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บทท่ี  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 
 การวิจัยเร่ืองการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น : การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในเขตพ้ืนที่ อําเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research : PAR)  ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
 
 
ระเบียบวิธีวิจัย   
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม   ผู้วิจัยดําเนินการตามข้ันตอนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของ 
ชัชวาลย์   ทัตศิวัช (ม.ป.ป.),   ประยุกต์เข้ากับหลักการมีส่วนร่วมกับชุมชนดังน้ี 
   1.  ระยะเตรียมการวิจัย (Pre-research Phase)  
         1.1  การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (Build-up Rapport) โดยวิธีการสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติตัวของนักวิจัยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
    1.2 การสํ า ร วจ  ศึ กษา ชุมชน  ( Surveying and Studying Community)         
เป็นขั้นตอนของการศึกษาข้อมูลที่เป็นลักษณะทางกายภาพ และแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ภายในชุมชน 
รวมถึงการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมือง  
    1.3  คัด เลื อก ชุมชน  ( Selecting Community)   ไ ด้ เสนอความเห็นไ ว้ ว่ า 
โดยทั่ ว ไปแล้ว  การคัดเลือกชุมชนจะยึดหลักการเลือกชุมชนที่ ด้วยโอกาสในการพัฒนา 
(Disadvantage Community) เพ่ือเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสความเท่า
เทียมในการพัฒนากับชุมชนอ่ืน   
    1.4  การเข้าสู่ชุมชน (Entering Community)  ข้อมูลชุมชนนับเป็นสิ่งสําคัญ
และเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจกําหนดพ้ืนที่ดําเนินการ ซึ่ง
ข้อมูลดังกล่าวควรเป็นข้อมูลที่มีรอบด้าน   
    1.5  การเตรียมคนและเครือข่ายความร่วมมือ  ในขั้นตอนน้ี   มักถูกกําหนด     
ให้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของระยะก่อนการวิจัย   โดยมุ่งหมายให้เกิดความพร้อมในการดําเนินการวิจัย
ซึ่งเป็นระยะต่อไปและก่อให้เกิดการประสานงานท่ีดีเพ่ือความสะดวกต่อการดําเนินงานวิจัย  

2. ระยะดําเนินการวิจัย (Research Phase)  ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยคือ  
       2.1  การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน (Problem Identification and 
Diagnosis)  ในช้ันน้ี เน้นการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนและการให้การศึกษากับชุมชน (Community 
Education Participation-CEP) โดยเน้นไปที่กระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ โดยวิธีการจะใช้   
การอภิปรายถกปัญหา (Dialoque)  
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         2.2  การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ (Project 
Appraisal and Identification) เมื่อมีการวิเคราะห์โครงการโดยการประเมินความต้องการของชุมชน 
         2.3 การกําหนดแผนงานโครงการและการจัดการ (Planning Phase) กิจกรรม
ในช่วงน้ีจะเป็นกระบวนการติดสินใจร่วมกันเพ่ือคัดเลือกโครงการและกิจกรรมที่จะต้องดําเนินการ 
        2.4 การปฏิบัติตามโครงการ (Implementation Phase) เป็นขั้นตอนที่สําคัญ
อีกขั้นตอนหน่ึง โดยคําถามที่ผู้วิจัยจะต้องใช้ถามกันในกลุ่มหรือในคณะทํางานเพ่ือการดําเนินการใน
ช้ันน้ีคือ ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร  
   3. ระยะการติดตามและประเมินผลโครงการ (Monitoring and Evaluation 
Phase)   เป็นขั้นตอนที่เก่ียวกับการการวัดผลสําเร็จของโครงการ  ซึ่งหากโครงการมีสามารถ
ดําเนินการได้อย่างเหมาะสมและอย่างต่อเน่ือง  ก็อาจจะเป็นข้อพิสูจน์ถึงความไม่ประสบผลสําเร็จของ
โครงการได้     
 
 จากขั้นตอนข้างต้นผู้วิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนภูมิต่อไปน้ี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1   แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการองค์ 
  ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในเขตพ้ืนที่อําเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่   

 
 
 
 
 
 

เตรียมการ 
- การสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน  
- การสํารวจ ศึกษาชุมชน  
- คัดเลือกภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
- เตรียมบุคคลากรรวบรวม
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

ดําเนนิการ 
- รวบรวมความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
- สังเคราะห์ข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
- จัดทําฐานข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
-รวบรวมข้อมูล 

ติดตามและประมิผล 
- วิเคราะห์ข้อมูล 
- เผยแพร่ข้อมลู
สารสนเทศภูมปัิญญา
ท้องถิ่น 
 

การมีส่วนร่วมของชุมชน อาทิ  ตัวแทนชาวบ้าน  ฝ่ายปกครอง องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน 
สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
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เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  ประกอบด้วย 

1. ประเด็นคําถามเพ่ือการเสวนากลุ่มจากการจัดเวทีชาวบ้านเพ่ือเสนอภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   

2. ประเด็นคําถามในการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับข้อมูลสารสนเทศภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 
การสรา้งและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือวิจัย 

 การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือวิจัย  มีรายละเอียดในการสร้างเคร่ืองมือ  
ดังน้ี 
 1.  ประเด็นคําถามในการเสวนากลุ่มจากการจัดเวทีชุมชนภูมิปัญญา 4 ตําบล  เพ่ือกระตุ้น  
ให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
  ขั้นตอนที่ 1 ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีชุมชนภูมิปัญญา   
  ขันตอนที่ 2 กระตุ้นภูมิรู้  โดยเริ่มจากเปิดคลิปวีดีโอ ทางด้านการเกษตร วิธีการกําหนด
ตําแหน่งให้ต้นขนุนออกผลโดยใช้ไม้ผาง  จากน้ันเช่ือมโยงว่าคือภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นที่กําลัง
เลือนหาย  แล้วกระตุ้นโดยการนําเสนอปัญหาการดําเนินชีวิตตามวิธีล้านนาหรือคนเมืองต้ังแต่เช้าจนค่ํา  
เช่น  ต่ืนเช้ามาแต่ละบ้านจะจุดไฟนึ่งข้าวเหนียว ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นคือ ข้าวไม่ติดกัน  วิธีแก้ปัญหา
ของแต่ละท่านคืออะไร   
  ขั้นตอนที่ 3 ถ่ายทอดภูมิรู้   เช่ือมโยงสู่ภูมิปัญญาแต่ละด้าน  ว่าแต่ละท่านที่มาร่วมเวที
ภูมิปัญญามีองค์ความรู้ในแต่ละด้านอย่างไร  จากน้ันจึงแบ่งกลุ่มเสวนาเวทีชุมชนภูมิปัญญาให้ผู้ช่วยวิจัย
เป็นผู้ซักถามภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้ง 9 ประเภท 
  ขั้นตอนที่ 4 สรุปองค์ความรู้ภูมิปัญญา  ให้ผู้ช่วยวิจัยแต่ละคนนําเสนอสิ่งที่ได้รับการ
ถ่ายทอด  แล้วจึงร่วมกันวิเคราะห์สังเคราะห์ภูมิปัญญาในแต่ละด้าน 
 2.  แบบสอบถามความคิดเห็นแบบปลายเปิดเก่ียวกับแนวดําเนินการจัดทําข้อมูล
สารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน  1 ข้อ  คือ  “หากรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นในอําเภอดอยหล่อ
แล้วเสร็จ  ควรนําเสนอองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นน้ีในรูปแบบใด”   
  โดยได้ข้อสรุปคือให้ทําการบันทึกเป็นวีดีทัศน์สัมภาษณ์ผู้ทรงภูมิปัญญาในแต่ละชนิด  
และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  ทั้งน้ีประเด็นหรือคําถามในการสัมภาษณ์มีขอบข่ายดังน้ี    
  2.1 อธิบายความเป็นมาของภูมิปัญญา… มคีวามเชียวชาญในเรื่อง...ได้อย่างไร 
  2.2  ทําวงมานานหรือยัง  สืบทอดมาจากใครหรือได้องค์ความรู้มาจากไหน   
   2.3  อธิยายขึ้นตอน...หรือสาธิตวิธีการ.. 
   2.4  สภาวะหรือความนิยมต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
   2.5  แนวทาง/วิธีการสืบทอดภูมิปัญญา... 
  ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม  ดังน้ันอาจมีประเด็นคําถามที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
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ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 ขอบเขตเน้ือหา ได้แก่  การวิจัยครั้ง น้ีเ พ่ือจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น               
ของอําเภอดอยหล่อ และทําฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อําเภอดอยหล่อ 
จังหวัดเชียงใหม่  ดังน้ันขอบเขตเน้ือหาคือต้องการศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งหมด           
9  ประเภท ได้แก่    
     1. ด้านเกษตรกรรม      
  2. ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม      
  3. ด้านการแพทย์แผนไทย      
  4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
  5.  ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน      
  6. ด้านศิลปกรรม      
  7. ด้านภาษาและวรรณกรรม      
  8. ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี     
  9. ด้านโภชนาการ   
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นในหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขตอําเภอดอยหล่อ  จังหวัด
เชียงใหม่  ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ตําบล 54 หมู่บ้าน   
 
 กลุ่มตัวอย่าง  
   ภูมิปัญญาที่สําคัญของแต่ละตําบล ในอําเภอดอยหล่อ  เพ่ือนํามาสร้างเป็นวีดีทัศน์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอําเภอดอยหล่อ  โดยการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกจากตัวแทนของชุมชนจากหลายภาค
ส่วน อาทิ  ตัวแทนฝ่ายปกครอง  ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตัวแทนชาวบ้าน  และ
ตัวแทนจากสถานศึกษา เป็นต้น 
 
 ขอบเขตด้านตัวแปร 

ตัวแปรต้น  
 การรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น อําเภอดอยหล่อ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
ตัวแปรตาม  
องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
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การวิเคราะหข์้อมูลและประมวลผล 
 ในการวิจัยครั้งน้ีทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดเวทีเสวนาชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากน้ันเลือกตัวแทนผู้ทรงภูมิปัญญา  เพ่ือสัมภาษณ์และจัดทําเป็นวีดีทัศน์  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
นํามาวิเคราะห์เน้ือหา จัดข้อความ ที่ได้ให้เป็นหมวดหมู่และเรียบเรียง นําไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ
ด้านภาษาและความถูกต้องของข้อมูลที่ได้เรียบเรียง   
  


