
 
บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การศึกษาการจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบัเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชนท้องถ่ินในจังหวดัเชียงใหม่ มีวิธีด าเนินการวิจัยอันประกอบไปด้วย 
ประชากรท่ีศึกษา และกลุ่มตวัอยา่ง ขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล กรอบการ
วิจยั แผนการวิจยั และกิจกรรมของการวิจยั โดยมีรายละเอียดแยกตามประเด็นท่ีศึกษาได้
ดงัต่อไปน้ี  

 
3.1   ประชำกรทีศึ่กษำและกลุ่มตัวอย่ำง 
 การศึกษาการจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบัเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชนท้องถ่ินในจังหวัดเชียงใหม่มีประชากรท่ีศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง 
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 3.1.1  ประชากรศึกษาและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรคือชุมชนในทอ้งถ่ินของจงัหวดัเชียงใหม่จ  านวน 128 ต าบล ของ  
24 อ าเภอในจงัหวดัเชียงใหม่ การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งหมดในจงัหวดัเชียงใหม่แบบเฉพาะเจาะจงมีองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการการจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพทรัพยากรมนุษยต่์อการ
ยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 58 ต าบล  โดยกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้ง 58  ต าบลดงักล่าวสามารถจดัแยกประเภทตามแผนยทุธศาสตร์ออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ ดา้น
เศรษฐกิจ จ านวน 32 อปท.  ดา้นสังคม จ านวน 26 อปท. ดงัตารางท่ี 3.1 – 3.2 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
โครงการฯ พฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ ท่ีอยู่ในกลุ่มยุทธศาสตร์ทั้ง 2 ด้านขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงโครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์กลุ่มยทุธศาสตร์การพฒันา 
   ทอ้งถ่ิน ดา้นเศรษฐกิจ  
 

ล ำดับ 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

อ ำเภอ โครงกำรพฒันำศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

1 บา้นแปะ  จอมทอง เส้นฝ้าย สายใยชีวิต 

2 โปงทุ่ง  ดอยเต่า รากไม ้รากเศรษฐกิจ รากชีวิตคนโปงทุ่ง 
3 แม่คือ  ดอยสะเก็ด รักษร่์ม 
4 ส าราญราษฎร์  ดอยสะเก็ด สืบสานงานแกะสลกัไม ้ในต าบลส าราญราษฎร์ 
5 สง่าบา้น  ดอยสะเก็ด ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน ประจ าต าบลสง่าบา้น 
6 สันติสุข  ดอยหล่อ ผา้ทอบุญ 
7 เวยีง  ฝาง เวยีงฝางอุดมสิน ถ่ินหตัถกรรมน าชีวติ 
8 สันทราย  ฝาง สังคมแห่งความสุข พฒันาเศรษฐกิจดว้ยการมีส่วนร่วม 
9 น ้าแพร่  พร้าว เกษตรอินทรีย ์วถีิชีวิตย ัง่ยนื 

10 บา้นทบั  แม่แจ่ม สู่เส้นดา้ย ร้อยเรียงราย สืบสานวฒันธรรม 
11 ข้ีเหล็ก  แม่แตง เฮียนมว้น...ป๋นสอน...สร้างรายได.้..วยั...ฒ... 
12 บา้นเป้า  แม่แตง มีดินก็มีบา้น มีเมล็ดพนัธ์ุก็มีชีวติ 
13 ก้ึดชา้ง  แม่แตง ก้ืดชา้ง วถีิความสุข วถีิย ัง่ยืน 
14 โป่งแยง  แม่ริม โป่งแยง ดินแดนมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ 
15 หว้ยทราย  แม่ริม เส้นดา้ย เส้นชีวิต พฒันาเศรษฐกิจคนห้วยทราย 
16 ดอนเปา  แม่วาง ร้อยเส้นใย พนัจิตใจ ใส่ผืนผา้ 
17 ทุ่งป๊ี  แม่วาง หตัถกรรม น าชีวิต 
18 ทุ่งรวงทอง  แม่วาง ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน ประจ าต าบลทุ่งรวงทอง 
19 แม่วนิ  แม่วาง สายน ้ า ทิวเขาและความทรงจ า 
20 บา้นกาด  แม่วาง บา้นกาดพืชผกัปลอดสารพิษ 
21 หว้ยแกว้  แม่ออน แนะน าโฮมสเตยบ์า้นแม่ก าปอง 
22 บา้นหลวง  แม่อาย ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน ประจ าต าบลบา้นหลวง 
23 แม่สาว  แม่อาย นอ้ยก็หน่ึง 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงโครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์กลุ่มยทุธศาสตร์การพฒันา 
   ทอ้งถ่ิน ดา้นเศรษฐกิจ (ต่อ) 
 

ล ำดับ 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

อ ำเภอ โครงกำรพฒันำศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

24 ร้องววัแดง  สันก าแพง เกษตรชุมชน สร้างคน สร้างปัญญา 

25 สันก าแพง  สันก าแพง หตัถกรรมน าทางเศรษฐกิจ ชีวิตพอเพียง 

26 บวกคา้ง  สันก าแพง ของดีต าบลบวกคา้ง 

27 ทุ่งตอ้ม  สันป่าตอง ปลายทางท่ีทุ่งตอ้ม 

28 บา้นกลาง  สันป่าตอง ขา้วแต๋นภูมิปัญญา พฒันาเศรษฐกิจชุมชน 

29 มะขนุหวาน  สันป่าตอง ก๊าชชีวภาพเพื่อชีวิต 

30 ยหุวา่  สันป่าตอง ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบักลุ่มอาชีพต าบลยุหวา่  
เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

31 ท่ากวา้ง  สารภี ภูมิปัญญาชาวบา้น สร้างเงินลา้นสู่ชุมชน 

32 สันผกัหวาน  หางดง สืบสานงานป้ัน ปติมากรรมบา้นป่าตาล 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 
ตารางท่ี 3.2  แสดงโครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์กลุ่มยทุธศาสตร์การพฒันา 
   ทอ้งถ่ิน ดา้นสังคม 
 

ล ำดับ 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

อ ำเภอ โครงกำรพฒันำศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

1 ป่าเม่ียง  ดอยสะเก็ด ตน้กลา้ป่าเม่ียง 
2 หนองแฝก  สารภี เยาวชนเด่น ส่ิงแวดลอ้มดี สังคมไม่มีปัญหา 

3 สันโป่ง  แม่ริม ปลอดเหลา้ งานขาวด า 
4 เหมืองแกว้  แม่ริม ดอกไมบ้าน ริมฝ่ังปิง 
5 อินทขิล  แม่แตง ใส่ใจรอยยิม้ ผูสู้งวยั 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 3.2  แสดงโครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์กลุ่มยทุธศาสตร์การพฒันา 
   ทอ้งถ่ิน ดา้นสังคม (ต่อ) 
 

ล ำดับ 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

อ ำเภอ โครงกำรพฒันำศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

6 ตลาดขวญั  ดอยสะเก็ด สืบสานภูมิปัญญาการตีส่ิว 
7 สะลวง  แม่ริม เยาวชนกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
8 หางดง  หางดง รอยยิม้แห่งความสุข 
9 แม่แรม  แม่ริม เลิกเหลา้ไม่ตาย 

10 แม่คะ  ฝาง ตน้กลา้แห่งความหวงั 
11 สบเปิง  แม่แตง รักษป่์า รักษน์ ้า ตามรอยพ่อ 
12 ดอนแกว้  แม่ริม สายใยรัก สายใยชุมชน 
13 บา้นปง  หางดง เมืองแห่งความงาม กา้วตามพระราชด าริ 
14 ริมเหนือ  แม่ริม เสวียน ภูมิปัญญาชาวบา้น ลดโลกร้อน 
15 น ้าแพร่  หางดง ค่าของเวลา 
16 สบแม่ข่า  หางดง ร้านคา้ชุมชนอีกวถีิชีวิตคนสบแม่ข่า 
17 เทพเสด็จ  ดอยสะเก็ด ประเพณีเล้ียงผขีุนน ้า 
18 แช่ชา้ง  สันก าแพง ต าบลแช่ชา้งร่วมมือร่วมใจ ดูแลผูพ้ิการ ผูย้ากไร้ในชุมชน 
19 ทาเหนือ  แม่ออน ป่าคือชีวิต 
20 สันกลาง  สันป่าตอง สืบสานสามวยั ร้อยใจสร้างสรรค ์วถีิประเพณีพื้นเมือง 
21 แสนไห  เวยีงแหง โครงการปลูกป่าชุมชนต าบลเวยีงแหง 
22 ออนใต ้ สันก าแพง ฮอมผญ๋า แกปั้ญหาสุขภาพ 
23 สันป่ายาง แม่แตง การอนุรักษป่์ากบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
24 หนองแหยง่  สันทราย คลีนิคอาหารปลอดภยั 
25 ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด ดนตรี กีฬา เป็นยาวิเศษ 
26 สันผเีส้ือ  เมือง โครงการพืชผกัอาหารปลอดสารพิษ 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
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 3.1.2   กลุ่มตวัอยา่ง 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ ตวัแทนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี
บทบาทส าคัญในการด าเนินงานเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม คือ นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล, ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ เจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบการด าเนินงานของ
โครงการเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ชุมชนละ 1 คน และตวัแทนของชาวบา้นท่ีมีบทบาท
ส าคญัในการด าเนินงานเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมชุมชนละ 1 คน  

3.1.3  ขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
  ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบไปดว้ย 
 (1)   ขอ้มูลปฐมภูมิ ได้จากการสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอย่างท่ีถูก
คดัเลือกเขา้มาศึกษาจ านวน 58 ชุมชน 

 (2) ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้จากเอกสารและหลกัฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสภาพบริบทของชุมชนของกลุ่มตวัอย่างท่ีถูกคดัเลือกเขา้มาศึกษาไดแ้ก่ สภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การศึกษา ส่ิงแวดล้อม ได้แก่ข้อมูลทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม 
สาธารณสุข ส่ิงแวดลอ้ม และท่องเท่ียว 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบไปดว้ย 

 (1) ใช้แบบส ารวจศกัยภาพขอ้มูลพื้นฐานของชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจคือ 
รายได ้การกระจายรายได ้ความสามารถในการมีท่ีดินท ากิน และด้านสังคมอนัประกอบไปด้วย 
สุขภาพอนามยั โอกาสทางการศึกษา การท างาน ส่ิงแวดลอ้ม ความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตทรัพยสิ์น 
ครอบครัว การมีส่วนร่วมและช่วยเหลือกนั ศาสนาวฒันธรรม ประเพณี  (โดยมีรายละเอียดของ
แบบส ารวจศกัยภาพขอ้มูลพื้นฐานของชุมชนในภาคผนวก ก) 

 (2)    แบบประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นกรณีศึกษาในประเด็นท่ี 
เก่ียวขอ้งกบั   

  1)  ศกัยภาพทางด้านความคิด ไดแ้ก่ ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 

  2)  ศกัยภาพทางดา้นการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ ความสามารถในการวางแผน 
การจดัโครงสร้างการด าเนินงาน การจดัการเก่ียวกบัคน การติดต่อประสานงาน และการติดตาม
ประเมินผลการท างาน  
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  3)  ทกัษะความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน  
  4)  ความมุ่งมัน่ตั้งใจ ความอดทนและความเสียสละ (โดยมีรายละเอียดของ

แบบประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยข์องชุมชนในภาคผนวก ข) 
(3) การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) โดยไดใ้ห้กลุ่มตวัอยา่งท่ีถูก

คดัเลือกเขา้มาศึกษาไดท้  าการวิเคราะห์ศกัยภาพของตนเอง ไดแ้ก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั ความรู้ความสามารถในดา้นการบริหารจดัการ ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ ความรู้ความสามารถและทกัษะในการปฏิบติังาน ความมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างาน 
ความอดทนและความเสียสละ 
 3.1.3   การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณา โดยค่าสถิติท่ีใช้ไดแ้ก่  ความถ่ี ร้อยละ   
เก่ียวกับศักยภาพพื้นฐานของทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนท่ีเป็นกรณีศึกษาและการประเมิน
ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนท่ีเป็นกรณีศึกษา 
 
3.2  กรอบของกำรวิจัย 
 การศึกษาเร่ือง “การศึกษาการจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพทรัพยากรมนุษยต่์อการ
ยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่” มีกรอบของการวิจยัแสดง
ไดด้งัต่อไปน้ี 
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ประชากรของชุมชนทอ้งถ่ินท่ีเป็นกรณีศึกษา 

วเิคราะห์ศกัยภาพพื้นฐานดา้นเศรษฐกิจ
และสังคมของประชากรในชุมชนทอ้งถ่ิน

ท่ีเป็นกรณีศึกษา 

วเิคราะห์โครงการและแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของประชากรของ

ชุมชนทอ้งถ่ินท่ีเป็นกรณีศึกษา 

ท าการคดัเลือกโครงการและแผนพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
ของประชากรของชุมชนทอ้งถ่ินท่ีเป็นกรณีศึกษา 

ประชากรท่ีท าโครงการและ
แผนพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคม 

วเิคราะห์ศกัยภาพของคนในกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีถูกคดัเลือกเขา้มาศึกษา 

ท าการวเิคราะห์ศกัยภาพกลุ่มตวัอยา่งจากประชากรท่ีเป็นกรณีศึกษา 

ปัญหา ความตอ้งการ 

การพฒันาศกัยภาพของกลุ่มตวัอยา่งโดย LM 

ท าการประเมินและตรวจสอบ 

กลุ่มตวัอยา่งเกิดการเรียนรู้และมีการพฒันา
ศกัยภาพของตน 

กลุ่มตวัอยา่งไม่มีการพฒันา 
ศกัยภาพของตน 

การยกระดบัศกัยภาพของชุมชน 
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3.3   แผนกำรวิจัย  
  จากกรอบของการวิจยัสามารถอธิบายรายละเอียดของการศึกษาวิจยัตามล าดบั
ดงัต่อไปน้ี 

1)  ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานจากหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้งถึงประเด็นของการศึกษา ไดแ้ก่
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัต่างๆ มาใช้เป็นแนวทางในการวิจยั ไดแ้ก่ แนวคิดเก่ียวกยัการ
เรียนรู้ แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการ การวิเคราะห์สถานการณ์ แนวความคิดเก่ียวกบัการพฒันา
ชุมชนให้เขม้แข็งอย่างย ัง่ย ืน แนวคิดบนัไดส่ีขั้นของการเรียนรู้ แนวคิดหรือหลกัของการ
พฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถของมนุษย ์ท าการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานจากการส ารวจ
เก่ียวกบัศกัยภาพของประชากรของชุมชนทอ้งถ่ินท่ีเป็นกรณีศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ 
มิติดา้นสังคมและมิติดา้นเศรษฐกิจ โดยมิติดา้นสังคมประกอบไปดว้ยศกัยภาพดา้นสุขภาพ
ดา้นอนามยัและโภชนาการ การศึกษา ชีวิตการท างาน ส่ิงแวดลอ้มและความมัน่คง ปลอดภยั
ในชวิตและทรัพยสิ์น สภาพของครอบครัว การมีส่วนร่วมและช่วยเหลือกนั วฒันธรรม
ประเพณี ในส่วนมิติของทางดา้นเศรษฐกิจ ประกอบไปดว้ย รายไดแ้ละการกระจายรายได้
พื้นท่ีท ากินและท่ีอยู่อาศยั 

2) ท าการวิเคราะห์โครงการและแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประชากรของ 
ชุมชนทอ้งถ่ินท่ีเป็นกรณีศึกษา 

3)  ท  าการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างจากประชากรท่ีเป็นกรณีศึกษา 
4) ท าการวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุ่มตวัอย่างท่ีถูกคดัเลือกเขา้มาศึกษา ไดแ้ก่ความรู้ 

ความสามารถดา้นการบริหารจดัการของทรัพยากรมนุษยอ์นัประกอบไปดว้ย การวางแผน 
การจดัแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การจดัคนเขา้ท างาน การติดต่อประสานงาน การควบคุม
การด าเนินงาน  

5) ท าการพฒันาศกัยภาพของกลุ่มตวัอย่างโดยกระบวนการจดัการเรียนรู้ 
6) ท าการประเมินและตรวจสอบการยกระดบัศกัยภาพทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชน  

  


