํางานและ 
    ในสังคม  
2. ดานการเขารวมวางแผนของชุมชน  
3. ดานการเขารวมในการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็น 
    ของชุมชน  
4. เกิดการเขารวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานใน 
    ชุมชนรวมกัน  
5. ดานการเรียนรูของคนในชุมชน  
6. ดานการสืบทอดกิจกรรมท่ีเกิดกับชุมชน  
7. สรางการมีสวนรวมและเครือขายรวมในการทํางาน 
8. สรางความความเต็มใจและการมีสวนรวมของชุมชน  
    ทํางานเปนทีมผานสื่อสารสนเทศเพ่ือการ 
    ประชาสัมพันธ 
9. เปอรเซ็นตของการมีช่ือเสยีงรอยละ 75 
10. สรางพึงพอใจของผูปฎิบัติถึงรอยละ 64 
      และผูมีสวนรวมในชุมชนรอยละ85 

 

 จาตารางท่ี 7.4 พบวา ประเภทของสินทรัพยชุมชนท่ีไดจากาการนําโครงการการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจและสังคมท้ัง 7 ประเภท ไดกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมทางดานสังคมในดานการสรางการ
มีสวนรวมและเครือขายรวมในการทํางาน  สรางการใชสิทธิและแสดงความคิดเห็นของชุมชน  
ดานการเขารวมวางแผนของชุมชนเกิดการเขารวมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานในชุมชน
รวมกัน   เกิดการเรียนรูการและการสืบทอดกิจกรรมท่ีเกิดกับชุมชนของคนในชุมชน อีกท้ังได
สรางความความเต็มใจและการมีสวนรวมของชุมชน ทํางานเปนทีมผานส่ือสารสนเทศเพื่อการ
ประชาสัมพันธซ่ึงผลของความพึงพอใจตอการมีช่ือเสียงถึงรอยละ 75 สามารถสรางความพึง
พอใจใหกบัผูปฏิบัติงานไดถึงรอยละ 64 และพึงพอใจของผูมีสวนรวมในชุมชนถึงรอยละ 85 
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7.2 ขอเสนอแนะ 
 มูลคาเพ่ิมของการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคม  ไดกอใหเกิดการ
เรียนรูเพื่อการพัฒนาทางดานทรัพยากรมนุษย ในองคกรและชุมชน ท้ังในสวนขององคการ
บริหารสวนตําบลและชุมชนทองถ่ิน สูการนําไปปฏิบัติและเรียนรูดวยระบบความรูท่ีชุมชนเปน
ผูสรางสรรคจากประสบการณหรือจากการปฏิบัติจริง  โดยชุมชนรูสึกวาตนเองเปนเจาของ
ความรูท่ีอยู เบ้ืองหลังกิจกรรมท่ีกระทําอยูสามารถใชความรูแกไขปญหาในทางปฏิบัติได 
สามารถปรับเปล่ียนความรูใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนไปได  แตชุมชนและทองถ่ินยัง
ควรไดรับการพัฒนาทางดานการวัฒนธรรมของชุมชนและการทํางานโดยยึดสวนรวมและความ
ตองการของชุมชนท่ีเปนของสวนรวมอยูดวย ดังนั้นการเพิ่มเติมศักยภาพของการเรียนรูให
ชุมชน อันจะเปนประโยชนตอไปท้ังไดอยางเปนรูปธรรมในข้ันตนของการ 
 1. ดานการจัดการสินทรัพยชุมชน ควรหาปจจัยเพิ่มเติมมาเปนเคร่ืองมือในการคนหา
ศักยภาพและหาปจจัยเสริมในการมีสวนรวมของชุมชนมาเปนตัววัดมูลคามูลคาเพิ่มของการ
พฒันาสังคมเศรษฐกิจฐานความรู 
 2   การพัฒนาสินทรัพยท่ีมีคุณคาของชุมชน เชน เด็กและเยาวชน ท่ีจะสืบทอด
วัฒนธรรมชุมชนภูมิปญญาทองถ่ิน  การสรางใหเกิดแนวคิดของการรักชุมชนทํางานเพ่ือชุมชน 
มีกิจกรรมการรวมกลุม  เพื่อเปนการตอยอดบทบาทและการรวมกลุมในชุมชนตอกลุมผูสูงอายุ 
นับไดวาเปนการพัฒนาสินทรัพยของชุมชน และเปนการลงทุนเพื่อเพิ่มทรัพยากรใหแกชุมชน
ชุมชนในระยะยาว  
 3.ระบบความรู ความคิด ความเช่ือ ตอ การวัดมูลคาเพิ่มของสินทรัพยชุมชนจากการ
จัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชนบท ท่ีประกอบดวยบทบาทของชุมชนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก แนวคิดของความเขมแข็งของชุมชน กับการประเมินคาโครงการทาง
เศรษฐกิจและสังคม เปรียบเทียบระหวางมีกับไมมีโครงการและการวัดคาโครงการ ยังเปนสวน
ยังเปนสวนท่ีเขาใจยากสําหรับชุมชนและองคการบริหารสวนตําบลอยูมาก ท่ีจะนําไป
ประยุกตใชกบัโครงการและกิจกรรมอ่ืน และตองพัฒนาการเรียนรูตอไป 
 




