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บทที ่3 
ระเบียบวธิีวจิัย 

 
 การศึกษาใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่าชุมชนเพื่ อการพฒันาอย่างย ัง่ยืนของ
ชุมชนบา้นแม่เอาะ หมู่ท่ี 10 ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการศึกษาวิจยัเชิง
คุณภาพ เพื่อศึกษาการอนุรักษ์ป่าชุมชนท่ีประสบความส าเร็จไดอ้ย่างดี อีกทั้งยงัเป็นตน้แบบของ
การอนุรักษ์ป่าชุมชนให้กับพื้นท่ีอ่ืนๆ อีกด้วย การศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ระเบียบวิธีวิจยัและ
เคร่ืองมือในการท าวจิยัดงัน้ี 
 
3.1 แหล่งข้อมูล 
 การศึกษาการใช้ภูมิปัญญาชาวบา้นในการอนุรักษป่์าชุมชนของบา้นแม่เอาะ หมู่ 10 ต าบล
แม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ มีกระบวนการและองค์ประกอบของวิธีการด าเนินการ
ศึกษา แบ่งออกเป็นขั้นตอนดงัน้ี 
 3.1.1 ขอ้มูลทุติยภูมิ 
  1) ผูศึ้กษาไดศึ้กษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ของผูมี้ประสบการณ์และผูเ้ช่ียวชาญท่ี
เคยมีการศึกษาคน้ควา้ในดา้นการอนุรักษป่์าชุมชนโดยตรง เพื่อหาแนวคิด ทฤษฎีและแนวทางท่ีจะ
ช่วยให้ผูศึ้กษาไดน้ าไปใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี โดยแนวคิดและทฤษฎีท่ีใชใ้นการศึกษาใน
คร้ังน้ีประกอบดว้ย 
         - แนวคิดการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
               - แนวคิดการจดัการป่าชุมชน 
               - หลกัการจดัการองคค์วามรู้และกระบวนการเรียนรู้ 
               -  แนวคิดดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
               - แนวคิดการมีส่วนร่วม 
               - แนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
                                     -  งานวจิยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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  2) ศึกษาจากเอกสารและขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนบา้นแม่เอาะ โดยได้มี
การรวบรวมเอกสารท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงรวมไป
ถึงเอกสารขอ้มูลพื้นฐานต่างๆ ของชุมชนบา้นแม่เอาะ 
 3.1.2 ขอ้มูลปฐมภูมิ 
  การศึกษาขอ้มูลประชาชนท่ีใชป่้าชุมชนในพื้นท่ี 
  การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งท่ีจะศึกษาการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่าชุมชน
เพื่อให้เกิดการความอยา่งย ัง่ยนื กรณีศึกษา ชุมชนบา้นแม่เอาะ ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดั
เชียงใหม่ ผูว้ิจยัจึงไดค้ดัเลือกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Information) โดยเป็นบุคคลท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ชุมชนบา้นแม่เอาะ เน่ืองจากว่าเป็นหกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความเก่ียวขอ้สัมพนัธ์กนัโดยตรง สามารถ
ตามลกัษณะการใหข้อ้มูลไดด้งัน้ี 
  1) กลุ่มผูน้ าชุมชน ประกอบดว้ย 
   - ผูอ้าวโุสในชุมชน 
   - ผูใ้หญ่บา้น  
   - คณะกรรมการหมู่บา้น 
   - พระสงฆ ์
  2) กลุ่มประชาชนทัว่ไปในชุมชน 
 
3.2 ประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 ประชากรท่ีให้ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ประชากรท่ีอยู่ในพื้นท่ีชุมชนบา้นแม่เอาะ 
ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นกลุ่มประชาการท่ีมีความเก่ียวข้องและ
สัมพนัธ์กันป่าชุมชนในพื้นท่ีโดยตรง ซ่ึงเป็นกรณีศึกษาของผูว้ิจยัในคร้ังน้ี โดยประชากรของ
ชุมชนบา้นแม่เอาะ มีจ านวนครัวเรือนทั้งส้ิน 118 ครัวเรือนและมีประชากรทั้งส้ิน 368 คน 
 ในการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ โดยใชก้ารคดัเลือกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั
แลว้น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาน าไปวเิคราะห์และประมวลผลโดยมีเกณฑด์งัน้ี  
 3.2.1 กลุ่มผูน้ าชุมชน 
   กลุ่มผูน้ าชุมชนคือ กลุ่มท่ีใหข้อ้มูลในดา้นของประวติัความเป็นมาของชุมชนบา้น
แม่เอาะ วิถีชีวติ ความเช่ือ ประเพณีและวฒันธรรม ตลอดจนต านานเร่ืองเล่ากล่าวขานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
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ป่าชุมชนบา้นแม่เอาะ ซ่ึงประกอบดว้ย พระสงฆ์ ผูอ้าวุโสและกลุ่มผูน้ าในหมู่บา้น เช่น ผูใ้หญ่บา้น 
หรือคณะกรรมการหมู่บา้น จ านวน 8 คน 
 3.2.2 ประชาชนทัว่ไป 
  ประชาชนทัว่ไปคือ กลุ่มท่ีนอกเหนือจากกลุ่มผูน้ าชุมชน แต่เป็นกลุ่มประชาชนท่ี
มีบทบาทและความสัมพนัธ์ต่อการใชป่้าชุมชนของชุมชนเช่นกนั ไดแ้ก่ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่ม
ผูสู้งอายแุละประชาชนทัว่ไป จ านวน 20 คน  
 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีท่ีใช้ในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 3.3.1. การสังเกต  
  ผูว้จิยัใชว้ิธีการส ารวจและสังเกต รวมถึงการจดบนัทึก สภาพทัว่ไปของชุมชน เช่น 
ลกัษณะการตั้งถ่ินฐาน ระบบคมนาคม ประปาหมู่บา้น  ป่าไมใ้นชุมชน  รวมถึงกิจกรรมต่างๆของ
ชุมชน เช่น การประกอบอาชีพ  วิถีชีวิตความเป็นอยู่คนในชุมชน  หลังจากผูว้ิจยัเร่ิมคุน้เคยกับ
ชุมชนมากข้ึนจึงไดมี้การใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยเขา้ไปสร้างความคุน้เคยกบัชุมชนและ
เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในส่วนของพิธีกรรมและความเช่ือท่ีเป็นแบบ
แผนปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการจดัการป่าชุมชนของคนในชุมชน เช่น พิธีกรรมการเล้ียงผีตน้น ้ าน ้ า การ
บวชป่า การท าป่าสะดือ เป็นต้น เพื่อให้เห็นภาพความสัมพนัธ์ พิธีกรรมและความเช่ือของคน
ภายในชุมชน  

3.3.2 การสัมภาษณ์  
   ผูว้ิจยัไดใ้ช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการโดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบอก
ต่อ (Snowball sampling) ผูว้ิจยัไดใ้ชค้  าถามในการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างโดยก าหนดประเด็น
การสัมภาษณ์ไวล่้วงหนา้อยา่งคร่าวๆ ทั้งน้ีอาจมีการปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ โดยประเด็นท่ี
ใชใ้นการสัมภาษณ์ประกอบดว้ย 

 1) สภาพทัว่ไปของชุมชน ได้แก่ ประวติัของหมู่บ้าน ลกัษณะทัว่ไปของชุมชน 
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค สภาพทางสังคมของชุมชน สภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน 
การใชพ้ื้นท่ีป่าของชุมชน ซ่ึงไดจ้ากการสัมภาษณ์ ผูใ้หญ่บา้น ผูอ้าวุโสในหมู่บา้น ตวัแทนเยาวชน
และชาวบา้นในชุมชน 
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 2) พิธีกรรมและความเช่ือของชุมชนในการจดัการป่าชุมชน โดยจะมีการสัมภาษณ์
ทั้งในประเด็นของพิธีกรรมและความเช่ือดั้งเดิม และพิธีกรรมและความเช่ือในปัจจุบนั เช่น พิธี
กรรมการเล้ียงผไีร่ผนีา ผตีน้น ้า ป่าสะดือ เป็นตน้ กบักลุ่มผูใ้ชป่้าชุมชนภายในชุมชน 
 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูลทีท่ าการศึกษา 
  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งจากเอกสารและบุคคลทั้งหมด ผูว้จิยัน ามา
จดัหมวดหมู่และน ามาวิเคราะห์จากเน้ือหาท่ีได้ เพื่อหาความเช่ือมโยงและหาความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูลหรือปรากฏการณ์ ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มูลโดยการลงพื้นท่ีแบบ
วนซ ้ า เพื่อให้ได้ข้อมูลยืนยนัข้อมูลบางประเด็นท่ียงัไม่ครบถ้วน โดยได้แยกประเด็นในการ
วเิคราะห์ ดงัน้ี 

3.4.1 วเิคราะห์บริบทของชุมชน 
   วิเคราะห์บริบทชุมชนท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
แบบไม่มีส่วนร่วมและข้อมูลท่ีได้จากการสนทนากลุ่มย่อย แล้วน ามาเสนอและเรียบเรียงแบบ
ภาพรวมไดแ้ก่ ขอ้มูลประวติัของหมู่บา้น  ลกัษณะทัว่ไปของชุมชน ขอ้มูลโครงสร้างพื้นฐาน ขอ้มูล
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของป่าชุมชนและขอ้มูล
ประวติัการใชท้รัพยากรป่าของชุมชน 
  3.4.2 วเิคราะห์กระบวนการจดัการองคค์วามรู้ดา้นป่าชุมชนของชุมชน  
   ในส่วนน้ีผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม การสนทนากลุ่มยอ่ย ตลอดจนเอกสารอา้งอิงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พิธีกรรม ความเช่ือของชุมชนในการอนุรักษ์และการจดัการป่าชุมชนตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
(2555) แล้วน าเอาประมวลผลท่ีได้จากการวิเคราะห์แล้วอภิบายเชิงพรรณนาให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องผูศึ้กษา 
 
  3.4.3 วิเคราะห์การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน วิถีชีวิต ความเช่ือและพิธีกรรมทาง
ศาสนาต่างๆ  
   ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาและวิเคราะห์วิถีชีวิต ภูมิปัญญาชาวบา้น ความเช่ือ
และพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ ของชุมชนท่ีมีการสืบทอดต่อกนัมาตั้งแต่งสมยัโบราณจนถึงปัจจุบนั 
เพื่อหาความสัมพนัธ์และข้อแตกต่าง เช่น การมีกิจกรรมเพิ่มเติมในด้านต่างๆท่ีสอดแทรกใน
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พิธีกรรมและความเช่ือของชุมชน เพื่อทราบถึงความผกูพนัของพิธีกรรมและความเช่ือของชุมชนใน
การจดัการป่าชุมชนโดยการวิเคราะห์จะใช้แนวคิด ทฤษฎีต่างๆเช่น แนวคิดเก่ียวกับการท าให้
ทนัสมยั ท าให้มองเห็นถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนของชุมชน แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการความรู้ 
รวมไปถึงแนวคิดการจดัการป่าชุมชนวา่ขอ้มูลท่ีไดมี้ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัแนวคิดท่ีไดก้ล่าวมา
อยา่งไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


