
 
บทที ่5 

ผลสัมฤทธ์ิของการวจิยั 

ในการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของท้องถิน่ 
 
 โครงการวจิยัเร่ือง “การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและ
ชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2552 (CMRU – SML)” คณะนกัวิจยัได้ท าการประเมินผล
สัมฤทธ์ิของโครงการ หลงัจากชุมชนได้ด าเนินงานตามโครงการร่วมกบัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ผลของการด าเนินงานก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ทอ้งถ่ินในมิติต่างๆ ท่ีใชเ้ป็นเกณฑป์ระเมินในคร้ังน้ี จ  านวน 3 มิติ อนัไดแ้ก่  
 มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และ 
 มิติท่ี 3 คือ ระดบัการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 
 ในแต่ละมิติประกอบดว้ยเกณฑ์ประเมินท่ีแสดงถึงการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคม
ของท้องถ่ินท่ีแตกต่างกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 58 แห่ง โดยได้จดัแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มท่ีมีผลการประเมินระดบัสูง  2) กลุ่มท่ีมีผลการประเมินระดบัปาน
กลาง และ 3) กลุ่มท่ีมีผลการประเมินระดบัต ่า สามารถอธิบายผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
โครงการตามกลุ่มต่างๆ ดงัน้ี 
 
5.1 ผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น ในกลุ่มที่มีผลการประเมิน 
ระดับสูง  
 ผลสัมฤทธ์ิของการวิจยัจากการจดัการเรียนรู้ (Learning Management: LM) ในการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินส าหรับกลุ่มท่ีมีผลการประเมิน ระดบัสูง จ านวน 14 องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีรายละเอียดของผลการประเมินดงัน้ี 
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 (1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสง่าบา้น อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 5.1.1 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสง่าบา้น อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

84.76 ระดบัสูง 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 90.91 ระดบัสูง 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

94.32 ระดบัสูง 

 รวม 90.00 ระดับสูง 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.1.1 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสง่าบา้น อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
จากการประเมิน จ านวน 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการของ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบั
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้
90.00 % ผลการประเมินภาพรวมอยูใ่น ระดบัสูง แสดงให้เห็นวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต าบลสง่าบา้น อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถด าเนินงานบริหารจดัการองคก์ร โดย
การจัดการเรียนรู้ (LM) ร่วมกับชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ระดบัสูง ส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 (2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลน ้าแพร่ อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 5.1.2 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลน ้าแพร่ อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

54.29 ระดบัปานกลาง 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 92.73 ระดบัสูง 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

95.45 ระดบัสูง 

 รวม 80.82 ระดับสูง 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.1.2  แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลน ้ าแพร่ อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ จากการ
ประเมิน จ านวน 3 มิติ พบวา่ ผลการประเมินได ้ระดบัสูงจ านวน 2 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 2 คือ ระดบั
การมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบัการประยุกตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบั
การพฒันาชุมชน รองลงมา คือ ระดบัปานกลาง จ านวน 1 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 คือ ระดบัความ 
สามารถในการบริหารจดัการขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมระดบัของคะแนนได ้ 
80.82 % ผลการประเมินภาพรวมอยูใ่น ระดบัสูง แสดงให้เห็นวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต าบลน ้ าแพร่ อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถด าเนินงานบริหารจดัการองค์กร โดยการ
จดัการเรียนรู้ (LM) ร่วมกบัชุมชน ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ระดบัสูง และถ้าหากสามารถปรับปรุงระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ดีมากยิ่งข้ึน ก็จะยิ่งส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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(3) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 5.1.3 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

84.76 ระดบัสูง 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 89.09 ระดบัสูง 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

90.91 ระดบัสูง 

 รวม 88.25 ระดับสูง 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.1.3 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ จาก
การประเมิน จ านวน 3 มิติ ได้แก่ มิติท่ี 1 คือ ระดับความสามารถในการบริหารจดัการของ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบั
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้
88.25 % ผลการประเมินภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง แสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถด าเนินงานบริหารจดัการองคก์ร โดยการ
จดัการเรียนรู้ (LM) ร่วมกบัชุมชน ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ระดบัสูง ส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 (4) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ตารางท่ี 5.1.4 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

94.29 ระดบัสูง 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 94.55 ระดบัสูง 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

57.95 ระดบัปานกลาง 

 รวม 82.26 ระดับสูง 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.1.4 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ จาก
การประเมิน จ านวน 3 มิติ พบว่า ผลการประเมินได้ ระดบัสูงจ านวน 2 มิติ ได้แก่ มิติท่ี 1 คือ 
ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และมิติท่ี 2 คือ 
ระดบัการมีส่วนของของชุมชน รองลงมือ คือ ระดบัปานกลาง จ านวน 1 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 3 คือ 
ระดบัการประยุกตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนน
ได ้82.26 % ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดบัสูง แสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถด าเนินงานบริหารจดัการองค์กร 
โดยการจดัการเรียนรู้ (LM) ร่วมกับชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ระดบัสูง และถา้หากสามารถปรับปรุงระดบัการประยุกต์ใชป้รัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกบัการพฒันาชุมชนให้ดีมากยิ่งข้ึน ก็จะยิ่งส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 (5) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลก้ืดชา้ง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ตารางท่ี 5.1.5 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลก้ืดชา้ง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

60.00 ระดบัปานกลาง 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 81.82 ระดบัสูง 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

93.18 ระดบัสูง 

 รวม 78.33 ระดับสูง 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.1.5 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลก้ืดชา้ง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ จากการ
ประเมิน จ านวน 3 มิติ พบวา่ ผลการประเมินได ้ระดบัสูงจ านวน 2 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 2 คือ ระดบั
การมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบัการประยุกตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบั
การพฒันาชุมชน รองลงมา คือ ระดบัปานกลาง จ านวน 1 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 คือ ระดบัความ 
สามารถในการบริหารจัดการขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมระดับของคะแนนได ้ 
78.33 % ผลการประเมินภาพรวมอยูใ่น ระดบัสูง แสดงให้เห็นวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต าบลก้ืดชา้ง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถด าเนินงานบริหารจดัการองคก์ร โดยการ
จดัการเรียนรู้ (LM) ร่วมกบัชุมชน ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ระดบัสูง และถ้าหากสามารถปรับปรุงระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ดีมากยิ่งข้ึน ก็จะยิ่งส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 (6) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ตารางท่ี 5.1.6 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

81.90 ระดบัสูง 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 80.00 ระดบัปานกลาง 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

59.09 ระดบัปานกลาง 

 รวม 73.67 ระดับสูง 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.1.6 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ จาก
การประเมิน จ านวน 3 มิติ พบว่า ผลการประเมินได ้ระดบัสูงจ านวน 1 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 คือ 
ระดบัความ สามารถในการบริหารจดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รองลงมา คือ ระดบั
ปานกลาง จ านวน 2 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบั
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้
73.67 % ผลการประเมินภาพรวมอยูใ่น ระดบัสูง แสดงให้เห็นวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถด าเนินงานบริหารจดัการองคก์ร โดยการ
จดัการเรียนรู้ (LM) ร่วมกบัชุมชน ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ระดบัสูง และถา้หากสามารถปรับปรุงระดบัการมีส่วนของของชุมชน และระดบัการประยุกตใ์ช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชนให้ดีมากยิ่งข้ึน ก็จะยิ่งส่งผลต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 (7) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ตารางท่ี 5.1.7 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

89.52 ระดบัสูง 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 90.91 ระดบัสูง 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

55.68 ระดบัปานกลาง 

 รวม 78.70 ระดับสูง 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.1.7 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ จาก
การประเมิน จ านวน 3 มิติ พบว่า ผลการประเมินได ้ ระดบัสูงจ านวน 2 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 คือ 
ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และมิติท่ี 2 คือ 
ระดบัการมีส่วนของของชุมชน รองลงมา คือ ระดบัปานกลาง จ านวน 1 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 3 คือ 
ระดบัการประยุกตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนน
ได ้78.70 % ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดบัสูง แสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถด าเนินงานบริหารจดัการองคก์ร 
โดยการจดัการเรียนรู้ (LM) ร่วมกับชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ระดบัสูง และถา้หากสามารถปรับปรุงระดบัการประยุกตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกบัการพฒันาชุมชนให้ดีมากยิ่งข้ึน ก็จะยิ่งส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 (8) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่วนิ อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 5.1.8 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่วนิ อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

91.43 
 

ระดบัสูง 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 89.09 ระดบัสูง 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

92.05 
 

ระดบัสูง 

 รวม 90.85 ระดับสูง 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.1.8 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ จากการ
ประเมิน จ านวน 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบัการ
ประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้90.85 % 
ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดับสูง แสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบล 
แม่วิน อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถด าเนินงานบริหารจดัการองคก์ร โดยการจดัการ
เรียนรู้ (LM) ร่วมกับชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ระดบัสูง ส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 (9) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ตารางท่ี 5.1.9 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

88.57 
 

ระดบัสูง 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 90.91 ระดบัสูง 

3 มิติท่ี 3 คือ ระดบัการประยกุตใ์ชป้รัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

97.73 
 

ระดบัสูง 

 รวม 92.40 ระดับสูง 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.1.9 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลห้วยแกว้ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ จาก
การประเมิน จ านวน 3 มิติ ได้แก่ มิติท่ี 1 คือ ระดับความสามารถในการบริหารจดัการของ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบั
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้
92.40 % ผลการประเมินภาพรวมอยูใ่น ระดบัสูง แสดงให้เห็นวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถด าเนินงานบริหารจดัการองคก์ร โดยการ
จดัการเรียนรู้ (LM) ร่วมกบัชุมชน ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ระดบัสูง ส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 (10) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ตารางท่ี 5.1.10 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

94.29 ระดบัสูง 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 96.36 ระดบัสูง 

3 มิติท่ี 3 คือ ระดบัการประยกุตใ์ชป้รัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

93.18 ระดบัสูง 

 รวม 94.61 ระดับสูง 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.1.10 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ จาก
การประเมิน จ านวน 3 มิติ ได้แก่ มิติท่ี 1 คือ ระดับความสามารถในการบริหารจดัการของ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบั
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้
94.61 % ผลการประเมินภาพรวมอยูใ่น ระดบัสูง แสดงให้เห็นวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถด าเนินงานบริหารจดัการองค์กร โดย
การจัดการเรียนรู้ (LM) ร่วมกับชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ระดบัสูง ส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี  
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 (11) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ตารางท่ี 5.1.11 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

80.95 
 

ระดบัสูง 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 85.45 ระดบัสูง 

3 มิติท่ี 3 คือ ระดบัการประยกุตใ์ชป้รัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

95.45 
 

ระดบัสูง 

 รวม 87.29 ระดับสูง 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.1.11 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
จากการประเมิน จ านวน 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการของ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบั
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้
87.29 % ผลการประเมินภาพรวมอยูใ่น ระดบัสูง แสดงให้เห็นวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถด าเนินงานบริหารจดัการองคก์ร โดย
การจัดการเรียนรู้ (LM) ร่วมกับชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ระดบัสูง ส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 (12) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลมะขนุหวาน อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ตารางท่ี 5.1.12 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลมะขนุหวาน อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดั 
  เชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

89.52 ระดบัสูง 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 83.64 ระดบัสูง 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

90.91 ระดบัสูง 

 รวม 88.02 ระดับสูง 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.1.12 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต าบลมะขุนหวาน อ าเภอสันป่าตอง จังหวดั
เชียงใหม่ จากการประเมิน จ านวน 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 
คือ ระดบัการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของ
คะแนนได ้88.02 % ผลการประเมินภาพรวมอยูใ่น ระดบัสูง แสดงให้เห็นวา่ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินต าบลมะขุนหวาน อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถด าเนินงานบริหาร
จดัการองค์กร โดยการจดัการเรียนรู้ (LM) ร่วมกบัชุมชน ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดบัสูง ส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินไดเ้ป็น
อยา่งดี 
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 (13) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ตารางท่ี 5.1.13 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

90.48 ระดบัสูง 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 92.73 ระดบัสูง 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

86.36 ระดบัสูง 

 รวม 89.86 ระดับสูง 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.1.13 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ จาก
การประเมิน จ านวน 3 มิติ ได้แก่ มิติท่ี 1 คือ ระดับความสามารถในการบริหารจดัการของ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบั
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้
89.86 % ผลการประเมินภาพรวมอยูใ่น ระดบัสูง แสดงให้เห็นวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถด าเนินงานบริหารจดัการองคก์ร โดยการ
จดัการเรียนรู้ (LM) ร่วมกบัชุมชน ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ระดบัสูง ส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 (14) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันผกัหวาน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 5.1.14 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันผกัหวาน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

95.24 ระดบัสูง 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 83.64 ระดบัสูง 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

95.45 ระดบัสูง 

 รวม 91.44 ระดับสูง 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
  จากตารางท่ี 5.1.14 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันผกัหวาน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
จากการประเมิน จ านวน 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการของ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบั
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้
91.44 % ผลการประเมินภาพรวมอยูใ่น ระดบัสูง แสดงให้เห็นวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต าบลสันผกัหวาน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถด าเนินงานบริหารจดัการองคก์ร โดย
การจัดการเรียนรู้ (LM) ร่วมกับชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ระดบัสูง ส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี 
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5.2 ผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น ในกลุ่มที่มีผลการประเมิน 
ระดับปานกลาง 
 ผลสัมฤทธ์ิของการวิจยัจากการจดัการเรียนรู้ (Learning Management: LM) ในการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินส าหรับกลุ่มท่ีมีผลการประเมิน ระดบัปานกลาง จ านวน 
21 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีรายละเอียดของผลการประเมินดงัน้ี 
 
 (1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 5.2.1 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

59.05 ระดบัปานกลาง 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 81.82 ระดบัสูง 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

57.95 ระดบัปานกลาง 

 รวม 66.27 ระดับปานกลาง 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.2.1 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ จาก
การประเมิน จ านวน 3 มิติ พบว่า ผลการประเมินได ้ระดบัสูงจ านวน 1 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 2 คือ 
ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และรองลงมา คือ ระดบัปานกลางจ านวน 2 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 คือ 
ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และมิติท่ี 3 คือ 
ระดบัการประยุกตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนน
ได ้66.27 % ผลการประเมินภาพรวมอยูใ่น ระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถด าเนินงานบริหารจดัการ
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องคก์ร โดยการจดัการเรียนรู้ (LM) ร่วมกบัชุมชน ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ ระดบัปานกลาง ซ่ึงสามารถพฒันาให้มีระดบัสูงข้ึนได้ ถ้าหากมีการปรับปรุง
ระดับความสามารถในการบริหารจดัการขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน และระดับการ
ประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

 
 (2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลโปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 5.2.2 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลโปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

60.00 ระดบัปานกลาง 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 76.36 ระดบัปานกลาง 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

57.95 ระดบัปานกลาง 

 รวม 64.77 ระดับปานกลาง 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.2.2 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคม ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลโปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชียงใหม่ จากการ
ประเมิน จ านวน 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบัการ
ประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้64.77 % 
ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต าบลโปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถด าเนินงานบริหารจดัการองค์กร โดยการ
จดัการเรียนรู้ (LM) ร่วมกบัชุมชน ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดบัปานกลาง 
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ซ่ึงสามารถพฒันาให้เป็นระดบัสูงได ้หากมีการปรับปรุงระบบบริหารจดัการของแต่ละมิติการ
ด าเนินงาน ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
 
 (3) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
   
ตารางท่ี 5.2.3 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

56.19 ระดบัปานกลาง 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 72.73 ระดบัปานกลาง 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

56.82 ระดบัปานกลาง 

 รวม 61.91 ระดับปานกลาง 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.2.3 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ จาก
การประเมิน จ านวน 3 มิติ ได้แก่ มิติท่ี 1 คือ ระดับความสามารถในการบริหารจดัการของ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบั
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้
61.91 % ผลการประเมินภาพรวมอยูใ่น ระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นวา่ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถด าเนินงานบริหารจดัการ
องคก์ร โดยการจดัการเรียนรู้ (LM) ร่วมกบัชุมชน ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ซ่ึงสามารถพฒันาให้เป็นระดบัสูงได ้หากมีการปรับปรุงระบบบริหารจดัการ
ของแต่ละมิติการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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 (4) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
   
ตารางท่ี 5.2.4 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

35.24 ระดบัต ่า 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 80.00 ระดบัปานกลาง 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

54.55 ระดบัปานกลาง 

 รวม 56.59 ระดับปานกลาง 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.2.4 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ จาก
การประเมิน จ านวน 3 มิติ พบวา่ ผลการประเมินได ้ระดบัปานกลาง จ านวน 2 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 2 
คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบัการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกบัการพฒันาชุมชน และรองลงมา คือ ระดบัต ่า จ  านวน 1 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 คือ ระดบั
ความสามารถในการบริหารจดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมระดบัของคะแนนได ้
56.59 % ผลการประเมินภาพรวมอยูใ่น ระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นวา่ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถด าเนินงานบริหารจดัการองคก์ร 
โดยการจดัการเรียนรู้ (LM) ร่วมกบัชุมชน ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดบั
ปานกลาง ซ่ึงสามารถพฒันาให้เป็นระดบัสูงได ้หากมีการปรับปรุงระบบบริหารจดัการของแต่
ละมิติการด าเนินงาน โดยเฉพาะระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององคก์ารปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน อนัจะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน 
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 (5) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 5.2.5 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

55.24 ระดบัปานกลาง 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 70.91 ระดบัปานกลาง 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

38.64 ระดบัต ่า 

 รวม 54.93 ระดับปานกลาง 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.2.5 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ จากการประเมิน 
จ านวน 3 มิติ พบว่า ผลการประเมินได ้ระดบัปานกลาง จ านวน 2 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 คือ ระดบั
ความสามารถในการบริหารจดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และมิติท่ี 2 คือ ระดบัการมี
ส่วนของของชุมชน รองลงมา คือ ระดบัต ่า จ  านวน 1 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 3 คือ ระดบัการประยุกตใ์ช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได้ 54.93 % ผลการ
ประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต าบล 
แม่คะ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถด าเนินงานบริหารจดัการองค์กร โดยการจดัการ
เรียนรู้ (LM) ร่วมกับชุมชน ภายใตห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึง
สามารถพฒันาให้เป็นระดับสูงได้ หากมีการปรับปรุงระบบบริหารจดัการของแต่ละมิติการ
ด าเนินงาน โดยเฉพาะระดบัการประยุกตใ์ช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 
อนัจะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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 (6) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 5.2.6 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

40.00 ระดบัต ่า 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 76.36 ระดบัปานกลาง 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

59.09 ระดบัปานกลาง 

 รวม 58.48 ระดับปานกลาง 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.2.6 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ จาก
การประเมิน จ านวน 3 มิติ พบวา่ ผลการประเมินได ้ระดบัปานกลาง จ านวน 2 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 2 
คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบัการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกบัการพฒันาชุมชน และรองลงมา คือ ระดบัต ่า จ  านวน 1 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 คือ ระดบั
ความสามารถในการบริหารจดัการขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมระดบัของคะแนนได ้
58.48 % ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถด าเนินงานบริหารจดัการ
องคก์ร โดยการจดัการเรียนรู้ (LM) ร่วมกบัชุมชน ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ซ่ึงสามารถพฒันาให้เป็นระดบัสูงได ้หากมีการปรับปรุงระบบบริหารจดัการ
ของแต่ละมิติการด าเนินงาน โดยเฉพาะ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ินให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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 (7) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 5.2.7 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

56.19 ระดบัปานกลาง 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 76.36 ระดบัปานกลาง 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

38.64 ระดบัต ่า 

 รวม 57.06 ระดับปานกลาง 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.2.7 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ จากการ
ประเมิน จ านวน 3 มิติ พบวา่ ผลการประเมินได ้ระดบัปานกลาง จ านวน 2 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 คือ 
ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และมิติท่ี 2 คือ 
ระดบัการมีส่วนของของชุมชน รองลงมา คือ ระดบัต ่า จ  านวน 1 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 3 คือ ระดบัการ
ประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้57.06 % 
ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต าบลแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถด าเนินงานบริหารจดัการองค์กร โดยการ
จดัการเรียนรู้ (LM) ร่วมกบัชุมชน ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดบัปานกลาง 
ซ่ึงสามารถพฒันาให้เป็นระดบัสูงได ้หากมีการปรับปรุงระบบบริหารจดัการของแต่ละมิติการ
ด าเนินงาน โดยเฉพาะ ระดบัการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน
อนัจะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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 (8) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 5.2.8 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

56.19 ระดบัปานกลาง 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 74.55 ระดบัปานกลาง 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

38.64 ระดบัต ่า 

 รวม 56.46 ระดับปานกลาง 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.2.8 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ จากการ
ประเมิน จ านวน 3 มิติ พบวา่ ผลการประเมินได ้ระดบัปานกลาง จ านวน 2 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 คือ 
ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และมิติท่ี 2 คือ 
ระดบัการมีส่วนของของชุมชน รองลงมา คือ ระดบัต ่า จ  านวน 1 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 3 คือ ระดบัการ
ประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้56.46 % 
ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถด าเนินงานบริหารจดัการองค์กร โดยการ
จดัการเรียนรู้ (LM) ร่วมกบัชุมชน ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดบัปานกลาง 
ซ่ึงสามารถพฒันาให้เป็นระดบัสูงได ้หากมีการปรับปรุงระบบบริหารจดัการของแต่ละมิติการ
ด าเนินงาน โดยเฉพาะ ระดบัการประยุกตใ์ช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน
อนัจะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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 (9) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 5.2.9 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

55.24 ระดบัปานกลาง 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 70.91 ระดบัปานกลาง 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

56.82 ระดบัปานกลาง 

 รวม 60.99 ระดับปานกลาง 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.2.9 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคม ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ จากการ
ประเมิน จ านวน 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดับการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดับการ
ประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้60.99 % 
ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถด าเนินงานบริหารจดัการองค์กร โดยการ
จดัการเรียนรู้ (LM) ร่วมกบัชุมชน ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดบัปานกลาง 
ซ่ึงสามารถพฒันาให้เป็นระดบัสูงได ้หากมีการปรับปรุงระบบบริหารจดัการของแต่ละมิติการ
ด าเนินงาน อนัจะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
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 (10) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลเหมืองแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 5.2.10 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลเหมืองแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

56.19 ระดบัปานกลาง 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 74.55 ระดบัปานกลาง 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

56.82 ระดบัปานกลาง 

 รวม 62.52 ระดับปานกลาง 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.2.10 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลเหมืองแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ จาก
การประเมิน จ านวน 3 มิติ ได้แก่ มิติท่ี 1 คือ ระดับความสามารถในการบริหารจัดการของ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบั
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้
62.52 % ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินต าบลเหมืองแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถด าเนินงานบริหารจดัการ
องคก์ร โดยการจดัการเรียนรู้ (LM) ร่วมกบัชุมชน ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ซ่ึงสามารถพฒันาให้เป็นระดบัสูงได ้หากมีการปรับปรุงระบบบริหารจดัการ
ของแต่ละมิติการด าเนินงาน อนัจะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินไดอ้ยา่ง 
มีประสิทธิภาพ   



 205 

 (11) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 5.2.11 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

52.38 ระดบัปานกลาง 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 80.00 ระดบัปานกลาง 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

59.09 ระดบัปานกลาง 

 รวม 63.82 ระดับปานกลาง 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.2.11 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ จาก
การประเมิน จ านวน 3 มิติ ได้แก่ มิติท่ี 1 คือ ระดับความสามารถในการบริหารจดัการของ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบั
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้
63.82 % ผลการประเมินภาพรวมอยูใ่น ระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นวา่ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถด าเนินงานบริหารจดัการองค์กร 
โดยการจดัการเรียนรู้ (LM) ร่วมกบัชุมชน ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดบั
ปานกลาง ซ่ึงสามารถพฒันาให้เป็นระดบัสูงได้ หากมีการปรับปรุงระบบบริหารจดัการของ  
แต่ละมิติการด าเนินงาน อนัจะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
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 (12) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 5.2.12 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

54.29 ระดบัปานกลาง 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 76.36 ระดบัปานกลาง 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

54.55 ระดบัปานกลาง 

 รวม 61.73 ระดับปานกลาง 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.2.12 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ จาก
การประเมิน จ านวน 3 มิติ ได้แก่ มิติท่ี 1 คือ ระดับความสามารถในการบริหารจดัการของ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบั
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้
61.73 % ผลการประเมินภาพรวมอยูใ่น ระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นวา่ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถด าเนินงานบริหารจดัการองคก์ร 
โดยการจดัการเรียนรู้ (LM) ร่วมกบัชุมชน ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดบั
ปานกลาง ซ่ึงสามารถพฒันาให้เป็นระดบัสูงได้ หากมีการปรับปรุงระบบบริหารจดัการของ  
แต่ละมิติการด าเนินงาน อนัจะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
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 (13) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่  
 
ตารางท่ี 5.2.13 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

60.00 ระดบัปานกลาง 
 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 70.91 ระดบัปานกลาง 
3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 
59.09 ระดบัปานกลาง 

 
 รวม 63.33 ระดับปานกลาง 

ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.2.13 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ จากการ
ประเมิน จ านวน 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดับการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดับการ
ประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้63.33 % 
ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถด าเนินงานบริหารจดัการองคก์ร โดยการ
จดัการเรียนรู้ (LM) ร่วมกบัชุมชน ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดบัปานกลาง 
ซ่ึงสามารถพฒันาให้เป็นระดบัสูงได้ หากมีการปรับปรุงระบบบริหารจดัการของแต่ละมิติการ
ด าเนินงาน อนัจะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   



 208 

 (14) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแช่ชา้ง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 5.2.14 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแช่ชา้ง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

57.14 ระดบัปานกลาง 
 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 69.09 ระดบัปานกลาง 
3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 
37.50 ระดบัต ่า 

 
 รวม 54.58 ระดับปานกลาง 

ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.2.14 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแช่ชา้ง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ จาก
การประเมิน จ านวน 3 มิติ พบวา่ ผลการประเมินได ้ระดบัปานกลาง จ านวน 2 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 
คือ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และมิติท่ี 2 คือ 
ระดบัการมีส่วนของของชุมชน รองลงมา คือ ระดบัต ่า จ  านวน 1 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 3 คือ ระดบัการ
ประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้54.58 % 
ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต าบลแช่ช้าง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถด าเนินงานบริหารจดัการองคก์ร โดย
การจัดการเรียนรู้ (LM) ร่วมกับชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับ 
ปานกลาง ซ่ึงสามารถพฒันาให้เป็นระดบัสูงได ้หากมีการปรับปรุงระบบบริหารจดัการของแต่
ละมิติการด าเนินงาน โดยเฉพาะ ระดบัการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการ
พฒันาชุมชน อนัจะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน 
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 (15) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลร้องววัแดง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 5.2.15 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลร้องววัแดง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดั 
  เชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

37.14 ระดบัต ่า 
 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 78.18 ระดบัปานกลาง 
3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 
56.82 ระดบัปานกลาง 

 
 รวม 57.38 ระดับปานกลาง 

ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.2.15 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลร้องววัแดง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
จากการประเมิน จ านวน 3 มิติ พบว่า ผลการประเมินได ้ระดบัปานกลาง จ านวน 2 มิติ ไดแ้ก่  
มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบัการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รองลงมา คือ ระดบัต ่า จ  านวน 1 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 คือ 
ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมระดบัของ
คะแนนได ้57.38 % ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลร้องววัแดง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถด าเนินงาน
บริหารจดัการองค์กร โดยการจดัการเรียนรู้ (LM) ร่วมกบัชุมชน ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสามารถพฒันาให้เป็นระดบัสูงได ้หากมีการปรับปรุงระบบ
บริหารจดัการของแต่ละมิติการด าเนินงาน โดยเฉพาะ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการ
ขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อนัจะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
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 (16) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 5.2.16 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดั 
  เชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

40.00 ระดบัต ่า 
 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 70.91 ระดบัปานกลาง 
3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 
59.09 ระดบัปานกลาง 

 
 รวม 56.67 ระดับปานกลาง 

ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.2.16 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
จากการประเมิน จ านวน 3 มิติ พบว่า ผลการประเมินได ้ระดบัปานกลาง จ านวน 2 มิติ ไดแ้ก่  
มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบัการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รองลงมา คือ ระดบัต ่า จ  านวน 1 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 คือ 
ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมระดบัของ
คะแนนได ้56.67 % ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถด าเนินงาน
บริหารจดัการองค์กร โดยการจดัการเรียนรู้ (LM) ร่วมกบัชุมชน ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสามารถพฒันาให้เป็นระดบัสูงได ้หากมีการปรับปรุงระบบ
บริหารจดัการของแต่ละมิติการด าเนินงาน โดยเฉพาะ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการ
ขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อนัจะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
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 (17) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลออนใต ้อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 5.2.17 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลออนใต ้อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

55.24 ระดบัปานกลาง 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 74.55 ระดบัปานกลาง 
3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 
55.68 ระดบัปานกลาง 

 
 รวม 61.82 ระดับปานกลาง 

ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.2.17 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลออนใต ้อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ จาก
การประเมิน จ านวน 3 มิติ ได้แก่ มิติท่ี 1 คือ ระดับความสามารถในการบริหารจดัการของ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบั
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้
61.82 % ผลการประเมินภาพรวมอยูใ่น ระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นวา่ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินต าบลออนใต้ อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถด าเนินงานบริหารจดัการ
องคก์ร โดยการจดัการเรียนรู้ (LM) ร่วมกบัชุมชน ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ซ่ึงสามารถพฒันาให้เป็นระดบัสูงได ้หากมีการปรับปรุงระบบบริหารจดัการ
ของแต่ละมิติการด าเนินงาน อนัจะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ   
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 (18) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหนองแหยง่ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 5.2.18 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหนองแหยง่ อ าเภอสันทราย จงัหวดั 
  เชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

38.10 ระดบัต ่า 
 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 72.73 ระดบัปานกลาง 
3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 
53.41 ระดบัปานกลาง 

 
 รวม 54.74 ระดับปานกลาง 

ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.2.18 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหนองแหยง่ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
จากการประเมิน จ านวน 3 มิติ พบว่า ผลการประเมินได ้ระดบัปานกลาง จ านวน 2 มิติ ไดแ้ก่  
มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบัการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รองลงมา คือ ระดบัต ่า จ  านวน 1 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 คือ 
ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมระดบัของ
คะแนนได ้54.74 % ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นว่า องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถด าเนินงาน
บริหารจดัการองค์กร โดยการจดัการเรียนรู้ (LM) ร่วมกบัชุมชน ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสามารถพฒันาให้เป็นระดบัสูงได ้หากมีการปรับปรุงระบบ
บริหารจดัการของแต่ละมิติการด าเนินงาน โดยเฉพาะ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการ
ขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อนัจะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
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 (19) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลทุ่งตอ้ม อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 5.2.19 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลทุ่งตอ้ม อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

40.00 ระดบัต ่า 
 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 67.27 ระดบัปานกลาง 
3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 
56.82 ระดบัปานกลาง 

 
 รวม 54.70 ระดับปานกลาง 

ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.2.19 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลทุ่งตอ้ม อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ จาก
การประเมิน จ านวน 3 มิติ พบวา่ ผลการประเมินได ้ระดบัปานกลาง จ านวน 2 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 2 
คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบัการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รองลงมา คือ ระดบัต ่า จ  านวน 1 มิติ ได้แก่ มิติท่ี 1 คือ ระดบั
ความสามารถในการบริหารจดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมระดบัของคะแนนได ้
54.70 % ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินต าบลทุ่งตอ้ม อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถด าเนินงานบริหารจดัการ
องคก์ร โดยการจดัการเรียนรู้ (LM) ร่วมกบัชุมชน ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ซ่ึงสามารถพฒันาให้เป็นระดบัสูงได ้หากมีการปรับปรุงระบบบริหารจดัการ
ของแต่ละมิติการด าเนินงาน โดยเฉพาะ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ินให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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 (20) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 5.2.20 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

55.24 ระดบัปานกลาง 
 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 74.55 ระดบัปานกลาง 
3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 
37.50 ระดบัต ่า 

 
 รวม 55.76 ระดับปานกลาง 

ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.2.20 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
จากการประเมิน จ านวน 3 มิติ พบว่า ผลการประเมินได ้ระดบัปานกลาง จ านวน 2 มิติ ไดแ้ก่ 
มิติท่ี 1 คือ ระดับความสามารถในการบริหารจดัการขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ 
มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน รองลงมา คือ ระดบัต ่า จ  านวน 1 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 3 
คือ ระดบัการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของ
คะแนนได ้55.76 % ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถด าเนินงาน
บริหารจดัการองค์กร โดยการจดัการเรียนรู้ (LM) ร่วมกบัชุมชน ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสามารถพฒันาให้เป็นระดบัสูงได ้หากมีการปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการของแต่ละมิติการด าเนินงาน โดยเฉพาะ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน อนัจะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน
ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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 (21) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลท่ากวา้ง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ตารางท่ี 5.2.21 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลท่ากวา้ง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

35.24 ระดบัต ่า 
 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 76.36 ระดบัปานกลาง 
3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 
59.09 ระดบัปานกลาง 

 
 รวม 56.90 ระดับปานกลาง 

ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.2.21 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลท่ากวา้ง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ จากการ
ประเมิน จ านวน 3 มิติ พบวา่ ผลการประเมินได ้ระดบัปานกลาง จ านวน 2 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 2 คือ 
ระดับการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รองลงมา คือ ระดบัต ่า จ  านวน 1 มิติ ได้แก่ มิติท่ี 1 คือ ระดบั
ความสามารถในการบริหารจดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมระดบัของคะแนนได ้
56.90 % ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินต าบลท่ากวา้ง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถด าเนินงานบริหารจดัการ
องคก์ร โดยการจดัการเรียนรู้ (LM) ร่วมกบัชุมชน ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ซ่ึงสามารถพฒันาให้เป็นระดบัสูงได ้หากมีการปรับปรุงระบบบริหารจดัการ
ของแต่ละมิติการด าเนินงาน โดยเฉพาะ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ินให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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5.3 ผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น ในกลุ่มที่มีผลการประเมิน 
ระดับต ่า  
 ผลสัมฤทธ์ิของการวิจยัจากการจดัการเรียนรู้ (Learning Management: LM) ในการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินส าหรับกลุ่มท่ีมีผลการประเมิน ระดบัต ่า จ านวน 23 องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน มีรายละเอียดของผลการประเมินดงัน้ี 
 
 (1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลตลาดขวญั อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 5.3.1 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลตลาดขวญั อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั 
  เชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

37.14 ระดบัต ่า 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 54.55 ระดบัต ่า 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

38.64 ระดบัต ่า 

 รวม 43.44 ระดับต ่า 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.3.1 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลตลาดขวญั อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ จาก
การประเมิน จ านวน 3 มิติ ได้แก่ มิติท่ี 1 คือ ระดับความสามารถในการบริหารจดัการของ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบั
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้
43.44 % ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดบัต ่า แสดงให้เห็นวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต าบลตลาดขวญั อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ควรจะท าการพฒันาระบบบริหารจดัการ
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องคก์รร่วมกบัชุมชน ใหมี้ศกัยภาพของการจดัการเรียนรู้ (LM) มากข้ึน จึงจะส่งผลต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 (2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 5.3.2 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั 
  เชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

38.10 ระดบัต ่า 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 60.00 ระดบัต ่า 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

39.77 ระดบัต ่า 

 รวม 45.96 ระดับต ่า 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.3.2 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
จากการประเมิน จ านวน 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการของ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบั
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้
45.96 % ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดบัต ่า แสดงให้เห็นวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ควรจะท าการพฒันาระบบบริหารจดัการ
องคก์รร่วมกบัชุมชน ใหมี้ศกัยภาพของการจดัการเรียนรู้ (LM) มากข้ึน จึงจะส่งผลต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 (3) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลป่าเม่ียง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 5.3.3 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลป่าเม่ียง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

39.05 ระดบัต ่า 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 54.55 ระดบัต ่า 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

34.09 ระดบัต ่า 

 รวม 42.56 ระดับต ่า 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.3.3 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลป่าเม่ียง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
จากการประเมิน จ านวน 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการของ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบั
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้
42.56 % ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดบัต ่า แสดงให้เห็นวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต าบลป่าเม่ียง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ควรจะท าการพฒันาระบบบริหารจดัการ
องคก์รร่วมกบัชุมชน ใหมี้ศกัยภาพของการจดัการเรียนรู้ (LM) มากข้ึน จึงจะส่งผลต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 (4) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลส าราญราษฎร์ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั
เชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 5.3.4 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลส าราญราษฎร์ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั 
   เชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

38.10 ระดบัต ่า 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 63.64 ระดบัต ่า 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

39.77 ระดบัต ่า 

 รวม 47.17 ระดับต ่า 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.3.4 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลส าราญราษฎร์ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
จากการประเมิน จ านวน 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการของ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบั
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้
47.17 % ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดบัต ่า แสดงให้เห็นวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต าบลส าราญราษฎร์ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ควรจะท าการพฒันาระบบบริหาร
จดัการองคก์รร่วมกบัชุมชน ใหมี้ศกัยภาพของการจดัการเรียนรู้ (LM) มากข้ึน จึงจะส่งผลต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 (5) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันติสุข อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 5.3.5 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันติสุข อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

39.05 ระดบัต ่า 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 45.45 ระดบัต ่า 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

38.64 ระดบัต ่า 

 รวม 41.05 ระดับต ่า 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.3.5 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันติสุข อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ จากการ
ประเมิน จ านวน 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดับการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดับการ
ประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้41.05 % 
ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดับต ่า แสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบล 
สันติสุข อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ ควรจะท าการพฒันาระบบบริหารจดัการองค์กร
ร่วมกับชุมชน ให้มีศกัยภาพของการจัดการเรียนรู้ (LM) มากข้ึน จึงจะส่งผลต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 (6) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่  
 
ตารางท่ี 5.3.6 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

34.29 ระดบัต ่า 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 47.27 ระดบัต ่า 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

39.77 ระดบัต ่า 

 รวม 40.44 ระดับต ่า 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.3.6 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลเวียง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ จากการประเมิน 
จ านวน 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 คือ ระดบัความ สามารถในการบริหารจดัการขององค์การปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบัการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได้ 40.44 % ผลการ
ประเมินภาพรวมอยูใ่น ระดบัต ่า แสดงให้เห็นว่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลเวียง อ าเภอ
ฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ควรจะท าการพฒันาระบบบริหารจดัการองค์กรร่วมกับชุมชน ให้มี
ศกัยภาพของการจดัการเรียนรู้ (LM) มากข้ึน จึงจะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 (7) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 5.3.7 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

40.00 ระดบัต ่า 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 52.73 ระดบัต ่า 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

50.00 ระดบัปานกลาง 

 รวม 47.58 ระดับต ่า 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.3.7 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคม ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ จากการ
ประเมิน จ านวน 3 มิติ พบวา่ ผลการประเมินได ้ระดบัปานกลาง จ านวน 1 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 3 คือ 
ระดบัการประยุกตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รองลงมา คือ ระดบัต ่า 
จ  านวน 2 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 คือ ระดบัความ สามารถในการบริหารจดัการขององค์การปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน และมิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้47.58 % 
ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดับต ่า แสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบล 
สันทราย อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ควรจะท าการพฒันาระบบบริหารจดัการองค์กรร่วมกบั
ชุมชนอยา่งมีส่วนร่วมเพื่อให้มีศกัยภาพของการจดัการเรียนรู้ (LM) มากข้ึน จึงจะส่งผลต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 (8) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันผเีส้ือ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  
 
ตารางท่ี 5.3.8 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันผเีส้ือ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

37.14 ระดบัต ่า 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 60.00 ระดบัต ่า 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

37.50 ระดบัต ่า 

 รวม 44.88 ระดับต ่า 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.3.8 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคม ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันผีเส้ือ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จากการ
ประเมิน จ านวน 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดับการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดับการ
ประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้44.88 % 
ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดับต ่า แสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบล 
สันผีเส้ือ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ควรจะท าการพฒันาระบบบริหารจดัการองค์กรร่วมกบั
ชุมชน ใหมี้ศกัยภาพของการจดัการเรียนรู้ (LM) มากข้ึน จึงจะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 (9)  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลข้ีเหล็ก อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 5.3.9 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลข้ีเหล็ก อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

36.19 ระดบัต ่า 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 61.82 ระดบัต ่า 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

35.23 ระดบัต ่า 

 รวม 44.41 ระดับต ่า 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.3.9 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคม ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลข้ีเหล็ก อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ จากการ
ประเมิน จ านวน 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดับการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดับการ
ประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้44.41 % 
ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดับต ่า แสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบล
ข้ีเหล็ก อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ควรจะท าการพฒันาระบบบริหารจดัการองคก์รร่วมกบั
ชุมชน ใหมี้ศกัยภาพของการจดัการเรียนรู้ (LM) มากข้ึน จึงจะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 (10) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  
 
ตารางท่ี 5.3.10 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

39.05 ระดบัต ่า 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 56.36 ระดบัต ่า 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

37.50 ระดบัต ่า 

 รวม 44.30 ระดับต ่า 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.3.10 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ จาก
การประเมิน จ านวน 3 มิติ ได้แก่ มิติท่ี 1 คือ ระดับความสามารถในการบริหารจดัการของ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบั
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้
44.30 % ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดบัต ่า แสดงให้เห็นวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ควรจะท าการพฒันาระบบบริหารจดัการองคก์ร
ร่วมกับชุมชน ให้มีศกัยภาพของการจัดการเรียนรู้ (LM) มากข้ึน จึงจะส่งผลต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 (11) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 5.3.11 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

36.19 ระดบัต ่า 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 58.18 ระดบัต ่า 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

34.09 ระดบัต ่า 

 รวม 42.82 ระดับต ่า 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.3.11 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ จาก
การประเมิน จ านวน 3 มิติ ได้แก่ มิติท่ี 1 คือ ระดบัความ สามารถในการบริหารจดัการของ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบั
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้
42.82 % ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดบัต ่า แสดงให้เห็นวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ควรจะท าการพฒันาระบบบริหารจดัการองค์กร
ร่วมกับชุมชน ให้มีศกัยภาพของการจัดการเรียนรู้ (LM) มากข้ึน จึงจะส่งผลต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 (12) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  
 
ตารางท่ี 5.3.12 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

38.10 ระดบัต ่า 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 58.18 ระดบัต ่า 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

38.64 ระดบัต ่า 

 รวม 44.97 ระดับต ่า 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.3.12 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ จากการ
ประเมิน จ านวน 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 คือ ระดบัความ สามารถในการบริหารจดัการขององคก์าร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดับการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดับการ
ประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้44.97 % 
ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดับต ่า แสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบล 
โป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ควรจะท าการพฒันาระบบบริหารจดัการองคก์รร่วมกบั
ชุมชน ใหมี้ศกัยภาพของการจดัการเรียนรู้ (LM) มากข้ึน จึงจะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 (13) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลริมเหนือ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  
 
ตารางท่ี 5.3.13 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลริมเหนือ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

39.05 ระดบัต ่า 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 58.18 ระดบัต ่า 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

38.64 ระดบัต ่า 

 รวม 45.29 ระดับต ่า 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.3.13 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลริมเหนือ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ จาก
การประเมิน จ านวน 3 มิติ ได้แก่ มิติท่ี 1 คือ ระดับความสามารถในการบริหารจดัการของ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบั
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้
45.29 % ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดบัต ่า แสดงให้เห็นวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต าบลริมเหนือ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ควรจะท าการพฒันาระบบบริหารจดัการองค์กร
ร่วมกับชุมชน ให้มีศกัยภาพของการจัดการเรียนรู้ (LM) มากข้ึน จึงจะส่งผลต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 (14) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลทุ่งป้ี อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่  
 
ตารางท่ี 5.3.14 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลทุ่งป้ี อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

38.10 ระดบัต ่า 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 54.55 ระดบัต ่า 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

39.77 ระดบัต ่า 

 รวม 44.14 ระดับต ่า 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.3.14 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลทุ่งป้ี อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ จากการ
ประเมิน จ านวน 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดับการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดับการ
ประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้44.14 % 
ผลการประเมินภาพรวมอยูใ่น ระดบัต ่า แสดงให้เห็นวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลทุ่งป้ี 
อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ ควรจะท าการพฒันาระบบบริหารจดัการองคก์รร่วมกบัชุมชน ให้
มีศกัยภาพของการจดัการเรียนรู้ (LM) มากข้ึน จึงจะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 (15) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 5.3.15 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

38.10 ระดบัต ่า 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 52.73 ระดบัต ่า 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

37.50 ระดบัต ่า 

 รวม 42.77 ระดับต ่า 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.3.15 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ จาก
การประเมิน จ านวน 3 มิติ ได้แก่ มิติท่ี 1 คือ ระดับความสามารถในการบริหารจดัการของ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบั
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้
42.77 % ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดบัต ่า แสดงให้เห็นวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ ควรจะท าการพฒันาระบบบริหารจดัการองคก์ร
ร่วมกับชุมชน ให้มีศกัยภาพของการจัดการเรียนรู้ (LM) มากข้ึน จึงจะส่งผลต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 (16) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่  
 
ตารางท่ี 5.3.16 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

38.10 ระดบัต ่า 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 58.18 ระดบัต ่า 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ป รัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

39.77 ระดบัต ่า 

 รวม 45.35 ระดับต ่า 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.3.16 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ จาก
การประเมิน จ านวน 3 มิติ ได้แก่ มิติท่ี 1 คือ ระดบัความ สามารถในการบริหารจดัการของ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบั
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้
45.35 % ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดบัต ่า แสดงให้เห็นวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ ควรจะท าการพฒันาระบบบริหารจดัการองค์กร
ร่วมกับชุมชน ให้มีศกัยภาพของการจัดการเรียนรู้ (LM) มากข้ึน จึงจะส่งผลต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 (17) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแสนไห อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่  
 
ตารางท่ี 5.3.17 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแสนไห อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

37.14 ระดบัต ่า 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 60.00 ระดบัต ่า 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

37.50 ระดบัต ่า 

 รวม 44.88 ระดับต ่า 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.3.17 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแสนไห อ าเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ จาก
การประเมิน จ านวน 3 มิติ ได้แก่ มิติท่ี 1 คือ ระดับความสามารถในการบริหารจดัการของ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบั
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้
44.88 % ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดบัต ่า แสดงให้เห็นวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต าบลแสนไห อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ ควรจะท าการพฒันาระบบบริหารจดัการองคก์ร
ร่วมกับชุมชน ให้มีศกัยภาพของการจัดการเรียนรู้ (LM) มากข้ึน จึงจะส่งผลต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 (18) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบวกคา้ง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 5.3.18 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบวกคา้ง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

30.48 ระดบัต ่า 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 58.18 ระดบัต ่า 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

39.77 ระดบัต ่า 

 รวม 42.81 ระดับต ่า 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.3.18 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบวกคา้ง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
จากการประเมิน จ านวน 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการของ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบั
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้
42.81 % ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดบัต ่า แสดงให้เห็นวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ควรจะท าการพฒันาระบบบริหารจดัการ
องคก์รร่วมกบัชุมชน ใหมี้ศกัยภาพของการจดัการเรียนรู้ (LM) มากข้ึน จึงจะส่งผลต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 (19) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่  
 
ตารางท่ี 5.3.19 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

36.19 ระดบัต ่า 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 56.36 ระดบัต ่า 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

37.50 ระดบัต ่า 

 รวม 43.35 ระดับต ่า 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.3.19 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ จาก
การประเมิน จ านวน 3 มิติ ได้แก่ มิติท่ี 1 คือ ระดับความสามารถในการบริหารจดัการของ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบั
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้
43.35 % ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน แสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบล 
หนองแฝก อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ควรจะท าการพฒันาระบบบริหารจดัการองคก์รร่วมกบั
ชุมชน ใหมี้ศกัยภาพของการจดัการเรียนรู้ (LM) มากข้ึน จึงจะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพ 



 235 

 (20) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลน ้าแพร่ อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  
 
ตารางท่ี 5.3.20 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลน ้าแพร่ อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

37.14 ระดบัต ่า 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 56.36 ระดบัต ่า 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

37.50 ระดบัต ่า 

 รวม 43.67 ระดับต ่า 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.3.20 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลน ้ าแพร่ อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ จาก
การประเมิน จ านวน 3 มิติ ได้แก่ มิติท่ี 1 คือ ระดบัความ สามารถในการบริหารจดัการของ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบั
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้
43.67 % ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดบัต ่า แสดงให้เห็นวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต าบลน ้ าแพร่ อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ควรจะท าการพฒันาระบบบริหารจดัการองค์กร
ร่วมกับชุมชน ให้มีศกัยภาพของการจัดการเรียนรู้ (LM) มากข้ึน จึงจะส่งผลต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพ 



 236 

 (21) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นปง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  
 
ตารางท่ี 5.3.21 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นปง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

38.10 ระดบัต ่า 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 52.73 ระดบัต ่า 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

36.36 ระดบัต ่า 

 รวม 42.40 ระดับต ่า 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.3.21 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นปง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ จาก
การประเมิน จ านวน 3 มิติ ได้แก่ มิติท่ี 1 คือ ระดบัความ สามารถในการบริหารจดัการของ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบั
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้
42.40 % ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดบัต ่า แสดงให้เห็นวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต าบลบา้นปง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ควรจะท าการพฒันาระบบบริหารจดัการองค์กร
ร่วมกับชุมชน ให้มีศกัยภาพของการจัดการเรียนรู้ (LM) มากข้ึน จึงจะส่งผลต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 (22) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสบแม่ข่า อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  
 
ตารางท่ี 5.3.22 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสบแม่ข่า อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

35.24 ระดบัต ่า 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 58.18 ระดบัต ่า 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

34.09 ระดบัต ่า 

 รวม 42.50 ระดับต ่า 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.3.22 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสบแม่ข่า อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ จาก
การประเมิน จ านวน 3 มิติ ได้แก่ มิติท่ี 1 คือ ระดบัความ สามารถในการบริหารจดัการของ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดบั
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้
42.50 % ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดบัต ่า แสดงให้เห็นวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต าบลสบแม่ข่า อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ควรจะท าการพฒันาระบบบริหารจดัการองคก์ร
ร่วมกับชุมชน ให้มีศกัยภาพของการจัดการเรียนรู้ (LM) มากข้ึน จึงจะส่งผลต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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 (23) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหางดง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 5.3.23 ผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของ 
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหางดง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
มิติ เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

การประเมิน 
ผลการปะเมิน 

1 มิติท่ี  1 คือ ระดับความสามารถในการบริหาร
จดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

35.24 ระดบัต ่า 

2 มิติท่ี 2 คือ ระดบัการมีส่วนของของชุมชน 56.36 ระดบัต ่า 

3 มิติ ท่ี  3 คือ ระดับการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน 

35.23 ระดบัต ่า 

 รวม 42.28 ระดับต ่า 
ท่ีมา: จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.3.23 แสดงผลการประเมินการจดัการการเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหางดง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ จากการ
ประเมิน จ านวน 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ี 1 คือ ระดบัความสามารถในการบริหารจดัการขององค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มิติท่ี 2 คือ ระดับการมีส่วนของของชุมชน และมิติท่ี 3 คือ ระดับการ
ประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาชุมชน รวมระดบัของคะแนนได ้42.28 % 
ผลการประเมินภาพรวมอยู่ใน ระดับต ่า แสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบล 
หางดง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ควรจะท าการพฒันาระบบบริหารจดัการองค์กรร่วมกบั
ชุมชน ใหมี้ศกัยภาพของการจดัการเรียนรู้ (LM) มากข้ึน จึงจะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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5.4  สรุปผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานของคครงการ 
 การด าเนินงานวิจยัภายใตโ้ครงการ “การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
ของภาคชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2552 (CMRU – SML)” ร่วมกนัระหว่าง 
นกัวิจยั องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินและชุมชนในทอ้งถ่ิน ได้ก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จากการประเมินผลการพฒันาสามารถสรุปผลสัมฤทธ์ิ
ของการวจิยัได ้3 ระดบั คือ ระดบัสูง ระดบัปานกลาง และระดบัต ่า มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 5.4.1 ผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานวจิยัในการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของ  
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 58 แห่ง ภายใตก้ารจดัการเรียนรู้ร่วมกนั 
 
ล าดับ อปท. อ าเภอ ผลการประเมิน (3 ระดับ) ภาพรวม

การประเมิน มิติที ่1 มิติที ่2 มิติที ่3 
1 บา้นแปะ จอมทอง ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง 
2 โปงทุ่ง ดอยเต่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
3 ตลาดขวญั ดอยสะเก็ด ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
4 ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
5 เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
6 ป่าเม่ียง ดอยสะเก็ด ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
7 แม่คือ ดอยสะเก็ด ต ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
8 ส าราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
9 สง่าบา้น ดอยสะเก็ด สูง สูง สูง สูง 

10 สันติสุข ดอยหล่อ ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
11 แม่คะ ฝาง ปานกลาง ปานกลาง ต ่า ปานกลาง 
12 เวยีง ฝาง ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
13 สันทราย ฝาง ต ่า ต ่า ปานกลาง ต ่า 
14 น ้าแพร่ พร้าว ปานกลาง สูง สูง สูง 
15 สันผเีส้ือ เมือง ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
16 บา้นทบั แม่แจ่ม สูง สูง สูง สูง 

ท่ีมา: จากการประเมิน 
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ตารางท่ี 5.4.1 ผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานวจิยัในการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของ  
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 58 แห่ง ภายใตก้ารจดัการเรียนรู้ร่วมกนั 
   (ต่อ) 
 
ล าดับ อปท. อ าเภอ ผลการประเมิน (3 ระดับ) ภาพรวม

การประเมิน มิติที ่1 มิติที ่2 มิติที ่3 
17 ข้ีเหล็ก แม่แตง ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
18 บา้นเป้า แม่แตง ต ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
19 สบเปิง แม่แตง สูง สูง ปานกลาง สูง 
20 สันป่ายาง แม่แตง ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
21 อินทขิล แม่แตง ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
22 ก้ืดชา้ง แม่แตง ปานกลาง สูง สูง สูง 
23 โป่งแยง แม่ริม ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
24 แม่แรม แม่ริม ปานกลาง ปานกลาง ต ่า ปานกลาง 
25 ริมเหนือ แม่ริม ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
26 สะลวง แม่ริม ปานกลาง ปานกลาง ต ่า ปานกลาง 
27 สันโป่ง แม่ริม ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
28 หว้ยทราย แม่ริม สูง ปานกลาง ปานกลาง สูง 
29 เหมืองแกว้ แม่ริม ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
30 ดอนแกว้ แม่ริม สูง สูง ปานกลาง สูง 
31 ดอนเปา แม่วาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
32 ทุ่งป้ี แม่วาง ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
33 ทุ่งรวงทอง แม่วาง ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
34 แม่วนิ แม่วาง สูง สูง สูง สูง 
35 บา้นกาด แม่วาง ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
36 ทาเหนือ แม่ออน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
37 หว้ยแกว้ แม่ออน สูง สูง สูง สูง 

ท่ีมา: จากการประเมิน 
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ตารางท่ี 5.4.1 ผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานวจิยัในการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของ  
  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 58 แห่ง ภายใตก้ารจดัการเรียนรู้ร่วมกนั 
   (ต่อ) 
 
ล าดับ อปท. อ าเภอ ผลการประเมิน (3 ระดับ) ภาพรวม

การประเมิน มิติที ่1 มิติที ่2 มิติที ่3 
38 บา้นหลวง แม่อาย สูง สูง สูง สูง 
39 แม่สาว แม่อาย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
40 แสนไห เวยีงแหง ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
41 แช่ชา้ง สันก าแพง ปานกลาง ปานกลาง ต ่า ปานกลาง 
42 ร้องววัแดง สันก าแพง ต ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
43 สันก าแพง สันก าแพง ต ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
44 ออนใต ้ สันก าแพง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
45 บวกคา้ง สันก าแพง ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
46 หนองแหยง่ สันทราย ต ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
47 ทุ่งตอ้ม สันป่าตอง ต ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
48 บา้นกลาง สันป่าตอง สูง สูง สูง สูง 
49 มะขนุหวาน สันป่าตอง สูง สูง สูง สูง 
50 ยหุวา่ สันป่าตอง สูง สูง สูง สูง 
51 สันกลาง สันป่าตอง ปานกลาง ปานกลาง ต ่า ปานกลาง 
52 ท่ากวา้ง สารภี ต ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
53 หนองแฝก สารภี ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
54 น ้าแพร่ หางดง ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
55 บา้นปง หางดง ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
56 สบแม่ข่า หางดง ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
57 สันผกัหวาน หางดง สูง สูง สูง สูง 
58 หางดง หางดง ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 

ท่ีมา: จากการประเมิน 
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 จากตารางท่ี 5.4.1 ผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานวิจยัในการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและ
สังคมของร่วมกนัระหวา่ง นกัวจิยั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและชุมชนในทอ้งถ่ิน จ านวน 58 
แห่ง สามารถสรุปผลได ้3 กลุ่ม ตามล าดบัการประเมิน คือ กลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธ์ิระดบัสูง จ านวน 
14 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธ์ิระดบัปานกลาง จ านวน 21 องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และกลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธ์ิระดับต ่า จ  านวน 23 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มี
รายละเอียด ดงัน้ี  
 กลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธ์ิระดบัสูง จ  านวน 14 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ 

(1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสง่าบา้น อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
(2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลน ้าแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
(3) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นทบั อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
(4) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
(5) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลก้ืดชา้ง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
(6) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหว้ยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
(7) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลดอนแกว้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
(8) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่วนิ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
(9) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหว้ยแกว้ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 
(10) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
(11) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
(12) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลมะขนุหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
(13) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลยหุวา่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
(14) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

 
 แสดงให้เห็นว่า การจดัการเรียนรู้ (LM) เป็นแนวทางหน่ึงท่ีสามารถช่วยให้การท างาน
ร่วมกนัระหวา่ง นกัวิจยั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและชุมชนในทอ้งถ่ิน ไดเ้กิดการเรียนรู้ใน
การพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง จนมีผลสัมฤทธ์ิระดบัสูง โดยเฉพาะในมิติของคุณธรรมในการ
ด าเนินงาน ท่ีมีการน าไปประยุกตใ์ชก้บัการบริหารจดัการองคก์รร่วมกนักบัชุมชน ภายใตก้ารมี
ส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง  
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 กลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธ์ิระดบัปานกลาง จ านวน 21 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ 
(1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  
(2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลโปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
(3) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลเทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
(4) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
(5) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
(6) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
(7) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
(8) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
(9) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
(10) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลเหมืองแกว้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
(11) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
(12) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 
(13) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
(14) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแช่ชา้ง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 
(15) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลร้องววัแดง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 
(16) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันก าแพง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 
(17) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลออนใต ้อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 
(18) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหนองแหยง่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
(19) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลทุ่งตอ้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
(20) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
(21) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลท่ากวา้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 

 
 แสดงให้เห็นวา่ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเหล่าน้ี (ซ่ึงมีผลสัมฤทธ์ิระดบัปานกลาง) 
สามารถพฒันาการด าเนินงานร่วมกนักบัชุมชนใหเ้พิ่มมากข้ึนได ้ทั้งน้ีตอ้งเนน้การมีส่วนร่วมกบั
ชุมชน โดยอาศยัหลกัการจดัการการเรียนรู้ (LM) เพื่อให้ทุกภาคส่วนไดเ้ขา้ใจถึงการมีส่วนร่วม
ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเอง  
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 กลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธ์ิระดบัต ่า จ  านวน 23 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ 
(1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลตลาดขวญั อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
(2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
(3) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลป่าเม่ียง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
(4) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลส าราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
(5) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 
(6) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลเวยีง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
(7) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
(8) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันผเีส้ือ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
(9) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลข้ีเหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
(10) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
(11) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลอินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
(12) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลโป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
(13) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
(14) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลทุ่งป้ี อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
(15) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
(16) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
(17) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแสนไห อ.เวยีงแหง จ.เชียงใหม่ 
(18) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบวกคา้ง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 
(19) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
(20) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลน ้าแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
(21) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
(22) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
(23) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

 
 แสดงให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเหล่าน้ี (ซ่ึงมีผลสัมฤทธ์ิระดบัต ่า) ควรจะ
ท าการพฒันาระบบบริหารจดัการองคก์รร่วมกบัชุมชนภายใตก้ารมีส่วนร่วม และการมีคุณธรรม
ร่วมกนัอยา่งแทจ้ริง ให้มีศกัยภาพของการจดัการเรียนรู้ (LM) มากข้ึน จึงจะส่งผลต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 




