
 
บทที ่6 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาการจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบัเศรษฐกิจ
และสังคมของภาคชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ของการศึกษาคือ 
ศึกษาการจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม สามารถสรุปผลการศึกษา
ตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัต่อไปน้ี 
 
6.1 การจัดการเรียนรู้เพือ่เพิม่ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ต่อการยกระดับเศรษฐกจิและสังคม
ของชุมชนท้องถิ่นในจังหวดัเชียงใหม่ 

6.1.1   การจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบั
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 ส าหรับชุมชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษา 58 ชุมชน คือการจดัการเรียนรู้
ในการวเิคราะห์ศกัยภาพตนเองโดยให้คนในชุมชนไดเ้รียนรู้และทราบถึงศกัยภาพท่ีแทจ้ริงของ
ตนเองก่อนวา่ตนเองมีความรู้ความสามารถทกัษะประสบการณ์ความช านาญดา้นใดบา้งและอยู่
ในระดบัใด สมควรท่ีจะตอ้งปรับปรุงหรือพฒันาศกัยภาพของตนเองให้เพิ่มข้ึนอีกหรือไม่และ
การปรับปรุงหรือพฒันาศกัยภาพของคนในชุมชนสอดรับกับสภาพความจ าเป็นและความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของตนเองและชุมชนหรือไม่หรือท าไปด้วยความไม่รู้หรือท าตามนโยบายท่ี
หน่วยงานขององคก์รไดว้างไวแ้ต่ไม่ไดม้าจากความจ าเป็นและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของตนเอง
เพราะการท่ีคนในชุมชนสามารถวิเคราะห์ศกัยภาพของตนเองได ้ทราบศกัยภาพท่ีแทจ้ริงของ
ตนเอง คนในชุมชนก็สามารถก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพฒันาตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพท าใหก้ารพฒันาศกัยภาพของตนเองเป็นไปไดอ้ยา่งถูกทิศทางและ
มีผลต่อการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ดงัตวัอย่างของชุมชนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่จ  านวน 58 แห่งท่ีเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพทรัพยากรมนุษยต่์อ
การยกระดบัเศรษฐกิจและสังคม โดยมีตวัแทนของชุมชนซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างของการศึกษา
จ านวน 17  ชุมชนท่ีเสนอแผนการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจอนัไดแ้ก่ ชุมชน บา้นแปะ โปงทุ่ง 
สง่าบา้น น ้าแพร่ บา้นทบั บา้นเป้า ก๊ึดชา้ง ห้วยทราย แม่วิน มะขุนหวาน สันผกัหวาน บา้นกลาง 
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ห้วยแก้ว บา้นหลวง ยุหว่า ร้องววัแดง และบวกคา้งและจ านวน 13 ชุมชน ได้แก่ เทพเสด็จ  
สบเปิง ตลาดใหญ่ แม่แรม สะลวง สันโป่ง ดอนแก้ว แช่ช้าง ออนใต ้ หนองแหย่ง สันกลาง 
หนองแฝก และ น ้ าแพร่ ท่ีเสนอแผนการพฒันาทรัพยากรมนุษยท์างดา้นสังคมซ่ึงกลุ่มตวัอย่าง
ของชุมชนดงักล่าวขา้งตน้น้ีสามารถวิเคราะห์ศกัยภาพของตนเองได ้จึงท าให้สามารถน าเสนอ
แผนการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนตนเองไดถู้กทิศทางอนัมีผลต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมใหดี้เพิ่มข้ึน 

6.1.2 การจดัการเรียนรู้ในการน าองคค์วามรู้ไปทดลองใชแ้ละปฏิบติัจริง 
ส าหรับชุมชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา เช่น กรณีของชุมชนท่ีเขา้ร่วม 

โครงการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจจ านวน 32 แห่ง ไดท้ดลองน าองคค์วามรู้ท่ี
ไดรั้บจากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมน าไปทดลองใชแ้ละปฏิบติัจริงในการบริหาร
จดัการองคก์รภายในกลุ่มหรือชุมชนโดยผา่นการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 
โดยการวางแผนและก าหนดการบริหารจดัการภายในองค์กรหรือภายในกลุ่มชุมชนตนเองให้
เห็นเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบและปฏิบติัตามหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบจริง คณะกรรมการท่ีไดรั้บการคัดเลือกยึดหลกัการคดัเลือกตามความรู้ความสามารถ 
มีการจดัวางคนใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ี  จากผลการศึกษาพบวา่มีกลุ่มตวัอยา่งของชุมชน
ท่ีน าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมร่วมกบัทีมวิจยัน าไปใชก้าร
ท างานจริงโดยสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงาน สามารถจดัคนให้เขา้ท างานได้
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ  สามารถก าหนดโครงสร้างการท างาน การวางแผนการ
ด าเนินงานและการขบัเคล่ือนกิจกรรมต่างๆ เพื่อพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน ได้แก่  ชุมชน  
สันผกัหวาน  บา้นหลวง  บา้นกลาง บา้นแปะ โปงทุ่ง สง่าบา้น บา้นเป้า ก๊ึดชา้ง ห้วยทราย แม่วิน 
มะขุนหวาน ห้วยแกว้ และ ยุหวา่  ในส่วนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาดา้นสังคมและสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม
น าไปปรับใช้กับการด าเนินงานในการพฒันาด้านสังคมของชุมชน ได้แก่ ชุมชนเทพเสด็จ  
สบเปิง ตลาดใหญ่ แม่แรม สะลวง สันโป่ง ดอนแก้ว แช่ช้าง ออนใต ้ หนองแหย่ง สันกลาง 
หนองแฝก และ น ้าแพร่ 
 ส าหรับการบริหารจดัการดา้นการผลิต คือการวางแผนการผลิตในการผลิตสินคา้ให้ตรง
ตามความต้องการของผูบ้ริโภค การคิดวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตเพื่อใช้ประกอบในการวาง
แผนการผลิตและการจดัหาปัจจยัท่ีใชใ้นการผลิตให้มีความเหมาะสมกบัศกัยภาพและเงินทุนท่ี
ตนเองมีอยู ่การปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพปรับปรุงคุณลกัษณะเฉพาะต่างๆ เช่น 
ลวดลาย รูปแบบ ขนาดให้เหมาะสมกบัสภาพความตอ้งการของตลาด จากการจดัการเรียนรู้ใน



210 
 

ลกัษณะขา้งตน้น้ีผลการศึกษาพบว่ามีกลุ่มตวัย่างของชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้
ร่วมกบัทีมวิจยัสามารถจดัการดา้นการผลิต  เช่น การคิดวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิต การปรับปรุง
และพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพ มีการออกแบบหรือพฒันารูปแบบสินคา้หรือรูปลกัษณ์ของ
การให้บริการให้แตกต่างไปจากเดิม ได้แก่ ชุมชนบ้านกลาง โปงทุ่ง บ้านแปะ สันผกัหวาน 
แม่วิน เช่นกรณีของ ชุมชนโปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า ไดมี้การพฒันาการดา้นการผลิตในส่วนของ
การปรับปรุงและเพิ่มมูลค่าของสินคา้โดยแต่เดิมท าแต่รากไมไ้ดน้ าเอาส่วนประกอบอ่ืนเพิ่มเขา้
มาในการตกแต่งรากไมใ้ห้มีความสวยงาม เช่นมีการท าเอาดอกไมเ้ล็ก ๆ ท่ีท าจากดินมาประดบั
ตกแต่งรากไมเ้พื่อใหมี้ความอ่อนชอ้ยและสวยงาม มีการเช่ือมโยงกบักลุ่มจกัรสานในชุมชนโดย
น าเอาดอกไมท่ี้ท าจากดินมาท าเป็นเคร่ืองประดบัตกแต่งตะกร้าของกลุ่มจกัรสานเพื่อเพิ่มมูลค่า
ของสินคา้ให้สูงข้ึน ชุมชนบา้นแปะก็เป็นตวัอย่างของชุมชนท่ีตวัแทนภาคชุมชนซ่ึงเป็นกลุ่ม
อาชีพเกิดพฒันาการศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการผลิต กล่าวคือแต่เดิมวตัถุดิบท่ีทางชุมชนใช้
ในการทอผา้ เช่น ดา้ย ไดม้าจากการซ้ือจากแหล่งภายนอกชุมชน แต่ภายหลงัจากการเขา้ร่วม
โครงการจดัการเรียนรู้ทางชุมชนจึงได้มีการริเร่ิมให้น าเอาวตัถุดิบท่ีพอมีอยูบ่า้งในชุมชนคือฝ้าย 
น ามาทอเป็นเส้นด้าย และส่งเสริมให้คนในชุมชนปลูกตน้ฝ้ายเพื่อเป็นการลดปริมาณการซ้ือ
วตัถุดิบจากภายนอกท าใหล้ดตน้ทุนการผลิตและช่วยสร้างอาชีพใหก้บัคนในชุมชน 
 
 การบริหารจดัการด้านการตลาดคือความสามารถในการเช่ือมโยงเครือข่ายภาคีกับ
ผูป้ระกอบการภายในชุมชนในการให้ความช่วยเหลือกนัเก่ียวกบัการผลิต การจดัหาลูกคา้ให้แก่
กนัและกนั โดยมีหน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนและกระตุน้ให้เกิดการเช่ือมโยงเครือข่าย
ภาคีของผูป้ระกอบการภายในชุมชน ไดแ้ก่กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนของชุมชนสันผกัหวาน  
บา้นกลาง  ยุหว่า  สันก าแพง แม่วิน บา้นหลวง เช่นกรณีของชุมชนสันผกัหวาน อ าเภอหางดง 
ท่ีไดน้ าองค์ความรู้จากการประชุมเชิงปฏิบติัการไปใช้กบัการบริหารจดัการดา้นการตลาด โดย
สามารถเช่ือมโยงกลุ่มผูป้ระกอบการในชุมชนท่ีท าการผลิตตุ๊กตาดินเผาในการจดัหาตลาดและ
การจดัจ าหน่ายสินคา้ร่วมกนั ไดแ้ก่การจดังานกิจกรรมสืบสานประติมากรรมท่ีทางชุมชนป่าตาล
อนัประกอบไปดว้ยตวัแทนจากภาค อปท.และตวัแทนจากภาคชุมชนไดร่้วมมือจดังานข้ึนเพื่อ
เป็นจุดเร่ิมตน้ของการร่วมมือร่วมใจกนัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัของผูป้ระกอบการอาชีพเดียวกนั
ในการจ าหน่ายสินคา้ ซ่ึงผลของการเช่ือมโยงเครือข่ายเช่นน้ีท าให้ยอดขายสินคา้ของชุมชน
เพิ่มข้ึนสินคา้สินคา้เป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไปเพิ่มข้ึนโดยผา่นส่ือประชาสัมพนัธ์ซ่ึงทางชุมชนได้
เรียนรู้จากการเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัทีมวิจยัและก่อให้เกิดความสมคัรสมาน
สามคัคี ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่บ่งปันท่ีคนในชุมชนไดม้อบใหแ้ก่กนัจากการด าเนินงานร่วมกนั 
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6.1.3  การจดัการเรียนรู้ในการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
การจดัการเรียนรู้ในการคิดและแกไ้ขปัญหาภายในชุมชนของตนเองโดยท าการพฒันา

และปรับปรุงตลอดจนต่อยอดการด าเนินงานในการพฒันาชุมชนท่ีไดผ้ลและเห็นเป็นรูปธรรม
อย่างชดัเจน มีการเช่ือมโยงกิจกรรมและขยายผลการท ากิจกรรมโดยก าหนดไวใ้นแผนพฒันา
ของชุมชน โดยตวัแทนของชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาดา้นเศรษฐกิจท่ีมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และสามารถแก้ไขปัญหาและต่อยอดการพฒันาการด าเนินงานของ
ชุมชน ได้แก่ ชุมชน  สันผกัหวาน บา้นหลวง บา้นกลาง บา้นแปะ โปงทุ่ง สง่าบา้น บา้นเป้า  
ก๊ึดชา้ง หว้ยทราย แม่วนิ มะขนุหวาน หว้ยแกว้ และ ยหุวา่   
 ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาดา้นสังคมท่ีมีความคิด
เชิงสร้างสรรคแ์ละสามารถต่อยอดการพฒันาการด าเนินงานของชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนเทพเสด็จ 
สบเปิง หนองแหยง่ ออนใต ้ แม่แรม สะลวง สันโป่ง  สันกลาง  เช่น การพฒันาส่ิงแวดลอ้มให้
ท าการคิดคน้หากิจกรรมท่ีจะด าเนินงานในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยแต่ละกิจกรรมจะตอ้งมี
ความเก่ียวพนัและเช่ือมโยงกนัและน ากิจกรรมเหล่าน้ีมารวมไวใ้นแผนการพฒันาสังคมเก่ียวกบั
ส่ิงแวดล้อมเพียงแผนเดียว จากการศึกษาพบว่าตวัแทนของชุมชนเทพเสด็จสามารถคิดค้น
กิจกรรมท่ีช่วยต่อยอดการพฒันาการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มไดก้ล่าวคือสามารถเช่ือมโยงกิจกรรม
ยอ่ยในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยรวมไวใ้นแผนเดียวกนัและสามารถขบัเคล่ือนการท ากิจกรรม
เหล่าน้ีไดต้ลอด เช่น การท าแนวกนัไฟ การเล้ียงผึ้งโก๋น การเล้ียงผีขุนน ้ าและการปลูกป่า หรือ
กรณีของชุมชนออนใต ้ได้ต่อยอดการพฒันาด้านสุขอนามยัของคนในชุมชนซ่ึงแต่เดิมจะฝึก
วิทยากรประจ ากลุ่มในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบัคนในชุมชนเฉพาะผูใ้หญ่แต่ต่อมาไดเ้ร่ิม
ฝึกความรู้ใหก้บัเด็กและเยาวชนในการเป็นวิทยากรประจ ากลุ่มตลอดจนมีการเช่ือมโยงกิจกรรม
ในการรักษาสุขภาพอนามยัของคนในชุมชนซ่ึงแต่เดิมท าแบบแยกส่วนให้รวมกนัเป็นแผนใหญ่
แผนเดียวในการพฒันาสุขอนามยัของคนในชุมชน 
 6.1.4    การจดัการเรียนรู้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้แก่อนุชน 
รุ่นหลงั คือการมีฐานการเรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ การจดัหลกัสูตร
ความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไวใ้นหลกัสูตรการเรียนของโรงเรียนเพื่อให้เด็กไดมี้โอกาสมา
เรียนรู้ ซ่ึงผลของการจดัการเรียนรู้ในลกัษณะน้ีท่ีปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ ชุมชนยุหวา่  
บ้านกลาง สันผกัหวาน สันก าแพง น ้ าแพร่ อ าเภอหางดง โปงทุ่ง  เช่น ชุมชนยุหว่า อ าเภอ 
สันป่าตอง ท่ีกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัทีมวิจยัสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้ใหก้บัคนในชุมชนโดยไดร่้วมมือกบัทาง อปท. สามารถสร้างฐานการเรียนรู้ในชุมชนและ
สร้างหลกัสูตรการเพาะเห็ดให้เด็กและคนในชุมชนไดม้าเรียนรู้นบัไดว้า่เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ี
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ก่อให้เกิดการพฒันาในศกัยภาพของคนในชุมชน หรือกรณีของชุมชนโปงทุ่งท่ีมีการน าเอาเด็ก
เขา้มาเรียนรู้ในเร่ืองการท าดอกไมป้ระดิษฐ์เพื่อตกแต่งรากไม ้หรือ ชุมชนบา้นหลวงท่ีน าเอาเด็ก
และเยาวชนมาเรียนรู้เก่ียวกบัการเพาะเห็ด 

6.1.5  การจดัการเรียนรู้ในการท างานแบบมีส่วนร่วม 
 เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยพฒันาศกัยภาพของคนเพราะเป็นวิธีท่ีช่วยท าให้คนมี

โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัมีการบริหารจดัการด าเนินงานร่วมกนัช่วยท าให้คนท่ีอยูใ่นงาน
เดียวกนัไดเ้รียนรู้วิธีการท างานไดช่้วยกนัให้ค  าแนะน าปรึกษาช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการท่ี
จะพฒันาการด าเนินงานใหดี้ข้ึนเหมือนดัง่เช่นกรณีของตวัแทนภาคชุมชนและตวัแทนของ อปท.
ท่ีเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนรู้ร่วมกับทีมวิจัยโดยได้ท างานร่วมกันผ่านศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงท าให้ตวัแทนของภาค อปท.และชุมชนหลาย ๆ ชุมชนได้เกิดการพฒันา
ศกัยภาพของตนในดา้นต่าง ๆ เช่น ความคิด ความรู้ความสามารถการบริหารจดัการ  
 
6.2   ผลการประเมินศักยภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม จ านวน 
58 แห่ง โดยแบ่งออกเป็นชุมชนท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาดา้นเศรษฐกิจ
จ านวน 32 แห่ง และชุมชนท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาดา้นสังคม จ านวน 
26 แห่ง กลุ่มตวัอย่างของการศึกษาคือตวัแทนของ อปท. ไดแ้ก่ นายกอปท. ปลดัอปท.หรือ
เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบการด าเนินงานเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน ๆ ละ 1 คน และ
ตวัแทนของภาคชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมทอ้งถ่ินละ 1 คน  
การประเมินศกัยภาพของกลุ่มตวัอย่างท า 2 คร้ังคือก่อนเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้และ
ภายหลงัการเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้ โดยท าการประเมินศกัยภาพกลุ่มตวัอย่าง 4 ดา้นคือ 
ศกัยภาพดา้นความคิด ศกัยภาพดา้นความรู้ความสามารถ ศกัยภาพดา้นจิตใจคือ ความเสียสละ 
อดทนและการท างานแบบมีส่วนร่วม และ ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ จากการศึกษา
สามารถสรุปผลการประเมินศกัยภาพของกลุ่มตวัอยา่งดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

6.2.1   ผลการประเมินศกัยภาพของกลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาดา้นเศรษฐกิจ 

 ผลการประเมินศกัยภาพของกลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาเศรษฐกิจ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งของทั้งอปทและภาคชุมชนท่ีมีการเพิ่มศกัยภาพทั้ง  4 ดา้น  
มีจ านวน 17 อปท. ไดแ้ก่ อปท. บา้นแปะ โปงทุ่ง สง่าบา้น น ้ าแพร่ บา้นทบั บา้นเป้า ก๊ึดช้าง  
ห้วยทราย แม่วิน มะขุนหวาน สันผกัหวาน แม่คือ  ห้วยแกว้ บา้นหลวง ยุหว่า ร้องววัแดง และ
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บวกค้าง โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนของอปท.ในการพฒันาด้านเศรษฐกิจท่ีมีการเพิ่ม
ศักยภาพมากท่ีสุดในภาพรวมคือ อปท.สันผกัหวาน อ าเภอหางดง คิดเป็นร้อยละ 47.66 
รองลงมาคือ อปท.บา้นหลวง อ าเภอแม่อาย คิดเป็นร้อยละ 41.41 และล าดบัท่ี 3 คือ อปท. 
ห้วยแกว้ อ าเภอแม่ออน คิดเป็นร้อยละ 39.32 ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนจากภาคชุมชน
ในการพฒันาด้านเศรษฐกิจท่ีมีการเพิ่มศกัยภาพมากท่ีสุดในภาพรวมคือชุมชน สันผกัหวาน 
อ าเภอหางดง คิดเป็นร้อยละ 76.30 รองลงมาคือชุมชนห้วยทราย อ าเภอแม่ริม คิดเป็นร้อยละ 
67.86 และล าดบัท่ี 3 คือ ชุมชนแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด คิดเป็นร้อยละ 41.66  

 กลุ่มตวัอยา่งของ อปท. ท่ีเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจท่ีมี
การเพิ่มศกัยภาพด้านจิตใจ และการบริหารจดัการ ได้แก่ อปท. สันติสุข อ าเภอดอยหล่อใน
ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 27.60 รองลงมาคืออปท.บา้นกลางในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 10.68 และ
อปท.โปงแยง ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 2.66  

 กลุ่มตัวอย่างของภาคชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจท่ีมีการเพิ่มศกัยภาพด้านจิตใจ และการบริหารจดัการ ได้แก่ ชุมชนส าราญราษฏร์  
อ าเภอดอยสะเก็ดในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 18.06 รองลงมาคือชุมชนแม่สาว อ าเภอแม่อาย ใน
ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 8.60 และชุมชนทุ่งป้ี อ าเภอแม่วางในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 3.02   

 กลุ่มตวัอย่างทั้งภาคอปท.และภาคชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาเศรษฐกิจท่ีไม่มีการพฒันาศกัยภาพมีจ านวน 3 อปท. คือ อปท.ข้ีเหล็ก อ าเภอแม่แตง อปท. 
ทุ่งรวงทอง อ าเภอแม่วาง และ อปท.บา้นกาด อ าเภอแม่วาง 

6.2.2   ผลการประเมินศกัยภาพของกลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาดา้นสังคม 

ผลการประเมินศกัยภาพของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาดา้น
สังคม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งของทั้งอปทและภาคชุมชนท่ีมีการเพิ่มศกัยภาพทั้ง  4 ดา้น มีจ านวน   
13อปท. ไดแ้ก่ อปท. เทพเสด็จ สบเปิง ตลาดใหญ่ แม่แรม สะลวง สันโป่ง ดอนแกว้ แช่ช้าง 
ออนใต ้ หนองแหยง่ สันกลาง หนองแฝก และ น ้ าแพร่ โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของอปท.
ในการพัฒนาด้านสังคมท่ีมีการเพิ่มศักยภาพมากท่ีสุดในภาพรวมคือ อปท.หนองแหย่ง  
อ าเภอสันทราย คิดเป็นร้อยละ 23.91  รองลงมาคือ อปท.เทพเสด็จ  อ าเภอดอยสะเก็ด คิดเป็น
ร้อยละ 16.25 และล าดบัท่ี 3 คือ อปท.ออนใต ้อ าเภอสันก าแพง คิดเป็นร้อยละ 13.03   ส าหรับ
กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนจากภาคชุมชนในการพฒันาดา้นสังคมท่ีมีการเพิ่มศกัยภาพมากท่ีสุด
ในภาพรวมคือชุมชนเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด คิดเป็นร้อยละ 45.32  รองลงมาคือชุมชน 
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ออนใต ้อ าเภอสันก าแพง คิดเป็นร้อยละ 28.92  และล าดบัท่ี 3 คือ ชุมชนสะลวง อ าเภอแม่ริม  
คิดเป็นร้อยละ 18.76  

กลุ่มตวัอยา่งของทั้งภาค อปท.และชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาดา้น
สังคมท่ีไม่มีการพฒันาศกัยภาพมีจ านวน 13 อปท. ไดแ้ก่ อปท. ป่าเม่ียง สันผีเส้ือ สันป่ายาง  
อินทขิล ริมเหนือ เหมืองแก้ว ทาเหนือ บ้านปง สบแม่ข่า หางดง ตลาดขวญั ริมเหนือ และ  
แสนไห 

 
6.3   ข้อเสนอแนะ 
 การจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคม
ของภาคชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีขอ้เสนอแนะ 3  ประการคือ  1) ขอ้เสนอแนะ
ทัว่ไป 2) ขอ้เสนอแนะส าหรับน าผลการวิจยัไปใช ้และ 3) ขอ้เสนอแนะส าหรับการท าวิจยัคร้ัง
ต่อไป 
 6.3.1    ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
    1)  ทางหน่วยงานของรัฐควรให้ความใส่ใจในเร่ืองของการจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัการ
พฒันาคุณภาพของคนในชุมชนเพิ่มข้ึนกล่าวคือ ควรให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนเฉพาะท่ี
จ าเป็นและเกิดจากความตอ้งการจากคนในชุมชนเองไม่ใช่ท าตามกระแสหรือตามนโยบายโดยท่ี
คนในชุมชนไม่ตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 
   2) การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัจะช่วยท าให้คนในชุมชนไดมี้โอกาสแสดง
ความคิดเห็น สะทอ้นปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนปัจจยัท่ีสร้างความส าเร็จในการด าเนินงาน
ให้แก่คนในชุมชนมาเล่าสู่กนัฟังเพื่อให้คนในชุมชนดว้ยกนัไดรั้บรู้รับทราบ วิธีการน้ีจะช่วยท า
ให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ตวัอย่างของการด าเนินงานท่ีประสบความส าเร็จและความลม้เหลว 
อนัเป็นตวัแบบท่ีส าคญัของการเรียนรู้ท่ีจะช่วยให้คนในชุมชนมีความรู้และเลือกปฏิบติัตามแต่
ตัวอย่างท่ีดีท่ีสร้างความส าเร็จและหลีกเล่ียงท่ีจะปฏิบัติตามตัวอย่างการด าเนินงานท่ีไม่ 
ประสบความส าเร็จ ขณะเดียวกนัทางผูบ้ริหารของหน่วยงานของรัฐก็จะไดรั้บทราบถึงสภาพ
ปัญหาท่ีแทจ้ริงของชุมชนไม่ใช่ทราบแต่เฉพาะรายงานขอ้มูลท่ีทางเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบจดัท า
และน าเสนอใหเ้ท่านั้น 

3) การสร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้จะช่วยท าให้ทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนมี
ความรู้ท่ีแตกฉานเพราะไดเ้ห็นไดท้ราบและไดแ้ลกเปล่ียนความรู้กบัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกชุมชนโดยการแลกเปล่ียนความรู้น้ีจะช่วยให้ได้มาซ่ึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์และสามารถน าไปปรับและประยกุตใ์ชก้บัการด าเนินงานของชุมชนเอง 
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4) การเสาะแสวงหาพี่เล้ียงหรือผูรู้้หรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีจะให้ค  าแนะน าปรึกษา ในการ
พฒันาปรับปรุงการด าเนินงานโดยทางหน่วยงานของรัฐควรจะให้การสนบัสนุนและให้ความ
ช่วยเหลือคนในชุมชนในการหาท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญเขา้มาช่วยเหลือและร่วมท างานกบัคน
ในชุมชนอนัท่ีจะช่วยท าใหค้นในชุมชนไดมี้ความรู้ความเขา้ใจและสามารถน าเอาความรู้ท่ีไดรั้บ
จากการถ่ายทอดหรือจากค าแนะน าของผูรู้้หรือผูเ้ช่ียวชาญมาปรับใชก้บัการท างานของตน 

5)  ทางหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรจะท าการ
วิเคราะห์ศกัยภาพพื้นฐานและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชนและจดัท าแผนการพฒันาท่ีจะ
ส่งผลต่อการพฒันาชุมชนอยา่งแทจ้ริง และให้เลือกท ากิจกรรมท่ีก่อเกิดการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแก่คนในชุมชนเท่านั้นหลีกเล่ียงการใหเ้งินอุดหนุนในส่ิงท่ีไม่จ  าเป็นแก่คนในชุมชนเพราะ
ไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีจะช่วยพฒันาศกัยภาพของคนในชุมชนไดอ้ย่างย ัง่ยืนแต่ควรหันมาเน้นให้การ
พฒันาท่ีท าใหค้นมีความรู้ความสามารถและสามารถพึ่งพาตนเองไดแ้ทน 

6.3.2   ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิยัไปใช ้
 ตวัแทนของทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างของการศึกษาในคร้ังน้ี ควรน าเอา
แนวทางวิธีการของการจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมท่ีท าให้ตนเองสามารถพฒันาศกัยภาพ
ความรู้ความสามารถ น าไปปรับปรุงและพฒันาตนเองในการปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ภายใน
องค์กรให้มีความรู้ความสามารถและศกัยภาพเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ อย่างต่อเน่ืองและขณะเดียวกนั
ทรัพยากรมนุษยเ์หล่านั้นควรจะเป็นผูน้ าในการเร่ิมตน้ท่ีจะให้บุคลากรอ่ืนภายในองคก์รของตน
ไดท้ าการปรับปรุงและพฒันาศกัยภาพของตนเองโดยไดเ้รียนรู้จากแนวทางและวิธีการท่ีประสบ
ความส าเร็จในการสร้างเสริมและพฒันาศกัยภาพใหเ้พิ่มพนูข้ึน 

6.3.3 ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
ควรศึกษารูปแบบของการจดัการเรียนรู้ท่ีก่อให้เกิดความส าเร็จในการเพิ่มศกัยภาพของ

ทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนเพื่อท่ีจะเป็นต้นแบบให้กับทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนอ่ืนได้มา
ท าการศึกษาเรียนรู้และน าไปเป็นแบบอยา่งในการปรับปรุงและพฒันาศกัยภาพของตนเองต่อไป 

 
 
  
  
  


