
 

บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

 โครงการวิจยัเร่ือง  “การจัดการการเรียนรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม ของภาคชนบท
และชุมชนเมือง จงัหวัดเชียงใหม” มีวตัถุประสงคของโครงการ ท้ังส้ิน 5 ประการคือ  1) เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของนักวิจัยทองถิ่น ดานกระบวนการจัดการการเรียนรู (LM)ใหสามารถพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นของตนเองไดอยางเหมาะสม  2) เพื่อใหสมาชิกของชุมชนใน
ทองถิ่น สามารถใชกระบวนการจัดการการเรียนรู (LM) ในการสรางแผนชุมชนเพื่อในการ
ยกระดับการพัฒนาทองถิ่น ทั้งในดานการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางดานสังคมได
อยางเหมาะสมตามบริบทของทองถ่ินของตนเองเปรียบเสมือนการพัฒนาจากรากหญาไปสูราก
แกวท่ีแข็งแกรง  3) เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรูในการเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษยตอการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม  4) เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
คนในชุมชนใหรูจักการใชการสื่อสารชุมชนแบบมีสวนรวมและใชเทคโนโลยีของชุมชน ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นของตนเองไดอยางเหมาะสม และ 5) เพื่อวัด
มูลคาเพิ่มของการจัดการสินทรัพยชุมชน ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคชนบท และ
ชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม อันเกิดจากการจัดการเรียนรูโครงการ “CMRU – SML” สามารถ
สรุปผลการศึกษาไดตามวัตถุประสงค ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
4.1  การจัดการการเรียนรูเพื่อสรางและพัฒนานักวิจัยตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ของทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
 การจัดการการเรียนรูเพ่ือสรางและพัฒนานักวิจัยตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ทองถิ ่น  จ ังหว ัดเช ียงใหม มีว ัตถ ุประสงค เพื ่อ เพิ ่มศ ักยภาพของนักว ิจ ัยท องถิ ่น  ดาน
กระบวนการจัดการการเรียนรู (LM) ใหสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นของ
ตนเองไดอยางเหมาะสม 
 นักวิจัยสามารถจัดการเรียนรูในการสรางและพัฒนานักวิจัยทองถ่ินประจําตําบลของ
จังหวัดเชียงใหมได 18 อําเภอ จํานวน 42 คน โดยสวนใหญนักวิจัยทองถ่ินเหลานี้ดํารงตําแหนง
เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนฯ ซ่ึงกระบวนการในการสรางและพัฒนาเจาหนาท่ีประจํา



 65

 ข้ันตอนแรก เปนการวิเคราะหศักยภาพพื้นฐานของบุคลากรที่เขารวมโครงการเพื่อ
สะทอนปญหาและความตองการของบุคลากรแตละคน  
 ข้ันตอนท่ีสอง ทําการจัดการเรียนรูเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรูเพื่อสรางและพัฒนา
นักวิจัยตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดเชียงใหม”เพื่อใหเกิดความเขาใจถึงกระบวน 
การวิจัย ประโยชนของการวิจัย และการประยุกตใชงานวิจัยกับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมใน
ทองถ่ินของตนเอง 
 ข้ันตอนท่ีสาม นําเสนอโครงรางงานวิจัยตามแนวทางการพัฒนาทองถ่ินของทองถ่ินของ
ตนเอง และเร่ิมดําเนินงานวิจัย โดยนักวิจัยรวมจากหนวยงานภาคีตางๆ เปนพี่เล้ียงนักวิจัย คอย
ใหคําปรึกษา และคําแนะนําอยางสมํ่าเสมอ 
 ข้ันตอนท่ีส่ี เปนการศึกษาดูงานกลุมอ่ืนๆ ท่ีประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานเกี่ยวกับ
การพัฒนาทองถิ่นทั้ง 4 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ การเกษตรและการทองเท่ียว ดานสังคม ดาน
การศึกษาและดานอนามัยและส่ิงแวดลอม 
 และข้ันตอนท่ีหา เปนการนําเสนอรายงานการวิจัย และผลการประเมินติดตามงานวิจัย
ของนักวิจัยทองถิ่น ประจําตําบลทั้ง 42 คน ตอคณะนักวิจัยโครงการ และนักวิจัยรวมจาก
หนวยงานภาคีท่ีเกี่ยวของท้ังหมด  
 นักวิจัยสามารถนําเสนองานวิจัยทองถ่ินของตนเองในประเด็นของการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของทองถ่ินไดอยางเหมาะสมตามบริบทของชุมชนนั้นๆ กลาวคือ ในดานเศรษฐกิจ 
การเกษตรและการทองเท่ียว นักวิจัยทองถ่ินสามารถเสนองานวิจัยไดท้ังส้ิน 17 เร่ือง ดังรายนาม
ของนักวิจยัทองถ่ินดานเศรษฐกิจ การเกษตรและการทองเท่ียว ดังนี้  

1) นักวิจัยทองถ่ิน ตําบลสําราญราษฏร อําเภทดอยสะเก็ด 
นางสาวภทัรา สุภา งานวิจัยเร่ือง การสงเสริมกลุมอาชีพตําบลสําราญราษฎร 

2) นักวิจัยทองถ่ิน ตําบลเทพสะเด็จ อําเภอดอยสะเก็ด 
นายอานัติ แสงเขียว งานวิจยัเร่ือง ชุมชนนาอยูเศรษฐกิจพอเพียง 

3) นักวิจัยทองถ่ิน ตําบลปาเม่ียง  อําเภอดอยสะเก็ด 
นางสาวยสุตมา จนัทรเจยีก งานวิจยัเร่ือง ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  
(หนึ่งตําบลหน่ึงฟารม) 

4) นักวิจัยทองถ่ิน ตําบลปาตุม อําเภอพราว  
นายสมคิด กรรขํา งานวิจัยเร่ือง มอนลานมนตเสนหแหงปาตุม 
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5) นักวิจัยทองถ่ิน ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง  
นางสาวชันวชนก สมมุติ งานวิจัยเร่ือง สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน อนุรักษภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

6) นักวิจยัทองถ่ิน ตาํบลแมนาจร อําเภอแมแจม  
นายกริชชาญ สังเวียนวงษ งานวิจยัเร่ือง แหลงทองเท่ียวเกษตรเชิงอนุรักษ 
แมจรหลวง บานขุนแมวาก 

7) นักวิจยัทองถ่ิน ตาํบลชางเค่ิง อําเภอแมแจม  
นางสาวลัดดาวัลย  ปานทอง  งานวิจัย เ ร่ือง  หัตถกรรมพื้นบาน  ผาทอ 
ตนีจก – ผาทอแมแจม 

8) นักวิจยัทองถ่ิน ตาํบลโปงทุง อําเภอดอยเตา 
นางสุนทรี ศรีจา งานวิจัยเร่ือง สงเสริมอาชีพการทําผลิตภัณฑรากไม และการ
แกะสลักรากไม 

9) นักวิจัยทองถ่ิน ตําบลแมขา อําเภอฝาง   
นางสาวสุพิชฌาย  อภัยสุวรรณ  งานวิจัยเ ร่ือง ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

10)  นกัวิจยัทองถ่ิน ตาํบลสันทราย อําเภอฝาง  
นางรัชณี แกวอินตะ งานวิจัยเร่ือง กลุมสตรีแมบานแปรรูปอาหารมันกัลยา 

11)  นกัวิจยัทองถ่ิน ตาํบลแมงอน อําเภอฝาง   
นางสาววภิาพร กล่ินลอย งานวิจัยเร่ือง การทําการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

12)  นกัวิจยัทองถ่ิน ตาํบลทาวังตาล อําเภอสารภี  
นายวัชรพล โพธ์ิทอง งานวิจยัเร่ือง เวียงกุมกามนครโบราณใตพภิพ 

13)  นกัวิจยัทองถ่ิน ตาํบลสันปายาง อําเภอแมแตง    
นางสาววราภรณ ยานัน งานวิจัยเร่ือง ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 

14)  นกัวิจยัทองถ่ิน ตาํบลบานเปา อําเภอแมแตง   
นางสิริพร แปนแจง งานวิจัยเร่ือง แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษบานแมโจ 

15)  นักวิจัยทองถ่ิน ตําบลอินทขิล อําเภอแมแตง   
นางคําเพ็ญ ลาวอือ งานวิจยัเร่ือง หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 

16)  นกัวิจยัทองถ่ิน ตาํบลหวยทราย อําเภอแมริม   
นางสาวนนัทา ประชานันท งานวิจยัเร่ือง การสงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ 
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17)  นกัวิจยัทองถ่ิน ตาํบลบานหลวง อําเภอแมอาย   
นายธวัชวงศ หิรัญบดินทร งานวิจัยเร่ือง ชุมชนเขมแข็ง แหลงเศรษฐกิจ

 พอเพียง 
 

 สําหรับในดานสังคมและวัฒนธรรม สามารถเสนองานวิจัยได 14 เร่ือง ดังรายนามของ
นักวิจัยทองถ่ิน ดังนี้  

1) นักวิจยัทองถ่ิน ตาํบลชางเผือก อําเภอเมือง  
นางพนิตตา บุตรแกว งานวิจัยเร่ือง วัฒนธรรมประเพณีปใหมมง 

2) นักวิจัยทองถ่ิน ตําบลสันผีเส้ือ อําเภอเมือง  
นางกรรณิการ นิรัติศยกุล งานวิจยัเร่ือง ไหวสาบารมี วิถีธรรมนําชุมชน 

3) นักวิจัยทองถ่ิน ตําบลเวียง อําเภอฝาง  
นางนิภา แสงคํา งานวิจยัเร่ือง จักรยานแรลล่ี ปนรถถีบ แอววัดมวนใจ 

4) นักวิจัยทองถ่ิน ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม  
นางสาวอรวรรณ สิงเต งานวิจัยเร่ือง การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

5) นักวิจัยทองถ่ิน ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง  
นางสาวเจนจิรา วรินทร งานวิจยัเร่ือง ธรรมสัญจร ในฤดูพรรษาสัมพันธ 

6) นักวิจัยทองถ่ิน ตําบลหนองแหยง อําเภอสันทราย  
นางภาวนา โกมลนาค งานวิจยัเร่ือง บานแหงความหวัง 

7) นักวิจัยทองถ่ิน ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง  
นายสานิส พึ่งพรชัย งานวิจัยเร่ือง ประเพณีการอนุรักษตนน้ํา (ขุนน้ําหวยลาน)” 

8) นักวิจัยทองถ่ิน ตําบลแมแตง อําเภอแมแตง   
นางกิ่งกาญจน สมภักดี งานวิจัยเร่ือง ไหวพระ 9 วัด อายุยืน 9 ป 

9) นักวิจัยทองถ่ิน ตําบลแมศึก อําเภอแมแจม  
นางสาวอรุณี การเร็ว งานวิจัยเร่ือง เผยแพรประวัติความเปนมาของวัดกองกาน
และแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรปางอุง 

10)  นกัวิจยัทองถ่ิน ตาํบลทุงรวงทอง อําเภอแมวาง  
นายโรจนศักดิ์ อุดมเดช งานวิจยัเร่ือง ธรรมสัญจร 
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11) นักวิจัยทองถ่ิน ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง   
นายณรงค อินตะผัด งานวิจยัเร่ือง ชุมชนสดใส รวมกลุมประสานใจ ตานภัยมืด 
ดวยธรรม 

12) นักวิจัยทองถ่ิน ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง  
นายชุลาพงษ ลายทิพย งานวิจัยเ ร่ือง การจัดสวัสดิการสังคมแบบพึ่งพา  
(บานบุญรักษา) 

13)  นกัวิจยัทองถ่ิน ตาํบลหารแกว อําเภอหางดง   
นางสาวบุรินาถ วงศยวง งานวิจัยเร่ือง น้ําใจไทยไหลเต็มคลอง 

14)  นกัวิจยัทองถ่ิน ตาํบลบานตาล อําเภอฮอด   
นายอุเทน ยะมา งานวิจัยเร่ือง การกอสรางฝายแมวและบวชปาเฉลิมพระเกียรติ 

 
 สําหรับดานการศึกษา มีงานวิจัยทองถ่ินจํานวน 6 เร่ือง ดังรายนามของนักวิจัยทองถ่ิน 
ดังนี้  

1) นักวิจัยทองถ่ิน ตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด 
นางสาวนงนาถ ตั้งสัจวงศ งานวิจัยเร่ือง การสนับสนุนดานการศึกษาโรงเรียน
แมคือวิทยา 

2) นักวิจัยทองถ่ิน ตําบลบานทับ อําเภอแมแจม   
นายศุภสวัสดิ์ ตรีเศียร งานวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทองถ่ิน 

3) นักวิจัยทองถ่ิน ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง  
นายธงชัย ตาศักดิ์ งานวิจยัเร่ือง การจัดการศึกษาปฐมวัย อบต.บวกคาง 

4) นักวิจยัทองถ่ิน ตาํบลแมสาว อําเภอแมอาย  
นายกุลทรัพย สีปอ งานวิจัยเร่ือง ภารกิจทองถ่ินดานการศึกษา เพื่อชุมชนราก
หญาของไทย 

5) นักวิจัยทองถ่ิน ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง  
นายพินิจ สมหาร งานวิจยัเร่ือง สวนเกษตรนอยเดินตามรอยพอ 

6) นักวิจัยทองถ่ิน ตําบลสันกลาง อําเภอสันปาตอง  
นายประสิทธ์ิ สุทธนะ งานวิจยัเร่ือง การสงเสริมและพัฒนาศูนยเด็กเล็ก 
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 สวนดานอนามัยและส่ิงแวดลอม นักวิจัยทองถ่ินไดเสนองานวิจัยจํานวน 5 เร่ือง  
ดังรายนามของนักวิจัยทองถ่ิน ดงันี้  

1) นักวิจัยทองถ่ิน ตําบลปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด 
นางสาวนชุนาถ ไชยแกน งานวิจยัเร่ือง ชุมชนนาอยูเศรษฐกิจพอเพียง 

2) นักวิจยัทองถ่ิน ตาํบลโปงแยง อําเภอแมริม   
นายปฏิคม คมชัย งานวิจยัเร่ือง สายใยชุมชนสูคนรักษปา 

3) นักวิจัยทองถ่ิน ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง  
วาท่ี รต.หญิงละมัย เข่ือนิเพชร งานวิจัยเร่ือง การใชปุยหมักอินทรีย และ 
การเตรียมดินอยางไมเผาตอซังในการผลิตถ่ัวเหลือเพื่อ แกไขปญหาตาม
มลภาวะทางอากาศ 

4) นักวิจัยทองถ่ิน ตําบลสันติสุข อําเภอดอยหลอ  
นายดลธกร วงษพันธุ งานวิจยัเร่ือง อนุรักษปาตนน้ํา “รวมใจภักดิ์รักษผืนปา 

5) นักวิจัยทองถ่ิน ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแมแตง  
นายพีรพัฒน พีรพัฒนกุล งานวิจัยเร่ือง ข้ีเหล็กเมืองงาม 

  
 ซ่ึงงานวิจัยเหลานี้ลวนแลวแตนําไปปฏิบัติจริงในทองถ่ินไดอยางถูกตองตามหลักของ
ทฤษฏีงานวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับชุมชน อันเกิดผลสัมฤทธ์ิตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของทองถ่ินของนักวิจยัอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
 
4.2  การจัดการการเรียนรูเพื่อสรางแผนชุมชนในการยกระดับการพัฒนาทองถิ่น จังหวัด
เชียงใหม จากรากหญาสูรากแกว 
 การจัดการการเรียนรูเพื่อสรางแผนชุมชนในการยกระดับการพัฒนาทองถิ่น จังหวัด
เชียงใหม จากรากหญาสูรากแกว มีวัตถุประสงค เพื่อใหสมาชิกของชุมชนในทองถิ่น สามารถ
ใชกระบวนการจัดการการเรียนรู (LM) ในการสรางแผนชุมชนเพื่อในการยกระดับการพัฒนา
ทองถิ่น ทั้งในดานการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางดานสังคมไดอยางเหมาะสมตาม
บริบทของทองถ่ินของตนเองเปรียบเสมือนการพัฒนาจากรากหญาไปสูรากแกวท่ีแข็งแกรง 
 การวิจัยเร่ือง “การจัดการการเรียนรูเพื่อสรางแผนชุมชนในการยกระดับการพัฒนา
ทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม จากรากหญาสูรากแกว” คณะนักวิจัยสามารถจัดการเรียนรูในการสราง
แผนพัฒนาชุมชน ดวยกระบวนการแบบมีสวนรวมกับชุมชนในทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม  
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 (1)  กระบวนการเรียนรูในการสรางแผนและโครงการ 
 กระบวนการนี้มีการริเร่ิมข้ึนในหลายลักษณะไดแก การที่เจาหนาท่ี อบต. เปน 
ผูริเร่ิมในการจัดทําแผนชุมชน และในลักษณะท่ีสองเปนลักษณะท่ีผูนําชุมชนเปนผูทําแผน
ชุมชนเร่ืองนั้นๆ ดวยชุมชนเองแลวจึงนําเสนอแผนท่ีไดจากการประชุมมอบใหกับเจาหนาท่ี 
อบต. เพื่อดําเนินการใหการสนับสนุนตอไป ซ่ึงกระบวนการตางๆ สวนใหญมีความคลายคลึง
กัน นักวิจัยสามารถลําดับข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรูไดดังนี้ 
 ประการแรก  คือ การรวมกลุม ไดแก วิธีการจัดทําเวทีประชาคมชุมชน และการ
รวมกลุมโดยผูนําชุมชน  
 ประการท่ีสอง คือ การระดมสมอง  เพื่อระดมปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน โดยนํามา
วเิคราะหแนวทางแกไขเปนรูปแบบแผนชมุชนตอไป 
 ประการท่ีสาม เปนการแสวงหาและพัฒนาทางเลือกเม่ือสามารถสรุปขอมูลท่ีได
จากการระดมสมองรวมกันท้ังขอมูลท่ีเปนปญหา ความตองการและแนวทางแกไข โดยกลุม
ชาวบานท่ีสนใจ ไดมีการแสวงหาทางเลือกและหาผูสงเสริม สนับสนุนใหการดําเนินงานเปนไป
ดวยความเรียบรอยตรงตามเปาหมายท่ีไดรวมกันต้ังไว 
 ประการท่ีส่ี  เปนการลงมือปฏิบัติ ท้ังการดําเนินงานดวยตนเองและขอรับความ
รวมมือจากกลุม และหรือองคกร ท่ีสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน 
 ประการท่ีหา ประเมินผลและติดตามผลการดําเนินงานตลอดโครงการ 
 (2)  เทคนิคในการสรางสรรคแผนและโครงการ 
  โดยสวนมากเจาหนาที่ของ อบต. จะใชกระบวนการจัดเวทีประชาคมชุมชนในการ
สรางแผนเนื่องจากเปนวิธีการอยางหนึ่งท่ีไดรับขอมูล ซ่ึงเปนสภาพปญหาและความตองการท่ี
แทจริงในการนํามาแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงกับความตองการของชุมชนมาก
ท่ีสุด 
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 (3)  การวิเคราะหศักยภาพของแผนชุมชนจากการเรียนรู (SWOT)   
  ซ่ึงในกระบวนการวิเคราะหศักยภาพแผนชุมชนดวยวิธีการ SWOT จะกระทํา
เพื่อใหชุมชนไดแผนชุมชนท่ีสมบูรณและเพื่อใหทราบวา แผนชุมชนท่ีไดจากการจดัการเรียนรูนี้
สามารถตอบสนองตอความตองการพัฒนาของคนในชุมชนทองถ่ินไดมากหรือนอยเพียงไร และ
ยังผลไปสูความพึงพอใจของชุมชนตอแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของทองถ่ินในท่ีสุด 
 (4)  ความพึงพอใจของชุมชนตอการสรางแผนและโครงการ  
  จากแผนชุมชนท่ีไดจากการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ LM ชุมชนมีความ 
พึงพอใจตอแผนและโครงการในระดับท่ีดี และดีมาก เนื่องจากแผนชุมชนท่ีไดสามารถ
ตอบสนองตอความตองการพัฒนาทองถ่ินในแตละพื้นท่ีเปนอยางดี  
 
 ผลการศึกษาพบวา สามารถรวิเคราะหศักยภาพของกลุมชุมชนเพ่ือหาแนวทางการสราง
แผนชุมชน โดยแยกตามดานการพัฒนาทองถ่ินท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ การทองเท่ียวและ
การเกษตร 17 ชุมชน ไดแก 

1) แผนชุมชนตําบลสําราญราษฏร อําเภอดอยสะเก็ด แนวทางพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

2) แผนชุมชนตําบลเทพสะเด็จ อําเภอดอยสะเก็ด แนวทางพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
3) แผนชุมชนตําบลปาเม่ียง  อําเภอดอยสะเก็ด แนวทางพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
4) แผนชุมชนตําบลปาตุม อําเภอพราว แนวทางพัฒนาดานเศรษฐกิจ  

การทองเท่ียว 
5) แผนชุมชนตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง แนวทางพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

การทองเท่ียว 
6) แผนชุมชนตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม แนวทางพัฒนาดานเศรษฐกิจ  

การทองเท่ียว 
7) แผนชุมชนตําบลชางเค่ิง อําเภอแมแจม แนวทางพัฒนาดานเศรษฐกิจ  
8) แผนชุมชนตําบลโปงทุง อําเภอดอยเตา แนวทางพัฒนาดานเศรษฐกิจ  
9) แผนชุมชนตําบลแมขา อําเภอฝาง  แนวทางพัฒนาดานเศรษฐกิจการเกษตร 
10)  แผนชุมชนตําบลสันทราย อําเภอฝาง แนวทางพัฒนาดานเศรษฐกิจ  
11)  แผนชุมชนตําบลแมงอน อําเภอฝาง  แนวทางพัฒนาดานเศรษฐกิจการเกษตร 
12)  แผนชุมชนตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี แนวทางพัฒนาดานเศรษฐกิจ  

การทองเท่ียว 
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13)  แผนชุมชนตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง   แนวทางพัฒนาดานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

14)  แผนชุมชนตําบลบานเปา อําเภอแมแตง  แนวทางพัฒนาดานเศรษฐกิจ  
การทองเท่ียว 

15)  แผนชุมชนตําบลอินทขิล อําเภอแมแตง  แนวทางพัฒนาดานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

16)  แผนชุมชนตําบลหวยทราย อําเภอแมริม  แนวทางพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
การเกษตร 

17)  นักวิจัยทองถ่ิน ตําบลบานหลวง อําเภอแมอาย  แนวทางพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
การเกษตร 

 
 แผนพัฒนาชุมชนดานสังคมและวัฒนธรรม จาํนวน 14 ชุมชน ไดแก 

1) แผนชุมชนตําบลชางเผือก อําเภอเมือง แนวทางพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
2) แผนชุมชนตําบลสันผีเส้ือ อําเภอเมือง แนวทางพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
3) แผนชุมชนตําบลเวียง อําเภอฝาง แนวทางพฒันาสังคมและวัฒนธรรม 
4) แผนชุมชนตําบลดอนแกว อําเภอแมริม แนวทางพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
5) แผนชุมชนตําบลบานแปะ  อําเภอจอมทอง  แนวทางพัฒนาสังคมและ

วัฒนธรรม 
6) แผนชุมชนตําบลหนองแหยง อําเภอสันทราย แนวทางพัฒนาสังคมและ

วฒันธรรม 
7) แผนชุมชนตําบลออนใต  อําเภอสันกําแพง  แนวทางพัฒนาสังคมและ

วัฒนธรรม 
8) แผนชุมชนตําบลแมแตง อําเภอแมแตง  แนวทางพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
9) แผนชุมชนตําบลแมศึก อําเภอแมแจม แนวทางพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
10)  แผนชุมชนตําบลทุงรวงทอง  อําเภอแมวาง  แนวทางพัฒนาสังคมและ

วัฒนธรรม 
11)  แผนชุมชนตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง  แนวทางพัฒนาสังคมและ

วัฒนธรรม 
12)  แผนชุมชนตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง แนวทางพัฒนาสังคมและ

วฒันธรรม 
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13)  แผนชุมชนตําบลหารแกว อําเภอหางดง  แนวทางพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
14)  แผนชุมชนตําบลบานตาล อําเภอฮอด  แนวทางพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

 แผนพัฒนาดานการศึกษา จํานวน 6 ชุมชน ไดแก  
1) แผนชุมชนตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด แนวทางพัฒนาดานการศึกษา 
2) แผนชุมชนตําบลบานทับ อําเภอแมแจม  แนวทางพัฒนาดานการศึกษา 
3) แผนชุมชนตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง แนวทางพัฒนาดานการศึกษา 
4) แผนชุมชนตําบลแมสาว อําเภอแมอาย แนวทางพัฒนาดานการศึกษา 
5) แผนชุมชนตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง แนวทางพัฒนาดานการศึกษา 
6) แผนชุมชนตําบลสันกลาง อําเภอสันปาตอง แนวทางพัฒนาดานการศึกษา 

 
 แผนพัฒนาดานอนามัยและส่ิงแวดลอมจํานวน 5 ชุมชน ไดแก 

1) แผนชุมชนตําบลปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด แนวทางพัฒนาดานอนามัยและ
ส่ิงแวดลอม 

2) แผนชุมชนตําบลโปงแยง อําเภอแมริม  แนวทางพัฒนาดานส่ิงแวดลอม 
3) แผนชุมชนตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง แนวทางพัฒนาดานและส่ิงแวดลอม 
4) แผนชุมชนตําบลสันติสุข อําเภอดอยหลอ แนวทางพัฒนาดานส่ิงแวดลอม 
5) แผนชุมชนตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแมแตง แนวทางพัฒนาดานอนามัยและ

ส่ิงแวดลอม 
 
 อีกท้ังยังไดอาศัยคําช้ีแนะจากนักปราชญท้ังในและนอกชุมชน จนเกิดผลสัมฤทธ์ิของ
การพัฒนาอยางแทจริง เปรียบเสมือนการพัฒนาจากรากหญาสูรากแกวท่ีแข็งแกรง  
  
4.3  การจัดการการเรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษยตอการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชนในทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
 การจัดการการเรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษยตอการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชนในทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรูใน
การเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษยตอการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในทองถิ่น
จังหวัดเชียงใหม 
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 แนวทางเพื่อเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษยตอการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม  โดยไดแบงยุทธศาสตรออกเปน  4  ประเภทไดแก  
ดานเศรษฐกิจ การเกษตรและการทองเท่ียว  ดานสังคม ดานการศึกษา และดานอนามัยและ
ส่ิงแวดลอม มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 (1) แนวทางการเพ่ิมศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในชุมชนจังหวัดเชียงใหมตอการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหมในดานเศรษฐกิจ การเกษตร 
และการทองเท่ียว  

สําหรับชุมชนท่ีเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาจํานวน 17 ชุมชน คือ การจัดการ
เรียนรูในการสรางแผนธุรกิจ  แผนประชาสัมพันธสินคา แผนการตลาดและแผนพัฒนาบุคคล
ดานธุรกิจชุมชน  โดยสวนของการสรางแผนธุรกิจ ประกอบไปดวย การวางแผนดานการผลิต 
แผนการบริหารการเงิน แผนการบริหารจัดการองคกร ซ่ึงในสวนของการวางแผนการผลิต คือ
การวางแผนท่ีจะผลิตสินคาออกมาใหมีคุณภาพและเปนท่ีตองการของตลาด มีการคาดการณ 
หรือประมาณกําลังการผลิตท่ีทางธุรกิจสามารถผลิตไดทันตามความตองการของตลาดหรือของ
ผูบริโภค แตขณะเดียวกันก็มีการเก็บสินคาเหลือไวในสต็อกในปริมาณท่ีเหมาะสมโดยไมมี
ผลกระทบตอตนทุนการผลิต มีการออกแบบสินคาใหมีหลากหลายรูปแบบ การแปรรูป
ผลิตภัณฑสินคาทางดานการเกษตรใหมีคุณภาพ 

ในสวนการจัดการเรียนรูเพื่อการประชาสัมพันธสินคาภายในชุมชน คือการจัด 
ทําแผนกิจกรรมในการประชาสัมพันธสินคาหรือของดีภายในชุมชน เชน ในสวนของการ
ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว ศิลป วัฒนธรรม ประเพณี ในชุมชนควรอยูในรูปแบบของ
กิจกรรมท่ีชุมชนจะจัดข้ึนในแตละเดือน และทําการเผยแพรประชาสัมพันธโดยผานส่ือตางๆ ท้ัง
วทิยุ โทรทัศน หรือทางเวปไซด   

แผนการตลาด ไดแก การสงเสริมและการขยายชองทางการจัดจําหนายภายนอก
ชุมชนใหมากข้ึน เชนการรวมออกงานแสดงสินคาท่ีทางภาครัฐหรือภาคเอกชนจัดข้ึน  การเขา
รวมเปนภาคีกับหนวยงาน หางรานเอกชนในการท่ีจะนําสินคาไปวางจําหนาย การโฆษณาโดย
ใช แผนพับ หรือการแจกฟรีใหผูบริโภคไดนาํไปทดลองใช  

แผนดานการบริหารจัดการภายในองคกร เชนจัดคนใหเขาทํางานตามความรู
ความสามารถ มีการกําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกคณะกรรมการภายในองคกร ตลอดจน
กําหนดกฎระเบียบท่ีชัดเจนประจําองคกรในการใหสมาชิกภายในองคกรไดยึดถือและปฏิบัติ 
ในการสรางความเปนระเบียบใหเกิดข้ึนภายในองคกร 
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แผนดานการบริหารการเงินคือการไดมาซ่ึงแหลงเงินทุนหมุนเวียนอันไดแก 
กองทุนหมูบาน เงินทุนจากกองทุนสัจจะออมทรัพย การกูเงินจากธนาคาร หรือเงินทุนสนับสนุน
จากหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน ตลอดจนการนําเงินท่ีไดไปใชใหเกิดประโยชนและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงาน 

แผนพัฒนาบุคคลดานธุรกิจชุมชน ไดแก การใหความรูดานการใชภาษาในการ
ติดตอส่ือสารกับชาวตางประเทศ โดยเฉพาะในเร่ืองของการใชภาษาซ่ึงเนนในดานภาษาอังกฤษ 
ไดแก การใหความรูดานการพูด การอาน การเขียน เพ่ือการส่ือกลางในการซ้ือขายสินคา 
ตลอดจนการใหคําแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวในชุมชน ไดแกแหลงท่ีตั้ง ความเปนมาของสถานท่ี
ทองเท่ียว ลักษณะพิเศษของแหลงทองเท่ียวในชุมชน ท่ีพักในชุมชน การสํารองท่ีพัก การ
เดินทางไปเยี่ยมชมสถานท่ีทองเท่ียว นอกจากนี้แลวการใหความรูในดานการพัฒนาบุคลิกภาพ
แกสมาชิกในชุมชน เชนการใหความรูดานศิลปะการขายแกสมาชิกโดยเฉพาะสมาชิกท่ีจะตอง
ทําหนาท่ีติดตอกับลูกคาโดยตรง โดยการกําหนดแผนการอบรมการใหความรูเกี่ยวกับ  
การวางตัวในฐานะเปนผูขายท่ีดี  วิธีการจูงใจลูกคาใหมีความตองการในสินคาและการบริการ  
เปนตน 
 (2) แนวทางการเพ่ิมศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในชุมชนจังหวัดเชียงใหมตอการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหมในดานสังคมและวัฒนธรรม  
  คือการจัดการเรียนรูในการประชาคมแบบมีสวนรวมโดยการสรางความสงบสุข
ข้ึนภายในชุมชน  การสรางศักยภาพความเขมแข็งของผูนําชุมชนท้ังกายและใจใหมีคุณธรรม
และจริยธรรมเพ่ิมข้ึน ในสวนของการจัดการเรียนรูในการประชาคมแบบมีสวนรวมโดยการ
สรางความสงบสุขข้ึนภายในชุมชนคือ การเปดโอกาสในสมาชิกในชุมชนไดมีโอกาสและมีสวน
รวมในการวางแผน มีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นถึงปญหาและอุปสรรค เชน การจัดทําแผน
ในเรื่องการปองกันการติดยาเสพติดของคนในหมูบานคือ การจัดคนท่ีมีความรูในดานการ
ปองกันยาเสพติดมาใหความรูเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด การจัดกําลังคนในการตรวจตราและ
สอดสองดูแลไมใหคนในชุมชนติดยาเสพติด แผนเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ใหเกิดข้ึนกับคนในชุมชน การทําใหคนมีศักยภาพทางจิตใจท่ีมีความเขมแข็งโดยอยูในรูปแบบ
ของการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะในเร่ืองของคุณภาพชีวิต
ทางดานจิตใจ ไดแก  การจัดกิจกรรมโครงการรถดวนขบวนพิเศษในการฟงธรรมะใน 
ฤดูเขาพรรษา การจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาหมูบานในการที่จะทําใหคนในชุมชนลดความเห็นแก
ตัวลงและเห็นแกประโยชนสวนรวมของหมูบาน เปนตน 
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 แผนเกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดข้ึนกับคนในชุมชน การทํา
ใหคนมีศักยภาพทางจิตใจท่ีมีความเขมแข็งโดยอยูในรูปแบบของการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะในเร่ืองของคุณภาพชีวิตทางดานจิตใจไดแก การจัด
สัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาในวันสําคัญตางๆ เชน วันเขาพรรษา วันอาสาฬหบูชา  
วนัมาฆบูชา และวันวิสาขบูชา การจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาหมูบานในการท่ีจะทําใหคนในชุมชน
ลดความเห็นแกตวัลงและเห็นแกประโยชนสวนรวมของหมูบาน 

แผนการสรางศักยภาพความเขมแข็งของผูนําชุมชนท้ังรางกายและจิตใจ  ไดแก 
การพัฒนาบุคลิกภาพของผูนํา แนวทางการเสริมสรางศักยภาพความเขมแข็งของจิตใจ เชน การ
จัดกิจกรรมคายการพัฒนาภาวะผูนํา โดยใหผูนําของชุมชนไดเรียนรูและแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกับผูนําในชุมชนอ่ืนเพื่อท่ีจะไดเรียนรูและไดประสบการณในการที่จะนํามาพัฒนาและ
ปรับปรุงตนเองใหดีข้ึน 

การสรางประสิทธิภาพในการทํางานเปนทีมใหมีความเขมแข็งไดแก การทํางาน
โดยการใชกระบวนการกลุม เทคนิคในการสรางทีมงานใหมีประสิทธิภาพ  การจัดเวทีเสวนา
แลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกันในการสะทอนปญหาและความตองการของการทํางานรวมกัน
ของสมาชิกในชุมชน เพื่อท่ีจะนํามาปรับปรุงวิธีการทํางานใหดีข้ึน 
 (3) แนวทางการเพ่ิมศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในชุมชนจังหวัดเชียงใหมตอการ
ยกระดับเศรษฐกจิและสังคมของชุมชนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหมในดานการศึกษา 
  คือ การจัดการเรียนรูในดานการเรียนการสอน การพัฒนาจิตวิทยารวมถึงการสราง
เชาวนอารมณ (EQ) ในเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน โดยในสวนของการจัดการเรียนการสอนการ
ใหความสําคัญกับการบริหารการจัดการทางดานการศึกษาต้ังแตในเร่ืองของการวางแผน 
ดานการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมท่ีจะใหมีข้ึนสําหรับการเรียนการสอนท่ีจะชวยดึงดูดและ
สรางความสนใจใหกับผูเรียนในการท่ีจะนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับการดําเนินชีวิต 
การจัดทําหลักสูตรท่ีมีความเหมาะสมถูกตองตรงตามมาตรฐานเนนการนําไปปฏิบัติจริงได 
 ในสวนของการพัฒนาจิตวิทยาดานการสรางเชาวนอารมณคือการทําใหเด็กเปนคน
ท่ีมีความสมบูรณท้ังทางดานรางกายและจิตใจ คือเด็กมีพัฒนาการทางดานรางกายท่ีเหมาะสม
ตามวัย ขณะเดียวกันก็มีการปลูกฝงเชาวนอารมณใหกับเด็ก คือการทําใหเด็กมีจิตใจท่ีราเริง 
เบิกบาน มีความอดทน มีความเสียสละ และฝกใฝท่ีจะทําแตในส่ิงท่ีดีและเกิดคุณประโยชน 
แกตนเองและผูอ่ืน 
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 (4) แนวทางการเพ่ิมศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในชุมชนจังหวัดเชียงใหมตอการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม ในดานอนามัยและ
ส่ิงแวดลอม 
  คือ การจัดการเรียนรูเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมรวมถึงสุขอนามัยของชุมชนใหสะอาดาและปลอดภัย โดยในสวนของการจัดการ
เรียนรูดานระบบนิเวศวิทยา คือ การใหความรูเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมภายในชุมชนท้ังน้ํา 
ดิน ปาไม และสัตวปา ในการนําเอาออกไปใชในปริมาณท่ีมีความเหมาะสมโดยไมกอใหเกิด
ผลเสียหรือทําลายระบบนิเวศวิทยา เชน การจัดการเร่ืองแหลงน้ํา ตองมีการวางระบบการใชน้ํา
ภายในชุมชนใหมีความเหมาะสมและเปนธรรมแกคนในชุมชน คือทุกคนสามารถใชประโยชน
จากแหลงน้ําภายในชุมชนไดเทาเทียมกัน ตัวอยางเชน การใชน้าํในการอุปโภค หรือบริโภค ตอง
ใชอยางประหยัดแตกอใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดตอผูใช  
 สําหรับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมคือการปลูกจิตสํานึก 
ใหคนในชุมชนเห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและพยายามรณรงคและ
สงเสริมใหคนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เชน การปลูกปา การหามทํารายสัตว
ปาสงวน การไมตัดไมท่ีเปนพืชเศรษฐกิจ การไมท้ิงส่ิงโสโครกลงไปในน้ํา การบวชปา  
 ในสวนของการรักษาสุขอนามัยของชุมชนใหมีความสะอาดและปลอดภัย ไดแก 
การรับประทานอาหารที่มีคุณประโยชนตอรางกาย การไมรับประทานอาหารที่สารปนเปอน 
ทางเคมีและเปนอันตรายตอสุขภาพรางกาย  การไมใสสารเคมีหรือสารเรงความเจริญเติบโตลง
ไปในพืชผัก ผลไม และหันมาใชวัสดุทางธรรมชาติแทน เชน การใชปุยหมักหรือปุยคอกแทน
ปุยเคมี การใชสารทางธรรมชาติในการกาํจัดแมลงศัตรูพืชแทนการใชยาฆาแมลง  
 
4.4  การจัดการการเรียนรูในการบูรณาการการสื่อสารของชุมชนแบบมีสวนรวม เพื ่อ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 
 การจัดการการเรียนรูในการบูรณาการการสื ่อสารของชุมชนแบบมีสวนรวม เพื ่อ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงค เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
คนในชุมชนใหรูจักการใชการสื่อสารชุมชนแบบมีสวนรวมและใชเทคโนโลยีของชุมชน ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินของตนเองไดอยางเหมาะสม 
 ผลการศึกษาโครงการบูรณาการการจัดการเรียนรูการส่ือสารชุมชนแบบมีสวนรวมเพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน จังหวัดชียงใหม สามารถสรุปผลการวิจัยไดตาม
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 วัตถุประสงคขอที่ 1 การสรางและพัฒนานักประชาสัมพันธชุมชนประจําทองถิ่น 
จังหวัดเชียงใหมดวยวิธีการจัดการการเรียนรู (LM) ดานการสื่อสารและการใชสื่อเทคโนโลยี
ของชุมชนโดยชุมชน 
 ผลการดําเนินงานวิจัยในป 2551 คณะวิจัยไดมีการจัดการเรียนรูในการบูรณาการ
เรียนรูรวมกับชุมชนเพื่อสรางและพัฒนานักประชาสัมพันธยุวชนประจําทองถิ่น จังหวัด
เชียงใหมในการผลิตสื่อสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธทองถิ่นตามโครงการภายใตแผน
ยุทธศาสตรของทองถิ่นเพื่อใหเกิดการกระตุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นใน
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งการสรางและพัฒนานักประชาสัมพันธยุวชนประจําทองถิ่นนั้น คณะวิจัย
ไดทําการคัดเลือกนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรม
วิชานิเทศศาสตรสาขาการสื่อสารมวลชนจํานวน 9 คนคือ 1) นายณิชาภา มูลตะเลิศ  
2) น.ส.สรอยทอง ขาวลาย 3) น.ส.มณีวรรณ ถาแดง 4) น.ส.นิตยา ใจเฟอน 5) นายตระกูล  
ใจพรหม 6) น.ส.ปรียาจันทร จุมปา 7) น.ส.ขนิษฐา มหาสาโร 8) น.ส.ธนารัตน ปะจันตะและ 
9) นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น โดยนักศึกษาเหลานี้จะทําหนาที่ในการดําเนินงานรวมกับชุมชน
ทั้งสิ้น 42 ชุมชนจากท้ังหมด 18 อําเภอในจังหวัดเชียงใหม เพ่ือทําการผลิตส่ือสารสนเทศเพื่อ
การประชาสัมพันธทองถ่ินท่ีมีเนื้อหาสาระเก่ียวกับการประชาสัมพันธทองถ่ิน ภายใตโครงการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินนั้นๆ โครงการดังกลาวจัดทําข้ึนเพื่อใหชุมชนไดมีโอกาส
ในการนําเสนอแผนงานหรือกิจกรรมของชุมชนท่ีเปนแบบอยางและสามารถใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาชุมชนตามยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม
ท้ัง 4 ดานคือ 1) ดานเศรษฐกิจ การเกษตรและการทองเท่ียว 2) ดานสังคมและวัฒนธรรม 3) ดาน
การศึกษาและ 4) ดานอนามัยและส่ิงแวดลอม อีกทั้งการบูรณาการในการจัดการเรียนรูการ
ส่ือสารชุมชนแบบมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินระดับตําบล จากแนวทางในการ
พัฒนาทองถ่ินดังกลาว คณะวิจัยไดนําเอาหลักวิชาการทางการส่ือสารมวลชนเขาไปชวยสรางให
เกิดกระบวนการเรียนรูของชุมชนและนําเสนอผลงานออกมาในรูปแบบของส่ือสารสนเทศเพ่ือ
การประชาสัมพันธทองถ่ิน ท่ีเกิดข้ึนจากความรวมมือระหวางนักประชาสัมพันธยุวชนประจํา
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 วัตถุประสงคขอที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนใหรูจักการใชหลักการ
ส่ือสารแบบมีสวนรวมในการนําเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นอยาง
เหมาะสม 
 การพัฒนาศักยภาพของคนในการใชการสื่อสารแบบมีสวนรวมเพื่อนําเสนอแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น คณะวิจัยไดจัดการเรียนรูร วมกับชุมชน 
จํานวน 42 แหงจากท้ังหมด 18 อําเภอในจังหวัดเชียงใหมในการผลิตส่ือสารสนเทศเพื่อการ
ประชาสัมพันธทองถ่ิน ภายใตแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินระดับตําบล ผลการวิจัยพบวาชุมชน
ในทองถ่ินสามารถเรียนรูรวมกันแบบบูรณาการกับหนวยงานในทองถ่ินของตนเองในการผลิต
ส่ือท่ีกระตุนและสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของทองถ่ินท้ัง 4 ดาน ดังนี้  
 (1)  ส่ือสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ินดานเศรษฐกิจ การเกษตรและ
การทองเท่ียว จํานวน 17 ช้ินงาน ไดแก 
 1) เร่ือง ทําวันนี้ แลวก็มีกิน 
 2)  เร่ือง เกษตรครบวงจร ตามคําสอน ตามรอยพอ 
 3) เร่ือง ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) เร่ือง พื้นฐานชีวติความยากจน 
 5) เร่ือง ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตําบลสันปายาง 
 6) เร่ือง แปรรูปอาหารสานคําสอนพอ 
 7) เร่ือง เวียงกุมกามนครโบราณใตพิภพ 
 8) เร่ือง ตีแผนแร เผยแพรงานศิลป 
 9) เร่ือง หัตถกรรมพื้นบาน ผาทอตีนจก ผาทอเมืองแจม 
 10)  เร่ือง ทองเท่ียวเกษตรเชิงอนุรักษ สถานีทดลองเกษตรท่ีสูงแมจอนหลวง 
 11) เร่ือง วิถีชีวิตบนยอดดอย 
 12) เร่ือง ม่ิงไมเมืองเหนือ 
 13) เร่ือง แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ บานแมโจ 
 14) เร่ือง ปาไมชุมชน คนพอเพียง 
 15) เร่ือง ผักปลอดสารพิษกับชีวิตท่ีพอเพียง 
 16) เร่ือง แสงตะวันแหงอาชีพ 
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 17) เร่ือง มอนลาน 360 องศา มนตเสนหแหงปาตุม 
 
 (2)  ส่ือสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ินดานสังคม จํานวน 14 ช้ินงาน 
ไดแก 
 1)  เร่ือง ไหวพระ 9 วัด อายุยืน 9 ป 
 2) เร่ือง ธรรมสัญจร 
 3) เร่ือง คุณธรรมนําสุขสูกลุมประสานใจ 
 4) เร่ือง โครงการจัดสวัสดิการสังคมแบบกลุมพึ่งพา (บานบุญรักษา) 
 5) เร่ือง เหมือนดั่งฝน 
 6) เร่ือง หนึ่งในตําบลออนใต 
 7)  เร่ือง ประวัติวดักองกานและแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรปางอุง 
 8) เร่ือง ประเพณีปใหมมง 
 9) เร่ือง วิถีธรรมนําชุมชน 
 10) เร่ือง บานแหงความหวัง 
 11) เร่ือง ธรรมสัญจร ในฤดูพรรษสัมพันธ 
 12) เร่ือง ปากั๋นปนรถถีบ แอววัดมวนใจ 
 13) เร่ือง รักปา รักน้ํา รักในหลวง 
 14) เร่ือง น้ําใจไทย ไหลเต็มคลอง 
 (3) ส่ือสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ินดานการศึกษา  จํานวน 
 6 ช้ินงาน ไดแก 
 1) เร่ือง ภารกิจทองถ่ินดานการศึกษาเพื่อชุมชนรากหญาของไทย 
 2) เร่ือง สวนเกษตรนอย เดินตามรอยพอ 
 3) เร่ือง หนูนอยอนุบาล อบต.บวกคาง 
 4) เร่ือง การศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 
 5) เร่ือง ฐานความเขมแข็งชุมชน 
 6)  เร่ือง การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 (4) ส่ือสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ินดานอนามัยและส่ิงแวดลอม 
จํานวน 5 ช้ินงาน ไดแก 
 1) เร่ือง ข้ีเหล็กเมืองงาม 
 2) เร่ือง รวมใจภักดิ์ รักษผืนปา 
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 3)  เร่ือง สายใยชุมชน สูคนรักปา\ 
 
 4) เร่ือง ปากับชีวิต 
 5) เร่ือง หยุดเผาตอซัง หยุดโลกรอน   
 
 ผลงานส่ือสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหมท่ีผลิตไดของ
ชุมชนถูกนําเสนอผานสถานีวทิยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (สทท) จังหวัดเชียงใหม ตั้งแตเดือน
กันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 การประชาสัมพันธดังกลาวจะทําใหชุมชนไดทราบถึง
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินของตนเองอันจะเกิดการกระตุนใหประชาชน
มีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืนตอไป 
 
4.5  การวัดมูลคาเพิ่มของสินทรัพยชุมชนจากการจัดการการเรียนรู เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 การวัดมูลคาเพิ่มของสินทรัพยชุมชนจากการจัดการการเรียนรู เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงค เพื่อวัดมูลคาเพิ่มของ
การจัดการสินทรัพยชุมชน ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคชนบท และชุมชนเมือง 
จังหวัดเชียงใหม อันเกิดจากการจัดการเรียนรูโครงการ “CMRU – SML” 
 การศึกษาวิจัยการวัดมูลคาเพิ่มของสินทรัพยชุมชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาค
ชนบท และชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหมในป 2551 นี้ นักวิจัยไดสรุปนําเสนอผลการวิจัยตาม
วตัถุประสงคของการดําเนินงานไวแตละขอ ดังนี้  
 วตัถุประสงคขอท่ี  1 เพื่อสรางการเรียนรู (LM) ในการวิเคราะหศักยภาพของชุมชนกับ
การจัดการสินทรัพยชุมชนของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 
 ผลการจัดการเรียนรูในดานการพัฒนาศักยภาพของชุมชนไดศึกษาจากการทํางาน
รวมกันเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรูท้ังสองฝาย คือ องคการบริหารสวนตําบล ชุมชน และ
บทบาทรวมกับนักวิจัยและผูชวยนําวิจัย ซ่ึงได รวมกันทํางานดวยบทบาทของการเปนผูเช่ือม
ความรู หลักการบริหารจัดการในการดําเนินงานกับชุมชนรวมกันประยุกตตามการปฏิบัติงาน
จริง และกระตุนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาทางดานการทํางานรวมกันท้ังสามฝาย  สรุปผลได
ดงัตารางท่ี 4.1   
 



 82

ตารางท่ี 4.1  การวิเคราะหศักยภาพของชุมชนกับการจดัการสินทรัพยชุมชน  
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู องคการบริหารสวนตําบล ทรัพยากรมนุษยในชุมชน 
1) ศกัยภาพทางดานทรัพยากร 
      บคุคล  

1) นักวิจัยชุมชน 42 คน เกิดการ
เรียนรูศักยภาพขององคกรปกครอง
ทองถ่ินของตนเอง 
 2) นักวิจัยชุมชนไดเรียนรูจักเห็นถึง 
คุณคาความสําคัญและศักยภาพของ
ชุมชนและสินทรัพยชุมชนตนเองท่ี
สมควรกับการพัฒนาทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม 
 

1) ตัวแทนชุมชน ไดเรียนรูและทราบ 
 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
ปชส.  

3) การประสานงานและการ 
     สือ่สารรวมกับชุมชน   

1) เกิดการสื่อสารในชุมชนระหวาง
อบต. และชุมชนใหรูจักการวางแผน 
การสื่อสาร การนําเสนอผลงานของ
ชุมชน ประชาสัมพันธผานสังคม เพ่ือ
สรางโอกาสทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมทองถ่ิน 

1) ไดแสดงและนําเสนอผลงาน 
ความคิดความสามารถ และภูมิปญญา
ของการทํากิจกรรมกลุมดาน
เศรษฐกิจและสังคม สรางการเรียนรู 
และกระตุนใหคนในชุมชนเกิดความ
รัก สามัคคี มีพลังในการทํางาน
รวมกัน  
 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 



 83

ตารางท่ี 4.1  การวิเคราะหศักยภาพของชุมชนกับการจดัการสินทรัพยชุมชน (ตอ) 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู องคการบริหารสวนตําบล ทรัพยากรมนุษยในชุมชน 

4)  ทางดานการจัดสรรผล 
      ประโยชนและการใหบริการ 
      ประชาชน  

1) องคการบริหารสวนตําบล และ
นักวิจัยชุมชน ทั้ง 42 แหงไดเรียนรู
ศักยภาพของตนเองในการจัดทําแผน
งบประมาณการพัฒนาทองถ่ินใหมี
ความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ 
2) เรียนรูถึงความตองการของชุมชน 
และแผนชุมชน เพ่ือการจัดสรร
ผลประโยชนและใหบริการในการ
สงเสริมพัฒนาชุมชนไดสัมฤทธิ์ผล
มากขึ้น 
3) ทราบศักยภาพดานงบประมาณที่
ใหเพ่ือการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ
และสังคมแตละดาน  

1) ชุมชนในทองถ่ินทั้ง 42 แหงได
เรียนรู ถึงหลักการทํางานแบบมีสวน
รวม การสรางโอกาสทางสังคม
รวมกัน เพ่ือกอใหเกิดโอกาสในการ
รับประโยชนจาก องคกรในทองถ่ิน
และนอกทองถ่ิน  
2) ทราบถึงผลประโยชนของการ
นําเสนอสื่อประชาสัมพันธตอสังคม 
เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับกิจกรรม ซึ่ง
จะไดรับผลประโยชนจากเครือขาย
รอบขางทั้งในรูปของตัวเงินและ
ความสําเร็จในสังคม  

5) ดานวัฒนธรรมองคการกับ 
     ชุมชน  

1) เกิดการเรียนรูรวมกันกับชุมชน
ทองถ่ิน มากขึ้น รูจักวิเคราะหและหา
แนวทางในการพัฒนาชุมชน 

1) เกิดการเรียนรู นําเอกลักษณของ
สินทรัพยชุมชน สรางมูลคาเพ่ิม
ใหกับสังคมทองถ่ินได 
 

6) การมีสวนรวมและการเปน 
     เจาของรวมกับชุมชน 

1) องคการบริหารสวนตําบลทั้ง 42 
แหง เกิดกิจกรรมการเรียนรู การมี
สวนรวม รวมกันคิด วางแผนและ
ดําเนินงานรวมกัน สรางความสามัคคี
ในทองถ่ินกับชุมชน 
 

1) ชุมชนทั้ง 42 แหง ไดเกิดกิจกรรม
การเรียนรู การมีสวนรวม รวมกันคิด 
วางแผนและดําเนินงานรวมกัน สราง
ความสามัคคีในทองถ่ินกับชุมชน 
 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
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ตารางท่ี 4.1  การวิเคราะหศักยภาพของชุมชนกับการจดัการสินทรัพยชุมชน (ตอ) 
 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู องคการบริหารสวนตําบล ทรัพยากรมนุษยในชุมชน 

7) นวัตกรรมการเรียนรู 1) ไดเรียนรูการสรางสรางและผลิต
สื่อประชาสัมพันธดานเศรษฐกิจและ
สังคมเปนสื่อสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรูใหกับชุมชนและสังคม 42
ช้ินงาน ในแตละดาน  คือ 
- ดานเศรษฐกิจ 17 เรื่อง  
- ดานสังคมวัฒนธรรม 14 เรื่อง 
- ดานการศึกษา 6 เรื่อง 
- ดานอนามัยสิ่งแวดลอม 5 เรื่อง   

1) ตัวแทนชุมชนไดเปนตัวแทนกลุม
ทีส่รางการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชนตนเอง ใหเปน
กรณีการเรียนรูในดวยสื่อวิดีทัศน 
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) เรียนรูการนําแผนชุมชนมาปรับใช
ใหสอดคลองกับแผนการใช
งบประมาณในการบริหารจัดการสู
ทองถ่ิน  
3) ทราบถึงมูลคาเพ่ิมของการใชและ
จัดสรรงบประมาณใหเกิดประโยชน
สูงสุดและตรงกับความตองการของ
ชุมชนในการพัฒนาชุมชนและ
สินทรัพยของชุมชน 
 

1) ชุมชนไดเรียนรูรวมกับทีมนักวิจัย
ในการรวมคิดหาแนวทางในการ
พัฒนากลุม เขาใจศักยภาพของตนเอง 
วิเคราะหเหตุแหงปญหาและแนวทาง
ในการแกไขปญหาและในการ
ดําเนินงาน 
 2) เกิดการเรียนรู ในการสรางมูลคา
ของสินทรัพยชุมชนกับการสื่อสาร
และประชาสัมพันธในชุมชนและ
สังคมวาสามารถสรางผลงานและ
โอกาสทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
ตนเองได 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 

 จากตารางท่ี 4.1 สรุปไดวาบทบาทของการจัดการสินทรัพยชุมชน ท้ังองคการบริหาร
สวนตําบลและชุมชน เกิดการเรียนรู ความรู ความเขาใจถึงบทบาทของตนเอง วามีศักยภาพ 
เพียงพอท่ีจะทําหนาท่ีในการเปนผูใหบริการในทองถ่ิน ท่ีตองมองทิศทางของการพัฒนาชุมชน 
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  ผลลัพธของการจัดการสินทรัพยชุมชนกับการพัฒนาชุมชนทองถ่ินในคร้ังนี้ ชุมชนและ
องถ่ินสามารถพัฒนาสินทรัพยท่ีมีคุณคาของชุมชน ทุนบุคคล ทักษะของคน การรวมกลุมเปน
องคกรชุมชนและเครือขาย โครงสรางกายภาพ เศรษฐกิจชุมชน วัฒนธรรมชุมชน ภูมิปญญา
ทองถ่ิน การส่ือสารในชุมชน การพัฒนาสินทรัพยของชุมชนเหลานี้ เปนการลงทุนเพื่อเพิ่ม
ทรัพยากรใหแกชุมชนชวยเติมในสวนท่ีขาดใหแกชุมชน ซ่ึงจะสรางผลตอบแทนท่ีมีมูลคาใน
ระยะยาว สรางขีดความสามารถในการพ่ึงตนเอง และสรางความเชื่อมั่นใหแกคนในชุมชนใน
การรวมคิด รวมทํา รวมรับประโยชน และรวมติดตามประเมินผลกิจกรรมในชุมชนของตน   

 

 วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพื่อทราบมูลคาเพิ่มของการจัดการสินทรัพยชุมชน ที่ไดจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคชนบท และชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม  
     ผลของการจัดการเรียนรูเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมทางดานเศรษฐกิจและสังคม สรุปไดดงันี ้
 (1) มูลคาเพิ่มจากกระบวนการจัดการเรียนรูดวย ไดการเรียนรูท่ีปรับวิธีคิดใหชุมชนมี
ความเช่ือม่ันตอศักยภาพและความสามารถของตนเอง มีจุดแข็ง มีท้ังสินทรัพย โอกาส และ
ทรัพยากร เพียงพอในฐานะผูใหบริการชุมชน ดวยมิใชท่ีตองให การสนับสนุนและชวยเหลือ
ตลอดเวลา อีกท้ังบทบาทของชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก แนวคิดของความเขมแข็ง
ของชุมชน ตัวแบบการการกอรูปทุนทางสังคม การประเมินคาโครงการทางเศรษฐกิจและ 
สังคมได   
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 (2) มูลคาเพิ่มทางดานการจัดการสินทรัพยท่ีไดจากการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมสามารถวิเคราะหมูลคาเพ่ิมจาการเรียนรูท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคมไดดังตารางท่ี 4.2 
 
ตารางท่ี 4.2  แสดงมูลคาเพิม่ทางดานการจดัการสินทรัพยท่ีไดจากการพฒันาทางดานเศรษฐกิจ 
 
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) สรางมาตรฐานตอชีวิตความเปนอยูของประชากรใหม ี
    คุณภาพดีท้ังในดานสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดลอมข้ึนใน 
    สังคม   
5) เกิดรายไดผลสัมฤทธิ์และความคุมคาทางการเงิน  
    ประสิทธิภาพทางการเงินรอยละ 48  
    ประสิทธิผลทางการเงินรอยละ 55 
6) สรางพึงพอใจของผูปฎิบัติถึงรอยละ 64 
    และผูมีสวนรวมในชุมชนรอยละ85 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบวา ประเภทของสินทรัพยชุมชนท่ีไดจากาการนําโครงการการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมท้ัง 7 ประเภท ไดกอใหเกิดมูลคาเพิ่มทางดานเศรษฐกิจ ในดาน
ของการสรางผลิตภัณฑ สินคา บริการ กิจกรรมสวัสดิการทางสังคม ท่ีสรางข้ึนจากคนในสังคม 
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ตารางท่ี 4.3  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 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
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ตารางท่ี 4.3  แสดงมูลคาเพิ่มทางดานการจัดการสินทรัพยท่ีไดจากการพัฒนาทางดานสังคม (ตอ) 
 

สินทรัพยชุมชน จํานวน มูลคาเพ่ิมทางดานการจัดการสินทรัพย 

ทางดานสังคม 
  8) สรางความความเต็มใจและการมีสวนรวมของชุมชน  

    ทํางานเปนทีมผานสื่อสารสนเทศเพ่ือการ 
    ประชาสัมพันธ 
9) เปอรเซ็นตของการมีช่ือเสยีง รอยละ 75 
10. สรางพึงพอใจของผูปฎิบัติถึง รอยละ 64 
      และผูมีสวนรวมในชุมชน รอยละ 86 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห 
 

  
 

 




