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บทท่ี 3 
วิธีการศึกษา 

 
ส ำหรบัวธิกีำรศกึษำน้ี ผูว้จิยัก ำหนดหวัขอ้วธิกีำรศกึษำ ประกอบดว้ย 1) แนวคดิวธิกีำร

ด ำเนินกำรวจิยั 2) ขอบเขตในกำรศึกษำ 3) เครื่องมอืที่ใช้ในงำนวจิยั 4) วธิเีก็บรวบรวมขอ้มูล 
และ 5) กำรวเิครำะหข์อ้มลู รำยละเอยีดไดน้ ำเสนอตำมล ำดบัดงัน้ี  
 

3.1 แนวคิดวิธีการด าเนินการวิจยั  
 กำรศึกษำน้ีเป็นกำรวิจัยปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: 
PAR) เป็นเทคนิคกำรวจิยัเชิงปฏิบตัิกำรโดยประชำชนมสี่วนร่วม เป็นวธิทีี่จะช่วยให้ประชำชน
สำมำรถรวมตวักนัขึน้มำในรปูขององคก์รประชำชน และสำมำรถท ำงำนได้อยำ่งมปีระสทิธภิำพ มี
ควำมเขม้แขง็ทัง้โครงสรำ้ง และกำรด ำเนินงำนโดยอำศยัเงือ่นไขของกำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถของ
ประชำชนด้วยระบบข้อมูล ท ำให้ประชำชนเห็นควำมส ำคญัของข้อมูล เพรำะข้อมูล จะช่วยให้
ประชำชนสำมำรถวิเครำะห์ปัญหำของชุมชน และท ำกำรพัฒนำต่อไปได้ ประชำชนจะเกิด
ควำมสำมำรถในกำรวเิครำะหร์ะบบขอ้มลูได ้ตอ้งอำศยักำรฝึกฝนประชำชนใหท้ ำวจิยัเป็นโดยกำร
สรำ้งทมีงำนวจิยัทอ้งถิน่ หรอืนกัวจิยัทอ้งถิน่ขึน้มำ (ธนพรรณ ธำนี, 2540)  
 เทคนิค PAR มีควำมคล้ำยคลึงกับเทคนิคกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) ในเชงิมำนุษยวทิยำ ซึ่งนักวจิยัตอ้งเขำ้อำศยัอยู่ในชุมชน มสี่วนรว่มในกจิกรรมต่ำง 
ๆ ในชุมชน และเน้นกำรศกึษำชุมชนโดยมองคนในฐำนะสมำชกิของชุมชน และพฤตกิรรมของคน
จะถูกก ำหนดโดยสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพ เศรษฐกจิ สงัคม กำรเมอืง เป็นตน้ เน้นกำรสงัเกต 
กำรสมัภำษณ์ รวมถึงกำรใช้ชีวิตในชุมชนเพื่อได้ข้อมูลเฉพำะเรื่องอย่ำงลึกซึ้ง มีกำรประยุกต์
ควำมรูท้ำงมำนุษยวทิยำมำใชใ้นกำรพฒันำ (อมรำ พงศำพชิญ์, 2536) หวัใจของกระบวนกำรวจิยั
แบบมสี่วนร่วม คอื กำรจดักำรชุมชนและกำรมสี่วนร่วมของประชำชน เพรำะฉะนัน้กำรจดักำร
ชุมชน และกำรมสีว่นรว่มจะเป็นสว่นหน่ึงของกระบวนกำรทีต่อ้งท ำควบคูก่นัไป โดยมเีป้ำหมำยอยู่
ทีก่ำรสง่เสรมิใหน้ ำบุคลำกรและทรพัยำกรทีม่อียูภ่ำยในชุมชนมำใชป้ระโยชน์เพื่อกำรพฒันำใหไ้ด้
มำกทีสุ่ดในรปูของกำรรวมตวัเป็นองคก์ร โดยมนีักวจิยัภำยนอกชุมชนท ำหน้ำทีเ่ป็นนักจดัองคก์ร 
ช่วยอบรมควำมรู้และทักษะของกำรท ำวิจยัให้แก่ชุมชน ระวงักำรครอบง ำควำมคิดและกำร
ตดัสนิใจของชุมชน และส่งเสรมิใหช้ำวบ้ำนเป็นผูม้บีทบำทในทุกขัน้ตอนของกระบวนกำร PAR 
โดยกำรชว่ยประสำนงำน กำรใหค้วำมรูท้ำงวชิำกำร และเทคนิคต่ำง ๆ เป็นตน้  
 อกีทัง้เป็นเทคนิคที่เน้นกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรเขำ้ศึกษำหำสำเหตุปัญหำของ
ชุมชนเพื่อร่วมกนัวเิครำะห ์วำงแผน ด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำของชุมชนใหเ้บำบำงลง ซึ่งมวีธิกีำร
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และขัน้ตอนทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรท ำงำนร่วมกนัของชุมชนและนักวจิยัผูศ้กึษำชุมชน PAR เป็น
เทคนิคทีเ่หมำะสมในสมยัปัจจุบนัทีต่อ้งกำรกำรมสีว่นรว่มจำกทุกฝ่ำย  
 อกีทัง้ไดม้กีำรประเมนิสภำวะอย่ำงเรง่ด่วน (Rapid Rural Appraisal: RRA) เป็นเทคนิคที่
ใชก้นัอย่ำงแพร่หลำยในหมู่นักวชิำกำรและผูป้ฏบิตังิำนโครงกำรพฒันำชนบท กำรประเมนิอย่ำง
เรง่ด่วน (RRA) เป็นเทคนิคทีส่ำมำรถช่วยใหเ้รยีนรูส้ภำพชนบทอยำ่งถูกตอ้งในระยะเวลำอนัสัน้ มี
กำรใช้เครื่องมอืและวธิกีำรศกึษำหลำยอย่ำงประกอบกนั (สุจนิต์ สมิำรกัษ์ และ สุเกสนีิ สุภธรีะ, 
2530) และเพื่อช่วยให้เข้ำใจสภำพชนบทดียิ่งขึ้น โดยใช้ข้อมูลมือหน่ึงเป็นส ำคัญ เน้นกำร
แลกเปลี่ยนควำมรู้ประสบกำรณ์ระหว่ำงผู้วิจัยจำกสำขำวิชำต่ำง ๆ และเรียนรู้จำกควำมรู้
ประสบกำรณ์ของชำวบำ้น เพื่อพฒันำวธิกีำรศกึษำแบบกลำง ๆ ซึง่สำมำรถท ำกำรศกึษำในระยะ
สัน้ แต่ตอ้งท ำกำรศกึษำอย่ำงเป็นระบบ ท ำใหไ้ดข้อ้มลูทีถู่กตอ้งทีจ่ะน ำไปใชไ้ดท้นัเวลำ ประหยดั
เงนิและเวลำ มกีำรวำงแผนล่วงหน้ำเป็นอย่ำงด ีและผูว้จิยัต้องมคีวำมตัง้ใจสูงในกำรท ำงำน และ
ท ำกำรศกึษำดว้ยตนเอง (จติต ิมงคลชยัอรญัญำ, 2540)  
 ลกัษณะที่ส ำคญัของเทคนิค RRA ได้แก่ 1) ใช้กำรสมัภำษณ์แบบกึ่งโครงสรำ้ง (Semi-
Structured Interviewing SSI) เป็นวธิีกลำง ๆ ระหว่ำงกำรศึกษำที่มรีูปแบบตำยตวั คือ กำรใช้
แบบสอบถำม กบักำรศกึษำทีม่อีสิระเตม็ทีแ่บบวธิกีำรของผูส้ื่อข่ำวในกำรรวบรวมขอ้มูลในสนำม 
กล่ำวคอื ในขณะที่มกีำรสมัภำษณ์นัน้จะไม่มแีบบสอบถำม แต่ใช้ “กรอบค าถาม” หรอื “แนว
ค าถาม” ทีเ่ตรยีมไว ้เช่น ประวตัหิมู่บำ้น กำรประกอบอำชพี กำรถอืครองทีด่นิ กำรตลำด ระบบ
กำรปลูกพชื ฯลฯ ลกัษณะกำรสมัภำษณ์จะพยำยำมจดัใหเ้หมอืนกบักำรพดูคุยตำมปกติ เพยีงแต่
จะควบคุมไมใ่หห้ลุดจำกกรอบทีต่ัง้ไว ้โดยไมส่นใจว่ำจะเริม่ประเดน็ใดก่อนหลงั ขึน้กบับรรยำกำศ
ของกำรสนทนำแต่ละครัง้ เมื่อต้องกำรข้อมูลเรื่องใดเป็นพิเศษผู้ส ัมภำษณ์จะถำมเจำะลึก 
(Probing) ไปเรื่อย ๆ จนเป็นที่เพยีงพอ (สุจนิต์ สมิำรกัษ์ และสุเกสนีิ สุภธรีะ, 2530) 2) เน้นกำร
ใหเ้ทคนิคต่ำง ๆ เสรมิกำรสมัภำษณ์แบบ SSI โดยเฉพำะกำรสงัเกต กำรใชต้วับ่งชี ้กำรวดัต่ำง ๆ 
และกำรถ่ำยภำพ เป็นตน้ โดยทีก่ำรสมัภำษณ์จะเป็นไปอยำ่งต่อเนื่อง และมบีรรยำกำศเป็นกนัเอง 
ดังนั ้นนักวิจัยจึงจ ำเป็นต้องมีเครื่องมือช่วยจ ำ (Conceptual Tools) ที่ไม่อยู่ในรูปแบบของ
แบบสอบถำม เครื่องมอืดงักล่ำวน้ี ไดแ้ก่ (1) กำรเขยีนผงักจิกรรม (Activity Chart) กจิกรรมน้ีจะ
ท ำให้นักวิจยัทรำบว่ำ เกษตรกรที่ให้ข้อมูลนัน้ มีกิจกรรมกำรผลิตอะไรบ้ำง มำกน้อยเพียงใด 
ไดผ้ลดแีค่ไหน เป็นตน้ (2) กำรเขยีนปฏทินิแรงงำน (Labor Calender) จะช่วยใหน้กัวจิยัทรำบถงึ
กำรจดัสรรแรงงำน และกำรกระจำยแรงงำนท ำกจิกรรมต่ำง ๆ ในรอบปี ส ำหรบักำรวำงแผนท ำ
กจิกรรมเสรมิกบัชำวบำ้น (3) กำรใชภ้ำพอื่น ๆ ทีท่ ำใหช้ำวบำ้นสำมำรถบอกขอ้มลูเรื่องต่ำง ๆ ที่
จ ำเป็น และนักวจิยัสำมำรถบนัทกึลงไปได้ตำมแต่จนิตนำกำรและทกัษะที่ม ีเช่น กำรวำดภำพ
ชุมชน กำรวำดภำพตดัขวำงของพื้นที่ (Cross Section) เป็นต้น 3) เน้นกำรศกึษำที่ใช้ผูว้จิยัมำ
จำกสำขำต่ำง ๆ หรอืที่มลีกัษณะเป็น สหวทิยำกำร (Interdisciplinary Team) คอื แต่ละทีมจะมี
นักวชิำกำรทัง้ทำงด้ำนสงัคมศำสตรแ์ละวทิยำศำสตร์ท ำงำนร่วมกนั สมำชิกในทมีจะต้องมกีำร
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ประชุมท ำควำมเขำ้ใจเรือ่งวตัถุประสงค ์ประเดน็ค ำถำมเทคนิคกำรถำม ประเภทและแหล่งขอ้มลูที่
ต้องกำร เครื่องมือที่จะใช้ กำรแบ่งบทบำทหน้ำที่ระหว่ำงกนั ก่อนที่จะลงปฏิบัติกำรในชุมชน 
นอกจำกน้ีแล้ว ยงัต้องร่วมกนัศึกษำชุมชน ช่วยกนับันทึกข้อมูลรวมทัง้หำทำงแก้ไขปัญหำที่
เกดิขึน้ร่วมกนั และร่วมกนัท ำรำยงำนผลกำรศกึษำ 4) เน้นกำรเรยีนรูข้องนักวจิยัที่รวดเรว็และ
ต่อเน่ือง (Rapid and Progressive Learning) กล่ำวคอื ทมีนกัวจิยัจะตอ้งมำรว่มสรปุผลกำรศกึษำ
เป็นระยะ เช่น ทุกคนื หรอืทุกสองคนื เพื่อประเมนิว่ำ ไดข้อ้สรุปหรอืเรยีนรูต้รงตำมวตัถุประสงค์
และเป้ำหมำยที่ตัง้ไว้แล้วหรอืไม่ หำกยงัได้ขอ้มูลไม่ครบ หรอืเกิดควำมคดิใหม่ หรอืเกิดควำม
สงสยัในข้อมูล หรอืกำรตีควำมของทีม ก็สำมำรถไปตรวจสอบควำมถูกต้องหรอืไปเก็บข้อมูล
เพิม่เตมิไดใ้นวนัถดัไป แทนทีจ่ะรอมำทบทวนหลงัจำกทีถ่อนทมีออกจำกชุมชนแลว้ กระบวนกำร
ดงักล่ำวน้ี จะไม่เพยีงใหผู้ว้จิยัไดข้อ้มลูเท่ำนัน้ หำกแต่ยงัก่อใหเ้กดิกำรเรยีนรู ้หรอืควำมเขำ้ใจใน
เรื่องต่ำง ๆ ของชุมชนดขีึน้ 5) ใชแ้นวคดิเรื่องสำมมติ ิ(Triangulation) ส ำหรบัพจิำรณำขอ้มูลแต่
ละชนิด โดยใชท้มีวจิยัจำกหลำกสำขำวชิำ รวมทัง้ใชเ้ป็นหลกัในกำรเลอืกพืน้ทีห่รอืครวัเรอืนทีจ่ะ
ศกึษำ เชน่ เลอืกศกึษำระบบกำรปลกูขำ้วในแปลงขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำดเลก็ เลอืกผูใ้ห้
ขอ้มูลทัง้จำกคนที่ฐำนะด ีปำนกลำง และยำกจน เป็นต้น และพยำยำมเลอืกคนที่น่ำจะเป็นผูใ้ห้
ขอ้มูลได้ด ีได้ถูกต้อง (Key Informant) ตำมวตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ และตำมหลกัสำมมติิที่
กล่ำวมำแล้ว 6) RRA ถูกพฒันำมำเพื่อใช้ส ำรวจควำมรูใ้นเบื้องต้น และมใิช่ท ำเสรจ็ภำยในครัง้
เดยีว โดยปกตแิล้วกำรศกึษำในรอบแรกจะไม่ได้ขอ้มูลที่ต้องกำรทัง้หมด ต้องมกีำรท ำซ ้ำรอบที่  
สอง สำม หรอืสี ่หรอืจนกว่ำจะไดข้อ้มูลทีต่้องกำรในระดบัที่พงึพอใจ โดยไม่ก ำหนดปรมิำณผูใ้ห้
ขอ้มูลล่วงหน้ำ แต่กำรศกึษำแต่ละรอบ รวมทัง้ช่วงระยะเวลำระหว่ำงกำรศกึษำแต่ละรอบ จะไม่
เสยีเวลำนำนนัก อกีทัง้นักวจิยัยงัสำมำรถใชว้จิำรณญำณของตนปรบัปรุง เพิม่ ลด เปลี่ยนแปลง
สมมตฐิำนหรอืแผนกำรปฏบิตังิำนใหส้อดคลอ้งกบัควำมเป็นจรงิไดต้ลอดเวลำ  
 กำรศกึษำเทคนิค RRA แบ่งออก  2 ประเภท คอื 1) กำรศกึษำทัง้ระบบ (General RRA) 
และ 2) กำรศกึษำขอ้มูลเฉพำะ (Specific RRA) และหลกักำรส ำคญัของเทคนิค RRA ว่ำอำจจะมี
ขัน้ตอนและวธิกีำรปฏบิตัไิม่เหมอืนกนั แต่ต่ำงต้องยดึหลกักำรทีส่ ำคญั คอื 1) กำรพจิำรณำแบบ
สำมมติ ิ(Triangulation) วธิ ีRRA เน้นกำรพจิำรณำขอ้มูลหลำยมติเิพื่อใหไ้ดข้อ้มูลที่แม่นย ำมำก
ขึ้น หลักกำรพิจำรณำแบบสำมมิติ ได้แก่  (1) กำรก ำหนดทีมนักวิจยั ที่มำจำกหลำยสำขำที่
เกี่ยวขอ้งและเหมำะสมกบัเรื่องทีจ่ะศกึษำ (2) กำรก ำหนดตวัอย่ำงทีห่ลำกหลำย (3) กำรก ำหนด
วธิกีำร เครื่องมอื และเทคนิคทีใ่ชใ้นกำรศกึษำเพื่อเพิม่คุณภำพของขอ้มลู 2) กำรวจิยัแบบส ำรวจ
หำควำมรูใ้นเบื้องต้น และท ำซ ้ำอย่ำงต่อเน่ือง 3) กำรเรยีนรูอ้ย่ำงรวดเรว็และก้ำวหน้ำ 4) กำรใช้
ประโยชน์จำกภูมปัิญญำของชำวบ้ำน 5) กำรใช้แนวทำงกำรศึกษำ และท ำงำนเป็นทมีแบบสห
วทิยำกำร  6) ควำมคล่องตวัและกำรใชว้จิำรณญำณ (สจุนิต ์สมิำรกัษ์  สเุกสนีิ สุภธรีะ, 2530)  
 พืน้ฐำนส ำคญัของกระบวนกำรวจิยัศกึษำชุมชน RRA จะช่วยใหผู้ศ้กึษำวจิยัเขำ้ใจปัญหำ
กำรพฒันำไดด้ขีึน้ และมทีกัษะเกีย่วกบักำรพฒันำทีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิในกำรพฒันำแนวใหม่ที่
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เน้นควำมสมัพนัธเ์กีย่วโยงกนัและมผีลกระทบต่อกนั และมกีำรเปลีย่นแปลงตลอดเวลำ ดงันัน้ กำร
ตดิต่อสื่อสำรและควำมร่วมมอืระหว่ำงนักวจิยั นักพฒันำ และชำวชนบท จงึเป็นปัจจยัทีส่ ำคญัใน
กำรเพิม่ควำมเขำ้ใจในปัญหำของชุมชนและควำมเปลีย่นแปลงของสงัคม  

กำรประเมนิสภำวะชนบทแบบมสี่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal :PRA) จะช่วย
ใหเ้กดิควำมเขำ้ใจเรื่องรำวในชุมชนดขีึน้กว่ำเทคนิคอื่น แต่กย็งัคงเป็นคนภำยนอกทีไ่ดค้วำมรู ้คน
ในชุมชนมบีทบำทเป็นเพยีงผูใ้หข้อ้มูล ผลกำรศกึษำจะเป็นมุมมองและกำรวเิครำะห์ดว้ยสำยตำ
ของคนนอก ซึง่อำจจะประเมนิถูกหรอืผดิกไ็ด ้โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรประเมนิคุณคำ่เรื่อง ของชวีติ 
ควำมเชื่อ คุณธรรม ควำมส ำคญัของระบบอุปถมัภ์ ระบบอื่น ๆ ทีย่ดึในชุมชน อทิธพิลของปัจจยั
ต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรขดัขวำงหรอืสนบัสนุนงำนพฒันำ ซึง่เรื่องต่ำง ๆ เหล่ำน้ีเป็นสิง่ทีย่ำกต่อ
กำรท ำควำมเขำ้ใจในระยะเวลำสัน้ ๆ และทีส่ ำคญั คอื กำรเกดิแบบแยกสว่นว่ำ คนในชุมชนน่ำจะ
รูเ้รื่องรำวในชุมชนเป็นอย่ำงดีแล้ว ดงันัน้เขำจงึไม่ต้องมำศึกษำชุมชนอีก มเีพียงคนภำยนอก
เทำ่นัน้ทีต่อ้งศกึษำชุมชนเพรำะไมรู่ส้ถำนกำรณ์ ปัญหำและศกัยภำพของชุมชน  
 กำรศกึษำชุมชนเป็นสิง่ที่ชุมชนควรกระท ำเพรำะยงัมเีรื่องรำวอกีหลำยอย่ำงที่ในชุมชน
เดียวกนัไม่รู้ไม่ได้นึกคิดหรอืมองข้ำมหรอืยงัมีควำมเข้ำใจที่ไม่ถูกต้อง เช่น ไม่ได้ตระหนักถึง
ปัญหำที่ก ำลงัจะเกดิขึน้ในอนำคตอนัใกล้ ปัญหำบำงอย่ำงที่เผชญิอยู่ หรอืบำงครัง้อำจจะสมัผสั
รบัรูปั้ญหำแต่ไม่รูว้่ำมสีำเหตุมำจำกอะไร ท ำใหไ้ม่สำมำรถหำช่องทำงป้องกนัหรอืแกไ้ขปัญหำนัน้ 
ๆ ได้ อกีทัง้ลกัษณะส ำคญัของเทคนิค PRA (1) เป็นกำรศึกษำชุมชนที่คนภำยในชุมชนเป็นผู้
ศกึษำวเิครำะหเ์อง โดยผ่ำนกระบวนกำรเสวนำกลุ่ม (2) นักพฒันำจะมบีทบำทเป็นเพยีงอ ำนวย
ควำมสะดวกในกระบวนกำรเสวนำ เรยีนรู้ (Facilitator) มำกกว่ำเป็นประธำน หรอืผูน้ ำ และต้อง
อยู่ร่วมในกระบวนกำรตัง้แต่ต้นจนจบ (3) วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำจะเน้นที่ผลประโยชน์ต่อ
ชุมชนทอ้งถิน่ และตวัคนที่เขำ้รว่มในกระบวนกำรใหม้คีวำมสำมำรถในกำรวเิครำะห ์กำรตดัสนิใจ 
และศกัยภำพในกำรแก้ไขปัญหำของชุมชนได้มำกยิง่ขึน้ (4) กำรท ำเทคนิค PRA จะไม่ตัง้ต้นที่
ควำมรูส้ำขำใดสำขำหน่ึง หำกแต่จะเริม่จำกสิง่ทีช่ำวบำ้นรู ้ชำวบำ้นคดิ รูส้กึ และเชื่อเช่นนัน้ แลว้
คอ่ย ๆ จดักระบวนกำรแลกเปลีย่นขำ่วสำร ขอ้มลูระหวำ่งกนั เพือ่ใหเ้กดิกำรเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  
 ทัง้นี้กำรวจิยัปฏบิตักิำรแบบมสีว่นรว่มเป็นกลยทุธท์ีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึกำรเดนิทำงไปสูก่ำร
พัฒนำ (Journey of Development) โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงจำกสิ่งที่เป็นอยู่ไปสู่สิ่งที่สำมำรถ
เป็นไปได้ ทัง้ในระดับปัจเจกชนและระดับสังคม โดยหัวใจส ำคัญของกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ที่
กระบวนกำรวจิยั ซึ่งใชแ้นวทำงควำมร่วมมอื (Collaborative Approach) ระหว่ำงนักวจิยักลุ่มผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสยี (Stakeholders) ทัง้น้ีกระบวนกำรวจิยัจะต้องเป็นประชำธปิไตย ยุตธิรรม มอีสิระ 
และส่งเสรมิคุณค่ำของชวีติ และกลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีจะเขำ้ร่วมสงัเกต ตรวจสอบสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ สะท้อนควำมคิดเห็นและควำมต้องกำรของตน ทรพัยำกรที่มีอยู่ อุปสรรคและปัญหำที่
ปรำกฏอยู่ ตรวจสอบทำงเลือกที่เป็นไปได้ และมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีจิตส ำนึกไปสู่กำร
เปลีย่นแปลงใหม ่(นิตยำ เงนิประเสรฐิ, 2544) 
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 อกีทัง้ผูว้จิยัได้ประยุกต์ใช้แนวคดิทฤษฎีด้ำนกำรประเมนิโครงกำรโดยใช้ตวัแบบในกำร
ประเมนิ ไดแ้ก่ ตวัแบบ CIPP Model ซึง่เป็นกำรประเมนิทีเ่น้นกำรตดัสนิใจตำมแนวควำมคดิของ 
สตฟัเฟิลบมี (Stufflebeam) (Stufflebeam and Shinkfield, 2007) เป็นรปูแบบกำรประเมนิทีเ่ป็น
ระบบและครอบคลุมทุกดำ้นทุกขัน้ตอน เหมำะกบักำรด ำเนินโครงกำรพฒันำดำ้นต่ำง ๆ เป็นต้น 
(สมบตั ิธ ำรงธญัวงศ,์ 2544), (วรเดช จนัทรศร และไพโรจน์ ภทัรนรำกุล, 2541)     
 จำกแนวคิดดงักล่ำวในกำรศึกษำวจิยัน้ีผู้วจิยั ได้น ำมำประยุกต์ใช้เพื่อกำรศึกษำวจิยัน้ี 
โดยก ำหนดเป็นแบบแผนด ำเนินกำรวจิยัเพือ่ตอบวตัถุประสงคก์ำรวจิยัดงัน้ี  
 
ตำรำงที ่3.1 แสดงแบบแผนด ำเนินกำรวจิยัเพือ่ตอบวตัถุประสงคก์ำรวจิยั 

วตัถุประสงคว์จิยั วธิกีำร/กจิกรรม เครือ่งมอืวดั เป้ำหมำย สถำนที ่
1. เพือ่เสรมิสรำ้งพฒันำป่ำ
ชุมชนภนู้อย โดยสรำ้ง
ประสบกำรณ์กำรเรยีนรูท้ ัง้เชงิ
ทฤษฎแีละกำรปฏบิตั ิผำ่น
กจิกรรมถ่ำยทอดองคค์วำมรู้
กำรจดักำรป่ำชุมชน และ
กจิกรรมสำธำรณะประโยชน์
ดำ้นกำรปลกูป่ำชุมชนใหเ้ป็น
แหลง่กำรเรยีนรูค้วำม
หลำกหลำยทำงชวีภำพตำม
หลกัปรชัญำของเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

1.บอกควำมในใจทีอ่ยำกเล่ำ 
เรือ่งป่ำชุมชนภูน้อย 
2.ประชุมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง 
แนวทำงจดักำรป่ำชุมชนภู
น้อย 
3.ประชำอำสำปลกูป่ำในใจคน 
4.อุปกรณ์ดบัไฟป่ำ บรวิำร
กฐนิสำมคัค ี
5.คูม่อืจดักำรป่ำชุมชนภนู้อย  

1.สมัภำษณ์
ประเมนิ
สภำวกำรณ์   
2.แบบประเมนิ
ควำมตัง้ใจสูก่ำร
ปฏบิตั ิ
3.กลอ้ง
บนัทกึภำพ
ขอ้มลูเชงิ
ประจกัษ์ 

1.นกัเรยีน 
2.ประชำชน 
3.พระสงฆ ์
4.
ผูอ้ ำนวยกำร
โรงเรยีน 
5. ผูน้ ำ
ทอ้งถิน่ 
6.ผูใ้หญ่บำ้น 
 

1.โรงเรยีน
บำ้นนำเจรญิ 
2.ส ำนกัสงฆ์
ป่ำพนงัเขำ
สลกัใด 
3. องคก์ำร
บรหิำรสว่น
ต ำบล 

2.เพื่อพฒันำเสน้ทำงท่องเทีย่ว
ทอ้งถิน่ โดยพฒันำป่ำชุมชนภู
น้อยให้เป็นแหล่งอำหำรที่มี
ควำมอุดมสมบรูณ์ ส ำหรบักำร
เรียนรู้ควำมหลำกหลำยทำง
ชวีภำพ จำกกำรพฒันำแหล่ง
เขื่อนล ำสะพุงให้เป็นสถำนที่
พกัผ่อน และส่งเสรมิประเพณี
กำรบ ำเพ็ญบุญกุศล ให้เกิด
กิ จก รรมก ำรท่ อ งเที่ ย ว ใน
ท้องถิ่นตำมหลกัปรชัญำของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 

แนวคดิทฤษฎ ีCIPP Model 
ไดแ้ก่  
1. ปัจจยัน ำเขำ้ (Input 
1.1 กลุม่ทรพัยำกรทุนมนุษย ์
1.2 งบประมำณด ำเนินกำร 
1.3 พืน้ทีป่ลกูหญำ้แฝก 
1.4 วงปนูซเีมนต ์
1.5 ตน้กลำ้ไมก้นิได ้
2.กระบวนกำรวจิยั (Process) 
2.1 กำรใหค้วำมรูแ้นวทำง
จดักำรป่ำชุมชน 
2.2 กำรปลกูพชืสมนุไพร ไม้
กนิไดใ้นป่ำชุมชน  
2.3 กำรใชคู้ม่อืจดักำรป่ำ
ชุมชน  

1.แบบตดิตำม
กำรพฒันำป่ำ
ชุมชนภนู้อย 
 
2.แบบประเมนิ
ควำมตัง้ใจสูก่ำร
ปฏบิตั ิ

1.นกัเรยีน 
2.ประชำชน 
3.พระสงฆ ์
4. ผูน้ ำ
ชุมชน 
5. เจำ้หน้ำที่
ป่ำไม ้

1.ป่ำชุมชนภู
น้อย 
2.ส ำนกัสงฆ์
ป่ำพนงัเขำ
สลกัใด 
3. เขือ่นล ำสะ
พุง 
4.เสน้ทำงสนั
จรในป่ำ
ชุมชนภนู้อย 
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ตำรำงที ่3.1 (ต่อ) 
วตัถุประสงคว์จิยั วธิกีำร/กจิกรรม เครือ่งมอืวดั เป้ำหมำย สถำนที ่
3. เพือ่เสรมิสรำ้งกระบวนกำร
กลุม่ลกัษณะภำวะผูน้ ำ โดยกลุ่ม
เครอืขำ่ยผูน้ ำ กลุม่ประชำชน มี
กำรขบัเคลื่อนกจิกรรมเพือ่กำร
พฒันำศกัยภำพของ ส ำนกัสงฆ ์
ป่ำชุมชนภนู้อย และแหลง่
ธรรมชำตเิขือ่นล ำสะพุง กำ้วสู่
กำรเป็นแหลง่ท่องเทีย่วทอ้งถิน่
ตำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิ
พอเพยีง   

1.ประชุมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง 
แนวทำงจดักำรป่ำชุมชนภนู้อย 
2. ประชำอำสำปลกูป่ำในใจ
ใคร  
 

แบบสมัภำษณ์
ควำมคดิเหน็ 
ควำมตอ้งกำร  
 
แบบตดิตำมกำร
พฒันำป่ำชุมชนภู
น้อย 
 
 

ประชำชน
ผูเ้ขำ้รว่ม
กจิกรรม 

ส ำนกัสงฆป่์ำ
พนงัเขำสลกั
ใด 

 
3.2 ขอบเขตในการศึกษา 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

ประชำกร ไดแ้ก่ กลุ่มผูน้ ำสงฆ์ เจำ้หน้ำทีอ่นุรกัษ์ป่ำ เจำ้หน้ำทีอ่งคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล 
ครู นักเรียน เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจดักำรป่ำชุมชน เจ้ำหน้ำที่อนุรกัษ์ป่ำภูเขำเขียว และผู้ใหญ่บ้ำน 
คณะกรรมกำรหมูบ่ำ้น คณะกรรมกำรป่ำชุมชน บำ้นนำเจรญิ ต ำบลหนองแวง อ ำเภอหนองบวัแดง 
จงัหวดัชยัภมู ิ จ ำนวน 150 คน   

 
 กลุ่มตวัอยำ่ง   
 กำรไดม้ำซึ่งกลุ่มตวัอย่ำงโดยกำรประชำสมัพนัธ์เพื่อเรยีนเชญิเขำ้ร่วมโครงกำรกจิกรรม  
โดย 1) ท ำหนังสอืเชญิขออนุญำตผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน เพื่อน ำนักเรยีนเขำ้ร่วมกจิกรรม 2) ท ำ
หนังสอืถงึผูใ้หญ่บ้ำน กรรมกำรหมู่บ้ำน เพื่อเรยีนเชญิเขำ้ร่วมประชุมหำรอื และเขำ้ร่วมกิจกรรม 
3) ท ำหนังสอืเชญิผู้น ำท้องถิ่น เจ้ำหน้ำที่กรมป่ำไม้ เจ้ำหน้ำที่พฒันำที่ดนิ ผู้น ำชุมชน เพื่อร่วม
กจิกรรม และ 4) ประชำสมัพนัธ์ส ำหรบัผูส้นใจทัว่ไป เขำ้ร่วมโดยขึน้ป้ำยไวนิวขนำดใหญ่ ทัง้น้ี
แบ่งกลุ่มตวัอยำ่งเป็น  

กลุ่มนักเรยีน ได้แก่ นักเรยีนชัน้ประถมศึกษำ ปีที่ 5, 6 เพื่อประเมนิสภำวกำรณ์ ผ่ำน
กจิกรรมบอกควำมในใจทีอ่ยำกเล่ำ จ ำนวน 23 คน โดยกำรคดัเลอืก 

กลุ่มเครอืข่ำยภำครฐัและประชำชน ได้แก่  หวัหน้ำฝ่ำยจดักำรป่ำชุมชนจงัหวดัชยัภูม ิ
ส ำนักจดักำรทรพัยำกรป่ำไม้ที่ 8 (นครรำชสีมำ) กรมป่ำไม้ ผู้น ำสงฆ์ คณะสงฆ์ ผู้ใหญ่บ้ำน 
คณะกรรมกำรหมู่บำ้น และคณะกรรมกำรบรหิำรจดักำรป่ำชุมชน และประชำชนผูส้นใจ (1) เพื่อ
ประเมนิประภำวกำรณ์ ผ่ำนกจิกรรมกำรประชุมหำรอื (2) กจิกรรมถ่ำยทอดองค์ควำมรูเ้กี่ยวกบั
แนวทำงจดักำรป่ำชุมชน กฎหมำย ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจดักำรป่ำชุมชน และ (3) กจิกรรม
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ประเมนิขอ้มูลเชงิประจกัษ์จำกกลุ่มผูไ้ดป้ระโยชน์จำกป่ำ จ ำนวน 33 คน โดยอำสำสมคัรเขำ้ร่วม
โครงกำรกจิกรรมต่ำง ๆ  

กลุ่มผู้น ำสงฆ์  คณะสงฆ์  ผู้น ำท้องถิ่น  ผู้ ใหญ่บ้ำน คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน และ
คณะกรรมกำรบรหิำรจดักำรป่ำชุมชนประชำชน ครู นักเรยีน เพื่อเสรมิสรำ้งจติพฤติกรรมกำร
อนุรกัษ์ป่ำชุมชนภูน้อย ผำ่นกจิกรรมประชำอำสำปลกูป่ำในใจคน จ ำนวน 150 คน โดยอำสำสมคัร
ใจเขำ้รว่มโครงกำร 
 กลุ่มตวัอย่ำง ในกำรวจิยัน้ี ได้แก่ กำรคดัเลอืกจำกประชำกรที่เขำ้ร่วมโครงกำรกจิกรรม
ต่ำง ๆ โดยผูว้จิยัไดแ้จก แบบสมัภำษณ์  แบบประเมนิควำมตอ้งกำรฯ แบบตดิตำมผลกำรพฒันำ  
ซึ่งไดใ้หค้วำมร่วมมอืในกำรใหข้อ้มูล ไดแ้ก่   (1) กลุ่มนักเรยีน ส ำหรบัประเมนิควำมตัง้ใจสู่กำร
ปฏิบัติ จ ำนวน 23 คน (2) กลุ่มประชำชนทัว่ไป ที่เข้ำร่วมโครงกำรถ่ำยทอดแนวองค์ควำมรู้
แนวทำงจดักำรป่ำชุมชน ฯ และประเมนิควำมตอ้งกำรพฒันำ จ ำนวน 29 คน (ก่อนเขำ้พรรณนำ) 
และ (3) กลุ่มประชำชนทัว่ไป ทีเ่ขำ้ร่วมโครงกำรประชำอำสำปลูกป่ำฯ ส ำหรบัประเมนิตดิตำมผล
หลงัด ำเนินกำรครบ 3 เดอืน (หลงัออกพรรษำ) จ ำนวน 47 คน คอื กลุ่มตวัอย่ำงทีใ่ชใ้นกำรศกึษำ
วจิยัน้ี   
 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 สว่นที ่1 บรบิทสภำพแวดลอ้ม (Context)  

 1.1 ศกึษำสภำพป่ำชุมชนภูน้อย ใน 3 ช่วงฤดู คอื ฤดูฝน ฤดูหนำว ฤดูรอ้น กำร
เปลี่ยนแปลงวงจรของป่ำ กำรเกิดไฟป่ำ กำรเผำป่ำชุมชนภูน้อย ตำมช่วงฤดูกำล โดยลงพื้นที่
ภำคสนำม เพือ่บนัทกึรปูภำพ กำรเปลีย่นแปลงของป่ำ วงจรของป่ำชุมชน  

1.2 ศึกษำควำมคิดเห็น ควำมต้องกำร กลุ่มผู้น ำสงฆ์ ผู้น ำท้องถิ่น ผู้น ำชุมชน 
โดยกำรลงพื้นที่ภำคสนำม เพื่อประเมนิถงึแนวคดิ ควำมต้องกำรในกำร พฒันำพื้นที่ป่ำชุมชนภู
น้อย   

1.3 ศึกษำควำมคิดเห็น ควำมต้องกำร กลุ่มครู นักเรียน โดยกำรประเมิน
สภำวกำรณ์ผ่ำนโครงกำรกจิกรรม “บอกควำมในใจ..ทีอ่ยำกเล่ำ เรื่อง ป่ำชุมชนภูน้อย (ป่ำพนัง)” 
กลุ่มนักเรยีนโรงเรยีนบ้ำนนำเจรญิ ต ำบลหนองแวง อ ำเภอหนองบัวแดง จงัหวดัชยัภูมิ  และ
โครงงำนของกลุ่มนกัเรยีน 

1.4 ศกึษำควำมคดิเหน็ ควำมตอ้งกำร นำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล เจำ้หน้ำที่
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล แนวคดิในกำรพฒันำศกัยภำพเชงิพืน้ทีเ่ชงินโยบำย 

1.5 ศึกษำควำมคิดเห็น ควำมต้องกำร กลุ่มเจ้ำหน้ำที่จัดกำรป่ำชุมชน แนว
ทำงกำรจดักำรป่ำชุมชน องคค์วำมรูเ้กีย่วกบักำรจดักำรป่ำ กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัป่ำชุมชน  
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1.5 ศึกษำควำมคิดเห็น ควำมต้องกำร กลุ่มเจ้ำหน้ำที่พฒันำที่ดินชยัภูมิ แนว
ทำงกำรพฒันำที่ดนิในพื้นที่เป้ำหมำย กำรสนับสนุนเชงินโยบำย ในกำรพฒันำพื้นที่เพื่อใช้เป็น
แหล่งเรยีนรูท้ำงกำรเกษตร กำรปลกูหญำ้แฝกเพือ่ปรบัดนิ เป็นตน้  

1.7 ศึกษำควำมคิดเห็น ควำมต้องกำร กลุ่มผู้น ำชุมชน แนวทำงกำรด ำเนิน
กิจกรรมกำรปลูกป่ำ กำรอนุรกัษ์ป่ำชุมชน กลุ่มเฝ้ำระวงัไฟป่ำชุมชนภูน้อย โดยผ่ำนโครงกำร
ประชุมเชงิปฏบิตักิำร (1) กำรเสรมิสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจกฎหมำยป่ำชุมชน และกำรจดักำรป่ำ
ชุมชนภูน้อย (ป่ำพนงั) บำ้นนำเจรญิ ต ำบลหนองแวง อ ำเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูม ิณ ส ำนกั
สงฆป่์ำพนังเขำสลกัใด และ (2) โครงกำรประชำอำสำปลูกป่ำในใจคน: ป่ำชุมชนภูน้อย (ป่ำพนัง) 
เน่ืองในวนัส ำคญัทำงศำสนำ วนัอำสำฬหบชูำ วนัเขำ้พรรษำ 
 

สว่นที ่2 ปัจจยัน ำเขำ้ (Input) 
2.1 กลุ่มทรพัยำกรทุนมนุษย ์ไดแ้ก่ 1) ผูน้ ำสงฆ ์(คณะสงฆใ์นส ำนักสงฆท์ีต่ ัง้อยู่

ในป่ำชุมชน) 2) ผูน้ ำชำวบำ้น ผูใ้หญ่บำ้น ผูช้่วยผูใ้หญ่บำ้น (หมู่ 9, 18) 3) คร ูนักเรยีน (ชัน้ ป.5, 
6) 4) เจำ้หน้ำทีห่น่วยอนุรกัษ์ป่ำ (ป่ำชุมชนภูน้อย) 5) เจำ้หน้ำทีอ่งคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

2.2 งบประมำณด ำเนินกำร ไดแ้ก่ 1) ตน้กลำ้ สมุนไพรชนิดต่ำง ๆ เน้น ปลกูป่ำ 3 
อยำ่ง ประโยชน์ 4 อยำ่ง 2) ดนิเพำะปลกู 3) ทอ่นวงปซูเีมนตส์ ำหรบัท ำทีป่ลกูตน้สมุนไพร 4) ป้ำย 
ประชำสมัพนัธ์ร่วมกจิกรรม 5) หนิคุ ปรบัเสน้ทำงในป่ำชุมชนภูน้อย 6) อุปกรณ์ดบัไฟป่ำ ถงัฉีด
น ้ำ และ 7) คูม่อืจดักำรป่ำชุมชนภูน้อย  

2.3 พื้นที่ปลูกหญ้ำแฝก ส ำหรบัเรยีนรูข้องประชำชนตำมหลกัปรชัญำเศรษฐกจิ
พอเพยีง จดัเตรยีมพืน้ทีป่ลกู และจดัหำตน้กลำ้ หญำ้แฝก ปลกูตำมเสน้ทำง 
 

สว่นที ่3 กระบวนกำรวจิยั (Process) 
 กจิกรรมปลูกป่ำ เน้นป่ำ 3 อย่ำงประโยชน์ 4 อย่ำง ตำมหลกัปรชัญำเศรษฐกิจ

พอเพยีง 
 1) กจิกรรมปลูกป่ำในหมู่ผูน้ ำชุมชน หรอือำสำสมคัร มหีน้ำที่จดัเตรยีมสถำนที่

ส ำหรบัปลกูตน้กลำ้ พชืสมนุไพร จดัเตรยีมพฒันำเสน้ทำงศกึษำพชืสมุนไพรในป่ำชุมชน  
 2) กจิกรรมปลกูป่ำในหมู ่คณะคร ูนกัเรยีน มหีน้ำที ่ปลกูตน้กลำ้พชืสมุนไพร และ

รกัษำ รบัผดิชอบ ตน้กลำ้ทีเ่ป็นคนปลกูดว้ยตนเอง 
 3) กจิกรรมปลูกป่ำในหมู่เจำ้หน้ำที่หน่วยอนุรกัษ์ป่ำ มหีน้ำที่สนับสนุน ใหค้วำม

เหน็ชอบ อนุญำตใหม้กีำรด ำเนินกจิกรรมในป่ำชุมชน 
 4) กจิกรรมปลูกป่ำในหมู่ผูน้ ำสงฆ ์คณะสงฆ ์ใหค้วำมเมตตำอนุเครำะห์ สถำนที ่

และสนับสนุนส ำนักสงฆ์ให้มสีถำนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นสถำนที่
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บ ำเพญ็บุญกุศล ท ำควำมดขีองประชำชนทัว่ไปในทอ้งถิน่ โดยเฉพำะกำรจดักจิกรรมกำรปฏบิตัิ
ธรรมเป็นประจ ำ เพือ่รองรบัพทุธศำสนิกชน หรอืกลุ่มนกัทอ่งเทีย่วทำงวฒันธรรม 

 5) กิจกรรมปลูกป่ำในหมู่เจ้ำของสถำนที่เอกชน ให้กำรสนับสนุนสถำนที่ เพื่อ
พฒันำสถำนที่ ให้เป็นสถำนที่พกัผ่อน บรเิวณเขื่อน วงัไฮ แม่น ้ำล ำสะพุง พฒันำสถำนที่ ให้มี
ร้ำนค้ำผู้ประกอบกำร อำหำร เครื่องดื่ม สถำนที่ท ำกิจกรรมเพื่อกำรเรยีนรู้ แนวคิดตำมหลัก
ปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง  ตลอดถึงกำรส่งเสรมิให้เกิดศูนย์กำรเรยีนรูเ้กษตรพอเพยีงของ
ชุมชนในทอ้งถิน่     

สว่นที ่4 ผลผลติกำรวจิยั (Output) 
 1) ไดแ้หล่งทอ่งเทีย่วทำงวฒันธรรม (วดัส ำนกัสงฆซ์ึง่ตัง้อยูใ่นป่ำชุมชน) 
  2) ไดเ้สน้ทำงศกึษำป่ำชุมชน ป่ำ 3 อยำ่งประโยชน์ 4 อยำ่ง 
 3) ไดแ้หล่งพกัผอ่นทำงธรรมชำต ิบรเิวณเขือ่นแมน่ ้ำล ำสะพงุ  
สว่นที ่5 ผลกระทบของโครงกำรวจิยั (Impact) 
 1) กำรแกปั้ญหำไฟไหมป่้ำชุมชนอยำ่งบรูณำกำร โดยกำรมสีว่นรว่มทุกภำคสว่น 
 2) ประชำชนได้ใช้ประโยชน์จำกป่ำชุมชนอย่ำงแท้จริง ได้แก่ เห็ด หน่อไม ้

ผกัหวำน ดอกกระเจยีว พชืสมุนไพร ขงิ ไข่มดแดง แหล่งอำหำรทำงธรรมชำตเิพื่อกำรด ำรงชวีติ
อยำ่งยัง่ยนื 

 3) มแีหล่งท่องเทีย่วเกดิขึน้ในชุมชน โดยประชำชนในทอ้งถิน่เป็นผูป้ระกอบกำร 
รำ้นคำ้ อำหำร เครือ่งดื่ม อุปกรณ์วำ่ยน ้ำหว่งยำง ก่อใหเ้กดิรำยไดจ้ำกกำรทอ่งเทีย่วในชุมชน  

 4) นักท่องเทีย่วไดร้บัควำมสุข จำกกำรท ำบุญทีว่ดั ซึง่เป็นส ำนักสงฆใ์นป่ำชุมชน
ภูน้อย ไดศ้กึษำพชืสมุนไพรในป่ำชุมชนภูน้อย และไดร้บัประทำนอำหำร เครื่องดื่มบรเิวณเขื่อน
วงัไฮ (แมน่ ้ำล ำสะพงุ)  

 5) ปลกูฝังสรำ้งจติส ำนึกใหเ้ดก็และเยำวชนรกัษำป่ำชมุชนอยำ่งยัง่ยนื  
 
 ขอบเขตด้านพืน้ท่ี สถำนทีท่ ำกำรศกึษำ ไดแ้ก่  

ส ำนักสงฆป่์ำพนังเขำสลกัใด ส ำนักสงฆว์งมนต์ วดับำ้นนำเจรญิใต ้วดับำ้นนำเจรญิเหนือ 
ป่ำชุมชนภูน้อย (ป่ำพนัง) โรงเรยีนบำ้นนำเจรญิ บำ้นนำเจรญิ หมู่ 9, 18 ต ำบลหนองแวง อ ำเภอ
หนองบวัแดง จงัหวดัชยัภมู ิ 
 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลำในกำรท ำกำรวจิยั และแผนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำรวจิยั ปีงบประมำณ 

2558 - 2559  
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3.3 เครือ่งมือท่ีใช้ในงานวิจยั 
ส ำหรบัเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นงำนวจิยัมดีงัน้ี   

 
 1)  เครื่องมือแบบสมัภาษณ์ประเมิน ความคิด ความต้องการ (กลุ่มผูน้ ำ) 

     เพื่อศกึษำสภำพบรบิท ศกัยภำพเชงิพื้นที่ โดยก ำหนด ประเดน็สมัภำษณ์ กลุ่มผูน้ ำ
สงฆ ์ผูบ้รหิำรโรงเรยีน ผูน้ ำชุมชน เจำ้หน้ำทีฝ่่ำยจดักำรป่ำชุมชน เจำ้หน้ำทีพ่ฒันำทีด่ชียัภูม ิและ 
ผูบ้รหิำรองค์กำรบรหิำรส่วนทอ้งถิน่  นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองแวง สมำชกิองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบลหนองแวง เพื่อประเมินสภำวกำรณ์เชิงนโยบำย ก ำหนดประเด็นสมัภำษณ์ 
แบ่งเป็น (1) ประเด็นส ำนักสงฆ์ป่ำพนังเขำสลักใด/สถำนปฏิบัติธรรมส ำนักสงฆ์วังใหญ่  (2) 
ประเด็นเขื่อนล ำสะพุงแหล่งน ้ ำทำงธรรมชำติ (3) ประเด็นป่ำชุมชนภูน้อย แหล่งอำหำรทำง
ธรรมชำติ (4) ประเด็นปัญหำป่ำชุมชนภูน้อย/ไฟไหม้ป่ำ กำรเผำป่ำชุมชนภูน้อย (5) ประเด็น
แนวคดิต่อกำรพฒันำเสน้ทำงทอ่งเทีย่วทอ้งถิน่  

 
2) เครื่องมือแบบสัมภาษณ์ประเมินความคิด ความต้องการ (Rapid Rural 

Appraisal: RRA)  
     เป็นแบบกรอบค ำถำมประเมนิควำมต้องกำรอย่ำงเร่งด่วน โดยกำรสมัภำษณ์กลุ่ม

นักเรยีน เกี่ยวกบัควำมคดิเหน็ ควำมต้องกำร กำรรำยงำนถึงสภำพที่เป็นอยู่ ตลอดถึงแนวทำง
ทศิทำงควำมตอ้งกำรพฒันำศกัยภำพพืน้ที ่แบ่งเป็น 

     ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป (1) สถำนภำพของนกัเรยีน (2) ประสบกำรณ์เกีย่วกบัป่ำชุมชน
ภูน้อย (3) ประสบกำรณ์อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่ำไม ้(รกัษำป่ำไม,้ ตน้น ้ำล ำธำร) 

     ตอนที่ 2 ควำมในใจที่อยำกเล่ำ ในปัจจุบนั และอนำคต (1) ประเด็น ส ำนักสงฆ์ป่ำ
พนังเขำสลกัใด/สถำนปฏบิตัธิรรมส ำนักสงฆว์งัใหญ่ (2) เขื่อนล ำสะพุงแหล่งน ้ำทำงธรรมชำต ิ(3) 
ประเดน็ป่ำชุมชนภูน้อย แหล่งอำหำรทำงธรรมชำติ (4) ประเดน็ปัญหำป่ำชุมชนภูน้อย/ไฟไหมป่้ำ 
กำรเผำป่ำชุมชนภูน้อย (5) ประเดน็แนวคดิต่อกำรพฒันำเสน้ทำงทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 

 
3)   เครื่องมือแบบประเมินความตัง้ใจสู่การปฏิบติั (กลุ่มนกัเรยีน) 
     ใช้ประเมนิควำมตัง้ใจสู่กำรปฏิบตัิของนักเรยีน ชัน้ประถมศึกษำปีที่ 5, 6 โรงเรยีน

บำ้นนำเจรญิ แบ่งเป็น 
     ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป 
     ตอนที่ 2 ควำมตัง้ใจสู่กำรปฏิบัติของนักเรยีน 1) ส ำนักสงฆ์ป่ำพนังเขำสลกัใด 2) 

เขื่อนล ำสะพุงแหล่งน ้ำทำงธรรมชำต ิ3) ป่ำชุมชนภูน้อยแหล่งอำหำรทำงธรรมชำติ 4) ปัญหำไฟ
ไหมป่้ำชุมชนภูน้อย 5) กำรพฒันำเสน้ทำงท่องเที่ยวท้องถิน่ โดยแบ่งมำตรวดัออกเป็น 5 ระดบั 
(Rating Scale)  
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 คุณภำพเครือ่งมอื  
 ควำมตัง้ใจสูก่ำรปฏบิตัขิองนกัเรยีนภำพรวม  คำ่ควำมเชื่อมัน่ ( ) = .877    
 (1) ส ำนกัสงฆป่์ำพนงัเขำสลกัใด    คำ่ควำมเชื่อมัน่ ( ) = .869 
 (2) เขือ่นล ำสะพงุแหล่งน ้ำทำงธรรมชำต ิ  คำ่ควำมเชื่อมัน่ ( ) = .645  
 (3) ป่ำชุมชนภูน้อยแหล่งอำหำรทำงธรรมชำต ิ คำ่ควำมเชื่อมัน่ ( ) = .841  
 (4) ปัญหำไฟไหมป่้ำชุมชนภูน้อย   คำ่ควำมเชื่อมัน่ ( ) = .707  
 (5) กำรพฒันำเสน้ทำงทอ่งเทีย่วทอ้งถิน่   คำ่ควำมเชื่อมัน่ ( ) = .877   
 
4) เครื่องมือแบบสัมภาษณ์ประเมิน ความคิด ความต้องการ (Rapid Rural 

Appraisal: RRA) (กลุ่มผูน้ ำ) 
     ใช้แบบสมัภำษณ์เพื่อประเมินควำมคิดเห็นควำมต้องกำร กำรรำยงำนถึงสภำพที่

เป็นอยู ่ตลอดถงึแนวทำงทศิทำงควำมตอ้งกำรพฒันำศกัยภำพพืน้ที ่แบ่งออกเป็น 2 ตอน คอื  
     ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป (1) สถำนภำพของท่ำน (2) ประสบกำรณ์กำรร่วมกจิกรรมทำง

ศำสนำ (3) ประสบกำรณ์อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่ำไม ้(รกัษำป่ำไม,้ ตน้น ้ำล ำธำร) 
     ตอนที่ 2 ควำมในใจ...ที่อยำกเล่ำ ในปัจจุบนัและอนำคต ก ำหนดประเดน็สมัภำษณ์ 

ไดแ้ก่ (1) ประเดน็ ส ำนกัสงฆป่์ำพนงัเขำสลกัใด/สถำนปฏบิตัธิรรมส ำนักสงฆว์งัใหญ่ (2) เขือ่นล ำ
สะพุงแหล่งน ้ำทำงธรรมชำต ิ(3) ประเดน็ป่ำชุมชนภูน้อย แหล่งอำหำรทำงธรรมชำติ (4) ประเดน็
ปัญหำป่ำชุมชนภูน้อย/ไฟไหม้ป่ำ กำรเผำป่ำชุมชนภูน้อย (5) ประเด็นแนวคิดต่อกำรพฒันำ
เสน้ทำงทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร 
 

5)   เครื่องมือแบบประเมินติดตามการพฒันาป่าชมุชนภนู้อย (กลุ่มประชำชน) 
     ใชเ้ป็นเครื่องมอืแบบตดิตำมกำรพฒันำป่ำชุมชนภูน้อย เรื่อง กระบวนกำรกลุ่มพลกิ

พืน้ผนืป่ำเพื่อกำรเรยีนรูก้ำ้วสูก่ำรเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วตำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน คอื  

     ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป 
     ตอนที่  2 กำรด ำเนินกิจกรรม  ได้แก่  1) ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) 2) กระบวนกำร

โครงกำรฯ (Process) 3) ผลผลติฯ (Product Output) 4) ผลกระทบฯ (Product Impact) 
     ตอนที่ 3 กำรสรำ้งองคก์รชุมชนแห่งกำรเรยีนรู้ ไดแ้ก่ 1) เสรมิสรำ้งลกัษณะกำรรบัรู้

ป่ำชุมชนภูน้อย 2) มติเิสรมิสรำ้งลกัษณะภำวะผูน้ ำกลุ่ม  
     ตอนที ่4 ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ เพือ่กำรพฒันำ 
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 คณุภาพเครื่องมือการวดั 
 ส ำหรบัเครื่องมือวิจัยในงำนวิจัยน้ี พัฒนำขึ้นโดยผู้วิจัย ศึกษำแนวคิด ทฤษฎี และ
ผูท้รงคุณวุฒ ิ(คณะคร)ู ใหข้อ้เสนอแนะ ส ำหรบัพฒันำเครื่องมอืวจิยัน้ี เพื่อใหม้คีวำมเหมำะสมกบั
สภำพควำมเป็นจรงิในกำรตอบ แบบสมัภำษณ์  แบบประเมนิตดิตำมผลกำรพฒันำ อกีทัง้ผูว้จิยัใช ้
“กรอบค ำ” หรอื “แนวค ำถำม” ทีเ่ตรยีมไว ้เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งขอ้มลูส ำหรบัตอบวตัถุประสงคก์ำรวจิยั 
ตำมแนวคดิของ สจุนิต ์สมิำรกัษ์ และ สเุกสนีิ สุภธรีะ (2530) เป็นตน้ สว่นเครือ่งมอืวจิยับำงสว่นมี
รำยงำนคุณภำพเครือ่งมอืกำรวดัดงัน้ี  
 
ตำรำงที ่3.2 แสดงคุณภำพเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นกำรศกึษำวจิยัน้ี 

ที ่ เครือ่งมอื 
คุณภำพเครือ่งมอื 
IOC ควำมเชื่อมัน่ 

1 แบบสมัภำษณ์ประเมนิ ควำมคดิ ควำมตอ้งกำร (ผูน้ ำ)   
2 แบบสมัภำษณ์ประเมนิ ควำมคดิ ควำมตอ้งกำร (นกัเรยีน)    
3 แบบประเมนิควำมตัง้ใจสูก่ำรปฏบิตั ิ(นกัเรยีน)   = .877 
 พฒันำส ำนกัสงฆป่์ำพนงัเขำสลกัใด    = .869 
 พฒันำเขือ่นล ำสะพงุแหล่งน ้ำทำงธรรมชำต ิ   = .645 
 พฒันำป่ำชุมชนภูน้อยแหล่งอำหำรธรรมชำต ิ   = .841 
 พฒันำแกไ้ขปัญหำไฟไหมป่้ำชุมชนภูน้อย   = .707 
 พฒันำกำรพฒันำเสน้ทำงทอ่งเทีย่วทอ้งถิน่    = .877 
4 แบบสมัภำษณ์ประเมนิควำมคดิ ควำมตอ้งกำร (ประชำชน)   
5 แบบตดิตำมกำรพฒันำป่ำชุมชนภูน้อย (ประชำชน)   
6 แบบตดิตำมกำรพฒันำป่ำชุมชนภูน้อย (ประชำชน)   
 ดำ้นกำรด ำเนินกจิกรรมภำพรวม  = .942 
     1) ปัจจยัน ำเขำ้ (Input)  = .924 
     2) กระบวนกำรของโครงกำรฯ (Process)  = .875 
     3) ผลผลติฯ (Product Output)  = .820 
     4) ผลกระทบฯ (Product Impact)  = .852 
 ดำ้นกำรสรำ้งองคก์รชุมชนแหง่กำรเรยีนรูภ้ำพรวม   = .888 
     1) เสรมิสรำ้งลกัษณะกำรรบัรูป่้ำชุมชนภูน้อย  = .873 
     2) มติเิสรมิสรำ้งลกัษณะผูน้ ำกลุ่ม  = .806 
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3.4 วิธีเกบ็รวบรวมข้อมูล  
กำรเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพ โดย กำรสมัภำษณ์ กำรสังเกตแบบมีส่วนร่วม จำกกลุ่ม

ตวัอยำ่ง คอื กลุ่มเครอืขำ่ยผูน้ ำสงฆ ์เจำ้หน้ำทีอ่นุรกัษ์ ครนูกัเรยีน ผูน้ ำหมู่บำ้น กรรมกำรหมูบ่ำ้น 
กำรประเมนิเชงิคุณภำพถงึกำรเปลีย่นแปลงหลงักำรด ำเนินโครงกำร ตลอดถงึกำรบนัทกึภำพกำร
เปลี่ยนแปลง ในช่วงฤดูแลง้ และฤดูฝน สภำพป่ำชุมชนภูน้อย เป็นอย่ำงไรมกีำรเปลี่ยนแปลง มี
ควำมอุดมสมบรูณ์มำกน้อยอยำ่งไร   

กำรเกบ็ขอ้มูลเชงิปรมิำณ โดยใช ้แบบประเมนิผล เพื่อท ำกำรประเมนิควำมส ำเรจ็ เช่น 
ควำมพงึพอใจ ควำมตัง้ใจ ควำมพรอ้มของพฤตกิรรมเชงิอนุรกัษ์ป่ำชุมชนภนู้อย แบบกำรประเมนิ
ศกัยภำพแหล่งท่องเที่ยว ของสถำนที่ 3 แห่ง คอื ส ำนักสงฆ์ ป่ำชุมชนภูน้อย และพื้นที่เรยีนรู้
เกษตรตำมหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีงบรเิวณเขื่อนวงัไฮ (แม่น ้ำล ำสะพุง) มศีกัยภำพเพยีง
พอทีจ่ะเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วทำงธรรมชำต ิ
 
3.5 การวิเคราะหข้์อมลู 

กำรวเิครำะหข์อ้มลูเชงิคุณภำพ ไดแ้ก่ วเิครำะหโ์ดยกำรเขยีนเป็น ควำมเรยีง และจดักลุ่ม 
โดยใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์เน้ือหำ (Content Analysis Technique) กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ โดยกำรลงพืน้ทีส่ ำรวจป่ำชุมชนภูน้อยมสีภำพกำรเปลีย่นแปลง คอื เป็นแหล่งอำหำรทำง
ธรรมชำตทิี่มคีวำมอุดมสมบูรณ์มำกน้อยเพยีงใด และสำมำรถรอดพน้จำกกำรถูกไฟไหมห้รอืไม่
อยำ่งไรเป็นตน้  
 กำรวเิครำะหข์อ้มลูเชงิปรมิำณ ไดแ้ก่ วเิครำะหข์อ้มลู จำกแบบสอบถำม หลงัจำกทีไ่ดท้ ำ
กำรเกบ็รวบรวมขอ้มลูจำกแบบสอบถำมเรยีบรอ้ยแลว้ น ำขอ้มลูทีไ่ดไ้ปวเิครำะหข์อ้มลูดว้ยเครื่อง
คอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรมส ำเรจ็รปูทำงสถติเิพือ่กำรวจิยัทำงสงัคมศำสตร ์ 

สถติทิีใ่ช ้ไดแ้ก่ สถติพิรรณนำ (Descriptive Statistics) เพือ่อธบิำยลกัษณะทัว่ไปของกลุ่ม
ตวัอย่ำง และอธบิำย ควำมรูค้วำมเขำ้ใจ ควำมพงึพอใจ ควำมตัง้ใจที่จะแสดงพฤติกรรมในกำร
อนุรักษ์  กำรดูแลป่ำชุมชนภู น้อย โดยสถิติที่ ใช้ คือ ค่ำควำมถี่  (Frequency) ค่ำร้อยละ 
(Percentage) คำ่เฉลีย่ (Mean) และคำ่เบีย่งเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) 
 
 




