
บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 จากการศึกษาวิจัยกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการพัฒนาอาชีพเสริมเพ่ือสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชนตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม สรุปผลการศึกษาได
ดังน้ี 
 

5.1.1  บริบท สภาพการณของชุมชน 
ชุมชนตําบลสันปายางมีการกอตั้งนานมาแลวกวา 400 ป โดยมีการรวมกลุม

ตั้งอยูตามพื้นที่ตางๆ ซึ่งตอมาไดมีการรวมตัวและตั้งเปนหมูบานในเขตพื้นที่ตําบลสันปายาง 
โดยช่ือที่มาของสันปายางมาจากลักษณะเดนทางกายภาพของหมูบาน คือ เปนพ้ืนที่ที่มีตนยาง
ขึ้นอยูเปนจํานวนมาก มีสภาพเปนที่ราบลุมแบบเชิงเขา สวนใหญเปนปาเบญจพรรณซึ่งเปนปา
ที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ และมีบางสวนของพื้นที่ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติสุเทพ-ปุย และ ปา
สงวนเฉลิมพระเกียรติ  สวนสภาพดินโดยทั่วไปเปนดินเหนียวปนทราย มีแหลงน้ําธรรมชาติ ลํา
หวย และมีสถานที่สําคัญดานการทองเที่ยวไดแก นํ้าตกตาดหลวง ผาผึ้งซ่ึงเปนสถานที่ผึ้งนิยม
มาทํารัง ปจจุบันมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 1,272 ครัวเรือน ประกอบดวยประชากรทั้งสิ้น 
3,859 คน มีความหนาแนนเฉลี่ย 56 คน ตอ ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยหมูบานทั้งหมด 6 
หมู โดยที่หมูที่ 3 บานสันปายางเปนศูนยกลางของตําบล สภาพดินโดยทั่วไปเปนดินเหนียวปน
ทราย มีแหลงนํ้าธรรมชาติ ลําหวย ตามธรรมชาติที่ใชในการเพาะปลูก และมีสถานที่สําคัญดาน
การทองเที่ยวไดแก นํ้าตกตาดหลวง ผาผึ้งซึ่งเปนสถานที่ผึ้งนิยมมาทํารัง  

การดําเนินชีวิตของชาวบานมีความเรียบงาย จากการชุมชนตั้งอยูที่ราบเชิงเขา
ลอมรอบดวยภูเขาและปาเบญจพรรณ จึงทําใหชุมชนไดใชประโยชนโดยตรงจากปาเปนแหลง
อาหารและยาโดยการเก็บของปา อาทิ เห็ด หนอไม และการตีผึ้ง ลาสัตวมาใชบริโภคเปน
อาหาร รวมทั้งการเก็บสมุนไพรในปามาใชในการรักษาโรคตามภูมิปญญาพ้ืนบาน วิถีชีวิตของ
ชุมชนในตําบลสันปายาง มีการเรียนรูที่ไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษในการดํารงชีพจาก
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมทํานา ทําไร ทําสวน และเลี้ยงสัตว การหาของปา บริเวณผาผึ้ง
ในพ้ืนที่หมูที่ 5 บานผาเดน รวมทั้งการถายทอดความรูจากภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นที่
เปนเอกลักษณแบบลานนา และมีประเพณีอันโดดเดนที่สืบทอดกันมาอยางยาวนาน เชน 
ประเพณีรดน้ําดําหัว ประเพณีสงกรานต รวมทั้งการเรียนรูจากโบราณสถานในวัดมอนผาแดง 
ในพ้ืนที่หมูที่ 3 บานสันปาตึง 
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5.1.2  การประกอบอาชีพและรายไดของชุมชนสนัปายาง 

ชาวบานในชมุชนตําบลสันปายางมีอาชีพทําการเกษตรกรรมเปนหลัก ไดแก       
การทํานา ทําไรถั่วเหลือง ขาวโพด กระเทียม ทําสวนผลไม ทําสวนพืชผัก และรับจางทั่วไป คดิ
เปนรอยละ 90 ของประชากรทั้งหมด สวนใหญเปนผูมีรายไดนอย สมาชิกกองทุนหมูบาน
โดยมากมีอาชีพทํานา ทําไร ทําสวน และรับจางทัว่ไป มีบางสวนที่มีรายไดเสรมิจากการจักสาน 
เลี้ยงสัตว ทําสวนผลไม หาของปา ถักผา หรือคาขายเล็กๆนอยๆ แตสวนใหญมักขาดความรู
ความชํานาญในการประกอบอาชีพเสริม ซ่ึงสงผลตอความเขมแขง็ของชุมชน อีกทั้งขอจํากัด
ทางดานสภาพภูมิศาสตรทาํใหชาวบานตาํบลสันปายางตองดิ้นรน โดยจําเปนตองประกอบ
อาชีพทางดานการเกษตรอยางหลากหลาย หรือเปนการทําการเกษตรผสมผสาน และใชชวีิต
แบบพออยูพอกิน พึ่งตนเองเปนหลัก ชาวบานยังคงใชแรงงานคน และควายไถนา ตลอดจนทํา
การเกษตรตามศักยภาพของแตละพ้ืนที่ เชน ทํานาในที่ลุม ปลูกขาวโพดที่ดอน ปลูกพืชผักใน
บริเวณทีใ่กลแหลงนํ้า และเลี้ยงสตัวเลก็ๆ ในบริเวณบาน ในขณะที่กลุมแมบานก็มีอาชีพเสริม
กันเปนสวนใหญ บางคนก็คาขายเลก็ๆนอยๆ บางคนก็รวมกลุมพฒันาเปนอาชีพเสริม ไดแก 
กลุมเตาเจี้ยว-ซีอ๋ิวขาว กลุมผาปกผาถัก กลุมผลิตภัณฑสมุนไพรพ้ืนบาน 

 
5.1.3 การพัฒนาอาชีพเสริมตามความตองการของชุมชนบนพื้นฐานของทุนและ      

ภูมิปญญาของทองถ่ิน 
 จากพ้ืนฐานทางทรัพยากรของชุมชนซ่ึงมีทรัพยากรปาไมและผลผลิตทางการ

เกษตรเปนหลัก และชาวบานมีอายุเกิน 40 ปขึ้นไป สวนใหญมีอายุระหวาง 61-70 ป มีพื้นฐาน
การศึกษาในระดับประถมศึกษา  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจางเปนหลัก และมีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 2,175 บาท ทําใหชาวบานมีความสนใจในการประกอบอาชีพเสริมที่เกี่ยวของกับ
การพืชผลทางการเกษตรเปนหลัก คือ การเพาะเห็ด การแปรรูปกลวย การแปรรูปสมุนไพร การ
ผลิตนํ้าพริกสําเร็จรูป หัตถกรรมจักรสาน และ การตัดและเย็บผา  ซ่ึงการเพาะเห็ดจัดเปนอาชีพ
เสริมที่ชาวบานมีความสนใจ เน่ืองจากมีวัตถุดิบในการผลิตไดแก ขี้เลื่อย กากถั่วเหลือง แกลบ 
รําขาว ที่สามารถหาไดในทองถิ่นและยังสามารถเพาะเห็ดไวเปนอาหารบริโภคในครอบครัวและ
ถาเหลือสามารถนําไปจําหนายในชุมชนได และจากการรวมกันวิเคราะหขอดีขอเสียของเห็ดแต
ละชนิดสรุปไดวา การเพาะเห็ดที่ชาวบานมีความตองการพัฒนาเปนอาชีพเสริม คือ การเพาะ
เห็ดลม เห็ดนางฟา และเห็ดนางรม เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศในพื้นที่มีความเหมาะสม คือ 
อากาศรอนอบอาว สามารถผลิตไดทั้งป และไมตองการพึ่งพาเทคโนโลยีที่สูงมา ตลาดมีความ
ตองการ และนิยมบริโภคในทองถิ่น 

 
5.1.4 รูปแบบกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของคนในชุมชน 
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กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการคนหาอาชีพเสริมของชุมชน เร่ิมจาก
การคนหาทุนจากองคความรู วิถีชีวิตของคนในชุมชน ภูมิปญญาบุคคล ขอมูลจาก “ปบใบลาน” 
และสภาพของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมในชุมชน จากกิจกรรมดังกลาวทําใหชาวบานไดมี
การสรางความสัมพันธกับผูรูและกลุมตางๆในชุมชนมากขึ้น ทําใหนําไปสูการระดมความคิดเพื่อ
วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน ซ่ึงชาวบานพบวาการที่จะประกอบอาชีพเสริมของชุมชนให
ประสบความสําเร็จนั้นตองศึกษาจากอาชีพที่อยูใกลตัวของชาวบานมาก และตองเปนอาชีพที่
เหมาะสม สามารถทําไดงาย ไมตางไปจากวิถีชีวิตในชุมชน และมีทรัพยากรที่เปนตนทุนหรือ
วัตถุดิบในชุมชน เพ่ือไมทําใหเงินไหลออกนอกชุมชน จากนั้นชุมชนก็ไดรวมกันแสวงหา
ทางเลือกในการเรียนรู เ พ่ือจะนํามาใชพัฒนาอาชีพรวมกันซึ่ งประกอบดวยกิจกรรม             
การฝกอบรมการเพาะเห็ด การศึกษาดูงานจากโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงายในสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ เพื่อนําไปสูการลงมือปฏิบัติเพาะเห็ดในชุมชน ซ่ึงเปนรูปแบบกระบวนการ
เรียนรูของชุมชนที่นําไปสูการรวมกลุมในการเพาะเห็ด 

 
5.1.5  รูปแบบการรวมกลุมของสมาชิกในชุมชนเพื่อจัดตั้งเปนกลุมอาชีพ  
 การรวมกลุมในการประกอบอาชีพเสริมของชุมชนในตําบลสันปายาง เปนการ

รวมกลุมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก โดยกลุมอาชีพตางๆในชุมชนมีโครงสราง
การบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการที่ประกอบดวยประธาน รองประธาน เหรัญญิก 
กรรมการ เลขานุการ และสมาชิกกลุม มีกิจกรรมของกลุมที่สําคัญคือรวมมือกันทํางานและ
ปฏิบัติกิจกรรมตามวัตถุประสงคของกลุม โดยมีการเรียนรูรวมกันของสมาชิกกลุมทั้งจากการ
ถายทอดองคความรูภายในกลุม การเรียนรูจากการฝกอบรม และการศึกษาดูงาน เง่ือนไขใน
การรวมกลุมเกิดจากทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน เง่ือนไขภายในชุมชนเกิดจากความ
ตองการรวมกลุมชวยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาอาชีพเสริมของแตละกลุม รวมทั้งการ
สนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลสันปายาง สวนเง่ือนไขภายนอกชุมชน เปนเง่ือนไขที่
เกิดขึ้นจากความตองการในการบริโภคสินคาจากชุมชน เง่ือนไขในการสนับสนุนสงเสริมองค
ความรูตางๆ จากหนวยงานและสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยแมโจ เปนตน ซ่ึงผลจากการรวมกลุมในการ
ประกอบอาชีพเสริมทําใหสมาชิกกลุม มีความสามารถแกไขปญหาทางเศรษฐกิจสามารถเพิ่ม
รายไดเพ่ิมเติมจากอาชีพหลักซึ่งชุมชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม การรวมกลุมทําใหชุมชน
สามารถพึ่งตนเองได มีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือใชจายในชีวิตประจําวันทําใหมีความเปนอยูและ
คุณภาพชีวิตดีขึ้น   
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5.2 อภิปรายผล 
 จากกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการพัฒนาอาชีพเสริมของชุมชนตําบล        
สันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ทําใหชาวบานไดมีการโอกาสเรียนรูรวมกันในใหใหมี
ความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของชุมชนทางดานทรัพยากร  เศรษฐกิจ  สังคม 
สภาพแวดลอม และวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพ่ือชวยแกไขปญหาดานคุณภาพชีวิตและรายได
ของชาวบานในชุมชน โดยอาศัยฐานของทุนเดิม ไดแก ทรัพยากร ภูมิปญญาในทองถิ่น รวมกับ
ความรูทางวิชาการและกระบวนการวิจัยที่สงเสริมและกระตุนใหชุมชนเกิดการเรียนรู มีสวนรวม
ทุกขั้นตอนของการวิจัย เริ่มตั้งแตการตั้งคําถามวิจัย รวมกันวางแผน วิเคราะหปญหา รวมกัน
ปฏิบัติ ศึกษาเรียนรู สังเคราะหขอมูล สรุปบทเรียน และรวมกันปรับปรุงแกไข ใหใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของโครงการ คือ จัดกระบวนการเรียนรูใหชุมชนสามารถวิเคราะหศักยภาพ
ตนเองและทุนที่เปนทรัพยากร ภูมิปญญาของทองถิ่น ที่นําไปสูการพัฒนาเปนอาชีพเสริมที่
สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับ มงคล ธิเปยง และคณะ (2546) ที่ดมี
การศึกษาศักยภาพที่นําไปสูการสรางอาชีพเสริมของกลุมเยาวชนบานวังลึก ศึกษาทุนทาง
เศรษฐกิจ ทางสังคม วัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา ทรัพยากรธรรมชาติ คน และกลุมคนใน
ชุมชน  ซ่ึงอยางไรก็ตามการคนหาอาชีพเสริมของชาวบาน มิไดเกิดขึ้นและปรากฏผลอยาง
รวดเร็วภายหลังเสร็จสิ้นงานวิจัย แตการคนพบและเรียนรูสิ่งใหมที่อยูบนพ้ืนฐานของวิถีชีวิตและ
ภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูเดิมจะกอใหเกิดกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาเพื่อนําไปสูการ
แกไขปญหาใหกับชุมชนในอนาคตได ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของนพพร พวงสมบัติ (2547) 
ที่ไดศึกษา กระบวนการเรียนรูของผูผลิตผาทอซิ่นตีนจก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม พบวา
การเรียนรูของผูผลิตผาทอซิ่นตีนจกเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม จากเดิมที่การทอผา
ตีนจกไดถักทอเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนในชุมชน แตในปจจุบันเปลี่ยนเปนการผลิตเพ่ือ
ขายเพิ่มรายไดใหแกครอบครัว ในมิติของชุมชนการปฏิบัติมีกระบวนการเรียนรูเกิดขึ้นใน 3 
ดานคือ ความผูกพันแบบตางรวมไดเสีย กิจกรรมรวมทํา และการมีคลังความรูที่แบงปนกันใน
ชุมชน 

ผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัย ทําใหชาวบานมีสวนรวมรวมกันในการคนหา วิเคราะห
ศักยภาพของชุมชนในดานตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยตอบสนองของโครงการในเรื่องกระบวนการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมในการพัฒนาอาชีพเสริมใหกับชุมชน สอดคลองกับการศึกษาของ รัชนี
วรรณ กําจัด (2549) ที่ไดศึกษา กระบวนการเรียนรูของกลุมเยาวชน บานสันคะยอม อําเภอ
เมือง จังหวัดลําพูน พบวา กระบวนการเรียนรูของกลุมมี 7 ขั้นตอนคือ 1) การประมวลความ
ตองการและปญหาของกลุม 2) การระดมความคิดในการหาแนวทางแกไขปญหา 3) การจัดทํา
แผนปฏิบัติการ 4) การดําเนินการตามแผน 5) การสรุปผลการดําเนินงาน 6) การสรุปบทเรียน
ผลการเรียนรู 7) การปรับปรุงการดําเนินงานของกิจกรรมตอไป ปจจัยที่เอ้ือตอกระบวนการ
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เรียนรูไดแก ปจจัยภายในกลุม เชน ความสามารถและบทบาทของผูนํากลุม จิตสํานึกในการมี
สวนรวมของกลุม และโครงสรางของกลุม ปจจัยภายในชุมชน ไดแก แรงผลักดันและแบบอยาง
ที่ดีของผูนําชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ศักยภาพของกลุม และการ
สนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบล 
 
5.3 ขอเสนอแนะ 
 5.3.1 การทําวิจัยเชิงพัฒนาตองอาศัยการมีสวนรวมจากทุกฝายและการพัฒนาตนเอง
อยเสมอของผูวิจัย โดยผูวิจัยจะตองมีการสรางความศรัทธาใหชุมชนเห็นถึงความมุงม่ันในการ
ทํางานเพื่อชุมชนและมีการใชกระบวนการวิจัยที่เหมาะสมกับชุมชนจะทําใหสามารถทํางานวิจัย
ไดสะดวก และตองเปดโอกาสใหชุมชนไดเรียนรูรวมกัน มีจิตสํานึกรวมกันที่จะแกไขปญหาหรือ
ทํากิจกรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือประโยชนของสวนรวม นอกจากนั้นผูนําในชุมชนตองมีวิสัยทัศน
กวางไกล  
 5.3.2 ผลการวิจัยพบวาการแกไขปญหาหาตางๆในชุมชนถามีกระบวนการในการคนหา
สาเหตุของปญหาหา วิเคราะหปญหา วางแผนในการไขอยางเปนระบบแลวจะสามารถนําไปสู
การแกไขปญหาอยางยั่งยืน แทนที่จะเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนาหรือปญหาในเรื่อง
โครงสรางเทานั้น 
 5.3.3 การสงเสริมใหชาวบานมีอาชีพเหมาะสมบนพื้นฐานของวิถีชีวิตความปนอยู และ
ทรัพยากร วัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่น จะสามารถพัฒนาเปนอาชีพหรือสามารถสรางชุมชนใหเกิด
ความเขมแข็งได 
 5.3.4 การพัฒนาที่สําคัญที่สุด คือ การพัฒนาคน ควรมีการสงเสริมการวิจัยเพ่ือทองถิ่น
หรือกระบวนการในรูปแบบที่ฝกใหชาวบานเรียนรูรวมกัน รูจักการวิเคราะหปญหา เพื่อหา
แนวทางในการแกไขปญหาที่นําไปสูการมีความสุขอยางยั่งยืนดวยตัวชาวบานเอง 
  5.2.5 ควรมีการคนหาผูที่มีความรูความสามารถในการพัฒนาชุมชน สนับสนุนการทํา
วิจัยในชุมชนเพราะการวิจัยเปนการเพ่ิมความรูความสามารถในการพัฒนาชุมชนที่นําไปสูชุมน
เขมแข็ง  
 5.2.6 ควรมีการแสวงหาองคความรูในชุมชนตําบลสันปายาง เพ่ือถอดบทเรียนใหเปน
ภูมิปญญาของชุมชน เชนการแปรรูปผลิตภัณฑจากถั่วเหลืองซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ การ
สืบคนบันทึกจาก “ปบใบลาน” ที่เปนภูมิปญญาทางดานพืชสมุนไพรและยาแผนโบราณ เพ่ือการ
ประยุกตใชในการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจและสรางมูลคาเพิ่มของทรัพยากรในชุมชน 




