
 
บทที ่3 

วธีิการวจิยั 
 

การวจิยัเร่ือง “การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพฒันานกัวิจยั ต่อการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่” ปี 2553 นักวิจยัไดว้างแผนการด าเนินการวิจยั โดย
อาศยัวิธีการปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ิน ของจงัหวดัเชียงใหม่ทั้ง 10 แห่ง เพื่อ
การบูรณาการร่วมกนัในการศึกษาและถอดองคค์วามรู้จากนกัวิจยัทอ้งถ่ินท่ีประสบความส าเร็จ
จากโครงการปี 2552 เพื่อน าเอางานวิจยัไปใช้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินได้
อยา่งเหมาะสม ซ่ึงโครงการวจิยัมีวธีิการวจิยั ดงัน้ี  

 
3.1  ประชากรศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  
  คือ เจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพื้นท่ีชุมชนท้องถ่ิน
จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเขา้ร่วมโครงการในปี พ.ศ. 2552 จ านวนทั้งส้ิน 58 อปท. (ตารางท่ี 3.1 แสดง
รายช่ือนกัวจิยัทอ้งถ่ินท่ีเขา้ร่วมโครงการวจิยั)  
 กลุ่มตวัอยา่ง 
  คือ นักวิจยัท่ีผ่านเกณฑ์ประเมินศกัยภาพ และประสบผลส าเร็จในการน าเอา
งานวจิยัไปพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของตนเอง จากโครงการปี 2552 (ตารางท่ี 3.2 
แสดงรายช่ือนกัวจิยัทอ้งถ่ิน (กลุ่มตวัอยา่ง) ท่ีเขา้ร่วมโครงการในปี 2553) 
 การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – stage random 
sampling) โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดกลุ่มนกัวิจยัทอ้งถ่ินท่ีมีความตอ้งการเขา้ร่วมโครงการ ใช้วิธีสุ่ม
แบบแบ่งชั้น (Stratified sampling) จากต าบลต่างๆ ท่ีสนใจจะเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 58 ต าบล 
ใน 24 อ าเภอ ดงัตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงรายช่ือนกัวจิยัทอ้งถ่ินท่ีเขา้ร่วมโครงการวจิยั 
 
ล าดับ นักวจัิยท้องถิ่น หน่วยงานท้องถิ่น 
1 จ.ส.ต. คชลธร    แกว้ฟอง อปท.ยหุวา่ อ.สันป่าตอง 
2 นายสถาพร  ชยัสมนาม อปท.ป่าเม่ียง อ.ดอยสะเก็ด 
3 น.ส.อมัรินทร์  แสงดวงตา อปท.ข้ีเหล็ก อ.แม่แตง 
4 วา่ท่ีรต.อ านาจ สุขหลา้ อปท.หนองแฝก อ.สารภี 
5 น.ส.อญัญารัตน์ บุตรค าชิต อปท.น ้าแพร่ อ.พร้าว 
6 นายกุลทรัพย ์  ศรีป้อ อปท.แม่สาว อ.แม่อาย 
7 ร.ต.(ญ) ละมยั เข่ือนเพชร อปท.สันโป่ง อ.แม่ริม 
8 นายจกัรภพ เลาหรอดพนัธ์ อปท.หว้ยแกว้ อ.แม่ออน 
9 นายมนตรี ค าสอน อปท.เหมืองแกว้ อ.แม่ริม 

10 น.ส.ภทัรา สุภา อปท.ส าราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด 
11 น.ส.ปวณีา  มาเมือง อปท.อินทขิล อ.แม่แตง 
12 น.ส.กรภทัร อินตา อปท.ตลาดขวญั อ.ดอยสะเก็ด 
13 น.ส.สุจินดา ปลอดภยั อปท.สะลวง อ.แม่ริม 
14 นายพงษพ์นัธ์ุ นุพงศ ์ อปท.ทุ่งป๊ี อ.แม่วาง 
15 นางสุนทรี ศรีจา อปท.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า 
16 สิบเอกสมนึก เดชโพธ์ิ อปท.บา้นหลวง อ.แม่อาย 
17 น.ส.สุทธิรา แดนไกล อปท.หางดง อ.หางดง 
18 นางหทยักาญจน์ ริยะตา อปท.บา้นเป้า อ.แม่แตง 
19 นายขนัชยัธ์ ล้ิมพลู อปท.ก้ืดชา้ง อ.แม่แตง 
20 น.ส.รัชนีกร รัฐศาสตร์นาวิน อปท.แม่แรม อ.แม่ริม 
21 น.ส.ฉนัทนา พรหมมา อปท.แม่คะ อ.ฝาง 
22 น.ส.ลภสัรดา    รติกนัยากร อปท.สบเปิง อ.แม่แตง 
23 นายนพดล ณ เชียงใหม่ อปท.ดอนแกว้ อ.แม่ริม 
24 นายจิรยทุร์ ไทยค า อปท.บา้นปง อ.หางดง 

 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงรายช่ือนกัวจิยัทอ้งถ่ินท่ีเขา้ร่วมโครงการวจิยั (ต่อ) 
 

ล าดับ นักวจัิยท้องถิ่น หน่วยงานท้องถิ่น 
25 นางเสาวลกัษณ์ ภูมิสถาน อปท.ร้องววัแดง อ.สันก าแพง 
26 น.ส.ธนัยช์นก   สมมุติ อปท.สันก าแพง อ.สันก าแพง 
27 น.ส.นงนาถ ตั้งสัจจวงศ ์ อปท.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด 
28 น.ส.นนัทา ประชานนัท ์ อปท.หว้ยทราย อ.แม่ริม 
29 นายธงชยั   ตาศกัด์ิ อปท.บวกคา้ง อ.สันก าแพง 
30 นายดลธกร วงษพ์นัธ์ุ อปท.สันติสุข อ.ดอยหล่อ 
31 นายมานพ ปันทะวงศ ์ อปท.ริมเหนือ อ.แม่ริม 
32 นางรัชณี แกว้อินตะ๊ อปท.สันทราย อ.ฝาง 
33 น.ส.นวลอนงค ์ ต๊ิบสุยะ อปท.แม่วนิ อ.แม่วาง 
34 น.ส.อญัชนา อว้นดี อปท.บา้นแปะ อ.จอมทอง 
35 นายเสกสรร หน่อแกว้ อปท.ดอนเปา อ.แม่วาง 
36 น.ส.มลิวลัย ์ จนัทร์มูล อปท.บา้นทบั อ.แม่แจ่ม 
37 น.ส.จีระนนัท ์   อุ่นมา อปท.บา้นกลาง อ.สันป่าตอง 
38 นายณฐัวฒิุ ค าวงัสวสัด์ิ อปท.น ้าแพร่  อ.หางดง 
39 นายนิรัตน์ ยารังษี อปท.สบแม่ข่า อ.หางดง 
40 นางเอ้ือมอารีย ์ เงินใส อปท.เวยีง อ.ฝาง 
41 นายปฏิคม คมชยั อปท.โป่งแยง อ.แม่ริม 
42 นางกญัญาภคั    แสนปัญญา อปท.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด 
43 น.ส.สุทธินนัท ์ ปัญใจแกว้ อปท.แช่ชา้ง อ.สันก าแพง 
44 นายโรจน์ศกัด์ิ อุดมเดช อปท.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง 
45 น.ส.ภทัราวรรณ  ต ่าแกว้ อปท.บา้นกาด อ.แม่วาง 
46 น.ส.ปิยะนุช ยะโส อปท.ทาเหนือ อ.แม่ออน 
47 นางศรัญญา กนัยาเลิศ อปท.สันกลาง อ.สันป่าตอง 
48 นายเจษฎา  งามประภาสม อปท.แสนไห อ.เวยีงแหง 

 

ท่ีมา: จากการวจิยั   
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ตารางท่ี 3.1  แสดงรายช่ือนกัวจิยัทอ้งถ่ินท่ีเขา้ร่วมโครงการวจิยั (ต่อ) 
 
ล าดับ นักวจัิยท้องถิ่น หน่วยงานท้องถิ่น 

49 น.ส.กนกกานต ์ เขตหิรัญกนก อปท.สง่าบา้น อ.ดอยสะเก็ด 
50 นายสานิส พึ่งพรชยั อปท.ออนใต ้อ.สันก าแพง 
51 น.ส.คนัธรส                                              อยูค่ง  อปท.ทุ่งตอ้ม อ.สันป่าตอง 
52 นายชูศกัด์ิ ธนทรัพยศิ์ริกุล อปท.มะขนุหวาน อ.สันป่าตอง 
53 น.ส.วราภรณ์    ยานนั อปท.สันป่ายาง อ.แม่แตง 
54 นางวาสนา   ปินตา อปท.สันผกัหวาน อ.หางดง 
55 น.ส.จุฑามาศ    สุทธากุล อปท.หนองแหยง่ อ.สันทราย 
56 น.ส.ณชัชา จ าวงศ ์ อปท.ท่ากวา้ง อ.สารภี 
57 นายวฒันา    สุริยะลงักา อปท.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด 
58 นางพวงผกา  พรหมมา อปท.สันผเีส้ือ อ.เมือง 

 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
 
 ขั้นตอนท่ี 2 คดัเลือกนกัวิจยัทอ้งถ่ิน โดยวิธีสุ่มแบบเจาะจงตามวตัถุประสงค์ (Purposive 
sampling) ซ่ึงไดผู้เ้ขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 8 อ าเภอ จ านวน 10 อปท. ท่ีผ่านเกณฑ์ประเมิน
ศกัยภาพ และประสบความส าเร็จในการน าเอางานวจิยัไปพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน
จากโครงการปี 2552 ดงัตารางท่ี 3.2 
 
ตารางท่ี 3.2  แสดงรายช่ือนกัวจิยัทอ้งถ่ิน (กลุ่มตวัอยา่ง) ท่ีเขา้ร่วมโครงการในปี 2553 
ล าดับ นักวจัิยท้องถิ่น หน่วยงานท้องถิ่น 

1 จ.ส.ต. คชลธร    แกว้ฟอง อปท.ยหุวา่ อ.สันป่าตอง 
2 นายจกัรภพ เลาหรอดพนัธ์ อปท.หว้ยแกว้ อ.แม่ออน 
3 สิบเอกสมนึก เดชโพธ์ิ อปท.บา้นหลวง อ.แม่อาย 
4 นายขนัชยัธ์ ล้ิมพลู อปท.ก้ืดชา้ง อ.แม่แตง 

 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
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ตารางที ่3.2  แสดงรายช่ือนกัวจิยัทอ้งถ่ิน (กลุ่มตวัอยา่ง) ท่ีเขา้ร่วมโครงการในปี 2553 (ต่อ) 
 
ล าดับ นักวจัิยท้องถิ่น หน่วยงานท้องถิ่น 

5 นางเสาวลกัษณ์ ภูมิสถาน อปท.ร้องววัแดง อ.สันก าแพง 
6 น.ส.นวลอนงค ์ ต๊ิบสุยะ อปท.แม่วนิ อ.แม่วาง 
7 น.ส.จีระนนัท ์   อุ่นมา อปท.บา้นกลาง อ.สันป่าตอง 
8 น.ส.กนกกานต ์ เขตหิรัญกนก อปท.สง่าบา้น อ.ดอยสะเก็ด 
9 นายชูศกัด์ิ ธนทรัพยศิ์ริกุล อปท.มะขนุหวาน อ.สันป่าตอง 

10 นางวาสนา ปินตา อปท. สันผกัหวาน อ.หางดง  
 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
 
3.2  ข้อมูลและเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวจิยัในคร้ังน้ีใชข้อ้มูล ประกอบดว้ยขอ้มูลปฐมภูมิ ขอ้มูลทุติยภูมิ และเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

(1)   ขอ้มูลปฐมภูมิ  
  ได้แก่ บริบทของการถอดองค์ความรู้เก่ียวกบักระบวนการ วิธีการ และปัจจยั

ต่างๆ ท่ีท าใหน้กัวจิยัทอ้งถ่ินประสบความส าเร็จในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของตนเอง  
(2)   ส่วนขอ้มูลทุติยภูมิ 
 ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากการศึกษาและทบทบทวนขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เพื่อ

สร้างและพฒันานกัวจิยัในปี พ.ศ.2551-พ.ศ.2552  
(3)   ชนิดของเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

     ใช้แบบถอดองค์ความรู้เก่ียวกบัของการน าการน าเอากระบวนการวิจยัไปใช้ใน
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินของนักวิจยัเอง อาศยัการใช้เทคนิคการวิเคราะห์
สถานการณ์โดยผา่นการประชุมระดมสมองในการถอดองคค์วามรู้เก่ียวกบัรูปแบบท่ีเหมาะสม
ของงานวจิยัจากแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบติัในการน าไปใชเ้พื่อพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชนทอ้งถ่ิน 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
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  1) ขั้นเตรียมการก่อนเร่ิมกระบวนการถอดองคค์วามรู้ 
    เม่ือเร่ิมต้นกิจกรรมโครงการโดยใช้วิธีเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน เช่นการ
ประชุมปรึกษาหารือ การแลกเปล่ียนประสบการณ์ การประเมินปัจจยัน าเขา้ คน้หาวิธีการท างาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ และสรุปแนวทางการท างาน 
  2) ขั้นด าเนินการถอดองคค์วามรู้  
   ในระหวา่งการด าเนินงานกล่าวคือเม่ือเสร็จส้ินการด าเนินงานใช้วิธีทบทวน
สะท้อนกลับ โดยคณะท างานทุกระดับเปิดใจและมุ่งมั่นใจท่ีจะเรียนรู้ร่วมกันมากกว่า
วิพากษ์วิจารณ์เพื่อค้นหาความรู้ในการปรับปรุงการปฏิบติังาน โดยมีการทบทวนเก่ียวกับ
เป้าหมาย และผลการท างานให้บรรลุวตัถุประสงค์หรือไม่ กระบวนการตอนไหนท่ีไม่เป็นไป
ตามแผนหรือท่ีคาดหวงั ปัญหาอุปสรรคและวิธีการแกไ้ข โดยใช้เทคนิคการถอดองค์ความรู้ 
ดงัน้ี 
  ขั้นท่ี 1 ใช้วิธีมองยอ้นอดีต โดยเน้นการพรรณนา บรรยาย เหตุการณ์
ด าเนินการท่ีผา่นมาตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดโครงการใหทุ้กคนมีส่วนต่อเติมกล่าวเสริม 
  ขั้นท่ี 2 การถอดรหสัความรู้ โดยการวิเคราะห์เน้ือหา สรุปความคิดรวบยอด
และค าอธิบาย 
  ขั้นท่ี 3 การสังเคราะห์ความรู้โดยการเช่ือมโยงความคิดรวบยอดมีการคน้หา
ส่ิงดี ๆ (Best practice) ในการท างานท่ีผา่นมาและคน้หาขอ้เสนอแนะท่ีท าให้ดีข้ึนกวา่เดิมเม่ือมี
โอกาสไดท้  าอีกคร้ัง 
  3) กระบวนการหลงัการถอดองคค์วามรู้  
   เป็นขั้นติดตามการน าองคค์วามรู้ไปใชป้ระโยชน์ในขั้นตอนน้ีให้ความส าคญั
กับการน าองค์ความรู้ ท่ี เ รียนรู้จากการปฏิบัติงานไปใช้เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน ดงันั้นหวัหนา้ทีมหรือผูเ้อ้ือควรไดมี้การนิเทศก ากบั
ติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะๆเพื่อตรวจสอบว่าได้มีการน าองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์หรือไม่เพียงไร เพราะอะไร เป็นตน้  
 
3.3  กรอบแนวคิดของการวจัิย 
 การวจิยัเร่ือง “การจดัการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพฒันานกัวิจยั ต่อการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมของท้องถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่” ปี 2553 มีกรอบแนวคิดของการวิจยัแสดงได้ดัง
แบบจ าลองดงัน้ี 
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นกัวจิยัท่ีประสบความส าเร็จในการน างานวิจยัไปใชใ้นการ 
พฒันาเศรษฐกิจและสังคม 

 

นกัวจิยัทอ้งถ่ิน ทีมวิจยั ชุมชนเป้าหมายประชุมเชิงบูรณาการ (LM) เพื่อถอดองค์
ความรู้ของการน างานวจิยัไปใชพ้ฒันาเศรษฐกิจสังคม  

(กระบวนการ วธีิการ ปัจจยัต่างๆ ท่ีท าใหน้กัวจิยัทอ้งถ่ินประสบความส าเร็จ) 

องคค์วามรู้ในการขบัเคล่ือนแนวคิดการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน
จงัหวดัเชียงใหม่ 

ถ่ายทอดองคค์วามรู้ของการน างานวจิยัไปใชพ้ฒันา 
เศรษฐกิจสังคมไปยงัชุมชนอ่ืน 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 
และกระบวนการถอดองคค์วามรู้ของนกัวจิยัทอ้งถ่ิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4  แผนกจิกรรมการด าเนินการวจัิย 

จากแผนการวิจยัสามารถน าสู่กิจกรรมปฏิบติัการโดยนักวิจยัไดก้ าหนดแผนกิจกรรม
การวิจยั โดยระบุขั้นตอนวตัถุประสงค์ วิธีการ ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ในการด าเนินการวิจยัของ
แผนกิจกรรมการวจิยัโดยละเอียด ดงัน้ี 
 กิจกรรมท่ี 1 ศึกษาแนวคิดทางทฤษฏีการจดัการเรียนรู้ (Learning Management:  LM) 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการถอดองคค์วามรู้ของนกัวิจยัทอ้งถ่ิน มี รายละเอียดของการด าเนินงาน
ดงัน้ี 
 (1) วตัถุประสงค ์
  เพื่อทบทวนกระบวนการด าเนินงานดว้ยแนวคิด LM เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
ถอดองคค์วามรู้ร่วมกบันกัวจิยัทอ้งถ่ิน 
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 (2) วธีิการศึกษา 
  นกัวิจยัได้ท าการศึกษาเอกสาร และผลงานท่ีเก่ียวขอ้งจากการด าเนินงานในปี 
พ.ศ. 2552 ท่ีผา่นมา เพื่อหาแนวทางในการน าเอาผลการวิจยัไปประยุกตใ์ชใ้นพื้นท่ีภาคชนบท 
การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชแ้นวคิดการวิจยัแบบประยุกต ์(Applied research) ซ่ึงเป็นการศึกษาคน้ควา้
ในทางทฤษฎี หรือในห้องทดลองเพื่อหาความรู้ใหม่ๆ เก่ียวกบัสมมติฐานของปรากฏการณ์ และ
ความจริงท่ีสามารถสังเกตได ้หรือเป็นการวิเคราะห์หาคุณสมบติัโครงสร้างหรือความสัมพนัธ์ต่างๆ 
เพื่อตั้งและทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis) ทฤษฎี (Theories) และกฎต่างๆ (Laws) โดยมิไดมุ้่งหวงั
ท่ีจะใชป้ระโยชน์โดยเฉพาะ ซ่ึงมีหลกัการศึกษาในการด าเนินงานวจิยัของชุมชน ดงัน้ี 
 1)   การคดัเลือกหวัขอ้ในการวจิยั (Selection of problem area)  
  การค้นหาปัญหาหรือคัดเลือกหัวข้อของการด าเนินงานวิจัย โดยการ
ก าหนดปัญหา เป้าหมาย วตัถุประสงค ์ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ฯลฯ เพื่อน ามาซ่ึงหวัขอ้และแนวทาง
ในการวจิยัท่ีตรงเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 2) วธีิการเก็บและรวบรวมขอ้มูล (Method of gathering data)  
  การด าเนินงานในการเก็บและรวบรวมข้อมูล ทั้ งข้อมูลท่ีเป็นเอกสาร 
ขอ้มูลท่ีมาจากบุคคล ขอ้มูลจากการสังเกต ฯลฯ เพื่อน าขอ้มูลเหล่านั้นมาท าการวิเคราะห์และ
ตีความขอ้มูล สู่งานวจิยัท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3) การวเิคราะห์และการตีความขอ้มูล (Analysis and interpretation of the data) 
  การน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจและประเมิน มาวิเคราะห์และสรุปผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนการน ามาศึกษาเพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาในงานวิจยั
ต่อไป 
 4) การเสนอผลการวจิยัและขอ้สรุป (Conclusions and final report) 
  การน างานวิจยัหรือผลส าเร็จของงานวจิยั เผยแพรสู่สาธารณชน เพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันาประเทศต่อไปในอนาคต  
 (3) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
 ไดก้ระบวนการจดัการเรียนรู้ (Learning Management: LM) ในการถอดองค์
ความรู้ร่วมกบันกัวจิยัทอ้งถ่ิน ปี 2553 ในการน าเอาผลการวจิยัไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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 กิจกรรมท่ี 2 การคดัเลือกกลุ่มนกัวิจยัทอ้งถ่ินท่ีจะเขา้ร่วมโครงการ โดยมีรายละเอียด
ของการด าเนินงาน ดงัน้ี 
 (1) วตัถุประสงค ์
  เพื่อคดัเลือกนกัวิจยัทอ้งถ่ินท่ีจะเขา้ร่วมโครงการวิจยั ในเขตพื้นท่ี 8 อ าเภอ ของ
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 (2) วธีิการด าเนินงาน 
  ส ารวจและประเมินผลการด าเนินงานของนกัวิจยัทอ้งถ่ินท่ีเกิดผลต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน ตลอดจนประเมินศกัยภาพและความพร้อมของนกัวิจยัทอ้งถ่ิน 
พร้อมกบัคดัเลือกนกัวิจยัทอ้งถ่ินของแต่ละพื้นท่ี ท่ีมีศกัยภาพ ความสามารถและมีความพร้อมท่ี
จะด าเนินงาน 
 (3) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
  ไดน้กัวิจยัทอ้งถ่ินท่ีเขา้ร่วมโครงการวิจยั ชุมชนละ 1 คน รวมทั้งหมดจ านวน 10 
คน (ในเขตพื้นท่ี 8 อ  าเภอ ของจงัหวดัเชียงใหม่) ดงัตารางท่ี 3.1 

 
 กิจกรรมท่ี 3 การประชุมเชิงปฏิบติัการในการจดัการเรียนรู้ (LM) เพื่อถอดองคค์วามรู้
จากนกัวจิยัทอ้งถ่ินในการน างานวจิยัไปใชใ้นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดั
เชียงใหม่ 
 (1) วตัถุประสงค ์
  เพื่อถอดองค์ความรู้จากนักวิจยัท้องถ่ินในการน างานวิจยัไปใช้ในการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ 
 (2) วธีิการด าเนินงาน 
  ประชุมเชิงปฏิบติัการ (LM) ร่วมกนัระหวา่งนกัวิจยัทอ้งถ่ิน ทีมวิจยั และชุมชน
เป้าหมาย ซ่ึงจะท าใหท้ราบ วธีิการ กระบวนการ และปัจจยัต่างๆ ท่ีท าให้นกัวิจยัทอ้งถ่ินประสบ
ความส าเร็จ โดยการถอดองคค์วามรู้มี 3 ขั้นตอน คือ 
  1)  ขั้นเตรียมการก่อนเร่ิมกระบวนการถอดองคค์วามรู้ 
   เม่ือเร่ิมตน้กิจกรรมโครงการโดยใช้วิธีเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน เช่นการ
ประชุมปรึกษาหารือ การแลกเปล่ียนประสบการณ์ การประเมินปัจจยัน าเขา้ คน้หาวิธีการท างาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ และสรุปแนวทางการท างาน อธิบายได ้7 ขั้นตอน ดงัน้ี  
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   1.1)  สร้างทีมงานถอดองคค์วามรู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน
ไดจ้ริง ประมาณ 3 - 6 คน พร้อมทั้งท าค าสั่งแต่งตั้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรและประชาสัมพนัธ์ให้ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทราบ 
   1.2)  เรียนรู้ทีมงานถอดองค์ความรู้โดยสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีให้เกิดข้ึน
ภายในทีมงาน เนน้การเคารพซ่ึงกนัและกนั ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และความเท่าเทียมกนั 
   1.3)  วิเคราะห์โครงการ เพื่อให้ทีมงานมีความเข้าใจตรงกันในแต่ละ
หัวข้อในโครงการ ได้แก่ หลักการและเหตุผลของโครงการ วตัถุประสงค์ของโครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนการด าเนินงานและกิจกรรมในโครงการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน และ
งบประมาณ   
   1.4)  ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของทีมงานถอดองค์ความรู้ ซ่ึงประกอบดว้ย
ดงัน้ี 
  (1)  หวัหนา้ทีมหรือผูเ้อ้ือ เป็นผูท่ี้ท  าใหก้ารถอดองคค์วามรู้ด าเนินงาน
ไดอ้ยา่งราบร่ืนและบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด  
  (2)  ผูอ้  านวยกระบวนการ เป็นผูท่ี้กระตุน้ให้ผูร่้วมถอดองคค์วามรู้
ไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์และความคิดเห็นจากกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติั ดงันั้น จึงตอ้งมีทกัษะใน
การตั้งค  าถามท่ี กระตุน้ใหผู้ร่้วมถอดองคค์วามรู้ไดว้เิคราะห์สาเหตุของความส าเร็จและอุปสรรค
ท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน 
  (3)  ผูจ้ดบนัทึก เป็นผูจ้ดบนัทึกการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ 
การอภิปรายของผูร่้วมถอดองค์ความรู้ พร้อมทั้งเขียนเรียบเรียงเป็นเร่ืองราวให้น่าสนใจตั้งแต่
เร่ิมตน้จนส้ินสุดโครงการ 
  (4)  ผูป้ระสานงาน เป็นผูช่้วยเหลือใหที้มงานถอดองคค์วามรู้มีความ
สะดวกในการติดต่อระหวา่งสมาชิกทีมงานถอดองคค์วามรู้เพื่อใหส้ามารถท างานร่วมกนัได้
อยา่งดี รวมทั้งประสานความร่วมมือจากบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการถอดองคค์วามรู้ 
  1.5)  จดัท า แผนภูมิโครงร่างกระบวนการถอดองคค์วามรู้ซ่ึงประกอบดว้ย
ประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
  (1)  หวัขอ้กิจกรรมท่ีตอ้งการถอดองคค์วามรู้ 
  (2)  ก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมการถอดองคค์วามรู้ 
  (3)  เลือกวธีิการถอดองคค์วามรู้ท่ีใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 
  (4)  ก าหนดประเด็นค าถามท่ีมีความชัดเจน โดยเรียงล าดบัตั้งแต่
เร่ิมตน้จนกระทัง่ส้ินสุด 
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  (5)  ก าหนดผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการถอดองคค์วามรู้ พร้อมทั้ง
จดัท าเอกสารการถอดองคค์วามรู้ 
  1.6)  เลือกเทคนิคการถอดองค์ความรู้ ควรเป็นเทคนิคท่ีช่วยให้ทีมงาน
ถอดองคค์วามรู้และผูร่้วมถอดองคค์วามรู้เกิดการเรียนรู้ในระหวา่งการท างานและไดอ้งคค์วามรู้
พฒันาวิธีการท างานให้ดีข้ึน เช่น เทคนิคการวิเคราะห์หลงัการปฏิบติั (After Action Review, 
AAR)  
  1.7)  จดัท าปฏิทินการถอดองค์ความรู้ เพื่อวางแผนการด าเนินการถอด
องคค์วามรู้ของแต่ละกิจกรรมตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดการด าเนินงาน โดยหวัขอ้ท่ีควรปรากฏใน
ปฏิทินการถอดองค์ความรู้ได้แก่ ล าดบัท่ีของกิจกรรม ประเด็นกิจกรรม ระยะเวลาในการ
ด าเนินงานแต่ละกิจกรรม ผูรั้บผดิชอบกิจกรรม และวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นกิจกรรม 
  2)  ขั้นด าเนินการถอดองคค์วามรู้  
   ในระหว่างการด าเนินงานกล่าวคือเม่ือเสร็จส้ินการด าเนินงานใช้วิธี
ทบทวนสะทอ้นกลบั โดยคณะท างานทุกระดบัเปิดใจและมุ่งมัน่ใจท่ีจะเรียนรู้ร่วมกนัมากกว่า
วิพากษ์วิจารณ์เพื่อค้นหาความรู้ในการปรับปรุงการปฏิบติังาน โดยมีการทบทวนเก่ียวกับ
เป้าหมาย และผลการท างานให้บรรลุวตัถุประสงค์หรือไม่ กระบวนการตอนไหนท่ีไม่เป็นไป
ตามแผนหรือท่ีคาดหวงั ปัญหาอุปสรรคและวธีิการแกไ้ข  
  ทีมงานควรแจง้ก าหนดการ ระยะเวลาและสถานท่ีท่ีจะด าเนินการถอดองค์
ความรู้ให้กลุ่มเป้าหมายท่ีร่วมถอดองค์ความรู้ทราบล่วงหนา้ ในขั้นน้ีประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน
ยอ่ย คือ การถอดองค์ความรู้ การบนัทึกองค์ความรู้ และการเขียนรายงานการถอดองค์ความรู้ 
ดงัน้ี  
  2.1) กระบวนการถอดองคค์วามรู้มีขั้นตอนท่ีส าคญั 4 ขั้นตอน คือ   
         (1)  การสร้างบรรยากาศ เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมการถอดองค์ความรู้มี
ความผ่อนคลายเป็นกนัเอง ซ่ึงอาจใช้เพลงหรือเกมในการละลายพฤติกรรม รวมทั้งผูอ้  านวย
กระบวนการควรช้ีแจงถึงความเสมอภาคและสิทธิในการร่วมแสดงความคิดเห็นของผูร่้วมการ
ถอดองคค์วามรู้ 
 (2)  การก าหนดกติกาในการถอดองคค์วามรู้อยา่งมีส่วนร่วม โดย
กติกาควรครอบคลุมประเด็นท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 -   เป้าหมายการถอดองคค์วามรู้คืออะไร มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
อะไร 
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  -   วิธีการถอดองค์ความรู้ใช้วิธีอะไร เช่น ใช้การระดมความ
คิดเห็น เนน้การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และไม่โตเ้ถียงหรือทะเลาะววิาท 
                -   หนา้ท่ีของผูร่้วมถอดองคค์วามรู้เป็นอยา่งไร เช่น ทุกคนให้
ขอ้เสนอแนะ ยอมรับความจริง และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงงานใหดี้ข้ึน 
  -   ขอ้พึงระวงัในการถอดองคค์วามรู้ควรเป็นอยา่งไร เช่น ไม่
ต าหนิ และไม่ประเมินผลการปฏิบติังานของผูร่้วมถอดองคค์วามรู้ 
  (3)  การจดักิจกรรมอุ่นเคร่ือง ผูอ้  านวยกระบวนการช้ีแจงให้ผูร่้วม
ถอดองค์ความรู้เขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละวิธีด าเนินกิจกรรมเพื่อให้สามารถทบทวนความทรงจ า
จากการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีผา่นมา  
  (4)  การเขา้สู่ประเด็นส าคญัของการถอดองค์ความรู้เป็นขั้นตอน
ส าคญัในการสกดัความรู้จากผูร่้วมถอดองคค์วามรู้โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  
  -  การเล่าประสบการณ์จากวธีิการปฏิบติังานของผูร่้วมถอดองค์
ความรู้ 
  -  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวิธีการปฏิบติังานท่ี
ก าหนดในแผนปฏิบติังานกบัวธีิการปฏิบติังานจริง 
  -  การวเิคราะห์ผลการปฏิบติังานท่ีท าไดเ้ป็นอยา่งดี 
  -  การใหข้อ้เสนอแนะวธีิการปฏิบติังานต่อไปใหดี้ข้ึน 
  -  การวเิคราะห์อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติังาน 
  -  การให้ข้อเสนอแนะวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอุปสรรคใน
การปฏิบติังาน 
  -  ขอ้เสนอแนะในส่ิงท่ีควรท าเพิ่มเติมในการปฏิบติังานท่ีผา่นมา
  -  การประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมา ทั้งน้ีผูจ้ด
บนัทึกตอ้งจดรายละเอียดของขอ้มูลทุกขั้นตอน บนัทึกเสียง พร้อมทั้งสังเกตบรรยากาศใน
ระหวา่งการถอดองคค์วามรู้และจดบนัทึกไวป้ระกอบการจดัท ารายงานการถอดองคค์วามรู้ 
  2.2)  การบนัทึกองคค์วามรู้ ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ  
  (1)  การเตรียมตัวก่อนบันทึกองค์ความรู้ เป็นขั้นตอนท่ีท่ีผูจ้ด
บนัทึกควรเตรียมความพร้อมก่อนบนัทึกองคค์วามรู้ใน 4 ประเด็นคือ  
  -  ศึกษารายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมท่ีจะถอดองคค์วามรู้   
  -  ศึกษารายละเอียดการถอดองคค์วามรู้เก่ียวกบักรอบแนวคิด 
ขั้นตอนการถอดองคค์วามรู้ และประเด็นค าถามท่ีใชใ้นการถอดองคค์วามรู้  
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  -  จดัเตรียมอุปกรณ์ในการบนัทึกการถอดองคค์วามรู้ และ 
  -  เตรียมความพร้อมดา้นทางดา้นร่างกายจิตใจ  
  (2)  การบนัทึกขอ้มูลการถอดองค์ความรู้ ขอ้มูลท่ีตอ้งจดบนัทึก
ระหวา่งการถอดองคค์วามรู้ คือ         
   - ขอ้มูลขั้นตอนและวธีิการจดักิจกรรมถอดองคค์วามรู้   
  - ขอ้มูลการเล่าเร่ือง การวิเคราะห์ และการอภิปรายของผูร่้วม
ถอดองคค์วามรู้  
  - ขอ้มูลบรรยากาศของระหวา่งการถอดองคค์วามรู้  
  (3)  การสรุปและรายงานการถอดองคค์วามรู้ ผูจ้ดบนัทึกตอ้งอ่าน
รายงานการถอดองค์ความรู้ให้ท่ีประชุมของผูร่้วมถอดองค์ความรู้และทีมงานการถอดองค์
ความรู้ไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีจดบนัทึกไวเ้พื่อใหมี้การปรับแกแ้ละเพิ่มเติมให้ขอ้มูลมีความสมบูรณ์
ยิง่ข้ึน โดยองคค์วามรู้ท่ีถอดไดต้อ้งไดรั้บการสรุปใหเ้ห็นอยา่งนอ้ย 2 ประเด็นคือ  
  -  อะไรคือส่ิงท่ีดีอยูแ่ลว้และควรท าต่อไปเพื่อกลบัไปวางแผน
พฒันา ลงมือท า แล้วตามด้วยการวิจยัให้ก้าวหน้าต่อเน่ืองเป็น D&R (Development and 
Research)  
  -  อะไรคือส่ิงท่ียงับกพร่องเป็นจุดอ่อน และควรจะปรับปรุง
อยา่งไร มีความรู้พอท่ีจะปรับปรุงหรือไม่ ถา้ไม่ ควรท าวิจยัเพื่อหาแนวทางปรับปรุงเป็นการวิจยั
แลว้พฒันา แบบR&D (Research & Development) ทั้งน้ี D&Rและ R&D ควรเป็นการวิจยัแบบ 
PAR (Participatory Action Research) ท่ีเนน้กระบวนการเรียนรู้ของคนทั้งหมด  
  2.3)  ขั้นเขียนรายงานการถอดองค์ความรู้ ในขั้นตอนน้ีควรแบ่งเป็น 
3 หวัขอ้ หลกัดงัน้ี  
  (1)  ความเป็นมาของโครงการ/กิจกรรมท่ีจะถอดองค์ความรู้ 
วตัถุประสงคข์องการถอดองคค์วามรู้ 
  (2)  การเตรียมการถอดองค์ความรู้ เป็นการเล่ารายละเอียดของ
ขั้นตอนต่างๆ ซ่ึงไดแ้ก่ วิธีการ ทีมงาน บทบาทหนา้ท่ี กรอบแนวคิด เทคนิคการถอดองคค์วามรู้ 
กลุ่มเป้าหมายท่ีร่วมถอดองคค์วามรู้ และปฏิทินการการถอดองคค์วามรู้ 
  (3)  เน้ือเร่ืองการด าเนินการถอดองคค์วามรู้ซ่ึงครอบคลุม 
  -  ประสบการณ์จากวิธีการปฏิบติังานจริงของผูร่้วมถอดองค์
ความรู้ 
  -  วธีิการปฏิบติังานท่ีก าหนดในแผนปฏิบติังาน 
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  -  เปรียบเทียบความแตกต่าง 
  -  ส่ิงท่ีท าไดเ้ป็นอยา่งดีจากการปฏิบติั 
  -  ขอ้เสนอแนะวธีิการปฏิบติังานต่อไปใหดี้ข้ึน 
  -  ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการปฏิบติังาน 
  -  ข้อเสนอแนะวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอุปสรรคในการ
ปฏิบติังาน 
 -  ขอ้เสนอแนะในส่ิงท่ีควรท าเพิ่มเติมในการปฏิบติังานท่ีผา่นมา 
 -  ประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบติังานท่ีผ่านมา โดยใช้
เทคนิคการถอดองคค์วามรู้ ดงัน้ี 
   ขั้นท่ี 1 ใช้วิธีมองยอ้นอดีต โดยเน้นการพรรณนา บรรยาย 
เหตุการณ์ด าเนินการท่ีผา่นมาตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดโครงการใหทุ้กคนมีส่วนต่อเติมกล่าวเสริม 
   ขั้นท่ี 2 การถอดรหัสความรู้ โดยการวิเคราะห์เน้ือหา สรุป
ความคิดรวบยอดและค าอธิบาย 
   ขั้นท่ี 3 การสังเคราะห์ความรู้โดยการเช่ือมโยงความคิดรวบ
ยอดมีการคน้หาส่ิงดี ๆ (Best practice) ในการท างานท่ีผา่นมาและคน้หาขอ้เสนอแนะท่ีท าให้ดี
ข้ึนกวา่เดิมเม่ือมีโอกาสไดท้  าอีกคร้ัง 
   (4)  กระบวนการหลงัการถอดองคค์วามรู้  
   เป็นขั้นติดตามการน าองคค์วามรู้ไปใชป้ระโยชน์ในขั้นตอนน้ี
ใหค้วามส าคญักบัการน าองคค์วามรู้ท่ีเรียนรู้จากการปฏิบติังานไปใชเ้พื่อให้การปฏิบติังานต่อไป
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ดงันั้นหัวหน้าทีมหรือผูเ้อ้ือควรไดมี้การนิเทศ
ก ากบัติดตามการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะๆเพื่อตรวจสอบวา่ไดมี้การน าองคค์วามรู้ไป
ใชป้ระโยชน์หรือไม่เพียงไร เพราะอะไร เป็นตน้  

 (5) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
   องคค์วามรู้ในการขบัเคล่ือนแนวคิดการพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมของทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยกระบวนการวจิยัของนกัวจิยัทอ้งถ่ิน  




