
 
บทที ่5 

ผลการพฒันาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ต่อการยกระดบัเศรษฐกจิและสังคมของชุมชนในท้องถิน่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 จากการศึกษาเร่ืองการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ต่อการ
ยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดใ้ห้ความส าคญักบัความรู้
ของประชาชนในทอ้งถ่ิน เพราะหากบุคคลเหล่านั้นมีโอกาสในการพฒันาความรู้ รวมถึงการ
พฒันาการจดัการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้ว ผลท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันาสามารถแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนเหล่านั้นไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพของทอ้งถ่ินเอง 
ผลจากการจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบัเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยผ่านการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
สามารถสรุปผลการศึกษาโดยแยกรายละเอียดออกเป็น 2 ประเด็น  1) การจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบัเศรษฐกิจของชุมชนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ 
และ 2) การจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย ์ต่อการยกระดบัดา้นสังคมของ
ชุมชนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ดงัมีรายละเอียดของการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 
5.1  สรุปผลการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ต่อการยกระดับเศรษฐกิจของชุมชน
ท้องถิ่นในจังหวดัเชียงใหม่ 
 จากการจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบัเศรษฐกิจ
ของชุมชนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีองค์กรบริหารส่วนต าบลท่ีมีความสนใจเขา้ร่วม
โครงการในการพฒันาดา้นเศรษฐกิจจ านวน 32 แห่ง โดยผา่นการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม (PAR) ระหวา่งทีมวจิยั ตวัแทนของทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการ
พฒันาด้านเศรษฐกิจของชุมชน ได้แก่ กรรมการอ านวยการคือตวัแทนจากอปท.ได้แก่ นายก
อปท. ปลดัอปท.หรือเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบการด าเนินงานเพื่อขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจของ
ชุมชน และกรรมการด าเนินงานไดแ้ก่ ตวัแทนของชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงาน และทีมผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการบริหารจดัการดา้นองคก์รดา้นการตลาด ดา้นการผลิต 
โดยท าการปฏิบติังานผ่านศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนของแต่ละชุมชนจ านวน 32 แห่ง  
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ผลจากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมโดยอาศยัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัเพื่อ
พฒันาศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นตวัแทนของชุมชนในการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โดยให้
ตวัแทนของทรัพยากรมนุษยด์งักล่าวน าเอาความรู้ท่ีไดรั้บจาการประชุมเชิงปฏิบติัการ แบบมี
ส่วนร่วมไปใช้ในการบริหารจดัการในศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเพื่อเป็นการพฒันาและ
เพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบัเศรษฐกิขของชุมชน ซ่ึงสามารถสรุปผลการ
พฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบัเศรษฐกิจออกเป็นรายชุมชนไดด้งัต่อไปน้ี 
 
 5.1.1 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 จากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมวิจยั ตวัแทนของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้
เศรษฐกิจชุมชน และทีมผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารจดัการ ไดท้  าให้เกิดพฒันาการแก่ทรัพยากร
มนุษยท่ี์เป็นผูข้บัเคล่ือนการด าเนินงานภายในศูนยก์ารเรียนรู้ฯ อนัไดแ้ก่ กรรมการอ านวยการ
และกรรมการด าเนินงาน แยกออกเป็นประเด็นดงัต่อไปน้ี 

 1) การบริหารจดัการดา้นองคก์ร  
 ทางคณะกรรมการด าเนินงานมีความสามารถในการจดัแบ่งหน้าท่ีความ

รับผิดชอบของผูป้ฏิบติังานในแต่ละฝ่ายไดอ้ยา่งชดัเจน โดยไดมี้การก าหนดความสัมพนัธ์ของ
อ านาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของงานดา้นต่างๆ ในศูนยฯ์ไดอ้ยา่งชดัเจน มีความสามารถใน
การใช้หลกัประชาธิปไตยในการคดัเลือกคณะกรรมการ โดยท าการโหวต และคณะกรรมการ
ดงักล่าวเป็นท่ียอมรับของชาวบา้น ขณะเดียวกนัมีความสามารถในการวางแผนเพื่อเรียงร้อย
กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อขบัเคล่ือนการด าเนินงานโดยไดมี้การถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาของท้องถ่ินในเร่ืองของการทอผา้ การตดัเย็บผา้ให้กับบุคลากรภายในชุมชน ได้แก่  
เด็กนักเรียน ผูใ้หญ่ในชุมชน ตลอดจนคนภายนอกชุมชนท่ีมีความสนใจ โดยให้มีการลงมือ
ปฏิบติัจริง 

 2) ความสามารถในการติดต่อประสานงานและสร้างแรงจูงใจ 
  คณะกรรมการด าเนินงานท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนโครงการคือ 

ผูจ้ดัการศูนยมี์ความสามารถและประสบการณ์ สามารถจูงใจให้สมาชิกของทีมงานตั้งใจและ
อุทิศตนท างานในศูนยก์ารเรียนรู้ เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีความกวา้งขวางเป็นท่ีรู้จกัของคนโดยทัว่ไป 
จึงสามารถชกัชวนใหค้นในชุมชนเขา้มาช่วยกนัท างานในศูนยก์ารเรียนรู้ 
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 3) ความสามารถในการจดัการดา้นการเงิน 
  ทางกรรมการด าเนินงานมีความสามารถในการจดัการรายได้ กล่าวคือ 

รายได้ส่วนหน่ึงท่ีได้มาจากการด าเนินงานของศูนย์ ได้ถูกจัดสรรเพื่อเป็นกองทุนในการ
สนับสนุนกิจกรรมของศูนย ์เช่น การศึกษาดูงาน การถ่ายทอดความรู้ให้กบัเด็กนักเรียนและ
ผูส้นใจในชุมชน โดยมีการก าหนดกฎระเบียบของการใชเ้งินทุนไวอ้ยา่งชดัเจน 

 4) ความสามารถในการจดัการดา้นการตลาด 
 คณะกรรมการด าเนินงานมีความกระตือรือร้นท่ีจะหาตลาดเพื่อรองรับ

ผลิตภณัฑผ์า้ทอท่ีผลิตข้ึนเช่น การขยายกลุ่มลูกคา้และสร้างเครือข่ายผูบ้ริโภคใหมี้จ านวนเพิ่มข้ึน
บนฐานของการผลิตท่ีสามารถรองรับได ้
 
 5.1.2 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนโปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 ชุมชนโปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชียงใหม่เป็นชุมชนเข้าร่วมโครงการ
จดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจร่วมกบัทีมวิจยัตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 โดยไดเ้สนอแผนการพฒันา
ทางดา้นเศรษฐกิจของชุมชนในส่วนของการพฒันาธุรกิจผลิตภณัฑ์จากรากไมต้ั้งแต่ปี พ.ศ.2551 
และในปี พ.ศ.2552 ทางชุมชนโปงทุ่งไดต่้อยอดการพฒันาเศรษฐกิจ โดยการเขา้ร่วมการพฒันา
กบัทีมวจิยัในการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 

 จากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมวิจยั ตวัแทนของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้ฯ 
และทีมผูเ้ช่ียวชาญด้านการบริหารจดัการ ได้ท าให้เกิดพฒันาการแก่ทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็น 
ผูข้บัเคล่ือนการด าเนินงานภายในศูนยก์ารเรียนรู้ฯ ไดแ้ก่ กรรมการอ านวยการ และกรรมการ
ด าเนินงาน แยกเป็นประเด็นไดด้งัต่อไปน้ี 
  1) การบริหารจดัการดา้นองคก์ร 

  คณะกรรมการด าเนินงานมีความสามารถในการก าหนดโครงสร้างในการ
ด าเนินงานท่ีมีความเหมาะสม มีการจัดแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของคน ขณะเดียวกันการเลือกคณะกรรมการด า เนินงานก็ยึดหลักการ
ประชาธิปไตย มีการคดัเลือกคณะกรรมการเขา้มาท างานโดยยึดหลกัการเลือกคนตามความรู้
ความสามารถ 
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 2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
  คณะกรรมการด าเนินงาน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์โดยผลจากการเขา้

ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัทีมวิจยั ไดท้  าให้คณะกรรมการด าเนินงานไดมี้ความคิดริเร่ิม
ในการท่ีจะถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับเด็กและเยาชนของชุมชนเพิ่มมากข้ึน โดยจะใช้ศูนย ์
การเรียนรู้ท่ีตั้งข้ึน ในการเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ให้กบัเด็กและเยาวชน ทั้งภายในชุมชนและ
ภายนอกชุมชน ขณะเดียวกนัก็มีการเร่ิมพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีความสวยงามและประโยชน์ใช้
สอยเพิ่มมากข้ึน และช่วยเหลือสมาชิกของชุมชนตนเอง เช่น ไดน้ าเอาผลิตภณัฑ์ตะกร้าหวายท่ี
ผลิตโดยชาวบา้นในชุมชนมาเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเสริมร่วมกบัผลิตภณัฑ์จากรากไมท่ี้ตนเองผลิต 
ซ่ึงวิธีการน้ีไดช่้วยท าให้ผลิตภณัฑ์มีความหลากหลายและเป็นการสร้างเครือข่ายของการผลิต
เพิ่มมากข้ึน 
  3) ความสามารถในการติดต่อประสานงานการก าหนด การแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ดา้นเศรษฐกิจ โดยไดท้  าการประชุมเพื่อสรุปผลการด าเนินงานและจดัท ารายงาน
เสนอใหทุ้กฝ่ายไดรั้บทราบเพื่อสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงาน มีการจดัประชุมทุกๆ เดือน 
  4) ความสามารถในการวางแผนกิจกรรมการด าเนินงาน 

  โดยมีการด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ การศึกษาดูงานเพื่อพฒันาศกัยภาพให้กบั
บุคลากร โดยมีการก าหนดงบประมาณรองรับไวช้ดัเจน 

 
 5.1.3 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั
เชียงใหม่ 

ชุมชนแม่คือ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ
จดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับทีมวิจยั ตั้งแต่ ปีพ.ศ.2551 โดยได้เสนอ
แผนการพฒันาดา้นการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชน และในปีพ.ศ.2552 ไดเ้สนอแผนการพฒันา
ทางด้านเศรษฐกิจผลิตภณัฑ์สินคา้ท่ีเป็นอาชีพดั้งเดิมของคนในชุมชน ได้แก่ การท าโครงร่ม  
การท าพดั ซ่ึงได้ท าสืบสานกันมารุ่นสู่รุ่น โดยมุ่งท่ีจะให้มีการสืบทอดอาชีพและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินน้ีแก่คนรุ่นหลงั ไดแ้ก่เด็กและเยาวชน ทางชุมชนไดส้มคัรเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้
ในการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเพื่อท่ีจะสานต่ออาชีพดั้งเดิมและพฒันาศกัยภาพของ
บุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึน 

 จากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมวิจยั ตวัแทนของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้
และทีมผูเ้ ช่ียวชาญด้านบริหารจัดการได้ท าให้เกิดพัฒนาการแก่ทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็นผู ้
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ขบัเคล่ือนการด าเนินงานภายในศูนยก์ารเรียนรู้ ไดแ้ก่ กรรมการอ านวยการ กรรมการด าเนินงาน 
แยกเป็นประเด็นไดด้งัต่อป้ี 

1) การบริหารจดัการดา้นองคก์ร 
   คณะกรรมการด าเนินงานได้มีการจัดแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

ผูป้ฏิบติังานโดยยดึหลกัแบ่งงานและแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามความถนดัและความสามารถ 
2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

  คณะกรรมการด าเนินงานยงัไม่ไดมี้การวางแผนหรือคิดคน้หาวิธีการหรือ
แนวทางในการเรียงร้อยกิจกรรมเพื่อขบัเคล่ือนการด าเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้ ยงัไม่
สามารถโน้มน้าวหรือจูงใจให้ผูผ้ลิตโครงร่มท าการผลิตร่มแบบครบวงจร โดยท าการผลิต 
โครงร่มหุ้มร่ม และน าร่มออกจ าหน่ายเองโดยไม่ต้องผ่านตวัแทนจดัจ าหน่ายท่ีอยู่ ณ ต าบล 
บ่อสร้าง อ าเภอสันก าแพง 

 
 5.1.4 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนส าราญราษฎร์ อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

 ชุมชนส าราญราษฎร์ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นชุมชนท่ีเขา้ร่วม
โครงการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจร่วมกับทีมวิจัยตั้ งแต่ปี พ.ศ.2551 โดยได้เสนอ
แผนการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจของชุมชนในส่วนของการพฒันาธุรกิจผลิตภณัฑ์แกะสลกัไม ้
และในปี พ.ศ.2552 ทางชุมชนส าราญราษฎร์ ไดต่้อยอดการพฒันาเศรษฐกิจ โดยการเขา้ร่วม 
การพฒันากบัทีมวจิยัในการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 

 จากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมวิจยั ตวัแทนของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือน การด าเนินงาน และทีมผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านการบริหารจัดการ ได้ท าให้ เ กิดพัฒนาการแก่ทรัพยากรมนุษย์ท่ี เ ป็นผู ้ข ับเค ล่ือน 
การด าเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ กรรมการอ านวยการ และกรรมการด าเนินงาน 
แยกเป็นประเด็นไดด้งัต่อไปน้ี 
  1) การบริหารจดัการดา้นองคก์ร 

  คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงานสามารถปฏิบติังาน
ได้ตามความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถกับงานท่ีตนเองรับผิดชอบ จึงท าให้สามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และเตม็ความสามารถมากท่ีสุด 
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 2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
  คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงานยงัขาดความคิด

ริเ ร่ิมสร้างสรรค์ในการท่ีจะขับเคล่ือนหรือการวางแผนกิจกรรมท่ีจะด าเนินงานภายใน 
ศูนยก์ารเรียนรู้ 

 3) ความสามารถในการจูงใจ 
  คณะกรรมการด าเนินงานมีความสามารถในการติดต่อส่ือสารและ 

มีความสามารถในการจูงใจให้สามารถมีความตั้งใจและอุทิศตนเพื่องาน เห็นไดจ้ากความร่วม
แรงร่วมใจและความร่วมมือท่ีทางสมาชิกไดส้ละเวลาในการมาท างานภายในศูนย ์มีความยินดี
และเตม็ใจท่ีจะถ่ายทอดความรู้ใหก้บัคนโดยทัว่ไป 

 4) ความสามารถในการจดัท าแผนประชาสัมพนัธ์ 
  คณะกรรมการด าเนินงานได้ท าการวางแผนประชาสัมพนัธ์ศูนย์และได้

น าเอาแผนการประชาสัมพนัธ์มาทบทวนและท าความเขา้ใจในรายละเอียดต่างๆ ให้ตรงกนัก่อน
การด าเนินงานทุกคร้ัง 

 
 5.1.5 ผลการพฒันาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ชุมชนสง่าบ้าน อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

จากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมวิจยัตวัแทนของทรัพยากร
มนุษยใ์นชุมชนสง่าบา้น ท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้
เศรษฐกิจชุมชนและฟ้ืนฟูเช่ียวชาญดา้นการบริหารจดัการ ไดท้  าให้เกิดพฒันาการแก่ทรัพยากร
มนุษย์ท่ีเป็นผูข้บัเคล่ือนการด าเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ กรรมการอ านวยการ 
กรรมการด าเนินงาน แยกออกเป็นประเด็นดงัต่อไปน้ี 

 1) การบริหารจดัการดา้นองคก์ร 
  จากการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมวิจัยและ

คณะกรรมการด าเนินงานเก่ียวกบัการบริหารจดัการองคก์รพบวา่ คณะกรรมการอ านวยการและ
คณะกรรมการด าเนินงาน มีความสามารถในการจดัคนเข้าท างานได้เหมาะสม คือ ตรงตาม
ความรู้และความสามารถ การคัดเลือกคณะกรรมการเป็นไปอย่างยุติธรรม โดยใช้หลัก
ประชาธิปไตยในการคดัเลือก สามารถก าหนดโครงสร้างการด าเนินงานให้มีความชดัเจน อนัจะ
ส่งผลต่อการด าเนินงานใหมี้ความชดัเจนและเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
  คณะกรรมการสามารถก าหนดข้อระเบียบบังคับ โดยได้จัดท า เป็น 

ลายลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานภายในศูนยฯ์ โดยให้น าเอาระเบียบขอ้บงัคบั
ในการด าเนินงานร่วมกนัของกลุ่มอาชีพท่ีตนเองมีอยู่แล้วมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กบัการ
ด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้ ซ่ึงถือว่าเป็นนันทนาการอย่างหน่ึงท่ีคณะกรรมการได้ดึงเอา
กฎระเบียบท่ีตนเองไดก้ าหนดและปฏิบติัอยูน่ ามาใช ้ท าใหไ้ม่เกิดปัญหาหรือความยุง่ยาก 

 3) ความสามารถในการติดต่อประสานงานและการถ่ายทอดองคค์วามรู้ 
  คณะกรรมการได้มีพฒันาการทางด้านการติดต่อประสานงานในการดึง

ชาวบา้น หน่วยงานต่างๆ ท่ีอยู่ในพื้นท่ีของชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท ากิจกรรมเพื่อ
ผลกัดนัให้เกิดการขบั เคล่ือนการท างานภายในศูนยฯ์ เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกบัการ
น าเกษตรอินทรีย์และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับการน าเกษตรอินทรีย์ ร่วมกับ
เกษตรกรรายอ่ืน ตลอดจนผูท่ี้มีความสนใจในการท าเกษตรอินทรียท์ั้งภายในและภายนอกชุมชน 
นอกจากน้ีแลว้ คณะกรรมการเป็นบุคคลท่ีท างานดว้ยจิตใจท่ีเสียสละและมีความตั้งใจจริงในการ
ท่ีจะท างาน ท างานดว้ยความจริงใจ จุดน้ีเป็นจุดส าคญัท่ีท าให้คณะกรรมการสามารถสร้างความ
ประทบัใจให้กบัสมาชิกไดรั้บความศรัทธาจากสมาชิก ท าให้สมาชิกให้ความร่วมมืออยา่งเต็มท่ี
ในการท างาน ขณะเดียวกันยงัท าให้กลุ่มอาชีพอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและ 
การด าเนินงานภายในศูนยฯ์ ซ่ึงท าใหเ้กิดเครือข่ายความร่วมมือและความช่วยเหลือเพิ่มมากข้ึน 
 
 5.1.6 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนสันติสุข อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 จากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมวิจยั ตวัแทนของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการนบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้
เศรษฐกิจชุมชน และทีมผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารจดัการ ไดท้  าให้เกิดพฒันาการแก่ทรัพยากร
มนุษยท่ี์เป็นผูข้บัเคล่ือนการด าเนินงานภายในศูนยก์ารเรียนรู้ฯ อนัไดแ้ก่ กรรมการด าเนินการ 
กรรมการด าเนินงาน แยกออกเป็นประเด็นไดด้งัต่อไปน้ี 

1) ความสามารถทางดา้นการบริหารจดัการองคก์ร 
   จากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ได้ท าให้คณะกรรมการ

อ านวยการ และคณะกรรมการด าเนินงาน ไดเ้กิดการพฒันาการของการเรียนรู้ในดา้นของการ
บริหารจัดการองค์กร กล่าวคือ คณะกรรมการได้มีการจัดแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบให้
สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ซ่ึงท าให้คณะกรรมการสามารถท างานได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกนัทางคณะกรรมการยงัไดมี้การก าหนดแผนภูมิองคก์รท่ีมีความชดัเจน 
มีการแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบระหว่างงานดา้นต่างๆ  
ในองค์การ ท าให้สามารถท างานไม่เกิดความซ ้ าซ้อน รู้ว่าใครจะตอ้งท างานอะไร ท าให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 

2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
  คณะกรรมการด าเนินงานได้พยายามท่ีจะเรียงร้อยกิจกรรมให้เกิดการ

ขบัเคล่ือนการด าเนินงานในศูนยก์ารเรียนรู้มากข้ึน โดยพยายามท่ีจะจดักิกรรมให้มีการถ่ายทอด
ประสบการณ์และองค์ความรู้เก่ียวกบัการทอผา้สังฆาติให้กบัคนในชุมชน เด็กและเยาวชนใน
ชุมชน โดยพยายามประสานกบัทางโรงเรียนในชุมชนให้บรรจุลงในหลกัสูตรวิชางานพื้นฐาน
อาชีพ และยงัเร่ิมมีแนวคิดท่ีจะขยายตลาดไปจ าหน่ายยงัจงัหวดัอ่ืนนอกเหนือจากภายในบริเวณ
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
 5.1.7 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนเวยีง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 จากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมวิจยั ร่วมกบัตวัแทน
ของทรัพยากรมนุษยชุ์มชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานภายในศูนยก์าร
เรียนรู้ไดแ้ก่ กรรมการอ านวยการ กรรมการด าเนินงาน แยกออกเป็นประเด็นไดด้งัต่อไปน้ี 

1) ความสามารถทางดา้นการบริหารจดัการองคก์ร 
  คณะกรรมการด าเนินงานสามารถจัดแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

ผูป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งความรู้ความสามารถ โดยไดจ้ดัคนให้เขา้ท างานใน
แผนกต่าง ๆ ไดแ้ก่แผนกตลาด แผนกการเงิน แผนกการผลิต ท าให้การด าเนินงานไม่เกิดความ
ทบัซอ้นกนั 

2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
  คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงานยงัขาดพฒันาการ

ดา้นการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นอนัท่ีจะจดัท ากิจกรรมท่ีมีความหลากหลายเพื่อขบัเคล่ือน
การด าเนินงาน เช่น การถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัการท าโลหะชุบเงินให้กบัคนในชุมชนหรือเด็ก
ตลอดจนเยาวชน 

 3) ความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
  คณะกรรมการด าเนินงาน เช่น ผูจ้ดัการศูนยส์ามารถสร้างคนใหมี้ภาวะผูน้ า 

สามารถจูงใจส่ือสารเพื่อให้สมาชิกในองค์การตั้งใจและอุทิศตนเพื่องาน เห็นไดจ้ากความสามารถ
ในการดึงเอาสมาชิกเขา้มาร่วมท างานในศูนยก์ารเรียนรู้ไดจ้  านวนหน่ึง 
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 5.1.8 ผลการพฒันาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ชุมชนสันทราย อ าเภอฝาง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 ชุมชนสันทราย อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการ
จดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมร่วมกบัทีมวิจยัตั้งแต่ ปีพ.ศ.2551 โดยไดน้ าเสนอ
แผนการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจของชุมชนในส่วนของการพฒันาธุรกิจชุมชนมนักลัยา และ 
ปี พ.ศ.2552 ทางชุมชนสันทรายไดต่้อยอดการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ โดยการเขา้ร่วมการพฒันา
กบัทีมวจิยัในการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 

 จากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมวิจยั ตวัแทนของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้
และทีมผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการบริหารจดัการไดท้  าให้เกิดพฒันาการแก่ทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นผู ้
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ กรรมการอ านวยการ และกรรมการ
ด าเนินงาน แยกเป็นประเด็นดงัต่อไปน้ี 

 1) การบริหารจดัการดา้นองคก์ร 
  คณะกรรมการด าเนินงานสามารถก าหนดโครงสร้างการด าเนินงานภายใน

องคก์ารไดค้รบถว้นทุกต าแหน่งงาน มีการจดัแบ่งหน้าท่ีให้สอดคลอ้งกบัความรู้ความสามารถ
ของผูป้ฏิบติังาน 

 2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
  คณะกรรมการด าเนินงานมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ไดเ้กิดพฒันาการท่ีจะ

ให้การบริการความรู้แก่ชุมชน โดยจะท าการสอนและสาธิตการน ามนักัลยาให้กับผูส้นใจ 
ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้และการถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหก้บัเด็กและเยาวชนในชุมชน 

  นอกจากน้ีแลว้ยงัมีพฒันาการในการท่ีจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัทรัพยากร
และวตัถุดิบท่ีมีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การพยายามคิดคน้หาวิธีการในการ
พฒันารูปแบบ สีสันและรสชาติของมนักลัยาให้มีความอร่อยทดัเทียมกบัมนัเลย ์ความสามารถ
ในการขยายและต่อยอดการพฒันา โดยสามารถดึงเอาเด็กและเยาวชนเขา้มาเรียนรู้การผลิตมนั
กลัยาเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการสร้างอาชีพใหก้บัเด็กและเยาวชนต่อไปในอนาคต 

 
 5.1.9 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนน ้าแพร่ อ าเภอพร้าว   
จงัหวดัเชียงใหม่ 

 จากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมวิจยั ตวัแทนของ
ทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนน ้ าแพร่ท่ีมีบทบาทส าคัญในการขับเคล่ือนการด าเนินงานของ 
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ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน และทีมผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารจดัการไดท้  าให้เกิดพฒันาการ
แก่ทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็นผูข้บัเคล่ือนการด าเนินงานภายในศูนยก์ารเรียนรู้ ได้แก่ กรรมการ
อ านวยการ กรรมการด าเนินงาน แยกออกเป็นประเด็นไดด้งัต่อไปน้ี 

1) ความสามารถในดา้นการบริหารจดัการองคก์ร 
  จากการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมวิจัยและ

คณะกรรมการด าเนินงานและกรรมการอ านวยการของศูนยก์ารเรียนรู้ ไดก่้อให้เกิดพฒันาการแก่
คณะกรรมการดงักล่าวคือ ไดมี้การก าหนดโครงสร้างขององคท่ี์มีความชดัเจนเหมาะสม มีการจดั
คนเขา้ท างานใหเ้หมาะสมกบัความรู้ความสามารถ สามารถจดัท าแผนภูมิขององคก์ารท่ีแสดงถึง
อ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการด าเนินงานดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจนและท า
ใหผู้ป้ฏิบติังานทราบและเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของตนเอง 

2) ความสามารถในการคิดอยา่งริเร่ิมสร้างสรรค ์
  กล่าวคือ คณะกรรมการด าเนินงานไดพ้ยายามจดัท ากิจกรรมต่างๆ ในส่วน

ของการเรียนรู้ถ่ายทอด การแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจและสืบทอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ใหแ้ก่ เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการสร้างแนวคิดในการพฒันาและสร้างผลิตภณัฑ์ขา้ว
กลอ้งอินทรียใ์หดี้เยี่ยม เพื่อจะดึงดูดความสนใจของคนให้เขา้มาเรียนรู้เพิ่มข้ึน  ไดแ้ก่ การสาธิต  
การสอน  การปลูกขา้วอินทรีย ์โดยไม่ตอ้งใช้สารเคมี โดยน าเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช ้

3) การมีจิตใจท่ีมีความเสียสละและกระท าการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
  การด าเนินงานของคณะกรรมการได้มุ่งเน้นช่วยเหลือในการสร้างงาน 

สร้างรายได้ให้กบัคนในชุมชนในการท่ีจะมาเรียนรู้ เช่น การปลูกขา้วเพื่อจะได้ปลูกเอง และ
ไดผ้ลผลิตเพื่อน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อไป 
 
 5.1.10 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 ชุมชนบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ
จดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับทีมวิจยัตั้ งแต่ปี พ.ศ.2551 โดยได้เสนอ
แผนการพฒันาทางดา้นการศึกษาของชุมชน และในปี พ.ศ.2552 ทางชุมชนไดต่้อยอดการพฒันา
โดยการเขา้ร่วมการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจร่วมกบัทีมวิจยัในการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชน โดยมุ่งท่ีจะให้เกิดการเรียนรู้ การสืบทอดความรู้ การถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้กบั 
เด็กนกัเรียนและเยาวชนของชุมชนในการประกอบอาชีพโดยผา่นศูนยก์ารเรียนรู้น้ี 
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จากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมวิจยั ตวัแทนของทรัพยากร
มนุษยใ์นชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้ และทีม
ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการบริหารจดัการ ได้ก่อให้เกิดการพฒันาการแก่ทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็น 
ผูข้บัเคล่ือนการด าเนินงานภายในศูนยก์ารเรียนรู้ ได้แก่ กรรมการอ านวยการ และกรรมการ
ด าเนินการ แยกเป็นประเด็นไดด้งัต่อไปน้ี 

 1) การบริหารจดัการองคก์ร 
  คณะกรรมการด าเนินงานมีความสามารถในการก าหนดโครงสร้างองคก์ร

ไดอ้ย่างเหมาะสม เห็นไดจ้ากการจดัแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบไดเ้หมาะสม โดยยึดหลกัการ
แบ่งงานกบัท าตามความรู้ความช านาญ นอกจากน้ีแลว้ยงัไดมี้การจดัท าแผนภูมิขององค์กรท่ีมี
ความชดัเจน ท าให้ทุกส่วนงานไดท้ราบถึง อ านาจหนา้ท่ีท่ีตนเองไดรั้บมอบหมาย รวมถึงแสดง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนงานต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงส่ิงแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการ
ด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัโครงสร้างของ
องค์กร การจดัแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของผูป้ฏิบติังานเพิ่มมากข้ึน จากเดิมก่อนท่ีจะมีการ
จดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ซ่ึงมีการแบ่งหนา้ท่ียงัไม่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน 
ขณะเดียวกันก็ยงัมีการคดัเลือกคณะกรรมการให้มาท าหน้าท่ีสานการผลิต การตลาด และ 
การประชาสัมพนัธ์ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีความชดัเจน จากเดิมท่ีให้คณะกรรมการอ านวยการ
มาท าหนา้ท่ีในต าแหน่งดงักล่าว 

 2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
  คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงาน มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคใ์นการท่ีจะน าใหศู้นยก์ารเรียนรู้แห่งน้ีมีการท ากิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั
ของทุกฝ่ายในชุมชน เช่น การผลิตสินคา้โดยริเร่ิมท่ีจะน าเอาทรัพยากรและวตัถุดิบท่ีมีอยู่ใน
ชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ การส่งเสริมให้มีการปลูกฝ้ายเพื่อน าวตัถุดิบมาใช้ในการ 
ทอผ้า  อัน เ ป็นการลดการสั่ ง ซ้ือ ฝ้ายจากภายนอกชุมชน การเ รียน รู้และผลักดันใน 
การประชาสัมพนัธ์ผา้ทอของชุมชน โดยการน าเอาวิถีการด าเนินชีวิตของชุมชน คือการทอผา้  
ตีนจก มาพฒันาเป็นจุดขายของชุมชน ในอนัท่ีจะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิของชุมชน 
  3) ความสามารถในการประสานงานและจูงใจทีมงาน ตลอดจนชาวบา้นในชุมชน 
   คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงานมีความสามารถใน
การประสานและดึงเอาทุกภาคส่วนของชุมชนเขา้มาร่วมกนัด าเนินงานและวดัความรู้ท่ีมีอยู่ใน
ชุมชนเขา้มาเรียนรู้ในศูนย ์ไดแ้ก่ การทอผา้ การเกษตร โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท่ีได้
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ร่วมมือกนัในการจดัองค์ความรู้นั้นให้อยู่ในรูปแบบท่ีมีความพร้อมและสามารถน ามาใช้เป็น
ส่ือกลางในการก าหนดองคค์วามรู้นั้นใหก้บัคนในชุมชนและบุคคลภายนอกท่ีสนใจจะศึกษา 

 
 5.1.11 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนข้ีเหล็ก อ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 ชุมชนข้ีเหล็ก อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ
จดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับทีมวิจยัตั้ งแต่ปี พ.ศ.2551 โดยได้เสนอ
แผนพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มของชุมชน และเพื่อเป็นการต่อยอดการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนให้ดียิ่งข้ึนในปี พ.ศ.2552 ทางชุมชนข้ีเหล็กไดเ้สนอแผนการพฒันาด้านเศรษฐกิจของ
ชุมชน โดยเขา้ร่วมโครงการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนร่วมกบัทางทีมวจิยั 

 จากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมวิจยั ตวัแทนของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้
และทีมผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการบริหารจดัการ ผลการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นศูนยก์ารเรียนรู้ 
ไดแ้ก่ กรรมการอ านวยการ กรรมการด าเนินงาน แยกออกเป็นประเด็นไดด้งัน้ี 

1) การบริหารจดัการองคก์าร 
  คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงาน สามารถจัด

โครงสร้างองคก์ารของศูนยมี์ความเหมาะสมและการจดัแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบเป็นไปตาม
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถกบังานท่ีรับผดิชอบ 

2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
  คณะกรรมการอ านวยการและคณะด าเนินงาน มีแนวคิดท่ีจะพฒันาศูนย์

การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน โดยมุ่งเนน้ท่ีจะใหผู้สู้งอายุซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดในต าบล
เขา้มาท ากิจกรรม โดยไม่ไดมุ้่งเนน้เฉพาะกิจกรรมทางดา้นเศรษฐกิจอยา่งเดียว แต่มุ่งจดักิจกรรม
ท่ีจะใหผู้สู้งอายุไดถ่้ายทอดความรู้และภูมิปัญญาท่ีตนเองมีอยูแ่ก่เด็กและเยาวชนและผูท่ี้มีความ
สนใจโดยทัว่ไป แต่อยา่งไรก็ตาม ทางกลุ่มคณะกรรมการยงัไม่สามารถจดักิจกรรมในศูนยก์าร
เรียนรู้ใหมี้ความหลากหลายและมีความต่อเน่ืองได ้

 3) ความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
  คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการประสานงาน มีความสามารถ

ในการติดต่อประสานงานกบัเครือข่ายกลุ่มอาชีพของผูสู้งอายุ ท  าให้สินคา้ท่ีผลิตออกมาสามารถ
จ าหน่ายไดแ้ละขณะเดียวกนัสามารถดึงใหผู้สู้งอายเุขา้มาร่วมท ากิจกรรมได ้
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 5.1.12 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม ่

 ชุมชนบา้นเป้า อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ
จดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับทีมวิจยัตั้ งแต่ ปีพ.ศ. 2551 โดยได้เสนอ
แผนการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจของชุมชน และใน ปีพ.ศ.2552 ทางชุมชนไดต่้อยอดการพฒันา
โดยการเข้าร่วมการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนร่วมกับทีมวิจัยในการจดัตั้ งศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจชุมชน 

 จากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมวิจยัและตวัแทนของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้
และทีมผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการบริหารจดัการ ไดก่้อให้เกิดการพฒันาการแก่ทรัพยากรมนุษย ์
ท่ีเป็นผู ้ข ับเคล่ือนการด าเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ กรรมการอ านวยการ และ
กรรมการด าเนินงาน แยกออกเป็นประเด็นไดด้งัต่อไปน้ี 

 1) การบริหารจดัการองคก์ร 
  คณะกรรมการด าเนินงานและกรรมการอ านวยการ สามารถจัดโครงสร้าง

การบริหารจดัการภายในศูนยไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมและชดัเจน กล่าวคือ สามารถจดัคนให้เขา้ท างาน
ไดต้รงตามความรู้ความสามารถ ท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพและทีมงานท างานร่วมกนัอยา่ง
มีความสุข 

 2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
  คณะกรรมการด าเนินงานมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดการ

พฒันา ซ่ึงทางทีมวิจยัไดใ้ห้แนวคิดและแนวทางในการจดัท าธุรกิจโฮมสเตย ์ไดแ้ก่ รูปแบบของ
โฮมสเตย์ควรเป็นรูปแบบท่ีเป็นแบบโฮมสเตย์อย่างแท้จริง คือ การให้แขกท่ีมาพกัอาศยัอยู่
ร่วมกบัเจา้ของบา้น และไดเ้รียนรู้วิถีชีวิต วฒันธรรมของชุมชนท่ีตนเองเขา้ไปพกัอาศยัอยู ่โดย
ทางกรรมการด าเนิน ซ่ึงมีกิจกรรมโฮมสเตย์ได้จดับ้านพกัของตนเองให้มีรูปแบบเหมือน 
โฮมสเตยอ์ย่างแทจ้ริง ขณะเดียวกนั ไดมี้การพฒันาการจดักิจกรรม จดัโปรแกรมการท่องเท่ียว
ส าหรับแขกท่ีมาพกัในโฮมสเตยข์องตน เช่น การใส่บาตร  การเรียนท านา  การเรียนท าบา้นดิน 
อนัเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนบา้นเป้า 
  3) ความสามารถในการติดต่อประสานงานและสร้างเครือข่าย 

  คณะกรรมการด าเนินงานมีความสามารถในการจูงใจและดึงคนในชุมชน
ใหเ้ขา้มาช่วยท างานและเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ในการผลกัดนัการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้ 
กล่าวคือ สามารถน าเด็กและเยาวชนและคนจากภายนอกเขา้มาเรียนรู้การด าเนินงานและช่วยกนั
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ท างานในศูนย์การเรียนรู้ โดยเด็กและเยาวชนเข้ามาช่วยท างานในฐานะของมกัคุเทศน์น้อย 
ผูสู้งอายุถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัประเพณีวฒันธรรมแก่แขกผูม้าเยือน นบัไดว้า่เป็นพฒันาการท่ี
ส าคญัท่ีเกิดข้ึน ส าหรับทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นผูข้บัเคล่ือนการด าเนินงานท่ีมีความคิดอนัแตกฉาน
จนสามารถจดักิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาชุมชนและคน
ภายในชุมชนของตนเอง 
 
 5.1.13 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนก๊ึดช้าง อ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 ชุมชนก๊ึดช้าง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ
จดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับทีมวิจยัตั้ งแต่ ปีพ.ศ.2551 โดยได้เสนอ
แผนการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจของชุมชน และใน ปี พ.ศ.2552 ทางชุมชนไดต่้อยอดการพฒันา
โดยการเข้าร่วมการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนร่วมกับทีมวิจัยในการจดัตั้ งศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจชุมชน 

 จากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมวิจยัและตวัแทนของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้
และทีมผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการบริหารจดัการ ไดก่้อให้เกิดการพฒันาการแก่ทรัพยากรมนุษยท่ี์
เป็นผูข้บัเคล่ือนการด าเนินงานภายในศูนยก์ารเรียนรู้ ได้แก่ กรรมการอ านวยการ กรรมการ
ด าเนินงาน แยกออกเป็นประเด็นไดด้งัต่อไปน้ี 

 1) การบริหารจดัการองคก์ร 
  คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการสามารถจัด

โครงสร้างการบริหารจดัการภายในศูนยท่ี์มีความเหมาะสม โดยสามารถจดัคนเขา้ท างานไดต้รง
ตามความรู้ความสามารถ จึงเกิดความสอดคลอ้งระหวา่งหนา้ท่ีกบังานท่ีปฏิบติัจริง 

 2) การมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
  จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจร่วมกับทีมวิจยั ท าให้

คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการไดเ้กิดพฒันาการทางดา้นความคิดในการ
ท่ีจะต่อยอดการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน โดยเช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ 
เช่น กลุ่มอาชีพ ผลิตภณัฑ์ การท่องเท่ียว โดยใช้ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเป็นหน่วยงาน
กลางในขบัเคล่ือนการด าเนินงาน เช่น การจดัตั้งสถานท่ีท่าเทียบแพ และข่ีชา้ง ณ บริเวณสถานท่ี
ด้านหน้าของศูนยก์ารเรียนรู้ การจดัให้มีหน่วยงานท่ีให้ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัต าบลและ
สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ภายในต าบลในบริเวณศูนยก์ารเรียนรู้ฯ  ในการท่ีจะให้ขอ้มูลข่าวสาร
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ดา้นการท่องเท่ียวและขอ้มูลเก่ียวกบัต าบล แก่บุคคลทัว่ไป การน าเด็กและเยาวชนเขา้มาเรียนรู้
วธีิการด าเนินชีวติของคนในชุมชน ขณะเดียวกนัก็ใหเ้ด็กและเยาวชนไดน้ าเอาความรู้ท่ีไดรั้บการ
ถ่ายทอดไปเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์แก่บุคคลอ่ืนต่อไปในลกัษณะขอการเป็นมคัคุเทศกน์อ้ย 

 3) ความสามารถในการติดต่อประสานงานและการจูงใจ 
  กรรมการอ านวยการ โดยเฉพาะนายกองค์กรบริหารส่วนต าบล 

มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและชักจูงให้ทีมงานตลอดจนผูป้ระกอบการธุรกิจ
ชุมชนมาเขา้ร่วมด าเนินงานในศูนย์การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เห็นได้จากความร่วมมือในการ
เสียสละเวลาเพื่อมาท างานใหก้บัศูนยฯ์ การคิดคน้และเช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะท าให้เกิดการ
พฒันาดา้นเศรษฐกิจและเป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งคนทั้งภายในและภายนอก
ชุมชน 

 
 5.1.14 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 จากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมวิจยัและตวัแทนของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้
และทีมผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการบริหารจดัการ ผลการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์เรียนรู้ขบัเคล่ือน
การด าเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ กรรมการอ านวยการ และกรรมการด าเนินงาน  
แยกออกเป็นประเด็นไดด้งัต่อไปน้ี 

 1) การบริหารจดัการองคก์ร 
  คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการ สามารถจัด

โครงสร้างการบริหารจดัการภายในศูนยไ์ดอ้ย่างเหมาะสมกบัหน้าท่ี โดยสามารถจดัคนให้เขา้
ท างานเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ มีการแบ่งหนา้ท่ีและความรับผดิชอบไดอ้ยา่งชดัเจน 

 2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
  คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการยงัไม่สามารถวาง

แผนการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งน้ีได ้
เน่ืองมาจากยงัไม่สามารถทุ่มเทเวลาและความเสียสละในการด าเนินงานเพื่อพฒันาเศรษฐกิจของ
ชุมชนโดยผา่นศูนยก์ารเรียนรู้น้ีไดอ้ย่างเต็มท่ี ท าให้ไม่สามารถสร้างงานหรือสร้างกิจกรรมใน
อนัท่ีจะเช่ือมโยงให้คนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนได้อย่าง
แทจ้ริง 
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 5.1.15 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 ชุมชนห้วยทราย อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ
จดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจร่วมกบัทีมวิจยัตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 โดยไดเ้สนอแผนการพฒันา
ทางดา้นเศรษฐกิจของชุมชนในส่วนของการพฒันาผลิตภณัฑ์การเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 และ
ในปี พ.ศ.2552 ทางชุมชนหว้ยทรายไดต่้อยอดการพฒันาเศรษฐกิจ โดยเขา้ร่วมการพฒันากบัทีม
วจิยัในการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 

 จากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมวิจยั ตวัแทนของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้
และทีมผูเ้ช่ียวชาญด้านการบริหารจดัการ ไดท้  าให้เกิดพฒันาการแก่ทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นผู ้
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ กรรมการอ านวยการ และกรรมการ
ด าเนินงาน แยกเป็นประเด็นไดด้งัต่อไปน้ี 

 1) การบริหารจดัการดา้นองคก์ร 
  คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการ มีความสามารถใน

การก าหนดโครงสร้างในการด าเนินงานท่ีมีความชดัเจน มีการจดัแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบให้
เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ ถือวา่เป็นวิธีการท่ีเหมาะสมและถูกตอ้งตามหลกัการของการ
บริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์จดัคนให้เหมาะสมกบังานท่ีปฏิบติั อนัจะท าให้คนปฏิบติังานสามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ และท าใหผ้ลการท างานออกมามีประสิทธิภาพ 

 2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
  คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงาน มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ เห็นได้จากการต่อยอดการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน โดยผ่านศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจชุมชนท่ีจดัตั้งข้ึนโดยทางคณะกรรมการด าเนินงานซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังานของกลุ่มอาชีพ 
ไดท้  าการพฒันากลุ่มอาชีพของตนให้มีความมัน่คง โดยการพฒันาและเพิ่มศกัยภาพการพฒันา
ของกลุ่มอาชีพต าบลห้วยทราย ในการเสริมสร้างทกัษะเทคนิคในการสร้างรูปแบบผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบัสินคา้ โดยทางคณะกรรมการอ านวยการไดใ้ห้ความช่วยเหลือและ
สนบัสนุนในดา้นงบประมาณ ตลอดจนให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการด าเนินงานในการพฒันา ภาพ
จากการด าเนินงานดงักล่าวน้ี ถือไดว้า่เป็นพฒันาการและเป็นการต่อยอดการพฒันาท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชนอนัเป็นผลจากการขบัเคล่ือนร่วมกนัระหว่างทีมวิจยัและตวัแทนของทรัพยากรมนุษยท่ี์
เป็นผูป้ฏิบติังาน 
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 5.1.16 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนดอนเปา อ าเภอแม่วาง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 จากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมวยัและตวัแทนของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้
และทีมผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการบริหารจดัการ ไดท้  าให้เกิดการพฒันาการแก่ทรัพยากรมนุษยท่ี์
เป็นผูข้บัเคล่ือนการด าเนินงานภายในศูนยก์ารเรียนรู้ ไดแ้ก่ กรรมการอ านวยการ และกรรมการ
ด าเนินงาน แยกเป็นประเด็นไดด้งัต่อไปน้ี 
   1) การบริหารจดัการดา้นองคก์ร 

  คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงานสามารถก าหนด
โครงสร้างขององคก์ารท่ีมีความเหมาะสม โดยไดจ้ดัแบ่งคณะกรรมการในแต่ละส่วนท่ีสามารถ
ท าใหศู้นยฯ์มีการพฒันาอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งสัดส่วนของคณะกรรมการได้
เหมาะสมกบัภาระงาน กล่าวคือ ไดแ้บ่งสัดส่วนของสมาชิกท่ีเป็นกลุ่มอาชีพ และตอ้งปฏิบติังาน
ในศูนยก์ารเรียนรู้จ านวน 80% และจดัให้เจ้าหน้าท่ีจากองค์กรบริหารส่วนต าบลเข้ามาช่วย
อ านวยความสะดวก ให้ค  าแนะน าปรึกษาอีก 20% ของคณะกรรมการภายในศูนย์ทั้ งหมด 
ขณะเดียวกันมีความสามารถก าหนดกฎระเบียบข้อบงัคบัของศูนย์ฯ โดยได้ท ากฎระเบียบ
ข้อบงัคบัของกลุ่มอาชีพเย็บผา้บ้านห้วยเนียม ได้น ามาปรับเปล่ียนและประยุกต์ใช้กับการ
ด าเนินงานของศูนย ์ท าใหเ้กิดความสะดวกแก่ทางคณะกรรมการผูป้ฏิบติังาน 
   2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

  พฒันาการทางดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของคณะกรรมการด าเนินงาน
ยงัไม่เห็นเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน ทางคณะกรรมการด าเนินงานไดแ้ต่วางแผนในการจดักิจกรรม
เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการผลิตและออกแบบกระเป๋าไปยงันกัเรียนในเขตพื้นท่ี
อ าเภอแม่วาง 
   3) ความสามารถในการติดต่อประสานงานและความสามารถในการจูงใจ
ทีมงาน 

  คณะกรรมการด าเนินงาน โดยเฉพาะผูจ้ดัการศูนยส์ามารถบูรณาการและ
ชกัจูงใจใหก้ลุ่มบุคคลต่างๆ เขา้มาร่วมท างาน โดยน าเอาหลกัการและแนวคิดเก่ียวกบัเทคนิคใน
การติดต่อประสานงานและการท างานแบบมีส่วนร่วมท่ีได้จากการประชุมเชิงปฏิบติัการมา
ประยุกต์ใช้กบัการท างานจริง โดยสามารถระดมคนจากหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมกนัท างาน 
ไดแ้ก่ กลุ่มอาชีพเยบ็ผา้ ครูและนกัเรียนของโรงเรียนในชุมชนดอนเปา  
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 5.1.17 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ชุมชนทุ่งป้ี อ าเภอแม่วาง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมวิจัยตัวแทนของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้
และทีมผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารจดัการ ไดท้  าให้เกิดพฒันาการแก่ทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนท่ี
เป็นผูข้บัเคล่ือนการด าเนินงานภายในศูนยก์ารเรียนรู้ ไดแ้ก่ กรรมการอ านวยการ และกรรรมการ
ด าเนินงาน ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์สามารถแยกออกเป็นประเด็นไดด้งัต่อไปน้ี 
  1) การบริหารจดัการองคก์ร 

  คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงานยงัไม่ สามารถจดั
โครงสร้างการบริหารจดัการภายในศูนยไ์ดอ้ย่างเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน กล่าวคือ ยงัไม่สามารถ
ก าหนดคนใหเ้ขา้ท างานไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถและหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 
   2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

  คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการยงัไม่สามารถคิด
หรือสร้างกิจกรรมในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานภายในศูนยก์ารเรียนรู้ฯเพื่อพฒันาเศรษฐกิจ
ของชุมชนไดเ้ห็นเป็นรูปธรรม 
      3) ความสามารถในการติดต่อประสานงานและความสามารถในการจูงใจ
สมาชิกหรือทีมงาน 

  คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการสามารถติดต่อ
ประสานงานและจูงใจให้คนเขา้มาร่วมท างานในการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี 
เห็นไดจ้ากความสามใรถในการประสานให้บุคลากรของอปท.ทุ่งป้ี สมาชิกของกลุ่มหตัถกรรม
ผา้ทอมือเขา้มาร่วมท างานในศูนยก์ารเรียนรู้ฯ 
 
 5.1.18 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนทุ่งรวงทอง อ าเภอแม่วาง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 จากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมวิจยัและตวัแทนของ
ทรัพยากรในชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้และทีม
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารจดัการ ไดท้  าให้เกิดพฒันาการแก่ทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นผูข้บัเคล่ือน
การด าเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ กรรมการด าเนินงาน และกรรมการอ านวยการ 
ผลการพฒันาสามารถแยกประเด็นไดด้งัต่อไปน้ี 
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 1) การบริหารจดัการองคก์ร 
  คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการ สามารถจัด

โครงสร้างขององค์กรได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม กล่าวคือ สามารถคดัเลือกและจดัคนเข้า
ท างานในต าแหน่งต่างๆ ได้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ สามารถก าหนดแผนภูมิการ
ท างานขององค์กรท่ีมีความชัดเจน ท าให้สามารถเห็นถึงความสัมพนัธ์ด้านอ านาทหน้าท่ีและ
ความรับผดิชอบระหวา่งงานดา้นต่างๆ ในองคก์าร 
   2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

  คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการยงัไม่สามารถสร้าง
กิจกรรมเพื่อเช่ือมโยงการด าเนินงานให้เกิดข้ึนภายในศูนยก์ารเรียนรู้ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
   3) ความสามารถในการติดต่อประสานงานและการจูงใจ 

  คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการยงัไม่สามารถ
ท างานร่วมกนัเชิงบูรณาการไดอ้ยา่งเต็มท่ี เน่ืองจากการมีอคติส่วนตวัท าให้เป็นอุปสรรคต่อการ
ติดต่อประสานงาน และการชกัน าคนเขา้มาท างานในศูนยก์ารเรียนรู้ การท างานร่วมกนัระหวา่ง
คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการจึงไม่เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและส่ง
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้ 

 
 5.1.19 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ชุมชนแม่วิน อ าเภอแม่วาง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 จากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระหวา่งทีมวจิยั ตวัแทนทรัพยากร
มนุษย์ของชุมชนท่ีมีบทบาทส าคัญในการขับเคล่ือนการด าเนินงานอันประกอบไปด้วย 
คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการของศูนยก์ารเรียนรู้ฯ และทีมผูเ้ช่ียวชาญ
ทางด้านการบริหารจดัการ ได้ท าให้เกิดพฒันาการแก่ทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นผูข้บัเคล่ือนการ
ด าเนินงานภายในศูนยก์ารเรียนรู้ โดยผลการพฒันาทรัพยากรมนุษยส์ามารถแยกประเด็นของ
การพฒันาไดด้งัต่อไปน้ี 
   1) การบริหารจดัการดา้นองคก์ร 

  คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการ สามารถก าหนด
โครงสร้างองคก์รของศูนยท่ี์มีความเหมาะสม สามารถจดัคนใหเ้ขา้ท างานไดเ้หมาะสมกบัความรู้
ความสามารถและหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
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 2) ความสามารถในการติดต่อประสานงานและจูงใจทีมงาน 
  สามารถท างานแบบบูรณาการร่วมกนัได ้โดยสามารถดึงเอาหลายภาคส่วน

ของชุมชนเขา้มาท างานในศูนยก์ารเรียนรู้ได ้ทั้งสมาชิกของกลุ่มหตัถกรรมเกมส์ไม ้สมาชิกของ
กลุ่มผูป้ระกอบการทวัร์ชา้ง สมาชิกของกลุ่มผูป้ระกอบการแพ สมาชิกของกลุ่มผูป้ระกอบการ
ร้านค้า สมาชิกของกลุ่มหัตถกรรมเรือใบจ าลอง สมาชิกของกลุ่มผูป้ระกอบการโฮมสเตย ์
สมาชิกของกลุ่มผา้ทอกะเหร่ียง 
   3) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

  คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการสามารถจัด
กิจกรรมใหม่ๆ ท่ีมีความสร้างสรรค ์มีความเช่ือมโยงและก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีแทจ้ริงแก่ชุมชน 
เช่น การจดักิจกรรมPackageทวัร์ ซ่ึงเดิมไม่เคยท ามาก่อน แต่ภายหลงัจากการเขา้ร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการร่วมกับทีมวิจัยได้จัดให้มีข้ึน ได้แก่ การให้กลุ่มอาชีพแต่ละกลุ่มเข้ามาร่วมใน
โปรแกรมของ Packageทวัร์ เช่น การจดั Packageทวัร์ให้กบันกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในชุมชน
แม่วินโดยใชเ้วลา 3 วนั 2 คืน โดยให้นกัท่องเท่ียวไปเยี่ยมชมและท ากิจกรรมร่วมกนักบับรรดา
สมาชิกของกลุ่มอาชีพท่ีเป็นกรรมการด าเนินงานของศูนย ์เช่น ข่ีชา้ง ล่องแพ พกัโฮมสเตย ์เยี่ยม
ชมกลุ่มหตัถกรรมเกมส์ไม ้และศึกษาดูงานการทอผา้ของกลุ่มผา้ทอกะเหร่ียง 

 
 5.1.20 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนบา้นกาด อ าเภอแม่วาง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 จากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระหวา่งทีมวจิยั ตวัแทนทรัพยากร
มนุษย์ของชุมชนท่ีมีบทบาทส าคัญในการขับเคล่ือนการด าเนินงาน อันประกอบไปด้วย 
คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการของศูนยก์ารเรียนรู้และทีมผูเ้ช่ียวชาญ
ทางด้านการบริหารจดัการ ได้ท าให้เกิดพฒันาการแก่ทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นผูข้บัเคล่ือนการ
ด าเนินงานภายในศูนยก์ารเรียนรู้ โดยผลการพฒันาทรัพยากรมนุษยส์ามารถแยกประเด็นของ
การพฒันาไดด้งัต่อไปน้ี 
   1) การบริหารจดัการดา้นองคก์ร 

  คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการสามารถก าหนด
โครงสร้างขององคก์รและจดัแบ่งคนขา้ท างานในต าแหน่งต่างๆ ไดต้รงตามความรู้ความสามารถ 
ตลอดจนมีการก าหดแผนภูมิองคก์ารท่ีชดัเจน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ของอ านาจหนา้ท่ี 
และความรับผดิชอบไดอ้ยา่งชดัเจน 
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  2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
   คณะกรรมการด าเนินงานยงัไม่สามารถจดัท าแผนหรือสร้างกิจกรรมท่ี

จะขบัเคล่ือนการด าเนินงานเพื่อพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนโดยผา่นศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจฯได ้
 

 5.1.21 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนห้วยแกว้ อ าเภอแม่ออน จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 จากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมวิจยั ตวัแทนของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้
และทีมผูเ้ช่ียวชาญด้านการบริหารจดัการ ไดท้  าให้เกิดพฒันาการแก่ทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นผู ้
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ กรรมการอ านวยการ และกรรมการ
ด าเนินงาน ผลการพฒันาสามารถแยกออกเป็นประเด็นไดด้งัต่อไปน้ี 
   1) การบริหารจดัการดา้นองคก์ร 

  คณะกรรมการการด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการ  สามารถ
ก าหนดโครงสร้างองค์กรของศูนยก์ารเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม กล่าวคือ สามารถเช่ือมโยงการ
ท างานจากทุกภาคส่วนเขา้ดว้ยกนั ไดแ้ก่ กลุ่มโฮมสเตยแ์ม่ก าปอง องคก์รบริหารส่วนต าบลห้วย
แกว้ สถานศึกษาในต าบลห้วยแกว้ สามารถก าหนดแผนภูมิขององคก์ารท่ีมีความชดัเจน ท าให้
ทราบว่าใครท าหน้าท่ีอะไร ขณะเดียวกันการจดัแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบยึดหลักแบ่งตาม
ความถนดัและความรู้ความสามารถของแต่ละคน มีความสามารถในการวางแผนการปฏิบติัการ
ในระยะยาว สามารถท างานไดอ้ยา่งมีทิศทาง มีเป้าหมายท่ีแน่นอน 
   2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

  คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ สามารถจดัให้มีกิจกรรมในการพฒันาชุมชนโดยผ่านศูนยก์ารเรียนรู้ เช่น จดัให้มี
กิจกรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปล่ียน มุมมองและประสบการณ์ในการท าธุรกิจชุมชน
ระหว่างองค์กรบริหารส่วนต าบล กลุ่มโฮมสเตยแ์ม่ก าปองและประชาชนในต าบล ซ่ึงน าไปสู่
การพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
   3) ความสามารถในการติดต่อประสานงานและการจูงใจ 

  คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการ มีความสามารถใน
การติดต่อประสานงาน สามารถดึงคนเขา้ร่วมท างานภายในศูนยฯ์ ได ้เช่น กลุ่มโฮมสเตยบ์า้น 
แม่ก าปอง สถาบนัการศึกษาในต าบลหว้ยแกว้ ท าใหก้ารขบัเคล่ือนการด าเนินงาน เห็นไดช้ดัเจน
เป็นรูปธรรม 



119 
 

 5.1.22 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย  จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 ชุมชนบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่  เป็นชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ
จดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาดา้นเศรษฐกิจร่วมกบัทีมวิจยั ตั้งแต่ปีพ.ศ.2551 และให้ปี พ.ศ.2552 ได้
ต่อยอดการพฒันาด้านเศรษฐกิจโดยร่วมกบัทางทีมวิจยัในการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชน 

 จากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมวิจยั ตวัแทนของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้
และทีมผูเ้ช่ียวชาญด้านการบริหารจดัการ ไดท้  าให้เกิดพฒันาการแก่ทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นผู ้
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้  ได้แก่ กรรมการอ านวยการ และกรรมการ
ด าเนินงาน แยกออกเป็นประเด็นไดด้งัต่อไปน้ี 
  1) การบริหารจดัการดา้นองคก์ร 

  คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการ มีความสามารถใน
การจดัโครงสร้างขององคก์รท่ีมีความชดัเจน โดยสามารถจดัคนให้เขา้ท างานไดเ้หมาะสมตรง
ตามความรู้ความสามารถ สามารถจดัคนให้เข้าท างานได้เหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าท่ีความ
รับผดิชอบ ขณะเดียวกนัมีความสามารถในการจดัโครงสร้างการจดัองคก์ารและการบริหารงาน
ของกลุ่มมีความสอดคลอ้งกนัระหวา่งหนา้ท่ีกบังานท่ีปฏิบติัจริง โดยการด าเนินงานของศูนย ์ได้
ก าหนดหน้าท่ีของคณะกรรมการให้รับผิดชอบในส่วนงานท่ีมีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ความสามารถ จึงก่อเกิดเป็นการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีวตัถุหลกั 2 ส่วน คือ เป็นแหล่ง
รายไดเ้สริมและเป็นแหล่งเรียนรู้การท าเกษตรแบบพอเพียงไม่สู่คนรุ่นหลงั 
  2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

  คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการ มีความสามารถใน
การจัดกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน เช่น  
การเช่ือมโยงเครือข่ายกลุ่มผูป้ลูกเห็ด กลุ่มผูเ้ล้ียงหมูหลุม ในการท่ีจะให้มีโอกาส แลกเปล่ียน
ความรู้ความคิดเห็นร่วมกนัระหวา่งผูป้ลูกเห็ดหอม และกลุ่มผูเ้ล้ียงหมูหลุม ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ
กลุ่มอาชีพดงักล่าว ในการท่ีจะไดเ้รียนรู้ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนความส าเร็จในการด าเนินงาน
เพื่อจะได้น ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการท างานของตนเองให้ดี ข้ึน 
ขณะเดียวกนัทางคณะกรรมการด าเนินงานซ่ึงเป็นกลุ่มอาชีพไดข้บัเคล่ือนการด าเนินงานภายใน
ศูนยก์ารเรียนรู้โดยการจดัท าตารางกิจกรรมให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนผูส้นใจทั้งภายในและ
ภายนอกชุชนเขา้มาเรียนรู้วิธการประกอบอาชีพการปลูกเห็ด การเล้ียงปลา การเล้ียงหมูหลุม  



120 
 

การปลูกผักภายในศูนย์การเรียนรู้ ส่ิง น้ีได้ก่อให้เ กิดพัฒนาการแก่คนในชุมชนทั้ งตัว
คณะกรรมการด าเนินงานเองท่ีได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับเด็กและ 
เยาชน และใหน้ าความรู้และสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของตนเองในอนาคต
ได้ต่อไป ขณะเดียวกนัตวัคณะกรรมการด าเนินงานเองก็ได้มีโอกาสฝึกปรือประสบการณ์อนั
เน่ืองมาจากการได้เป็นวิทยากรผูถ่้ายทอดความรู้กิจกรรมของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีทาง
คณะกรรมการด าเนินงานไดจ้ดัท านั้น นบัไดว้า่เป็นพฒันาการของการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
อนัเกิดข้ึนจากการเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัทีมวจิยั 
  3) ความสามารถในการติดต่อประสานงานและการจูงใจ 

  คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการ มีความสามารถใน
การติดต่อประสานงาน สามารถบูรณาการการท างานร่วมกนัจากหลายภาคส่วนในชุมชน ไดแ้ก่ 
บุคลากรขององค์กรบริหารส่วนต าบลบา้นหลวง สมาชิกของกลุ่มเกษตรแบบพอเพียง สมาชิก
ของกลุ่มเพาะเห็ด หน่วยงานเกษตรในอ าเภอแม่อาย สถานศึกษาในพื้นท่ีชุมชนบา้นหลวง โดย
ทั้งหมดน้ีจะไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั ทั้งในรูปประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจคือรายไดแ้ละก าไร 
ตลอดจนความรู้ท่ีเพิ่มพนูมากยิง่ข้ึน 
 
 5.1.23 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนแม่สาว อ าเภอแม่อาย จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 จากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมวิจยั ตวัแทนของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้ 
และทีมผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการบริหารจดัการ ไดท้  าให้เกิดพฒันาการแก่ทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นผู ้
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ กรรมการอ านวยการ และกรรมการ
ด าเนินงาน แยกออกเป็นประเด็นไดด้งัต่อไปน้ี 
   1) การบริหารจดัการดา้นองคก์ร 

  คณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการอ านวยการ มีความสามารถ
ในการจดัโครงการขององคก์รให้มีความเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังานแต่
ละคน ขณะเดียวกนัมีความสามารถในการก าหนดแผนภูมิองคก์ารท่ีมีความชดัเจน ท าให้เห็นถึง
ความสัมพนัธ์ของอ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบระหวา่งงานดา้นต่างๆ ในองคก์ร 
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 2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
  คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการ ยงัไม่สามารถ

พฒันาหรือขบัเคล่ือนการด าเนินกิจกรรมเพื่อพฒันาเศรษฐกิจชุมชน โดยผา่นศูนยก์ารเรียนรู้ได้
อยา่งเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน 
   3) ความสามารถในการติดต่อประสานงานและการจูงใจ 

  คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการมีความสามารถใน
การติดต่อประสานงานเพื่อดึงเอาคนเข้ามาร่วมท างานภายในศูนย์การเรียนรู้ได้ เช่น กลุ่ม
แหนมปัญจะ กลุ่มเตา้เจ้ียว กลุ่มจกัสาน 

 
 5.1.24 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนร้องววัแดง อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

 จากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระหวา่งทีมวิจยั และตวัแทนของ
ทรัพยากรมนุษยข์องชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการเป็นผูข้บัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยก์าร
เรียนรู้ และทีมผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารจดัการไดท้  าใหเ้กิดพฒันาการแก่ทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็น
ผูข้บัเคล่ือนการด าเนินงานภายในศูนยก์ารเรียนรู้ ได้แก่ กรรมการอ านวยการ และกรรมการ
ด าเนินงาน แยกเป็นประเด็นไดด้งัต่อไปน้ี 
   1) การบริหารจดัการดา้นองคก์ร 

  คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงาน สามารถก าหนด
โครงสร้างขององคก์รไดอ้ย่างชดัเจน โดยสามารถจดัคนให้เขา้ท างานไดเ้หมาะสมกบัต าแหน่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบ ขณะเดียวกนัสามารถแสดงความสัมพนัธ์ด้านอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบในการด าเนินงานระหว่างงานด้านต่าง ๆให้เห็นเป็นรูปธรรมท่ีมีความชัดเจน 
ขณะเดียวกันการจัดโครงสร้างขององค์กรท่ีทางคณะกรรมการได้จัดท านั้ น สามารถจัด
โครงสร้างขององคก์รท่ีสอดคลอ้งกบัการบริหารโดยในทุกต าแหน่งงานมีผูรั้บผิดชอบมากกว่า
หน่ึงคนท่ีจะสามารถช่วยเหลือและเป็นตวัแทนส าหรับการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 
   2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

  คณะกรรมการด าเนินงาน สามารถวางรูปแบบในการขบัเคล่ือนกิจกรรมให้
มีความหลากหลายเพิ่มมากข้ึน กล่าวคือสามารถใชศู้นยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจเป็นจุดศูนยก์ลางใน
การถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการท าการเกษตรแบบพอเพียงให้กับเด็กเยาวชนและผูส้นใจ
โดยทัว่ไปไดเ้ขา้มาศึกษาเรียนรู้ ซ่ึงไดช่้วยท าให้ผูเ้ขา้มาเรียนรู้ไดค้วามรู้และแนวทางในการไป
ประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต ขณะเดียวกนัผลจากความสามารถของกรรมการด าเนินงานใน
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การจดักิจกรรมเพื่อขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้น้ีได้ท าให้เกิดเครือข่ายของ
ผูป้ระกอบการเกษตรแบบพอเพียงเพิ่มข้ึน ซ่ึงส่ิงน้ีไดช่้วยท าให้เกิดการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ
และสังคมของคนในชุมชน 

 3) ความสามารถในการติดต่อประสานงานและการจูงใจ 
  คณะกรรมการอ านวยการ สามารถติดต่อประสานงานให้มีการรวมกลุ่มคน

จากหลายภาคส่วนเขา้มาท างานในศูนยก์ารเรียนรู้ ตั้งแต่กลุ่มอาชีพผูป้ระกอบการเกษตรแบบ
พอเพียง สถาบนัการศึกษา 

 
 5.1.25 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ชุมชนสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

 ชุมชนสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่ เป็นชุมชนท่ีเข้าร่วม
โครงการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจร่วมกบัทีมวจิยัตั้งแต่ปีพ.ศ.2551 โดยไดเ้สนอแผนการ
พฒันาทางดา้นเศรษฐกิจของชุมชนในส่วนของการพฒันาธุรกิจตีลายแผน่แร่ ซ่ึงเป็นอาชีพท่ีคน
ส่วนใหญ่ของชุมชนไดป้ระกอบการ ในปีพ.ศ.2552 ทางชุมชนสันก าแพงไดต่้อยอดการพฒันา
ทางดา้นเศรษฐกิจโดยการเขา้ร่วมการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจร่วมกบัทีมวิจยัในการจดัตั้งศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 

 จากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมวิจยั ตวัแทนของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้
และทีมผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการบริหารจดัการ ไดท้  าให้เกิดพฒันาการแก่ทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นผู ้
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานภายในศูนยก์ารเรียนรู้ฯ ได้แก่ กรรมการอ านวยการ และกรรมการ
ด าเนินงาน แยกเป็นประเด็นไดด้งัต่อไปน้ี 
  1) การบริหารจดัการดา้นองคก์ร 

  คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการ ก าหนดโครงสร้าง
ขององค์กรท่ีมีความเหมาะสม สามารถก าหนดแผนภูมิองค์กรท่ีมีความชดัเจน โดยสามารถจดั
คนใหเ้หมาะสมกบังานและหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
  2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

  คณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการอ านวยการ สามารถจดัให้มี
กิจกรรมในการขับเคล่ือนการด าเนินงานภายในศูนย์ฯ เช่น กิจกรรมในการถ่ายทอดและ
แลกเปล่ียนภูมิปัญญา ตลอดจนประสบการณ์การท าธุรกิจชุมชนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งในกลุ่มตีลาย
แผ่นแร่ และกลุ่มเครือข่ายภายนอกชุมชน จากกิจกรรมท่ีเกิดจากความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของ
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คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการ ไดช่้วยท าให้เกิดการพฒันาแก่เศรษฐกิจ
ของชุมชน เป็นการสร้างช่องทางการจ าหน่ายสินคา้เพราะท าให้คนภายนอกรู้จกักลุ่มมากข้ึนจาก
การท่ีไดเ้ขา้มาเรียนรู้ศึกษาดูงาน ท าให้เกิดการซ้ือขายผลิตภณัฑ์อนัน ามาซ่ึงรายไดใ้ห้กบัคนใน
ชุมชน 
  3) ความสามารถในการติดต่อประสานงานและการจูงใจ 

  คณะกรรมการด าเนินงาน เช่น ผูจ้ดัการศูนยส์ามารถสร้างตนใหมี้ภาวะผูน้ า 
สามารถติดต่อประสานงาน จูงใจเพื่อนสมาชิกให้เขา้มาท างานร่วมกนัภายในศูนยเ์รียนรู้ด้วย
ความตั้งใจและอุทิศตนเพื่องาน 
 
 5.1.26 ผลการพฒันาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์บวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวดั
เชียงใหม่ 

 ชุมชนบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนท่ีเข้าร่วม
โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับทีมวิจัยตั้ งแต่ปี พ.ศ.2551 
ในปี พ.ศ.2552 ไดต่้อยอดการพฒันาโดยไดเ้สนอแผนการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจของชุมชนใน
ส่วนของการพฒันาผลิตภณัฑ์จากข้ีเล่ือย เข้าร่วมการพฒันากบัทีมวิจยัในการจดัตั้งศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 

 จากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมวิจยั ตวัแทนของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้
และทีมผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการบริหารจดัการ ไดท้  าให้เกิดพฒันาการแก่ทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นผู ้
ข ับเคล่ือนการด าเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้แก่ กรรมการอ านวยการ กรรมการ
ด าเนินงาน แยกเป็นประเด็นไดด้งัต่อไปน้ี 

1) การบริหารจดัการดา้นองคก์ร 
  คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการสามารถจัด

โครงสร้างขององค์กรได้เหมาะสม สามารถจัดคนให้เข้าท าง านได้เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ สามารถจดัแผนภูมิองคก์ารท่ีมีความชดัเจน โดยแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ดา้น
อ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบระหวา่งงานดา้นๆ ในองคก์ร 
  2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

  คณะกรรมการด าเนินงานสามารถใชศู้นยก์ารเรียนรู้แห่งน้ีพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแก่ชุมชนได้ โดยจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กบัชุมชน คือกิจกรรมการ
แลกเปล่ียนความรู้ การศึกษาดูงานจากคนทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ซ่ึงกิจกรรม
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ขบัเคล่ือนดังกล่าวน้ีได้ช่วยให้มีการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เพิ่มข้ึน และขณะเดียวกันยงัเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์สินคา้ผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกัแก่คนโดยทัว่ไป 

2) ความสามารถในการติดต่อประสานงานและการจูงใจ 
  คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงานมีความสามารถใน

การติดต่อประสานงานและจูงใจให้เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกนัจากหลายภาคส่วนใน
ชุมชน ทั้งบุคลากรของชุมชนบวกค้าง สมาชิกของกลุ่มผลิตภณัฑ์จากข้ีเล่ือย ซ่ึงผลจากการ
พฒันาดงักล่าวได้ก่อให้เกิดการรวมตวักนั การประสานสามคัคีร่วมมือร่วมใจกนัท างานเพื่อ
พฒันาชุมชนของตนเองใหดี้ข้ึน 
 
 5.1.27 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนทุ่งตอ้ม อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 จากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมวิจยั ตวัแทนของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้
และทีมผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการบริหารจดัการ ไดท้  าให้เกิดพฒันาการแก่ทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นผู ้
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนโดยผ่านศูนยก์ารเรียนรู้ ไดแ้ก่ กรรมการ
อ านวยการและกรรมการด าเนินงาน ผลการพฒันาพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยส์ามารถแยก
ประเด็นไดด้งัต่อไปน้ี 
   1) การบริหารจดัการองคก์ร 

  คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการ สามารถก าหนด
และจดัโครงสร้างการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้ไดอ้ยา่งชดัเจน มีการจดัแบ่งงานตามความรู้
ความสามารถ 
   2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

  คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงานยงัไม่สามารถท่ีจะ
จดักิจกรรมให้มีความหลากหลายในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานภายในศูนยก์ารเรียนรู้ ยงัไม่
สามารถเช่ือมโยงกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ ท่ีเขา้มาร่วมด าเนินงานภายในศูนยก์ารเรียนรู้ให้
เห็นเป็นรูปธรรมท่ีมีความชดัเจน 
   3) ความสามารถในการติดต่อประสานงานและการจูงใจ 

  คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการยงัไม่สามารถท า
การติดต่อประสานงานไดอ้ย่างทัว่ถึงและท าไดอ้ย่างต่อเน่ืองเพราะมีขอ้จ ากดัในเร่ืองท่ีสมาชิก
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บางคนไม่ไดใ้ห้ความร่วมมือในการท างานอย่างแทจ้ริง จึงเป็นอุปสรรคต่อการขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงาน 

 
 5.1.28 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ชุมชนบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

 ชุมชนบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่ เป็นชุมชนท่ีเข้าร่วม
โครงการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมร่วมกบัทีมวิจยัตั้งแต่ ปี พ.ศ.2551 และ 
ในปี พ.ศ.2552 ไดต่้อยอดการพฒันาโดยการสมคัรเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัทีมวิจยั 
โดยการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 

 จากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมวิจยั ตวัแทนของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้ฯ 
และทีมผูเ้ช่ียวชาญด้านการบริหารจดัการ ไดท้  าให้เกิดพฒันาการแก่ทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นผู ้
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ กรรมการอ านวยการ และกรรมการ
ด าเนินงาน ผลการพฒันาสามารถแยกเป็นประเด็นไดด้งัต่อไปน้ี 

 1) การบริหารจดัการดา้นองคก์ร 
  คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการ สามารถจัด

โครงสร้างของศูนยฯ์ โดยสามารถแบ่งงานและจดัคนให้เขา้ท างานไดเ้หมาะสมตรงตามความรู้
ความสามารถ สามารถแบ่งสายการบงัคบับญัชา และความสัมพนัธ์ดา้นอ านาจหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบระหวา่งงานดา้นต่างๆ ในองคก์ารไดอ้ยา่งชดัเจน 

 2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
  คณะกรรมการด าเนินงาน สามารถเช่ือมโยงและจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย

ในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้ฯ เช่น การจดักิจกรรมในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และการถ่ายทอดการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการท าธุรกิจไปสู่ผูท่ี้สนใจ 
ตลอดจนเยาวชนในชุมชนบา้นกลางอยา่งต่อเน่ือง อนัจะน ามาซ่ึงการสร้างคนรุ่นใหม่ท่ีพร้อมจะ
ท าธุรกิจชุมชนต่อไปในอนาคต 

 3) ความสามารถในการติดต่อประสานงานและการจูงใจ 
  คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการ มีความสามารถใน

การติดต่อประสานงาน ท าให้เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกนัจากหลายภาคส่วนในชุมชน 
ได้แก่ บุคลากรจากชุมชนบา้นกลาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบา้น 
สันกอเก็ด 
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5.1.29 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนมะขุนหวาน อ าเภอสันป่าตอง  
จงัหวดัเชียงใหม่ 

 จากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมวิจยั ตวัแทนของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้ฯ 
และทีมผูเ้ช่ียวชาญด้านการบริหารจดัการ ไดท้  าให้เกิดพฒันาการแก่ทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นผู ้
ขบัเคล่ือนการด าเนินงาน ภายในศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ กรรมการอ านวยการ และกรรมการ
ด าเนินงาน ผลการพฒันาสามารถแยกออกเป็นประเด็นไดด้งัต่อไปน้ี 
   1) การบริหารจดัการดา้นองคก์ร 

  คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการ สามารถจัด
โครงสร้างด าเนินงานท่ีมีระบบระเบียบเป็นสัดส่วน แสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของบุคลากรท่ีประจ าอยู่ ณ ต าแหน่งต่างๆ ท่ีเห็นได้อย่างชดัเจนสามารถจดัคนเขา้
ท างานไดถู้กตอ้งตามหลกัการจดัคนเขา้ท างานคือ  “Put the right man on the right job” โดยยึด
ความรู้ความสามารถเป็นหลกัในการจดัคนเขา้ท างาน นบัไดว้า่เป็นพฒันาการท่ีเกิดข้ึนภายหลงั
จากการประชุมเชิงปฏิบติัการและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีท าร่วมกนัระหวา่งทีมวิจยัและตวัแทน
ชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน โดยแต่เดิม ทางคณะกรรมการ
ด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการยงัจัดคนให้เข้าท างานไม่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ   มีระบบการบริหารจดัการในศูนยแ์ต่ละขั้นตอนท่ีชดัเจน เช่น สามารถก าหนดถึง
การท าบ่อก๊าซชีวภาพในชุมชนแต่ละเดือนวา่จะเพิ่มข้ึนประมาณเท่าใด และควรจะอยูใ่นจ านวน
เท่าไหร่ท่ีปลอดภยั และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากท่ีสุด 
   2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

  คณะกรรมการด าเนินงาน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์สามารถน าเอามูลจาก
สัตว ์เช่น ววั หมู มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยน ามาท าเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อท าเป็นก๊าซหุงต้ม  
ซ่ึงเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายไดแ้ละรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยมีครัวเรือนในชุมชนไดจ้  าท าบ่อก๊าซ
ชีวภาพ และขยายไปเร่ือยๆ ตามครัวเรือนของหมู่บา้นต่างๆ ในชุมชน 

  จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับทีมวิจัย  ได้ท าให้คณะกรรมการ
ด าเนินงานไดเ้กิดการพฒันาทางดา้นกระบวนการคิด ไดพ้ยายามท่ีจะพฒันาเศรษฐกิจ เรียนรู้ใน
การแกไ้ขปัญหาท่ีตนเองมีอยู่มาแกไ้ขและปรับปรุงพฒันาและท าให้ดีข้ึนเร่ือยๆ มีการขยายผล
การพฒันา เช่น ในกรณีของการท าบ่อก๊าซชีวภาพ ไดข้ยายไปยงัครัวเรือนต่างๆ ในชุมชน และใช้
เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ให้กบับุคคลทัว่ไปท่ีมีความสนใจ ขณะเดียวกนัไดมี้การต่อยอดการพฒันา 
โดยสามารถดึงเอากระแสของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเข้ามาเป็นตัวจุดประกาย ท าให้คน
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ตระหนกัและตอ้งการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษให้หมดไป นอกจากน้ียงัไดข้ยายแนวคิดไป
ถึงการรักษาสุขภาพของคนในชุมชนใหมี้สุขภาพอนามยัท่ีแข็งแรง โดยจดัให้มีกิจกรรมการออก
ก าลงักายทุกวนัพุธในชุมชนมะขนุหวาน 
   3) ความสามารถในการติดต่อประสานงานและการจูงใจ 

  คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการ สามารถติดต่อ
ประสานงานและดึงให้ชาวบา้นท่ีเล้ียงสัตวใ์นครัวเรือนน ามูลสัตวม์าท าเป็นก๊าซชีวภาพ และ
ขยายต่อไปยงัครัวเรือนอ่ืนๆ เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 

 
 5.1.30 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 ชุมชนยุหวา่ อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ
จดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมร่วมกบัทีมวิจยัตั้ งแต่ ปี พ.ศ.2551  โดยได้เสนอ
แผนการพฒันาดา้นการศึกษา และในปี พ.ศ.2552 ได้ต่อยอดการพฒันาโดยได้เสนอแผนการ
พฒันาด้านเศรษฐกิจในการจัดตั้ งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนร่วมกับทีมวิจัยเพื่อจะใช้
เศรษฐกิจเป็นตวัน าในการดึงเอาการศึกษาเขา้มาเป็นตวัร่วมในการขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจ
โดยผา่นศูนยก์ารเรียนรู้ฯ 

 จากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมวิจยั ตวัแทนของ
ทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนท่ีมีบทบาทส าคัญในการขับเคล่ือนการด า เนินงานภายใน  
ศูนยก์ารเรียนรู้ฯ ไดแ้ก่ กรรมการอ านวยการ และกรรมการด าเนินงาน ผลการพฒันาศกัยภาพ
สามารถแยกเป็นประเด็นไดด้งัต่อไปน้ี 
  1) การบริหารจดัการองคก์ร 

  คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการ สามารถจัด
โครงสร้างขององคก์รท่ีมีความชดัเจน สามารถจดัแบ่งคนให้เขา้ท างานเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ จึงท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ความสามารถ สามารถก าหนดความสัมพนัธ์ดา้นอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบระหวา่งงาน
ดา้นต่างๆ ในองคก์าร 
  2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
   คณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการอ านวยการสามารถจัด
กิจกรรมท่ีมีความหลากหลายในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานเพื่อพฒันาดา้นเศรษฐกิจของชุมชน 
โดยผ่านศูนยก์ารเรียนรู้ ไดแ้ก่ การจดัรูปแบบของศูนยก์ารเรียนรู้ ไดแ้ก่  ฐานท่ี 1 กลุ่มเพาะเห็ด
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บา้นก่ิวแลหลวง  ฐานท่ี 2 ศูนยห์ตัถกรรมแกะสลกัไมต้ าบลยุหวา่ ฐานท่ี 3 กาดสล่าบา้นแม่ครูค า  
ฐานท่ี 4 กาดร้อยสล่าฐานท่ี 5 กาดไมริ้มคลอง  ฐานท่ี 6 กาดกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์สัตวน์ ้ าอุเม็ง  
ฐานท่ี 7 กลุ่มแม่บา้นเกษตรท าน ้ าพริก   ฐานท่ี 8 กลุ่มทอผา้พื้นเมือง  และ ฐานท่ี 9 ศูนยผ์ลิต
ชุมชนต าบลยุหว่า  โดยแต่ละฐานการเรียนรู้จะเป็นฐานท่ีสาธิตการท างาน และขณะเดียวกนัก็
เป็นจุดขาย จุดจ าหน่ายสินคา้ไปพร้อมกนั นอกจากน้ีแลว้ยงัสามารถจดัให้มีหลกัสูตรเพื่อให้เด็ก
เยาวชน และผูส้นใจทัว่ไปไดเ้ขา้มาเรียนรู้เก่ียวกบัการประกอบอาชีพเพาะเห็ด ซ่ึงจะเป็นแนวทาง
ใหผู้ศึ้กษาไดน้ าเอาความรู้ไปปรับใชใ้นการประกอบอาชีพเป็นของตนเองเพื่อสร้างรายไดต่้อไป
ในอนาคต นบัไดว้า่จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งแทจ้ริง 
  3) ความสามารถในการติดต่อประสานงาน 

  คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการ มีความสามารถ
และศกัยภาพในการติดต่อประสานงาน โดยใชศู้นยก์ารเรียนรู้ฯ เป็นจุดเช่ือมในการประสานงาน
และสามารถดึงเอาคนจากหลายภาคส่วนเขา้มาท างาน ไดแ้ก่ คนจากอบตง กลุ่มอาชีพเพาะเห็ด 
กลุ่มอาชีพผลิตไมแ้กะสลกัเพื่อพฒันาการด าเนินงานดา้นเศรษฐกิจ 

 
 5.1.31 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ชุมชนท่ากวา้ง อ าเภอสารภี จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 จากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมวิจยั ตวัแทนของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้ฯ 
และทีมผูเ้ช่ียวชาญด้านการบริหารจดัการได้ท าให้เกิดพฒันาการแก่ทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นผู ้
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานภายในศูนยก์ารเรียนรู้ ไดแ้ก่ กรรมการอ านวยการ กรรมการด าเนินการ 
ผลการพฒันาสามารถแยกเป็นประเด็นไดด้งัต่อไปน้ี 
   1) การบริหารจดัการดา้นองคก์ร 

  คณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการอ านวยการ มีพฒันาการใน
การบริหารจดัการดา้นองคก์ร โดยสามารถแบ่งงานและจดัคนให้เขา้ท างานไดเ้หมาะสมตรงตาม
ความรู้ความสามารถ ขณะเดียวกนั สามารถแบ่งสายการบงัคบับญัชา และความสัมพนัธ์ด้าน
อ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบระหวา่งงานดา้นต่างๆในองคก์รไดอ้ยา่งชดัเจน 
   2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

  คณะกรรมการอ านวยการยงัไม่มีพฒันาการดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ในการจดัหรือสร้างรูปแบบการด าเนินกิจกรรมท่ีจะขบัเคล่ือนการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและการ
เรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดภ้ายในชุมชน โดยผา่นศูนยก์ารเรียนรู้ฯ 
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   3) ความสามารถในการประสานงานและจูงใจ 
  คณะกรรมการอ านวยการยงัไม่สามารถติดต่อประสานงานหรือชกัจูงให้

คนในชุมชนเขา้มาร่วมท างานในศูนยก์ารเรียนรู้ไดเ้ป็นจ านวนมาก อนัเน่ืองมาจากความไม่สนใจ
และไม่เอาใจใส่ต่อการพฒันาชุมชนใหเ้กิดเป็นรูปธรรมข้ึนอยา่งแทจ้ริง 

 
 5.1.32 ผลการพฒันาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ชุมชนสันผกัหวาน อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

 ชุมชนสันผกัหวาน อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ เป็นชุมชนท่ีเข้าร่วม
โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจร่วมกับทีมวิจัยในปี พ.ศ.2552 โดยได้เข้าร่วม
โครงการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนร่วมกบัทีมวิจยัในการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 

 จากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมระหว่างทีมวิจยั ตวัแทนของ
ทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้
และทีมผูเ้ช่ียวชาญด้านการบริหารจดัการ ไดท้  าให้เกิดพฒันาการแก่ทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นผู ้
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้  ได้แก่ กรรมการอ านวยการ และกรรมการ
ด าเนินงาน ผลการพฒันาแยกเป็นประเด็นไดด้งัต่อไปน้ี 

 1) การบริหารจดัการดา้นองคก์ร 
คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการอ านวยการ สามารถจดัโครงสร้างของ

องคก์รไดอ้ยา่งชดัเจน โดยสามารถจดัคนเขา้ท างานในต าแหน่งต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมตรงกบั
ความรู้ความสามารถ 

 2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
คณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการอ านวยการ สามารถวางแผนงานเช่ือมโยง

การจดักิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย และเกิดเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน 
กล่าวคือ สามารถจดัให้มีกิจกรรมการเรียนรู้การถ่ายทอด การแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้าน
เศรษฐกิจ ดา้นการท าประติมากรรมดินเผาระหวา่งกลุ่มอาชีพดว้ยกนั สามารถเช่ือมโยงเครือข่าย
ทางดา้นการตลาดร่วมกนั โดยอาศยัศูนยก์ารเรียนรู้เป็นตวัเช่ือมและประสาน อนัเป็นท่ีมาของ
การแตกฉานทางดา้นความคิด และท าให้การบริหารจดัการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็น
ผลจากการถ่ายทอด แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง ท าให้สมาชิกแต่ละคนเกิดการ
เรียนรู้ในเร่ืองใหม่ๆ ทั้งการผลิต การออกแบบผลิตภณัฑ์ ท าให้สามารถพฒันาศกัยภาพของ
ตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 3) ความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
  คณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการอ านวยการ สามารถติดต่อ

ประสานงานในการด าเนินงานต่างๆ ของกลุ่มประติมากรรมดินเผาในชุมชน และสามารถ
เช่ือมโยงการมีส่วนร่วมจากอปท. สถานศึกษา และกลุ่มอาชีพในชุมชน 

 
5.2  ผลการพฒันาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ต่อการยกระดับสังคมของชุมชนท้องถิ่นใน
จังหวดัเชียงใหม่ 
 จากการจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบัสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีองค์กรบริหารส่วนต าบลท่ีมีความสนใจเขา้ร่วมโครงการใน
การพฒันาดา้นสังคม จ านวน 26 แห่ง โดยผ่านการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (PAR) 
โดยการระดมความคิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างทีมวิจยัและตวัแทนของทรัพยากร
มนุษยใ์นชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการด าเนินงานการพฒันาทางดา้นสังคมของชุมชน ไดแ้ก่ 
นายกอปท. ปลดัอปท.หรือเจา้หน้าท่ีอปท.ท่ีรับผิดชอบแผนพฒันาทางดา้นสังคม และตวัแทน
ของชาวบา้นจากชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานเพื่อพฒันาทางด้าน
สังคมของชุมชน ผลจากการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดยอาศยัการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนัเพื่อพฒันาศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยท่ี์เป็นตวัแทนของชุมชนในการพฒันาดา้น
สังคม โดยให้ตวัแทนของทรัพยากรมนุษยไ์ดน้ าเอาแผนการพฒันาดา้นสังคมท่ีเกิดข้ึนจากการ
เขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมซ่ึงไดม้าจากการคิดและ วิเคราะห์ร่วมกนัระหวา่ง
ทีมวิจยัและทรัพยากรมนุษยข์องชุมชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างร่วมกบั ผูเ้ช่ียวชาญการพฒันาด้าน
สังคมทั้งภายในและภายนอกชุมชน สามารถสรุปผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยต่์อการ
ยกระดบัสังคมออกเป็นรายชุมชนไดด้งัต่อไปน้ี 
 
 5.2.1 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนป่าเม่ียง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั
เชียงใหม่ 
   1) การบริหารจดัการ 

  จากการประเมินและตรวจสอบการด าเนินงานของตวัแทนชุมชน ได้แก่ 
ตวัแทนของ อปท. คือ ปลดัอปท. และตวัแทนชาวบา้นท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันาดา้นสังคม
ของชุมชน พบว่าทางปลัดอปท. ยงัไม่มีการพฒันาศกัยภาพด้านการบริหารจดัการ กล่าวคือ  
ยงัไม่มีการปรับเปล่ียนความคิดในการด าเนินงานเพื่อพฒันาดา้นสังคมให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์
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และความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีทางชุมชนจะตอ้งเร่งพฒันา โดยยงัยืนกรานท่ีจะพฒันาการแก้ไข
ปัญหาเร่ืองยาเสพติด 

  ในส่วนของคณะกรรมการด าเนินงาน สามารถก าหนดโครงสร้างการ
จดัการของการด าเนินงานในโครงการ โดยมีประธาน รองประธาน และกรรมการฝ่ายต่างๆ  
การจดัตั้งกรรมการมาจากการแต่งตั้งเด็กและเยาวชน โดยมาจากการเลือกตั้ง ยึดหลกัการเลือก
คนเขา้ท างานข้ึนกบัความรู้ความสามารถและประสบการณ์ นบัไดว้่าเป็นพฒันาการท่ีดีท่ีเกิด
ข้ึนกบัการด าเนินงาน เพราะแต่เดิมทางผูใ้หญ่หรือเจา้หน้าท่ีของอปท.จะเขา้มามีบทบาทในการ
คดัเลือกกรรมการ โดยคณะกรรมการเหล่าน้ีไดน้ าเอาแผนงานไปปฏิบติัจริง 
   2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

  ตัวแทนของอปท.ท่ีท าหน้าท่ีขับเคล่ือนโครงการคือ ปลัดอปท. ยงัไม่
สามารถพฒันาศกัยภาพด้านความคิดให้มีความสร้างสรรค์ได้ เห็นได้จากการไม่ปรับเปล่ียน
ความคิดในการพฒันาสังคม โดยน าเสนอแผนการพฒันาท่ีสอดคล้องกบัวิสัยทศัน์และความ
จ าเป็นเร่งด่วน การไม่สามารถสร้างกิจกรรมการพฒันาทางดา้นสังคมท่ีแตกต่างไปจากกิจกรรม
เดิมๆ ท่ีเคยน ามา และไม่สามารถต่อยอดการพฒันากิจกรรมใหข้ยายผลไปยงัชุมชนอ่ืนได ้

  ในส่วนของคณะกรรมการด าเนินงานก็ยงัไม่สามารถพฒันาการท ากิจกรรม
ใหมี้ความหลากหลายและน่าสนใจแตกต่างไปจากรูปแบบเดิม โดยกิจกรรมท่ีท าก็ยงัเป็นการเขา้
ค่ายรับฟังการอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัยาเสพติด แทนท่ีจะเป็นกิจกรรมท่ีให้เด็กมี
ส่วนร่วมในการปฏิบติัเพื่อหลีกเล่ียงจากปัญหายาเสพติด 
   3) ความสามารถในการติดต่อประสานงานและการสร้างแรงจูงใจ 

  ตวัแทนของอปท. ก็ไม่สามารถติดต่อประสานงานและสร้างแรงจูงใจให้
คนเขา้มาร่วมท ากิจกรรมไดม้ากข้ึน ตอ้งอาศยัคณะกรรมการด าเนินงานเป็นผูป้ระสานและสร้าง
แรงจูงใจใหค้นเขา้มาร่วมท ากิจกรรม 
 
 5.2.2 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนหนองแฝก อ าเภอสารภี จงัหวดั
เชียงใหม่ 

  1) การบริหารจดัการ 
  สามารถสร้างแผนและกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนท่ีสอดคล้องกับ

วิสัยทศัน์ของชุมชน และปัญหาท่ีเร้ือรังท่ียงัแก้ไขไม่หมดในชุมชน โดยสามารถรวมทีมผู ้
ขบัเคล่ือนโครงการให้เห็นเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน กล่าวคือสามารถแต่งตั้ งคณะกรรมการท่ี
รับผดิชอบในการด าเนินงาน โดยแบ่งตามความรู้ความสามารถ 
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  2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
  สามารถเช่ือมโยงกิจกรรมในการพฒันาสุขภาพอนามยัไวใ้นแผนพฒันา

สุขภาพอนามยัของชุมชนได ้กล่าวคือแต่เดิมกิจกรรมต่างๆ จะท าแบบแยกส่วน หลงัจากการเขา้
ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการกบัทีมวิจยั เกิดพฒันาการโดยการรวมกิจกรรมเก่ียวกบัสุขภาพอนามยั
ไวใ้นแผนเดียวเพื่อง่ายต่อการบริหารจดัการ 
 
 5.2.3 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม่ 

  1) การบริหารจดัการ 
  ตวัแทนอปท. และตวัแทนชาวบา้นท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการ

ด าเนินงานพฒันาดา้นสังคม โดยสามารถสร้างแผนการพฒันาสังคมในดา้นการต่อตา้นยาเสพติด
และอบายมุขให้ห่างไกลจากชุมชน ไดโ้ดยการจดักิจกรรมต่อตา้นยาเสพติดและอบายมุข โดย
สามารถสร้างกิจกรรมท่ีจะท าในการลดละเลิกอบายมุขในงานเทศกาลต่างๆ ได ้

  2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
  ตัวแทนทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง สามารถสร้างกิจกรรมท่ี

หลากหลายในการท่ีจะน าคนใหห่้างไกลจากอบายมุข เช่น งดเหลา้ในงานศพ การส่งเสริมให้คน
ออกก าลงักายเพิ่มข้ึน การน าเอาหลกัศาสนาเขา้มาช่วย โดยน าเอากิจกรรมเหล่าน้ีมาร้อยเรียงกนั
เป็นแผนใหญ่ของการพฒันา ตวัอยา่งเหล่าน้ีถือวา่เป็นพฒันาการทางดา้นความคิดท่ีเกิดข้ึน 

  3) ความสามารถในการติดต่อประสานงานและการจูงใจ 
  ตวัแทนของชาวบ้านท่ีมีบทบาทส าคญัในการด าเนินงานเป็นพระสงฆ ์

สามารถติดต่อประสานงานและจูงใจใหค้นเขา้มาร่วมงาน โดยน าเอาประเด็นของการไวอ้าลยัแก่
การจากไปของผูว้ายชนม์เข้ามาเป็นตวัน าในการจูงใจให้คนร่วมงดสุรา อบายมุข การพนัน 
ในงานศพ 

 
 5.2.4 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนเหมืองแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 ตัวแทนของ อปท.ท่ีมีบทบาทส าคัญในการด าเนินงาน คือปลัดอปท.และ
ตวัแทนของชุมชนไม่สามารถจดัท าแผนการพฒันาทางด้านสังคมตามท่ีเข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมกบัทีมวิจยัได ้ดงันั้นจึงไม่เกิดการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่งของการศึกษาในคร้ังน้ี 
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 5.2.5 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนอินทขิล อ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ 
   1) การบริหารจดัการ 

  จากการประเมินและตรวจสอบการด าเนินงานของตัวแทน อปท.ท่ีมี
บทบาทส าคญัในการด าเนินงาน และตวัแทนชาวบา้นท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันาดา้นสังคม
ของชุมชนพบวา่ ทางเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมสุขภาพยงัไม่มีการพฒันาศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการ 
กล่าวคือยงัไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในศูนยส์าธารณสุขของชุมชนได ้
   2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

  ตวัแทนของอปท.ท่ีมีบทบาทส าคญัในการด าเนินงานเพื่อพฒันาดา้นสังคม 
ยงัไม่สามารถพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการพฒันากิจกรรมทางดา้นสังคมเก่ียวกบัการ
พฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุได้ เห็นได้จากถึงแม้นจะมีการเปิดศูนย์สาธารณสุขเพื่อพฒันา
คุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุก็ไม่สามารถสร้างกิจกรรมใหเ้กิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองภายในศูนยฯ์ได ้

 
 5.2.6 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ชุมชนตลาดขวญั อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

 เน่ืองจากทางชุมชนมีปัญหาความขัดแยง้ภายในองค์กรบริหารส่วนต าบล  
จึงท าให้การพฒันาศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยท์างดา้นการพฒันาสังคมระหว่างทีมวิจยัและ
ชุมชนไม่สามารถกระท าได ้

 
 5.2.7 ผลการพฒันาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ชุมชนสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม่ 

  1) การบริหารจดัการ 
  ตวัแทนของอปท.ท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันาสังคมและตวัแทนชุมชน

ท่ีขบัเคล่ือนการด าเนินงานการพฒันาทางดา้นสังคม สามารถสร้างแผนพฒันาสังคมในดา้นการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและเรียงร้อยกิจกรรมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มให้อยูภ่ายใตแ้ผนใหญ่ของการ
พฒันาดา้นการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงน้ีช้ีให้เห็นวา่ ทรัพยากรเหล่าน้ีเกิดพฒันาการในดา้นการ
บริหารจดัการภายหลงัจากเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัทีมวจิยั 

  2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
  ตัวแทนของทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาเกิด

พฒันาการทางด้านความคิดท่ีมีการสร้างสรรค์ภายหลงัจากการเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้
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ร่วมกบัทีมวิจยั โดยเห็นไดจ้ากการปรับเปล่ียนความคิดจากเดิมท่ีเสนอแผนการพฒันาดา้นการ
ท่องเท่ียวเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัทีมวิจยั แต่เม่ือได้พิจารณาถึงการด าเนินงาน
พฒันาด้านการท่องเท่ียวท่ีผ่านมายงัไม่เห็นเป็นรูปธรรม มีแต่เพียงการท าป้ายประชาสัมพนัธ์
เท่านั้น จึงไดป้รับเปล่ียนความคิดท่ีจะหนัมาพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มให้มากข้ึนกวา่เดิม เน่ืองจาก
ทางชุมชนประสบปัญหาป่าไมถู้กท าลาย ส่ิงน้ีไดช้ี้ให้เห็นถึงพฒันาการทางด้านความคิดของ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการคิดอยา่งสร้างสรรคใ์นการท่ีจะพฒันาส่ิงท่ีด าเนินการอยูแ่ลว้ใหดี้ข้ึนกวา่เดิม 

  3) ความสามารถในการติดต่อประสานงาน และการจูงใจ 
  กลุ่มตัวอย่างของการศึกษา สามารถติดต่อประสานงานและดึงคนเข้า

มาร่วมท างานได้อย่างหลากหลาย โดยใช้เด็กและเยาวชนเป็นตวัน าในการด าเนินงาน โดย
สามารถดึงเด็กในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาเขา้มาท างานในช่วงวนัหยดุ 
  
 5.2.8 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนหางดง อ าเภอหางดง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 ตวัแทนของอปท. และตวัแทนของชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือน
การด าเนินงานเพื่อพฒันาสังคม ไม่สามารถวางแผนตลอดจนสร้างกิจกรรมในการพฒันา
ทางดา้นสังคมดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ ให้สร้างสรรค์และแตกต่างไปจากกิจกรรม
เดิมท่ีกระท ามาก่อน ดงันั้น ทรัพยากรมนุษยเ์หล่าน้ีจึงไม่เกิดการพฒันาศกัยภาพภายหลงัจากการ
เขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้กบัทีมวจิยั 
 
 5.2.9 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ชุมชนแม่แรม อ าเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม่ 
   1) การบริหารจดัการ 

  ตวัแทนของชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการด าเนินงานขบัเคล่ือนแผนการ
พฒันาทางดา้นสังคม ไดแ้ก่นายกองคก์รบริหารส่วนต าบล และตวัแทนของชาวบา้นท่ีมีบทบาท
ส าคญัในการด าเนินงาน สามารถวางแผนในการด าเนินกิจกรรมส าหรับการพฒันาทางดา้นสังคม
ให้เห็นเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน โดยแต่เดิมทางชุมชนแม่แรมได้จดัท าแผนการพฒันาทางด้าน
เศรษฐกิจการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวเขา้ร่วมโครงการจดัเรียนรู้ร่วมกบัทีมวิจยั แต่หลงัจากท่ีได้
เขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยร่์วมกบัทีมวิจยัแลว้ ทางชุมชน
ไดป้รับเปล่ียนแผนให้เป็นไปตามประเด็นของความเป็นจริงกบัแผนพฒันาท่ีชุมชนไดจ้ดัท าข้ึน 
คือไดจ้ดัท าแผนการรักษาสุขภาพอนามยัของคนในชุมชน โดยมุ่งให้คนในชุมชนไดล้ดละเลิก
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สุรา ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวน้ี ไดช้ี้ให้เห็นวา่ การจดัการเรียนรู้ท่ีทีมวิจยัและชุมชนแม่แรม
ไดท้  าร่วมกนัไดก่้อใหเ้กิดพฒันาการทางดา้นความคิดของตวัแทนชุมชนเพราะบุคคลเหล่านั้นได้
ปรับเปล่ียนความคิดน้ี แต่เดิมจะน าเสนอแผนการพฒันาดา้นท่องเท่ียวเขา้ร่วมโครงการจดัการ
เรียนรู้ร่วมกับทีมวิจัย ทั้ งท่ีในความเป็นจริงแผนการท่องเท่ียวนั้ นมีแต่เฉพาะการท าป้าย
ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวในชุมชนแม่แรมเท่านั้น 

  นอกจากน้ีแล้วทาง นายกอปท.และตวัแทนชุมชนท่ีขบัเคล่ือนโครงการ
สามารถจดัตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงาน โดยยดึหลกัการแบ่งงานตามความรู้ความสามารถ 
สามารถติดตามประเมินผลการด าเนินงานโดยท าเป็นระยะๆ ต่อเน่ืองกนัไป 
   2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

  นายกอปท.และตวัแทนชุมชนท่ีขบัเคล่ือนโครงการ สามารถสร้างกิจกรรม
ท่ีสร้างสรรค์ได้หลากหลาย ได้แก่ จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ การลดละเลิกสุรา โดย
วิทยากรภายนอกถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบา้น จดักิจกรรมยกย่องการมอบรางวลัผูเ้ขา้ร่วม
โครงการท่ีประสบความส าเร็จในการเลิกเหลา้ และครอบครัวตวัอยา่ง ส่งเสริมกิจกรรมการเล่น
ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมืองให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อห่างไกลจากอบายมุขและส่ิงเสพติด  
การขยายกิจกรรมต่อเน่ืองจากการลดละเลิกสุราช่วงฤดูกาลเขา้พรรษาออกไปเป็นงดเหลา้หลงั
ฤดูกาลเขา้พรรษา 
   3) ความสามารถในการติดต่อประสานงานและการจูงใจ 

  นายกอปท.และตวัแทนชุมชนท่ีขบัเคล่ือนโครงการ สามารถจูงใจให้
คนในชุมชนเขา้มาร่วมโครงการ โดยน าเอากิจกรรมท่ีจดัซ้ืออยา่งหลากหลายเขา้มาเป็นตวัดึงดูด
ให้คนเขา้ร่วมท ากิจกรรม และทางตวัแทนชาวบา้นท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนโครงการ
ไดท้  าเป็นตวัอยา่งในการลดละเลิกสุราในช่วงฤดูกาลเขา้พรรษา ซ่ึงสามารถจูงใจและดึงดูดให้คน
ในชุมชนเขา้มาร่วมโครงการเพิ่มข้ึนโดยไดข้ยายผลไปยงัหมู่บา้นอ่ืน ปฏิบติัตาม 
 
 5.2.10 ผลการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ชุมชนแม่คะ อ าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ 

  1) ตวัแทนของอปท.ท่ีมีบทบาทส าคญัในการด าเนินงานพฒันาด้านสังคม 
สามารถวางแผนการด าเนินเพื่อพฒันาด้านการศึกษาให้เห็นเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน กล่าวคือ 
สามารถเรียงร้อยกิจกรรมของการพฒันาให้อยู่ภายใตแ้ผนการพฒันาใหญ่ได้ 1 แผน ก าหนด
บุคลากรท่ีจะรับผิดชอบการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม โดยยึดหลักแบ่งงานตามความรู้
ความสามารถ 
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  2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
  ปลดัอปท. และ ตวัแทนของชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันา 

ไม่สามารถสร้างกิจกรรมใหม่ๆ ของการพฒันาท่ีแตกต่างไปจากกิจกรรมเดิมได ้
 
 5.2.11 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนสบเปิง อ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ 
   1) การบริหารจดัการ 

  ทางตวัแทนของชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงาน
ของโครงการ ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีพฒันาชุมชน และตวัแทนของชาวบา้น ท่ีมีบทบาทส าคญัในการ
พฒันาด้านสังคม เกิดการพฒันาการด้านการบริหารจดัการ กล่าวคือ ได้มีการจดัท าแผนงาน 
การพฒันาดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ซ่ึงแต่เดิมท าไวอ้ยา่งแยกส่วน แต่ภายหลงัจากการเขา้ร่วม
โครงการจดัการเรียนรู้ไดมี้การน าแผนและกิจกรรมย่อยท่ีท าแบบแยกส่วนเขา้มารวมเป็นแผน
เดียวกัน กล่าวคือแผนการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมประกอบไปด้วยโครงการบวชป่า โครงการ 
ปลูกตน้ไม ้โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โครงการสืบชะตาสายน ้าและปลูกป่า 

  ส าหรับศกัยภาพดา้นการจดัโครงสร้างองคก์ร ทางตวัแทนชาวบา้นสามารถ
จดัคณะกรรมการด าเนินงานให้รับผิดชอบการด าเนินงานของโครงการไดเ้หมาะสมกบัความรู้
ความสามารถ ขณะเดียวกนั ก็ยงัท าการติดตามและประเมินผลโครงการท่ีท าไปเพื่อหาแนวทาง
ในการปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

 2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
  เจา้หน้าท่ีพฒันาชุมชน และตวัแทนของชาวบ้านท่ีมีบทบาทส าคญัในการ

ขบัเคล่ือนโครงการ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์สามารถสร้างกิจกรรมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
ให้มีความหลากหลาย และรวมกิจกรรมเหล่าน้ีมาอยู่ภายใต้แผนการพฒันาเดียวกนั และยงั
สามารถขยายผลการพฒันาไปยงัหมู่บา้นอ่ืนได ้
   3) ความสามารถในการติดต่อประสานงาน และการสร้างแรงจูงใจ 
 เจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชน และตวัแทนชาวบา้นท่ีมีบทส าคญัในการขบัเคล่ือน
โครงการ สามารถติดต่อประสานงานและชกัจูงให้คนเขา้มาร่วมท างานไดอ้ยา่งหลากหลาย เห็น
ไดจ้ากความสามารถในการดึงเด็ก เยาวชน คนแก่ ผูสู้งอายุ เขา้มาร่วมท างานในกิจกรรมต่างๆ 
ได้เป็นจ านวนมาก โดยใช้วิธีสร้างกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายในการจูงใจให้คนเขา้มาร่วม
ท างาน 
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 5.2.12 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม่ 
   1) การบริหารจดัการ 

  ตวัแทนของ อปท. ท่ีขับเคล่ือนการด าเนินงานในการพฒันาชุมชน คือ
เจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชน สามารถน าเอากิจกรรมการพฒันาสังคมแบบแยกส่วน เขา้มารวมกนัเป็น
กิจกรรมภายใตแ้ผนการพฒันาเดียวได ้ภายหลงัจากท่ีเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัทีมวจิยั 
   2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

  ตวัแทนของ อปท.ท่ีขับเคล่ือนการด าเนินงานในการพฒันาชุมชน คือ
เจา้หน้าท่ีพฒันาชุมชน ร่วมกบัตวัแทนชาวบา้นท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนโครงการ 
สามารถสร้างสรรคกิ์จกรรมในการพฒันาสังคมออกมาไดอ้ยา่งหลากหลาย 
   3) ความสามารถในการติดต่อประสานงานและการสร้างแรงจูงใจ 

  เจา้หน้าท่ีพฒันาชุมชนสามารถติดต่อประสานงานและดึงคนมาเขา้ร่วม
กิจกรรมได้เป็นจ านวนมากเพราะอาศยัความสามารถในการสร้างเทคนิคเพื่อจูงใจให้คนเข้า
มาร่วมท างาน โดยอาศยัการจดักิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย 
 
 5.2.13 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนบ้านปง อ าเภอหางดง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 ตวัแทนของอปท. และตวัแทนของชาวบา้นท่ีเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาศกัยภาพในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมยงัไม่มีพฒันาการทางดา้นการบริหารจดัการ 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความสามารถในการติดต่อประสานงานเกิดข้ึนเป็นรูปธรรมภายหลงั
จากการเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการกบัทีมวจิยั 
 
 5.2.14 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ชุมชนริมเหนือ อ าเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 ตวัแทนของอปท. และตวัแทนของชาวบา้นท่ีเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาศกัยภาพในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมยงัไม่มีพฒันาการทางดา้นการบริหารจดัการ 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความสามารถในการติดต่อประสานงานเกิดข้ึนเป็นรูปธรรมภายหลงั
จากการเขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการกบัทีมวจิยั 
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 5.2.15 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ชุมชนน ้ าแพร่ อ าเภอหางดง จงัหวดั
เชียงใหม่ 
    1) การบริหารจดัการ 

  ตวัแทนขออปท.ท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานเพื่อ
พฒันาทางด้านสังคม คือปลัดอปท. และตัวแทนของชุมชน สามารถจัดท าแผนการพฒันา 
ดา้นสังคมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟ้ืนฟู เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมของชุมชนได ้โดยสามารถ
ก าหนดและจดัแบ่งโครงสร้างการด าเนินงานของคณะกรรมการให้เห็นเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน 
ไดแ้ก่ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีประธานกรรมการฟ้ืนฟูและเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมประจ าชุมชน กรรมการท่ี
ท าหน้าท่ีประชาสัมพนัธ์ กรรมการฝ่ายอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม กรรมการท่ีท าหน้าท่ีสอน
ศิลปวฒันธรรม 

  2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
  สามารถเรียงร้อยกิจกรรมในการสืบทอดประเพณีศิลปวฒันธรรมได้

หลากหลาย ให้รวมอยู่ภายใตแ้ผนพฒันาดา้นอนุรักษ์วฒันธรรมได ้1 แผน เป็นการสืบสานภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน การสอนตีกลองสะบดัชัย การสรงน ้ าพระธาตุน ้ าแพร่ สืบสานการฟ้อนเจิง 
การเล่นดนตรีพื้นเมือง 

 3)  ความสามารถในการติดต่อประสานงาน และการสร้างแรงจูงใจ 
  ตวัแทนของอปท.ท่ีมีบทบาทส าคญัในการด าเนินงานพฒันาด้านสังคม 

สามารถดึงคนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาโดยใช้วฒันธรรมประเพณีเป็นตวัน า และใช้เด็ก
และเยาวชนเป็นตวัน าและชกัจูง ใหพ้อ่แม่ ผูป้กครอง และบุคคลอ่ืนเขา้มาร่วมท ากิจกรรม 
  
 5.2.16 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนสบแม่ข่า อ าเภอหางดง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 ไม่มีการประเมิน และวเิคราะห์ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยต์.สบแม่ข่า เพราะ
แผนท่ีทางชุมชนสบแม่ข่า ไดเ้สนอมาไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีทางวจิยัก าหนดไว ้
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 5.2.17 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ชุมชนเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
   1) การบริหารจดัการ 

  ทางตวัแทนของชุมชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการขบัเคล่ือนการด าเนินงาน
ร่วมกบัผูบ้ริหารของอปท. สามารถก าหนดแผนงานท่ีสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ท่ีให้ความส าคญักบั
การบูรณาการและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยน าเสนอประเด็นท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต
จริงของคนในชุมชนเทพเสด็จท่ีมีชีวิตอยู่กบัป่า การประกอบอาชีพข้ึนอยู่กบัป่าในการสร้าง
อาชีพและก่อใหเ้กิดรายไดแ้ก่คนในชุมชน 
   2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

  ทางผูบ้ริหารของ อปท. และคณะกรรมการด าเนินงานสามารถในการ
พฒันาและต่อยอดการท ากิจกรรมให้มีความหลากหลาย โดยแต่เดิมท่ีชาวบา้นจะรวมตวักนัใน
การอนุรักษป่์าไมโ้ดยท าแต่เฉพาะแนวกนัไฟ แต่ภายหลงัจากท่ีเขา้มาร่วมโครงการจดัการเรียนรู้
กบัทีมวจิยัก็ไดป้รับเปล่ียนรูปแบบของการท ากิจกรรมในการอนุรักษป่์าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้มใหม่
โดยการน าเอาวฒันธรรมประเพณีมาเป็นตัวน าในการด าเนินงาน โดยมีการท าบุญป่าไม ้  
(เล้ียงผีขุนน ้ า) เขา้มาท าร่วมกบักิจกรรมเดิมคือการท าแนวกนัไฟ และมีการน าเอากลุ่มเล้ียง 
ผึ้งโก๋น เขา้มาท ากิจกรรมเป็นส่วนหน่ึงของโครงการอนุรักษป่์าและส่ิงแวดลอ้ม 
   3) ความสามารถในการติดต่อประสานงานและการสร้างแรงจูงใจ 

  ทางผูบ้ริหารของอปท.และคณะกรรมการด าเนินงาน สามารถพฒันา
ความสามารถในการติดต่อประสานงานและการสร้างแรงจูงใจในการดึงคนเข้ามาร่วมท า
กิจกรรมไดห้ลากหลาย โดยใช้เทคนิคการน าเอาการสืบทอดเอาวฒันธรรมและประเพณีมาเป็น
ตวัประสานดึงคนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม พบว่ามีกลุ่มคนในชุมชนท่ีเขา้มาร่วมท ากิจกรรม
เพิ่มมากข้ึน จากเดิมท่ีมีแต่แกนน าของหมู่บ้าน อาสาสมัครประจ าหมู่บ้านก็ขยายมาเป็น 
เด็ก เยาวชน กลุ่มอาชีพเล้ียงผึ้งโก๋น และยงัขยายการท ากิจกรรมไปยงัหมู่บา้นอ่ืน 
 
 5.2.18 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนแช่ชา้ง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 1) การบริหารจดัการ 
  สามารถจัดท าแผนการพฒันาและช่วยเหลือผู ้ด้อยโอกาสให้เห็นเป็น

รูปธรรมท่ีชดัเจน และไดล้งมือปฏิบติัจริงตามแผนท่ีวางไว ้
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 2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
  สามารถขยายผลการด าเนินกิจกรรมไปยงัชุมชนอ่ืนและสร้างกิจกรรมท่ี

หลากหลาย จากเดิมสร้างบา้นให้กบัผูด้อ้ยโอกาส ต่อมาไดเ้พิ่มกิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ
ใหก้บัผูด้อ้ยโอกาส 

 
 5.2.19 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยช์มชนทาเหนือ อ าเภอแม่ออน จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 ตวัแทนของอปท.และตวัแทนของชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันาดา้น
สังคม ยงัไม่สามารถสร้างแผน ตลอดจนกิจกรรมท่ีมีความสร้างสรรค ์และแตกต่างไปจากเดิมใน
การพฒันาสังคม ภายหลงัจากท่ีเราร่วมโครงการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัทีมวจิยัได ้
 
 5.2.20 ผลการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ชุมชนสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
   1) การบริหารจดัการ 

  ปลดัอปท. และ พระสงฆ ์ซ่ึงเป็นแกนน าของการจดัท าโครงการพฒันาและ
อนุรักษ์ประเพณีวฒันธรรม สามารถร่วมมือกนั ในการจดัท าแผนการอนุรักษ์วฒันธรรมและ 
สืบสานประเพณีของชุมชนได ้โดยจดัตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อรับผิดชอบการด าเนิน
กิจกรรมใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน โดยคณะกรรมการจะอยูใ่นวาระคราวละ 2 ปี ขณะเดียวกนั
ไดจ้ดัท าแผนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ซ่ึงแต่เดิมไม่ไดจ้ดัท าไวน้ับไดว้่าเป็น
พฒันาการท่ีเกิดข้ึนจากเดิม 
   2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

  พระสงฆ์สามารถสร้างกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายในการท่ีจะดึงให้คน
เขา้มาร่วมการสืบสานประเพณีและวฒันธรรม โดยในปีน้ีไดว้างแผนท่ีจะจดัให้มีการสืบชะตา
หลวงข้ึนในช่วงเวลาท่ีมีการสืบสานประเพณีสรงน ้ าพระพุทธบาทร้องออ้ และการงดด่ืมสุรา 
และจ าหน่ายสุราภายในบริเวณงาน 
   3) ความสามารถในการติดต่อประสานงานและการสร้างแรงจูงใจ 

  พระสงฆ์สามารถสร้างแรงจูงใจให้คนเขา้มาร่วมงานในการพฒันาสังคม 
โดยใชว้ฒันธรรมและประเพณีเป็นตวัน า เพื่อใหค้นในชุมชนเขา้มาร่วมท างานดว้ยกนั อนัจะเป็น
บ่อเกิดของความรักความสามคัคีข้ึนภายในชุมชน 
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 5.2.21 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนแสนไห อ าเภอเวียงแหง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

 ตวัแทนของอปท.และตวัแทนของชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือน
การด าเนินงานเพื่อพฒันาสังคม ไม่สามารถวางแผนตลอดจนสร้างกิจกรรมในการพฒันาสังคม
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความสร้างสรรคแ์ละแตกต่างไปจากกิจกรรมเดิมท่ีกระท ากนัมาก่อน ดงันั้น
ทรัพยากรมนุษยเ์หล่าน้ีจึงไม่เกิดการพฒันาศกัยภาพภายหลงัจากการเขา้ร่วมโครงการจดัการ
เรียนรู้ร่วมกบัทีมวจิยั 
  
 5.2.22 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนออนใต ้อ าเภอสันก าแพง จงัหวดั
เชียงใหม่ 
    1) การบริหารจดัการ 

  นายกอปท.และประธานอสม. สามารถจดัท าแผนการพฒันาสุขภาวะของ
คนในชุมชน โดยสามารถจดัตั้งคณะกรรมการด าเนินงานให้เห็นเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน มีการ
จดัแบ่งหนา้ท่ีการด าเนินงานของคณะกรรมการตามความรู้ความสามารถ 
    2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

  สามารถจดัให้มีกิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพท่ีมีความหลากหลาย
นอกเหนือจากการใชก้ระบวนการวิทยากรกลุ่มถ่ายทอดให้ความรู้แก่ชาวบา้น ไดแ้ก่ การจดัเวที
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัเก่ียวกบัปัญหาดา้นสุขภาพของคนในชุมชน ส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนลดการบริโภคขนมหวานใหน้อ้ยลง แต่ใหรั้บประทานผกัผลไมเ้พิ่มข้ึน 
    3) ความสามารถในการประสานงานและการจูงใจ 

  สามารถชกัจูงให้คนเขา้มาร่วมโครงการและกิจกรรมเพิ่มข้ึนโดยอาศยัวิธี
กระบวนการวทิยากรกลุ่ม และสามารถขยายผลไปเกือบครบบุกหมู่บา้นในชุมชน 

 
 5.2.23 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ 
   1) การบริหารจดัการ 

  จากการประเมินการด าเนินงานของตวัแทน อปท. ท่ีมีบทบาทส าคญัในการ
ด าเนินงานคือ นายกองค์กรบริหารส่วนต าบล และตวัแทนชาวบ้านท่ีมีบทบาทส าคญัในการ
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พฒันาด้านสังคมของชุมชน พบว่ายงัไม่สามารถวางแผนการด าเนินงาน หรือวางเป้าหมาย
ทิศทางในการด าเนินงานเพื่อพฒันาสังคมของชุมชนในอนาคตได ้ยงัมุ่งเนน้การแกไ้ขปัญหาเป็น
เร่ืองๆ ไป นอกจากน้ียงัไม่สามารถท าการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อน าผลมาปรับปรุง
แกไ้ขไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
   2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

  ตวัแทนของอปท.ท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนโครงการ และตวัแทน
ของชุมชน ซ่ึงเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนโครงการ ยงัไม่สามารถสร้างกิจกรรมท่ีมี
ความหลากหลายในการท่ีจะพฒันาด้านสังคม เช่น ในเร่ืองของการอนุรักษ์ธรรมชาติป่าไม้
ส่ิงแวดลอ้มก็ยงัไม่สามารถท ากิจกรรมท่ีมีรูปแบบแตกต่างไปจากท่ีท ามาก่อนยงัเป็นกิจกรรม
เดิมๆ 
   3) ความสามารถในการติดต่อประสานงานและการสร้างแรงจูงใจ 

  ยงัไม่สามารถติดต่อประสานงานหรือสร้างแรงจูงใจในการดึงให้คนเขา้
มาร่วมท ากิจกรรมได้หลากหลาย ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการท่ีไม่สามารถสร้างกิจกรรมท่ี
สร้างสรรคแ์ละเป็นท่ีน่าสนใจใหแ้ก่คนในชุมชนได ้
 
 5.2.24 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ชุมชนหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
  1) การบริหารจดัการ 

  ตัวแทนของอปท. ท่ีมีบทบาทส าคัญในการท างานได้แก่  เจ้าหน้า ท่ี 
พฒันาชุมชน และตวัแทนของชาวบา้นท่ีมีบทบาทส าคญัในการด าเนินงานพฒันาสังคม สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นได้จากการจดัท าแผนการท างานท่ีเสนอเขา้ร่วมโครงการ
จดัการเรียนรู้กบัทีมวจิยัท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของชุมชนท่ีมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชน สามารถจดัตั้ งคณะกรรมการด าเนินงานให้เห็นเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน สามารถ
ก าหนดวธีิการตรวจสอบการด าเนินงานโดยการสร้างแบบประเมินประชาชนเก่ียวกบัพฤติกรรม
การบริโภคในการท่ีจะเป็นแนวทางการให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเอง 
  2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

  เจ้าหน้าท่ีพฒันาชุมนและตัวแทนของชุมชนท่ีมีบทบาทส าคัญในการ
ด าเนินงาน ไดส้ร้างกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ในการท่ีจะท าให้คนในชุมชนมีสุขภาพท่ีดี โดยการ
รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นท่ีมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลดปัจจยัเส่ียงของการ
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เป็นโรคเบาหวานและความดนั รณรงค์ให้ปลูกผกัสวนครัวกินได้ โดยท าการขยายผลไปยงั
หมู่บา้นอ่ืนใหค้รบในต าบล 
  3) ความสามารถในการติดต่อประสานงานและการสร้างแรงจูงใจ 

  สามารถสร้างแรงจูงใจโดยการดึงคนเข้ามาร่วมโครงการได้โดยมีกลุ่ม
ประชาชนท่ีเป็นตวัน าร่องในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการบริโภคเพื่อลดปัจจยัเส่ียงในการ
เป็นโรคความดนัและเบาหวาน 
 
 5.2.25 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยชุ์มชนตลาดใหญ่ อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
    1) การบริหารจดัการ 

  ตัวแทนของอปท.ท่ีขับเคล่ือนโครงการร่วมกับตัวแทนของชุมชนท่ีมี
บทบาทส าคญัในการพฒันาด้านสังคม สามารถจดัท าแผนการพฒันาด้านเด็กและเยาวชนให้
ห่างไกลจากยาเสพติดได ้โดยสามารถน าเอากิจกรรมยอ่ยๆ เพื่อป้องกนัปัญหายาเสพติดท่ีท าแบบ
แยกส่วนเขา้มาเรียงร้อยและรวมไวใ้นการพฒันาในแผนใหญ่ได ้กล่าวคือกิจกรรมในการป้องกนั
และต่อตา้นยาเสพติด กิจกรรมการออกก าลงักาย กิจกรรมการเล่นดนตรี ซ่ึงส่ิงน้ีจะช่วยให้ทาง
ชุมชนได้เห็นภาพของการพฒันาท่ีชดัเจนข้ึนและสามารถประสานปัจจยัท่ีจะน ามาใช้ในการ
พฒันา ไดแ้ก่ คน งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ท่ีจะใชใ้นการด าเนินงานใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
    2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

  ตวัแทนของชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันา สามารถสร้างกิจกรรม
เพิ่มในการป้องกนัปัญหายาเสพติด คือการน าเอาธรรมะเขา้มาช่วยในการป้องกนัยาเสพติด โดย
ดึงเอาวดัเขา้มาช่วยในการอบรมทางดา้นจิตใจให้แก่เด็กเยาวชนเพื่อสร้าง สมาธิ สติ และความ
เขม้แขง็ทางดา้นจิตใจใหแ้ก่เด็กและเยาวชน 
 
 5.2.26 ผลการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ชุมชนสันผีเส้ือ อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ 
   1) การบริหารจดัการ 

  จากการประเมินและตรวจสอบการด า เนินงานของตัวแทน อปท. 
ท่ีมีบทบาทส าคญัในการด าเนินงานคือ หัวหน้าส านักปลดั และตวัแทนชาวบ้านท่ีมีบทบาท
ส าคัญในการพฒันาด้านสังคมของชุมชนพบว่า ทางหัวหน้าส านักปลัดยงัไม่มีการพฒันา
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ศกัยภาพทางดา้นการบริหารจดัการ กล่าวคือยงัคงด าเนินงานพฒันาชุมชนท่ีไม่สอดคล้องกบั
วสิัยทศัน์และความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีทางชุมชนตอ้งการพฒันา 

  ส าหรับคณะกรรมการด าเนินงานซ่ึงเป็นตวัแทนชาวบา้นท่ีมีบทบาทส าคญั
ในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของโครงการท่ียงัไม่เกิดการเรียนรู้จากการเขา้ร่วมโครงการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกับทีมวิจัยในการพัฒนาด้านสังคมให้ถูกทิศทาง แต่มุ่งด าเนินงานเพื่อ
สนองตอบต่อกระแสความนิยมจากหน่วยงานภายนอกท่ีใหง้บสนบัสนุนในการด าเนินงาน 
   2) ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

  ตวัแทนของอปท.ท่ีมีบทบาทส าคญัในการด าเนินงานเพื่อพฒันาสังคมยงั
ไม่สามารถพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการพฒันากิจกรรมทางด้านสังคมให้มีความ
หลากหลาย 

  ในส่วนของคณะกรรมการด าเนินงานก็ยงัไม่สามารถสร้างกิจกรรมท่ี
สร้างสรรค์อนัเป็นประโยชน์ท่ีแทจ้ริงแก่สังคม แต่กิจกรรมท่ีท าก็ยงัเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นการ
สร้างรายไดใ้หก้บัตนเองเป็นส่วนใหญ่ 
   3) ความสามารถในการติดต่อประสานงานและการสร้างแรงจูงใจ 

  ทั้งตวัแทนอปท. คือหัวหน้าส านกัปลดั และตวัแทนชาวบา้นท่ีมีบทบาท
ส าคญัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานยงัไม่สามารถติดต่อประสานงานและดึงคนให้เขา้ร่วมท า
กิจกรรมไดเ้ป็นจ านวนมาก 
 
5.3   ผลการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนท้องถิ่น จังหวัด
เชียงใหม่ 
 จากการจดัการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยใ์นชุมชนท้องถ่ินจงัหวดั
เชียงใหม่จ  านวน 58 แห่ง โดยมีรูปแบบของการจดัการเรียนรู้คือ การลงพื้นท่ีจริงของทีมนกัวิจยั
และผูช่้วยนกัวิจยัเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบัชุมชนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับริบทพื้นฐานของ
ชุมชนตลอดจนการเปิดโอกาสให้ชุมชนไดมี้การระดมความคิดเพื่อเรียนรู้ร่วมกนัเก่ียวกบัการ
พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนด้านศักยภาพทางความคิด ศักยภาพด้านทักษะความรู้
ความสามารถ ศกัยภาพทางดา้นจิตใจและศกัยภาพทางดา้นการบริหารจดัการ และการจดัการ
เรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งชุมชนกบัทีมวิจยัและผูเ้ช่ียวชาญดา้นเศรษฐกิจและสังคมในลกัษณะของ
การประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม การน าองค์ความรู้ท่ีไดรั้บจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้
น าไปฝึกปฏิบติัจริง ผลของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัไดท้  าให้คนในชุมชนสามารถพฒันา
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ศกัยภาพของตนเองในด้านความคิด ความรู้ความสามารถและทกัษะในการท างาน ศกัยภาพ
ทางดา้นจิตใจและศกัยภาพทางดา้นการบริหารจดัการ อนัส่งผลต่อการยกระดบัเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชนได ้ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 5.3.1 การจดัการเรียนรู้ในการวเิคราะห์ศกัยภาพของตนเอง 
  คนในชุมชนสามารถวิเคราะห์ศกัยภาพของตนเองไดว้่าศกัยภาพท่ีแทจ้ริงของ
ตนเองคืออะไร จุดเด่นหรือขอ้ดีของชุมชนมีอะไรบา้งโดยเร่ิมจากสภาพพื้นฐานของชุมชนท่ี
ตนเองอาศยัอยู ่ไดแ้ก่ อาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติ วฒันธรรมประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็น
เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินตนเอง และสามารถน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและชุมชนทอ้งถ่ิน
ของตนเอง ตวัอย่างเช่น ชุมชนสันผกัหวาน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีเขา้
ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจร่วมกบัทีมวิจยัสามารถวิคราะห์ศกัยภาพของ
ตนเองไดว้า่ชุมชนของตนมีจุดเด่นในดา้นการท าตุ๊กตาดินเผา โดยเป็นอาชีพท่ีท าสืบทอดกนัมา
เป็นเวลานาน ท ากนัทั้งหมู่บา้นในชุมชนถือไดว้า่เป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนเป็นอาชีพหลกัและท า
รายไดใ้หก้บัชุมชน จึงไดดึ้งเอาจุดเด่นจุดน้ีเขา้มาสานต่อเพื่อท่ีจะพฒันาการประกอบอาชีพน้ีให้
คงความเป็นเอกลกัษณ์ของหมู่บา้นชุมชนสืบเน่ืองต่อไป หรือกรณีของชุมชนหนองแหยง่ อ าเภอ
สันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้กบัทางทีมวิจยัตั้งแต่ ปี พศ.2551 โดย
ในปีแรกทางตวัแทนชุมชนและตวัแทนอปท.ไม่สามารถวิเคราะห์ศกัยภาพของตนเองได ้โดยได้
เสนอโครงการพฒันาทางดา้นสังคมเก่ียวกบัการพฒันาเด็กและเยาวชนซ่ึงไม่ใช่โครงการท่ีทาง
อปท.และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานแต่เป็นการด าเนินงานท่ีทางหน่วยงาน
ภายนอกชุมชนเขา้มาด าเนินงานโดยท่ีทางอปท.ไม่มีส่วนรับรู้ แต่ในปี พ.ศ.2552 จากการจดัการ
เรียนรู้ร่วมกบัชุมชนหนองแหย่ง พบว่าทางชุมชนและทางอปท.ได้เกิดพฒันาการคือสามารถ
วิเคราะห์ศกัยภาพของตนเองท่ีแทจ้ริงได ้โดยพบว่าทางชุมชนไดน้ าเสนอโครงการท่ีจะพฒันา
ร่วมกบัทีมวิจยัในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพอนามยัเน่ืองมาจากคนในชุมชนประสบปัญหา
เป็นโรคเบาหวานและความดนัเพิ่มมากข้ึน จากจุดน้ีถือวา่การจดัการเรียนรู้ไดท้  าให้คนในชุมชน
ไดเ้กิดพฒันาการและสามารถน าเสนอโครงการท่ีจะพฒันาไดถู้กตอ้งตรงตามความตอ้งการและ
จ าเป็นของชุมชนในการท่ีจะตอ้งแกไ้ข หรือกรณีของการพฒันาศกัยภาพทรัพยากรมนุษยข์อง
ชุมชนเทพเสด็จ ซ่ึงจากการจดัการเรียนรู้ในการวิเคราะห์ศกัยภาพตนเองร่วมกนักบัทีมวิจยัไดท้  า
ให้ตวัแทนของอปท.และตวัแทนของชุมชนซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการพฒันาด้านสังคมของ
ชุมชนสามารถวเิคราะห์ศกัยภาพของตนเองไดก้ล่าวคือ สามารถทราบจุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง 
สามารถดึงเอาจุดแข็งของตนเองท่ีมีอยู่มาพฒันาให้ดีข้ึต่อไป กล่าวคือ จากการท่ีคนในชุมชน 
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เทพเสด็จประกอบอาชีพท่ีต้องอาศยัการพี่งพีงป่า อนัเน่ืองมาจากพื้นท่ีของชุมชนเทพเสด็จ 
ร้อยละ 80 เป็นป่าไมท้ั้งหมด ดงันั้นตวัแทนของคนในชุมชนไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของ 
ป่าไมท่ี้เป็นแหล่งประกอบอาชีพ การสร้างรายได ้จึงไดดึ้งจุดส าคญัน้ีเป็นจุดเร่ิมตน้การพฒันา
สังคมดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 5.3.2   การจดัการเรียนรู้ในการน าองคค์วามรู้ไปทดลองใชแ้ละปฏิบติัจริง 
  จากการจดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยผา่นการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วมร่วมกบัทีมวิจยัและผูเ้ช่ียวชาญดา้นเศรษฐกิจและสังคมและน าองค์ความรู้ท่ีไดรั้บไป
ทดลองและปฏิบติัจริงโดยผา่นการท ากิจกรรมร่วมกนัโดยผา่นศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนได้
ท าให้ตวัแทนของอปท.และตวัแทนของภาคชุมชนหลาย ๆ ชุมชนไดเ้กิดการพฒันาศกัยภาพใน
การบริหารจัดการภายในกลุ่มหรือชุมชนของตนเอง เช่น ตัวแทนของชุมชนยุหว่า อ าเภอ 
สันป่าตอง สามารถก าหนดและบริหารจดัการภายในองค์กรของตนเองได้กล่าวคือ สามารถ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานภายในศูนยก์ารเรียนรู้ไดโ้ดยยึดหลกัแบ่งงานกนัท าตามความรู้
ความสามารถ   

 หรือในส่วนของการบริหารจดัการดา้นการผลิตตวัแทนของภาคชุมชนท่ีเป็น
กลุ่มอาชีพของบางชุมชนไดเ้กิดการพฒันาศกัยภาพด้านการผลิต เช่น กรณีของกลุ่มอาชีพท า
ตุ๊กตาดินป้ันของชุมชนสันผกัหวาน อ าเภอหางดง สามารถวางแผนการผลิตตุ๊กตาดินป้ันให้
ออกมามีปริมาณท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของตลาด โดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตและ
บนัทึกไวต้ลอดจนสอบถามผูบ้ริโภคบางคนถึงรูปแบบ ลวดลาย ขนาดของตุ๊กตาดินเผาท่ี
ผูบ้ริโภคชอบ และได้น าเอาขอ้มูลเหล่าน้ีมาประกอบในการวางแผนการผลิตท าให้ลดปัญหา
สินคา้มีไม่พอลงได ้
  ชุมชนบา้นแปะก็เป็นตวัอยา่งของชุมชนท่ีตวัแทนภาคชุมชนซ่ึงเป็นกลุ่มอาชีพ
เกิดพฒันาการศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการผลิต กล่าวคือแต่เดิมวตัถุดิบท่ีทางชุมชนใชใ้นการ
ทอผา้ เช่น ดา้ย ไดม้าจากการซ้ือจากแหล่งภายนอกชุมชน แต่ภายหลงัจากการเขา้ร่วมโครงการ
จดัการเรียนรู้ทางชุมชนจึงไดมี้การริเร่ิมให้น าเอาวตัถุดิบท่ีพอมีอยูบ่า้งในชุมชนคือฝ้าย น ามาทอ
เป็นเส้นดา้ย และส่งเสริมให้คนในชุมชนปลูกตน้ฝ้ายเพื่อเป็นการลดปริมาณการซ้ือวตัถุดิบจาก
ภายนอกท าใหล้ดตน้ทุนการผลิตและช่วยสร้างอาชีพใหก้บัคนในชุมชน 
  กลุ่มท าผลิตภัณฑ์รากไม้ชุมชนโปงทุ่ง ได้มีการดัดแปลงรูปลักษณ์ของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีแต่เดิมท าแต่รากไมไ้ดน้ าเอาส่วนประกอบอ่ืนเพิ่มเขา้มาในการตกแต่งรากไมใ้ห้มี
ความสวยงาม เช่นมีการท าเอาดอกไมเ้ล็ก ๆ ท่ีท าจากดินมาประดบัตกแต่งรากไมเ้พื่อให้มีความ
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อ่อนชอ้ยและสวยงาม มีการเช่ือมโยงกบักลุ่มจกัรสานในชุมชนโดยน าเอาดอกไมท่ี้ท าจากดินมา
ท าเป็นเคร่ืองประดบัตกแต่งตะกร้าของกลุ่มจกัรสานเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินคา้ใหสู้งข้ึน 
  ส าหรับการบริหารจดัการดา้นการเงิน ทางคณะกรรมการของศูนยก์ารเรียนรู้ฯ
บางแห่งสามารถจดัสรรเงินส่วนหน่ึงท่ีไดม้าจากการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้ฯ มาเป็น
กองทุนในการใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการด าเนินงานกิจกรรมของศูนยฯ์ เช่น ชุมชนบา้นแปะ
สามารถก าหนดกฏระเบียบการใชเ้งินทุนไดอ้ยา่งชดัเจน และจดัสรรเงินทุนลงไปใชจ่้ายในดา้น
การศึกษาดูงานและการถ่ายทอดความรู้ใหก้บัเด็กนกัเรียนผูส้นใจในชุมชน 
  ส าหรับการบริหารจดัการดา้นการตลาด ตวัแทนของภาคอปท.และชุมชนบาง
ชุมชนสามารถขบัเคล่ือนการบริหารจดัการดา้นการตลาดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตวัอย่างเช่น 
ชุมชนสันผกัหวาน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถเช่ือมโยงกลุ่มผูป้ระกอบการใน
ชุมชนท่ีท าการผลิตตุ๊กตาดินเผาในการจดัหาตลาดและการจดัจ าหน่ายสินคา้ร่วมกนั เช่นการจดั
งานกิจกรรมสืบสานประติมากรรมท่ีทางชุมชนป่าตาลอนัประกอบไปดว้ยตวัแทนจากภาค อปท.
และตวัแทนจากภาคชุมชนได้ร่วมมือจดังานข้ึนเพื่อเป็นจุดเร่ิมตน้ของการร่วมมือร่วมใจกัน
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัของผูป้ระกอบการอาชีพเดียวกนัในการจ าหน่ายสินคา้ ซ่ึงผลของการ
เช่ือมโยงเครือข่ายเช่นน้ีท าให้ยอดขายสินคา้ของชุมชนเพิ่มข้ึนสินคา้สินคา้เป็นท่ีรู้จกัของคน
ทัว่ไปเพิ่มข้ึนโดยผา่นส่ือประชาสัมพนัธ์ซ่ึงทางชุมชนไดเ้รียนรู้จากการเขา้ร่วมโครงการจดัการ
เรียนรู้ร่วมกบัทีมวิจยัและก่อให้เกิดความสมคัรสมานสามคัคี ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผแ่บ่งปันท่ีคน
ในชุมชนไดม้อบใหแ้ก่กนัจากการด าเนินงานร่วมกนั 
  นอกจากน้ีแลว้ยงัมีกลุ่มท าไมแ้กะสลกัจากชุมชนยุหวา่ท่ีสามารถเช่ือมโยงช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายโดยการท ากิจกรรมความร่วมมือระหว่างตวัแทนภาคชุมชนท่ีร่วมมือกัน 
จดัให้มีจุดจ าหน่ายสินค้าไม้หัตถกรรมตลอดเส้นทางภายในบริเวณหมู่บ้าน ซ่ึงกลุ่มอาชีพ
ดงักล่าวไดท้  าการช่วยเหลือและแนะน าลูกคา้ใหก้นัและกนั จุดน้ีถือไดว้า่เป็นพฒันาการส าคญัใน
การขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยอาศยัคนเป็นตวัขบัเคล่ือน 
 
 5.3.3 การจดัการเรียนรู้ในการคิดอยา่งสร้างสรรคแ์ละแกไ้ขปัญหาภายในชุมชนของตนเอง 

 จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยผ่านการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างตวัแทนของ อปท. และตวัแทนของภาคชุมชนท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงานพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของภาคชุมชนไดท้  าให้ตวัแทนเหล่าน้ีไดพ้ฒันาศกัยภาพ
ทางดา้นความคิดของตนให้เป็นไปในทางท่ีสร้างสรรค์ในการท่ีจะปรับปรุงและพฒันาชุมชน
ของตนเองให้ดีข้ึน เช่น ศกัยภาพด้านความคิดในเชิงสร้างสรรค์ท่ีจะขยายแผนการด าเนินงาน
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และกิจกรรมในการพฒันาความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อจะน าเอาไปใช้ปรับปรุงและ
พฒันาการด าเนินงานของชุมชนให้ดีข้ึน เช่น กรณีของชุมชนบา้นเป้า อ าเภอแม่แตงไดท้  าการ
ปรับปรุงและพฒันาในการท า Homestay จากเดิมท่ีเป็นแบบให้แขกมาพกัแบบแบกส่วนออกมา
จากการอยูร่่วมกนักบัเจา้ของบา้นเปล่ียนมาเป็นรูปแบบของโฮมสเตยอ์ยา่งแทจ้ริงคือการให้แขก
ไดมี้โอกาสพกัอยู่ในบา้นเดียวกนักบัเจา้ของบา้นเพื่อท่ีจะไดเ้รียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคน
ในชุมชนไดจ้ดัท าโปรแกรมการท่องเท่ียวและกิจกรรมให้กบัผุท่ี้มาพกัยงัโฮมสเตย ์การน าเอา
บา้นดินท่ีเป็นเอกลกัษณ์และภูมิปัญญาของคนในทอ้งถ่ืนเขา้มาเป็นจุดขายให้กับชุมชน จาก
ตวัอย่างดงักล่าวน้ีถือว่าเป็นพฒันาการทางความคิดเชิงสร้างสรรค์ท่ีคนในชุมชนบา้นเป้าได้
เกิดข้ึน 
  หรือกรณีของชุมชนเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด ได้เกิดพฒันาการทางด้าน
ความคิดในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนโดยไดคิ้ดกิจกรรมในการขบัเคล่ือนการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มให้มีความหลากหลายโดยไดก้ าหนดไวใ้นแผนพฒันาดา้นสังคมของชุมชนโดยแต่
เดิมท าเฉพาะแนวกนัไฟต่อมาไดเ้พิ่มกิจกรรมการเล้ียงผีขุนน ้ าแต่เดิมท าเฉพาะบางหมู่บา้นแต่
ปัจจุบนัท าไดค้รบทุกหมู่บา้นมีการดึงเอากลุ่มเล้ียงผึ้งโก๋นเขา้มาอยู่ในกิจกรรมอนุรักษ์ป่าและ
น าเอาเด็กและเยาวชนเขา้มามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
  หรือกรณีของชุมชนมะขุนหวาน อ าเภอสันป่าตองท่ีทางชุมชนประสบปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มเน่ืองมาจากกล่ินเหม็นของมูลสัตว ์ทางชุมชนไดเ้กิดพฒันาการทางความคิดในการ
แก้ปัญหาดังกล่าวโดยการท าแก๊ซชีวภาพจากการน าเอามูลสัตว์มาท าเป็นแก๊ซหุงต้มเพื่อ 
ลดรายจ่ายสร้างรายไดแ้ละยงัช่วยแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจากการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัทีม
วิจยัได้ท าให้ตวัแทนชุมชนได้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์โดยได้ท าการขยายครัวเรือนของ
ชุมชนในการท าก๊าซชีวภาพเพิ่มข้ึนและยงัไดคิ้ดคน้การน าเอากิจกรรมการออกก าลงักายส่งเสริม
สุขภาพของคนในชุมชนให้แข็งแรงเขา้มาใส่ในแผนหลกัของการพฒันาสุขภาพอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนและท าการขบัเคล่ือนการด าเนินงานไปพร้อมกนั 
 
 5.3.4 การจดัการเรียนรู้ในการถ่ายทอดองคค์วามรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหแ้ก่อนุชนรุ่นหลงั 
  นบัไดว้า่เป็นอีกวิธีการหน่ึงของการจดัการเรียนรู้ในการพฒันาศกัยภาพมนุษย์
ในชุมชนใหมี้โอกาสไดเ้รียนรู้ส่ิงต่าง ๆ อนัจะเป็นการเสริมสร้างความรู้ ทกัษะและประสบการณ์
ให้ตนเองมีความสามารถเพิ่มมากข้ึน เช่น กรณีของชุมชนยุหว่า อ าเภอสันป่าตองท่ีเข้าร่วม
โครงการจดัการเรียนรู้ฯร่วมกบัทีมวิจยัไดเ้กิดพฒันาการในการถ่ายทอดองคค์วามรู้ ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินให้แก่อนุชนรุ่นหลงัโดยได้จดัท าฐานการเรียนรู้ภายในชุมชนข้ึนอนัประกอบไปด้วย 
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9 ฐานการเรียนรู้  ได้แก่  ฐานท่ี 1 กลุ่มเพาะเห็ดบา้นก่ิวแลหลวง  ฐานท่ี 2 ศูนยห์ัตถกรรม
แกะสลกัไมต้ าบลยหุวา่ ฐานท่ี 3 กาดสล่าบา้นแม่ครูค า  ฐานท่ี 4 กาดร้อยสล่าฐานท่ี 5 กาดไมริ้ม
คลอง  ฐานท่ี 6 กาดกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์สัตวน์ ้ าอุเม็ง  ฐานท่ี 7 กลุ่มแม่บา้นเกษตรท าน ้ าพริก   
ฐานท่ี 8 กลุ่มทอผา้พื้นเมือง  และ ฐานท่ี 9 ศูนยผ์ลิตชุมชนต าบลยุหวา่โดยแต่ละฐานการเรียนรู้
จะเป็นฐานท่ีสาธิตการท างาน และขณะเดียวกันก็เป็นจุดขาย จุดจ าหน่ายสินคา้ไปพร้อมกัน 
นอกจากน้ีแลว้ยงัสามารถจดัให้มีหลกัสูตรเพื่อให้เด็กเยาวชน และผูส้นใจทัว่ไปไดเ้ขา้มาเรียนรู้
เก่ียวกบัการประกอบอาชีพเพาะเห็ด ซ่ึงจะเป็นแนวทางให้ผูศึ้กษาไดน้ าเอาความรู้ไปปรับใชใ้น
การประกอบอาชีพเป็นของตนเองเพื่อสร้างรายไดต่้อไปในอนาคต นบัไดว้า่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งแทจ้ริง 

 

 5.3.5 การจดัการเรียนรู้ในการท างานแบบมีส่วนร่วม 
  การท างานแบบมีส่วนร่วมเป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีจะช่วยพฒันาศกัยภาพของคนเพราะ
เป็นวิธีท่ีช่วยท าให้คนมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัมีการบริหารจดัการด าเนินงานร่วมกนั
ช่วยท าใหค้นท่ีอยูใ่นงานเดียวกนัไดเ้รียนรู้วธีิการท างานไดช่้วยกนัใหค้  าแนะน าปรึกษาช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนัในการท่ีจะพฒันาการด าเนินงานใหดี้ข้ึนเหมือนดัง่เช่นกรณีของตวัแทนภาคชุมชน
และตวัแทนของอปท.ท่ีเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัทีมวิจยัโดยไดท้  างานร่วมกนัผา่น
ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงท าให้ตวัแทนของภาคอปท.และชุมชนหลาย ๆ ชุมชนไดเ้กิด
การพฒันาศกัยภาพ 
 
5.4   ผลการประเมินการเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ต่อการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชนท้องถิ่นในจังหวดัเชียงใหม่ 
 การประเมินการเพิ่มศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยต่์อการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนแรกเป็นการประเมิน
ศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยท่ี์เขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ และส่วนท่ี
สองคือ การประเมินศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยท่ี์เขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ดา้นสังคม โดยมีผลการประเมินในรายละเอียดของแต่ละส่วนดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนที ่1 การประเมินศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยท่ี์เขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาเศรษฐกิจ 

การประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์้านการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบล 32 อปท. ใน จงัหวดัเชียงใหม่ โดยท า
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การประเมิน 2 คร้ัง คือ ก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจร่วมกบั
ทางทีมวิจยั โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ประเด็น คือ ตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพด้านความคิด 
ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ ตวัช้ีวดัท่ี 4 
ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการ โดยมีผลการประเมินดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 5.1  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นแปะ 
  อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

กลุ่มตวัอยา่ง 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนของอปท. 
ก่อน 50.00 83.33 83.33 81.25 74.48 
หลงั 66.67 83.33 100.00 93.75 85.94 

ภาพรวม 16.67 0.00 16.67 12.50 11.46 
ตวัแทนจาก 
ภาคชุมชน 

ก่อน 50.00 66.67 66.67 68.75 63.02 
หลงั 83.33 83.33 100.00 84.38 87.76 

ภาพรวม 33.33 16.67 33.33 15.63 22.92 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.1 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์้านการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นแปะ ของตวัแทนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่ม ร้อยละ 16.67 
ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพด้านทกัษะ ความรู้ ความสามารถไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพ 
ดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 16.67 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการมี
การพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 12.50 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 11.46  และตวัแทนจาก
ภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 33.33 ตวัช้ีวดัท่ี 2 
ศักยภาพด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 16.67 ตัวช้ีวดัท่ี 3 



151 
 

ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 33.33 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหาร
จดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 15.63 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 22.92 
 
ตารางท่ี 5.2  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม ่ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลโป่งทุ่ง  
  อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

กลุ่มตวัอยา่ง 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนของอปท. 
ก่อน 66.67 66.67 100.00 75.00 77.09 
หลงั 83.33 100.00 100.00 81.25 91.45 

ภาพรวม 16.67 33.33 0.00 6.25 14.36 
ตวัแทนจาก 
ภาคชุมชน 

ก่อน 66.67 33.33 16.67 34.38 37.76 
หลงั 100.00 100.00 50.00 62.50 78.13 

ภาพรวม 33.33 66.67 33.33 28.13 40.36 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.2 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์้านการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลโป่งทุ่ง ของตวัแทนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
16.67  ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 33.33 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีความรู้และเขา้ใจเป็นอยา่งดี และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการ
บริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 6.25 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 14.36 
และตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพด้านความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
33.33 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 66.67 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 33.33 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้น



152 
 

การบริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 28.13 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
40.36 
 
ตารางท่ี 5.3  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม ่ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่คือ  
  อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

กลุ่มตวัอยา่ง 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนของอปท. 
ก่อน 33.33 50.00 50.00 0.00 33.33 
หลงั 33.33 100.00 50.00 46.88 70.05 

ภาพรวม 0.00 50.00 0.00 46.88 24.22 
ตวัแทนจาก 
ภาคชุมชน 

ก่อน 50.00 33.33 33.33 34.38 37.76 
หลงั 66.67 83.33 83.33 84.38 91.93 

ภาพรวม 16.67 50.00 50.00 50.00 41.66 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.3 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์้านการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่คือ ของของตวัแทนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพด้านความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 2 
ศักยภาพด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 50.00 ตัวช้ีวดัท่ี 3 
ศกัยภาพดา้นจิตใจ ไม่มีการพฒันา และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการมีการพฒันา
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 46.88 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 24.22 และตวัแทนจากภาคชุมชน 
ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพด้านความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 16.67 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพ 
ดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 50.00 ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้น
จิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 50.00 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการมีการ
พฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 50.00 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 41.66 
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ตารางท่ี 5.4  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบล 
  ส าราญราษฎร์ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

กลุ่มตวัอยา่ง 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนของอปท. 
ก่อน 50.00 50.00 33.33 46.88 45.05 
หลงั 50.00 50.00     40.00 46.88 46.72 

ภาพรวม 0.00 0.00 6.67 0.00 1.67 
ตวัแทนจาก 
ภาคชุมชน 

ก่อน 33.33 50.00 33.33 9.38 31.51 
หลงั 33.33 83.33 56.00 25.62 49.57 

ภาพรวม 0.00 33.33 22.67 46.88 18.06 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.4 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์้านการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลส าราญราษฎร์ ของตวัแทน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดั 
ท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ 
มีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.67  และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการไม่มีการพฒันา
เพิ่มข้ึน โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 1.67  และตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 
ศกัยภาพด้านความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพด้านทกัษะ ความรู้ ความสามารถ 
มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 33.33 ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
22.67  และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 46.88 โดย
ภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 18.06 
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ตารางท่ี 5.5  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสง่าบา้น 
  อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

กลุ่มตวัอยา่ง 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนของอปท. 
ก่อน 50.00 33.33 16.67 34.38 33.59 
หลงั 66.67 40.00 30.00 47.00 45.91 

ภาพรวม 16.67 6.67 13.33 12.62 12.32 
ตวัแทนจาก 
ภาคชุมชน 

ก่อน 50.00 50.00 50.00 59.38 52.34 
หลงั 66.67 100.00 100.00 81.25 86.98 

ภาพรวม 16.67 50.00 50.00 21.88 34.64 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.5 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์้านการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสง่าบา้น ของตวัแทนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพด้านความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
16.67 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพด้านทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 6.67 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ – 13.33 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพ 
ดา้นการบริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 12.62  โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อย
ละ12.32  และตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 16.67 ตัวช้ีวดัท่ี 2 ศักยภาพด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 50.00 ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 50.00 และตวัช้ีวดัท่ี 4 
ศกัยภาพด้านการบริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 21.88 โดยภาพรวมมีการพฒันา
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 34.64 
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ตารางท่ี 5.6  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของ 
  ชุมชนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  ต าบลสันติสุข อ าเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ตวัแทนจากภาค
ชุมชน 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนของอปท. 
ก่อน 50.00 50.00 66.67 40.63 51.82 
หลงั 50.00 83.33 100.00 84.38 79.43 

ภาพรวม 0.00 33.33 33.33 43.75 27.60 
ตวัแทนจาก 
ภาคชุมชน 

ก่อน 16.67 50.00 50.00 28.13 36.20 
หลงั 16.67 50.00 100.00 75.00 68.75 

ภาพรวม 0.00 0.00 50.00 46.88 24.22 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.6 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์้านการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันติสุข ของตวัแทนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 2 
ศักยภาพด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 33.33 ตัวช้ีวดัท่ี 3 
ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 33.33 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหาร
จดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 43.75 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 27.60 และ
ของตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพด้านความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 2 
ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการ
พฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 50.00 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 46.88 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 24.22 
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ตารางท่ี 5.7  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลเวยีง  
  อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ตวัแทนจากภาค
ชุมชน 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนของอปท. 
ก่อน 66.67 50.00 40.00 52.00 52.16 
หลงั 66.67 50.00 40.00     52.00 52.16 

ภาพรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ตวัแทนจากภาค
ชุมชน 

ก่อน 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 
หลงั 66.67 66.67 55.00 54.00 60.58 

ภาพรวม 16.67 16.67 5.00 4.00 10.58 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.7 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์้านการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลเวียง ของตวัแทนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี  2  
ไม่มีการพฒันาตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ ไม่มีการพฒันาและตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการ
บริหารจดัการไม่มีการพฒันา โดยภาพรวมไม่มีการพฒันา และตวัแทนจากภาคชุมชน ตวัช้ีวดัท่ี 
1 ศกัยภาพด้านความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 16.67 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพด้านทกัษะ 
ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 16.67 ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการ
พฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 5.00 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 4.00 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10.58 
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ตารางท่ี 5.8  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันทราย 
  อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

กลุ่มตวัอยา่ง 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนของอปท. 
ก่อน 50.00 50.00 50.00 59.38 52.34 
หลงั 50.00 60.00 50.00 63.00 55.75 

ภาพรวม 0.00 10.00 0.00 3.62 3.41 
ตวัแทนจากภาค
ชุมชน 

ก่อน 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 
หลงั 66.67 66.67 52.00 62.50 61.96 

ภาพรวม 16.67 16.67 2.00 12.50 11.96 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.8 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์้านการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันทราย ของตวัแทนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 2 
ศักยภาพด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10.00 ตัวช้ีวดัท่ี 3 
ศกัยภาพดา้นจิตใจ ไม่มีการพฒันาและตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการมีการพฒันา
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 3.62 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 3.41 และตวัแทนจากภาคชุมชน 
ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 16.67 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้น
ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 16.67  ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ  
มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 2  และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพด้านการบริหารจดัการมีการพฒันา
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 12.50 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 11.96 
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ตารางท่ี 5.9  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลน ้าแพร่  
  อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

กลุ่มตวัอยา่ง 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนของอปท.  
ก่อน 40.00 49.00 50.00 31.25 42.56 
หลงั 60.00 52.00 65.00 41.00 54.5 

ภาพรวม 20.00 3.00 15.00 9.75 11.94 
ตวัแทนจากภาค
ชุมชน 

ก่อน 50.00 50.00 50.00 59.38 52.34 
หลงั 83.33 100.00 83.33 78.13 86.20 

ภาพรวม 33.33 50.00 33.33 18.75 33.85 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.9 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์้านการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลน ้ าแพร่ ของตวัแทนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
20.00 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 3.00  
ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 15.00 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้น
การบริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 9.75  โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
11.94  และตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อย
ละ 33.33 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพด้านทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
50.00 ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 33.33 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพ
ด้านการบริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 18.75 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 33.85 
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ตารางท่ี 5.10  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นทบั 
  อ าเภอแมแ่จ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

กลุ่มตวัอยา่ง 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนของอปท. 
ก่อน 50.00 50.00 66.67 50.00 54.16 
หลงั 56.00 58.00 69.00 58.00 60.9 

ภาพรวม 6.00 8.00 2.33 8.00 6.74 

ตวัแทนของชุมชน 
ก่อน 30.00 40.00 50.00 31.25 37.8 
หลงั 40.00 47.00 53.00 40.00 45.00 

ภาพรวม 10.00 7.00 3.00 8.75 7.2 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.10 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นทบั ของตวัแทนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
6.00 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพด้านทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 8.00 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 2.33 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้น
การบริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 8.00 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ  
6.74  และตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อย
ละ 10.00 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 7.00  
ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 3.00  และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้น
การบริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 8.75  โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 7.2 
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ตารางท่ี 5.11  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลข้ีเหล็ก  
  อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

กลุ่มตวัอยา่ง 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนของอปท. 
ก่อน 50.00 50.00 50.00 43.75 48.44 
หลงั 50.00 50.00 50.00 43.75 48.44 

ภาพรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ตวัแทนจาก 
ภาคชุมชน 

ก่อน 50.00 50.00 66.67 28.13 48.70 
หลงั 50.00 50.00 66.67 28.13 48.70 

ภาพรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.11 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลข้ีเหล็ก ของตวัแทนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 2 
ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจไม่มีการ
พฒันาและตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพด้านการบริหารจดัการไม่มีการพฒันา โดยภาพรวมไม่มีการ
พฒันา และตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 
2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจไม่มี
การพฒันา และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการไม่มีการพฒันาเพิ่มข้ึนโดยภาพรวม
ไม่มีการพฒันา 
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ตารางท่ี 5.12  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นเป้า 
  อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

กลุ่มตวัอยา่ง 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนของอปท. 
ก่อน 0.00 50.00 50.00 21.88 30.47 
หลงั 66.67 83.33 83.33 87.50 80.21 

ภาพรวม 66.67 33.33 33.33 65.63 49.74 
ตวัแทนจากภาค
ชุมชน 

ก่อน 0.00 0.00 50.00 31.25 20.31 
หลงั 50.00 50.00 83.33 87.50 67.71 

ภาพรวม 50.00 50.00 33.33 56.25 47.40 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.12 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นเป้า ของตวัแทนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
66.67 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 33.33 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 33.33 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้น
การบริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 65.63 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
49.74 และตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพด้านความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 50.00 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
50.00 ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 33.33 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพ
ด้านการบริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 56.25 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 47.40 
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ตารางท่ี 5.13  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลก้ืดชา้ง  
  อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ช่ือ - สกุล 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนของอปท. 
ก่อน 66.67 50.00 50.00 75.00 60.42 
หลงั 83.33 100.00 100.00 81.25 91.15 

ภาพรวม 16.67 50.00 50.00 6.25 30.73 
ตวัแทนจากภาค
ชุมชน 

ก่อน 50.00 66.67 100.00 65.63 70.57 
หลงั 83.33 83.33 100.00 96.88 90.89 

ภาพรวม 33.33 16.67 0.00 31.25 20.31 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.13 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลก้ืดชา้ง ของตวัแทนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
16.67 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 50.00 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 50.00 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้น
การบริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 6.25 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
30.73 และตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพด้านความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 33.33 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
16.67 ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีความรู้ความเขา้ใจดีอยูแ่ลว้ และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้น
การบริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 31.25 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
20.31 
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ตารางท่ี 5.14  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลโป่งแยง 
  อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

กลุ่มตวัอยา่ง 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนของอปท. 
ก่อน 50.00 50.00 50.00 59.38 52.34 
หลงั 50.00 50.00 60.00 60.00 55.00 

ภาพรวม 0.00 50.00 10.00 0.62 2.66 
ตวัแทนจากภาค
ชุมชน 

ก่อน 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 
หลงั 83.33 63.00 65.00 78.13 72.36 

ภาพรวม 33.33 13.00 15.00 28.13 22.36 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.14 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลโป่งแยง ของตวัแทนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 2 
ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถไม่ มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการ
พฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10.00 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 0.62 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 2.66  และตัวแทนจากภาคชุมชน 
ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 33.33 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้น
ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 13.00  ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ  
มีการพฒันาเพิ่มข้ึน  ร้อยละ 15.00  และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการมีการพฒันา
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 28.13 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 22.36 
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ตารางท่ี 5.15  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม ่ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลห้วยทราย 
  อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

กลุ่มตวัอยา่ง 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนของอปท. 
ก่อน 50.00 50.00 83.33 59.38 60.67 
หลงั 66.67 83.33 83.33 65.53 74.71 

ภาพรวม 16.67 33.33 0.00 6.25 14.04 
ตวัแทนจากภาค
ชุมชน 

ก่อน 16.67 56.00 50.00 60.00 45.66 
หลงั 66.67 83.33 60.00 78.13 72.03 

ภาพรวม 50.00 27.33 10.00 18.13 67.86 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.15 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลห้วยทราย ของตวัแทนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
16.67 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 33.33 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ ไม่มีการพฒันาและตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการมี
การพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 6.25 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 14.04  และตวัแทนจาก
ภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 50.00 ตวัช้ีวดัท่ี 2 
ศักยภาพด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 27.33 ตัวช้ีวดัท่ี 3 
ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10  และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหาร
จดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 18.13 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 67.86 
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ตารางท่ี 5.16  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลดอนเปา 
  อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

กลุ่มตวัอยา่ง 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนของอปท. 
ก่อน 50.00 50.00 66.67 50.00 54.16 
หลงั 56.00 58.00 69.00 58.00 60.9 

ภาพรวม 6.00 8.00 2.33 8.00 6.74 

ตวัแทนของชุมชน 
ก่อน 30.00 40.00 50.00 31.25 37.8 
หลงั 40.00 47.00 53.00 40.00 45.00 

ภาพรวม 10.00 7.00 3.00 8.75 7.2 
ท่ีมา : จากการประเมิน 

 
 จากตารางท่ี 5.16 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลดอนเปา ของตวัแทนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
6.00  ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 8.00 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 2.33  และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้น
การบริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 8.00 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 6.74  
และตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพด้านความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
10.00  ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 7.00  
ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 3.00  และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้น
การบริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 8.75 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 7.2 
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ตารางท่ี 5.17  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลทุ่งป้ี  
  อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

กลุ่มตวัอยา่ง 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนของอปท. 
ก่อน 50.00 50.00 60.00 50.00 52.5 
หลงั 50.00 50.00 60.00 65.00 53.75 

ภาพรวม 0.00 0.00 10.00 5.00 1.25 
ตวัแทนจากภาค
ชุมชน 

ก่อน 50.00 50.00 50.00 50.00 66.15 
หลงั 50.00 50.00 70.33 60.00 57.5 

ภาพรวม 0.00 0.00 20.33 10.00 8.65 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.17 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลทุ่งป้ี ของตวัแทนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 2 
ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจมีการ
พฒันาร้อยละ 10 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการมีการพฒันาร้อยละ 5 โดย
ภาพรวมมีการพฒันาร้อยละ 1.25 และตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพด้าน
ความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถไม่มีการพฒันา
เพิ่มข้ึน ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจมีการพฒันาร้อยละ 20.33 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้น
การบริหารจดัการมีการพฒันาร้อยละ 10 โดยภาพรวมมีการพฒันาร้อยละ 8.65 
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ตารางท่ี 5.18  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบล 
  ทุ่งรวงทอง อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

กลุ่มตวัอยา่ง 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนของอปท. 
ก่อน 33.33 66.67 83.33 65.63 62.24 
หลงั 33.33 66.67 83.33 65.63 62.26 

ภาพรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ตวัแทนจาก 
ภาคชุมชน 

ก่อน 50.00 50.00 83.33 81.25 66.15 
หลงั 50.00 50.00 83.33 81.25 66.15 

ภาพรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.18 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลทุ่งรวงทอง ของตวัแทน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 2 
ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจไม่มีการ
พฒันาและตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพด้านการบริหารจดัการไม่มีการพฒันา โดยภาพรวมไม่มีการ
พฒันาและตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 
2 ศกัยภาพด้านทกัษะ ความรู้ ความสามารถไม่มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพด้าน
จิตใจไม่มีการพฒันา และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการไม่มีการพฒันาโดยภาพรวม
ไม่มีการพฒันา 
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ตารางท่ี 5.19  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่วนิ  
  อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

กลุ่มตวัอยา่ง 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนของอปท. 
ก่อน 66.67 50.00 83.33 65.63 66.41 
หลงั 83.33 100.00 100.00 81.25 91.15 

ภาพรวม 16.67 50.00 16.67 15.63 24.74 
ตวัแทนจากภาค
ชุมชน 

ก่อน 66.67 66.67 50.00 65.63 70.57 
หลงั 100.00 100.00 100.00 81.25 86.98 

ภาพรวม 33.33 33.33 50.00 15.63 33.07 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.19 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่วิน ของตวัแทนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
16.67 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 50.00 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 16.67 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้น
การบริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 16.63 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
24.74 และตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพด้านความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 33.33 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
33.33 ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 15.63 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพ
ด้านการบริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 15.63โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 33.07 
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ตารางท่ี 5.20  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นกาด 
  อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

กลุ่มตวัอยา่ง 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนของอปท. 
ก่อน 50.00 16.67 66.67 25.00 39.58 
หลงั 50.00 16.67 66.67 25.00 39.58 

ภาพรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ตวัแทนจาก 
ภาคชุมชน 

ก่อน 50.00 66.67 50.00 65.63 70.57 
หลงั 50.00 66.67 50.00 65.63 70.57 

ภาพรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.20 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นกาด ของตวัแทนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 2 
ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจไม่มีการ
พฒันาและตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพด้านการบริหารจดัการไม่มีการพฒันา โดยภาพรวมไม่มีการ
พฒันาและตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 
2 ศกัยภาพด้านทกัษะ ความรู้ ความสามารถไม่มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพด้าน
จิตใจไม่มีการพฒันา และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการไม่มีการพฒันาโดยภาพรวม
ไม่มีการพฒันา 
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ตารางท่ี 5.21  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหว้ยแกว้ 
  อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

กลุ่มตวัอยา่ง 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนของอปท. 
ก่อน 66.67 16.67 33.33 25.00 35.42 
หลงั 83.33 50.00 100.00 65.63 74.74 

ภาพรวม 16.67 33.33 66.67 40.63 39.32 
ตวัแทนจากภาค
ชุมชน 

ก่อน 66.67 33.33 50.00 43.75 48.44 
หลงั 100.00 83.33 100.00 75.00 89.58 

ภาพรวม 33.33 50.00 50.00 31.25 41.15 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.21 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลห้วยแกว้ ของตวัแทนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
16.67 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 33.33 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 66.67 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้น
การบริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 40.63 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
39.32 และตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพด้านความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 33.33 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
50.00 ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 50.00 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพ
ด้านการบริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 31.25 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 41.15 
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ตารางท่ี 5.22  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบล 
  บา้นหลวง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

กลุ่มตวัอยา่ง 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนของอปท. 
ก่อน 50.00 33.33 50.00 18.75 38.02 
หลงั 83.33 66.67 83.33 84.38 79.43 

ภาพรวม 33.33 33.33 33.33 65.63 41.41 
ตวัแทนจากภาค
ชุมชน 

ก่อน 33.33 50.00 54.0 12.50 36.45 
หลงั 66.67 65.00 68.00 50.00 62.4 

ภาพรวม 33.33 15.00 14.00 37.5 25.95 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.22 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นหลวง ของตวัแทนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
16.67 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 33.33 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 66.67 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้น
การบริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 40.63 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
39.32 และตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพด้านความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 33.33 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
15.00 ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 14.00 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพ
ดา้นการบริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 37.5 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
25.95 
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ตารางท่ี 5.23  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่สาว  
  อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

กลุ่มตวัอยา่ง 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนของอปท. 
ก่อน 50.00 33.33 50.00 50.00 45.83 
หลงั 50.00 33.33 50.00 50.00 45.83 

ภาพรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ตวัแทนจากภาค
ชุมชน 

ก่อน 50.00 33.33 50.00 18.75 38.02 
หลงั 60.00 43.33 50.00 18.75 43.02 

ภาพรวม 10.00 10.00 0.00 0.00 5.00 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.23 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่สาว ของตวัแทนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 2 
ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจไม่มีการ
พฒันาและตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพด้านการบริหารจดัการไม่มีการพฒันา โดยภาพรวมไม่มีการ
พฒันาและตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาร้อยละ 10 
ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถมีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ตวัช้ีวดัท่ี 3 
ศกัยภาพด้านจิตใจไม่มีการพฒันา และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพด้านการบริหารจดัการไม่มีการ
พฒันาโดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มร้อยละ 5 
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ตารางท่ี 5.24  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบล 
  ร้องววัแดง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

กลุ่มตวัอยา่ง 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนของอปท. 
ก่อน 50.00 50.00 66.67 50.00 54.16 
หลงั 56.00 58.00 69.00 58.00 60.9 

ภาพรวม 6.00 8.00 2.33 8.00 6.74 
ตวัแทนของภาค
ชุมชน 

ก่อน 30.00 40.00 50.00 31.25 37.8 
หลงั 40.00 47.00 53.00 40.00 45.00 

ภาพรวม 10.00 7.00 3.00 8.75 7.2 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 24 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์้านการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลร้องววัแดง ของตวัแทน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในตัวช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพด้านความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 6.00 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
8.00 ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 2.33 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพ
ดา้นการบริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 8.00 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
6.74  และตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพด้านความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 10.00 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
7.00  ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 3.00  และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพ
ด้านการบริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 8.75  โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน 
 ร้อยละ 7.2 
 
 



174 
 

ตารางท่ี 5.25  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบล 
  สันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

กลุ่มตวัอยา่ง 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนของอปท. 
ก่อน 34.00 33.33 37.00 3.13 26.86 
หลงั 42.00 39.00 41.00 10.00 33.00 

ภาพรวม 8.00 5.67 4.00 6.87 6.14 
ตวัแทนจากภาค
ชุมชน 

ก่อน 50.00 50.00 33.33 21.88 38.80 
หลงั 55.00 60.00 40.00 35.00 47.5 

ภาพรวม 5.00 10.00 6.67 13.12 8.7 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.25 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันก าแพง ของตวัแทนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
8.00 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพด้านทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 5.67 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพด้านจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 4.00 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้น
การบริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 6.87โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 6.14  
และตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 5.00 
ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10.00  ตวัช้ีวดั
ท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 6.67  และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพด้านการ
บริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 13.12  โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 8.7 
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ตารางท่ี 5.26  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบวกคา้ง 
  อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

กลุ่มตวัอยา่ง 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนของอปท. 
ก่อน 50.00 50.00 66.67 50.00 54.16 
หลงั 56.00 58.00 69.00 58.00 60.9 

ภาพรวม 6.00 8.00 2.33 8.00 6.74 

ตวัแทนของชุมชน 
ก่อน 30.00 40.00 50.00 31.25 37.8 
หลงั 40.00 47.00 53.00 40.00 45.00 

ภาพรวม 10.00 7.00 3.00 8.75 7.2 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.26  ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบวกคา้ง ของตวัแทนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
6.00 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพด้านทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 8.00 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 2.33 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้น
การบริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 8.00 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 6.74  
และตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพด้านความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
10.00 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 7.00  
ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 3.00  และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้น
การบริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 8.75  โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 7.2 
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ตารางท่ี 5.27  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลทุ่งตอ้ม  
  อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

กลุ่มตวัอยา่ง 

ประเด็นการประเมิน 
ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนของอปท. 
ก่อน 50.00 50.00 45.9 50.00 48.97 
หลงั 50.00 50.00 45.9 60.00 51.47 

ภาพรวม 0.00 0.00 0.00 10.00 2.5 
ตวัแทนจาก 
ภาคชุมชน 

ก่อน 66.67 50.00 50.00 65.63 58.07 
หลงั 66.67 60.00 50.00 66.67 60.8 

ภาพรวม 0.00 10.00 0.00 1.04 2.73 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.27 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลทุ่งตอ้ม ของตวัแทนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา  ตวัช้ีวดัท่ี 2 
ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ไม่มีการพฒันา  ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ ไม่มี
การพฒันา และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการมีการพฒันร้อยละ 10 โดยภาพรวมมี
การพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 2.5  และของตวัแทนของภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพด้าน
ความคิดไม่มีการพฒันาตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพด้านทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันา
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 10.00 ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจไม่มีการพฒันา และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพ
ด้านการบริหารจัดการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 1.04 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 2.73 
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ตารางท่ี 5.28  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นกลาง 
  อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

กลุ่มตวัอยา่ง 

ประเด็นการประเมิน 
ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนของอปท. 
ก่อน 50.00 83.33 100.00 84.38 79.43 
หลงั 83.33 83.33 100.00 93.75 90.10 

ภาพรวม  33.33 0.00 0.00 9.38 10.68 
ตวัแทนจาก 
ภาคชุมชน 

ก่อน 33.33 66.67 50.00 96.88 66.15 
หลงั 83.33 83.33 66.67 81.25 74.22 

ภาพรวม  50.00 16.67 16.67 15.63 8.07 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.28 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นกลาง ของตวัแทนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ
33.33 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ไม่มีการพฒันาตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพ
ดา้นจิตใจ ไม่มีการพฒันาและตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพด้านการบริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 9.38 โดยภาพรวมมีการพัฒนาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10.68 และตัวแทนจากภาคชุมชน  
ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 50.00 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้น
ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันา ร้อยละ 16.67 ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการ
พฒันา ร้อยละ 16.67 และตัวช้ีวดัท่ี 4 ศักยภาพด้านการบริหารจัดการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน 
 ร้อยละ 15.63 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 8.07 
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ตารางท่ี 5.29  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบล 
  มะขนุหวาน อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

กลุ่มตวัอยา่ง 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนของอปท. 
ก่อน 50.00 50.00 50.00 68.75 54.69 
หลงั 70.00 66.67 100.00 90.63 81.82 

ภาพรวม 20.00 16.67 50.00 21.88 27.13 
ตวัแทนจากภาค
ชุมชน 

ก่อน 50.00 50.00 66.67 71.88 59.64 
หลงั 60.00 100.00 100.00 78.13 84.53 

ภาพรวม 10.00 50.00 33.33 6.25 24.89 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 29 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์้านการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลมะขุนหวาน ของตวัแทน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาร้อยละ 20 
ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 16.67 ตวัช้ีวดั
ท่ี 3 ศกัยภาพด้านจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 50.00 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพด้านการ
บริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 21.88 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 27.13  
และตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาร้อยละ 10 ตวัช้ีวดัท่ี 
2 ศกัยภาพด้านทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 50.00 ตวัช้ีวดัท่ี 3 
ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 33.33 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหาร
จดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 6.25 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 24.89 
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ตารางท่ี 5.30  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลยหุวา่  
  อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

กลุ่มตวัอยา่ง 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนของอปท. 
ก่อน 50.00 83.33 66.67 43.75 60.94 
หลงั 66.67 100.00 100.00 81.25 86.98 

ภาพรวม 16.67 16.67 33.33 37.50 26.04 
ตวัแทนจาก 
ภาคชุมชน 

ก่อน 66.67 66.67 70.0 81.25 71.14 
หลงั 80.0 100.00 80.0 90.0 87.5 

ภาพรวม 13.33 33.33 10.00 8.75 16.36 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.30 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลยุหว่า ของตวัแทนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
16.67 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 16.67 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 33.33 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้น
การบริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 37.50 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
26.04 และตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพด้านความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 13.33 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
33.33 ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาร้อยละ10 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการ
บริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่ม ร้อยละ 8.75 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 16.36  
 
 



180 
 

ตารางท่ี 5.31  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลท่ากวา้ง  
  อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 

กลุ่มตวัอยา่ง 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนของอปท. 
ก่อน 34.00 33.33 37.00 3.13 26.86 
หลงั 42.00 39.00 41.00 10.00 33.00 

ภาพรวม  8.00 5.67 4.00 6.87 6.14 
ตวัแทนจากภาค
ชุมชน 

ก่อน 50.00 50.00 33.33 21.88 38.80 
หลงั 55.00 60.00 40.00 35.00 47.5 

ภาพรวม  5.00 10.00 6.67 13.12 8.7 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.31 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลท่ากวา้ง ของตวัแทนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
8.00 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพด้านทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 5.67 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพด้านจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 4.00 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้น
การบริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 6.87โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 6.14  
และตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 5.00 
ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10.00  ตวัช้ีวดั
ท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 6.67  และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพด้านการ
บริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 13.12  โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 8.7 
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ตารางท่ี 5.32  การประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบล 
  สันผกัหวาน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

กลุ่มตวัอยา่ง 

ประเด็นการประเมิน 
ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนของอปท. 
ก่อน 50.00 50.00 50.00 53.13 50.78 
หลงั 100.00 100.00 100.00 93.75 98.44 

ภาพรวม  50.00 50.00 50.00 40.63 47.66 
ตวัแทนจากภาค
ชุมชน 

ก่อน 16.67 33.33 16.67 25.00 22.92 
หลงั 100.00 100.00 100.00 96.88 99.22 

ภาพรวม  83.33 66.67 83.33 71.88 76.30 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.32 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันผกัหวาน ของตวัแทน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในตัวช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพด้านความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 50.00 ตัวช้ีวดัท่ี 2 ศักยภาพด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน  
ร้อยละ 50.00 ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 50.00 และตวัช้ีวดัท่ี 4 
ศกัยภาพด้านการบริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 40.63 โดยภาพรวมมีการพฒันา
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 47.66 และตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการ
พฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 83.33 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันา
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 66.67 ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพด้านจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 83.33และ
ตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 71.88 โดยภาพรวมมีการ
พฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 76.30 
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 ส่วนที่ 2 การประเมินศกัยภาพของทรัพยากรมนุษยท่ี์เขา้ร่วมโครงการจดัการเรียนรู้ 
เพื่อพฒันาดา้นสังคม 

การประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของตวัแทนชุมชนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 26 อปท. โดยท าการประเมิน 2 คร้ัง คือ 
ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาสังคมร่วมกับทางทีมวิจัย โดยแบ่ง 
การประเมินออกเป็น 4 ประเด็น คือ ตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิด ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้น
ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ ตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหาร
จดัการ โดยมีผลการประเมินดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 5.33  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลป่าเม่ียง  
  อ าเภอดอยสะเก็ดจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ช่ือ - สกุล 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนจาก อปท. 
ก่อน 66.67 66.67 50.00 59.38 60.68 
หลงั 66.67 66.67 50.00 59.38 60.68 

ภาพรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ตวัแทนจากภาค
ชุมชน 

ก่อน 50.00 66.67 50.00 60.00 56.66 
หลงั 50.00 66.67 50.00 60.00 56.66 

ภาพรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.33  ผลการประเมินทรัพยากรมนุษย์ด้านการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลป่าเม่ียง ตวัแทนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพ
ดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจไม่มีการพฒันา
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และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการไม่มีการพฒันา โดยภาพรวมไม่มีการพฒันาและ
ตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพ
ดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถไม่มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจไม่มีการ
พฒันา และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพด้านการบริหารจดัการไม่มีการพฒันาโดยภาพรวมไม่มีการ
พฒันา 
 
ตารางท่ี 5.34  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบล 
  หนองแฝก อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ช่ือ - สกุล 

ประเด็นการประเมิน 
ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนจาก อปท. 
ก่อน 50.00 50.00 50.00 53.13 50.78 
หลงั 61.00 63.00 60.00 60.00 61.00 

ภาพรวม 11.00 13.00 10.00 6.87 10.22 
ตวัแทนจาก 
ภาคชุมชน 

ก่อน 50.00 66.67 49.00 50.00 53.9 
หลงั 66.67 83.33 54.00 56.25 65.00 

ภาพรวม 16.67 16.67 5.00 6.25 11.1 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.34  ผลการประเมินทรัพยากรมนุษย์ด้านการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหนองแฝก ตวัแทนจาก
องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 
11.00  ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 13.00 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10.00 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้น
การบริหารจดัการมีการเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.87 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.22  และ
ตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 16.67 
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ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 16.67 ตวัช้ีวดัท่ี 
3 ศกัยภาพดา้นจิตใจมีการพฒันาเพิ่มร้อยละ 5.00  และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพด้านการบริหาร
จดัการร้อยละ 6.25 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 11.1 
 
ตารางท่ี 5.35  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันโป่ง  
  อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ช่ือ - สกุล 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนจาก อปท. 
ก่อน 66.67 66.67 66.67 40.63 60.16 
หลงั 70.00 71.00 68.00 50.00 64.75 

ภาพรวม 3.33 4.33 1.33 9.37 4.59 
ตวัแทนจากภาค
ชุมชน 

ก่อน 50.00 50.00 50.00 59.38 52.34 
หลงั 60.0 55.0 61.0 62.0 59.5 

ภาพรวม 10.00 5.00 11.00 2.62 7.16 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.35 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษย์ด้านการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันโป่ง ตวัแทนจาก
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ในตัว ช้ีว ัดท่ี  1  ศักยภาพด้านความคิดมีการพัฒนาเพิ่ม 
ร้อยละ 3.33  ตัวช้ีวดัท่ี 2 ศักยภาพด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันา เพิ่ม 
ร้อยละ 4.33  ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพด้านจิตใจ มีการพฒันาเพิ่ม ร้อยละ 1.33 และตวัช้ีวดัท่ี 4 
ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการมีการเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.37 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มร้อยละ 
4.59  และตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มร้อยละ 
10.0ตัวช้ีวดัท่ี 2 ศักยภาพด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพัฒนาเพิ่มร้อยละ 5.00  
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ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่ม ร้อยละ 11.00  และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการ
บริหารจดัการมีการเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.62  โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มร้อยละ 7.16 
 
ตารางท่ี 5.36 ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบล 
  เหมืองแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ช่ือ - สกุล 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนจาก อปท. 
ก่อน 50.00 50.00 50.00 53.13 50.78 
หลงั 50.00 50.00 50.00 53.13 50.78 

ภาพรวม  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ตวัแทนจากภาค
ชุมชน 

ก่อน 50.00 50.00 50.00 56.25 51.56 
หลงั 50.00 50.00 50.00 56.25 51.56 

ภาพรวม  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.36 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษย์ด้านการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลเหมืองแกว้ ตวัแทนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 2 
ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจไม่มีการ
พฒันาและตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพด้านการบริหารจดัการไม่มีการพฒันา โดยภาพรวมไม่มีการ
พฒันาและตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 
2 ศกัยภาพด้านทกัษะ ความรู้ ความสามารถไม่มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพด้าน
จิตใจไม่มีการพฒันา และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการไม่มีการพฒันาโดยภาพรวม
ไม่มีการพฒันา 
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ตารางท่ี 5.37  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม ่ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลอินทขิล 
  อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ช่ือ - สกุล 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนจาก อปท. 
ก่อน 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 
หลงั 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

ภาพรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ตวัแทนจาก 
ภาคชุมชน 

ก่อน 50.00 50.00 50.00 46.88 49.22 
หลงั 50.00 50.00 50.00 46.88 49.22 

ภาพรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.37 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษย์ด้านการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลอินทขิล ตวัแทนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 2 
ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจไม่มีการ
พฒันาและตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพด้านการบริหารจดัการไม่มีการพฒันา โดยภาพรวมไม่มีการ
พฒันาและตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 
2 ศกัยภาพด้านทกัษะ ความรู้ ความสามารถไม่มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพด้าน
จิตใจไม่มีการพฒันา และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการไม่มีการพฒันาโดยภาพรวม
ไม่มีการพฒันา 
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ตารางท่ี 5.38   ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบล 
  ตลาดขวญั อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม ่
 

ช่ือ - สกุล 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนจาก อปท. 
ก่อน 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 
หลงั 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

ภาพรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ตวัแทนจาก 
ภาคชุมชน 

ก่อน 50.00 50.00 50.00 46.88 49.22 
หลงั 50.00 50.00 50.00 46.88 49.22 

ภาพรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.38  ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์้านการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลตลาดขวญั ตวัแทนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในตัวช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพด้านความคิดไม่มีการพฒันา ตัวช้ีวดั 
ท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจไม่มี
การพฒันาและตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการไม่มีการพฒันา โดยภาพรวมไม่มีการ
พฒันาและตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 
2 ศกัยภาพด้านทกัษะ ความรู้ ความสามารถไม่มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพด้าน
จิตใจไม่มีการพฒันา และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการไม่มีการพฒันาโดยภาพรวม
ไม่มีการพฒันา 
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ตารางท่ี 5.39   ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสะลวง  
  อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ช่ือ - สกุล 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนจาก อปท. 
ก่อน 66.67 66.67 66.67 75.00 68.75 
หลงั 83.33 100.00 100.00 100.00 95.83 

ภาพรวม  16.67 33.33 33.33 25.00 27.08 
ตวัแทนจากภาค
ชุมชน 

ก่อน 50.00 50.00 50.00 53.13 50.78 
หลงั 50.00 66.67 83.33 78.13 69.53 

ภาพรวม  0.00 16.67 33.33 25.00 18.76 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.39 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษย์ด้านการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสะลวง ตวัแทนจาก
องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 
16.67 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 33.33 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 33.33 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้น
การบริหารจดัการมีการเพิ่มข้ึนร้อยละ 25.00 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 27.08  และ
ตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพ
ดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 16.67 ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพด้าน
จิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 33.33 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการมีการ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 25.00 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 18.76 
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ตารางท่ี 5.40  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม ่ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหางดง  
  อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ช่ือ - สกุล 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนจาก อปท. 
ก่อน 66.67 66.67 66.67 65.63 66.41 
หลงั 66.67 66.67 66.67 65.63 66.41 

ภาพรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ตวัแทนจาก 
ภาคชุมชน 

ก่อน 66.67 66.67 66.67 55.00 63.75 
หลงั 66.67 66.67 66.67 55.00 63.75 

ภาพรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.40 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์้านการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหางดง ตวัแทนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพ
ดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจไม่มีการพฒันา
และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการไม่มีการพฒันา โดยภาพรวมไม่มีการพฒันาและ
ตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพ
ดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถไม่มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจไม่มีการ
พฒันา และตัวช้ีวดัท่ี 4 ศักยภาพด้านการบริหารจัดการไม่มีการพฒันาโดยภาพรวมไม่มี 
การพฒันา 
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ตารางท่ี 5.41  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่แรม  
  อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ช่ือ - สกุล 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนจาก อปท. 
ก่อน 66.67 66.67 66.67 40.63 60.16 
หลงั 70.00 71.00 68.00 50.00 64.75 

ภาพรวม 3.33 4.33 1.33 9.37 4.59 
ตวัแทนจากภาค
ชุมชน 

ก่อน 50.00 50.00 50.00 59.38 52.34 
หลงั 60.0 55.0 61.0 62.0 59.5 

ภาพรวม 10.00 5.00 11.00 2.62 7.16 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.41 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษย์ด้านการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่แรม ตวัแทนจาก
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่ม ร้อยละ 3.33  
ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มร้อยละ 4.33  ตวัช้ีวดัท่ี 3 
ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มร้อยละ 1.33  และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการ
มีการเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.37 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 4.59  และตวัแทนจากภาค
ชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศักยภาพด้านความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.00 ตัวช้ีวดัท่ี 2 
ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.00 ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพ
ดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 11.00 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการมี
การเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.62  โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 7.16 
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ตารางท่ี 5.42   ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่คะ  
  อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ช่ือ - สกุล 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนจาก อปท. 
ก่อน 66.67 50.00 66.67 62.50 61.46 
หลงั 68.00 60.00 68.00 65.00 65.25 

ภาพรวม 1.33 10.00 1.33 2.5 3.49 
ตวัแทนจากภาค
ชุมชน 

ก่อน 66.67 66.67 65.0 65.63 65.9 
หลงั 66.67 66.67 66.67 81.25 70.31 

ภาพรวม 0.00 0.00 1.67 15.63 4.41 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.42 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษย์ด้านการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่คะ ตวัแทนจากองคก์าร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพด้านความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.33  
ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.00  ตวัช้ีวดั
ท่ี 3 ศกัยภาพด้านจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 1.33 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพด้านการ
บริหารจดัการมีการเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.5  โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 3.49  และ
ตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพ
ดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่ม
ร้อยละ 1.67 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพด้านการบริหารจดัการมีการเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.63 โดย
ภาพรวมมีการพฒันาเพิ่ม ร้อยละ 4.41 
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ตารางท่ี 5.43 ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสบเปิง  
  อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ช่ือ - สกุล 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนจาก อปท. 
ก่อน 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 
หลงั 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ภาพรวม 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 
ตวัแทนจาก 
ภาคชุมชน 

ก่อน 66.67 65.00 55.00 67.00 63.41 
หลงั 68.00 66.67 58.00 69.00 65.41 

ภาพรวม 1.33 1.67 3.00 2.00 2.00 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.43 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์้านการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสบเปิง ตวัแทนจาก
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
50.00 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 50.00 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 50.00 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้น
การบริหารจดัการมีการเพิ่มข้ึนร้อยละ 50.00 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 50.00  
และตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่ม ร้อยละ 1.33 
ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มร้อยละ 1.67   ตวัช้ีวดัท่ี 3 
ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มร้อยละ 3.00 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการ
มีการเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.00 โดยภาพรวมมีการพฒันเพิ่ม ร้อยละ 2.00 
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ตารางท่ี 5.44    ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลดอนแกว้ 
  อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ช่ือ - สกุล 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนจาก อปท. 
ก่อน 66.67 66.67 66.67 40.63 60.16 
หลงั 70.00 71.00 68.00 50.00 64.75 

ภาพรวม  3.33 4.33 1.33 9.37 4.59 
ตวัแทนจาก 
ภาคชุมชน 

ก่อน 50.00 50.00 50.00 59.38 52.34 
หลงั 60.0 55.0 61.0 62.0 59.5 

ภาพรวม  10.00 5.00 11.00 2.62 7.16 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 

จากตารางท่ี 5.44  ผลการประเมินทรัพยากรมนุษย์ด้านการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลดอนแกว้ ตวัแทนจาก
องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 
3.33 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพด้านทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.33  
ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 1.33  และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้น
การบริหารจดัการมีการเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.37  โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 4.59  และ
ตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพด้านความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.0   
ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.0  ตวัช้ีวดัท่ี 3 
ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 11.0 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหาร
จดัการมีการเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.62  โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.16 
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ตารางท่ี 5.45  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นปง  
  อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ช่ือ - สกุล 

ประเด็นการประเมิน 
ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนจาก อปท. 
ก่อน 66.67 54.00 45.00 52.00 54.41 
หลงั 66.67 54.00 45.00 52.00 54.41 

ภาพรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ตวัแทนจากภาค
ชุมชน 

ก่อน 66.67 66.67 62.00 55.00 62.58 
หลงั 66.67 66.67 62.00 55.00 62.58 

ภาพรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.45 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษย์ด้านการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นปง ตวัแทนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพ
ดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจไม่มีการพฒันา
และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการไม่มีการพฒันา โดยภาพรวมไม่มีการพฒันาและ
ตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพ
ดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถไม่มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจไม่มีการ
พฒันา และตัวช้ีวดัท่ี 4 ศักยภาพด้านการบริหารจัดการไม่มีการพฒันาโดยภาพรวมไม่มี 
การพฒันา 
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ตารางท่ี 5.46   ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลริมเหนือ 
  อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ช่ือ - สกุล 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนจาก อปท. 
ก่อน 50.00 50.00 50.00 43.00 48.25 
หลงั 50.00 50.00 50.00 43.00 48.25 

ภาพรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ตวัแทนจากภาค
ชุมชน 

ก่อน 50.00 50.00 50.00 60.00 52.5 
หลงั 50.00 50.00 50.00 60.00 52.5 

ภาพรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.46 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษย์ด้านการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลริมเหนือ ตวัแทนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 2 
ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจไม่มีการ
พฒันาและตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพด้านการบริหารจดัการไม่มีการพฒันา โดยภาพรวมไม่มีการ
พฒันาและตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 
2 ศกัยภาพด้านทกัษะ ความรู้ ความสามารถไม่มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพด้าน
จิตใจไม่มีการพฒันา และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการไม่มีการพฒันาโดยภาพรวม
ไม่มีการพฒันา 
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ตารางท่ี 5.47 ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบล น ้าแพร่  
  อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ช่ือ - สกุล 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนจาก อปท. 
ก่อน 66.67 66.67 66.67 40.63 60.16 
หลงั 70.00 71.00 68.00 50.00 64.75 

ภาพรวม 3.33 4.33 1.33 9.37 4.59 
ตวัแทนจาก 
ภาคชุมชน 

ก่อน 50.00 50.00 50.00 59.38 52.34 
หลงั 60.0 55.0 61.0 62.0 59.5 

ภาพรวม 10.00 5.00 11.00 2.62 7.16 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.47 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษย์ด้านการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลนน ้ าแพร่ ตวัแทนจาก
องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มร้อยละ3.33  
ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มร้อยละ 4.33  ตวัช้ีวดัท่ี 3 
ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่ม ร้อยละ 1.33 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการ
มีการเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.37 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มร้อยละ 4.59  และตวัแทนจากภาคชุมชน 
ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มร้อยละ 10.0ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ 
ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มร้อยละ 5.00  ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันา
เพิ่ม ร้อยละ 11.00  และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการมีการเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.62  
โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มร้อยละ 7.16 
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ตารางท่ี 5.48  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสบแม่ข่า 
  อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ช่ือ - สกุล 

ประเด็นการประเมิน 
ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนจาก อปท. 
ก่อน 50.00 60.00 50.00 50.00 52.5 
หลงั 50.00 60.00 50.00 50.00 52.5 

ภาพรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ตวัแทนจากภาค
ชุมชน 

ก่อน 50.00 50.00 50.00 45.00 48.75 
หลงั 50.00 50.00 50.00 45.00 48.75 

ภาพรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.48 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษย์ด้านการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสบแม่ข่า ตวัแทนจาก
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาไม่มีการพฒันา 
ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้น
จิตใจไม่มีการพฒันา และตัวช้ีวดัท่ี 4 ศักยภาพด้านการบริหารจดัการไม่มีการพฒันา โดย
ภาพรวมไม่มีการพฒันาและตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการ
พฒันาไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพด้านทกัษะ ความรู้ ความสามารถไม่มีการพฒันา 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจไม่มีการพฒันาเพิ่มข้ึน และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหาร
จดัการไม่มีการพฒันาโดยภาพรวมไม่มีการพฒันา 
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ตารางท่ี 5.49  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม ่ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลเทพเสด็จ 
  อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ช่ือ - สกุล 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนจาก อปท. 
ก่อน 66.67 66.67 50.00 43.75 56.77 
หลงั 70.67 83.33 83.33 60.0 74.33 

ภาพรวม 4.00 16.67 33.33 16.25 17.56 
ตวัแทนจากภาค
ชุมชน 

ก่อน 16.67 33.33 50.00 12.50 28.13 
หลงั 50.00 66.67 83.33 93.75 73.44 

ภาพรวม 33.33 33.33 33.33 81.25 45.32 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.49 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษย์ด้านการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลเทพเสด็จ ตวัแทนจาก
องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพด้านความคิดมีการพฒันาร้อยละ 4.00  
ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 16.67 ตวัช้ีวดัท่ี 
3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 33.33 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหาร
จดัการมีการเพิ่มข้ึนร้อยละ 16.25  โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 17.56  และตวัแทน
จากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 33.33 ตวัช้ีวดัท่ี 2 
ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 33.33 ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพ
ดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 33.33 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการมี
การเพิ่มข้ึนร้อยละ 81.25 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 45.32 
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ตารางท่ี 5.50  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม ่ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแช่ชา้ง  
  อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ช่ือ - สกุล 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนจาก อปท. 
ก่อน 50.00 50.00 50.00 31.25 45.31 
หลงั 50.00 50.00 66.67 56.25 55.73 

ภาพรวม 0.00 0.00 16.67 25.00 10.40 
ตวัแทนจาก 
ภาคชุมชน 

ก่อน 50.00 66.67 66.67 50.00 58.33 
หลงั 66.67 83.33 66.67 68.75 71.35 

ภาพรวม 16.67 16.67 0.00 18.75 3.26 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.50  ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแช่ช้าง ตวัแทนจาก
องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 2 
ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจมีการ
พฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 16.67 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการมีการเพิ่มข้ึนร้อยละ 
25.00 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10.40 และตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 
ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 16.67 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ 
ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 16.67 ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจไม่มีการพฒันา 
และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการมีการเพิ่มข้ึนร้อยละ 18.75 โดยภาพรวมมีการ
พฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.26 
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ตารางท่ี 5.51  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลทาเหนือ 
  อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ช่ือ - สกุล 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนจาก อปท. 
ก่อน 50.00 66.67 66.67 75.00 64.58 
หลงั 50.00 66.67 66.67 75.00 64.58 

ภาพรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ตวัแทนจากภาค
ชุมชน 

ก่อน 83.33 83.33 66.67 59.38 73.18 
หลงั 83.33 83.33 66.67 59.38 73.18 

ภาพรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.51 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษย์ด้านการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลทาเหนือ ตวัแทนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 2 
ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจไม่มีการ
พฒันาและตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพด้านการบริหารจดัการไม่มีการพฒันา โดยภาพรวมไม่มีการ
พฒันาและตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 
2 ศกัยภาพด้านทกัษะ ความรู้ ความสามารถไม่มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพด้าน
จิตใจไม่มีการพฒันา และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการไม่มีการพฒันาโดยภาพรวม
ไม่มีการพฒันา 
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ตารางท่ี 5.52  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของ  
  ชุมชนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  ต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ช่ือ - สกุล 

ประเด็นการประเมิน 
ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนจาก อปท. 
ก่อน 66.67 66.67 66.67 34.38 58.5 
หลงั 69.00 66.67 70.00 45.00 62.66 

ภาพรวม 2.33 0.00 3.33 10.62 4.16 
ตวัแทนจาก 
ภาคชุมชน 

ก่อน 50.00 50.00 50.00 59.38 52.34 
หลงั 66.67 63.00 55.00 64.00 62.16 

ภาพรวม 16.67 13.0 5.00 4.62 9.82 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.52 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษย์ด้านการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันกลาง ตวัแทนจาก
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มร้อยละ 2.33  
ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพด้านทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ไม่มีการพฒันา  ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพ 
ดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่ม ร้อยละ 3.33 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการมีการ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 10.62  โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.16  และตวัแทนจากภาคชุมชน 
ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 16.67 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้น
ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 13.0  ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ  
มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 5.00 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการมีการเพิ่มข้ึน
ร้อยละ4.62 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 9.82  
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ตารางท่ี 5.53   ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแสนไห  
  อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ช่ือ - สกุล 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนจาก อปท. 
ก่อน 50.00 50.00 50.00 53.13 50.78 
หลงั 50.00 50.00 50.00 53.13 50.78 

ภาพรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ตวัแทนจาก 
ภาคชุมชน 

ก่อน 50.00 66.67 66.67 75.00 64.58 
หลงั 50.00 66.67 66.67 75.00 64.58 

ภาพรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.53 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษย์ด้านการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลเวียงแหง ตวัแทนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 2 
ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจไม่มีการ
พฒันาและตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพด้านการบริหารจดัการไม่มีการพฒันา โดยภาพรวมไม่มีการ
พฒันาและตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดั 
ท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถไม่มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้น
จิตใจไม่มีการพฒันา และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการไม่มีการพฒันาโดยภาพรวม
ไม่มีการพฒันา 
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ตารางท่ี 5.54  ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลออนใต ้ 
  อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ช่ือ - สกุล 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนจาก อปท. 
ก่อน 50.00 50.00 50.00 68.75 54.69 
หลงั 60.00 56.00 58.00 96.88 67.72 

ภาพรวม  10.00 6.00 8.00 28.13 13.03 
ตวัแทนจาก 
ภาคชุมชน 

ก่อน 50.00 66.67 66.67 75.00 64.58 
หลงั 83.33 100.00 100.00 90.63 93.49 

ภาพรวม  33.33 33.33 33.33 15.63 28.92 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.54 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษย์ด้านการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลออนใต ้ ตวัแทนจาก
องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มร้อยละ 10  
ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพด้านทกัษะ ความรู้ ความสามารถมีการพฒันาเพิ่มร้อยละ 6  ตวัช้ีวดัท่ี 3 
ศกัยภาพดา้นจิตใจมีการพฒันาเพิม่ร้อยละ 8.00 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการมี
การเพิ่มข้ึนร้อยละ 28.13 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 13.03  และตวัแทนจากภาค
ชุมชน ในตัวช้ีวดัท่ี 1 ศักยภาพด้านความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 33.33 ตัวช้ีวดัท่ี 2 
ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 33.33 ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพ
ดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 33.33 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการมี
การเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.63 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 28.92 
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ตารางท่ี 5.55   ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันป่ายาง 
  อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ช่ือ - สกุล 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนจาก อปท. 
ก่อน 50.00 60.00 45.00 55.00 52.5 
หลงั 50.00 60.00 45.00 55.00 52.5 

ภาพรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ตวัแทนจาก 
ภาคชุมชน 

ก่อน 50.00 66.67 66.67 68.75 63.02 
หลงั 50.00 66.67 66.67 68.75 63.02 

ภาพรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.55  ผลการประเมินทรัพยากรมนุษย์ด้านการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันป่ายาง ตวัแทนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 2 
ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจไม่มีการ
พฒันาและตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพด้านการบริหารจดัการไม่มีการพฒันา โดยภาพรวมไม่มีการ
พฒันาและตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดั 
ท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถไม่มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้น
จิตใจไม่มีการพฒันา และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการไม่มีการพฒันาโดยภาพรวม
ไม่มีการพฒันา 
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ตารางท่ี 5.56   ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบล 
  หนองแหยง่ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม ่

 

ช่ือ - สกุล 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนจาก อปท. 
ก่อน 66.67 66.67 66.67 78.13 69.53 
หลงั 83.33 100.00 100.00 90.63 93.49 

ภาพรวม 16.67 33.33 33.33 12.50 23.96 
ตวัแทนจาก 
ภาคชุมชน 

ก่อน 50.00 66.67 83.33 87.50 71.88 
หลงั 66.67 83.33 100.00 90.63 85.16 

ภาพรวม 16.67 16.67 16.67 3.13 13.24 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.56  ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์้านการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหนองแหยง่  ตวัแทนจาก
องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 
16.67 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 33.33 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 33.33 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้น
การบริหารจดัการมีการเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.50 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 23.96  
และตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพด้านความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 
16.67 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 16.67 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 16.67 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้น
การบริหารจดัการมีการเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.13 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 13.2 
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ตารางท่ี 5.57   ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน 
 ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบล 
 ตลาดใหญ่ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

กลุ่มตวัอยา่ง 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนจาก อปท. 
ก่อน 66.67 50.00 50.00 68.75 58.86 
หลงั 83.33 60.00 65.00 70.00 69.5 

ภาพรวม 16.6 10.00 15.00 1.25 10.64 
ตวัแทนจาก 
ภาคชุมชน 

ก่อน 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 
หลงั 56.00 65.00 66.00 62.50 62.3 

ภาพรวม 6.00 15.00 16.00 12.50 12.3 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.57  ผลการประเมินทรัพยากรมนุษยด์้านการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลตลาดใหญ่ ตวัแทนจาก
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
16.67 ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10.00 
ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 15.00  และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้น
การบริหารจดัการมีการเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.25 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10.64  และ
ตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพด้านความคิดมีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.00  
ตวัช้ีวดัท่ี 2 ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ มีการพฒันาเพิ่มข้ึนร้อยละ 15.00  ตวัช้ีวดั
ท่ี 3 ศกัยภาพด้านจิตใจ มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 50.00 และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพด้านการ
บริหารจดัการมีการเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.50 โดยภาพรวมมีการพฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 12.3 
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ตารางท่ี 5.58   ผลการประเมินศกัยภาพทรัพยากรมนุษยด์า้นการพฒันาสังคมของชุมชน 
  ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันผเีส้ือ 
  อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ช่ือ - สกุล 

ประเด็นการประเมิน 

ช่วง 
เวลา 

ตวัช้ีวดัท่ี 
1 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
2 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
3 

(ร้อยละ) 

ตวัช้ีวดัท่ี 
4 

(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

ตวัแทนจาก อปท. 
ก่อน 50.00 66.67 50.00 60.00 56.67 
หลงั 50.00 66.67 50.00 60.00 56.67 

ภาพรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ตวัแทนจากภาค
ชุมชน 

ก่อน 66.67 66.67 66.67 50.00 62.5 
หลงั 66.67 66.67 66.67 50.00 62.5 

ภาพรวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ท่ีมา : จากการประเมิน 
 
 จากตารางท่ี 5.58 ผลการประเมินทรัพยากรมนุษย์ด้านการพฒันาสังคมของชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันผีเส้ือ ตวัแทนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 2 
ศกัยภาพดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพดา้นจิตใจไม่มีการ
พฒันาและตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพด้านการบริหารจดัการไม่มีการพฒันา โดยภาพรวมไม่มีการ
พฒันาและตวัแทนจากภาคชุมชน ในตวัช้ีวดัท่ี 1 ศกัยภาพดา้นความคิดไม่มีการพฒันา ตวัช้ีวดัท่ี 
2 ศกัยภาพด้านทกัษะ ความรู้ ความสามารถไม่มีการพฒันาเพิ่มข้ึน ตวัช้ีวดัท่ี 3 ศกัยภาพด้าน
จิตใจไม่มีการพฒันา และตวัช้ีวดัท่ี 4 ศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการไม่มีการพฒันาโดยภาพรวม
ไม่มีการพฒันา 


