
 
 

 

 
บทที ่5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

 ผลการศึกษาวิจยัเร่ือง “การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพฒันานกัวิจยั ต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่” ปี 2553 มีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อถอด
องคค์วามรู้จากความส าเร็จของการวิจยัของนกัวิจยัทอ้งถ่ินในประเด็นของการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ินของตนเอง โดยมีตน้แบบของการศึกษาคร้ังน้ีคือ นกัวิจยัทอ้งถ่ินและกลุ่ม
ชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการจ านวน 10 แห่ง (ในเขตพื้นท่ี 8 อ าเภอ) ของจงัหวดัเชียงใหม่ สามารถ
สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะต่อการวจิยัมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 5.1.1  การจดัการเรียนรู้ในการถอดองคค์วามรู้ของนกัวจิยัทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ 
   กระบวนการจดัการเรียนรู้ในการถอดองค์ความรู้ของนกัวิจยัทอ้งถ่ิน จงัหวดั
เชียงใหม่ นกัวิจยัไดใ้ชก้ารประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อการจดัการเรียนรู้ (Learning Management: 
LM) ร่วมกนัระหว่าง ทีมวิจยั นกัวิจยัทอ้งถ่ิน และชุมชนเป้าหมาย ในการถอดองค์ความรู้จาก
ความส าเร็จของโครงการวิจยัในปี พ.ศ. 2552 ท่ีผา่นมา กบัการน าเอาผลการวิจยัไปประยุกตใ์ช้
ในพื้นท่ีทอ้งถ่ินของนกัวจิยั อาศยัแนวคิดการวิจยัแบบประยุกต ์(Applied research) ในการบูรณา
การแบบมีส่วนร่วมกบัคนในชุมชนท่ีมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินแต่ละ
แห่ง ผลการด าเนินการประชุมเชิงปฏิบติัการคร้ังน้ีสามารถสรุปรายละเอียดของการถอดองค์
ความรู้ของนกัวจิยัทอ้งถ่ินตามกระบวนการวจิยัชุมชน 4 ล าดบัขั้นไดแ้ก่ 1) การคดัเลือกหวัขอ้ใน
การวิจยั (Selection of problem area) 2) วิธีการเก็บและรวบรวมขอ้มูล (Method of gathering 
data) 3) การวิเคราะห์และการตีความขอ้มูล (Analysis and interpretation of the data) และ  
4) การเสนอผลการวิจยัและขอ้สรุป (Conclusions and final report) เพื่อให้ไดอ้งคค์วามรู้อนัเป็น
แนวทางของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน ตามวิสัยทศัน์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 10 แห่ง ไดแ้ก่  
   1) อปท ยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่           
   2) อปท หว้ยแกว้ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่  
   3) อปท บา้นหลวง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่  
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   4) อปท ก้ืดชา้ง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  
   5) อปท ร้องววัแดง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่  
   6) อปท แม่วนิ อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่  
   7) อปท บา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  
   8) อปท สง่าบา้น อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่  
   9) อปท มะขนุหวาน อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  
   10) อปท สันผกัหวาน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  
 ผลการด าเนินการวิจยั “การจดัการเรียนรู้ในการถอดองค์ความรู้ของนกัว  จยัทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัเชียงใหม่” สามารถสรุปรายละเอียดของประเด็นการถอดองค์ความรู้ ตามขั้นตอนของ
กระบวนการถอดองคค์วามรู้ 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่  
 ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นเตรียมการก่อนเร่ิมกระบวนการถอดองคค์วามรู้ 
 ส าหรับขั้นตอนน้ี นักวิจัยท้องถ่ินประจ าต าบลร่วมกับชุมชนได้ท าการประชุมเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางการวิจยัเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน
ตนเอง ขั้นตอนน้ีเรียกวา่ “กระบวนการคดัเลือกหวัขอ้ในการวิจยั (Selection of problem area)” 
เป็นการคน้หาปัญหาหรือคดัเลือกหวัขอ้ของการด าเนินงานวิจยั โดยการก าหนดปัญหา เป้าหมาย 
วตัถุประสงค์ และผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ฯลฯ เพื่อน ามาซ่ึงหัวขอ้และแนวทางในการวิจยัท่ีตรง
เป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงกระบวนการคดัเลือกหัวขอ้ในการวิจยัของชุมชนแต่ละ
แห่งจะเนน้วตัถุประสงคใ์นการขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของต าบล ทั้งการสร้าง
งานและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน การส่งเสริมสังคมและวฒันธรรมของท้องถ่ิน การ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินให้สืบทอดไป
ยงัเด็ก เยาวชนในชุมชนของตนเองใหต่้อยอดองคค์วามรู้ใหย้ ัง่ยนืสืบไป 
  ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นด าเนินการถอดองคค์วามรู้ 
 เป็นขั้นตอนท่ีนกัวิจยัและทีมงาน ร่วมกบั อปท และชุมชน ไดท้  าการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
เพื่อด าเนินการถอดองคค์วามรู้ร่วมกนั นกัวิจยัถือวา่เป็นขั้นตอนส าคญัในการสกดัความรู้จากผู ้
ร่วมถอดองคค์วามรู้ เพื่อให้ไดแ้นวทางในการด าเนินงานวิจยั ส าหรับกระบวนการวิจยัน้ีเรียกวา่ 
“กระบวนการเก็บและรวบรวมขอ้มูล (Method of gathering data) รวมถึงการวิเคราะห์และการ
ตีความขอ้มูล (Analysis and interpretation of the data)” ขั้นตอนน้ีนกัวิจยัทอ้งถ่ินประจ าต าบล 
ร่วมกบัชุมชนไดท้  าการประชุมเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อด าเนินการถอดองคค์วามรู้ให้
ไดแ้นวทางในการเก็บและรวบรวมขอ้มูล และน าขอ้มูลเหล่านั้นมาท าการวิเคราะห์และตีความ
ขอ้มูล จากนั้นท าการสรุปผลการด าเนินการวิจยั ตลอดจนการน ามาศึกษาเพื่อหาแนวทางในการ
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แกไ้ขปัญหาและพฒันาในงานวิจยัต่อไปสู่งานวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพ ขอ้มูลบางส่วนไดท้  าการ
เก็บรวบรวมจากการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน (แผน 3 ปี) ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินร่วมกบัแผนชุมชนของแต่ละพื้นท่ีเพื่อหาแนวทางในการด าเนินงานในการพฒันา
เศรษฐกิจของชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางในการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
นอกจากน้ียงัไดร่้วมปฏิบติัการวิจยักบัตวัแทนของกลุ่มอาชีพ กลุ่มชุมชน แกนน าชุมชนต่างๆ 
เพื่อร่วมกนัหาแนวทางในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานขององค์กรการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุก
ภาคส่วนและให้เกิดประโยชน์ทางด้านการสร้างงาน สร้างอาชีพ สังคม วฒันธรรม และ
ส่ิงแวดลอ้มใหก้บัในชุมชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
 ขั้นตอนท่ี 3 กระบวนการหลงัการถอดองคค์วามรู้ 
 ส าหรับประเด็นของการวจิยัในกระบวนการน้ีเรียกวา่ “การเสนอผลการวิจยัและขอ้สรุป 
(Conclusions and final report)” เป็นขั้นติดตามการน าองคค์วามรู้ หรือผลส าเร็จของงานวิจยัไป
ใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่สาธารณชน ในขั้นตอนน้ีให้ความส าคญักบัการน าองค์ความรู้ท่ี
เรียนรู้จากการปฏิบติังานไปใชเ้พื่อให้การปฏิบติังานต่อไปมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มากยิ่งข้ึน จากการติดตามการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อตรวจสอบว่าไดมี้การน าองคค์วามรู้
ไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง ซ่ึงการวิจยัดงักล่าวเป็นจุดเร่ิมตน้ของการส่งเสริมและพฒันาทอ้งถ่ินใน
ดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การพฒันากลุ่มอาชีพต่างๆ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้งดา้นการพฒันาการผลิต 
การออกแบบบรรจุภณัฑ์ การพฒันาดา้นการตลาด การพฒันาระบบการเงินการบญัชี และการ
พฒันาดา้นการประชาสัมพนัธ์ รวมถึงคุณธรรมจริยธรรมของการด าเนินธุรกิจในชุมชน ส่วน
แนวทางการพฒันาดา้นสังคมนั้น ผลการวจิยัมีความสอดคลอ้งกบับริบทและศกัยภาพของชุมชน 
รวมถึงแผนพฒันาชุมชนในแต่ละพื้นท่ีในด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
วฒันธรรมของชุมชน ภูมิปัญญาพื้นบา้นของแต่ละทอ้งถ่ิน องค์ความรู้ท่ีได้จากการถอดองค์
ความรู้คร้ังน้ีไดห้ลอมรวมกนัใหเ้กิดแหล่งเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจและสังคมระหวา่งทุกภาคส่วนใน
ต าบล ทั้ง บา้น วดั โรงเรียนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จนสามารถสร้างแนวคิดและแนว
ปฏิบติัของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของต าบลให้เกิดความเขม้แข็งและย ัง่ยืนไดด้ว้ยชุมชน
เอง อีกทั้งยงัสามารถให้ชุมชนอ่ืนๆ ไดเ้ขา้มาเรียนรู้ ศึกษา และปฏิบติัและน ากลบัไปใชพ้ฒันา
ชุมชนของตน เอง ให้ เหม าะสมตามสภาพบ ริบทของท้อ ง ถ่ินนั้ นๆ  ซ่ึ ง ถื อว่ า เ ป็น
กระบวนการพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยกระบวนการวิจยั (Research and Development: R&D) อยา่ง
แทจ้ริง  
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 5.1.2  องคค์วามรู้จากการวจิยัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินของนกัวจิยัประจ าทอ้งถ่ิน 
  จากการจัดการเรียนรู้ในการถอดองค์ความรู้ของนักวิจัยท้องถ่ิน จังหวดั
เชียงใหม่ตามกระบวนการถอดองคค์วามรู้ ท าให้นกัวิจยัสามารถสรุปองคค์วามรู้ หรือกระบวน
ทศัน์ใหม่ของการวิจยัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นท่ี 1 ดา้นการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่ง
ย ัง่ยืน (Sustainable Development) กบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน ดา้นท่ี 2 ดา้น
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (Local Wisdom) กบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน ดา้นท่ี 3 ดา้น
ความเสมอภาค (Equity) ของคนในชุมชน กบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน ดา้นท่ี 
4 ดา้นการกระจายอ านาจ (Empowerment) กบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน และ
ดา้นท่ี 5 ดา้นความคุม้ค่า (Productivity) ของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน   
   องค์ความรู้เหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปเสนอเป็นแนวทางในการ
พฒันาทอ้งถ่ินดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินนั้นๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม สามารถอธิบายผล
การศึกษาในแต่ละพื้นท่ีชุมชนทั้ง 10 แห่ง อธิบายไดด้งัน้ี 
 (1)  อปท ยหุวา่ อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่          
   วิสัยทศัน์ คือ “ท่องเท่ียวมีช่ือ ลือเล่ืองแหล่งขา้วพนัธ์ุดี  มีเศรษฐกิจ
รุ่งเรือง  เมืองแห่งความน่าอยู่” สามารถสรุปองค์ความรู้จากการวิจยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินด้าน
เศรษฐกิจและสังคม คือ การพฒันาธุรกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน ของต าบลยุหว่าให้สามารถ
พึ่ งพาตนเองได้อย่างย ัง่ยืน ด้วยการสร้างแนวคิดและแนวปฏิบติัของการด าเนินงานอย่างมี
คุณธรรม ตลอดจนการถ่ายทอดองคค์วามรู้และภูมิปัญญาดา้นการเกษตรและดา้นงานหตัถกรรม
แกะสลักไมท่ี้มีมาแต่บรรพบุรุษให้กบัเด็กและเยาวชนได้สืบทอด เป็นการพฒันาทกัษะและ
พฒันาความรู้จากกลุ่มคนรุ่นใหม่ในชุมชน ท าให้อาชีพเกษตรกรรมและอาชีพการแกะสลกัไม้
เป็นเสมือนตวัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของต าบล เกิดการบูรณาการร่วมกนัระหว่างชุมชนในสังคม 
เปิดโอกาสให้คนในชุมชนไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และน าความรู้ท่ีไดไ้ปปรับใช้กบั
การพฒันากลุ่มของตนเอง ตลอดจนสร้างเป็นเครือข่ายกลุ่มอาชีพระดบัต าบลท่ีมีความเช่ือมโยง
กนัในทางปฏิบติั ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลยุหวา่ สอดคลอ้ง
กบัวิสัยทศัน์ของต าบลท่ีเนน้เศรษฐกิจให้รุ่งเรือง เน้นการกระจายรายไดใ้ห้ทัว่ถึง เพื่อให้คนใน
ชุมชนมีสภาพชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนกวา่เดิม  
  (2)  อปท หว้ยแกว้ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่  
   วิสัยทศัน์ คือ “ต าบลน่าอยู ่คู่เศรษฐกิจดี มีอนามยั ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม 
มุ่งน าการท่องเท่ียว” สามารถสรุปองคค์วามรู้จากการวิจยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินดา้นเศรษฐกิจและ
สังคม คือ แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท าให้ชุมชนต าบลห้วยแก้ว 
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โดยเฉพาะชุมชนบา้นแม่ก าปอง สามารถให้บริการดา้นการท่องเท่ียวและท่ีพกัแบบโฮมสเตย ์
สร้างความประทบัใจให้กบันักท่องเท่ียวท่ีมาเยือน และท าให้แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของ
ชุมชนบา้นแม่ก าปอง ต าบลห้วยแกว้จงัหวดัเชียงใหม่ มีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลาย 
ดงันั้นการพฒันาเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืนของต าบลห้วยแก้ว ตอ้งเร่ิมจากการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ ตลอดจนการพฒันาแนวคิดของคนในชุมชนให้เกิดความรู้สึกหวงแหน และรักษาวิถี
ชีวิตท่ีเป็นอยูข่องชุมชนต่อไป แนวคิดดงักล่าวสะทอ้นถึงความคุม้ค่าของการพฒันาท่ีท าให้คน
ในชุมชนสามารถอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข บนขอ้ตกลงท่ีไดก้ าหนดร่วมกนั ความคุม้ค่าท่ีสะทอ้น
ให้เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน แต่ละครัวเรือนมีความพอเพียง คนและธรรมชาติ
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว องค์ความรู้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
สอดคลอ้งวิสัยทศัน์ของทอ้งถ่ินท่ีเนน้ให้สังคมน่าอยู ่มีเศรษฐกิจดี และมีคุณธรรมต่อธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม  
  (3)  อปท บา้นหลวง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่  
  วสิัยทศัน์ คือ “ชุมชนเขม้แขง็ แหล่งเศรษฐกิจพอเพียง” สามารถสรุปองค์
ความรู้จากการวิจยัเพื่อพฒันาท้องถ่ินด้านเศรษฐกิจและสังคม คือ แนวคิดในการสร้างความ
เขม้แขง็ของคนในชุมชนใหส้ามารถพึ่งพาตนเอง บนพื้นฐานของวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพ
ท่ีเป็นอยูข่องชุมชน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัสภาพบริบทของชุมชนเอง อาศยักลุ่มคนวยัท างาน
เป็นแกนน าในการด าเนินงานในการพฒันา เช่น การรวมตวัเพื่อก่อตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน 
(การผลิตเห็ดหอม และหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง) ตลอดจนการประสานงานร่วมกบัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต าบลบ้านหลวง เพื่อขยายผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เม่ือ
กิจกรรมดงักล่าวเกิดผลในระดบัหน่ึง การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ตลอดจนผูสู้งอายุใน
ชุมชนไดเ้ขา้มามีบทบาทมากข้ึน การก่อตั้งกลุ่มอาชีพไม่เพียงแต่เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ
ให้กบักลุ่มคนวยัท างานในชุมชน แต่ยงัขยายผลไปยงักลุ่มเด็กและเยาวชน และกลุ่มผูสู้งอาย ุ
ก่อใหเ้กิดองคค์วามรู้จากการด าเนินงานร่วมกนัอยา่งแทจ้ริง สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของทอ้งถ่ิน
ในการพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  (4)  อปท ก้ืดชา้ง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  
  วิสัยทศัน์ คือ “พฒันาคน งาน การศึกษา อาชีพ  ส่ิงแวดลอ้ม การท่องเท่ียว
และโครงสร้างพื้นฐาน” สามารถสรุปองคค์วามรู้จากการวิจยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินดา้นเศรษฐกิจและ
สังคม คือ แนวคิดในการสร้างความเขา้ใจต่อการบริหารจดัการ “การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์” อย่าง
เหมาะสม ควบคู่กบัการอนุรักษท์รัพยากรทางธรรมชาติ อาจกล่าวไดว้า่การท่องเท่ียวท่ีเป็นเหมือน
แรงขบัเคล่ือนท่ีส าคญัท่ีมีต่อเศรษฐกิจของชุมชนต าบลก้ืดช้างเกิดข้ึนจากการด าเนินงานในการ
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ฟ้ืนฟูธรรมชาติ เม่ือธรรมชาติกลบัมามีความอุดมสมบูรณ์ การพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนก็
สามารถขบัเคล่ือนต่อไปได้ ท าให้ปัจจุบันคนในชุมชนต าบลก้ืดช้างให้ความส าคัญกับการ
อนุรักษธ์รรมชาติเป็นอยา่งมาก การบริหารจดัการในการให้บริการดา้นการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม
เกิดข้ึนจากการเรียนรู้ถึงความผิดพลาดในอดีต และน ากลับมาพัฒนาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพในปัจจุบนั การด าเนินงานตลอดระยะเวลาท่ีผา่นไดมี้ส่วนส าคญัใน
การปลูกฝังจิตส านกัของการรักถ่ินบา้นเกิด การหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติให้เกิดข้ึนกบั
คนในชุมชน สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ในการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีเนน้การพฒันาการศึกษาร่วมกนั ให้
คนในชุมชนไดเ้ขา้ใจถึงการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแบบมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง  
  (5)  อปท ร้องววัแดง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่  
  วิสัยทศัน์ คือ “เกษตรชุมชน สร้างคน สร้างปัญญา” สามารถสรุปองค์
ความรู้จากการวิจยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินดา้นเศรษฐกิจและสังคม คือ แนวคิดในการพฒันาคนใน
ชุมชนให้มีความเขม้แข็ง และมีศกัยภาพให้สามารถพึ่ งพาตนเอง และเป็นพลงัขบัเคล่ือนชุมชน
ได้อย่างย ัง่ยืน การพฒันาท้องถ่ินจึงเร่ิมจากการพฒันาแนวคิดในการท าการเกษตรให้กับ
เกษตรกรในชุมชน มุ่งเน้นให้เกษตรกรยึดหลักของความพอเพียง ไม่ก่อหน้ี โดยการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้กบักลุ่มเกษตรกรในชุมชน และให้เกษตรกรน าไปปฏิบติัใช้ให้เกิดผล
ส าเร็จ และถ่ายทอดให้กบัเกษตรกรรายอ่ืนๆในชุมชนต่อไป เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีไม่มีวนั
ส้ินสุด และเกิดการสั่งสมประสบการณ์ ความรู้ และกลายเป็นองค์ความรู้ทางการเกษตรท่ี
เหมาะสมกบัสภาพบริบทของชุมชนท าให้เกษตรกรในชุมชนต าบลร้องววัแดงสามารถคิดคน้
รูปแบบของการท าการเกษตรแบบผสมผสาน ท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพบริบทของชุมชน 
รูปแบบของการท าการเกษตรแบบผสมผสานไดถู้กถ่ายทอดในรูปแบบของฐานการเรียนรู้ทั้ง 9 
ฐาน ประกอบดว้ย 1) ฐานการเรียนรู้เก่ียวกบัการเล้ียงไก่ 2) ฐานการเรียนรู้เก่ียวกบัการเพาะปลูก
พืชผกัสวนครัวปลอดสารพิษ 3) ฐานการเรียนรู้เก่ียวกบัการเล้ียงววั 4) ฐานการเรียนรู้เก่ียวกบั
การเล้ียงหมูหลุม 5) ฐานการเรียนรู้เก่ียวกบัการผลิตปุ๋ย 6) ฐานการเรียนรู้เก่ียวกบัการผลิตน ้ าส้ม
ควนัไม ้7) ฐานการเรียนรู้เก่ียวกบัการท าแปลงนาสาธิต การปลูกขา้วดว้ยวิธีโยนกลา้ 8) ฐานการ
เรียนรู้เก่ียวกบัการเล้ียงปลา และ 9) ฐานการเรียนรู้เก่ียวกบัเล้ียงกบ องค์ความรู้ในการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของทอ้งถ่ินท่ีเน้นการใช้ภูมิปัญญาเพื่อ
พฒันาคนในชุมชน ใหเ้กิดผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนดว้ยชุมชนเอง  
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  (6)  อปท แม่วนิ อ าเภอแม่วาง จงัหวดัเชียงใหม ่ 
  วิสัยทศัน์ คือ “เมืองแห่งการท่องเท่ียว เศรษฐกิจพอเพียง สังคมเขม้แข็ง
และเป็นสุข” สามารถสรุปองคค์วามรู้จากการวจิยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินดา้นเศรษฐกิจและสังคม คือ 
แนวคิดในการสร้างความรู้ความเขา้ใจต่อการพฒันาทอ้งถ่ินให้กบัคนในชุมชนอยา่งถูกตอ้ง โดย
เร่ิมตน้จากการพฒันารูปแบบของการให้บริการท่องเท่ียว ควบคู่ไปกบัการพฒันาคนและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติของชุมชนต าบลแม่วิน องค์ความรู้ในการใช้ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติอย่างถูกต้องท่ีมีอยู่ในชุมชนเป็นจุดก าเนิดของการให้บริการด้านการท่องเท่ียว  
องคค์วามรู้ดงักล่าวไม่ใช่เพียงแต่การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติเพียงฝ่ายเดียว แต่
ยงัรวมถึงองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ และ
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างย ัง่ยืน องค์ความรู้ดงักล่าวเป็นตน้ก าเนิดท่ีส าคญัของการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของชุมชนต าบลแม่วนิ และไดข้ยายผลไปยงักลุ่มชุมชนต่างๆใน
ชุมชน ตลอดจนเช่ือมโยงกบักลุ่มอาชีพในชุมชน เช่น กลุ่มผลิตเกมส์ไม ้และกลุ่มเรือจ าลอง ให้
สามารถจ าหน่ายสินคา้ของกลุ่มไดจ้ากการให้บริการดา้นการท่องเท่ียวของชุมชนต าบลแม่วิน 
สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของทอ้งถ่ินในมุ่งเนน้การพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนดา้นการท่องเท่ียว 
ให้ชุมชนมีรายไดอ้ย่างทัว่ถึงและอยู่ร่วมกนัในสังคมท่ีแตกต่างกนัทั้งสภาพแวดลอ้ม กลุ่มชาติ
พนัธ์ุและศาสนาอยา่งมีความสุข  
  (7)  อปท บา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  
   วิสัยทัศน์  คือ “น าเศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
สร้างสรรค์สังคมน่าอยู่ ฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรม” สามารถสรุปองค์ความรู้จากการวิจยัเพื่อพฒันา
ทอ้งถ่ินด้านเศรษฐกิจและสังคม คือ แนวคิดในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ต่อแนวทางการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนร่วมกนั เร่ิมจากกระบวนการเรียนรู้จากกลุ่มอาชีพท่ีประสบ
ความส าเร็จโดยการส่งเสริมและสนบัสนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นกลาง ท า
ให้กลุ่มอาชีพต่างในชุมชนเกิดการพฒันาไปพร้อมกนั องค์ความรู้ในการบริหารจดัการธุรกิจ
ชุมชนท่ียึดหลกัของการมีคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ในการด าเนินงานท่ีมุ่งหวงัท่ีจะสร้าง
ประโยชน์ใหก้บัชุมชน เป็นปัจจยัส าคญัท่ีใหก้ารพฒันากลุ่มอาชีพตน้แบบใหป้ระสบความส าเร็จ
อย่างย ัง่ยืน และสามารถขยายผลไปสู่กลุ่มอาชีพอ่ืนๆ ในชุมชน สอดคล้องกับวิสัยทศัน์ของ
ทอ้งถ่ินท่ีมุ่งเนน้การสร้างสรรคส์ังคมใหเ้กิดการพฒันาจากตน้แบบท่ีดีของชุมชนเอง 
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  (8)  อปท สง่าบา้น อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ และ  
   วิสัยทศัน์ คือ “สง่าบา้น-ป่าลานพฒันา ชาวประชามีสุข” สามารถสรุป
องคค์วามรู้จากการวิจยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินดา้นเศรษฐกิจและสังคม คือ แนวคิดการสร้างความรู้
ความเขา้ใจให้เขา้ถึงชุมชนได้อย่างแทจ้ริง ให้ชุมชนรับรู้สภาพปัญหาและความตอ้งการของ
ชุมชน ถือเป็นหัวใจหลกัของการก าหนดแนวทางในการพฒันาทอ้งถ่ิน โดยเร่ิมจากองค์ความรู้
ทางดา้นการเกษตรของคนในชุมชน ท่ีเกิดข้ึนจากการสั่งสมประสบการณ์ การเรียนรู้ โดยเฉพาะ
ชุมชนบา้นดอกแดงท่ีมีกลุ่มอาชีพทางการเกษตรท่ีหลากหลายรูปแบบ ทั้งกลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มปุ๋ย
อินทรีย์ กลุ่มข้าวซ้อมมือ กลุ่มปลูกผกัปลอดสารพิษ ตลอดจนกลุ่มเกษตรท านา กลุ่มอาชีพ
เหล่านั้นลว้นแต่ประสบกบัปัญหามาโดยตลอด ท าให้เกิดแนวคิดในการแกไ้ขปัญหาให้มีความ
ย ัง่ยนื จนเกิดเป็นการท าเกษตรแบบปลอดสารพิษตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมุ่งเนน้ความ
พออยู่ พอกิน ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็น จนสามารถพฒันาต่อยอดองค์ความรู้เป็นการ
ผลิตเพื่อสร้างรายได ้โดยมีศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตรบา้นดอกแดง เป็นแหล่งเรียนรู้
ของเกษตรกรในชุมชน ตลอดจนเป็นศูนยป์ระสานงานในการด าเนินงานแกไ้ขและพฒันาการ
เกษตรร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสง่าบา้น สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ในการพฒันา
ทอ้งถ่ินใหช้าวประชามีความสุขร่วมกนั 
  (9)  อปท มะขนุหวาน อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  
   วิสัยทศัน์ คือ “ชุมชนแห่งเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และคุณภาพชีวิต 
ท่ีดี” สามารถสรุปองคค์วามรู้จากการวจิยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินดา้นเศรษฐกิจและสังคม คือ แนวคิด
การมีส่วนของคนในชุมชน อนัจะเป็นพลงัในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานเพื่อพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ินให้ประสบความส าเร็จ การด าเนินงานตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาไดพ้ิสูจน์
ใหเ้ห็นวา่ ความส าเร็จของการด าเนินงาน มาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน ทั้งการ
ร่วมคิดวเิคราะห์ หาแนวทางแกไ้ขปัญหา ตลอดจนการมีส่วนร่วมกนัในการด าเนินงานในชุมชน
หลากหลายปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนสามารถแกไ้ขไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหากล่ินเหม็นจากมูลสัตว์ท่ี เป็นปัญหาท่ีส าคัญของชุมชน ก็สามารถแก้ไขได้ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน จุดก าเนิดของการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาของชุมชนแบบมีส่วนร่วม ช่วยพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนต าบลมะขุนหวานไดอ้ยา่งยอด
เยี่ยม การสร้างบ่อก๊าซชีวภาพเพื่อก าจดัมูลสัตว์ท่ีส่งกล่ินเหม็นท าให้ครัวเรือนในชุมชนลด
รายจ่ายจากการซ้ือก๊าซหุงตม้ คนในชุมชนมีรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนและมีสภาพชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
การขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินท่ีย ัง่ยืนในอนาคต พลงัของความคิดท่ี
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หลากหลาย และความสามคัคีของคนในชุมชน จะสร้างความส าเร็จของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนอยา่ง
แทจ้ริง สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ของการพฒันาทอ้งถ่ินแห่งน้ี  
  (10)  อปท สันผกัหวาน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  
   วิสัยทศัน์ คือ “ส่งเสริมการศึกษา พฒันาสภาพแวดล้อม ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี มีวฒันธรรม” สามารถสรุปองค์ความรู้จากการวิจยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินด้าน
เศรษฐกิจและสังคม คือ แนวคิดการพฒันาชุมชนจากสภาพบริบทท่ีเป็นอยู่ของชุมชน โดย
ปรับเปล่ียนแนวทางในการด าเนินงานให้มีความเหมาะสม เช่น การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ฯ ใน
ชุมชนบา้นป่าตาลเพื่อพฒันาศกัยภาพของกลุ่มปติมากรรมดินเผาบา้นป่าตาล ตลอดจนเพื่อเป็น
การอนุรักษภ์ูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีส าคญัให้คงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของชุมชนสืบไป รวมถึง
การตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถ่ินท าให้คนในชุมชนได้ให้
ความส าคญักบัการถ่ายทอดและเรียนรู้ภูมิปัญญาการป้ันตุ๊กตาดินเผาให้กบัเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนไดสื้บทอดต่อไป โดยก าหนดเป็นหลกัสูตรของการเรียนรู้ของโรงเรียนบา้นป่าตาลเพื่อให้
เด็กและเยาวชนไดมี้โอกาสเขา้สัมผสัและเรียนรู้ไดม้ากข้ึน ภูมิปัญญาท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมาจาก
ปู่ ยา่มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพท่ีหาเล้ียงคนเองและครอบครัว ตลอดจนความสุข
ในฐานะของการเป็นผูใ้ห้ความรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาอนัทรงคุณค่าให้กบัลูกหลานในชุมชน 
สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ของทอ้งถ่ินในการส่งเสริมการศึกษา โดยใชบ้ริบทของชุมชนเองเป็นองค์
ความรู้ในการต่อยอดจากภูมิปัญญาให้เกิดการพฒันาอาชีพ เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนให้มี
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน  
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 การวิจยัคร้ังน้ีนกัวิจยัไดด้ าเนินการวิจยัโดยอาศยัวิธีการปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
ถอดองคค์วามรู้จากความส าเร็จของการน าเอาแนวทางการวจิยัไปปรับใชก้บัการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่  แนวทางท่ีได้ยงัตอ้งได้รับการปรับปรุง พฒันาให้
เหมาะสมข้ึนตามสภาพบริบทของแต่ละพื้นท่ี สามารถสรุปเป็นขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี  
 5.2.1  การวิจยัดงักล่าวเป็นจุดเร่ิมตน้ของการน าเอากระบวนการวิจยัไปปรับใช้กบั
ชุมชน เพื่อคน้หาแนวทางของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเอง บนพื้นฐาน
ตามสภาพบริบทของชุมชนนั้นๆ ซ่ึงมีความแตกต่างกนัในแต่ละพื้นท่ี ทั้งสภาพของส่ิงแวดลอ้ม 
เช้ือชาติ ศาสนา และการศึกษา รวมถึงวฒันธรรม ประเพณีของแต่ละชุมชน ดงันั้นจึงควรเนน้ย  ้า
ความรู้ความเข้าใจต่อกระบวนการวิจัยท่ีน าไปใช้ได้แก่ 1) การคัดเลือกหัวข้อในการวิจัย  
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2) วิธีการเก็บและรวบรวมขอ้มูล 3) การวิเคราะห์และการตีความข้อมูล และ 4) การเสนอ
ผลการวจิยัและขอ้สรุป เพื่อให้ไดอ้งคค์วามรู้อนัเป็นแนวทางของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ของทอ้งถ่ินนั้นๆ ใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีแทจ้ริง และเป็นการท างานร่วมกนัทุกฝ่าย จึงจะก่อเกิดเป็น
องคค์วามรู้เพื่อต่อยอดไปยงัชุมชนอ่ืนๆ ในต าบลอยา่งทัว่ถึง และเกิดผลลพัธ์ในการปฏิบติัอยา่ง
เป็นรูปธรรม 
 5.2.2  แนวทางการพฒันาท้องถ่ินด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้จากการถอดองค์
ความรู้ในงานวิจัยคร้ังน้ี ควรจะน ามาเปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติของ อปท ว่ามีความ
สอดคลอ้งในประเด็นของแผนยุทธศาสตร์ของทอ้งถ่ิน และเป็นไปตามโคงรการท่ีไดป้ฏิบติัไว้
จริง ตามวสิัยทศัน์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ หรือไม่ จึงจะก่อให้เกิดความสอดคลอ้ง 
เช่ือมโยงและเกิดความต่อเน่ืองของการพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยการวิจยั (Research and Development) 
อยา่งแทจ้ริง  
 5.2.3  งานวิจยัช้ินน้ีจะประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน หากคร้ังต่อไปไดมี้การท าการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการน าเอาองค์ความรู้เหล่าน้ีไปใชใ้นการพฒันาทอ้งถ่ินในชุมชนแห่งน้ี
หรือชุมชนอ่ืนๆ เพื่อวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการพฒันาได้อย่างเป็น
รูปธรรม ทั้งการวเิคราะห์เชิงปริมาณเปรียบเทียบกบัการวิเคราะห์เชิงคุณธรรม ก่อนท่ีจะขยายผล
การน าเอาองคค์วามรู้จากกระบวนการจดัการการเรียนรู้ (Learning management) ไปใชก้บัพื้นท่ี
ชุมชนอ่ืนต่อไป 




