
 
บทที่ 2 

ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 การวิจัยเร่ือง “การวัดมูลคาเพิ่มของสินทรัพยชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาค
ชนบท และชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม” มีทฤษฎี สมมุติฐานของโครงการวิจัย เอกสาร และ
งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนกรอบแนวคิดของการวิจยัดังนี้ 
 
2.1   แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

2.1.1  ทฤษฎี และสมมุตฐิานของโครงการวิจัย 
ทฤษฎี และสมมุติฐาน ของโครงการวิจัยเร่ือง “การวัดมูลคาเพิ่มของสินทรัพย

ชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม ภาคชนบท และชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม” อาศัยทฤษฎี
และสมมติฐานตามชุดโครงการแผนงานวิจัยเร่ือง “การจัดการการเรียนรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิและ
สังคม ของภาคชนบท และชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม (CMRU – SML)” ซ่ึงไดกลาวอางจาก
การสัมมนาเร่ือง “การจัดการความรูเพื่อประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือแกไข
ปญหาความยากจนแบบยั่งยืน” โดย สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) 
(www.kmi.or.th) ซ่ึงมีวิทยากรผูเขารวมสัมมนา ไดแก ศ.นพ. ประเวศ วะสี  ศ.นพ. วิจารณ 
พานิช  ศ.ดร. ชัยอนันต สมุทวณิช คุณไพบูลย วัฒนศิริธรรม และ ดร.ประพนธ  ผาสุขยืด ผลจาก
การสัมมนาทําใหทราบถึงขอคิดและแนวทางในการประยุกตใช การจัดการความรูดังนี้ 
   แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู สูความสุขและความสําเร็จจะตอง
ประกอบไปดวยการจัดการการเรียนรู 4 ประการ คือ  

(1)  การเรียนรูในตนเอง  
(2)  การเรียนรูรวมกับเพื่อน (เพื่อนรวมงาน เพื่อนรวมภารกิจ ฯลฯ)  
(3)  การเรียนรูรวมกันกับองคกรพันธมิตร (องคกรรวมพันธกิจ Strategic 

partners ฯลฯ) 
(4)  การเรียนรูรวมกันทุกฝาย  
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สําหรับการจัดการการเรียนรู (Leaning Management: LM) นี้จะไดอาศัย
แนวคิด “บันไดส่ีข้ันของการเรียนรู (Learning)” ของ ดร.ประพนธ ผาสุกยืด มาประยุกตใชกับ
ชุมชนดวย ดังแบบจําลอง  
 

 
 
แบบจําลองส่ีข้ันของการเรียนรูนี้ ชุมชนจะเร่ิมจาก  
(1)  ไมรู เพื่อพัฒนาเปน  
(2)  รับรู และเปน       
(3 การเลียนแบบ  
(4)  เรียนรู หรือตอยอด  
จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีไดกําหนดไว คณะผูวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม

ไดใหขอคิด หรือ ขอสมมติฐานในการปฏิบัติสําหรับการวิจัยคร้ังนี้วา “หากใหความสําคัญกับการ
จัดการการเรียนรูรวมกัน มากกวาการใหความรูเพียงอยางเดียว (เคร่ืองมือของ KM) แลว ภายใต
ความสามารถหรือศักยภาพของบุคลากรที่อยูในชุมชนในทองถ่ินนั้นๆ หากทุกฝายมีการเรียนรู
รวมกัน จะทําใหบุคลากรเหลานั้นสามารถพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของตนเองไดตามเปาหมายท่ี
ไดกําหนดไว” อีกท้ังผลของการทําวิจัยท่ีเกิดข้ึน จะเปนการทําวิจัยท่ีสามารถนําไปใชไดจริงกับ
ทองถ่ินของนักวิจัยเอง  

 
 
 
 

ไมรู 
ไมรูไมช้ี และไมรูแลวช้ี 

รับรู 
แตอาจไมไดนาํไปใช 

เลียนรู 
รับมา ทําเลียนแบบ 

เรียนรู 
เลียนแบบ พัฒนาตอ

4 

3 

2 

1 
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 2.1.2  ทฤษฎีและแนวคิดการวิจัย 
(1)  ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

เราจะพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไดอยางไร ซ่ึงมงคล ดานธารินทร (2541) เสนอ
วาควรสนใจอยางนอย 3 ประการ ไดแก ปจจยัผลักดนัเศรษฐกิจชุมชน กระบวนการเศรษฐกิจ
ชุมชน และกําไรสวนเกดิจากเศรษฐกจิชุมชน 

(3.1)  ปจจัยผลักดันเศรษฐกจิชุมชน 
ซ่ึงถาหากละเลยจะทําใหกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนเกิดไดยาก และไมยัง่ยนื 
1 )   การพัฒนาท รัพยากรมนุษย โดย พัฒนา ผู นํ า ให มีความ รู 

ความสามารถในการวิเคราะหความจําเปนท่ีตองทําการผลิต การแปรรูป การคา ความสามารถใน
การระดมทุน การจัดการดานตาง ๆ พัฒนาชาวบาน และพัฒนาเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของ เพ่ือใหเปน
ผูรูอยางลึกซ้ึงในอุดมการณ และเทคนิคการกระตุนเช่ือมประสาน เพื่อเศรษฐกิจชุมชน 

2)  การพัฒนากลุม / องคกรชุมชน  การสรางกลุม และดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ ในรูปของกลุมท่ีมีผูนําเปนชาวบาน นับวาเปนหัวใจของเศรษฐกิจชุมชน 

3)  การพัฒนาพ้ืนฐานเศรษฐกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งเงินทุน ซ่ึงเงินทุนท่ี
ไดจากการระดมทุนภายในหมูบาน เชน กิจกรรมออมทรัพย การระดมทุน การตั้งธนาคาร
หมูบาน เปนตน จะถูกใชไปอยางสมเหตุสมผล ขณะท่ีเงินทุนท่ีรัฐสนับสนุนจะถูกใชไปอยางไม
ระมัดระวัง เนื่องจากชาวบานมักถือวาไมใชเงินของตนการพัฒนาพื้นฐานกายภาพการพัฒนา
สาธารณูปโภคตาง ๆ โดยเฉพาะแหลงน้ําเพื่อการบริโภค การผลิต 

(3.2)  กระบวนการเศรษฐกจิชุมชน 
เม่ือมีการพัฒนาพรอมท้ัง 4 ดานแลว กระบวนการเศรษฐกิจชุมชนก็จะ

ดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม กิจกรรมในกระบวนการนี้ อาจจําแนกเปนการเกษตร ตอเนื่อง
การเกษตร และนอกการเกษตร กิจกรรมลานคาชุมชน เชน การจัดหาพ้ืนท่ีแลวนําผลิตภัณฑมา
ขาย เปนตน กิจกรรมรานคาชุมชน การทองเท่ียว เชน ฟนฟูสภาพแมน้ําลําคลองใหเปนแหลง
ทองเท่ียว การผลิตภายใตระบบการรับชวง เชน การรับงานจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
ผูประกอบการขนาดใหญมาทําที่บาน แตตองระวังวาผลประโยชนจะตกอยูกบัชุมชนหรือไม 

(3.3)  กาํไรสวนเกินจากเศรษฐกิจชุมชน 
เม่ือเกิดกําไรจากเศรษฐกิจผลประโยชนก็ควรตกกับชุมชน โดยสนับสนุน

กิจกรรมในชุมชน กิจกรรมที่มักไดรับการอุดหนุน ไดแก การศึกษา เชน ในรูปของหนังสือเรียน 
อาหารกลางวัน อุปกรณกีฬา การใหการอนุเคราะหในชุมชน เชน การใหเงินทุนประกอบอาชีพแก
เยาวชน การใหเงินชวยเหลือ การรักษาพยาบาลแกผูสูงอายุ การสรางสาธารณูปโภค เชน การสราง
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 (2) ทฤษฎีมูลคาเพิ่ม  
      ชลอ  เอ่ียมสอาด ไดรวบรวมทฤษฎีมูลคาเพ่ิมของ จีระ หงสลดารมภ ท่ีเนนให
ทุกคนสามารถที่จะเปล่ียนขอมูล เปนขาวสาร เปนความรู และสามารถนําไปสรางมูลคาเพิ่ม และ
กอใหเกิดความฉลาดเฉลียว ในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี โดยมีลําดับดังนี้ มีการเก็บขอมูล 
(data) และจัดหมวดหมู (coding) กอใหเกิดขาวสาร (information) เม่ือนําขาวสารมาคิดตอ 
วิเคราะห วิจัยจะเกิดเปนความรู (knowledge) หากมีการนําความรูไปใชเกิดการสรางมูลคาเพิ่ม 
(value added) นัน่คือ เปนการเปดโลกทัศน เปนการบริหารแบบ Paradigm Shift เปล่ียนวิธีคิดใน
การทํางานใหสอดคลองกับสังคมจุดใดจุดหนึ่ง ซ่ึงการสรางมูลคาเพิ่มนี้ตองการ การบริหาร
จัดการมาก และสุดทายจะกอใหเกิดความฉลาดเฉลียว (wisdom) ข้ึน ดังนั้นความรูจะตอง
แสวงหาความรูท่ีทันสมัย มีการแบงปนความรูอยางถูกตอง และสรางมูลคาเพิ่มใหเกิดข้ึน 
http://chalor.igetweb.com/index.php?mo=3&art=107785 
 (3.) แนวคิดการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจฐานความรู 
         การศึกษาวิเคราะหปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ีสนับสนุนให
ชุมชนพัฒนา ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดกลาวถึง 
ผลของการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจฐานความรูคือ ระบบเศรษฐกิจท่ีมีการสรางสรรคจัดหา 
ดัดแปลง เผยแพรความรูและนําความรูมาใชอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคล่ือนและสราง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมีปจจัยพื้นฐาน 4 ดาน ซ่ึงมีความเก่ียวเนื่องและ
เช่ือมโยงกัน ไดแก ดานนวัตกรรม ดานการศึกษา ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม 
และดานสภาพแวดลอมและสถาบันทางเศรษฐกิจ  โดยใชการจัดการสินทรัพยชุมชน (Asset –
based Community Development, ABCD) มาเปนเคร่ืองมือหนึ่งในการคนหาศักยภาพ  และหา
ปจจัยเสริมในการมีสวนรวมของชุมชนมาเปนตัววัดมูลคามูลคาเพิ่มของการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจฐานความรู การพัฒนาท่ีเกิดกอใหเกิดมิติการมองวาชุมชนมีศักยภาพและความสามารถ 
มีจุดแข็ง มีท้ังสินทรัพย โอกาส และทรัพยากร เพื่อใชในการพัฒนาของชุมชน และการพัฒนา
สินทรัพยท่ีมีคุณคาของชุมชน เปนการลงทุนเพื่อชวยเติมในสวนที่ขาดใหแกชุมชน ซ่ึงจะสราง
ผลตอบแทนท่ีมีมูลคาใหแกชุมชนและสรางขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง และสรางความ
เช่ือม่ันใหแกคนในชุมชน  
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  (4.) แนวคิดบทบาทของชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
       การดําเนินนโยบายของรัฐบาลท่ีสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจฐานราก
ดังกลาว นอกเหนือ จากการที่รัฐบาลไดมีโครงการตางๆ เพื่อกระจายโอกาสใหกับประชาชนได
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อทําใหเกิดการเพ่ิมรายไดและการมีงานทําอยางท่ังถึงแลว ปจจัย
ท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงที่จะสงผลตอความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการดังกลาวไดมากนอย
แคไหน คือ ศักยภาพของชุมชนท่ีจะใชโอกาสเหลานั้นใหเกิดประโยชนตอการสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจของตนเอง ท้ังนี้บทบาทของชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก อาจ
สรุปไดดงันี้  

  การรวมกลุมของชุมชนเพ่ือเพิ่มความมั่นคงทางรายไดและคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชนองคกรประชาชนและเครือขายองคกรชุมชนไดตระหนักถึงความสําคัญตอการแกไข
ปญหาความยากจนมาเปนระยะเวลานาน ซ่ึงดําเนินการภายใตกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนและชุมชนในทองถ่ิน โดยภาคชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาเปนระยะเวลานาน โดยสวนใหญมุงเนนการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในชนบทและชุมชนเมืองใหดีข้ึน 
เชน การเสริมสรางศักยภาพและทักษะในการประกอบอาชีพใหแกชุมชนในชนบทและชุมชน
เมือง การสนับสนุนดานการศึกษา การจัดต้ังกองทุนในรูปแบบตาง ๆ เปนตน 

        บทบาทของชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จะอยูในรูปแบบของกา
รวมกลุมของคนในชุมชนเพื่อทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน เชน การรวมกลุมเพ่ือประกอบอาชีพ 
การรวมกลุมกันเพื่อชวยเหลือคนในชุมชนในดานเงินทุน การตลาด ความรูทางเทคโนโลยี และ
สวัสดิการภายในชุมชนและการรวมกลุมเพื่อแกปญหาของสวนรวมโดยเฉพาะปญหาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของชุมชน โดยรวมกันอนุรักษแหลงตนน้ํา ลําธาร ปาไม 
แหลงน้ําเพื่อการเกษตร ทรัพยากรทางทะเล และการพัฒนาระบบนิเวศนชายฝงและปาชายเลน 
ซ่ึงการรวมกลุมของคนในชุมชนเพื่อทํากิจกรรมดังกลาว เปนการเพิ่มความมั่นคงทางรายไดและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหดีข้ึน อันนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทั้งนี้การรวมกลุมของคนในชุมชนในแตละพ้ืนท่ี มีความ
หลากหลายท้ังในดานลักษณะของการรวมกลุม และการบริหารจัดการกลุม สาระสําคัญดังนี้   
  (4.1) ลักษณะการรวมกลุม ลักษณะการรวมกลุมพิจารณาตามวัตถุประสงคของ
การรวมกลุม สามารถแบงออกได เปน 3 ลักษณะ คือ 

1) การรวมกลุมกันเพื่อชวยเหลือคนในชุมชน โดยจะรวมกลุมกันเพื่อ
แกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนของคนในชุมชนรวมกัน เชน ปญหาการขาดแคลนเงินทุน ปญหา
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 1.1)   กลุมออมทรัพย หรือเรียกวากลุมสัจจะออมทรัพยหรือ
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ซ่ึงเปนการจัดต้ังในรูปแบบของกองทุน โดยการระดมเงินจากคนใน
ชุมชนในรูปของสมาชิกกลุม หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอก แลว
นํามาจัดสรรใหสมาชิกกูยืมเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเสริม และนําผล
กําไรจากการดําเนินงานไปชวยเหลือดานสวัสดิการของคนในชุมชน เชน การรักษาพยาบาล เปน
ตน 

1.2)  การจัดต้ังศูนยสาธิตการตลาด การจัดตั้งศูนยสาธิต
การตลาดหรือรานคา ชุมชน ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีตอเนื่องจากการรวมกลุมของกลุมออมทรัพย เพื่อ
ใชเปนสถานท่ีจําหนายผลผลิตของชุมชน หรือจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคที่มีราคาถูกใหกับ
สมาชิก 

1.3)  ธนาคารขาว เปนกิจกรรมหน่ึงที่คนในชุมชนรวมกลุม
กันจัดต้ังเพื่อชวยเหลือกัน ซ่ึงดําเนินการในลักษณะการใหยืม โดยคิดอัตราดอกเบ้ียตํ่า หรือเปน
การชวยเหลือแกสมาชิกท่ีประสบปญหาขาดแคลนขาวเพื่อการบริโภคโดยไมคิดดอกเบ้ีย 

1.4)  ศูนยสาธิตการเกษตรหรือศูนยถายทอดเทคโนโลยี จัดต้ัง
ข้ึนเพื่อใหความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิต หรือเปนศูนยในการถายทอดเทคโนโลยีตางๆ ใหคน
ในชุมชนไดมีความรูเพ่ิมข้ึนรวมท้ังเปนสถานท่ีสาธิตการทดลองกิจกรรมเสริมใหมๆใหแกคน
ในชุมชน 

2)   การรวมกลุมเพื่อประกอบอาชีพ โดยคนในชุมชนตองการมีรายได
ใหพอเพียงตอการครองชีพ และความตองการท่ีจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนกวาท่ีเปนอยู ซ่ึงการ
รวมกลุมอาชีพมักเปนกิจกรรมท่ีตอเนื่องจากการรวมกลุมออมทรัพย นอกจากนี้ยังไดฟนฟูภูมิ
ปญญาทองถ่ินท่ีมีอยูในชุมชนมาใชในการประกอบอาชีพเสริม สงผลใหคนในชุมชนมีรายได
เพิ่มข้ึน เชน การรวมกลุมอาชีพการทอผาไหม การจักสาน การทําขนมงา การแปรรูปสมุนไพร 
การเล้ียงสัตว และการรวมกลุมเพ่ือพัฒนาอาชีพดั้งเดิมของทองถ่ินใหดีข้ึน 

3)  การรวมกลุมเพ่ือแกปญหาของสวนรวม ซ่ึงมีในทุกภาค โดย              
ในภาคเหนือจะมุงเนนการอนุรักษแหลงตนน้ํา ลําธาร และปาไม ภาคกลางเนนอนุรักษแหลงน้ํา
และทรัพยากรทางทะเล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนนอนุรักษแหลงน้ําเพื่อการเกษตรในฤดูแลง 
สวนภาคใตเนนอนุรักษแหลงน้ําเพื่อการเกษตร การพัฒนาระบบนิเวศนชายฝงและปาชายเลน 
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(4.2)   การบริหารจัดการกลุม 

1)  ลักษณะการบริหารกลุม สวนใหญจะอยูในรูปของคณะกรรมการ 
โดยคัดเลือกจากคนในชุมชนเพื่อเขามาบริหารจัดการ กําหนดกฎ ระเบียบ หลักเกณฑการ
ดําเนินงาน และผลตอบแทนของสมาชิก รวมทั้งทําหนาท่ีเปนตัวแทนในการประสานขอความ
รวมมือและขอความชวยเหลือจากหนวยงานหรือองคกรนอกชุมชน ท้ังในรูปของความรูในการ
ดําเนินงาน งบประมาณ และการพัฒนาผลผลิตของชุมชน 

2)  การระดมทุนของกลุม  การระดมทุนหมุนเวียนจะมาจากเงินทุนใน
ชุมชน ซ่ึงเปนการระดมทุนจากสมาชิกในชุมชนในลักษณะการซ้ือหุน เพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ 
เมื่อกิจการมีรายไดเพิ่มข้ึนก็มีการจัดสรรเงินปนผล หรือนํารายไดไปขยายกิจการ หรือจัดสรร
เปนสวัสดิการสังคม และอีกรูปแบบหนึ่งเปนเงินทุนจากภายนอกชุมชน ซ่ึงไดรับความชวยเหลือ
จากภาครัฐและเอกชนท้ังในรูปของการใหเปลา หรือ การใหกูยืมในชวงเร่ิมกอตั้งกลุมและใชคืน
ในภายหลัง ซ่ึงการใหกูยมืมีท้ังไมคิดดอกเบ้ียและคิดดอกเบ้ียในอัตราท่ีต่ํา โดยกําหนดระยะเวลา
ในการชําระคืน (รศ.ดร.นภาภรณ หะวานนท และคณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547) 

3)   การจัดการดานการตลาด การจัดการดานการตลาดของแตละ
ชุมชนมีความแตกตางกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกบัความตองการของสินคา ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 3 
ลักษณะ คือ 

3.1)   มีพอคาคนกลางมารับซ้ือท่ีแหลงผลิตโดยตรง 
3.2)   คนในชุมชนเปนตัวกลางในการจําหนาย 
3.3)   มีการจําหนายตามรานคาท่ัวไปตามศูนยสาธิตการตลาด         
         ตามงานประเพณ ีหรือ งานประจําจังหวัดตาง ๆ 

 (5)  แนวคิดของความเขมแข็งของชุมชน  
       การรวมกลุมของชุมชนเพื่อเพ่ิมความมั่นคงทางรายไดและคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนองคกรประชาชนและเครือขายองคกรชุมชนไดตระหนักถึงความสําคัญตอการแกไข
ปญหาความยากจนมาเปนระยะเวลานาน ซ่ึงดําเนินการภายใตกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนและชุมชนในทองถ่ิน โดยภาคชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาเปนระยะเวลานาน โดยสวนใหญมุงเนนการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในชนบทและชุมชนเมืองใหดีข้ึน 
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 (6)  แนวคิดตัวแบบการการกอรูปทุนทางสังคม 
       จากการศึกษากระบวนการสะสมทุนทางสังคมในชุมชนตาง ๆไดแสดงใหเห็น
ถึงความ สําคัญของทุนทางสังคมในฐานะเปนเคร่ืองมือท่ีจะทําใหคนบรรลุเปาหมาย ทุนทาง
สังคมเปนระบบของความสัมพันธท่ีคนสรางข้ึนในรูปแบบของการรวมมือกัน เพื่อใหเกิดการ
เรียนรู  พลัง ความสามารถ และโอกาสในการทําส่ิงตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมาย โดยระบบ
ความสัมพันธดังกลาวประกอบดวย  แบบแผนของความสัมพันธ  และ  คุณลักษณะของ
ความสัมพันธ ท่ีตองมีความสอด คลองกัน  ซ่ึงกระบวนการสรางและสะสมทุนทางสังคมนั้นมี
มาต้ังแตชุมชนอยูในยุคของสังคมแบบประเพณี และมีการปรับเปล่ียนแบบแผนความสัมพันธท่ี
เรียกวาทุนทางสังคมใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคเศรษฐกิจเพื่อการคา 
กลาวคือ มีการเปล่ียนแปลงจากระบบความ สัมพันธแบบเครือญาติ มาสูระบบความสัมพันธ
อยางเปนทางการมากข้ึน อาทิ การจัดต้ังเปนกลุมองคกร หรือ สหกรณ อยางไรก็ตามคุณลักษณะ
ของความสัมพันธท่ีกอตัวข้ึนเปนจิตสํานึกรวมของชุมชน ไดแก ความไววางใจ การชวยเหลือ
เกื้อกูล  การรวมทุกขรวมสุข  การรวมมือรวมใจ การรวมกันสรางกติกา และการแบงปนผลได
อยางเปนธรรม ไมเปล่ียนแปลงไปมากนัก สามารถกลาวโดยสรุปได คือ  การรวมมือรวมใจกัน 
ซ่ึงอยูบนฐานของการชวยเหลือเกื้อกูลกัน การอยูดวยกันแบบรวมทุกขรวมสุข มีความไววางใจ
กัน และเสียสละเพ่ือสวนรวม    การรวมกันวางกติกา หรือบรรทัดฐานของการอยูรวมกันใน
ชุมชน การใหคาใหความสําคัญตอเร่ืองของสวนรวม และการทํางานรวมกันอยางเสมอภาค   
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  ผลไดท่ีเกิดข้ึนจากการมีทุนทางสังคมในชุมชนท่ีสําคัญ คือ การทําใหเกิดพลัง 
(Vitality) ในการตอสูเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ท้ังท่ีเปนเปาหมายสวนบุคคลและเปาหมายของ
สวนรวม ดวยบรรทัดฐานของการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ทุนทางสังคมไดเปดโอกาส 
(Opportunity) ใหกับคนในชุมชนไดเขาถึงทรัพยากร เขาถึงบริการ ไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  ท้ัง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยการสรางเครือขายการติดตอเช่ือมโยงกัน ซ่ึงมีผลตอการเพ่ิม
ความสามารถ (Ability) ของคนใหมากข้ึน  เนื่องจากมีความรูความสามารถหลายอยางท่ีไม
สามารถนําออกมาใชประโยชนไดหากไมเกิดความรวมมือกัน กระบวนการเกิดข้ึนของทุนทาง
สังคมนั้นไมสามารถแยกออกจากทุนธรรมชาติ ทุนความรูหรือทุนวัฒนธรรม และทุนมนุษยได 
เนื่องจากมนุษยตองเกี่ยวของกับธรรมชาติ และสรางระบบความรูและระบบความสัมพันธท่ี
สามารถใชประโยชนจากธรรมชาติเพื่อการดํารงชีวิตได ดังนั้นมิติตาง ๆ ของทุนชุมชนจึงตอง
เกี่ยวของสัมพันธกัน และมีการปรับตัวไปพรอม ๆ กัน เม่ือสภาพ แวดลอมของสังคมเปล่ียนไป 
เพื่อใหชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ บรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว  ดังนั้นในการมองถึงเง่ือนไขและ
กระบวนการสรางความเขมแข็งของชุมชน จึงมีความจําเปนท่ีจะตองใหความ สําคัญกับ
กระบวนการสะสมทนุชุมชนในทุกมิติ  โดยใหคนในชุมชนท่ีผูกําหนดกฎเกณฑ กติกาของการมี
สวนรวม ซ่ึงต้ังอยูบนฐานของความเสมอภาค และการกระจายผลไดอยางเปนธรรม เพ่ือให
ชุมชนไดรับประโยชนจากกติกาท่ีกําหนดข้ึน การสรางทุนใหกับชุมชนจะตองเปดโอกาสให
ชุมชนเปนเจาของความรู สรางความรูไดเอง และสามารถปรับเปล่ียนความรูมาใชใหเกิด
ประโยชนตอชุมชนตนเองได    
  ความสําคัญของการมีแผนท่ีทุนทางสังคม จงึมีความจําเปนเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง 
ขยายขอบเขตไปถึงชุมชนในกลุมอ่ืน ๆ อันไดแก ทุนความรู ทุนมนุษย และทุนธรรมชาติดวย 
โดยผูท่ีจะสามารถทําแผนท่ีทุนชุมชน ไดดีท่ีสุดก็คือคนในชุมชน ซ่ึงอาจมีคนนอกชุมชนจาก
ภาคสวนอ่ืน ๆ เปนผูใหการสนับสนุน การทําแผนท่ีทุนชุมชนเพื่อสืบคนศักยภาพชุมชน 
จําเปนตองสืบคนในเร่ืองตอไปนี้ 

 1.1)   ระบบความรูท่ีชุมชนเปนผูสรางสรรคจากประสบการณหรือจาก
การปฏิบัติจริง  โดยชุมชนรูสึกวาตนเองเปนเจาของความรูท่ีอยูเบ้ืองหลังกิจกรรมท่ีกระทําอยู
อยางลุมลึก สามารถใชความรูแกไขปญหาในทางปฏิบัติได สามารถปรับเปล่ียนความรูให
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 1.2)   ระบบความสัมพันธท่ีชุมชนสรางข้ึนมารองรับกิจกรรมตาง ๆ 
ของชุมชน  ระบบความสัมพันธท่ีนับเปนทุนทางสังคม จะตองสะทอนจิตสํานึกรวมของคนท่ีเขา
มาสัมพันธกัน ซ่ึงอาจแสดงออกมาในรูปของการรวมทุกขรวมสุข ความสามัคคีปรองดอง การ
แบงปนผลไดอยางเปนธรรม โดยมีกฎเกณฑกติกาท่ีคนท่ีเขามาเกี่ยวของสัมพันธกนัรวมกันสราง
ข้ึน เปนกฎเกณฑท่ีไมตายตัว สามารถปรับเปล่ียนไปไดหากสมาชิกเห็นวากฎเกณฑกอใหเกิด
อุปสรรคท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมาย ระบบความสัมพันธดังกลาวนี้อาจปรากฏหรือดํารงอยูใน
ลักษณะขององคกรทางสังคมรูปแบบตาง ๆ เชน กลุม สหกรณ สมาคม องคกร องคการ หนาหมู 
เครดิตยูเนียน ฯลฯ อยางไรก็ตามการท่ีชุมชนมีองคกรทางสังคมเหลานี้ มิไดหมายความวา 
ชุมชนมีทุนทางสังคมเสมอไป ในหลายกรณีองคกรทางสังคมท่ีมีอยูในชุมชน อาจมีระบบ
ความสัมพันธท่ีสมาชิกมุงแตผลประโยชนสวนตัว ทะเลาะเบาะแวง ตางคนตางอยู เกี่ยงกัน
รับผิดชอบก็ได ดังนั้นการท่ีชุมชนมี “องคกรจัดต้ัง” จํานวนมากจึงอาจไมนําไปสูการสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชน การทําแผนท่ีทุนทางสังคมจึงตองเขาใหถึงคุณลักษณะของระบบ
ความสัมพันธท่ีเปนรากฐานใหชุมชนสามารถรวมมือกันทํากิจกรรมใหบรรลุเปาหมายซ่ึงเปน
เปาหมายรวมกันของคนในชุมชน หรือในกลุมของผูท่ีเขามารวม มือสัมพันธกัน โดยท่ีผลไดอัน
เกิดจากกิจกรรมตาง ๆ ไดรับการแบงปนไปสูสมาชิก และมีสวนท่ีแบงปนไปถึงชุมชนโดยรวม
ดวย 
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 1.3)   คุณลักษณะของคนในชุมชน การที่ชุมชนมีทุนความรูและทุน
ทางสังคมท่ีเขมแข็งมีสวนสําคัญอยางยิ่ง ท่ีจะทําใหคนในชุมชนมีลักษณะของความเปนมนุษยท่ี
มีพลังและมีศักดิ์ศรีของความมนุษย  ซ่ึงอาจสะทอนออกมาในรูปของการเปนคนท่ีกลาเผชิญกลา
ตอสูกับปญหาตาง ๆ ไมยอทอ รวมทั้งมีความคิดสรางสรรค พยายามชวยเหลือตนเอง ไมคอย
หวังพึ่งผูอ่ืน ขณะเดียวกันก็มีความเอ้ืออาทร ชวยเหลือแบงปนผูอ่ืน ไมเห็นแกตัว เหลานี้ถือวา
เปน “ทุนมนุษย”  ของชุมชน การเขาถึงทุนมนุษยท่ีมีอยูในชุมชน จะตองกระทําภายใตวิถีคิด
ใหมท่ีหลุดพนจากกการประเมินคุณภาพของคนโดยดูจากวุฒทิางการศึกษา ตําแหนงทางราชการ 
หรือฐานะทางเศรษฐกิจ จงึจะชวยใหสามารถมองเห็นศักยภาพของคนในชุมชนจากวิธีปฏิบัติใน
การดํารงชีวิตและการอยูรวมกันของคนในชุมชนอยางแทจริง 

 1.4)   ฐานทรัพยากรธรรมชาติอันเปนท่ีมาของการดํารงชีวิต  ชุมชนท่ี
มีการเกษตรเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต ตองอาศัยธรรมชาติเปนฐานในการผลิตอาหาร ทอ
เส้ือผาเคร่ืองนุงหม สรางเคร่ืองมือเคร่ืองใช สรางบานเรือน รวมถึงการปรุงยารักษาโรค ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติจงึเปนท่ีมาของระบบความรูและระบบความสัมพันธ ของคนในชุมชนนั้น ๆ  
ดังนั้นทุนความรูและทุนทางสังคมของชุมชนจึงมิไดดํารงอยูอยางลอย ๆ หากแตยึดโยงอยูกับ
สภาพแวดลอมของชุมชน ดังนั้นการสืบคนทุนชุมชน เพื่อใหสามารถเขาถึงศักยภาพของชุมชน 
จึงตองใหความสําคัญกับ “ทุนธรรมชาติ” อันหมายถึงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีชุมชนได
นํามาใชเพื่อการดํารงชีวิต โดยอาศัยความรูและระบบความสัมพันธท่ีสรางข้ึนเปนกลไกที่ทําให
สามารถนําส่ิงท่ีมีอยูตามธรรมชาติมาใชเพื่อการดํารงชีวิต 

(7)  กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนอุปสรรคตอการสรางทุนชุมชน 
      การสืบคนกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเปนอุปสรรคตอการสรางทุนชุมชนเพื่อ

นําไปสูการปรับเปล่ียนแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศที่ผานมาไดสงผลใหมีการ
หล่ังไหลของความรูและเทคโนโลยีจากภายนอกเขาสูชุมชนอยางรวดเร็ว รวมไปถึงแนว ทาง
พัฒนาท่ีมีการนําทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมาเปนสินคา เชน ปาไม ผลผลิตจากปา สัตวปา 
หรือใชแหลงนํ้าตามธรรมชาติเปนท่ีรองรับของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และการดึงคนจาก
ชุมชนเขาไปสูการเปนแรงงานรับจาง ไดสงผลใหทุนความรู ทุนทางสังคม ทุนมนุษย และทุน
ธรรมชาติ  ซ่ึงเปนทุนชุมชนออนแอลง กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่มาพรอมกับการพัฒนา
ในสังคมสมัยใหมท่ีเขาไปสูชุมชน หากพิจารณาลงไปถึงส่ิงท่ีอยูเบ้ืองหลังกิจกรรมเหลานี้แลว จะ
เห็นวาแมตัวของกิจกรรมจะนํามาซ่ึงรายได แตกิจกรรมเหลานี้ทําใหชุมชนตองกลายเปนผูท่ีตอง
พึ่งพิงความรูจากภายนอกชุมชน ตองเขาสูระบบความสัมพันธท่ีคนในชุมชนมิไดเปนผูมีสวนใน
การกําหนดกติกา ตองตกเปนฝายเสียเปรียบ หรือไดรับสวนแบงจากส่ิงท่ีทําไปอยางไมเปนธรรม 
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2.1)   ความรูท่ีนําเขาไปสูชุมชนและทําใหชุมชนกลายเปนผูพึ่งพิง
ความรูในยุคของการพัฒนาไปสูความทันสมัย ชุมชนตองเผชิญกับเทคโนโลยีในการผลิต เชน 
อุปกรณเคร่ืองมือทางการเกษตร พันธุพืช ปุย ยาฆาแมลง พันธุสัตว รวมไปถึงวิธีการในการปลูก
พืชและเล้ียงสัตวแบบใหมมากมาย โดยท่ีคนในชุมชนกลายเปนเพียงผูใชความรูหรือเทคโนโลยี 
หรือเปนเพียงแรงงานท่ีทําหนาท่ีรับใชเคร่ืองมือและความรูท่ีชุมชนไมไดสรางข้ึน ทําใหคนใน
ชุมชนไมสามารถปรับเปล่ียนเทคโนโลยีและความรูใหเหมาะสมกับทองถ่ินของตนเอง เม่ือมี
ปญหาก็ไมสามารถแกไขปญหาได กลายเปนผูท่ีไมรูเทาทันความรูท่ีตนเองใชอยู ตองพึ่งพิงผูอ่ืน 
ความรูเหลานี้นอกจากจะไมใชทุนความรูของชุมชนแลว ยังไมสามารถเช่ือมโยงกับความรูเดิม
ของชุมชน ทําใหทุนความเดิมของชุมชนออนแอลง นอกเหนือจากความรูในดานการผลิต ยังมี
ความรูในดานอ่ืน ๆ เชน ความรูในดานการจัดการ การตลาด การจัดการสินเช่ือ ฯลฯ ท่ีลวนเปน
ความรูท่ีเขามากับระบบเศรษฐกิจแผนใหมท่ีคนในชุมชนไมคุนเคย ทําใหชุมชนตกเปนฝาย
เสียเปรียบ การสืบคนจุดออนของความรูท่ีหล่ังไหลเขาไปในชุมชนในลักษณะนี้ จะชวยใหผูวาง
นโยบายสามารถวางแนวทางในการรวมมือกับชุมชนทําใหความรูเหลานี้กลายเปนทุนความรู
ของชุมชน ซ่ึงหมายถึงวา ชุมชนจะตองเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดวาความรูใดท่ีจะเปน
ประโยชนตอชุมชนอยางแทจริง และมีกระบวนการที่จะทําใหชุมชนสามารถรูเทาทันความรูและ
เทคโนโลยีท่ีอยูมากมายในชุมชนได  

2.2)   ระบบความสัมพันธท่ีมิไดเกิดข้ึนจากการมีสวนรวมของคนใน
ชุมชนอยางแทจริง  แนวทางในการพัฒนาชนบทโดยการนําเขาความรูและกิจกรรมจากภายนอก
เขาไปสูชุมชน ไดสงผลตอระบบความสัมพันธท่ีชุมชนเคยสรางและสืบสานมาจากอดีต ชุมชน
ตองเขาไปมีความ สัมพันธกับพอคา นายทุน เจาหนาท่ีของรัฐ และองคกรเอกชนท่ีไมแสวงหา
กําไร จํานวนมาก โดยแตละคูสัมพันธ ชุมชนไดทํากิจกรรมตาง ๆ ท่ีคนท่ัวไปอาจเห็นเปน
รูปธรรมได เชน การทํานาปรัง การปลูกพืชไรเพื่อการคา การเล้ียงปลาเล้ียงกุงในรูปแบบของ
ฟารม การทําฟารมไก ฟารมหมู ไปจนถึงการทําสินคาแปรรูป เชน น้ําพริก กะป น้ําปลา เพื่อ
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อยางไรก็ตาม การจะสรางทุนทางสังคมจะตองมีการสรางผานกิจกรรม
ทางสังคม ซ่ึงอาจออกมาในรูปกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ  โดยกิจกรรมเหลานี้ควรเปน
กิจกรรมท่ีสามารถตอบสนองตอเปาหมายในการดํารงชีวิตของชุมชน ท้ังนี้กิจกรรมจะตอง
กอใหเกิดกระบวนการสราง สรรคความรู ซ่ึงอาจเปนการบูรณาการความรูเกากับความรูใหม 
หรือนําความรูเกามาปรับใช หรือเปนความรูใหมท่ีชุมชนไดมีโอกาสเขาถึงความรูอยางแทจริง 
สามารถปรับเปลี่ยนความรูใหเหมาะกับความตองการไดไมใชความรูท่ีเปนสวนเส้ียว ท่ีทําให
ชุมชนตกอยูภายใตอํานาจของผูรู นอกจาก เร่ืองความรูแลว กิจกรรมยังความเปดโอกาสใหคน
ในชุมชนไดสรางระบบความสัมพันธในรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยชุมชนมีสวนรวมในการวาง
กติกา มีการแบงปนผลไดอยางเปนธรรม เพ่ือสรางจิตสํานึกรวมของชุมชน อันจะทําใหเกิดทุน
ทางสังคมดวย  

2.3)   คุณลักษณะของคนในชุมชน ความออนแอของทุนความรูและ
ทุนทางสังคมยอมมีผลตอคุณลักษณะของคนในชุมชน เพราะการท่ีคนในชุมชนตองเปล่ียน
สถานะจากการเปนผูสรางสรรคความรู และกําหนดระบบความสัมพันธ โดยเฉพาะกฎเกณฑ
กติกาตาง ๆ ทําใหคนในชุมชนกลายเปนผูท่ีตองคอยพ่ึงพิงผูอ่ืน ขาดพลังในการตอสูกับอุปสรรค
ตาง ๆ บางคร้ังอาจรอความชวยเหลือจากรัฐบาล จากเจาหนาท่ีของรัฐ หรือองคกรเอกชน 
นับเปนการลดทอนศักดิ์ ศ รีของความเปนมนุษย  อย างไรก็ตามการสร าง เสริมพลัง 
(empowerment) ใหกับคนในชุมชน ไมสามารถทําไดโดยใชกระบวนการอบรมในลักษณะของ
การสอนในชั้นเรียน แตจะตองทําผานกิจกรรมท่ีใหโอกาสแกชุมชนใหมีสวนในการสรางความรู
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 2.4)   ทุนธรรมชาติ เนื่องจากการดํารงชีวิตของชุมชนในชนบทไมอาจ
แยกออกจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติได การคืนสิทธิในส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติของ
ชุมชนจึงเปนส่ิง จําเปน เพราะระบบความรูและระบบความสัมพันธหลายอยางของชุมชน เกิด
จากปฏิสัมพันธท่ีคนมีตอส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ การพรากสิทธิเหนือส่ิงแวดลอมไปจาก
ชุมชน จึงเทากับเปนการทําลายทุนความรูและทุนสังคมของชุมชน ซ่ึงในท่ีสุดแลวก็เปนการ
ทําลายทุนมนุษย ดังนั้นการสรางกระบวนการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และใหชุมชนไดดํารงชีวิตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ จงึเปนรากฐานสําคัญ
ของการสรางความเขมแข็งใหกับทุนชุมชนและความเขมแข็งของชุมชน  
 
2.2   เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

(1) สินทรัพยชุมชน 
     ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) 
ไดทําการศึกษาวิจัยการพัฒนาสินทรัพยชุมชนเชิงเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนประเด็นหนึ่งท่ีมีความสําคัญ
อยางยิ่งท่ีจะสนองตอบกลยุทธการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม ท้ังในดานการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตบนฐานความเขมแข็งของชุมชนและการใชทุนทางเศรษฐกิจ 
ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางมีดุลยภาพ ตลอดจนทําให
เขาใจสภาพทั่วไปและขอมูลเจาะลึกของสินทรัพยชุมชนในประเทศไทย และการประเมิน
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของสินทรัพยชุมชน เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาสินทรัพยชุมชนที่มี
ศักยภาพ ใหเกิดมูลคาเพ่ิมในเชิงเศรษฐกิจ ทําใหประชาชนในชุมชนและธุรกิจชุมชนซ่ึง
ครอบครองและบริหารจัดการสินทรัพยชุมชนท่ีมีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจมีโอกาสเขาถึงแหลงทุน
ในระบบไดอยาง ท่ัวถึง ตลอดจนสามารถสรางเครือขายความรวมมือและชวยเหลือซ่ึงกันและ
กัน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพของภาคประชาชนในชุมชนใหดีข้ึนตอไป โดยกําหนด
นิยามศัพทของสินทรัพยชุมชนใหหมายความวา "ส่ิงท่ีมีตัวตนหรือไมมีตัวตนอันมีมูลคา หรือ
คุณคาตอชุมชนซ่ึงเปนกลุมชนหลายคนอยูรวมกันอยางผูกพันกัน และรวมกันพัฒนา สรางสรรค 
และใชประโยชนจากสินทรัพยของชุมชนนั้น"  จากความหมายของสินทรัพยชุมชนท่ีกลาวมาน้ี 
จึงสรุปไดวาสินทรัพยชุมชนมีท้ังท่ีเปนรูปธรรมมีตัวตนหรือรูปราง และสินทรัพยชุมชนท่ีไมมี
ตวัตนหรือไมมีรูปราง โดยจําแนกประเภทของสินทรัพยชุมชนเปน 5 ประเภท ไดแก  
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1 วิถีชีวิตชุมชน  
2 ส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร  
3 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
4. แหลงทองเที่ยว  
5. และภูมิปญญาทองถ่ิน 

(2) การประเมินคาโครงการทางเศรษฐศาสตร  
           การประเมินเปรียบเทียบระหวางมีกับไมมีโครงการ  เยาวเรศ  ทับพันธุ (2541, 

น. 41-46) ช้ีวาไมวาจะเปนการประเมินโครงการในวิธีใดก็ตามการประเมินโครงการทาง
เศรษฐศาสตรนั้นตองคํานึงถึงแนวคิดการประเมินเปรียบเทียบระหวางมีกับไมมีโครงการ (With 
and without project) การประเมินโครงการตามแนวคิดเปรียบเทียบระหวางมีกับไมมีโครงการ
นั้น พยายามท่ีจะประเมินความแตกตางทางดานตนทุนและผลประโยชนระหวางการมีโครงการ
กับการไมมีโครงการเกิดข้ึน โดยทางดานตนทุน เม่ือมีโครงการเกิดข้ึน มีตนทุนในสวนใดบางท่ี
สามารถลดลง และมีตนทุนในสวนใดบางท่ีเพ่ิมข้ึนเพื่อรองรับการเกิดข้ึนของโครงการ สวน
ทางดานผลประโยชนก็จะมีการคํานวณในรูปแบบเดียวกัน ซ่ึงในการประเมินโครงการดังกลาว
ไดพยายามเปรียบเทียบตนทุนสวนเพิ่มและผลประโยชนสวนเพิ่ม (Marginal Costs and 
Marginal Benefits) นั่นเอง เพื่อดูประสิทธิภาพของโครงการขณะเดียวกัน วิธีท่ีนิยมใชกันในการ
ประเมินโครงการของเอกชน สวนใหญจะพิจารณาความแตกตางระหวางตนทุนและและ
ผลประโยชนของโครงการกอนและหลังดําเนินการเปนหลัก โดยเปรียบเทียบตนทุนรวม และ
ผลประโยชนรวม (Total Costs and Total Benefits) ซ่ึงไมไดสะทอนถึงตนทุนและผลประโยชน
จากการมีโครงการท่ีแทจริง ดังตัวอยางตอไปนี้  ตัวอยางดานความแตกตางของแนวคิดการ
ประเมินแบบมีกับไมมีโครงการและการประเมินโครงการแบบกอนและลังจากมีโครงการ ไดแก 
สมมติมีโครงการหนึ่งใหผลประโยชนรวม 15 หนวยใชทรัพยากรของประเทศไป 10 หนวย มี
อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนเทากับ 1.5 การประเมินในลักษณะน้ีเปนการประเมินแบบกอน
และหลังมีโครงการ แตในการประเมินแบบเปรียบเทียบระหวางมีกับไมมีโครงการนั้น จะคํานึง
วารูปแบบการไดรับประโยชนจากภาครัฐนั้นเม่ือไมมีโครงการกับมีโครงการจะมีความแตกตาง
กันเทาใด จากตัวอยางขางตน ถาไมมีโครงการดังกลาว ผลประโยชนจากบริการของรัฐเปน 14 
หนวย มีตนทุน 9 หนวย จะเห็นไดวาในทางเศรษฐศาสตรแลว โครงการนี้มีอัตราสวนของ
ผลประโยชนตอตนทุนเพียง 1.0 เทานั้น (Marginal Benefits และ Marginal Costsเทากับ 1 
หนวย) 
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(3)  การวัดคาโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร  
       การวัดคาโครงการทางดานเศรษฐศาสตร (Economic Aspects) นัน้มีความแตกตาง

จากการวัดคาโครงการดานการเงิน (Financial Aspects) เนื่องจากเปนการประเมินท่ีไมไดให
ความสนใจกับกําไรที่เปนตัวเงิน (Tangible Benefits) เพียงอยางเดียว แตเปนการประเมินวา
ทรัพยากรที่ใชไปในโครงการหนึ่งๆ นั้นจะกอใหเกิดประโยชนในลักษณะตางๆ ตอสังคม
อยางไรบาง เปนการใชอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดตอสังคมหรือไม โดยสามารถแบงวิธีการ
ประเมินโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตรออกเปน 4 รูปแบบ เยาวเรศ ทับพันธุ (2541, น.2-5)  

1)  การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน (Cost-Benefit Analysis : 
CBA)   เปนรูปแบบการวิเคราะหท่ีสมบูรณท่ีสุดตามแนวความคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร เปน
การวิเคราะหโครงการโดยคํานึงถึงตนทุนและผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการมีโครงการ โดย
พยายามท่ีจะประเมินตนทุนและผลประโยชนท่ีเกิดขึ้นออกมาเปนตัวเงินเพื่อประเมินความคุมคา
ของโครงการ หรือเพื่อชวยตัดสินใจในการเลือกทําโครงการ แตในทางปฏิบัตินั้น อาจมีปญหา
ในการนําไปใชมากมายในการนําไปประเมิน โดยเฉพาะในการประเมินมูลคาผลประโยชนของ
โครงการท่ีใหประโยชนตอสังคมในลักษณะท่ีจับตองไมได (Intangible Benefits) 

2)   การวิเคราะหประสิทธิผลของตนทุน (Cost Effectiveness 
Analysis: CEA) เปนการวิเคราะหโครงการในลักษณะท่ีผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนสวนใหญของ
โครงการอยูในรูปการประหยัดตนทุน โดยลักษณะของโครงการท่ีประเมินจะเปนลักษณะของ
โครงการท่ีเนนทางดานการลดตนทุนตอการดําเนินการ (Cost per transaction) 

3)    การวิเคราะหตนทุนตํ่าสุด (Cost Minimization Analysis: CMA)        
การประเมินโครงการแบบวิเคราะหตนทุนต่ําสุดนี้เปนการพยายามคํานวณหาจุดตํ่าสุดของ
ตนทุน (minimum cost per transaction) เพื่อพยายามทําใหโครงการมีลักษณะเปนการประหยัด
จากขนาดใหมากท่ีสุด (Economies of scale) 

4)   การวิเคราะหตนทุน และอรรถประโยชน (Cost-Utility Analysis : 
CUA) เปนการวิเคราะหโครงการในลักษณะท่ีไมมีการประเมินตนทุนและผลประโยชนท่ีเกิดข้ึน
เปนตัวเงิน โดยวิเคราะหถึงอรรถประโยชนท่ีเกิดข้ึนในภาพกวางๆ โดยศึกษาวาโครงการท่ีกําลัง
ประเมินสามารถใหอรรถประโยชนแกคนกลุมใดบาง และในรูปแบบใดบาง เปนการประเมิน
โครงการท่ีผลประโยชนสวนมากไมสามารถท่ีจะวัดไดในการประเมินโครงการทาง
เศรษฐศาสตรนั้น แตละโครงการตางมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกตางกันออกไป ซ่ึงการที่จะ
เลือกใชวิธีใดในการประเมินโครงการนั้นตองพิจารณาตามความเหมาะสมในแตละโครงการนั้น
ดวย การพัฒนาของประเทศตาง ๆ จํานวนมากรวมท้ังประเทศไทยดวย เปนการพัฒนาแบบไม
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 (4)  องคประกอบท่ีเปนหัวใจของความยั่งยืนของสังคมชนบท 
  ปจจุบันมนุษยคุนเคยกับการพัฒนาแบบแยกสวน เพราะเรียนมาอยางนั้นและมี
ความรูจํากัดเฉพาะเร่ืองเปนการยากมากท่ีจะให คิดอยางเช่ือมโยงเปนบูรณาการ แตก็เปนเร่ือง
หนีไมพนวาในการพัฒนาแบบยั่งยืนนั้น จําเปนตองคิดอยางบูรณาการ อาจเปนความเจ็บปวด
และยากเกินไปสําหรับนักวิชาการท่ีจะปรับจากการคิดแบบแยกสวนมาเปนคิดแบบบูรณาการ 
แตก็มีความจําเปนเพราะ  "บูรณาการ คือ กุญแจของอนาคต"  ถาทบทวนเอกสารใหมากก็จะ
เห็นวาไมตองเร่ิมตนท่ีศูนยและตองสามารถสรุปประเด็นท่ีเปนหัวใจของเร่ืองตาง ๆ  ใหได ดังท่ี 
Norman Uphoff แหงมหาวิทยาลัยคอรเนลลกลาววา "ความยั่งยืนของสังคมในประเทศโลกท่ี
สามข้ึนกับความยั่งยืนของสังคมชนบท” หากการพัฒนาทําแบบท่ีทําใหสังคมชนบทลมสลาย 
ยอมนําไปสูความไมยั่งยืนของสังคมทั้งหมด และเปนการพัฒนาแบบไมยั่งยืน แมการพัฒนา
ชนบทจะมีหลายองคประกอบ แตองคประกอบท่ีเปนหัวใจของความยั่งยืนของสังคมชนบทมี 3 
องคประกอบ คือ 1. องคกรชุมชน 2. ความรู 3. กระบวนการเรียนรูของประชาชน 
 ประเวศ วะสี (2005) กลาววาองคกรชุมชนกับกระบวนการเรียนรูของประชาชน คือ
หัวใจของการพัฒนาแบบยั่งยืน ซ่ึงเปนการพัฒนาท้ังเศรษฐกิจ จิตใจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม 
และส่ิงแวดลอมพรอมกันไป” ดังนั้นจึงเปนเร่ืองท่ีนาศึกษาอยางยิ่งวาชุมชนที่เขมแข็งมี
กระบวนการเรียนรูในวิถีชีวิตอยางไรเพ่ือนําผลการวิจัยไปใชในการวางแผนสงเสริม
กระบวนการเรียนรูเพื่อความเขมแข็งของชุมชนในระยะยาวตอไป  อีกทั้งในการพัฒนาชนบทยัง
มีองคประกอบอ่ืน ๆ อีก แตถาไมทํา 3 องคประกอบหลักขางบนนี้ถึงจะพัฒนาในขออ่ืน ๆ 
เทาใดการพัฒนาชนบทก็ไมประสบผลสําเร็จ จะขอขยายองคประกอบหลักดังตอไปนี้ 
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  1) องคกรชุมชน 
         องคกรชุมชน หมายถึง องคกรที่ชาวบานกอต้ังข้ึนเอง ไมใชองคกรท่ีทาง
ราชการไปจัดต้ังให การมีองคกรชุมชนของชาวบานทําใหมีการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง โดย
ชาวบาน เพ่ือชาวบาน ทําใหสามารถพัฒนาศักยภาพ ของตนเองเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ เพ่ือแกปญหา
ความยากจนและอ่ืน ๆ รวมท้ังทําใหเผชิญภาวะวิกฤติไดดีข้ึน  หากมีการสงเสริมใหมีองคกร
ชุมชนและมีการรับรองความเปนนิติบุคคลขององคกรชุมชน ไมเพียงแตจะทําใหแกปญหาความ
ยากจน ไดโดยรวดเร็วเทานั้น แตประชาธิปไตยในระดับ "รากหญา" จะสงผลกระทบตอคุณภาพ
ของประชาธิปไตยในระดับบนดวย ในสังคมปจจุบันและอนาคตซ่ึงมีความหลากหลาย 
ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารและมีบทบาทในดานตาง ๆ มากข้ึนระบบรวมศูนย อํานาจใด ๆ 
ไมวาจะเปนสมบูรณาญาสิทธิราชย คอมมิวนิสต หรือเผด็จการทหารยอมกอใหเกิดความขัดแยง
และความรุนแรงทั้งส้ิน ประเทศไทยยังรวมศูนยอํานาจอยูท่ีสวนกลาง ในระบบเชนนี้รัฐบาล
บริหารไดดวยความยากลําบาก และจะประสบภาวะวิกฤติเร่ือยไป ทุกรัฐบาล ตราบใดท่ียังไม
กระจายอํานาจไปสูสถาบันทองถ่ินอยางท่ัวถึง องคกรชุมชนเปนสถาบันทองถ่ินอยางหนึ่งซ่ึง
ควรรีบสงเสริมใหเกิดขึ้น  
  2) ความรู 
     ความรู หมายถึง ความรูเกี่ยวกับชุมชนชนบท เชน ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร 
พืชพันธุและสัตวในทองถ่ิน การอาชีพ วัฒนธรรม การใช เทคโนโลยี ปญหาและการแกปญหา 
ขณะนี้ระบบการศึกษาทุก ๆ ระดับ ตั้งแตประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัยเกือบจะไมไดศึกษาให
เกิดความรูจริงเกี่ยวกับชนบทเลย จึงไม มีพลังในการแกปญหา ความรูจริง คือ พลัง การทอง
เนื้อหาในหนังสือโดยปราศจากการศึกษาสภาพของจริงไมทําใหเกิดความรูจริง ความรูเร่ือง
เกี่ยวกับชนบทจึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญของความยั่งยืนของสังคมชนบท ระบบการศึกษา
ท้ังหมดควรจะเขามาสรางความรูจริงเก่ียวกับชนบท 
   3) กระบวนการเรียนรูของประชาชน 
     ตองแยกกระบวนการเรียนรูของประชาชนออกเปนคนละเร่ืองกับความรูท่ี
กลาวถึงในขอ 2 เพราะแมหากมีความรูเกี่ยวกับชนบท แตปราศจากกระบวนการเรียนรูของ
ประชาชนก็ยงัไมเกิดการพัฒนาข้ึน เปรียบประดุจวาเม่ือมีองคกรความรูในพระไตรปฎก ถาพุทธ
บริษัทไมเรียนรูก็ไมบรรลุธรรมหรือมีการพัฒนา กระบวนการเรียนรูในท่ีนี้ไมไดแปลวาให
ชาวบานไปทองหนังสือ หรือใหมีใครไปสอนความรูสําเร็จรูป เพราะปญหาของชาวบาน ยาก
เกินกวาท่ีการทองหนังสือหรือการรับความรูสําเร็จรูปจะแกปญหาได ดังท่ีวาการทองหนังสือคง
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 (5) กระบวนการเรียนรูตามอัธยาศัยเพ่ือความเขมแข็งของชุมชน 

  จากการศึกษาทดลองพบวารูปแบบวิธีการสงเสริมกระบวนการเรียนรูตาม
อัธยาศัยเพื่อความเขมแข็งของชุมชน ควรประกอบดวยข้ันตอนโดยสรุปดังตอไปนี้ 
   1) ใหความสําคัญตอความรู/ประสบการณการเรียนรูของคนในชุมชน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประสบการณท่ีเปนปญหา/ความตองการที่ตรงกัน 
   2) กระตุนใหเกิดการรวมกลุมโดยการแสวงหาผูทรงภูมิปญญาอยาง
นอย 2-3 คน และจุดประกายความคิดใหเกิดการรวมกลุมเพื่อรวมคิด-รวมทํา-รวมแกปญหาโดย
เร่ิมจากผูนาํหรือผูทรงภูมิปญญาท่ีเขมแข็ง มีคุณธรรม เพื่อเปนแกนนําในการรวมกลุม 
   3) การจัดเวทีใหแกนนําชุมชนไดพูดคุยแลกเปล่ียนความรู/
ประสบการณ เปาหมาย คือการคิดวิเคราะหปญหา/ความตองการรวมกันและแสวงหาทางเลือก
วิธีแกปญหาโดยใชหลัก   “คิดเปน” ประกอบดวยขอมูลชุมชน ขอมูลวิชาการ และขอมูลตนเอง 
ประกอบการคิดวิเคราะห 
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   4) มีการสรุป/วิเคราะหทางเลือกและตัดสินใจเลือกวิธีแกปญหา
รวมกันโดยใชหลัก   “คิดเปน” ประกอบการตัดสินใจ 
   5) มีการเผยแพรแนวคิด/กิจกรรมหรือขอสรุปท่ีไดสูสมาชิกสวนใหญ 
เพื่อชักชวนใหเขามามีสวนรวมคิด รวมทํา รวมวางแผนแกปญหาของชุมชน 
   6) มีการจัดต้ังองคกร เพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการในรูปของ
คณะกรรมการที่มาจากการเลือกต้ังโดยสมาชิกสวนใหญ 
   7) ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนมีการบริหารจัดการท่ีดีมีกฎ
กติกาท่ีตองปฏิบัติรวมกัน มีการกระจายอํานาจอยางเปนธรรมและเอ้ืออาทร มีการติดตอส่ือสาร
ทํากิจกรรมรวมกันอยางสมํ่าเสมอ โดยเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมทุกข้ันตอน 
   8) มีการสรุป/ประเมินผลการดําเนินงาน/ทบทวนบทเรียนท่ีไดรับทุก
คร้ัง รวมท้ังจดบันทึกรวบรวมความรูและประสบการณท่ีไดรับไวเปนหลักฐาน เพื่อประโยชน
ในการตรวจสอบ รายงานผลตอสมาชิกและเพ่ือการปรับปรุง/พัฒนางานตอไป 
 
2.3   งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 0จุมพล  หนิมพานิช และบุญศรี พรหมมาพันธุ (2547) ไดศึกษาบทบาทขององคการ
บริหารสวนตําบลในการสงเสริมธุรกิจชุมชน: ศึกษาเฉพาะภาคเหนือ พบวา ปญหาธุรกิจชุมชน 
สวนใหญเปนปญหาดานการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการจัดการเร่ืองการเงิน การบัญชีท่ียังไมมี
ระบบที่ชัดเจน รองลงมาไดแกปญหาการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลผลิต ผลิตภัณฑ และปญหา
ดานการแปรรูปและการบรรจุหีบหอ ท่ียงัไมไดมาตรฐาน บทบาทของ อบต.ในการสงเสริมธุรกิจ
ชุมชน สามารถสงเสริมธุรกิจชุมชนไดอยางมาก ไดแก การสงเสริมการพัฒนาสตรีใหมีบทบาท
ในการผลิต การแปรรูปและการถนอมอาหารเพ่ือจัดจําหนาย รวมทั้งบทบาทในการสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม สวนบทบาทของ อบต. ตามมาตรา 68 ท่ีสามารถสงเสริมธุรกิจชุมชน
ไดอยางมาก ไดแก การจัดหาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคและเพื่อการเกษตร    

 แนวทางการสงเสริมธุรกิจชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ ดานการผลิตไดแก ควรมี
การสงเสริมปริมาณการผลิตท่ีจะชวยลดตนทุน สงเสริมวิธีการผลิตท่ีไมมีความยุงยาก สามารถ
ใชภูมิปญญาทองถ่ินรวมท้ังนําภูมิปญญาทองถ่ินจากท่ีอ่ืนมาพัฒนาเพิ่มเติมไดในแตละดานดังนี้ 
  ดานการตลาด ควรมีการพัฒนาสมาชิกธุรกิจชุมชนใหมีความสามารถในการ
แสวงหาตลาด มีความสามารถในการวิเคราะหตลาด ลูกคาสถานท่ีจําหนายโดยมีการใหความรู
หรือฝกอบรมเชิงปฏิบัต ิ
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  ดานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลผลิต/ผลิตภัณฑ ไดแก ควรมีการแนะนํา
วิธีการดูแลรักษาคุณภาพผลผลิต ผลิตภัณฑใหสะอาด ถูกหลักอนามัย ใหม สด สามารถเก็บ
รักษาใหอยูไดนานตามลักษณะของธุรกิจชุมชนแตละประเภทและใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานผลผลิตท่ีสอดคลองกับรสนิยม ความตองการของตลาดและผูบริโภค 
   ดานการแปรรูป ออกแบบการบรรจุหีบหอผลผลิต ผลิตภัณฑ ไดแก ควรมีการ
สาธิตการออกแบบและการบรรจุหีบหอท่ีสามารถรักษาคุณภาพผลผลิตการพัฒนาการออกแบบ
และการบรรจุหีบหอผลผลิตท่ีมีความสวยงาม คงทน สะดวกตอการขนสงและจัดจําหนาย ท่ีจะ
ทําใหตลาดหรือผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ 
   ดานแรงงาน ควรสงเสริมพัฒนาฝกอบรมแรงงานในธุรกิจชุมชนในทองถ่ินให
มีความรูในการผลิตเพ่ือเปนแรงงานท่ีมีคุณภาพ มีฝมือควรกระตุนและจูงใจใหแรงงานรุนใหม
เขาสูอาชีพดั้งเดิมของทองถ่ินขององคกรธุรกิจชุมชนของตน รวมท้ังการแนะนําใหแรงงานรู
วิธีการแสวงหาความรูทักษะดวยตนเอง 
   ดานตนทุน ควรสงเสริมสนับสนุนใหสมาชิกธุรกิจชุมชนมีความรู  ความเขาใจ
ในธุรกิจชุมชนวาเปนไปเพื่อชุมชน  และการดําเนินการโดยชุมชน  การแนะนําใหธุรกิจชุมชนท่ี
มีปญหาในเร่ืองของการระดมทุน  ใหมีความรูในเร่ืองเหลานี้  รวมท้ังการแนะนําใหองคกรธุรกิจ
ชุมชนมีกิจกรรม  การผลิต   การตลาด เปนตน   และรูจักวิธีการพึ่งพาตนเองดานเงินทุน 
   ดานการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน  ควรแนะนําใหความรูทักษะทางดานบัญชี  
การจัดทําระบบบัญชีกับสมาชิกธุรกิจชุมชน รวมท้ังการแนะนําใหองคกรธุรกิจชุมชนเรียนรู
ระบบการควบคุม ตรวจสอบรายได รายจายท่ีถูกตองแมนยํามีมาตรฐาน 
   ดานการมีสวนรวมของผูนําและสมาชิก  ควรสงเสริมสนับสนุนใหผูนําองคกร
ธุรกิจชุมชนเสียสละและกระตุนใหสมาชิก  รวมมือรวมใจในการทํางานใหกับกลุมองคกรธุรกิจ
ชุมชนรวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันตัดสินใจ   
 
 ประวีณ ลิมปสายชล (2547) ศึกษาวิจัยเพื่อนําไปสูการกําหนดแนวนโยบายในการ
สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนโดยอาศัยทุนทางสังคมที่ชุมชนมีอยู เพื่อเปนฐานในการ
เสริมสรางกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อใหชุมชนมีรายไดเพิ่มข้ึน เปนการเพิ่มความสามารถในการ
ผลิตใหกับชุมชน อันจะนําไปสูการแกไขปญหาความยากจน นับเปนจุดเร่ิมตนสําคัญของรัฐบาล
ท่ีพยายามเช่ือมโยงกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจกับรากฐานทางวัฒนธรรมและสังคมท่ีชุมชนแต
ละแหงมีอยู ท้ังนี้ไดมีความพยายามในภาครัฐท่ีจะทํา “แผนที่ทุนทางสังคม” เพื่อใหผูวาง
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   1)   การสืบคนทุนชุมชนท่ีดํารงอยูจากอดีตถึงปจจุบันเพื่อหาทาง
สงเสริมการท่ีชุมชนแตละแหงสามารถดํารงอยูไดนับจากอดีตมาจนถึงปจจุบันนั้น ชุมชนจะตอง
มีทุนชุมชนอันไดแก ทุนธรรมชาติ ทุนความรู ทุนมนุษย และทุนสังคม ซ่ึงชุมชนไดสราง สะสม 
และสืบสานมาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงท้ังหมดนี้อาจเรียกวา เปนทุนวัฒนธรรมของชุมชน ท้ังนี้เพราะ
วัฒนธรรมท้ังท่ีเปนนามธรรม (เชน ความรู ความคิด ความเช่ือ ระบบความสัมพันธ คุณลักษณะ
ของความเปนมนุษยของคนในแตละชุมชน) และท่ีเปนรูปธรรม (เชน งานหัตถกรรม เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช ผลผลิตในรูปแบบตาง ๆ) ก็คือส่ิงท่ีสะทอนวิถีการดํารงชีวิตและส่ิงตาง ๆ ท่ีคนใน
ชุมชนไดสรางสรรคและสืบทอดมา ดวยเห็นวาเปนส่ิงท่ีมีคุณคาและมีประโยชนในการ
ดํารงชีวิตของคนในชุมชน ท่ีคนท่ัวไปมองเห็นไดงาย ก็คือรูปธรรมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมท่ีแตละชุมชนมีอยู เชน การทํานา การทําไร การทอผาไหม การจักสาน 
การทํายาสมุนไพร การใหบริการการทองเท่ียวของชุมชน เปนตน   

 การใชทุนเดิมท่ีชุมชนมีอยูมาชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
จําเปนจะตองสืบสาวหรือมองใหลึกลงไปถึงตัวระบบความรูและระบบความสัมพันธ ท่ีแมจะ
มองไมเห็น แตเปนรากฐานท่ีสําคัญท่ีรองรับการดํารงอยูของส่ิงท่ีเปนรูปธรรม โดยกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ีแตละชุมชนมีอยู ไดรับการคํ้าจุนโดย  

1.1) ระบบความรูความคิด ความเช่ือ ซ่ึงอาจเรียกไดวาเปน “ทุนความรู”   
1.2) จติสํานึกรวม อันประกอบดวยความรักความผูกพันท่ีคนในชุมชน

มีตอกัน   ความสามัคคีปรองดองและการแบงปนผลไดอยางเปนธรรม ซ่ึงอาจเรียกวาเปน “ทุน
ทางสังคม”   

1.3) ความเปนมนุษยท่ีมีพลังและศักดิ์ศรี ซ่ึงอาจเรียกวาเปน “ทุน
มนุษย”  

1.4) การท่ีชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติและสามารถนําทรัพยากร 
ธรรมชาติมาใชประโยชน โดยมีการบํารุงรักษาไมทําลายส่ิงแวดลอมใหหมดไป กอใหเกิดเปน
ผลผลิตท่ีอาศัยฐานทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เรียกวา “ทุนธรรมชาติ”  
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 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (2550) ไดทําการ
สํารวจขอมูลสินทรัพยชุมชนคร้ังนี้ ไดเก็บขอมูลกระจายไปตามพื้นท่ีตางๆ ของจังหวัดเปาหมาย 
จาํนวน 75 จังหวัด ไมรวมกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนการสํารวจขอมูลสินทรัพยชุมชนจังหวัดละ 1 
สินทรัพย รวมทั้งส้ิน 75 สินทรัพย โดยมีการกระจายสินทรัพยไปในแตละภูมิภาคของประเทศ
ไทย พบวา สินทรัพยชุมชนสวนใหญเปนประเภทภูมิปญญาทองถ่ิน และเปน กลุมสินทรัพย
ชุมชนดานหัตถกรรมและการฝมือมากท่ีสุด ในดานจํานวนสมาชิกกลุมจัดเปน กลุมขนาดเล็ก 
เนื่องจากสมาชิกในกลุมมีนอยกวา 20 คน และมีการบริหารจัดการกลุมไดเปนอยางดี รวมท้ัง
ชุมชนไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก โดยเฉพาะหนวยงานราชการ   นอกจากนี้ 
พบวาสมาชิกของชุมชนเกือบคร่ึงหนึ่งมีพืน้ฐานหรือความถนัดในการผลิตสินคาหรือบริการจาก
สินทรัพยชุมชนนี้นานแลว โดยใชวัตถุดิบสําหรับการผลิตสินคาหรือบริการ และแรงงานท่ีมีอยู
ในชุมชนเปนหลัก สวนแหลงจําหนายสินคาหรือบริการของชุมชนมีท้ังภายในและภายนอก
ชุมชน และสามารถสรางผลกําไรจากการประกอบการของชุมชนไดเฉล่ียตอเดือนในระดับมี
กาํไรดี ซ่ึงมีกาํไรมากกวารอยละ 30 ของตนทุน  
  แหลงเงินทุนสําคัญของชุมชนมีแหลงเงินทุนหลักมาจากเงินทุนหรือเงินออมของ
สมาชิก รองลงมาเปนเงินทุนจากราชการหรือองคกรเอกชน และเงินกูจากสถาบันการเงิน ใน
สวนของประวัติการใชแหลงเงินทุนท่ีไมใชสถาบันการเงินหรือธนาคาร พบวาชุมชนใชเงินทุน
จากหลายแหลง โดยเฉพาะแหลงสําคัญคือ กองทุนหมูบาน รองลงมาคือ เงินทุนสนับสนุนจาก
องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาล เม่ือเปรียบเทียบกับประวัติ
การใชแหลงทุนจากสถาบันการเงินหรือธนาคาร พบวาชุมชนใชเงินทุนจากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณในสัดสวนสูงสุด รองลงมาเปนการใชเงินทุนจากธนาคารออมสิน โดย
สรุปชุมชนทุกภูมิภาคใชเงินทุนจากแหลงท่ีเปนสถาบันการเงินหรือธนาคารเปนจํานวนเงินท่ีสูง
กวาแหลงเงินทุนท่ีไมใชสถาบันการเงินหรือธนาคาร ประมาณ 2.5 เทา เม่ือพิจารณาการจําแนก
ผลการประเมินศักยภาพทางเศรษฐกิจของสินทรัพยไปตามประเภทสินทรัพยชุมชน พบวา
ศักยภาพสินทรัพยชุมชนสูง สวนใหญเปนสินทรัพยประเภทส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร (รายการ
สินทรัพยตามตาราง) รองลงมาเปนสินทรัพยประเภทภูมิปญญาทองถ่ิน สําหรับสินทรัพยชุมชน
ท่ีมีศักยภาพต่ํา คือ สินทรัพยชุมชนประเภทวิถีชีวติชุมชน 
  ผลการศึกษาแบบจําลองศักยภาพสินทรัพยชุมชน พบวาจํานวนสมาชิกของชุมชน
และประวัติการชําระหนี้ ซ่ึงเปนตัวแปรอิสระท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 
95 และตัวแปรท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิเปนบวก แสดงวาเปนตัวแปรท่ีไปชวยเพิ่มโอกาสใหศักยภาพ
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