
 
บทคดัย่อ 

 
 โครงการวจิยัเร่ือง  “การจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบท
และชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ปี 2552” มีวตัถุประสงค ์เพื่อใชก้ระบวนการจดัการการเรียนรู้ 
(Leaning Management: LM) ในการบูรณาการงานวิจยัดว้ยกระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วมกบั
องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินและกลุ่มชุมชน (PAR) โดยเร่ิมจากการสร้างและพฒันานักวิจยั
ทอ้งถ่ินให้มีศกัยภาพในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคม
ของทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสมกบับริบทของชุมชน พร้อมทั้งเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย ์(กลุ่ม
บุคคลในชุมชน) ในการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน ผา่นกระบวนการพฒันาการจดัการการเรียนรู้ 
4 ล าดบัขั้น โดยเร่ิมจาก 1) การไม่รู้ พฒันาไปสู่ 2) การรับรู้ และเป็น 3) การเลียนแบบหรือการ 
เลียนรู้ จนกระทัง่พฒันาไปเป็น 4) การเรียนรู้ ซ่ึงทุกกระบวนการของการจดัการการเรียนรู้ (LM) 
ไดอ้าศยัการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม และบูรณาการการส่ือสารในทุกภาคส่วนอย่างสร้างสรรค ์
จนเกิดผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานท่ีแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของชุมชนในการสร้างมูลค่า
ของการจดัการทรัพยากรชุมชน(สินทรัพยชุ์มชน) ดว้ยชุมชน  
 ผลการวจิยัสามารถสร้างและพฒันาศกัยภาพของนกัวจิยัทอ้งถ่ินได ้ทั้งส้ิน 58 คน พร้อม
ทั้งเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย ์(กลุ่มคนในชุมชน) ต่อการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชน ด้วยการจัดการการเรียนรู้ในการสร้างแผนพัฒนาชุมชนของท้องถ่ิน ทั้ ง ส้ิน 
2 ดา้น คือ แผนพฒันาชุมชนดา้นเศรษฐกิจ จ านวน 32 แผน และแผนพฒันาดา้นสังคม จ านวน 
26 แผน โดยแผนชุมชนดงักล่าวไดถู้กน าไปปรับใชจ้ริงกบัชุมชนในทอ้งถ่ิน จนเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ของการวจิยัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินอยา่งเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ของการจดัการการเรียนรู้สินทรัพยชุ์มชนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึนจากเดิมถึง 
ร้อยละ 52 และ 61 ตามล าดบั ผลของการพฒันาชุมชนไดถู้กน าไปผลิตเป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีมี
ความสร้างสรรค ์และสะทอ้นให้เห็นถึงการด าเนินงานในการพฒันาทอ้งถ่ิน ดว้ยการจดัการการ
เรียนรู้ร่วมกบัคนในทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง จึงเป็นการสะทอ้นให้ชุมชนอ่ืนไดเ้ห็นตน้แบบของการ
พฒันาจากส่ือประชาสัมพนัธ์ของการวิจยั และการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับแนว
ทางการพฒันาชุมชนใหเ้กิดความเขม้แขง็ และย ัง่ยนือยา่งแทจ้ริงต่อไป 
 



 

 
Abstract 

 
 The main objective of learning management to develop the socio-economic of rural 
and urban areas in Chiang Mai in 2009 was to apply learning management process to integrate 
the research work with participatory action research and work with local administrative 
organizations and groups of communities. It started from creating and developing the potential 
capacity of local researchers for operation based on socio-economic strategic plans and also 
increase the potential capacity of people in the communities through the four steps of learning 
management process composed of 1) unknown but develop to be 2) awareness; 3) imitation 
and 4) learning .Every process of learning management used participatory communication and 
integrated the communication of every party. As a result, this could make the achievement of 
the operation for creating the value added of community’s assets management by 
communities.  
 The study was that it could create and develop the potential capacity of 58 researchers 
and also increased the potential capacity of people in the communities for enhancing the socio-
economic of communities. In addition, 32 community developmental plans in economic and 
26 community developmental plans in society are created. All of these plans were applied to 
operate and obviously make the achievement for the socio-economic of the local communities. 
It could create and increase the value added of community assets more efficiently and 
effectively for 52% and 61% respectively.   

The result from community development was brought to produce the creative public 
relations of media and this reflected the operation to develop communities by learning 
management with local people. As a result, it reflected to other communities to see the model 
to develop the public relations of media from research and motivate people to take part in 
developing their communities sustainable. 
 

 




