
 
บทที่ 6 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

 ชุดโครงการวิจัยเร่ือง  “การจัดการการเรียนรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของภาค
ชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม” เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย อันไดแก ผูนํา
องคกร ผูปฏิบัติงาน และผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน รวมถึงนักวิจัยของโครงการตอการ
สงเสริม สนับสนุน และบูรณาการรวมกัน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน จังหวัด
เชียงใหม สามารถสรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะตอการดําเนินงานวิจัยดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 
 
6.1  สรุปผลการศึกษา 
 ชุดโครงการวิจัยเร่ือง  “การจัดการการเรียนรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของภาค
ชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม” เปนชุดโครงการวิจัยท่ีประกอบไปดวยโครงการวิจัย
ยอยท้ังส้ิน 5 โครงการวิจัย 1) การจัดการการเรียนรูเพื่อสรางและพัฒนานักวิจัยตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน  จังหวัดเชียงใหม  2) การจัดการการเรียนรูเพื่อสรางแผนชุมชน
ในการยกระดับการพัฒนาทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม จากรากหญาสูรากแกว  3) การจัดการการ
เรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษยตอการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนใน
ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม  4) การจัดการการเรียนรูในการบูรณาการการส่ือสารของชุมชนแบบมี
สวนรวม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม  และ 5) การวัด
มูลคาเพิ่มของสินทรัพยชุมชนจากการจัดการการเรียนรู เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาของชุดโครงการวิจัยท้ังหมดสามารถ
สรุปผลการศึกษาได ดงัรายละเอียดตอไปนี้ 
 (1) การจัดการการเรียนรูเพื่อสรางและพัฒนานกัวิจยัตอการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ของทองถ่ิน  จังหวัดเชียงใหม 
 ผลการศึกษาสรุปไดวา นักวิจัยสามารถจัดการเรียนรูโดยการสรางและพัฒนา
นักวิจัยทองถ่ินประจําตําบลของจังหวัดเชียงใหมได 18 อําเภอ จํานวน 42 คน โดยสวนใหญ
นักวิจัยทองถ่ินเหลานี้ดํารงตําแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนฯ ไดเสนองานวิจัย
ทองถ่ินในประเด็นของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินของตนเองไดอยางเหมาะสม
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 จากการศึกษาพบวา งานวิจัยเหลานี้ลวนแลวแตถูกนําไปใชจริงในทองถ่ินไดอยาง
ถูกตองตามหลักของทฤษฏีงานวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับชุมชน อันเกิดผลสัมฤทธ์ิตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินของนักวิจัยอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
นักวิจัยทองถ่ินเหลานี้จะนําเอาตนแบบของการเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยคร้ังนี้ไปเปน
แบบอยางกับการพัฒนาทองถ่ินดวยงานวิจัยในดานอ่ืนๆ ตอไป นับไดวาเปนการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาทองถ่ินดวยงานวิจัยกับการมีสวนรวมของคนในทองถ่ินอยางแทจริง 
  
 (2)  การจัดการการเรียนรูเพื ่อสรางแผนชุมชนในการยกระดับการพัฒนาทองถิ่น 
จังหวัดเชียงใหม จากรากหญาสูรากแกว 
 ผลการศึกษาสรุปไดวา คณะนักวิจัยสามารถจัดการเรียนรูในการสรางแผนพัฒนา
ชุมชน ดวยกระบวนการแบบมีสวนรวมกับชุมชนในทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม ถึง 42 แหง โดย
การเรียนรูดวยตนเองกับการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง อุปสรรคและโอกาสท่ีจะพัฒนาชุมชนดวย
ชุมชน รวมถึงการเรียนรูระหวางชุมชน จนถึงการเรียนรูกับภาคีนอกชุมชนในระดับอําเภอและ
ระดับจังหวัด อาศัยคําช้ีแนะจากนักปราชญท้ังในและนอกชุมชน จนเกิดผลสัมฤทธ์ิของการ
พัฒนาอยางแทจริง เปรียบเสมือนการพัฒนาจากรากหญาสูรากแกวท่ีแข็งแกรง ผลของการวิจัย
สามารถสรุปแผนชุมชนท่ีไดจากการเรียนรูในดานเศรษฐกิจ จํานวน 17 แผน ในดานการศึกษา 
จาํนวน 14 แผน ในดานสังคม จํานวน 6 แผน และในดานอนามัยและส่ิงแวดลอม จํานวน 5 แผน 
โดยแผนชุมชนเหลานี้จะถูกนําไปใชจริงในทองถ่ิน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 ผลท่ีไดจากการนําเอาแผนชุมชนน้ีไปใช จะกอใหเกิดการยอมรับและสนับสนุน
ของคนในชุมชน เกิดแรงผลักและแรงหนุนใหชุมชนเกิดการพัฒนาอยางแทจริง ซ่ึงบทเรียนท่ีได
จากการเรียนรูสําหรับงานวิจัยคร้ังนี้ ชุมชนจะนําเอาไปเปนตนแบบของการเรียนรูในการสราง
แผนชุมชนดานอ่ืนๆ อีกทั้งยังจะมีการขยายผลการดําเนินงานไปในพ้ืนท่ีอ่ืนของจังหวัดเชียงใหม
และจังหวัดใกลเคียงตอไป 
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 (3)  การจัดการการเรียนรูเพื ่อเพิ ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษยตอการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
 ผลการศึกษาสรุปไดวา แนวทางในการเพ่ิมศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในชุมชน 
จังหวัดเชียงใหม ตอการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินในแตละดานไดแก ดาน
เศรษฐกิจ  การเกษตรและการทองเท่ียว  ควรจัดการเรียนรูในการสรางแผนธุรกิจ  แผน
ประชาสัมพันธสินคา แผนการตลาด และแผนพัฒนาบุคคลดานธุรกิจชุมชน สวนดานสังคมและ
วัฒนธรรม ควรจะจัดการเรียนรูในการประชาคมแบบมีสวนรวมในการสรางความสงบสุขใน
ชุมชน การสรางศักยภาพความเขมแข็งของผูนําชุมชนท้ังกายและใจ คุณธรรมและจริยธรรมให
เพิ่มข้ึน ในดานการศึกษานั้น ควรจะจัดการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
จติวิทยารวมถึงการสรางเชาวนอารมณ (EQ) ในเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน สวนดานอนามัยและ
ส่ิงแวดลอมนั้น ควรจะจัดการเรียนรูเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม รวมถึงสุขอนามัยของชุมชนใหสะอาด ปลอดภัย ซ่ึงแนวทางการจัดการเรียนรู
ท้ังส่ีดานนี้ จะชวยเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในชุมชนใหมีศักยภาพท่ีเพ่ิมข้ึนในการท่ีจะ
ตอยอดสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินตอไป เพื่อท่ีจะยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
ของทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหมใหเพิ่มข้ึน การจัดการเรียนรูในการเพิ่มศักยภาพใหกับทรัพยากร
มนุษยในชุมชนนั้นๆ จึงเปนแบบอยางท่ีชุมชนตองเรียนรูรวมกันในทองถ่ินของตนเองและสราง
เครือคายการเรียนรูกับชุมชนกับองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนใหเกิดการพัฒนาแบบองครวม 
เชิงบูรณาการ อันจะเปนการเพิ่มโอกาสการพัฒนาชุมชนของตนเองใหยั่งยืนสืบไป 
 
 (4) การจัดการการเรียนรูในการบูรณาการการสื่อสารของชุมชนแบบมีสวนรวม เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 
 ผลการศึกษาสรุปไดวา แนวทางในการจัดการเรียนรูคร้ังนี้เร่ิมจากการพัฒนา 
นักประชาสัมพันธทองถ่ิน จํานวน 9 คน ซ่ึงเปนนักประชาสัมพันธยุวชนของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฎเชียงใหม เพื่อสนับสนุนการเรียนรูรวมกันกับชุมชนใหสามารถผลิตส่ือสารสนเทศเพ่ือ
การประชาสัมพันธทองถ่ิน โดยการนําเสนอการดําเนินงานโครงการภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม ท้ังส้ิน 42 องคการบริหารสวนตําบล ผลการวิจัยพบวา 
ชุมชนในทองถ่ินสามารถเรียนรูรวมกันเชิงบูรณาการกับหนวยงานในทองถ่ินของตนเองกับ 
การผลิตส่ือท่ีกระตุนและสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน 4 ดานคือ ส่ือ
สารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ินดานเศรษฐกิจ การเกษตรและการทองเท่ียว 
จํานวน 17 ช้ินงาน ส่ือสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ินดานสังคม จํานวน  
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 (5) การวัดมูลคาเพิ ่มของสินทรัพยชุมชนจากการจัดการการเรียนรู  เพื ่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม 

ผลการศึกษาสรุปไดวา ชุมชนสามารถเรียนรูเกี่ยวกับการสรางความม่ันคงดานการ
จดัการสินทรัพยชุมชนของตนเองไดเปนอยางดี ชุมชนสามารถวิเคราะหและคนหาศักยภาพของ
ชุมชนเกี่ยวกับสินทรัพยของชุมชนท่ีมีอยู โดยเขาใจถึงคุณคาของสินทรัพยชุมชนท่ีสําคัญยิ่งคือ 
“ทุนบุคคลหรือทุนมนุษย” นักวิจัยจึงไดเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของทุนบุคคลใหมีมูลคาเพิ่มมากข้ึนอันจะสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนนั้น
ตอไป เพราะปจจัยทุนบุคคลนี้เปนปจจัยหลักท่ีสําคัญตอการขับเคล่ือนการพัฒนาชุมชนน้ันเอง 
แนวทางในการจัดการเรียนรูไดแกการเพิ่มทักษะของทุนบุคคลโดยเฉพาะในประเด็นของการ
พึ่งตนเอง รวมถึงการสรางกลุมทุนบุคคลและเพ่ิมศักยภาพใหเปนองคกรชุมชนท่ีเขมแข็ง 
จนเติบโตเปนเครือขายองคกรที่สงผลตอการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน  
 สําหรับผลการวิเคราะหมูลคาเพิ่มของโครงการวิจัยท่ีไดดําเนินงานในปท่ีผานมา 
นักวิจัยสามารถวัดมูลคาเพิ่มทางดานเศรษฐกิจดวยตัวช้ีวัด “ผลสัมฤทธ์ิทางรายไดและความ
คุมคาทางการเงิน” ซ่ึงกอใหเกิดมูลคาของสินคาและบริการที่เพิ่มข้ึนในดานประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลถึงรอยละ 48 และรอยละ 55 ตามลําดับ และในดานสังคมนั้น ผลการศึกษาพบวา 
ตัวช้ีวัดมูลคาเพิ่มทางสังคมท่ีเพิ่มข้ึนคือ คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ประเมินไดจาก
สุขภาพทางกาย สุขภาพทางจิตของคนในชุมชน โดยเฉพาะจิตสํานึกตอการมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนในลักษณะของความรักและความสามัคคีของคนในชุมชน มีคาเพิ่มสูงข้ึนถึง 
รอยละ 86 ท้ังนี้เพราะคนในชุมชนมีความพึงพอใจเปนอยางมากตอการเรียนรูรวมกันท่ีจะนําพา
ชุมชนใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของชุมชนของตนเอง 
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 จากผลการวิจัยที่ไดจากโครงการวิจัยทั้ง 5 เรื่อง สามารถสรุปเปนภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานทั้งหมดของชุดโครงการวิจัยในประเด็นของการเรียนรูรวมกับเชิงบูรณาการแบบมี
สวนรวมทุกภาคสวน กอใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูสี่ขั้นตอน โดยเร่ิมจาก 1) การไมรู พัฒนา
ไปสู 2) การรับรู และเปน 3) การเลียนรู จนกระท่ังพัฒนาไปเปน 4) การเรียนรู นั่นเอง ทุก
ข้ันตอนของการเรียนรูจะอาศัยการส่ือสารแบบมีสวนรวมเพื่อใหทุกภาคสวนไดปฏิบัติการ
เรียนรูรวมกันผานโครงการบูรณาการการจัดการการเรียนรูดานการสื่อสาร ใหการเรียนรู
เหลานั้นเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและเห็นผลสัมฤทธ์ิท่ีชัดเจน อีกท้ังยังไดทําการประเมินการ
พัฒนาโครงการท่ีมีผลตอการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน ดวยการวัดมูลคาเพิ่มจาก
การจัดการการเรียนรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน ในจังหวัดเชียงใหม ใหบังเกิด
เห็นถึงคุณคาและประโยชนท่ีชัดเจนจากการดําเนินงานวิจัยคร้ังนี้นั่นเอง  
 
 ผลการดําเนินงานของชุดโครงการวิจัยสามารถสรุปไดเปนผลลัพธในประเด็นตางๆ มี
รายละเอียดดังนี้ 

(1) การวิจัยสามารถพัฒนานักวิจัยของทองถ่ินไดท้ังส้ิน 42 คน ซ่ึงสวนใหญเปน
เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนประจําตําบลท้ัง 42 แหง จาก 18 อําเภอ ท่ัวจังหวัดเชียงใหม 

(2) การวิจัยสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษยในชุมชนจังหวัดเชียงใหมได 42 ชุมชน จาก 
18 อําเภอ ท่ัวจังหวัดเชียงใหม 

(3) การวิจัยสามารถจัดการเรียนรูในการสรางแผนพัฒนาชุมชนของทองถ่ินไดท้ังส้ิน 4 
ดาน คือ แผนพัฒนาชุมชนดานเศรษฐกิจ จํานวน 17 แผน แผนพัฒนาดานสังคมจํานวน 14 แผน 
แผนพัฒนาดานการศึกษาจํานวน 6 แผน และแผนพัฒนาดานอนามัยและส่ิงแวดลอมจํานวน 5 
แผน แผนพัฒนาเหลานี้ไดถูกนําไปปฏิบัติจริงกับชุมชนในทองถ่ินของตนเอง   

(4) การวิจัยสามารถนําแผนชุมชนไปปฏิบัติไดจริงโดยผานการประเมินผลการ
ดําเนินงานดวยตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย (Human Security Indicators: HIS) อันจะทําให
ทราบถึงมูลคาเพิ่มของโครงการตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินนั้นๆ ซ่ึงผลการ
ประเมินพบวาทุกภาคสวนท้ังผูนําองคกร ผูปฏิบัติงาน รวมถึงผูรับนโยบาย หรือชุมชน สามารถ
บูรณาการรวมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนการ
พัฒนาท่ีเร่ิมตนจากชุมชนและเพ่ือชุมชนอยางแทจริง เปรียบเสมือนการพัฒนาจากรากหญาสูราก
แกวท่ีแข็งแกรง 

(5) แผนพัฒนาชุมชนท่ีไดจากการจัดการเรียนรูไดถูกนําไปผลิตส่ือสารสนเทศเพื่อการ
ประชาสัมพันธแผนชุมชนโดยชุมชนแบบมีสวนรวมกับยุวชนนักประชาสัมพันธทองถ่ิน ผาน
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6.2    ขอเสนอแนะ  
  ผลการดําเนินงานวิจัยของชุดโครงการวิจัย เร่ือง  “การจัดการการเรียนรูเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม” มีวัตถุประสงคของการ
วิจยัเพ่ือท่ีจะใชกระบวนการของการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการแบบมีสวนรวมกับชุมชน ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน ซ่ึงประกอบไปดวยชุมชนภาคชนบทและชุมชนเมืองได
อยางมีประสิทธิภาพ ในการดําเนินงานในป พ.ศ. 2551 ที่ผานมา ผลการดํานเนินงานพบวา
ประสบความสําเร็จเปนอยางมาก จากพื้นที่การทํางานทั้งจังหวัดเชียงใหมทั้งหมด 24 อําเภอ มี
ผูสนใจเขารวมโครงการวิจัยมากถึง 18 อําเภอ คิดเปนรอยละ 75 สวนอําเภอที่เหลือยังไมพรอม
ที่จะเขารวมโครงการ และเพื ่อใหการดําเนินงานวิจัยของชุดโครงการวิจัยในระยะตอไป
ประสบผลสําเร็จมากข้ึนกวานี้ นักวิจัยจึงมีขอเสนอแนะตอแนวทางการดําเนินงาน ไดแก 

(1) คณะนักวิจัยควรจะขยายผลการดําเนินงานใหครอบคลุมทั่วจังหวัดเชียงใหม ทั้ง 
24 อําเภอ เพื่อใหชุมชนในทองถิ่น ทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบทไดรับการพัฒนาการเรียนรู
เพื่อที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตนเองแบบมีสวนรวม อันจะกอใหเกิดความยั่งยืนของ
การพัฒนาบนฐานทรัพยากรของตนเอง ลดการพึ่งพาจากหนวยงานภาครัฐและหนวยงานอื่นๆ 
อันจะทําใหชุมชนเหลานั้นสามารถพัฒนาตนเองไดอยางแทจริง  

(2) จากการดําเนินงานที่ผานมาในป พ.ศ. 2551 มีองคการปกครองสวนทองถิ่นที่เขา
รวมทั้งหมดเปนองคการปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็ก ที่เรียกวา องคการบริหารสวนตําบล 
(อบต.) และจากท่ีวิเคราะห อบต. ท่ีมีอยูในจังหวัดเชียงใหม ณ ป พ.ศ. 2551 พบวามีทั้งสิ้น 118 
อบต. แตเนื่องจาก อบต.ท้ังหมดนี้กาํลังจะดําเนินการยกระดับการปกครองตนเองจาก อบต. ไป
เปนเทศบาลตําบลกวา 70 อบต. ในป พ.ศ. 2552 ทําใหมี อบต. ที่เขารวมโครงการในปนี้มี
จาํนวน 42 อบต. คิดเปนรอยละ 87.5 ของ อบต. ท่ียังคงอยูท้ังหมด ถือไดวา การดําเนินงานวิจัย
ในป พ.ศ. 2551 ที่ผานมานี้ประสบความสําเร็จในการวิจัยที่เกือบจะครอบคลุมพื้นที่ชุมชนใน
ทองถิ่นเกือบทั้งหมด ดังนั้นในระยะตอไปของโครงการวิจัย นักวิจัยควรขยายการดําเนินงาน
ใหครอบคลุมชุมชนทั้งหมดที่เหลือที่ยังไมไดเขารวมโครงการวิจัย อีกทั้งควรจะขยับฐานของ
องคกรท่ีศึกษา จากองคการปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็ก ไปสูขนาดกลาง ท่ีเรียกวา “เทศบาล
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(3) สําหรับคณะนักวิจัย ในระยะการทํางานตอไป ควรจะหาภาคีหนวยงานการศึกษา
ในและนอกทองถิ่นรวมดวย เพื่อใหเกิดการบูรณาการองคความรูตอยอดจากชุมชน อันจะเปน
แนวทางในการดํา เน ินงานใหก ับองค กรการศ ึกษาอื ่นๆ  เป นต นแบบของการพัฒนา
โครงการวิจัยและขยายผลตอไปยังจังหวัดอื่นๆ ได จะทําใหภาครวมของการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมขยายวงกวางมากข้ึนเปนระดับภาค หรือระดับประเทศตอไป  

(4) สําหรับแนวทางการสนับสนุนการวิจัยในระยะตอไป หนวยภาคีทุกภาคสวนควร
ใหการสนับสนุนทองถิ่นในการพัฒนาตนเองแบบมีสวนรวม ใหเกิดการพัฒนาตนเองดวย
ชุมชนของตนเองอยางแทจริง ทั้งหนวยงานของกรมการปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของ
กรมพัฒนาชุมชน หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคธุรกิจตางๆ ในดานของการสนับสนุนองค
ความรูที่เนนกระบวนการแบบมีสวนรวม จะทําใหชุมชนเกิดการเรียนรูและพัฒนาตอยอดองค
ความรู ของตนเองจากฐานของทรัพยากรมนุษย (ปราชญ) ที่มีอยู ในชุมชน อันจะมีความ
เหมาะสมกับบริบทของชุมชนของตนเองเปนอยางยิ่ง  
 

 
 
 
 
 




