
 
บทคัดยอ 

 
 โครงการวิจยัเร่ือง  “การจัดการการเรียนรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม ของภาคชนบท
และชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม” มีวัตถุประสงคของเพื่อท่ีจะใชกระบวนการของการจัดการ
เรียนรูเชิงบูรณาการแบบมีสวนรวมกับชุมชน เร่ิมจากการพัฒนานักวิจัยของโครงการเพื่อวาง
แผนการดําเนินงานรวมกันกับนักวิจัยทองถ่ิน ซ่ึงเปนผูปฏิบัติงานในทองถ่ินนั้นๆ รวมถึงการ
จัดการเรียนรูรวมกันกับทรัพยากรมนุษยหรือคนในชุมชนท่ีมีสวนไดสวนเสียกับการเรียนรู 
คร้ังนี้ โดยการพัฒนาการเรียนรูทุกกระบวนการเร่ิมจาก 1) การไมรู พัฒนาไปสู 2) การรับรู และ
เปน 3) การเลียนรู จนกระท่ังพัฒนาไปเปน 4) การเรียนรู นั่นเอง ทุกข้ันตอนของการเรียนรูจะ
อาศัยการส่ือสารแบบมีสวนรวมเพื่อใหทุกภาคสวนไดปฏิบัติการเรียนรูรวมกันผานโครงการ
บูรณาการการจัดการการเรียนรูดานการสื่อสาร ใหการเรียนรูเหลานั้นเกิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องและเห็นผลสัมฤทธ์ิท่ีชัดเจน อีกท้ังยังตองทําการประเมินการพัฒนาโครงการท่ีมีผลตอ
การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินนั้นๆ ดวยการวัดมูลคาเพ่ิมจากการจัดการการเรียนรู
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน ในจังหวัดเชียงใหม ใหบังเกิดเห็นถึงคุณคาและ
ประโยชนท่ีชัดเจนจากการดําเนินงานวิจยัคร้ังนี้นั่นเอง  
 ผลการวิจัยพบวาสามารถพัฒนานักวิจัยของทองถ่ินไดท้ังส้ิน 42 คน ซ่ึงสวนใหญเปน
เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนของชุมชน สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษยในชุมชนจังหวัด
เชียงใหมได 42 ชุมชน กับการจัดการเรียนรูในการสรางแผนพัฒนาชุมชนของทองถ่ินไดทั้งส้ิน 
4 ดาน คือ แผนพัฒนาชุมชนดานเศรษฐกิจ จํานวน 17 แผน แผนพัฒนาดานสังคมจํานวน  
14 แผน แผนพัฒนาดานการศึกษาจํานวน 6 แผน และแผนพัฒนาดานอนามัยและส่ิงแวดลอม
จํานวน 5 แผน แผนพัฒนาเหลานี้ไดถูกนําไปปฏิบัติจริงกับชุมชนในทองถ่ิน โดยผานการ
ประเมินผลการดําเนินงานดวยตัวช้ีวัดความมั่นคงของมนุษย (Human Security Indicators : HIS) 
อันจะทําใหทราบถึงมูลคาเพิ่มของโครงการตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินนั้นๆ 
ซ่ึงผลการประเมินพบวาทุกภาคสวนท้ังผูนาํองคกร ผูปฏิบัติงาน รวมถึงผูรับนโยบาย หรือชุมชน 
สามารถบูรณาการรวมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เปนการพัฒนาท่ีเร่ิมตนจากชุมชนและเพื่อชุมชนอยางแทจริง เปรียบเสมือนการพัฒนาจาก 
รากหญาสูรากแกวท่ีแข็งแกรง นอกจากนี้แผนพัฒนาชุมชนท่ีไดจากการจัดการเรียนรูได 
ถูกนําไปผลิตส่ือสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธแผนชุมชนโดยชุมชนแบบมีสวนรวมกับ



 

Abstract 
 
 
 Learning management to develop economic and social of rural an urban in Chiang Mai 
has objective to develop project’s researchers for working with local researchers and also arrange 
learning management with people  who are involved in  this study. Learning management is 
developed as follow; 1) unknown; 2) know; 3) imitation; 4) learning. Every process of learning 
depend on participatory communication so that everybody who join in this project can learn and 
continuously develop. Value added measurement of learning management will be used to 
evaluate the project whether or not it can enhance economic and social of communities. 
 The study was that 42 local researchers were created. Most of them are planning and 
policy officers. Human resource are developed in 42 local communities. 4 local developmental 
planning are created; 17 plans of economic, 14 plans in social; 6 plans in education and 5 plans in 
hygienic and environment. All of these plans are operated in communities and evaluated by 
Human Security Indicators. The evaluation found that every people who join in this project such 
as leaders of organizations, workers, communities can develop their economic and social 
efficiently. In addition, local development plan gained from this learning management is used to 
produce media information to publicize the local plans joining with young public relation 
researchers broadcasted through Television of Thailand Channel 11 in Chiang Mai. Thus all of 
these people know the direction of their own social and economic development. As a result, this 
can help to motivate other people to participate in developing their communities.  




