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บทที ่ 5 
 

สรุปผลกำรวจิยัและข้อเสนอแนะ 
 

โครงกำรวจัิยเร่ือง  กำรพัฒนำรูปแบบและกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ศิลปวัฒนธรรมชุมชน โดยองค์กร
ชุมชน  ต ำบลบ้ำนแหวน  มีวตัถุประสงค์กำรวจัิยคือ 

 1.  เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนและศกัยภาพด้านศิลปวฒันธรรมของต าบลบ้านแหวน  
อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 2.  เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาด้านศิลปวฒันธรรมของต าบลบ้านแห วน  
อ า เภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 3.  เพื่อศึกษาแนวทางในการพฒันารูปแบบของศูนยศิ์ลปวฒันธรรมโดยองค์กรชุมชน  
ต าบลบา้นแหวน  อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 4.  เพื่อศึกษาศกัยภาพของการพฒันารูปแบบของศูนยศิ์ลปวฒันธรรมโดยองค์การชุมชน  
ต าบลบา้นแหวน  อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

คณะวิจยัได้ด าเนินการเพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจยัทั้ง  4  ขอ้  โดยแบ่งการวิจยัเป็น  2  
ระยะ  คือ  ระยะท่ี  1  เป็นการศึกษาบริบทของชุมชนและศกัยภาพดา้นศิลปวฒันธรรมของต าบล
บา้นแหวน ระยะท่ี  2  คือระยะการศึกษาแนวทางการพฒันาและผลของการพฒันารูปธรรมของศูนย์
ศิลปวฒันธรรมโดยองค์กรชุมชน  ต าบลบา้นแหวน  อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่  ใชร้ะยะเวลา
ในการด าเนินการตั้งแต่เดือน  ธนัวาคม  2549  -  กรกฎาคม  2550 รวม  1  ปี  7  เดือน 

 ซ่ึงกระบวนการวจิยัสามารถสรุปผลการวจิยัและมีขอ้เสนอแนะตามประเด็นดงัน้ี 
 1.  สรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
 2.  ขอ้คน้พบจากการวจิยั 
 3.  ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการวจิยั 
  3.1  ชุมชนบา้นแหวน 
  3.2  ชาวบา้นต าบลบา้นแหวน 
  3.3  นกัวจิยัในพื้นท่ี 
  3.4  นกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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1.  สรุปผลกำรวจัิยตำมวตัถุประสงค์กำรวจัิย 
 

จากการด าเนินการวจิยัทั้ง  2  ระยะ  ผลการวจิยัสามารถตอบค าถามการวิจยัและเป็นไปตาม
วตัถุประสงค์การวิจัยครบทุกประการ  กล่าวคือ  ได้ทราบบริบทของชุมชนและศักยภาพด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของต าบลบ้านแหวน  และได้ทราบถึงความต้องการในการพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของต าบลบ้านแหวน  นอกจากน้ีได้แนวทางการพัฒนารูปแบบของศูนย์
ศิลปวฒันธรรมโดยองคก์รชุมชน  ของต าบลบา้นแหวน  รวมทั้งไดท้ราบผลการพฒันารูปแบบของ
ศูนย์ศิลปวฒันธรรมโดยองค์กรชุมชน  ต าบลบ้านแหวน  อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึง
กิจกรรมการวิจยัและพฒันาท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแต่ละระยะของการวิจยั  ไดมี้ความสอดคลอ้งและส่งผล
ใหก้ารวจิยัเป็นไปตามวตัถุประสงค ์    โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

กิจกรรมการด าเนินการวิจยัในระยะท่ี  1  ไดข้อ้มูลท่ีตอบวตัถุประสงค์การวิจยัและค าถามการ
วิจยัขอ้ท่ี  1  และขอ้ท่ี  2  คือท าให้ทราบว่าชุมชนบา้นแหวนเป็นชุมชนท่ีเก่าแก่ชุมชนหน่ึงของอ าเภอ
หางดง  จงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีตั้งอยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอหางดงประมาณ  2  กิโลเมตร  พื้นท่ีของ
ต าบลเป็นแนวกวา้งยาว  และมีลกัษณะเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม  ซ่ึงเหมาะแก่การเพาะปลูก  มีถนนทาง
หลวงหมายเลข  108  (เชียงใหม่ - ฮอด) ตดัผา่นเขตต าบล  ต าบลบา้นแหวนปัจจุบนัมีเขตการปกครอง
รวมทั้งส้ิน  13  หมู่บา้น  ไดแ้ก่  หมู่บา้นบา้นไร่  (หมู่ท่ี  1)  หมู่บา้นโขงขาว - บา้นแหวน (หมู่ท่ี  2)  
หมู่บ้านทา้วบุญเรือง  (หมู่ท่ี  3)  หมู่บ้านช่างค าน้อย  (หมู่ท่ี  4)  หมู่บ้านช่างค าหลวง  (หมู่ท่ี  5)  
หมู่บา้นปากกอง  (หมู่ท่ี  6)  หมู่บา้นป่าหมาก  (หมู่ท่ี  7)  หมู่บา้นตน้เฮือด  (หมู่ท่ี  8)  หมู่บา้นเด่ือ  
(หมู่ท่ี  9)  หมู่บา้นจอมทอง  (หมู่ท่ี  10)  หมู่บา้นดู่  (หมู่ท่ี  11)  หมู่บา้นดอนไฟ  (หมู่ท่ี  12)  และ
หมู่บา้นศรีสรร  (หมู่ท่ี  13)  ต าบลบา้นแหวนจดัไดว้่าเป็นหมู่บา้นท่ีมีระบบสาธารณูปโภคอยู่ใน
ระดบัดี    กล่าวคือทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ถึงแมว้่า  น ้ าประปายงัมีไม่ครบทุกหมู่บ้านแต่ก็ไม่ขาด
แคลนน ้า  พื้นท่ีดินส่วนใหญ่ของต าบลจะมีการถือครองเพื่อประโยชน์ในการเกษตรกรรมมากท่ีสุด  
เพราะอาชีพหลกัของประชาชนคือเกษตรกรรมไดแ้ก่  การท านา  ท าสวนผลไม ้ โดยประชาชนมี
รายไดเ้ฉล่ียคนละ  19,650  บาท  ต่อปี  นอกจากน้ีลกัษณะทางสังคมของชุมชนจะเป็นชุมชนก่ึง
สังคมเมืองกบัชนบท  เพราะอยูห่่างจากอ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ประมาณ  15  กิโลเมตร  การ
คมนาคมสะดวก  ท าให้สังคมมีลกัษณะเป็นสังคมเปิดแต่วถีิชีวติประจ าวนัของประชาชนยงัคงเรียบ
ง่าย  และมีความโดดเด่นในดา้นความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ  ซ่ึงลกัษณะของความสัมพนัธ์ดงักล่าว
น้ีมีส่วนส าคญัและมีบทบาทต่อการบริหารจดัการหลายๆ อยา่งในชุมชนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งลกัษณะ
การเก้ือกูลซ่ึงกันและกันท าให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทั้ งบวกและลบข้ึนในสังคมในส่วนของด้าน
การศึกษาชุมชนมีการจดัการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  โดยมีสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
เป็นผูรั้บผดิชอบชดัเจน  เช่น  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เป็นตน้        รวมทั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบล
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ก็ได้เข้ามาสนับสนุนด้านการศึกษามากข้ึน   เน่ืองมาจากการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา
โดยเฉพาะในระดบัปฐมวยั  นอกจากน้ียงัพบว่าชุมชนน้ียงัคงสภาพเหมือนชุมชนของชาวลา้นนาอ่ืน ๆ 
ทั่วไปท่ียงัยึดมั่นและมีความศรัทธาอย่างมั่นคงในศาสนา  ตลอดทั้ งยงัคงความเช่ือ  ประเพณี  
วฒันธรรมดั้งเดิมไวอ้ยา่งต่อเน่ืองทั้งในส่วนท่ีเป็นวฒันธรรมประเพณีของลา้นนาในภาพรวมและ
ประเพณีวฒันธรรมของทอ้งถ่ินตนเอง  ส าหรับการจดัการทุนในชุมชน พบวา่  ชุมชนบา้นแหวนมี
ทุนชุมชนดั้ งเดิมอยู่หลายด้านทั้ งทรัพยากรธรรมชาติ  แหล่งน ้ า  ดิน  ทุนเหล่าน้ีล้วนแต่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการด ารงชีพของคนในชุมชนมาตั้งแต่อดีต  แต่ปัจจุบนัพบวา่ท่ีดินบางส่วนไดถู้กกลุ่ม
นายทุนต่างพื้นท่ีเขา้มากวา้นซ้ือเพื่อน าไปจดัท าเป็นหมู่บา้นจดัสรร  โรงงานหัตถกรรมและแหล่ง
แสดงสินคา้  จนท าให้ราคาท่ีดินสูงข้ึน  ความเจริญ  ความสะดวกสบายก็หลัง่ไหลเขา้มาในชุมชน
ในภาพรวมสภาพเศรษฐกิจของชุมชนดีข้ึน  แต่มีผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มเกิดข้ึนในชุมชน  เช่น  
เกิดน ้าท่วม  เน่ืองมาจากการถมท่ีเพื่อปลูกสร้างส่ิงก่อสร้างพื้นท่ีท่ีจะใชใ้นการท านาลดนอ้ยลงท าให้
ผลผลิตดา้นการเกษตรลดนอ้ยลง  ท าให้ของมีราคาแพงข้ึนแต่อยา่งไรก็ตามชุมชนแห่งน้ีมีจุดแข็งท่ี
ส าคญัในคือ  มีองคก์รในชุมชนท่ีหลากหลายและมีความเขม้แข็ง  ส่ิงน้ีถือเป็นทุนท่ีก่อให้เกิดพลงั
ทางสังคมไดอ้ยา่งดี 

 ส าหรับของศกัยภาพดา้นศิลปวฒันธรรมของต าบลบา้นแหวน  พบวา่ต าบลบา้นแหวนเป็น
ชุมชนท่ีอุดมและมัง่คัง่ดว้ยวฒันธรรมประเพณีและศิลปทอ้งถ่ินท่ีสะสมเป็นความรู้มาตั้งแต่อดีต  
การวิจยัในคร้ังน้ีคนในชุมชนบา้นแหวนไดร่้วมกนัก าหนดความหมายของค าว่า  ศิลปวฒันธรรม
ชุมชนบา้นแหวนไว ้ 4  ประเด็น  คือ  ประเด็นท่ี  1  ศิลปะหมายถึงงานดา้นหตัถกรรมต่าง ๆ ท่ีมีอยู่
ในชุมชน   ประเด็นท่ี  2  คือ  ประเพณี  หมายถึงการปฏิบติัหรือวถีิในการด ารงชีวติท่ีสืบทอดกนัมา
ในชุมชนและเป็นแบบแผนในการยึดถือปฏิบติัร่วมกนั  ประเด็นท่ี  3  คือ  วฒันธรรมหมายถึง  การ
แสดงต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชน  การแต่งกาย  การท าอาชีพ  การท าอาหาร และประเด็นท่ี  1  คือ ผูรู้้
หรือครูภูมิปัญญาท้องถ่ินหมายถึง บุคคลท่ีได้รับการยอมรับยกย่องว่าเป็นผู ้รู้ในการด้าน
ศิลปวฒันธรรมประเพณีต่าง ๆ ในชุมชน  จากการวิเคราะห์ศกัยภาพของสภาพศิลปวฒันธรรมของ
ต าบลบา้นแหวนท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัพบว่า  มีจุดแข็งท่ีส าคญั  คือ  มีความหลากหลายและการคง
สภาพท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์  นอกจากน้ีมีกลุ่มองค์กรในชุมชนส่วนใหญ่
ให้ความส าคญัและสนับสนุนในการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและองค์การบริหารส่วนต าบลบา้น
แหวนไดเ้ขียนแผนพฒันาต าบลในส่วนของงานดา้นศิลปวฒันธรรมไวอ้ยา่งชดัเจน  แต่ก็มีจุดอ่อนท่ี
สมควรไดรั้บการพิจารณาคือ  ชุมชนยงัขาดแกนน าและแรงจูงใจในการพฒันารวมทั้งแนวทางการ
อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวฒันธรรมอย่างจริงจงั  นอกจากน้ียงัพบว่าการท างานของหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบยงัเป็นการท างานเชิงรับมากว่าเชิงรุก  อีกทั้ งงบประมาณยงัมีไม่เพียงพอ  ขาดการ
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จดัระบบขอ้มูลดา้นกบัศิลปวฒันธรรมของชุมชนท่ีมีคุณภาพ  และยงัไม่มีผูสื้บทอดภูมิปัญญาดา้น
ศิลปวฒันธรรม อย่างจริงจงั  เป็นเพราะว่าขาดวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีจูงใจกลุ่มเยาวชน  

ส าหรับด้านโอกาส จากการศึกษาพบว่า  ต าบลบ้านแหวนมีพื้นท่ีติดกับแหล่งท่องเท่ียวด้าน
หัตถกรรมท่ีมีช่ือเสียงระดับประเทศ  คือ  ศูนยห์ัตถกรรมการท่องเท่ียวบ้านถวาย  จดัได้ว่าเป็น
โอกาสท่ีดีของต าบล  และนอกจากน้ีองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแหวนยงัไดรั้บโอกาสในการ
จดัสรรงบประมาณของจงัหวดัประจ าปี  2549  ให้มาด าเนินการก่อสร้างอาคารหัตถกรรมไม้
แกะสลกัต าบลบา้นแหวน  ซ่ึงตวัอาคารมีทั้งห้องประชุม  ห้องจดัแสดงสินคา้ OTOP  และบริเวณ
รอบ ๆ ตวัอาคารก็มีร้านคา้ต่าง ๆ ท่ีจดัแสดงและขายสินคา้แก่นกัท่องเท่ียวซ่ึงเช่ือไดว้า่จะเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวส าคญัอีกแห่งหน่ึงของจงัหวดัเชียงใหม่   จึงน่าจะโอกาสท่ีดีท่ีจะไดมี้การเผยแพร่ขอ้มูล
ทางดา้นศิลปวฒันธรรมของชุมชนไดด้ว้ย  แต่อยา่งไรก็ตามยงัพบวา่อุปสรรคหรือภยัคุกคามท่ีมีต่อ
สภาพของการด ารงอยูข่องงานศิลปวฒันธรรมของต าบลบา้นแหวนยงัมีอยู ่ 3  ประการท่ีส าคญัคือ  
ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีซ่ึงท าให้วธีิการผลิตงานดา้นศิลปะดั้งเดิมเปล่ียนแปลงไป  ระบบ
การตลาดสมยัใหม่เข้ามามีอิทธิพลต่อการก าหนดรูปแบบของงานศิลปะแบบดั้ งเดิมของชุมชน     
อีกทั้งสภาพของสังคมในชุมชนท่ีเปล่ียนไปเน่ืองจากการเป็นสังคมแบบเปิด  ท าให้ค่านิยมวิถีชีวิต
ของคนแบบสังคมเมืองเขา้มามีอิทธิพลต่อวถีิชีวติในชุมชนมากข้ึน  การหลัง่ไหลของวฒันธรรมต่าง
ถ่ิน  และต่างชาติเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว  มีผลท าให้เยาวชนของชุมชนผูท่ี้ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในชุมชนคาดหวงั
จะให้เป็นผูสื้บทอดศิลปวฒันธรรมประเพณีของชุมชนในอนาคต  ไม่หนักลบัมาสนใจท่ีจะอนุรักษ์
งานศิลปวฒันธรรมประเพณีดั้ งเดิมเอาไวเ้ท่าท่ีควร  ในส่วนของการบริหารจัดการงานด้าน
ศิลปวฒันธรรมในชุมชนต าบลบ้านแหวนได้ด าเนินการโดยผ่านกระบวนการจดัการในชุมชน  
องค์กรหลักท่ีท าหน้าท่ีน้ีคือ  กลุ่มผูสู้งอายุ  ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีจดัตั้ งข้ึนในชุมชน  นอกจากน้ียงัมี
องค์กรท่ีจดัตั้งข้ึนโดยภาครัฐ  คือองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแหวนและสภาวฒันธรรมประจ า
ต าบล    องค์กรเหล่าน้ีไดท้  างานประสานกนัทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  เพื่อ
ขบัเคล่ือนงานการอนุรักษ์และส่งเสริมวฒันธรรมของต าบลบ้านแหวน  กลุ่มบุคคลท่ีเป็นพลัง
ผลกัดนัในการจุดประกายและด าเนินงานการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมชุมชนท่ีส าคญัคือกลุ่มผูสู้งอาย ุ 
ซ่ึงจะมีกระบวนการท างานอย่างไม่เป็นทางการ  พลังขบัในการท างานนั้นเป็นเพราะว่ามีความ
ตระหนกัรักในศิลปวฒันธรรมประเพณีของตน  และถ่ินเกิด  ดว้ยเพียงเพราะวา่ผูค้นในกลุ่มมีความ
ผูกพนัและใช้ชีวิตมากบังานดา้นศิลปวฒันธรรมประเพณีในชุมชนของตนเองมานาน  บางคนก็ไดรั้บ
การยอมรับและยกยอ่งให้เป็นผูรู้้  (ครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน)  ในศิลปวฒันธรรมประเพณีของชุมชน  จึง
มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะอุทิศตนในการร่วมเป็นกลุ่มเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมงานด้าน
ศิลปวฒันธรรมประเพณีของชุมชนเอาไว ้ โดยไม่คิดถึงส่ิงตอบแทนใด ๆ ทั้งส้ิน  ขอเพียงให้เกิด
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การด ารงอยูข่องศิลปวฒันธรรมประเพณีของชุมชนบา้นแหวนเท่านั้น  นอกจากน้ีในบางหมู่บา้น
ของต าบลบา้นแหวน        ก็ยงัมีองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนอยา่งไม่เป็นทางการและมีส่วนเขา้มามีส่วนในการร่วม
กระบวนการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม  ไดแ้ก่  กลุ่มเยาวชน  และกลุ่มอาชีพ  แต่ยงัไม่ค่อยมี
ความชดัเจนในดา้นการจดัการท่ีสะทอ้นให้เห็นผลโดยตรง  เช่น  กลุ่มเยาวชนจะเขา้ร่วมกิจกรรมดา้น
ศิลปวฒันธรรมและประเพณีตามเทศกาลต่าง ๆ ตามท่ีชุมชนจดัให้มี  คือได้เขา้ร่วม  แต่งานด้านการ
เรียนรู้เพื่อสืบทอดและส่งเสริมวฒันธรรมไม่ชดัเจน  กลุ่มอาชีพก็ไดด้ าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่องาน
อาชีพของตนแต่เผอิญงานอาชีพท่ีท าอยูเ่ป็นงานดา้นศิลปะ  หรือเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินของ
ตนเองเป็นตน้ 

 ส าหรับองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวนและสภาวฒันธรรมประจ าต าบลเป็นองคก์รท่ี
มีการท างานหรือบริหารจัดการงานด้านศิลปวฒันธรรมตามภาระกิจและนโยบายท่ีภาครัฐ
ก าหนดให้ไวเ้ป็นกรอบในการด าเนินงาน  จะมีแรงจูงใจมากน้อยหรือจะสามารถสนบัสนุนให้เกิด
พลงัขบัเคล่ือนได้มากน้อยอย่างไร  ข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการเช่นวิสัยทศัน์ของผูน้ าองค์กร  
นโยบายขององค์กร  ภาวะผูน้ าและความตระหนักหรือจิตส านึกชุมชนด้านศิลปวฒันธรรมของ
คณะกรรมการองคก์ร  ดงันั้นโอกาสท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงหรือเกิดความไม่แน่นอนในการบริหาร
จดัการ  จึงเกิดข้ึนไดค้่อนขา้งยาก  จึงพอสรุปไดว้่าองค์กรหลกัท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการในดา้น
ศิลปวฒันธรรมของชุมชนบา้นแหวนคือองคก์รผูสู้งวยัและแกนน าในชุมชน  ท่ีจดัตั้งเองในชุมชน  
กลุ่มองค์กรเหล่าน้ีมีบทบาทส าคญัอย่างต่อเน่ืองด้านการบริหารจดัการด้านศิลปวฒันธรรมของ
ต าบลบา้นแหวนมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั  โดยมีปัจจยัพื้นฐานส าคญั  3  ประการ  คือ  ความ
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวของชุมชนการพึ่งพาของชุมชนและกระบวนการสืบทอดระบบความคิดและ
ความเช่ือในชุมชนเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการงานดา้นศิลปวฒันธรรมของชุมชน  แต่สภาพการ
จดัการยงัขาดการจดัระบบท่ีดีท าให้ขอ้มูลต่าง ๆ   สูญหายและมีโอกาสท่ีจะถูกลบเลือนไป  ในท่ีสุด  จึง
ท าให้ชุมชนบา้นแหวนตอ้งการพฒันารูปแบบและการบริหารจดัการศูนยศิ์ลปวฒันธรรมประจ า
ต าบลโดยให้องค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยร่วมค้นหารูปแบบท่ี เหมาะสมของศูนย์
ศิลปวฒันธรรมของชุมชน  และร่วมก าหนดแนวทางในการพฒันา  เพื่อประโยชน์สูงสุดในการ
อนุรักษแ์ละส่งเสริมศิลปวฒันธรรมของชุมชนตนเอง 

 กิจกรรมการด าเนินการวิจยัในระยะท่ี  2  ได้ขอ้มูลท่ีตอบวตัถุประสงค์การวิจยัและตอบ
ค าถามการวิจยัขอ้ท่ี  3  และ  4  คือท าให้ทราบวา่การพฒันาและบริหารจดัการศูนยศิ์ลปวฒันธรรม
ของชุมชนบา้นแหวนโดยองค์กรชุมชน  มีรูปแบบเป็นศูนยข์อ้มูลด้านศิลปวฒันธรรมท่ีมีจุดเด่น
เฉพาะงานศิลปวฒันธรรมและประเพณีท่ีมีก าเนินดั้งเดิมในต าบลบา้นแหวน  โดยมีขอ้มูลอยู ่ 4  ดา้นคือ  
ขอ้มูลดา้นศิลปหัตถกรรมขอ้มูลดา้นวฒันธรรมเก่ียวกบัอาหาร  ขอ้มูลดา้นประเพณีในชุมชนและ
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ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัของผูรู้้  (ครูภูมิปัญญา)  ดา้นศิลปวฒันธรรมในชุมชนบา้นแหวน  ซ่ึงสถานท่ี
จดัตั้งศูนยจ์ะใช้ห้อง  1  ห้องท่ีอยูภ่ายในอาคารศูนยห์ัตถกรรมไมแ้กะสลกับา้นแหวน    อ.หางดง   
จ.เชียงใหม่  ซ่ึงขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมน้ีจะจดัแสดงในรูปของวดิิทศัน์  เอกสารรวมเล่ม  แผน่พบั  CD-
ROM  และเว็บไซด์   >>http://www.edtech.cmru.ac.th/bannwan  Art  Culture/intex.htm  ภายใน
ห้องของอาคารจดัให้มีการแสดงนิทรรรศการตวัอย่างงานศิลปด้านหัตถกรรมและรูปภาพแสดง
ขั้นตอนการผลิตงานศิลปะการแสดงวฒันธรรมต่าง ๆ ในชุมชน  โดยจะสลบัเปล่ียนไปเร่ือย ๆ ตาม
ความเหมาะสมส าหรับการบริหารจดัการในระยะแรก  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวนจะเป็น
ผูรั้บผิดชอบ  โดยวางเป้าหมายไวว้่าในอนาคตหากมีอาคารศูนย์ศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นเอกเทศ         
ชุมชนบ้านแหวนจะจดัให้มีการด าเนินกิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรมอย่างต่อเน่ือง  เช่น  การเล่น
เคร่ืองดนตรี  การฟ้อน  การแสดงต่าง ๆ   การจดัเล้ียงขนัโตก  รวมทั้งภายในจะใหมี้การแสดงสินคา้
และจ าหน่ายส่ิงของดา้นหตัถกรรม  โดยจะบริหารจดัการในรูปแบบของคณะกรรมการท่ีคดัเลือกมา
จากตวัแทนชุมชน  ผลการพฒันาและบริหารจดัการศูนยศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชนบา้นแหวน  โดย
องคก์รชุมชนในคร้ังน้ี  จดัว่าเป็นส่ิงส าคญัท่ีมีผลต่อการขบัเคล่ือนแนวคิดการอนุรักษแ์ละส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรมของต าบลให้มีความชดัเจนข้ึน นอกจากน้ียงัท าให้ระบบการจดัการเก็บขอ้มูลดา้น
ศิลปวฒันธรรมของชุมชน  มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  ชุมชนไดมี้โอกาสเผยแพร่งานศิลปวฒันธรรม
และประเพณีของชุมชนให้ชุมชนอ่ืน ๆ ได้รับทราบ  และเกิดความตระหนักในคุณค่าของงาน
ศิลปวฒันธรรมและประเพณีของชุมชนมากข้ึน  ท าใหเ้กิดแนวคิดและมีก าลงัใจท่ีจะวางแนวทางใน
การพฒันาและส่งเสริมศิลปวฒันธรรมของชุมชนต่อไป 
 

2.  ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จำกกำรวจัิย 
จากการพฒันาของคณะวิจยัของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  และคณะวิจยัในพื้นท่ี

รวมทั้ งผูท่ี้เก่ียวข้องในโครงการวิจยัน้ี  มีข้อค้นพบท่ีได้จากการเรียนรู้ท่ีมีผลกระทบต่อผูร่้วม
กิจกรรมการวจิยัใน  5  ฝ่าย  ดงัน้ี 

 3.1  อำจำรย์นักวจัิย 
1) เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัและมีความรู้ทกัษะในการลงปฏิบติัในชุมชนเพิ่มข้ึน 
2) เกิดความตระหนกัในคุณค่าและศรัทธาในงานวจิยัและพฒันา 
3) เกิดความตระหนกัในคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  เกิดมิติใหม่ในการให้

ความหมายขององคค์วามรู้ 
4) มองเห็นคุณค่าของการท างานท่ีเนน้กระบวนการมีส่วนร่วม 
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5) ได้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้ส าหรับตนเองและ
นกัศึกษา 

 

3.2 นักวจัิยในพืน้ทีแ่ละผู้ร่วมกระบวนกำรวจัิย  (ผู้น ำชุมชน,  ผู้บริหำร) 
1) เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัและตระหนกัในคุณค่าการท างานแบบมีส่วนร่วม 
2) เกิดความมัน่ใจในการน ากระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วมท่ีสามารถน าไป

ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันางานของชุมชน 
3) เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัระหว่างนกัวิจยัในพื้นท่ีซ่ึงส่วนใหญ่

เป็นชาวบา้นกบันักวิจยัจากมหาวิทยาลยั  ท าให้องค์ความรู้ท่ีเกิดข้ึนมีความ
แม่นตรงยิง่ข้ึน   และเกิดความสัมพนัธ์เชิงกลัยาณมิตรต่อกนั 

4) เกิดความตระหนักและมองเห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรมของชุมชนตนเอง
มากยิง่ข้ึน 

5) เกิดนกัวจิยัในพื้นท่ีอยา่งนอ้ย  7  คน   
 

3.2 ชำวบ้ำน 
1) เกิดความต่ืนตวัและมีความภาคภูมิใจมองเห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรมของ

ชุมชนตนเองมากยิง่ข้ึน   
2) เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัในชุมชน 
3) เกิดการกระตุ้นให้ชาวบ้านมีส่วนในการพฒันาชุมชนและเห็นคุณค่าของ

ตนเองและชุมชน 
4) ชาวบา้นเกิดประสบการณ์ในกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาชุมชนตนเอง 

 
3.  ข้อค้นพบทีไ่ด้จำกกำรวจัิย 
 การวจิยัและพฒันาในคร้ังน้ี  คณะผูว้จิยัไดข้อ้คน้พบท่ีส าคญัหลายประการดงัน้ี 

2.1 ขอ้คน้พบดา้นระบบการด าเนินงานการวจิยัและพฒันา 
2.2 ขอ้คน้พบดา้นกระบวนการวจิยัแบบมีส่วนร่วม 
2.3 ขอ้คน้พบจากการเรียนรู้ 
 

2.1 ข้อค้นพบด้ำนระบบกำรด ำเนินงำนวจัิยและพฒันำ 
 

 จากการศึกษาในคร้ังน้ี  คณะผูว้ิจยัพบวา่มีปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อการวิจยัและพฒันาหลายประการ  ทั้งท่ีเป็นปัจจยัภายในและภายนอกและในบางประการก็เป็น
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ปัจจยัท่ีสามารถควบคุมได ้ แต่มีบางปัจจยัไม่สามารถควบคุมได ้ ขอ้คน้พบเหล่าน้ีถือเป็นส่ิงส าคญั
ท่ีนักวิจยัควรจะต้องให้ความตระหนักและท าความเข้าใจอย่างชัดเจน  เพื่อประโยชน์ต่อการ
ด าเนินการงานวจิยัและพฒันาในคร้ังต่อไป  ปัจจยัท่ีกล่าวถึงมีดงัน้ี 
 

  2.1.1  ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการพฒันา 
  ก.  ผูน้  าชุมชน / แกนน าชุมชนขององค์กรต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นผูน้ าโดยการแต่งตั้งจาก
ภาครัฐ  และจดัตั้งโดยการเลือกภายในชุมชน  จดัเป็นปัจจยัภายในท่ีส าคญัในการวิจยัและพฒันาใน
คร้ังน้ี  เพราะเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมผลกัดนัให้การพฒันาในคร้ังน้ีประสบความส าเร็จ  จากการศึกษา
พบว่า  ความมีใจกวา้งท่ีจะยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น  และตอ้งเป็นบุคคลท่ีได้รับการยอมรับ  
รวมทั้งมีความสามารถในการประสานงานท่ีดีกบักลุ่มคนในชุมชนทุกระดบั  ซ่ึงคุณสมบติัดงักล่าว
ขา้งตน้  คณะผูว้ิจยัไดพ้บเห็นจากผูน้ าและแกนน าขององคก์รในชุมชน  เช่น  ก านนั  ประธานกลุ่ม
องคก์รในชุมชน  บุคคลเหล่าน้ีไดส้ะทอ้นวิธีคิดและจิตส านึกในชุมชนท่ีก่อให้เกิดพลงัผลกัดนัการ
พฒันาศูนยศิ์ลปวฒันธรรมไดอ้ยา่งชดัเจน  และเม่ือมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ เกิดข้ึนระหวา่งการพฒันา
ก็จะเป็นผูป้ระสานงานไดอ้ยา่งดีเยีย่ม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค าพูดท่ีวา่ 
  "ถ้ำเรำไม่คิดช่วยกนั  คนนอกชุมชนจะมำช่วยเรำได้กด็ีเท่ำกบัทีเ่รำท ำเองบ่ได้" 
  "ทีอ่ื่น ๆ เขำกท็ ำกนัได้  เรำคิดท ำไว้ให้ลูกหลำนดีกว่ำไม่คิดท ำอะไรเลย" 
  "จะเอำเฉพำะควำมคิดของคนเดียวไม่ได้  ต้องให้มีกำรประชุมกัน  ช่วยกันคิดจะได้
ชัดเจน" 
 

  ข.  นโยบายดา้นการวิจยัของมหาวิทยาลยั  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  มีนโยบาย
ท่ีชดัเจนโดยก าหนดไวใ้นยทุธศาสตร์การวิจยั  มุ่งเนน้การวิจยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน ท่ีใชพ้ื้นท่ีและการ
มีส่วนร่วมของชุมชนเป็นฐาน  ดงันั้นความชดัเจนดา้นนโยบายของมหาวิทยาลยัจดัเป็นปัจจยัท่ีเอ้ือ
ต่อการสนบัสนุนและเปิดโอกาสให้คณะผูว้ิจยัในส่วนท่ีเป็นอาจารยข์องมหาวทิยาลยัไดท้  างานวิจยั
ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีโดยมีปรัชญาวสิัยทศัน์และนโยบายของมหาวทิยาลยัรองรับ 
 

ค.  ทุนในชุมชน  ชุมชนบา้นแหวนเป็นชุมชนหน่ึงท่ีมีทุนของชุมชนดั้งเดิมท่ีมีค่า
มหาศาล  ถือเป็นปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อการพฒันาในคร้ังน้ีทุนท่ีกล่าวถึงไดแ้ก่  ทุนพลงัชุมชน  ทุน
บุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญาในชุมชน  ทุนวฒันธรรม  ประเพณี   ส่ิงเหล่าน้ีหลอมรวมกนัอย่างเหนียว
แน่นท าให้เกิดพลงัของสังคมแบบเครือญาติ  ความเป็นอยู่ในสังคมมีความสัมพนัธ์กนัอย่างแนบ
แน่น  ท าให้เกิดความรัก  ความเอ้ืออาทร  ความสามคัคี  จนในท่ีสุดชุมชนแห่งน้ีมีความเขม้แข็ง  
ดงันั้นในการพฒันาใด ๆ ของชุมชนก็จะได้รับความร่วมมือร่วมแรงจนท าให้งานนั้น ๆ ลุล่วงไป
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ด้วยดีเสมอ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูรู้้  (บุคคลท่ีเป็นภูมิปัญญาในชุมชน)  คนกลุ่มน้ีเป็นพลังขับ
เคล่ือนท่ีส าคญัท าใหก้ารพฒันางานคร้ังน้ีประสบความส าเร็จ 
 

ง.  นโยบายขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการด าเนินการในคร้ังน้ีอีก
ประการหน่ึงคือ  องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแหวนได้ก าหนดให้มีแผนงานและโครงการใน
ส่วนของการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไวอ้ยา่งชดัเจนในแผนพฒันาต าบล  ท าให้การวิจยัในคร้ังน้ี
สอดคลอ้งกบัแผนงานของต าบล  จนมีผลท าใหเ้กิดแรงสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัเป็นอยา่งดี 

 

 2.1.2  ปัจจัยทีเ่ป็นอุปสรรคต่อกำรพฒันำ 
 ก.  ปัจจยัดา้นเวลา  ในการวิจยัและพฒันาคร้ังน้ีกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดไวไ้ม่ได้
เป็นไปตามแผนปฏิบติัการท่ีระบุไว ้ โดยมีสาเหตุหลายประการคือ  ด้านงบประมาณ  คณะวิจยั
ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณค่อนขา้งล่าชา้อนัเน่ืองจากการโอนยอดงบประมาณจากส่วนกลาง
มายงัมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามแผน  จึงท าให้เกิดความไม่แน่ใจต่อคณะวิจัยว่าจะสามารถ
ด าเนินการวิจยัไดห้รือไม่  นอกจากน้ียงัพบกบัอุปสรรคดา้นการนัดหมายเวลาในการจดักิจกรรม  
เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัท่ีเน้นการมีส่วนร่วม  ดังนั้ นกิจกรรมท่ีร่วมกันออกแบบไว้
จะตอ้งร่วมด าเนินการและมีบุคคลหลายฝ่ายเขา้มาเก่ียวขอ้ง  การนดัหมายในแต่ละคร้ังจึงเป็นเร่ืองท่ี
ล าบากมาก  เพราะก าหนดให้ทุกฝ่ายตอ้งมีส่วนร่วมและรับทราบการด าเนินกิจกรรมทุกคร้ัง  และ
อีกประการหน่ึงคือช่วงระยะเวลาของการพฒันาค่อนขา้งจะมีน้อยด้วยเหตุว่าการวิจยัระยะท่ี  2  
(ระยะการพฒันา)  ท่ีขยายเวลาออกมานั้นเป็นช่วงเดียวกนักบัท่ีชาวบา้นและผูร่้วมกระบวนการมี
ภารกิจและกิจกรรมในชุมชนต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง  โดยเฉพาะแกนน าขององคก์รชุมชนท่ีเป็นก าลงั
หลกัในการเป็นนกัวิจยัในพื้นท่ี  ตอ้งเขา้ร่วมประชุมสัมมนาตามท่ีหน่วยงานท่ีภาครัฐเชิญช่วงส้ิน
ปีงบประมาณจึงท าให้มีเวลาในการพบปะนอ้ย  ท าให้ตอ้งใชเ้วลาในช่วงเยน็หรือกลางคืนเพื่อการ
ปรึกษาหารือพร้อมทั้งเก็บรวบรวมขอ้มูลและพฒันา  จึงถือวา่เป็นอุปสรรคส าคญัประการหน่ึง 
 ข.  ความชัดเจนด้านสถานท่ีตั้งของศูนยศิ์ลปวฒันธรรม  ตลอดระยะการวิจยัและ
พฒันาคร้ังน้ี  ในช่วงของการวจิยัระยะท่ี  1  การก าหนดสถานท่ีตั้งศูนยศิ์ลปวฒันธรรมยงัไม่มีความ
ชดัเจน  ทั้งน้ีเน่ืองจากจะตอ้งรอการตดัสินใจของชุมชนกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน  จึง
ท าให้มีผลต่อการก าหนดรูปแบบของศูนยศิ์ลปวฒันธรรม  ดงันั้นในช่วงการวิจยัระยะท่ี  1  ท าได้
เพียงแค่ศึกษาขอ้มูลดา้นบริบททัว่ไป  ต่อมาเม่ือมีความชดัเจนในเร่ืองสถานท่ีตั้งของศูนยแ์ลว้แต่ก็
ยงัขาดความชดัเจนของก าหนดเวลาในการก่อสร้างศูนยข์อ้มูลยงัไม่ชดัเจนวา่จะเร่ิมและเสร็จเม่ือไร
เพราะเวลาเหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหวนกบั
ผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีจะท าสัญญากัน  จึงมีผลกระทบโดยตรงกับการจดัตกแต่งและพฒันาศูนย์
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ศิลปวฒันธรรม  ซ่ึงปัจจัยประการน้ีเป็นปัจจยัภายนอกท่ีคณะผูว้ิจยัไม่สามารถควบคุมได้  แต่มี
ผลกระทบกบักรอบเวลาในการท างานของคณะวจิยั 
 ค.  การบริหารจดัการงานวจิยั  ในคร้ังน้ีงานดา้นการบริหารจดัการงานวจิยัยงัไม่ค่อย
ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร  โดยเร่ิมตั้ งแต่การวางแผนพิจารณารูปแบบการพัฒนาศูนย์
ศิลปวฒันธรรมชุมชน  ทั้งน้ีเน่ืองจากแนวคิดเดิมไดก้ าหนดไวก่้อนวา่จะใชส้ถานท่ีของวดัร้างท่ีคาด
วา่จะไดคื้นจากบริษทัท่ีหมดสัญญาเช่ามาเป็นท่ีจดัตั้งศูนยศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชนดว้ยเหตุวา่ตวั
อาคารมีโครงสร้างสมบูรณ์  อีกทั้งมีบริเวณท่ีเอ้ือในการจดักิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรมอ่ืน ๆ ไดดี้  
แต่ต่อมาสภาพการณ์เปล่ียนไป  จ าเป็นตอ้งหาสถานท่ีใหม่  และสถานท่ีใหม่ท่ีได้มาก็มีขอ้จ ากดั
หลายประการ  จึงจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแนวคิดเดิมปรับมาหารูปแบบและแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบับริบท
ท่ีเป็นอยู่  ดงันั้นแผนงานเดิมทั้งหมดท่ีมีอยู่จึงต้องปรับเพื่อให้เกิดความเหมาะสม  ท าให้เกิดผล
กระทบต่อกิจกรรมในช่วงแรก ๆ นอกจากน้ีการหาขอ้มูลในบางประเด็นคณะวิจยัจะตอ้งท าซ ้ า ๆ 
เน่ืองจากขอ้มูลท่ีไดไ้ม่ชดัเจน  ไม่เพียงพอ  จนบางคร้ังท าให้ก่อความอึดอดัและร าคาญใจแก่ผูเ้ป็น
แหล่งขอ้มูล  และยงัพบวา่นกัวิจยัของโครงการอ่ืนท่ีอยูใ่นชุดโครงการน้ีขาดการประสานงานท่ีดีใน
การบริหารจัดการงานวิจัย ร่วมกันกล่าวคือ  โครงการวิจัยน้ีได้จัดท าเป็นชุดโครงการ  มี
โครงการวิจยัท่ีใช้พื้นท่ีของต าบลบา้นแหวนเป็นพื้นท่ีในการวิจยัหลายโครงการในเวลาเดียวกนั  
และนกัวิจยัของแต่ละโครงการไดล้งพื้นท่ีเพื่อท ากิจกรรมและรวบรวมขอ้มูลในระยะเวลาเดียวกนั  
บางคร้ังกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นแหล่งขอ้มูลเป็นกลุ่มเดียวกนัลกัษณะของประเด็นค าถามก็คลา้ยคลึงกนั  
เน่ืองจากขาดการประสานงานระหวา่งนกัวจิยัดว้ยกนัเอง  จึงท าให้เกิดปรากฎการณ์เก็บขอ้มูลซ ้ า ๆ 
กนั  ผูท่ี้ให้ขอ้มูลก็เกิดความสับสนและร าคาญใจ  จนบางคร้ังไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการให้
ขอ้มูล  ดงัค าพูดท่ีวา่   
 “กม็ีสัมภำษณ์ถ่ำยรูปไปแล้ว  ไม่ใช่ทีเ่ดียวกนัเหรอ” 
 “อำจำรย์ไปเอำจำกกลุ่มทีม่ำแล้วได้ก่อ  ถำมหลำยคร้ังแล้ว” 
 “ถ้ำมำพร้อมๆ กนักจ็ะดี  ข้ำเจ้ำจะได้อู้ทเีดียว  อู้ซ ้ำๆ กนัหลำยเตื้อมันบ่ม่วนเนอะ” 
 

 จากค าพูดขา้งตน้เป็นขอ้สังเกตท่ีนกัวิจยัจะตอ้งมีความตระหนกัเป็นอยา่งยิ่ง  ในคร้ังต่อไป
หากมีการวิจยัเป็นชุดโครงการ  ควรจะมีการจดัท าแผนลงชุมชนดว้ยกนัอย่างเป็นระบบ  จะท าให้
การบริหารงานวจิยัมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 

 2.2  ข้อค้นพบด้ำนกระบวนกำรวจัิยแบบมีส่วนร่วม 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี  คณะผูว้ิจยัได้ใช้กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  
ดงันั้นจุดเนน้ส าคญัของกระบวนการวจิยัคือ  การมีส่วนร่วมของผูร่้วมกระบวนการวจิยัทุกภาคส่วน  
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ท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่เร่ิมข้ึนจนจบส้ินกระบวนการวจิยั  ซ่ึงพบวา่ผูร่้วมกระบวนการวจิยัส่วนใหญ่มองเห็น
ตรงกนัวา่การเปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียกบัส่ิงท่ีด าเนินการในชุมชนเขา้
มามีส่วนร่วมในการคิด  วางแผน  และปฏิบติัการตลอดทั้ งประเมินผลร่วมกนั  ท าให้เกิดความ
ร่วมมือท่ีดี  และสร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนั  ท าให้งานบรรลุไดต้ามเป้าหมายไดดี้ข้ึน  แต่อย่างไรก็
ตามในรายละเอียดย ังมีประเด็นบางประเด็นท่ีพบว่าแตกต่างกันอยู่บ้าง  อาทิ เช่น  ผู ้ร่วม
กระบวนการวิจยัท่ีเป็นผูน้ าองค์กรในชุมชนจะมีทศันคติท่ีดี  และมีความตระหนักกระตือรือล้น     
มีความสุขต่อการท างานแบบมีส่วนร่วมมาก  และไดย้  ้าวา่ส่ิงเหล่าน้ีมิใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหม่ในชุมชน  
หากทวา่ปัจจุบนัส่ิงเหล่าน้ีวธีิการเหล่าน้ีไดห้ายไปจากชุมชนมากข้ึนเร่ือยๆ ดงัค าพูดท่ีวา่ 
 "แต่ก่อนหมู่เฮำกช่็วยกนัท ำอย่ำงนี ้ เวลำจะท ำอะไรกจ็ะมำพดูมำจำกนัก่อน  ถำมไถ่กนั   จะเอำดี
ก่อ  ถ้ำจะท ำ(ยะ) จะท ำอย่ำงไร  มีใครช่วยบ้ำง  บ่ใจ่จะท ำเอำคนเดียวว่ำ  งำนจึงเป็นของคนทั้ง
หมู่บ้ำน" 
 "วิธีกำรนี้เป็นของคนแต่ก่อน  มีมำนำนแล้วก็ได้ร้ือขึ้นมำ  แต่ก็บ่อแน่ใจ๋ว่ำจะถูกใจคน
เดี๋ยวนีก่้อ" 
 

 แต่ส าหรับผูร่้วมกระบวนการวิจยัท่ีมาจากฝ่ายบริหารหรือเป็นผูน้ าท่ีแต่งตั้ งอย่างเป็น
ทางการ  ยงัคงมีทศันคติต่อการมีส่วนร่วมในเชิงปฏิบติัน้อย  จะเปิดโอกาสในการรับความคิดเห็น
เฉพาะในบางเร่ืองบางประเด็น  จนบางคร้ังก็มีผลต่อการจดักิจกรรมการวจิยัไดเ้ช่นกนั 
 ในส่วนของคณะวจิยัท่ีเป็นอาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่เกิดความตระหนกัและ
มีทศันคติท่ีดีต่อกระบวนการท างานอยา่งมีส่วนร่วมมากข้ึนมีความเขา้ใจท่ีชดัเจน   ในเชิงปฏิบติัการ
ท่ีเป็นรูปธรรมของค าว่า  "การมีส่วนร่วม"  มากยิ่งข้ึน  รวมทั้งการมองทะลุถึงปัจจยัและขั้นตอน
ของการด าเนินการวิจยัภายใตบ้รรยากาศของการมีส่วนร่วมท่ีชดัเจนข้ึน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ไดมี้การ
รับรู้ถึงจุดเด่นและขอ้จ ากดัของการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีเกิดข้ึนในประเด็นท่ีว่ำชุมชนแต่ละชุมชน
ย่อมมีข้อจ ำกัดและมีศักยภำพในกำรมีส่วนร่วมที่แตกต่ำงกัน  ท ำให้ส่ิงเหล่ำนี้มีผลเช่ือมโยงไปถึง
รูปแบบและลักษณะกำรมีส่วนร่วมของแต่ละชุมชน  การวิจยัคร้ังน้ีพบวา่บางหมู่บา้นมีความพอใจท่ี
จะมีส่วนร่วมเพียงการเขา้ร่วมประชุมและสนับสนุนขอ้มูล  แต่บางชุมชนพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมทุก
ขั้นตอน  และเม่ือพิจารณาลึกลงไปในรายละเอียดจึงพบวา่สถานภาพท่ีแตกต่างกนัของบุคคลแต่ละ
ชุมชนก็จะมีศกัยภาพและขอ้จ ากดัของการมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกนั  ท าให้คณะผูว้ิจยัไดเ้กิดความ
ตระหนกัรับรู้  เขา้ใจ  และยอมรับในขอ้เท็จจริงท่ีคน้พบเหล่าน้ีจึงท าให้เกิดการประสานงานและ
บรรยากาศการท างานเป็นไปอยา่งราบร่ืนและเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 
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 2.3  ข้อค้นพบจำกกำรเรียนรู้ 
 ขอ้คน้พบท่ีส าคญัท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ตามท่ีไดจ้ดักิจกรรมต่าง ๆ มีดงัน้ี 

2.3.1 การรู้จกัชุมชนอย่างถ่องแทเ้ป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับนักวิจยั  ดงันั้นขั้นตอน
ของการศึกษาบริบทชุมชน  นกัวิจยัจะตอ้งใหค้วามส าคญัและเก็บประเด็นทุกประเด็นให้ครอบคลุม
มากท่ีสุดจนกระทัง่สามารถมองเห็นและวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของเหตุปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อ
ปรากฏการณ์ ท่ีด ารงอยู่ทั้ งในปัจจุบนัและเคยเกิดข้ึนในอดีต  ส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อการก าหนด
ประเด็นท่ีจะศึกษาใหมี้ความชดัเจนและตรงกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชนไดดี้ยิง่ข้ึน  รวมทั้ง
จะเป็นการสร้างแรงจูงใจภายในท่ีท าใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวิจยัไดต่้อเน่ือง 

2.3.2 รูปแบบของศูนยศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชน  (ทอ้งถ่ิน)  ควรอยูบ่นพื้นฐาน
ของบริบทชุมชนนั้นๆ เพราะแต่ละชุมชนมีปัจจยัต่าง ๆ และโครงสร้างของชุมชนแตกต่างกนั 

2.3.3 การวางแผนเพื่อสร้างขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ร่วมกนัระหวา่งนกัวิจยัและชุมชน
ก่อนการด าเนินการวิจยัเป็นส่ิงส าคญัและมีความจ าเป็น  โดยเฉพาะการวิจยัในคร้ังน้ี  ข้อตกลง
เบ้ืองตน้เก่ียวกบั  "นิยำมหรือค ำจ ำกัดควำม" ของค า  "ส ำคัญ"  ท่ีจะใชใ้นการศึกษาวจิยั  ควรจะมี
ความชดัเจนร่วมกนัตั้งแต่เร่ิมตน้การวิจยั  เช่น  ค  าว่า "ศิลปวฒันธรรม"  ในมิติของคนชุมชนบา้น
แหวน  คิดว่าอย่างไร  หมายถึงอะไร  มีอะไรบา้ง  ซ่ึงอาจจะให้นิยามแตกต่างไปจากนิยามทัว่ไป  
แต่หากชุมชนคิดอยา่งไร  ตอ้งการอยา่งไร   ตีความอยา่งไร  ก็สมควรจะหาขอ้ตกลงร่วมกนัท่ีชดัเจน  
เพื่อประโยชน์สูงสุดของการด าเนินการวจิยัและพฒันา    

2.3.4 การจดัการความรู้ของชุมชนมีหลากหลายรูปแบบ  โดยท่ีชุมชนแต่ละแห่ง
มีอิสระในการจดัการความรู้ของตน  โดยท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนทุกขั้นตอนตาม
หลกัการจดัการความรู้  เพียงแต่วา่น าหลกัการไปเป็นพื้นฐานของการปฏิบติัจริง  การจดัการความรู้
ท าไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี  ทุกกลุ่มคนซ่ึงความรู้จะเกิดข้ึนเร่ือย ๆ และต่อยอดไปเร่ือย ๆ หากมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
 
กำรอภิปรำยผล 
 

 การพฒันารูปแบบและการบริหารจดัการศูนย์ศิลปวฒันธรรมชุมชนโดยองค์กรชุมชน  
ต าบลบา้นแหวน  อ าเภอหางดง    จงัหวดัเชียงใหม่  เป็นการวิจยัและพฒันาโดยใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันาทุกขั้นตอน  เร่ิมตั้งแต่ขั้นก าหนดความตอ้งการในการ
พฒันากระบวนการและกิจกรรมท่ีใชใ้นการพฒันาและการประเมินผลการพฒันา  ซ่ึงกระบวนการ
ดงักล่าวนั้นไดส้อดคลอ้งกบัขอ้สรุปของปาริชาติ   วลยัเสถียรและคณะ  (2543 : 138 - 139)  ท่ีได้
กล่าวถึงลกัษณะของการมีส่วนร่วมท่ีว่า  การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการของการพฒันาโดยให้
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ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตั้ งแต่เร่ิมต้นจนส้ินสุดโครงการ     และยงั
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของโคเฮนและอพัพอท  (Choen  and  Uphoft , 1980 : 6)  ท่ีกล่าวถึงลกัษณะ
การมีส่วนร่วมไวว้่าจะตอ้งประกอบด้วยการเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งของประชาชน  4  ประการคือ  
การมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ  ด าเนินการ แบ่งผลประโยชน์อนัเกิดจากการด าเนินการ
และมีส่วนในการประเมินโครงการและการมีส่วนร่วมท่ีเกิดข้ึนตลอดการวิจยัและพฒันาในคร้ังน้ี  
ผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการวิจยัจะเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความสมคัรใจไม่มีการบงัคบั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี
ชินรัตน์  สมสิบ (2539 : 49)  ไดก้ล่าวถึงหลกัการของการมีส่วนร่วมว่า  ไม่ควรใช้การบงัคบัหรือ
ก่อตั้งโดยรัฐ  แต่ตอ้งเกิดจากการตระหนกัและตดัสินใจของชาวบา้นเอง  รัฐเป็นเพียงผูส้นบัสนุน
และสร้างปัจจยัเอ้ือให้เกิดการมีส่วนร่วมเท่านั้น  ซ่ึงผลการเน้นการปฏิบติัการกระบวนการมีส่วน
ร่วมท าให้ไดท้ราบถึงขอ้มูลทั้งดา้นบริบทชุมชน  และศกัยภาพดา้นศิลปวฒันธรรมของต าบลบา้น
แหวนในเชิงลึก  โดยเฉพาะประเด็นของการถ่ายทอดงานดา้นศิลปวฒันธรรมของชุมชนบา้นแหวน
ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนัพบว่ามีรูปแบบในการถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงสู่รุ่นหน่ึง  ซ่ึงการถ่ายทอด
ทางวฒันธรรมจะมีลกัษณะเด่น  2  ดา้นคือ  การถ่ายทอดทางดา้นจิตใจ  เป็นลกัษณะท่ีสังเกตเห็นได้
จากพฤติกรรมการแสดงออกทางความคิดและการกระท าไดแ้ก่  ความเช่ือ  ขนบธรรมเนียมประเพณี
และการถ่ายทอดทางดา้นวตัถุ  โดยสังเกตจากส่ิงของต่าง ๆ ท่ียงัคงมีอยูใ่นชุมชนซ่ึงเกิดข้ึนจากการ
ประดิษฐ์ข้ึนในชีวิตประจ าวนัของคนในอดีตได้แก่  เคร่ืองมือท ามาหากินเคร่ืองนุ่งห่ม  และ
ศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ นอกจากน้ียงัพบว่าในงานศิลปวฒันธรรมประเพณีท่ีพบในชุมชนบาง
ประเด็น  เช่นการแสดงกลองมอญ  ท่ีได้รับเข้ามาไวใ้นชุมชนเป็นการถ่ายทอดโดยการรับเอา
วฒันธรรมจากชุมชนอ่ืนเขา้มาโดยเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีดีงามของชุมชนอ่ืนเขา้มาโดยเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีดี
งาม  ลกัษณะดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัท่ี  โอเบล  (อา้งจาก  ผาสุก  พุทธเมธา , 2540 : 54 )  กล่าวไว้
วา่ลกัษณะต่าง ๆ ของวฒันธรรมต่าง ๆ ท่ีแพร่กระจายจากสังคมหน่ึงไปสู่สังคมหน่ึงนั้น  สมาชิก
ของสังคมท่ีรับวฒันธรรมท่ีแพร่ระจายเขา้ไปจะเป็นผูพ้ิจารณาดูวา่รับไดเ้หมาะสมท่ีจะน ามาใชห้รือไม่  
ดงันั้นการถ่ายทอดทางว ัฒนธรรมจึงไม่จ  า เ ป็นที่จะต้องเป็นเพียง ส่ิงที่ เกิด ข้ึนในชุมชน
ของตนเองแต่ดั้ ง เดิมเท่านั้น 
 เม่ือพิจารณาในประเด็นของรูปแบบของศูนยศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชนท่ีพฒันาข้ึนโดยการ
มีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนแลว้  ลกัษณะของศูนยศิ์ลปวฒันธรรมแห่งน้ีจะอยู่ในรูปแบบของ  
ศูนยข์อ้มูลดา้นศิลปวฒันธรรมท่ีบริหารจดัการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน   ขอ้มูลท่ี
ถูกเลือกบนัทึกและเก็บรวบรวมไวใ้นศูนยข์อ้มูลจะเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวกบังานดา้นศิลปวฒันธรรม  
โดยงานด้านศิลปะจะมุ่งเน้นในงานประเภทไมแ้กะสลกั  ปูนป้ัน  รวมทั้งประเภทเคร่ืองประดบั
ตกแต่งและภาชนะของใช้ต่าง ๆ การเลือกรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ เป็นการตดัสินใจโดยชาวบา้นใน
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ชุมชน  ลกัษณะของงานศิลปะท่ีเลือกรวบรวมไวใ้นศูนยศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชนนั้นจดัเป็นงาน
ศิลปท่ีเรียกว่าประณีตศิลป์ ดงัท่ีสุวรรณ  เครือนาม  (2542 : 3) และมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช
(2533 : 154 - 169)  ไดก้ล่าวไวว้่า  ลกัษณะของงานประณีตศิลป์เป็นงานศิลปะแขนงหน่ึงท่ีมีกลุ่ม
การสร้างงาน  4  กลุ่ม  และ  1  ใน  4  กลุ่มนั้นเป็นงานประณีตศิลปท่ีสร้างข้ึนโดยวตัถุต่าง ๆ ไดแ้ก่  
งานโลหะ  งานไม ้ แกะสลกั  งานหินสลกั  งานปูนป้ัน  งานเคร่ืองบุก  เป็นตน้  จึงเป็นท่ียนืยนัไดว้า่
ส่ิงท่ีชาวบ้านแหวนตัดสินใจเลือกเป็นข้อมูลทางด้านศิลปะและน ามามารวบรวมไวใ้นศูนย์
ศิลปวฒันธรรมของตนเองนั้นเป็นงานศิลปะจดัอยูใ่นประเภทงานประณีตศิลป์ 
 นอกจากน้ียงัมีขอ้มูลด้านวฒันธรรม  ไดแ้ก่  วฒันธรรมดา้นอาหาร  เคร่ืองนุ่งห่ม  เคร่ือง
ดนตรี  การละเล่น  ประเพณีต่าง ๆ และพิธีกรรม (ก๋ินออ้ผญา)  เป็นตน้  ขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นขอ้มูลทาง
วฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุและไม่ใช่วตัถุ   จึงถือไดว้า่ขอ้มูลท่ีชุมชนบา้นแหวนไดพ้ิจารณาเลือกรวมรวม
อนุรักษไ์วใ้นงานวิจยัในคร้ังน้ี  ท าไดค้รอบคลุมของประเภทของงานดา้นวฒันธรรมตามหลกัการ
ด้านการแบ่งประเภทด้านวฒันธรรมตามสาขาก็จะแบ่งได้  2  ประเภทคือ  วฒันธรรมทางวตัถุ  
(Material  Culture) และวฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ  (Non - Material  Culture) (อา้งจาก  ชูวงค์  ฉายะ
บุตรและคณะ  2544 : 114 - 134) 
 ส าหรับรูปแบบของศูนยศิ์ลปวฒันธรรมของชุมชน  (ท้องถ่ิน)  ท่ีได้ตดัสินใจเลือกโดย
ชุมชนให้เป็นศูนย์ขอ้มูลด้านศิลปวฒันธรรมและบริหารจดัการโดยองค์การชุมชนโดยมอบให้
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหวนด าเนินการรับผิดชอบในระยะแรกเร่ิมต้นนั้ นก็เป็นการ
พิจารณาท่ีอยูบ่นพื้นฐานของบริบทชุมชน  ท่ีมีปัจจยัและโครงสร้างในชุมชนแต่ละพื้นท่ีแตกต่างกนั
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการการศึกษาวฒันธรรมพื้นบา้น (ทอ้งถ่ิน)  ดงัท่ี  จงดี  องคจ์อมพร  (2544 : 9)  
ไดก้ล่าววา่  การศึกษาวฒันธรรมพื้นบา้น (ทอ้งถ่ิน)  ผูศึ้กษาจะตอ้งค านึงถึงขีดจ ากดัของวฒันธรรม
ของแต่ละท้องถ่ินด้วย  และต้องไม่ลืมว่าวฒันธรรมพื้นบ้านเป็นวฒันธรรมท่ีถือเอาตนเป็น
ศูนย์กลาง  เน้นความส าคญัของคนมากกว่าวตัถุ  นอกจากน้ีวฒันธรรมพื้นบ้านยงัเป็นท่ีครอง
ความคิดแบบองคร์วม  (Holistic)   
 จากจุดเน้นของวฒันธรรมพื้นบ้านท่ีกล่าวว่า      "เน้นความส าคญัของคนมากกว่าวตัถุ"      
จึงสอดคล้องกับแนวคิดของชุมชนท่ีได้มีการรวบรวมข้อมูลของบุคคลผูไ้ด้รับการยกย่องและ
ยอมรับในชุมชนให้เป็นผูรู้้  (ครูภูมิปัญญา)  ของชุมชนเก็บรวบรวมไวใ้นศูนยข์อ้มูลศิลปวฒันธรรม
ของชุมชนไวด้ว้ย 
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 ข้อเสนอแนะในกำรวจัิยและเชิงนโยบำย 
 1.  ควรจดัท าโครงการวิจยัและพฒันาแบบมีส่วนร่วมในชุมชนอ่ืนตามแต่ประเด็นความ
ต้องการของชุมชนเป็นเคร่ืองมือและเป็นตวัอย่างในการพฒันาแบบมีส่วนร่วมท่ีเป็นรูปธรรม  
เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืและขยายผลไปใชใ้นพื้นท่ีอ่ืน ๆ  
 2.  ควรมีการพฒันาศกัยภาพของชุมชนโดยเฉพาะด้านศิลปวฒันธรรมในลักษณะการ
ด าเนินงานเป็นเครือข่ายเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือซ่ึงกนัและกัน  โดย
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสนับสนุนงบประมาณในเบ้ืองตน้เพื่อให้เกิดการปฏิบติังานร่วมกันในเชิง
เครือข่ายชุมชนพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั  อนัจะเป็นแนวทางใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพบุคลากรในชุมชน 
 3.  ควรมีการส่งเสริมแนวคิดและหาแนวทางการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและองคค์วามรู้ท่ี
ถือเป็นภูมิปัญญาของชุมชนในประเด็นอ่ืน ๆ อยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 
 4.  ควรน าองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ินไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา  โดยจดัท าเป็นหลกัสูตรท้องถ่ิน  และเชิญผูรู้้ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นวิทยากรให้
ความรู้ในสถานศึกษา  รวมทั้งใช้แหล่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นศิลปวฒันธรรมในชุมชนเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ของเด็กเยาวชน  ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




