
 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1   ท่ีมาและความสําคัญ 

ปจจุบันบทบาทของชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมในชนบทและชุมชนเมือง มี
จดุเนนท่ีรูปแบบของการรวมกลุมของคนในชุมชนเพ่ือทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน ซ่ึงการรวมกลุม
ของคนในชุมชนเปนการพัฒนาแบบองครวมท่ีมีคนเปนศูนยกลาง เปนการเพิ่มศักยภาพของคน
และเสริมสรางชุมชนใหมีความเขมแข็ง ใหมีความพรอมในการมีสวนรวมในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการดูแลส่ิงแวดลอมท่ียั่งยืนของ
ชุมชน   โดยเฉพาะหลังวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 ท่ีผานมาทุกฝายท่ีเกี่ยวของมีความตระหนักวา 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ียั่งยืนของไทยตอไปตองพัฒนาจากจุดแข็งในสังคมเปนหลัก ซ่ึง
ประกอบไปดวย สินทรัพยชุมชน หรือ ทุนทางสังคม ท่ีมีอยูในทุกภาคสวนในสังคม  โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ชุมชน หรือ การรวมกลุม ซ่ึงเปนทุนทางสังคมท่ีสําคัญ ในการสรางความเขมแข็งใหแก
ชุมชนในการจัดการปญหาตาง ๆ ไดดวยตนเอง  นาํมาสูการสรางและเนนให “เกิดการเรียนรู” ท่ี
จะปฏิรูปใหเกิดกลไกการบริหารจัดการท่ีดี บนพื้นฐานการมีสวนรวมของประชาชนใน
กระบวนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเสริมสรางฐานรากของสังคมใหเขมแข็ง ใหเปนแกน
หลักของสังคมไทย เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหเช่ือมโยงกับการพัฒนาชนบทและ
ชุมชนเมืองตอไป  

จากจุดมุงหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 10  ท่ีไดเนนถึงสภาพ
ของสังคมท่ีอยูเย็นเปนสุขรวมกัน โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักการปฏิบัติท่ี
สําคัญ โดยไดยึดหลัก “ความพอเพียง” ของวิถีชีวิตท่ีมีความสัมพันธและการพึ่งพิง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของบุคคล ชุมชน และสังคมนั้นๆ ใหมุง “ทางสายกลางหรือ
ความสมดุล” ระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน ระหวางผลประโยชนระยะส้ันและ
ผลประโยชนระยะยาว ขณะเดียวกันยังตองคํานึงถึง “คุณธรรมหรือความเปนธรรม”   ในการใช
และการแบงปนผลประโยชนระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย และสราง “ฐานความรู” ในการ
จัดการทุนทางสังคม ทุนมนุษย ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรวมกัน รวมท้ังยึด
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ดังนั้นการสรางฐานรากของระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีม่ันคง จึงเปนการใชโอกาสและ
ปจจัยแวดลอมท่ีมีอยูในสังคม เพื่อคนในสังคมนั้นดําเนินการใหเกิดการยกระดับและ
เปล่ียนแปลงในเชิงคุณภาพอยางเปนลําดับข้ัน เปนการพัฒนาท่ีสามารถพึ่งตนเองได มีภูมิปญญา
และสรางภูมิคุมกัน  ใหพรอมท่ีจะเผชิญกับการเปล่ียนแปลงและปจจัยคุกคามจากภายนอกไดใน
ระดับใด   จึงจําเปนตองทราบถึงปจจัยและระดับของความสําเร็จในแนวคิดเพื่อการพัฒนา
ดังกลาว โดยการวัดผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรูในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมดวยทุน
ทางสังคม ทุนมนุษย และทุนทางส่ิงแวดลอมของแตละชุมชนพื้นท่ี  วิเคราะหไดจากมูลคาเพิ่ม
ของระบบเศรษฐกิจและสังคมชนบทและชุมชนเมือง โดยการเขาถึงขอมูลและวัดมูลคาเพิ่มถึง
ความสามารถในพัฒนาองคความรูเพ่ือการบริหารจัดการเชิงปองกัน ปรับเปล่ียนแบบแผนการ
ผลิตและการบริโภคใหเกิดความคงอยูไดดวยตนเอง ควบคูกับการร้ือฟนภูมิปญญาทองถ่ินใน
การจัดการฐานทรัพยากรของตนเอง และสรางทางเลือกของการพัฒนาบนความหลากหลายทาง
ชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีสะทอนถึงความเขมแข็งจากภูมิปญญาของชุมชน
ทองถ่ินนั้น ๆ 
 ความสําคัญดังกลาวขางตนเม่ือคณะนักวิจัยนํามาวิเคราะหถึงความเปนไปไดในระดับ
พื้นท่ี ภายใตบริบทและแผนพัฒนาประเทศ  จึงไดพิจารณาถึงศักยภาพของการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเปนจังหวัดท่ีเปนศูนยกลางของการคา การลงทุนและ
การทองเท่ียวในภาคเหนือ ท่ีมีสภาพทางภูมิศาสตร  ประชากรศาสตร  วัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสมในการเปนตัวแทนท่ีจะดําเนินการศึกษาถึงผลลัพธของการสราง
มูลคาเพิ่มของการเรียนรูรวมกันของคนในชุมชนในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมใหมี
ความม่ันคงและสมดุลได  อีกท้ังคณะผูวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ซ่ึงเปนผูมีบทบาท
ในการมีสวนรวมกับทองถ่ินภายใตวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ท่ีจะเปน “มหาวิทยาลัยเพื่อ
ทองถ่ิน” จะไดเขาไปศึกษาและรวมกันทํางานกับทองถ่ินและชุมชน ถึงผลสําเร็จในการเรียนรูท่ี
จะวัดผลมูลคาเพิ่มของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมใหมีความสมดุลและมีคุณภาพยั่งยืน 
เพ่ือวิเคราะหถึงมูลคาเพ่ิมจากการสรางสังคมใหเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพและเสมอภาค
รวมถึงการวิเคราะหความเขมแข็งทางเศรษฐกิจอยางมีคุณภาพและสามารถปรับตัวไดม่ันคงและ
เปนธรรม ยังแสดงใหเห็นถึงความสมดุลระหวางการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร และ
ส่ิงแวดลอม และสะทอนใหเห็นถึงมูลคาเพิ่มของการใชทุนท่ีมีอยูท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
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 โดยการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ไดจัดการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อใหทราบถึงผลลัพธของการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยการบูรณาการความรูความเขาใจในสรางมูลคาเพิ่มของการเรียนรู
รวมกันของคนในชุมชนกับนักวิจัยในทองถ่ินของแตละตําบลในจังหวัดเชียงใหม  ตลอดจนเกิด
ความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ในแตละพื้นท่ีเขามาทํางานรวมกันเพื่อ
สนับสนุนงานวิจัย  
 
1.2   วัตถุประสงคของการศึกษา 
 โครงการวิจยัเร่ือง  “การวัดมูลคาเพิ่มของสินทรัพยชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 
ภาคชนบท และชุมชนเมือง จงัหวัดเชียงใหม” มีวัตถุประสงคของโครงการ คือ  

(1.)   เพื่อสรางการเรียนรู (LM) ในการวิเคราะหศักยภาพของชุมชนในการสรางความ
ม่ันคงดานการจัดการสินทรัพยชุมชนของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 

(2. )  เพื่อทราบมูลคาเพิ่มของการจัดการสินทรัพยชุมชน ที่ไดจากการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ภาคชนบท และชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม  ใหสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของทองถ่ินของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
1.3   ขอบเขตของโครงการวิจัย 
  งานวิจัยในครั้งนี้จะเปนการสรางการเรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับคนในทองถิ่น ให
สามารถวัดและประเมินตนเอง วาสามารถสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับ
รากหญา ไดอยางไร และทราบถึงมูลคาเพิ่มของการจัดการสินทรัพยชุมชน ที่ไดจากการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ภาคชนบท และชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม  ใหสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของทองถ่ินของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
 การศึกษาคร้ังนี้จะทําการศึกษาถึงขอมูลศักยภาพของการรวมกลุมของแตละชุมชนใน
การจัดการสินทรัพยชุมชนในแตละพื้นท่ี โดยใหนักวิจัยทองถ่ินซ่ึงเปนบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบล ในพ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงใหม ท้ังส้ิน 24 อําเภอ  จากความตอเนื่องของ
โครงการในการสรางและพัฒนาตัวแทนของนักวิจัยจากทองถ่ินซ่ึงมาจากตัวแทนของแตละกลุม
ชุมชนในเขตพ้ืนท่ี เปนผูคัดเลือกกลุมชุมชนท่ีจะเขาสูการเรียนรูในการวัดมูลคาเพิ่มของการ
จัดการสินทรัพยในชุมชนใหมีคุณภาพและสมดุล  หลังจากน้ันใชการวิจัยแบบมีสวนมีสวนรวม  
(PAR)  เพื่อสะทอนภาพของการวิเคราะหและเรียนรูรวมกันในการสรางมูลคาเพิ่มและวัด
มูลคาเพิ่มที่จะไดจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคชนบท และชุมชนเมืองท่ีจะเปนตัวแทน
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1.4   วิธีการศึกษา 
  การวิจัยเร่ือง “การวัดมูลคาเพิ่มของสินทรัพยชุมชนจากการจัดการการเรียนรูเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม” มีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้  

(1.)   ประชากรศึกษาและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือ ตัวแทนกลุมธุรกิจชุมชนขององคการบริหารสวนตําบล ในพ้ืนท่ี

จังหวัดเชียงใหม  จํานวนทั้งส้ิน 24 อําเภอ 
 การคัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi – stage 

random sampling) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1   กําหนดพื้นท่ีขององคการบริหารสวนตําบลท่ีมีความ

ตองการเขารวมโครงการ ใชวิธีสุมแบบแบงช้ัน (Stratified sampling) จากอําเภอตางๆ ท่ีสนใจจะ
เขารวมโครงการทั้งหมด 24 อําเภอ 

 ข้ันตอนท่ี 2   กําหนดเลือกประชากรจากกลุมธุรกิจชุมชนท่ีเปน
ตัวแทนขององคการบริหารสวนตําบล โดยวิธีสุมแบบเจาะจง ตามวัตถุประสงค (Purposive 
sampling) ของแตละตําบลท่ีเขารวม  

(2.)   ขอมูลและเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
1)   ขอมูลปฐมภูมิ  
 ไดแกการสืบคนขอมูลการจัดการสินทรัพยชุมชน ท้ังในดานเศรษฐกิจ

และสังคม ส่ิงแวดลอม ภูมิปญญาของกลุมตัวอยาง (กลุมชุมชน) จากพื้นท่ีในเขตชุมชนทองถ่ิน
และชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม  เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาสูการเรียนรู วิเคราะหการสรางและวัด
มูลคาเพิ่ม โดยการจดบันทึก ประกอบกับวิธีการสังเกตการณและการสัมภาษณเจาะลึก โดยมี
สมาชิกของกลุมเปนผูรวมกระบวนการวิจยัแบบมีสวนรวม (PAR) และใหขอมูลตลอดระยะเวลา
ของการดําเนินงาน (Participatory research)  
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  2)   สวนขอม ูลทุตยิภูมิ 
เปนขอมูลท่ีเกี่ยวของกับขอมูลเบ้ืองตนดานตางๆ ไดแก การบริหาร

การจัดการองคกร การกอเกิดองคกลุม ปญหาและความตองการในการพัฒนา ท้ังดานเศรษฐกิจ 
และสังคม เปนตน โดยการศึกษาคร้ังนี้จะเปนการศึกษาแบบการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR) 
ดังนั้น จึงมีสวนราชการและองคกรท่ีเกี่ยวของ ถือวาเปนผูรวมวิจัยในทองถ่ินดวยท่ีสําคัญ คือ 
องคการบริหารสวนตําบล สถานีอนามัยประจําตําบล สํานักงานเกษตรตําบล และสํานักงาน
สหกรณ เปนตน  

 
  3)   ชนิดของเคร่ืองมือ  

 3.1)   ใชแบบสัมภาษณ และแบบสังเกต(Interview schedule)  
 เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีมีลักษณะคําถามซ่ึง

กําหนดคําตอบไวลวงหนาใหเลือกตอบ (Close ended questions) และคําตอบแบบใหเติมคําตอบ 
(open ended questions) โดยนักวิจัยจะเปนผูทําการสัมภาษณและสังเกต เพื่อบันทึกขอมูลท่ีได
จากกลุมชุมชนโดยแบงเนือ้หาของแบบสัมภาษณเปน 3 ตอน 

3.1.1)  ขอมูลลักษณะพื้นฐานทางดานสังคมและเศรษฐกจิของ
กลุมชุมชน  

3.1.2) ขอมูลสภาพท่ัวไปดานสินทรัพยชุมชนและการจัดการ
สินทรัพยของชุมชนตลอดจนการบริหารการจัดการกลุม การกอเกิดกลุมชุมชน  

3.1.3) ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและความตองการของกลุม เพื่อ
การพัฒนากลุม ท้ังทางดานเศรษฐกิจ และสังคม 
   นอกเหนือจากการสัมภาษณและสังเกตแลว การที่จะไดขอมูลให
ครบถวนจําเปนตองเก็บขอมูลโดยอาศัยวิธีการดังตอไปนี้ 
    1) การจัดเวทีชาวบาน เพื่อระดมความคิดเห็นและหาขอตกลง  
    2) การจัดการประชุมกลุมยอย เพื่อติดตามผลงานและ
ประเมินผล และรวมกันแกไขปญหา 

   3) การสังเกตเปนการสังเกตการทํางานในกระบวนการผลิต
ในข้ันตอนตางๆ  

   4) การศึกษาดูงานกลุมอ่ืนๆ ท่ีประสบความสําเร็จ  
  5) การวางแผน การพัฒนาระบบการจัดการ  
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    6) การอบรม โดยใหความรูแกเจาหนาท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบล และกลุมชุมชนท่ีเจาหนาท่ีเลือกมาในดานตางๆ ตามความตองการของกลุม  
 
1.5 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 การวิจยัเร่ือง “การวัดมูลคาเพ่ิมของสินทรัพยชุมชนจากการจดัการการเรียนรูเพื่อ พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม” สามารถตอบสนองยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
โดยสามารถระบุประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับในดานตางๆ ดังนี้  

(1.)   ดานองคความรู 
  1)  ทราบบริบทและศักยภาพของชุมชนในทองถ่ิน ท่ีมีผลตอการจัดการ
สินทรัพยชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม ของจังหวัดเชียงใหม 
  2)  ทราบสภาพปญหาและความตองการของชุมชนทองถ่ิน ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ของจังหวัดเชียงใหม 
  3)  กระบวนการจัดการการเรียนรูของนักวิจัยทองถ่ิน สรางมูลคาเพิ่มและ
สามารถวัดมูลคาเพิ่มในการจัดการสินทรัพยชุมชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของจังหวัด
เชียงใหม 

 4)  ชุมชนในทองถ่ินไดเรียนรูรวมกับชุมชน ในการใชความรูทางวิชาการมา
วิเคราะหเพื่อประเมินตนเองไดเพื่อนํามาปฏิบัติจริงกับการพัฒนาของชุมชน จังหวัดเชียงใหม 

5)  ชุมชนไดรับการพัฒนาองคความรูดานการจัดการการเรียนรูเพื่อการสราง
ความสมดุลใหกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมสูการปฏิบัติจริงกับชุมชนของตนเอง  

 
(2.)  ดานการพัฒนา  

  1)  ชุมชนในทองถ่ินของจังหวัดเชียงใหม สามารถสรางความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจในระดับรากหญาได  
  2)   ชุมชนในทองถ่ินของจังหวัดเชียงใหมได รับการแกไขปญหาและ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการการบริโภคและคุณภาพการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสมตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม    
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  3)  ผูชวยนักวิจัย (ตัวแทนกลุมธุรกิจในชุมชน) ไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถในการสรางมูลเพิ่มและการวัดมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม ในการสราง
ฐานความรู โดยการเรียนรูรวมกับชุมชน  

4)  นักวิจัยทองถ่ิน (อบต.) ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการวัดมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและสังคมในชุมชนของตนเอง 

 
(3.)   หนวยงานตาง ๆ  

  หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับโครงการสามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนได
ดังนี้ 

1)  องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) สามารถพัฒนาบุคลากรของตนเองให
เปนนักวิจัยระดับทองถ่ินไดอยางเหมาะสม  

2)  กลุมชุมชนในทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม สามารถพัฒนาบุคลากรของกลุม
ของตนเองใหเปนนักวจิยัระดับทองถ่ินไดอยางเหมาะสม 

3)  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม นําผลงานวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน 
ใหแกนกัศึกษา  

4) นกัศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมไดรับประสบการณตรงจากการวิจัย 
 

1.6 นิยามศัพท 
   
  การจัดการการเรียนรู หมายถึง กระบวนการจัดการการเรียนรูสูความเปนสุขและ
ความสําเร็จ ซ่ึงประกอบไปดวยการเรียนรูในตนเอง การเรียนรูรวมกับเพื่อน การเรียนรูรวมกัน
กับองคกรพันธมิตร และการเรียนรูรวมกันทุกฝาย ผานกระบวนการ 4 ลําดับ คือ กระบวนการ
ผสาน กระบวนการกรอง กระบวนการตกตะกอน และกระบวนการตกผลึก 

  
มูลคาเพิ่ม หมายถึง การเปล่ียนขอมูล เปนขาวสาร เปนความรู และสามารถนําไปสราง

มูลคาเพิ่มกอใหเกิดความฉลาดเฉลียว ในการปฏิบัติเปล่ียนวิธีคิดในการทํางานใหสอดคลองกับ
ความตองการทางสังคม จุดใดจุด  ซ่ึงการสรางมูลคาเพิ่มนี้ตองการบริหารจัดการมาก ดังนั้น
ความรูจะตองแสวงหาความรูท่ีทันสมัย มีการแบงปนความรูอยางถูกตอง และสรางมูลคาเพิ่มให
เกิดข้ึน 
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 สินทรัพยชุมชน หมายถึง ส่ิงท่ีมีตัวตนหรือไมมีตัวตนอันมีมูลคา หรือคุณคาตอชุมชน 
ซ่ึงเปนกลุมชนหลายคนอยูรวมกันอยางผูกพันกัน และรวมกันพัฒนา สรางสรรค และใช
ประโยชนจากสินทรัพยของชุมชนนั้น  อันประกอบไปดวย  สินคา  บริการสิ่งประดิษฐ 
ศิลปวัฒนธรรม ทองเท่ียว ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจชุมชน สวัสดิการสังคม การศึกษา   

 

 การพัฒนา หมายถึง  การเปล่ียนแปลงที่ เกิดข้ึนของคนในชุมชนและสังคมจาก
กระบวนการจัดการการเรียนรูในลักษณะของแผนงานหรือโครงการแลวบริหารจัดการจนเกิดผล
สัมฤทธ์ิของโครงการ เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง ชุมชน และสังคมใหดีข้ึน 

 
ชุมชนชนบท หมายถึง ชุมชนในเขตชนบท มีความหนาแนนของประชากรนอย ผูอยู

อาศัยมีความสัมพันธอันดีตอกัน มีชีวิตความเปนอยูคลายคลึงกัน ยึดม่ันในขนบธรรมเนียม
ประเพณี มีอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพที่เกี่ยวของ  

 




