
 
บทที ่4 

การจดัการการเรียนรู้เพือ่พฒันาเศรษฐกจิและสังคม ของภาคชนบทและ
ชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2552 

  
 การด าเนินงานโครงการวิจยัเร่ือง  “การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
ของภาคชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2552 (CMRU – SML)” ภายใตแ้นวคิดการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ท่ีวา่ หากมีการเรียนรู้ร่วมกนัจนเกิดการพฒันาความคิด และปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการปฏิบติั ผา่นกระบวนการกลุ่มและไดผู้เ้ช่ียวชาญสนบัสนุนในการปฏิบติังานและ
ใหค้  าช้ีแนะอยา่งมีส่วนร่วมแลว้ มนุษยจ์ะพฒันาตนเองไดเ้หมาะสมกบัสภาพของบริบทท่ีตนเอง
ปฏิบติังาน และเหมาะสมกบัสภาพสังคมท่ีมนุษยน์ั้นด ารงอยู ่เฉกเช่น โครงการวิจยัน้ีท่ีไดท้  าการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชน ทั้งในส่วนของผูน้ าองค์กร ผูป้ฏิบติังาน รวมถึงผูรั้บนโยบาย 
หรือชุมชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการพฒันาชุมชนของตนเอง ทั้งการพฒันาด้าน
เศรษฐกิจ และการพฒันาดา้นสังคม เรียกวา่ การจดัการเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจและสังคม (Socio – 
economic Management Learning: SML) สามารถอธิบายผลการวิจยั อนัไดแ้ก่ ผลการวิจยัตาม 
กระบวนการจดัการการเรียนรู้ (LM) และผลการวจิยัตามกรอบแนวคิดของโครงการ ดงัน้ี 
 
4.1  ผลการวจัิยตามกระบวนการจัดการการเรียนรู้ (LM) 
 เพื่อให้โครงการวิจยัเกิดผลสัมฤทธ์ิ จึงจ าเป็นตอ้งใช้แนวคิดกระบวนการจดัการการ
เรียนรู้ (LM) ในการด าเนินงานวจิยั อธิบายวตัถุประสงคท์ั้ง 5 ดา้น ดงัแบบจ าลองการจดัการการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ หนา้ท่ี 94 (ภาพท่ี 3.1) ไดแ้ก่ 
ดา้นท่ี 1 คือ การจดัการการเรียนรู้ (LM) ร่วมกบันกัวิจยัทอ้งถ่ิน (Researcher of Rural and Urban: 
RR) ใหส้ามารถสร้างงานวิจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเองได้
อยา่งเหมาะสม  ดา้น 2 คือ การจดัการการเรียนรู้ (LM) ร่วมกบัสมาชิกของชุมชนในทอ้งถ่ิน ให้
สามารถใช้กระบวนการจดัการการเรียนรู้ ในการสร้างแผนชุมชนทั้ง 2 ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจ 
และสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสมตามบริบททอ้งถ่ินของตนเอง พร้อมทั้งให้ชุมชนใชแ้ผนชุมชนท่ีได้
จากการจดัการเรียนรู้กบัทอ้งถ่ินของตนเอง ยกระดบัการพฒันาชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจและ
สังคมสู่ระดบัท่ีเขม้แข็งได ้ ดา้นท่ี 3 การจดัการการเรียนรู้ (LM) ร่วมกบัทรัพยากรมนุษยใ์น
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ชุมชน (Human Resource: HR) ต่อการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน อนัจะน าไปสู่การ
พฒันาทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่  ดา้น 4 การจดัการการเรียนรู้ (LM) ร่วมกบัชุมชนในการ
จดัการการเรียนรู้ดา้นการส่ือสาร (Communication Management Learning: CML) เพื่อสร้างและ
พฒันานกัประชาสัมพนัธ์ชุมชนประจ าทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ในการน าเสนอแนวทางการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ินของตนเองได้อย่างเหมาะสม และด้านท่ี 5 การวดั
มูลค่าเพิ่มจากการจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม (Marginal Value of Socio – 
economic Management Learning: MV – SML) ของทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 ผลการวิจยัในแต่ละดา้น สามารถอธิบายผลการวิจยัตามกระบวนการจดัการการเรียนรู้ 
(LM) ไดด้งัน้ี  
 4.1.1 การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้าง และพฒันานักวิจยัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ 
  วตัถุประสงคข์องการวจิยัเพื่อสร้างและพฒันานกัวจิยัทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ดว้ยวธีิการจดัการการเรียนรู้ (Leaning Management: LM) พร้อมกบัการเพิ่มศกัยภาพของนกัวิจยั
ทอ้งถ่ิน ใหส้ามารถสร้างงานวจิยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเอง
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  ผลการด าเนินงานวิจยัในปี 2552 นกัวิจยัไดมี้การจดัการเรียนรู้ร่วมกบัชุมชนเพื่อ
สร้างและพฒันานกัวิจยัทอ้งถ่ินของจงัหวดัเชียงใหม่ ให้สามารถด าเนินการวิจยัร่วมกบัชุมชนเพื่อ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเองได้อย่างเหมาะสมตามสภาพบริบทชุมชนท่ีมี
ความแตกต่างกันของแต่ละทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงในกระบวนการสร้างและพฒันา
นกัวิจยัทอ้งถ่ิน นกัวิจยัไดใ้ช้แนวคิดของการจดัการการเรียนรู้ (Learning Management: LM) 
เป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ร่วมกนั 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ กลุ่มชุมชน องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
และนกัวิจยัทอ้งถ่ิน โดยการประสานความร่วมมือกบัองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ จ  านวน 58 แห่ง เพื่อคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความพร้อมให้เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการ
เรียนรู้  สร้างและพฒันาให้เป็นนกัวิจยัทอ้งถ่ินตวัแทนจงัหวดัเชียงใหม่ ก่อให้เกิดโครงการวิจยั
ในทอ้งถ่ินทั้ง 58 แห่ง ส่งผลต่อการพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยการวิจยั โดยคนในชุมชนอยา่งแทจ้ริงตาม
กระบวนการวจิยั 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่  
  (1) การคดัเลือกหวัขอ้ในการวจิยั (Selection of problem area) 
   นกัวิจยัได้จดัการเรียนรู้ร่วมกบันกัวิจยัทอ้งถ่ิน เพื่อให้นกัวิจยัทอ้งถ่ินเกิด
ความเขา้ใจถึงวิธีการคดัเลือกหัวขอ้ในการวิจยัท่ีถูกตอ้งและสามารถก่อให้เกิดผลทางดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเองไดจ้ริง โดยนกัวิจยัทอ้งถ่ินไดท้  าการวิเคราะห์
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ถึงสภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชนทั้งปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและปัญหาทางด้าน
สังคม เพื่อก าหนดโจทยก์ารวจิยั วตัถุประสงคแ์ละผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของตนเอง 
  (2)   วธีิการเก็บและรวบรวมขอ้มูล (Method of gathering data) 
   นกัวจิยัทอ้งถ่ินท่ีเขา้ร่วมโครงการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นผูท่ี้เก็บรวบรวมขอ้มูลใน
ชุมชน โดยอาศยัความใกล้ชิดกับชุมชน ท าให้นักวิจยัท้องถ่ินสามารถเก็บภาพรวมข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการวิจยัได้เป็นอย่างดี อาศยัแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้
ขอ้มูลประกอบการวจิยัท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์มากท่ีสุด 
  (3) การวเิคราะห์และการตีความขอ้มูล (Analysis and interpretation of the data) 
   การจัดการเรียนรู้ในการวิเคราะห์และการตีความข้อมูล นักวิจัยได้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมกับนักวิจยัท้องถ่ิน เพื่อให้นักวิจัยท้องถ่ิน
สามารถวิเคราะห์ถึงขอ้มูลท่ีมีอยู่ในชุมชน โดยการวิเคราะห์และแยกประเภทของโครงการ
พฒันาท้องถ่ินตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินของ
ตนเอง ให้สามารถด าเนินการวิจยัโดยเช่ือมโยงกบัแผนยุทธศาสตร์ของทอ้งถ่ิน ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมอยา่งเป็นรูปธรรม 
  (4)   การเสนอผลการวจิยัและขอ้สรุป (Conclusions and final report) 
   การจดัการเรียนรู้ในขั้นตอนของการน าเสนอผลการวิจยัและสรุปผล นกัวิจยั
ไดจ้ดัการเรียนรู้ร่วมกบันกัวจิยัทอ้งถ่ิน เพื่อใหน้กัวจิยัทอ้งถ่ินสามารถสรุปผลการด าเนินการวิจยั
และน าเสนอผลการวจิยัท่ีไดเ้สนอต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและชุมชนในพื้นท่ี อีกทั้งยงัน า
ผลการวจิยัท่ีไดไ้ปปรับใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเอง
ในดา้นอ่ืนๆต่อไป 
 
  การเพิ่มศกัยภาพของนักวิจัยท้องถ่ินให้สามารถสร้างงานวิจยัที่มีผลต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถิ่นของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม นกัวิจยัได้ออกแบบการ
วิจยัในการเพิ่มศกัยภาพของนกัวิจยัทอ้งถ่ินทั้ง 58 คน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ร่วมกบัคนในชุมชน และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการด าเนินการวิจยัเป็นหลัก ท าให้
นกัวจิยัทอ้งถ่ินเกิดการพฒันาศกัยภาพทางดา้นการด าเนินงานร่วมกบัชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงเกิดการพฒันาทักษะในด้านการวางแผนการด าเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ินของตนเองด้วยกระบวนการวิจัย ซ่ึงการด าเนินงานตาม
โครงการวิจยัในคร้ังน้ี สามารถแสดงให้เห็นถึงล าดบัขั้นของการพฒันากระบวนการเรียนรู้ของ
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นกัวิจยัทอ้งถ่ิน ตามขั้นตอนของการเรียนรู้ (Learning Management: LM) ทั้ง 4 ขั้นตอนโดย 
สรุป กล่าวคือ โดยสภาพบริบทของการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินตลอด
ระยะเวลาท่ีผ่านมา การด าเนินงานในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองจาก
การพฒันาส่วนใหญ่ได้มุ่งเน้นในการพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานของทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นการ
พฒันาทางดา้นวตัถุเพียงดา้นเดียวและไดล้ะเลยการพฒันาทางดา้นศกัยภาพของคนในชุมชนให้
สามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือกนัไดใ้นชุมชน จากการท่ีชุมชนไม่ทราบหรือไม่รู้จกัตนเอง
ตามสภาพบริบทของชุมชนเรียกว่าขั้นของการไม่รู้ ดงันั้น การด าเนินงานตามโครงการวิจยัเพื่อ
สร้างและพฒันานกัวิจยัทอ้งถ่ินในคร้ังน้ี นกัวิจยัจึงไดใ้ชก้ระบวนการวิจยัเพื่อให้ชุมชนไดรั้บรู้
ถึงบริบทและศกัยภาพของตนเอง และให้ทราบถึงความส าคญัในการพฒันาชุมชนของตนเอง
เพื่อเขา้สู่ กระบวนการในการด าเนินงานในขั้นตอนของการรับรู้ตามแนวคิดของการจดัการ
เรียนรู้ (Learning Management: LM) นกัวิจยัจะใชก้ระบวนการทางดา้นการวิจยัแบบมีส่วนร่วม 
เพื่อให้องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้ทราบถึงแนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมท่ี
ถูกต้องตามบริบทของชุมชนของตนเอง ซ่ึงนักวิจัยจะสร้างและพฒันานักวิจัยท้องถ่ินเพื่อ
ด าเนินงานด้านการวิจยัเพื่อหาแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ินท่ีมีความ
เหมาะสมและสามารถด าเนินงานไดบ้นพื้นฐานดา้นความพร้อมของชุมชนเอง โดยนกัวิจยัจะได้
เรียนรู้ร่วมกบันกัวจิยัจากมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ให้รับรู้และเขา้ใจในกระบวนการพฒันา
กบันักวิจยัทอ้งถ่ินอย่างถูกตอ้ง นกัวิจยัจะจดัการเรียนรู้ร่วมกบันักวิจยัทอ้งถ่ินเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเขา้ในในหลกัการของการวิจยัเพื่อให้นกัวิจยัทอ้งถ่ินสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไป
ปรับใช้ในการด าเนินการวิจยั เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม เรียกขั้นตอนน้ีว่า การเลียนแบบหรือเลียนรู้ โดยมีตวัอย่างนกัวิจยัชุมชนและตน้แบบ
ชุมชนท่ีประสบความส าเร็จในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินเป็นตน้แบบของการ
เรียนรู้หรือเลียนแบบ และในการกระบวนการเสริมสร้างความรู้และความเขา้ใจในหลกัของการ
วิจัย นักวิจัยได้ใช้ทฤษฎีการวิจัยเป็นทฤษฎีในการจดัการเรียนรู้ร่วมกับนักวิจัยท้องถ่ินคือ 
การคดัเลือกหวัขอ้ในการวิจยั วิธีการเก็บและรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์และการตีความขอ้มูล 
และการเสนอผลการวจิยัและขอ้สรุปผลการวจิยั เป็นแนวทางใหน้กัวิจยัทอ้งถ่ินไดเ้รียนรู้ร่วมกบั
ทั้ง 3 ฝ่ายคือ ชุมชน นกัวิจยัทอ้งถ่ิน และองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อให้ได้ผลการวิจยัท่ี
สามารถท าให้เกิดพฒันาตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อยา่งเป็นรูปธรรม จึงเรียกไดว้า่เป็นการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง 
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  จากผลการด าเนินงานวิจยัในคร้ังน้ีสามารถสรุปผลสัมฤทธ์ิของโครงการวิจยั 
ซ่ึงเกิดจากการจดัการการเรียนรู้ (LM) ของคนในชุมชน องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
นกัวิจยัทอ้งถ่ิน ผลการด าเนินงานพบว่า นักวิจยัทอ้งถ่ินสามารถด าเนินการวิจยัชุมชนจ านวน  
58 เร่ือง ประกอบดว้ยการวิจยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 32 เร่ือง และการวิจยัเพื่อ
พฒันาทอ้งถ่ินดา้นสังคมจ านวน 26 เร่ือง 
  (1) ผลการวจิยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินดา้นเศรษฐกิจ 
   (1.1) การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบล 
ยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (1.2) การส่งเสริมอาชีพให้กับผูสู้งอายุ โรงเรียนผูสู้งอายุศาลาสร้างสุข 
บา้นแม่ขะจาน ต าบลข้ีเหล็ก อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (1.3) การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบล 
น ้าแพร่ อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (1.4) การส่งเสริมกลุ่มอาชีพบา้นสันมะนาว ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (1.5) การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนบ้านแม่ก าปอง ต าบลห้วยแก้ว 
อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (1.6) การส่งเสริมอาชีพกลุ่มแกะสลักไม้บ้านสันต้นม่วง ต าบลส าราญ
ราษฎร์ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (1.7) การส่งเสริมอาชีพก ลุ่มหัตถกรรมผ้าทอและกลุ่มหัตถกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไมไ้ผ ่บา้นทุ่งป้ี ต าบลทุ่งป้ี อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (1.8) การส่งเสริมอาชีพกลุ่มสหกรณ์รากไมบ้้านแม่บวนดอยเต่า ต าบล 
โปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (1.9) การส่งเสริมอาชีพหมู่บา้นเห็ดหอมและหมู่บา้นพอเพียง บา้นป่าก๊อ 
ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (1.10) การส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่โจบ้า้นดิน ต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (1.11) การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบล 
ก้ืดชา้ง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (1.12) การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบล 
ร้องววัแดง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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   (1.13) การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบล 
สันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (1.14) การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบล 
แม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (1.15) การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบล
หว้ยทราย อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (1.16) การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบล
บวกคา้ง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (1.17) การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบล
สันติสุข อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (1.18) การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบล 
สันทราย อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (1.19) การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบล 
แม่วนิ อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (1.20) การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบล 
บา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (1.21) การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบล
ดอนเปา อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (1.22) การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบล
บา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (1.23) การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบล
บา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (1.24) การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบล
เวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (1.25) การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบล
โป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (1.26) การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบล 
ทุ่งรวงทอง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (1.27) การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบล
บา้นกาด อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 



 137 

   (1.28) การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบล
สง่าบา้น อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (1.29) การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบล 
ทุ่งตอ้ม อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (1.30) การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบล 
มะขนุหวาน อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (1.31) การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบล 
สันผกัหวาน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (1.32) การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบล 
ท่ากวา้ง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
  (2) ผลการวจิยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินดา้นสังคม 
   (2.1) การเสริมสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาใน
เด็กและเยาวชนในต าบลป่าเม่ียง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (2.2) การเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนกบัการมีส่วนร่วมในชุมชน
ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (2.3) การเสริมสร้างความเขม้แข็งทางสังคมกบัการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการรณรงคเ์พื่องดเหลา้ในงานพิธีกรรมในต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  
   (2.4) การพัฒนาสังคมด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่ม
เกษตรกรบา้นดอนตนั ต าบลเหมืองแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (2.5) การพฒันาระบบการบริหารจดัการศูนยเ์อนกประสงคบ์ริการผูสู้งอายุ
องค์กรสวสัดิการชุมชน เพื่อจดัระบบการให้บริการสวสัดิการสังคมกับคนในชุมชนต าบล 
อินทขิล อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  
   (2.6) การพฒันาสังคมด้วยการพฒันาระบบการบริหารจดัการกลุ่มตีส่ิว
บา้นบ่อหิน ต าบลตลาดขวญั อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่  
   (2.7) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาในเด็กและเยาวชนของต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  
   (2.8) การพฒันาระบบการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยูข่องผูสู้งอายุ
เพื่อเสริมสร้างความสุขและสร้างเครือข่ายของผูสู้งอายุในต าบลหางดง อ าเภอหางดง จงัหวดั
เชียงใหม่  
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   (1.9) โครงการเสริมสร้างความเขม้แข็งทางสังคมกบัการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการรณรงคเ์พื่อลดการผลิตและการด่ืมสุราของประชาชนในต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่  
   (1.10) การพฒันาศกัยภาพในการให้บริการของศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียน
ประจ าต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่  
   (1.11) การส่งเสริมและพฒันาป่าชุมชนบา้นสหกรณ์ทุ่งใหม่ ต าบลสบเปิง 
อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  
   (1.12) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตผูพ้ิการ
และผูด้อ้ยโอกาสของชุมชนบา้นดอนแกว้ ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (1.13) การส่งเสริมและพฒันาเพื่อฟ้ืนฟูป่าชุมชนบา้นแม่ขนิลเหนือ ต าบล
บา้นปง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  
   (1.14) การส่งเสริมและพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของ
ชุมชนบา้นเหมืองผา่ ต าบลริมเหนือ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  
   (1.15) โครงการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาในเด็กและเยาวชนในชุมชนบา้นแพะขวาง ต าบลน ้ าแพร่ อ าเภอหางดง จงัหวดั
เชียงใหม่  
   (1.16) การพฒันาระบบการบริหารจดัการสหกรณ์ร้านคา้บา้นน ้ าโทง้ ต าบล
สบแม่ข่า อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  
   (1.17) การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้กับการสืบสานประเพณีเล้ียง 
ผขีนุน ้าของชุมชนบา้นก าแพงหิน ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่  
   (1.18) การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการพฒันาคุณภาพชีวิตผูพ้ิการและ
ผูด้อ้ยโอกาสในชุมชนบา้นหวัฝาย ต าบลแช่ชา้ง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่  
   (1.19) การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการเพื่อฟ้ืนฟูป่าชุมชนบา้นห้วยบง 
ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (1.20) โครงการพฒันาอารามรอยพระบาทร้องออ้สู่การพฒันาสังคมและ
เศรษฐกิจของชุมชนบา้นป่าบง ต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (1.21) การอนุรักษ์และพฒันาป่าชุมชนบา้นปางป๋อ ต าบลแสนไห อ าเภอ
เวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่  
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   (1.22) การบริหารจดัการสวสัดิการสุขอนามยัและการจดัการดา้นสาธารณะ
สุขมูลฐานท่ีมีประสิทธิภาพในชุมชนบ้านริมออน ต าบลออนใต้ อ าเภอสันก าแพง จังหวดั
เชียงใหม่ 
   (1.23) การพฒันาระบบการบริหารจดัการป่าชุมชนบา้นสันป่ายาง ต าบล  
สันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  
   (1.24) การพฒันาระบบการบริหารจดัการโครงการป้องกันและลดอตัรา
ผูป่้วยโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสูงอย่างประสิทธิภาพในชุมชนบา้นหนองแหย่ง 
เทศบาลต าบลหนองแหยง่ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่  
   (1.25) การพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในชุมชนบ้านแม่จ้อง 
เทศบาลต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่  
   (1.26) การบริหารจดัการการผลิตผกัปลอดสารพิษอยา่งมีประสิทธิภาพของ
เกษตรกรบา้นป่าข่อยใต ้ต าบลสันผเีส้ือ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  
   ซ่ึงผลการวิจยัทั้ ง 58 โครงการน้ี นักวิจยัท้องถ่ินสามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการขยายผลการวิจยัในดา้นอ่ืนๆของชุมชนให้เกิดการพฒันาทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ
และสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสมในล าดบัต่อไป 
 
 4.1.2 การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนชุมชนในการยกระดับการพฒันาท้องถ่ิน 
จงัหวดัเชียงใหม่ จากรากหญา้สู่รากแกว้ 
  วตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อตอ้งการให้สมาชิกของชุมชนในทอ้งถ่ิน สามารถ
ใช้กระบวนการจดัการการเรียนรู้ (Leaning Management: LM) ในการสร้างแผนชุมชนดา้น
เศรษฐกิจและดา้นสังคม ไดอ้ย่างเหมาะสมตามบริบททอ้งถ่ินของตนเอง พร้อมทั้งให้ชุมชนใช้
แผนชุมชนท่ีได้จากการจดัการเรียนรู้กบัทอ้งถ่ินของตนเอง ยกระดบัการพฒันาชุมชนทั้งดา้น
เศรษฐกิจ และสังคมสู่ระดบัท่ีเขม้แขง็ได ้
  ผลของการด าเนินงานวิจัยได้สร้างการจัดการการเรียนรู้ในการสร้างแผน
ยุทธศาสตร์ของทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมกบัสภาพบริบทของชุมชน จึงเกิดแผนการพฒันาชุมชนท่ี 
ตรงเป้าหมาย และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ของทั้ง 58 องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีจะ
น าไปสู่การยกระดับการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถ
สรุปผลการศึกษาได ้2 ประเด็น คือ ผลการศึกษาจากการจดัการการเรียนรู้ (LM) ในการสร้าง
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แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน และผลความส าเร็จต่อการยกระดบัคุณภาพของแผน
ชุมชนกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงประกอบไปดว้ยขั้นตอนต่างๆ 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  
  (1)  กระบวนการเรียนรู้ในการสร้างแผนและโครงการ 
         กระบวนการน้ีเร่ิมข้ึนจากการสร้างความเขา้ใจร่วมกบั องค์การปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน และตวัแทนผูน้ าชุมชน เพื่อร่วมกนัน าเสนอและวิเคราะห์แผนชุมชนท่ีจะส่งผลต่อ
การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม ตามศกัยภาพพื้นฐานของชุมชนและตามความเหมาะสม
สภาพปัจจุบนัของแต่ละท้องถ่ิน ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และหาข้อสรุปร่วมกัน เพื่อหา
แนวทางในพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมควรจะเป็นในทิศทางใด รวมถึงสภาพปัญหาของ
ชุมชนและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงในปัจจุบนัเป็นอย่างไร การสร้างกระบวนเรียนรู้จากพื้นฐาน
ของการมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ สะทอ้นปัญหา และสรุปขอ้มูล ให้เห็นถึงศกัยภาพของชุมชนท่ี
แทจ้ริง ขอ้มูลพื้นฐานของชุมชนจะน าไปสู่แผนยุทธศาสตร์ประจ าต าบลขององค์การปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน มีล าดบัขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ไว ้ดงัน้ี 
   ประการแรก คือ การเตรียมความพร้อมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งฝ่าย อปท. 
ชุมชน โดยการสร้างกระบวนการชุมชนและการรวมกลุ่ม ได้แก่ วิธีการจดัท าเวทีประชาคม
ชุมชน การระดมสมอง การสร้างความรู้ ความเขา้ใจ การถ่ายทอดแนวคิด รวมถึงการด าเนินการ
คน้หาผูน้ าและคณะท างานในชุมชน 
   ประการท่ีสอง คือ การศึกษาขอ้มูลศกัยภาพชุมชนในมิติสังคม เช่น สุขภาพ
อนามยั การศึกษา ส่ิงแวดลอ้ม ความมัน่คงปลอดภยั การมีส่วนร่วม และความเขม้แข็งของชุมชน 
มิติดา้นเศรษฐกิจ เช่น การประกอบอาชีพ การเกษตร เศรษฐกิจชุมชน รายรับ – รายจ่าย เป็นตน้ 
   ประการท่ีสาม คือ การด าเนินการจดัท าแผนชุมชนน าร่อง โดยใชเ้วที
ประชาคมและจดัเวทีทบทวนแผนชุมชน เพื่อวิเคราะห์แผนและประเมินขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในแต่
ละประเด็น น าเสนอเป็นแผนยุทธศาสตร์การเรียนรู้ร่วมกนัและสรุปผลประเมินแผนชุมชนเพื่อ
หาความเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี 
   ประการท่ีส่ี คือ การลงมือปฏิบติั ในพื้นท่ีของแต่ละชุมชน จากแผนชุมชน
น าร่องด้านเศรษฐกิจและสังคม การมีส่วนร่วมจากกลุ่ม และหรือองค์กร ท่ีส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงาน รวมถึงความรู้จากประสบการณ์ตรงของการศึกษาดูงานและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากชุมชนอ่ืน 
   ประการท่ีห้า คือ การประเมินผลและติดตามผลการด าเนินงานตลอด
โครงการ 
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  (2)  กระบวนการชุมชนและเทคนิคการสร้างสรรคแ์ผนและโครงการ 
   การสร้างกระบวนการชุมชนดว้ยกระบวนการเรียนรู้หรือการกระตุน้ให้
เกิดการปรับตวัและปรับพฤติกรรมการท างานร่วมกนัของคนในชุมชน ให้สามารถแสดงความ
คิดเห็น ความรู้ ความสามารถ สร้างเป็นกระบวนการคิด การวิเคราะห์ขอ้มูลศกัยภาพพื้นฐาน
ของชุมชน ไปสู่การวางแผนการก าหนดทิศทางตดัสินใจร่วมกนั ในการพฒันาชุมชนทอ้งถิ่น 
การสร้างกระบวนการชุมชนเพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์แผนและโครงการ จึงเป็นวิธีการอย่าง
หน่ึงท่ีท าใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงในการน ามาแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และตรงกบัความตอ้งการของชุมชนมากท่ีสุด ดงัน้ี 
   1) การน าประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคลมาพฒันาเป็นองคค์วามรู้ใหม่ 
   2) การสะทอ้นความคิด อภิปราย และแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั 
   3) สรุปจากความเขา้ใจ ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากชุมชนเอง ในการน าไปสู่
ความคิดเพื่อการปฏิบติั 
   4) ประยกุตใ์ชแ้ละเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ น าผลจากการเรียนรู้ไปปรับใช้
กบัสถานการณ์จริงในปัจจุบนั  
  (3)  การวเิคราะห์ศกัยภาพ (SWOT) ของแผนชุมชนจากการเรียนรู้ร่วมกนั 
        ในกระบวนการวิเคราะห์ศกัยภาพแผนชุมชนดว้ยวิธีการ SWOT จะกระท า
เพื่อให้องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินและชุมชน ไดร่้วมกนัสะทอ้นความคิด สร้างความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้งในการสนบัสนุน ผลกัดนั สร้างและพฒันาแผนชุมชนให้เกิดความสมบูรณ์และเพื่อให้
ทราบว่า แผนชุมชนท่ีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้น้ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการพฒันาของ
คนในชุมชนทอ้งถ่ินได้มากหรือน้อยและตรงกับความต้องการเพียงไร และยงัผลไปสู่ความ 
พึงพอใจของชุมชนต่อแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินต่อไป 
  (4)  วเิคราะห์การเขียนแผนและการประเมินผลแผน (Logical Framework) 
   เป็นการวิเคราะห์แผนชุมชนดว้ยการประเมินผลแผนงานตามความสัมพนัธ์
ของความส าเร็จของทรัพยากร(Inputs) ความส าเร็จของผลผลิตของโครงการ (Outputs) 
ความส าเร็จของวตัถุประสงคข์องโครงการ (Project Purpose) และความส าเร็จของวตัถุประสงค์
ของแผนงานหรือความส าเร็จระดบัเหนือกวา่โครงการ (Overall Goal) จะท าให้แผนชุมชนท่ีไดมี้
ความสมบูรณ์มากข้ึน 
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  (5) ความพึงพอใจของชุมชนต่อการสร้างแผนและโครงการ 
        จากแผนชุมชนท่ีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ LM ชุมชนมี
ความพึงพอใจต่อแผนและโครงการในระดบัท่ีดี และดีมาก เน่ืองจากแผนชุมชนท่ีได ้สามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการในพฒันาทอ้งถ่ินในแต่ละพื้นท่ีเป็นอย่างดี จากการท างานร่วมกบั
องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง การประเมินความพึงพอใจของชุมชน จึงสะทอ้นให้เห็นถึง
บทบาท หน้าท่ี และการมีส่วนร่วมทางสังคมท้องถ่ินไวส้องส่วนด้วยกัน คือ ในส่วนของ
หลกัการพื้นฐานและจากผลลพัธ์สุดทา้ยของการพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยแผนชุมชนไวด้งัน้ี 
   ในส่วนของหลกัการพื้นฐาน ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการมีส่วนของชุมชน 
ความชัดเจนและโปร่งใส ระบบข้อมูลท่ีถูกต้อง การตรวจสอบโดยชุมชนและสาธารณะชน 
ความถูกตอ้งและความเป็นกลาง และปราศจากอคติและการเลือกปฏิบติั 
   ในส่วนของผลลพัธ์ คือ แผนชุมชนไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงผลลพัธ์ในดา้นการ
ท างานของ อปท. ร่วมกบัชุมชน โดยวดัไดจ้ากผลประโยชน์ต่อชุมชนส่วนรวม การตอบสนอง
ความพึงพอใจของคนในชุมชน การสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กบัประชาชน มีความเสมอภาคและ
เป็นธรรม การปรับปรุงรูปแบบการบริหารจดัการท่ีดีขององคก์รภาครัฐในพื้นท่ี เป็นตน้  
 
  การด าเนินงานวจิยัสามารถสรุปความส าเร็จของแผนชุมชนท่ีมีผลต่อการยกระดบั
การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมจากรากหญา้สู่รากแก้ว นกัวิจยัไดป้ระเมินผลงานจากแผน
ชุมชนท่ีมีการท างานร่วมกนัระหว่าง อปท.และชุมชนในแต่ละทอ้งถ่ินทั้ง 58 แห่ง ด้วยการ
วิเคราะห์แผนชุมชนด้วยการประเมินผลแผนงานตามความสัมพันธ์ของความส าเร็จของ
ทรัพยากร (Inputs) ความส าเร็จของผลผลิตของโครงการ (Outputs) ความส าเร็จของวตัถุประสงค์
ของโครงการ (Project Purpose) และความส าเร็จของวตัถุประสงคข์องแผนงานหรือความส าเร็จ
ระดบัเหนือกวา่โครงการ (Overall Goal) ไวด้งัน้ี  
  (1) การวเิคราะห์แผนชุมชนดว้ยการประเมินผลแผนงานตามความสัมพนัธ์ของ
ความ ส าเร็จของทรัพยากร (Inputs) ความส าเร็จของผลผลิตของโครงการ  (Outputs) ด้วย
ผลสัมฤทธ์ิและการบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีได้ตั้ งไวข้องแผนชุมชน พบว่า มีท้องถ่ินท่ีสามารถ 
เป็นต้นแบบของการสร้างแผนชุมชน ท่ีจดัท าข้ึนและน าไปสู่เป้าหมายของการพฒันาด้าน
เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลต่างระหว่างผลผลิตและผลลัพธ์ใน
ลกัษณะท่ีมีค่าเพิ่มข้ึนจากเดิมถึง 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22 ของแผนชุมชนทั้งส้ินจาก 58 แผน 
  (2) ความส าเร็จของวตัถุประสงค์ของโครงการ (Project Purpose) และ
ความส าเร็จของวตัถุประสงค์ของแผนงานหรือความส าเร็จระดบัเหนือกว่าโครงการ (Overall 
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Goal) ท่ีวดัและประเมินผลไดใ้นระดบั ปานกลางไปจนถึงระดบัดี ตามกรอบการประเมิน 6 ดา้น 
คือ 1) ดา้นของความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 2) ความสามารถและคุณภาพของ
การใหบ้ริการ 3) ความรับผดิชอบของหน่วยงาน 4)  การตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
5) ความพึงพอใจของลูกค้าหรือประชากรกลุ่มเป้าหมาย 6) ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัทางด้าน
ตน้ทุนทางสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม 
 
 4.1.3 การจัดการการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ต่อการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ 
  การจัดการการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ต่อการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจดัการ
เรียนรู้ (Leaning Management: LM) เพื่อเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย ์ต่อการยกระดบั
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน อนัจะน าไปสู่การพฒันาทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่  
  ผลของการด าเนินงานวิจยัสามารถสร้างการจดัการเรียนรู้และเพิ่มศกัยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย ์(บุคลากรขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และคนในชุมชน) ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
และเหมาะสมกบัสภาพบริบทของแต่ละพื้นท่ี โดยเกิดการพฒันาศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ในด้านเศรษฐกิจ จ านวน 32 แห่ง และเกิดการพฒันาศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยด์้านสังคม 
จ านวน 26 แห่ง รวมเขตพื้นท่ีของชุมชนทั้งหมด จ านวน 58 แห่ง จึงเกิดการกระตุน้การพฒันา
ทอ้งถ่ินสู่การยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดความ
ย ัง่ยืนต่อไป สามารถสรุปผลการศึกษาได้ 2 ประเด็น คือ การจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพ
ทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ และ
ผลการประเมินโครงการวจิยั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 (1) การจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบัเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ 
  ส าหรับชุมชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษา 58 ชุมชน คือ การจดัการ
เรียนรู้ในการวิเคราะห์ศกัยภาพตนเอง โดยให้คนในชุมชนได้เรียนรู้และทราบถึงศกัยภาพ  
ท่ีแทจ้ริงของตนเองก่อนวา่ตนเองมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ และความช านาญ
ด้านใดบ้าง และอยู่ในระดับใด สมควรท่ีจะตอ้งปรับปรุงหรือพฒันาศกัยภาพของตนเองให้
เพิ่มข้ึนอีกหรือไม่ และการปรับปรุงหรือพฒันาศกัยภาพของคนในชุมชนสอดรับกบัสภาพความ
จ าเป็นและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของตนเองและชุมชนหรือไม่ หรือท าไปดว้ยความไม่รู้ หรือ 
ท าตามนโยบายท่ีหน่วยงานขององค์กรได้ก าหนดไว ้แต่ไม่ได้มาจากความจ าเป็นและความ
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ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของตนเอง เพราะ การท่ีคนในชุมชนสามารถวิเคราะห์ศกัยภาพของตนเองได ้
ทราบศกัยภาพท่ีแทจ้ริงของตนเอง คนในชุมชนก็สามารถก าหนดทิศทาง และเป้าหมายในการ
พฒันาตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพท าให้การพฒันาศกัยภาพของตนเอง
เป็นไปไดอ้ย่างถูกทิศทาง และมีผลต่อการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ดงัตวัอย่าง
ของชุมชนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่จ  านวน 58 แห่ง ท่ีเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคม โดยมีชุมชนจ านวน 17 ชุมชนท่ี
เสนอแผนการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ และจ านวน 13 ชุมชนท่ีเสนอแผนการพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ทางด้านสังคม ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ศกัยภาพของตนเองได้ จึงท าให้สามารถน าเสนอ
แผนการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนตนเองไดถู้กทิศทางอนัมีผลต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมใหดี้เพิ่มข้ึน  
  ผลลพัธ์ของการจดัการเรียนรู้ในการน าองคค์วามรู้ไปทดลองใชแ้ละปฏิบติั
จริง ส าหรับชุมชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา เช่น กรณีของชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการจดัการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจจ านวน 32 แห่ง ไดท้ดลองน าองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมน าไปทดลองใช้ และปฏิบติัจริงในการบริหารจดัการ
องค์กรภายในกลุ่มหรือชุมชน โดยผ่านการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิง
คุณธรรม จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการวางแผนและก าหนดการบริหารจดัการภายในองค์กรหรือ
ภายในกลุ่มชุมชนตนเองให้เห็นเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ
และปฏิบติัตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบจริง คณะกรรมการท่ีไดรั้บการคดัเลือกยึดหลกัการคดัเลือก
ตามความรู้ความสามารถมีการจดัวางคนให้เหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าท่ีหรือแมแ้ต่การบริหาร
จดัการด้านการผลิต คือ การวางแผนการผลิตในการผลิตสินคา้ให้ตรงตามความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค การคิดวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิต เพื่อใชป้ระกอบในการวางแผนการผลิต และการจดัหา
ปัจจยัท่ีใช้ในการผลิตให้มีความเหมาะสมกบัศกัยภาพ และเงินทุนท่ีตนเองมีอยู่ การปรับปรุง 
และพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพปรับปรุงคุณลกัษณะเฉพาะต่างๆ เช่น ลวดลาย รูปแบบ และ
ขนาดให้เหมาะสมกบัสภาพความตอ้งการของตลาด ส่วนการบริหารจดัการดา้นการตลาด คือ 
การเช่ือมโยงเครือข่ายภาคีกบัผูป้ระกอบการภายในชุมชนในการให้ความช่วยเหลือกนัเก่ียวกบั
การผลิต การจดัหาลูกคา้ให้แก่กนัและกนั โดยมีหน่วยงานของรัฐให้การสนบัสนุน และกระตุน้
ใหเ้กิดการเช่ือมโยงเครือข่ายภาคีของผูป้ระกอบการภายในชุมชน 
  จากการจดัการเรียนรู้ในลกัษณะขา้งตน้น้ี ผลการศึกษาพบว่า ไดมี้ตวัแทน
ชุมชนบางชุมชนเกิดการพฒันาศกัยภาพในด้านการบริหารจดัการ เช่น ชุมชนโปงทุ่ง อ าเภอ 
ดอยเต่า ไดมี้การพฒันาการดา้นการผลิตในส่วนของการปรับปรุง และเพิ่มมูลค่าของสินคา้ โดย
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แต่เดิมท าแต่รากไมไ้ดน้ าเอาส่วนประกอบอ่ืนเพิ่มเขา้มาในการตกแต่งรากไมใ้ห้มีความสวยงาม 
เช่น มีการท าเอาดอกไมเ้ล็กๆ ท่ีท าจากดินมาประดบัตกแต่งรากไม ้เพื่อให้มีความอ่อนชอ้ยและ
สวยงาม มีการเช่ือมโยงกับกลุ่มจกัรสานในชุมชน โดยน าเอาดอกไม้ท่ีท าจากดินมาท าเป็น
เคร่ืองประดบัตกแต่งตะกร้าของกลุ่มจกัรสาน เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินคา้ให้สูงข้ึน ชุมชนบา้นแปะ 
อ าเภอจอมทอง ก็เป็นตวัอย่างของชุมชนท่ีตวัแทนภาคชุมชน ซ่ึงเป็นกลุ่มอาชีพเกิดพฒันาการ
ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการผลิต กล่าวคือ แต่เดิมวตัถุดิบท่ีทางชุมชนใช้ในการทอผา้ เช่น 
เส้นดา้ย ไดม้าจากการซ้ือจากแหล่งภายนอกชุมชน แต่ภายหลงัจากการเขา้ร่วมโครงการจดัการ
เรียนรู้ทางชุมชน จึงไดมี้การริเร่ิมให้น าเอาวตัถุดิบท่ีพอมีอยูบ่า้งในชุมชน คือ ฝ้าย น ามาทอเป็น
เส้นด้าย และส่งเสริมให้คนในชุมชนปลูกตน้ฝ้าย เพื่อเป็นการลดปริมาณการซ้ือวตัถุดิบจาก
ภายนอกท าให้ลดตน้ทุนการผลิตและช่วยสร้างอาชีพให้กบัคนในชุมชน หรือกรณีของชุมชน 
สันผกัหวาน อ าเภอหางดง ท่ีไดน้ าองคค์วามรู้จากการประชุมเชิงปฏิบติัการไปใชก้บัการบริหาร
จดัการดา้นการตลาด โดยสามารถเช่ือมโยงกลุ่มผูป้ระกอบการในชุมชนท่ีท าการผลิตตุ๊กตาดิน
เผาในการจัดหาตลาด และการจัดจ าหน่ายสินค้าร่วมกัน เช่น การจัดงานกิจกรรมสืบสาน
ประติมากรรมท่ีทางชุมชนบา้นป่าตาล อนัประกอบไปดว้ย ตวัแทนจากภาคองค์การปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน และตวัแทนจากภาคชุมชน ไดร่้วมมือจดังานข้ึน เพื่อเป็นจุดเร่ิมตน้ของการร่วมมือ
ร่วมใจกนัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัของผูป้ระกอบการอาชีพเดียวกนัในการจ าหน่ายสินคา้ ซ่ึงผล
ของการเช่ือมโยงเครือข่ายเช่นน้ี ท าให้ยอดขายสินคา้ของชุมชนเพิ่มข้ึน สินคา้เป็นท่ีรู้จกัของคน
ทัว่ไปเพิ่มข้ึน โดยผา่นส่ือประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงทางชุมชนไดเ้รียนรู้จากการเขา้ร่วมโครงการจดัการ
เรียนรู้ร่วมกบัทีมวิจยั และก่อให้เกิดความสมคัรสมานสามคัคี ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผแ่บ่งปันท่ีคน
ในชุมชนไดม้อบใหแ้ก่กนัจากการด าเนินงานร่วมกนั 
  ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าการจดัการเรียนรู้ในการคิดและแก้ไขปัญหาภายใน
ชุมชนของตนเอง โดยท าการพฒันาและปรับปรุง ตลอดจนต่อยอดการด าเนินงานในการพฒันา
ชุมชนท่ีได้ผลและเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน มีการเช่ือมโยงกิจกรรมและขยายผลการท า
กิจกรรม โดยก าหนดไวใ้นแผนพฒันาของชุมชน เช่น การพฒันาส่ิงแวดลอ้มให้ท าการคิดคน้หา
กิจกรรมท่ีจะด าเนินงานในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยแต่ละกิจกรรมจะตอ้งมีความเก่ียวพนัและ
เช่ือมโยงกนั และน ากิจกรรมเหล่าน้ีมารวมไวใ้นแผนการพฒันาสังคมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มเพียง
แผนเดียว จากการศึกษาพบวา่ ตวัแทนของชุมชนเทพเสด็จสามารถคิดคน้กิจกรรมท่ีช่วยต่อยอด
การพฒันาการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมได้ กล่าวคือ สามารถเช่ือมโยงกิจกรรมย่อยในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม โดยรวมไวใ้นแผนเดียวกนัและสามารถขบัเคล่ือนการท ากิจกรรมเหล่าน้ีไดต้ลอด 
เช่น การท าแนวกนัไฟ การเล้ียงผึ้ งโก๋น การเล้ียงผีขุนน ้ า และการปลูกป่า เป็นต้น ก่อให้เกิด
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ความคิดสร้างสรรค์ในชุมชนเป็นอย่างยิ่ง หรือแม้แต่การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินให้แก่ 
อนุชนรุ่นหลัง คือ การมีฐานการเรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ การจัด
หลกัสูตรความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไวใ้นหลกัสูตรการเรียนของโรงเรียน เพื่อให้เด็กได ้
มีโอกาสมาเรียนรู้ ซ่ึงผลของการจดัการเรียนรู้ในลกัษณะน้ีท่ีปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม คือ 
ชุมชนยุหวา่ อ าเภอสันป่าตอง ท่ีเป็นตวัแทนของคนในชุมชนร่วมกบัทาง อปท. สามารถสร้าง
ฐานการเรียนรู้ในชุมชน และสร้างหลกัสูตรการเพาะเห็ดให้เด็กและคนในชุมชนได้มาเรียนรู้ 
นบัไดว้า่เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาในศกัยภาพของคนในชุมชน 
 (2)  ผลการประเมินโครงการวจิยั 
  โครงการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม จ านวน 58 แห่ง โดย
แบ่งออกเป็นชุมชนท่ีสมคัรเข้าร่วมโครงการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาด้านเศรษฐกิจจ านวน  
32 แห่ง และชุมชนท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาดา้นสังคม จ านวน 26 แห่ง 
กลุ่มตวัอยา่งของการศึกษา คือ ตวัแทนของ อปท. ไดแ้ก่ นายก อปท. ปลดั อปท.หรือบุคลากร
ของ อปท. ท่ีรับผดิชอบการด าเนินงาน เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จ านวน อปท. 
ละ 1 คน และตวัแทนของภาคชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมทอ้งถ่ิน 
ละ 1 คน การประเมินโครงการทั้ง 2 คร้ัง คือ ก่อนเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้ และภายหลงั
การเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้ โดยท าการประเมินศกัยภาพกลุ่มตวัอยา่ง 4 ดา้น คือ ศกัยภาพ
ด้านความคิด ศกัยภาพด้านความรู้และความสามารถ ศกัยภาพด้านจิตใจ คือ ความเสียสละ 
อดทน และการท างานแบบมีส่วนร่วม และศักยภาพด้านการบริหารจัดการ จากการศึกษา
สามารถสรุปผลการประเมินศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยต่์อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ทอ้งถ่ิน ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  (2.1) ผลการประเมินศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย์ท่ีเข้าร่วมโครงการ
จดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
   ผลการประเมินศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย์ท่ีเข้าร่วมโครงการ
จดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างของทั้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
ภาคชุมชน ท่ีมีการเพิ่มศกัยภาพทั้ง 4 ด้าน มีจ านวน 17 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ได้แก่ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบล
โปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสง่าบา้น อ าเภอดอยสะเก็ด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต าบลน ้ าแพร่ อ าเภอพร้าว องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบ้านทบั 
อ าเภอแม่แจ่ม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต าบลบ้านเป้า อ าเภอแม่แตง องค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินต าบลก้ืดช้าง อ าเภอแม่แตง องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลห้วยทราย อ าเภอ 
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แม่ริม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่วนิ อ าเภอแม่วาง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบล
มะขุนหวาน อ าเภอสันป่าตอง องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันผกัหวาน อ าเภอหางดง 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลท่ากวา้ง อ าเภอสารภี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลห้วย
แกว้ อ าเภอแม่ออน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลร้องววัแดง อ าเภอ 
สันก าแพง และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบวกคา้ง อ าเภอสันป่าตอง โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ี
เป็นตวัแทนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการพฒันาดา้นเศรษฐกิจท่ีมีการเพิ่มศกัยภาพมาก
ท่ีสุดในภาพรวม คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันผกัหวาน อ าเภอหางดง คิดเป็นร้อยละ 
47.66 รองลงมาคือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย คิดเป็นร้อยละ 
41.41 และล าดบัท่ี 3 คือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลห้วยแก้ว อ าเภอแม่ออน คิดเป็น 
ร้อยละ 39.32 ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนจากภาคชุมชนในการพฒันาดา้นเศรษฐกิจท่ีมี
การเพิ่มศกัยภาพมากท่ีสุดในภาพรวม คือ ชุมชนสันผกัหวาน อ าเภอหางดง คิดเป็นร้อยละ 76.30 
รองลงมาคือ ชุมชนห้วยทราย อ าเภอแม่ริม คิดเป็นร้อยละ 67.86 และล าดบัท่ี 3 คือ ชุมชนแม่คือ 
อ าเภอดอยสะเก็ด คิดเป็นร้อยละ 41.66  
   กลุ่มตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต าบลท่ีเข้าร่วม
โครงการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจท่ีมีการเพิ่มศกัยภาพดา้นจิตใจ และการบริหารจดัการ 
ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันติสุข อ าเภอดอยหล่อในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 
27.60 รองลงมาคือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง ในภาพรวม
คิดเป็นร้อยละ 10.68 และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริมในภาพรวมคิด
เป็นร้อยละ 2.66  
   กลุ่มตวัอยา่งของภาคชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา
เศรษฐกิจท่ีมีการเพิ่มศกัยภาพดา้นจิตใจ และการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ ชุมชนส าราญราษฎร์ อ าเภอ
ดอยสะเก็ด ในภาพรวมคิดเป็น ร้อยละ 18.06 รองลงมาคือ ชุมชนแม่สาว อ าเภอแม่อาย ในภาพรวม
คิดเป็นร้อยละ 8.60 และชุมชนทุ่งป้ี อ าเภอแม่วาง ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 3.02  
  (2.2) ผลการประเมินศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย์ท่ีเข้าร่วมโครงการ
จดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาดา้นสังคม 
   ผลการประเมินศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย์ท่ีเข้าร่วมโครงการ
จดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาดา้นสังคม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งของทั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบล 
และภาคชุมชนท่ีมีการเพิ่มศกัยภาพทั้ง 4 ดา้น มีจ านวน 13 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
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ต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอดอยสะเก็ด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต าบล 
สะลวง อ าเภอแม่ริม องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต าบลแช่ช้าง อ าเภอ 
สันก าแพง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต าบลออนใต้ อ าเภอสันก าแพง องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต าบลสันกลาง 
อ าเภอสันป่าตอง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี และองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินต าบลน ้ าแพร่ อ าเภอหางดง โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินในการพฒันาด้านสังคมท่ีมีการเพิ่มศักยภาพมากท่ีสุดในภาพรวมคือ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย คิดเป็นร้อยละ 23.91 รองลงมาคือ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด คิดเป็นร้อยละ 16.25 และล าดบัท่ี 
3 คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลออนใต ้อ าเภอสันก าแพง คิดเป็นร้อยละ 13.03 ส าหรับ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนจากภาคชุมชนในการพฒันาดา้นสังคม ท่ีมีการเพิ่มศกัยภาพมากท่ีสุด
ในภาพรวมคือ ชุมชนเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด คิดเป็นร้อยละ 45.32 รองลงมาคือ ชุมชน 
ออนใต ้อ าเภอสันก าแพง คิดเป็นร้อยละ 28.92 และล าดบัท่ี 3 คือ ชุมชนสะลวง อ าเภอแม่ริม  
คิดเป็นร้อยละ 18.76  
 
 4.1.4 การจดัการการเรียนรู้ในการบูรณาการการส่ือสารของชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่  
  การจดัการการเรียนรู้ในการบูรณาการการส่ือสารของชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค ์ เพื่อสร้างและพฒันา 
นกัประชาสัมพนัธ์ชุมชนประจ าทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยวิธีการจดัการการเรียนรู้ (Leaning 
Management: LM) ด้านการส่ือสาร พร้อมกบัการเพิ่มศกัยภาพของคนในชุมชน โดยการใช้
หลักการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมในการน าเสนอแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ทอ้งถ่ินของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  ผลการด าเนินงานวิจยัในปี 2552 นกัวิจยัไดม้ีการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัชุมชน 
เพื่อสร้างและพฒันานกัประชาสัมพนัธ์ประจ าทอ้งถิ่นของจงัหวดัเชียงใหม่ ให้สามารถผลิต
ส่ือประชาสัมพนัธ์แผนยุทธศาสตร์ของทอ้งถ่ิน เพื่อน าเสนอแนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ิน ซ่ึงในกระบวนการสร้างและพฒันานกัประชาสัมพนัธ์ประจ าทอ้งถ่ิน 
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นกัวิจยัไดใ้ช้แนวคิดของการจดัการเรียนรู้ (Learning Management: LM) เป็นแนวทางในการ
จดัการเรียนรู้ร่วมกบัชุมชน โดยการประสานความร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 58 แห่ง ในการจดัการเรียนรู้ร่วมกนัเพื่อสร้างนกัประชาสัมพนัธ์ให้
เกิดข้ึนในชุมชน ให้สามารถด าเนินการผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ที่แสดงออกถึงการน าเสนอ
แนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถิ่นของตนเอง นอกจากนั้นนกัวิจยัยงัได้
ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภาคีที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบังานดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
อนัประกอบดว้ย กรมประชาสัมพนัธ์ ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 3 สถานีวิทยุโทรทศัน์แห่ง
ประเทศไทย จงัหวดัเชียงใหม่ รวมถึงหน่วยงานประชาสัมพนัธ์ทอ้งถิ่นบา้นถวาย อ าเภอ 
หางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ในการฝึกอบรมให้ความรู้ดา้นการส่ือสารชุมชนแบบมีส่วนร่วมให้กบั
ตวัแทนของชุมชนท่ีจะเขา้มาท าหนา้ท่ีในการเป็นนกัประชาสัมพนัธ์ประจ าทอ้งถ่ิน 
  นอกจากน้ีผลการวิจยัในส่วนของการเพิ่มศกัยภาพของคนในชุมชนโดยการใช้
หลกัการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมในการน าเสนอแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ทอ้งถิ่น นกัวิจยัไดส่้งเสริมและเพิ่มศกัยภาพของนกัประชาสัมพนัธ์ประจ าทอ้งถิ่นทั้ง 58 คน 
โดยการให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกบัคนในชุมชน ในการจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์
ของทอ้งถ่ิน ท าให้คนในชุมชนเกิดการพฒันาในดา้นของศกัยภาพทางดา้นการส่ือสาร รวมถึง
ทกัษะในดา้นของการจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ในชุมชน การจดัการเรียนรู้ (LM) ดงักล่าวเกิดการ
การเรียนรู้ร่วมกนั 3 ฝ่าย คือ  1) องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2) ชุมชน และ 3) นกัประชาสัมพนัธ์ 
ทอ้งถ่ิน กล่าวคือ องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ่นในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคญัใน
การจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์แผนยุทธศาสตร์ของทอ้งถ่ิน ไดใ้ห้การสนบัสนุนงบประมาณใน
การจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์และให้การสนบัสนุนในดา้นของบุคลากร โดยไดม้อบหมายให้
เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานเป็นผูรั้บผิดชอบโดยตรง ในการจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ และเขา้รับการ
ฝึกอบรม เพื่อฝึกปฏิบตัิการในการท าหนา้ที่เป็นนกัประชาสัมพนัธ์ประจ าทอ้งถิ่น ที่สามารถ
เรียนรู้ร่วมกบัคนในชุมชนในการวางแผนการผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ของทอ้งถ่ินตนเอง  
  การด าเนินงานตามโครงการวิจยัในคร้ังน้ี สามารถแสดงให้เห็นถึงล าดบัขั้นของ 
การพฒันากระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนตามขั้นตอนของการเรียนรู้ (Learning 
Management: LM) ทั้ง 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นของการไม่รู้ 2) ขั้นของการรับรู้ 3) ขั้นของการ
เลียนรู้ และ 4) ขั้นของการเรียนรู้ ผลการด าเนินงานพบว่า ขั้นของการไม่รู้ ในอดีตการ
ประชาสัมพนัธ์ของชุมชน เป็นรูปแบบการประชาสัมพนัธ์อย ่างง่าย เช่น การจดัท าป้าย
ประชาสัมพนัธ์ การจดัท าแผ่นพบั และการประชาสัมพนัธ์แบบเสียงตามสาย ซ่ึงรูปแบบการ
ประชาสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นการประชาสัมพนัธ์ในวงแคบ ท าให้ประสิทธิภาพในการ



 150 

ประชาสัมพนัธ์เกิดข้ึนเฉพาะในชุมชน ไม่สามารถประชาสัมพนัธ์ให้บุคคลภายนอกไดร้ับรู้ 
นอกจากนั้นการพฒันารูปแบบของการประชาสัมพนัธ์ในชุมชนยงัไม่เป็นที่สนใจเท่าที่ควร 
ท าให้ชุมชนมองขา้มถึงความส าคญัของการประชาสัมพนัธ์  อนัจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
โดยเฉพาะการเป็นส่วนหน่ึงในการน าเสนอแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน
จากการเขา้ร่วมโครงการวิจยัในคร้ังน้ี ท าให้ชุมชนเกิดการรับรู้และตระหนกัถึงความส าคญั
ของส่ือประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบใหม่ ท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดใ้น
วงกวา้ง โดยเฉพาะส่ือโทรทศัน์ซ่ึงเป็นส่ือที่มีความสมบูรณ์แบบ  ทั้งในการน าเสนอขอ้มูล
ข่าวสารและการสะทอ้นถึงภาพการด าเนินงานที่เกิดข้ึนจริงในชุมชน ดว้ยความส าคญัดงักล่าว 
ท าให้เกิดกระแสความตอ้งการในการพฒันารูปแบบการจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ในชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ชุมชนเกิดการรับรู้ถึงรูปแบบการประชาสัมพนัธ์ที่มีประสิทธิภาพและ
ทนัสมยั กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเกิดข้ึนจากเขา้ร่วมในกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ตาม
โครงการวิจยัในคร้ังน้ี ซ่ึงนกัวิจยัไดด้ าเนินงานในการสร้างนกัประสัมพนัธ์ประจ าทอ้งถ่ินที่มี
ความรู้และความสามารถในงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ โดยเฉพาะการประชาสัมพนัธ์ทางส่ือ
วิทยุโทรทศัน์ นกัประชาสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนสามารถเลียนรู้ถึงรูปแบบและวิธีการในการจดัท าส่ือ
วิทยุโทรทศัน์และน าไปเผยแพร่ในชุมชน ท าให้ชุมชนเกิดความสนใจและด าเนินงานจดัท าส่ือ
วิทยุโทรทศัน์ร่วมกนัในชุมชน และเม่ือผา่นกระบวนการการจดัการการเรียนรู้ (LM) ชุมชนทั้ง 
58 แห่ง ไดเ้รียนรู้ร่วมกนัในการจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ของทอ้งถ่ิน การเรียนรู้ที่เกิดข้ึนท าให้
เกิดรูปแบบของการประชาสัมพนัธ์ที่มีความหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ สามารถน าเสนอ
แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถิ่นของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมตามสภาพ
บริบทของชุมชน ภายใตแ้ผนยุทธศาสตร์ขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ่น ทุกฝ่ายในชุมชน
เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัท่ีจะสร้างสรรคส่ื์อประชาสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งย ัง่ยืน  
 
  จากผลการด าเนินงานวิจยัในคร้ังน้ีสามารถระบุถึงผลสัมฤทธ์ิของโครงการวิจยั
คือ การผลิตส่ือประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงเกิดจากการ
จดัการการเรียนรู้ (LM) ของคนในชุมชน องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และนกัประชาสัมพนัธ์
ประจ าทอ้งถ่ิน ร่วมกบัสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย จงัหวดัเชียงใหม่ (สทท.เชียงใหม่) 
ในการเผยแพร่ส่ือประชาสัมพนัธ์แก่สาธารณชนและเพื่อเป็นการกระตุน้ให้ชุมชนเห็นถึงความ 
ส าคญัของการประชาสัมพนัธ์ ผลการด าเนินงาน พบวา่ ชุมชนสามารถผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์
แผนยุทธศาสตร์ของทอ้งถ่ิน จ านวน 58 ผลงาน ประกอบดว้ยส่ือประชาสัมพนัธ์แผนยุทธศาสตร์ 
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ของทอ้งถ่ินดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 32 ช้ินงาน และส่ือประชาสัมพนัธ์แผนยุทธศาสตร์ดา้นสังคม 
จ านวน 26 ช้ินงาน ดงัตารางท่ี 4.1 และ ตารางท่ี 4.2 ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.1 ส่ือประชาสัมพนัธ์แผนยทุธศาสตร์ของทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นเศรษฐกิจ 
 
ล าดับ ส่ือประชาสัมพนัธ์ 

(ช่ือเร่ือง) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประจ าต าบล 
1 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบักลุ่มอาชีพต าบลยุหวา่ เพื่อ

สร้างแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง 

2 เฮียนมว้น...ป๋นสอน...สร้างรายได.้..วยั...ฒ... ข้ีเหล็ก อ าเภอแม่แตง 
3 เกษตรอินทรีย ์วถีิชีวิตย ัง่ยนื น ้าแพร่ อ าเภอพร้าว 
4 นอ้ยก็หน่ึง แม่สาว อ าเภอแม่อาย 
5 แนะน าโฮมสเตยบ์า้นแม่ก าปอง หว้ยแกว้ อ าเภอแม่ออน 
6 สืบสานงานแกะสลกัไม ้ในต าบลส าราญราษฎร์ ส าราญราษฎร์ อ าเภอดอยสะเก็ด 
7 หตัถกรรม น าชีวิต ทุ่งป้ี อ าเภอแม่วาง 
8 รากไม ้รากเศรษฐกิจ รากชีวิตคนโปงทุ่ง โปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า 
9 ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม 

ประจ าต าบลบา้นหลวง 
บา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 

10 มีดินก็มีบา้น มีเมล็ดพนัธ์ุก็มีชีวติ บา้นเป้า อ าเภอแม่แตง 
11 ก้ืดชา้ง วถีิความสุข วถีิย ัง่ยืน ก้ืดชา้ง อ าเภอแม่แตง 
12 เกษตรชุมชน สร้างคน สร้างปัญญา ร้องววัแดง อ าเภอสันก าแพง 
13 หตัถกรรมน าทางเศรษฐกิจ ชีวิตพอเพียง สันก าแพง อ าเภอสันก าแพง 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
หมายเหตุ: ส่ือประชาสัมพนัธ์ทั้งหมด จดัท าเป็นส่ือทางโทรทศัน์ ความยาวประมาณ 3 นาที  
     เพื่อท าการเผยแพร่ภาพทางสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย จงัหวดัเชียงใหม่  
     (สทท.เชียงใหม่)  
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ตารางท่ี 4.1 ส่ือประชาสัมพนัธ์แผนยุทธศาสตร์ของทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นเศรษฐกิจ  
  (ต่อ) 
 
ล าดับ ส่ือประชาสัมพนัธ์ 

(ช่ือเร่ือง) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประจ าต าบล 
14 รักษร่์ม แม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด 
15 เส้นดา้ย เส้นชีวิต พฒันาเศรษฐกิจคนห้วยทราย หว้ยทราย อ าเภอแม่ริม 
16 ของดีต าบลบวกคา้ง บวกคา้ง อ าเภอสันก าแพง 
17 ผา้ทอบุญ สันติสุข อ าเภอดอยหล่อ 
18 สังคมแห่งความสุข พฒันาเศรษฐกิจดว้ยการ 

มีส่วนร่วม 
สันทราย อ าเภอฝาง 

19 สายน ้ า ทิวเขาและความทรงจ า แม่วนิ อ าเภอแม่วาง 
20 โครงการเส้นฝ้าย สายใยชีวิต บา้นแปะ อ าเภอจอมทอง 
21 ร้อยเส้นใย พนัจิตใจ ใส่ผืนผา้ ดอนเปา อ าเภอแม่วาง 
22 สู่เส้นดา้ย ร้อยเรียงราย สืบสานวฒันธรรม บา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม 
23 ขา้วแต๋นภูมิปัญญา พฒันาเศรษฐกิจชุมชน บา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง 
24 เวยีงฝางอุดมสิน ถ่ินหตัถกรรมน าชีวิต เวยีง อ าเภอฝาง 
25 โป่งแยง ดินแดนมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ โป่งแยง อ าเภอแม่ริม 
26 ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม 

ประจ าต าบลทุ่งรวงทอง 
ทุ่งรวงทอง อ าเภอแม่วาง 

27 บา้นกาดพืชผกัปลอดสารพิษ บา้นกาด อ าเภอแม่วาง 
28 ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม 

ประจ าต าบลสง่าบา้น 
สง่าบา้น อ าเภอดอยสะเก็ด 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
หมายเหตุ: ส่ือประชาสัมพนัธ์ทั้งหมด จดัท าเป็นส่ือทางโทรทศัน์ ความยาวประมาณ 3 นาที  
     เพื่อท าการเผยแพร่ภาพทางสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย จงัหวดัเชียงใหม่  
     (สทท.เชียงใหม่)  
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ตารางท่ี 4.1 ส่ือประชาสัมพนัธ์แผนยุทธศาสตร์ของทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นเศรษฐกิจ  
  (ต่อ) 
 
ล าดับ ส่ือประชาสัมพนัธ์ 

(ช่ือเร่ือง) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประจ าต าบล 
29 ปลายทางท่ีทุ่งตอ้ม ทุ่งตอ้ม อ าเภอสันป่าตอง 
30 ก๊าชชีวภาพเพื่อชีวิต มะขนุหวาน อ าเภอสันป่าตอง 
31 สืบสานงานป้ัน ปติมากรรมบา้นป่าตาล สันผกัหวาน อ าเภอหางดง 
32 ภูมิปัญญาชาวบา้น สร้างเงินลา้นสู่ชุมชน ท่ากวา้ง อ าเภอสารภี 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
หมายเหตุ: ส่ือประชาสัมพนัธ์ทั้งหมด จดัท าเป็นส่ือทางโทรทศัน์ ความยาวประมาณ 3 นาที  
     เพื่อท าการเผยแพร่ภาพทางสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย จงัหวดัเชียงใหม่  
     (สทท.เชียงใหม่)  
 
ตารางท่ี 4.2 ส่ือประชาสัมพนัธ์แผนยทุธศาสตร์ของทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นสังคม 
 
ล าดับ ส่ือประชาสัมพนัธ์ 

(ช่ือเร่ือง) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประจ าต าบล 
1 ตน้กลา้ป่าเม่ียง ป่าเม่ียง อ าเภอดอยสะเก็ด 
2 เยาวชนเด่น ส่ิงแวดลอ้มดี สังคมไม่มีปัญหา หนองแฝก อ าเภอสารภี 
3 ปลอดเหลา้ งานขาวด า สันโป่ง อ าเภอแม่ริม 
4 ดอกไมบ้าน ริมฝ่ังปิง เหมืองแกว้ อ าเภอแม่ริม 
5 ใส่ใจรอยยิม้ ผูสู้งวยั อินทขิล อ าเภอแม่แตง 
6 สืบสานภูมิปัญญาการตีส่ิว ตลาดขวญั อ าเภอดอยสะเก็ด 
7 เยาวชนกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม สะลวง อ าเภอแม่ริม 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
หมายเหตุ: ส่ือประชาสัมพนัธ์ทั้งหมด จดัท าเป็นส่ือทางโทรทศัน์ ความยาวประมาณ 3 นาที  
     เพื่อท าการเผยแพร่ภาพทางสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย จงัหวดัเชียงใหม่  
     (สทท.เชียงใหม่)  
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ตารางท่ี 4.2 ส่ือประชาสัมพนัธ์แผนยทุธศาสตร์ของทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นสังคม  
  (ต่อ) 
 
ล าดับ ส่ือประชาสัมพนัธ์ 

(ช่ือเร่ือง) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประจ าต าบล 
8 รอยยิม้แห่งความสุข หางดง อ าเภอหางดง 
9 เลิกเหลา้ไม่ตาย แม่แรม อ าเภอแม่ริม 

10 ตน้กลา้แห่งความหวงั แม่คะ อ าเภอฝาง 
11 รักษป่์า รักษน์ ้า ตามรอยพ่อ สบเปิง อ าเภอแม่แตง 
12 สายใยรัก สายใยชุมชน ดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม 
13 เมืองแห่งความงาม กา้วตามพระราชด าริ บา้นปง อ าเภอหางดง 
14 เสวียน ภูมิปัญญาชาวบา้น ลดโลกร้อน ริมเหนือ อ าเภอแม่ริม 
15 ค่าของเวลา น ้าแพร่ อ าเภอหางดง 
16 ร้านคา้ชุมชนอีกวถีิชีวิตคนสบแม่ข่า สบแม่ข่า อ าเภอหางดง 
17 ประเพณีเล้ียงผขีุนน ้ า เทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด 
18 ต าบลแช่ชา้งร่วมมือร่วมใจ ดูแลผูพ้ิการ ผูย้ากไร้

ในชุมชน 
แช่ชา้ง อ าเภอสันก าแพง 

19 ป่าคือชีวิต ทาเหนือ อ าเภอแม่ออน 
20 สืบสานสามวยั ร้อยใจสร้างสรรค ์วถีิประเพณี

พื้นเมือง 
สันกลาง อ าเภอสันป่าตอง 

21 โครงการปลูกป่าชุมชนต าบลเวยีงแหง แสนไห อ าเภอเวยีงแหง 
22 ฮอมผญ๋า แกปั้ญหาสุขภาพ ออนใต ้อ าเภอสันก าแพง 
23 การอนุรักษป่์ากบัการมีส่วนร่วมของคนใน

ชุมชน 
สันป่ายาง อ าเภอแม่แตง 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
หมายเหตุ: ส่ือประชาสัมพนัธ์ทั้งหมด จดัท าเป็นส่ือทางโทรทศัน์ ความยาวประมาณ 3 นาที  
     เพื่อท าการเผยแพร่ภาพทางสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย จงัหวดัเชียงใหม่  
     (สทท.เชียงใหม่)  
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ตารางท่ี 4.2 ส่ือประชาสัมพนัธ์แผนยทุธศาสตร์ของทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นสังคม  
  (ต่อ) 
 
ล าดับ ช่ือส่ือประชาสัมพนัธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประจ าต าบล 
24 คลีนิคอาหารปลอดภยั หนองแหยง่ อ าเภอสันทราย 
25 ดนตรี กีฬา เป็นยาวิเศษ ตลาดใหญ่ อ าเภอดอยสะเก็ด 
26 โครงการพืชผกัอาหารปลอดสารพิษ สันผเีส้ือ อ าเภอเมือง 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
หมายเหตุ: ส่ือประชาสัมพนัธ์ทั้งหมด จดัท าเป็นส่ือทางโทรทศัน์ ความยาวประมาณ 3 นาที  
     เพื่อท าการเผยแพร่ภาพทางสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย จงัหวดัเชียงใหม่  
     (สทท.เชียงใหม่) 
  
 4.1.5 การวดัมูลค่าเพิ่มของสินทรัพยชุ์มชนจากการจดัการการเรียนรู้ เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมภาคชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
  วตัถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อวิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชนในการสร้างความ
มัน่คงดา้นการจดัการสินทรัพยชุ์มชนของทอ้งถ่ิน ประเมินออกมาเป็นมูลค่าเพิ่มจากการจดัการ
สินทรัพยชุ์มชน ท่ีไดจ้ากโครงการ “การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของภาค
ชนบท และชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  
  จากกระบวนการพฒันาการเรียนรู้ของโครงการวิจยั ชุมชนไดรั้บทราบแนวคิดของ
การเรียนรู้ จากการรับรู้ และการเลียนรู้หรือเลียนแบบ ไปสู่การเรียนรู้ร่วมกนั เป็นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ ความคิด ความเช่ือมัน่ ต่อการท างานร่วมกนัของคนในชุมชนอยา่งสร้างสรรค ์เป็น
การสร้างทุนทางสังคมผา่นกิจกรรมทางดา้นเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเท่ียว ดา้นสังคม
วฒันธรรม ด้านคุณภาพชีวิต (เยาวชน ผูสู้งอายุ ผูด้้อย  โอกาส) และด้านอนามยัส่ิงแวดล้อม 
ออกมาในรูปของโครงการหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ โดยกิจกรรมเหล่าน้ีจะเป็นกิจกรรม
ท่ีสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการด ารงชีวิตของชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสมตามแนวทางการ
จดัการการเรียนรู้ (LM) ในสินทรัพยชุ์มชน ซ่ึงประกอบไปดว้ยตน้แบบชุมชน 6 ประเภท ไดแ้ก่ 
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 (1) กระบวนการสร้างการเรียนรู้ ระบบความรู้ ความคิด ความเช่ือ ความรู้ท่ีจะ
อยู่คู่กบัชุมชนเพื่อการสร้างแผนพฒันาด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต 
เรียกวา่ “ทุนความรู้” 
 (2) การสร้างการเรียนรู้ ท่ีมีจิตส านึกร่วมกนั อนัประกอบด้วยความรัก ความ
ผกูพนัท่ีคนในชุมชนท่ีมีต่อกนั ร่วมคิด ร่วมท า บนฐานของความไวเ้น้ือเช่ือใจ ความผกูพนัและ
วฒันธรรมท่ีดีงามของสังคมไทย เรียกวา่ “ทุนทางสังคม”        
 (3) สร้างและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ให้เรียนรู้ถึงความเป็นมนุษย์ท่ีมีพลัง 
ความสามารถและศกัด์ิศรี เรียกวา่ “ทุนมนุษย”์  
 (4)  สร้างการรู้รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสามารถน า เอาทรัพยากร 
ธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์ โดยมีการบ ารุงรักษาไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มให้หมดไป ก่อให้เกิดเป็น
ผลผลิตท่ีอาศยัฐานทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เรียกวา่ “ทุนธรรมชาติ”    
 (5)  สร้างการรู้จกัคิด และรู้วิถีการด าเนินชีวิต ด้วยความ ขยนั ซ่ือสัตย์ ความ
สามัคคีปรองดอง มองเห็นส่วนรวมมากว่าส่วนตน และจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์หรือ
สวสัดิการคืนใหก้บัสังคมและชุมชนไดอ้ยา่งเป็นธรรม เรียกวา่ “ทุนจริยธรรม”  
 (6)  สร้างการรู้จกัคุณค่าของตนเอง มีความพอประมาณ มองการด าเนินชีวิตท่ีมี
ความสุข ด้วยสติ และสมาธิ รู้จกัการเสียสะและการแบ่งปัน ไม่ไดว้ดัค่าของทุกส่ิงดว้ยตนเอง 
เรียกวา่ “ทุนแห่งความย ัง่ยนื”  
 
 ผลการวิจยัสามารถวดัมูลค่าเพิ่มท่ีได้จากการจดัการสินทรัพย์ชุมชน ภายใต้
โครงการวิจยั เพื่อพฒันาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้วยมูลค่าเพิ่มจาการเรียนรู้ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ดงัน้ี 
 (1) มูลค่าเพิ่มทางด้านการจดัการสินทรัพยชุ์มชนท่ีได้จากการพฒันาทางด้าน
เศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 
  1) เกิดผลิตภณัฑ์/สินคา้/บริการ/กิจกรรมทางสังคมท่ีสร้างข้ึนจากคนใน
สังคม ภูมิปัญญา วตัถุดิบ ส่ิงแวดลอ้มและ ทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ิน 
  2) เกิดการต่อยอดกิจกรรมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมชุมชนด าเนิน
กิจกรรมต่อเน่ืองในปีต่อไป และองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินเห็นความส าคญัของการพฒันา 
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  3) สร้างรายไดเ้สริมและก่อให้เกิดสวสัดิการครอบครัวและชุมชน ลดและ
แกไ้ขปัญหารายได ้รายจ่ายของชุมชนส่งผลต่อการสร้างส่งเสริมสุขภาพจิตใจของคนในสังคม
ใหมี้ความสุข เขา้มามีส่วนร่วมและเขม้แขง็ข้ึน 
   4) ดา้นเกิดการเรียนรู้และแลกเปล่ียนของคนในชุมชน เกิดศูนยก์ารเรียนรู้
ดา้นเศรษฐกิจประจ าต าบล ท่ีสามารถเรียนรู้ไดถึ้งหลกัแนวคิด การท าธุรกิจของชุมชน 
  5) เกิดรายได้ผลสัมฤทธ์ิและความคุม้ค่าทางการเงิน ประสิทธิภาพทาง
การเงินร้อยละ 52 ประสิทธิผลทางการเงินร้อยละ 61 
  6) สร้างความพึงพอใจของผูป้ฎิบติัถึงร้อยละ 75 สร้างความพึงพอใจต่อผูมี้
ส่วนร่วมในชุมชนร้อยละ 80 สร้างความพึงพอใจ ต่อการก่อเกิดสวสัดิการในชุมชน ร้อยละ 87     
 (2) มูลค่าเพิ่มทางด้านการจดัการสินทรัพยชุ์มชนท่ีได้จากการพฒันาทางด้าน
สังคม ไดแ้ก่  
  1) สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนและสร้างเครือข่ายร่วมในการท างานและ
ในสังคม  
  2) การเขา้ร่วมวางแผนของชุมชน ใชสิ้ทธิและแสดงความคิดเห็น 
  3) สร้างมาตรฐานต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรให้มีคุณภาพดีทั้งใน
ดา้นสุขภาพ อนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
 
   4) เกิดการเขา้ร่วมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบติังานในชุมชนร่วมกนั 
  5) เกิดการเรียนรู้และแลกเปล่ียนของคนในชุมชนมากข้ึน 
  6) ดา้นการสืบทอดความรู้ ภูมิปัญญา อนุรักษ์ประเพณีและวฒันธรรมให้
เกิดเป็นกิจกรรมท่ีอยูคู่่กบัชุมชน 
  7)  สร้างความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมของชุมชนท างานเป็นทีมผ่าน
การส่ือสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 
  8) การสร้างคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนในชุมชนร้อยละ 87 
  9)  เปอร์เซ็นตข์องการมีช่ือเสียงร้อยละ 68 
  10) สร้างพึงพอใจของผูป้ฎิบติัถึงร้อยละ 73 และผูมี้ส่วนร่วมในชุมชน 
ร้อยละ 78 
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4.2  ผลการวจัิยตามกรอบแนวคิดการวจัิย  
 จากกรอบแนวคิดการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของภาคชนบท และ
ชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ (CMRU - SML) หรือ CMRU – SML Model ในบทท่ี 3 ของการ
วิจยัฉบบัน้ี (ภาพท่ี 3.2) ซ่ึงประกอบดว้ยกระบวนการทั้งส้ิน 4 กระบวนการไดแ้ก่ กระบวนการ
ผสาน กระบวนการกรอง กระบวนการตกตะกอน และกระบวนการตกผลึกของงานวิจยั นกัวิจยั
สามารถอธิบายผลการวิจยัของโครงการตามกรอบแนวคิดการวิจยั ด้วยกระบวนการ ทั้งส้ิน  
4 กระบวนการ ดงัน้ี  
 4.2.1  กระบวนการผสานการท างาน  
  เป็นการผสานการท างานร่วมกันของภาคีต่างๆ ในชุมชน อันได้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในท่ีน้ีคือ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และส่วนของเทศบาลบาล
ต าบล องค์กรต่างๆ ในชุมชนนั้นๆ ได้แก่ วดั หรือโรงเรียน หรือหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึง องคก์รอิสระ (NGO) ในชุมชน ลกัษณะของการผสานน้ีเป็นการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ (Learning) ร่วมกนั ซ่ึงองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ไดมี้ความสัมพนัธ์อนัดีกบั
ภาคีต่างๆ เหล่าน้ีเป็นอย่างดีอยู่แล้ว ผลได้ของการผสาน จะก่อให้เกิดการเช่ือมโยง เกิดความ
เหนียวแน่นของเครือข่ายการท างานเดียวกนั จึงถือวา่เป็นการจดัการการเรียนรู้ขั้นตน้ (Primary 
Learning Management) 
  “กระบวนการของการผสาน” ไดก่้อเกิดการประสานความร่วมมือ และเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ จากหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนในจงัหวดัเชียงใหม่ ในด าเนินงานการจดัการการ
เรียนรู้ (LM) ร่วมกนั สู่การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีความ
เจริญกา้วหนา้ และเกิดความย ัง่ยนื โดยมีการด าเนินงานร่วมกนัจากหน่วยงานภาคีต่างๆ ดงัน้ี 
  (1) มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ ทีมวิจยัจากกิจวิจยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ (OKRD)  
  (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และกลุ่มชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ได้แก่ 
องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) และเทศบาลบาลต าบล) และ
กลุ่มชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 58 แห่ง ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงรายนามองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินและกลุ่มชุมชนท่ีร่วมโครงการ 
 
ล าดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประจ าต าบล 
กลุ่มอาชีพ/ชุมชน 

1 ยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง กลุ่มเพาะเห็ด บา้นก่ิวแลหลวง  
2 ป่าเม่ียง อ าเภอดอยสะเก็ด ชุมชนเทศบาลต าบลป่าเม่ียง 
3 ข้ีเหล็ก อ าเภอแม่แตง ชุมชนบา้นแม่ขะจาน 
4 หนองแฝก อ าเภอสารภี ชุมชนเทศบาลต าบลหนองแฝก 
5 น ้าแพร่ อ าเภอพร้าว กลุ่มเกษตรอินทรีย ์บา้นดอกค า 
6 แม่สาว อ าเภอแม่อาย กลุ่มตดัเยบ็ผา้ไทย บา้นสันมะนาว 
7 สันโป่ง อ าเภอแม่ริม ชุมชนเทศบาลต าบลสันโป่ง 
8 หว้ยแกว้ อ าเภอแม่ออน กลุ่มโฮมสเตย ์บา้นแม่ก าปอง 
9 เหมืองแกว้ อ าเภอแม่ริม ชุมชนบา้นดอนตนั 

10 ส าราญราษฎร์ อ าเภอดอยสะเก็ด กลุ่มแกะสลกัไม ้บา้นสันตน้ม่วงเหนือ 
11 อินทขิล อ าเภอแม่แตง ชุมชนเทศบาลต าบลอินทิขิล 
12 ตลาดขวญั อ าเภอดอยสะเก็ด ชุมชนบา้นบ่อหิน 
13 สะลวง อ าเภอแม่ริม ชุมชนบา้นสะลวงนอก 
14 ทุ่งป้ี อ าเภอแม่วาง กลุ่มทอผา้ บา้นทุ่งป้ี 
15 โปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า กลุ่มผลิตภณัฑร์ากไม ้บา้นแม่บวน 
16 บา้นหลวง อ าเภอแม่อาย กลุ่มเพาะเห็ดและกลุ่มเกษตรพอเพียง 

บา้นป่าก๊อ 
17 หางดง อ าเภอหางดง ชุมชนบา้นดงนอ้ย 
18 บา้นเป้า อ าเภอแม่แตง กลุ่มโฮมสเตย ์บา้นแม่โจ ้
19 ก้ืดชา้ง อ าเภอแม่แตง กลุ่มสหกรณ์ บา้นแม่หมาใน 
20 แม่แรม อ าเภอแม่ริม ชุมชนบา้นแม่ในพฒันา 
21 แม่คะ อ าเภอฝาง ชุมชนบา้นแม่คะ 
22 สบเปิง อ าเภอแม่แตง ชุมชนบา้นสหกรณ์ทุ่งใหม่ 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงรายนามองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินและกลุ่มชุมชนท่ีร่วมโครงการ (ต่อ) 
 
ล าดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประจ าต าบล 
กลุ่มอาชีพ/ชุมชน 

23 ดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม ชุมชนบา้นดอนแกว้ 
24 บา้นปง อ าเภอหางดง ชุมชนบา้นแม่ขนิลเหนือ 
25 ร้องววัแดง อ าเภอสันก าแพง เกษตรทฤษฎีใหม่แบบพอเพียง  

บา้นม่วงเขียว 
26 สันก าแพง อ าเภอสันก าแพง กลุ่มตีลายแผน่แร่ บา้นป่าสักขวาง 
27 แม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด กลุ่มท าร่มและพดั บา้นแม่คือ 
28 หว้ยทราย อ าเภอแม่ริม กลุ่มผา้และโครเชต ์บา้นหว้ยทราย 
29 บวกคา้ง อ าเภอสันก าแพง กลุ่มผลิตภณัฑจ์ากข้ีเล่ือย บา้นร้อยพร้อม 
30 สันติสุข อ าเภอดอยหล่อ กลุ่มผา้ทอ บา้นใหม่หนองหอย 
31 ริมเหนือ อ าเภอแม่ริม ชุมชนบา้นเหมืองผา่ 
32 สันทราย อ าเภอฝาง กลุ่มมนักลัยา บา้นสันตน้ดู่ 
33 แม่วนิ อ าเภอแม่วาง ชุมชนสบวนิ 
34 บา้นแปะ อ าเภอจอมทอง กลุ่มทอผา้ บา้นหว้ยทราย 
35 ดอนเปา อ าเภอแม่วาง กลุ่มเยบ็ผา้ บา้นหว้ยเนียม 
36 บา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม กลุ่มทอผา้ บา้นสองธาร 
37 บา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  

บา้นสันกอเก็ต 
38 น ้าแพร่ อ าเภอหางดง ชุมชนบา้นแพะขวาง 
39 สบแม่ข่า อ าเภอหางดง ชุมชนบา้นน ้าโทง้ 
40 เวยีง อ าเภอฝาง กลุ่มโลหะชุบเงิน บา้นแม่ใจใต ้
41 โป่งแยง อ าเภอแม่ริม กลุ่มแปรรูปพริกหวาน/ซาโยเต ้ 

บา้นโป่งแยงใน 
42 เทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด ชุมชนบา้นก าแพงหิน 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงรายนามองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินและกลุ่มชุมชนท่ีร่วมโครงการ (ต่อ) 
 
ล าดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประจ าต าบล 
กลุ่มอาชีพ/ชุมชน 

43 แช่ชา้ง อ าเภอสันก าแพง ชุมชนบา้นหวัฝาย 
44 ทุ่งรวงทอง อ าเภอแม่วาง กลุ่มน ้าพริกตาแดงจนัทร์เกษตร  

บา้นเตาไห 
45 บา้นกาด อ าเภอแม่วาง กลุ่มวสิาหกิจชุมชนปลอดสารพิษแม่วาง  

บา้นกาด 
46 ทาเหนือ อ าเภอแม่ออน ชุมชนบา้นหว้ยบง 
47 สันกลาง อ าเภอสันป่าตอง ชุมชนบา้นป่าบง 
48 แสนไห อ าเภอเวยีงแหง ชุมชนบา้นปางป๋อ 
49 สง่าบา้น อ าเภอดอยสะเก็ด กลุ่มปุ๋ยอินทรีย ์บา้นดอกแดง 
50 ออนใต ้อ าเภอสันก าแพง ชุมชนบา้นริมออน 
51 ทุ่งตอ้ม อ าเภอสันป่าตอง กลุ่มเสน่ห์สาบา้นไร่  
52 มะขนุหวาน อ าเภอสันป่าตอง ชุมชนต าบลมะขนุหวาน 
53 สันป่ายาง อ าเภอแม่แตง ชุมชนบา้นสันป่ายาง 
54 สันผกัหวาน อ าเภอหางดง กลุ่มประติมากรรมดินเผา บา้นป่าตาล 
55 หนองแหยง่ อ าเภอสันทราย ชุมชนบา้นหนองแหยง่ 
56 ท่ากวา้ง อ าเภอสารภี กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตรบา้นแคว 
57 ตลาดใหญ่ อ าเภอดอยสะเก็ด ชุมชนบา้นแม่จอ้งใต ้
58 สันผเีส้ือ อ าเภอเมือง ชุมชนบา้นป่าข่อยใต ้

ท่ีมา: จากการวจิยั 
 

  (3) องคก์รภาครัฐ เอกชน และองคก์รอิสระ ไดแ้ก่ 
   (3.1) หน่วยงานทางศาสนา (ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง) 
    (3.2) โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงายฯ 
   (3.3) ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 
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   (3.4) สมาคมส่งเสริมผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
   (3.5) ส านกังานการท่องเท่ียวประเทศไทย จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (3.6) พาณิชยจ์งัหวดัเชียงใหม่ 
   (3.7) หอการคา้จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (3.8)  โรงเรียนสันทรายวทิยาคม 
   (3.9) โรงเรียนวชิรวทิย ์
   (3.10) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
   (3.11) มูลนิธิรักษไ์ทย ส านกังานแม่แจ่ม  
   (3.12) นกัวจิยัดา้นสังคมและวฒันธรรม 
    (3.13) นกัวจิยัดา้นเศรษฐกิจพอเพียง 
   (3.14) นกัวจิยัดา้นเศรษฐกิจ 
   (3.15) มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
   (3.16) โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย ในพระองคส์มเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
   (3.17) ศูนยพ์ฒันาระบบสารสนเทศทางธุรกิจแบบใหม่ 
   (3.18) สถานีวทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย จงัหวดัเชียงใหม่ (สทท.
เชียงใหม่) 
   (3.19) กรมวชิาการเกษตร กลุ่มโครงการต่างประเทศ กองแผนงาน 
และวชิาการ 
   (3.20) นกัวจิยัอิสระ 
   (3.21) มหาวทิยาลยัพายพั 
   (3.22) บริษทัไทยซิลค ์วลิเลจ จ ากดั 
   (3.23) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
   (3.24) ส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์จงัหวดัเชียงใหม่ 
   (3.25) มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรราชวทิยาลยั วทิยาเขตเชียงใหม่ 
   (3.26) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
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 4.2.2  กระบวนการกรองการท างาน  
  จากกระบวนการผสานขอ้มูลจากการด าเนินงานวิจยัในขั้นตน้ น ามาสู่กระบวนการ
กรองความรู้ จากการด าเนินงานวิจยั กล่าวคือ เม่ือเกิดความเช่ือมโยงจากการผสานหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเป็นภาคีร่วมกบัชุมชนแลว้ เม่ือชุมชนเกิดการรับทราบขอ้มูลจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนั ชุมชนจะเกิดการกลั่นกรองความรู้เหล่านั้น วิเคราะห์หาแนวทางปฏิบติัอนัเป็นการ
เลียนแบบการเรียนรู้ (ประพนธ์ ผาสุกยืด, 2549) กบัชุมชนในทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ ภายหลงั
จากหน่วยงานภาคภาคีต่างๆ โดยทีมวิจยั องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กลุ่มชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระต่างๆ ได้ด าเนินงานในการประสานความร่วมมือ และ
เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ (กระบวนการผสานการท างาน) จนเกิดเป็นมุมมองของแนวคิดต่างๆ ต่อ
การพฒันาทอ้งถ่ิน โดยการวิเคราะห์และประเมินถึงศกัยภาพและบริบทของชุมชนตนเอง (การ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ท่ีจะน าไปสู่แนวทางในการปฏิบติังานเพื่อการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินและกลุ่มชุมชน จ านวน 58 แห่ง ซ่ึง
มีการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 32 แห่ง และดา้นสังคม จ านวน 26 แห่ง มีรายละเอียดดงัน้ี 
  องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินและกลุ่มชุมชน กบัการพฒันาด้านเศรษฐกิจของ
ทอ้งถ่ิน จ านวน 32 แห่ง ไดแ้ก่ 

(1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลยุหวา่ อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 มีแนวทางการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โดยการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลยุหว่า ซ่ึงมีกลุ่มเพาะเห็ด บา้นก่ิวแลหลวง และกลุ่มหัตถกรรม
แกะสลกัไมต้ าบลยุหว่า เป็นแกนน าในการขบัเคล่ือนด าเนินงานในการพฒันาเศรษฐกิจของ
ชุมชน ศูนยฯ์ แห่งน้ีให้เป็นแหล่งสร้างรายไดใ้ห้กบัคนในชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอด
ความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไปสู่คนรุ่นหลงั 

(2) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลข้ีเหล็ก อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โดยการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลข้ีเหล็ก ซ่ึงเป็นในลักษณะของการส่งเสริมอาชีพของกลุ่ม
ผูสู้งอายุ บา้นแม่ขะจาน คือ การท าไมก้วาด การรีไซเคิลกล่องนม ฯลฯ ทั้งน้ีการด าเนินงานมี
เป้าหมายอยู่ 2 ประการ คือ การสร้างรายได้เสริมให้กบัผูสู้งอายุ และการสังคมแห่งความสุข
ใหก้บัผูสู้งอายใุนการอยูร่่วมกนั 
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(3) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลน ้าแพร่ อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โดยการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ

ชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลน ้ าแพร่ ซ่ึงเป็นส่งเสริมและพฒันาให้กลุ่มเกษตรอินทรีย ์
บา้นดอกค า เป็นกลุ่มอาชีพตน้แบบในการท าเกษตรอินทรียชุ์มชน และเป็นกลุ่มอาชีพท่ีสร้าง
งานในชุมชน พร้อมกบัการกระจายรายไดไ้ปสู่คนในชุมชนอยา่งทัว่ถึง 

(4) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โดยการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลแม่สาว ซ่ึงมีกลุ่มพิมผา้ไทย บา้นสันมะนาว เป็นแกนน าในการ
ด าเนินงานทั้งการมุ่งสร้างอาชีพในชุมชน พร้อมกบัการส่งเสริมและให้ความรู้ในการตดัเย็บ
เส้ือผา้ไปสู่ผูท่ี้ใหค้วามสนใจในชุมชน  

(5) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลห้วยแกว้ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 
 มีแนวทางการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โดยการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลห้วยแกว้ ซ่ึงมีกลุ่มโฮมสเตย ์บา้นแม่ก าปอง เป็นแกนหลกัใน
การด าเนินงาน ท่ีจะสร้างรายไดใ้หเ้กิดข้ึนในชุมชนดว้ยรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์คือ 
โฮมสเตยแ์ละน ้าตก เป็นตน้ 

(6) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลส าราญราษฎร์ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั
เชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โดยการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลส าราญราษฎร์ ท่ีมีกลุ่มแกะสลักไม้ บ้านสันต้นม่วงเหนือ 

เป็นแกนน าในการด าเนินงานต่อการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน ซ่ึงถือไดว้่าเป็นอาชีพแกะสลกั
ไมเ้ป็นอาชีพหลกัของคนส่วนใหญ่ในชุมชน และสร้างรายไดใ้หก้บัคนในชุมชนอยา่งทัว่ถึง 

(7) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลทุ่งป้ี อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โดยการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ

ชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลทุ่งป้ี ซ่ึงมีกลุ่มหัตถกรรมผา้ทอมือ บา้นทุ่งป้ี เป็นตน้แบบของ
การพฒันาดา้นเศรษฐกิจของชุมชน และจะใชศู้นยฯ์ แห่งน้ี ในการขยายผลการพฒันาอาชีพไปยงั
กลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนต่อไป 

(8) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลโปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โดยการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ

ชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลโปงทุ่ง ซ่ึงมีกลุ่มสหกรณ์รากไมบ้า้นแม่บวนดอยเต่า เป็นแกน
หลักในการด าเนินงานในการสร้างอาชีพให้กับชุมชนบ้านแม่บวน พร้อมทั้งการขยายไปสู่
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หมู่บ้านอ่ืนๆ ใกล้เคียงท่ีมีความพร้อมและมีศักยภาพในการท างาน อันจะเป็นการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจท่ีดีต่อชุมชน 

(9) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ 
 มีแนวทางการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โดยการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลบา้นหลวง ซ่ึงมีกลุ่มหมู่บา้นพอเพียงและหมู่บา้นเห็ดหอมเป็น
แกนหลกัในการด าเนินงานในการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวทางพระราชด าริ ท่ีจะท าใหเ้กิดการพฒันาทอ้งถ่ินตามบริบทและศกัยภาพของพื้นท่ี  

(10) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โดยการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ

ชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลบา้นเป้า ซ่ึงมีกลุ่มโฮมสเตยบ์า้นดิน บา้นแม่โจ ้เป็นแกนหลกัใน
การด าเนินงาน พร้อมกบักลุ่มอาชีพต่างๆ ของชุมชน ในการสร้างให้เป็นการบริการด้านการ
ท่องเท่ียวของชุมชน พร้อมกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์ของชุมชนทั้งการผลิตและออกแบบ และ
การตลาด เป็นตน้ 

(11) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลก้ืดชา้ง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โดยการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ

ชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลก้ืดชา้ง เพื่อเป็นจุดประสานความร่วมมือกนัของกลุ่มอาชีพต่างๆ 
ในชุมชน ทั้งกลุ่มบริการดา้นการท่องเท่ียว กลุ่มสหกรณ์ร้านคา้ ฯลฯ ซ่ึงกลุ่มอาชีพเหล่าน้ีจะแกน
น าส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของทอ้งถ่ินใหมี้การเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วและย ัง่ยนื 

(12) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลร้องววัแดง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดั
เชียงใหม่  

 มีแนวทางการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โดยการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลร้องววัแดง ซ่ึงมีกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่แบบพอเพียง บ้าน 
ม่วงเขียว เป็นแกนน าในการด าเนินงาน ในการท าเกษตรของระดบัต าบล เพราะ เป็นกลุ่มท่ีได้
น าเอาทฤษฎีใหม่มาผสมผสานกบัทฤษฎีของความพอเพียง จนสามารถพฒันาเศรษฐกิจของ
ชุมชนมากข้ึน บนพื้นฐานของความพอเพียงไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(13) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดั
เชียงใหม่  

 มีแนวทางการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โดยการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลสันก าแพง ซ่ึงมีกลุ่มตีลายแผ่นแร่ บา้นป่าสักขวาง เป็นแกนน า
ในการด าเนินงาน เป็นศูนยป์ระสานการด าเนินงานการผลิตและการออกแบบผลิตภณัฑ์ และ
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การตลาดของผลิตภณัฑ์ตีลายแผน่แร่ในชุมชน จึงเป็นขยายการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนอยา่ง
ทัว่ชุมชนต าบลสันก าแพง 

(14) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 มีแนวทางการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โดยการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ

ชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลแม่คือ ซ่ึงมีกลุ่มท าร่มและพดั บา้นแม่คือ เป็นแกนหลกัในการ
ด าเนินงาน ในการสร้างอาชีพและรายไดใ้นชุมชน ผา่นการท าร่มและพดั พร้อมทั้งใชศู้นยฯ์ เป็น
จุดรวมของกลุ่มอาชีพในชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ไปสู่คนรุ่นหลงัต่อไป 

(15) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โดยการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ

ชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลห้วยทราย ซ่ึงเป็นจุดรวมของทุกกลุ่มอาชีพในชุมชน เช่น กลุ่ม
ผา้และโครเชต ์กลุ่มผา้ใยกญัชง กลุ่มแหนม ฯลฯ ซ่ึงกลุ่มอาชีพทั้งหมดน้ีมีศกัยภาพในการพฒันา
เศรษฐกิจของชุมชนใหดี้มากยิง่ข้ึน  

(16) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบวกคา้ง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดั
เชียงใหม่  

 มีแนวทางการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โดยการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลบวกคา้ง เพื่อพฒันากลุ่มผลิตภณัฑ์จากข้ีเล่ือยให้มีศกัยภาพใน
การประกอบอาชีพและท าธุรกิจชุมชนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงเม่ือทางกลุ่มมีการเจริญเติบโต ก็จะน าไปสู่
การสร้างอาชีพและรายได้ให้กบัคนในชุมชนอย่างทัว่ถึง ถือว่าเป็นส่วนส าคญัของการพฒันา
เศรษฐกิจของชุมชนใหเ้กิดความย ัง่ยนื 

(17) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันติสุข อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 
  มีแนวทางการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โดยการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ

ชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลสันติสุข เพื่อส่งเสริม และพฒันากลุ่มทอผา้บา้นใหม่หนองหอย 
ให้มีศกัยภาพในการประกอบอาชีพและธุรกิจชุมชนมากข้ึน ซ่ึงจะเป็นส่วนส าคญัต่อการพฒันา
เศรษฐกิจระดบัต าบล 

(18) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โดยการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ

ชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลสันทราย เพื่อส่งเสริมและพฒันากลุ่มมนักลัยาให้มีศกัยภาพใน
การประกอบอาชีพและท าธุรกิจชุมชนมากข้ึน ให้เหมาะสมกบับริบทของชุมชน ซ่ึงเม่ือกลุ่ม 
มนักลัยาประสบผลส าเร็จทางธุรกิจ ก็จะท าให้กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกมนัฝร่ังประสบผลส าเร็จใน
การประกอบอาชีพดว้ยเช่นกนั อนัจะเป็นการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งแทจ้ริง  
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(19) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่วนิ อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โดยการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ

ชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลแม่วิน ซ่ึงเป็นการรวมทุกกลุ่มอาชีพในชุมชนให้ด าเนินธุรกิจ
ชุมชนร่วมกันอย่างแท้จริง ทั้ งกลุ่มอาชีพท่ีเก่ียวกับการบริการด้านการท่องเท่ียวและกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ต่างๆ การด าเนินงานในลกัษณะน้ีจะน าไปสู่การพฒันาทั้งเศรษฐกิจและสังคมของ
ทอ้งถ่ินใหเ้กิดความย ัง่ยนืต่อไป 

(20) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดั
เชียงใหม่  

 มีแนวทางการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โดยการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลบ้านแปะ ซ่ึงมีกลุ่มทอผา้บ้านห้วยทรายเป็นแกนน าในการ
ด าเนินงาน ในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของชุมชน โดยใชผ้ลิตภณัฑ์ของศูนยฯ์ คือ ผา้ฝ้ายทอมือ
แบบดั้งเดิมและแบบประยุกต์ จนก่อเกิดเป็นการสร้างอาชีพและรายไดใ้นชุมชนให้กบักลุ่มคน
ทุกวยัในชุมชน 

(21) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โดยการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ

ชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลดอนเปา ซ่ึงมีกลุ่มเย็บผา้ บา้นห้วยเนียม เป็นแกนน าในการ
ด าเนินงาน เพราะ สามารถสร้างรายไดใ้หก้บัคนในชุมชนอยา่งทัว่ถึง และถา้หากมีการพฒันาให้
มีประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพและท าธุรกิจมากยิ่งข้ึน ก็จะส่งผลการพฒันาเศรษฐกิจของ
ชุมชนมากข้ึนเช่นกนั 

(22) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โดยการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ

ชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลบา้นทับ เพื่อส่งเสริมและพฒันากลุ่มทอผา้ บา้นสองธาร ให้มี
ระบบบริหารจดัการในการประกอบอาชีพและท าธุรกิจชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง
พฒันาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไปสู่คนรุ่นหลงั ทั้งน้ี ทางกลุ่มอาชีพตน้แบบจะ
เป็นแรงผลกัดนัและเป็นส่วนส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนต่อไป 

(23) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดั
เชียงใหม่  

 มีแนวทางการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โดยการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลบ้านกลาง ซ่ึงมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการ 
เกษตร บ้านสันกอเก็ต เป็นแกนน าในการด าเนินงาน ท่ีสามารถน าไปสู่การสร้างอาชีพและ
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รายไดไ้ปสู่คนในชุมชนอยา่งทัว่ถึง และเกิดความเขม้แข็งในการประกอบอาชีพในชุมชน เพราะ 
ศูนยฯ์ จะเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
ของชุมชน จึงเป็นการพฒันาเศรษฐกิจในทุกระดบัและเหมาะสมกบับริบทของชุมชนนั้นๆ 

(24) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โดยการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ

ชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลเวียง เพื่อส่งเสริมและพฒันากลุ่มโลหะชุบเงิน บา้นแม่ใจใตใ้ห้
สามารถประกอบอาชีพและท าธุรกิจชุมชนให้เหมาะสมกบัศกัยภาพของตนเอง และกระจาย
รายไดไ้ปสู่ชุมชนอยา่งทัว่ถึงมากยิง่ข้ึน 

(25) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โดยการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ

ชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลโป่งแยง เพื่อส่งเสริมและพฒันากลุ่มแปรรูปพริกหวาน/ซาโยเต ้
บา้นโป่งแยงใน ใหมี้ศกัยภาพในการประกอบอาชีพและท าธุรกิจชุมชนเพิ่มมากยิ่งข้ึน อนัจะเป็น
จุดเร่ิมตน้ของการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนจากจุดเล็กๆ ไปสู่ระดบัต าบลต่อไป 

(26) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอแม่วาง จงัหวดั
เชียงใหม่  

 มีแนวทางการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โดยการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลทุ่งรวงทอง เพื่อส่งเสริมและพฒันากลุ่มน ้ าพริกตาแดงจนัทร์
เกษม บา้นเตาไห ใหมี้ศกัยภาพในการประกอบอาชีพและท าธุรกิจชุมชนเพิ่มมากยิ่งข้ึน พร้อมทั้ง
ขยายผลการด าเนินงานไปสู่การพฒันากลุ่มอาชีพระดบัต าบล อนัจะเป็นการพฒันาเศรษฐกิจของ
ชุมชนอยา่งทัว่ถึงต่อไป 

(27) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โดยการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ

ชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลบ้านกาด เพื่อส่งเสริมและพฒันากลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลอด
สารพิษแม่วาง บา้นกาด ให้เป็นจุดศูนยก์ลางของการท าเกษตรแบบปลอดสารพิษของระดับ
ต าบล อนัจะเป็นการพฒันากลุ่มเกษตรกรของชุมชน ซ่ึงเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของต าบลให้มีการ
พฒันาการประกอบอาชีพท่ีมีศกัยภาพและเติบโตมากยิง่ข้ึน  

(28) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสง่าบา้น อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั
เชียงใหม่  

 มีแนวทางการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โดยการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลสง่าบา้น ซ่ึงมีกลุ่มปุ๋ยอินทรีย ์บา้นดอกแดง เป็นแกนหลกัในการ
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ด าเนินงาน พร้อมทั้งรวบรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนเขา้ประสานความร่วมมือ สู่การบูรณา
การการท างานร่วมกนัอย่างแทจ้ริง เพื่อพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนให้มีการเจริญเติบโตอย่าง
ทัว่ถึงในระดบัต าบลต่อไป 

(29) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลทุ่งตอ้ม อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดั
เชียงใหม่  

 มีแนวทางการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โดยการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลทุ่งตอ้ม เพื่อรวมกลุ่มอาชีพหลกัของต าบล คือ กลุ่มอาชีพสตรี
ผลิตภณัฑ์กระดาษสา บา้นไร่ กลุ่มผา้นวมเยบ็มือ บา้นแม่กุง้หลวง และกลุ่มหัตถกรรมเพน้ทผ์า้ 
บา้นศรีโพธ์ิงาม ซ่ึงทั้ง 3 กลุ่มอาชีพดงักล่าว จะเป็นแกนน าส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของ
ชุมชนอย่างรวดเร็วและย ัง่ยืน สามารถสร้างอาชีพและรายไดใ้ห้กบัคนในชุมชนทัว่ทั้งเทศบาล
ต าบลทุ่งตอ้ม 

(30) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลมะขนุหวาน อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดั
เชียงใหม่  

 มีแนวทางการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โดยการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลมะขนุหวาน เพื่อเป็นจุดศูนยก์ลางของการท าบ่อก๊าซชีวภาพของ
ต าบล พร้อมกบัการเผยแพร่ความรู้ และประสบการณ์ในการท าเกษตรไปสู่คนในชุมชน อนัจะ
เป็นการพฒันาศกัยภาพในการประกอบอาชีพ สู่การพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนต่อไป 

(31) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันผกัหวาน อ าเภอหางดง จงัหวดั
เชียงใหม่  

 มีแนวทางการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โดยการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลสันผกัหวาน ซ่ึงมีกลุ่มประติมากรรมดินเผา บ้านป่าตาล 

เป็นแกนน าในการด าเนินงานในการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน สามารถสร้างอาชีพและรายได้
ใหก้บัคนในชุมชน เป็นการกระจายรายไดไ้ปสู่ชุมชนอยา่งทัว่ถึง จนสามารถสร้างความเป็นอยูท่ี่
ดีใหก้บัคนในชุมชนได ้

(32) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลท่ากวา้ง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาด้านเศรษฐกิจ โดยการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ

ชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลท่ากวา้ง ซ่ึงเป็นจุดศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือ
ระหวา่งกลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบา้นแคว และกลุ่มเกษตรกรในชุมชน
เทศบาลต าบลท่ากวา้ง ในการเก้ือหนุนและช่วยเหลือกนัในการประกอบอาชีพ สู่การพฒันา
เศรษฐกิจของชุมชนมากข้ึน 
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องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินและกลุ่มชุมชน กับการพัฒนาด้านสังคมของ
ทอ้งถ่ิน จ านวน 26 แห่ง ดงัน้ี 

(1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลป่าเม่ียง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั
เชียงใหม่  

 มีแนวทางการพฒันาดา้นสังคม โดยการเสริมสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วม
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในเทศบาลต าบลป่าเม่ียง เก่ียวกบัปัญหาความ
รุนแรงในเด็กและเยาวชน ปัญหาเด็กติดเกมส์ ปัญหาทะเลาะววิาท และปัญหายาเสพยติ์ด 

(2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
  มีแนวทางการพฒันาด้านสังคม โดยการการเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและ

เยาวชนกบัการมีส่วนร่วมในชุมชนต าบลหนองแฝก เพื่อแกไ้ขปัญหาความรุนแรง ปัญหาเด็ก 
ติดเกมส์ ปัญหาทะเลาะวิวาท และปัญหายาเสพยติ์ด พร้อมทั้งให้เด็กและเยาวชนกลา้แสดงออก
ในส่ิงท่ีถูกตอ้งมากข้ึน 

(3) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาด้านสังคม โดยการการเสริมสร้างความเขม้แข็งทาง

สังคมกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรณรงค ์เพื่องดเหลา้ในงานพิธีกรรมในต าบลสันโป่ง 
อนัจะเป็นการลดค่าใชจ่้ายภายในงาน และสร้างค่านิยม ความเช่ือ ในทางท่ีถูกตอ้งให้กบัคนใน
ชุมชน 

(4) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลเหมืองแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 มีแนวทางการพฒันาดา้นสังคม โดยการพฒันาระบบการบริหารจดัการกลุ่ม
เกษตรกรผูป้ลูกดอกไม ้บา้นดอนตนัให้มีประสิทธิภาพ ในการด าเนินงานทั้งการผลิตและการ
จ าหน่ายท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของตลาด สู่การสร้างความเขม้แขง็และความย ัง่ยนืของกลุ่ม
เกษตรกรของชุมชน 

(5) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาดา้นสังคม โดยการพฒันาระบบการบริหารจดัการศูนย์

เอนกประสงค์บริการผูสู้งอายุองค์กรสวสัดิการชุมชน ในการอ านวยความสะดวกและสร้าง
กิจกรรมนันทนาการให้กับผูสู้งอายุในชุมชน อนัจะน าไปสู่ความสุขและสร้างความสุขแก่
ผูสู้งอายใุนชุมชน 
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(6) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลตลาดขวญั อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั
เชียงใหม่  

 มีแนวทางการพฒันาดา้นสังคม โดยการพฒันาระบบการบริหารจดัการกลุ่ม
ตีส่ิวบา้นบ่อหิน ใหส้ามารถประกอบอาชีพ และท าธุรกิจชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
สะทอ้นให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูแ่ละลกัษณะทางสังคมท่ีคงความเป็นเอกลกัษณ์ควรค่าแก่
อนุรักษแ์ละสืบทอด 

(7) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาดา้นสังคม โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการท า

กิจกรรมร่วมกนั เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในเด็กและเยาวชนของต าบลสะลวง ซ่ึงมีกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีหลากหลายและสร้างสรรค ์เช่น การร่วมกนัปลูกเป่า ค่ายเยาวชน ฯลฯ ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ี
จะเป็นส่วนส าคญัต่อพฒันาการทางความคิดและอารมณ์ ตลอดจนลดปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในช่วงของวยัเด็กและเยาวชนของชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

(8) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหางดง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาดา้นสังคม โดยการพฒันาระบบการเสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตความเป็นอยูข่องผูสู้งอายุ เพื่อเสริมสร้างความสุขและสร้างเครือข่ายของผูสู้งอายุในต าบล
หางดง น าไปสู่การอยู่ร่วมกันของผูสู้งอายุในชุมชนอย่างมีความสุข และเกิดการช่วยเหลือ 
แบ่งปันซ่ึงกนัและกนัมากยิง่ข้ึน 

(9) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาดา้นสังคม โดยการเสริมสร้างความเขม้แข็งทางสังคม
กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรณรงค์และส่งเสริมให้ลดการผลิตและการด่ืมสุราของ
ประชาชนในต าบลแม่แรม อนัจะเป็นการลดค่าใชจ่้ายของแต่ละครัวเรือน ลดปัญหาความรุนแรง
ท่ีเกิดจากการด่ืมสุรา และท าใหค้วามสุขท่ีแทจ้ริงกลบัคืนสู่แต่ละครอบครัว 

(10) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาด้านสังคม โดยการพฒันาศกัยภาพในการให้บริการ
ของศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียนประจ าต าบลแม่คะ ทั้งการสนบัสนุนงบประมาณดา้นอาหาร
กลางวนั และสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพของครูผูส้อนให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ระบบ
การศึกษาในชุมชนเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

(11) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาดา้นสังคม โดยการส่งเสริมและพฒันาป่าชุมชนบา้น
สหกรณ์ทุ่งใหม่ ในกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกบัการอนุรักษ์ป่าชุมชนอย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปี ทั้ ง 
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กิจกรรมสร้างฝ่ายชะลอน ้ า กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมท าแนวกนัไฟป่า ฯลฯ ซ่ึง
กิจกรรมเหล่าน้ีจะสร้างความรัก และความสามคัคี ในชุมชน และท าให้ป่าไม้มีความอุดม
สมบูรณ์เป็นแหล่งตน้น ้าส าหรับการท าเกษตรกรรมในชุมชนต่อไป 

(12) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาดา้นสังคม โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาสของชุมชน บา้นดอนแกว้ ซ่ึงจะมีการจดัตั้งกลุ่ม
อาสาสมคัรท่ีร่วมกนัด าเนินงานอยา่งจริงจงั เพื่อใหผู้พ้ิการและผูด้อ้ยโอกาสในชุมชนมีชีวิตความ
เป็นอยูท่ี่ดีมากข้ึน และใชชี้วติอยูใ่นสังคมอยา่งเท่าเทียมกนั สู่สังคมท่ีปกติสุข  

(13) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นปง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาด้านสังคม โดยการส่งเสริมและพฒันาเพื่อฟ้ืนฟูป่า
ชุมชน บา้นแม่ขนิลเหนือ ให้กลบัมาสมบูรณ์ดงัเช่นเดิม ซ่ึงจะใชกิ้จกรรมต่างๆ ท่ีหลากหลายใน
การเช่ือมโยงการมีส่วนร่วมกบั อปท. และชุมชน ใหร่้วมด าเนินงานอยา่งจริงจงั จนสามารถฟ้ืนฟู
ป่าท่ีแห้งแลง้ให้กลบัมามีความอุดมสมบูรณ์ ให้เป็นแหล่งตน้น ้ าส าหรับการท าเกษตรกรรมของ
คนในชุมชนต่อไป 

(14) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลริมเหนือ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  
 มีแนวทางการพัฒนาด้านสังคม โดยการส่งเสริมและพฒันาภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของชุมชนบา้นเหมืองผ่า ซ่ึงเป็นการน าเอาภูมิปัญญาการท า
เสวยีนส าหรับใส่เศษขยะ (เศษใบไม)้ กลบัมาใชใ้นชุมชน ท าให้ชุมชนลดอตัราการเผาขยะและ
ยงัสามารถสร้างจิตส านึกใหต้ระหนกัถึงความส าคญัของการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมากข้ึน 

(15) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลน ้าแพร่ อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาดา้นสังคม โดยการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ของเด็กและเยาวชนในชุมชนบา้นแพะขวาง ซ่ึงเป็นการน าเอาวฒันธรรมและภูมิปัญญา เช่น 
ศิลปะการตีกลองสะบดัชยั เป็นตน้ มาถ่ายทอดสู่ชุมชน อนัเป็นการอนุรักษไ์วซ่ึ้งของศิลปะอนั
ทรงคุณค่าของชุมชน 

(16) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสบแม่ข่า อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาด้านสังคม โดยการพฒันาระบบการบริหารจดัการ
สหกรณ์ร้านคา้ บา้นน ้ าโทง้ ซ่ึงเป็นการจดัการโดยคนในชุมชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน และใหค้นในชุมชนไดซ้ื้อสินคา้ราคาถูกภายในชุมชน เป็นศูนยฝึ์กอาชีพให้กบัคนใน
ชุมชนดว้ยเช่นกนั 
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(17) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาดา้นสังคม โดยการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไมก้บั
การสืบสานประเพณีเล้ียงผขีนุน ้าของชุมชนบา้นก าแพงหิน เพื่อปลูกฝังให้คนในชุมชนตระหนกั
ถึงคุณค่าของป่าไม ้และร่วมกนัอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมใ้ห้คงความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนสืบ
ทอดภูมิปัญญาในวธีิการรักษาป่าไมข้องคนรุ่นก่อนใหค้งอยูต่่อไป 

(18) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแช่ชา้ง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาดา้นสังคม โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนกบั
การพฒันาคุณภาพชีวิตผูพ้ิการและผูด้้อยโอกาสในชุมชน บา้นหัวฝาย ซ่ึงมีการจดัตั้งกลุ่ม
อาสาสมคัรโดยคนในชุมชนเพื่อร่วมกนัรับผิดชอบอย่างจริงจงั ทั้งในการสร้างท่ีอยู่อาศยัและ
ช่วยเหลือในส่วนอ่ืนๆ ท่ีขาดไป จนน าไปสู่สังคมเอ้ืออาทร และมอบความสุขแก่ผูพ้ิการและ
ผูด้อ้ยโอกาสมากข้ึน 

(19) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาด้านสังคม โดยการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการ
เพื่อฟ้ืนฟูป่าชุมชน บา้นห้วยบง ซ่ึงไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนเพื่อท าหน้าท่ีในการดูแล
รักษาป่าไม ้และเป็นผูน้ าในการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูป่าไมใ้หก้ลบัมามีความอุดมสมบูรณ์ เป็นผืนป่า
ท่ีสร้างชีวติ สร้างความสุข ใหก้บัคนในชุมชนต่อไป 

(20) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาดา้นสังคม โดยการพฒันาอารามรอยพระบาทร้องออ้สู่
การพฒันาสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนบา้นป่าบง ซ่ึงเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนทุกเพศ 
ทุกวยั ของคนในชุมชน ในการอนุรักษ์วฒันธรรมและประเพณีทางศาสนา เพื่อเป็นศูนยร์วม
จิตใจของคนในชุมชน 

(21) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแสนไห อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาด้านสังคม โดยการอนุรักษ์และพฒันาป่าชุมชนบา้น
ปางป๋อ ซ่ึงเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกนัจากทุกภาคส่วนในชุมชน ทั้ง อปท. กลุ่มชุมชน 
และหน่วยงานต่างๆ ในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้พร้อมทั้งฟ้ืนฟูป่าไมท่ี้เส่ือมโทรมจากการถูก
ท าลายของคนในชุมชนเอง ใหป่้าชุมชนแห่งน้ีกลบัมาอุดมสมบูรณ์อีกคร้ัง 
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(22) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลออนใต ้อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาดา้นสังคม โดยการบริหารจดัการสวสัดิการสุขอนามยั
และการจัดการด้านสาธารณะสุขมูลฐานท่ีมีประสิทธิภาพในชุมชนบ้านริมออน ซ่ึงจะเน้น
กิจกรรมท่ีน าไปสู่การจดัการการเรียนรู้ร่วมกนัในชุมชน ทั้งการร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วม
ด าเนินงานอย่างจริงจงั จนท าให้คนในชุมชนรู้และเขา้ใจในการดูแลสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว ตลอดจนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีแข็งแรง สามารถใช้ชีวิตประจ าวนัในสังคม
อยา่งปกติสุข 

(23) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาดา้นสังคม โดยการพฒันาระบบการบริหารจดัการป่า
ชุมชน บา้นสันป่ายาง ซ่ึงไดส้ร้างกิจกรรมต่างๆ เพื่ออนุรักษ์ป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์
และมีความย ัง่ยนื ทั้ง กิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมการบวชป่า กิจกรรมท าแนว
กันไฟ ฯลฯ ท่ีแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของการด าเนินงานท่ีประสิทธิภาพ และหวงแหน
ทรัพยากรป่าไมข้องคนในชุมชน 

(24) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหนองแหยง่ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาดา้นสังคม โดยการพฒันาระบบการบริหารจดัการการ
ป้องกนัและลดอตัราผูป่้วยโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสูงในชุมชน บา้นหนองแหย่ง 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงเนน้แผนการด าเนินงานและรูปแบบการท างานท่ีสามารถน าไป
ให้ไปจริงกบัชุมชน ที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การสร้างความรู้ ความเขา้ใจในโรค 
เบาหวานและโรคความดนัโลหิตสูง พร้อมกบัการปฏิบติัเพื่อป้องกนัและลดความเส่ียงต่อโรค
ต่างๆ เหล่านั้น 

(25) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั
เชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาดา้นสังคม โดยการพฒันาศกัยภาพของเด็กและเยาวชน
ในชุมชน บา้นแม่จอ้ง ซ่ึงจะใชกิ้จกรรมท่ีสร้างสรรคแ์ละเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งแทจ้ริง คือ 
การเล่นดนตรีและกีฬา ท่ีถือว่าเป็นการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ และจะน าไปสู่การพฒันา
ศกัยภาพในเร่ืองของทกัษะ ความรู้ ความคิด และอารมณ์ ตลอดจนการปรับตวัให้เขา้กบัสังคม
ภายนอกไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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(26) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันผเีส้ือ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  
 มีแนวทางการพฒันาด้านสังคม โดยการบริหารจดัการการผลิตผกัปลอด
สารพิษอย่างมีประสิทธิภาพของเกษตรกร บ้านป่าข่อยใต้ ซ่ึงจะท าให้รับรู้และเขา้ใจการท า
เกษตรแบบปลอดสารพิษท่ีพอประมาณ และมีความเหมาะสมกบัศกัยภาพและพื้นท่ีเกษตรของ
ตนเอง อีกทั้งยงัจะท าให้ชุมชนแห่งน้ีไดบ้ริโภคพืชผกัท่ีปลอดสารพิษ และมีสุขภาพร่างกายท่ี
แขง็แรง 

 
 4.2.3  กระบวนการตกตะกอน  
  นักวิจัยท้องถ่ิน องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) และทีมนักวิจัยของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จะใช้กระบวนการจดัการการเรียนรู้ (Learning Management) 
เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกนัวิเคราะห์และสรุปผลการวิจยัร่วมกนัก่อให้เกิดการตกตะกอนของความรู้ 
ในตวับุคคลและชุมชน ผลลพัธ์ของความรู้ท่ีไดแ้ตกต่างกนั ตามบริบทของบุคคลและชุมชน ซ่ึง
ได้เกิดการแลกเปล่ียนตามกระบวนการดงักล่าวข้างต้น โดยการด าเนินงานในกระบวนการ
ตกตะกอนองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินและชุมชน จ านวน 58 แห่ง มีแนวทางการด าเนินงาน
ตามบริบทและเป้าหมายของแต่ละทอ้งถ่ิน ตามการจดัการการเรียนรู้ (LM) โครงการวิจยั จ  านวน 
5 โครงการ ดว้ยกนั ไดแ้ก่  
  (1) โครงการ “การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้าง และพฒันานกัวิจยัต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่” มีวตัถุประสงค ์เพื่อสร้างและพฒันานกัวิจยั
ทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยวธีิการจดัการการเรียนรู้ (Leaning Management: LM) พร้อมกบั
การเพิ่มศกัยภาพของนกัวิจยัทอ้งถ่ิน ให้สามารถสร้างงานวิจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของทอ้งถ่ินของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม  
  (2) โครงการ “การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนชุมชนในการยกระดบัการ
พฒันาทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ จากรากหญา้สู่รากแก้ว” มีวตัถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกของ
ชุมชนในทอ้งถ่ิน สามารถใชก้ระบวนการจดัการการเรียนรู้ (Leaning Management: LM) ในการ
สร้างแผนชุมชนทั้ง 2 ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสมตามทอ้งถ่ินของตนเอง 
พร้อมทั้งให้ชุมชนใช้แผนชุมชนท่ีไดจ้ากการจดัการเรียนรู้กบัทอ้งถ่ินของตนเอง ยกระดบัการ
พฒันาชุมชนทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคมสู่ระดบัท่ีเขม้แขง็ได ้
  (3) โครงการ “การจดัการการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยต่์อ
การยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่” มีวตัถุประสงค์ เพื่อ
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ศึกษาการจดัการเรียนรู้ (Leaning Management: LM) เพื่อเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย ์ต่อ
การยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน อนัจะน าไปสู่การพฒันาทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ 
  (4) โครงการ “การจดัการการเรียนรู้ในการบูรณาการการส่ือสารของชุมชนแบบ
มีส่วนร่วม เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่” มีวตัถุประสงค์ เพื่อ
สร้างและพฒันานกัประชาสัมพนัธ์ชุมชนประจ าทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยวิธีการจดัการการ
เรียนรู้ (Leaning Management: LM) ดา้นการส่ือสาร พร้อมกบัการเพิ่มศกัยภาพของคนในชุมชน 
โดยการใช้หลักการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมในการน าเสนอแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของทอ้งถ่ินของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  (5) โครงการ “การวดัมูลค่าเพิ่มของสินทรัพยชุ์มชนจากการจดัการการเรียนรู้ มี
วตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมภาคชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” มี
วตัถุประสงค์ เพื่อสร้างการเรียนรู้ (Leaning Management: LM) ในการวิเคราะห์ศกัยภาพของ
ชุมชนในการสร้างความมัน่คงด้านการจดัการสินทรัพยชุ์มชนของทอ้งถ่ิน จนสามารถทราบ
มูลค่าเพิ่มของการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ท่ีได้จากการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ภาคชนบท 
และชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ให้สามารถพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเอง
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  ซ่ึงโครงการวิจยัทั้ง 5 โครงการน้ี เกิดจากการตกตะกอนของความคิด และจาก
การจดัการการเรียนรู้ (LM) อนัจะน าไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละทอ้งถ่ินให้เกิด
ความกา้วหนา้ และมีความย ัง่ยนืต่อไป 
   
 4.2.4  กระบวนการตกผลึก  
  จากความรู้ท่ีไดใ้นกระบวนการของการตกตะกอนท่ีผา่นมา เม่ือทุกฝ่ายไดท้  าการ
น าเอาความรู้นั้นๆ ไปประยุกต์ใช้และน าไปปฏิบติัตามสภาพจริงของชุมชน มีการปรับใช้ให้
เหมาะสม ตามกระบวนการจดัการการเรียนรู้แลว้ ผลท่ีไดสุ้ดทา้ยจะก่อให้เกิดความรู้ท่ีติดตวัผู ้
ปฏิบติัผา่นกระบวนการ LM ในท่ีน้ี คือ การมีส่วนร่วมสามฝ่าย อนัไดแ้ก่ นกัวิจยัของโครงการ 
หรือนกัวิจยัร่วมของมหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ (RP คือ Researcher of Project) ทรัพยากร
มนุษยข์องชุมชน (HR คือ Researcher Resource) ท่ีไดเ้รียนรู้ร่วมกนักบัการจดัการการเรียนรู้คร้ัง
น้ี และนกัวจิยัของชุมชน (RR คือ Researcher of Rural and Urban) เรียกกระบวนการน้ีวา่การตก
ผลึกของความรู้นัน่เอง  
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  “กระบวนการตกผลึก” คือ ผลส าเร็จของการด าเนินงาน ทั้ง 5 โครงการ ท่ีไดน้ า 
ไปสู่ผลสัมฤทธ์ิในการจดัการการเรียนรู้ (LM) สู่การบูรณาการการท างานในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของภาคชนบท และชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ 
  (1) โครงการ “การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้าง และพฒันานกัวิจยัต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่” ผลการวิจยัพบว่า สามารถสร้างและพฒันา
นกัวจิยัทอ้งถ่ินประจ าต าบลของจงัหวดัเชียงใหม่ได ้จ  านวน 58 คน (ในเขตพื้นท่ี 19 อ าเภอ) โดย
นกัวจิยัทอ้งถ่ินเหล่าน้ีไดน้ าเสนองานวิจยัทอ้งถ่ินในประเด็นของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ท่ีเหมาะสมตามบริบทของชุมชนและถูกตอ้งตามกระบวนการวิจยั ซ่ึงประกอบดว้ยงานวิจยัเพื่อ
พฒันาทอ้งถ่ินดา้นเศรษฐกิจจ านวน 32 เร่ือง และงานวิจยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินดา้นสังคมจ านวน  
26 เร่ือง ผลของการวิจยัทอ้งถ่ินทั้งหมดไดก่้อให้เกิดการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีชดัเจนอยา่งแทจ้ริง และเป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจน 
  (2) โครงการ “การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนชุมชนในการยกระดบัการ
พฒันาทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ จากรากหญา้สู่รากแกว้” ผลการวิจยัพบว่า สามารถจดัการ
เรียนรู้ในการสร้างแผนพฒันาชุมชน ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมกบัองค์การปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินและชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 58 แห่ง ท่ีสามารถแยกเป็นแผนยุทธศาสตร์
ด้านเศรษฐกิจ จ านวน 32 แผน ด้านสังคม จ านวน 26 แผน โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองกบัการ
วเิคราะห์ศกัยภาพพื้นฐานของชุมชนท่ีจะส่งผลต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน ผา่นกระบวนการวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแขง็ อุปสรรค และโอกาส ท่ีส่งผลต่อแผนชุมชน และกิจกรรมท่ีน าไปสู่เป้าหมายของ
การพฒันาตามกรอบของแผนยุทธศาสตร์การพฒันาชุมชนในดา้นเศรษฐกิจและสังคม จนเกิด
ผลสัมฤทธ์ิของการพฒันาอยา่งแทจ้ริง 
  (3) โครงการ “การจดัการการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยต่์อ
การยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่” ผลการศึกษาพบวา่ การ
จดัการการเรียนรู้ (LM) ไดเ้กิดการวิเคราะห์ศกัยภาพของตนเอง อนัเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในการ
พฒันาคนให้เป็นไปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ถูกทิศทาง และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการน าองค์ความรู้
ไปทดลองใชแ้ละปฏิบติัจริงในการบริหารจดัการภายในกลุ่มหรือชุมชน สู่การบริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์ในความคิด ท่ีเน้นถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ไปสู่คนรุ่นหลงั ตลอดจนการท างานแบบมีส่วนร่วมและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัในการ
ด าเนินงานระหวา่งหน่วยงานภาครัฐและชุมชน   
  (4) โครงการ “การจดัการการเรียนรู้ในการบูรณาการการส่ือสารของชุมชนแบบ
มีส่วนร่วม เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่” ผลการศึกษาพบว่า 
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ชุมชนในทอ้งถ่ินสามารถเรียนรู้ร่วมกนัเชิงบูรณาการกบัหน่วยงานในทอ้งถ่ินของตนเองในการ
ผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีสามารถน าเสนอแนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 32 ช้ินงาน และดา้นสังคม จ านวน 26 ช้ินงาน ผลงานส่ือประชาสัมพนัธ์
แผนยุทธศาสตร์ของทอ้งถ่ิน ท่ีผลิตได้ถูกน าเสนอผ่านสถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย 
จงัหวดัเชียงใหม่ (สทท.เชียงใหม่) ตั้งแต่เดือนกนัยายนถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2552 การประชาสัมพนัธ์
ดงักล่าว ไดท้  าให้ชุมชนทราบทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินตนเอง และยงั
เป็นการกระตุน้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการน าเสนอแนวทางการพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง
มากข้ึน 
  (5) โครงการ “การวดัมูลค่าเพิ่มของสินทรัพยชุ์มชนจากการจดัการการเรียนรู้ มี
วตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมภาคชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” 
ผลการศึกษาพบวา่ ชุมชนสามารถเรียนรู้เก่ียวกบัการสร้างความมัน่คงดา้นการจดัการสินทรัพย์
ชุมชนของตนเองได้เป็นอย่างดี ชุมชนคิดเป็น วิเคราะห์เป็น และปฏิบติัได้ โดยเข้าใจและ
วเิคราะห์ถึงคุณค่าสินทรัพยชุ์มชน ท่ีสามารถน ามาบรูณาการร่วมกบัการเรียนรู้ เพื่อการพฒันาท่ี
มีความสมดุลส่งผลต่อการพฒันาชุมชนอย่างย ัง่ยืน ภายใตฐ้านของทุนทางสังคม ทุนธรรมชาติ 
ทุนจริยธรรมและทุนแห่งความย ัง่ยืนท่ีจะอยู่คู่กบัชุมชนตลอดไป ซ่ึงสามารถวดัมูลค่าเพิ่ม
ทางดา้นเศรษฐกิจดว้ยตวัช้ีวดั “ผลสัมฤทธ์ิทางรายไดแ้ละความคุม้ค่าทางการเงิน” ซ่ึงก่อให้เกิด
มูลค่าของสินคา้และบริการท่ีเพิ่มข้ึนในดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินและกลุ่มชุมชนของแต่ละพื้นท่ี ต่างก็เกิดการพฒันา
จากการจดัการการเรียนรู้ (LM) ท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีเกิดจากศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย ์ทุนทาง
สังคม และบริบทพื้นท่ีแต่ละชุมชน ซ่ึงไดเ้กิดกลุ่มตน้แบบท่ีมีประสิทธิภาพและศกัยภาพในการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง สามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไวแ้ละเห็นผลอยา่งเป็นรูปธรรม คือ มีนกัวิจยัทอ้งถ่ิน ท่ีสามารถใช้กระบวนการจดัการ
การเรียนรู้ (LM) อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมจะด าเนินงานในการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างเต็ม
ความสามารถ มีแผนยุทธศาสตร์ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมท่ีเหมาะสมกบับริบทของ
ทอ้งถ่ินและสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างแทจ้ริง มีทรัพยากรมนุษยท่ี์มีศกัยภาพต่อการยกระดบั
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน มีการน าการส่ือสารชุมชนแบบมีส่วนร่วมมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์
สูงสุด และสินทรัพยชุ์มชนมีมูลค่าเพิ่มต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเป็น
ส่วนส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของจงัหวดัเชียงใหม่ให้เกิดความย ัง่ยนืต่อไป 
  “กระบวนการตกผลึก” ไดน้ าไปสู่กลุ่มตน้แบบขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
และกลุ่มชุมชน ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีความพร้อม มีศกัยภาพ ความสามารถ และ
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ประสิทธิภาพ ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน ซ่ึงตน้แบบท่ีไดจ้ะผา่นการประเมิน
ดว้ยตวัช้ีวดัการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินจากการจดัการการเรียนรู้ (LM) ซ่ึงมี
เกณฑก์ารประเมิน จ านวน 3 มิติ ดว้ยกนั อนัประกอบไปดว้ย มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถใน
การบริหารจดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 
และมิติท่ี 3 คือ ระดบัการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันา 
  ต้นแบบจากกระบวนการตกผลึกจากองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินและกลุ่ม
ชุมชนทั้งหมด จ านวน 58 แห่ง โดยแบ่งเป็นการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 32 แห่ง และดา้น
สังคม จ านวน 26 แห่ง สามารถสรุปผลการประเมินไดใ้นบทท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิของการวิจยัในการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ ต่อไป 
 
 




