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วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมเปนวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร แลกเปลี่ยน
ประสบการณ ความรู งานวิจัย งานวิชาการและงานวิทยานิพนธของคณาจารย บุคลากร นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ตลอดจนนักวิจัยทั่วไป มีการพิมพเผยแพรปละ 
2 ฉบับ (ประจำเดือนตุลาคม-เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน-เดือนกันยายน) ดำเนินการเผยแพรโดย
จัดสงใหสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สำนักงานการอุดมศึกษา 
และหนวยงานวิจัยตางๆ การตีพิมพตนฉบับที่เสนอขอลงตีพิมพจะตองไมเคยลงตีพิมพในวารสารใดๆ  
มากอนหรือไมอยูระหวางเสนอขอลงตีพิมพในวารสารอ่ืน และตองผานการประเมินกล่ันกรองให 
ความเห็นและตรวจแกไขโดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เก่ียวของ เมื่อไดรับการตีพิมพในวารสารนี้ถือเปน
สิทธ์ิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม การนำตนฉบับไปตีพิมพใหมตองไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมและเจาของตนฉบับกอน ผลการวิจัยและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความตางๆ 
เปนความรับผิดชอบของผูเขียนบทความ ทั้งนี้ไมรวมความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ 

ในฉบับนี้เปนปที่ 12 ฉบับที่ 2 เวลาการดำเนินการอยูในชวงเดือนเมษายน-กันยายน 2554  
วารสารฉบับนี้ไดนำเสนอบทความวิจัย 12 เรื่อง มีความเดน 3 ดาน คือ บทความเร่ืองท่ี 1-5  
มีความเดนดานการวิจัยพัฒนาทองถิ่น บทความเรื่องที่ 6-10 มีความเดนดานการพัฒนาการเรียน 
การสอน และบทความเรื่องที่ 11-12  มีความเดนดานเกษตรศาสตร   

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมขอขอบคุณนักวิจัยทุกทานท่ีสงบทความ
วิจัยมาลงในวารสาร และหวังวาบทความดังกลาวจะเปนประโยชนในแวดวงวิชาการที่เก่ียวของตอไป 
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การจัดการการเรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย
ตอการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของภาคชนบทและ
ชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม
Learning Management to Increase the Potential 
Capacity of Human Resources in Enhancing the 
Economic and Society of Chiang Mai 
Rural and Urban Areas

RAJABHAT CHIANGMAI 

Research Journal 

อ.ดร.กาญจนา สุระ



º·¤Ñ´Â‹Í
 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค คือ ศึกษาการจัดการการเรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษยในการยกระดับ

เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนภาคชนบทและชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม ใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และ
การวิเคราะหสถานการณกับกลุมเปาหมายคือองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม จำนวน 58 แหง ใน 19 
อำเภอของจังหวัดเชียงใหม มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความสนใจในการพัฒนาแผนทางดานเศรษฐกิจจำนวน  
32 แหง และพัฒนาดานแผนทางดานสังคมจำนวน 26 แหง ประชากรคือเจาหนาที่จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
และแกนนำจากภาคชุมชนที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคม กลุมตัวอยางใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง
ประกอบไปดวยนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเจาหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่รับผิดชอบการพัฒนาแผนทางดานเศรษฐกิจและสังคมแหงละ 1 คน และตัวแทนจากภาคชุมชนที่เปน 
แกนนำและมีบทบาทสำคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงละ 1 คน รวมจำนวนกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 
116 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสำรวจศักยภาพขอมูลพื้นฐานของชุมชนท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจและสังคม  
แบบประเมินศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดานความคิด ดานการบริหารจัดการ ทักษะความรูความสามารถ ความมุงมั่นตั้งใจ
และความรวมมือ การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา โดยคาสถิติที่ใชคือ คารอยละ  

ผลการวิจัยพบวา วิธีการจัดการการเรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชนภาคชนบทและชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม ไดแก 1) การจัดการการเรียนรูในการวิเคราะหศักยภาพตนเอง  
2) การจัดการการเรียนรูในการนำองคความรูไปทดลองใชและปฏิบัติจริงในการบริหารจัดการภายในกลุมหรือชุมชน  
3) การจัดการการเรียนรูในการคิดเชิงสรางสรรคโดยทำการคิดและแกไขปญหาภายในชุมชน 4) การจัดการการเรียนรู 
ในการถายทอดองคความรูภูมิปญญาทองถิ่นใหแก เด็กและเยาวชน และ 5) การจัดการการเรียนรูในการทำงาน 
แบบมีสวนรวม การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในการดำเนินงานระหวางหนวยงานภาครัฐและชุมชน 
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ผลการประเมินการเพ่ิมศักยภาพของกลุมตัวอยางพบวา ตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคชุมชน 
ในการพัฒนาแผนทางดานเศรษฐกิจมีการเพ่ิมศักยภาพดานความคิด ดานการบริหารจัดการ ทักษะความรูความสามารถ 
ความมุงมั่นตั้งใจและความรวมมือ คิดเปนรอยละ 53.12 สำหรับตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคชุมชน 
ในการพัฒนาแผนดานสังคมที่มีการเพิ่มศักยภาพดานความคิด ดานการบริหารจัดการ ทักษะความรูความสามารถ  
ความมุงม่ันตั้งใจและความรวมมือ คิดเปนรอยละ 53.84 ตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคชุมชนในการ 
พัฒนาแผนดานเศรษฐกิจที่ไมมีการเพ่ิมศักยภาพ คิดเปนรอยละ 9.37 ตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ 
ภาคชุมชนในการพัฒนาแผนดานสังคมที่ไมมีการเพิ่มศักยภาพ คิดเปนรอยละ 46.15  
คําสําคัญ : การพัฒนาคน การพัฒนาชุมชน และการจัดการการเรียนรู

Abstract

The main objective of this study was to investigate managing of learning management in order 
to increase human resource potential capacity to enhance the economic and society in rural and 
urban areas of Chiang Mai. Participatory action research and SWOT analysis were conducted. The 
target group consisted of 58 local administrative organizations from 19 districts based on local 
socio-economic plans. 32 local administrative organizations are interested in developing economic 
plan. 26 local administrative organizations are interested in developing social plan and one of these 
26 organizations is the local administrative organization of the district in Chiang Mai. The sample group 
selected by purposive sampling was composed of 58 representatives from local administrative 
organizations and 58 representatives from local communities who joined in developing the socio-economic 
plans in this project . Basic information was concerned with the potential of local community in 
socio-economic survey with the evaluation of the potential capacity of the sample groups; thinking, 
management, knowledge and skill as well as potential mental capacity. Descriptive analyses by 
percentage were used to analyze the data. 

Managing learning management to increase the potential capacity of human resources consisted 
of 1) learning management to analyze the potential capacity of human resources; 2) learning management 
to bring a body of knowledge concerning management to perform in local communities; 3) learning 
management for creative thinking; 4) learning management to pass on the body of local wisdom to 
youth; 5) learning management for cooperation between government and communities. 

The evaluation of the potential capacity of the representatives was that the representatives 
from both local administrative organizations and local communities who are interested in developing 
their economic plan have 53.12 percent increased in their creativity, knowledge and ability, patience 
and collaboration as well as management. Local administrative organizations join in social development 
have 53.84 percent increased in creative thinking, knowledge and skill, patience and collaboration as 
well as management. 9.37 percent of samples who are representatives from local administrative 
organizations and local communities and interested in developing economic plan have no capacity 
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increased. 46.15 percent of representatives from local administrative organizations and local communities 
and interested in developing social plan have no capacity increased.  
Keywords : Human resource development, Community development, Learning management
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การพัฒนาประเทศไทยในชวง 4 ทศวรรษท่ีผานมาเปนการพัฒนาที่ไมสมดุล เนื่องจากประสบความสำเร็จเฉพาะ

ปริมาณแตขาดความสมดุลดานคุณภาพ กอปรกับกระแสโลกาภิวัตน จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การสื่อสาร การเปดเสรีทางการคา กระแสทองถิ่นและการอนุรักษสิ่งแวดลอม ไดสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยางรวดเร็วทำใหระบบการทำงานที่มีอยูซึ่งมีความเหมาะสมอยูหลายประการไมสามารถ
ปรับตัวไดทันตอสภาพการเปลี่ยนแปลง จึงนำไปสูการพัฒนาที่ขาดความสมดุลและยั่งยืนได (สำนักงานคณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2545 : 11) จากการเปล่ียนแปลงท่ีเกดิข้ึนอยางรวดเร็วดงักลาวขางตนไดสงผลกระทบ 
ไมเฉพาะแตประชาชนที่อาศัยอยูในเมืองหลวงเทานั้นแตรวมไปถึงชุมชนในทองถิ่นซึ่งถือวาเปนประชาชนสวนใหญ 
ของประเทศ โดยชุมชนเหลาน้ียังมีกระบวนการทำงานท่ียังไมมีประสิทธิภาพเพราะขาดเคร่ืองมือและความรูตลอดจน 
ระเบียบกลไกการทำงานแบบเดิม ไมสามารถตอบสนองตอสถานการณปจจุบัน ทำใหไมสามารถแกไขปญหาเหลานี้ได 

จากโครงสรางพื้นฐานของการดำเนินงานท่ีประกอบไปดวย ปจจัยนำเขา กระบวนการดำเนินงาน และผลลัพธ 
จากการดำเนินงานพบวาหากจะบรรลุวัตถุประสงคหรือไมนั้นปจจัยท่ีสำคัญท่ีสุดคือทรัพยากรบุคคล (บรรยงค โตจินดา, 
2546 : 28) ดังนั้นการที่จะพัฒนาและชวยใหชุมชนสามารถปรับตัวและดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตองอาศัยการมี
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ แนวความคิดของการพัฒนาชุมชนจะตองมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
โดยมีกระบวนการท่ีจะผสมผสานทรัพยากรมนุษย เงินทุนและทรัพยากรภายนอกอ่ืนๆ เพื่อใหการทำงานบรรลุเปาหมาย
ของชุมชน (สนธยา พลศรี, 2542 : 14) ในการพัฒนากระบวนการทำงานของชุมชนจำเปนตองสรางกระบวนการเรียนรู  
วิธีคิดและตัดสินใจเพื่อหาทางเลือกในการแกไขปญหาซึ่งจะเนนความถูกตองเหมาะสมในเวลาและสถานการณเฉพาะ 
ในชุมชนนั้นๆ ความรูที่จะนำมาใชแกปญหาจะไมถูกกำหนดจากภายนอก แตจะเร่ิมจากความรูที่มีอยูในชุมชนนำมา
แลกเปลี่ยนกัน โดยทุกคนมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความรู จึงเปนองคความรูใหมที่เกิดจากการเรียนรูแลกเปลี่ยนและ
จิตสำนึกในการพึ่งพาตนเองและการชวยเหลือเกื้อกูลกันใหมากยิ่งข้ึน 

จากความสำคัญของทรัพยากรมนุษยภายในชุมชนท่ีมีบทบาทและมีสวนสำคัญ ในการพัฒนาชุมชนใหมีความ
เขมแข็งและพ่ึงพาตนเองได ผสานกับแนวคิดของการจัดการการเรียนรูผูวิจัยจึงไดนำแนวคิดดังกลาวนี้มาเปนแนวทาง 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการการเรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษยตอการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 
ของทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม” โดยใชวิธีการประสานความรวมมือกับชุมชนท่ีเกี่ยวของไดแก ชุมชนในทองถ่ินของจังหวัด
เชียงใหม องคกรท่ีเกี่ยวของในทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเพื่อหาแนวทางรวมกัน 
ในการพัฒนากระบวนการทำงานของชมุชน ที่มุงเนนการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ ซึ่งผลจากการจัดการการเรียนรู
ดังกลาวจะไดแนวทางในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม 

ในป พ.ศ.2551 ที่ผานมาผูวิจัยไดทำการศึกษาการจัดการการเรียนรูแบบมีสวนรวมกับชุมชนในทองถ่ินของจังหวัด
เชียงใหมที่มีความสนใจเขารวมโครงการจัดการการเรียนรูรวมกับผูวิจัย คือ ตัวแทนขององคการบริหารสวนตำบล 
จำนวน 42 ตำบล 18 อำเภอ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น 4 ดานคือ ดานเศรษฐกิจ การเกษตรและ
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การทองเท่ียว ดานสังคม ดานการศึกษา และดานอนามัยและส่ิงแวดลอม ตลอดจนผูรู ผูมีความชำนาญและผูมีประสบการณ 
ในดานตางๆ ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการศึกษา และดานอนามัยและสิ่งแวดลอม โดยลักษณะของการจัดการ
การเรียนรูแบบมีสวนรวมอยูในรูปแบบของการเสวนา การระดมความคิด การทำกิจกรรมกลุมยอย การอภิปราย  
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยใหตัวแทนของชุมชนไดแสดงความคิดเห็น ไดเปดเผยถึงความสำเร็จของ 
การทำงานหรือความลมเหลวจากการทำงานซ่ึงสิ่งนี้ไดชวยทำใหตัวแทนจากชุมชนอื่นไดเกิดการเรียนรูถึงวิธีการและ
กระบวนการตางๆ ในการท่ีจะทำใหคนในชุมชนของตนมีศักยภาพมีความรูความสามารถ จากกระบวนการจัดการ 
การเรียนรูในการเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในชุมชน โดยผลของการดำเนินงานวิจัยทำใหไดแผนในการเพิ่ม
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในชุมชน อันประกอบไปดวย ผูนำชุมชน คือ ผูบริหารขององคการบริหารสวนตำบล 
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาเศรษกิจและสังคมของชุมชน ตลอดจน ตัวแทนชุมชนท่ีเปนแกนนำ
ขับเคล่ือนการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สามารถสรุปผลเปนแผนในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ของชุมชนตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดเชียงใหม ตอการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน 
ในแตละดานไดแก ดานเศรษฐกิจ การเกษตรและการทองเท่ียว ควรจัดการเรียนรูในการสรางแผนธุรกิจ แผนประชาสัมพันธ
สินคา แผนการตลาด และแผนพัฒนาบุคคลดานธุรกิจชุมชน สวนดานสังคมและวัฒนธรรม ควรจะจัดการเรียนรูในการ
ประชาคมแบบมีสวนรวมในการสรางความสงบสุขในชุมชน การสรางศักยภาพความเขมแข็งของผูนำชุมชนทั้งกายและใจ 
คุณธรรมและจริยธรรมใหเพิ่มขึ้น ในดานการศึกษานั้น ควรจะจัดการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
จิตวิทยารวมถึงการสรางเชาวนอารมณ (EQ) ในเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน สวนดานอนามัยและส่ิงแวดลอมนั้น ควรจะ
จัดการเรียนรูเกี่ยวกับนิเวศวิทยา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม รวมถึงสุขอนามัยของชุมชนใหสะอาด 
ปลอดภัย ซึ่งแนวทางการจัดการเรียนรูทั้งสี่ดานน้ี จะชวยเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในชุมชนใหมีศักยภาพที่เพ่ิมขึ้น
ในการที่จะตอยอดสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นตอไป ซึ่งผลจากแผนพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยที่ได
รับจากกระบวน LM โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันระหวางตัวแทนของชุมชนรวมกับคณะวิจัย ตลอดจนหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของทำใหทางองคการบริหารสวนตำบลท่ีเขารวมโครงการไดแผนพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยเพื่อจะนำไปใช
พัฒนาคนในชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (อางถึงใน กาญจนา สุระ, 2551) 

ดังนั้นเพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาศักยภาพมนุษยของชุมชนในทองถิ่นใหเห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจน ในป พ.ศ.2552 
ทางผูวิจัยจึงไดทำการตอยอดการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษยของชุมชนทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหมที่เขารวม
โครงการจัดการเรียนรูรวมกับผูวิจัยเพ่ือใหทรัพยากรมนุษยเหลานั้นไดมีการพัฒนาศักยภาพทางดานความคิด ความรู
ทักษะ ดานการทำงานแบบมีสวนรวม ดานการบริหารจัดการของตนเองเพ่ิมขึ้นโดยผานการจัดการเรียนรูรวมกับทีมวิจัย
และผูเชี่ยวชาญทางดานเศรษฐกิจและสังคมอันจะสงผลตอการยกระดับของเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนใหดียิ่งขึ้นตอไป 
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ศึกษาวิธีการจัดการการเรียนรู เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

อันจะนำไปสูการพัฒนาทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม 
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1. ประชากรศึกษาและกลุมตัวอยาง  
 ประชากรคือเจาหนาที่จากองคกรปกครองสวนทองถ่ินและแกนนำจากภาคชุมชนขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหมที่มีความสนใจเขารวมโครงการการจัดการการเรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนภาคชนบทและชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหมจำนวน 58 แหง 

2.  กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางคือตัวแทนจากเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและตัวแทนของแกนนำจากภาคชุมชน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจงอันประกอบไปดวย นายกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่รับผิดชอบการพัฒนาแผน
ทางดานเศรษฐกิจและสังคมแหงละ 1 คน และตัวแทนจากภาคชุมชนท่ีเปนแกนนำและมีบทบาทสำคัญในการขับเคล่ือน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงละ 1 คน รวมจำนวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 116 คน 

3. ขอมูล 
 ขอมูลที่ใชในการศึกษาประกอบดวย 

1) ขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการสัมภาษณขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของตัวคณะกรรมการผูดำเนินงานการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจและดานสังคมในชุมชน สมาชิกของกลุมตัวอยางในชุมชนจำนวน 58 แหงไดแกความรู 
ความสามารถในดานการดำเนินงาน ประสบการณ ความสามารถในการแกไขปญหาการดำเนินงานของ
ผูนำและสมาชิกของกลุมตัวอยางในชุมชน ปจจัยที่สงเสริมศักยภาพของผูนำและสมาชิกของกลุมตัวอยาง
ในการดำเนินงาน ตลอดจนอุปสรรคที่เปนปญหาตอการพัฒนาศักยภาพของตัวผูนำและสมาชิกของกลุม
ตัวอยางในชุมชน 

2) ขอมูลทุติยภูมิ ไดจากการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนจากเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของกับสภาพบริบทของ
ชุมชนไดแก สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา สิ่งแวดลอม ไดแกขอมูลทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม สาธารณสุข สิ่งแวดลอม และทองเท่ียว 

4. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
1) แบบสำรวจศักยภาพขอมูลพื้นฐานของชุมชนที่เก่ียวของกับเศรษฐกิจคือ รายได การกระจายรายได  

ความสามารถในการมีที่ดินทำกิน และดานสังคมอันประกอบไปดวย สุขภาพอนามัย โอกาสทางการศึกษา 
การทำงาน สิ่งแวดลอม ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน ครอบครัว การมีสวนรวมและชวยเหลือกัน 
ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี  

2)  แบบประเมินศักยภาพทรัพยากรมนุษยของการศึกษาไดแก ตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ตัวแทนจากภาคชุมชนในประเด็นที่เก่ียวกับ ศักยภาพดานความคิด ศักยภาพดานการบริหารจัดการ ทักษะ
ความรูความสามารถ ความมุงมั่นตั้งใจและความรวมมือ  

5. การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา โดยคาสถิติที่ใชไดแก ความถ่ี รอยละ เกี่ยวกับศักยภาพพื้นฐานของ

ทรัพยากรมนุษยในชุมชนท่ีเปนกรณีศึกษาและการประเมินศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในชุมชนท่ีเปนกรณีศึกษา  
การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) โดยใหทำการวิเคราะหศักยภาพของตนเอง ไดแก จุดแข็ง จุดออน โอกาส 
อปุสรรคในประเด็นทีเ่กีย่วกับความรูความสามารถในดานการบริหารจัดการ ความคิดรเิริม่สรางสรรค ความรูความสามารถ
และทักษะในการปฏิบัติงาน ความมุงมั่นต้ังใจในการทำงาน  
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จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยโดยผานการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม การอบรม การศึกษาดูงานในการพัฒนาศักยภาพและใหทรัพยากรมนุษยของการศึกษาไดนำความรูที่ไดมาปฏิบัติ
โดยผานศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจชุมชนซ่ึงทางคณะนักวิจัยรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมโครงการจัดการ
การเรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษยในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัด
เชียงใหมไดจัดตั้งขึ้นเพ่ือขับเคล่ือนการดำเนินงานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน สามารถสรุปผลการศึกษา
วิธีการจัดการการเรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษยในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนภาคชนบทและ
ชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหมที่ไดจากการวิจัยไดดังตอไปนี้ 

1. การจัดการการเรียนรูในการวิเคราะหศักยภาพตนเองโดยใหคนในชุมชนไดเรียนรูและทราบถึงศักยภาพ 
ที่แทจริงของตนเองกอนวาตนเองมีความรูความสามารถทักษะประสบการณความชำนาญดานใดบางและอยูในระดับใด 
สมควรที่จะตองปรับปรุงหรือพัฒนาศักยภาพของตนเองใหเพิ่มขึ้นอีกหรือไมและการปรับปรุงหรือพัฒนาศักยภาพของ
คนในชุมชนสอดรับกับสภาพความจำเปนและความตองการท่ีแทจริงของตนเองและชุมชนหรือไม ตัวอยางของชุมชน
ทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหมจำนวน 58 แหงที่เขารวมโครงการจัดการการเรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษยในการ 
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม โดยมีตัวแทนของชุมชนจำนวน 17 แหงที่สามารถเสนอแผนการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ 
อันไดแก ชุมชน บานแปะ โปงทุง สงาบาน น้ำแพร บานทับ บานเปา กื้ดชาง หวยทราย แมวิน มะขุนหวาน สันผักหวาน 
บานกลาง หวยแกว บานหลวง ยุหวา รองวัวแดง และบวกคางและตัวแทนของชุมชนจำนวน 14 แหง ไดแก เทพเสด็จ  
สบเปง แมคะ ตลาดใหญ แมแรม สะลวง สันโปง ดอนแกว แชชาง ออนใต หนองแหยง สันกลาง หนองแฝก และน้ำแพร 
ที่สามารถเสนอแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางดานสังคมซ่ึงตัวอยางของชุมชนดังกลาวขางตนนี้สามารถวิเคราะห
ศักยภาพของตนเองได จึงทำใหสามารถนำเสนอแผนการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนตนเองไดถูกทิศทาง
อันมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหดีเพิ่มขึ้น 

2. การจัดการการเรียนรูในการนำองคความรูไปทดลองใชและปฏิบัติจริง 
 สำหรับตัวแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคชุมชนในการศึกษา เชน กรณีของชุมชนท่ีเขารวม

โครงการจัดการการเรียนรูเพื่อพัฒนาทางดานเศรษฐกิจจำนวน 32 แหง ไดทดลองนำองคความรูที่ไดรับจากการประชุม 
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนำไปทดลองใชและปฏิบัติจริงในการบริหารจัดการองคกรภายในกลุมหรือชุมชนโดยผานการ
ดำเนินงานของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจชุมชนโดยการวางแผนและกำหนดการบริหารจัดการภายในองคกรหรือภายในกลุม
ชุมชนตนเองใหเห็นเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน มีการแตงตั้งคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติตามหนาที่ที่รับผิดชอบจริง
คณะกรรมการที่ไดรับการคัดเลือกยึดหลักการคัดเลือกตามความรูความสามารถ มีการจัดวางคนใหเหมาะสมกับตำแหนง
หนาท่ี จากผลการศึกษาพบวามีตัวแทนของชุมชนท่ีสามารถนำองคความรูที่ไดรับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมรวมกับทีมวิจัยนำไปใชการทำงานจริงโดยสามารถแตงตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงาน สามารถจัดคนใหเขา
ทำงานไดเหมาะสมกับความรูความสามารถ สามารถกำหนดโครงสรางการทำงาน การวางแผนการดำเนินงานและการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ไดแก ชุมชนสันผักหวาน บานหลวง บานกลาง บานแปะ โปงทุง 
สงาบาน บานเปา กื้ดชาง หวยทราย แมวิน มะขุนหวาน หวยแกว และยุหวา ในสวนของตัวแทนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและภาคชุมชนที่เขารวมโครงการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาดานสังคมและสามารถนำองคความรูที่ไดรับจากการ
ประชมุเชงิปฏบิตักิารแบบมสีวนรวมนำไปปรบัใชกบัการดำเนนิงานในการพฒันาดานสงัคมของชมุชน ไดแก ชมุชนเทพเสดจ็ 
สบเปง แมคะ ตลาดใหญ แมแรม สะลวง สนัโปง ดอนแกว แชชาง ออนใต หนองแหยง สันกลาง หนองแฝก และน้ำแพร 

 สำหรับการบริหารจัดการดานการผลิต คือการวางแผนการผลิตในการผลิตสินคาใหตรงตามความตองการของ 
ผูบริโภค การคิดวิเคราะหตนทุนการผลิตเพื่อใชประกอบในการวางแผนการผลิตและการจัดหาปจจัยท่ีใชในการผลิตใหมี
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ความเหมาะสมกับศักยภาพและเงินทุนที่ตนเองมีอยู การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพปรับปรุงคุณลักษณะ
เฉพาะตางๆ เชน ลวดลาย รูปแบบ ขนาดใหเหมาะสมกับสภาพความตองการของตลาด จากการจัดการเรียนรูในลักษณะ
ขางตนน้ีผลการศึกษาพบวามีตัวแทนของภาคชุมชนที่เขารวมโครงการจัดการการเรียนรูรวมกับทีมวิจัยสามารถจัดการ 
ดานการผลิต เชน การคิดวิเคราะหตนทุนการผลิต การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ มีการออกแบบหรือ
พัฒนารูปแบบสินคาหรือรูปลักษณของการใหบริการใหแตกตางไปจากเดิม ไดแก ชุมชนบานกลาง โปงทุง บานแปะ  
สันผักหวาน แมวิน เชนกรณีของ ชุมชนโปงทุง อำเภอดอยเตา ไดมีการพัฒนาการดานการผลิตในสวนของการปรับปรุง
และเพ่ิมมูลคาของสินคาโดยแตเดิมทำแตรากไมไดนำเอาสวนประกอบอ่ืนเพิ่มเขามาในการตกแตงรากไมใหมีความสวยงาม 
เชน มีการทำเอาดอกไมเล็กๆ ที่ทำจากดินมาประดับตกแตงรากไมเพื่อใหมีความออนชอยและสวยงาม มีการเชื่อมโยงกับ
กลุมจักสานในชุมชนโดยนำเอาดอกไมที่ทำจากดินมาทำเปนเครื่องประดับตกแตงตะกราของกลุมจักสานเพื่อเพิ่มมูลคาของ
สินคาใหสูงขึ้น ชุมชนบานแปะก็เปนตัวอยางของชุมชนท่ีตัวแทนภาคชุมชนซ่ึงเปนกลุมอาชีพเกิดพัฒนาการศักยภาพดาน
การบริหารจัดการผลิต กลาวคือแตเดิมวัตถุดิบที่ทางชุมชนใชในการทอผา เชน ดาย ไดมาจากการซ้ือจากแหลงภายนอก
ชุมชน แตภายหลังจากการเขารวมโครงการจัดการการเรียนรูทางชุมชนจึงไดมีการริเริ่มใหนำเอาวัตถุดิบที่พอมี 
อยูบางในชุมชนคือฝาย นำมาทอเปนเสนดาย และสงเสริมใหคนในชุมชนปลูกตนฝายเพื่อเปนการลดปริมาณการซื้อ
วัตถุดิบจากภายนอกทำใหลดตนทุนการผลิตและชวยสรางอาชีพใหกับคนในชุมชน 

 การบริหารจัดการดานการตลาดคือความสามารถในการเชื่อมโยงเครือขายภาคีกับผูประกอบการภายในชุมชน 
ในการใหความชวยเหลือกันเกี่ยวกับการผลิต การจัดหาลูกคาใหแกกันและกัน โดยมีหนวยงานของรัฐใหการสนับสนุนและ
กระตุนใหเกิดการเชื่อมโยงเครือขายภาคีของผูประกอบการภายในชุมชน ไดแกตัวแทนของชุมชนสันผักหวาน บานกลาง  
ยุหวา สันกำแพง แมวิน บานหลวง เชนกรณีของชุมชนสันผักหวาน อำเภอหางดงที่ไดนำองคความรูจากการประชุม 
เชิงปฏิบัติการไปใชกับการบริหารจัดการดานการตลาด โดยสามารถเช่ือมโยงกลุมผูประกอบการในชุมชนท่ีทำการผลิต
ตุกตาดินเผาในการจัดหาตลาดและการจัดจำหนายสินคารวมกัน ไดแก การจัดงานกิจกรรมสืบสานประติมากรรมที่ทาง
ชุมชนปาตาลอันประกอบไปดวยตัวแทนจากภาค องคกรปกครองสวนทองถ่ินและตัวแทนจากภาคชุมชนไดรวมมือ 
จัดงานขึ้นเพื่อเปนจุดเริ่มตนของการรวมมือรวมใจกันชวยเหลือซ่ึงกันและกันของผูประกอบการอาชีพเดียวกันในการ
จำหนายสินคา ซึ่งผลของการเช่ือมโยงเครือขายเชนนี้ทำใหยอดขายสินคาของชุมชนเพ่ิมขึ้นสินคาเปนที่รูจักของ 
คนทั่วไปเพิ่มขึ้นโดยผานสื่อประชาสัมพันธซึ่งทางชุมชนไดเรียนรูจากการเขารวมโครงการจัดการการเรียนรูรวมกับทีมวิจัย
และกอใหเกิดความสมัครสมานสามัคคี ความเอื้อเฟอเผื่อแผแบงปนที่คนในชุมชนไดมอบใหแกกันจากการดำเนินงาน 
รวมกัน 

3. การจัดการการเรียนรูในการคิดเชิงสรางสรรค 
 การจัดการเรียนรูในการคิดและแกไขปญหาภายในชุมชนของตนเองโดยทำการพัฒนาและปรับปรุงตลอดจน

ตอยอดการดำเนินงานในการพัฒนาชุมชนที่ไดผลและเห็นเปนรูปธรรมอยางชัดเจน มีการเชื่อมโยงกิจกรรมและขยายผล
การทำกิจกรรมโดยกำหนดไวในแผนพัฒนาของชุมชน โดยตัวแทนของชุมชนท่ีเขารวมโครงการจัดการการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาดานเศรษฐกิจที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามารถแกไขปญหาและตอยอดการพัฒนาการดำเนินงานของชุมชน 
ไดแก ชุมชน สันผักหวาน บานหลวง บานกลาง บานแปะ โปงทุง สงาบาน บานเปา กื้ดชาง หวยทราย แมวิน มะขุนหวาน 
หวยแกว และยุหวา  

 สำหรับตัวแทนของชุมชนที่เขารวมโครงการจัดการการเรียนรูเพื่อพัฒนาดานสังคมที่มีความคิดเชิงสรางสรรค
และสามารถตอยอดการพัฒนาการดำเนินงานของชุมชน ไดแก ชุมชนเทพเสด็จ สบเปง หนองแหยง ออนใต แมแรม  
สะลวง สันโปง สันกลาง เชน การพัฒนาสิ่งแวดลอมใหทำการคิดคนหากิจกรรมที่จะดำเนินงานในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
โดยแตละกิจกรรมจะตองมีความเก่ียวพันและเช่ือมโยงกันและนำกิจกรรมเหลานี้มารวมไวในแผนการพัฒนาสังคมเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมเพียงแผนเดียว จากการศึกษาพบวาตัวแทนของชุมชนเทพเสด็จสามารถคิดคนกิจกรรมท่ีชวยตอยอด 
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การพัฒนาการอนุรักษสิ่งแวดลอมไดกลาวคือสามารถเช่ือมโยงกิจกรรมยอยในการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยรวมไวใน 
แผนเดียวกันและสามารถขับเคลื่อนการทำกิจกรรมเหลานี้ไดตลอด เชน การทำแนวกันไฟ การเลี้ยงผึ้งโกน การเลี้ยง 
ผีขุนน้ำและการปลูกปา หรือกรณีของชุมชนออนใต ไดตอยอดการพัฒนาดานสุขอนามัยของคนในชุมชนซึ่งแตเดิมจะฝก
วิทยากรประจำกลุมในการถายทอดองคความรูใหกับคนในชุมชนเฉพาะผูใหญแตตอมาไดเริ่มฝกความรูใหกับเด็ก 
และเยาวชนในการเปนวิทยากรประจำกลุม ตลอดจนมีการเชื่อมโยงกิจกรรมในการรักษาสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน 
ซึ่งแตเดิมทำแบบแยกสวนใหรวมกันเปนแผนใหญแผนเดียวในการพัฒนาสุขอนามัยของคนในชุมชน 

4. การจัดการการเรียนรูในการถายทอดองคความรู ภูมิปญญาทองถิ่นใหแกอนุชนรุนหลัง  
 คือการมีฐานการเรียนรูภายในชุมชนเพื่อใหคนในชุมชนไดเรียนรู การจัดหลักสูตรความรูเกี่ยวกับภูมิปญญา

ทองถิ่นไวในหลักสูตรการเรียนของโรงเรียนเพื่อใหเด็กไดมีโอกาสมาเรียนรู ซึ่งผลของการจัดการเรียนรูในลักษณะนี้ 
ที่ปรากฏใหเห็นเปนรูปธรรม ไดแก ชุมชนยุหวา บานกลาง สันผักหวาน สันกำแพง น้ำแพร อำเภอหางดง โปงทุง  
โดยชุมชนยุหวา อำเภอสันปาตอง ที่กลุมตัวอยางซึ่งเขารวมโครงการจัดการการเรียนรูรวมกับทีมวิจัยสามารถถายทอด 
องคความรูใหกับคนในชุมชนโดยไดรวมมือกับทางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถสรางฐานการเรียนรูในชุมชนและ
สรางหลักสูตรการเพาะเห็ดใหเด็กและคนในชุมชนไดมาเรียนรูนับไดวาเปนการจัดการการเรียนรูที่กอใหเกิดการพัฒนา 
ในศักยภาพของคนในชุมชน หรือกรณีของชุมชนโปงทุงที่มีการนำเอาเด็กเขามาเรียนรูในเร่ืองการทำดอกไมประดิษฐเพื่อ
ตกแตงรากไม หรือ ชุมชนบานหลวงที่นำเอาเด็กและเยาวชนมาเรียนรูเก่ียวกับการเพาะเห็ด 

5. การจัดการการเรียนรูในการทำงานแบบมีสวนรวม 
 เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะชวยพัฒนาศักยภาพของคนเพราะเปนวิธีที่ชวยทำใหคนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

มีการบริหารจัดการดำเนินงานรวมกันชวยทำใหคนท่ีอยูในงานเดียวกันไดเรียนรูวิธีการทำงานไดชวยกันใหคำแนะนำ
ปรึกษาชวยเหลือซึ่งกันและกันในการท่ีจะพัฒนาการดำเนินงานใหดีขึ้นเหมือนดั่งเชนกรณีของตัวแทนภาคชุมชนและ
ตัวแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมโครงการจัดการการเรียนรูรวมกับทีมวิจัยโดยไดทำงานรวมกันผาน 
ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งทำใหตัวแทนของภาคองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และชุมชนหลายๆ ชุมชนไดเกิด 
การพัฒนาศักยภาพของตนในดานตางๆ เชน ความคิด ความรูความสามารถการบริหารจัดการ  

ผลการประเมินศักยภาพของทรัพยากรมนุษยในการศึกษา 
1. ผลการประเมินศักยภาพของตัวแทนชุมชนที่เขารวมโครงการจัดการการเรียนรูเพื่อพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 ผลการประเมินศักยภาพของตัวแทนชุมชนที่เขารวมโครงการจัดการการเรียนรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจโดยนำเอา

ความรูที่ไดรับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม การอบรม การศึกษาดูงานไปใชในการทำงานในศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจชุมชนซ่ึงคณะทีมวิจัยและองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดตั้งข้ึนเพ่ือใชขับเคลื่อนการดำเนินงานเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินโดยกำหนดกรอบของการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษยไว 4 ดาน คือ 
ดานความคิด ดานการบริหารจัดการ ทักษะความรูความสามารถ ความมุงมั่นตั้งใจและความรวมมือ โดยทำการประเมิน
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษยกอนเขารวมโครงการฯ และภายหลังเขารวมโครงการฯ พบวาตัวแทนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและตัวแทนจากภาคชุมชนที่มีการเพิ่มศักยภาพทั้ง 4 ดาน ไดแก ศักยภาพดานความคิด ศักยภาพดานการ
บริหารจัดการ ทักษะความรูความสามารถ ความมุงมั่นตั้งใจและความรวมมือมีจำนวน 17 แหง ไดแก องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นบานแปะ โปงทุง สงาบาน น้ำแพร บานทับ บานเปา กื้ดชาง หวยทราย แมวิน มะขุนหวาน สันผักหวาน แมคือ 
หวยแกว บานหลวง ยุหวา รองวัวแดง และบวกคาง โดยตัวแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจที่มีการเพ่ิมศักยภาพมากท่ีสุดในภาพรวมคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สันผักหวาน อำเภอหางดง คิดเปน 
รอยละ 47.66 รองลงมาคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น บานหลวง อำเภอแมอาย คิดเปนรอยละ 41.41 และลำดับที่ 3 
คือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หวยแกว อำเภอแมออน คิดเปนรอยละ 39.32 สำหรับตัวแทนจากภาคชุมชนในการ
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พัฒนาดานเศรษฐกิจที่มีการเพิ่มศักยภาพมากที่สุดในภาพรวมคือ ชุมชนสันผักหวาน อำเภอหางดง คิดเปนรอยละ 76.30 
รองลงมาคือ ชุมชนหวยทราย อำเภอแมริม คิดเปนรอยละ 67.86 และลำดับที่ 3 คือ ชุมชนแมคือ อำเภอดอยสะเก็ด  
คิดเปนรอยละ 41.66  

 ตัวแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่เขารวมโครงการจัดการการเรียนรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจที่มีการเพ่ิม
ศักยภาพดานจิตใจ และการบริหารจัดการ ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น สันติสุข อำเภอดอยหลอ ในภาพรวมคิดเปน
รอยละ 27.60 รองลงมาคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นบานกลาง ในภาพรวมคิดเปนรอยละ 10.68 และองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินโปงแยง ในภาพรวมคิดเปนรอยละ 2.66 กลุมตัวอยางท้ังภาคองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคชุมชน 
ท่ีเขารวมโครงการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท่ีไมมีการพัฒนาศักยภาพมีจำนวน 3 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
คือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินขี้เหล็ก อำเภอแมแตง องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุงรวงทอง อำเภอแมวาง และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นบานกาด อำเภอแมวาง 

2. ผลการประเมินศักยภาพของตัวแทนชุมชนที่เขารวมโครงการจัดการการเรียนรูเพื่อพัฒนาดานสังคม 
 ตัวแทนของท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคชุมชนท่ีมีการเพ่ิมศักยภาพท้ัง 4 ดาน ไดแก ศักยภาพ 

ดานความคิด ศักยภาพดานการบริหารจัดการ ทักษะความรูความสามารถ ความมุงมั่นตั้งใจและความรวมมือมีจำนวน  
14 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น เทพเสด็จ สบเปง แมคะ ตลาดใหญ แมแรม สะลวง  
สันโปง ดอนแกว แชชาง ออนใต หนองแหยง สันกลาง หนองแฝก และน้ำแพร โดยตัวแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในการพัฒนาดานสังคมท่ีมีการเพ่ิมศักยภาพมากท่ีสุดในภาพรวมคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินหนองแหยง อำเภอ 
สันทราย คิดเปนรอยละ 23.91 รองลงมาคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด คิดเปนรอยละ 
16.25 และลำดับที่ 3 คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นออนใต อำเภอสันกำแพง คิดเปนรอยละ 13.03 สำหรับตัวแทนจาก
ภาคชุมชนในการพัฒนาดานสังคมที่มีการเพิ่มศักยภาพมากที่สุดในภาพรวมคือ ชุมชนเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด คิดเปน
รอยละ 45.32 รองลงมาคือชุมชนออนใต อำเภอสันกำแพง คิดเปนรอยละ 28.92 และลำดับท่ี 3 คือ ชุมชนสะลวง  
อำเภอแมริม คิดเปนรอยละ 18.76  

 ตัวแทนของทั้งภาคองคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนท่ีเขารวมโครงการจัดการการเรียนรูเพ่ือพัฒนา 
ดานสังคมที่ไมมีการพัฒนาศักยภาพมีจำนวน 13 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ปาเมี่ยง สันผีเสื้อ สันปายาง อินทขิล ริมเหนือ เหมืองแกว ทาเหนือ บานปง สบแมขา หางดง ตลาดขวัญ และแสนไห 
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การจัดการการเรียนรูเพื่อเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรมนุษยตอการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของภาคชนบทและ
ชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม ไดแก การจัดการการเรียนรูในการวิเคราะหศักยภาพตนเอง การจัดการการเรียนรูในการนำ
องคความรูไปทดลองใชและปฏิบัติจริง การจัดการการเรียนรูในการคิดเชิงสรางสรรค การจัดการการเรียนรูในการถายทอด
องคความรูใหแกอนุชนรุนหลัง และการจัดการการเรียนรูในการทำงานแบบมีสวนรวม 

สำหรับการประเมินศักยภาพของทรัพยากรมนุษยที่เปนตัวแทนของการศึกษากอนเขารวมโครงการฯ และภายหลัง
จากเขารวมโครงการฯ พบวาตวัแทนของท้ังองคกรปกครองสวนทองถิน่ และภาคชมุชนท่ีเขารวมโครงการจัดการการเรียนรู
เพื่อพัฒนาดานเศรษฐกิจที่มีการเพิ่มศักยภาพดานความคิด ดานการบริหารจัดการ ทักษะความรูความสามารถ  
ความมุงมั่นตั้งใจและความรวมมือ มีจำนวน 17 องคกรปกครองสวนทองถิ่น และไมมีการพัฒนาศักยภาพมีจำนวน  
3 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคชุมชนที่เขารวมโครงการจัดการการเรียนรู
เพ่ือพัฒนาดานสังคมท่ีมีการเพ่ิมศักยภาพ ดานความคิด ดานการบริหารจัดการ ทักษะความรูความสามารถ ความมุงมั่น
ตั้งใจและความรวมมือ มีจำนวน 14 องคกรปกครองสวนทองถิ่นและไมมีการพัฒนาศักยภาพมีจำนวน 12 องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  

จากผลการศึกษามีประเด็นที่นาอภิปรายคือ การเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรมนุษยตอการยกระดับเศรษฐกิจ คือ 
การทำใหคนมีความรูทางดานการบริหารจัดการอันประกอบไปดวย การวางแผน การจัดองคกร การจัดคนเขาทำงาน  
การควบคุมติดตามประเมินผลงาน สอดคลองกับแนวคิดของ แมกคลานี่ (Mclarney, อางใน สมพงษ เกษมสิน, 2543 :  
16) ที่วา ศักยภาพและความเขมแข็งของคนในชุมชนเกิดข้ึนไดตองอาศัยความรูดานการบริหารจัดการขณะเดียวกันการที่
คนสามารถพัฒนาความคิดโดยสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห และมีการตอยอดการดำเนินงานหรือพัฒนารูปแบบ 
การดำเนินงานไดอยางสรางสรรคนับไดวาบุคคลนั้นเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนไดอยางแทจริงซึ่งผลจากการพัฒนา 
ดังกลาวจะกอใหเกิดผลดีตอสังคมและชุมชนที่บุคคลเหลานั้นไดอาศัยอยู สอดคลองกับแนวคิดของ Dipak C.Jain  
(Dipak C Jain อางใน Kinicki, Williams, 2004: 35) ที่วาคนที่มีความคิดเชิงสรางสรรคที่สามารถหาวิธีใหมๆ ที่ใชไดผล
และเกิดประโยชนเปนการประสานความยืดหยุนทางความคิดและการจัดระบบความคิดความเขาใจเสียใหมใหไดความคิด
หรือวิธีการแกไขปญหาใหมๆ คนท่ีมีความคิดสรางสรรค จะเปนผูที่สามารถแกไขปญหา ผลิตผลงานใหมๆ ออกมาอันเปน
ประโยชนและกอใหเกิดผลดีแกตนเองและสังคม กลุมตัวอยางในการศึกษาเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยสามารถ
วิเคราะหศักยภาพของตนเองได สามารถจัดทำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการรวมกันในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากร
มนุษยในชุมชนเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในทองถ่ิน และทำใหแตละชุมชนสามารถกำหนดแนวทางในการพัฒนา
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ศักยภาพทรัพยากรมนุษยในชุมชนของตนเองไดอยางเหมาะสม ซึ่งเปนไปตามกระบวนการของการจัดการเรียนรู 
สูความสำเร็จและเปนสุขของ ประพนธ ผาสุกยืด (ประพนธ ผาสุกยืด, 2547 อางถึงใน สุพัตรา ชาติบัญชาชัย, 2548 : 25) 
กลาววา การจัดการเรียนรูสูความสำเร็จและเปนสุขประกอบดวย การเรียนรูในตนเอง การเรียนรูรวมกับเพื่อน การเรียนรู
รวมกันกับองคกรพันธมิตรและการเรียนรูรวมกันทุกฝาย 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช 
 ตัวแทนของทรัพยากรมนุษยที่เปนกลุมตัวอยางของการศึกษาในครั้งนี้ ควรนำเอาแนวทางวิธีการของการ

จัดการการเรียนรูแบบมีสวนรวมที่ทำใหตนเองสามารถพัฒนาศักยภาพความรูความสามารถ นำไปปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองในการปฏิบัติงานในดานตางๆ ภายในองคกรใหมีความรูความสามารถและศักยภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อยางตอเนื่อง
และขณะเดียวกันทรัพยากรมนุษยเหลานั้นควรจะเปนผูนำในการเร่ิมตนที่จะใหบุคลากรอ่ืนภายในองคกรของตนไดทำการ
ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยไดเรียนรูจากแนวทางและวิธีการท่ีประสบความสำเร็จในการสรางเสริมและ
พัฒนาศักยภาพใหเพิ่มพูนขึ้น 

2. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 ควรศึกษารูปแบบของการจัดการการเรียนรูที่กอใหเกิดความสำเร็จในการเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 

ในชุมชนเพื่อที่จะเปนตนแบบใหกับทรัพยากรมนุษยในชุมชนอื่นไดมาทำการศึกษาเรียนรูและนำไปเปนแบบอยางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของตนเองตอไป 
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