
 
บทที ่3 

วธีิการวจิยั 
 
 แผนกลยทุธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียนปีท่ี 3มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาศกัยภาพความ
เขม้แข็งของชุมชนดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนต่อการแบ่งปันและการ
ปรับตวั  ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน อันจะน าไปสู่การเสนอแนวทางในการเพิ่มขีด
ความสามารถต่อการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบ
ประชาคมอาเซียนมีวิธีการวิจยั ประกอบไปดว้ย ประชากรและตวัอยา่งขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกรอบแนวคิดของการวิจยัการวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผลมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 
3.1 ประชากรและตัวอย่าง 
 ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดประชากรของการศึกษาโดยก าหนดชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทั้งส้ิน 25 อ าเภอ รวม 2,064 ชุมชน 
 ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดตวัอยา่ง โดยคดัเลือกจากชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการในปี 2559โดยวิธี
สุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (specific random sampling)ไดอ้  าเภอสันป่าตอง คือ องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลน ้าบ่อหลวงประกอบดว้ย 11 ชุมชน 
 
3.2 ข้อมูลและเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.2.1 ประเภทของขอ้มูล 
  1)  ขอ้มูลปฐมภูมิ ไดจ้ากการส ารวจ สอบถามและสัมภาษณ์ในพื้นท่ี 11ชุมชน 
  2)  ขอ้มูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสาร งานวิจยั ผลการด าเนินงานเก่ียวกับการเตรียม
ความพร้อมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  1)  แบบฟอร์มแสดงความประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการ 
  2)  แบบฟอร์มเพื่อประเมินคดักรองผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
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  3)  แบบสอบถามงานวิจยั (แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)“การเตรียมความ
พร้อมในองคก์ร (อปท.) ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ภายใต้
กรอบประชาคมอาเซียน”แบ่งเป็น 2 หวัขอ้ คือ 
   3.1) วิธีการเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน มีทั้งหมด 16 ประเด็น ไดแ้ก่ 
     (1) รณรงค์และอนุ รักษ์ทรัพยากร เช่น รณรงค์การคัดแยกขยะ 
ส่งเสริมการปลูกป่า   
     (2)  เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เช่น การประชาสัมพันธ์/การ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติภายในอปท.เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
     (3) ใหค้วามรู้ดา้นการใชป้ระโยชน์จากท่ีดิน 
     (4)  จดัท าแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งประเมิน
สภาพแวดลอ้มในชุมชน 
     (5)  จดัตั้งกลุ่มอสม.ท่ีมีประสิทธิภาพในชุมชน 
     (6)  จดัระเบียบและมีกฎกติกาในการอยูร่่วมกนั 
     (7)  จดัหางบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
     (8)  สร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งประชาชนและอปท. 
     (9)  ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผูน้ าชุมชน 
     (10) ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 
     (11) ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
     (12) จดัตั้งศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียนในชุมชน 
     (13) ปรับปรุงภูมิทศัน์ 
          (14) จดัท าขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
          (15)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
          (16) ส่งเสริมเทคโนโลยดีา้นส่ิงแวดลอ้ม 
   ส่วนแนวทางการรับมือการเตรียมความพร้อมในการบริหารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชนมีทั้งหมด 12 ประเด็น คือ 
    (1)  ออกกฎระเบียบการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
    (2)  การจดัท าโครงการรณรงคอ์นุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
    (3)  จดัมุมความรู้เร่ืองอาเซียนในชุมชน 
    (4)  จดัรูปแบบการบริหารงานแบบเชิงรุก 
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    (5)  เตรียมรับมือถึงการเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 
    (6)  ใหค้วามรู้แก่เกษตรดา้นการใชท้รัพยากรธรรมชาติ 
    (7)  ปรับปรุงภูมิทศัน์ 
    (8)  ปลูกจิตส านึกใหป้ระชาชน 
     (9)  การประชาสัมพนัธ์ 
     (10) พฒันาคุณภาพชีวติร่วมกบัส่ิงแวดลอ้ม 
     (11) ก าหนดพื้นท่ีเร่ิมโครงการดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 
     (12) ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 
   3.2)  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในองคก์ร (อปท.) ในการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน มีทั้งหมด 15 ประเด็น ไดแ้ก่ 
    (1)  ขาดความร่วมมือและความตระหนกัจากประชาชนในพื้นท่ี 
    (2)  ปัญหาการจดัสรรท่ีดินท ากิน เช่น การแย่งชิงดา้นทรัพยากร/การ
ใชท้รัพยากรอยา่งฟุ่มเฟือย 
    (3)  ขาดการอนุรักษ ์
    (4)  ปัญหาความเส่ือมโทรม 
    (5)  การติดต่อส่ือสารยากล าบากในพื้นท่ีห่างไกล 
    (6)  นโยบายภาครัฐไม่ต่อเน่ือง 
    (7)  การบริหารงานในองคก์รไม่เป็นระบบ 
    (8)  พื้นท่ีรับผดิชอบมีมากเกินไป 
    (9)  การรวมกลุ่มไม่เขม้แขง็ 
    (10) ขอ้มูลทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติไม่เป็นปัจจุบนั 
    (11) ขาดเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 
    (12) ปัญหาขยะในชุมชน 
    (13) ไม่มีระบบจดัการดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
    (14) ขาดงบประมาณสนบัสนุน 
    (15) ประชาชนขาดความรู้ 
   ส่วนแนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน มีทั้งหมด 12 ประเด็น คือ 
    (1)  ออกกฎระเบียบการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การ
ไม่ออกเอกสารสิทธิในท่ีดินท ากินใหแ้ก่ชาวต่างชาติ 
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    (2)  ส่ ง เส ริม ก าร มี ส่ วน ร่วม แล ะป ลู ก จิตส า นึ ก ใน ก าร ดู แล
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
    (3)  มีการก าหนดกฎหมายเพื่ออนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
    (4)  การประชาสัมพนัธ์ 
    (5)  เตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร 
    (6)  มีการส ารวจและปรับปรุงขอ้มูลทางธรรมชาติใหเ้ป็นปัจจุบนั 
    (7)  มีการตรวจสอบและคดักรองงบประมาณในการบริหารงาน 
    (8)  มีการบริหารจดัการขยะ 
    (9)  การจดัประชุมเพื่อประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
          (10) มีระบบริหารจดัการดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
     (11) แปลงสาธิตในการศึกษา 
     (12) ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐเพื่อเขา้มาช่วยเหลือ 
  4)  แบบสอบถามงานวิจยั (แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)“การเตรียมความ
พร้อมให้กับชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ ภายใต้กรอบ
ประชาคมอาเซียน”แบ่งเป็น 2 หวัขอ้ คือ 
   4.1)  วิธีเตรียมความพร้อมให้กบัชุมชนต่อการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน มีทั้งหมด 13 ประเด็น ไดแ้ก่ 
     (1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
     (2)  จดัท าแผนป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เช่น ภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติ 
     (3)  การประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างความตระหนกัใหแ้ก่ประชาชน 
     (4)  การส่งเสริมการมส่วนร่วมของประชาชน 
     (5)  จดัหางบประมาณสนบัสนุน 
     (6)  มีการจดัตั้งกลุ่มช่วยเหลือ/อสม. 
     (7)  การพฒันาระบบการจดัการขยะ 
     (8)  ลงพื้นท่ีส ารวจขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
     (9)  การปรับปรุงภูมิทศัน์ในชุมชน 
     (10) ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
     (11) จดัตั้งศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียนในชุมชน 
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     (12) สร้างแกนน าชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 
     (13) ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐบาล 
   ส่วนแนวทางการรับมือการเตรียมความพร้อมในการบริหารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชนมีทั้งหมด 7 ประเด็น คือ 
    (1) จดัท าแผนบริหารจดัการดา้นทรัพยากร 
    (2)  อบรมใหค้วามรู้ดา้นอาเซียน 
    (3)  รณรงคก์ารอนุรักษ ์เช่น การท าแนวกนัไฟ 
    (4)  ส่งเสริมการคดัแยกขยะในชุมชน 
    (5)  ปรังปรุงภูมิทศัน์ 
    (6)  การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
เช่น การท าปุ๋ยหมกัจากเศษวชัพืช 
    (7)  มีการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
   4.2)  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานใหก้บัชุมชนในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน มีทั้งหมด 10 ประเด็น ไดแ้ก่ 
     (1) การแยง่ชิงดา้นทรัพยากร/การใชท้รัพยากรอยา่งส้ินเปลือง 
     (2)  พื้นท่ีป่าถูกบุกรุก/ท าลาย 
     (3)  ประชาชนขาดจิตส านึกและขาดความร่วมมือ 
     (4) ปัญหาขยะ/น ้าเสีย 
     (5)  ขาดความรู้ดา้นอาเซียน 
     (6)  การตรวจสอบท่ียากล าบาก 
     (7)  พื้นท่ีห่างไกล การติดต่อส่ือสารล าบาก 
     (8)  การเมืองไม่มีเสถียรภาพ 
     (9)  ปัญหาความเส่ือมโทรม 
     (10) ขาดงบประมาณสนบัสนุน 
   ส่วนแนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคดา้นการบริหารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชนมีทั้งหมด 7 ประเด็น คือ 
    (1) ออกกฎระเบียบการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การ
ไม่ออกเอกสารสิทธิใน 
    (2)  การจดัการดา้นขยะ/บ่อบ าบดัน ้าเสีย 
    (3)  รณรงคก์ารอนุรักษ ์เช่น การบวชป่า การท าแนวกนัไฟ เป็นตน้ 
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    (4)  มีการจดัสรรการใชท้รัพยากร 
    (5)  เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชน 
    (6)  สร้างจิตส านึกใหก้บัประชาชน 
    (7)  ประสานความร่วมมือกบัคนในชุมชนในการช่วยกนัสอดส่องดูแล 
  5)  แบบสอบถามงานวิจยั (แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)“ความช่วยเหลือท่ี
ตอ้งการและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการเตรียมความพร้อมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ”
มีทั้งหมด 4 ประเด็น ไดแ้ก่ 
   5.1)  เชิญวิทยากรเขา้มาให้ความรู้อาเซียน/ภาษา/กระทบเชิงบวกเชิงลบ รวมถึง
โอกาสในการพฒันาชุมชนหลงัเปิดประชาคมอาเซียนและจดัท าคู่มือเผยแพร่ในเร่ืองของอาเซียน 
   5.2)  แนะน าวิธีการเตรียมความพร้อมในการรับมือจากแรงงานต่างด้าว/
โรคติดต่อ 
   5.3)  เขา้มาช่วยส่งเสริมและกระตุน้การท่องเท่ียวในชุมชน 
   5.4)  ประสานความร่วมมือกบัผูน้ าชุมชนและร่วมหาวธีิแกไ้ขร่วมกบัชุมชน เพื่อ
สร้างความเขา้ใจกบัประชาชนในทอ้งถ่ิน 
  6) แบบฟ อ ร์มก ารจัดท าโค รงก าร เพิ่ ม ขี ดค ว ามส าม ารถ ใน กาจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน 
 
3.3  กรอบแนวคิดของการวจัิย 

แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน ปีท่ี มีกรอบแนวคิดชุดโครงการวิจยั ดงัภาพท่ี 3.1 

และมีแผนงานวจิยัดงัภาพท่ี 3.2 ดงัน้ี 
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 ปัจจัยภายนอก 

 

 

แผนภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

การส ารวจเชิง

สงัเกตการณ์ 

 

แนวโนม้ demand ของ

กลุ่มประเทศใน AC 

 

ขอ้มูลสถิติ 

 

กลยุทธ์

คู่แขง่ 

 

ปัจจัยภายใน  

บริบท, โครงสร้าง และกลยทุธ์

ของชุมชนทอ้งถ่ิน จ.เชียงใหม่ 

เง่ือนไข ขอ้จ ากดั 

ของชุมชนทอ้งถ่ิน จ.เชียงใหม่ 

ปัจจยัเก้ือหนุน 

6) แนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถและแผน 

การพฒันากลยทุธ์การเพ่ิมขีดความสามารถฯ 

 

 

7) เสนอเวทีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

8) แปลงแผนสู่การปฏิบติั 

9) การวเิคราะห์การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน 

ดา้นท่ี 5 (ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน) 

รัฐบาล 

5) วิเคราะห์สถานการณ์ ผลได ้

   และแนวโนม้ผลกระทบต่อชุมชน

เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถ 

  4) การวิเคราะห์สถานการณ์ 

(SWOT) 

3) ก าหนดแนวทางการส ารวจ 

2) ระดมความคิดเห็นเพื่อ

ออกแบบการบริหารโครงการ 

1) ตรวจสอบเอกสาร 
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 จากภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดชุดโครงการวิจยั เร่ืองแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้รอบประชาคม
อาเซียน ปีท่ี 3สามารถอธิบายไดด้งัน้ี นกัวจิยัจะมีการตรวจสอบเอกสารท่ีจะน าไปใชใ้นการวิจยัทั้ง 
9 ด้านมีการระดมความคิดเห็นเพื่อออกแบบในการบริหารโครงการให้บรรลุผลส าเร็จพร้อมทั้ง
ก าหนดแนวทางท่ีจะท าการวิจยัต่อไป การวิเคราะห์ สถานการณ์ (SWOT Analysis) ของจงัหวดั
เชียงใหมม่าก าหนดเป็นกรอบการวิจยั โดยจะวเิคราะห์สถานการณ์ ผลได ้และแนวโนม้ผลกระทบ
เพื่อเพิ่มศกัยภาพของชุมชน โดยพิจารณาทั้งปัจจยัภายนอก (ขอ้มูลสถิติ, แนวโน้ม Demand ของ
กลุ่มประเทศใน AC, การส ารวจเชิงสังเกตการณ์ และกลยุทธ์คู่แข่ง) และปัจจยัภายใน (บริบท, 
โครงสร้าง, กลยุทธ์ เง่ือนไข/ขอ้จ ากดั และปัจจยัเก้ือหนุน)น าขอ้มูลเหล่าน้ีเพื่อหาแนวทางในการ
เพิ่มขีดความสามารถและสร้างแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ การน าเสนอต่อผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้มี
ความเห็นท่ีตรงกนั และเต็มใจท่ีจะน าไปปฏิบติั จึงเร่ิมแปลงแผนสู่การปฏิบติัซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้ง
กบันโยบายของรัฐบาล 
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แผนภาพท่ี 3.2 กรอบแนวคิดแผนงานวิจยัในปีท่ี 1 – 3 

วางแผนคณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการระดบัจงัหวดั 

ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อออกแบบการบริหารโครงการ 

ประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือช้ีแจงกลุ่มเป้าหมาย 25 อ าเภอ และก าหนดแนวทางการส ารวจ 

วเิคราะห์ศกัยภาพของชุมชนทั้งภายใน (ขอ้มูลสถิติ, แนวโนม้ Demand ของกลุ่มประเทศใน AC, การส ารวจเชิง

สงัเกตการณ์ และกลยทุธ์คู่แข่ง) และภายนอก (บริบท, โครงสร้าง, กลยทุธ์ เง่ือนไข/ขอ้จ ากดั และปัจจยั

เก้ือหนุน) สรุปแนวทางการพฒันา การเสริมหนุนและการฝึกอบรม 

ฝึกอบรมโครงการเพ่ิมขีดความสามารถชุมชน 

ภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน (ปีท่ี 1) 

 

 

ประเมินผล System analysis คร้ังท่ี 1 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ รายงานผลการประเมิน

วเิคราะห์ ปัญหาอุปสรรคและความส าเร็จ 

และเสนอเวทีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในโครงการ 

ประเมินผล System analysis คร้ังท่ี 2 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ความส าเร็จของการพฒันา

โครงการวจิยั ปีท่ี 2 ตน้แบบการปฏิบติัการ

เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนระดบัอ าเภอ 

และขยายผลสู่ปีท่ี 3  

 
สรุปท ารายงานและขยายผล Best Practice เพ่ือขยายผลงานวจิยัสู่นโยบายระดบัจงัหวดัเพ่ือก าหนดเป็น

ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์การเพ่ิมขีดความสามารถระดบัจงัหวดัเชียงใหม่ ปีท่ี 3 

 

 

 

 

ถอดบทเรียน และจดัท าตวัช้ีวดั 

ตรวจสอบเอกสาร 

 

แปลงแผนสู่การปฏิบติั (ปีท่ี 3) 

วเิคราะห์การเพ่ิมขีดความสามารถ 

ของชุมชนดา้นท่ี 5 

 

ประเมินผล System analysis คร้ังท่ี 3 

แนวคิดโครงการยอ่ยท่ี 5 แผนกลยทุธ์การเพ่ิมขีดความสามารถ 

ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน 



43 

 

จากแผนภาพท่ี 3.2 แนวคิดโครงการยอ่ยท่ี 5แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการ

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียนภายใต้

ความร่วมมือทางวชิาการกบัมหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงใหม่” โดยมีกระบวนการ 13 ขั้นตอนดงัน้ี 

(1) ตรวจสอบเอกสาร 

(2) วางแผนคณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการระดบัจงัหวดั  

(3) ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อออกแบบการบริหารโครงการ 

(4) ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อช้ีแจงกลุ่มเป้าหมาย 25 อ าเภอ และก าหนดแนว

ทางการส ารวจ 

 (5) วิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชนทั้งภายใน (ขอ้มูลสถิติ, แนวโน้ม Demand ของ

กลุ่มประเทศใน AC, การส ารวจเชิงสังเกตการณ์ และกลยุทธ์คู่แข่ง) และภายนอก (บริบท , 

โครงสร้าง, กลยทุธ์ เง่ือนไข/ขอ้จ ากดั และปัจจยัเก้ือหนุน) 

 (6) การสรุปแนวทางการพฒันา การเสริมหนุนและการฝึกอบรมเพื่อน าไปสู่

โครงการเพิ่มขีดความสามารถชุมชนภายใตก้รอบประชาคมอาเซียน (ปีท่ี 1) 

(7) ประเมินผล System analysis คร้ังท่ี 1 

(8) แลกเปล่ียนเรียนรู้ รายงานผลการประเมินวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคและ

ความส าเร็จและเสนอเวทีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในโครงการ 

(9) ประเมินผล System analysis คร้ังท่ี 2 

(10) แปลงแผนสู่การปฏิบติั (ปีท่ี 2)  

(11) ประเมินผล System analysis คร้ังท่ี 3 

 (12) แลกเปล่ียนเรียนรู้ความส าเร็จของการพฒันาโครงการวจิยั ปีท่ี 2 ตน้แบบการ

ปฏิบติัการเพิ่มศกัยภาพของชุมชนระดบัอ าเภอดว้ยการส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียใ์น

ชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพการแข่งขนัในอาเซียน และขยายผลสู่ปีท่ี 3 โดยมีการถอด

บทเรียน จัดท าตัวช้ีวดั และวิเคราะห์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนด้านท่ี 5 พร้อมทั้ ง

ประเมินผล System analysis ทั้ง 3 คร้ัง 
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 (13) สรุปท ารายงานและขยายผล Best Practice เพื่อขยายผลงานวจิยัสู่นโยบาย

ระดบัจงัหวดัเพื่อก าหนดเป็นยทุธศาสตร์และกลยทุธ์การเพิ่มขีดความสามารถระดบัจงัหวดั

เชียงใหม่ ปีท่ี 3 

 
3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณจะท าการวเิคราะห์มีรายละเอียดดงัน้ี 
 3.4.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
งานวิจัย (แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) “ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในอาเซียน” แบบสอบถามงานวิจยั (แต่ละองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน) “การเตรียมความพร้อมในองค์กร (อปท.) ในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน” แบบสอบถามงานวิจยั (แต่ละองค์กร
ปกครองส่ วนท้อง ถ่ิ น ) “การเต รียมความพ ร้อมให้ กับ ชุ มชนใน ก ารบ ริห ารจัด ก าร
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่  ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน” และ 
แบบสอบถามงานวิจัย (แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) “ความช่วยเหลือท่ีต้องการและ
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อการเตรียมความพร้อมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน” 
โดยการการหาขอ้มูลสถิติจากค่าเฉล่ียการเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงในลกัษณะของสถิติเชิง
พรรณนาด้วยค่าความถ่ี ร้อยละและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.)ซ่ึงจะใช้
ทฤษฎีการแจกแจงความถ่ีส าหรับค่าในแต่ละช่วงของลกัษณะท่ีสนใจ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) 
โดยแบ่งระดบัคะแนนเป็น 5 ชั้น ดงัน้ี 
 ความกวา้งแต่ละชั้นจากสูตร  = (max-min)/จ  านวนชั้น  
       = (100 – 1)/5 = 19.8 
  1.00 - 19.79 นอ้ยมาก 
  19.80–39.59 นอ้ย 
  39.60 – 59.69 ปานกลาง 
  59.70 – 79.19 มาก 
  79.20 – 100.00 มากท่ีสุด 
 3.4.2 การวเิคราะห์เชิงคุณภาพ กรณีท่ีขอ้มูลมีลกัษณะขอ้ความ การบรรยาย ขอ้เสนอแนะ 
ความคิดเห็นต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการสัมภาษณ์ สอบถาม สังเกต และแลกเปล่ียนเรียนรู้ จะใช้การ
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วิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) ในการวิเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์ สอบถาม สังเกต และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ท่ีเป็นการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพมาประมวล เพื่อยืนยนัหรือ
เสริมขอ้มูลเชิงปริมาณใหมี้ความสมบูรณ์เพิ่มข้ึน 
 3.4.3 การอภิปรายผลขอ้มูล 
 การอภิปรายขอ้มูลตามกรอบแนวคิดการวจิยั โดยใชแ้นวคิด ดงัต่อไปน้ี 
  1)  การอภิปรายความรู้ความเขา้ใจและผลกระทบของชุมชนดา้นการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหาเปรียบเทียบกบังานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงับทท่ี 2 
  2)  การวิเคราะห์ศกัยภาพของชุมชนมาอภิปรายผลเทียบกบัการวิเคราะห์ SWOT 
โดยพิจารณาจาก 1) ปัจจยัภายใน ได้แก่ บริบท โครงสร้าง กลยุทธ์ เง่ือนไข ขอ้จ ากดัและปัจจยั
เก้ือหนุนของชุมชนทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ และ 2) ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ขอ้มูลแนวโน้มความ
ตอ้งการของกลุ่มประเทศอาเซียน การส ารวจเชิงสังเกตการณ์และกลยทุธ์คู่แข่ง 
  3) การอภิปรายแนวทางการพฒันาศกัยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติจะใช้แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โดย
ประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ท าการประมวลผลการวิเคราะห์ SWOT แล้วระบุ
ประเด็นท่ีจะน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ ศึกษาและวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องกลยทุธ์เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของชุมชนเทียบกบัพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




