
 
บทที่  3 

 
วิธีการวิจัย 

 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
  

วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ  ด้วยการวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสว่นร่วม 
 
แผนงานวิจัย  

 
การวิจัยครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความตระหนักร่วมถึงคุณค่าและแนวทางการ

พฒันาความรู้การจดัการป่าชมุชน โดยการใช้หลกัการจดัการความรู้ ท่ีสัง่สมและปรับประยกุต์ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ทางสงัคม เพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  และ
เพ่ือความพยายามบรรลจุดุหมายดงักลา่ว คณะผู้วิจยัจงึก าหนดแผนงานการวิจยัดงันี ้

 
1. การศึกษาเอกสารและการพัฒนาเคร่ืองมือ 

1.1  การศกึษาเอกสารวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
1.2  การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ : เน่ืองจากการวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิง

ปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม จึงก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลากหลายวิธี ได้แก่ การศึกษา
เอกสาร  การสงัเกต  การศกึษาภาคสนาม  การสมัภาษณ์   การสนทนากลุ่ม  การสอบถาม  การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  และการจัดเวทีเรียนรู้   ทัง้นีจ้ะก าหนดเพียงเค้าโครง หากแต่จะหา
รายละเอียดร่วมกบัชมุชน 

2. การด าเนินการวิจัย เป็นระยะของการวิจยั (Research Phase) เป็นการร่วมกบั
ชมุชนในการศกึษาชมุชนและพิจารณาด าเนินงาน 

2.1 ระยะก่อนท าการวิจยั (Pre – Research Phase) เป็นการเตรียมชมุชนเพ่ือให้มี
ความพร้อมในการวิจยัและสร้างความคุ้นเคยไว้วางใจระหวา่งกนั ประกอบด้วย  

2.1.1 การสร้างสมัพนัธภาพ การส ารวจ การศกึษา การเข้าสูช่มุชน การเตรียม
คนและเตรียมเครือขา่ย 
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2.1.2 ส ารวจชมุชนด้านสภาพพืน้ท่ีป่าชมุชน 
2.2 ระยะการจดัท าแผน (Planning Phase) เป็นการร่วมตดัสินใจวางแผนกิจกรรม  

ซึง่ประกอบด้วย 
2.2.1 จัดเวทีเรียนรู้ครัง้ท่ี 1 เพ่ือชีแ้จงท าความเข้าใจก าหนดบทบาทร่วม

ระหวา่งนกัวิจยักบัแกนน าชมุชนและทบทวนความสมัพนัธ์ระหวา่งคนกบัป่า 
2.2.2  จดัเวทีครัง้ท่ี 2 เพ่ือวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของป่าชมุชน 
2.2.3  จดัเวทีครัง้ท่ี 4 เพ่ือวิเคราะห์สภาพการจดัการจดัการป่าชมุชน 

2.3 ระยะการก าหนดแผนงาน :  การเสนอทางเลือก และสร้างแผนปฏิบตังิานระดบั
ชมุชนเพ่ือบรรลเุป้าหมาย 

2.3.1 การจดัเวทีครัง้ท่ี 4 เพ่ือวิเคราะห์และประเมินศกัยภาพกลไกการจดัการ
ป่าชมุชน 

2.3.2 การจดัเวทีครัง้ท่ี 5 เพ่ือวิเคราะห์แนวทางเสริมสร้างกลไกการจดัการป่า
ชมุชนเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน 

2.3.3 การจดัเวทีครัง้ท่ี  6 เพ่ือก าหนดวิสยัทศัน์  เป้าหมาย และแผนงานการ
พฒันาการจดัการป่าชมุชนเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน 

2.4 ระยะการน าแผนไปปฏิบตั ิ(Implementation Phase)   
2.4.1 การจดัเวทีครัง้ท่ี 7 เพ่ือหนนุเสริมโครงการเสริมสร้างกลไกการจดัการป่า

ชมุชน 
2.4.2 การจดัเวทีครัง้ท่ี 8 เพ่ือบอกเลา่เร่ืองป่าสูเ่ยาวชน 
2.4.3 การจดัเวทีครัง้ท่ี 9 เพ่ือหนนุเสริมกิจกรรมเยาวชน 
2.4.3 การจดัเวทีครัง้ท่ี 10 เพ่ือทบทวนและก่อรูปเครือข่ายป่าชมุชน 
2.4.4 การจดัเวทีครัง้ท่ี 11 เพ่ือหนนุเสริมกิจกรรมเครือข่ายป่าชมุชน  

2.5 ระยะตดิตามและประเมินผลการปฏิบตังิาน (Monitoring and Evaluation  
Phase) โดยการจดัเวทีเรียนรู้ น าเสนอผลการวิจยัเพ่ือให้ชมุชนได้ตรวจสอบ 

2.5.1 จัดเวทีครัง้ท่ี  12 เพ่ือสรุปบทเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และสรุป
ความรู้การจัดการป่าชุมชนร่วมกันระหว่างผู้ วิจยั  และแกนน าชุมชน  ในประเด็น การแสวงหา
ความรู้   วิธีการสร้างและใช้ความรู้  เคร่ืองมือเทคโนโลยีท่ีใช้  การพฒันาศกัยภาพคณะท างาน   
ผลการจดัการความรู้  
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กิจกรรมการวิจัย 
 
สรุปขัน้ตอนแผนปฏิบตัิการ (Action plan) ในการด าเนินการวิจยัตลอดโครงการ 

 

กิจกรรม ขัน้ตอนและวิธีการ ผู้ร่วมกระบวนการ 
วิจัย 

สถานที่และ
ระยะเวลา 

ผลที่ได้รับ 
และตัวชีว้ัด 

ก. ระยะเตรียมการ
ก่อนการวิจัย 

    

1. ประชมุในกลุม่
นกัวิจยัเพื่อตกลงท า
ความเข้าใจร่วมกนัใน
บทบาทหน้าที่ของ
กลุม่ผู้ท าวจิยั 

1.จดัประชมุหารือ
ระหวา่งนกัวจิยั 

 

นกัวิจยั 
 

มหาวิทยาลยั
มหาจฬุาลงกรณ
ราชวิทยาลยั วข.
เชียงใหม ่  
ตลุาคม 2551 

ได้เข้าใจใน
โครงการวิจยั โดย
มีเอกสารรายงาน
การประชมุเป็น
หลกัฐาน 

2. ประชมุ หารือ 
เก่ียวกบัสภาพพืน้ท่ี 
เพื่อวางแผนการเก็บ
ข้อมลูภาคสนาม 
 

1. จดัประชมุหารือ
ระหวา่งนกัวจิยัและ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
2. เก็บข้อมลู  
บนัทกึการประชมุ 
3. สรุปประเด็น
ปัญหา 

กรรมการวิจยัซึง่
ประกอบด้วย 
1. นกัวิจยั  
2.นกัวิจยัร่วมซึง่
เป็นแกนน าในพืน้ท่ี 

พืน้ท่ี ต. แมโ่ป่ง 
ตลุาคม  2551 

ได้แนวคิดและ
สภาพปัญหาของ
พืน้ท่ีต าบลแม่
โป่ง 
 

3. วางแผนการ
ด าเนินงานวิจยั 
 

1. จดัประชมุหารือ
ระหวา่งนกัวจิยัและ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
2. เก็บข้อมลู  
3. บนัทกึการประชมุ 
4. สรุปประเด็น
ปัญหา 

นกัวิจยัและนกัวจิยั
ร่วมจากชมุชน 

พืน้ท่ี ต.แมโ่ป่ง 
พฤศจิกายน  
2551 

 ได้แนวปฏิบตัิใน
การด าเนินการ 

4. ส ารวจสภาพ
ความรู้ในการจดัการ
ป่าชมุชนต าบลแมโ่ป่ง 

1. ศกึษาจากข้อมลู
จากเอกสารและ
ส ารวจภาคสนาม 

นกัวิจยัและนกัวจิยั
ร่วมจากชมุชน 

พืน้ท่ี ต. แมโ่ป่ง
พฤศจิกายน 
2551-กรกฎาคม 
2552 

ทราบถึงบริบท
ชมุชมของสภาพ
พืน้ท่ีที่
ท าการศกึษา 
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ข. ระยะจัดท าแผน     
5. การจดัเวทเีรียนรู้
เพื่อชีแ้จงก าหนด
บทบาทร่วมและ
ทบทวนความสมัพนัธ์
คนกบัป่า 

สร้างความเข้าใจ
ร่วมกบัชมุชน และ
ส ารวจ ภาคสนาม 
ลงพืน้ท่ีและเก็บ
ข้อมลูรูปแบบวิธีการ
จดัการป่าชมุชน 

นกัวิจยัและนกัวจิยั
ร่วมจากชมุชน 

พืน้ท่ี ต.แมโ่ป่ง 
พฤศจิกายน 
2551-กรกฎาคม 
2552 

ได้ทราบถึง
ข้อมลู
ประสบการณ์ใน
การจดัการป่า
ชมุชน 

6.การจดัเวทีเรียนรู้
เพื่อวิเคราะห์สภาพ
การจดัการป่าชมุชน 

ท าการวิเคราะห์
สภาพการจดัการป่า
ชมุชน 

นกัวิจยัและนกัวจิยั
ร่วมจากชมุชน 

พืน้ท่ี ต.แมโ่ป่ง 
พฤศจิกายน 
2551-กรกฎาคม 
2552 

ได้ข้อมลูสภาพ
การจดัการป่า
และกลไกการ
จดัการป่าชมุชน 

7.การจดัเวทีเรียนรู้
เพือ่วิเคราะห์และ
ประเมินกลไกการ
จดัการป่าชมุชน 

ท าการวิเคราะห์
ศกัยภาพกลไกการ
จดัการป่าชมุชน 

นกัวิจยัและนกัวจิยั
ร่วมจากชมุชน 

พืน้ท่ี ต.แมโ่ป่ง 
สงิหาคม 2552 

ได้ข้อมลู
ศกัยภาพกลไก
การจดัการป่า
ชมุชน 

8 การจดัเวทีเรียนรู้
เพื่อวิเคราะห์แนวทาง
เสริมสร้างกลไกการ
จดัการป่าชมุชน 

ท าการวิเคราะห์
แนวทางเสริมกลไก
ในการจดัการป่า
ชมุชน 

นกัวิจยัและนกัวจิยั
ร่วมจากชมุชน 

พืน้ท่ี ต.แมโ่ป่ง 
กนัยายน 2552 

ได้เคร่ืองมือใน
การจดัการจดั
ป่าชมุชนที่มี
ประสทิธิภาพ 

ค. ระยะก าหนดแผน     
9. การจดัเวทเีรียนรู้
เพื่อก าหนดวิสยัทศัน์/
เป้าหมายและ
แผนงานการจดัการ
ป่าชมุชนเพื่อการ
พฒันารักษา
สิง่แวดล้อมทีย่ัง่ยืน 

ท าการก าหนด
แผนงานในการ
พฒันากลไกการ
จดัการป่าชมุชน 

นกัวิจยัและนกัวจิยั
ร่วมจากชมุชน 

พืน้ท่ี  ต. แมโ่ป่ง
ตลุาคม 2552 

ได้วิสยัทศัน์และ
แผนงานป่า
ชมุชน 

ง. ระยะน า
แผนปฏิบัต ิ

    

9. การจดัเวทีหนนุ
เสริมกลไกการจดัการ
ป่าชมุชน 

 

การน าเสนอโครงการ
เสริมสร้างกลไก การ
จดัการป่าชมุชน 

นกัวิจยัและนกัวจิยั
ร่วมจากชมุชน 

พืน้ท่ี ต.แมโ่ป่ง 
สงิหาคม  - 
พฤศจิกายน 
2552 

ได้กิจกรรมเสริม
กลไกไกจดัการ
ป่าชมุชน 3 
โครงการ 
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10. การจดัเวทีหนนุ
เสริมการเรียนรู้สู่
เยาวชน 

 

การถา่ยทอดเร่ืองราว
ป่าชมุชนสูเ่ยาวชน
และวิเคราะห์บทบาท
เยาวชน 

นกัวิจยัและนกัวจิยั
ร่วมจากชมุชน 

พืน้ท่ี ต.แมโ่ป่ง 
ธนัวาคม  2552 

ได้เยาวชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 30 
คน 

11. การจดัเวทีหนนุ
เสริมกิจกรรมการ
จดัการป่าของเยาวชน 

 

การจดัเวทีน าเสนอ
โครงการเสริมสร้าง
กลไกการจดัการป่า
ชมุชนแก่เยาวชน 

นกัวิจยัและนกัวจิยั
ร่วมจากชมุชน 

พืน้ท่ี ต.แมโ่ป่ง 
มกราคม 2553 

ได้กิจกรรมกลุม่
เยาวชน 

12. การจดัเวที
เครือขา่ยการเรียนรู้
กลุม่เครือขา่ยป่า
ชมุชน  
 

การสร้างเครือขา่ย
กลุม่ป่าชมุชน 

นกัวิจยัและนกัวจิยั
ร่วมจากชมุชน 

พืน้ท่ี ต.แมโ่ป่ง 
กมุภาพนัธ์ 2553 

ได้แผนงาน
เครือขา่ย 

13.การจดัเวทีหนนุ
เสริมกิจกรรม
เครือขา่ยป่าชมุชน 

การน าเสนอโครงการ
เครือขา่ยป่าชมุชน 

นกัวิจยัและนกัวจิยั
ร่วมจากชมุชน 

พืน้ท่ี ต.แมโ่ป่ง 
มีนาคม  2553 

ได้กิจกรรม
เครือขา่ย 

จ. ระยะติดตามและ
ประเมินผล 

    

13. ประเมินผล
โครงการวิจยัระยะ
สดุท้าย 

เก็บรวมรวมข้อมลู
จากภาคสนาม 
 

นกัวิจยัและนกัวจิยั
ร่วมจากชมุชน 
 

พืน้ท่ี ต.แมโ่ป่ง 
เมษายน  2553 

ได้ข้อสรุป 
แนวคิดแนว
ปฏิบตัิ และวดั
ความสมัฤทธ์ิผล
ของ
โครงการวิจยั 

14. การจดัเวทีสรุป
บทเรียนเพื่อน าเสนอ
ความรู้สูช่มุชน 

จดัเวทีให้ทกุฝ่ายที่
เก่ียวข้องได้วิพากษ์
พร้อมเสนอความเห็น
ตอ่การด าเนิน
โครงการ 

นกัวิจยัและนกัวจิยั
ร่วมจากชมุชน 

พืน้ท่ี ต.แมโ่ป่ง 
พฤษภาคม  - 
มิถนุายน 2553 

ได้บทเรียนการ
เสริมสร้างกลไก
การจดัการป่า
ชมุชน 

 



 

 

41 

 
15. การรายงานผล
แนวทางเสริมกลไก
จดัการป่าชมุชนเพื่อ
การพฒันารักษา
สิง่แวดล้อมทีย่ัง่ยืน 

น าเสนอผลการวจิยั
แก่สาธารณชนและ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

กรรมการวิจยั 
 

มหาวิทยาลยั
มหาจฬุาลงกรณ
ราชวิทยาลยั   
กรกฎาคม 2553  

ได้รายงานฉบบั
สมบรูณ์เพื่อสง่   
สภาวิจยั
แหง่ชาติและ
รายงาน
ผลกระทบ
สิง่แวดล้อมที่
เกิดขึน้กบั
หนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องหาก
ตรวจพบ
ผลกระทบเพื่อ
หาทางแก้ไข 

 

 
สถานที่ด าเนินการวิจัย 
 

ชมุชน หมู ่1 – 8 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
  
เคร่ืองมือและการรวบรวมข้อมูล  
 

ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างคือ แกนน าชาวบ้านในพืน้ท่ีหมู่ท่ี 1 ,  
2, และ 3  ต าบลแม่โป่ง  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มพระสงฆ์ ผู้สูงอาย ุ 
ตวัแทนเยาวชน  คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลคณะกรรมการหมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน 
ครู  นักวิชาการ นักพัฒนาหรือตัวแทนข้าราชการในพืน้ท่ี  โดยใช้เคร่ืองมือการวิจัย ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์   แบบสังเกต  ประเด็นการสนทนากลุ่ม การจัดเวทีเรียนรู้  สมุดบันทึกภาคสนาม  
อปุกรณ์บนัทกึเสียง กล้องบนัทกึภาพเคล่ือนไหวและกล้องถ่ายรูป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ข้อมลูท่ีได้รับมาตรวจสอบกบัค าถาม วตัถปุระสงค์และกรอบคิดการวิจยั จากนัน้จึงจะ
จดัท าหมวดหมู่ของข้อมูล  พร้อมทัง้น าเสนอในลกัษณะของการอธิบายเชิงพรรณนา และจดัท า
รายงานการวิจัย โดยการน าเสนอแก่กลุ่มเกษตรท่ีเข้าร่วมการวิจัยเพ่ือร่วมอภิปรายเติมเต็ม
จนกระทัง่ได้ข้อมลูท่ีสมบรูณ์จงึจะจดัท าเอกสารรายงานเพ่ือเผยแพร่   

 
 

 
 




