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สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 โครงการวจิยัเร่ือง  “การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบท
และชุมชนเมือง จ.เชียงใหม่ ปี 2552” ประกอบไดด้้วยแผนงานวิจยั 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นท่ี 1 คือ 
การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพฒันานกัวิจยัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
จ.เชียงใหม่ มีวตัถุประสงคข์องการวิจยั เพื่อสร้างและพฒันานกัวิจยัทอ้งถ่ิน ใน จ.เชียงใหม่ ดว้ย
วิธีการจดัการการเรียนรู้ (Leaning Management: LM) พร้อมกบัการเพิ่มศกัยภาพของนกัวิจยั
ทอ้งถ่ิน ใหส้ามารถสร้างงานวจิยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเอง
ไดอ้ยา่งเหมาะสม แผนงานวิจยัดา้นท่ี 2 การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนชุมชนในการยกระดบั
การพฒันาทอ้งถ่ิน จ.เชียงใหม่ จากรากหญา้สู่รากแกว้ มีวตัถุประสงคข์องการวิจยั เพื่อให้สมาชิก
ของชุมชนในทอ้งถ่ิน สามารถใชก้ระบวนการจดัการการเรียนรู้ (Leaning Management: LM) 
ในการสร้างแผนชุมชนทั้ง 2 ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจและสังคมไดอ้ย่างเหมาะสมตามทอ้งถ่ิน
ของตนเอง พร้อมทั้งให้ชุมชนใชแ้ผนชุมชนที่ไดจ้ากการจดัการเรียนรู้กบัทอ้งถิ่นของตนเอง 
ยกระดบัการพฒันาชุมชนทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคมสู่ระดบัที่เขม้แข็งได  ้ แผนงานวิจยั 
ดา้นที่ 3 การจดัการการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยต์่อการยกระดบัเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชนในทอ้งถิ่น จ.เชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ของการวิจยั  เพื ่อศึกษาการ
จดัการเรียนรู้ (Leaning Management: LM) เพื่อเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย ์ต่อการยกระดบั
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน อนัจะน าไปสู่การพฒันาทอ้งถ่ินใน จ.เชียงใหม่ แผนงานวิจยัดา้น 
ท่ี 4 การจดัการการเรียนรู้ในการบูรณาการการส่ือสารของชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพื่อพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถิ่น จ.เชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ของการวิจยั  เพื ่อสร้างและ
พฒันานักประชาสัมพนัธ์ชุมชนประจ าท้องถ่ิน จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีการจดัการการเรียนรู้ 
(Leaning Management: LM) ด้านการส่ือสาร พร้อมกบัการเพิ่มศกัยภาพของคนในชุมชน 
โดยการใช้หลักการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมในการน าเสนอแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของทอ้งถ่ินของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม และแผนงานวิจยัดา้นที่ 5 การวดัมูลค่า เพิ่มของ
สินทรัพยชุ์มชนจากการจดัการการเรียนรู้ เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมภาคชนบทและชุมชน
เมืองจ.เชียงใหม่ มีวตัถุประสงคข์องการวิจยั เพื่อสร้างการเรียนรู้ (Leaning Management: LM) 
ในการวิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชนในการสร้างความมัน่คงดา้นการจดัการสินทรัพยชุ์มชนของ
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ทอ้งถิ่น จนสามารถทราบมูลค่าเพิ ่มของการจดัการสินทรัพยช์ุมชน ที่ไดจ้ากการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม ภาคชนบท และชุมชนเมือง จ.เชียงใหม่ ให้สามารถพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของทอ้งถ่ินของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผลการวิจยัสามารถสรุปไดด้งัรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
 
6.1  สรุปผลการศึกษา 
  นกัวจิยัสามารถสรุปผลการศึกษาได ้2 ส่วน โดยส่วนแรก เป็นผลการวจิยัจากการจดัการ
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน สามารถตอบวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจยัไดท้ั้ง 5 ดา้น และส่วนท่ีสอง เป็นผลการวิจยัท่ีแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธ์ิท่ีไดจ้าก
โครงการวจิยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จ.เชียงใหม่ ปี 2552 สามารถ
สรุปผลการวจิยั ทั้ง 2 ส่วน ไดด้งัน้ี 
 (1) ผลการวจิยัจากการจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
  การจดัการการเรียนรู้ (Leaning Management: LM) ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ของทอ้งถ่ิน จ.เชียงใหม่ นกัวิจยัสามารถด าเนินงานวิจยัโดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงบูรณาการแบบมีส่วน
ร่วม (PAR) กับหน่วยงานภาคภาคีหลายฝ่าย ได้แก่ ทีมวิจัยจากกิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ (The Office of  Knowledge for Research and Development: OKRD) 
องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) และเทศบาลบาลต าบล) และ
กลุ่มชุมชนใน จ.เชียงใหม่ ตลอดจนองค์กรภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระ ในเขตพื้นท่ี 
จ.เชียงใหม่ โดยผลการวิจยัก่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ทอ้งถ่ิน ทั้ง 58 แห่งใน จ.เชียงใหม่ ผลการวิจยัอธิบายได้ตามกรอบแนวคิดการวิจยั ซ่ึงพบว่า 
กระบวนการวิจยัทั้ง 4 กระบวนการ (คือ กระบวนการผสาน กระบวนการกรอง กระบวนการ
ตกตะกอน และกระบวนการตกผลึก) สามารถน าไปสู่การด าเนินงานวิจยัไดอ้ยา่งเหมาะสมตาม
ศกัยภาพและความพร้อมขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินและกลุ่มชุมชน ตลอดจนมีความ
สอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ิน ก่อเกิดเป็นงานวิจยัท่ีส่งผลดีต่อคนในชุมชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม โดย “กระบวนการผสาน” ได้ก่อเกิดการประสานความร่วมมือ และเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ จากหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนใน จ.เชียงใหม่ ไดแ้ก่ ทีมวิจยัจากกิจวิจยัเพื่อพฒันา
ทอ้งถ่ิน มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ (OKRD) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและกลุ่มชุมชน 
จ านวน 58 แห่ง และองค์กรภาครัฐ เอกชน และองคก์รอิสระเป็นจ านวนมาก สู่ “กระบวน การ
กรอง” จนเกิดเป็นมุมมองของแนวคิดต่างๆ ต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน โดยการวิเคราะห์และประเมิน



 247 

ถึงศกัยภาพและบริบทของชุมชนตนเอง (ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ท่ีจะน าไปสู่
แนวทางในการปฏิบติังานในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
และกลุ่มชุมชน จ านวน 58 แห่ง ในการวิจัยคร้ังน้ีมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จ านวน 
32 แห่ง และด้านสังคม จ านวน 26 แห่ง และน าไปสู่ “กระบวนการตกตะกอน” ซ่ึงจะใช้
กระบวนการจดัการการเรียนรู้ เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันวิเคราะห์และสรุปผลการวิจยัร่วมกัน
ก่อให้เกิดการตกตะกอนของความคิด และความรู้ ในตัวบุคคลและชุมชน ท่ีจะเป็นการ
ด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินและชุมชน จ านวน 58 แห่ง ในแนวทางการ
ด าเนินงานตามบริบทและเป้าหมายของแต่ละทอ้งถ่ิน ตามการจดัการการเรียนรู้ (LM) โครงการ 
วจิยั จ  านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้าง และพฒันานกัวิจยัต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จ.เชียงใหม่ 2) ดา้นการจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนชุมชนใน
การยกระดบัการพฒันาทอ้งถ่ิน จ.เชียงใหม่ จากรากหญา้สู่รากแกว้ 3) ดา้นการจดัการการเรียนรู้
เพื่อเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในทอ้งถ่ิน 
จ.เชียงใหม่ 4) ดา้นการจดัการการเรียนรู้ในการบูรณาการการส่ือสารของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน จ.เชียงใหม่ และ 5) ด้านการวดัมูลค่าเพิ่มของ
สินทรัพยชุ์มชนจากการจดัการการเรียนรู้ มีวตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ชนบทและชุมชนเมือง จ.เชียงใหม่ สู่กระบวนการสุดทา้ย คือ “กระบวนการตกผลึก” คือ การได้
องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินและกลุ่มชุมชน ท่ีสามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไวแ้ละเห็นผลอยา่งเป็นรูปธรรม คือ มีนกัวิจยัทอ้งถ่ิน ท่ีสามารถใช้กระบวนการจดัการ
การเรียนรู้ (LM) อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมจะด าเนินงานในการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างเต็ม
ความสามารถ มีแผนยุทธศาสตร์ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมท่ีเหมาะสมกบับริบทของ
ทอ้งถ่ินและสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างแทจ้ริง มีทรัพยากรมนุษยท่ี์มีศกัยภาพต่อการยกระดบั
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน มีการน าการส่ือสารชุมชนแบบมีส่วนร่วมมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์
สูงสุด และสินทรัพยชุ์มชนมีมูลค่าเพิ่มต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเป็น
ส่วนส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ จ.เชียงใหม่ให้เกิดความย ัง่ยืนต่อไป สามารถ
สรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์องโครงการทั้ง 5 ดา้น ดงัน้ี 
  (1.1) การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้าง และพฒันานกัวิจยัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ิน จ.เชียงใหม่  
   การด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ี ไดส้ร้างและพฒันานกัวิจยัทอ้งถ่ินของ จ.เชียงใหม่ 
ให้สามารถด าเนินการวิจยัร่วมกับกลุ่มชุมชนในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของ
ตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมตามบริบทชุมชนท่ีมีความแตกต่างกนัของแต่ละทอ้งถ่ิน โดยใชแ้นวคิด
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ของการจัดการการเรียนรู้ (LM) เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มชุมชน องค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และนกัวิจยั จึงท าให้นกัวิจยัทอ้งถ่ินเกิดการพฒันาศกัยภาพทางดา้นการ
ด าเนินงานร่วมกับชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเกิดการพฒันาทกัษะในด้านการวาง
แผนการด าเนินงาน เพื่อแกไ้ขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเองด้วย
กระบวนการวิจยั น าไปสู่การด าเนินการวิจยัชุมชน จ านวน 58 เร่ือง ประกอบดว้ยการวิจยัเพื่อ
พฒันาทอ้งถ่ินดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 32 เร่ือง และการวิจยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินดา้นสังคมจ านวน 
26 เร่ือง และงานวิจยัดงักล่าวไดถู้กน าไปปรับใช้จริงในแต่ละชุมชน เป็นการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริงและเกิดเป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจน  
  (1.2) การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนชุมชนในการยกระดบัการพฒันาทอ้งถ่ิน 
จ.เชียงใหม่ จากรากหญา้สู่รากแกว้ 
   การด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ีสามารถสร้างการจดัการการเรียนรู้ (LM) ในการ
สร้างแผนยุทธศาสตร์ของทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมกบัสภาพบริบทของชุมชน จึงเกิดแผนการพฒันา
ชุมชนท่ีตรงเป้าหมาย มีแนวทางชัดเจน และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมของ ทั้ง 58 องค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยแบ่งเป็นแผนพฒันาด้านเศรษฐกิจ จ านวน 32 แห่ง และแผนพฒันา
ดา้นสังคม จ านวน 26 แห่ง ซ่ึงแผนชุมชนดงักล่าวไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองและวิเคราะห์ถึง
ความคุ้มค่าท่ีจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง ผ่านการเรียนรู้ในการสร้างแผนและ
โครงการ โดยใช้เทคนิคท่ีสร้างสรรค์ สู่การวิเคราะห์ศกัยภาพ (SWOT) ของแผนต่อชุมชนจาก
การเรียนรู้ร่วมกนั พร้อมทั้งการประเมินผลของแผนชุมชน จนได้ตน้แบบของการสร้างแผน
ชุมชน ท่ีไดจ้ดัท าข้ึนและน าไปสู่เป้าหมายของการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
จ.เชียงใหม่ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดผลต่างระหวา่งผลผลิตและผลลพัธ์ในลกัษณะท่ีมีค่า
เพิ่มข้ึนจากเดิมถึง 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22 ของแผนชุมชนทั้งส้ินจาก 58 แผน 
  (1.3) การจดัการการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบั
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในทอ้งถ่ิน จ.เชียงใหม่ 
   การด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ี สามารถสร้างการจดัการเรียนรู้และเพิ่มศกัยภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์ (บุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน และกลุ่มคนในชุมชน) 
ไดเ้หมาะสมกบับริบทของแต่ละพื้นท่ี โดยเกิดการพฒันาศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย ์ในดา้น
เศรษฐกิจ จ านวน 32 แห่ง และเกิดการพฒันาศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยด์า้นสังคม จ านวน 
26 แห่ง รวมเขตพื้นท่ีของชุมชนทั้ งหมด จ านวน 58 แห่ง ซ่ึงศักยภาพท่ีเกิดการพฒันา คือ 
ศกัยภาพดา้นความคิด ความรู้ ความสามารถ และจิตใจ ในการคิด และแกไ้ขปัญหาภายในชุมชน
ของตนเอง สู่การพฒันา ปรับปรุง และต่อยอดการด าเนินงานในการพฒันาชุมชนท่ีไดผ้ลเป็น
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รูปธรรมอยา่งชดัเจน จนก่อเกิดการกระตุน้การพฒันาทอ้งถ่ินสู่การยกระดบัเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชนทอ้งถ่ินใน จ.เชียงใหม่ 
  (1.4) การจดัการการเรียนรู้ในการบูรณาการการส่ือสารของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จ.เชียงใหม่ 
   การด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ีไดส้ร้างและพฒันานกัประชาสัมพนัธ์ประจ า
ทอ้งถ่ินของจ.เชียงใหม่ ให้สามารถผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์แผนยุทธศาสตร์ของทอ้งถ่ิน โดย
การน าเสนอแนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถิ่นไดอ้ย ่างเหมาะสมกบั
บริบทของแต่ละชุมชน จ านวน 58 ผลงาน ประกอบดว้ยส่ือประชาสัมพนัธ์แผนยุทธศาสตร์
ของทอ้งถิ่นดา้นเศรษฐกิจ จ  านวน 32 ผลงาน และส่ือประชาสัมพนัธ์แผนยุทธศาสตร์ของ
ทอ้งถิ่นดา้นสังคม จ านวน 26 ผลงาน ผ่านการบูรณาการการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมในการ
จดัการการเรียนรู้ (LM) ร่วมกนักบัชุมชน คือ องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ่น กลุ่มชุมชน และ
นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถิ่น ซ่ึงส่ือประชาสัมพนัธ์ดงักล่าว ไดเ้ผยแพร่ไปสู่สาธารณชน ผา่น
สถานีวิทยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ (สทท.เชียงใหม่) ในช่วงระหว่างเดือน 
กนัยายน ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552 
  (1.5) การวดัมูลค่าเพิ่มของสินทรัพยชุ์มชนจากการจดัการการเรียนรู้ เพื่อพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมภาคชนบทและชุมชนเมือง จ.เชียงใหม่ 
   การด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ีไดเ้พิ่มศกัยภาพของชุมชนในการสร้างความมัน่คง
ดา้นการจดัการสินทรัพยชุ์มชน และทราบมูลค่าเพิ่มของการจดัการสินทรัพยชุ์มชนทอ้งถ่ินอยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงถึงร้อยละ 52 และ ร้อยละ 61 ตามล าดบั จากการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ ความคิด ความเช่ือมัน่ ต่อการบูรณาการการท างานร่วมกนัของคนในชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์ ทั้ งการสร้างทุนทางสังคมผ่านกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการ
ท่องเท่ียว ด้านสังคมวฒันธรรม ด้านคุณภาพชีวิต (เยาวชน ผูสู้งอายุ ผูด้อ้ย โอกาส) และด้าน
อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ออกมาในลกัษณะของโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าว จะ
สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการด ารงชีวิตของชุมชนได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของ
ชุมชน และยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จ.เชียงใหม่ต่อไป 
 (2) ผลสัมฤทธ์ิของการวจิยัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
  ผลการด าเนินงานในการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของภาค
ชนบทและชุมชนเมือง จ.เชียงใหม่ ปี 2552 ไดก่้อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินและกลุ่มชุมชน จ านวน 58 แห่ง ผลสัมฤทธ์ิของการวิจยั
ถูกประเมินดว้ยตวัช้ีวดั 3 ดา้น คือ 1) ส่วนของการบริหารจดัการขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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2) การมีส่วนของของชุมชน และ 3) การประยุกตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันา
ชุมชน ผลของการจดัการการเรียนรู้ตามโครงการวิจยัในพื้นท่ีทั้ง 58 ชุมชน ถูกประเมินออกมา
ได ้3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีผลการประเมินระดบัสูง กลุ่มท่ีมีผลการประเมินระดบัปานกลาง และกลุ่ม
ท่ีมีผลการประเมินระดบัต ่า อนัเป็นการแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธ์ิของโครงการวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงมี
ส่วนในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินในทั้ง 3 ระดบั อยา่งไรบา้ง กล่าวคือ  
  (2.1) ผลสัมฤทธ์ิของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน ในกลุ่มท่ีมีผล
การประเมิน ระดบัสูง 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 าบลมะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
13) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลยหุวา่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
14) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

   ผลสัมฤทธ์ิของโครงการวิจยัในพื้นท่ีทั้ง 14 แห่งน้ีไดแ้สดงให้เห็นถึงศกัยภาพ 
และความสามารถในการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และกลุ่มชุมชนอย่าง
ชัดเจน กล่าวคือ สามารถบริหารจดัการองค์กรขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชนไดอ้ย่างแทจ้ริง และคนในชุมชนเองก็เขา้มามี
บทบาทส าคญัท่ีจะร่วมกนัด าเนินงานในการพฒันาทอ้งถ่ินของตนเองอยา่งจริงจงั พร้อมกบัการ
น าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นท่ีจน
ก่อเกิดเป็นการจดัการการเรียนรู้ร่วมกนัอย่างสร้างสรรค์ ในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชนให้มีความเจริญกา้วหนา้ บนพื้นฐานของความพอดี มีเหตุมีผล คนในชุมชนเองก็จะมี
ชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีมากยิ่งข้ึน ควบคู่ความสงบสุข สมคัรสมาน สามคัคี สู่สังคมท่ีปกติสุขอยา่ง
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แทจ้ริง จึงถือว่าผลการวิจยัคร้ังน้ีส่งผลต่อการพฒันาท้องถ่ินของ จงัหวดัเชียงใหม่อย่างเป็น
รูปธรรมอยา่งแทจ้ริง  
  (2.2) ผลสัมฤทธ์ิของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน ในกลุ่มท่ีมีผล
การประเมิน ระดบัปานกลาง 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 

   ผลสัมฤทธ์ิของโครงการวิจยัในพื้นท่ีทั้ ง 21 แห่งน้ีแสดงให้เห็นว่า ใน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ยงัมีองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินและกลุ่มชุมชน ท่ีมีความพร้อม ความมุ่งมัน่ 
และศกัยภาพเพียงพอ ต่อการพฒันาทอ้งถ่ินของตนเองอยา่งเตม็ท่ี แต่ยงัไม่สามารถด าเนินงานให้
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งแทจ้ริง ทั้งน้ีอาจดว้ยปัจจยัอ่ืนๆ ทั้งในชุมชนและภายนอก
ชุมชน ท่ีส่งผลต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน เช่น ขาดระบบการบริหารจดัการท่ีดีในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
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ทรัพยากรมนุษยย์งัขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานบางส่วน และพื้นท่ีบริบทของชุมชน 
ยากต่อการด าเนินงานในการพฒันาทอ้งถ่ิน เป็นตน้ ซ่ึงองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินและกลุ่ม
ชุมชนดงักล่าวยงัสามารถพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จนประสบผลส าเร็จไดอ้ย่าง
แท้จริง หากมีการปรับปรุงและแก้ไขการด าเนินงานด้วยการจดัการการเรียนรู้ให้มากยิ่งข้ึน 
อนัจะน าไปสู่การพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
  (2.3) ผลสัมฤทธ์ิของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน ในกลุ่มท่ีมีผล
การประเมิน ระดบัต ่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.ดอยสะเกด็ จ.เชียงใหม ่
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 
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 ผลสัมฤทธ์ิของโครงการวิจยัในพื้นท่ีทั้ง 23 แห่งน้ี แสดงให้เห็นวา่ องคก์าร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและกลุ่มชุมชน ยงัขาดความพร้อม และความสามารถในการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน ตามแผนการ
ด าเนินงานในพฒันาทอ้งถ่ิน และแผนยทุธศาสตร์ของทอ้งถ่ิน จึงจะท าใหชุ้มชนดงักล่าว เกิดการ
พฒันาอยา่ง ไร้ทิศทาง และขาดระบบการบริหารจดัการของทอ้งถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงองคก์าร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและกลุ่มชุมชน ควรปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีเป็นการด่วน ทั้งการ
พฒันาระบบบริหารจดัการองคก์รขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้เกิดประโยชน์และส่งผล
โดยตรงต่อคนในชุมชน และคนในชุมชนทอ้งถ่ินเองก็ควรเขา้มามีบทบาทส าคญัในการร่วมกนั
ด าเนินงานในการพฒันาทอ้งถ่ินของตนเองมากข้ึน และใหมี้ความสอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามบริบทของแต่ละพื้นท่ี อนัจะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป 
 
6.2    ข้อเสนอแนะ 
  ผลการด าเนินงานวิจยัของโครงการวิจยั “การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคม ของภาคชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2552” มีเป้าหมายของการวิจยัเพื่อท่ีจะ
ใชก้ระบวนการของการจดัการการเรียนรู้ (LM) ในการให้ทุกภาคส่วนของชุมชนมีส่วนร่วมใน
การพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง อาศยัการเรียนรู้ร่วมกนั จะก่อให้เกิดการพฒันาจากฐานรากของ
ชุมชนอย่างแทจ้ริง อน่ึงนักวิจยัปราถนาให้องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท) ระดบัต าบล 
อนัไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต) และเทศบาลต าบล ไดเ้ขา้มามีบทบาทเป็นผูน้ าชุมชน 
ไดแ้สดงให้เห็นถึงศกัยภาพในการน าเสนอทิศทางการพฒันาชุมชนอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 
และควรใชก้ระบวนการ LM กบัชุมชนของตนเอง น าพาสู่การพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของ
ตนเองอยา่งเหมาะสม และผลของการวิจยัในปี พ.ศ. 2552 น้ี นกัวิจยัไดเ้ห็นถึงผลสัมฤทธ์ิของ
โครงการวิจยัท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงประโยชน์ของการวิจยัอยา่งแทจ้ริง ในการน าแนวคิดของการ
วจิยัสู่การปฏิบติัจริงในพื้นท่ี ท าให้ชุมชนสามารถแสดงศกัยภาพของตนเองต่อการพฒันาชุมชน
ของตนเองได ้จนเกิดผลสัมฤทธ์ิในระดบัสูงถึง 14 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 24 และผลสัมฤทธ์ิ
ระดบัปานกลางจ านวน 21 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 36 แสดงให้เห็นว่าผลของการวิจยัสามารถ
น าพาชุมชนใหมี้ส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม  
  ด้วยเหตุน้ี นักวิจัยจึงมีข้อเสนอแนะต่อการพฒันางานวิจัยให้เกิดการตกผลึกของ
ผลการวิจยัให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน การวิจยัในขั้นต่อไปควรท่ีจะวางแผนการวิจยัโดยใช้
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กระบวนการจดัการการเรียนรู้ (LM) ในการถอดองคค์วามรู้สู่ความส าเร็จของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนต่อการวางแผนและปฏิบติัการจริงเพื่อน าพาชุมชนสู่ความส าเร็จดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของท้องถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เห็นถึงปัจจยัแห่งความส าเร็จ กระบวนการแห่ง
ความส าเร็จ ผลกระทบและผลสะทอ้นกลบัแห่งความส าเร็จ จากกระบวนการจดัการการเรียนรู้
ในชุมชนเพื่อชุมชน ผลไดข้องการวิจยัจะน าไปขยายผลยงัชุมชนอ่ืนท่ีมีความสนใจและพร้อมท่ี
จะพฒันาชุมชนของตนเองอยา่งแทจ้ริง  




