
 
บทคดัย่อ 

 
 การจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคม
ของภาคชนบทและชุมชนเมืองจงัหวดัเชียงใหม่มีวตัถุประสงค์ของการศึกษาคือ ศึกษาการ
จดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของภาค
ชนบทและชุมชนเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ วิธีการศึกษาใชว้ิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
และการวิเคราะห์สถานการณ์กับกลุ่มเป้าหมายคือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดั
เชียงใหม่  จ  านวน 58 ต าบล 19 อ าเภอ ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน โดยมี
ชุมชนท่ีมีความสนใจในการพฒันาทางด้านเศรษฐกิจจ านวน 32 แห่ง และพฒันาด้านสังคม
จ านวน 26 แห่ง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยส าหรับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม คือ 
นายกอปท. ปลดัอปท. หรือเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในแผนการพฒันาเศรษฐกิจหรือสังคมท่ีส่ง 
เขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้ร่วมกบันกัวิจยัทอ้งถ่ินละ 1 คน รวม 58 คน และตวัแทนภาค
ชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจหรือสังคมตามแผนพฒันาท่ีส่งเขา้ร่วมโครงการ
จดัการเรียนรู้ร่วมกบัทีมวิจยัชุมชนละ 1 คน รวม 58 คน ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบส ารวจศักยภาพข้อมูลพื้นฐานของชุมชนท่ีเก่ียวข้องกับ
เศรษฐกิจและสังคม แบบประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นกลุ่มตวัอยา่ง ดา้นความคิด ดา้น
การบริหารจดัการ ทกัษะความรู้ความสามารถ ความมุ่งมัน่ตั้งใจและความร่วมมือ การวิเคราะห์
ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณา โดยค่าสถิติท่ีใชคื้อ ร้อยละ 
 ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ต่อการ
ยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของภาคชนบทและชุมชนเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ในดา้นเศรษฐกิจ
และสังคม ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้ในการวิเคราะห์ศกัยภาพตนเองอนัเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีท า
ใหก้ารพฒันาคนเป็นไปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ถูกทิศทางและมีประสิทธิภาพ 
 การจดัการเรียนรู้ในการน าองคค์วามรู้ไปทดลองใชแ้ละปฏิบติัจริงในการบริหารจดัการ
ภายในกลุ่มหรือชุมชนโดยมีการวางแผนการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ มีเป้าหมายการ
ด าเนินงานท่ีชดัเจน มีการจดัคนเขา้ท างานตรงตามความรู้ความสามารถตามต าแหน่งหนา้ท่ี 
 การจดัการเรียนรู้ด้านการบริหารจดัการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ การคิดวิเคราะห์
ตน้ทุนการผลิต การปรับปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินคา้  การบริหารจดัการ
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ด้านการตลาดโดยการเช่ือมโยงเครือข่ายภาคีผูป้ระกอบการภายในชุมชนในการให้ความ
ช่วยเหลือเก่ียวกบัการผลิต การแนะน าลูกคา้ให้ซ่ึงกันและกนัโดยมีหน่วยงานของรัฐให้การ
สนบัสนุนและกระตุน้ใหเ้กิดการเช่ือมโยงเครือข่ายภาคีของผูป้ระกอบการภายในชุมชน 
 การจดัการเรียนรู้ในการคิดเชิงสร้างสรรคโ์ดยท าการคิดและแกไ้ขปัญหาภายในชุมชน 
ท าการคิดคน้และเสาะแสวงหาวิธีการแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาตลอดจนต่อยอดการ
ด าเนินงานในการพฒันาชุมชนท่ีได้ผลและเห็นเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน มีการเช่ือมโยงกิจกรรม
และขยายผลการท ากิจกรรมและก าหนดไวใ้นแผนพฒันาของชุมชน 
 การจดัการเรียนรู้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้แก่ เด็กและเยาวชน 
มีฐานการเรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนไดเ้รียนรู้ มีหลกัสูตรความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเพื่อใหค้นมาเรียนรู้ 
 การจดัการเรียนรู้ในการท างานแบบมีส่วนร่วม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัในการ
ด าเนินงานระหวา่งหน่วยงานภาครัฐและชุมชน 

ผลการประเมินการเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั  
อนัประกอบไปดว้ย ศกัยภาพดา้นความคิด ศกัยภาพดา้นความรู้ความสามารถ ศกัยภาพดา้นจิตใจ
อนัได้แก่ ความเสียสละ ความมีส่วนร่วมและศกัยภาพด้านการบริหารจดัการท าการประเมิน 
2 คร้ัง คือก่อนเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้ฯ และภายหลงัจากเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้  
พบว่า กลุ่มตวัอยา่งของทั้งอปทและภาคชุมชนในการพฒันาดา้นเศรษฐกิจท่ีมีการเพิ่มศกัยภาพ
ทั้ง 4 ด้าน มีจ านวน 17 อปท. ไดแ้ก่  อปท. บา้นแปะ โปงทุ่ง  สันผกัหวาน แม่คือ  สง่าบา้น 
น ้ าแพร่ บ้านทบั บา้นเป้า ก๊ึดช้าง ห้วยทราย ดอนเปา แม่วิน ห้วยแก้ว บา้นหลวง ร้องววัแดง  
สันก าแพง บวกคา้ง โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของ อปท. ท่ีมีการเพิ่มศกัยภาพมากท่ีสุดใน
ภาพรวมคือ อปท.สันผกัหวาน อ าเภอหางดง คิดเป็นร้อยละ 47.66 รองลงมาคือ อปท.บา้นหลวง  
อ าเภอแม่อาย คิดเป็นร้อยละ 41.41 และล าดบัท่ี 3 คือ อปท.ห้วยแกว้ อ าเภอแม่ออน คิดเป็น 
ร้อยละ 39.32 ส าหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนจากภาคชุมชนในการพฒันาดา้นเศรษฐกิจท่ีมี
การเพิ่มศกัยภาพมากท่ีสุดในภาพรวมคือชุมชน สันผกัหวาน อ าเภอหางดง คิดเป็นร้อยละ 76.30 
รองลงมาคือชุมชนห้วยทราย อ าเภอแม่ริม คิดเป็นร้อยละ 67.86 และล าดบัท่ี 3 คือ ชุมชนแม่คือ 
อ าเภอดอยสะเก็ด คิดเป็นร้อยละ 41.66  

กลุ่มตวัอย่างทั้งภาค อปท. และภาคชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา
เศรษฐกิจท่ีไม่มีการพฒันาศกัยภาพมีจ านวน 3 อปท. คือ อปท.ข้ีเหล็ก อ าเภอแม่แตง อปท.ทุ่งรวงทอง 
อ าเภอแม่วาง และ อปท.บา้นกาด อ าเภอแม่วาง 



(5) 
 

ผลการประเมินศกัยภาพของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาดา้น
สังคม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งของทั้ง อปท. และภาคชุมชนท่ีมีการเพิ่มศกัยภาพทั้ง  4 ดา้น มีจ านวน   
14 อปท. ไดแ้ก่ อปท.เทพเสด็จ สบเปิง ดอนแกว้ แม่แรม หนองแหย่ง ออนใต ้แช่ช้าง น ้ าแพร่  
แม่คะ สะลวง สันโป่ง สันกลาง หนองแฝก  ตลาดใหญ่โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนของ อปท.
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 
ออนใต ้อ าเภอสันก าแพง คิดเป็นร้อยละ 28.92  และล าดบัท่ี 3 คือ ชุมชนสะลวง อ าเภอแม่ริม  
คิดเป็นร้อยละ 18.76  

กลุ่มตวัอย่างของทั้งภาค อปท. และชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ดา้นสังคมท่ีไม่มีการพฒันาศกัยภาพมีจ านวน 12 อปท. ไดแ้ก่ อปท. ตลาดขวญั ป่าเม่ียง สันผีเส้ือ 
สันป่ายาง อินทขิล ริมเหนือ เหมืองแกว้ ทาเหนือ แสนไห บา้นปง สบแม่ข่า และหางดง 

 
 



 
Abstract 

 
 The main objective of this study was to investigate learning management in order to 
increase human resource potential capacity to enhance the economic and society in rural and 
urban areas of Chiang Mai. Participatory action research and SWOT analysis were conducted. 
The target group consisted of 58 local administrative organizations from 19 districts based on 
local socio-economic plans.  The sample group was composed of 58 representatives from local 
administrative organizations and 58 representatives from local communities who joined in 
developing the socio-economic plans in this project. Purposive sampling was used to select all 
samples. Basic information was concerned with the potential of local community in socio-
economic survey with the evaluation of the potential capacity of the sample groups; thinking, 
management, knowledge and skill as well as potential mental capacity. Descriptive analysis by 
percentage were used to analyze the data. 
 Learning management to increase the potential capacity of human resources consisted 
 of 1) learning management to analyze the potential capacity of human resources; 2) learning 
management to bring a  body of knowledge concerning management to perform in local 
communities such as planning based on vision, having  a clear goal of operation; putting  the 
right man on the right job; 3) learning management for production management such as ability 
to analyze  production cost, and  improve product quality; 4) learning management for 
marketing management by connecting the network of entrepreneurs in communities such as 
introducing customers , cooperation  in production. The government should support and 
stimulate cooperation between entrepreneurs; 4) learning management for creative thinking 
such as thinking and looking for guidelines to improve, develop and enlarge the project, 
activities which can work well; 5) learning management to pass on the body of local wisdom 
to youth and also have learning resource as well as curriculum; 6) learning management for 
cooperation between government and communities. 
 The result of the evaluation of the potential capacity of the sample found that 17 
samples from both local administrative organizations and local communities had improved 
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creativity, knowledge and ability, patience and collaboration as well as management.  These 
17 local administrative organizations consist of Ban Pae, PongThung, Sanphukwan, Maeku, 
Sangaban, Numphrae, Banthub, Banphaow, Kuedchang, Hugysai, Donpaow, Maewin, 
Huaykaew,  Bnaluang, Rongwoudang, Sankhampheng and Buakhang. The representatives 
from Sanphakwan local  administrative organizations showed the  highest level of increased 
potential capacity (47.66%)  whereas the sample from  Ban Luang sub district organizations 
showed  41.41 percentage increase for potential capacity and the sample  from  Huay Kaew  
local  administrative organization came third with a 39.2% of increase. 
 The sample from Sanphuakwan local communities has the highest level of 47.66 
percentage potential capacity increase whereas the sample from Huaysai Local administrative 
organization showed a 67.86 percentage increase and  Maekhu  local community with a  41.66 
percentage increase. The representatives from both sub district administrative organizations 
and local communities whose potential capacity aren’t increased consist of Khilek, 
Thungruanthong and Bankhad. 
 Samples from 13 local administrative organizations join in social development had the 
potential capacity to increase in creative thinking, knowledge and skill, patience and 
collaboration as well as management. These samples consist of Thepsadet, Sobpeung, 
Maeram, Nongyang, Ontai, Chaechang, Numphrae, Donkaew, Maeka, Saluang, Sanpong, 
Sanklang, Nongfang and Taladyai. . Representatives from Nong yang local administrative 
organization showed the highest level of potential capacity increase (23.91%) whereas the 
sample from Thepsadet had increased 16.25 percentage and the representative from Ontai 
came third with an increased of 13.03 percentage.  Sample from Thepsadet local community 
showed the highest level (45.32%) increase. The sample from Ontai came second with an 
increase of 28.92 percent and the sample from Saluang local community came third with a 
18.76 percentage increase. 
  13 local administrative organizations with their representatives from both local 
administrative organizations and local communities showed no potential capacity increase. 
 These representatives are from Taladkhwan, Pameng, Sanphesuea, Sanpayang, Intakhin, 
Rimnoeu, Muengkaew, Thaneou, Sanhai, Banpong, Sobmaekha and Hangdong.  
 




