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ชื่อเรือ่ง กระบวนการกลุ่มพลกิพืน้ผนืป่าเพื่อการเรยีนรูก้า้วสู่การเป็นแหล่งท่องเทีย่วตาม
หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง:กรณีศึกษาป่าชุมชนภูน้อย (บ้านนาเจริญ)      
หมู ่9,18 ต าบลหนองแวง อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภมู ิ

ผูว้จิยั วรีชยั ค าธร 
ปีทีพ่มิพ ์ 2559 
แหล่งทนุ ส านักบรหิารโครงการส่งเสรมิการวจิยัในอุดมศกึษาและพฒันามหาวทิยาลยัวจิยั

แหง่ชาต ิ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
บทคดัย่อ 

 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์ คอื (1) มุ่งเสรมิสรา้งพฒันาป่าชุมชนผ่านประสบการณ์การ
เรยีน รูท้ ัง้เชงิทฤษฎแีละปฏบิตั ิ(2) มุง่พฒันาเสน้ทางท่องเทีย่วทอ้งถิน่โดยพฒันาป่าชุมชนภูน้อย
ใหเ้ป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ (3) มุ่งเสรมิสรา้งกระบวนการกลุ่มผูน้ าขบัเคลื่อนกจิกรรมการ
พฒันาศกัยภาพของส านักสงฆ ์ป่าชุมชนภูน้อย และเขื่อนล าสะพุง เพื่อกา้วสู่แหล่งท่องเทีย่วตาม
หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยตวัอย่าง ได้แก่ ผู้น าสงฆ์  ผู้น าท้องถิ่น  ผู้ใหญ่บ้าน  
กรรมการหมู่บ้าน และกรรมการจดัการป่าชุมชน เป็นผู้ให้ขอ้มูลหลกั ส่วนประชากรใช้ประเมนิ 
โดยประชาสมัพนัธ์อาสาสมคัร และท าหนังสือเชิญเข้าร่วม ได้แก่ นักเรยีน 23 คน ประชาชน
ประเมนิหลงัเสรจ็กิจกรรม 29 คน และประเมนิภายหลัง 3 เดอืน 47 คน รวม 99 คน  ขอบเขต
เน้ือหาตามแนวคิดการประเมินรูปแบบ CIPP Model  เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบประเมิน
สภาวการณ์ แบบประเมนิความตัง้ใจสู่การปฏบิตัิ  แบบติดตามการพฒันาป่าชุมชนภูน้อย มคี่า
ความเชื่อมัน่ ( ) พสิยั = .806 - .942 เกบ็รวมรวมขอ้มูลโดย แบบประเมนิ แบบสมัภาษณ์ การ
สงัเกต การบนัทกึภาพ และตรวจสอบขอ้มูลเชงิประจกัษ์  วเิคราะหข์อ้มูลทัง้เชงิคุณภาพและเชงิ
ปรมิาณ    

ผลการศกึษาทีส่ าคญัมดีงัน้ี  ประเดน็ที ่1 การเสรมิสรา้งพฒันาป่าชุมชนภูน้อย มตีวับ่งชี้
หลงัด าเนินกจิกรรมเสรจ็ คอื การได้ป่าชุมชนภูน้อยเป็นแหล่งอาหารท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย = 4.59) 
สอดคล้องกบัตวับ่งชี้หลงัด าเนินกจิกรรมเสรจ็ 3 เดอืน คอื การได้ประโยชน์จากการหาเก็บเหด็ 
หน่อไม ้ผกัหวาน (กนิ-ขาย) (ค่าเฉลีย่ = 4.43) ประเดน็ที ่2 การพฒันาเสน้ทางท่องเทีย่วทอ้งถิน่ 
คอื การได้เขื่อนแม่น ้าล าสะพุงเป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจ (ค่าเฉลี่ย = 4.22)  ประเด็นที่ 3 การ
เสรมิสรา้งกระบวนการกลุ่มผูน้ า คอื ลกัษณะผูน้ ากลุ่มต่อการจดัการป่าชุมชนภูน้อยภาพรวม อยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ = 3.68) มตีวับ่งชี ้คอื (1) การมสีว่นรว่มกจิกรรมการอนุรกัษ์ป่าชุมชน และ 
(2) การสนบัสนุนทรพัยเ์พื่อการอนุรกัษ์ป่าชุมชน  สว่นขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา ไดแ้ก่ (1) แนว
ทางการแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่า (2) แนวคิดที่จะพฒันาส านักสงฆ์ (3) แนวคิดคืนผนืป่าให้เป็น
แหล่งอาหารของประชาชน (4) แนวคดิการปลูกต้นไมป้ระเภทสวยงามและกนิไดต้ามเสน้ทางใน 
ป่าชุมชน (5) แนวทางพฒันาเขื่อนล าสะพุงใหเ้ป็นสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ และ (6) แนวคดิปลูก
หญา้แฝกเพือ่ป้องกนัน ้าไหลกดัเซาะหน้าดนิไหลลงสูแ่มน่ ้าล าสะพงุ  
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ABSTRACT 

 The purpose of this research were to study (1) the strengthening of the 

development of the community forest from both theoretical and practical experiences 

leanings (2) the development of  local tourism route of Phunoi for the abundant food 

sources (3) strengthening the process of group leaders for development of capability of 

Phunoi Shangha abbey and Lamsaphung dam to be the tourism attractions based on the 

theory of Sufficient Economy. 

 The key informants included   Buddhist Sangha leaders, local leader, 

headmen of village, the committee of village and the committee of community forest. 

Ninety-nine participants took path in this study, twenty three of whom were volunteer 

students, twenty-nine persons were after activities and other forty-seven persons were 

after assessment process. The evaluation model used was CIPP Model. The instrument 

used in research was the situation assessment form, intention to practice assessment 

form and fellow-up form of Phunoi local community. The reliability was ( )  = .806 - 

.942.The data collection include assessment form, interview, observation, photograph 

and evidence based practice. The data were analyzed qualitatively and quantitatively. 

 The research findings revealed that Firstly the indicator after the activity for 

Phunoi community forest development were Phunoi community forest being the source 

of local food with a mean of 4.59 which corresponding with the indicator of after 

activities done in three months that were the benefit from mushroom collection, bamboo 

collection and Melientha suavis Pierre collection (Eating-Selling) with a mean of 4.43. 

 Secondly; the development of tourist rout was Lamsapung river dam 

becoming the recreation place with a mean 4.22.  

 Thirdly; strengthening a group leader process was leader characteristics with 

Phunoi community forest the overall at high level with a mean 3.68 and the indicators 

were (1) people participation in forest conservation activity and (2) finance support for 

community forest conservation 

 The recommendation from the research for development are (1) guideline for 

solving the forest fire (2) concept for Shangha abbey development (3) the concept for 

return forest to be the source of food for people (4) the concept of growing beautiful and 

eatable trees along the community forest (5) the concept for Lamsapung dam 

development to be the recreation place and (6) the concept for growing Cynodon 

dactylon to protect the erosion disaster  

 

 

 




