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บทท่ี  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 
 การดําเนินงานของชุดวิจัย  ซ่ึงประกอบไปด้วย 4 โครงการ  จะดําเนินการศึกษาวิจัย                  

ปีละ 2 โครงการ  เพ่ือให้ผลของการศึกษาวิจัย  อันเป็นจะเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษาและชุมชน   ทั้งน้ี
การดําเนินงานศึกษาวิจัยของชุดโครงการใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(Participatory 
Action Research-PAR)  เพื่อจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ตลอดจนวิจัยและพัฒนา (The 
Research and Development)  หลักสูตรภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของ
อําเภอดอยหล่อ   ทั้งนี้มีกรอบแนวคิดของแผนงานวิจัยดังน้ี 

 
 
ระเบียบวิธีวิจัย   
 การดําเนินงานของชุดโครงการวิจัย เรื่อง  การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถ่ิน สู่กิจกรรมเสริม
ทักษะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  ในระยะแรกน้ีมีโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ  2  โครงการได้แก่ 
 1. โครงการวิจัย เร่ือง การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถ่ิน : การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในเขตพ้ืนที่อําเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)  โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม   (Participatory Action 
Research : PAR)   
 2. โครงการวิจัยเรื่อง การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถ่ิน : การพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถ่ิน
สําหรับจัดกิจกรรมเสริมทักษะในโรงเรียนระดับประถมศึกษา อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่  การวิจัย
และพัฒนา (Research and Development : R&D) 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวจัิย 
 เครื่องมือสําหรับโครงการวิจัย  เร่ือง  การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถ่ิน : การจัดการองค์
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในเขตพื้นที่อําเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่  คือ  ประเด็นคําถามในการ
รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญา 
 ส่วน โครงการวิจัยเรื่อง การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถ่ิน : การพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญา
ท้องถ่ินสําหรับจัดกิจกรรมเสริมทักษะในโรงเรียนระดับประถมศึกษา อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่  
เครื่องมือได้แก่  
 1. แบบสนทนากลุ่มของผู้มีส่วนเก่ียวข้องการพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถ่ินสําหรับจัด
กิจกรรมเสริมทักษะในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
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 2. แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัยแบบมีโครงสร้าง 
 3. แบบประเมินโครงร่างหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถ่ินสําหรับจัดกิจกรรมเสริมทักษะในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่สาระเพ่ิมเติม: กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
 4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้นต่อการเรียนโดยใช้ 
หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถ่ินสําหรับจัดกิจกรรมเสริมทักษะ ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
 5. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลายต่อการเรียนโดย
ใช้หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถ่ินสําหรับจัดกิจกรรมเสริมทักษะ ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
 6. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนเรื่อง อาหารพื้นบ้านอําเภอดอยหล่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 จํานวน 20 ข้อ เวลา 30 นาที 
 7. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนเรื่อง ขนมพ้ืนบ้านอําเภอดอยหล่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 จํานวน 10 ข้อ เวลา 30 นาที 
 
หาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
 การสร้างประเด็นคําถามเพ่ือดําเนินการสัมภาษณ์และหาข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน ดําเนินการ
โดยนําข้อคําถามปรึกษาผู้เช่ียวชาญ ทั้งน้ีประเด็นคําถามต่าง ๆ  นั้นจะเปล่ียนแปลงไปข้ึนอยู่กับบริบท
หรือสถานการณ์และข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ 
 ส่วนวิธีการสร้างและหาเครื่องมือของโครงการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
ดําเนินการศึกษากรอบแนวคิดวิธีการสร้างเครื่องมือแต่ละชนิด  และนําเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อประเมิน
นําค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item-objective congruency) กําหนดเกณฑ์ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง คือ ถ้ามีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 แสดงว่าใช้ได้  
 นอกจากน้ียังผู้เช่ียวชาญแต่ละท่านพิจารณาค่านํ้าหนักคะแนนความเหมาะสม โดยให้เกณฑ์
ความเหมาะสมขององค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตรกําหนดค่าดังนี้   
               ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
               ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก 
               ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
               ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
               ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลสําหรับการวิจัยการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
อําเภอดอยหล่อ  ครั้งนี้ ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย
ชาวบ้านที่ให้ข้อมูลจํานวน 4 ตําบล  54 หมู่บ้าน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญา  คือนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  จํานวน 2 กลุ่มดังน้ี 
 1. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษานําร่องในการพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถ่ินสําหรับจัด
กิจกรรมเสริมทักษะในโรงเรียนระดับประถมศึกษา อําเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ ใช้การเลือกแบบ
เจาะจง  ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองหล้ัว ตําบลยางคราม  อําเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่   
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถ่ินสําหรับจัดกิจกรรมเสริมทักษะใน
โรงเรียนระดับประถมศึกษา อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงเรียนระดับประถมศึกษา อําเภอ
ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 4 โรงเรียนได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
โดยใช้ตําบลเป็นหน่วยในการสุ่มจาก 4 ตําบล ได้แก่ โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย ตําบลสันติสุข โรงเรียน
บ้านสามหลัง ตําบลสองแคว โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า ตําบลดอยหล่อและโรงเรียนวัดศรีดอนชัย ตําบลยาง
คราม  
 
 กําหนดตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น ได้แก่  1. การรวบรวมภูมิปัญญาท้องถ่ิน อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
   2. หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถ่ินสําหรับจัดกิจกรรมเสริมทักษะในโรงเรียน 
    ระดับประถมศึกษา อําเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่   

 ตัวแปรตาม ได้แก่  1. องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในเขตพ้ืนที่อําเภอดอยหล่อ  จังหวัด 
    เชียงใหม่    

   2. ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถ่ินในเขตพื้นที่อําเภอดอยหล่อ  
    จังหวัดเชียงใหม่   

   3. ผลการใช้หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถ่ินสําหรับจัดกิจกรรมเสริมทักษะใน 
    โรงเรียนระดับประถมศึกษา อําเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่   
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การรวบรวมข้อมูล 
 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ดําเนินการรวบรวมข้อมูลตามภาพต่อไปน้ี    
 
 

 

 

 

 

 

 

        

 ภาพที่ 3.1   แสดงข้ันตอนการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการ      
องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ในเขตพ้ืนที่อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่   

 ส่วนการพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถ่ิน อําเภอดอยหล่อมีขั้นตอนในการดําเนินงาน           
4 ข้ันตอนดังน้ี 
 ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาค้นคว้าข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการพัฒนาหลักสูตร เป็นการศึกษาเพ่ือ
เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ศึกษาบริบทชุมชน และแนวทางในการดําเนินการวิจัย ที่ได้จากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการศึกษา
ทดลองการนําภูมิปัญญาท้องถ่ินมาประยุกต์กับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
 ข้ันตอนท่ี 2 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร เป็นการกําหนดและจัดทําโครงร่างของ
หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือออกแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ให้สอดคล้องกับ           
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยกําหนดองค์ประกอบของหลักสูตร วิเคราะห์เน้ือหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
กําหนดส่ือและวัสดุอุปกรณ์ การประเมินและติดตามผล โดยการนําข้อมูลพื้นฐานจากข้ันตอนท่ี 1มาจัดทํา
โครงร่างหลักสูตร นําโครงร่างหลักสูตรที่พัฒนาข้ึน มาประเมินความเหมาะสมสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาหลักสูตร และจากการประชุมเชิงปฏิบัติการกับคณะครูอําเภอดอยหล่อเพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสม  จากน้ันนําโครงร่างหลักสูตรมาปรับปรุงแก้ไข จนสมบูรณ์ก่อนนําไปทดลองใช้ 

เตรียมการ 
- การสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน  
- การสํารวจ ศึกษาชุมชน  
- คัดเลือกภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

- เตรียมบุคคลากรรวบรวม
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

ดําเนินการ 
- รวบรวมความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

- สังเคราะห์ข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
- จัดทําฐานข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

-รวบรวมข้อมูล 
 

ติดตามและประมิผล 
- วิเคราะห์ข้อมูล 
- เผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
 

การมีส่วนร่วมของชุมชน อาทิ  ตัวแทนชาวบ้าน  ฝ่ายปกครอง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา   
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 ข้ันตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร เป็นการนําหลักสูตรที่พัฒนาแล้วในข้ันตอนท่ี 2 มา
ทดลองใช้ เพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตร ซ่ึงประกอบด้วยการทดลอง 2 ส่วนคือ 
  1. การศึกษานําร่อง (Pilot study) เป็นการดําเนินการทดลองใช้หลักสูตร เพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพของหลักสูตร ความเป็นไปได้ของการใช้หลักสูตรในสถานการณ์จริง เพ่ือหาข้อบกพร่องและ
ปัญหาอุปสรรคในการนําหลักสูตรไปทดลองใช้ แล้วนําข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขให้สามารถใช้หลักสูตร
ในการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. การทดลองใช้หลักสูตร (Field study) เป็นการนําหลักสูตรที่ปรับปรุงจากการศึกษา
นําร่อง ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือศึกษาผลการใช้หลักสูตร 
 ข้ันตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร เป็นกระบวนการตรวจสอบผลที่เกิดจาก
การทดลองใช้หลักสูตรทุกข้ันตอน ทั้งก่อนการใช้หลักสูตร ระหว่างการใช้หลักสูตรและหลังการใช้
หลักสูตร เพ่ือนําผลที่ได้มาปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
ต่อไป 
 
  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เน่ืองด้วยระเบียบวิธีวิจัยของทั้ง 2 เรื่องแตกต่างกัน การวิเคราะห์ข้อมูลจึงดําเนินการดังนี้ 
 1. การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในเขตพ้ืนที่อําเภอดอยหล่อ  ข้อมูลจากการจัดเวที
เสวนาชุมชนภูมิปัญญาท้องถ่ินและเลือกตัวแทนผู้ทรงภูมิปัญญา  เพ่ือสัมภาษณ์และจัดทําเป็นวีดีทัศน์  
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นํามาวิเคราะห์เนื้อหา จัดข้อความ ที่ได้ให้เป็นหมวดหมู่และเรียบเรียง นําไปให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบด้านภาษาและความถูกต้องของข้อมูลที่ได้เรียบเรียง   
 2. ส่วนหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถ่ินอําเภอดอยหล่อ  ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ
หลักสูตรและความพึงพอใจของนักเรียน โดยหาค่าเฉล่ีย   (x̄) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ (ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 2552, หน้า 69)  ดังน้ี 
   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  4.50-5.00  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 
   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  3.50-4.49  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก  
   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  2.50-3.49  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.50-2.49  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อย 
   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.00-1.49  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   สําหรับการประเมินผลการทดสอบแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน โดยหาค่าเฉล่ีย (x̄)  
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  แล้วเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนและหลังเรียนโดยวิเคราะห์
ด้วยสถิติ t- test 




