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ระเบียบวธิีวจิัย 

 
การศึกษาเร่ืองความส าเร็จของการจัดการป่าชุมชน บ้านดงผาปูน ต าบลบ่อเกลือใต ้ 

อ าเภอบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน มีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษากระบวนการจดัการป่าชุมชน ถอดบทเรียน
ปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการจดัการป่าชุมชน และเปรียบเทียบกระบวนการจดัการป่าชุมชน
บ้านดงผาปูนกับเง่ือนไขของการจดัการป่าชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ 
ในหมู่บา้นท่ีมีบริบทคลา้ยกนั 

รูปแบบในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ  ศึกษาขอ้มูลจากชาวบา้นบา้นดงผาปูน
และกลุ่มผูร่้วมจัดการป่าชุมชนแบ่งเป็นกลุ่มผูน้ าชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน ชาวบ้าน 
เจ้าหน้าท่ีสังกัดหน่วยงานรัฐและเครือข่ายการท างานจากภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรในพื้นท่ี เป็นกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informant) และขอ้มูลจากเอกสาร ต ารา งานวิจยั 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
3.1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
      ขอ้มูลปฐมภูมิ 

1. ประเพณีความเช่ือของชุมชน และประวติัของชุมชนในการสร้างป่าชุมชน ศึกษาจาก
แหล่งขอ้มูลคือ ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น พระในหมู่บา้น หมอพิธีกรรมของหมู่บา้น
และปราชญชุ์มชน 

2. แนวคิดและความเช่ือของผูร่้วมพฒันาชาติไทยในการใช้ประโยชน์จากป่า ศึกษาจาก 
กลุ่มผูร่้วมพฒันาชาติไทยในหมู่บา้น 

3. การจ าแนกประเภทป่า  การก าหนดแนวเขตป่าท่ีชัดเจน ระบบการจัดการสมบัติ 
ของส่วนรวมของชุมชนและปัจจยัเอ้ือต่อการรักษาป่า ศึกษาจากแหล่งขอ้มูลคือ ผูใ้หญ่บา้น 
ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น พระในหมู่บา้น หมอพิธีกรรมของหมู่บา้นและปราชญชุ์มชน 

4. ความสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างสมาชิกของชุมชน ศึกษาจากแหล่งขอ้มูลคือ กลุ่มผูน้ า
ชุมชน หวัหนา้ครอบครัว แม่บา้น และเยาวชน 
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5. การมีทรัพยากรอยู่ในสภาพท่ีสามารถฟ้ืนตวัได้และผลประโยชน์ร่วมกันในทรัพยากร 
ศึกษาจากแหล่งขอ้มูลคือ กลุ่มผูน้ าชุมชน หวัหนา้ครอบครัว แม่บา้น และเยาวชน 

6. ความตระหนกัและจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรจากป่าชุมชนของชาวบา้นท่ีมีการเขา้ใช้
ทรัพยากรจากป่าชุมชน ศึกษาจากแหล่งขอ้มูลคือ กลุ่มผูน้ าชุมชน หัวหน้าครอบครัว 
แม่บา้น และเยาวชน 

7. การจดัตั้ งองค์กรประชาชนท่ีมีความรับผิดชอบในการจดัการทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
ศึกษาจากแหล่งขอ้มูลคือ หวัหนา้ครอบครัวและผูใ้หญ่บา้น 

8. การครอบครองสิทธิและทรัพยสิ์นร่วมของชุมชน ศึกษาจากแหล่งขอ้มูลคือ ผูน้ าชุมชน 
และหวัหนา้ครอบครัว 

9. การสร้างเครือข่ายการท างานจากภายนอก ศึกษาจากแหล่งขอ้มูลคือ ผูใ้หญ่บา้นและผูช่้วย
ผูใ้หญ่บา้น 

10. ความเขม้แข็งของผูน้ าชุมชน ศึกษาจากแหล่งขอ้มูลคือ กลุ่มผูน้ าชุมชน หวัหนา้ครอบครัว 
แม่บา้น และเยาวชน 

11. การใชป้ระโยชน์ในป่าชุมชนของชาวบา้น กลุ่มแม่บา้น ชนิดของของป่าและช่วงเวลาการ
ใชป้ระโยชน์โดยแบ่งเป็นฤดู ศึกษาจากแหล่งขอ้มูลคือ ประธานกลุ่มแม่บา้น ชาวบา้นท่ีมี
การเขา้ใชท้รัพยากรจากป่าชุมชนและหวัหนา้ครอบครัว 

12. การจดัการคนของชุมชน กฎเกณฑ์ ระเบียบ ขอ้หวงห้าม การควบคุมการใชท้รัพยากรจาก
ป่าชุมชนและกิจกรรมท่ีใช้ในการจดัการทรัพยากรของชุมชน ศึกษาจากแหล่งขอ้มูลคือ 
ผูใ้หญ่บา้น ปราชญชุ์มชน 

13. การมีส่วนร่วมในการจดัการป่าชุมชนของชาวบา้น ศึกษาจากแหล่งขอ้มูลคือ กลุ่มผูน้ า
ชุมชน หวัหนา้ครอบครัว แม่บา้น และเยาวชน 

14. การท างานของหน่วยงานรัฐและองค์กรภายนอกท่ีเก่ียวข้องในการจัดการป่าชุมชน  
ศึกษาจากแหล่งข้อมูลคือ เจ้าหน้า ท่ีส่งเสริมเกษตร อ า เภอบ่อเกลือและเจ้าหน้า ท่ี 
จากศูนยพ์ฒันาพื้นท่ีลุ่มน ้า 9 (พมพ.9) อ าเภอบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน 

15. กิจกรรมต่างๆของชุมชนท่ีท าข้ึนสร้างความมัน่คงใหก้บัป่าชุมชน ศึกษาจากแหล่งขอ้มูลคือ  
ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น สมาชิกองค์กรบริหารปกครองส่วนทอ้งถ่ินประจ าหมู่บา้น 
พระในหมู่บา้น หมอพิธีกรรมของหมู่บา้น ปราชญชุ์มชนและกลุ่มเยาวชน   
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      ขอ้มูลทุติยภูมิ 
1. บริบทของชุมชนทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม ศึกษาจากขอ้มูลพื้นฐานท่ีท าโดย

ส านกังานอ าเภอบ่อเกลือ 
2. ประวติัของชุมชนในการสร้างป่าชุมชน ศึกษาจากบนัทึกประวติัหมู่บา้นท่ีท าโดยผูน้ า

ชุมชน 
3. เง่ือนไขของการจดัการป่าชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ ศึกษาจาก หนงัสือ ต าราและเอกสาร

วชิาการท่ีเก่ียวขอ้งจากหอ้งสมุด  
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นชาวบา้นบา้นดงผาปูนและกลุ่มผูร่้วมจดัการป่าชุมชน
แบ่งเป็นกลุ่มผู ้น าชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน ชาวบ้าน เจ้าหน้าท่ีสังกัดหน่วยงานรัฐ 
และ เค รือ ข่ ายการท า ง านจากภายนอก ท่ี เ ก่ี ย วข้องกับการจัดก ารท รัพยากรในพื้ น ท่ี  
เป็นกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informant) ประกอบไปด้วยบุคคลต่างสถานภาพทางด้านสังคม 
และบทบาทหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1. ผู ้น าชุมชนแบ่งเป็นผู ้น าทางการและผู ้น าไม่ เป็นทางการ  ผู ้น าเป็นทางการ ได้แก่ 
ผูใ้หญ่บ้าน  ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้านและสมาชิกองค์กรบริหารปกครองส่วนท้องถ่ินประจ า
หมู่บา้น ผูน้ าไม่เป็นทางการ ไดแ้ก่ พระในหมู่บา้น หมอพิธีกรรมของหมู่บา้นและปราชญ์
ชุมชนจ านวน 15 คนศึกษาจากประชากรทั้งหมด 

2. กลุ่มผูร่้วมพฒันาชาติไทยใชก้ารหาขอ้มูลแบบบอกต่อ (Snowball sampling) จ  านวน 4 คน
เป็นผูบุ้กเบิกหมู่บา้น ศึกษาจากประชากรทั้งหมด 

3. ประธานกลุ่มแม่บา้น 3 กลุ่มจ านวน 3 คนศึกษาจากประชากรทั้งหมด 
4. ชาวบา้นท่ีมีการเขา้ใชท้รัพยากรจากป่าชุมชนและหวัหนา้ครอบครัวจ านวน 47 คน แม่บา้น 

47 คน ศึกษาจากประชากรทั้งหมด 
5. เจา้หนา้ท่ีสังกดัหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีการสนบัสนุนการจดักิจกรรมดา้นการจดัการป่าชุมชน

ของหมู่บา้น เช่น เจา้หน้าท่ีส่งเสริมเกษตร อ าเภอบ่อเกลือและเจา้หน้าท่ีจากศูนยพ์ฒันา
พื้นท่ีลุ่มน ้า 9 เป็นตน้จ านวน 10 คนใชก้ารหาขอ้มูลแบบบอกต่อ (Snowball sampling) 

6. เยาวชนของหมู่บา้นดงผาปูน 47 คนเป็นตวัแทนของแต่ละครัวเรือนศึกษาจากประชากร
ทั้งหมด 
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3.3 เคร่ืองมือและวธีิการทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 
3.3.1 การสัมภาษณ์ โดยใช้แบบน าสัมภาษณ์ เป็นแบบน าสัมภาษณ์ท่ีก าหนดประเด็นค าถาม 

ท่ีเปิดโอกาสให้ผูต้อบค าถามแสดงความคิดเห็นโดยค าถามท่ีใชแ้ละล าดับค าถามสามารถ
เปล่ียนแปลงและยืดหยุ่นได้ นั้นคือผูศึ้กษามีอิสระในการดดัแปลงค าถามให้เหมาะสม 
กบัสถานการณ์แต่ก็เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการเพื่อให้ผูต้อบมีอิสระในการตอบ 
ทั้งน้ีผูว้จิยัสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัดว้ยตนเองทั้งหมด 

3.3.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมใชใ้นการเก็บประเด็นในการวิเคราะห์ให้เห็นถึงปรากฏการณ์
ต่างๆ เช่นการเข้าสังเกตการณ์การประชุมของหมู่บ้านและการเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ 
ของหมู่บ้านคู่กับกล้องถ่ายรูปและเคร่ืองบันทึกเสียง ใช้บันทึกภาพและเสียงท่ีได้ 
จากการสังเกตและเป็นหลกัฐานประกอบในการเขียนงานวจิยั 

3.3.3 การสนทนากลุ่ม เป็นการพูดคุยแลกเปล่ียนโดยมีผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 7 -8 คนในประเด็น 
ท่ีสนใจ เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ ขอ้มูลและท าให้เกิดขอ้สรุปท่ีชดัเจนและใชส้มุดจดบนัทึก 
ส าหรับบนัทึกจากสนทนาและปรากฏการณ์ท่ีพบเห็นในชุมชนในประเด็นท่ีสนใจ 

 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
      ใชว้ธีิการวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

3.4.1 การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เป็นการวิเคราะห์เน้ือหาของขอ้มูลท่ีรวบรวมได้
โดยแยกให้เห็นถึงส่วนประกอบและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบเหล่านั้ น  
จัดหมวดหมู่และสรุปเพื่อให้เห็นสาระส าคัญท่ีเป็นข้อค้นพบ เรียบเรียงเป็นร้อยแก้ว 
ในลกัษณะของเรียงความ เร่ืองเล่า การถอดเทปบทสนทนา ใช้วิเคราะห์บริบทชุมชน 
ท่ีมีความเช่ือมโยงกับการจัดการป่าชุมชน การใช้ประโยชน์จากป่า รูปแบบ วิธีการ  
ในการจัดการป่าชุมชนและเปรียบเทียบการจัดการป่าชุมชนของหมู่บ้านกับเงือนไข 
ของการจดัการป่าชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ 

3.4.2 การวิเคราะห์เชิงอุปนัย (Inductive Analysis) เป็นการตีความสร้างข้อสรุปข้อมูล 
จากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม หรือปรากฏการณ์ท่ีมองเห็น เช่น พิธีกรรม การด าเนินชีวิต  
ความเป็นอยู่ การท างาน เม่ือผูว้ิจยัไดเ้ห็นหรือสังเกตเหตุการณ์ต่างๆ แลว้จึงลงมือสรุป 
ผูว้ิจยัได้น ามาวิเคราะห์ในส่วนของ ปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการจดัการป่าชุมชน 
และวิเคราะห์เปรียบเทียบการจดัการป่าชุมชนของหมู่บา้นกบัเง่ือนไขของการจดัการป่า
ชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ 
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3.4.3 การวเิคราะห์ความเช่ือมโยง (Connectivity Analysis) ผูว้ิจยัการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ทาง
สังคมและกลุ่ม จ าแนกและอธิบายว่ากลุ่มคนต่างๆในสังคมมีความสัมพนัธ์กนัอย่างไร  
มีรูปแบบความสัมพนัธ์อะไรบา้งและแต่ละรูปแบบเกิดข้ึนในบริบทเช่นใด โดยศึกษาจาก
ความสัมพนัธ์ทางสังคมของคนในชุมชน ความสัมพนัธ์ของกลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชน 
เพื่ออธิบายให้เห็นถึงปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนเพื่ออธิบายมาตรการและกลไกวิธีการท่ีส่งผล 
ให้เกิดความส าเร็จในกระบวนการจัดการทรัพยากร การจัดการคนและส่ิงแวดล้อม  
ขอ้มูลท่ีสามารถน าไปสู่การถอดบทเรียนถึงปัจจยัหลกัของความส าเร็จในการจดัการป่า
ชุมชน 

 
 


