
 

 

 
บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

 การวจิยัเร่ือง “การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพฒันานกัวิจยั ต่อการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่” ปี 2553 มีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อถอดองคค์วามรู้
จากความส าเร็จของการวิจยัของนกัวิจยัทอ้งถ่ินในประเด็นของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีตน้แบบของการศึกษาคร้ังน้ีคือ นักวิจยัทอ้งถ่ินและกลุ่ม
ชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการจ านวน 10 แห่ง (ในเขตพื้นท่ี 8 อ าเภอ) ของจงัหวดัเชียงใหม่ 
 ความส าเร็จของการถอดองคค์วามรู้คร้ังน้ีคือ นกัวิจยัทอ้งถ่ินสามารถน าเอาองค์ความรู้
จากแนวคิดการวิจยัไปประยุกต์ใช้จริงโครงการการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในทอ้งถ่ินของ
ตนเองไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม โดยสามารถท าให้กลุ่มชุมชนในทอ้งถ่ินของตนไดท้ราบและเขา้ถึง
บริบทของตน สามารถรู้ตวัตนมากยิ่งข้ึน สามารถบูรณาการร่วมกบัชุมชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน
ของตนเอง โดยนกัวจิยัเองเป็นผูป้ระสานให้คนทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกชุมชนให้เขา้
มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานวจิยั สามารถจดัท าแผนในการด าเนินงานภายในชุมชนแห่งน้ีโดย
ให้บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัวางแผนเพื่อก าหนดทิศทางในการพฒันาทอ้งถ่ิน จากการจดัการ
เรียนรู้ดงักล่าวไดท้  าให้คนในชุมชนไดเ้รียนรู้วิธีการท างานท่ีถูกตอ้งตามกระบวนการวิจยัเพื่อ
พฒันาท้องถ่ิน เพื่อท าให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดและขณะเดียวกัน 
ยงัเป็นการพฒันาศกัยภาพของนักวิจยัตลอดจนคนในชุมชนท่ีได้พฒันากระบวนการบริหาร
จดัการในการท างานให้มีประสิทธิภาพไดเ้กิดการเรียนรู้ในการพฒันาตนเองและพึ่งพาตนเอง
มากข้ึน สามารถจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาและความตอ้งการ ตลอดจนล าดบัความส าคญั
ของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และบริบท
แวดล้อมของชุมชนท้องถ่ินอย่างแท้จริง ดังนั้นการถอดองค์ความรู้จากนักวิจยัท้องถ่ินในปี 
พ.ศ. 2553 คร้ังน้ี ถือว่าเป็นการตกผลึกความรู้จนเป็นองคค์วามรู้จากการจดัการเรียนรู้ สามารถ
สรุปไดอ้งค์ความรู้ท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนแนวคิดการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน
จงัหวดัเชียงใหม่ดว้ยกระบวนการวิจยัชุมชนอนัจะเป็นประโยชน์ในการขยายผลไปสู่จงัหวดัอ่ืน
ต่อไป ผลการวจิยัสามารถอธิบายดงัรายละเอียดดงัน้ี 
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4.1  การจัดการเรียนรู้ในการถอดองค์ความรู้ของนักวจัิยท้องถิ่น จังหวดัเชียงใหม่ 
 กระบวนการจดัการเรียนรู้ในการถอดองค์ความรู้ของนกัวิจยัทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ 
นกัวิจยัไดใ้ช้การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อการจดัการเรียนรู้ (Learning Management: LM) 
ร่วมกันระหว่าง นักวิจัยท้องถ่ิน ทีมวิจัย และชุมชนเป้าหมาย ในการถอดองค์ความรู้จาก
ความส าเร็จของโครงการวิจยัในปี พ.ศ. 2552 ท่ีผา่นมา กบัการน าเอาผลการวิจยัไปประยุกตใ์ช้
ในพื้นท่ีภาคชนบทของนักวิจยัแต่ละชุมชนในปี 2553 อาศัยแนวคิดการวิจัยแบบประยุกต ์
(Applied research) ในการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมกบัคนในชุมชนท่ีมีผลต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินแต่ละแห่ง ผลการด าเนินการประชุมเชิงปฏิบติัการคร้ังน้ีสามารถ
สรุปรายละเอียดของการถอดองคค์วามรู้ของนกัวิจยัทอ้งถ่ินตามกระบวนการวิจยัชุมชน 4 ล าดบั
ขั้นไดแ้ก่ 1) การคดัเลือกหัวขอ้ในการวิจยั (Selection of problem area) 2) วิธีการเก็บและ
รวบรวมขอ้มูล (Method of gathering data) 3) การวิเคราะห์และการตีความขอ้มูล (Analysis and 
interpretation of the data) และ 4) การเสนอผลการวิจยัและข้อสรุป (Conclusions and final 
report) ผลการจดัการเรียนรู้ในชุมชนแต่ละแห่งของจงัหวดัเชียงใหม่อธิบายไดด้งัน้ี 
 (1)  ชุมชนต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
  การจดัการเรียนรู้ในการถอดองคค์วามรู้ของนกัวิจยัทอ้งถ่ินของชุมชนต าบลยุหว่า 
กบัการวิจยัแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้องค์ความรู้อนัเป็นแนวทางของการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของทอ้งถ่ิน ตามวสิัยทศัน์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลยุหวา่ คือ “ท่องเท่ียวมีช่ือ 
ลือเล่ืองแหล่งขา้วพนัธ์ุดี มีเศรษฐกิจรุ่งเรือง เมืองแห่งความน่าอยู่” จากการน าเอางานวิจยัในปี 
พ.ศ. 2552 ท่ีผา่นมาไปประยุกตใ์ชก้บัชุมชนของต าบลยุหวา่ อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่
ในปี 2553 สามารถอธิบายผลการศึกษาตามกระบวนการถอดองคค์วามรู้ไดด้งัน้ี 
  1.1)  ขั้นเตรียมการก่อนเร่ิมกระบวนการถอดองคค์วามรู้ 
   ขั้นตอนน้ีนักวิจยัท้องถ่ินในต าบลยุหว่าร่วมกับชุมชนได้ท าการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางการวิจยัเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน
ตนเอง ขั้นตอนน้ีเรียกวา่ “กระบวนการคดัเลือกหวัขอ้ในการวิจยั (Selection of problem area)” 
เป็นการคน้หาปัญหาหรือคดัเลือกหวัขอ้ของการด าเนินงานวิจยั โดยการก าหนดปัญหา เป้าหมาย 
วตัถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ฯลฯ เพื่อน ามาซ่ึงหัวข้อและแนวทางในการวิจยัท่ีตรง
เป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด กระบวนการคดัเลือกหัวขอ้ในการวิจยัของชุมชนต าบล 
ยหุวา่ สรุปไดด้งัน้ี 
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   1.1.1) โจทยก์ารวจิยั 
    นักวิจัยท้องถ่ินของต าบลยุหว่าได้ก าหนดโจทย์การวิจัยเ ร่ือง  
“การจดัตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่” ในการแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงานของกลุ่ม OTOP ของต าบลท่ีมีปัญหา
เก่ียวกบัการผลิต การตลาด การเงินการบญัชี และการประชาสัมพนัธ์ รวมถึงการมีจริยธรรมทาง
ธุรกิจของกลุ่มธุรกิจชุมชนในต าบลยหุวา่ 
   1.1.2) วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
    เพื่อขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจของต าบลยุหวา่ ทั้งการสร้างงาน
และสร้างรายไดใ้ห้กบัคนในชุมชนผนวกกบัการด าเนินธุรกิจชุมชนโดยใชจ้ริยธรรมทางธุรกิจ
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน โดยใชศู้นยก์ารเรียนรู้ฯ เป็นจุดเร่ิมตน้ของการด าเนินงาน 
   1.1.3) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
    การวจิยัเร่ือง “การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม
ประจ าต าบลยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่” จะสามารถท าให้เกิดการพฒันาเศรษฐกิจ
ของต าบลยหุวา่ ท่ีก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายไดใ้ห้กบัคนในชุมชนท่ีสามารถแกไ้ขปัญหา
ธุรกิจชุมชนของกลุ่มต่างๆ ไดท้ั้งปัญหาการผลิต การตลาด การเงินการบญัชี การประชาสัมพนัธ์ 
และการมีคุณธรรมในการด าเนินธุรกิจ ผ่านการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน
เชิงคุณธรรมประจ าต าบลยุหว่า ท่ีมีเครือข่ายซ่ึงประกอบดว้ย ศูนยส่์งเสริมและผลิตพนัธ์ขา้ว
ชุมชนบา้นสันป่าตองหมู่ท่ี 1 กลุ่มเกษตรพฒันาบา้นอุเม็งหมู่ท่ี 5 กลุ่มน ้ าพริกตาแดงบา้นใหม่
ม่วงก๋อน หมู่ท่ี 7 กลุ่มเพาะเห็ดบา้นก่ิวแลหลวงหมู่ท่ี 4 กลุ่มผลิตผา้ทอพื้นเมืองบา้นกลางหมู่ท่ี 2 
ศูนยห์ตัถกรรมไมแ้กะสลกัต าบลยุหวา่บา้นก่ิวแลหลวงหมู่ท่ี 4 กลุ่มกาดสล่าบา้นแม่ครูค า บา้น
ก่ิวแลหลวง หมู่ท่ี 4 กลุ่มกาดร้อยสล่าบา้นดอนตนัหมู่ท่ี 12 และกลุ่มกาดไมริ้มคลองบา้นดอนตนั
หมู่ท่ี 12 
  1.2) ขั้นด าเนินการถอดองคค์วามรู้ 
   เป็นขั้นตอนส าคญัในการสกดัความรู้จากผูร่้วมถอดองค์ความรู้ เพื่อให้ได้
แนวทางในการด าเนินงานวิจยั ส าหรับกระบวนการวิจยัเรียกวา่ “กระบวนการเก็บและรวบรวม
ขอ้มูล (Method of gathering data) และการวิเคราะห์และการตีความขอ้มูล (Analysis and 
interpretation of the data)” ขั้นตอนน้ีนกัวิจยัทอ้งถ่ินในต าบลยุหว่า ร่วมกบัชุมชนไดท้ าการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อด าเนินการถอดองค์ความรู้จากการเก็บและรวบรวม
ขอ้มูล และน าขอ้มูลเหล่านั้นมาท าการวิเคราะห์และตีความขอ้มูล จากนั้นท าการสรุปผลการ
ด าเนินการวิจัย ตลอดจนการน ามาศึกษาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการผลิตทาง
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การเกษตร และการแปรรูปสินคา้ไมแ้กะสลกัของชุมชนและพฒันาในงานวิจยัต่อไปสู่งานวิจยัท่ี
มีคุณภาพ สามารถอธิบายรายละเอียดของการถอดองคค์วามรู้ไดด้งัน้ี 
   1.2.1  ขอ้มูลท่ีเป็นเอกสาร 
    นักวิจยัท้องถ่ินประจ าชุมชนต าบลยุหว่า ได้ท าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากการศึกษาเอกสารแผนยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน (แผน 3 ปี) ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินต าบลยุหวา่เพื่อหาแนวทางในการด าเนินงานในการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลยุหวา่ ตลอดจน
ไดท้  าการศึกษาแนวทางในการด าเนินงานของการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ฯ จากหลกัสูตรการฝึก
ปฏิบติัการเพื่อจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ประจ าต าบลยหุวา่ 
   1.2.2  ขอ้มูลท่ีมาจากบุคคล 
    นักวิจัยท้อง ถ่ินประจ าชุมชนต าบลยุหว่าได้ใช้กระบวนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลยุหวา่ กบัตวัแทนของกลุ่มอาชีพใน
ชุมชนทั้งกลุ่มการผลิตทางการเกษตร กลุ่มแปรรูปไม้แกะสลักและกลุ่มแปรรูปอาหารเพื่อ
ร่วมกนัหาแนวทางในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้ให้ครอบคลุมในทุกภาค
ส่วนและใหเ้กิดประโยชน์ทางดา้นการสร้างงาน สร้างอาชีพใหก้บัในชุมชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
   1.2.3  ขอ้มูลจากการสังเกต ฯลฯ 
    นกัวจิยัทอ้งถ่ินไดส้ังเกตสถานการณ์ท่ีเป็นอยูข่องชุมชนต าบลยุหวา่
ตลอดระยะเวลาของการถอดองคค์วามรู้พบวา่ ชุมชนต าบลยุหวา่มีทกัษะและความเช่ียวชาญใน
อาชีพ 2 ประเภท คือ งานหตัถกรรมแกะสลกัไม ้และการท าการเกษตร ซ่ึงอาชีพทั้ง 2 ประเภท
สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพให้กบัคนในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นแนวทางในการด าเนินงาน
วิจยัเพื่อพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนต าบลยุหวา่ นกัวิจยัประจ าทอ้งถ่ินจึงมีแนวคิดท่ีจะประสาน
กลุ่มอาชีพทั้ง 2 ประเภทเพื่อให้เขา้มาเป็นตน้แบบของการด าเนินงานในศูนยก์ารเรียนรู้ และ
ขยายผลสู่กลุ่มอาชีพอ่ืนต่อไปในชุมชนต่อไป 
   1.2.4  ผลการวเิคราะห์ 
    จากกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นต้น นักวิจัยประจ า
ทอ้งถ่ินร่วมกบักลุ่มอาชีพในชุมชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลยุหว่า ในการจดัตั้ง
ศูนยก์ารเรียนรู้ฯ โดยมีศูนยส่์งเสริมและผลิตพนัธ์ขา้วชุมชนบา้นสันป่าตองหมู่ท่ี 1 กลุ่มเกษตร
พฒันาบา้นอุเม็งหมู่ท่ี 5 กลุ่มน ้ าพริกตาแดงบา้นใหม่ม่วงก๋อน หมู่ท่ี 7 กลุ่มเพาะเห็ดบา้นก่ิวแล
หลวงหมู่ท่ี 4 กลุ่มผลิตผา้ทอพื้นเมืองบา้นกลางหมู่ท่ี 2 ศูนยห์ตัถกรรมไมแ้กะสลกัต าบลยุหว่า
บา้นก่ิวแลหลวงหมู่ท่ี 4 กลุ่มกาดสล่าบา้นแม่ครูค า บา้นก่ิวแลหลวง หมู่ท่ี 4 กลุ่มกาดร้อยสล่า
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บ้านดอนตันหมู่ท่ี 12 และกลุ่มกาดไม้ริมคลองบ้านดอนตันหมู่ท่ี 12 เป็นเครือข่ายในการ
ด าเนินงานเพื่อพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนต าบลยุหว่าร่วมกนั โดยกระบวนการผลกัดนัให้เกิด
การสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน ตลอดจนการจดัการเรียนรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญาท่ีมีอยู่ใน
ชุมชนใหเ้กิดการแพร่กระจายและคนในชุมชนสามารถน าไปใชป้ระกอบอาชีพไดใ้นล าดบัต่อไป 
   1.2.5  สรุปผลการวจิยั  
    ความส าเร็จของการด าเนินงานวจิยัเพื่อพฒันาชุมชนต าบลยุหวา่ของ
นกัวิจยัประจ าทอ้งถ่ินเกิดข้ึนจากการศึกษาสภาพบริบทของชุมชน ตลอดจนความตอ้งการของ
คนในชุมชน อนัเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมในการหาแนวทางในการด าเนินงานร่วมกนั ซ่ึง
ผลท่ีเกิดข้ึนคือแนวทางการด าเนินงานเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินท่ีมีความสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์
การพฒันาทอ้งถ่ิน ตลอดจนการไดรั้บความช่วยเหลือทางดา้นการฝึกอบรมให้ความรู้ จากทีม
วิจยัของมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ในด้านการพฒันากลุ่มอาชีพของชุมชนด้านการผลิต 
การตลาด การเงินการบญัชี การประชาสัมพนัธ์และคุณภาพในการท าธุรกิจชุมชน ส่งผลให้การ
ด าเนินงานวจิยัประสบผลส าเร็จเป็นรูปธรรม สามารถแกไ้ขปัญหาของกลุ่มอาชีพไดต้รงประเด็น 
  1.3)  กระบวนการหลงัการถอดองคค์วามรู้ 
   ส าหรับประเด็นของการวจิยัในกระบวนการน้ีเรียกวา่ “การเสนอผลการวิจยั
และขอ้สรุปการวิจยั (Conclusions and final report)” เป็นขั้นติดตามการน าองค์ความรู้ หรือ
ผลส าเร็จของงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์และเผยแพร่สู่สาธารณชน ในขั้นตอนน้ีให้ความส าคญักบั
การน าองคค์วามรู้ในการผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปสินคา้ไมแ้กะสลกัท่ีเรียนรู้จากการ
ปฏิบติังานไปใชเ้พื่อให้การปฏิบติังานต่อไปมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน จาก
การติดตามการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบวา่ไดมี้การน าองคค์วามรู้ไปใช้
ประโยชน ์สรุปไดด้งัน้ี 
   1.3.1)  การประเมินความพึงพอใจของผลการวจิยั 
    การวิจยัดงักล่าวเป็นจุดเร่ิมตน้ของการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจ
ชุมชนและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ รวมถึงเป็นแหล่งบูรณาการเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมระหว่างทุกภาคส่วนในต าบลยุหว่า ทั้ ง บ้าน วดั โรงเรียนและ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลยุหวา่ จนสามารถสร้างแนวคิดและแนวปฏิบติัของการพฒันา
สินคา้และบริการของต าบลยหุวา่ให้เกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม ซ่ึงสามารถพฒันาศกัยภาพในดา้น
การประกอบอาชีพและเสริมสร้างเศรษฐกิจของต าบลยุหวา่ให้เขม้แข็งและย ัง่ยืน ทุกฝ่ายมีความ
พึงพอใจต่อการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นอย่างมาก และวางแผนท่ีจะด าเนินงานในปีต่อไปให้ดีข้ึน
กวา่เดิม 
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   1.3.2)  ส่ิงท่ียงับกพร่องเป็นจุดอ่อน และควรจะปรับปรุง ส าหรับการวิจยั
เพื่อหาแนวทางปรับปรุงเป็นการวิจยัแลว้พฒันา แบบR&D (Research & Development) คือ การ
ด าเนินงานวจิยัท่ียงัคงเร่ิมตน้จากนกัวจิยัทอ้งถ่ิน วา่ควรจะท าการพฒันาโดยการวิจยัท่ีเกิดข้ึนจาก
คนในชุมชนเป็นหลกั ซ่ึงจะท าให้ผลการวิจยัท่ีได้หรือองค์ความรู้นั้นๆ คงอยู่กบัชุมชนอย่าง
ย ัง่ยนื 
   1.3.3)  ส่ิงท่ีดีอยูแ่ลว้และควรท าต่อไปเพื่อกลบัไปวางแผนพฒันา ลงมือท า 
แลว้ตามดว้ยการวิจยัให้กา้วหน้าต่อเน่ืองเป็น D&R (Development and Research) คือ การ
ด าเนินงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมท่ีท าได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ การจะคงรักษาไวแ้ละเป็น
แบบอยา่งใหก้บัชุมชนอ่ืนในการน าไปพฒันาเป็นตน้แบบของการวจิยัต่อไป 
 
 (2)  ชุมชนต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 
  การจัดการเรียนรู้ในการถอดองค์ความรู้ของนักวิจัยท้องถ่ินของชุมชนต าบล 
ห้วยแก้วกับการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้องค์ความรู้อันเป็นแนวทางของการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน ตามวิสัยทศัน์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลห้วยแกว้ 
คือ “ต าบลน่าอยู ่คู่เศรษฐกิจดี มีอนามยั ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม มุ่งน าการท่องเท่ียว” จากการน าเอา
งานวิจยัในปี พ.ศ. 2552 ท่ีผ่านมาไปประยุกต์ใช้กบัชุมชนของต าบลห้วยแก้ว อ าเภอแม่ออน 
จงัหวดัเชียงใหม่ในปี 2553 สามารถอธิบายผลการศึกษาตามกระบวนการถอดองคค์วามรู้ไดด้งัน้ี 
  2.1)  ขั้นเตรียมการก่อนเร่ิมกระบวนการถอดองคค์วามรู้ 
   ขั้นตอนน้ีนกัวิจยัทอ้งถ่ินในต าบลห้วยแกว้ ร่วมกบัชุมชนต าบลห้วยแกว้ได้
ท าการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ทอ้งถ่ินของตนเอง ขั้นตอนน้ีเรียกว่า “กระบวนการคดัเลือกหัวขอ้ในการวิจยั (Selection of 
problem area)” เป็นการคน้หาปัญหาหรือคดัเลือกหวัขอ้ของการด าเนินงานวิจยั โดยการก าหนด
ปัญหา เป้าหมาย วตัถุประสงค ์ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ฯลฯ เพื่อน ามาซ่ึงหวัขอ้และแนวทางในการ
วิจยัท่ีตรงเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด กระบวนการคดัเลือกหวัขอ้ในการวิจยัของชุมชน
ต าบลหว้ยแกว้ สรุปไดด้งัน้ี 
   2.1.1) โจทยก์ารวจิยั 
    นักวิจยัท้องถ่ินของต าบลห้วยแก้วได้ก าหนดโจทย์การวิจยัเร่ือง 
“การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนบ้านแม่ก าปอง ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอแม่ออน จังหวดั
เชียงใหม่” เพื่อแกปั้ญหาการสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชน และการป้องกนัการเขา้มาเปล่ียนแปลง
วฒันธรรมดัง่เดิมของชุมชนจากนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในชุมชนมากมาย 



59 
 

 

   2.1.2) วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
    เป็นการวิจยัเพื่อพฒันาระบบการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษแ์ละระบบการให้บริการท่ีพกัแบบโฮมสเตย์ท่ีเนน้คุณภาพคู่คุณธรรมบนวฒันธรรมของ
ชุมชนบา้นแม่ก าปอง ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่  
   2.1.3) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
    การวิจัยเร่ือง “การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนบ้านแม่ก าปอง 
ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่” จะสามารถพฒันาระบบการบริหารจดัการแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละวฒันธรรม รวมถึงระบบการให้บริการท่ีพกัแบบโฮมสเตยท่ี์มีคุณภาพคู่
คุณธรรมของชุมชนบา้นแม่ก าปอง ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ตลอดจน
สามารถพฒันาเศรษฐกิจของต าบลห้วยแก้วให้มีความเข้มแข็งด้วยการท่องเท่ียวและการ
พฒันาการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนใหย้ ัง่ยนื  
  2.2) ขั้นด าเนินการถอดองคค์วามรู้ 
   เป็นขั้นตอนส าคญัในการสกดัความรู้จากผูร่้วมถอดองค์ความรู้ เพื่อให้ได้
แนวทางในการด าเนินงานวิจยั ส าหรับกระบวนการวิจยัเรียกวา่ “กระบวนการเก็บและรวบรวม
ขอ้มูล (Method of gathering data) และการวิเคราะห์และการตีความขอ้มูล (Analysis and 
interpretation of the data)” ขั้นตอนน้ีนกัวิจยัทอ้งถ่ินในต าบลห้วยแกว้ ร่วมกบัชุมชนไดท้  าการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อด าเนินการถอดองค์ความรู้จากการเก็บและรวบรวม
ขอ้มูล และน าขอ้มูลเหล่านั้นมาท าการวิเคราะห์และตีความขอ้มูล จากนั้นท าการสรุปผลการ
ด าเนินการวิจยั ตลอดจนการน ามาศึกษาเพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการท่องเท่ียวชุมชน
เชิงอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมและพฒันาในงานวิจยัต่อไปสู่งานวิจยัท่ีมีคุณภาพ 
สามารถอธิบายรายละเอียดของการถอดองคค์วามรู้ไดด้งัน้ี 
   2.2.1  ขอ้มูลท่ีเป็นเอกสาร 
    นกัวิจยัทอ้งถ่ินประจ าชุมชนต าบลห้วยแกว้ ไดท้  าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากการศึกษาเอกสารแผนยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน (แผน 3 ปี) ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินต าบลห้วยแกว้ เพื่อหาแนวทางในการด าเนินงานในการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ให้สอดคลอ้งกบัแนวทางในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลห้วยแกว้ต่อ
แผนชุมชน ตลอดจนไดท้ าการศึกษากฎระเบียบและขอ้บงัคบัในการอยูร่่วมกนัของชุมชน ซ่ึงมี
การจดัท าเป็นเอกสารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีชดัเจน 
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   2.2.2  ขอ้มูลท่ีมาจากบุคคล 
    นักวิจยัท้องถ่ินประจ าชุมชนต าบลห้วยแก้วได้ใช้การวิจยัแบบมี
ส่วนร่วมในกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลห้วยแกว้ 
กับตัวแทนของชุมชนเพื่อหาแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพของการให้บริการแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชนบา้นแม่ก าปอง  
   2.2.3  ขอ้มูลจากการสังเกต ฯลฯ 
    นกัวิจยัไดส้ังเกตสถานการณ์ท่ีเป็นอยู ่จากสภาพบริบทของชุมชน
ต าบลห้วยแก้วพบว่า การให้บริการท่องเท่ียวและบริการท่ีพกัแบบโฮมสเตยข์องชุมชนบา้น 
แม่ก าปอง โครงการอาชีพของชุมชนท่ีขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของชุมชนต าบลห้วยแกว้มาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2548 และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนมาอย่างต่อเน่ือง ดังนั้นการพฒันา
ประสิทธิภาพการให้บริการดา้นการท่องเท่ียว และการให้บริการท่ีพกัของชุมชน ตลอดจนการ
จดัการเรียนรู้ให้คนในชุมชนเห็นถึงความส าคญัของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณ์ของชุมชน อนัจะเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กบัคนในชุมชนไดอ้ย่างย ัง่ยืน บนพื้นฐาน
วฒันธรรม แบบพึ่งพาธรรมชาติของคนในชุมชน 
   2.2.4  ผลการวเิคราะห์ 
    จากกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นต้น นักวิจัยประจ า
ทอ้งถ่ินไดร่้วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหว้ยแกว้ ในการจดัท าโครงการพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชนบา้นแม่ก าปอง ต าบลห้วยแกว้ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเป็นส่วนหน่ึง
ของการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนต าบลหว้ยแกว้ตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน โดยใช้
กระบวนการวิจยัเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงาน โดยมุ่งเน้นให้คนในชุมชนไดเ้กิดการ
เรียนรู้ร่วมกนัท่ีจะพฒันาประสิทธิการด าเนินงานในการให้บริการท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ 
ดว้ยรูปแบบของการบริหารจดัการท่ีไดจ้ากกระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วมทั้งดา้นการบริการท่ี
มีมาตรฐาน การวางแผนการตลาด ระบบบญัชี การประชาสัมพนัธ์ และคุณภาพในการให้บริการ
การท่องเท่ียว ตลอดจนการจดัการเรียนรู้ในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  
   2.2.5  สรุปผลการวจิยั  
    ความส าเร็จของการด าเนินงานวจิยัเพื่อพฒันาแหล่งท่องเท่ียวชุมชน
บา้นแม่ก าปอง ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ เกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในชุมชนท่ีได้ประยุกต์ใช้หลกัการวิจยัในการด าเนินงานเพื่อพฒันาแหล่งท่องเท่ียว
ชุมชนบ้านแม่ก าปอง เกิดจากการศึกษาปัญหา การหาแนวทางแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วม 
จนสามารถวางแผนการด าเนินงานของชุมชนบนฐานของการมีคุณธรรมทางธุรกิจ สามารถ
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ป้องกันปัญหาการเข้ามาเปล่ียนแปลงชุมชนจากนักท่องเท่ียวภายนอก ท่ีจะท าให้ชุมชน
เปล่ียนแปลงวฒันธรรมการเป็นอยู่ของชุมชนได ้ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัโครงการเพื่อพฒันา
ท้อง ถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินต าบลห้วยแก้ว  ท่ีท าให้การด า เ นินงานตาม
กระบวนการวจิยัมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
  2.3)  กระบวนการหลงัการถอดองคค์วามรู้ 
   ส าหรับประเด็นของการวจิยัในกระบวนการน้ีเรียกวา่ “การเสนอผลการวิจยั
และขอ้สรุปการวิจยั (Conclusions and final report)” เป็นขั้นติดตามการน าองค์ความรู้ หรือ
ผลส าเร็จของงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์และเผยแพร่สู่สาธารณชน ในขั้นตอนน้ีให้ความส าคญักบั
การน าองค์ความรู้ด้านการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และวฒันธรรมของชุมชนท่ีเรียนรู้จากการ
ปฏิบติังานไปใชเ้พื่อให้การปฏิบติังานต่อไปมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน จาก
การติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง พบว่ามีการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์และมีผล
สะทอ้นกลบัของการวจิยั สรุปไดด้งัน้ี 
   2.3.1)  การประเมินความพึงพอใจของผลการวจิยั 
    การวิจยัดังกล่าวเป็นจุดเร่ิมต้นของการพฒันาระบบการบริหาร
จดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละระบบการให้บริการท่ีพกัแบบโฮมสเตยท่ี์มีประสิทธิภาพ
บนฐานวฒันธรรมของชุมชนในชุมชนบา้นแม่ก าปอง กล่าวคือ การใช้กระบวนการวิจยัในการ
พฒันาแหล่งท่องเท่ียวของชุมชนบา้นแม่ก าปองได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
ชุมชนเพื่อหาแนวทางในการด าเนินงานและสร้างความเขา้ใจร่วมกนั ประกอบกบัการสนบัสนุน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลห้วยแกว้ ท าให้ปัจจุบนัชุมชนบา้นแม่ก าปองมีระบบการ
บริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และการให้บริการท่ีพกัแบบโฮมสเตยท่ี์มีคุณภาพคู่
คุณธรรมบนฐานวฒันธรรมของชุมชนและมีความปลอดภยัส าหรับนกัท่องเท่ียว ซ่ึงชุมชนบา้น
แม่ก าปองสามารถบริหารจดัการไดด้ว้ยชุมชนเอง รวมถึงชุมชนบา้นแม่ก าปองยงัใชแ้นวคิดใน
การเรียนรู้วิถีการด าเนินชีวิตแบบงพอเพียงบนพื้นฐานของการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนให้
ย ัง่ยืน จนเป็นท่ียอมรับจากนกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการท่ีมีความพึงพอใจสูงมาก ในการด ารงไว้
ซ่ึงวฒันธรรมของชุมชนกบัการใหบ้ริการท่ียงัคงเอกลกัษณ์ของชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
   2.3.2)  ส่ิงท่ียงับกพร่องเป็นจุดอ่อน และควรจะปรับปรุง ส าหรับการวิจยั
เพื่อหาแนวทางปรับปรุงเป็นการวิจยัแลว้พฒันา แบบR&D (Research & Development) คือ การ
เขา้มาเปล่ียนแปลงวฒันธรรมของชุมชน หากมีนกัท่องเท่ียวเขา้มามากเกินไปชุมชนจะเกิดการ
เปล่ียนแปลงตนเองตามวิถีเมือง จนไม่สามารถคงไวซ่ึ้งวฒันธรรมของตนเองได้อย่างย ัง่ยืน 



62 
 

 

ดงันั้นองค์ความรู้ในการวิจยัคร้ังน้ีตอ้งถูกน าไปใช้วางแผนการด าเนินธุรกิจชุมชนของต าบล
ต่อไป เพื่อใหเ้กิดแนวทางในการป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
   2.3.3)  ส่ิงท่ีดีอยูแ่ลว้และควรท าต่อไปเพื่อกลบัไปวางแผนพฒันา ลงมือท า 
แล้วตามด้วยการวิจยัให้ก้าวหน้าต่อเน่ืองเป็น D&R (Development and Research) คือ 
การรวมกลุ่มกนัอย่างเหนียวแน่นของชุมชนในการบูรณาการความร่วมมือ ช่วยคิด ช่วยแกไ้ข 
ช่วยวางแผน เป็นไปตามกรอบแนวคิดการวิจยัโดยชุมชนอย่างแทจ้ริง ควรแก่การเป็นตน้แบบ
ของการพฒันาเศรษฐกิจของทอ้งถ่ินดว้ยระบบการวจิยัใหก้บัชุมชนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 
 (3)  ชุมชนต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ 
  การจัดการเรียนรู้ในการถอดองค์ความรู้ของนักวิจัยท้องถ่ินของชุมชนต าบล 
บ้านหลวงกับการวิจยัแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้องค์ความรู้อันเป็นแนวทางของการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน ตามวิสัยทศัน์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินบา้นหลวง คือ 
“ชุมชนเขม้แข็ง แหล่งเศรษฐกิจพอเพียง” จากการน าเอางานวิจยัในปี พ.ศ. 2552 ท่ีผ่านมาไป
ประยุกต์ใช้กบัชุมชนของต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถอธิบายผล
การศึกษาตามกระบวนการถอดองคค์วามรู้ไดด้งัน้ี 
  3.1)  ขั้นเตรียมการก่อนเร่ิมกระบวนการถอดองคค์วามรู้ 
   ขั้นตอนน้ีนกัวจิยัทอ้งถ่ินในต าบลบา้นหลวง ร่วมกบัชุมชนไดท้  าการประชุม
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางการวิจยัเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน
ตนเอง ขั้นตอนน้ีเรียกวา่ “กระบวนการคดัเลือกหวัขอ้ในการวิจยั (Selection of problem area)” 
เป็นการคน้หาปัญหาหรือคดัเลือกหวัขอ้ของการด าเนินงานวิจยั โดยการก าหนดปัญหา เป้าหมาย 
วตัถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ฯลฯ เพื่อน ามาซ่ึงหัวข้อและแนวทางในการวิจยัท่ีตรง
เป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด กระบวนการคดัเลือกหัวขอ้ในการวิจยัของชุมชนต าบล 
บา้นหลวง สรุปไดด้งัน้ี 
   3.1.1) โจทยก์ารวจิยั 
    นกัวิจยัทอ้งถ่ินของต าบลบา้นหลวงไดก้ าหนดโจทยก์ารวิจยัเร่ือง 
“การส่งเสริมอาชีพหมู่บา้นเห็ดหอมและหมู่บา้นพอเพียง บา้นป่าก๊อ ต าบลบา้นหลวง อ าเภอ 
แม่อาย จังหวดัเชียงใหม่” ให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาท้องถ่ินของชุมชน ทั้ งด้านการ
พฒันาการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ การบญัชี การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ 
รวมถึงความย ัง่ยนืของชุมชนโดยการจดัท าแผนพฒันาชุมชน 
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   3.1.2) วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
    เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพหมู่บ้านเห็ดหอมและหมู่บ้านพอเพียง 
บา้นป่าก๊อ ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เกิดความเขม้แข็งและสามารถ
พึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
   3.1.3) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
    การวิจัยเร่ือง “การส่งเสริมอาชีพหมู่บ้านเห็ดหอมและหมู่บ้าน
พอเพียง บา้นป่าก๊อ ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่” จะสามารถท าให้เกิดการ
พฒันากลุ่มอาชีพหมู่บ้านเห็ดหอมและหมู่บ้านพอเพียง บ้านป่าก๊อ ต าบลบ้านหลวง อ าเภอ 
แม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ ใหเ้กิดความเขม้แขง็และสามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยืน บนพื้นฐาน
ของการด าเนินงานตามกระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วม จนเกิดตน้แบบการพฒันากลุ่มอาชีพ
ชุมชนใหก้บักลุ่มอาชีพอ่ืนๆ ของต าบลต่อไป 
  3.2) ขั้นด าเนินการถอดองคค์วามรู้ 
   เป็นขั้นตอนส าคญัในการสกดัความรู้จากผูร่้วมถอดองค์ความรู้ เพื่อให้ได้
แนวทางในการด าเนินงานวิจยั ส าหรับกระบวนการวิจยัเรียกวา่ “กระบวนการเก็บและรวบรวม
ขอ้มูล (Method of gathering data) และการวิเคราะห์และการตีความขอ้มูล (Analysis and 
interpretation of the data)” ขั้นตอนน้ีนกัวจิยัทอ้งถ่ินในต าบลบา้นหลวง ร่วมกบัชุมชนไดท้  าการ
วจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อด าเนินการถอดองคค์วามรู้จากการเก็บและรวบรวมขอ้มูล 
และน าขอ้มูลเหล่านั้นมาท าการวเิคราะห์และตีความขอ้มูล จากนั้นท าการสรุปผลการด าเนินการ
วิจยั ตลอดจนการน ามาศึกษาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการท าการเกษตรของชุมชน
รวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชน จนพฒันาในงานวิจยัต่อไปสู่งานวิจยัท่ีสามารถอธิบาย
รายละเอียดของการถอดองคค์วามรู้ไดด้งัน้ี 
   3.2.1  ขอ้มูลท่ีเป็นเอกสาร 
    นกัวจิยัทอ้งถ่ินประจ าชุมชนต าบลบา้นหลวง ไดท้  าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากการศึกษาขอ้มูลแผนยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน (แผน 3 ปี) ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นหลวงเพื่อหาแนวทางในการด าเนินงานในการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
ให้สอดคล้องกบัแนวทางในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นหลวง 
ตลอดจนไดท้ าการศึกษาแนวทางในการด าเนินงาน จากแผนชุมชนและแผนการด าเนินงานของ
กลุ่มเพาะเห็ดหอมและกลุ่มเครือข่ายหมู่บา้นพอเพียง บา้นป่าก๊อ ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
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   3.2.2  ขอ้มูลท่ีมาจากบุคคล 
    นกัวิจยัทอ้งถ่ินประจ าชุมชนต าบลบา้นหลวงได้ท าการสัมภาษณ์
ตวัแทนสมาชิกกลุ่มเพาะเห็ดหอม และตวัแทนจากกลุ่มเครือข่ายหมู่บา้นพอเพียง เพื่อบูรณาการ
ร่วมกนัในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความตอ้งการของกลุ่ม ตลอดจนหาแนวทางในการ
ด าเนินการแกไ้ขและพฒันางานวิจยัในเบ้ืองตน้ เพื่อประสานความร่วมมือกบัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต าบลบ้านหลวงในการสรุปแนวทางในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานตามโครงการวจิยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน ตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน 
   3.2.3  ขอ้มูลจากการสังเกต ฯลฯ 
    จากการสังเกตการด าเนินงานของกลุ่มเพาะเห็ดหอม และกลุ่ม
เครือข่ายหมู่บา้นพอเพียง บา้นป่าก๊อ ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ นักวิจยั
ทอ้งถ่ินพบว่า กลุ่มชุมชนทั้งสองเป็นกลุ่มท่ีมีความเขม้แข็งและมีความสามคัคีกนัเป็นอย่างมาก 
อีกทั้งยงัสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัคนในชุมชนอย่างทัว่ถึง โดยการด าเนินธุรกิจใน 2 รูปแบบ 
คือ การผลิตและจ าหน่ายเห็ดชนิดต่างๆ รวมถึงการท าเกษตรแบบพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
บนพื้นฐานของความพอมี พอกิน และพอใจในชีวติของตนเอง ชุมชนเกิดความเขม้แข็ง อีกทั้งยงั
สามารถขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
   3.2.4  ผลการวเิคราะห์ 
    จากกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นต้น นักวิจัยประจ า
ทอ้งถ่ินได้ร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นหลวงไดจ้ดัท าโครงการการส่งเสริม
อาชีพหมู่บา้นเห็ดหอมและหมู่บา้นพอเพียง บา้นป่าก๊อ ต าบลบา้นหลวง อ าเภอ แม่อาย จงัหวดั
เชียงใหม่”เพื่อพฒันากลุ่มอาชีพหมู่บา้นเห็ดหอมและหมู่บา้นพอเพียง บา้นป่าก๊อ ต าบลบา้น
หลวง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ในการบริหารธุรกิจชุมชนในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การบริหาร
องค์กร การบริหารการผลิต การบริหารการตลาด การบริหารการเงินการบญัชี การประชาสัมพนัธ์ 
รวมถึงการวางแผนธุรกิจแบบครบวงจร ให้เกิดความเขม้แข็งและสามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ย่าง
ย ัง่ยืน การด าเนินงานของกลุ่มทั้ งสองในระยะท่ีผ่านได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการ
ด าเนินงานและความส าเร็จในดา้นของการพฒันาชุมชนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
   3.2.5  สรุปผลการวจิยั  
    ความส าเร็จของการด าเนินงานวิจยัเพื่อพฒันาชุมชนต าบลบ้าน
หลวงของนกัวิจยัประจ าทอ้งถ่ิน เกิดข้ึนจากความเขม้แข็งของกลุ่มเพาะเห็ด และกลุ่มเครือข่าย
หมู่บา้นพอเพียง ท่ีมีศกัยภาพท่ีพร้อมส าหรับการพฒันา ดว้ยกระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วม 
ตลอดจนความสามคัคีและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน ท่ีช่วยกนัในการขบัเคล่ือน
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การด าเนินงานใหป้ระสบความส าเร็จจนไดอ้งคค์วามรู้ในการบริหารธุรกิจชุมชนแบบครบวงจร 
โดยมีจุดมุ่งหมายคือมุ่งประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัคนในชุมชน มากกว่าผลตอบแทนท่ีอยู่ในรูป
ของผลก าไร 
  3.3)  กระบวนการหลงัการถอดองคค์วามรู้ 
   ส าหรับประเด็นของการวจิยัในกระบวนการน้ีเรียกวา่ “การเสนอผลการวิจยั
และขอ้สรุปการวิจยั (Conclusions and final report)” เป็นขั้นติดตามการน าองค์ความรู้ หรือ
ผลส าเร็จของงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์และเผยแพร่สู่สาธารณชน ในขั้นตอนน้ีให้ความส าคญักบั
การน าองค์ความรู้ท่ีเรียนรู้จากการปฏิบติังานไปใช้เพื่อให้การปฏิบติังานต่อไปมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน จากการติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะๆ เพื่อ
ตรวจสอบวา่ไดมี้การน าองคค์วามรู้ไปใชป้ระโยชน์ สรุปไดด้งัน้ี 
   3.3.1)  การประเมินความพึงพอใจของผลการวจิยั 
    การวิจัยดังกล่าวเป็นจุดเร่ิมต้นของพัฒนากลุ่มอาชีพหมู่บ้าน
เห็ดหอมและหมู่บา้นพอเพียง บา้นป่าก๊อ ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ให้เกิด
ความเขม้แข็งและสามารถพึ่งพาตนเองผลการประเมินความพึงพอใจของการวิจยัคร้ังน้ีอยู่ใน
ระดบัท่ีดีเยี่ยม ซ่ึงการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพหมู่บา้นเห็ดหอมและหมู่บา้นพอเพียงไดส้ร้าง
งาน สร้างรายไดใ้หก้บัประชาชนทุกวยัทั้ง เด็กและเยาวชน ผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ จนสามารถขยาย
ผลสู่การเป็นตน้แบบการพฒันาเศรษฐกิจของต าบลบา้นหลวง นอกจากนั้นส่วนหน่ึงของการวิจยั
ยงัก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนทั้ง ชาวบา้นในชุมชนบา้นป่าก๊อ กลุ่มอาชีพ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต าบลบ้านหลวงให้มีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจของ
ทอ้งถ่ินของตนเองเพิ่มมากข้ึน 
   3.3.2)  ส่ิงท่ียงับกพร่องเป็นจุดอ่อน และควรจะปรับปรุง ส าหรับการวิจยั
เพื่อหาแนวทางปรับปรุงเป็นการวิจยัแลว้พฒันา แบบ  R&D (Research & Development) คือ 
การท่ีจะตอ้งปรับและประยุกต์การวิจยัไปสู่ชุมชนอ่ืนๆ ในต าบลบา้นหลวง ซ่ึงตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือในเชิงบูรณาการกบัคนในชุมชน ซ่ึงหากแต่ละชุมชนขาดซ่ึงผูน้ าองคก์รท่ีจะเขา้ร่วมแลว้
ทางนกัวิจยัทอ้งถ่ินตอ้งใช้ความพยายามให้มากข้ึนเพื่อให้เกิดการด าเนินงานวิจยัให้เกิดความ
ต่อเน่ือง ถึงจะท าใหก้ารวจิยัสามารถแกไ้ขปัญหาของทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
   3.3.3)  ส่ิงท่ีดีอยูแ่ลว้และควรท าต่อไปเพื่อกลบัไปวางแผนพฒันา ลงมือท า 
แลว้ตามดว้ยการวิจยัให้กา้วหน้าต่อเน่ืองเป็น D&R (Development and Research) คือ การใช้
กระบวนการวิจยัในการแกไ้ขปัญหาของชุมชนแห่งน้ี ซ่ึงสามารถน าไปใช้กบัการแกไ้ขปัญหา
การเกษตรของกลุ่ม จนสามารถน าการผลิตเห็ดหอมไดอ้ยา่งมีคุณภาพ การแกไ้ขปัญหาการตลาด 
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การแปรรูปสินค้าเป็นน ้ าพริกเห็ดหอม และข้าวเกรียบเห็ดหอม การประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงองค์
ความรู้เหล่าน้ีควรแก่การน าไปจดัท าเป็นตน้แบบของการด าเนินงานวจิยัใหก้บัชุมชนอ่ืนต่อไป 
 
 (4)  ชุมชนต าบลก้ืดชา้ง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
  การจดัการเรียนรู้ในการถอดองคค์วามรู้ของนกัวจิยัทอ้งถ่ินของชุมชนต าบลก้ืดชา้ง 
กบัการวิจยัแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้องค์ความรู้อนัเป็นแนวทางของการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของทอ้งถ่ิน ตามวิสัยทศัน์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลก้ืดช้าง คือ “พฒันาคน 
งาน การศึกษา อาชีพ  ส่ิงแวดลอ้ม การท่องเท่ียวและโครงสร้างพื้นฐาน” จากการน าเอางานวิจยั
ในปี พ.ศ. 2552 ท่ีผา่นมาไปประยกุตใ์ชก้บัชุมชนต าบลก้ืดชา้งอ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ใน
ปี 2553 สามารถอธิบายผลการศึกษาตามกระบวนการถอดองคค์วามรู้ไดด้งัน้ี 
  4.1)  ขั้นเตรียมการก่อนเร่ิมกระบวนการถอดองคค์วามรู้ 
   ขั้นตอนน้ีนักวิจัยท้องถ่ินต าบลก้ืดช้าง ร่วมกับชุมชนได้ท าการวิจัยเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางการวิจยัเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน
ตนเอง ขั้นตอนน้ีเรียกวา่ “กระบวนการคดัเลือกหวัขอ้ในการวิจยั (Selection of problem area)” 
เป็นการคน้หาปัญหาหรือคดัเลือกหวัขอ้ของการด าเนินงานวิจยั โดยการก าหนดปัญหา เป้าหมาย 
วตัถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ฯลฯ เพื่อน ามาซ่ึงหัวข้อและแนวทางในการวิจยัท่ีตรง
เป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด กระบวนการคดัเลือกหัวขอ้ในการวิจยัของชุมชนต าบล 
ก้ืดชา้ง สรุปไดด้งัน้ี 
   4.1.1) โจทยก์ารวจิยั 
    นักวิจัยท้องถ่ินของต าบลก้ืดช้างได้ก าหนดโจทย์การวิจัยเร่ือง 
“การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลก้ืดชา้ง อ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่” ในการแกไ้ขปัญหาการท าธุรกิจชุมชนดา้นการท่องเท่ียวในต าบล อนัไดแ้ก่ การข่ีชา้ง 
การล่องแพ การให้บริการท่ีพกัแบบโฮมสเตย ์เป็นตน้ เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงการท าธุรกิจ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม รักและหวงแหนส่ิงแวดล้อม อีกทั้งยงั
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กบัชุมชนในการประกอบอาชีพในชุมชน คือ ชุมชนสามารถสร้าง
รายได้ในชุมชนของตนเอง ไม่ต้องออกไปท างานนอกชุมชน ร่วมกับการพฒันาชุมชนของ
ตนเอง จนกระทัง่ไดศู้นยก์ารเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจของชุมชนท่ีเนน้การมีคุณธรรม จริยธรรมใน
การประกอบธุรกิจชุมชนในต าบลก้ืดชา้ง 
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   4.1.2) วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
    เพื่อส่งเสริมและพฒันาธุรกิจการบริการด้านการท่องเท่ียวของ
ต าบลก้ืดช้างให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม รวมถึงเป็นแหล่งบูรณาการ
เรียนรู้ดา้นธุรกิจชุมชนเชิงคุณธรรมระหว่างทุกภาคส่วนในต าบลก้ืดช้างทั้ง บา้น วดั โรงเรียน
และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลก้ืดช้างให้ชุมชนสามารถสร้างอาชีพการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษใ์นชุมชนของตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
   4.1.3) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
    การวจิยัเร่ือง “การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม
ประจ าต าบลก้ืดช้าง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่” จะสามารถส่งเสริมและพฒันาธุรกิจการ
บริการดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในต าบลก้ืดช้างให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิง
คุณธรรม รวมถึงเป็นแหล่งบูรณาการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมระหว่างทุกภาค
ส่วนในต าบลก้ืดช้างทั้ ง บ้าน วดั โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต าบลก้ืดช้าง 
จนสามารถสร้างแนวคิดและแนวปฏิบติัของการพฒันาการให้บริการดา้นการท่องเท่ียวท่ีดีและมี
คุณธรรมใหก้บัชุมชนไดศึ้กษาเรียนรู้ของต าบลก้ืดชา้งไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 
  4.2) ขั้นด าเนินการถอดองคค์วามรู้ 
   เป็นขั้นตอนส าคญัในการสกดัความรู้จากผูร่้วมถอดองค์ความรู้ เพื่อให้ได้
แนวทางในการด าเนินงานวิจยั ส าหรับกระบวนการวิจยัเรียกวา่ “กระบวนการเก็บและรวบรวม
ขอ้มูล (Method of gathering data) และการวิเคราะห์และการตีความขอ้มูล (Analysis and 
interpretation of the data)” ขั้นตอนน้ีนกัวิจยัทอ้งถ่ินในต าบลก้ืดชา้ง ร่วมกบัชุมชนไดท้  าการ
วจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อด าเนินการถอดองคค์วามรู้จากการเก็บและรวบรวมขอ้มูล 
และน าขอ้มูลเหล่านั้นมาท าการวเิคราะห์และตีความขอ้มูล จากนั้นท าการสรุปผลการด าเนินการ
วิจัย ตลอดจนการน ามาศึกษาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม ้ตน้น ้ า ล าธารของชุมชน และพฒันาในงานวิจยัต่อไปสู่งานวิจยัท่ีมีคุณภาพ 
สามารถอธิบายรายละเอียดของการถอดองคค์วามรู้ไดด้งัน้ี 
   4.2.1  ขอ้มูลท่ีเป็นเอกสาร 
    นกัวิจยัทอ้งถ่ินประจ าชุมชนต าบลก้ืดช้าง ได้ท าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากการศึกษาเอกสารแผนยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน (แผน 3 ปี) ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินต าบลก้ืดช้าง เพื่อหาแนวทางในการด าเนินงานในการพฒันาธุรกิจของชุมชนให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางในการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลก้ืดชา้ง ตลอดจน
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ไดท้  าการศึกษาแนวทางในการด าเนินงานของการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ฯ เพื่อแกไ้ขปัญหาการท า
ธุรกิจการท่องเท่ียวของต าบลให้สามารถด าเนินธุรกิจท่ีมีคุณธรรมต่อนักท่องเท่ียว และการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ป่าไม ้ล าธารไม่ใหเ้ส่ือมโทรมไปจากเดิม 
   4.2.2  ขอ้มูลท่ีมาจากบุคคล 
    นักวิจยัทอ้งถ่ินประจ าชุมชนต าบลก้ืดช้างได้ใช้กระบวนการวิจยั
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลก้ืดช้าง กบัตวัแทนของกลุ่ม
อาชีพในชุมชนเพื่อร่วมกนัหาแนวทางในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้ให้
ครอบคลุมในทุกภาคส่วนและให้เกิดประโยชน์ทางด้านการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับใน
ชุมชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง   
   4.2.3  ขอ้มูลจากการสังเกต ฯลฯ 
    นกัวิจยัทอ้งถ่ินไดส้ังเกตสถานการณ์ของชุมชนต าบลก้ืดชา้งพบว่า 
รูปแบบการด าเนินงานและวถีิชีวติของคนในชุมชนท่ีเช่ือมโยงกบักิจกรรมการให้บริการดา้นการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ไดส้ร้างความเขม้แข็งและท าให้คนในชุมชนช่วยเหลือตวัเองไดอ้ยา่งเต็มท่ี 
อีกทั้งยงัเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจชุมชน และสร้างฐานเศรษฐกิจชุมชนให้กบัคนในชุมชนได้
เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการเพิ่มรายได้และความมัน่คงของอาชีพในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนได้
ตระหนักและเขา้ใจ ริเร่ิมและพฒันาเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเน่ืองและอยู่บนพื้นฐานของ
ความพอประมาณ ลดความเส่ียงทางธุรกิจ และสร้างวถีิแห่งความสุขในชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  
   4.2.4  ผลการวเิคราะห์ 
    จากกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นต้น นักวิจัยประจ า
ทอ้งถ่ินได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลก้ืดช้างและกลุ่มอาชีพในชุมชน ในการ
จดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ฯ โดยมีบา้นเมืองก้ืด หมู่ท่ี 1 ท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการให้บริการท่ีพกัแบบ
โฮมสเตย ์และบา้นแม่ตะมาน หมู่ท่ี 2 ท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงเชิงอนุรักษ์ เป็น
ต้นแบบของการเรียนรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนบนพื้นฐานของคุณธรรมต่อ
นกัท่องเท่ียวและการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ธรรมชาติของชุมชนเป็นองคค์วามรู้ให้กบัหมู่บา้นอ่ืน
ในชุมชนไดน้ าไปใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานวจิยัต่อไป 
   4.2.5  สรุปผลการวจิยั 
    ความส าเร็จของการด าเนินงานวิจยัเพื่อพฒันาชุมชนต าบลก้ืดช้าง
ของนกัวิจยัประจ าทอ้งถ่ิน เกิดข้ึนจากการด าเนินงานวิจยัแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดย
มุ่งเนน้ในการสร้างความเขา้ใจและเช่ือมโยงแนวคิดของคนในชุมชนให้เป็นหน่ึงเดียวกนัในการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนให้เกิดข้ึนด้วยชุมชนเอง นอกจากนั้ นกระบวนการ
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ด าเนินงานในการพฒันายงัใชรู้ปแบบของกระบวนการวิจยัมาใชเ้ป็นรูปแบบในการด าเนินงาน 
สามารถหาแนวทางการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัโครงการพฒันาทอ้งถ่ินตามแผนยุทธศาสตร์
การพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลก้ืดชา้งไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  
  4.3)  กระบวนการหลงัการถอดองคค์วามรู้ 
   ส าหรับประเดน็ของการวจิยัในกระบวนการน้ีเรียกวา่ “การเสนอผลการวิจยั
และขอ้สรุปการวิจยั (Conclusions and final report)” เป็นขั้นติดตามการน าองค์ความรู้ หรือ
ผลส าเร็จของงานวิจยัไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สาธารณชน ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน จากการติดตามการด าเนินงานของการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
สรุปไดด้งัน้ี 
   4.3.1)  การประเมินความพึงพอใจของผลการวจิยั 
    การวจิยัดงักล่าวเป็นจุดเร่ิมตน้ของการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจการ
บริการดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของต าบลก้ืดช้างให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิง
คุณธรรม รวมถึงเป็นแหล่งบูรณาการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมระหว่างทุกภาค
ส่วนในต าบลก้ืดช้างทั้ง บา้น วดั โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลก้ืดช้าง จน
สามารถสร้างแนวคิดและแนวปฏิบติัของการพฒันาการให้บริการดา้นการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ
และมีคุณธรรมของต าบลก้ืดชา้ง กล่าวคือ การใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวของต าบลก้ืดชา้งไดใ้ช้
หลักของการมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินงาน เช่น การมีคุณธรรมต่อ
นักท่องเท่ียว การดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการมีคุณธรรมต่อการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในกบัเครือข่ายในชุมชนให้เขา้มาศึกษาดูงานและเรียนรู้ร่วมกนั สามารถ
พฒันาเศรษฐกิจของต าบลก้ืดช้างได้อย่างเขม้แข็งบนพื้นฐานของความพอประมาณ ลดความ
เส่ียงทางธุรกิจและสร้างวถีิแห่งความสุขในชุมชนต าบลก้ืดชา้งไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
   4.3.2)  ส่ิงท่ียงับกพร่องเป็นจุดอ่อน และควรจะปรับปรุง ส าหรับการวิจยั
เพื่อหาแนวทางปรับปรุงเป็นการวิจยัแลว้พฒันา แบบR&D (Research & Development) คือ 
ความทัว่ถึงของกระบวนการวจิยัแบบมีส่วนร่วมท่ียงัขาดผูเ้ขา้ร่วมในชุมชนจากชนเผา่ต่างๆ ซ่ึงมี
หลากหมายทั้งชนเผ่ากะเหล่ียง ชนเผ่าม้ง และชนเผ่าอาข่า เป็นต้น หากได้เข้ามาบูรณาการ
ความคิดร่วมกนัดา้นประเพณี วฒันธรรมของทุกชาติพนัธ์ุ จะก่อเกิดการบูรณาการองคค์วามรู้ใน
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน ต าบลก้ืดชา้งไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
   4.3.3)  ส่ิงท่ีดีอยูแ่ลว้และควรท าต่อไปเพื่อกลบัไปวางแผนพฒันา ลงมือท า 
แล้วตามด้วยการวิจยัให้ก้าวหน้าต่อเน่ืองเป็น D&R (Development and Research) คือ 
กระบวนการวจิยัแบบมีส่วนร่วมท่ีดี สามารถสร้างความตระหนกัและความเขา้ใจต่อการกระตุน้
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ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในความคิดและการน าไปสู่การปฏิบติัการวจิยัจนเกิดผลสัมฤทธ์ิของการวิจยั
ออกมาเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน สามารถตอบสนองกระบวนการวจิยัและเกิดผลการวิจยัท่ีเด่นชดัต่อ
องค์ความรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ของต าบลก้ืดชา้ง 
 
 (5)  ชุมชนต าบลร้องววัแดง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
  การจัดการเรียนรู้ในการถอดองค์ความรู้ของนักวิจัยท้องถ่ินของชุมชนต าบล 
ร้องววัแดง กบัการวิจยัแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้องค์ความรู้อนัเป็นแนวทางของการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน ตามวิสัยทศัน์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลร้องววัแดง 
คือ “ร้องววัแดงต าบลน่าอยู ่ควบคู่คุณธรรม น าการพฒันา ดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน” จากการน าเอา
งานวจิยัในปี พ.ศ. 2552 ท่ีผา่นมาไปประยกุตใ์ชก้บัชุมชนของต าบลร้องววัแดง อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวดัเชียงใหม่ในปี 2553 สามารถอธิบายผลการศึกษาตามกระบวนการถอดองคค์วามรู้ไดด้งัน้ี 
  5.1)  ขั้นเตรียมการก่อนเร่ิมกระบวนการถอดองคค์วามรู้ 
   ขั้นตอนน้ีนกัวิจยัทอ้งถ่ินในต าบลร้องววัแดง ร่วมกบัชุมชนไดท้  าการวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางการวิจยัเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน
ตนเอง ขั้นตอนน้ีเรียกวา่ “กระบวนการคดัเลือกหวัขอ้ในการวิจยั (Selection of problem area)” 
เป็นการคน้หาปัญหาหรือคดัเลือกหวัขอ้ของการด าเนินงานวิจยั โดยการก าหนดปัญหา เป้าหมาย 
วตัถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ฯลฯ เพื่อน ามาซ่ึงหัวข้อและแนวทางในการวิจยัท่ีตรง
เป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด กระบวนการคดัเลือกหัวขอ้ในการวิจยัของชุมชนต าบล 
ร้องววัแดง สรุปไดด้งัน้ี 
   5.1.1) โจทยก์ารวจิยั 
    นกัวิจยัทอ้งถ่ินของต าบลร้องววัแดงไดก้ าหนดโจทยก์ารวิจยัเร่ือง 
“การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลร้องววัแดง อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวดัเชียงใหม่” เพื่อแก้ไขปัญหารายได้จากการเกษตรท่ีตกต ่าของชุมชน โดยการนพเอา
แนวคิดทางเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มอาชีพเกษตรกรของต าบลเป็นศูนยก์ารเรียนรู้เกษตรท่ีเนน้
คุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้คนในชุมชนสามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบติัจาก
ศูนยฯ์ ในการเพิ่มรายได ้ลดรายจ่ายจนสามารถแกปั้ญหาเศรษฐกิจของชุมชนได ้
   5.1.2) วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
    เพื่อส่งเสริมและพฒันารูปแบบการท าเกษตรทฤษฎีใหม่บนพื้นฐาน
ความพอเพียงให้กบัเกษตรกรในต าบลร้องววัแดง ซ่ึงจะเรียนรู้และฝึกปฏิบติัในศูนยก์ารเรียนรู้
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เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมกบัการแกไ้ขปัญหารายไดแ้ละหน้ีสินของเกษตรกรในชุมชน ต าบล
ร้องววัแดงไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   5.1.3) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
    การวจิยัเร่ือง “การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม
ประจ าต าบลร้องววัแดง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่” จะสามารถท าให้เกิดองคค์วามรู้ใน
การพฒันารูปแบบการท าเกษตรทฤษฎีใหม่บนพื้นฐานความพอเพียงให้กบัเกษตรกรในต าบล
ร้องววัแดง รวมถึงเกิดศูนยก์ารเรียนรู้ฯ ให้เกิดข้ึนชุมชนท่ีสามารถผลกัดนัให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกนัของคนในชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในชุมชน  
  5.2) ขั้นด าเนินการถอดองคค์วามรู้ 
   เป็นขั้นตอนส าคญัในการสกดัความรู้จากผูร่้วมถอดองค์ความรู้ เพื่อให้ได้
แนวทางในการด าเนินงานวิจยั ส าหรับกระบวนการวิจยัเรียกวา่ “กระบวนการเก็บและรวบรวม
ขอ้มูล (Method of gathering data) และการวิเคราะห์และการตีความขอ้มูล (Analysis and 
interpretation of the data)” ขั้นตอนน้ีนกัวิจยัทอ้งถ่ินในต าบลร้องววัแดง ร่วมกบัชุมชนไดท้  า
การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อด าเนินการถอดองค์ความรู้จากการเก็บและรวบรวม
ขอ้มูล และน าขอ้มูลเหล่านั้นมาท าการวิเคราะห์และตีความขอ้มูล จากนั้นท าการสรุปผลการ
ด าเนินการวจิยั ตลอดจนการน ามาศึกษาเพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการท าการเกษตรบน
ฐานของความพอเพียง และพฒันาในงานวิจยัต่อไปสู่งานวิจยัท่ีมีคุณภาพ สามารถอธิบาย
รายละเอียดของการถอดองคค์วามรู้ไดด้งัน้ี 
   5.2.1  ขอ้มูลท่ีเป็นเอกสาร 
    นักวิจัยท้องถ่ินประจ าชุมชนต าบลร้องว ัวแดง ได้ท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาเอกสารแผนยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน (แผน 3 ปี) ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลร้องววัแดงเพื่อหาแนวทางในการด าเนินงานในการพฒันาเศรษฐกิจ
ของชุมชนให้สอดคล้องกบัแนวทางในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบล 
ร้องววัแดงในการแกไ้ขปัญหาการขาดรายไดข้องเกษตรกรในชุมชน ตลอดจนไดท้ าการศึกษา
แนวทางในการด าเนินงานของการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ฯ เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมอาชีพ
เกษตรบนฐานของความพอเพียงใหก้บัชุมชนในต าบล 
   5.2.2  ขอ้มูลท่ีมาจากบุคคล 
    นกัวิจยัทอ้งถ่ินประจ าชุมชนต าบลร้องววัแดงได้ท าการสัมภาษณ์
กลุ่มเกษตรพอเพียง ซ่ึงตั้งอยู่หมู่ท่ี 4 บา้นม่วงเขียว ต าบลร้องววัแดง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยมี นายบุญทรง ยุติธรรม ประธานกลุ่มศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตรพอเพียงเป็น
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ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการวจิยัโดยตลอด ในประเด็นของแนวทางในการสร้างแหล่งเรียนรู้การเกษตร
บนฐานความพอเพียงในชุมชนท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้และเป็นสถานท่ีในการฝึกปฏิบติัและ
ดา้นการพฒันาศกัยภาพการผลิตและเทคนิคต่างๆ ในการท าการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพ บน
พื้นฐานของความพอเพียง เพื่อใชเ้ป็นตน้แบบในการเรียนรู้ใหก้บัคนในชุมชน 
   5.2.3  ขอ้มูลจากการสังเกต ฯลฯ 
    นกัวิจยัทอ้งถ่ินสังเกตสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ของชุมชนต าบลร้องววั
แดงพบว่า ศูนย์การเรียนรู้ฯ ของชุมชนบ้านม่วงเขียวเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ท่ีเกิดจากกลุ่ม
เกษตรกรเขา้มารวมตวักนัเพื่อเรียนรู้และทดลองเพื่อหาแนวทางและรูปแบบของการท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่บนพื้นฐานของความพอเพียง จนท าให้กลุ่มเกษตรกรสามารถพฒันารูปแบบของการ
ท าการเกษตรแบบพอเพียงท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพบริบทของชุมชนเอง สามารถช่วยให้กลุ่ม
เกษตรกรลดตน้ทุนในการผลิตและแกไ้ขปัญหารายไดภ้าคครัวเรือนของเกษตรกร 
   5.2.4  ผลการวเิคราะห์ 
    จากกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นต้น นักวิจัยประจ า
ทอ้งถ่ินไดร่้วมกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลร้องววัแดงและชุมชนต าบลร้องววัแดงใน
การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ฯ โดยมีศูนยก์ารเรียนรู้เชิงเกษตรพอเพียง บา้นม่วงเขียว ต าบลร้องววัแดง 
อ าเภอสันก าแพง จังหวดัเชียงใหม่เป็นศูนย์ฯ ต้นแบบน าร่องการวิจัยในคร้ังน้ีให้ขาวบ้าน
สามารถเขา้มาเรียนรู้และฝึกปฏิบติัดา้นการผลิตทางการเกษตรบนฐานความพอเพียง ทั้งการปลูก
ขา้ว การปลูกผกั การเล้ียงสัตว ์การท าปุ๋ยและการท าน ้าหมกัชีวภาพส าหรับการเกษตร เป็นตน้  
   5.2.5  สรุปผลการวจิยั  
    ความส าเร็จของการด าเนินงานวิจยัเพื่อพฒันาชุมชนต าบลร้องววั
แดงของนกัวจิยัประจ าทอ้งถ่ินเกิดข้ึนจากการใชก้ระบวนการวิจยัเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันา
แนวทางในการท าการเกษตรแบบพอเพียงท่ีเหมาะสมกบัสภาพของบริบทชุมชน ซ่ึงกระบวน
ของการวิจยัได้ท าให้คนในชุมชนสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริง 
ตลอดจนการน าประเด็นปัญหาและความตอ้งการมาผนวกรวมกบัแนวนโยบายในการพฒันา
ทอ้งถ่ินตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลร้องววัแดง 
จนเกิดเป็นองค์ความรู้ด้านการท าการเกษตรบนฐานความพอเพียง  ท่ีสามารถผลักดันให้
เกษตรกรในชุมชนหนัมาท าเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกปฏิบติั
และน าไปใช้กบัอาชีพเกษตรของตนเองให้เกิดการลดตน้ทุนและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน
ไดม้ากข้ึน 
 



73 
 

 

  5.3)  กระบวนการหลงัการถอดองคค์วามรู้ 
   ส าหรับประเด็นของการวจิยัในกระบวนการน้ีเรียกวา่ “การเสนอผลการวิจยั
และขอ้สรุปการวิจยั (Conclusions and final report)” เป็นขั้นติดตามการน าองค์ความรู้ หรือ
ผลส าเร็จของงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์และเผยแพร่สู่สาธารณชน ในขั้นตอนน้ีให้ความส าคญักบั
การน าองคค์วามรู้ดา้นการเกษตรบนฐานความพอเพียงท่ีเรียนรู้จากการปฏิบติังานไปใช้เพื่อให้
การปฏิบัติงานต่อไปมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน จากการติดตามการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองมีการน าองคค์วามรู้ไปใชป้ระโยชน์ สรุปไดด้งัน้ี 
   5.3.1)  การประเมินความพึงพอใจของผลการวจิยั 
    การวิจยัดงักล่าวเป็นจุดเร่ิมตน้ของการส่งเสริมและพฒันารูปแบบ
การท าเกษตรทฤษฎีใหม่บนพื้นฐานความพอเพียงให้กบัเกษตรกรในต าบลร้องววัแดง โดยการ
จดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ฯ ข้ึนในชุมชนให้เป็นแหล่งบูรณาการเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจชุมชน ระหวา่ง
ทุกภาคส่วนในต าบลร้องววัแดงทั้ง บา้น วดั โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบล 
ร้องววัแดง จนสามารถสร้างแนวคิดและแนวปฏิบติัของการพฒันารูปแบบการท าเกษตรท่ีมุ่งเนน้
ความพอเพียง พอมี พอกิน ไม่ก่อหน้ี โดยการผลิตสินคา้เกษตรท่ีมีคุณภาพออกสู่กลุ่มผูบ้ริโภค
ทั้งคนในชุมชนและนอกชุมชน ผลของการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนเป็นท่ียอมรับของคนในชุมชน
เป็นอย่างมากจนสามารถพฒันาเศรษฐกิจของต าบลร้องววัแดงไดอ้ย่างเขม้แข็งบนพื้นฐานของ
ความพอเพียงจากการเกษตร 
   5.3.2)  ส่ิงท่ียงับกพร่องเป็นจุดอ่อน และควรจะปรับปรุง ส าหรับการวิจยั
เพื่อหาแนวทางปรับปรุงเป็นการวิจยัแลว้พฒันา แบบR&D (Research & Development) คือ 
การท่ีจะน าต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของการวิจยัคร้ังน้ีไปปรับใช้และประยุกต์ใช้กับธุรกิจ
ชุมชนอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่การเกษตร คาดว่าจะยงัไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร ทั้งน้ีเพราะผูน้ าศูนย์
และสมาชิกมีความเช่ียวชาญในองค์ความรู้ด้านการเกษตรเท่านั้น หากจะเป็นวิทยากรในการ
ถ่ายทอดความรู้ให้กบักลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ อาจเกิดปัญหาในการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีไม่สมบูรณ์ 
ส่วนน้ีคือขอ้บกพร่องของการวจิยัเชิงพฒันาชุมชนดว้ยองคค์วามรู้ของชุมชนเอง 
   5.3.3)  ส่ิงท่ีดีอยูแ่ลว้และควรท าต่อไปเพื่อกลบัไปวางแผนพฒันา ลงมือท า 
แลว้ตามดว้ยการวิจยัให้กา้วหนา้ต่อเน่ืองเป็น D&R (Development and Research) คือ การพฒันา
องคค์วามรู้ดา้นการวิจยัของชุมชนเอง โดยนกัวิจยัทอ้งถ่ินไดน้ ากระบวนการวิจยัไปปรับใชอ้งค์
ความรู้ดา้นการเกษตรของชุมชนต าบลร้องววัแดง จนสามารถพฒันาเป็นองคค์วามรู้ท่ีจะสามารถ
ถ่ายทอดในประเด็นของเศรษฐกิจการเกษตรแบบพอเพียง มีการน าเอาองค์ความรู้ใหม่น้ีไป
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หลอมรวมกบัความพอเพียงไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นองคค์วามรู้ท่ีควรแก่การน าไปใชใ้นการวิจยัเพื่อ
พฒันาทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 
 (6)  ชุมชนต าบลแม่วนิ อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
  การจดัการเรียนรู้ในการถอดองคค์วามรู้ของนกัวิจยัทอ้งถ่ินของชุมชนต าบลแม่วิน 
กบัการวิจยัแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้องค์ความรู้อนัเป็นแนวทางของการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของทอ้งถ่ิน ตามวสิัยทศัน์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่วิน คือ “เมืองแห่งการ
ท่องเท่ียว เศรษฐกิจพอเพียง สังคมเขม้แขง็และเป็นสุข” จากการน าเอางานวิจยัในปี พ.ศ. 2552 ท่ี
ผา่นมาไปประยุกตใ์ชก้บัชุมชนของต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ปี 2553 สามารถ
อธิบายผลการศึกษาตามกระบวนการถอดองคค์วามรู้ไดด้งัน้ี 
  6.1)  ขั้นเตรียมการก่อนเร่ิมกระบวนการถอดองคค์วามรู้ 
   ขั้นตอนน้ีนกัวจิยัทอ้งถ่ินในต าบลแม่วิน ร่วมกบัชุมชนในต าบลแม่วินไดท้  า
การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน
ของตนเอง ขั้นตอนน้ีเรียกว่า “กระบวนการคดัเลือกหัวขอ้ในการวิจยั (Selection of problem 
area)” เป็นการคน้หาปัญหาหรือคดัเลือกหัวขอ้ของการด าเนินงานวิจยั โดยการก าหนดปัญหา 
เป้าหมาย วตัถุประสงค ์ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ฯลฯ เพื่อน ามาซ่ึงหวัขอ้และแนวทางในการวิจยัท่ี
ตรงเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน ซ่ึงกระบวนการคดัเลือกหัวขอ้ในการวิจยัของ
ชุมชนต าบลแม่วนิ สรุปไดด้งัน้ี 
   6.1.1) โจทยก์ารวจิยั 
    นักวิจัยท้องถ่ินของต าบลแม่วินได้ก าหนดโจทย์การวิจัยเ ร่ือง 
“การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จงัหวดั
เชียงใหม่” เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนกลุ่มอาชีพท่องเท่ียวบา้นสบวิน ไดแ้ก่ การข่ีชา้ง ล่องแพ 
การเดินป่า และหมู่บา้นโฮมสเตยใ์ห้สมาชิกในชุมชนไดต้ระหนกัและเขา้ใจถึงความส าคญัต่อ
การประกอบอาชีพในชุมชน โดยไม่ต้องออกไปท างานนอกชุมชน และการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้มตลอดจนการใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวอยา่งมีคุณธรรม 
   6.1.2) วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
    เพื่อส่งเสริมและพฒันารูปแบบการด าเนินงานด้านการให้บริการ
ท่องเท่ียวของกลุ่มชุมชนบา้นสบวิน ให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม โดยใช้
แนวคิดจริยธรรมทางธุรกิจ ผนวกกบัการคุณธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ชุมชนรัก
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ส่ิงแวดลอ้ม การบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์ดีท่ีสามารถสร้างรายไดใ้ห้คนในชุมชน
แบบมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง 
   6.1.3) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
    การวจิยัเร่ือง “การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม
ประจ าต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่” จะสามารถท าให้เกิดองค์ความรู้ในการ
พฒันารูปแบบการด าเนินงานดา้นการให้บริการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของกลุ่มชุมชนบา้นสบวิน
ให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ในการให้บริการ
ให้บริการองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมระหว่างทุกภาคส่วนในต าบลแม่วินได้
น าไปใชเ้ป็นตน้แบบของการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษโ์ดยชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
  6.2) ขั้นด าเนินการถอดองคค์วามรู้ 
   เป็นขั้นตอนส าคญัในการสกดัความรู้จากผูร่้วมถอดองค์ความรู้ เพื่อให้ได้
แนวทางในการด าเนินงานวิจยั ส าหรับกระบวนการวิจยัเรียกวา่ “กระบวนการเก็บและรวบรวม
ขอ้มูล (Method of gathering data) และการวิเคราะห์และการตีความขอ้มูล (Analysis and 
interpretation of the data)” ขั้นตอนน้ีนกัวจิยัทอ้งถ่ินในต าบลแม่วิน ร่วมกบัชุมชนไดท้  าการวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อด าเนินการถอดองคค์วามรู้จากการเก็บและรวบรวมขอ้มูล และ
น าขอ้มูลเหล่านั้นมาท าการวิเคราะห์และตีความขอ้มูล จากนั้นท าการสรุปผลการด าเนินการวิจยั 
ตลอดจนการน ามาศึกษาเพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาของชุมชนแม่วินในการพฒันาธุรกิจ
ชุมชนดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์และพฒันาในงานวิจยัต่อไปสู่งานวิจยัท่ีมีคุณภาพ สามารถ
อธิบายรายละเอียดของการถอดองคค์วามรู้ไดด้งัน้ี 
   6.2.1  ขอ้มูลท่ีเป็นเอกสาร 
    นักวิจยัท้องถ่ินประจ าชุมชนต าบลแม่วินได้ท าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากการศึกษาเอกสารแผนยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน (แผน 3 ปี) ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่วินรวมถึงแผนของชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อหาแนวทางใน
การด าเนินงานในการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนให้สอดคลอ้งกบัแนวทางในการด าเนินงานของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่วนิ ตลอดจนไดท้ าการศึกษาแนวทางในการด าเนินงานของ
การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ฯ ประจ าต าบลแม่วนิ 
   6.2.2  ขอ้มูลท่ีมาจากบุคคล 
    นกัวิจยัทอ้งถ่ินประจ าชุมชนต าบลแม่วินไดใ้ชก้ระบวนการวิจยัใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งตวัแทนในชุมชนบา้นสบวิน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
เพื่อท าการวิเคราะห์บริบทดา้นการบริหารจดัการในการให้บริการการท่องเท่ียวของกลุ่มชุมชน
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บา้นสบวิน ตลอดจนวิเคราะห์สภาพปัญหาและความตอ้งการท่ีจะพฒันาชุมชนบา้นสบวินให้
สามารถด าเนินธุรกิจชุมชนและเปิดตวัศูนยก์ารเรียนรู้ฯ รวมถึงเพื่อหาแนวทางในการด าเนินงาน
ในการด าเนินงานแก้ไขและพัฒนาท่ีสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาท้องถ่ิน ตามแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่วนิ 
   6.2.3  ขอ้มูลจากการสังเกต ฯลฯ 
    นกัวจิยัทอ้งถ่ินไดส้ังเกตสถานการณ์บริบทดา้นเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชนบา้นสบวิน พบว่า ชุมชนบา้นสบวิน เป็นชุมชนท่ีมีกลุ่มอาชีพดา้นการเกษตรและ 
การท่องเท่ียวท่ีมีการด าเนินงานท่ีเขม้แข็ง ประกอบกบัการมีลกัษณะภูมิประเทศท่ีเหมาะสมกบั
การท่องเท่ียวและมีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ียงัคงความอุดมสมบูรณ์เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจการ
บริการดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษร์วมถึงการสร้างผลิตภณัฑ์จากภูมิปัญญาชุมชนเพื่อจ าหน่าย
เป็นรายไดเ้สริมใหก้บัชุมชนอีกทางหน่ึง 
   6.2.4  ผลการวเิคราะห์ 
    จากกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นต้น นักวิจัยประจ า
ทอ้งถ่ินองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่วินและชุมชนในต าบลได้ร่วมกนัจดัตั้งศูนยก์าร
เรียนรู้ฯ โดยมีชุมชนบา้นสบวินเป็นแกนน าในการด าเนินงานเพื่อขบัเคล่ือนการด าเนินงานให้
การให้บริการด้านการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบครบวงจร เช่น การข่ีช้าง 
ล่องแพ การเดินป่า โฮมสเตย ์เพื่อให้ทุกกลุ่มมีรายไดร่้วมกนัเป็นการกระจายรายไดต้ั้งแต่เด็ก
และเยาวชนท่ีช่วยถ่อแพ และผูสู้งอายุท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการท าพิธีบายศรีสู่ขวญัให้กับ
นักท่องเท่ียว ตลอดจนกลุ่มคนวยัหนุ่มสาวท่ีเป็นผูท้  าธุรกิจชุมชนของตนเอง ท าให้ไม่ต้อง
ออกไปหางานท าในเมือง ถือเป็นคุณธรรมทางธุรกิจในการกระจายรายไดใ้นชุมชนอย่างเป็น
ธรรม โดยกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการพฒันาของทุกภาคส่วนในชุมชน ท่ี
เกิดข้ึนจากการน าเอากระบวนการวิจยัมาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ท่ีมุ่งเน้นการก าหนด
ปัญหาและการหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมและเกิดผลท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม 
   6.2.5  สรุปผลการวจิยั  
    ความส าเร็จของการด าเนินงานวจิยัเพื่อพฒันาชุมชนบา้นสบวินของ
นักวิจยัประจ าทอ้งถ่ินเกิดข้ึนจากการใช้กระบวนการวิจยัแบบประยุกต์เขา้มาปรับใช้กบัการ
ด าเนินงานเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินโดยชุมชนเอง ผนวกกบัแนวคิดและความตอ้งการของชุมชนบา้น 
สบวิน ร่วมกบัแนวนโยบายในการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่วิน 
ใช้กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และกลัน่กรองแนวคิดจนเกิดเป็นองค์ความรู้ในการบริหาร
จดัการธุรกิจชุมชนดว้ยการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ซ่ึงถูกจดัตั้งข้ึนเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ฯ เศรษฐกิจ
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ชุมชนเชิงคุณธรรมบา้นสบวนิ เป็นแนวทางในการพฒันาการให้บริการท่องเท่ียวของกลุ่มชุมชน
บา้นสบวนิอยา่งมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของศกัยภาพท่ีมีอยูข่องชุมชน 
  6.3)  กระบวนการหลงัการถอดองคค์วามรู้ 
   ส าหรับประเด็นของการวจิยัในกระบวนการน้ีเรียกวา่ “การเสนอผลการวิจยั
และขอ้สรุปการวิจยั (Conclusions and final report)” เป็นขั้นติดตามการน าองค์ความรู้ หรือ
ผลส าเร็จของงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์และเผยแพร่สู่สาธารณชน ในขั้นตอนน้ีให้ความส าคญักบั
การน าองค์ความรู้กบัการบริหารจดัการชุมชนดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
บา้นสบวินท่ีเรียนรู้จากการปฏิบติังานไปใชเ้พื่อให้การปฏิบติังานต่อไปมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน จากการติดตามการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ชุมชนไดมี้การน าองคค์วามรู้
ไปใชป้ระโยชน์ สรุปไดด้งัน้ี 
   6.3.1)  การประเมินความพึงพอใจของผลการวจิยั 
    การวิจยัดงักล่าวเป็นจุดเร่ิมตน้ของการส่งเสริมและพฒันารูปแบบ
การด าเนินงานของกลุ่มชุมชนบ้านสบวินท่ีประกอบธุรกิจด้านการให้บริการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม รวมถึงเป็นแหล่งบูรณาการเรียนรู้
ดา้นเศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมระหว่างทุกภาคส่วนในต าบลแม่วินทั้ง บา้น วดั โรงเรียนและ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่วิน เป็นองคค์วามรู้ท่ีสามารถสร้างแนวคิดและแนวปฏิบติั
ของการพฒันารูปแบบการใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวของชุมชนบา้นสบวิน ต าบลแม่วินท่ีตั้งอยู่
บนพื้นฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการให้บริการกบันกัท่องเท่ียวเหมือน
ญาติมิตร รวมถึงการดูแลสมาชิกเครือข่ายการท่องเท่ียวของตนเองในด้านการกระจายรายได้
อยา่งเป็นธรรม ซ่ึงผลการด าเนินงานตามแผนการวิจยัสามารถพฒันาเศรษฐกิจของต าบลแม่วิน
ดว้ยการใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวไดอ้ยา่งย ัง่ยนืเป็นท่ีน่าพอใจต่อทุกฝ่ายเป็นอยา่งดี 
   6.3.2)  ส่ิงท่ียงับกพร่องเป็นจุดอ่อน และควรจะปรับปรุง ส าหรับการวิจยั
เพื่อหาแนวทางปรับปรุงเป็นการวิจยัแลว้พฒันา แบบR&D (Research & Development) คือ การ
ท่ีจะคน้หาแนวทางในการกระจายรายไดไ้ปยงัชุมชนท่ีเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุทั้งกะเหล่ียง มง้ ให้มี
รายไดร่้วมกนัจากการใชศู้นยก์ารเรียนรู้ฯ แห่งน้ี โดยอาจจะถ่ายทอดองคค์วามรู้จากการวิจยัเพื่อ
พฒันาการบริหารจดัการธุรกิจชุมชนดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษใ์ห้สามารถเขา้มามีส่วนร่วม
ในการเสนอแนวทางและเสนอความคิดเห็นมากข้ึน 
   6.3.3)  ส่ิงท่ีดีอยูแ่ลว้และควรท าต่อไปเพื่อกลบัไปวางแผนพฒันา ลงมือท า 
แลว้ตามดว้ยการวิจยัให้กา้วหน้าต่อเน่ืองเป็น D&R (Development and Research) คือ แนวทาง 
การวจิยัและพฒันาบนฐานของการอนุรักษท์รัพยากรทางธรรมชาติโดยผูน้ าองคก์ร (นายก อปท.) 
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เป็นผูท่ี้เล็งเห็นถึงความส าคญัในประเด็นน้ีมาก หากจะพฒันาเศรษฐกิจแล้วต้องไม่ท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นการวจิยัคร้ังใดๆ ตอ้งพฒันาส่ิงแวดลอ้มใหค้งอยูใ่หดี้ข้ึนกวา่เดิม 
 
 (7)  ชุมชนต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
  การจัดการเรียนรู้ในการถอดองค์ความรู้ของนักวิจัยท้องถ่ินของชุมชนต าบล 
บา้นกลาง กบัการวิจยัแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้องค์ความรู้อนัเป็นแนวทางของการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน ตามวิสัยทศัน์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินบา้นกลาง คือ  
“น าเศรษฐกิจกา้วหนา้ พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างสรรค์สังคมน่าอยู ่ฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรม” 
จากการน าเอางานวิจยัในปี พ.ศ. 2552 ท่ีผา่นมาไปประยุกตใ์ชก้บัชุมชนต าบลบา้นกลาง อ าเภอ
สันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ในปี 2553 สามารถอธิบายผลการศึกษาตามกระบวนการถอดองค์
ความรู้ไดด้งัน้ี 
  7.1)  ขั้นเตรียมการก่อนเร่ิมกระบวนการถอดองคค์วามรู้ 
   ขั้นตอนน้ีนกัวจิยัทอ้งถ่ินในต าบลบา้นกลาง ร่วมกบัชุมชนไดท้  าการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินตนเอง ขั้นตอน
น้ีเรียกวา่ “กระบวนการคดัเลือกหวัขอ้ในการวิจยั (Selection of problem area)” เป็นการคน้หา
ปัญหาหรือคดัเลือกหวัขอ้ของการด าเนินงานวิจยั โดยการก าหนดปัญหา เป้าหมาย วตัถุประสงค ์
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ฯลฯ เพื่อน ามาซ่ึงหัวขอ้และแนวทางในการวิจยัท่ีตรงเป้าหมายและเกิด
ประโยชน์สูงสุดร่วมกบัทุกฝ่ายทั้งฝ่ายปกครอง ฝ่ายประชาชนและภาคเอกชนในพื้นท่ี ซ่ึง
กระบวนการคดัเลือกหวัขอ้ในการวจิยัของชุมชนต าบลบา้นกลาง สรุปไดด้งัน้ี 
   7.1.1) โจทยก์ารวจิยั 
    นกัวิจยัทอ้งถ่ินต าบลบา้นกลางไดก้ าหนดโจทยก์ารวิจยัเร่ือง “การ
จดัตั้ งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่” เพื่อแกปั้ญหาการผลผลิตทางการเกษตรจากสวนล าไยท่ีลน้ตลาด ให้เกษตรกร
สามารถแกไ้ขปัญหาของตนเองแบบมีส่วนร่วมในการวจิยั อนัจะท าให้เกิดแนวทางแกไ้ขท่ีย ัง่ยืน
กวา่การขอความช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว 
   7.1.2) วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
    เพื่อส่งเสริมและพฒันารูปแบบการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบา้นสันกอเก็ตซ่ึงมีแนวทางในการแปรรูปผลผลิตล าไย ให้
เป็นศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมท่ีสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชนได้ 
รวมถึงเป็นแหล่งบูรณาการเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมระหวา่งทุกภาคส่วนในต าบล
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บา้นกลางทั้ง บา้น วดั โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นกลางให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ดา้นธุรกิจชุมชนในชุมชนของตนเอง 
   7.1.3) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
    การวจิยัเร่ือง “การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม
ประจ าต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่” สามารถท าให้เกิดองคค์วามรู้ในการ
พฒันารูปแบบการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบา้นสันกอ
เก็ต ให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม โดยการส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิด
องค์ความรู้ในการบริหารจดัการกลุ่มธุรกิจแปรรูปผลผลิตล าไยท่ีเหลือจากการจ าหน่ายให้มี
มูลค่าเพิ่มกว่าเดิมหลายเท่าตวั เช่น ล าไยอบแห้งสีทอง ขา้วแต๋นน ้ าล าไย ขา้วเกรียบล าไย โดย
องค์ความรู้เหล่าน้ีจะถูกถ่ายทอดโดยทรัพยากรบุคคล (กลุ่มแปรรูป) ให้กับเด็กและเยาวชน 
ตลอดจนผูว้า่งงานในชุมชนใหส้ามารถน าไปใชป้ระกอบอาชีพของตนเองต่อไป 
  7.2) ขั้นด าเนินการถอดองคค์วามรู้ 
   เป็นขั้นตอนส าคญัในการสกดัความรู้จากผูร่้วมถอดองค์ความรู้ เพื่อให้ได้
แนวทางในการด าเนินงานวิจยั ส าหรับกระบวนการวิจยัเรียกวา่ “กระบวนการเก็บและรวบรวม
ขอ้มูล (Method of gathering data) และการวิเคราะห์และการตีความขอ้มูล (Analysis and 
interpretation of the data)” ขั้นตอนน้ีนกัวิจยัทอ้งถ่ินต าบลบา้นกลาง ร่วมกบัชุมชนไดท้  าการ
วจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อด าเนินการถอดองคค์วามรู้จากการเก็บและรวบรวมขอ้มูล 
และน าขอ้มูลเหล่านั้นมาท าการวเิคราะห์และตีความขอ้มูล จากนั้นท าการสรุปผลการด าเนินการ
วิจยั ตลอดจนการน ามาศึกษาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการผลิต การตลาด และการ
จดัท าบญัชีของกลุ่มธุรกิจชุมชน และพฒันางานวิจยัต่อไปสู่งานวิจยัท่ีมีคุณภาพ สามารถอธิบาย
รายละเอียดของการถอดองคค์วามรู้ไดด้งัน้ี 
   7.2.1  ขอ้มูลท่ีเป็นเอกสาร 
    นกัวจิยัทอ้งถ่ินประจ าชุมชนต าบลบา้นกลาง ไดท้  าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน (แผน 3 ปี) ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินต าบลบา้นกลาง เพื่อหาแนวทางในการด าเนินงานวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบการบริหาร
จัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านสันกอเก็ตให้สอดคล้องกับ
วิสัยทศัน์และแนวทางในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นกลาง ต่อ
แนวทางในการด าเนินงานของการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ฯ 
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   7.2.2  ขอ้มูลท่ีมาจากบุคคล 
    นักวิจยัทอ้งถ่ินประจ าชุมชนต าบลบา้นกลางได้ท าการสัมภาษณ์
สมาชิกของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน โดยมี นางศรีนวล มโนปัญญา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านสันกอเก็ต ในประเด็นของแนวทางในการสร้างแหล่งเรียนรู้
โดยเฉพาะองค์ความรู้ในการบริหารจดัการ รวมถึงเทคนิคในการผลิตและแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กบัคนในชุมชน ตลอดจนเก็บรวบรวมขอ้มูลศกัยภาพ
และบริบทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบา้นสันกอเก็ตต่อแนวทางใน
การจดัตั้งเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ฯ ของชุมชนต าบลบา้นกลาง 
   7.2.3  ขอ้มูลจากการสังเกต ฯลฯ 
    นกัวิจยัทอ้งถ่ินไดส้ังเกตสถานการณ์ท่ีเป็นบริบททั้งดา้นเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชนต าบลบา้นกลางพบวา่ ชุมชนบา้นสันกอเก็ตไดมี้การรวมกลุ่มกนัในการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีอยูใ่นชุมชนโดยเฉพาะล าไยและขา้วเหนียวสันป่าตอง ซ่ึงถือ
เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงท่ีผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณลน้ตลาดและมีราคาตกต ่า 
และยงัเป็นการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีเกิดจากการใชว้ตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นชุมชนเป็นขา้วแต๋น
น ้ าล าไยท่ีมีช่ือเสียงของชุมชน โดยการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรบา้นสันกอเก็ต ในระยะท่ีผ่านมาไดท้  าให้เศรษฐกิจของชุมชนบา้นสันกอเก็ตอยู่ใน
ระดบัท่ีดีข้ึน เพราะสามารถกระจายรายไดไ้ปสู่ชุมชนอย่างทัว่ถึงโดยการสร้างงาน สร้างอาชีพ
ในชุมชน อีกทั้งยงัเป็นการสร้างสรรคส์ังคมทอ้งถ่ินท่ีดีดว้ยกิจกรรมการมีส่วนร่วมในชุมชนทุก
วยัเข้าด้วยกัน ดังนั้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านสันกอเก็ต จึงมี
ศกัยภาพท่ีเพียงพอส าหรับการเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ฯ ของชุมชน อนัจะขยายผลไปสู่กลุ่มอาชีพ
อ่ืนๆ ในชุมชนต าบลบา้นกลางต่อไป 
   7.2.4  ผลการวเิคราะห์ 
    จากกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นต้น นักวิจัยประจ า
ทอ้งถ่ินไดร่้วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นกลาง เพื่อจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ฯ โดยมี
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบา้นสันกอเก็ตเป็นตน้แบบในการด าเนินงาน
เพื่อจดัการเรียนรู้กบัองค์ความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจน
การเรียนรู้ต่อแนวทางในการบริหารจดัการกลุ่มอาชีพให้ประสบความส าเร็จ บนพื้นฐานของ
ความพอเพียง อนัจะส่งผลต่อการผลกัดนัให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชนและถ่ายทอด
องค์ความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาของชุมชนไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนให้เกิดการใช้บริการ
องคค์วามรู้ใหแ้พร่หลายต่อยอดและพฒันาไดม้ากยิง่ข้ึน 
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   7.2.5  สรุปผลการวจิยั 
    ความส าเร็จของการด าเนินงานวิจยัเพื่อพฒันาชุมชนต าบลบ้าน
กลางของนกัวิจยัประจ าทอ้งถ่ิน เกิดข้ึนจากการใช้แนวคิดของกระบวนการวิจยัมาปรับใช้การ
การด าเนินงานในการพฒันาทอ้งถ่ิน โดยรูปแบบของการด าเนินงานในการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้
ฯ ของชุมชนเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการคิดวิเคราะห์หาแนวทางในการ
ด าเนินงานท่ีมีความเหมาะสม ผา่นกระบวนการทดสอบ ทดลองและฝึกปฏิบติัการจดัตั้งศูนยก์าร
เรียนรู้ฯ ของชุมชนมาเป็นระยะเวลา 2 ปี ตามขั้นตอนของกระบวนการวิจยั มีการปรับปรุงและ
แกไ้ขปัญหาอยา่งต่อเน่ือง และการประเมินประสิทธิภาพของการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้
ฯ ในฐานะของการเป็นแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดภูมิปัญญาของชุมชน รวมถึงผลการพฒันาดา้น
เศรษฐกิจของชุมชนท่ีสามารถวดัผลได้อย่างเป็นรูปธรรม นับว่าเป็นการวิจยัท่ีก่อให้เกิดองค์
ความรู้ท่ีสามารถน าไปปรับใชไ้ดจ้ริงในชุมชนต าบลบา้นกลางไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
  7.3)  กระบวนการหลงัการถอดองคค์วามรู้ 
   ส าหรับประเด็นของการวจิยัในกระบวนการน้ีเรียกวา่ “การเสนอผลการวิจยั
และขอ้สรุปการวิจยั (Conclusions and final report)” เป็นขั้นติดตามการน าองค์ความรู้ หรือ
ผลส าเร็จของงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์และเผยแพร่สู่สาธารณชน ในขั้นตอนน้ีให้ความส าคญักบั
การน าองค์ความรู้กบัการบริหารจดัการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรท่ี
เรียนรู้จากการปฏิบติังานไปใชเ้พื่อให้การปฏิบติังานต่อไปมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มากยิ่งข้ึน จากการติดตามการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองไดมี้การน าองคค์วามรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
สรุปไดด้งัน้ี 
   7.3.1)  การประเมินความพึงพอใจของผลการวจิยั 
    การวิจยัดงักล่าวได้รับความพึงพอใจจากทุกฝ่ายเป็นอย่างมากจึง
เป็นจุดเร่ิมตน้ของการส่งเสริมและพฒันารูปแบบการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรอ่ืนๆ ในชุมชน ใหเ้ป็นศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม รวมถึง
เป็นแหล่งบูรณาการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมระหว่างทุกภาคส่วนในต าบล 
บา้นกลาง ทั้ง บา้น วดั โรงเรียนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลในพื้นท่ีอ่ืนๆ จนสามารถ
สร้างแนวคิดและแนวปฏิบัติของการพฒันาสินค้าเกษตรแปรรูปของชุมชนให้เป็น สินค้าท่ี
สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัคนในชุมชนไดอ้ย่างย ัง่ยืนบนพื้นฐานของความมีคุณธรรม ส าหรับ
ชุมชนต าบลบา้นกลางการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
บา้นสันกอเก็ต ไดใ้ชห้ลกัของการมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินงาน โดยเป็น
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การช่วยเหลือเกษตรกรท่ีไม่สามารถจ าหน่ายผลผลิตท่ีลน้ตลาดและมีราคาตกต ่าให้เกิดรายไดก้บั
ชุมชน 
   7.3.2)  ส่ิงท่ียงับกพร่องเป็นจุดอ่อน และควรจะปรับปรุง ส าหรับการวิจยั
เพื่อหาแนวทางปรับปรุงเป็นการวิจยัแลว้พฒันา แบบR&D (Research & Development) คือ 
การขยายแนวคิดไปยงักลุ่มอาชีพอ่ืน นอกเหนือจากอาชีพเกษตรเพียงอยา่งเดียวให้ครอบคลุมทุก
พื้นท่ีในชุมชน อนัจะก่อให้เกิดการขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินด้วย
กระบวนการวจิยัอยา่งแทจ้ริง 
   7.3.3)  ส่ิงท่ีดีอยูแ่ลว้และควรท าต่อไปเพื่อกลบัไปวางแผนพฒันา ลงมือท า 
แลว้ตามดว้ยการวิจยัให้กา้วหนา้ต่อเน่ืองเป็น D&R (Development and Research) คือ ตอ้งให้
ตน้แบบศูนยก์ารเรียนรู้ฯ แห่งน้ีเป็นแหล่งเผยแพร่และศึกษาเรียนรู้ ซ่ึงมีองค์ความรู้ด้านการ
บริหารจดัการธุรกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรท่ียอดเยี่ยมมาก อีกทั้งการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนัทั้ง ผูถ่้ายทอดความรู้ท่ีมีความช านาญและผูท่ี้เขา้มาเรียนรู้ เพื่อพฒันาองค์ความรู้
ใหม่ในคร้ังต่อไปให้ดีข้ึนกวา่เดิม จนสามารถน าไปปรับใช้กบัการพฒันาทอ้งถ่ินของตนเองได้
อยา่งเหมาะสมมากข้ึน 
 (8)  ชุมชนต าบลสง่าบา้น อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
  การจัดการเรียนรู้ในการถอดองค์ความรู้ของนักวิจัยท้องถ่ินของชุมชนต าบล 
สง่าบ้าน กับการวิจยัแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้องค์ความรู้อนัเป็นแนวทางของการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน ตามวิสัยทศัน์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสง่าบา้น 
คือ “สง่าบา้น-ป่าลานพฒันา ชาวประชามีสุข” จากการน าเอางานวจิยัในปี พ.ศ. 2552 ท่ีผา่นมาไป
ประยุกต์ใช้กบัชุมชนต าบลสง่าบา้น อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ในปี 2553 สามารถ
อธิบายผลการศึกษาตามกระบวนการถอดองคค์วามรู้ไดด้งัน้ี 
  8.1)  ขั้นเตรียมการก่อนเร่ิมกระบวนการถอดองคค์วามรู้ 
   ขั้นตอนน้ีนกัวิจยัทอ้งถ่ินในต าบลสง่าบา้น ร่วมกบัชุมชนไดท้  าการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินต าบลสง่า
บา้น ขั้นตอนน้ีเรียกวา่ “กระบวนการคดัเลือกหวัขอ้ในการวิจยั (Selection of problem area)” 
เป็นการคน้หาปัญหาหรือคดัเลือกหวัขอ้ของการด าเนินงานวิจยั โดยการก าหนดปัญหา เป้าหมาย 
วตัถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ฯลฯ เพื่อน ามาซ่ึงหัวข้อและแนวทางในการวิจยัท่ีตรง
เป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด กระบวนการคดัเลือกหัวขอ้ในการวิจยัของชุมชนต าบล 
สง่าบา้น สรุปไดด้งัน้ี 
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   8.1.1) โจทยก์ารวจิยั 
    นักวิจยัท้องถ่ินของต าบลสง่าบ้านได้ก าหนดโจทย์การวิจยัเร่ือง 
“การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลสง่าบา้น อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่” ในการแกไ้ขปัญหาการเกษตรท่ีใชส้ารเคมีเป็นจ านวนมาก ซ่ึงมีผลกระทบกบั
ผูผ้ลิต (เกษตรกร) และผูบ้ริโภครวมถึงส่ิงแวดลอ้มในชุมชน โดยการปรับเปล่ียนไปสู่การเกษตร
แบบปลอดภยั ปลอดสารพิษช่วยให้ศูนยก์ารเรียนรู้ฯ แห่งน้ีเป็นตน้แบบของการถ่ายทอดองค์
ความรู้การเกษตรแบบปลอดภยัให้กบัชุมชนต่อการมีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อตนเองและ
ชุมชน 
   8.1.2) วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
    เพื่อส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการด าเนินงานของกลุ่มเกษตร
ปลอดสารพิษบา้นดอกแดงใหเ้ป็นศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม รวมถึงเป็นแหล่ง
บูรณาการเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมระหวา่งทุกภาคส่วนในต าบลสง่าบา้นทั้ง บา้น 
วดั โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสง่าบา้นให้เกิดการขบัเคล่ือนการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเอง อาศยัความรู้จากการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน 
   8.1.3) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
    การวจิยัเร่ือง “การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม
ประจ าต าบลสง่าบา้น อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่” จะสามารถท าให้เกิดการพฒันาระบบ
การบริหารจดัการของกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษบา้นดอกแดงให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรมท่ีมีองคค์วามรู้กบัการผลิตทางการเกษตรแบบปลอดภยัให้กบัชุมชนท่ีเขา้มา
เรียนรู้ แหล่งบูรณาการเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมมีเครือข่ายซ่ึงประกอบดว้ย กลุ่ม
เพาะเห็ด กลุ่มขา้วซ้อมมือ กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย ์กลุ่มโรงสีขา้ว และกลุ่มเยาวชนของชุมชนบา้น
ดอกแดงท่ีสนใจเขา้ร่วมการวิจยัในคร้ังน้ี อนัจะส่งผลให้เศรษฐกิจของชุมชนเกิดการพฒันาได้
อยา่งย ัง่ยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อตนเองในฐานของผูผ้ลิต และรับผิดชอบต่อสังคม 
คือ ผูบ้ริโภค และรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม คือ แม่น ้ า ดิน และอากาศ ไม่ให้เกิดการปนเป้ือน
ของสารเคมีต่างๆ จากการท าการเกษตร 
  8.2) ขั้นด าเนินการถอดองคค์วามรู้ 
   เป็นขั้นตอนส าคญัในการสกดัความรู้จากผูร่้วมถอดองค์ความรู้ เพื่อให้ได้
แนวทางในการด าเนินงานวิจยั ส าหรับกระบวนการวิจยัเรียกวา่ “กระบวนการเก็บและรวบรวม
ขอ้มูล (Method of gathering data) และการวิเคราะห์และการตีความขอ้มูล (Analysis and 
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interpretation of the data)” ขั้นตอนน้ีนกัวิจยัทอ้งถ่ินในต าบลสง่าบา้น ร่วมกบัชุมชนไดท้  าการ
วจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อด าเนินการถอดองคค์วามรู้จากการเก็บและรวบรวมขอ้มูล 
และน าขอ้มูลเหล่านั้นมาท าการวเิคราะห์และตีความขอ้มูล จากนั้นท าการสรุปผลการด าเนินการ
วจิยั ตลอดจนการน ามาศึกษาเพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการพฒันาการเกษตรของชุมชน
ในพื้นท่ี และพฒันาในงานวิจยัต่อไปสู่งานวิจยัท่ีมีคุณภาพ สามารถอธิบายรายละเอียดของการ
ถอดองคค์วามรู้ไดด้งัน้ี 
   8.2.1  ขอ้มูลท่ีเป็นเอกสาร 
    นกัวิจยัทอ้งถ่ินประจ าชุมชนต าบลสง่าบา้น ไดท้  าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน (แผน 3 ปี) ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินต าบลสง่าบา้นบริบทด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนส่ิงแวดล้อมในชุมชน เพื่อหา
แนวทางในการด าเนินงานในการพฒันาองคค์วามรู้และระบบการบริหารจดัการของกลุ่มเกษตร
ปลอดสารพิษบา้นดอกแดงให้สอดคลอ้งกบัแนวทางในการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินต าบลสง่าบา้นและบริบทของชุมชน และท าการศึกษาแนวทางในการด าเนินงานของการ
จดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ฯ  
   8.2.2  ขอ้มูลท่ีมาจากบุคคล 
    นกัวิจยัทอ้งถ่ินประจ าชุมชนต าบลสง่าบา้นไดท้ าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากสมาชิกกลุ่มเกษตรกรและสัมภาษณ์ นายเกษม พานวลทิศ ประธานศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรบา้นดอกแดง ในประเด็นของสภาพปัญหาและความตอ้งการของคน
ในชุมชนบา้นดอกแดง ตลอดจนศกัยภาพและความพร้อมของชุมชนบา้นดอกแดง กลุ่มเครือข่าย
เกษตรปลอดสารพิษของชุมชนบา้นดอกแดงทั้งกลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มผลิตขา้วและกลุ่มเยาวชนใน
การจดัตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ของชุมชน เพื่อท าหน้าท่ีในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้าน
การเกษตรแบบปลอดภยัใหก้บัคนในชุมชนต าบลสง่าบา้น ตลอดจนเป็นแหล่งสาธิตรูปแบบของ
การท าการเกษตรปลอดสารพิษท่ีครบวงจร ทั้งกระบวนการผลิต การตลาดและการบริหารจดัการ
ท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
   8.2.3  ขอ้มูลจากการสังเกต ฯลฯ 
    นกัวิจยัทอ้งถ่ินไดส้ังเกตผลการวิจยัทั้งบริบทชุมชนและการพฒันา
ของกลุ่มท่ีเป็นอยูข่องชุมชนบา้นดอกแดง พบวา่ ชุมชนบา้นดอกแดงมีกลุ่มอาชีพท่ีเขม้แข็ง กลุ่ม
เพาะเห็ด กลุ่มขา้วซ้อมมือ กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย ์มีความพร้อมท่ีจะพฒันารูปแบบการด าเนินงาน
ของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน กลุ่มอาชีพดงักล่าวเป็นแบบอย่างของการท าเกษตรแบบ
ปลอดภัยในชุมชนบ้านดอกแดงเพราะความส าเร็จในการท าเกษตรปลอดภัยท่ีท ามาเป็น
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ระยะเวลาหลายปีจนสามารถขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืนในอ าเภอดอยสะเก็ดและอ าเภอใกลเ้คียงมา
โดยตลอด 
   8.2.4  ผลการวเิคราะห์ 
    จากกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นต้น นักวิจัยประจ า
ทอ้งถ่ินไดร่้วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสง่าบา้น จดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ฯ โดยมีศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรบา้นดอกแดง เป็นตน้แบบในการด าเนินงานส่งเสริมและ
พฒันารูปแบบการบริหารจดัการของกลุ่มเกษตรปลอดภยับา้นดอกแดง รวมถึงกลุ่มอาชีพทาง
การเกษตรอ่ืนๆ ในชุมชนต าบลสง่าบา้นไดเ้ขา้ร่วมเป็นจ านวนมากเกิดเป็นแหล่งบูรณาการเรียนรู้
ดา้นเศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมในต าบลสง่าบา้นในการขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาการเกษตรท่ี
ท าลายส่ิงแวดลอ้มสู่การเกษตรปลอดภยัอยา่งเป็นรูปธรรม 
   8.2.5  สรุปผลการวจิยั  
    ความส าเร็จของการด าเนินงานวิจยัเพื่อพฒันาชุมชนต าบลสง่าบา้น
ของนกัวิจยัประจ าทอ้งถ่ินต าบลสง่าบา้น เกิดข้ึนจากการน าเอาแนวคิดของกระบวนการวิจยัมา
ปรับใชก้ารการด าเนินงานในการพฒันาทอ้งถ่ินดา้นเศรษฐกิจการเกษตร โดยการใช้การมีส่วน
ร่วมของชุมชนมาเป็นรูปแบบของการด าเนินงานในการผสานแนวคิด ความรู้ ประสบการณ์ และ
อุดมการณ์ในการพฒันาชุมชนท่ีเป็นปัญหาดา้นการเกษตรท่ีไม่ปลอดภยัมาเน่ินนาน มาใชเ้ป็น
พื้นฐานของการพฒันา ผา่นกระบวนการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์สภาพปัญหาและความตอ้งการของ
ชุมชน และก าหนดเป็นแนวทางในการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายในการพฒันาทอ้งถ่ิน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสง่าบา้น ตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินและแผน
ชุมชนแห่งน้ี จนท าให้เกิดการปรับเปล่ียนแนวคิดการเกษตรแบบปลอดภยัได้ในท่ีสุด องค์
ความรู้เหล่าน้ีไดถู้กน าไปเป็นตน้แบบของการวิจยัเพื่อพฒันาแบบมีส่วนร่วมให้กบัชุมชนอ่ืนๆ 
ต่อไป 
  8.3)  กระบวนการหลงัการถอดองคค์วามรู้ 
   ส าหรับประเด็นของการวจิยัในกระบวนการน้ีเรียกวา่ “การเสนอผลการวิจยั
และขอ้สรุปการวิจยั (Conclusions and final report)” เป็นขั้นติดตามการน าองค์ความรู้ หรือ
ผลส าเร็จของงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์และเผยแพร่สู่สาธารณชน ในขั้นตอนน้ีให้ความส าคญักบั
การน าองคค์วามรู้ในการจดัท าการเกษตรแบบปลอดภยัทั้งการผลิตขา้ว การเพาะเห็ดและพืชผกั
ปลอดสารพิษต่างๆ ท่ีเรียนรู้จากการปฏิบติังานในศูนยก์ารเรียนรู้ฯ ไปใช้เพื่อให้การปฏิบติังาน
ต่อไปมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน จากการติดตามการด าเนินงานไดมี้การน า
องคค์วามรู้ไปใชป้ระโยชน์ สรุปไดด้งัน้ี 
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   8.3.1)  การประเมินความพึงพอใจของผลการวจิยั 
    การวิจยัดงักล่าวเป็นจุดเร่ิมตน้ของการส่งเสริมและพฒันารูปแบบ
การด าเนินงานของกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษบา้นดอกแดง ใหเ้ป็นศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน
เชิงคุณธรรม รวมถึงเป็นแหล่งบูรณาการเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมระหวา่งทุกภาค
ส่วนในต าบลสง่าบา้นทั้ง บา้น วดั โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสง่าบา้น 
จนสามารถสร้างองค์ความรู้ท่ีเป็นแนวคิดและแนวปฏิบติัของการพฒันาสินคา้เกษตรปลอด
สารพิษของชุมชนบา้นดอกแดงให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม เป็นสินคา้เกษตรปลอดสารพิษท่ี
สามารถบริโภคไดเ้อง ลดรายจ่าย และยงัปลูกฝังจิตส านึกคุณธรรมของความพอเพียงให้กบัคน
ในชุมนไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนั้นการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษบา้นดอกแดงได้
ใช้หลกัของการมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินงานบริหารจดัการกลุ่มแบบมี
ส่วนร่วมจนเกิดการวิจยัพฒันาเศรษฐกิจของต าบลสง่าบา้นดว้ยการด าเนินงานของกลุ่มเกษตร
ปลอดสารพิษบา้นดอกแดงไดอ้ยา่งย ัง่ยนื เป็นท่ีน่าพอใจของทุกภาคส่วนเป็นอยา่งมาก 
   8.3.2)  ส่ิงท่ียงับกพร่องเป็นจุดอ่อน และควรจะปรับปรุง ส าหรับการวิจยั
เพื่อหาแนวทางปรับปรุงเป็นการวิจยัแลว้พฒันา แบบR&D (Research & Development) คือ 
การท่ีจะขยายผลการวจิยัภาคการผลิตอ่ืนท่ีไม่ใช่การผลิตภาคการเกษตรไดอ้ยา่งไร ทั้งน้ีเพราะใน
ปัจจุบนัชุมชนแห่งน้ีก็ก าลงัจะถูกดูดกลืนดว้ยความเจริญของการขยายตวัเมือง ทั้งบา้นจดัสรร 
และสังคมแบบทุนนิยมท่ีก าลงัเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งหาทางป้องกนัส่ิงท่ีก าลงั
จะเกิดข้ึนดงักล่าว 
   8.3.3)  ส่ิงท่ีดีอยูแ่ลว้และควรท าต่อไปเพื่อกลบัไปวางแผนพฒันา ลงมือท า 
แลว้ตามดว้ยการวิจยัให้กา้วหนา้ต่อเน่ืองเป็น D&R (Development and Research) คือ รูปแบบ
การวิจยัแบบมีส่วนร่วมท่ีเนน้ภูมิปัญญาของชุมชนและความตั้งใจของทีมงานในการบูรณาการ
ความคิดต่างๆ ตนเกิดองค์ความรู้ในการเกษตรปลอดภยัอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถย  าไป
ใช้ไดอ้ย่างต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบนั การเป็นตน้แบบของการพฒันาองค์
ความรู้ของชุมชนดว้ยกระบวนการวจิยัชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
 
 (9)  ชุมชนต าบลมะขนุหวาน อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
  การจัดการเรียนรู้ในการถอดองค์ความรู้ของนักวิจัยท้องถ่ินของชุมชนต าบล 
มะขุนหวาน กบัการวิจยัแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ไดอ้งค์ความรู้อนัเป็นแนวทางของการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน ตามวิสัยทศัน์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลมะขุนหวาน 
คือ “ชุมชนแห่งเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และคุณภาพชีวิตท่ีดี” จากการน าเอางานวิจยัในปี 



87 
 

 

พ.ศ. 2552 ท่ีผ่านมาไปประยุกต์ใช้กับชุมชนต าบลมะขุนหวาน อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดั
เชียงใหม่ในปี 2553 สามารถอธิบายผลการศึกษาตามกระบวนการถอดองคค์วามรู้ไดด้งัน้ี 
  9.1)  ขั้นเตรียมการก่อนเร่ิมกระบวนการถอดองคค์วามรู้ 
   ขั้นตอนน้ีนกัวิจยัทอ้งถ่ินในต าบลมะขุนหวาน ร่วมกบัชุมชนไดท้  าการวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินตนเอง 
ขั้นตอนน้ีเรียกวา่ “กระบวนการคดัเลือกหวัขอ้ในการวิจยั (Selection of problem area)” เป็นการ
ค้นหาปัญหาหรือคัดเลือกหัวข้อของการด าเนินงานวิจัย โดยการก าหนดปัญหา เป้าหมาย 
วตัถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ฯลฯ เพื่อน ามาซ่ึงหัวข้อและแนวทางในการวิจยัท่ีตรง
เป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดในชุมชนต าบลมะขนุหวาน กระบวนการคดัเลือกหวัขอ้ในการ
วจิยัของชุมชนต าบลมะขนุหวาน สรุปไดด้งัน้ี 
   9.1.1) โจทยก์ารวจิยั 
    นกัวิจยัทอ้งถ่ินของต าบลมะขุนหวานไดก้ าหนดโจทยก์ารวิจยัเร่ือง 
“การจัดตั้ งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลมะขุนหวาน อ าเภอ 
สันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่” เพื่อแกปั้ญหาสังคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการท าการเกษตรท่ี
เกิดมลพิษทางอากาศ กล่ินเหมน็และขยะใหชุ้มชนแกปั้ญหาไดด้ว้ยชุมชนเอง 
   9.1.2) วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
    เพื่อส่งเสริมและพฒันารูปแบบการด าเนินงานของชุมชนบ้าน 
สันทรายมูลในการท าบ่อก๊าชชีวภาพเพื่อแก้ไขปัญหากล่ินเหม็นจากมูลสัตวท่ี์ส่งผลต่อความ
ขดัแยง้ของคนในชุมชน น ามาพฒันาและแกไ้ขเป็นบ่อก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว ์ถ่ายทอดให้ทุก
คนไดใ้ชป้ระโยชน์ร่วมกนั เป็นศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมใหทุ้กคนเขา้มาศึกษา
เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากบ่อก๊าซชีวภาพได ้รวมถึงเป็นแหล่งบูรณาการเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรมระหวา่งทุกภาคส่วนในต าบลมะขุนหวานต่อการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มให้
สามารถยอมรับและปรองดองกนัและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาของชุมชนร่วมกนัได ้
   9.1.3) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
    การวจิยัเร่ือง “การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม
ประจ าต าบลมะขุนหวาน อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่” จะสามารถท าให้เกิดการพฒันา
รูปแบบการด าเนินงานของชุมชนบา้นสันทรายมูลในการท าบ่อก๊าชชีวภาพเพื่อแกไ้ขปัญหากล่ิน
เหม็นจากมูลสัตว์ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนเกิดเป็นศูนย ์
การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม รวมถึงเป็นแหล่งบูรณาการเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจชุมชน
เชิงคุณธรรมระหวา่งทุกภาคส่วนในต าบลมะขนุหวาน 
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  9.2) ขั้นด าเนินการถอดองคค์วามรู้ 
   เป็นขั้นตอนส าคญัในการสกดัความรู้จากผูร่้วมถอดองค์ความรู้ เพื่อให้ได้
แนวทางในการด าเนินงานวิจยั ส าหรับกระบวนการวิจยัเรียกวา่ “กระบวนการเก็บและรวบรวม
ขอ้มูล (Method of gathering data) และการวิเคราะห์และการตีความขอ้มูล (Analysis and 
interpretation of the data)” ขั้นตอนน้ีนกัวิจยัทอ้งถ่ินในต าบลมะขุนหวาน ร่วมกบัชุมชนไดท้  า
การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อด าเนินการถอดองค์ความรู้จากการเก็บและรวบรวม
ขอ้มูล และน าขอ้มูลเหล่านั้นมาท าการวิเคราะห์และตีความขอ้มูล จากนั้นท าการสรุปผลการ
ด าเนินการวิจยั ตลอดจนการน ามาศึกษาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ทาง
สังคมท่ีเกิดข้ึนจากปัญหากล่ินเหม็นจากมูลสัตวท่ี์เกษตรกรในชุมชนไดท้  าการเล้ียงปศุสัตวเ์ป็น
จ านวนมาก แต่ชุมชนกลบัแก้ไขปัญหาดงักล่าวด้วยการเปล่ียนให้เป็นโอกาสได้ด้วยการวิจยั
ร่วมกันได้เป็นอย่างดี และพฒันาในงานวิจยัต่อไปสู่งานวิจยัท่ีมีคุณภาพ สามารถอธิบาย
รายละเอียดของการถอดองคค์วามรู้ไดด้งัน้ี 
   9.2.1  ขอ้มูลท่ีเป็นเอกสาร 
    นักวิจัยท้องถ่ินประจ าชุมชนต าบลมะขุนหวาน ได้ท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน (แผน 3 ปี) ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินต าบลมะขนุหวานรวมถึงแผนชุมชน เพื่อหาแนวทางในการด าเนินงานในการพฒันา
รูปแบบการด าเนินงานของชุมชนบา้นสันทรายมูลในการท าบ่อก๊าชชีวภาพเพื่อแกไ้ขปัญหากล่ิน
เหม็นจากมูลสัตว ์ให้สอดคลอ้งกบัแนวทางในการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต าบลมะขนุหวาน เม่ือประสบความส าเร็จและด าเนินการเผยแพร่องคค์วามรู้เหล่าน้ีต่อไปยงัผูท่ี้
สนใจในชุมชนโดยผ่านศูนยก์ารเรียนรู้ฯ ให้เกิดหลักสูตรการฝึกปฏิบติัการเพื่อขยายผลการ
ด าเนินงานใหค้รอบคลุมพื้นท่ีทั้งต าบลมะขนุหวาน 
   9.2.2  ขอ้มูลท่ีมาจากบุคคล 
    นักวิจัยท้องถ่ินประจ าชุมชนต าบลมะขุนหวานได้ใช้การวิจัย
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลมะขุนหวาน นกัวิจยัทอ้งถ่ินและ
ตวัแทนของชุมชนบ้านสันทรายมูลหลายต่อหลายคร้ัง เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหากล่ินเหม็นจากมูลสัตว์ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ตลอดจนร่วมกันในการหาแนวทางในการ
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั้งต าบลเพื่อพฒันาแนวทางในการ
ด าเนินงานเพื่อขยายผลการเรียนรู้ในการแกไ้ขปัญหาและการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนสู่กลุ่มอาชีพ
อ่ืนๆ ในชุมชนต าบลมะขนุหวาน  
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   9.2.3  ขอ้มูลจากการสังเกต ฯลฯ 
    นกัวิจยัทอ้งถ่ินไดส้ังเกตผลการด าเนินงานวิจยัของชุมชนบา้นสัน
ทรายมูลพบวา่ ชุมชนสันทรายมูลสามารถด าเนินการวจิยัเพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหากล่ิน
เหมน็ของมูลสัตวท่ี์เกิดข้ึนในชุมชน โดยการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเช่ียวชาญจากภายนอก
ชุมชนในการจดัท าบ่อก๊าซชีวภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซ่ึงผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึน 
นอกจากจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างย ัง่ยืนแล้วยงัช่วยให้ครัวเรือนในชุมชนสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือก๊าซหุงตม้ อีกทั้งยงัได้เร่ิมขยายผลไปสู่ผูท่ี้ให้ความสนใจทั้งในและนอก
ชุมชนแห่งน้ี 
   9.2.4  ผลการวเิคราะห์ 
    จากกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นต้น นักวิจัยประจ า
ทอ้งถ่ินไดร่้วมกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลมะขุนหวาน จดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ฯ โดยมี
ชุมชนบา้นสันทรายมูลเป็นแกนน าในการด าเนินงานในการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ฯ ของชุมชนใน
คร้ังน้ี จนสามารถเผยแพร่องคค์วามรู้ในการแกไ้ขกล่ินเหม็นจากมูลสัตวใ์ห้เป็นก๊าซชีวภาพท่ีใช้
หุงตม้ในครัวเรือน ลดค่าใชจ่้ายใหก้บัครัวเรือนเป็นอยา่งมาก การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้จึงสามารถ
เผยแพร่องคค์วามรู้จากการวจิยัต่อยอดไปยงัผูท่ี้สนใจอ่ืนๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
   9.2.5  สรุปผลการวจิยั 
    ความส าเร็จของการด าเนินงานวิจยัเพื่อพฒันาชุมชนดา้นสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม ต าบลมะขุนหวานของนักวิจยัประจ าทอ้งถ่ิน เกิดข้ึนจากการน าเอาแนวคิดของ
กระบวนการวิจยัมาปรับใช้กับการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกับคนในชุมชน ซ่ึงเป็น
กระบวนการท่ีมีรูปแบบการประยุกต์ใช้กบัชุมชนแห่งน้ีอย่างเหมาะสมท าให้ชุมชนสามารถ
วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนการหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ี
สามารถเกิดผลไดอ้ยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงเกิดการยอมรับจากทุก
ฝ่ายในชุมชน ซ่ึงเห็นไดว้า่เป็นองคค์วามรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการวจิยัในชุมชนอยา่งแทจ้ริง  
  9.3)  กระบวนการหลงัการถอดองคค์วามรู้ 
   ส าหรับประเด็นของการวจิยัในกระบวนการน้ีเรียกวา่ “การเสนอผลการวิจยั
และขอ้สรุปการวิจยั (Conclusions and final report)” เป็นขั้นติดตามการน าองค์ความรู้ หรือ
ผลส าเร็จของงานวิจยัเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและส่ิงแวดล้อมของชุมชนไปใช้ประโยชน์และ
เผยแพร่สู่สาธารณชน ในขั้นตอนน้ีให้ความส าคัญกับการน าองค์ความรู้ท่ีเรียนรู้จากการ
ปฏิบติังานไปใชเ้พื่อให้การปฏิบติังานต่อไปมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน จาก
การติดตามการด าเนินงานของชุมชนแห่งน้ีไดมี้การน าองคค์วามรู้ไปใชป้ระโยชน์ สรุปไดด้งัน้ี 
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   9.3.1)  การประเมินความพึงพอใจของผลการวจิยั 
    การวิจยัดงักล่าวเป็นจุดเร่ิมตน้ของการวิจยัแบบมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชนบา้นสันทรายมูลในการท าบ่อก๊าชชีวภาพเพื่อแกไ้ขปัญหากล่ินเหม็นจากมูลสัตว ์ให้
สามารถพฒันาเป็นศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม โดยการบูรณาการเรียนรู้ดา้น
เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมระหวา่งทุกภาคส่วนในต าบลมะขุนหวานทั้ง บา้น วดั โรงเรียนและ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลมะขุนหวานจนสร้างองค์ความรู้แนวคิดและแนวปฏิบติัของ
การแกไ้ขปัญหากล่ินเหม็นของมูลสัตว ์จนเกิดความพึงพอใจต่อทุกภาคส่วนในชุมชนสามารถ
เป็นตน้แบบของแนวทางในการแกไ้ขปัญหาตามกระบวนการวจิยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   9.3.2)  ส่ิงท่ียงับกพร่องเป็นจุดอ่อน และควรจะปรับปรุง ส าหรับการวิจยั
เพื่อหาแนวทางปรับปรุงเป็นการวิจยัแลว้พฒันา แบบR&D (Research & Development) คือ การ
ส่งเสริมและสนบัสนุนจากทอ้งถ่ินหรือภาคีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันางานวิจยัเพื่อต่อยอด
องคค์วามรู้ต่อไปให้สูงข้ึนกวา่เดิม เป็นการน าก๊าซชีวภาพท่ีไดไ้ปใชใ้นการตม้ชาร้อน เคร่ืองท า
น ้ าอุ่น หรือใช้ส าหรับป่ันกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือนเกษตรกร อนัจะท าให้เกิดการใช้
ประโยชน์อย่างคุม้ค่า และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไดเ้ป็นอย่างมาก ซ่ึงองค์ความรู้เหล่าน้ีตอ้ง
เปรียบเทียบผลลพัธ์ของรายไดโ้ดยสรุปออกมาเป็นรูปแบบของปริมาณค่าใชจ่้าย (บาท/เดือน) ท่ี
ลดลงไปใหเ้กิดความเขา้ใจของการประหยดัอยา่งจริงจงั 
   9.3.3)  ส่ิงท่ีดีอยูแ่ลว้และควรท าต่อไปเพื่อกลบัไปวางแผนพฒันา ลงมือท า 
แลว้ตามดว้ยการวิจยัให้กา้วหนา้ต่อเน่ืองเป็น D&R (Development and Research) คือแนวทาง
การวิจยัแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนเองได้อย่างเหมาะสม ซ่ึง
สามารถปรับใชก้บัการแกไ้ขปัญหาดา้นเศรษฐกิจทางออ้มได ้คือการลดค่าใชจ่้ายในครัวเรือน ซ่ึง
หากน าแนวทางการวิจยัในลกัษณะน้ีไปใช้กบัธุรกิจชุมชนอ่ืนๆ ในพื้นท่ี เพื่อจะก่อให้เกิดการ
วจิยัพฒันาเศรษฐกิจไดผ้ลลพัธ์ท่ีตอบโจทยปั์ญหาของชุมชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 
 (10)  ชุมชนต าบลสันผกัหวาน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
  การจัดการเรียนรู้ในการถอดองค์ความรู้ของนักวิจัยท้องถ่ินของชุมชนต าบล 
สันผกัหวาน กบัการวิจยัแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ไดอ้งค์ความรู้อนัเป็นแนวทางของการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต าบล 
สันผกัหวาน คือ “ส่งเสริมการศึกษา พฒันาสภาพแวดล้อม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มี
วฒันธรรม” จากการน าเอางานวิจยัในปี พ.ศ. 2552 ท่ีผ่านมาไปประยุกต์ใช้กบัชุมชนต าบล 
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สันผกัหวาน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ในปี 2553 สามารถอธิบายผลการศึกษาตาม
กระบวนการถอดองคค์วามรู้ไดด้งัน้ี 
  10.1)  ขั้นเตรียมการก่อนเร่ิมกระบวนการถอดองคค์วามรู้ 
   ขั้นตอนน้ีนกัวิจยัทอ้งถ่ินในต าบลสันผกัหวาน ร่วมกบัชุมชนไดท้  าการวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินตนเอง 
ขั้นตอนน้ีเรียกวา่ “กระบวนการคดัเลือกหวัขอ้ในการวิจยั (Selection of problem area)” เป็นการ
ค้นหาปัญหาหรือคัดเลือกหัวข้อของการด าเนินงานวิจัย โดยการก าหนดปัญหา เป้าหมาย 
วตัถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ฯลฯ เพื่อน ามาซ่ึงหัวข้อและแนวทางในการวิจยัท่ีตรง
เป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนต าบลสันผกัหวาน กระบวนการคดัเลือกหัวขอ้ใน
การวจิยัของชุมชนต าบลสันผกัหวาน สรุปไดด้งัน้ี 
   10.1.1) โจทยก์ารวจิยั 
    นกัวจิยัทอ้งถ่ินของต าบลสันผกัหวานไดก้ าหนดโจทยก์ารวิจยัเร่ือง 
“การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลสันผกัหวาน อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชียงใหม่” เพื่อแก้ไขปัญหาธุรกิจชุมชนเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีไม่สามารถจ าหน่ายได้ใน
ทอ้งตลาด ให้การวิจยัสามารถแกไ้ขปัญหาการท าอาชีพของคนในชุมชนดว้ยกระบวนการวิจยั
ของชุมชนเอง หากแก้ปัญหาได้ องค์ความรู้ท่ีเกิดข้ึนจะน าไปใช้ในการเผยแพร่เป็นศูนยก์าร
เรียนรู้แห่งน้ีใหชุ้มชนไดเ้รียนรู้และฝึกปฏิบติัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
   10.1.2) วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
    เพื่อส่งเสริมและพฒันารูปแบบการบริหารจดัการของกลุ่มปติมา
กรรมดินเผาบา้นป่าตาลให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมให้เกิดองคค์วามรู้ใน
การแก้ไขปัญหาธุรกิจชุมชน ทั้งดา้นการผลิต การตลาด การเงินการบญัชี การประชาสัมพนัธ์
และการมีคุณธรรมทางธุรกิจ รวมถึงเป็นแหล่งบูรณาการเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม
ระหวา่งทุกภาคส่วนในต าบลสันผกัหวานทั้ง บา้น วดั โรงเรียนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต าบลสันผกัหวาน 
   10.1.3) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
    การวจิยัเร่ือง “การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม
ประจ าต าบลสันผกัหวาน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่” จะสามารถท าให้เกิดการพฒันาการ
บริหารจดัการธุรกิจชุมชนของกลุ่มปติมากรรมดินเผาบา้นป่าตาลใหเ้ป็นศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรม รวมถึงเป็นแหล่งบูรณาการเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมระหวา่ง
ทุกภาคส่วนในต าบลสันผกัหวาน ในการประกอบธุรกิจชุมชน เกิดการพฒันาการริหารจดัการทั้ง
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ทางด้านการผลิต การตลาด การเงินการบัญชี การประชาสัมพนัธ์และจริยธรรมทางธุรกิจ 
เผยแพร่เป็นองคค์วามรู้ท่ีจะก่อใหเ้กิดการต่อยอดต่อชุมชนอ่ืนๆ ในชุมชนต่อไป 
  10.2) ขั้นด าเนินการถอดองคค์วามรู้ 
   เป็นขั้นตอนส าคญัในการสกดัความรู้จากผูร่้วมถอดองค์ความรู้ เพื่อให้ได้
แนวทางในการด าเนินงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาธุรกิจชุมชนของต าบล 
สันผกัหวาน ส าหรับกระบวนการวิจยัเรียกวา่ “กระบวนการเก็บและรวบรวมขอ้มูล (Method of 
gathering data) และการวิเคราะห์และการตีความขอ้มูล (Analysis and interpretation of the 
data)” ขั้นตอนน้ีนกัวจิยัทอ้งถ่ินในต าบลสันผกัหวาน ร่วมกบัชุมชนไดท้  าการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อด าเนินการถอดองคค์วามรู้จากการเก็บและรวบรวมขอ้มูลบริบทของชุมชน 
และน าขอ้มูลเหล่านั้นมาท าการวเิคราะห์และตีความขอ้มูล จากนั้นท าการสรุปผลการด าเนินการ
วิจยั ตลอดจนการน ามาศึกษาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาธุรกิจชุมชน และพฒันาใน
งานวจิยัต่อไปสู่งานวจิยัท่ีมีคุณภาพ สามารถอธิบายรายละเอียดของการถอดองคค์วามรู้ไดด้งัน้ี 
   10.2.1  ขอ้มูลท่ีเป็นเอกสาร 
    นักวิจัยท้องถ่ินประจ าชุมชนต าบลสันผกัหวาน ได้ท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน (แผน 3 ปี) ขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินต าบลสันผกัหวานรวมถึงแผนชุมชน เพื่อหาแนวทางในการด าเนินงานในการ
พฒันาการบริหารจดัการธุรกิจชุมชนของกลุ่มปติมากรรมดินเผาบา้นป่าตาลให้สอดคล้องกบั
แนวทางในการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันผกัหวาน และความเป็นไป
ได้ต่อแนวทางในการด าเนินงานของการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ฯ ในต าบลเพื่อเยแพร่เป็นองค์
ความรู้ใหชุ้มชนไดเ้รียนรู้ ฝึกปฏิบติัและน าไปปรับใชก้บัธุรกิจชุมชนอ่ืนๆ ในชุมชนต่อไป 
   10.2.2  ขอ้มูลท่ีมาจากบุคคล 
    นกัวจิยัทอ้งถ่ินประจ าชุมชนต าบลสันผกัหวานไดส้ัมภาษณ์สมาชิก
กลุ่มธุรกิจชุมชน โดยเฉพาะ นายประสิทธ์ิ วงศ์ปัญญา ประธานกลุ่มปติมากรรมดินเผาบา้นป่า
ตาล ในประเด็นของสภาพปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนบ้านป่าตาล ตลอดจน
ศกัยภาพและความพร้อมของชุมชนบา้นป่าตาลในการจดัตั้งเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ฯ ของชุมชน เพื่อ
ท าหนา้ท่ีในการถ่ายทอดองคค์วามรู้ภูมิปัญญาดา้นการป้ันตุ๊กตาดินเผาให้กบัคนในชุมชนต าบล
สันผกัหวาน ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาดูงานส าหรับกลุ่มบุคคลภายนอกชุมชนท่ีสนใจเขา้มา
ศึกษาและเรียนรู้ในศูนยก์ารเรียนรู้แห่งน้ี 
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   10.2.3  ขอ้มูลจากการสังเกต ฯลฯ 
    นักวิจยัท้องถ่ินได้สังเกตผลการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจชุมชน
บา้นป่าตาล พบวา่ ชุมชนบา้นป่าตาลเป็นชุมชนท่ีมีความความเขม้แข็งและสามคัคีกนัเป็นอยา่ง
มาก โดยมีการด าเนินธุรกิจเก่ียวกับสินค้าประติมากรรมดินเผา (ตุ๊กตาดินเผา) ซ่ึงถือเป็นภูมิ
ปัญญาดั้งเดิมของชุมชนบา้นป่าตาล ท่ียงัคงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นสวยงาม และสามารถสร้าง
รายไดใ้ห้กบัคนในชุมชนบา้นป่าตาลไดเ้ป็นอย่างดี เม่ือชุมชนไดเ้รียนรู้ร่วมกนัและพฒันาการ
วจิยัในการแกไ้ขปัญหาธุรกิจชุมชนในดา้นการบริหารจดัการตลอดระยะการวจิยั 1 ปี 
   10.2.4  ผลการวเิคราะห์ 
    จากกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลบริบทชุมชนและศกัยภาพของ
กลุ่มธุรกิจชุมชนในขั้นตน้ นกัวิจยัประจ าทอ้งถ่ินไดร่้วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบล
สันผกัหวานสามารถแก้ไขปัญหาธุรกิจชุมชนโดยการใช้การวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับการ
พฒันาการบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจชุมชนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการพฒันาองค์กร ด้าน
การตลาด การเงินการบญัชี และคุณธรรมจริยธรรมของธุรกิจชุมชนจนสามารถจดัตั้งศูนยก์าร
เรียนรู้ฯ ข้ึนในต าบลแห่งน้ีไดส้ าเร็จ โดยมีชุมชนบา้นป่าตาลเป็นตน้แบบในการด าเนินงาน เพื่อ
พฒันาเศรษฐกิจของชุมชนต าบลสันผกัหวาน เป็นกระบวนการผลกัดันให้เกิดการสร้างงาน 
สร้างอาชีพในชุมชนจากการผลิตสินคา้ตุ๊กตาดินเผา การจดัการเรียนรู้ดงักล่าวสามารถถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท่ีมีอยูใ่นชุมชนใหก้บัเด็กและเยาชน เพื่อเป็นการอนุรักษไ์วซ่ึ้งภูมิปัญญาอนัทรงคุณค่า
ของชุมชนบา้นป่าตาลไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
   10.2.5  สรุปผลการวจิยั 
    ความส าเร็จของการด าเนินงานวิจยัชุมชนเพื่อพฒันาชุมชนต าบล 
สันผกัหวานของนักวิจยัประจ าทอ้งถ่ิน เกิดข้ึนจากการน าเอาแนวคิดของกระบวนการวิจยัมา
ปรับใช้กบัการพฒันากลุ่มอาชีพในชุมชน โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหาของชุมชนผ่านการ
แลกเปล่ียนรู้ร่วมกบัชุมชน ประเมินสภาพปัญหาและแนวทางในการแกไ้ขปัญหา ตลอดจนการ
ผนวกแนวทางในการด าเนินงานในการพฒันากลุ่มอาชีพในชุมชนให้สอดคลอ้งกบันโยบายการ
พฒันาทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันผกัหวาน ตามแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันาทอ้งถ่ิน สามารถแกไ้ขปัญหาการบริหารจดัการกลุ่มธุรกิจชุมชนจนประสบความส าเร็จ 
เป็นตน้แบบของการวิจยัในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เกิดองค์ความรู้และเผยแพร่ในศูนยก์าร
เรียนรู้ประจ าต าบล 
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  10.3)  กระบวนการหลงัการถอดองคค์วามรู้ 
   ส าหรับประเด็นของการวจิยัในกระบวนการน้ีเรียกวา่ “การเสนอผลการวิจยั
และขอ้สรุปการวิจยั (Conclusions and final report)” เป็นขั้นติดตามการน าองค์ความรู้ หรือ
ผลส าเร็จของงานวจิยัเพื่อพฒันาธุรกิจชุมชนของต าบลสันผกัหวานไปใชป้ระโยชน์และเผยแพร่
สู่สาธารณชน ในขั้นตอนน้ีใหค้วามส าคญักบัการน าองคค์วามรู้ท่ีเรียนรู้จากการปฏิบติังานไปใช้
เพื่อให้การปฏิบติังานต่อไปมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน จากการติดตามการ
ด าเนินงานของชุมชนต าบลสันผกัหวานไดมี้การน าองคค์วามรู้ไปใชป้ระโยชน์ สรุปไดด้งัน้ี 
   10.3.1)  การประเมินความพึงพอใจของผลการวจิยั 
    การวิจัยดังกล่าวเป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมและ
พฒันาการบริหารจดัการธุรกิจชุมชนของกลุ่มปติมากรรมดินเผาบา้นป่าตาล ให้เป็นศูนยก์าร
เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม รวมถึงเป็นแหล่งบูรณาการเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจชุมชนเชิง
คุณธรรมระหว่างทุกภาคส่วนในต าบลสันผกัหวานทั้ง บา้น วดั โรงเรียนและองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันผกัหวาน จนสามารถสร้างองค์ความรู้แนวคิดและแนวปฏิบติัของการ
พฒันาสินคา้ตุ๊กตาดินเผาของชุมชนบา้นป่าตาลให้เป็นสินคา้ของชุมชน สามารถสร้างรายได้
ให้กบัชุมชนไดม้ากข้ึน ตลอดจนการด าเนินงานของกลุ่มปติมากรรมดินเผาบา้นป่าตาล ไดใ้ช้
หลกัของการมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินงานร่วมกบัทุกฝ่ายใช้คุณธรรม
ความพอเพียงในการบริหารจดัการมากกว่าการมุ่งเน้นก าไรเป็นท่ีตั้ง ผลการด าเนินงานตาม
แผนการวิจยัสามารถพฒันาเศรษฐกิจของต าบลสันผกัหวานดว้ยการด าเนินงานของกลุ่มปติมา
กรรมดินเผาบา้นป่าตาลเป็นตน้แบบอย่างเป็นรูปธรรมเกิดความพึงพอใจกบัทุกภาคส่วนเป็น
อยา่งมาก 
   10.3.2)  ส่ิงท่ียงับกพร่องเป็นจุดอ่อน และควรจะปรับปรุง ส าหรับการวิจยั
เพื่อหาแนวทางปรับปรุงเป็นการวิจยัแลว้พฒันา แบบR&D (Research & Development) คือ 
ความต่อเน่ืองของการวิจยัชุมชน หากเป้าหมายของชุมชนเปล่ียนแปลงไปเป็นการแสวงหาผล
ก าไรแลว้ชุมชนแห่งน้ีอาจตอ้งกลบัไปหาแนวทางในการพฒันาต่อยอดองคค์วามรู้ให้มากข้ึน แต่
หากแกไ้ขไม่ไดก้็ตอ้งพบกบัปัญหาในรูปแบบเดิม คือ การบริหารจดัการองคก์ร ซ่ึงตอ้งป้องกนั
ให้มากเพราะธุรกิจชุมชนตอ้งใช้คุณธรรมความพอเพียง มิใช่บริษทัเอกชนท่ีมุ่งแสวงหาก าไร
เป็นท่ีตั้ง 
   10.3.3)  ส่ิงท่ีดีอยูแ่ลว้และควรท าต่อไปเพื่อกลบัไปวางแผนพฒันา ลงมือท า 
แลว้ตามดว้ยการวิจยัให้กา้วหนา้ต่อเน่ืองเป็น D&R (Development and Research) คือ การขยาย
ผลการวิจยัหรือต่อยอดองค์ความรู้ให้เพิ่มสูงข้ึน แต่ต้องเกิดจากชุมชนเองเป็นการเผยแพร่ 
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องคค์วามรู้ไปยงัเยาวชนอยา่งเป็นรูปธรรม การจดัท าหลกัสูตรการเรียนรู้ดา้นธุรกิจชุมชนให้กบั
เยาวชนในสถานศึกษาใหเ้กิดการเรียนรู้และปฏิบติัร่วมกนัใหเ้กิดการพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 
4.2  องค์ความรู้จากการวจัิยชุมชนเพือ่พฒันาเศรษฐกจิและสังคมของท้องถิ่น 
 จากการจดัการเรียนรู้ในการถอดองค์ความรู้ของนกัวิจยัทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ตาม
กระบวนการถอดองคค์วามรู้ ท าให้นกัวิจยัสามารถสรุปองคค์วามรู้ หรือกระบวนทศัน์ใหม่ของ
การวิจยัชุมชนเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน โดยองค์ความรู้เหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการน าเสนอเป็น
แนวทางในการพฒันาท้องถ่ินด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ินนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสม 
ผลการศึกษาสามารถอธิบายองคค์วามรู้เพื่อการวิจยัและพฒันาชุมชนในแต่ละพื้นท่ีทั้ง 10 แห่ง 
อธิบายไดด้งัน้ี 
 (1) องค์ความรู้ของการวิจยัเพื่อพฒันาชุมชนต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดั
เชียงใหม่ 
  การจัดการการเรียนรู้ของนักวิจัยท้องถ่ินชุมชนต าบลยุหว่าในการวิจัยแบบมี 
ส่วนร่วมกบัชุมชนต าบลยุหวา่ ปี พ.ศ. 2553 เพื่อให้ไดอ้งคค์วามรู้ซ่ึงเป็นแนวทางในการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมชุมชนของตนเอง อาศยัแนวคิดการวิจยัแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความรู้
ความเขา้ใจของคนในชุมชนตามสภาพบริบทของชุมชนต าบลยุหวา่ รวมถึงเป้าหมายขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลยหุวา่ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ท่ีวา่ “ยุหวา่ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ สู่ความเขม้แข็ง” สามารถสรุปองค์ความรู้หรือกระบวนทศัน์ใหม่จากการวิจยั
ชุมชนเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
  1.1) องคค์วามรู้ในการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน (Sustainable Development) กบั
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
   ชุมชนต าบลยุหว่ามีกระบวนทศัน์ใหม่ในการวิจยัเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของทอ้งถ่ินให้ย ัง่ยืนโดยการด าเนินงานพฒันาธุรกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนของต าบล 
ไดแ้ก่ กลุ่มเพาะเห็ด และกลุ่มเครือข่ายงานหัตถกรรมแกะสลกัไมข้องต าบลยุหว่าให้สามารถ
พึ่ งพาตนเองได้อย่างย ัง่ยืน ด้วยการสร้างแนวคิดและแนวปฏิบติัของการด าเนินงานอย่างมี
คุณธรรม มีความซ่ือสัตย ์ความพอเพียงและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนการ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้และภูมิปัญญาให้กบัเด็กและเยาวชนให้สืบทอดองคค์วามรู้เหล่าน้ีให้พฒันา
ไปอยา่งต่อเน่ือง 
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  1.2)  องคค์วามรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (Local Wisdom) กบัการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ิน 
   ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชนต าบลยหุวา่ในงานอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพ
การแกะสลกัไมถื้อเป็นภูมิปัญญาท่ีถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษมาเป็นเวลานาน ความเช่ียวชาญ
และความช านาญในงานหัตถกรรมถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ตลอดจนการสานต่อและพฒันา
ทกัษะ พฒันาความรู้จากกลุ่มคนรุ่นใหม่ในชุมชน ท าให้อาชีพเกษตรกรรมและอาชีพการ
แกะสลกัไมเ้ป็นเสมือนตวัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนของต าบลยุหว่าและเป็นการสานต่องาน
ดา้นสังคมจากกลุ่มวยัต่างๆ ตั้งแต่เด็ก ผูใ้หญ่จนถึงวยัผูสู้งอาย ุ
  1.3) องค์ความรู้ในประเด็นของความเสมอภาค (Equity) ของคนในชุมชน กบั
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
   การให้คนในชุมชนได้เขา้มามีส่วนร่วมในการวิจยัและใช้องค์ความรู้จาก
การวิจยัอย่างทัว่ถึง ถือเป็นชุมชนท่ีเกิดการบูรณาการอย่างเสมอภาคกนั การพฒันากลุ่มอาชีพ
เพาะเห็ดและกลุ่มเครือข่ายงานหตัถกรรมแกะสลกัไม ้เป็นจุดเร่ิมตน้หน่ึงของการพฒันาท่ีส าคญั 
อนัจะน าไปเป็นแบบอย่างของการพฒันาไปสู่การพฒันากลุ่มอาชีพอ่ืนๆ ในชุมชนต่อไป ซ่ึง
ปัจจุบนัต าบลยุหว่ามีศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม ซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ของการ
ด าเนินธุรกิจแบบมีคุณธรรมท่ีเปิดโอกาสให้คนในชุมชนไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อยา่ง
เสมอภาค และน าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้กับการพฒันากลุ่มของตนเอง ตลอดจนสร้างเป็น
เครือข่ายกลุ่มอาชีพระดบัต าบลท่ีมีความเช่ือมโยงกนัในทางปฏิบติั ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลยหุวา่ดว้ยดีมาตลอด 
  1.4) องค์ความรู้ในประเด็นของการกระจายอ านาจ (Empowerment) กับการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
   แนวทางในการด าเนินงานเพื่อแกไ้ขและพฒันาทอ้งถ่ินในต าบลแห่งน้ี ลว้น
แต่เกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน ผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้
แนวคิด ประสบการณ์ ความรู้ และผสานอุดมการณ์ในการพฒันาทอ้งถ่ินร่วมกนั จนเกิดเป็น
แนวทางในการพฒันาท้องถ่ิน ตามยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ท่ีส่งผลทางดา้นการพฒันาชุมชนทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคม เป็นการกระจายอ านาจการ
บริหารจดัการชุมชนดว้ยคนในชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
  1.5)  องคค์วามรู้ในประเด็นของความคุม้ค่า (Productivity) ของการพฒันา  
   ส าหรับต าบลยุหวา่ แนวทางในการพฒันาทอ้งถ่ินไดมุ้่งเนน้ผลประโยชน์ท่ี
เกิดข้ึนกบัคนทุกคนท่ีอยูใ่นชุมชน กระบวนการด าเนินงานวิจยัในแต่ละขั้นตอนไดเ้ขา้ถึงคนใน
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ชุมชนอย่างทั่วถึง เทคนิคการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ได้ถูกน ามาใช้เป็นส่วนหน่ึงของการ
ด าเนินงานในการพฒันาทอ้งถ่ิน ตลอดจนการใชก้ระบวนการวิจยัมาปรับใชค้วบคู่กนัเพื่อมุ่งผล
ทางดา้นการพฒันาในระดบัรากหญา้ ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาเท่านั้น กล่าวคือ การด าเนินงาน
ในการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน ไม่ไดมุ้่งเนน้ท่ีความเขม้แข็งของกลุ่มอาชีพเพียงอยา่งเดียว แต่
จุดประสงคท่ี์แทจ้ริงคือ การกระจายรายไดใ้หท้ัว่ถึง เพื่อใหค้นในชุมชนมีสภาพชีวติความเป็นอยู่
ท่ีดีข้ึน นบัวา่เป็นการวจิยัท่ีก่อใหเ้กิดมูลค่าเพื่อต่อชุมชนไดเ้ป็นอยา่งมาก 
 
 (2) องค์ความรู้ของการวิจยัเพื่อพฒันาชุมชนต าบลห้วยแก้ว อ าเภอแม่ออน จงัหวดั
เชียงใหม่ 
  การจดัการการเรียนรู้ของนักวิจยัท้องถ่ินต าบลห้วยแก้วในการวิจยัแบบมีส่วน
ร่วมกบัชุมชนต าบลห้วยแกว้ ปี พ.ศ. 2553 เพื่อให้ได้องค์ความรู้ซ่ึงเป็นแนวทางในการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน อาศยัแนวคิดการวิจยัแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความรู้ความ
เขา้ใจของคนในชุมชนตามสภาพบริบทของชุมชนต าบลห้วยแกว้ รวมถึงเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลหว้ยแกว้ ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท่ีวา่ “ห้วยแกว้ 
ความสุขของมนุษยแ์ละธรรมชาติ” สรุปเป็นองค์ความรู้ หรือกระบวนทศัน์ใหม่จากการวิจยั
ชุมชนเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
  2.1) องคค์วามรู้ในการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน (Sustainable Development) กบั
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
   ชุมชนต าบลห้วยแกว้มีกระบวนทศัน์ใหม่ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ของทอ้งถ่ินให้เกิดความย ัง่ยืน คือแนวทางการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติให้คงอยูต่่อไปท าให้
ชุมชนต าบลหว้ยแกว้ โดยเฉพาะชุมชนบา้นแม่ก าปอง สามารถใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวและท่ี
พกัแบบโฮมสเตย์แบบอิงธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นหลัก สร้างความประทับใจให้กับ
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืน และท าใหแ้หล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องชุมชนบา้นแม่ก าปอง ต าบลห้วย
แกว้จงัหวดัเชียงใหม่ มีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย ดงันั้นการพฒันาเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืน
ของต าบลหว้ยแกว้ ตอ้งเร่ิมจากการอนุรักษท์รัพยากรทางธรรมชาติ ตลอดจนการพฒันาแนวคิด
ของคนในชุมชนใหเ้กิดความรู้สึกหวงแหน และรักษาวถีิชีวติท่ีเป็นอยูข่องชุมชนต่อไป 
  2.2)  องคค์วามรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (Local Wisdom) กบัการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ิน 
   ภูมิปัญญาในการท าการเกษตรท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพส่ิงแวดลอ้ม ป่าไม ้ภูเขา 
และล าธารของต าบลห้วยแก้ว คืออาชีพการเก็บชากาแฟในชุมชน สู่บา้นพกัแบบโฮมสเตย ์
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อิงธรรมชาติและวฒันธรรมอนัทรงคุณค่าท่ีชุมชนตอ้งอนุรักษแ์ละธ ารงไวใ้ห้เกิดการสืบทอดรุ่น
สู่รุ่น ไม่เช่นนั้นการพฒันาธุรกิจท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์เป็นอยูต่อ้งสูญหายไปในท่ีสุด เอกลกัษณ์
ของโฮมสเตยท่ี์ผนวกเอาวถีิชีวติ ภูมิปัญญาการเกษตร การเก็บและกาแฟก็จะเลือนหายไป 
  2.3)  องค์ความรู้ในประเด็นของความเสมอภาค (Equity) ของคนในชุมชน กบั
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
   ความเสมอภาคของคนในชุมชนแห่งน้ีถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีท่ี
ยึดถือปฏิบติัมาโดยตลอด ปัญหาความแตกต่างทางสังคมไม่เกิดข้ึนในชุมชนแห่งน้ี การเคารพ
และรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ไดก่้อให้เกิดแนวทางในการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีมาจากความ
เห็นชอบของทุกฝ่ายในชุมชน และน ามาซ่ึงความสมัครสมานสามัคคี ความเสียสละท่ีจะ
ด าเนินงานอย่างเต็มความสามารถ ความเช่ือว่าผลของการด าเนินงานร่วมกนัทุกฝ่ายอยา่งเสมอ
ภาคกนัจะเกิดประโยชน์กบัชุมชนอย่างสูงสุดตอ้งมาจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท่ีมี
แนวคิดท่ีจะพฒันาทอ้งถ่ินร่วมกนัอยา่งแทจ้ริง 
  2.4)  องค์ความรู้ในประเด็นของการกระจายอ านาจ (Empowerment) กับการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
   แนวคิดในการพฒันาท้องถ่ินด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนแห่งน้ี 
อาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลห้วยแกว้ท่ีไดเ้ขา้
มาด าเนินการวจิยัและพฒันาร่วมกนั การบริหารจดัการองคก์รโดยการกระจายอ านาจมายงัชุมชน
ต าบลห้วยแกว้จึงเกิดผลสัมฤทธ์ิเป็นรูปธรรมมากท่ีสุดท่ีทุกฝ่ายไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกนัพฒันา
ทอ้งถ่ินในบทบาทของตนเองอยา่งเต็มศกัยภาพ การบริหารจดัการแบบกระจายอ านาจจึงเกิดข้ึน
อยา่งเป็นรูปธรรมในชุมชนแห่งน้ี 
  2.5)  องคค์วามรู้ในประเด็นของความคุม้ค่า (Productivity) ของการพฒันา  
   ส าหรับต าบลหว้ยแกว้ ความคุม้ค่าของการพฒันางานวิจยัคร้ังน้ี คือแนวทาง
การคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติไวไ้ดต่้อไป ความคุม้ค่าของการพฒันาท่ี
ท าให้คนในชุมชนสามารถอยูร่่วมกนักบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสงบสุข บนขอ้ตกลงท่ี
ไดก้ าหนดร่วมกนั ความคุม้ค่าท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน แต่ละครัวเรือน
บนฐานความพอเพียงไม่ให้เกิดความโลภจากการท าธุรกิจชุมชน ถึงแมจ้ะไม่มีใครเขา้มาพกัใน
โฮมสเตยแ์ห่งน้ี ชุมชนก็สามารถอยูไ่ดอ้ยา่งพอเพียงในอาชีพเกษตรท่ีอิงธรรมชาติท่ีเป็นอยู ่คน
และธรรมชาติสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ย่างย ัง่ยืน ดงันั้นความส าเร็จและความความคุม้ค่าของการ
พฒันาทอ้งถ่ินของคนในชุมชนต าบลห้วยแกว้และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลห้วยแกว้ 
คือ ความสุขของมนุษยแ์ละธรรมชาติอยา่งแทจ้ริง 
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 (3) องค์ความรู้ของการวิจยัเพื่อพฒันาชุมชนต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย จงัหวดั
เชียงใหม่ 
  การจดัการการเรียนรู้ของนักวิจยัทอ้งถ่ินต าบลบา้นหลวงในการวิจยัแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนต าบลบา้นหลวง ปี พ.ศ. 2553 เพื่อให้ไดอ้งคค์วามรู้ซ่ึงเป็นแนวทางในการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน อาศยัแนวคิดการวิจยัแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความรู้ความ
เขา้ใจของคนในชุมชนตามสภาพบริบทของชุมชนต าบลบา้นหลวง รวมถึงเป้าหมายขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นหลวงต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท่ีว่า “บา้น
หลวงชุมชนแห่งวิถีความสุข ดว้ยวิถีความพอเพียง” สามารถสรุปเป็นองคค์วามรู้ หรือกระบวน
ทศัน์ใหม่จากการวจิยัชุมชนเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
  3.1)  องคค์วามรู้ในการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน (Sustainable Development) กบั
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
   แนวทางการวิจยัเพื่อพฒันาต าบลบ้านหลวงให้ย ัง่ยืนคือ การสร้างความ
เขม้แขง็ของคนในชุมชนใหส้ามารถพึ่งพาตนเอง บนพื้นฐานของวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพ
ท่ีเป็นอยูป่รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัสภาพบริบทของชุมชน ในการ
ท าอาชีพเกษตรกรรม การผลิตขา้ว การผลิตขา้วโพดและการท าฟาร์มเห็ดในต าบล ชุมชนได้
ร่วมกนัวิจยัแบบมีส่วนร่วมในการสร้างหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงให้ทุกภาคส่วนไดเ้ขา้มาร่วม
กนัพฒันาให้ชุมชนเขา้ใจ และเขา้ถึงแนวคิดน้ี จนเกิดผลเป็นรูปธรรมสามารถก่อเกิดหมู่บา้น
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีความเขม้แขง็และมีความย ัง่ยนื  
  3.2)  องคค์วามรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (Local Wisdom) กบัการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ิน 
   องค์ความรู้ท่ีเป็นเทคนิคในการผลิตทางการเกษตร การเพาะเห็ดหอม การ
เล้ียงหมูหลุม และแนวคิดแนวปฏิบติัของการด าเนินชีวิตแบบพอเพียงในครัวเรือนเปรียบเสมือน
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอนัล ้าค่า ท่ีสามารถผนวกรวมกบัการด าเนินงานในการพฒันาทอ้งถ่ินไดอ้ยา่ง
ลงตวั กระบวนการด าเนินงานในการพฒันาทอ้งถ่ินไดอ้าศยัแนวคิดของการวิจยัเขา้มาเป็นส่วน
ช่วยในการพฒันาประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยมุ่งเนน้ท่ีจะใชจุ้ดเด่นดา้นภูมิปัญญาของ
ชุมชนเขา้ไปต่อยอดใหเ้กิดผลการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมดว้ยภูมิปัญญาของคนในชุมชนเอง 
  3.3)  องค์ความรู้ในประเด็นของความเสมอภาค (Equity) ของคนในชุมชน กบั
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
   การวิจยัเพื่อพฒันาต าบลบ้านหลวงให้เกิดการพฒันาทอ้งถ่ินทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ไดค้  านึงถึงกลุ่มคนในทุกเพศทุกวยัอาศยักระบวนการวิจยัโดยดึงเอาการมี



100 
 

 

ส่วนร่วมของกลุ่มคนในชุมชนให้เขา้มามีส่วนร่วมกนัอยา่งเสมอภาค เหมาะสมกบับทบาทของ
แต่ละคนในกระบวนการวิจยั กล่าวคือ กลุ่มคนวยัท างานเป็นแกนน าในการด าเนินงานในการ
พฒันา เช่น การรวมตวัเพื่อก่อตั้งกลุ่มอาชีพ ตลอดจนการประสานงานร่วมกบัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นหลวง เพื่อขยายผลการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพ เม่ือกิจกรรมกงักล่าว
เกิดผลในระดบัหน่ึง การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ตลอดจนผูสู้งอายุในชุมชนไดเ้ขา้มามี
บทบาทมากข้ึนในการต่อยอดการใชอ้งคค์วามรู้เหล่านั้นให้เกิดการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจมากข้ึน 
การก่อตั้งกลุ่มอาชีพไดส้ร้างงาน สร้างอาชีพใหก้บักลุ่มคนวยัท างานในชุมชน และยงัขยายผลไป
ยงักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทั้งเด็ก เยาวชน ผูว้า่งงานและผูสู้งอายใุนชุมชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
  3.4)  องค์ความรู้ในประเด็นของการกระจายอ านาจ (Empowerment) กับการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
   การบริหารจดัการองคก์รของชุมชนต าบลบา้นหลวงมีการกระจายอ านาจใน
ดา้นการพฒันาทอ้งถ่ินเป็นไปอยา่งโปร่งใส องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นหลวงไดใ้ห้
ความส าคญัและตระหนกัถึงความส าคญัของการรับฟังความคิดเห็นและขอ้เรียกร้องของคนใน
ชุมชนใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานดา้นการพฒันาทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
ด้วยแนวคิดท่ีว่า คนในชุมชนย่อมรับรู้ถึงสภาพปัญหาท่ีแทจ้ริง และเป็นผูท่ี้ได้รับผลกระทบ
โดยตรง ดงันั้นการพฒันาทอ้งถ่ินของต าบลบา้นหลวงจึงไดใ้ห้อ านาจในการบริหารชุมชนโดย
ชุมชนเป็นท่ีตั้ง โครงการและกิจกรรมด้านการพฒันาล้วนแต่สอดคล้องกบัสภาพบริบทของ
ชุมชน ทั้ งการพฒันากลุ่มอาชีพเพาะเห็ดหอม การเล้ียงหมูหลุม และการพฒันาและขยาย
เครือข่ายโครงการหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีถือเป็นโครงการพฒันาทอ้งถ่ินตน้แบบท่ีประสบ
ความส าเร็จของชุมชนต าบลบา้นหลวงโดยชุมชนเป็นแกนหลกัของการขบัเคล่ือนการพฒันา 
  3.5)  องคค์วามรู้ในประเด็นของความคุม้ค่า (Productivity) ของการพฒันา  
   ส าหรับต าบลบ้านหลวง ความคุ้มค่าของการพัฒนางานวิจัยคร้ังน้ีคือ 
ความส าเร็จของการสร้างอาชีพการเกษตรแบบพอเพียงท่ีย ัง่ยืนให้กบัคนในชุมชน ซ่ึงเป็นอาชีพ
ท่ีท าให้กลุ่มคนทุกเพศทุกวยัได้เข้ามามีส่วนร่วมกันในการด าเนินงาน อาชีพท่ีกลายเป็น
ภาพลกัษณ์ของหมู่บา้นเห็ดหอมและหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ก่อเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ สั่งสมและต่อยอดประสบการณ์จนกลายเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของตนเอง นอกจากนั้น
การพฒันายงัท าใหค้นในชุมชนเกิดแนวคิดของการด าเนินชีวติตามวถีิพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ 
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีบูรณาการจดัการร่วมกนัขนเป็นเอกลกัษณ์ของตน้แบบการพฒันาทอ้งถ่ิน ซ่ึง
เป็นองคค์วามรู้ในการพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยกระบวนการวจิยัอยา่งแทจ้ริง 
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 (4) องค์ความรู้ของการวิจัยเพื่อพฒันาชุมชนต าบลก้ืดช้าง อ าเภอแม่แตง จังหวดั
เชียงใหม่ 
  การจดัการการเรียนรู้ของนักวิจยัทอ้งถ่ินต าบลก้ืดช้างในการวิจยัแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนต าบลก้ืดช้าง ปี พ.ศ. 2553 เพื่อให้ได้องค์ความรู้ซ่ึงเป็นแนวทางในการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน อาศยัแนวคิดการวิจยัแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความรู้ความ
เขา้ใจของคนในชุมชนตามสภาพบริบทของชุมชนต าบลก้ืดช้าง รวมถึงเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลก้ืดชา้งต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท่ีวา่ “วิถีความสุข
ของชุมชน วิถีชีวิตของคนต าบลก้ืดช้าง” สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ หรือกระบวนทศัน์ใหม่
ของการวจิยัเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
  4.1) องคค์วามรู้ในการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน (Sustainable Development) กบั
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
   องค์ความรู้ในการพฒันาทอ้งถ่ินต าบลก้ืดช้าง คือ การสร้างความเขา้ใจถึง
แนวทางท่ีถูกตอ้งร่วมกนัในการด าเนินงานเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินให้กับคนในชุมชนอย่างทัว่ถึง 
ความล้มเหลวของการพฒันาในอดีตเกิดจากคนในชุมชนไม่เห็นความส าคญัของการพฒันา
ทอ้งถ่ินแบบยัง่ยืนในอดีต การด าเนินงานเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินต าบลก้ืดชา้งกลายเป็นอุปสรรคท่ีขดัขวางการหารายไดข้องคนในชุมชน จนท าให้
ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีเคยอุดมสมบูรณ์ของชุมชนเส่ือมโทรมอยา่งรวดเร็ว การท่องเท่ียวท่ีเคย
เป็นเหมือนมนเสน่ห์ของชุมชนต าบลก้ืดช้างได้หายไป จากความเส่ือมโทรมของธรรมชาติ 
ดงันั้นการสร้างความเขา้ในและการปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติจึง
เป็นเหมือนจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนต าบลก้ืดชา้งใหย้ ัง่ยืน อยา่งท่ี
เป็นอยูใ่นปัจจุบนั องคค์วามรู้เหล่าน้ีถูกถ่ายทอดไปยงัเยาวนในชุมชนท่ีจะมาสานต่อแนวคิดแนว
ปฏิบติัท่ีถูกตอ้งของชุมชนใหสื้บทอดต่อไป   
  4.2)  องคค์วามรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (Local Wisdom) กบัการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ิน 
   กระบวนทศัน์ใหม่อนัเป็นองค์ความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคม คือ แนวคิดในการบริหารจดัการแนวใหม่บนฐานภูมิปัญญาดัง่เดิม
ของชุมชนการให้บริการดา้นการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ ควบคู่กบัการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อาจกล่าวไดว้่าการท่องเท่ียวท่ีเป็นเหมือนแรงขบัเคล่ือนท่ีส าคญัท่ีมี
ต่อเศรษฐกิจของชุมชนต าบลก้ืดช้างเกิดข้ึนจากการด าเนินงานในการฟ้ืนฟูธรรมชาติ เม่ือ
ธรรมชาติกลบัมามีความอุดมสมบูรณ์ การพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนก็สามารถขบัเคล่ือนต่อไป
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ได้ ท าให้ปัจจุบันคนในชุมชนต าบลก้ืดช้างให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติเป็นอย่างมาก การบริหารจัดการด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ินและแนวคิดใหม่ในการ
ให้บริการดา้นการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ถึงความผิดพลาดในอดีต และน า
กลบัมาพฒันาการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพจนถึงปัจจุบนัและน าไปเป็นแนวทางในการพฒันา
ในอนาคตต่อไป 
  4.3)  องค์ความรู้ในประเด็นของความเสมอภาค (Equity) ของคนในชุมชน กบั
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
   ความเสมอภาคของคนในชุมชนในต าบลก้ืดช้างกบัการพฒันาการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน ถือเป็นแนวทางท่ีส าคญัของการด าเนินงานในการพฒันา
ทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลก้ืดชา้ง ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน
ในการพฒันาทอ้งถ่ินตอ้งเกิดข้ึนกบัคนในชุมชนทุกคนอยา่งทัว่ถึงและเสมอภาคกนั การบริหาร
จดัการดา้นการท่องเท่ียวตอ้งก่อให้เกิดการกระจายรายไดอ้ย่างเป็นธรรม ซ่ึงตอ้งไม่เกิดการเอา
เปรียบซ่ึงกนัและกนั การเขา้มาหาผลประโยชน์ของกลุ่มคนภายนอกชุมชนถือเป็นประเด็นของ
การพฒันาท่ีส าคญั ซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลก้ืดชา้งให้ความส าคญัมาโดยตลอด คือ
ไม่เขา้มาเอาเปรียบคนในชุมชนและไม่สร้างปัญหาให้กบัชุมชน ตอ้งเกิดประโยชน์ต่อชุมชน
อยา่งแทจ้ริง   
  4.4)  องค์ความรู้ในประเด็นของการกระจายอ านาจ (Empowerment) กับการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
   การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนกบัการด าเนินงานเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินมีการ
ผลกัดนัให้เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง การแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางในการพฒันาทอ้งถ่ินจะ
สามารถน ามาซ่ึงแนวทางในการด าเนินงานท่ีมีความเหมาะสม รวมทั้งการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
หน่วยงานภายนอกชุมชน ปัจจุบนัคนในชุมชนต าบลก้ืดชา้งมีอ านาจในการบริหารจดัการชุมชน
อย่างเท่าเทียมกนั ทุกคนสามารถเสนอแนวทางในการพฒันาท่ีเป็นประโยชน์กบัชุมชนโดยมี
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลก้ืดชา้งเป็นผูรั้บฟังทุกความคิดเห็นและท าการรวบรวมขอ้มูล
ทั้งหมดมาใชพ้ฒันาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของชุมชนต่อไป 
  4.5)  องคค์วามรู้ในประเด็นของความคุม้ค่า (Productivity) ของการพฒันา  
   ส าหรับต าบลก้ืดชา้ง ความคุม้ค่าของการพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยการวิจยัคร้ังน้ีคือ 
การพลิกฟ้ืนผืนป่าท่ีเส่ือมโทรมให้กลบัมามีความอุดมสมบูรณ์ และสามารถใช้เป็นทุนในการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนต าบลก้ืดชา้งไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ตลอดจนการด าเนินงานตลอด
ระยะเวลาท่ีผ่านได้มีส่วนส าคญัในการปลูกฝังจิตส านึกของการรักถ่ินบา้นเกิด การหวงแหน
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ทรัพยากรทางธรรมชาติให้เกิดข้ึนกบัคนในชุมชนทุกคนเป็นเจา้ของร่วมกนัตอ้งช่วยกนัด ารง
รักษาไว ้ใช้อย่างคุม้ค่ามีสิทธิในการใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกนั องค์ความรู้เหล่าน้ีลว้นแต่
เกิดข้ึนจากการวจิยัตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา  
 
 (5) องคค์วามรู้ของการวจิยัเพื่อพฒันาชุมชนต าบลร้องววัแดง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดั
เชียงใหม่ 
  การจดัการการเรียนรู้ของนกัวิจยัทอ้งถ่ินต าบลร้องววัแดงในการวิจยัแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนต าบลร้องววัแดง ปี พ.ศ. 2553 เพื่อให้ไดอ้งคค์วามรู้ซ่ึงเป็นแนวทางในการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน อาศยัแนวคิดการวิจยัแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความรู้ความ
เขา้ใจของคนในชุมชนตามสภาพบริบทของชุมชนต าบลร้องววัแดง รวมถึงเป้าหมายขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต าบลร้องววัแดงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท่ีว่า  
“ร้องววัแดง เกษตรพอเพียง เม่ือทุกคนเพียงพอ” สามารถสรุปเป็นองคค์วามรู้ หรือกระบวนทศัน์
ใหม่ของการวจิยัเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
  5.1)  องคค์วามรู้ในการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน (Sustainable Development) กบั
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
   แนวคิดในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนต าบลร้องววัแดง คือ 
การพฒันาคนในชุมชนให้มีความเขม้แข็ง และเพิ่มศกัยภาพตนเองให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
มากท่ีสุด และเป็นพลงัขบัเคล่ือนชุมชนทั้งต าบลให้เกิดผลสัมฤทธ์ิได้อย่างย ัง่ยืน ด้วยสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง การมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาทางดา้นวตัถุเพียงอย่าง
เดียวไม่เพียงพอท่ีจะท าให้ชุมชนเกิดความเขม้แข็ง จากสภาพบริบทของชุมชนท่ีเป็นชุมชน
เกษตรกรรม การพฒันาทอ้งถ่ินจึงเร่ิมจากการพฒันาแนวคิดในการท าการเกษตรแบบพอเพียง
ใหก้บัเกษตรกรในชุมชน มุ่งเนน้ใหเ้กษตรกรยดึหลกัของความพอประมาณ ไม่ก่อหน้ีให้เพิ่มข้ึน 
โดยการสร้างกระบวนวิจยัในเกิดการเรียนรู้กบักลุ่มเกษตรกรในชุมชน และให้เกษตรกรน าไป
ปฏิบติัใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงถ่ายทอดให้กบัเกษตรกรรายอ่ืนๆในชุมชน เป็น
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เกิดการสั่งสมประสบการณ์ ความรู้ และกลายเป็นองค์
ความรู้ทางการเกษตรแบบพอเพียงท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
  5.2)  องคค์วามรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (Local Wisdom) กบัการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ิน 
   องคค์วามรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชนแห่งน้ี คือ แนวคิดของการท า
เกษตรแบบพอเพียงท่ีมาจากภูมิปัญญาของคนในชุมชนผนวกกบัแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของ
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พระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว ท่ีสามารถน าไปปฏิบติัและเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม จาก
กระบวนการเรียนรู้ประสบการณ์และภูมิปัญญาท่ีสั่งสมมาอยา่งยาวนานท าใหเ้กษตรกรในชุมชน
ต าบลร้องววัแสดงสามารถพฒันารูปแบบของการท าการเกษตรแบบพอเพียง ท่ีมีความเหมาะสม
กบัสภาพบริบทของชุมชน รูปแบบของการท าการเกษตรแบบพอเพียงไดถู้กถ่ายทอดออกมาใน
รูปแบบของฐานการเรียนรู้ทั้ง 9 ฐาน ประกอบดว้ย 1) ฐานการเรียนรู้เก่ียวกบัการเล้ียงไก่ 2) ฐาน
การเรียนรู้เก่ียวกบัการเพาะปลูกพืชผกัสวนครัวปลอดสารพิษ 3) ฐานการเรียนรู้เก่ียวกบัการเล้ียง
ววั 4) ฐานการเรียนรู้เก่ียวกบัการเล้ียงหมูหลุม 5) ฐานการเรียนรู้เก่ียวกบัการผลิตปุ๋ย 6) ฐานการ
เรียนรู้เก่ียวกบัการผลิตน ้ าส้มควนัไม ้7) ฐานการเรียนรู้เก่ียวกบัการท าแปลงนาสาธิต การปลูก
ขา้วดว้ยวิธีโยนกลา้ 8) ฐานการเรียนรู้เก่ียวกบัการเล้ียงปลา และ 9) ฐานการเรียนรู้เก่ียวกบัเล้ียง
กบ ฐานการเรียนรู้เกษตรแบบพอเพียงดงักล่าวถือเป็นภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินท่ีได้พฒันาองค์
ความรู้ไปกบัแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ท่ีส าคญัของชุมชนต าบลร้องววัแดง 
  5.3)  องค์ความรู้ในประเด็นของความเสมอภาค (Equity) ของคนในชุมชน กบั
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
   การพฒันาทอ้งถ่ินและความเสมอภาคถือเป็นหัวใจท่ีส าคญัของการพฒันา
ทอ้งถ่ินของชุมชนแห่งน้ี การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ฯ ในชุมชนเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรไดเ้ขา้
มาเรียนรู้ ไดแ้สดงถึงการให้ความความเท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงความรู้ท่ีจะในการไดรั้บการ
พฒันา ทั้ งในด้านของโอกาสของการเข้ามาเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติและการน ากลับไปใช้ใน
ครัวเรือนของตนเอง และท่ีส าคญัศูนยก์ารเรียนรู้ฯ ของชุมชนต าบลร้องววัแดง ไดเ้กิดข้ึนจาก
ความต้องการของชุมชนในการท่ีจะถ่ายทอดแนวคิดของการท าการเกษตรแบบพอเพียงท่ี
สัมฤทธ์ิผลเป็นตน้แบบท่ีดีใหก้บัเกษตรกรรายอ่ืนๆ ในชุมชนอยา่งทัว่ถึงต่อไป 
  5.4)  องค์ความรู้ในประเด็นของการกระจายอ านาจ (Empowerment) กับการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
   การกระจายอ านาจในการพฒันาทอ้งถ่ินของชุมชนต าบลร้องววัแดงให้กบั
คนในชุมชนไดมี้บทบาทร่วมกนั ซ่ึงในระบบของการด าเนินงานเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลร้องววัแดง ไดเ้ปิดโอกาสให้ตวัแทนของชุมชนทุกชุมชนไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วมในการก าหนดแผนการด าเนินงานในการพฒันาทอ้งถ่ิน ตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
ทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลร้องววัแดงมาโดยตลอด ดงันั้นการด าเนินงานใน
การพฒันาทอ้งถ่ินของชุมชนต าบลร้องววัแดงจึงมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัปัญหาและ
ความตอ้งการของคนในชุมชน ดงัเช่นการด าเนินงานในการพฒันาทางดา้นการเกษตรพอเพียง
จากการวจิยัในคร้ังน้ี เป็นตน้ 
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  5.5) องคค์วามรู้ในประเด็นของความคุม้ค่า (Productivity) ของการพฒันา  
   ส าหรับต าบลร้องววัแดง ความคุม้ค่าของการพฒันาทอ้งถ่ินจากการวิจยัคร้ัง
น้ี คือ การมีแหล่งเรียนรู้ในการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรพอเพียงให้กบัเกษตรกรในชุมชน 
โดยกระบวนการเรียนรู้ดา้นการท าการเกษตรแบบพอเพียง สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง มีจุดสาธิตท่ี
ท าใหเ้ห็นถึงผลประโยชน์และความคุม้ค่าของการท าการเกษตรแบบพอเพียงไดอ้ยา่งแทจ้ริง ท า
ใหใ้นปัจจุบนัชุมชนต าบลร้องววัแดงไดเ้กิดการสร้างเครือข่ายของเกษตรกรในชุมชน ท่ีมีแหล่ง
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน 
ตลอดจนเป็นสถานท่ีถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบัเด็กและเยาวชนในชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี นบัว่า
การวจิยัคร้ังน้ี ก่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ท่ีสามารถพฒันาทอ้งถ่ินของชุมชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 
 (6) องค์ความรู้ของการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่ 
  การจดัการการเรียนรู้ของนกัวิจยัทอ้งถ่ินของชุมชนต าบลแม่วินในการวิจยัแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนต าบลแม่วนิ ปี พ.ศ. 2553 เพื่อให้ไดอ้งคค์วามรู้ซ่ึงเป็นแนวทางในการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน อาศยัแนวคิดการวิจยัแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความรู้ความ
เขา้ใจของคนในชุมชนตามสภาพบริบทของชุมชนต าบลแม่วิน รวมถึงเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่วินต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท่ีวา่ “แม่วินพลงั
สามคัคี พลงัสู่ความเขม้แข็ง” สามารถสรุปเป็นองคค์วามรู้ หรือกระบวนทศัน์ใหม่ของการวิจยั
เพือ่พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
  6.1)  องคค์วามรู้ในการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน (Sustainable Development) กบั
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
   องค์ความรู้ในการพฒันาทอ้งถ่ินต าบลแม่วินท่ีย ัง่ยืนคือ การสร้างความรู้
ความเขา้ใจถึงแนวคิดในการด าเนินงานร่วมกนัทุกภาคส่วนและแนวคิดการพฒันาทอ้งถ่ินให้กบั
คนในชุมชน เน่ืองจากชุมชนต าบลแม่วินเป็นชุมชนท่ีมีความหลายหลายของกลุ่มคนท่ีอาศยัอยู่
ร่วมกนั การเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจเกิดจากกิจกรรมการให้บริการด้านการท่องเท่ียว 
ส่งผลใหชุ้มชนต าบลแม่วินมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มนกัท่องเท่ียวและกลุ่มคนทัว่ไปเป็นอยา่ง
ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนบา้นสบวิน ซ่ึงเป็นชุมชนหลกัของการให้บริการดา้นการท่องเท่ียว 
ดงันั้นการพฒันาทอ้งถ่ินให้เกิดความเขม้แข็งจึงเร่ิมตน้จากการพฒันาการบริหารจดัการธุรกิจ
ชุมชนในการให้บริการท่องเท่ียว ควบคู่ไปกบัการพฒันาคนและการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติของชุมชนต าบลแม่วนิท่ีก่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืไดใ้นระยะยาว 
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  6.2)  องคค์วามรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (Local Wisdom) กบัการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ิน 
   ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
แห่งน้ี คือ ภูมิปัญญาในการใชท้รัพยากรทางธรรมชาติและวฒันธรรมของชุมชนท่ีมีอยูใ่นชุมชน
ให้เป็นประโยชน์ในการให้บริการด้านการท่องเท่ียว องค์ความรู้ดงักล่าวมิใช่เพียงแต่การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติเพียงฝ่ายเดียว แต่ยงัรวมถึงภูมิปัญญาในการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ และสามารถใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างย ัง่ยืน เพื่อ
คงไวซ่ึ้งมนเสน่ห์ของแหล่งท่องเท่ียวของชุมชนต าบลแม่วิน ภูมิปัญญาดงักล่าวเป็นจุดก าเนิดท่ี
ส าคญัของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของชุมชนต าบลแม่วิน ซ่ึงในปัจจุบนัได้
ขยายผลไปยงักลุ่มชุมชนต่างๆ ทั้งต าบล  
  6.3)  องค์ความรู้ในประเด็นของความเสมอภาค (Equity) ของคนในชุมชน กบั
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
   การส่งเสริมและพฒันาการบริหารจดัการธุรกิจให้บริการดา้นการท่องเท่ียว
ของชุมชนต าบลแม่วิน ตอ้งไม่เกิดประโยชน์กบักลุ่มคนใดกลุ่มคนหน่ึง แต่ตอ้งสามารถสร้าง
ผลประโยชน์ให้เกิดข้ึนทั้งชุมชนมีการกระจายได้อย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม การด าเนินงาน
ดงักล่าวไดใ้ชก้ระบวนการของการมีส่วนร่วมมาเป็นแนวทางในการเช่ือมโยงกลุ่มคน และกลุ่ม
อาชีพในชุมชนให้เขา้มามีส่วนร่วมด าเนินงานตลอดโดยการเปิดโอกาสให้ทุกชุมชนไดน้ าเสนอ
ความคิดเห็นต่างๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชนให้สามารถน ามาพฒันาให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมร่วมกนั ดว้ยกระบวนการบริการจดัการท่ีเป็นหน่ึงเดียวกนัของคนในชุมชนอยา่งเสมอภาค 
  6.4)  องค์ความรู้ในประเด็นของการกระจายอ านาจ (Empowerment) กับการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
   จากกระบวนการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนต าบลแม่วนิ ท าใหเ้กิดการกระจายอ านาจขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินต่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งทัว่ถึง ความหลากหลายของกลุ่มชนชาติพนัธ์ุไม่ใช่อุปสรรคท่ี
กีดขวางรูปแบบของการพฒันาท้องถ่ิน ทุกกลุ่มคนมีอ านาจและบทบาทในการแสดงความ
คิดเห็นต่อแนวทางในการพฒันาทอ้งถ่ินไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั หลกัการประชาธิปไตยยงัคงเกิด
ข้ึนอยูเ่สมอในกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ินของชุมชนต าบลแม่วิน ทุกคนในชุมชนสามารถแสดง
ความคิดเห็นและคนส่วนใหญ่พร้อมรับฟัง และน าไปปฏิบติัหากเป็นประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบั
คนในชุมชนโดยรวมเป็นท่ีตั้ง นบัวา่ก่อใหเ้กิดผลในการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีย ัง่ยนื 
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  6.5)  องคค์วามรู้ในประเด็นของความคุม้ค่า (Productivity) ของการพฒันา  
   ส าหรับต าบลแม่วนิ ความคุม้ค่าของการพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยการวิจยัคร้ังน้ี คือ 
การเช่ือมโยงคนในชุมชนท่ีมีความหลากหลายของชนชาติพนัธ์ุให้เกิดความสามคัคีและมีความ
มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาท้องถ่ินร่วมกัน จนเกิดเป็นชุมชนของการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซ่ึงกันและกัน 
ตลอดจนการสร้างความเขม้แข็งทางดา้นเศรษฐกิจท่ีมีการกระจายรายไดใ้ห้กบัคนในชุมชนได้
อย่างทัว่ถึง เป็นแนวทางส าคญัของการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนในปัจจุบนั รวมถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีเป็นเหมือนตน้ทุนท่ีส าคญัของการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนต าบล 
แม่วินให้คงความอุดมสมบูรณ์และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างย ัง่ยืน นับว่าการวิจัยได้
ก่อให้เกิดองคค์วามรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท่ีมีความหลากหลายของกลุ่มชน
ชาติพนัธ์ุใหไ้ดเ้ป็นตน้แบบของการพฒันาทอ้งถ่ินแบบบูรณาการอยา่งแทจ้ริง 
 
 (7) องคค์วามรู้ของการวิจยัเพื่อพฒันาชุมชนต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดั
เชียงใหม่ 
  การจดัการการเรียนรู้ของนกัวจิยัทอ้งถ่ินต าบลบา้นกลางในการวิจยัแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนต าบลบา้นกลาง ปี พ.ศ. 2553 เพื่อให้ได้องค์ความรู้ซ่ึงเป็นแนวทางในการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน อาศยัแนวคิดการวิจยัแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความรู้ความ
เขา้ใจของคนในชุมชนตามสภาพบริบทของชุมชนต าบลบา้นกลาง รวมถึงเป้าหมายขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต าบลบ้านกลางต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท่ีว่า  
“บา้นกลาง เศรษฐกิจดี สังคมมีความสุข” สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ หรือกระบวนทศัน์ใหม่
ของการวจิยัเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
  7.1)  องคค์วามรู้ในการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน (Sustainable Development) กบั
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
   องค์ความรู้ในการพฒันาท้องถ่ินของชุมชนต าบลบา้นกลางให้เกิดความ
ย ัง่ยืน คือการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการประกอบอาชีพให้เกิดข้ึนในชุมชน 
การถ่ายถอดองค์ความรู้ดา้นการจดัการธุรกิจชุมชนท่ีประสบความส าเร็จโดยการส่งเสริมและ
สนบัสนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นกลาง ท าให้กลุ่มอาชีพต่างในชุมชนเกิด
การพฒันาไปพร้อมกัน รูปแบบของการบริหารจัดการ และองค์ความรู้ทางด้านการผลิต 
การตลาด การเงินการบญัชี และการประชาสัมพนัธ์ได้ถูกถ่ายทอดผ่านศูนยก์ารเรียนรู้ฯ ของ
ชุมชนต าบลบา้นกลาง ประกอบกบัผูน้ าชุมชนมีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล มองเห็นถึงสภาพปัญหา
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และความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชน จึงเกิดเป็นนโยบายการพฒันาทอ้งถ่ินดา้นเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนืได ้
  7.2)  องคค์วามรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (Local Wisdom) กบัการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ิน 
   องค์ความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชนแห่งน้ีมีส่วนส าคญัในการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนต าบลบา้นกลาง คือ ภูมิปัญญาในการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรของชุมชนบา้นสันกอเก็ต ซ่ึงคนในชุมชนบา้นสันกอเก็ตไดร้วมตวักนัเพื่อจดัตั้งข้ึน
เพื่อแกไ้ขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรท่ีลน้ตลาด เป็นการสร้างงาน สร้างรายไดใ้ห้กบัคนใน
ชุมชน ตลอดจนแกไ้ขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรลน้ตลาดและมีราคาต ่าให้เกิดมูลค่าเพิ่ม การ
ด าเนินงานดังกล่าวได้ยึดหลักของการมีคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ในการด าเนินงานท่ี
มุ่งหวงัท่ีจะสร้างประโยชน์ให้กบัชุมชน องคค์วามรู้จากภูมิปัญญาชาวบา้นเหล่าน้ีจึงเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีให้การพฒันากลุ่มอาชีพของชุมชนบา้นสันกอเก็ตประสบความส าเร็จอย่างย ัง่ยืน และ
สามารถขยายผลไปสู่กลุ่มอาชีพอ่ืนๆ ในชุมชนต่อไป 
  7.3)  องค์ความรู้ในประเด็นของความเสมอภาค (Equity) ของคนในชุมชน กบั
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
   จากวิสัยทศัน์ในการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบล
บา้นกลาง ท่ีเห็นถึงความส าคญัของการพฒันาคุณภาพชีวิตความเป็นอยูข่องคนในชุมชนให้ดีข้ึน
ส่งผลให้แผนยุทธศาสตร์ของต าบลดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมลว้นแต่เป็นโครงการท่ี
สร้างอาชีพ สร้างรายไดแ้ละสร้างความเป็นอยูท่ี่ดีให้กบัคนในชุมชนเป็นหลกั ตลอดระยะเวลาท่ี
ผ่านการพฒันาท้องถ่ินทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนต าบลบ้านกลางได้มีการ
ปรับเปล่ียนและพฒันารูปแบบการบริหารจดัการมาอยา่งต่อเน่ืองบนฐานแนวคิดในการให้คนใน
ชุมชนได้เขา้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการพฒันาทอ้งถ่ิน การแลกเปล่ียนความคิด
และองค์ความรู้ต่างๆ ท าให้เกิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีส าคญัของความส าเร็จในการ
พฒันาทอ้งถ่ินของชุมชนต าบลบา้นกลางท่ีเกิดจากชุมชนเองเป็นท่ีตั้ง และท าให้เห็นถึงความ
เสมอภาคของทุกภาคส่วนของทุกคนอยา่งแทจ้ริง 
  7.4)  องค์ความรู้ในประเด็นของการกระจายอ านาจ (Empowerment) กับการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
   หลกับริหารการกระจายอ านาจการท างานจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสู่
ชุมชนไดถู้กก าหนดใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการในการพฒันาทอ้งถ่ินทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ
และสังคม การจดัท าเวทีชาวบา้น การท าประชาพิจารณ์ล้วนแต่เป็นการกระจายอ านาจในการ
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พฒันาทอ้งถ่ินให้กบัคนในชุมชนต าบลบา้นกลางมาโดยตลอด โครงการในการพฒันาทอ้งถ่ิน
ตอ้งมาจากความเห็นชอบของทุกฝ่ายในชุมชน อนัจะน ามาซ่ึงการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ตลอดจนความสามคัคีและความเสียสละเพื่ออุทิศตนในการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ 
ปัจจุบนัชุมชนต าบลบา้นกลางมีศูนยก์ารเรียนรู้ฯ ซ่ึงเป็นสถานท่ีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อ
พฒันากลุ่มอาชีพของชุมชน ท่ีรูปแบบการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ และสามารถด าเนินงานได้
เองอยา่งมีประสิทธิภาพ แสดงใหเ้ห็นถึงการกระจายอ านาจสู่ชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
  7.5)  องคค์วามรู้ในประเด็นของความคุม้ค่า (Productivity) ของการพฒันา  
   ส าหรับต าบลบา้นกลาง ความคุม้ค่าของการพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยการวิจยัคร้ังน้ี 
คือ ความสามคัคีของคนในชุมชนท่ีมีอุดมการณ์ในการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีเป็นหน่ึงเดียวกนั คนใน
ชุมชนสามารถด าเนินงานในการพฒันาทอ้งถ่ินร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้น
กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ คนในชุมชนเกิดการรับรู้และเข้าใจถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ตนเอง ความพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือยเกิดข้ึนในชุมชนแห่งน้ี เด็กและเยาวชนในชุมชนเห็นคุณค่าของ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเขา้มาเรียนรู้เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาอนัเป็นองคค์วามรู้ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน มี
การปฏิบติัในชุมชนท่ีเกิดผลสัมฤทธ์ิอยา่งเป็นรูปธรรม 
 
 (8) องค์ความรู้ของการวิจยัเพื่อพฒันาชุมชนต าบลสง่าบา้น อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั
เชียงใหม่ 
  การจดัการการเรียนรู้ของนกัวิจยัทอ้งถ่ินต าบลสง่าบา้นในการวิจยัแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนต าบลสง่าบา้น ปี พ.ศ. 2553 เพื่อให้ได้องค์ความรู้ซ่ึงเป็นแนวทางในการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน อาศยัแนวคิดการวิจยัแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความรู้ความ
เขา้ใจของคนในชุมชนตามสภาพบริบทของชุมชนต าบลสง่าบา้น รวมถึงเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสง่าบา้นต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท่ีวา่ “สง่าบา้น
ความย ัง่ยนื บนพื้นฐานความพอเพียง” สามารถสรุปเป็นองคค์วามรู้ หรือกระบวนทศัน์ใหม่ของ
การวจิยัเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
  8.1) องคค์วามรู้ในการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน (Sustainable Development) กบั
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
   องคค์วามรู้ในการพฒันาทอ้งถ่ินต าบลสง่าบา้นใหเ้กิดความย ัง่ยนื คือแนวคิด
ในการเขา้ถึงชุมชนใหท้ัว่ถึงอยา่งแทจ้ริง ใหชุ้มชนรับรู้สภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชน
ดว้ยตนเอง ถือเป็นหัวใจหลกัของการก าหนดแนวทางในการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีย ัง่ยืน เน่ืองจาก
ชุมชนต าบลสง่าบา้นเป็นชุมชนเกษตรกรรม คนในชุมชนส่วนใหญ่ยึดเอาอาชีพเกษตรกรรมเป็น
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อาชีพหลกั โดยเฉพาะชุมชนบา้นดอกแดงท่ีมีความผกูพนักบัการเกษตรมายาวนาน ดงันั้นการ
เขา้ถึงและรับรู้ถึงสภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชนจึงเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพื่อ
พฒันาทอ้งถ่ินทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสง่าบา้นให้
เป็นตน้แบบกบัชุมชนอ่ืนต่อไป 
  8.2) องคค์วามรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (Local Wisdom) กบัการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ิน 
   องค์ความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชนแห่งน้ี คือ องค์ความรู้ทางด้านการเกษตรของคนในชุมชน ท่ีเกิดข้ึนจากการสั่งสม
ประสบการณ์มายาวนาน โดยเฉพาะชุมชนบ้านดอกแดงท่ีมีกลุ่มอาชีพทางการเกษตรท่ี
หลากหลายรูปแบบ ทั้งกลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย ์กลุ่มขา้วซ้อมมือ กลุ่มปลูกผกัปลอด
สารพิษ ตลอดจนกลุ่มเกษตรผูท้  านา กลุ่มอาชีพเหล่านั้นลว้นแต่ประสบกบัปัญหาท่ีหลากหลาย
รูปแบบมาโดยตลอด ทั้งปัญหาการผลิต การตลาด การเงินการบญัชี ท าให้เกิดแนวคิดในการ
แกไ้ขปัญหาท่ีจะท าใหเ้กิดความย ัง่ยนื กลายมาเป็นการท าเกษตรแบบปลอดสารพิษตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเนน้ความพออยู ่พอกิน ไม่ก่อให้เกิดรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็น สามารถพฒันาต่อ
ยอดองคค์วามรู้ทางการเกษตรของชุมชนโดยมีศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรบา้นดอก
แดง เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรในชุมชน ตลอดจนเป็นศูนยป์ระสานงานในการด าเนินงาน
แกไ้ขและพฒันาการเกษตรร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสง่าบา้น ถือวา่เป็นการต่อ
ยอดองคค์วามรู้และภูมิปัญญาของชาวบา้นอีกทอดหน่ึง 
  8.3) องค์ความรู้ในประเด็นของความเสมอภาค (Equity) ของคนในชุมชน กบั
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
   ความเสมอภาคของคนในชุมชนกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมต าบล 
สง่าบา้น ถือเป็นแนวทางของการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีส าคญั กล่าวคือ จากองค์ความรู้ในการพฒันา
ทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสง่าบา้นท่ีมุ่งเน้นการรับรู้และเข้าใจถึงสภาพ
ปัญหาและความตอ้งการของคนในชุมชน ดงันั้นหลกัของความเสมอภาคได้ถูกน ามาใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดแผนการพฒันาทอ้งถ่ิน ให้สามารถแกไ้ขปัญหาของคนในชุมชนไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึง การพฒันาศกัยภาพของกลุ่มอาชีพในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพทางการเกษตรกร เพื่อ
สร้างรายไดท่ี้เพียงพอกบัรายจ่าย ถือเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการกระจายรายไดใ้ห้กบัคนใน
ชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนอย่างเท่าเทียมกนัผ่านการบริหาร
จดัการองคก์รทั้งภาครัฐและชุมชนมาโดยตลอด 
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  8.4)  องค์ความรู้ในประเด็นของการกระจายอ านาจ (Empowerment) กับการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
   การกระจายอ านาจในการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีเกิดข้ึนในต าบลแห่งน้ี เกิดข้ึนจาก
การให้คนในชุมชนได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการในการก าหนดแผนการพฒันา
ทอ้งถ่ิน ตั้งแต่กระบวนการน าเสนอแนวทางในการพฒันาทอ้งถ่ินให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ 
และทุกกลุ่มชุมชน ตลอดจนการก าหนดเป็นแผนพฒันายุทธศาสตร์ทอ้งถ่ินขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินต าบลสง่าบา้น นอกจากนั้นการกระจายอ านาจทางดา้นการพฒันายงัไดข้ยายผลไป
ยงักลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินพร้อมท่ีจะรับฟังขอ้คิดเห็น
ของกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชน ตลอดจนใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมอนัจะก่อให้เกิดการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนต าบลสง่าบา้นอยา่งเตม็ท่ี 
  8.5)  องคค์วามรู้ในประเด็นของความคุม้ค่า (Productivity) ของการพฒันา  
   ส าหรับต าบลสง่าบา้น ความคุม้ค่าของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมตาม
การวิจยัคร้ังน้ี คือ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาค
การเกษตรของชุมชน ความสุขท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมบนผืนแผน่ดินบา้นเกิด
ถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ชุมชนต าบลสง่าบา้นไม่ถูกบุกรุกพื้นท่ีจากกลุ่มนายทุนภายนอกท่ีเขา้
มากวา้นซ้ือท่ีดินเพื่อลงทุนท าธุรกิจบา้นจดัสรรซ่ึงไม่ก่อเกิดประโยชน์กบัชุมชนใดๆเลย อีกทั้ง
จะเกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมนานบัประการ หรือแมแ้ต่วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบดัง่เดิม ท่ีคนใน
ชุมชนมีความรัก ความสามคัคี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซ่ึงกนัและกนัจะยงัคงมีให้เห็นในชุมชนต าบล 
สง่าบา้นแห่งน้ี 
 
 (9) องค์ความรู้ของการวิจัยเพื่อพฒันาชุมชนต าบลมะขุนหวาน อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
  การจดัการการเรียนรู้ของนกัวิจยัทอ้งถ่ินต าบลมะขุนหวานการวิจยัแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนต าบลมะขุนหวาน ปี พ.ศ. 2553 เพื่อให้ได้องค์ความรู้ซ่ึงเป็นแนวทางในการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน อาศยัแนวคิดการวิจยัแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจของคนในชุมชนตามสภาพบริบทของชุมชนต าบลมะขุนหวาน รวมถึงเป้าหมายของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลมะขุนหวานต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท่ีวา่ 
“มะขนุหวานความสุขท่ีย ัง่ยนื” สามารถสรุปเป็นองคค์วามรู้ หรือกระบวนทศัน์ใหม่ของการวิจยั
เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
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  9.1)  องคค์วามรู้ในการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน (Sustainable Development) กบั
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
   องค์ความรู้ในการพฒันาท้องถ่ินให้เกิดความย ัง่ยืนในชุมชนแห่งน้ี คือ 
การเนน้ใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน อนัจะเป็นพลงัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงาน
เพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินใหป้ระสบความส าเร็จ การด าเนินงานตลอดระยะเวลา
ท่ีผา่นไดพ้ิสูจน์ให้เห็นวา่ ความส าเร็จของการด าเนินงานมาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในชุมชน ทั้งการร่วมคิดวเิคราะห์ หาแนวทาง ตลอดจนการร่วมกนัในการด าเนินงานเป็นไปตาม
กระบวนการวิจัยท้องถ่ิน หลากหลายปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนสามารถแก้ไขได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากกล่ินเหม็นของมูลสัตวท่ี์เป็นปัญหา
ท่ีส าคญัของชุมชน ก็สามารถแกไ้ขได้ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน 
แนวทางดงักล่าวจะก่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืของการแกปั้ญหาของชุมชนโดยชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
  9.2)  องคค์วามรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (Local Wisdom) กบัการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ิน 
   ส าหรับต าบลมะขุนหวาน องค์ความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินท่ีมีส่วน
ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนคือภูมิปัญญาในการแกไ้ขปัญหาของชุมชนทุกภาค
ส่วน อาศัยเทคนิคการคิดวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีถูกต้องร่วมกัน 
กระบวนการด าเนินงานดงักล่าวเกิดข้ึนจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ซ่ึงท าให้คน
ในชุมชนเห็นถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมกนัในการวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนแนวทางใน
การด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน ร่วมกบั
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลมะขุนหวาน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหากล่ินเหม็นจากมูล
สัตวท่ี์เป็นปัญหาท่ีส าคญัของชุมชนต าบลมะขนุหวาน หลานคนในชุมชนไดพ้ยายามหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาท่ีแตกต่างกนั แต่ผลท่ีเกิดข้ึนไม่สามารถไขปัญหาได้อย่างย ัง่ยืน ตลอดจน
ความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต าบลมะขุนหวานยงัไม่เพียงพอกับความ
ตอ้งการของคนในชุมชนท่ีแตกต่างกนั ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงเป็นจุดก าเนิดของการมีส่วนร่วมใน
การแกไ้ขปัญหาของชุมชนแบบบูรณาการ ซ่ึงผลท่ีไดน้อกจากจะสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่าง
ย ัง่ยนืแลว้ ผลจากการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวยงัมีส่วนช่วยในการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนต าบล
มะขุนหวานไดอ้ย่างยอดเยี่ยม การสร้างบ่อก๊าซชีวภาพเพื่อก าจดัมูลสัตวท่ี์ส่งกล่ินเหม็นท าให้
ครัวเรือนในชุมชนลดรายจ่ายจากการซ้ือก๊าซหุงตม้ คนในชุมชนมีรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนและมีสภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน การแกไ้ขปัญหาโดยภูมิปัญญาของชุมชนผนวกกบัการยอมรับแนวคิด
สมยัใหม่จากการวจิยัสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งครอบคลุมมากข้ึน 
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  9.3)  องค์ความรู้ในประเด็นของความเสมอภาค (Equity) ของคนในชุมชน กบั
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
   ความเสมอภาคของคนในชุมชนกับการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชนแห่งน้ี คือ องคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากประโยชนข์องการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ปัญหากล่ินเหม็น
จากมูลสัตวท่ี์ส่งผลกระทบกบัทุกคนในชุมชน ภายหลงัจากการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวทุกคนใน
ชุมชนก็ถือไดว้า่ไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนัอย่างเสมอภาค ทั้งเกษตรกรผูท้  าฟาร์มปศุสัตวแ์ละ
ผูใ้ช้มูลสัตวไ์ปท าก๊าซชีวภาพ นอกจากนั้นการด าเนินงานโครงการเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมอ่ืนๆ ท่ีไดมี้การด าเนินงานในต าบลมะขุนหวานก็ยงัมุ่งเน้นให้ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนเกิด
ประโยชน์กบัทุกคนในชุมชน ซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลมะขุนหวานมีแนวนโยบาย
ในการพฒันาทอ้งถ่ินให้ครอบคลุมกบัทุกคนในชุมชนท่ีชดัเจน ผูน้ าชุมชนมีวิสัยทศัน์ของการ
พฒันาท่ีกวา้งไกลและเป็นธรรม 
  9.4)  องค์ความรู้ในประเด็นของการกระจายอ านาจ (Empowerment) กับการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
   การกระจายอ านาจในการพฒันาทอ้งถ่ินด้านเศรษฐกิจและสังคม ถือเป็น
องค์ความรู้ท่ีส าคญั ซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลมะขุนหวานไดใ้ห้ความส าคญักบัการ
กระจายอ านาจในการพฒันาทอ้งถ่ินเป็นอยา่งมาก แนวทางในการพฒันาทอ้งถ่ินตอ้งเกิดข้ึนจาก
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน กิจกรรมในการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีเกิดข้ึนในแต่ละกิจกรรมได้
พยายามให้คนในชุมชนได้เขา้มามีส่วนร่วม ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสร้างความเขา้ใจ และเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์ให้คนในชุมชนไดเ้ห็นถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วมในการพฒันา ตลอดจน
เป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมอยา่งต่อเน่ือง นบัเป็นการกระจายอ านาจ
ของชุมชนในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาชุมชนโดยชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
  9.5)  องคค์วามรู้ในประเด็นของความคุม้ค่า (Productivity) ของการพฒันา  
   ส าหรับต าบลมะขุนหวาน ความคุม้ค่าของการพฒันาทอ้งถ่ินตามการวิจยั
คร้ังน้ี คือ การสร้างเครือข่ายในการด าเนินงานร่วมกนัของคนในชุมชน ซ่ึงเป็นพลงัท่ีส าคญัใน
การขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินท่ีย ัง่ยืนในอนาคต พลงัของความคิดท่ี
หลาย และความสามคัคีของคนในชุมชน ก่อเกิดองค์ความรู้ในการพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยงานวิจยั
ชุมชนจนสามารถสร้างความส าเร็จของการพฒันาท่ีย ัง่ยนือยา่งแทจ้ริง 
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 10) องคค์วามรู้ของการวิจยัเพื่อพฒันาชุมชนต าบลสันผกัหวาน อ าเภอหางดง จงัหวดั
เชียงใหม่ 
  การจดัการการเรียนรู้ของนกัวิจยัทอ้งถ่ินต าบลสันผกัหวานในการวิจยัแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนต าบลสันผกัหวาน ปี พ.ศ. 2553 เพื่อให้ได้องค์ความรู้ซ่ึงเป็นแนวทางในการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน อาศยัแนวคิดการวิจยัแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความรู้
ความเขา้ใจของคนในชุมชนตามสภาพบริบทของชุมชนต าบลสันผกัหวาน รวมถึงเป้าหมายของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันผกัหวานต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท่ีวา่ 
“ภูมิปัญญา สู่การมีส่วนร่วมในชุมชน” สามารถสรุปเป็นองคค์วามรู้ หรือกระบวนทศัน์ใหม่ของ
การวจิยัเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
  10.1) องคค์วามรู้ในการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน (Sustainable Development) กบั
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
   องค์ความรู้ในการพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยกระบวนการวิจยัของชุมชนแห่งน้ี คือ 
แนวคิดการพฒันาชุมชนจากสภาพบริบทท่ีเป็นอยูข่องชุมชนเป็นหลกั การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต
หรือแมก้ารเปล่ียนแปลงรูปแบบของการประกอบอาชีพ อาจจะตอ้งอาศยัระยะเวลาท่ียาวนาน อีก
ทั้งผลของการพฒันาท่ีเกิดข้ึนอาจไม่ประสบความส าเร็จ เพราะพื้นฐานของชุมชนไม่เอ้ืออ านวย 
เพราะฉะนั้นแนวทางในการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันผกัหวาน 
จึงอาศยัสภาพบริบท วถีิชีวติความเป็นอยูข่องชุมชน ตลอดจนรูปแบบของการประกอบอาชีพมา
เป็นพื้นฐานของการพฒันาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยปรับเปล่ียนแนวทางในการ
ด าเนินงานให้มีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและส่ิงแวดลอ้มมากขั้น โดยการ
จดัตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ ในชุมชนบา้นป่าตาลเพื่อพฒันาศกัยภาพของกลุ่มปติมากรรมดินเผา 
บา้นป่าตาลในการแก้ไขปัญหาธุรกิจชุมชนท่ีไม่สามารถขบัเคล่ือนต่อไปได้ จนส าเร็จผลใน
ปัจจุบนั ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีส าคญัให้คงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ
ของชุมชนสืบไป นบัเป็นการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีย ัง่ยนืดว้ยการยดึเอาบริบทของชุมชนเป็นท่ีตั้ง 
  10.2)  องคค์วามรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (Local Wisdom) กบัการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ิน 
   องค์ความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินในการขับเคล่ือนการพฒันา คือ ภูมิ
ปัญญาในการป้ันตุก๊ตาดินเผาของคนในชุมชนบา้นป่าตาล จนเป็นท่ีขนานนามชุมชนบา้นป่าตาล
วา่ “ชุมชนแห่งรอยยิม้” ภูมิปัญญาดงักล่าวไดถู้กสืบทอดมาหลายช่วงอายุคน ส่งผลคนในชุมชน
บา้นป่าตาลมีความเช่ียวชาญในการป้ันตุ๊กตาดินเผาเป็นอย่างมาก รูปแบบของตุ๊กตาไดพ้ฒันา
และปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของตลาด จนสามารถสร้างรายไดท่ี้เพียงพอให้กบั
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คนในชุมชน แต่อย่างไรก็ตาม คนในชุมชนบา้นป่าตาลก็ไม่ได้มุ่งหวงัแต่เพียงรายได้จากการ
จ าหน่ายตุ๊กตาดินเผาเพียงอยา่ง การตระหนกัถึงความส าคญัและคุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท า
ใหค้นในชุมชนไดใ้ห้ความส าคญักบัการถ่ายทอดเรียนรู้ภูมิปัญญาการป้ันตุ๊กตาดินเผาให้กบัเด็ก
และเยาวชนในชุมชนให้สืบทอดต่อไป โดยก าหนดเป็นหลกัสูตรของการเรียนรู้ของโรงเรียน
บา้นป่าตาลเพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนไดมี้โอกาสเขา้สัมผสัและเรียนรู้ไดม้ากข้ึน 
  10.3) องค์ความรู้ในประเด็นของความเสมอภาค (Equity) ของคนในชุมชน กบั
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
   การพฒันากลุ่มปติมากรรมบ้านป่าตาล หรือ กลุ่มป้ันตุ๊กตาดินเผาบ้าน 
ป่าตาล เป็นการพฒันาในรูปแบบของกลุ่มเครือข่าย กล่าวคือ การเช่ือมโยงคนในชุมชนบา้น 
ป่าตาลให้เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ภายใตรู้ปแบบของการบริหารจดัการอย่างเป็น
ระบบมากข้ึน เพื่อใหส้ามารถกระจายผลประโยชน์ไดอ้ยา่งทัว่ถึง กิจกรรมดงักล่าวไดด้ าเนินงาน
ผ่านการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ฯ ของชุมชนต าบลสันผกัหวานท่ีไดด้ าเนินงานทั้งการเป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้ให้กบัเด็กและเยาวชน เป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กบักลุ่มคนภายนอก ตลอดจนเป็น
ศูนยก์ลางในการพฒันาดา้นการตลาดส าหรับสินคา้ตุ๊กตาดินเผา โดยจดัให้มีการประชาสัมพนัธ์
ทั้งในและนอกชุมชน ซ่ึงทุกคนสามารถเขา้มาใชบ้ริการ ณ ศูนยก์ารเรียนรู้ฯ แห่งน้ีไดต้ลอด 
  10.4)  องค์ความรู้ในประเด็นของการกระจายอ านาจ (Empowerment) กับการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน 
   ส าหรับต าบลสันผกัหวาน การกระจายอ านาจในการพฒันาไดถู้กก าหนดให้
เป็นแนวทางในการด าเนินงานเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน ซ่ึงไม่ใช่เฉพาะการ
เนินงานในการพฒันาศกัยภาพของกลุ่มปติมากรรมบา้นป่าตาลเท่านั้น การด าเนินงานในการ
แก้ไขปัญหาและพฒันาทอ้งถ่ินในดา้นอ่ืนๆ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันผกัหวานก็
ยงัคงยึดหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชนมาเป็นแนวทางท่ีส าคญั กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และการเสนอแนวคิดในการพฒันาทอ้งถ่ินร่วมกนัระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบล 
สันผกัหวานและกลุ่มคนในชุมชนยงัมีให้เห็นอยูเ่ป็นประจ า ท าให้ปัจจุบนัการด าเนินงานในการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนต าบลสันผกัหวานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพตามหลกัการ
กระจายอ านาจการบริการสู่ชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
  10.5)  องคค์วามรู้ในประเด็นของความคุม้ค่า (Productivity) ของการพฒันา  
   ความคุม้ค่าของการพฒันาจากการวจิยัคร้ังน้ี คือ การสร้างความสุขให้กบัคน
ในชุมชน ซ่ึงสามารถด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพท่ีมาจากภูมิปัญญาของชุมชนเอง ความสุข
ของคนในชุมชนท่ีสามารถใชภู้มิปัญญาท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษมาใชเ้ป็นแนวทาง
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ในการประกอบอาชีพท่ีหาเล้ียงตนเองและครอบครัวรวมถึงชุมชน ตลอดจนความสุขในฐานะ
ของการเป็นผูใ้ห้ความรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาอนัทรงคุณค่าให้กบัลูกหลานในชุมชนไดอ้ย่าง
เหมาะสมตามบริบทชุมชน นบัว่าองคค์วามรู้เหล่าน้ีไดเ้กิดข้ึนจากการเรียนรู้ร่วมกนัของทุกฝ่าย
ในชุมชนและมีการสืบทอดต่อไปอยา่งย ัง่ยนื  




