
 

 
Abstract 

 
 Learning management to create and develop researchers for local socio-economic in 
Chiang Mai has objective to study and distill the body of knowledge of local researchers which 
succeeded in applying the research work to develop the local socio economic suitably. 
Participatory action research was conducted among researchers, local researchers and 10 best 
practice of local communities in Chiang Mai. Four steps of applied research are used as 
follow: 1) selection of problem area; 2) method of gathering data; 3) analysis and 
interpretation of data 4) conclusion and final report. Distill the body of knowledge from the 
success of research project in 2009 by applying the research to use in the areas that researchers 
belong to. There are 3 steps of the process of distill the knowledge; 1) preparing before distill 
the knowledge; 2) distill knowledge and 3) after distill the knowledge. 
 The study was that the body of knowledge that local researchers applied the process of 
research in their local communities consist of 5 parts; 1) sustainable development; 2) local 
wisdom with the socio-economic development; 3) equity of people inn communities; 
4) empowerment with  local socio-economic development and 5) productivity of local socio-
economic development. Communities can apply the body of knowledge to promote the local 
economic development such as development of group of community enterprise, business 
organizations, production, design and packaging, marketing, financial and accounting, public 
relations and moral ethic. 
 Concerning social development, the study is consistent to the context and the potential 
of community in social, environmental development, natural resource conservation, boosting 
the local culture and local wisdom succeed. 
 The new paradigm of local development research should be used as the model of local 
socio-economic which has the similar context as these models. 
 
 



 
บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัเร่ือง  “การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพฒันานกัวิจยั ต่อการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและถอดองค์ความรู้ของ
นกัวิจยัประจ าทอ้งถ่ินท่ีประสบความส าเร็จต่อการน าเอางานวิจยัไปใช้ในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ินได้อย่างเหมาะสม โดยอาศยักระบวนการจดัการเรียนรู้ในการถอดองค์
ความรู้ของนักวิจยัท้องถ่ิน จังหวดัเชียงใหม่ ผ่านการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมกัน
ระหวา่ง ทีมวจิยั นกัวจิยัทอ้งถ่ิน และชุมชนเป้าหมายทั้ง 10 แห่ง ในจงัหวดัเชียงใหม่ ในการถอด
องคค์วามรู้จากความส าเร็จของโครงการวิจยัในปี พ.ศ. 2552 ท่ีผา่นมา กบัการน าผลการวิจยัไป
ประยกุตใ์ชใ้นพื้นท่ีทอ้งถ่ินของนกัวจิยั ผลการวิจยัสามารถถอดองค์ความรู้อนัเป็นแนวทาง
ของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินตน้แบบ ตามขั้นตอนของกระบวนการถอดองค์
ความรู้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นเตรียมการก่อนเร่ิมกระบวนการถอดองค์ความรู้ ซ่ึง
นกัวจิยัทอ้งถ่ินร่วมกบัชุมชนไดท้  าการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางการ
วิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ินตนเอง โดยการก าหนดปัญหา เป้าหมาย 
วตัถุประสงค ์และผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ฯลฯ เพื่อน ามาซ่ึงหวัขอ้และแนวทางในการวิจยั ขั้นตอน
ท่ี 2 ขั้นด าเนินการถอดองคค์วามรู้ ซ่ึงนกัวิจยัทีมงาน ไดร่้วมกบั อปท และชุมชน ท าการประชุม
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อด าเนินการถอดองค์ความรู้ให้ไดแ้นวทางในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ตีความขอ้มูล และสรุปผลการด าเนินการวิจยั ตลอดจนน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาและพฒันาในงานวจิยัต่อไปสู่งานวจิยัท่ีมีประสิทธิภาพ และขั้นตอนท่ี 3 กระบวนการหลงั
การถอดองคค์วามรู้ ซ่ึงพบวา่ชุมชนไดน้ าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใชป้ระโยชน์จริงในการ
ส่งเสริมและพฒันาทอ้งถ่ินดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การพฒันากลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้ง
ด้านการพฒันาการผลิต การออกแบบบรรจุภณัฑ์ การพฒันาด้านการตลาด การพฒันาระบบ
การเงินการบญัชี และการพฒันาด้านการประชาสัมพนัธ์ รวมถึงคุณธรรมจริยธรรมของการ
ด าเนินธุรกิจในชุมชน ส่วนแนวทางการพฒันาดา้นสังคมนั้น ผลการวิจยัมีความสอดคลอ้งกบั
บริบทและศักยภาพของชุมชน รวมถึงแผนพัฒนาชุมชนในแต่ละพื้นท่ีในด้านสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ วฒันธรรมของชุมชน ภูมิปัญญาพื้นบา้นของแต่ละทอ้งถ่ิน  

 




