
 
บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของชุมชนท้องถิน่ 
ใน จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพของประชากรคือทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนท่ีเป็น

กรณีศึกษาจ านวน 58 อปท.ซ่ึงมีความสนใจสมคัรเขา้ร่วมโครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากร
มนุษยด์า้นเศรษฐกิจและสังคม พบวา่ประชากรของชุมชนทอ้งถ่ินดงักล่าวส่วนใหญ่มีศกัยภาพท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจคือรายได ้การกระจายรายได ้ความสามารถในการมีท่ีดินท ากินโดยรวม
ส่วนใหญ่อยู่ในระดบั C หรือ ปานกลาง และด้านสังคมอนัประกอบไปดว้ย สุขภาพอนามยั 
โอกาสทางการศึกษา การท างาน ส่ิงแวดลอ้ม ความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตทรัพยสิ์นครอบครัว 
การมีส่วนร่วมและช่วยเหลือกัน ศาสนาวฒันธรรมประเพณีส่วนใหญ่อยู่ในระดับ C หรือ  
ปานกลาง (จากการส ารวจและวเิคราะห์ศกัยภาพของชุมชน, กุมภาพนัธ์, 2552) 

ดงันั้นเพื่อให้เกิดการพฒันาศกัยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยใ์น
ชุมชนให้เกิดผลและเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน ทางคณะวิจัยจึงได้พิจารณาร่วมกับทางองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมร่วมกบัทีมวิจยัใน 
ปี พ.ศ. 2552 โดยการพฒันาดา้นเศรษฐกิจจะออกมาในรูปของการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชน โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาประกอบไปดว้ย 

1)  พิจารณาจากความตอ้งการของผูบ้ริหารองคก์ร วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงค์
ของหน่วยงานในการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 

2)  พิจารณาจากความพร้อมด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการ
ด าเนินการร่วมกนักบั กลุ่มธุรกิจชุมชน กลุ่ม OTOP และกลุ่มวสิาหกิจชุมชนในการจดัตั้งศูนย ์

3)  พิจารณาจากความพร้อมของงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีจะใช้
ในการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ ฯ 

4)  พิจารณาจากความพร้อมดา้นกลุ่มธุรกิจชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในทอ้งถ่ิน ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ วา่มีกลุ่มใดท่ีมีความตอ้งการท่ีจะเขา้ร่วมและมีศกัยภาพในการ
พฒันาเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ไดบ้า้ง และมีกลุ่มใดท่ีเขา้หลกัเกณฑ์ของโครงการ คือ ตอ้งเป็นกลุ่ม
ผลิตสินคา้ประเภทใดประเภทหน่ึงในหา้ประเภทของสินคา้และบริการท่ีจะพฒันา 
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4.1 ผลการวเิคราะห์ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ด้านเศรษฐกจิ 
จากการพิจารณาศกัยภาพและความพร้อมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัตั้ง

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนอนัจะเป็นการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านเศรษฐกิจ 
ซ่ึงศูนยก์ารเรียนรู้ดงักล่าวน้ีเป็นแหล่งท่ีให้ตวัแทนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นกลุ่ม
ธุรกิจในชุมชนท่ีด าเนินธุรกิจได้ท าการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่มระหว่างกลุ่ม 
ร่วมกบัหน่วยงานภายนอกเป็นแหล่งในการถ่ายทอดความรู้ให้กบัคนทั้งภายในและภายนอก
ชุมชนเพื่อท่ีจะพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์เหล่าน้ีอันจะช่วยส่งเสริมและพฒันา
เศรษฐกิจของชุมชนใหดี้ข้ึน  จากผลการพิจารณาพบวา่มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 32 แห่งท่ีมี
ความพร้อมในการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน ดงัตารางท่ี 4.1 

 
ตารางท่ี 4.1  แสดงโครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์กลุ่มยทุธศาสตร์การพฒันา 
   ทอ้งถ่ิน ดา้นเศรษฐกิจ  
 

ล าดับ 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

อ าเภอ โครงการพฒันาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

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 
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ตารางท่ี 4.1  แสดงโครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์กลุ่มยทุธศาสตร์การพฒันา 
   ทอ้งถ่ิน ดา้นเศรษฐกิจ (ต่อ) 
 

ล าดับ 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

อ าเภอ โครงการพฒันาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

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 
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 
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 ส าหรับการต่อยอดการพฒันาศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นกลุ่มตวัอยา่งจะกระท า
โดยผา่นศูนยก์ารเรียนรู้ในรูปของคณะกรรมการอ านวยการโดยตวัแทนของคณะกรรมการท่ีเป็น
กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบไปดว้ย นายก อปท.หรือ ปลดั อปท. หรือ เจา้หน้าท่ี 
ใน อปท. ท่ีรับผิดชอบการด าเนินงานพฒันาแผนเศรษฐกิจท่ีเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้ฯ 
ร่วมกบัทีมวจิยั และคณะกรรมการด าเนินงาน คือ ตวัแทนของชาวบา้นท่ีป็นผูมี้บทบาทส าคญัใน
การขบัเคล่ือนการด าเนินงานพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคม คือ ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีเป็นประธานของ
กลุ่มอาชีพท่ีเขา้ร่วมด าเนินงานในศูนยก์ารเรียนรู้ฯ ซ่ึงบุคคลดงักล่าวท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างของ
กรณีศึกษาไดผ้่านการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยการเสวนา อภิปรายเก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจ 
ในชุมชนทอ้งถ่ินของตนร่วมกบัทีมวิจยัและผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ โดยบุคคล
เหล่าน้ีได้น าแนวคิดและแนวปฏิบติัท่ีได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการ
จดัตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน และเพื่อให้การพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยใ์นการ
พฒันาเศรษฐกิจก่อใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจน ทางทีมวิจยัจึงไดท้  าการวิเคราะห์ศกัยภาพ
ทรัพยากรมนุษยใ์นการด าเนินงานภายในศูนยก์ารเรียนรู้ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ไดต้าม
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 4.1.1 โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยข์องศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้นแปะ 
อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

1) ศกัยภาพของคณะกรรมการอ านวยการ 
 จุดแขง็ 

 คณะกรรมการอ านวยการมีความรู้ความสามารถและเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์
เป็นท่ีรู้จกัของชุมชน 
 จุดอ่อน 

(1) คณะกรรมการอ านวยการยงัขาดความสามารถในการบริหารจดัการ
ด้านการจดัคนให้เหมาะสมกบัต าแหน่งงานและปริมาณงานกล่าวคือมีการจดัต าแหน่งงานท่ี
ซ ้ าซ้อนและไม่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถเช่น ผูท่ี้ด ารงต าแหน่ง ผูจ้ดัการศูนยท์  าหน้าท่ี
ซ ้ าซ้อนกนัสองต าแหน่งคือเป็นทั้งผูจ้ดัการศูนยแ์ละกรรมการอ านวยการท าให้เกิดภาระงาน 
ท่ีซ ้ าซอ้นและขาดประสิทธิภาพในการท างาน 

(2) ขาดความรู้ในการก าหนดแผนกลยทุธ์ในการด าเนินงาน 
(3) ขาดความรู้ในการก าหนดกรอบทิศทางและแผนการด าเนินงานของ

ศูนยเ์ศรษฐกิจชุมชนใหมี้ความชดัเจน 
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 2)   ศกัยภาพของคณะกรรมการด าเนินงาน 
 จุดแขง็  
 การจดัคนเขา้รับผิดชอบในบางต าแหน่ง เช่น ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการตลาดมี

ความเหมาะสมเพราะเป็นคนในชุมชนท่ีมีความรู้ความสามารถและ มีประสบการณ์ 
ดา้นการท างานอาชีพท าให้สามารถท างานร่วมกบัชุมชนไดดี้ ท าให้การด าเนินงานท าไดอ้ย่าง
เตม็ท่ี      

 โอกาส    
 ทางคณะกรรมการไดรั้บการสนบัสนุนจากทาง อปท. และชุมชนในการเขา้

มาช่วยงานของศูนยแ์ละถ่ายทอดความรู้ใหก้บัคณะกรรมการของศูนย ์
 
4.1.2  โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโปงทุ่ง 

อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชียงใหม่ 
1)  ศกัยภาพของคณะกรรมการอ านวยการ 

จุดแขง็ 
(1) คณะกรรมการอ านวยการมีความรู้ความสามารถและเป็นท่ีรู้จกัของคน

ในชุมชน 
(2) มีความสามารถในการวางแผนโดยมีการก าหนดวตัถุประสงค์ของ

ศูนยฯ์ ท่ีมีความชดัเจนและตรงจุดประสงค์ของการจดัตั้งคือเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และอาชีพของ
คนในชุมชน 

(3) มีความมุ่งมัน่และตั้งใจในการท างานเพื่อท่ีจะพฒันาทอ้งถ่ิน 
จุดอ่อน 
(1) ยงัขาดความรู้ในการออบแบบแผนการด าเนินงานและกิจกรรมในการ

ด าเนินงานของศูนย ์
(2) ขาดความรู้ในดา้นการก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินงานโดยกลยทุธ์ใน

การด าเนินงานท่ีก าหนดยงัไม่ตรงจุดและขาดความชดัเจนในรายละเอียด 
อุปสรรค 
คณะกรรมการอ านวยการบางคนยงัขาดความมุ่งมัน่และตั้งใจท่ีแทจ้ริงใน

การท างานร่วมกนัเป็นทีม 
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2) ศกัยภาพของคณะกรรมการด าเนินงาน 
จุดแขง็ 
(1)  มีความคิดท่ีสร้างสรรคโ์ดยการน าเอาเอกลกัษณ์ วฒันธรรม ประเพณี 

ภูมิปัญญาท้องถ่ินและแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นจุดเด่นของชุมชนมาเป็นต้นแบบแก่คนรุ่นหลัง 
อนัจะท าใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

(2) มีความสามารถในการวางแผน การด าเนินงานท่ีมีความชัดเจน  
เป็นล าดบัขั้นตอน เช่นมีการสืบคน้จุดเด่นของชุมชนในแต่ละหมู่บา้นเพื่อน ามาเป็นตน้แบบน า
ร่องมีการพฒันาตน้แบบน าร่องและติดตามอยา่งต่อเน่ือง 

(3)  มีจิตใจท่ีเปิดกวา้งและมีโลกทศัน์ท่ีกวา้งไกลโดยการเปิดโอกาสให้คน
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานร่วมกบัคณะกรรมการ 

จุดอ่อน 
(1) ขาดความรู้ดา้นการจดัคนให้เหมาะสมกบังานกล่าวคือผูท่ี้รับผิดชอบ

เป็นคณะกรรมการฝ่ายการผลิตควรจะเป็นคนในชุมชนท่ีมาจากกลุ่มอาชีพแทนท่ีจะเป็น
เจา้หนา้ท่ีของ อปท. ซ่ึงไม่ไดมี้ความรู้ในดา้นการผลิต 

โอกาส 
(2) ไดรั้บโอกาสสนบัสนุนเร่ืองการอบรมใหมี้ความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ  

 
4.1.3    โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแม่คือ 

อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1)  ศกัยภาพของคณะกรรมการอ านวยการ 
  จุดอ่อน   

  (1) ขาดความรู้ในการวางแผนและก าหนดทิศทางในการด าเนินงานอย่าง
ชดัเจนและเป็นรูปธรรม 
  (2) คณะกรรมการอ านวยการขาดศักยภาพในการน าเอาคนในชุมชน
โดยเฉพาะเยาวชนเขา้มามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  (3) ขาดการสร้างแรงจูงใจให้กบัสมาชิกในชุมชนให้มีความสนใจและมี
ส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 
  (4) ขาดความรู้ในดา้นการสร้างเทคนิคและรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้
ใหก้บัชุมชน 
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  จุดแขง็ 
  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์คือการสืบทอดอนุรักษ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินโดย

การเก็บรวบรวมขอ้มูลภูมิปัญญาชาวบา้นและอาชีพต่าง ๆ ท าเป็นฐานขอ้มูลไวใ้นศูนยก์ารเรียนรู้
เพื่อให้คนรุ่นหลงัไดศึ้กษา ขณะเดียวกนัก็จะจดัท าศูนยก์ารเรียนรู้ 2 ลกัษณะคือ ศูนยก์ารเรียนรู้
แบบเคล่ือนท่ีและศูนยเ์รียนรู้สาธิตผลิตภณัฑ์ 

 2)   ศกัยภาพคณะกรรมการด าเนินงาน 
  จุดแขง็   
  (1) คณะกรรมการด าเนินงานมีความรู้ความช านาญในงานท่ีท าเพราะมี

ประสบการณ์การท างานเป็นเวลานาน เช่น ฝ่ายผลิตเป็นคนท่ีท าผา้บาติกหรือโครงร่มอยูแ่ลว้ 
   (2) มีความสามารถในการน าเอาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใช้กบัการผลิต เช่น

การใชผ้า้ดิบซ่ึงเป็นผา้พื้นเมืองของชุมชนมาท าเป็นผา้หุม้ร่ม การเหลาไมใ้หมี้ความแหลมคมดว้ย
ฝีมือแทนการใชเ้คร่ืองจกัรเพื่อน ามาใช้เป็นส่วนประกอบในการท าโครงร่มท าให้ไดผ้ลผลิตท่ีมี
คุณภาพ  

  (3) ความสามารถในการออกแบบตกแต่งลวดลายบนเน้ือผา้บนร่มโดย
น าเอาเอกลกัษณ์วิถีชีวิตของชุมชนลา้นนาเขา้มาผสมผสานและส่ือออกมาเป็นลวดลายบนร่ม  
บนพดั และเส้ือผา้ 

  จุดอ่อน   
  (1) ขาดความสามารถในการแบ่งงานให้กรรมการด าเนินงานไดเ้หมาะสม
ท าใหต้อ้งรับผดิชอบงานหลายดา้น 
  (2) ขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการด าเนินงานเพื่อต่อยอดการพฒันา
กลุ่มอาชีพของตน เช่น ไม่มีความคิดท่ีจะท าการผลิตและจ าหน่ายสินคา้อยา่งครบวงจรแต่จะยึด
ติดอยูท่ี่จะผลิตเพียงแค่โครงร่มและส่งให้ผูป้ระกอบการท่ีต าบลบ่อสร้าง อ าเภอสันก าแพงเพื่อ
น าไปประกอบเป็นตวัร่มโดยสมบูรณ์ 

  
4.1.4  โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยข์องศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนส าราญราษฏร์ 

อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
  1)   ศกัยภาพของคณะกรรมการอ านวยการ 
  จุดแขง็ 
  (1) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีดีในการวางแผนการด าเนินงานร่วมกบั

กลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในศูนยก์ารเรียนรู้ ทั้งในดา้นการผลิต  การตลาด การเงิน 
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  (2) มีความสามคัคีท่ีจะแสวงหาแนวทางในการด าเนินงานร่วมกนัและ 
พร้อมท่ีจปฏิบติัการดว้ยความเตม็ใจหากท าใหก้ารบริหารองคก์รมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

  จุดอ่อน 
  ยงัขาดความมุ่งมัน่และตั้งใจในการบริหารองค์กรของศูนย ์จึงท าให้การ

ท างานของศูนยย์งัไม่มีระบบท่ีชดัเจน 
  โอกาส 
  ไดรั้บค าช้ีแนะในการด าเนินงานและการพฒันาศกัยภาพของคณะกรรมการ

อ านวยการจากหน่วยงานภายนอก เช่น จากศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรม พฒันาชุมชนอ าเภอ 
 2) ศกัยภาพของคณะกรรมการด าเนินงาน 
  จุดแขง็ 
  (1) มีความตั้งใจท่ีจะหาแนวทางในการด าเนินงานร่วมกนั 

  (2) มีความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนการด าเนินงานทางด้านการ
พฒันาการตลาด เช่น การจดัหาแหล่งจ าหน่ายท่ีแน่นอน การหาตลาดสินคา้เพิ่มข้ึน 

  จุดอ่อน 
  (1) ขาดความรู้และความสามารถด้านการวางแผนการผลิตให้มีความ
เหมาะสมโดยผลิตออกมาแลว้ มีจ านวนท่ีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 

4.1.5  โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยข์องศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนสง่าบา้น 
อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 

 1)   ศกัยภาพของคณะกรรมการอ านวยการ 
  จุดแขง็ 

  คณะกรรมการอ านวยการมีความรู้ความสามารถในการแบ่งงาน แบ่งหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบใหเ้หมาะสมกบัคน และเหมาะสมกบังาน ตลอดจนเหมาะสมกบัความถนดัของ
แต่ละคน 

 2) ศกัยภาพของคณะกรรมการด าเนินงาน 
  จุดแขง็ 

  (1) สามารถวางแผน รูปแบบ กฎเกณฑ์ในการด าเนินงานให้อยูใ่นรูปแบบ
ของศูนยก์ารเรียนรู้ไดอ้ยา่งชดัเจน 
  (2) มีวิสัยทศัน์ และมีจุดมุ่งหมายในการท างาน ไม่ท างานแบบเล่ือนลอย 
ตวัอย่างเช่น การผลิตสินค้าในแต่ละคร้ังจะมีการศึกษาถึงความต้องการของตลาดก่อนเพื่อ
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หลีกเล่ียงปัญหาสินคา้ท่ีผลิตออกมาแลว้จ าหน่ายไม่ได ้ตลอดจนการออกแบบสินคา้ให้ตรงตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ 
  (3) มีจิตใจท่ีเปิดกวา้ง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ไม่เอาความคิดของ
ตนเองเป็นใหญ่ โดยเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดมี้ส่วนร่วมในการคิด การวางแผน 

  จุดอ่อน 
  บุคลากรท่ีรับผดิชอบงานประชาสัมพนัธ์ยงัขาดการวางแผนการด าเนินงาน
ดา้นประชาสัมพนัธ์ของศูนย ์
 

4.1.6  โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยข์องศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนสันติสุข 
อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 

      1)  ศกัยภาพของคณะกรรมการอ านวยการ 
  จุดแขง็ 

  การจดัโครงสร้างของคณะกรรมการอ านวยการมีความเหมาะสมกบัการ
ท างาน ซ่ึงช้ีให้เห็นถึงความสามารถของตัวคณะกรรมการอ านวยการท่ีสามารถจัดคนให้
เหมาะสมกบัต าแหน่ง และงานท่ีรับผดิชอบ 

  จุดอ่อน 
  ยงัขาดความสามารถและความช านาญการในด้านการขับเคล่ือนเร่ือง

การตลาด และการหาช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ 
 2)  ศกัยภาพของคณะกรรมการด าเนินงาน 
  จุดแขง็ 
  (1) มีความสามารถในการน าเอาภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน ได้แก่ การทอผา้

ฝ้ายดว้ยก่ีกระตุกมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน 
  (2) มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และวางแผนการขายสินค้า

ใหก้บัลูกคา้ท่ีเหมาะสมกบัช่องระยะเวลา ท าใหสิ้นคา้ท่ีผลิตออกมาสามารถจ าหน่ายไดแ้น่นอน 
   (3) มีความรักและความศรัทธาในงานท่ีท าเพราะถือวา่ผลิตภณัฑ์ท่ีท าเป็น
ของมีคุณค่าและเป็นบุญท่ีตนเองไดท้  าใหก้บัพระสงฆ ์

   (4) มีความรู้และทกัษะในการผลิต 
  จุดอ่อน 
  กรรมการบางคนยงัมีจิตใจท่ีไม่เสียสละ ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตวั

มากกวา่ส่วนรวม ท าใหก้ารท างานมกัมีขอ้ผิดพลาด และผลงานท่ีท าไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร 
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  โอกาส 
  ได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากเครือข่าย โดยเฉพาะพระสงฆ ์

ตามวดัต่างๆ ท่ีรับซ้ือจีวร 
 
4.1.7 โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์ของศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน

ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
  1)  ศกัยภาพคณะกรรมการอ านวยการ 
  จุดอ่อน 

  (1) คณะกรรมการอ านวยการบางคน เช่น นายกอปท. ยงัขาดวิสัยทศัน์และ
ไม่ใหค้วามสนใจ เอาใจใส่ในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยใ์หเ้กิดข้ึนเป็นรูปธรรม 
  (2) คณะกรรมการอ านวยการยงัขาดความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์
และเครือข่ายกบัหน่วยงานภาคีภายนอกชุมชนในวนัท่ีจะเขา้มาช่วยธุรกิจชุมชนให้มีความเขม้แข็ง
เพิ่มมากข้ึน 
 2)   ศกัยภาพของคณะกรรมการด าเนินงาน 

  จุดอ่อน 
  ขาดทกัษะและความรู้ในการวางแผนการผลิต 
  จุดแขง็ 
  (1) มีความรู้และประสบการณ์ในการผลิตสินคา้ 

  (2) มีความขยนัและอดทน เพราะผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตมีความละเอียดสูง  
ทุกช้ินลว้นแต่ตอ้งใชฝี้มือและความประณีตบรรจง 

  (3) มีการจดัแบ่งคนใหท้ างานตรงกบัความรู้ความสามารถ 
 
4.1.8 โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยข์องศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนสันทราย 

อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1)  ศกัยภาพของคณะกรรมการอ านวยการ 
  จุดอ่อน 

  (1) ขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขาดความกระตือรือร้นและขาดวิสัยทศัน์
ในการท างาน ท าใหก้ารท างานขาดประสิทธิภาพ ไม่บรรลุเป้าหมาย 
  (2) มีการขัดแย้งทางด้านความคิดเกิดข้ึนในระหว่างคณะกรรมการ
อ านวยการ เป็นอุปสรรคต่อการท างาน 
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 2)   ศกัยภาพของคณะกรรมการด าเนินงาน 
  จุดแขง็ 

  (1) มีความรู้ประสบการณ์ในการผลิตสินคา้เป็นเวลานาน 
  (2) มีการท างานท่ีเป็นระบบระเบียบ โดยมีการก าหนดขอ้ตกลงในการ
ท างานร่วมกนัอยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรม ท าใหก้ารบริหารองคก์รมีประสิทธิภาพ 
  (3) มีความสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสโดยการเขา้ร่วมโครงการจดัตั้ ง
ศูนยก์ารเรียนรู้ เพราะจะช่วยขยายโครงการในเร่ืองการตลาดและช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีกวา้งข้ึน 
  (4) มีการจดัแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ
ของคน 
  จุดอ่อน 
  กรรมการด าเนินงานบางคนยงัขาดความเสียสละและความทุ่มเทในการ
ท างาน 

 
4.1.9 โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยข์องศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 

น ้าแพร่ อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ 
   1)   ศกัยภาพของคณะกรรมการอ านวยการ 
  จุดแขง็ 

  (1) มีความสามารถในการจดัคนเขา้ท างานให้เหมาะสมกบัหน้าท่ีความ
รับผดิชอบ 
  (2) มีวิสัยทศัน์และมีความตั้งใจท่ีจะท างานในการสร้างศูนยใ์ห้โดดเด่น
เป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป 

 2) ศกัยภาพของคณะกรรมการด าเนินงาน 
  จุดแขง็ 

  (1) มีความสามารถในการจดัแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบของทีมงานอยา่ง
ชดัเจน ท าใหก้ารท างานเป็นไปตามระบบและรวดเร็ว 

  (2) มีความเสียสละและมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างาน 
  (3) มีความรู้และประสบการณ์ดา้นการผลิต 
  จุดอ่อน 

  ขาดความรู้และทกัษะในการวางแผนการตลาดของสินคา้ท่ีมีความชดัเจน 
รวมถึงขาดความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการท าตลาดท่ีถูกตอ้ง 
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4.1.10 โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยข์องศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน
บา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 

 1)   ศกัยภาพของคณะกรรมการอ านวยการ 
  จุดแขง็ 

  (1) มีความรู้ความเขา้ใจในการจดัคนให้เหมาะสมกบังานท่ีท าโดยยึดหลกั
จดัคนใหเ้ขา้ท างานตรงตามความรู้ความสามารถ 
  (2) มีวิสัยทศัน์และทราบศกัยภาพจุดเด่นของผลิตภณัฑ์ในชุมชนของตน 
ไดแ้ก่ ผา้ทอมือ และดึงจุดเด่นน้ีมาเป็นจุดขายใหก้บัศูนยก์ารเรียนรู้ 
  จุดอ่อน 
  ขาดความสามารถในการสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานทางธุรกิจภายนอกชุมชน 

  อุปสรรค 
  ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน เช่น สถาบนัการศึกษา 
หน่วยงานธุรกิจอ่ืน ทางด้านการเพิ่มความรู้ความสามารถในการสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงาน
ภายนอกชุมชน 

 2)  ศกัยภาพของคณะกรรมการด าเนินงาน 
  จุดแขง็ 

  (1) มีความรู้และประสบการณ์ในดา้นการผลิตเป็นเวลานาน 
  (2) มีความสามารถในการวางแผนการด าเนินงาน เช่น การวางแผนการ
ผลิตและการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
  (3) มีวสิัยทศัน์ในการท างาน โดยรณรงคใ์ห้บุคลากรในชุมชนไดป้ลูกฝ้าย
แทนท่ีข้ึนมาใชเ้องในชุมชน เพื่อส่งต่อใหผู้ผ้ลิตน าไปใชต่้อไป เป็นการลดตน้ทุนการผลิต 

  โอกาส 
  ได้รับการปรับเปล่ียนและพฒันาความคิด จากการเข้าร่วมแลกเปล่ียน
เรียนรู้กบัทีมวจิยั โดยการริเร่ิมใหค้นในชุมชนไดป้ลูกฝ้ายข้ึนมาใชเ้อง แทนท่ีการซ้ือจากแหล่งอ่ืน
ภายนอกชุมชน  
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4.1.11 โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยข์องศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน
ข้ีเหล็ก อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 1)   ศกัยภาพของคณะกรรมการอ านวยการ 
  จุดอ่อน 
  (1) ขาดวสิัยทศัน์ในการท างานและขาดความมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างาน 

  (2) ขาดความรู้ความสามารถในการสนับเคล่ือนการด าเนินงานด้านการ
พฒันาเศรษฐกิจใหเ้กิดเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน 

  โอกาส 
  ไดรั้บการสนบัสนุนความรู้ทางวชิาการจากหน่วยงานภายนอก 
  2)  ศกัยภาพของคณะกรรมการด าเนินงาน 
  จุดแขง็ 

  (1) มีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างาน 
  (2) มีความเสียสละและแบ่งปันความรู้ ทักษะในการท างานให้กับ
ผูร่้วมงาน 

  จุดอ่อน 
  ขาดความสามารถในการเช่ือมโยงกิจกรรมใหเ้กิดข้ึนภายในศูนยก์ารเรียนรู้ 

  โอกาส 
  ไดรั้บการสนบัสนุนการให้ค  าแนะน า ปรึกษาดา้นวิชาการ การขบัเคล่ือน
กิจกรรมภายในศูนยจ์ากสถาบนัการศึกษา เช่น มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
 
4.1.12 โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยข์องศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน

บา้นเป้า อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1)   ศกัยภาพของคณะกรรมการอ านวยการ 
  จุดแขง็ 
  (1) มีความมุ่งมัน่และตั้งใจในการท างานอยา่งแทจ้ริง 

   (2) มีความสามารถในการแบ่งหน้าท่ีให้กบัผูร่้วมงานอย่างชัดเจนและมี
ความเหมาะสมกบัความสามารถและความถนดั 
  (3) มีวิสัยทัศน์ท่ีกวา้งไกล โดยพยายามดึงเอาศกัยภาพและทุนเดิมใน
ทอ้งถ่ินมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน 
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  จุดอ่อน 
  ขาดความรู้ดา้นการวางแผนการตลาดและการเช่ือมโยงกิจกรรมให้เกิดข้ึน
ภายในศูนย ์

  โอกาส 
  ไดรั้บการสนบัสนุนและความช่วยเหลือทางวชิาการจากหน่วยงานภายนอก 
เช่น มหาวทิยาลยัราชพดัเชียงใหม่ 

 2)   ศกัยภาพของคณะกรรมการด าเนินงาน 
  จุดแขง็ 
  (1) มีความสามารถในการแบ่งหนา้ท่ีใหช้ดัเจน 
  (2) มีความตั้งใจและจริงใจในการท างาน 

  (3) มีความสามารถด้านการวางแผนการด าเนินงานด้านการผลิตและ
ออกแบบ 
  จุดอ่อน 
  ขาดความสามารถในการสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานภายนอก เช่น การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

  โอกาส 
  ได้รับการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการและประชาสัมพนัธ์ชุมชนจาก
สถาบนัการศึกษา เช่น มหาวทิยาลยัราชพดัเชียงใหม่ 

 
4.1.13  โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยข์องศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 

ก๊ึดชา้ง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1) ศกัยภาพของคณะกรรมการอ านวยการ 
  จุดแขง็ 

  (1) มีวิสัยทศัน์และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการพฒันาเศรษฐกิจของ
ชุมชน 
  (2) มีจิตใจท่ีมุ่งมัน่และตั้งใจในการท างานเพื่อท่ีจะขบัเคล่ือนกิจกรรมให้
เกิดข้ึนภายในศูนยก์ารเรียนรู้ เช่น มีการวางแผนท่ีจะใช้ศูนยฯ์เป็นจุดศูนยก์ลางท่ีจะเช่ือมโยง
กิจกรรมดา้นการท่องเท่ียวของชุมชน ไดแ้ก่ เป็นจุดข้ึนลงของแพ หรือการข่ีชา้ง เป็นจุดท่ีจะให้
ขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียว ผลิตภณัฑ ์ศิลปวฒันธรรมของชุมชน 
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 จุดอ่อน 
 การคิดและตดัสินใจ ส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กบั นายกอปท. ท าให้สมาชิกไม่ค่อยมี
ส่วนร่วมในการคิดหรือแสดงความคิดเห็น 

 2)   ศกัยภาพของคณะกรรมการด าเนินงาน 
  จุดแขง็ 
  (1) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีดี ตัวอย่าง มีการวางแผนและก าหนด

ทิศทางในการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน โดยใชศู้นยก์ารเรียนรู้เป็นตวัน า โดยการน าจุดเด่นของ
แต่ละหมู่บา้นมาร้อยเรียงเป็นเร่ืองราวของการท่องเท่ียวในชุมชนก๊ึดชา้ง ซ่ึงเป็นการผสมผสาน
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยูใ่นชุมชนใหเ้กิดความแปลกใหม่และน่าสนใจกวา่ท่ีอ่ืน 
  (2) มีความสามารถในการบริหารจดัการเป็นอยา่งดี ไดแ้ก่ การท างานจะมี
การวางแผนและก าหนดเป้าหมายในการท างานทุกคร้ัง ท าให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  จุดอ่อน 
  ยงัขาดการวางแผนการจดัการดา้นการเงินโดยรวมใหก้บัศูนยฯ์ 

 
4.1.14 โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยข์องศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 

โป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1) ศกัยภาพของคณะกรรมการอ านวยการ 
  จุดอ่อน 

  (1) ขาดความมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างานอยา่งแทจ้ริง 
  (2) ขาดวิสัยทศัน์ในการท่ีจะริเร่ิมการดึงเอาส่ิงท่ีดีในชุมชนมาร้อยเรียง
เป็นกิจกรรมท่ีจะขบัเคล่ือนการด าเนินงานพฒันาเศรษฐกิจของศูนยฯ์ 

  โอกาส 
  ไดรั้บการสนบัสนุนและค าแนะน าดา้นความรู้เก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจ
จากหน่วยงานต่างๆ เช่น มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  สมาคมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอ่ม  
ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมจงัหวดัเชียงใหม่ 

 2)   ศกัยภาพของคณะกรรมการด าเนินงาน 
  จุดแขง็ 

  (1) มีความรู้ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ในงานท่ีท า 
  (2) มีความมุ่งมัน่และตั้งใจในการท างานอยา่งแทจ้ริง 
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  จุดอ่อน 
  ขาดความรู้ดา้นการวางแผนในการผลิตและออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีชดัเจน 

ไม่มีการวเิคราะห์ถึงความตอ้งการตลาดต่อผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด 
 
4.1.15  โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยข์องศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 

หว้ยทราย อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1) ศกัยภาพของคณะกรรมการอ านวยการ 
  จุดแขง็ 
  (1) มีความมุ่งมัน่และตั้งใจในการท างาน 
  (2) มีจิตใจท่ีเปิดกวา้ง กลา้ยอมรับการเปล่ียนแปลง ไม่ยดึติดอยูก่บัท่ี 
  จุดอ่อน 

  ยงัขาดทกัษะและประสบการณ์ท่ีจะเรียงร้อยกิจกรรมโครงการเก่ียวกบัการ
พฒันาเศรษฐกิจในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยฯ์ 
  โอกาส 
  ไดรั้บการสนบัสนุนและช้ีแนะเก่ียวกบัการพฒันาและขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
จากทีมงานของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 2) ศกัยภาพของคณะกรรมการด าเนินงาน 
  จุดแขง็ 
  (1) มีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ดา้นการผลิตสินคา้ 

  (2) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์โดยท าการวางแผนการด าเนินงานด้าน
การตลาดของศูนย ์โดยใหผ้ลิตภณัฑท่ี์อยูใ่นศูนยทุ์กประเภทมีแหล่งจ าหน่ายท่ีชดัเจน 

  จุดอ่อน 
  ขาดทกัษะและประสบการณ์ในการบริหารจดัการการด าเนินงานในรูปของ
ศูนยก์ารเรียนรู้ฯ 

 
4.1.16 โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 

ดอนเปา อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1) ศกัยภาพคณะกรรมการอ านวยการ 
  จุดอ่อน 

  (1) ขาดความมุ่งมัน่และตั้งใจในการท างาน 



48 
 

  (2) ขาดวิสัยทศัน์และความสามารถในการวางแผนเพื่อขับเคล่ือนการ
พฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ 

  โอกาส 
  ไดรั้บการช้ีแนะและแนะน าในการวางแผนเพื่อพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
จากทีมงานของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 2) ศกัยภาพของคณะกรรมการด าเนินงาน 
  จุดแขง็ 

  (1) มีความรู้และความช านาญในงานท่ีท าเน่ืองจากมีประสบการณ์ในการ
ท างาน เป็นเวลานาน 
  (2) มีความคิดสร้างสรรค์และใฝ่รู้ โดยการจดัหาวิทยากรผูมี้ความรู้และ
ประสบการณ์ดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ์มาเสริมความรู้และทกัษะในการผลิตให้กบักลุ่มอาชีพ
ในศูนยฯ์ เพื่อเป็นการพฒันาฝีมือใหมี้ความโดดเด่น 
  จุดอ่อน 

  (1) ขาดประสบการณ์การท างานบริหารงานในรูปของศูนยฯ์ 
  (2) ขาดทกัษะและความรู้ในการเรียงร้อยกิจกรรมโครงการเพื่อพฒันาทาง
เศรษฐกิจโดยผา่นศูนยก์ารเรียนรู้ 

  อุปสรรค 
  ขาดการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ ความรู้เร่ืองวิชาการจากองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินของตน 

 
4.1.17 โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยข์องศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 

ทุ่งป้ี อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1)  ศกัยภาพของคณะกรรมการอ านวยการ 
  จุดอ่อน 

  (1) ขาดวิสัยทศัน์ขาดความรู้ความสามารถในการขบัเคล่ือนการพฒันา
ทางดา้นเศรษฐกิจ 
  (2) ขาดความสามารถในการวางแผนการด าเนินงานภายในศูนย์ การ
ก าหนดรูปแบบการบริหารจดัการภายในศูนย ์
  (3) ขาดความมุ่งมัน่และตั้งใจในการท างานอยา่งจริงจงั 
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  (4) จัดคณะเข้าท างานไม่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ กล่าวคือ 
บุคลากรท่ีรับผดิชอบดา้นการผลิต เป็นเจา้หนา้ท่ีจาก อปท. แต่ไม่ใช่ตวัแทนจากกลุ่มอาชีพ 

  โอกาส 
  ได้รับโอกาสการให้ค  าแนะน าด้านการบริหารจัดการและการพัฒนา
เศรษฐกิจจากหน่วยงานภายนอก เช่น มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรม 

 2)  ศกัยภาพของคณะกรรมการด าเนินงาน 
  จุดแขง็ 
  (1) มีความรู้ประสบการณ์ดา้นการผลิตเป็นเวลานาน 

  (2) มีความตั้ งใจท่ีจะขับเคล่ือน การด าเนินงานของศูนย์ให้เกิดเป็น
รูปธรรมท่ีชดัเจน 
  จุดอ่อน 
  (1) ขาดความเสียสละในการท างาน 
  (2) ขาดความสามารถในการวางแผน ด้านการตลาด ท าให้ไม่สามารถ
ทราบถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ตลอดจนคู่แข่งทางการตลาด 

  โอกาส 
  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณและความรู้ทางวชิาการจาก อปท. 

 
4.1.18 โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ของศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 

ทุ่งรวงทอง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม ่
 1)  ศกัยภาพของคณะกรรมการอ านวยการ 
  จุดอ่อน 
  (1) ขาดความมุ่งมัน่และตั้งใจในการท างาน 

  (2) ขาดวิสัยทศัน์ในการพฒันาและขับเคล่ือนเศรษฐกิจของชุมชนให้
ออกมาเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน 
  (3) เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั ชอบความขดัแยง้ แบ่งพรรคแบ่งพวกกบัชาวบา้น 
ท่ีไม่ใช่พรรคพวกของตน 

 2) ศกัยภาพของคณะกรรมด าเนินงาน 
  จุดแขง็ 
  (1) มีความมุ่งมัน่และตั้งใจในการท างานท่ีจะขบัเคล่ือนการด าเนินงานของ

ศูนยใ์หเ้กิดเป็นรูปธรรม 
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  (2) มีความสามารถในการจดัแบ่งหน้าท่ี ความรับผิดชอบการท างานให้
เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของคน 

  จุดอ่อน 
  ขาดความรู้ดา้นการวางแผนการประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานของศูนย ์
 
4.1.19 โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ของศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน

แม่วนิ อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1)  ศกัยภาพของคณะกรรมการอ านวยการ 
  จุดแขง็ 

  (1) มีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งไกลในการขบัเคล่ือนการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
  (2) มีความตั้งใจจริงในการท างานเพื่อผลกัดนัให้เกิดศูนยก์ารเรียนรู้ เห็น
ได้จากการพยายามรวบรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนเข้ามาเป็นตวัแทนในการท างานเพื่อ
ขบัเคล่ือนกิจกรรมใหเ้กิดข้ึนไดจ้ริงภายในศูนยก์ารเรียนรู้ 
  (3) มีจิตใจท่ีเปิดกวา้ง ยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกและชาวบา้นใน
การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 

  จุดอ่อน 
  เน่ืองจากนายกอปท. เป็นชนเผา่ ท าใหป้ระสบปัญหาเร่ืองการติดต่อส่ือสาร 
ท่ีท าให้บางคร้ังเกิดความเขา้ใจไม่ตรงกนัและการยอมรับของคนใน  บางคร้ังมีน้อยเพราะยงัมี
ความคิดท่ีแบ่งแยกกบัคนท่ีเป็นชนเผา่ 

  โอกาส 
  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นวิชาการ การให้ค  าแนะน าในการให้เปิดศูนยจ์าก
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 2) ศกัยภาพของคณะกรรมการด าเนินงาน 
  จุดแขง็ 
  (1) มีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญในงานท่ีท า 
  (2) มีจิตใจท่ีมุ่งมัน่และตั้งใจในการท างาน 

  (3) มีจิตใจท่ีกวา้งขวาง เสียสละ สามารถสร้างความประนีประนอมให้เกิด
ข้ึนกบัตวัแทนจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ท่ีมารวมตวักนัในการด าเนินกิจกรรมภายในศูนยฯ 
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  โอกาส 
  ได้รับค าแนะน าและปรึกษาด้านวิชาการการพฒันาผลิตภณัฑ์จากศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

 
4.1.20 โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ของศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน

บา้นกาด อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 (1) ศกัยภาพของคณะกรรมการอ านวยการ 
  จุดอ่อน 

  (1) ขาดความมุ่งมัน่และตั้งใจจริงในการท่ีจะท าให้การบริหารองค์กรของ
ศูนยฯ์ มีระบบและมีแนวทางท่ีชดัเจน 
  (2) นายกอปท. ขาดวิสัยทศัน์ ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น แต่เอา
ความคิดของตนเป็นใหญ่ จึงท าใหก้ารขบัเคล่ือนการพฒันาชุมชนเป็นไปไดย้าก 

 2) ศกัยภาพของคณะกรรมการด าเนินงาน 
  จุดแขง็ 

  มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการผลิตผลิตภณัฑ์มาเป็น
เวลานาน 

  จุดอ่อน 
  (1) ขาดความสามารถในการประยุกต์กิจกรรมการท างานของกลุ่มอาชีพ
ใหเ้ขา้กบัศูนยก์ารเรียนรู้ 
  (2) ขาดความมุ่งมัน่และตั้งใจในการบริหารองคก์รของศูนย ์ไม่ไดท้  างาน
อยา่งเตม็ความสามารถ 

 
4.1.21 โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ของศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน

หว้ยแกว้ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม ่
 1) ศกัยภาพของคณะกรรมการอ านวยการ 
  จุดแขง็ 

  (1) มีวสิัยทศัน์และมีความคิดสร้างสรรคใ์นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 
  (2) มีนิสัยเป็นนักอนุรักษ์นิยม โดยพยายามพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใน
ชุมชนให้เป็นไปในลกัษณะเชิงอนุรักษโ์ดยการพฒันาจะไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต 
หรือทุนเดิมทางวฒันธรรมของชุมชน 
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  (3) มีการจดัแบ่งงานใหเ้หมาะสมกบัความรู้ความสามารถของผูด้  าเนินงาน 
  โอกาส 

  ไดรั้บการสนบัสนุน แนะน า ความช่วยเหลือทางดา้นวชิาการ การพฒันา
แหล่งท่องเท่ียวจากหน่วยงานต่างๆ เช่น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

 2)   ศกัยภาพของคณะกรรมการด าเนินงาน 
  จุดแขง็ 

   (1) มีความขยนั มุ่งมัน่ตั้งใจในการท างาน 
   (2) มีความสามารถในการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบให้กบัผูท้  างานตาม
ความรู้ความถนดั 
   (3) มีความเสียสละ ยอมรับฟังความคิดเห็นของทีมงาน 
   (4) มีความสามารถในการวางแผนการด าเนินงานภายในศูนยฯ์ โดย
ก าหนดรูปแบบการด าเนินงานบา้นพกั Home stays ไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาการแยง่ลูกคา้กนัเอง 

  โอกาส 
  ได้รับการสนบัสนุนและค าปรึกษาด้านความรู้ การวางแผน การก าหนด

สัดส่วนของผูเ้ขา้พกัจากหน่วยงานต่างๆ เช่น การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  สมาคมมคัคุเทศก์
เชียงใหม่ 

 
4.1.22  โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ของศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน

บา้นหลวง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1) ศกัยภาพของคณะกรรมการอ านวยการ 
  จุดแขง็ 

   (1) มีใจเปิดกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกชาวบา้นในชุมชน 
   (2) มุ่งมัน่ ตั้งใจท่ีจะขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้ให้เกิด
เป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน 
   (3) มีการแบ่งงานกนัท าท่ีมีความชดัเจนเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ
ของผูป้ฏิบติังาน 
   (4) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการใชป้ระโยชน์จากศูนยก์ารเรียนรู้เป็น
แหล่งถ่ายทอดความรู้ใหก้บัคนภายในชุมชน และภายนอกชุมชน 
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   โอกาส 
  ไดรั้บการสนบัสนุนความรู้ทางดา้นการบริหารจดัการการด าเนินการพฒันา
เศรษฐกิจ จากหน่วยงานหลายฝ่าย เช่น จากพฒันาชุมชนอ าเภอ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 2) ศกัยภาพของคณะกรรมการด าเนินงาน 
  จุดแขง็ 

  (1) มีความขยนัอดทนมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างาน 
  (2) มีความรู้ความช านาญในงานท่ีท า 
   (3) มี จิตใจท่ี เ อ้ือเ ฟ้ือเสียสละในการรับหน้า ท่ี เข้ามาเป็นกรรมการ
ด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้ 
   (4) มีความสามารถในการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ การจดัคนให้เหมาะสมกบั
งานท่ีท า 
   จุดอ่อน 

  ยงัขาดทกัษะในการวางแผนการผลิต การวเิคราะห์ความตอ้งการของตลาด 
  โอกาส 
  ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกชุมชน เช่น ส านกังานเกษตร

อ าเภอ ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการแปรรูปผลิตภณัฑ ์
 
4.1.23 โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ของศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน

แม่สาว อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1)  ศกัยภาพคณะกรรมการอ านวยการ 
  จุดแขง็ 
  มีจิตใจท่ีเปิดกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็น 
  จุดอ่อน 

   (1) ขาดความกระตือรือร้นและความคิดท่ีสร้างสรรคใ์นการขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้ 
   (2) ขาดความสามารถในการจดัคนเขา้ท างานให้เหมาะสมกับต าแหน่ง
หนา้ท่ี 
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  2)    ศกัยภาพของคณะกรรมการด าเนินงาน 
  จุดแขง็ 

  (1) มีความสามารถดา้นการบริหารจดัการ เช่น มีการวางแผนก่อนการผลิต
ทุกคร้ัง ท าใหรู้้ถึงขนาดและปริมาณของผา้ท่ีตอ้งใชใ้นการเยบ็ ท าใหป้ระหยดัผา้ไดม้ากท่ีสุด 
  (2) มีความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานและซ่ือตรงต่อการกระท าทุกอย่างท่ี
แสดงออก 
  (3) มีความสามารถในการผลิตและออกแบบ จนเป็นท่ียอมรับของตลาด
สินคา้ 

  จุดอ่อน 
  ขาดการติดต่อประสานงานกบัทีมงานอย่างสม ่าเสมอ ท าให้บางคร้ังไม่ได้
รับความร่วมมือในการด าเนินงานอยา่งแทจ้ริง 

  โอกาส 
  ไดรั้บการสนบัสนุนและช่วยเหลือทางดา้นความรู้ การออกแบบ การตดัเยบ็
จากหน่วยงานภายนอก เช่น ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน 
 

4.1.24 โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยข์องศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน
ร้องววัแดง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 1) ศกัยภาพคณะกรรมการอ านวยการ 
  จุดแขง็ 

  (1) มีความมุ่งมัน่ตั้งใจท่ีจะขบัเคล่ือนการพฒันาดา้นเศรษฐกิจของชุมชน
ใหเ้กิดเป็นรูปธรรมทีชดัเจน เช่น การเขา้ร่วมโครงการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน  
  (2) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการปรับเปล่ียนกระบวนความคิดการ
วางแผนพฒันาชุมชนโดยเน้นการพฒันาด้านเศรษฐกิจของชุมชนมากกว่าการพฒันาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
  (3) มีวิสัยทศัน์โดยการน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางใน
การขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนย ์โดยเช่ือมโยงกิจกรรมทางด้านการเกษตรท่ีเป็นหัวใจ
ส าคญัของการประกอบอาชีพของคนในชุมชน เป็นกิจกรรมหลกัในการด าเนินงานของศูนยก์าร
เรียนรู้ 
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  จุดอ่อน 
  ขาดประสบการณ์ในการสร้างเครือข่าย ความรู้ ทกัษะ การบริหารจดัการ

ภายในศูนยก์ารเรียนรู้ 
  โอกาส 
   ได้รับค าช้ีแนะแนวทางการด าเนินงานพฒันาด้านเศรษฐกิจ จากทีมวิจยั

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 2)  ศกัยภาพคณะกรรมการด าเนินงาน 
  จุดแขง็ 
  (1) มีความรู้ความสามารถความช านาญในงานอาชีพท่ีตนเองท า 

  (2) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เขา้มาใชก้บัการด าเนินงานของตน 

  (3) มีความมุ่งมัน่และตั้งใจในการท างาน 
  จุดอ่อน 
  ขาดความสามารถและทกัษะในดา้นการตลาด  โดยเฉพาะการหาช่องทาง

การจดัจ าหน่ายสินคา้ 
  โอกาส 
  ไดรั้บความช่วยเหลือดา้นความรู้ทางวชิาการจากส านกังานการเกษตร 
 
4.1.25 โครงการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ของศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนสันก าแพง 

อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1) ศกัยภาพคณะกรรมการอ านวยการ 
  จุดแขง็ 

  (1) มีความตั้งใจท่ีจะด าเนินการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน โดยผ่านศูนย์
การเรียนรู้ 

  (2) มีความสามารถในการจดัคนใหเ้ขา้กบัต าแหน่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
  จุดอ่อน 
  ขาดทักษะในการวางแผนการด าเนินงานเพื่อเช่ือมโยงกิจกรรมการ

ขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้ 
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 2) ศกัยภาพของคณะกรรมการด าเนินงาน 
  จุดแขง็ 

   (1) มีความช านาญและประสบการณ์ในงานท่ีท าไดแ้ก่ งานดา้นการผลิต 
   (2) มีจิตใจท่ีเปิดกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็นของทีมงาน 

  จุดอ่อน 
  ยงัขาดความสามารถในการประสานและโนม้นา้วให้ทีมงานมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและทุ่มเทกบัการปฏิบติังานใหม้ากข้ึน 

 
4.1.26 โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ของศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน

บวกคา้ง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1)   ศกัยภาพของคณะกรรมการอ านวยการ 
  จุดอ่อน 

  (1) ขาดความมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างานเพื่อขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจ 
  (2) ขาดวิสัยทศัน์และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการเช่ือมโยงกิจกรรม 
การด าเนินงานภายในศูนยก์ารเรียนรู้ 
  (3) ขาดความสามารถในการแบ่งงานและจดัคนให้เขา้ท างานไม่เหมาะสม
กบัความรู้ความสามารถ 

  โอกาส 
  ไดรั้บค าแนะน าและปรึกษาความรู้ทางดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

จากหน่วยงานต่างๆ เช่น จากมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 2) ศกัยภาพของคณะกรรมการด าเนินงาน 
  จุดแขง็ 

  (1) มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถในการผลิตและออกแบบ
ผลิตภณัฑโ์ดยตรง 
  (2) มีความพยายามและตั้งใจท่ีจะขบัเคล่ือนการด าเนินงานภายในศูนย ์
ใหเ้กิดเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน 
  (3) สามารถจดัแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละด้านอย่าง
ชดัเจน จึงท าใหที้มงานสามารถท างานไดอ้ยา่งเป็นระบบและเตม็ความสามารถมากข้ึน 

  จุดอ่อน 
  ขาดประสบการณ์ในการบริหารจดัการด าเนินงานในรูปของศูนยก์ารเรียนรู้ 
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4.1.27 โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ของศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน
ทุ่มตอ้ม อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 1) ศกัยภาพของคณะกรรมการอ านวยการ 
  จุดแขง็ 

  มีความพยายามท่ีจะผลกัดนัใหเ้กิดการด าเนินงาน ภายในศูนยก์ารเรียนรู้ฯ 
  จุดอ่อน 

  (1) ขาดวิสัยทัศน์และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการวางแผน เพื่อจะ
เช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆ ใหเ้กิดข้ึนภายในศูนย ์
  (2) ขาดความสามารถในการจูงใจใหที้มงานเขา้ร่วมปฏิบติังานภายในศูนย์
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 2)  ศกัยภาพของคณะกรรมการด าเนินงาน 
  จุดแขง็ 

  มีความรู้ความช านาญประสบการณ์ในการผลิตและออกแบบผลิตภณัฑ์ 
  จุดอ่อน 

  (1) ขาดทกัษะและประสบการณ์ในการบริหารจดัการการด าเนินงานในรูป
ของศูนยก์ารเรียนรู้ 
  (2) ขาดความสามารถในการประสานงาน ประสานความเขา้ใจเก่ียวกบั
การท างานในศูนยก์ารเรียนรู้ 
  (3) ขาดความเสียสละในการท างานร่วมกบัทีมงานของศูนยก์ารเรียนรู้ 

  อุปสรรค 
  ความมีอคติและความขัดแย้งระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานกับ
คณะกรรมการอ านวยการในดา้นปัญหาการเมืองของทอ้งถ่ิน ท าให้การขบัเคล่ือนการด าเนินงาน
ของศูนยก์ารเรียนรู้เป็นไปอยา่งล่าชา้ 

 
4.1.28 โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยข์องศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน

บา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
     1) ศกัยภาพของคณะกรรมการอ านวยการ 
  จุดแขง็ 

(1) มีวิสัยทศัน์และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง 
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(2) มีความมุ่งมัน่และตั้งใจในการท างานในการขบัเคล่ือนการด าเนินงาน
การพฒันาเศรษฐกิจของศูนยก์ารเรียนรู้ 

(3) มีมนุษยสัมพนัธ์และมีใจท่ีเปิดกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็นของทีมงาน
และใหก้ารสนบัสนุนอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้ 

(4) มีความสามารถในการบริหารจดัการ สามารถจดัคนให้เหมาะสมกบั
งานท่ีท า 

  โอกาส 
  มีเครือข่ายท่ีให้การสนับสนุนความรู้ทางวิชาการการบริหารจดัการจาก
หน่วยงานภาคีต่างๆ เช่น มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ , มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 2)   ศกัยภาพของคณะกรรมการด าเนินงาน 
  จุดแขง็ 

(1) มีความรู้ความสามารถในงานท่ีรับผิดชอบ เพราะมีประสบการณ์ใน
การท าเป็นเวลานาน 

(2) มีความขยนัอดทนและมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างาน 
(3) มีจิตใจท่ีเสียสละ เอ้ือเฟ้ือและพร้อมท่ีจะถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์

ใหก้บัทีมงาน 
จุดอ่อน 

  (1) ขาดประสบการณ์ในการท างาน และบริหารจดัการการพฒันาเศรษฐกิจ
ในรูปของศูนยก์ารเรียนรู้ 
  (2) ขาดความรู้ดา้นการวางแผนการด าเนินงานในรูปของศูนยก์ารเรียนรู้ 

  โอกาส 
  ไดรั้บค าแนะน าปรึกษาและความรู้ทางวิชาการในการพฒันาผลิตภณัฑ์จาก
ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  การศึกษานอกโรงเรียน 

 
4.1.29 โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยข์องศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 

มะขนุหวาน อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1)  ศกัยภาพของคณะกรรมการอ านวยการ 
  จุดแขง็ 

(1) มีความมานะพยายามในการจะพฒันาการด าเนินงานของชุมชนทั้ง
ทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
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(2) มีความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการท่ีจะดึงเอา
ศกัยภาพท่ีดีของชุมชนเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินกิจการภายในศูนยก์ารเรียนรู้ 

(3) มีจิตใจท่ีเปิดกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็นของทีมงาน ส่งเสริมและ
สนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

  จุดอ่อน 
(1) ขาดทกัษะและประสบการณ์ในการด าเนินงานภายในศูนยก์ารเรียนรู้ 
(2) ขาดทักษะในการเช่ือมโยงกิจกรรมเพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนการ

ท างานภายในศูนยก์ารเรียนรู้ 
  โอกาส 

  ไดรั้บค าแนะน าและความช่วยเหลือทางดา้นวชิาการจากมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 2) ศกัยภาพของคณะกรรมการด าเนินงาน 
  จุดแขง็ 

(1) มีความมานะพยายามและตั้งใจในการท างานท่ีตนเองรับผดิชอบ 
(2) มีความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานทุกคน โดยพร้อมท่ีจะปฏิบติังานของ

ศูนยทุ์กอยา่ง 
  จุดอ่อน 

(1) ขาดความสามารถและทกัษะการด าเนินงานการบริหารจดัการในรูป
ของศูนยก์ารเรียนรู้ 

(2) ขาดทกัษะในการประสานสัมพนัธ์ทีมงานในการให้ความช่วยเหลือ
เพื่อนร่วมงานในการด าเนินงานดา้นการตลาดของศูนย ์

  โอกาส 
  ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ทางวิชาการ การบริหาร
จดัการของศูนย์การเรียนรู้ฯจากทีมงานของมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่, องค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน 
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4.1.30 โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ของศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 
ยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม ่

 1) ศกัยภาพของคณะกรรมการอ านวยการ 
  จุดแขง็ 

(1) มีความตั้งใจและมานะพยายามในการท่ีจะผลกัดนัการด าเนินงานของ
ศูนยใ์หเ้กิดเป็นรูปธรรม 

(2) มีวสิัยทศัน์และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์โดยร่วมมือกบัคนในชุมชน
ท่ีจะเช่ือมโยงกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 

(3) มีความสามารถในการจดัคนเขา้ท างานให้เหมาะสมกบัหน้าท่ีความ
รับผดิชอบ 

(4) มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและจูงใจให้คนในชุมชนได้
ใหค้วามร่วมมือในดการขบัเคล่ือนกิจกรรมของศูนยก์ารเรียนรู้ 

  โอกาส 
  ไดรั้บการสนบัสนุนและความช่วยเหลือทางวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ 

เช่น มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ส านกังานการเกษตรเชียงใหม่ 
 
4.1.31 โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ของศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 

ท่ากวา้ง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1) ศกัยภาพของคณะกรรมการอ านวยการ 
  จุดอ่อน 

(1) ขาดวิสัยทศัน์และไม่มีความรู้ความเขา้ใจในการด าเนินงานเพื่อพฒันา
เศรษฐกิจของชุมชน 

(2) มีความคิดท่ีคบัแคบไม่ยอมรับการเปล่ียนแปลง ตลอดจนความคิดเห็น
ของทีมงานและชาวบา้น 

(3) ขาดความมุ่งมัน่และตั้งใจในการผลกัดนัและขบัเคล่ือนการด าเนินงาน
ของศูนยก์ารเรียนรู้ 

  อุปสรรค 
  ขอ้จ ากดัและเง่ือนไขทางการเมืองของทอ้งถ่ินท าให้เป็นอุปสรรคต่อการ
พฒันาศกัยภาพกระบวนการผลิต 
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 2)   ศกัยภาพของคณะกรรมการด าเนินงาน 
  จุดแขง็ 

(1) มีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการผลิต 
(2) มีความมุ่งมัน่และตั้งใจในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้ 
(3) มีความเสียสละเวลาเพื่อท่ีจะมาด าเนินงานดา้นการบริหารของศูนยก์าร

เรียนรู้ 
  จุดอ่อน 

  (1) ขาดทกัษะและประสบการณ์ด้านการบริหารงานในรูปของศูนยก์าร
เรียนรู้ 
  (2) ขาดความสามารถในการประสานความร่วมมือกบัชุมชนให้เห็นถึง
ความส าคญัจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ 

  โอกาส 
   ได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ เ ช่น  
จากมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 

4.1.32 โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ของศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน
สันผกัหวาน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 1)  ศกัยภาพคณะกรรมการอ านวยการ 
   จุดแขง็ 

(1) มีความรู้ความสามารถดา้นการบริหารจดัการ คือ สามารถจดัคนให้เขา้
ท างาน ไดเ้หมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 

(2) มีวสิัยทศัน์ มีไหวพริบปฏิภาณ โดยสามารถประสานเช่ือมโยงกิจกรรม
ทางดา้นพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนเขา้มาใชใ้นศูนยก์ารเรียนรู้ไดเ้ห็นอยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรม 

(3) มีจิตใจท่ีกวา้งขวางยอมรับฟังความคิดเห็นของทีมงาน 
   โอกาส 

   ไดรั้บค าแนะน าและปรึกษาเก่ียวกบัการบริหารจดัการของศูนยจ์ากทีมวิจยั
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

  2)  ศกัยภาพของคณะกรรมการด าเนินงาน 
   จุดแขง็ 

(1) มีความรู้ความช านาญการเก่ียวกบัการผลิตและการออกแบบผลิตภณัฑ ์
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(2) มีจิตใจท่ีมุ่งมัน่และตั้งใจในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้ 
(3) มีความอดทนและเสียสละเวลาในการมาท างานเพื่อส่วนร่วม ณ  

ศูนยก์ารเรียนรู้ 
   จุดอ่อน 

   ขาดประสบการณ์เก่ียวกบัการบริหารงานในรูปของศูนยก์ารเรียนรู้ 
 
4.2     ผลการวเิคราะห์ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ตามยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคม 
 ในส่วนของการพฒันาศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่
ตามยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม ทางทีมวิจยัไดท้  าการวิเคราะห์แผนการพฒันาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีความสนใจเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาดา้นสังคมร่วมกบั
คณะวิจยัจ านวน 26 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีรายช่ือขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
และแผนการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ท่ีน าเสนอร่วมกับทางทีมวิจยัตามรายละเอียด 
ดงัตารางท่ี 4.2 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงโครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์กลุ่มยทุธศาสตร์การพฒันา 
   ทอ้งถ่ิน ดา้นสังคม 
 

ล าดับ 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

อ าเภอ โครงการพฒันาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

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 
6 ตลาดขวญั  ดอยสะเก็ด สืบสานภูมิปัญญาการตีส่ิว 
7 สะลวง  แม่ริม เยาวชนกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงโครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์กลุ่มยทุธศาสตร์การพฒันา 
   ทอ้งถ่ิน ดา้นสังคม (ต่อ) 
 

ล าดับ 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

อ าเภอ โครงการพฒันาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

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 คลินิกอาหารปลอดภยั 
25 ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด ดนตรี กีฬา เป็นยาวิเศษ 
26 สันผเีส้ือ  เมือง โครงการพืชผกัอาหารปลอดสารพิษ 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 
          ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ท่ีเข้าร่วมโครงการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ทางดา้นสังคมร่วมกบัทีมวจิยัจ  านวน 26 ชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์
ศกัยภาพแยกออกเป็นรายชุมชนไดต้ามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
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 4.2.1 โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนป่าเม่ียง อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

 จากการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นฐานของชุมชนต าบลป่าเม่ียง ในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองสังคมโดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดบั C คือปานกลางและจากการวิเคราะห์
แผนพฒันาทางด้านสังคมของชุมชนป่าเม่ียง อ.ดอยสะเก็ด พบว่าในปี พ.ศ.2552 ทางชุมชน 
ป่าเม่ียงไดจ้ดัสรรงบประมาณในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติเป็นอนัดบัท่ี 1 คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 2.55 จากงบประมาณท่ีจดัสรรในการพฒันาทางด้านสังคมทั้ งหมด (ข้อมูลจากการ
วเิคราะห์แผนพฒันาสามปีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินป่าเม่ียง พ.ศ.2552 - พ.ศ.2554)   
   จากประเด็นของการประชุมช้ีแจงการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการวิเคราะห์
ศกัยภาพดา้นปัจจยัพื้นฐาน ทุนทางทรัพยากร ทุนทางสังคมระหว่างทีมวิจยั และตวัแทนของ
ชุมชน ไดแ้ก่ ปลดัอปท. และตวัแทนของชาวบา้นท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนโครงการ
ในการพฒันาแผนทางดา้นสังคมของชุมชนพบวา่ ทางตวัแทนของชุมชนมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ประเด็นของการพฒันาแผนทางดา้นสังคมท่ีต่างไปจากทีมวจิยั แผนการพฒันาท่ีไดก้ าหนดไวใ้น
แผนพฒันาของชุมชน กล่าวคือ ทางชุมชนได้ส่งแผนการพฒันาเน้นการพฒันาด้านเด็กและ
เยาวชนกบัการป้องกนัปัญหายาเสพติดเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาสังคมร่วมกบัทีม
วิจยั จากการวิเคราะห์แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2552 - 2554 พบว่าทางชุมชนป่าเม่ียงจดัสรร
งบประมาณสนบัสนุนการป้องกนัยาเสพติดเพียงร้อยละ 1.6 จากงบประมาณท่ีสรรการพฒันา
ทางดา้นสังคมทั้งหมด จากการสอบถาม ซักถามแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบักลุ่มตวัแทนของ
ชุมชน  พบว่า ปัญหายาเสพติดไม่ใช่เป็นปัญหาหลกัของชุมชน เพราะคนในชุมชนส่วนใหญ่
ปลอดจากการติดยาเสพติด และสอดคล้องกับข้อมูลศักยภาพพื้นฐานของชุมชนในเร่ือง
ครอบครัวและการปลอดจากยาเสพติดท่ีอยูใ่นระดบั A หรือดีเยี่ยม (ขอ้มูลการวิเคราะห์ศกัยภาพ
พื้นฐานของชุมชน, กุมภาพนัธ์, 2552) ดงันั้นจากประเด็นของการพฒันาสามารถสรุปศกัยภาพ
ของทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนซ่ึงเป็นผูข้บัเคล่ือนการด าเนินงานการพฒันาแผนทางดา้นสังคม
ของชุมชน ดงัต่อไปน้ี 
  1) ศกัยภาพของปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   จุดอ่อน 

(1)  ไม่มีวสิัยทศัน์ในการท างาน ตลอดจนขาดเป้าหมายในการด าเนินงาน
พฒันาชุมชน 

(2)  ขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการท่ีจะพฒันาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า  
ยงัยดึติดอยูแ่ต่ความคิดเดิมท่ีจะพฒันาเร่ืองโครงร่างพื้นฐาน 
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(3)  ขาดความสามารถในการจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาการด าเนินงาน
วา่ ส่ิงใดควรท าก่อนและหลงั 
   โอกาส 
   ชุมชนป่าเม่ียงเป็นชุมชนท่ีได้รับความช่วยเหลือทางด้านความรู้และ
วิชาการจากหน่วยงานต่างๆ เป็นจ านวนมาก เช่น จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จากศูนย์ศึกษา 
การพฒันาหว้ยฮ่องไคร้ 
  2) ศกัยภาพของตวัแทนชาวบา้นท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนโครงการ 
   จุดแขง็ 
   (1) มีความตั้งใจท่ีจะท ากิจกรรม เห็นได้จากความพยายามท่ีจะสานต่อ
กิจกรรมใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 
   (2) มีความใฝ่รู้ โดยพยายามสืบเสาะแสวงหาความรู้ท่ีจะน ามาพฒันาการ
ด าเนินกิจกรรม 
   จุดอ่อน 

(1)  เน่ืองจากแกนน าในการขบัเคล่ือนโครงการยงัเป็นเด็ก จึงท าให้การ
ตดัสินใจการท างานบางอยา่งไม่เฉียบขาด มีการลงัเล 

(2)  ขาดทกัษะในดา้นการบริหารจดัการ โดยเฉพาะการจดัคนเขา้ท างาน
ใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ี 
   โอกาส 
   ไดรั้บความช่วยเหลือและแนะน าการด าเนินกิจกรรมจากทาง อปท. 
 
 4.2.2  โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนหนองแฝก อ าเภอสารภี  
จงัหวดัเชียงใหม่ 
  จากการวิเคราะห์แผนพฒันาทางดา้นสังคมของชุมชนหนองแฝก อ าเภอสารภี 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ในปีพ.ศ.2552 ทางชุมชนหนองแฝกไดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อการพฒันา
ทางด้านสังคมเก่ียวกบัสุขภาพอนามยัมากเป็นอนัดบั 1 คิดเป็นร้อยละ 1.9 ของงบประมาณ 
ในการพฒันาทางดา้นสังคมทั้งหมด (ขอ้มูลการวิเคราะห์แผนพฒันา 3 ปี องคก์ารบริหารหนอง
แฝก ปี พ.ศ.2552 – พ.ศ.2554 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของชุมชนและขอ้มูลศกัยภาพพื้นฐาน
ของชุมชนดา้นอนามยัอยูใ่นระดบัปานกลาง หรือ C (ขอ้มูลการวิเคราะห์ศกัยภาพพื้นฐานของ
ชุมชนหนองแฝก, กุมภาพนัธ์, 2552) 
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  จากการประชุมช้ีแจงแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกันเก่ียวกับการพฒันา
ทางด้านสังคมระหว่างทีมวิจยัและตวัแทนของชุมชน พบว่าทางตวัแทนชุมชนได้เสนอการ
พฒันาดา้นสุขอนามยัในเร่ืองการให้ความรู้แก่ประชาชานในการต่อตา้นโรคเอดส์ โดยใช้เด็ก
และเยาวชนเป็นคนถ่ายทอดความรู้ 
  จากการวิเคราะห์ศกัยภาพพื้นฐานของทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นกลุ่มตวัอย่างใน
การศึกษา สามารถสรุปผลการวเิคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
  1) ศกัยภาพของนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   จุดอ่อน 
  ขาดความรู้และทกัษะในการท ากิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อพฒันาสังคมได้
อยา่งแทจ้ริง 
   โอกาส 
  ได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือในการด าเนินงานจากนักศึกษาของ
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  2) ศกัยภาพของตวัแทนชุมชนท่ีด าเนินงาน 
   จุดแขง็ 
  (1) มีความใฝ่รู้ มุ่งมัน่ตั้ งใจในการท างาน โดยเข้าร่วมท ากิจกรรมของ
ชุมชนอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
  (2) มีความเสียสละ อดทนในการให้ความช่วยเหลือ ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบั
การดูแลสุขภาพแก่ชาวบา้น 
   จุดอ่อน 
  การตดัสินใจยงัไม่เฉียบขาด ตอ้งอาศยัค าแนะน าจากผูใ้หญ่ 
   โอกาส 
  ไดรั้บค าแนะน าและช่วยเหลือจากทางอปท. , สถานีอนามยั 
 
 4.2.3 โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ชุมชนสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม่ 
  จากการวิเคราะห์แผนพฒันาทางด้านสังคมของชุมชนสันโป่ง อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ในปี พ.ศ.2552 ทางชุมชนสันโป่ง ไดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อการพฒันา
ทางดา้นสังคมเก่ียวกบัการพฒันาสุขภาพอนามยั เป็นอนัดบัท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของงบพฒันา
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ทางดา้นสังคมทั้งหมด (ขอ้มูลการวิเคราะห์แผนพฒันา 3 ปี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสันโป่ง  
ปี พ.ศ. 2552- พ.ศ. 2554) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ท่ีเนน้คนมีคุณภาพชีวติท่ีดี 
  เน่ืองจากชุมชนสันโป่งเป็นชุมชนเขา้ร่วมโครงการการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ
และสังคมร่วมกับทีมวิจัยตั้ งแต่ปีพ.ศ.2551 โดยในปีพ.ศ.2551 ได้น าเสนอการพฒันาด้าน
ส่ิงแวดล้อม แต่ในปีพ.ศ.2552  ไม่ได้ต่อยอดการพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมเพราะประสบ
ความส าเร็จ สามารถขยายการพฒันาส่ิงแวดลอ้มไปครบทุกหมู่บา้นของต าบลสอดคลอ้งกบัการ
วเิคราะห์ของทีมวจิยัในเร่ืองศกัยภาพพื้นฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มของชุมชนท่ีอยูใ่นระดบัดีมากหรือ
เกรด A (ขอ้มูลการวิเคราะห์ศกัยภาพพื้นฐานของชุมชน, กุมภาพนัธ์ 2552) ส าหรับในปี 2552 
ทางชุมชนไดน้ าเสนอการพฒันาสุขภาพอนามยัในประเด็นท่ีเก่ียวกบัการลดละเลิกสุราเพื่อสร้าง
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความแข็งแรง เน่ืองจากประชาชนมีสุขภา พอ่อนแอ  
จึงตอ้งการแกไ้ขปัญหาส่วนน้ีซ่ึงสอดคล้องกบัขอ้มูลศกัยภาพพื้นฐานของชุมชนดา้นสุขภาพ
อนามยัอยูใ่นระดบั C หรือ ปานกลาง 
  จากการประชุมช้ีแจงแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับการพฒันาด้านสังคม
ระหว่างทีมวิจยัและตวัแทนของคนในชุมชน ซ่ึงเป็นผูด้  าเนินงานสามารถสรุปประเด็นของการ
พฒันาไดด้งัต่อไปน้ี 
  1) ศกัยภาพของนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   จุดแขง็ 
  มีวิสัยทศัน์ มีการก าหนดทิศทางและเป้าหมายการท างานให้สอดคลอ้งกบั
วสิัยทศัน์ เห็นไดจ้ากการจดัสรรงบประมาณในการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ 
   จุดอ่อน 
  ยงัขาดทกัษะในการจดักิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของคน
ใหแ้ขง็แรงและละเวน้จากสุรา 
   โอกาส 
   ได้รับการแนะน าและความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ เช่นจากคณะ
พระสงฆข์องอ าเภอแม่ริม 
  2) ศกัยภาพของตวัแทนชาวบา้นท่ีด าเนินงาน 
   จุดแขง็ 
  (1) มีความสามารถและมีเทคนิคในการสร้างแรงจูงใจใหค้นเช่ือและหนัมา
ใหค้วามส าคญัของการลดละเลิกสุรา 
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  (2) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์โดยพยายามหาวิธีการต่างๆ ในการท่ีจะท า
ใหค้นไดต้ระหนกัและเกิดความกลวัในการด่ืมสุรา 
   โอกาส 
  ได้รับการสนับสนุนทั้งทางด้านงบประมาณและขวญัก าลงัใจจาก อปท. 
ชุมชน อาสาสมคัร และสาธารณสุข 
 
 4.2.4  โครงการพฒันาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ชุมชนเหมืองแก้ว อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
  จากการวิเคราะห์แผนพฒันาทางดา้นสังคมของชุมชนเหมืองแกว้ อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าในปีพ.ศ.2552 ทางชุมชนเหมืองแก้ว ได้จดัสรรงบประมาณเพื่อการ
พฒันาทางสังคมเก่ียวกบัการพฒันาชุมชนมีส่วนร่วมเป็นอนัดบัท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 1.2 (ขอ้มูล
การวิเคราะห์แผนพฒันา 3  ปี อปท.เหมืองแกว้ ปี พ.ศ.2552 - พ.ศ.2554) จากงบประมาณท่ี
จดัสรรการพฒันาทางด้านสังคมทั้งหมด สอดคล้องกับวิสัยทศัน์และจากการประชุมช้ีแจง
แลกเปล่ียนความคิดเห็นการวิเคราะห์ศกัยภาพเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐาน ทุนทางทรัพยากร ทุนทาง
สังคม ระหวา่งทีมวจิยัและตวัแทนจากชุมชนเหมืองแกว้ ทางชุมชนเหมืองแกว้ไดส่้งแผนพฒันา
ทางสังคมเข้าร่วมโครงการกับทีมวิจัย เพื่อพฒันาด้านเศรษฐกิจเก่ียวกับการส่งเสริมและ
ประชาสัมพนัธ์การปลูกดอกเบญจมาศแทนการพัฒนาแบบให้ชุมชนมีส่วนร่วมทั้งท่ีความเป็น
จริงจากการวเิคราะห์ศกัยภาพพื้นฐานของชุมชนในดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชนอยูใ่นระดบั  C  
คือปานกลาง (ขอ้มูลการวเิคราะห์ศกัยภาพพื้นฐานชุมชนเหมืองแกว้, กุมภาพนัธ์, 2552) 
  จากการวเิคราะห์ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นผูข้บัเคล่ือนการด าเนินงาน
ของการพฒันา สามารถสรุปผลการวเิคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
  1)   ศกัยภาพของนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   จุดอ่อน 
   (1) ขาดวิสัยทศัน์ในการด าเนินงานเห็นไดจ้ากการจดัสรรงบประมาณใน
การพฒันาไม่เหมาะสมกบัสภาพความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชน 
   (2) ขาดความรู้ความสามารถในการล าดบัขั้นของความส าคญัของแผนใน
การพฒันาชุมชนเห็นได้จากการไม่ให้ความใส่ใจในปัญหาท่ีชุมชนประสบอยู่แต่กลบัหันไป
พฒันาในดา้นท่ีไม่ใช่ปัญหาเร่งด่วนของชุมชน 



69 
 

  2)  ศกัยภาพของผูด้  าเนินการขบัเคล่ือนโครงการ 
   จุดแขง็ 
   มีความรู้ความช านาญในงานท่ีท าอยูเ่ป็นอยา่งดี 
   จุดอ่อน 
  (1) การด าเนินงานพฒันาไม่ได้เกิดจากความตั้งใจและเสียสละในการ
ท างานเพื่อส่วนรวมอยา่งแทจ้ริง แต่ท าเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลกั 
  (2) ขาดความรักความร่วมมือในการท างานเพื่อพฒันาชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
  โอกาส 
  ได้รับการส่งเส ริมสนับสนุนความ รู้จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ 
ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน 
 
 4.2.5 โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนอินทขิล อ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ 
  จากการวิ เคราะห์แผนพัฒนาทางด้านสังคมของชุมชนอินทขิล พบว่า 
ในปี พ.ศ.2552 ทางชุมชนอินทขิลได้จดัสรรงบประมาณในการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมเป็น
อนัดบัท่ี 1 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.92 จากงบประมาณท่ีจดัสรรในการพฒันาทางด้านสังคม
ทั้งหมด (ขอ้มูลการวเิคราะห์จากแผนพฒันา 3 ปี อปท.อินทขิล อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม ่
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ของชุมชน 
  แต่จากการประชุมช้ีแจง การแลกเปล่ียนความคิดเห็นวิเคราะห์ศักยภาพ
ความสามารถของชุมชนดา้นปัจจยัพื้นฐาน ทุนทางทรัพยากร ทุนทางสังคม ระหวา่งทีมวิจยั และ
ตัวแทนของชุมชนท่ีมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาแผนทางด้านสังคมของชุมชน ได้แก่  
ปลดัอปท. และตวัแทนของชาวบา้นท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนโครงการ พบว่าทาง
ตัวแทนของชุมชนมีความคิดเห็นท่ีจะพัฒนาด้านการเสริมสร้างกิจกรรมส าหรับผูสู้งอาย ุ
โดยเฉพาะการดูแลรักษาสุขภาพ เน่ืองจากทางชุมชน ได้รับงบสนบัสนุนจากส านักงานสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) และท างานวิจยัร่วมกบัหน่วยงานสร้างเสริมสุขภาพของหน่วยงานจาก
ต่างประเทศ โดยเม่ือพิจารณาจากการจดัสรรงบประมาณลงไปในการพฒันาดา้นผูสู้งอายุพบว่า 
ทางชุมชนอินทขิลให้ความส าคญัในการจดัสรรงบเพื่อพฒันาด้านผูสู้งอายุน้อยมากคิดเป็น  
ร้อยละ 0.14 จากงบประมาณท่ีจดัสรรให้ในการพฒันาดา้นสังคมทั้งหมด (ขอ้มูลการวิเคราะห์
จากแผนพฒันาสามปี อปท.อินทขิล ปี พ.ศ.2552 - พ.ศ.2554) ดงันั้นเม่ือท าการวิเคราะห์ศกัยภาพ
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ของทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็นผูข้ ับเคล่ือนการด าเนินการพฒันาแผนทางด้านสังคมของชุมชน  
อินทขิล สามารถสรุปผลการวเิคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
  1) ศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมสุขภาพ 
   จุดแขง็ 

(1) มีความมุ่งมัน่และตั้งใจในการท างานแมน้วา่จะไม่ไดรั้บการสนบัสนุน
จากผูบ้ริหารระดบัสูง 

(2) มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับชาวบ้านโดยสามารถ 
ดึงชาวบา้นเขา้มาร่วมท างานไดอ้ยา่งหลากหลาย 
   จุดอ่อน 

(1) ไม่ยึดหลักของวิสัยทัศน์ของชุมชนเป็นกรอบในการก าหนดทิศทาง 
การพฒันาชุมชน 

(2) ขาดความคิดสร้างสรรค์ เช่น การท าแผนพฒันาสุขภาพอนามยัของ
ผูสู้งอายุ เนน้แต่เพียงการเปิดศูนยส์าธารณสุขมูลฐานในชุมชน โดยให้ผูสู้งอายุไดม้าออกก าลงั
กายและท ากิจกรรมร่วมกนั แต่ในความเป็นจริงไม่ไดมี้แผนการด าเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองให้
เกิดข้ึนภายในศูนยก์ารเรียนรู้นั้น 
   โอกาส 
   ได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือทางด้านวิชาการจากหน่วยงาน
ต่างประเทศ ไดแ้ก่ องคก์ารพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) 
  2)  ศกัยภาพของตวัแทนชุมชนท่ีขบัเคล่ือนโครงการ 
   จุดอ่อน 
   (1) ขาดความรู้ทกัษะ ประสบการณ์ในการบริหารจดัการการด าเนินงาน
ของกิจกรรม 
   (2) ขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เพราะการด าเนินงานส่วนใหญ่มาจาก
ความคิดของผูบ้ริหาร อปท. 
   (3) ขาดความสามารถในการชกัจูงใหค้นเขา้มาร่วมท ากิจกรรม 
   โอกาส 
 ไดรั้บความช่วยเหลือและค าแนะน าทางดา้นวิชาการจากหน่วยงานสาธารณสุข 



71 
 

 4.2.6  โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนตลาดขวญั อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
  จากการวิเคราะห์์แผนพฒันาทางด้านสังคมของชุมชนตลาดขวญั อ าเภอ 
ดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ใน ปี พ.ศ.2552 ทางชุมชนตลาดขวญัไดจ้ดัสรรงบประมาณ
เพื่อการพฒันาสังคมเก่ียวกับการพฒันาสุขภาวะของคนในชุมชนมากเป็นอนัดับ 1 คิดเป็น 
ร้อยละ 0.67  (ขอ้มูลการวเิคราะห์แผนพฒันา 3 ปี อปท.ตลาดขวญั ปี พ.ศ.2552 - พ.ศ.2554) 
  จากการประชุมช้ีแจง การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการวิเคราะห์ศกัยภาพ
ความสามารถของชุมชนดา้นปัจจยัพื้นฐาน ทุนทางทรัพยากร ทุนทางสังคม ระหวา่งทีมวิจยั และ
ตวัแทนของชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันาแผนทางด้านสังคมของชุมชน พบว่าทาง
ตวัแทนของชุมชนมีความคิดเห็นท่ีจะพฒันาดา้นเศรษฐกิจเก่ียวกบักลุ่มอาชีพแทน ซ่ึงประเด็น
ของการพฒันาไปสอดคลอ้งกบังบประมาณท่ีจดัสรรลงไป ดงันั้นเม่ือท าการวิเคราะห์ศกัยภาพ
ของทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชน ซ่ึงเป็นผูข้บัเคล่ือนการด าเนินงานพฒันาสรุปผลการวิเคราะห์ได้
ดงัต่อไปน้ี 
  1)  ศกัยภาพของ ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   จุดอ่อน 
   ขาดวิสัยทศัน์และไม่มีแผนในการพฒันาชุมชนให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นของชุมชน เห็นไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลศกัยภาพพื้นฐานของชุมชนตลาดขวญัประสบ
ปัญหาเร่ือง สุขภาพการศึกษา การมีส่วนร่วม ประเพณีและวฒันธรรม ซ่ึงอยู่ในระดับ  C  
ปานกลาง (ขอ้มูลการวเิคราะห์ศกัยภาพชุมชนตลาดขวญั, ก.พ.2552) สมควรจะไดรั้บการพฒันา
แต่ทางผูบ้ริหารกลบัไม่เห็นความส าคญัแต่ตอ้งการเนน้พฒันาดา้นอ่ืนแทน 
   อุปสรรค 
   การพฒันาศกัยภาพคนในชุมชนท าได้ค่อนข้างยากเพราะความขดัแยง้
ภายในชุมชนและ อปท. เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาคน 
  2)  ศกัยภาพของตวัแทนชุมชนผูข้บัเคล่ือนโครงการ 
   จุดแขง็ 
   มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท างานอาชีพของตน 
   จุดอ่อน 
   ขาดทกัษะในการติดต่อประสานงานหรือท างานร่วมกับผูอ่ื้นเน่ืองจาก
ประกอบอาชีพในรูปเจา้ของคนเดียวไม่ใช่กลุ่ม 
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 4.2.7   โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนสะลวง อ าเภอแม่ริม  
จงัหวดัเชียงใหม่ 
  จากการวิเคราะห์แผนพฒันาทางด้านสังคมของชุมชนสะลวง อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ในปีพ.ศ. 2552 ทางชุมชนสะลวง ไดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อการพฒันา
ดา้นการจดัการท่องเท่ียวมากเป็นอนัดบัท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 10.34 จากงบประมาณท่ีจดัสรรเพื่อ
การพฒันาด้านสังคมทั้งหมด(ขอ้มูลการวิเคราะห์แผนพฒันา 3 ปี อปท.สะลวง ปีพ.ศ.2552 -  
พ.ศ.2554) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ 
  จากการประชุมช้ีแจง แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างทีมวิจยัและ
ตัวแทนของชุมชนท่ีขับเคล่ือนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชน โดยท าการวิ เคราะห์
ปัจจยัพื้นฐาน ทุนทางทรัพยากร ทุนทางดา้นสังคม ในคร้ังแรกทางตวัแทนชุมชนมีความคิดเห็น
ท่ีจะเสนอแผนการพฒันาดา้นการจดัการท่องเท่ียว เขา้โครงการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัทางทีมวิจยั 
แต่ภายหลงัจากท่ีไดมี้การช้ีแจง แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัทางตวัแทนของชุมชนมีความคิดเห็นท่ี
สอดคลอ้งกบัทางทีมวิจยัท่ีจะส่งแผนการพฒันาดา้นการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเขา้ร่วมโครงการ
จดัการเรียนรู้ร่วมกบัทางทีมวิจยัเน่ืองมาจากทางชุมชนสะลวงไดต้ระหนกัถึงปัญหาท่ีทางชุมชน
ประสบเก่ียวกับการท่ีป่าไม้ถูกท าลายเพราะคนขาดเอาใจใส่และขาดการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและท าใหแ้หล่งน ้าขาดแคลนในฤดูแลง้และน ้ าหลากในฤดูฝน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับข้อมูลศกัยภาพพื้นฐานของชุมชนในด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท่ีอยู่ในระดับ 
C หรือปานกลาง (ขอ้มูลการวิเคราะห์ศกัยภาพพื้นฐานของชุมชนสะลวง, กุมภาพนัธ์, 2552) 
ผลของการวเิคราะห์ศกัยภาพ สามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัต่อไปน้ี 
  1)  ศกัยภาพของปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   จุดอ่อน 
   (1) ขาดวสิัยทศัน์ในการท างานและการก าหนดเป้าหมายในการท างานเพื่อ
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานเพื่อการพฒันา เห็นได้จากการก าหนดและจดัสรรงบประมาณท่ีไม่
สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์และไม่จดัใหเ้กิดการพฒันาอยา่งแทจ้ริง 
  (2) ขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการคิดกบักิจกรรมการด าเนินงานเพื่อ
ก่อให้เกิดการพฒันาอย่างแท้จริง เน้นการพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แม้นว่าการจดัสรร
งบประมาณลงไปในการพัฒนาการจัดการด้านการท่องเท่ียวก็ เ ป็นการจ าท าป้ายเพื่อ
ประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียว 
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  โอกาส 
  (1) ได้รับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการและค าแนะน าปรึกษาจาก
มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ 
   (2) ศกัยภาพของตวัแทนชุมชนท่ีขบัเคล่ือนจากด าเนินงาน 
   จุดแขง็ 
  (1) มีความมุ่งมัน่และตั้งใจในการท ากิจกรรมร่วมกบัทางชุมชน 
  (2) มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและสามารถดึงคนในชุมชน
เขา้มาร่วมด าเนินงาน 
   จุดอ่อน 
  บางคร้ังขาดความสามารถในการตดัสินใจ ตอ้งอาศยัท่ีปรึกษาเป็นผูช้ี้แนะ
และท าการตดัสินใจใหแ้ทน 
  โอกาส 
  ไดรั้บความช่วยเหลือและสนบัสนุนในการท างานจากอปท. 
 
 4.2.8 โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนหางดง อ าเภอหางดง จงัหวดั
เชียงใหม่ 
  จากการวิเคราะห์แผนพฒันาทางด้านสังคมของชุมชนหางดง อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ในปีพ.ศ. 2552 ทางชุมชนหางดงไดจ้ดัสรรงบประมาณในการพฒันาการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 1.92 (ขอ้มูลการวิเคราะห์แผนพฒันา 3 ปี อปท.หางดง  
ปี พ.ศ.2552 - พ.ศ.2554) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ท่ีมุ่งใหค้นในชุมชนมีชีวติท่ีอยูดี่กินดี 
  จากการประชุมช้ีแจงแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งทีมวิจยัและตวัแทนของ
ชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัเก่ียวกบัการขบัเคล่ือนโครงการ โดยจากการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นพื้นฐาน 
ทุนทางทรัพยากร ทุนทางสังคมของชุมชน  ทางชุมชนมีความคิดเห็นท่ีจะพฒันาด้านสุขภาพ
อนามยัของประชากรในชุมชน ซ่ึงไม่สอดคล้องกบังบประมาณท่ีจดัสรรลงไปในการพฒันา
เพราะทางชุมชนได้ให้ความส าคญัด้านส่ิงแวดล้อมมากกว่าการพฒันาสุขภาพอนามัยโดย
งบประมาณท่ีจดัสรรให้การพฒันาด้านสุขภาพอนามยัมีร้อยละ 1.5 (ข้อมูลการวิเคราะห์
แผนพฒันา 3 ปี อปท.หางดง ปี พ.ศ.2552-พ.ศ.2554) แมน้วา่ศกัยภาพพื้นฐานของชุมชนในดา้น
สุขภาพอนามยัอยู่ในระดบั C หรือปานกลาง (ขอ้มูลการวิเคราะห์ศกัยภาพพื้นฐานของชุมชน 
หางดง, กุมภาพนัธ์, 2552) ผลจากการวเิคราะห์ศกัยภาพของตวัแทนชุมชน สามารถสรุปประเด็น
ไดด้งัต่อไปน้ี 
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  1)   ศกัยภาพของนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   จุดแขง็ 
    มีความตั้งใจในการท างาน เห็นไดจ้ากการช่วยเหลือและสนบัสนุนกิจการ
ภายในชุมชนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์โดยสังเกตจากการจดัให้มีกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย
ในการพฒันา 
   จุดอ่อน 
  ขาดวิสัยทศัน์และเป้าหมายในการท างาน เห็นไดจ้ากการน าเสนองานเพื่อ
พฒันาร่วมกบัทีมวจิยั ควรจะสอดคลอ้งกบัแผนการพฒันาท่ีทางชุมชุมเนน้ในการพฒันาโดยการ
จดัสรรงบประมาณใหด้า้นส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด 
  โอกาส 
   ไดรั้บค าแนะน าความช่วยเหลือทางดา้นการด าเนินกิจกรรมการพฒันาจาก
ส านกังานสร้างเสริมสุขภาพ ส านกังานสาธารณสุข 
  2)  ศกัยภาพของตวัแทนชุมชนท่ีขบัเคล่ือนการด าเนินงาน 
   จุดแขง็ 
  (1) มีความมุ่งมั่นและตั้ งในการท างาน เห็นได้จากการเป็นกรรมการ
ด าเนินงานกิจกรรมเพื่อพฒันาชุมชน 
  (2) มีจิตใจท่ีเปิดกวา้งในการรับฟังความคิดเห็นของทีมงาน 
   จุดอ่อน 
  ขาดความรู้ในการท ากิจกรรมท่ีมีความหลากหลายโดยตนเองตอ้งอาศยั
ค าแนะน าและช่วยเหลือจากผูอ่ื้น 
   โอกาส 
   ได้รับค าแนะน าและความช่วยเหลือทางด้านวิชาการจากส านักงาน
สาธารณสุขประจ าอ าเภอ 
 
 4.2.9 โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม่ 
  จากการวิเคราะห์แผนพฒันาทางด้านสังคมของชุมชนแม่แรม อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ใน ปีพ.ศ. 2552 ทางชุมชนแม่แรมไดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อการพฒันา
ดา้นสังคมเก่ียวกบัการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เช่น การรักษาสุขภาพอนามยั เป็นอนัดบัท่ี 1 คิดเป็น 
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ร้อยละ 0.70 (ขอ้มูลการวิเคราะห์แผนพฒันา 3 ปี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแม่แรม อ าเภอแม่
ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2552 - พ.ศ.2554) 
  เน่ืองจากชุมชนแม่แรม เป็นชุมชนท่ีเพิ่งเขา้ร่วมโครงการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคม กับทีมวิจยัใน ปีพ.ศ.2552 ซ่ึงจากการวิเคราะห์แผนพฒันาทางด้านสังคมของชุมชน 
แม่แรม สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของชุมชนท่ีเนน้การสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ชุมชน โดยเน้น
การท ากิจกรรมท่ีใหทุ้กภาคส่วนของคนในชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการเขา้ร่วมกิจกรรม ลดละเลิก
อบายมุขในช่วงเทศกาลเขา้พรรษาและอีกประการหน่ึงเป็นความจ าเป็นของชุมชนท่ีตอ้งพฒันา
สุขภาพอนามยัและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเน่ืองจากขอ้มูลการวิเคราะห์ศกัยภาพพื้นฐาน
ของชุมชนพบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง หรือ C (ขอ้มูลการวิเคราะห์ศกัยภาพพื้นฐานของชุมชน
แม่แรม, กุมภาพนัธ์, 2552) 
  จากการวิ เคราะห์ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ท่ี เป็นกลุ่มตัวอย่างของ
กรณีศึกษา สามารถสรุปผลการวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
  1) การวเิคราะห์ศกัยภาพนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   จุดแขง็ 
  (1) มีวสิัยทศัน์และด าเนินการพฒันาชุมชนอยา่งมีเป้าหมายและมีขอบเขต 
กล่าวคือ การพฒันาการด าเนินงานทางด้านสังคม จะมีรูปแบบของการด าเนินงานท่ีเน้นการ 
ต่อยอดของการพฒันามากกวา่การสร้างกิจกรรมการด าเนินงานข้ึนมาใหม่ 
  (2) มีความหนักแน่นและมีความเด็ดขาดในการท างาน กล่าวคือ จะ
สนบัสนุนการด าเนินงานของกลุ่มชุมชนท่ีท างานแบบเอาจริงเอาจงั มีผลการด าเนินงานท่ีเด่นชดั
มองเห็นเป็นรูปธรรม 
  จุดอ่อน 
  การท่ีมีนิสัยเป็นคนเด็ดขาด กลา้ตดัสินใจ ท าให้ประสบปัญหาในเร่ืองการ
ประสานงานและชกัจูงใหค้นเขา้มาร่วมท างาน 
   โอกาส 
  ไดรั้บการแนะน าและความช่วยเหลือดา้นการวางแผนการด าเนินโครงการ
จากสภาวฒันธรรม อ าเภอแม่ริม 
  2) การวเิคราะห์ศกัยภาพตวัแทนของชาวบา้นท่ีขบัเคล่ือนโครงการ 
   จุดแขง็ 
  (1) มีความรู้ความช านาญในงานท่ีท า 
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  (2) มีจิตใจท่ีมีความเสียสละและมีจิตอาสาในการช่วยเหลือชุมชน เช่น 
การเป็นกรรมการในการด าเนินงานของโครงการหลายโครงการ 
   โอกาส 
  ได้รับการสนับสนุนและผลักดันจากนโยบายของรัฐ และกระแสความ
ต้องการของสังคมท่ีต้องการให้ลดละเลิกการด่ืมสุรา โดยมีหน่วยงานของรัฐมาให้ความรู้ 
ดา้นการป้องกนัการลดละเลิกการด่ืมสุรา 
 
 4.2.10   โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนแม่คะ อ าเภอฝาง จงัหวดั
เชียงใหม่ 
  จากการวเิคราะห์แผนพฒันาทางดา้นสังคมของชุมชนแม่คะ อ าเภอฝาง จงัหวดั
เชียงใหม่ พบว่าใน ปี พ.ศ.2552 ทางชุมชนแม่คะไดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อการพฒันาทางดา้น
สังคมเก่ียวกบัการศึกษาเพื่อพฒันาเด็กและเยาวชนมากเป็นอนัดบัท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 1.4 ของ
งบประมาณในการพฒันาดา้นสังคมทั้งหมด(ขอ้มูลการวิเคราะห์แผนพฒันา 3 ปี อปท.แม่คะ 
ปี พ.ศ.2552 - พ.ศ.2554) ซ่ึงสอดคล้องกบัวิสัยทศัน์ของชุมชนท่ีเน้นการให้บริการประชาชน
อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกบัศกัยภาพพื้นฐานของชุมชนดา้นการศึกษาท่ีอยู่ในระดบัปาน
กลางหรือ D (ขอ้มูลการวเิคราะห์ศกัยภาพพื้นฐานของชุมชนแม่คะ, กุมภาพนัธ์, 2552 
  จากการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนัระหว่างทีมวิจยัและตวัแทน
ของชุมนต าบลแม่คะ เก่ียวกบัการพฒันาด้านสังคมของชุมชนแม่คะ โดยทางชุมชนได้เสนอ 
การพฒันาดา้นสังคมเก่ียวกบัการศึกษาและพฒันาเด็กเล็กเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้ร่วมกบั
ทีมวิจยั โดยไดท้  าการวิเคราะห์ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นผูข้บัเคล่ือนการด าเนินงาน
ของโครงการสามารถสรุปผลการวเิคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
  1)  ศกัยภาพของนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   จุดแขง็ 
   (1) มีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างาน โดยให้ความร่วมมือและสนบัสนุน
การท างานของทีมงานเก่ียวกบัการพฒันาชุมชน 
   (2) มีใจท่ีเปิดกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็นของทีมงานและของผูอ่ื้น 
   จุดอ่อน 
   ยงัขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการจัดท ากิจกรรมเพื่อพฒันาด้าน
การศึกษาของเด็กและเยาวชน 
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  2)   ศกัยภาพของตวัแทนชุมชนท่ีขบัเคล่ือนการด าเนินงาน 
   จุดแขง็ 
  (1) มีความรู้และความเช่ียวชาญเก่ียวกบังานท่ีท า 
  (2) มีความมุ่งมัน่และตั้งใจในการท างานเพื่อพฒันาชุมชน เห็นไดจ้ากการ
เป็นกรรมการด าเนินงานต่างๆ 
   จุดอ่อน 
  ขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และได้ผลตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
   โอกาส 
 ได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือด้านวิชาการจากส านักงานการ
ประถมศึกษาประจ าอ าเภอ 
 
 4.2.11   โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนสบเปิง อ าเภอแม่แตง  
จงัหวดัเชียงใหม่ 
  จากการวิเคราะห์แผนพฒันาทางด้านสังคมของชุมชนสบเปิง อ าเภอแม่แตง
จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ในปี พ.ศ. 2552 ทางชุมชนสบเปิงไดจ้ดัสรรงบประมาณในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นอันดับท่ี 1 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.06 (ข้อมูลจาการวิเคราะห์
แผนพฒันาสามปี อปท.สบเปิง ปี พ.ศ. 2552 - พ.ศ.2554) จากงบประมาณท่ีจดัสรรในการพฒันา
ทางดา้นสังคมทั้งหมดซ่ึงสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ท่ีมุ่งพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
  เน่ืองจากชุมชนสบเปิงเป็นชุมชนท่ีเพิ่งเขา้ร่วมโครงการในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมกบัทีมวิจยัเป็นปีแรกคือปี2552  จากประเด็นของการประชุมช้ีแจงการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในการวิเคราะห์ศกัยภาพดา้นปัจจยัพื้นฐาน ทุนทางทรัพยากร ทุนทางสังคมของ
ชุมชน ระหว่างทีมวิจยัและตวัแทนของชุมชนได้แก่ เจา้หน้าท่ีพฒันาชุมชน และตวัแทนของ
ชาวบา้นท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนโครงการในการพฒันาแผนทางดา้นสังคมของชุมชน
พบว่า ทางชุมชนมีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกบัทีมวิจยัในการท่ีจะพฒันาทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม
โดยเฉพาะเร่ืองของป่าไม้ แม้นว่าข้อมูลศกัยภาพพื้นฐานของชุมชนสบเปิงในประเด็นของ
ส่ิงแวดล้อมจะอยู่ในระดบั A หรือดีเยี่ยมก็ตาม (ขอ้มูลการวิเคราะห์ศกัยภาพพื้นฐานชุมชน 
สบเปิง, กุมภาพนัธ์.2552) แต่เน่ืองจากปัจจุบนัทางชุมชนสบเปิงก าลงัเร่ิมประสบปัญหาเร่ือง 
ป่าไมถู้กท าลาย ท าใหข้าดแคลนน ้าโดยเฉพาะในหนา้แลง้ท่ีประชากรตอ้งประสบปัญหาไม่มีน ้ า
บริโภค ขณะเดียวกนัคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพโดยพึ่งพิงป่าไมเ้ป็นหลกัในการท ามา
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หากินและคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการท่ีจะรักษาป่า ดงันั้นจึงเป็นท่ีมาของ
ของแผนพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีทางชุมชนพยายามจะรณรงค์ให้คนในชุมชนไดต้ระหนกัและ
พยายามรักษาป่าไมข้องตนใหด้ ารงคงอยูไ่วไ้ดต้ลอดไป จากการวเิคราะห์ศกัยภาพของทรัพยากร
มนุษยท่ี์เป็นกลุ่มตวัอยา่งของการศึกษา สามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัต่อไปน้ี 
  1) ศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชน 
   จุดแขง็ 
   (1) มีวิสัยทศัน์และมีความเข้าใจทิศทางในการพฒันาชุมชนให้ก่อเกิดผล
อยา่งแทจ้ริง เห็นไดจ้ากแผนพฒันาดา้นสังคมของชุมชนท่ีก าหนดไว ้จะสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของ
ชุมชนและท าเป็นกิจกรรมและโครงการท่ีต่อเน่ือง เช่น การพฒันาและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
   (2) มีจิตใจท่ีเปิดกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
   โอกาส 
   การด าเนินงาน ไดรั้บการสนบัสนุนและความร่วมมือจากคนในชุมชน 
  2)   ศกัยภาพของตวัแทนชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนโครงการ 
   จุดแขง็ 
   มีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างานเพื่อพฒันาชุมชนของตนเอง โดยรับท า
หนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อพฒันาสังคมของชุมชน 
   จุดอ่อน 
 ยงัขาดความรู้ทางดา้นการด าเนินงานบริหารจดัการเก่ียวกบัการจดัคนให้
เขา้ท างานเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
 
 4.2.12  โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม่ 
  จากการวิเคราะห์แผนพฒันาทางด้านสังคมของชุมชนดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ใน ปีพ.ศ.2552 ทางชุมชนดอนแกว้ไดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อการพฒันา
ทางด้านสังคมเก่ียวกบัเด็ก สตรี ผูสู้งอายุ ผูด้อ้ยโอกาสมาเป็นอนัดบัท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 29.76 
(ขอ้มูลจาการวิเคราะห์แผนพฒันาสามปี อปท.ดอนแกว้ ปี พ.ศ. 2552- พ.ศ.2554) ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัวสิัยทศัน์ของชุมชนท่ีเนน้การมีชุมชุนท่ีน่าอยูแ่ละคนมีคุณภาพคุณธรรม 
  เน่ืองจากทางชุมชนดอนแกว้ไดเ้ขา้ร่วมโครงการเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
กบัทางทีมวจิยัตั้งแต่ปีพ.ศ.2551 โดยทางชุมชนมีจุดยืนในการพฒันาดา้นสังคม โดย ปีพ.ศ.2551 
ไดเ้นน้การพฒันาดา้นผูด้อ้ยโอกาส ส าหรับใน ปีพ.ศ.2552 ทางชุมชนไดมี้การต่อยอดการพฒันา
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ทางด้านการส่งเสริมและพฒันาด้านการสร้างครอบครัวให้อบอุ่นเข้มแข็งโดยผ่านตัวแทน 
เด็กและเยาวชน เพื่อท าให้ครอบครัวของผูด้้อยโอกาสได้มีความอบอุ่น โดยให้สมาชิกของ
ครอบครัวเขา้มามีส่วนร่วมในการดูแลคนในครอบครัวให้มีความอบอุ่นและมีสุขอนามยัท่ีดีใน
อนัท่ีจะเสริมศกัยภาพและความเขม้แขง็ในดา้นสุขอนามยัของคนในชุมชนให้ดีข้ึน เน่ืองจากการ
วิเคราะห์ศกัยภาพพื้นฐานของชุมชนดอนแกว้ในดา้นสุขอนามยัของคนในชุมชนยงัอยูใ่นระดบั 
D คือตอ้งปรับปรุง (ขอ้มูลการวเิคราะห์ศกัยภาพพื้นฐานชุมชนดอนแกว้, กุมภาพนัธ์.2552) 
  จากการวเิคราะห์ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นผูข้บัเคล่ือนการด าเนินงาน
ของโครงการ สามารถสรุปผลการวเิคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
  1)  ศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชน 
   จุดแขง็ 
   (1) มีความมุ่งมั่นและตั้ งใจในการท างาน เห็นได้จากการท างานใน
โครงการต่างๆ ท่ีมากมายของชุมชนและประสบความส าเร็จ สร้างช่ือเสียงใหก้บัชุมชน  
   (2) มีความสามารถในการบริหารจัดการ การด าเนินงาน การติดต่อ
ประสานงานในการดึงคนเขา้มาร่วมการด าเนินงานเพื่อพฒันาแผนดา้นสังคมของชุมชน 
   โอกาส 
   ไดรั้บการสนบัสนุนและความช่วยเหลือทางดา้นวชิาการ การบริหารจดัการ
จากหน่วยงานภายนอกต่างๆ เช่น กระทรวงพฒันาการสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
  2) ศกัยภาพของตวัแทนชาวบา้นท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนโครงการ 
   จุดแขง็ 
   (1) มีความตั้งใจและเสียสละในการท างาน เห็นได้จากการเขา้ร่วมเป็น
คณะกรรมการด าเนินงานในโครงการต่างๆ ของชุมชน 
   (2) มีภาวะของการเป็นผูน้ าท่ีดี เห็นไดจ้ากการกลา้คิด กลา้ตดัสินใจในการ
ท าเนินกิจกรรม แมว้า่จะเป็นเด็ก 
   จุดอ่อน 
   ยงัขาดความละเอียดรอบคอบและขาดการติดตามผลการด าเนินงานของ
โครงการ 



80 
 

 4.2.13  โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนบา้นปง อ าเภอหางดง จงัหวดั
เชียงใหม่ 
  จากการวิเคราะห์แผนพฒันาทางด้านสังคมของชุมชนบา้นปง อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ใน ปี 2552 ทางชุมชนบา้นปงไดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อการพฒันาดา้น
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมากเป็นอนัดบัท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 1.3 ของงบประมาณท่ีจดัสรรเก่ียวกบั
การพฒันาทางสังคมทั้งหมด (ขอ้มูลการวิเคราะห์แผนพฒันา 3 ปี อปท.บา้นปง ปี พ.ศ.2552 - 
พ.ศ.2554) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ของชุมชน  
  จากการประชุมช้ีแจงแลกเปล่ียนความคิดร่วมกนัระหว่างทีมวิจยัและตวัแทน
ของชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการด าเนินงานเพื่อพฒันาชุมชนผา่นการวิเคราะห์ขอ้มูลศกัยภาพ 
พื้นฐาน ทุนทางวฒันธรรม ทุนทางสังคม เขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัทีมวิจยัเพื่อเป็น
การต่อยอดการพฒันาจากท าอาชีพ โดยยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ให้ควบคู่ไปพร้อมกบัการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีบทบาทส าคัญในการ
ด าเนินงาน สามารถสรุปผลการวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
  1) ศกัยภาพของปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   จุดแขง็ 
  (1) มีวิสัยทศัน์ มีการก าหนดเป้าหมายในการท างาน ท่ีจะพฒันาเห็นได้
จากการจดัสรรงบประมาณท่ีสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ของชุมชน 
  (2) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ โดยน าเอากิจกรรมของการพฒันาทางดา้น
สังคมในดา้นการประกอบอาชีพมาเช่ือมโยงและต่อยอดเขา้กบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
  โอกาส 
  ไดรั้บความช่วยเหลือทางดา้นวชิาการ เช่น มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  2) ศกัยภาพของตวัแทนชุมชนท่ีขบัเคล่ือนการด าเนินงาน 
   จุดแขง็ 
  (1) มีความรู้และประสบการณ์ในงานท่ีท า 
  (2) มีจิตใจท่ีเสียสละ โดยใหค้วามช่วยเหลือกิจการสาธารณะ 
   จุดอ่อน 
          ขาดทกัษะและประสบการณ์ในการต่อยอดการพฒันากิจกรรมทางดา้นสังคม 
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 4.2.14  โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนริมเหนือ อ าเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม่ 
  จากการวิเคราะห์แผนพฒันาทางด้านสังคมของชุมชนริมเหนือ  อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่  พบว่าใน ปี 2552 ทางชุมชนริมเหนือ ไดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อการพฒันา
ทางดา้นสังคมเก่ียวกบัการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมประเพณีมากเป็นอนัดบัท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 1.4 
ของงบประมาณในการพฒันาทางดา้นสังคมทั้งหมด (ขอ้มูลการวิเคราะห์แผนพฒันา 3 ปี อปท.
ริมเหนือ ปีพ.ศ.2552-พ.ศ.2554) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ของชุมชน 
  จากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งทีมวิจยัและตวัแทนชุมชนเก่ียวกบัการ
พฒันาทางดา้นสังคมทางชุมชนริมเหนือไม่ไดเ้สนอแผนการพฒันาดา้นศิลปวฒันธรรมเขา้ร่วม
โครงการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัทีมวิจยัทั้ง ๆ ท่ี เป็นแผนท่ีทางชุมชนได้ให้ความส าคญัแต่ทาง
ชุมชนกลบัเสนอแผนการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาร่วมกบั
ทีมวจิยัแมน้วา่ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพพื้นฐานของชุมชนดา้นส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบั B หรือดี 
(ขอ้มูลการวเิคราะห์ศกัยภาพพื้นฐานของชุมชนริมเหนือ, กุมภาพนัธ์, 2552) จากการวิเคราะห์
ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นผูด้  าเนินงาน สามารถสรุปผลการวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
  1)  ศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชน 
   จุดแขง็ 
  (1) มีความพยายามท่ีจะผลักดันให้ชุมชนได้เห็นความส าคัญของการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การประชาสัมพนัธ์เชิญชวนให้ชาวบา้นในชุมชนเขา้มาร่วมกิจกรรม
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
  (2) มีจิตใจท่ีเปิดกวา้งและสนับสนุนช่วยเหลือทีมงานโดยการให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการจดัหาอุปกรณ์และงบประมาณสนบัสนุนการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 
   จุดอ่อน 
  ขาดทักษะในการจัดท ากิจกรรมท่ีมีความหลากหลายในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 
 2) ศกัยภาพของตวัแทนชาวบา้นท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการพฒันา 
   จุดแขง็  
    (1) มีความเสียสละในการท าหน้าท่ีเป็นแกนน าและตวัประสานระหว่าง
ชาวบา้นกบัหน่วยงานของรัฐในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานพฒันาชุมชน 
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    (2) มีความตั้ งใจในการท างานและพยายามหาวิธีการท่ีจะลดปัญหา
มลภาวะโดยการน าเอาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินคือ  เสวียนเขา้มาใช้ในการรองรับขยะเพื่อให้ปริมาณ
ขยะมีจ านวนท่ีลดนอ้ยลง 
   จุดอ่อน  
    ยงัขาดทักษะในการจัดกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม ส่วนใหญ่ท าตามนโยบายท่ีทางอปท.สั่งมา 
 
 4.2.15  โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนน ้าแพร่ อ าเภอหางดง จงัหวดั
เชียงใหม่ 
  จากการวิเคราะห์แผนพฒันาทางด้านสังคมของชุมชนน ้ าแพร่ อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ในปี พ.ศ.2552 ทางชุมชนน ้ าแพร่ไดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อการพฒันา
ทางด้านสังคมด้านการอนุรักษ์ประเพณีและวฒันธรรมมากเป็นอนัดบั 1 คิดเป็นร้อยละ 0.54 
(ขอ้มูลการวิเคราะห์แผนพฒันา 3 ปี อปท.น ้ าแพร่ ปี พ.ศ.2552- พ.ศ.2554) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
วสิัยทศัน์ของชุมชนซ่ึงเนน้การฟ้ืนฟูภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินและจากการวเิคราะห์ศกัยภาพพื้นฐาน
ของชุมชนในประเด็นของศิลปวฒันธรรมพบว่าอยู่ในระดบั D คือควรปรับปรุง (ขอ้มูลการ
วเิคราะห์ศกัยภาพพื้นฐานของชุมชนน ้าแพร่, กุมภาพนัธ์, 2552 
  จากการประชุมช้ีแจง การแลกเปล่ียนความคิดเห็นดา้นปัจจยัพื้นฐาน ทุนทาง
ทรัพยากร ทุนทางสังคม ระหวา่งทีมวิจยัและตวัแทนของชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันา
แผนทางด้านสังคมของชุมชน พบว่า ทางตวัแทนของชุมชนได้เสนอแผนการพฒันาฟ้ืนฟู
ศิลปวฒันธรรมเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัทางทีมวจิยั 
  1)  ศกัยภาพของปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   จุดแขง็ 
  (1) มีความมุ่งมั่นและตั้ งใจในการท างาน การสนับสนุนและให้ความ
ร่วมมือในการกิจกรรมของชุมชน 
  (2) มีวิสัยทัศน์ ท างานโดยค านึงถึงเป้าหมายของการพัฒนาท้องถ่ิน  
เกิดประโยชน์แก่ชุมชน เช่น การจดัสรรงบประมาณด้านอนุรักษ์ประเพณีและวฒันธรรมท่ี
สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ของชุมชน 
   จุดอ่อน 
  ขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการร้อยเรียงกิจกรรมของการอนุรักษป์ระเพณี 



83 
 

  โอกาส 
  ไดรั้บการสนบัสนุนและช่วยเหลือจากผูรู้้และปราชญข์องทอ้งถ่ิน 
  2)   ศกัยภาพของตวัแทนชุมชนท่ีขบัเคล่ือนการด าเนินงาน 
   จุดแขง็ 
  (1) มีความรู้ความช านาญเก่ียวกับงานท่ีท า ได้แก่ การสืบสานศิลปะ
ประเพณีวฒันธรรม 
  (2) มีความเต็มใจและเสียสละในการท างานเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่คนใน
ชุมชน 
   โอกาส 
  ไดรั้บการสนับสนุนจาก อปท.ในการด าเนินงานเพื่อถ่ายทอดความรู้และ
สืบสานประเพณีวฒันธรรม 
 
 4.2.16  โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนสบแม่ข่า อ าเภอหางดง จงัหวดั
เชียงใหม่ 
  จากการวิเคราะห์แผนพฒันาทางด้านสังคมของชุมชนสบแม่ข่า พบว่าใน 
ปี พ.ศ.2552 ทางชุมชนสบแม่ข่าไดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อการพฒันาทางดา้นสังคมเก่ียวกบัการ
ส่งเสริมและพฒันาสุขภาวะคิดเป็นร้อยละ 1.1 ของงบประมาณการพฒันาด้านสังคมทั้งหมด 
(ขอ้มูลการวเิคราะห์แผนพฒันา 3 ปี อปท.สบแม่ข่า ปี พ.ศ.2552 - พ.ศ.2554) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
วสิัยทศัน์ของชุมชน 
  จากการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งทีมวิจยัและตวัแทนของชุมชน
เก่ียวกับการพฒันาแผนด้านสังคม ทางชุมชนได้เสนอแผนการพฒันาด้านร้านค้าชุมชนเพื่อ
ตอ้งการส่งเสริมให้คนในชุมชนไดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนัทั้งในดา้นรายไดแ้ละการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างความรักความสามคัคีและความช่วยเหลือกนั ผลจากการวิเคราะห์ศกัยภาพของ
ตวัแทนชุมชนท่ีมีบทบาทส าคัญในการด าเนินงาน สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ศกัยภาพได้
ดงัต่อไปน้ี 
  1) ศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบโครงการ 
   จุดแขง็ 
   มีความมุมานะและตอ้งการผลกัดนัให้โครงการประสบความส าเร็จโดย
พยายามติดต่อประสานงานให้คนในชุมชนเข้ามามีบทบาทในการด าเนินงานภายในร้านค้า
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ชุมชนเช่น มีการจัดตั้ งคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการในร้านค้า ชุมชน ส่งเสริมให้
ผูป้ระกอบการในชุมชน น าสินคา้มาจ าหน่ายภายในบริเวณร้านคา้ของชุมชน 
   จุดอ่อน     
   ยงัขาดทกัษะในการจดัท ากิจกรรมเพื่อดึงให้คนในชุมชนเขา้มาร่วมท างาน
ในร้านคา้ชุมชน 
   โอกาส 
   ได้รับการสนับสนุนในด้านงบประมาณจากทางอปท.และหน่วยงาน
ภายนอก 
       2) ศกัยภาพของตวัแทนชุมชนท่ีขบัเคล่ือนการด าเนินงาน 
   จุดอ่อน   
   ขาดทกัษะและความช านาญในการบริหารจดัการร้านคา้ชุมชน ตอ้งอาศยั
ความช่วยเหลือจากทาง อปท.ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 
   โอกาส 
   ไดรั้บความช่วยเหลือจากทาง อปท.ในการใหค้  าแนะน าปรึกษาเก่ียวกบัการ
บริหารจดัการ 
  
 4.2.17  โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด
จงัหวดัเชียงใหม่ 

  จากการวิเคราะห์แผนพัฒนาทางด้านสังคมของชุมชนเทพเสด็จ พบว่าในปี 
พ.ศ. 2552 ทางชุมชนเทพเสด็จไดจ้ดัสรรงบประมาณในการพฒันาการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
คิดเป็นร้อยละ 3.03 เป็นอนัดับสองรองจากงบอุดหนุนทางด้านประเพณีและวฒันธรรม  
(ข้อมูลจากการวิ เคราะห์แผนพัฒนาสามปี  อปท.เทพเสด็จ พ.ศ.2552 - พ.ศ.2554) จาก
งบประมาณท่ีจดัสรรในการพฒันาทางดา้นสังคมทั้งหมด ซ่ึงค่อนขา้งสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของ
ชุมชนเทพเสด็จท่ีมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

  ชุมชนเทพเสด็จเป็นชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 โดยมีเป้าหมายการพฒันาเศรษฐกิจดา้นการเกษตรแบบพอเพียง โดยพึ่งพิงป่า
ในการประกอบอาชีพ ในปี พ.ศ. 2552 ทางชุมชนเทพเสด็จไดต่้อยอดการพฒันาดา้นเกษตรแบบ
พอเพียงมาท่ีการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและป่าไม ้ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีสร้างอาชีพและก่อให้เกิดรายได้
แก่คนในชุมชนส่วนใหญ่ โดยถึงแมน้ว่าทางชุมชนจะมีศกัยภาพและความเขม้แข็งพื้นฐาน
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบั A หรือดีเยี่ยม (ขอ้มูลการวิเคราะห์ศกัยภาพพื้นฐานของชุมชน, 
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กุมภาพนัธ์, 2552) ก็ตามแต่ทางชุมชนมีความประสงค์จะพฒันาและรักษาความเขม้แข็งน้ีให้ดี
ต่อเน่ืองเพื่อท่ีจะท าใหชี้วติความเป็นอยูข่องประชาชนมีความสุขอยา่งมัน่คง 
  จากการประชุมช้ีแจงการแลกเปล่ียนความคิดเห็น วิ เคราะห์ศักยภาพ
ความสามารถของชุมชนดา้นปัจจยัพื้นฐาน ทุนทางทรัพยากร ทุนทางสังคม ระหวา่งทีมวิจยั และ
ตัวแทนของชุมชนท่ีมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาแผนทางด้านสังคมของชุมชน ได้แก่  
ปลัดอปท. และตัวแทนของชาวบ้านท่ีมีบทบาทส าคัญในการขับเคล่ือนโครงการ พบว่า  
ทางตวัแทนของชุมชนมีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกบัทางทีมวิจยัในการท่ีจะพฒันาการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชน ซ่ึงทางอปท. ควรจะพฒันาดา้นสังคมมากกวา่ทางดา้นเศรษฐกิจ 
   1)   ศกัยภาพของปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   จุดอ่อน 

(1) ยงัขาดทกัษะ และความสามารถในเร่ืองของการบริหารจดัการเก่ียวกบัป่า 
(2) ขาดความสามารถด้านการจดัคนในการท างานเก่ียวกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัความรู้ความช านาญ 
(3) ขาดการติดตามงานอย่างใกล้ชิด เพราะอาศัยเจ้าหน้าท่ีของ อปท.  

ช่วยติดตาม ท าใหบ้างคร้ังไม่ทราบความผดิพลาดหรือขอ้บกพร่องในการปฏิบติังานบางจุด 
   อุปสรรค 
   การด าเนินงานเก่ียวกบัการอนุรักษ์ป่า บางคร้ังไม่ไดรั้บความร่วมมือจาก
คนในชุมชนเพื่อขบัเคล่ือนโครงการ 
  2) ศกัยภาพของตวัแทนชุมชนท่ีขบัเคล่ือนโครงการ 
   จุดแขง็ 

(1) มีความมุ่งมัน่และตั้งใจในการท างานท่ีจะพฒันาและอนุรักษ์ป่าและ
ส่ิงแวดลอ้ม เห็นไดจ้ากการจดัทีมงานในการดูแลรักษาป่า โดยจดัเวรยามเปล่ียนผลดัในการดูแล
ป่าไม ้

(2) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท่ีจะรักษาป่าไมใ้ห้มีความย ัง่ยืนโดย
มุ่งท่ีจะสร้างจิตส านึกการรักษาป่าให้กบัเด็กและเยาวชน ให้มีความรักและหวงแหนในป่าไม ้
และไดน้ าเอาอาชีพการเล้ียงผึ้งโก๋นของชาวบา้นในชุมชนเขา้มาสอดแทรกในการท ากิจกรรมเพื่อ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
   จุดอ่อน 
   ยงัขาดทกัษะในการบริหารจดัการป่าไม ้ส่วนใหญ่อาศยัการจดัการจากคน
ในชุมชน การจดัคนใหเ้ขา้ท างานยงัมีความไม่เหมาะสมกบัความรู้และความช านาญ 
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   โอกาส 
   ได้รับการสนับสนุนค าช้ีแนะในด้านการวดักิจกรรมจากทาง อปท. และ  
ทางกรมป่าไม ้
 
 4.2.18 โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนแช่ชา้ง อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวดัเชียงใหม่  
  พบว่าในปีพ.ศ.2552 ทางชุมชนแช่ช้างได้จดัสรรงบประมาณเพื่อการพฒันา
สุขอนามยั เป็นอนัดบั 1 คิดเป็นร้อยละ 1.1 ของงบประมาณท่ีจดัสรรทางดา้นการพฒันาสังคม
ทั้งหมด (ขอ้มูลการวเิคราะห์แผนพฒันา 3 ปี อปท.แช่ชา้ง ปี พ.ศ.2552 - พ.ศ.2554) ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัวสิัยทศัน์ของชุมชนท่ีเนน้การใหค้นในชุมชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี และผลการวิเคราะห์ศกัยภาพ
พื้นฐานของชุมชนท่ีทางทีมวิจยัได้จดัท าในด้านสุขภาพอนามยัอยู่ในระดบั C หรือปานกลาง  
(ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพพื้นฐานของชุมชนแช่ชา้ง, กุมภาพนัธ์, 2552) 
  จากการประชุมช้ีแจงแลกเปล่ียนความคิดเห็นวิเคราะห์ศกัยภาพความสามารถ
ของชุมชนดา้นปัจจยัพื้นฐาน ทุนทางทรัพยากร ทุนทางสังคมระหว่างทีมวิจยั และตวัแทนของ
ชุมชนท่ีมีบทบาทส าคัญในการด าเนินงาน พบว่า ทางตัวแทนของชุมชนมีความคิดเห็นท่ี
สอดคลอ้งกบัทีมวจิยั โดยจะท าการช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส และพฒันาสุขภาพควบคู่ไปพร้อมกนั 
ดังนั้ นเม่ือท าการวิเคราะห์ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน ซ่ึงเป็นผูข้บัเคล่ือนการ
ด าเนินงานพฒันาสรุปผลการวเิคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
  1)  ศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมสุขภาพ 
   จุดแขง็ 
   (1) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการช่วยเหลือผูด้้อยโอกาสพร้อมกับ
พฒันาสุขภาพควบคู่ไปพร้อมกนั 
   (2) มีวิสัยทศัน์และเป้าหมายของการพฒันา โดยมุ่งพฒันาไปยงัเร่ืองท่ี
ชุมชนยงัมีปัญหาและตอ้งการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน  
   โอกาส 
   ไดรั้บค าแนะน า ปรึกษาดา้นการบริหารจดัการจากหน่วยงานภายนอก เช่น 
จากกรมการปกครองทอ้งถ่ิน 
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  2)  ศกัยภาพของตวัแทนชุมชนท่ีขบัเคล่ือนโครงการ 
   จุดแขง็ 
   มีความตั้งใจและเสียสละในการท างาน โดยให้ความช่วยเหลือในการดูแล
ผูด้อ้ยโอกาส และการใหค้วามรู้ในการดูแลสุขภาพ 
   จุดอ่อน 
   ยงัขาดความรู้และทกัษะบางประการในการดูแลผูด้อ้ยโอกาส 
   โอกาส 
 ไดรั้บความช่วยเหลือทางดา้นความรู้วิชาการจากส านกังานสร้างเสริมสุขภาพ 
 
 4.2.19  โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนทาเหนือ อ าเภอแม่ออน จงัหวดั
เชียงใหม่ 
  จากการวิเคราะห์แผนพฒันาทางดา้นสังคมของชุมชนทาเหนือ อ าเภอแม่ออน 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าในปี พ.ศ.2552 ทางชุมชนทาเหนือไดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อการพฒันา
ทางดา้นสังคม เก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมากเป็นอนัดบั 1 คิดเป็นร้อยละ 1.2 (ขอ้มูลการ
วิเคราะห์แผนพฒันา 3 ปี อปท.ทาเหนือ ปี พ.ศ.2552- พ.ศ.2554) ซ่ึงสอดคล้องกบัวิสัยทศัน์ 
ของชุมชน 
  จากการประชุมช้ีแจงแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งทีมวิจยัและตวัแทนของ
ชุมชนทาเหนือเก่ียวกบัการพฒันาดา้นสังคมของชุมชน ทางชุมชนได้เสนอการพฒันาอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมในการเข้าโครงการจัดการเรียนรู้ของทีมวิจยัถึงแม้นว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ศกัยภาพพื้นฐานของชุมชนดา้นส่ิงแวดลอ้มจะอยู่ในระดบัดีเยี่ยมหรือ A (ขอ้มูลการวิเคราะห์
ศกัยภาพพื้นฐานของชุมชนทาเหนือ, กุมภาพนัธ์, 2552) ผลจาการวิเคราะห์ศกัยภาพของตวัแทน
ชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการด าเนินงานพฒันา สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ศกัยภาพได้
ดงัต่อไปน้ี 
  1) ศกัยภาพของนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   จุดแขง็ 
  (1) มีวสิัยทศัน์ในการท างาน โดยมีการวางแผนการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้ง
กบัวสิัยทศัน์ของชุมชน 
  (2) มีจิตใจท่ีเปิดกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็นของทีมงาน 
   จุดอ่อน 
  ขาดความรู้ในการจดักิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
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   โอกาส 
  ไดรั้บการสนบัสนุนและความช่วยเหลือจากคนในชุมชนเวลาด าเนินงาน 
  2) ศกัยภาพของตวัแทนชุมชนท่ีขบัเคล่ือนการด าเนินงาน 
   จุดแขง็ 
  (1) มีความรักและตั้งใจในการอนุรักษ์ป่าไม ้ซ่ึงเป็นแหล่งน ้ าท่ีส าคญัใน
การหล่อเล้ียงชีวติของคนในชุมชน 
  (2) มีความตั้งใจและมุ่งมัน่ในการท างาน โดยเขา้ร่วมเป็นกรรมการหลายๆงาน 
   จุดอ่อน 
  ขาดความรู้ในการจดักิจกรรมหลากหลายเพื่ออนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 
 4.2.20  โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ชุมชนสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
  จากการวิ เคราะห์แผนพัฒนาทางด้านสังคมของชุมชนสันกลาง อ าเภอ 
สันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ในปี พ.ศ.2552 ทางชุมชนสันกลางไดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อ
การพฒันาทางดา้นสังคมเก่ียวกบัการอนุรักษ์และสืบสานวฒันธรรมประเพณี คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 1.15 (ขอ้มูลการวิเคราะห์แผนพัฒนาสามปี อปท.สันกลาง ปี พ.ศ.2552- พ.ศ.2554)  
ซ่ึงสอดคล้องกบัวิสัยทศัน์ของชุมชน ท่ีให้คนมีคุณธรรมเพื่อให้ชุมชนน่าอยู่ ซ่ึงปัจจุบนัทาง
ชุมชนก าลงัประสบปัญหาเร่ือง ประเพณีวฒันธรรมท่ีดีของชุมชนก าลงัเร่ิมสูญหาย โดยจากการ
วิเคราะห์ศกัยภาพพื้นฐานของชุมชนพบว่า การสืบสานประเพณีวฒันธรรมอยู่ในระดบั C คือ 
ปานกลาง (ขอ้มูลการวเิคราะห์ศกัยภาพพื้นฐานของชุมชนสันกลาง, กุมภาพนัธ์, 2552) 
  เน่ืองจากทางชุมชนสันกลาง ไดเ้ขา้ร่วมโครงการเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ร่วมกับทีมวิจยั ตั้ งแต่ปี พ.ศ.2551 โดยทางชุมชนได้เน้นพฒันาด้านการศึกษาให้แก่เด็กเล็ก
ส าหรับในปี พ.ศ.2552 ทางชุมชนไม่ไดมี้การต่อยอดการพฒันาทางดา้นการศึกษา แต่มุ่งส่งเสริม
พฒันาการสืบสานประเพณีวฒันธรรมแทนเพื่อใช้เป็นตวัน าหรือเป็นเคร่ืองมือให้คนในชุมชน  
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอนัจะเป็นการสร้างความรักความสามคัคี 
  จากการวิเคราะห์ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยเ์ป็นผูข้บัเคล่ือนการด าเนินงาน
ของโครงการสามารถสรุปผลการวเิคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
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  1)  ศกัยภาพของปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   จุดอ่อน 
   ยงัขาดความรู้และความคิดในการขบัเคล่ือนแผนการพฒันาสังคมดา้นการ
สืบสานประเพณีวฒันธรรมตอ้งอาศยับุคคลอ่ืน ไดแ้ก่ พระสงฆเ์ป็นตน้คิดในการขบัเคล่ือน 
   จุดแขง็ 
   (1) มีความมุ่งมัน่และตั้งใจในการท างาน โดยพยายามผลกัดันให้มีการ
พฒันาดา้นการสิบสานประเพณีวฒันธรรม 
   (2) มีมนุษย์สัมพันธ์สามารถชักจูงให้คนเข้า ร่วมโครงการสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีไดเ้ป็นจ านวนมาก 
   โอกาส 
   ไดรั้บการแนะน าปรึกษาดา้นการวางแผนการด าเนินงานจากสภาวฒันธรรม
ประจ าอ าเภอ 
  2)   ศกัยภาพของตวัแทนชาวบา้นท่ีขบัเคล่ือนโครงการ 
   จุดแขง็ 
   (1) มีความคิดท่ีสร้างสรรคใ์นการเอากิจกรรมมาเป็นตวัน าเพื่อสร้างความ
สามคัคีและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
   (2) มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและชกัจูงให้ประชาชนเขา้
มาร่วมท ากิจกรรม 
   โอกาส 
   เน่ืองจากเป็นพระสงฆ์ จึงท าให้ไดรั้บความศรัทธาและเช่ือถือจากประชาชน
ท่ียนิดีและเตม็ใจในการร่วมสืบสานประเพณีวฒันธรรม 
 
 4.2.21  โครงการพฒันาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ชุมชนแสนไห อ าเภอเวียงแหง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
  จากการวิเคราะห์แผนพฒันาทางดา้นสังคมของชุมชนแสนไห อ าเภอเวียงแหง 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ในปี พ.ศ.2552 ทางชุมชนแสนไห ไดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อการพฒันา
ทางดา้นสังคมเก่ียวกบัการอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณีเป็นอนัดบั 1 คิดเป็นร้อยละ 1.4 (ขอ้มูล
การวิเคราะห์แผนพฒันา 3 ปี อปท.แสนไห ปี พ.ศ.2552- พ.ศ.2554) ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
วสิัยทศัน์ท่ีไม่ไดเ้นน้การอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณี 
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  จากการประชุมช้ีแจงเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งทีมวิจยัและตวัแทน
จากชุมชนแสนไห อนัประกอบไปด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และตวัแทนของ
ชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการด าเนินงานของชุมชน ทางตวัแทนของชุมชนไดเ้สนอการพฒันา
ทางด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้กบัทางทีมวิจยั ซ่ึงการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มเป็นการพฒันาท่ีทางชุมชนไม่ไดเ้นน้ในการพฒันา โดยดูไดจ้ากงบประมาณท่ีจดัสรร
คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของงบประมาณท่ีจดัสรรเพื่อพฒันาทางดา้นสังคมทั้งหมด (ขอ้มูลจากการ
วิเคราะห์แผนพฒันาสามปี อปท.แสนไห ปี พ.ศ.2552-พ.ศ.2554) และขอ้มูลศกัยภาพพื้นฐาน
ชุมชนเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดบัดีเยี่ยม หรือ A ซ่ึงไม่อยู่ในกรณีเร่งด่วนท่ีตอ้งพฒันา 
(ขอ้มูลการวิเคราะห์ศกัยภาพพื้นฐานของชุมชนแสนไห, กุมภาพนัธ์, 2552) จากการวิเคราะห์
ศกัยภาพตวัแทนของชุมชุนเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐาน ทุนทางด้านทรัพยากร ทุนทางด้านสังคม 
สามารถสรุปผลการวเิคราะห์ศกัยภาพไดด้งัต่อไปน้ี 
  1)   ศกัยภาพของนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   จุดแขง็ 
  มีความมุ่งมัน่และตั้งใจในการท างานในการท่ีจะพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
โดยการใหก้ารสนบัสนุนและช่วยเหลือการท ากิจกรรมท่ีจะพฒันาชุมชน 
   จุดอ่อน 
  (1) ขาดวิสัยทศัน์และเป้าหมายในการด าเนินงาน เห็นไดจ้ากการจดัสรร
งบประมาณการพฒันา ไม่สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ของชุมชน 
  (2) ขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เห็นได้จากการพฒันา ไม่สามารถคิด
หรือสร้างกิจกรรมท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนให้เห็นเป็นรูปธรรมไดอ้ยา่งแทจ้ริงโดยท า
ไปตามท่ีก าหนดในแผนยุทธศาสตร์แต่ไม่ได้พิจารณาว่าแผนหรือกิจกรรมท่ีท าลงไปนั้ น
ก่อใหเ้กิดการพฒันาแก่ชุมชนอยา่งแทจ้ริงหรือไม่ 
   อุปสรรค 
  เน่ืองจากเป็นชุมชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลและทุรกนัดาร จึงไม่ค่อยไดรั้บ
ความช่วยเหลือทางดา้นวชิาการจากหน่วยงานภายนอก 
  2)   ศกัยภาพของตวัแทนชาวบา้นท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการพฒันา 
   จุดอ่อน 
  (1) ไม่ค่อยมีความมุ่งมัน่และตั้งใจในการท างาน เห็นไดจ้ากการท างานท่ี
ท าไปเร่ือยๆ ตามท่ี อปท.ไดก้ าหนดกิจกรรมให ้
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  (2) ขาดความคิดริเ ร่ิมสร้างสรรค์ ไม่สามารถก าหนดกิจกรรมเพื่อ
ด าเนินงานใหเ้กิดการพฒันาแก่ตวัเองและชุมชน 
  (3) ขาดความเสียสละและอดทนในการท่ีจะพฒันาชุมชน เห็นไดจ้ากการ
มุ่งประกอบอาชีพของตนเองมากกวา่ท่ีจะเสียสละเวลามาท ากิจกรรมเพื่อพฒันาสังคม 
 
 4.2.22  โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนออนใต ้อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
  จากการวเิคราะห์แผนพฒันาทางดา้นสังคมของชุมชนออนใต ้อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าในปีพ.ศ.2552 ทางชุมชนออนใตไ้ดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อการพฒันา
ทางด้านสังคม เก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาวะของคนในชุมชนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.4  
ซ่ึงสอดคล้องกับวิสัยทศัน์ (อ้างอิงจากการวิเคราะห์แผนพฒันาพฒันา 3 ปี อปท.ออนใต ้ 
พ.ศ. 2552 -2554) เพราะวสิัยทศัน์ของชุมชนออนใต ้เนน้การใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี 
  เน่ืองจากชุมชนออนใตไ้ดเ้ขา้ร่วมโครงการเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมกบั
ทีมวิจยัตั้งแต่ปีพ.ศ.2551 โดยทางชุมชนเน้นการพฒันาด้านอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม แต่เสนอการ
พฒันาดา้นสุขอนามยัเพราะทางชุมชนประสบปัญหาเร่ืองคนมีสุขภาพอ่อนแอ สอดคลอ้งกบัผล
การวิเคราะห์ศกัยภาพพื้นฐานของชุมชนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพอนามยัของคนในชุมชน
อยู่ในระดบัปานกลาง หรือระดบั C (ขอ้มูลการวิเคราะห์ศกัยภาพพื้นฐานของชุมชนออนใต,้ 
กุมภาพนัธ์, 2552) 
  จากการวเิคราะห์ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นผูข้บัเคล่ือนการด าเนินงาน 
สามารถสรุปผลการวเิคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
  1) ศกัยภาพของนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   จุดแขง็ 
   (1) มีความคิดท่ีสร้างสรรค์ในการผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดความร่วมมือ ความช่วยเหลือกนัในการท่ีจะท าใหค้นในชุมชนมีสุขภาพอนามยัท่ีดี 
   (2) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีใจท่ีเปิดกวา้ง 
   (3) มีวิสัยทศัน์ในการพฒันาท่ีตรงจุดตรงเป้าหมาย เห็นไดจ้ากการจดัสรร
งบประมาณสอดคล้องกบัความจ าเป็นท่ีทางชุมชนตอ้งเร่งพฒันา เช่น กรณีท่ีชุมชนประสบ
ปัญหาคนในชุมชนมีสุขภาพอนามยัอ่อนแอ ทางอปท. ก็ไดจ้ดัสรรงบลงไปช่วยเหลือ 
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   จุดอ่อน 
   ยงัขาดความรู้และประสบการณ์ในการท ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
คนในชุมชนใหมี้ความแขง็แรง 
   โอกาส 
   ไดรั้บค าแนะน าและช่วยเหลือดา้นวชิาการจากส านกังานสร้างเสริมสุขภาพ 
  2)   ศกัยภาพของตวัแทนชาวบา้นท่ีขบัเคล่ือนการด าเนินงานพฒันา 
   จุดแขง็ 
   (1) มีความตั้งใจจริงในการพฒันา โดยปฏิบติัตนเป็นตวัอย่างในการดูแล
รักษาสุขภาพ 
   (2) มีความขยนัและใฝ่รู้โดยการเขา้ร่วมการอบรมกบัทางสสส. เพื่อน าเอา
ความรู้มาเผยแพร่ใหค้นในชุมชน 
   จุดอ่อน 
   ยงัขาดความรู้และประสบการณ์ในการท ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
คนในชุมชน ใหมี้ความแขง็แรง 
 
 4.2.23   โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
  จากการวิเคราะห์แผนการพฒันาทางดา้นสังคมของชุมชุนสันป่ายาง อ.แม่แตง 
พบว่า ในปีพ .ศ . 2552  ทาง ชุมชนสัน ป่าย าง  ได้จัดสรรงบประมาณในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นอันดับท่ี 1 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.83  (ข้อมูลจาการวิเคราะห์
แผนพฒันาสามปี อปท.สันป่ายาง ปี พ.ศ. 2552- พ.ศ.2554) จากงบประมาณท่ีจดัสรรในการ
พฒันาทั้งหมดในการพฒันาสังคมซ่ึงสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ของชุมชน 
  จากประเ ด็นของการประชุม ช้ีแจงการแลกเป ล่ียนความคิดเห็นด้าน
ปัจจยัพื้นฐาน ทุนทางทรัพยากร ทุนทางสังคม ระหว่างทีมวิจยั และตวัแทนของชุมชน ไดแ้ก่ 
นายกอปท.และตวัแทนของชาวบา้นท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนโครงการพฒันาแผน
ทางด้านสังคม พบว่าชุมชนต้องการต่อยอดการพฒันาแผนการด าเนินงานจากปี พ.ศ.2551  
ซ่ึงเป็นปีแรกท่ีทางชุมชนเข้าร่วมโครงการพัฒนากับทีมวิจัย โดยเน้นการพัฒนาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดการสร้างอาชีพและชีวิตให้กบัสังคมในชุมชน
สันป่ายาง เพราะทางชุมชนประสบปัญหาเร่ืองการขาดแคลนน ้ าเน่ืองจากป่าไมถู้กท าลาย ท าให้
น ้าเปล่ียนเส้นทางเดิน มีผลกระทบต่อคนในชุมชน ท าใหบ้างแห่งไม่มีน ้าอุปโภคและบริโภค 
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  1) ศกัยภาพของนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   จุดแขง็ 
   (1) มีความมุ่งมัน่และตั้งใจในการท างาน เห็นไดจ้ากการมีความพยายามท่ี
จะหาวธีิการในการแกไ้ขปัญหาเร่ืองการขาดแคลนน ้าของชุมชน โดยการรณรงคใ์ห้คนในชุมชน
เห็นความส าคญัของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมให้มีการปลูกป่า การท าแนว
ป้องกนัไฟป่า การบวชป่า 
   (2) มีความเด็ดขาดในดา้นการตดัสินใจ เห็นไดจ้ากการอนุญาตให้แต่ละ
หมู่บา้นออกกฎ ระเบียบประจ าหมู่บา้น เร่ืองก าหนดระยะเวลาการห้ามชาวบา้นเขา้ไปหาของป่า 
การท าโทษผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎของหมู่บา้น 
   จุดอ่อน 
   (1) ขาดวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการด าเนินงาน เห็นได้จากการ
ด าเนินงาน ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของการแกไ้ขปัญหามากกว่าการวางแผนหรือวางเป้าหมาย
ของทิศทางในการด าเนินงานในอนาคต 
   (2) ขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์เห็นไดจ้ากรูปแบบวิธีการท างาน การท า
กิจกรรมยงัมีรูปแบบหรือมีลกัษณะเหมือน เช่น การจดัท าแผนพฒันาดา้นสังคม 
  2)   ศกัยภาพของตวัแทนชาวบา้นท่ีขบัเคล่ือนการด าเนินโครงการ 
   จุดแขง็ 
   (1) มีความมุ่งมัน่และตั้งใจในการรักษาอนุรักษป่์าไมอ้ย่างแทจ้ริง เห็นได้
จากการจดัตั้งกลุ่มอาสาสมคัรภายในหมู่บา้นช่วยกนัสอดส่องดูแลป่าไม ้ป้องกนัไม่ให้ใครล่วง
ละเมิดเขา้มาท าลายป่าได ้
   (2) มีความสามารถในการประสานงาน ประสานความร่วมมือกบัชาวบา้น
ใหช่้วยกนัดูแลรักษาป่า 
   จุดอ่อน 
   ขาดทกัษะและความรู้ในการบริหารจดัการเก่ียวกบัป่าไมแ้ละแหล่งน ้า 
  
 4.2.24 โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนหนองแหยง่ อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
  จากการวิเคราะห์แผนพฒันาทางด้านสังคมของชุมชนหนองแหย่ง อ าเภอ 
สันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ในปี พ.ศ.2552 ทางชุมชน หนองแหย่งไดจ้ดัสรรงบประมาณ
เพื่อการพฒันาดา้นสังคม เก่ียวกบัดา้นสุขภาพอนามยัมาเป็นอนัดบั 1 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.79 
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ของงบประมาณการพฒันาดา้นสังคมทั้งหมด (ขอ้มูลการวิเคราะห์แผนการพฒันาสามปี อปท.
หนองแหยง่ ปี พ.ศ.2552 - พ.ศ.2554) 
  เน่ืองจากทางชุมชนหนองแหย่ง ไดเ้ขา้ร่วมโครงการเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมร่วมกบัทางทีมวิจยัตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 โดยทางชุมชนไดน้ าเสนอแผนการพฒันาดา้นเด็ก
และเยาวชน ซ่ึงความจริงแล้วแผนการพฒันาดังกล่าว ไม่ได้เกิดข้ึนจากความคิดและการ
ด าเนินงานท่ีมาจากอปท. แต่เป็นโครงการท่ีมูลนิธิเอกชนของสวีเดนได้จดัท าข้ึนเอง จากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัทางทีมวิจยัในปี2552 ทางชุมชนหนองแหย่งไดจ้ดัท าแผนพฒันาดา้น
สุขภาวะของชุมชนใหค้นในชุมชนมีสุขภาพท่ีดีข้ึน แมน้วา่ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพพื้นฐานของ
ชุมชนหนองแหยง่ในส่วนของสุขภาพอนามยัของคนในชุมชนอยูใ่นระดบั B หรือ ดี (ขอ้มูลการ
วเิคราะห์ศกัยภาพพื้นฐานชุมชนหนองแหยง่, กุมภาพนัธ์.2552) 
  จากการวเิคราะห์ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นผูข้บัเคล่ือนการด าเนินงาน
ของโครงการ สามารถสรุปผลการวเิคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
  1) ศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชน 
   จุดอ่อน 
   ขาดทกัษะและความรู้ในการเช่ือมโยงและเรียงร้อยกิจกรรมดา้นสุขภาวะ
ใหแ้ก่คนในชุมชน 
   จุดแขง็ 
   (1) มีความมุ่งมัน่และตั้งใจในการท างานเพื่อพฒันาสังคมของชุมชน 
   (2) การวางแผนงานสอดคลอ้งตามวสิัยทศัน์ของชุมชน 
   โอกาส 
   ไดรั้บความช่วยเหลือทางดา้นวชิาการจากส านกังานส่งเสริมสุขภาพ 
  2)  ศกัยภาพของตวัแทนชุมชนท่ีขบัเคล่ือนโครงการ 
   จุดแขง็ 
   (1) มีความตั้งใจท่ีจะท างาน และตอ้งการให้คนในชุมชนหันมาใส่ใจใน
สุขภาพ 
   (2) มีน ้ าใจเสียสละโดยใช้เวลาท่ีมีอยู่ช่วยกันรณรงค์ให้ชาวบ้านเห็น
ความส าคญัของการปลูกผกัปลอดสารพิษในการบริโภคและใหค้ าแนะน าในการปลูกผกั 
   โอกาส 
   ไดรั้บค าแนะน าและช่วยเหลือดา้นความรู้วชิาการจาก อปท. และส านกังาน
สร้างเสริมสุขภาพ 
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 4.2.25 โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนตลาดใหญ่ อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
  จากการวิเคราะห์แผนพฒันาทางด้านสังคมของชุมชนตลาดใหญ่ พบว่าในปี
พ.ศ.2552 ทางชุมชนตลาดใหญ่ไดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อพฒันาดา้นเด็กและเยาวชนเก่ียวกบั
การศึกษาและการต่อตา้นยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 1.3 (ขอ้มูลการวเิคราะห์แผนพฒันา 3 ปี อปท.
ตลาดใหญ่ ปี พ.ศ.2552- พ.ศ.2554) ซ่ึงสอดคล้องกับวิสัยทศัน์ และขณะเดียวกันจากการ
วิเคราะห์ศกัยภาพพื้นฐานของชุมชนพบว่าการมีส่วนร่วมและการสืบทอดศิลปวฒันธรรม
ประเพณีอยู่ในระดับ D คือต้องปรับปรุง (ข้อมูลการวิเคราะห์ศกัยภาพพื้นฐานของชุมชน 
ตลาดใหญ่, กุมภาพนัธ์, 2552 
  จากการประชุมช้ีแจงแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อวิ เคราะห์ศักยภาพ
ความสามารถของชุมชนดา้นปัจจยัพื้นฐาน ทุนทางทรัพยากร ทุนทางสังคมระหวา่งทีมวิจยั และ
ตวัแทนของชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันาแผนทางดา้นสังคมของชุมชนมีความคิดเห็น
กบัทีมวจิยัท่ีจะพฒันาเด็กและเยาวชนใหป้ลอดจากอบายมุขยาเสพติดมีความสามคัคีและเป็นการ
สืบทอดประเพณีวฒันธรรมของชุมชน ผลจากการวิเคราะห์ศกัยภาพทรัพยากรมนุษยส์ามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 
  1) ศกัยภาพของปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   จุดแขง็ 
   (1) มีวสิัยทศัน์และพฒันาแผนใหต้รงจุดและตรงเป้าหมาย เห็นไดจ้ากเนน้
การพฒันาเด็กและเยาวชน ซ่ึงเป็นฐานรากท่ีส าคญัของการพฒันาชุมชนในอนาคต ทางด้าน
การศึกษา 
   (2) มีความคิดสร้างสรรคใ์นการท ากิจกรรมเพื่อดึงเด็กและเยาวชนเขา้ร่วม
ท ากิจกรรม เพื่อก่อเกิดความรักและสามคัคีและห่างไกลจากอบายมุข 
   โอกาส 
  ได้รับการสนบัสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในการด าเนินงาน 
เช่น จากโรงเรียนในสังกดัการประถมศึกษา 
  2)   ศกัยภาพของตวัแทนชาวบา้นท่ีเขา้ร่วมด าเนินงาน 
   จุดแขง็ 
  (1) มีความเสียสละและตั้งใจในการท างาน โดยพยายามท างานให้เกิดการ
พฒันาแก่ชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
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  (2) มีความคิดสร้างสรรค์โดยริเร่ิมการท ากิจกรรมท่ีก่อเกิดประโยชน์แก่
ชุมชน 
   จุดอ่อน 
  ขาดการติดตามและประเมินผลโครงการ 
   โอกาส 
  ไดรั้บการแนะน าและช่วยเหลือในการท ากิจกรรมจาก อปท. , โรงเรียน 
 
 4.2.26 โครงการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนสันผีเส้ือ อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ 
  จากการวิเคราะห์ศกัยภาพพื้นฐานของชุมชนป่าเม่ียงในประเด็นทางดา้นสังคม
พบว่าศกัยภาพพื้นฐานของชุมชนอยู่ในระดบั C คือปานกลาง (ขอ้มูลการจากการวิเคราะห์
ศกัยภาพพื้นฐานของชุมชน, กุมภาพนัธ์, 2552) และจากการวิเคราะห์แผนพฒันาทางดา้นสังคม
ของชุมชนสันผีเส้ือ พบว่าใน ปี พ.ศ. 2552 ทางชุมชนสันผีเส้ือ ไดจ้ดัสรรงบประมาณในการ
พฒันาศิลปวฒันธรรม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.45 จากงบประมาณท่ีจดัสรรทางดา้นการพฒันา
สังคมทั้งหมด (ขอ้มูลการวิเคราะห์จากแผนพฒันา 3 ปี อปท.สันผีเส้ือ ปี พ.ศ.2552 - พ.ศ.2554) 
ซ่ึงการจดัสรรดงักล่าวไดส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์มุ่งสืบทอดการอนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรม  
  แต่จากการประชุมช้ีแจงการแลกเปล่ียนความคิดเห็นวิเคราะห์ศักยภาพ
ความสามารถของชุมชนดา้นปัจจยัพื้นฐาน ทุนทางทรัพยากร ทุนทางสังคม ระหวา่งทีมวิจยั และ
ตวัแทนของชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันาแผนทางดา้นสังคมของชุมชน ไดแ้ก่ นายก
อปท. และตวัแทนของชาวบา้นท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนโครงการ พบว่าทางตวัแทน
ของชุมชนมีความคิดเห็นท่ีจะพฒันาดา้นสุขภาวะของคนในชุมชนโดยรณรงคใ์ห้คนในหมู่บา้น 
ปลูกผกัปลอดสารพิษ เพื่อเป็นการลดรายจ่าย และสร้างรายไดใ้ห้กบัคนในชุมชน โดยทางอปท. 
ไดรั้บงบสนบัสนุนจากทางส านกังานส่งเสริมและสร้างสรรคสุ์ขภาพ (สสส) ให้รณรงคช์าวบา้น
ปลูกผกัปลอดสารพิษ โดยประเด็นท่ีทางชุมชนเสนอในการพฒันาปี 2552 น้ี ไม่ไดส้อดคลอ้งกบั
การจดัสรรงบประมาณของอปท. เพราะทางอปท.ให้ความส าคญักบัการอนุรักษ์และสืบทอด
ประเพณีวฒันธรรมเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงการพฒันาดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบัแผนการพฒันาท่ีทาง
อปท. ไดจ้ดัสรรไว ้ซ่ึงการกระท าดงักล่าวอาจจะท าใหก้ารพฒันาของชุมชนไม่มีความย ัง่ยนืได ้
จากประเด็นการสนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งทีมวิจยัและทางตวัแทนของชุมชน
สามารถสรุปศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงเป็นผูข้บัเคล่ือนโครงการพฒันาทางด้านสังคม  
ไดด้งัต่อไปน้ี 
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  1) ศกัยภาพของหวัหนา้ส านกัปลดั 
   จุดอ่อน 

(1) ขาดวสิัยทศัน์ เห็นไดจ้ากการด าเนินการพฒันาชุมชนไม่สอดคลอ้งกบั
วสิัยทศัน์และแผนพฒันาท่ีทางอปท.ไดก้ าหนดเอาไว ้

(2) ขาดความคิดสร้างสรรค ์โดยการพฒันายงัใชร้ะบบเดิมท่ีสืบทอดกนัมา 
คือใหค้วามส าคญักบัโครงสร้างพื้นฐานและการให้เงินอุดหนุนแก่ชุมชนในการพฒันาแทนท่ีจะ
ร่วมคิด ร่วมวางแผนกบัชุมชนชาวบา้นในการผลกัดนัการพฒันากิจกรรมทางดา้นสังคมของ
ชุมชนเพื่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

(3) มีจิตใจท่ีไม่เปิดกวา้ง และไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของทีมงาน 
   โอกาส 
   ได้รับความช่วยเหลือทางด้านความรู้วิชาการ การบริหารจัดการจาก
หน่วยงานต่างๆ เช่น จากมหาวทิยาลยัแม่โจ,้ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  2) ศกัยภาพของตวัแทนชาวบา้นท่ีขบัเคล่ือนโครงการ 
   จุดแขง็ 

(1) มีความสนใจและตั้งใจในการท างานเพื่อขบัเคล่ือนโครงการ เห็นได้
จากการสมคัรเขา้ร่วมโครงการ 

(2) มีน ้ าใจและยินดีท่ีจะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกิจการงานด้าน
สังคมของชุมชน 
   จุดอ่อน 

(1) ยงัขาดทกัษะและประสบการณ์ในการท ากิจกรรมร่วมกนัเป็นหมู่คณะ 
  (2) มีนิสัยท่ียดึติดอยูก่บัผลประโยชน์และการตอบแทนในการท างาน 


