
 
บทที่ 3 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเร่ือง “การวัดมูลคาเพ่ิมของสินทรัพยชุมชนจากการจัดการการเรียนรูเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม” มีประชากรและกลุมตัวอยาง 
กรอบของการวิจัย และวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 
3.1   ประชากรกลุมตัวอยางศึกษาและวิธีการศึกษา 

(1.)   ประชากรศึกษาและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือ ตัวแทนกลุมธุรกิจชุมชนขององคการบริหารสวนตําบล ในพ้ืนท่ี

จังหวัดเชียงใหม  จํานวนท้ังส้ิน 24 อําเภอ 
 การคัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi – stage 

random sampling) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
   ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดพื้นท่ีขององคการบริหารสวนตําบลท่ีอยากเขารวม

โครงการใชวิธีสุมแบบแบงช้ัน (Stratified sampling) จากอําเภอตาง ๆ ท่ีสนใจจะเขารวมโครงการ
ท้ังหมด 24 อําเภอ 120 อบต.ไดองคการบริหารสวนตําบลท่ีสนใจจะเขารวมโครงการทั้งหมด 18 
อําเภอ ไดผูเขารวมโครงการท้ังส้ิน 42 องคการบริหารสวนตําบล ดังตารางท่ี 3.1 

 ข้ันตอนท่ี 2   กําหนดเลือกประชากรจากกลุมธุรกิจชุมชนท่ีเปนตัวแทน
ขององคการบริหารสวนตําบล โดยวิธีสุมแบบเจาะจง ตามวัตถุประสงค (Purposive sampling) 
โดยแยกกลุมออกไดประเภทตามพื้นท่ีของแตละตําบลท่ีเขารวมได 4 แผน คือ ตามแผนพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การเกษตรและทองเท่ียว ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานการศึกษา ดานอนามัยและ
ส่ิงแวดลอม 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงรายช่ือองคการบริหารสวนตําบลที่เขารวมโครงการ 
 

ลําดับ องคการบริหารสวนตําบลท่ีเขารวมโครงการ 
1 องคการบริหารสวนตําบลแมขา อําเภอฝาง 
2 องคการบริหารสวนตําบลแมงอน อําเภอฝาง 
3 องคการบริหารสวนตําบลเวียง อําเภอฝาง 
4  องคการบริหารสวนตําบลสันทราย อําเภอฝาง 
5 องคการบริหารสวนตําบลบานหลวง อําเภอแมอาย 
6 องคการบริหารสวนตําบลแมสาว อําเภอแมอาย 
7 องคการบริหารสวนตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง 
8 องคการบริหารสวนตําบลโปงทุง อําเภอดอยเตา 
9 องคการบริหารสวนตําบลบานตาล อําเภอฮอด 
10 องคการบริหารสวนตําบลสันติสุข อําเภอดอยหลอ 
11 องคการบริหารสวนตําบลทุงรวงทอง อําเภอแมวาง 
12 องคการบริหารสวนตําบลชางเค่ิง อําเภอแมแจม 
13 องคการบริหารสวนตําบลบานทับ อําเภอแมแจม 
14 องคการบริหารสวนตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม 
15 องคการบริหารสวนตําบลแมศึก อําเภอแมแจม 
16 องคการบริหารสวนตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด 
17 องคการบริหารสวนตําบลปาเม่ียง อําเภอดอยสะเก็ด 
18 องคการบริหารสวนตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด 
19 องคการบริหารสวนตําบลสําราญราษฎร อําเภอดอยสะเก็ด 
20 องคการบริหารสวนตําบลปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด 
21 องคการบริหารสวนตําบลปาตุม อําเภอพราว 
22 องคการบริหารสวนตําบลหนองแหยง อําเภอสันทราย 
23 องคการบริหารสวนตําบลสันผีเส้ือ อําเภอเมือง 
24 องคการบริหารสวนตําบลชางเผือก อําเภอเมือง 
25 องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแมแตง 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงรายช่ือองคการบริหารสวนตําบลที่เขารวมโครงการ (ตอ) 

ลําดับ องคการบริหารสวนตําบลท่ีเขารวมโครงการ 
26 องคการบริหารสวนตําบลแมแตง อําเภอแมแตง 
27 องคการบริหารสวนตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง 
28 องคการบริหารสวนตําบลอินทขิล อําเภอแมแตง 
29 องคการบริหารสวนตําบลบานเปา อําเภอแมแตง 
30 องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว อําเภอแมริม 
31 องคการบริหารสวนตําบลโปงแยง อําเภอแมริม 
32 องคการบริหารสวนตําบลสันโปง อําเภอแมริม 
33 องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย อําเภอแมริม 
34 องคการบริหารสวนตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง 
35 องคการบริหารสวนตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําพง 
36 องคการบริหารสวนตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง 
37 องคการบริหารสวนตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง 
38 องคการบริหารสวนตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง 
39 องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอสันปาตอง 
40 องคการบริหารสวนตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง 
41 องคการบริหารสวนตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี 
42 องคการบริหารสวนตําบลหารแกว อําเภอหางดง 

 

  

 ท่ีมา : จากการสํารวจ 
 

(2.)   ขอมูลและเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
1) ขอมูลปฐมภูมิ  
   ไดแก การสืบคนขอมูลการจัดการสินทรัพยชุมชน ท้ังในดานเศรษฐกิจและ

สังคม ส่ิงแวดลอม ภูมิปญญาของกลุมตัวอยาง (กลุมชุมชน)จากพ้ืนท่ีในเขตชุมชนทองถ่ินและ
ชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาสูการเรียนรู วิเคราะหการสรางและวัดมูลคาเพิ่ม 
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  2) สวนขอม ูลทุตยิภูมิ  
    เปนขอมูลที่เกี่ยวของกับขอมูลเบ้ืองตนดานตางๆ ไดแก การบริหารการจัดการ
องคกร การกอเกิดองคกลุมในชุมชน การจัดการและมูลคาสินทรัพยในชุมชน ปญหาและความ
ตองการในการพัฒนาท้ังดานเศรษฐกิจและสังคมเปนตน โดยการศึกษาวิจัยแบบมีสวนรวม สวน
ราชการและองคกรท่ีเกี่ยวของ ถือวาเปนผูรวมวิจัยในทองถ่ินท่ีสําคัญ คือ องคการบริหารสวน
ตําบล และกลุมองคกรในชุมชนท่ีพรอมเปนตนแบบการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาดานเศรษฐกิจและชุ
มน เปนตน  
  3)   ชนิดของเคร่ืองมือ  

      3.1) ใชแบบสัมภาษณ และแบบสังเกต เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลท่ีมีลักษณะคําถามซ่ึงกําหนดคําตอบไวลวงหนาใหเลือกตอบและคําตอบแบบใหเติมคําตอบ 
โดยนักวิจัยจะเปนผูทําการสัมภาษณและสังเกตเพ่ือบันทึกขอมูลท่ีไดจากกลุมชุมชนโดยแบง
เนือ้หาของแบบสัมภาษณเปน 3 ตอน 

3.1.1) ขอมูลลักษณะพื้นฐานทางดานสังคมและเศรษฐกจิของชุมชน  
3.1.2) ขอมูลสภาพท่ัวไปดานการบริหารการจัดการกลุม การกอเกิดกลุม 

และการจัดการสินทรัพยในชุมชน 
3.1.3) ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและความตองการของกลุม เพ่ือการพัฒนา

กลุม ท้ังทางดานเศรษฐกิจ และสังคม 
   นอกเหนือจากการสัมภาษณและสังเกตแลว การท่ีจะไดขอมูลให
ครบถวนจําเปนตองเก็บขอมูลโดยอาศัยวิธีการดังตอไปนี้ 
   1) การจัดเวทีชาวบาน เพื่อระดมความคิดเห็นและหาขอตกลง  
   2) การจัดการประชุมกลุมยอย เพื่อติดตามประเมินผลรวมกันแกไข
ปญหา 

  3) การสังเกตเปนการสังเกตการทํางานในกระบวนการผลิตในข้ันตอน
ตางๆ  

  4) การศึกษาดูงานกลุมอ่ืนๆ ท่ีประสบความสําเร็จ  
 5) การวางแผน การพัฒนาระบบการจัดการ  
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   6) การอบรม โดยใหความรูแกเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
และกลุมชุมชนท่ีเจาหนาที่เลือกมาในดานตางๆ ตามความตองการของกลุม 
   7) แบบประเมินสินทรัพยชุมชน (แบบ VA1) เปนการประเมินคุณคา
ของสินทรัพยชุมชนกอนดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตามแผนพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม โดย
สินทรัพยนั้นสามารถประเมินคุณคาทางเศรษฐกิจได มีคุณคาทางจิตใจตอชุมชน มีคุณคาท้ังดาน
เศรษฐกิจและจิตใจ หรือคุณคาดานอ่ืน 
   8)  แบบประเมินสินทรัพยชุมชน (แบบ VA 2) เปนการประเมินผล
สัมฤทธ์ิ และความคุมคาทางการเงินของกิจกรรมการเรียนรูตามแผนพัฒนาดานเศรษฐกิจและ
สังคม ประเมินคุณคาของสินทรัพยชุมชนกอนดําเนินกิจกรรม และโครงการตามแผนยุทธศาสตร 
รวมถึงความพึงพอใจของผูปฎิบัติและผูมีสวนรวมในชุมชน 
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รายงานประจาํวันของผูประเมินทองถ่ิน 
การประเมินสินทรัพยชุมชน VA2 

 

ใหผูประเมนิประเมินจากขอมูลท่ีสอบถาม การมีเอกสารประกอบ และผูท่ีเกี่ยวของ                  
      วนัท่ี........เดือน........................พ.ศ. ...........  
ชื่อผูประเมิน..........................................................................  
หนวยงาน..............................................................................ประจําทองถ่ิน........................................... 
รายนามผูรวมเดินทางไปสัมภาษณเก็บขอมูล 
       1.............................................................................  ผูสัมภาษณ 
       2. ............................................................................  ผูจดบันทึก 
  
ขอมูลทั่วไป 
เลขที่โครงการ ............................................... 
วิสยัทัศนของ อบต  ............................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
ประเภทแผน: โครงการ 
  เศรษฐกิจ, การเกษตร และการทองเท่ียว     
  สังคมและวัฒนธรรม    
  การศึกษา    
  อนามัยและส่ิงแวดลอม     
1. ช่ือโครงการ ........................................................................................................................ ..... 
2. พื้นท่ีท่ีเขาสัมภาษณเกบ็ขอมูล ช่ือสถานท่ี.................................................................................. 
 ต้ังอยูท่ี................................................................................................................... 
3. วิธีการสัมภาษณ    
  สมัภาษณเชิงลึก     สัมภาษณกลุมยอย  
4. กลุมผูใหสมัภาษณ    

  กลุมผูปฏิบัติงานหรือกลุมผูประสานงาน  
  กลุมเปาหมาย    

  กลุมสนับสนุน 
5. จาํนวนผูเขารวมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ............. (คน)  
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6. ขอมูลจากโครงการเพือ่ระบุถึงการวัดมูลคาสินทรัพยชุมชน   
6.1 ประเภทของสินทรัพย (ระบุ/ใหรายละเอียด) 

 สินคา/บริการ   เครื่องมือเครื่องจักร    สิ่งประดิษฐ  
 การศึกษา     ศิลปะ/วฒันธรรม    ภูมิปญญาทองถิ่น  
 นวัตกรรม    ทรัพยากรธรรมชาติ    แหลงทองเท่ียว  
 อื่น ๆ ระบุ  .......................................................................................................................... 

 6.2   รูปแบบกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการและแผนยุทธศาสตร เพื่อวัดมูลคาของสินทรัพยในชุมชน 
         ลักษณะและรูปแบบกิจกรรม .................................................................................................... 

จํานวนผูเขารวมกิจกรรม / ผูมีสวนรวม (ตอครั้ง) ..................................................................... 
ความตอเน่ืองของกิจกรรมท่ีเกดิข้ึน (จาํนวนครั้ง) .................................................................... 
กิจกรรมสามารถประเมินคาทางเศรษฐกิจได ............................................................................ 
กิจกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอชุมชน .......................................................................................... 

      กิจกรรมมีคุณคาท้ังดานเศรษฐกิจและจิตใจ .............................................................................. 
6.3 กิจกรรมของโครงการสงผลตอระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนไดอยางไร 
 กอใหเกิดรายไดเฉลีย่ตอบุคคล 
 ระดับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

มาตรฐานตอชีวิตความเปนอยูของประชากร 
คุณภาพของประชากรดานการศึกษา 
คุณภาพของประชากรดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

6.3 กิจกรรมของโครงการสงผลกระทบตอระดับการพัฒนาสังคมในชุมชนไดอยางไร 
ช่ือเสียง ..................................................................................................................................... 
รายได ....................................................................................................................................... 
ช่ือเสียงและรายได ................................................................................................................... 
อื่น ๆ ........................................................................................................................................ 

6.4 สนิทรัพยเกดิข้ึนต้ังแตเมื่อใด  
  นอยกวา 1 ป     1-5 ป     6-10 ป    มากกวา 10 ป  

6.5 จุดเดนของสินทรัพย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ  )  
  มีแหงเดียว    มีเอกลักษณเปนของตนเอง    
  มีสูตรเฉพาะ    เปนสินทรัพยดั้งเดิม  

อื่น ๆ …………………………………………………………………………………….. 
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6.6 การใชประโยชนสินทรัพย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ เรียงลาํดับความสําคัญจากมากไปหานอยและ 
      ระบุขอมูลเพิ่มเติม)  

 เปนแหลงทรัพยากรของชุมชน ………………………………………………………….. 
 เปนแหลงพักผอนหยอนใจ/แหลงทองเท่ียว ……………………………………………... 
 เปนสินคาขายในชุมชน ………………………………………………………………….. 
 สิ่งท่ีอนุรกัษไวเพื่อประโยชนของชุมชน ………………………………………………… 
 ยังไมมีการใชประโยชนจากสินทรัพยเนื่องจาก ………………………………………… 
 อื่น ๆ  ……………………………………………………………………………………. 

6.7 ลักษณะการเปนเจาของ/การครอบครอง  (ระบุช่ือขอมูลเพิ่มเติม)  
 เปนสินทรัพยสวนบุคคล    เปนสินทรัพยของกลุมบุคคล  
 เปนสินทรัพยของนิติบุคคล   เปนสินทรัพยของสาธารณะ  
 อื่น ๆ ……………………………………………………………………………………….. 

6.8 สทิธิในการบริหารจัดการ  
 ชุมชน     หนวยงานภาครัฐ                  ชุมชนและหนวยงานภาครัฐรวมกัน   
อื่น ๆ ………………………………………………………………………………………. 

6.9 รายไดจากโครงการหรอืสินทรัพย  
 ยังไมมีการสรางรายไดจากสินทรัพย  ……………………………………………………. 
 มีรายไดจากสินทรัพยเปนของบุคคล …………………………………………………….. 
 มีรายไดจากสินทรัพยเปนของชุมชน …………………………………………………….. 
 มีรายไดจากสินทรัพยเปนของนิติบุคคล …………………………………………………. 
 มีรายไดจากสินทรัพยเปนของหนวยงานราชการ ………………………………………... 
 อื่น ๆ …………………………………………………………………………………….. 

6.10 ปญหาและอุปสรรคในการใชประโยชนสนิทรัพย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
 ขาดหนวยงานสนับสนุน  
 ขาดความพรอมในการบรหิารจัดการ  
 ประชาชนไมใหความรวมมือ  
 ปญหาดานกฎหมายและระเบียบราชการ   
 ขาดทุนดําเนินงาน  
 อื่น ๆ …………………………………………………………………………………….. 

 



 41 

6.12 การพัฒนาสินทรัพยชุมชนจะมีแนวทางอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
 ดัดแปลง ปรับปรุง ทําใหแตกตางจากท่ีอื่น  
 เผยแพรใหบุคคลภายนอกชุมชนไดรูจักกวางขวางยิ่งข้ึน ………………………………... 
 จดทะเบียน สรางการรับรอง ……………………………………………………………... 
 ลดตนทุนการผลิต หาวัตถดุิบทดแทน …………………………………………………… 
 สรางมูลคาเพิ่มจากการอนุรักษ ………………………………………………………….. 
 อื่น ๆ …………………………………………………………………………………….. 

6.13 สนิทรัพยชุมชน ตองการการพัฒนาดานใดบาง / อยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 โครงสรางพ้ืนฐาน ……………………………………………………………………… 
  เทคโนโลยีการผลิต ……………………………………………………………………. 
  ปรับปรุงภูมิทัศน  ………………………………………………………………………. 
  การบริหารจัดการ ……………………………………………………………………… 
  การตลาด ………………………………………………………………………………. 
  อื่น ๆ ……………………………………………………………………………………. 

6.14 ในการพัฒนาสินทรัพยชุมชน ตองการใหมีการสนับสนุนดานใดบาง/อยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
 ความรู  
 บุคลากร  
 เงินทุน  
 การรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ  
 แรงงาน  
 อื่น ๆ  …………………………………………………………………………………… 

6.15 การพัฒนาสินทรัพยชุมชนจะมีผลกระทบในเรื่องใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
 คนในชุมชน  
 กลุม / องคกรในชุมชน  
 วัฒนธรรม  
 องคความรู  
 อื่น ๆ……………………………………………………………………………………... 
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6.16 การระดมทุนเพือ่การพัฒนาสินทรัพยชุมชน มาจากแหลงใด  
 ไมตองระดมทุน มีเงินทุนเพียงพอแลว  
 ระดมทุนภายในชุมชน  
 กูยืมจากสถาบันการเงิน  
 งบประมาณจากรัฐบาล  
 อื่น ๆ …………………………………………………………………………………… 

6.17 โอกาสในการเช่ือมโยงเครือขายตาง ๆ  
ไมมีโอกาสเชื่อมโยงเครอืขาย  
 เครือขายระดับหมูบาน/ ตําบล   
 เครือขายระดับอําเภอ  
 เครือขายระดับจังหวัด  
 อื่น ๆ ……………………………………………………………………………………... 

      (ลงช่ือ) ....................................................... 
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รายงานประจําวันของผูประเมินทองถ่ิน 
การประเมินสนิทรัพยชมุชน VA2 

ใหผูประเมินประเมินจากขอมูลท่ีสอบถาม การมีเอกสารประกอบ และผูท่ีเกี่ยวของ                  
วันท่ี........เดือน........................พ.ศ. ........... 

ช่ือผูประเมิน..........................................................................  
สังกัด.............................................................................. 
รายนามผูรวมเดินทางไปสัมภาษณเก็บขอมูล 
        ............................................................................  ผูสมัภาษณ 
        ............................................................................  ผูจดบันทึก 
ขอมูลทั่วไป 
เลขที่โครงการ ............................................... 
วิสยัทัศนของ อบต  ............................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
ประเภทแผน: โครงการ 
  เศรษฐกิจ, การเกษตร และการทองเท่ียว     
  สังคมและวัฒนธรรม    
  การศึกษา    
  อนามัยและส่ิงแวดลอม     
1. ช่ือโครงการ  .................................................................................................................................. 
2. พื้นท่ีท่ีเขาสัมภาษณเกบ็ขอมูล ช่ือสถานท่ี........................................................................................ 
 ต้ังอยูท่ี.......................................................................................................................... 
3. วิธีการสัมภาษณ    
  สมัภาษณเชิงลึก     สัมภาษณกลุมยอย  
4. กลุมผูใหสมัภาษณ    

 กลุมผูปฏิบัติงานหรือกลุมผูประสานงาน  กลุมเปาหมาย   กลุมสนับสนุน 
 

5. จาํนวนผูเขารวมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ............. (คน)  
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6. ขอมูลจากโครงการเพือ่ระบุถึงการวัดมูลคาสินทรัพยชุมชน    
6.1 ประเภทของสินทรัพย  

 สินคา/บริการ    เครื่องมือเครื่องจักร    สิง่ประดิษฐ  
 การศึกษา      ศิลปะ/วัฒนธรรม    ภูมิปญญาทองถิ่น  
 นวัตกรรม     ทรัพยากรธรรมชาติ    แหลงทองเท่ียว  
 อื่น ๆ ระบุ  .......................................................................................................................... 

       6.2 ความเกี่ยวเนื่องของสินทรัพยชุมชน  
        ดานวิถีชีวิตชุมชน  ……………………………………………………………………………... 

สิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร (ช่ือทางภูมิศาสตร สญัลักษณของพ้ืนท่ี) ……………………………....... 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม …………………………………………………………… 
แหลงทองเท่ียว …………………………………………………………………………………. 
ภูมิปญญาทองถิ่น ………………………………………………………………………………. 

6.3 รูปแบบของกิจกรรมท่ีเกดิข้ึนจากตัวโครงการและแผนยุทธศาสตร เพื่อวัดมูลคาของสินทรัพยในชุมชน  
        1. ลกัษณะและรูปแบบกิจกรรม   ........................................................................................................ 
        2. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม / ผูมีสวนรวม (ตอครั้ง/ป)   ..................................................................... 
        3. ความตอเนื่องของกิจกรรมท่ีเกดิข้ึน (จาํนวนครั้ง/ป)........................................................................ 
        4. ตัวอยางกิจกรรมท่ีสามารถประเมินคาทางเศรษฐกิจได  ................................................................ 
        5. ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาทางจิตใจตอชุมชน …........................................................................... 
        6. ตัวอยางกิจกรรมมีคุณคาท้ังดานเศรษฐกิจและจิตใจ ….................................................................. 
   6.4 ผลประโยชนท่ีสงผลตอระดับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไดอยางไร  
         (ระบุรายละเอียดขอมูลกจิกรรม /จาํนวนมูลคา /ระดับปริมาณ /จาํนวนครั้งกิจกรรม) 

1. ท่ีมาและมูลคาของทุนดําเนินงานตามกิจกรมและโครงการ ……………………………….......... 
2. มูลคาท่ีกอใหเกดิรายไดเฉลี่ยตอบุคคล/ตอชุมชน …………………………………….................. 
3. สรางและกอใหเกิดสวัสดิการครอบครัวและชุมชน …………………………………………….. 
4. ระดับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ …………………………………………………………………... 
5. ดานมาตรฐานตอชีวิตความเปนอยูของประชากร ………………………………………………... 
6. คุณภาพของประชากรดานการศึกษา …………………………………………………………….. 
7. คุณภาพของประชากรดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม …………………………………………. 
8. กอใหเกดิมูลคาเพ่ิม และการตอยอดทางดานเศรษฐกิจในชุมชน ………………………………... 
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6.5 ลักษณะกิจกรรมท่ีบงช้ีของโครงการท่ีสงผลกระทบตอระดับการพัฒนาสังคมในชุมชนไดอยางไร  
       1. ดานการมีสวนรวมในสังคม............................................................................................................ 
       2. ดานการเขารวมวางแผนของชุมชน ……………………………………………………………… 
       3. การเขารวมตรวจสอบประเมนิผลการปฏิบัติงาน ……………………………………………….. 
       4. ดานการเขารวมในการใชสทิธิและแสดงความคิดเห็น ………………………………..…………. 
       5. ดานการเรียนรูของคนในชุมชน ………………………………………………………………….. 
       6. ดานการสืบทอดกิจกรรมท่ีเกดิกับชุมชน ………………………………………………………… 
       7. ดานสุขภาพ อนามัย ทางกายและทางจิต ………………………………………………………… 
       8. ดานความสงบสุข การไมมคีดีอาชญากรรม ……………………………………………………… 
6.6 การประเมินผลสัมฤทธิ์ และความคุมคาทางการเงินของกิจกรรมและโครงการตามแผนยุทธศาสตร  

เกณฑและระดับความคุมคาทางการเงิน 0 1 2 3 4 
1. การพ่ึงพาทางการเงิน       
2. รอยละเงินสนับสนุนจากหนวยงานอื่น............................      
3. รอยละของรายไดที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม …………….….      
4. ความสามารถในการใชจายเงิน      
5. ความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงิน      
6. อัตราสวนผลตอบแทนทางการเงิน      
7. ประสิทธิภาพทางการเงิน      
8. รอยละของรายไดจริงตอรายไดตามแผน      
9. ประสิทธิผลทางการเงิน      
10. รอยละของคาใชจายรวมตอรายไดจากการดําเนินงาน      
 

6.7 ความพึงพอใจของผูปฎิบัติและผูมีสวนรวมในชุมชน  มาก  นอย 
1.ระยะเวลาในการดําเนินงานท่ีเหมาะสม      
2.ความเหมาะสมในดานพ้ืนท่ี       
3. ความพอเพียงของงบประมาณ       
4. ความตอเนื่องของกิจกรรมและโครงการ      
5. อตัราการความพึงพอใจของผูรับผลประโยชน     
6. การมีสวนรวมและเครือขายรวมในการทํางาน     
7. เปอรเซ็นตของการมีช่ือเสียง       
8. ความเต็มใจและการมีสวนรวมของชุมชน ทํางานเปนทีม    
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3.2   กรอบของการวิจัย 

ศักยภาพของทองถ่ินกับการจัดการสินทรัพยชุมชน 

การประเมินสินทรัพยชุมชนครั้งที่ 1 
 (กอนการจัดการการเรียนรู) LM 

โครงการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 

LM กับการพัฒนา 
นักวิจัยทองถิ่น 

LM กับการพัฒนา 
ทรัพยากรมนษุย 

LM กับการพัฒนา 
นกัวิจัยโครงการ 

LM กับการบูรณาการ 
การส่ือสาร 

ชุมชนในทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม 

การประเมินสินทรัพยชุมชน ครั้งที่ 2 
(หลังจากท่ีไดมีการจัดการเรียนรู) LM 

มูลคาเพ่ิมของการจัดการสินทรัพยชุมชน 

สรุปผลการจัดการการเรยีนรูตอการ 
เพ่ิมมูลคาของสินทรัพยชุมชน 
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3.3   แผนการวิจัย 
  การวิจยัเร่ือง “การวัดมูลคาเพ่ิมของสินทรัพยชุมชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาค
ชนบท และชุมชนเมือง จงัหวัดเชียงใหม” สามารถแสดงวิธีการบริหารแผนงานวจิยัในภาพรวม
ตลอดการวิจยั เพื่อประโยชนในการติดตาม และประเมินผลแผนงานวิจัย โดยระบุข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการดําเนินการวจิัยของ แผนงานวจิัยโดยละเอียด และแสดงแผนการดาํเนินงาน 
(Gantt chart) แตละข้ันตอน จน ส้ินสุดการวิจัย มีรายละเอียดดังนี ้
 

1) ประชุมวางแผนการดําเนินงานวิจยั 
2) ศึกษางานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
3) กําหนดพื้นท่ีเปาหมายและนักวจิัยท่ีเขารวมโครงการวจิัย ท่ัวท้ังจังหวัดเชียงใหม  
4) ศึกษาบริบทของกลุมเปาหมายถึงการจัดการทางดานสินทรัพยชุมชนท้ัง 42 องคการ

บริหารสวนตําบล และ 42 ชุมชน  
5) จดัประชุมวางแผนงานวิจัยรวมกันแบบบูรณาการกับทุกฝาย เพื่อวางแผนการ

ดําเนินงาน โครงการตางๆ ท้ังหมด 42 องคการบริหารสวนตําบล 
6) เร่ิมกระบวนการ LM เพื่อประเมินและวดัมูลคากอนเร่ิมกระบวนการเรียนรูเพื่อการ

พัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม ระยะท่ี 1 
7) ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่รายงานความกาวหนาการวิจัย ระยะท่ี 1 
8) นกัวจิัยไดเร่ิมดําเนินการวิจยัในกลุมชุมชนท่ีตนเลือกพัฒนา (ระยะท่ี 2) 
9) ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่การพัฒนาและประเมินการเปล่ียนแปลงในดาน

การยกระดับการพัฒนาทุนทางสังคมในชุมชนกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม 
เพื่อนํารายงานผลการดําเนินงานการพัฒนา ระยะท่ี 2 

10)  ศึกษาเรียนรูถึงการพัฒนาทางดานสินทรัพยชุมชนท่ีเกิดจากการเรียนรูทางดานการ
วางแผน การพฒันาทรัพยากรมนุษย  การสรางนักวจิัยทองถ่ิน การส่ือสารในชุมชน   

11)  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดําเนินงานโครงการวิจัย สรุปผล
การดําเนินงาน และเผยแพรงานวิจัย 




