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1.1   ทีม่ำและควำมส ำคัญของกำรศึกษำ 
 การพฒันาประเทศไทยในช่วง 4 ทศวรรษท่ีผา่นมาเป็นการพฒันาท่ีไม่สมดุล เน่ืองจาก
ประสบความส าเร็จเฉพาะปริมาณแต่ขาดความสมดุลดา้นคุณภาพ กอปรกบักระแสโลกาภิวตัน์ 
จากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร การเปิดเสรีทางการคา้ กระแสทอ้งถ่ิน
และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ได้ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองอย่างรวดเร็วท าให้ระบบการท างานท่ีมีอยู่ซ่ึงมีความไม่เหมาะสมอยู่หลายประการ 
ไม่สามารถปรับตวัไดท้นัต่อสภาพการเปล่ียนแปลง จึงน าไปสู่การพฒันาท่ีขาดความสมดุลและ
ย ัง่ยนืได ้(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2545: 11) 

จากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วดงักล่าวขา้งตน้ไดส่้งผลกระทบไม่เฉพาะแต่
ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองหลวงเท่านั้นแต่รวมไปถึงชุมชนในทอ้งถ่ินซ่ึงถือวา่เป็นประชาชน
ส่วนใหญ่ของประเทศ โดยชุมชนเหล่าน้ียงัมีกระบวนการท างานท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพเพราะ
ขาดเคร่ืองมือและความรู้ตลอดจนระเบียบกลไกลการท างานแบบเดิม ไม่สามารถตอบสนองต่อ
สถานการณ์ปัจจุบนั ท าให้ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีได ้  อีกทั้งองคป์ระกอบโครงสร้าง
พื้นฐานของการด าเนินงานท่ีประกอบไปดว้ย ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการด าเนินงาน และผลลพัธ์
จากการด าเนินงานพบว่าหากจะบรรลุวตัถุประสงค์หรือไม่นั้นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดคือทรัพยากร
บุคคล (บรรยงค์ โตจินดา, 2546, 28) ดงันั้นการท่ีจะพฒันาและช่วยให้ชุมชนสามารถปรับตวั
และด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตอ้งอาศยัการมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ 
แนวความคิดของการพฒันาชุมชนจะต้องมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพโดยมีการ
กระบวนการท่ีจะผสมผสานทรัพยากรมนุษย ์เงินทุนและทรัพยากรภายนอกอ่ืนๆ เพื่อให้การ
ท างานบรรลุเป้าหมายของชุมชน (สนธยา พลศรี, 2542, 14)  

ในการพฒันากระบวนการท างานของชุมชนจ าเป็นตอ้งสร้างกระบวนการเรียนรู้ วิธีคิด
และตดัสินใจเพื่อหาทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาซ่ึงจะเน้นความถูกตอ้งเหมาะสมในเวลาและ
สถานการณ์เฉพาะในชุมชนนั้นๆ ความรู้ท่ีจะน ามาใชแ้กปั้ญหาจะไม่ถูกก าหนดจากภายนอก แต่
จะเร่ิมจากความรู้ท่ีมีอยูใ่นชุมชนน ามาแลกเปล่ียนกนั โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียน
ความรู้ จึงเป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากการเรียนรู้แลกเปล่ียนและจิตส านึกในการพึ่งพาตนเอง
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และการช่วยเหลือเก้ือกลูกนัใหม้ากยิง่ข้ึน กระบวนการพฒันาการท างานของชุมชนดังกล่าว 
เป็นการน าเอาแนวความคิดการจดัการเรียนรู้มาปรับประยกุตใ์ช ้โดยการจดัการเรียนรู้เป็นวิธีการ
ท่ีไดเ้ปิดโอกาสใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัและเป็นการวิเคราะห์
ถึงปัญหาและความตอ้งการของทุกคน ท่ีไดร่้วมกนัสังเคราะห์ข้ึน การจดัการเรียนรู้มีประโยชน์
ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม      ของชุมชนทอ้งถ่ินเพราะระบบของการจดัการเรียนรู้จะเปิด
โอกาสใหทุ้กคนในชุมชนทอ้งถ่ินไดเ้รียนรู้ซ่ึงกนัและกนั สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของการ
เรียนรู้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของแต่ละคนไดอ้ย่างเหมาะสมภายใตส้ภาพแวดลอ้มและ
ขอ้จ ากดัของทรัพยากรทอ้งถ่ินนั้นๆ ซ่ึงจากแนวคิดของการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวจะช่วยท าให้
คนในชุมชนไดเ้กิดการเรียนรู้ถึงศกัยภาพของตนเองเพิ่มมากข้ึน เม่ือคนไดรู้้ถึงศกัยภาพท่ีแทจ้ริง
ของตนเองแลว้ จะหาวิธีการในการแกไ้ขปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานของตนเองไม่วา่จะ
เป็นทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมใหดี้ข้ึน 

จากความส าคญัของทรัพยากรมนุษยภ์ายในชุมชนท่ีมีบทบาทและมีส่วนส าคญั ในการ
พฒันาชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็และพึ่งพาตนเองได ้ผสานกบัแนวคิดของการจดัการเรียนรู้ผูว้ิจยั
จึงได้น าแนวคิดดังกล่าวน้ีมาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัเร่ือง “การจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่” 
โดยใช้วิธีการประสานความร่วมมือกบัชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งได้แก่ ชุมชนในทอ้งถ่ินของจงัหวดั
เชียงใหม่ องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งในทอ้งถ่ิน องค์กรพฒันาเอกชน และมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่
เพื่อหาแนวทางร่วมกนัในการพฒันากระบวนการท างานของชุมชน ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงผลจากการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวจะไดแ้นวทางในการยกระดบัเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ 

โดยในปี พ.ศ.2551 ท่ีผา่นมาผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาการจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกบั
ชุมชนในทอ้งถ่ินของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีความสนใจเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัผูว้ิจยั 
คือ ตวัแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ านวน 42 ต าบล 18 อ าเภอ ตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 4 ดา้นคือ ดา้นเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเท่ียว ดา้นสังคม 
ด้านการศึกษา และด้านอนามัยและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนผู้รู้  ผู ้มีความช านาญและผู ้มี
ประสบการณ์ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ดา้นการศึกษา และดา้นอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยลกัษณะของการจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอยูใ่นรูปแบบของการเสวนา การ
ระดมความคิด การท ากิจกรรมกลุ่มยอ่ย การอภิปราย การแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
โดยให้ตวัแทนของชุมชนได้แสดงความคิดเห็น ได้เปิดเผยถึงความส าเร็จของการท างานหรือ
ความล้มเหลวจากการท างานซ่ึงส่ิงน้ีได้ช่วยท าให้ตวัแทนจากชุมชนอ่ืนได้เกิดการเรียนรู้ถึง
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วิธีการและกระบวนการต่างๆ ในการท่ีจะท าให้คนในชุมชนของตนมีศักยภาพมีความรู้
ความสามารถ จากกระบวนการจดัการเรียนรู้ในการเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชน 
โดยผลของการด าเนินงานวิจยัท าให้ไดแ้ผนในการเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชน 
อนัประกอบไปด้วย ผูน้ าชุมชน คือ ผูบ้ริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผดิชอบการด าเนินงานโครงการพฒันาเศรษกิจและสังคมของชุมชน ตลอดจน ตวัแทนชุมชน
ท่ีเป็นแกนน าขบัเคล่ือนการด าเนินงานพฒันาเศรษฐกิจและสังคม สามารสรุปผลเป็นแผนในการ
พฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ของชุมชนตามแผนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม จงัหวดั
เชียงใหม่ ต่อการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินในแต่ละด้านได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ 
การเกษตรและการท่องเท่ียว ควรจดัการเรียนรู้ในการสร้างแผนธุรกิจ แผนประชาสัมพนัธ์สินคา้ 
แผนการตลาด และแผนพฒันาบุคคลด้านธุรกิจชุมชน ส่วนด้านสังคมและวฒันธรรม ควรจะ
จดัการเรียนรู้ในการประชาคมแบบมีส่วนร่วมในการสร้างความสงบสุขในชุมชน การสร้าง
ศกัยภาพความเขม้แข็งของผูน้ชุมชนทั้งกายและใจ  คุณธรรมและจริยธรรมให้เพิ่มข้ึน ในดา้น
การศึกษานั้น ควรจะจดัการเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอน การพฒันาจิตวิทยารวมถึงการ
สร้างเชาวน์อารมณ์ (EQ) ในเด็กและเยาวชนในทอ้งถ่ิน ส่วนด้านอนามยัและส่ิงแวดล้อมนั้น 
ควรจะจดัการเรียนรู้เก่ียวกบันิเวศวทิยา การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึง
สุขอนามยัของชุมชนให้สะอาด ปลอดภยั ซ่ึงแนวทางการจดัการเรียนรู้ทั้งส่ีดา้นน้ี จะช่วยเสริม
และพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนให้มีศกัยภาพท่ีเพิ่มข้ึนในการท่ีจะต่อยอดสู่การพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินต่อไป ซ่ึงผลจากแผนพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยท่ี์ไดรั้บ
จากกระบวน LM โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งตวัแทนของชุมชนร่วมกบัคณะวิจยั 
ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท าให้ทางองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเข้าร่วมโครงการได้
แผนพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อจะน าไปใช้พฒันาคนในชุมชนและองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม (อา้งถึงใน กาญจนา สุระ, 2551) 

ดงันั้นเพื่อก่อใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพมนุษยข์องชุมชนในทอ้งถ่ินให้เห็นเป็นรูปธรรม
ท่ีชดัเจน ในปี พ.ศ. 2552 ทางผูว้ิจยัจึงไดท้  าการต่อยอดการพฒันาเพื่อเพิ่มศกัยภาพทรัพยากร
มนุษยข์องชุมชนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัผูว้ิจยัเพื่อให้
ทรัพยากรมนุษยเ์หล่านั้นไดมี้การพฒันาศกัยภาพทางดา้นความคิด ความรู้ทกัษะ ดา้นการท างาน
แบบมีส่วนร่วม ดา้นการบริหารจดัการของตนเองเพิ่มข้ึนโดยผ่านการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัทีม
วิจยัและผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมอนัจะส่งผลต่อการยกระดบัของเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชนใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 
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1.2     วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 ศึกษาการจดัการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย ์ต่อการยกระดบัเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชน อนัจะน าไปสู่การพฒันาทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 
1.3     ขอบเขตกำรศึกษำ 
 ขอบเขตการศึกษาเร่ิมจาก การศึกษาศกัยภาพพื้นฐานของทรัพยากรมนุษยข์องชุมชนใน
เขตพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ ท่ีมีความสนใจเข้าร่วมโครงการจดัการ
เรียนรู้ร่วมกบัทีมวิจยัจ านวน 58  ต าบล 19 อ าเภอ นกัวิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ศกัยภาพพื้นฐาน
ของคนในชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ มิติด้านสังคมและมิติด้านเศรษฐกิจ โดยมิติด้าน
สังคมเก่ียวกบัด้านสุขภาพอนามยั ดา้นการศึกษา ดา้นการมีงานท า ด้านส่ิงแวดลอ้มและความ
มัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ด้านความอบอุ่นภายในครอบครัว การมีส่วนร่วมและ
ช่วยเหลือกนั วฒันธรรมประเพณี  ส าหรับมิติด้านเศรษฐกิจประกอบไปด้วย รายได้และการ
กระจายรายได ้พื้นท่ีท ากินและท่ีอยูอ่าศยัเพื่อประกอบการพิจารณาในการจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย์ต่อการยกระดับยกเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท้องถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ใหเ้ป็นชุมชนท่ีมีความเขม้แขง็สามารถพึ่งพาตนเองได ้การศึกษาจะอาศยัวิธีการ
ให้คนในชุมชนไดเ้รียนรู้ถึงศกัยภาพท่ีแทจ้ริงของตนเอง โดยผ่านกระบวนการจดัการเรียนรู้ใน
อนัท่ีจะพฒันาศกัยภาพของตนเอง เพื่อท่ีจะช่วยยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ ใหมี้ความเขม้แข็งโดยประสานความรู้กบัความร่วมมือร่วมกบัหน่วยงานใน
ชุมชน หน่วยงานภายนอกชุมชน การศึกษาใชเ้วลาตลอดโครงการทั้งส้ิน 12 เดือน 
 
1.4     วธีิกำรศึกษำ 
 การศึกษาการจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบัเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชนท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ มีวิธีการด าเนินการศึกษา ดังรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

 
1.4.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรคือ ชุมชนในทอ้งถ่ินของจงัหวดัเชียงใหม่จ  านวน 128 ต าบล จาก      

24 อ าเภอ ในจงัหวดัเชียงใหม่ (ส านกังานทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่, 2550) 
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1.4.2   กลุ่มตวัอยา่ง 
 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 

(Specific random sampling) จากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมดในจงัหวดัเชียงใหม่  
รวม 128 อปท. ของ 24 อ าเภอ การศึกษาคร้ังน้ีจะท าการคดัเลือกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จ านวน 58  แห่ง เน่ืองจากมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินบางแห่งท่ีผูบ้ริหารก าลงัจะหมดวาระ 
บางแห่งไดท้  าเร่ืองไปยงัส านกังานทอ้งถ่ินจงัหวดัเพื่อเตรียมตวัยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล ดงันั้น
ผูศึ้กษาจึงท าการศึกษาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการตามความสมคัรใจ
เพื่อท่ีจะพฒันาศกัยภาพทรัพยากร 58 ต าบล 19 อ าเภอ โดยกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 58 ต าบลดงักล่าว 
สามารถแยกประเด็นความต้องการท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตนเองออกเป็น 2 ด้าน คือ 
ดา้นเศรษฐกิจและดา้นสังคมมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 1.1 - 1.2 
 
ตารางท่ี 1.1  แสดงรายช่ือขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่  
  ท่ีเขา้ร่วมโครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์ดา้นเศรษฐกิจ 
 

 ล ำดับ อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1 อ าเภอจอมทอง   อปท.บา้นแปะ 
2 อ าเภอดอยเต่า   อปท.โปงทุ่ง 
3 อ าเภอดอยสะเก็ด   อปท.แม่คือ 
4 อ าเภอดอยสะเก็ด   อปท.ส าราญราษฎร์ 
5 อ าเภอดอยสะเก็ด   อปท.สง่าบา้น 
6 อ าเภอดอยหล่อ อปท.สันติสุข 
7 อ าเภอฝาง   อปท.เวยีง 
8 อ าเภอฝาง   อปท.สันทราย 
9 อ าเภอพร้าว   อปท.น ้าแพร่ 
10 อ าเภอแม่แจ่ม   อปท.บา้นทบั 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 1.1   แสดงรายช่ือขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่  
  ท่ีเขา้ร่วมโครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์ดา้นเศรษฐกิจ (ต่อ) 
 

 ล ำดับ อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
11 อ าเภอแม่แตง   อปท.ข้ีเหล็ก 
12 อ าเภอแม่แตง   อปท.บา้นเป้า 
13 อ าเภอแม่แตง   อปท.ก๊ืดชา้ง 
14 อ าเภอแม่ริม   อปท.โป่งแยง 
15 อ าเภอแม่ริม   อปท.หว้ยทราย 
16 อ าเภอแม่วาง   อปท.ดอนเปา 
17 อ าเภอแม่วาง   อปท.ทุ่งป๊ี 
18 อ าเภอแม่วาง   อปท.ทุ่งรวงทอง 
19 อ าเภอแม่วาง   อปท.แม่วนิ 
20 อ าเภอแม่วาง   อปท.บา้นกาด 
21 อ าเภอแม่ออน   อปท.หว้ยแกว้ 
22 อ าเภอแม่อาย    อปท.บา้นหลวง 
23 อ าเภอแม่อาย    อปท.แม่สาว 
24 อ าเภอสันก าแพง   อปท.ร้องววัแดง 
25 อ าเภอสันก าแพง   อปท.สันก าแพง 
26 อ าเภอสันก าแพง   อปท.บวกคา้ง 
27 อ าเภอสันป่าตอง   อปท.ทุ่งตอ้ม 
28 อ าเภอสันป่าตอง   อปท.บา้นกลาง 
29 อ าเภอสันป่าตอง   อปท.มะขนุหวาน 
30 อ าเภอสันป่าตอง   อปท.ยหุวา่ 
31 อ าเภอสารภี   อปท.ท่ากวา้ง 
32 อ าเภอหางดง   อปท.สันผกัหวาน 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 1.2   แสดงรายช่ือขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่  
  ท่ีเขา้ร่วมโครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์ดา้นสังคม 
 

ล ำดับ อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1 อ าเภอดอยสะเก็ด อปท.ตลาดขวญั 
2 อ าเภอดอยสะเก็ด อปท.ตลาดใหญ่ 
3 อ าเภอดอยสะเก็ด อปท.เทพเสด็จ 
4 อ าเภอดอยสะเก็ด อปท.ป่าเม่ียง 
5 อ าเภอฝาง   อปท.แม่คะ 
6 อ าเภอเมือง   อปท.สันผเีส้ือ 
7 อ าเภอแม่แตง   อปท.สบเปิง 
8 อ าเภอแม่แตง   อปท.สันป่ายาง 
9 อ าเภอแม่แตง   อปท.อินทขิล 
10 อ าเภอแม่ริม   อปท.แม่แรม 
11 อ าเภอแม่ริม   อปท.ริมเหนือ 
12 อ าเภอแม่ริม   อปท.สะลวง 
13 อ าเภอแม่ริม   อปท.สันโป่ง 
14 อ าเภอแม่ริม   อปท.เหมืองแกว้ 
15 อ าเภอแม่ริม   อปท.ดอนแกว้ 
16 อ าเภอแม่ออน   อปท.ทาเหนือ 
17 อ าเภอเวยีงแหง   อปท.แสนไห 
18 อ าเภอสันก าแพง   อปท.แช่ชา้ง 
19 อ าเภอสันก าแพง   อปท.ออนใต ้
20 อ าเภอสันทราย   อปท.หนองแหยง่ 
21 อ าเภอสันป่าตอง   อปท.สันกลาง 
22 อ าเภอสารภี   อปท.หนองแฝก 
23 อ าเภอหางดง   อปท.น ้าแพร่ 
24 อ าเภอหางดง   อปท.บา้นปง 
25 อ าเภอหางดง   อปท.สบแม่ข่า 
26 อ าเภอหางดง   อปท.หางดง 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
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1.4.3  ขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
 (1) ขอ้มูลปฐมภูมิ ได ้จากการ สัมภาษณ์ขอ้มูลเกี่ยวกบัศกัยภาพของตวั
คณะกรรมการผูด้  าเนินงานการพฒันาด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมของกลุ่มตวัอย่างในชุมชน
สมาชิกของกลุ่มตวัอย่างในชุมชนได ้แก่ความรู้ความสามารถในดา้นการด าเนินงานประสบการณ์  
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาการด าเนินงานของผูน้ าและสมาชิกของกลุ่มตวัอยา่งในชุมชน 
ปัจจยัท่ีส่งเสริมศกัยภาพของผูน้ าและสมาชิกของกลุ่มตวัอยา่งในการเนินงานตลอดจนอุปสรรค
ท่ีเป็นปัญหาต่อการพฒันาศกัยภาพของตวัผูน้ าและสมาชิกของกลุ่มตวัอยา่งในชุมชน 
 (2)    ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวกบัชุมชน ไดแ้ก่ขอ้มูล
ทางดา้น เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข ส่ิงแวดลอ้ม ท่องเท่ียว ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 
เช่น การวางแผน การจดัองค์การ การจดัคนเขา้ท างาน การติดต่อประสานงาน และการควบคุม 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการท างานเป็นทีม 

 (3)   ชนิดของเคร่ืองมือ 
 ใชแ้บบสัมภาษณ์  ท าการสัมภาษณ์ผูน้ าหรือแกนหลกัในการขบัเคล่ือนการ

ท างานตลอดจนคณะกรรมการ ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์จะประกอบไปดว้ย 
1) ขอ้มูลเก่ียวกบัศกัยภาพของคณะกรรมการและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ

พฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมในการบริหารจดัการ ความรู้ความสามารถของสมาชิกในชุมชน 
2)  ขอ้มูลเก่ียวกบัความพร้อมของชุมชนในการจดัการชุมชน ศกัยภาพของ

ชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนกบัทีมงานวจิยัและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
3)  ข้อมูลเ ก่ียวกับปัญหาในการจัดการของชุมชน การแก้ไขปัญหา 

ความส าเร็จในการแกไ้ขปัญหา ตลอดจนส่ิงท่ีชุมชนตอ้งการใหค้วามร่วมมือ 
 

1.5     ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 ผลท่ีไดรั้บจากการด าเนินงานวิจยัสามารถวดัออกมาเป็นผลผลิต ผลลพัธ์ตามวตัถุประสงค์
ของการวจิยัโดยแบ่งออกเป็น  3 ดา้นดงัน้ี 

 1.5.1  ดา้นองคค์วามรู้ 
(1)   ทราบการจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบั

เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ 
(2)   ทราบสภาพปัญหาและความตอ้งการจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพของ

ทรัพยากรมนุษยใ์นทอ้งถ่ิน 
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(3)   ทราบขอ้มูล วิธีการแนวทางรูปแบบในการเพิ่มศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์
เพื่อยกระดบัเศรษฐกิจและสังคม 

(4)   นกัวิจยัทอ้งถ่ินและผูช่้วยนกัวิจยั  ไดเ้รียนรู้ร่วมกบัชุมชนไดท้ราบถึงขอ้มูล
เก่ียวกบัศกัยภาพและกระบวนการในการเพิ่มศกัยภาพของบุคคลในทอ้งถ่ินไดผ้่านการจดัการ
เรียนรู้ 
 1.5.2  ดา้นการพฒันา 

(1) ชุมชนได้แนวทางจากการจดัการเรียนรู้ไปใช้ในการปรับปรุงและพฒันา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อจะช่วยยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนใหดี้ข้ึน 

(2) เกิดการรวมกลุ่มเพื่อเป็นชุมชนท่ีมีความเขม้แขง็ 
 1.5.3  หน่วยงานต่าง ๆ  
 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการสามารถน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ไดด้งัน้ี 

(1)    พฒันากรชุมชนระดบัอ าเภอสามารถน าผลการวิจยัและแนวทางการวิจยัจาก
การจดัการเรียนรู้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานของชุมชนในอ าเภอ
ของตนเองได ้

 (2)   องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอสามารถน าองค์ความรู้ท่ีไดไ้ปใช้
ในการปรับปรุงการท างานและใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการวางแผน และตดัสินใจเพื่อพฒันาการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชนตลอดจน
หาแนวทางในการท่ีจะสนบัสนุนใหมี้การส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งชุมชนกบัหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มมากข้ึน 

(3)    มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่น าผลงานวิจยัเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การจดัการเรียนรู้ของชุมชน 

(4)    เจา้หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประจ าทอ้งถ่ิน สมาชิกในชุมชน 
เกิดการเรียนรู้ในบทเรียนและไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการท าวจิยั 

 
1.6     นิยำมศัพท์ 
 ทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชน หมายถึง คนท่ีอาศยัอยู่ในหมู่บา้นในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีถูกคดัเลือกเขา้มาเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา  
 การจดัการการเรียนรู้ (learning management: LM)  หมายถึง กระบวนการจดัการการเรียนรู้ 
สู่ความเป็นสุขและความส าเร็จ ซ่ึงประกอบไปด้วยการเรียนรู้ในตนเอง การเรียนรู้ร่วมกบัเพื่อน  
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การเรียนรู้ร่วมกนักบัองค์กรพนัธมิตร และการเรียนรู้ร่วมกนัทุกฝ่าย ผ่านกระบวนการ  4  ล าดบั  
คือ กระบวนการผสาน กระบวนการกรอง กระบวนการตกตะกอน และกระบวนการตกผลึก 


