
 
บทท่ี 3  

วธีิดาํเนินการวิจัย  
 
 การวิจยัเร่ือง การจดัการปัญหามลพิษทางอากาศจากการเกษตรโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค ์เพ่ือสร้าง
ชุมชนตน้แบบท่ีสามารถเป็นตวัอยา่งของการใชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือจดัการปัญหามลพิษ
ทางอากาศจากการเกษตรในชุมชน โดยอาศยัเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัสภาพดา้นสังคม เศรษฐกิจ 
และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของชุมชนได ้ในส่วนของบทท่ี 3 น้ี
จะเป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนการดาํเนินงานวิจยั ประกอบดว้ย ระเบียบวิธีวิจยั เตรียมความ
พร้อมของคณะผูว้ิจยั ขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั กลุ่มเป้าหมายและผูร่้วมวิจยั การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล กิจกรรมการวจิยั การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยมีรายละเอียดของการดาํเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี  
 
ระเบียบวธีิวจิยั  
 ใชร้ะเบียบวธีิวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR)  
 
ขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรม  
 การดาํเนินการวจิยัคร้ังน้ีมีขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรมดงัตารางท่ี 3.1  
ตารางท่ี 3.1 แสดงขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรม 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย วตัถุประสงค์ วธีิการ 

เตรียมการวิจยัและ
ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน
ของพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัปัญหามลพษิทาง
อากาศ 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและศึกษา  
ชุมชน 

เพือ่รวบรวมแนวคิดทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้ง และเขา้ใจชุมชน 

ศึกษาจากเอกสารงานวิจยัลง
พื้นท่ีชุมชน 

วางแผนการจดัทาํเคร่ืองมือวิจยั   
และส่ือประกอบการอบรม และ 
 แบบประเมินต่าง ๆ 

เพือ่เตรียมการสร้างเคร่ืองมือ 
การวิจยั 

จดัทาํส่ือประกอบการการ
อบรมและแบบประเมินต่าง ๆ 

ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของชุมชน   
จากเอกสารและสาํรวจสภาพ  
ทัว่ไปของพื้นท่ี  

- เพื่อใหท้ราบขอ้มูลพื้นฐาน 
   ชุมชน 
- เพื่อสร้างความคุน้เคยของ
นกัวจิยั กบั ชุมชน 

-  การสงัเกตจากชาวบา้น 
-  การประชุมพูดคุยกบัผูน้าํ
ชุมชน 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรม (ต่อ) 
กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย วตัถุประสงค์ วธีิการ 

เตรียมการวิจยัและ
ศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐาน
ของพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัปัญหามลพษิทาง
อากาศ 

ศึกษาขอ้มูลของชุมชน โดยการ 
เกบ็รวบรวมภาคสนาม รวมทั้ง
ใหค้วามรู้กบัชุมชนโดยการ
บรรยายเก่ียวกบัมลพิษทาง
อากาศและแนวทางการ
แกปั้ญหา  

- ศึกษาขอ้มูลปัจจุบนัของ
ชุมชน (แบบเจาะลึก) 
- ศึกษาขอ้มูลปัจจุบนัของ
ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้
ชีวมวล 

- แบบสอบถาม สัมภาษณ์ 
- บรรยาย 
 - การประชุมกบั Key     
   Informants / ชาวบา้น 
- รวบรวม และวิเคราะห์
ขอ้มูล 

ประเมินขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการนาํการ
แกปั้ญหามลพษิทาง
อากาศท่ีมาจาก
การเกษตร ระหวา่งทีม
นกัวจิยัและประชาชน
ในชุมชน 

จดักิจกรรมการศึกษาดูงานและ
รับฟังการบรรยายจากผูมี้
ประสบการณ์ดา้นการการใช้
ประโยชน์จากชีวมวลโดยการ
แปรสภาพเป็นพลงังานทดแทน
และการแกปั้ญหามลพิษทาง
อากาศจากการเกษตร 

- เพื่อตรวจสอบขอ้มูลของ
ชุมชนกบัท่ีอ่ืน 
- เพื่อใหชุ้มชนเกิดความ
ตระหนกัและเลง็เห็นปัญหา
ของมลพษิทางอากาศท่ีเกิด
จากการเกษตรและแนว
ทางการแกปั้ญหา 

- ศึกษาดูงาน และฟัง 
  บรรยาย 
- การระดมความคิดท่ีเป็น 
  กลุ่ม (Focus  Group) 

เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และหาแนวทางรวมกนั
ในการแกปั้ญหามลพิษ
ทางอากาศท่ีเกิดจาก
การเกษตรและ
ดาํเนินงานตามแนว
ทางเลือกและรูปแบบท่ี
เหมาะสมกบัชุมชน 

- ร่วมกนักาํหนดแนวทางใน
การจดัการชีวมวลจาก
การเกษตรเพ่ือแกปั้ญหามลพิษ
ทางอากาศ 
 - การนาํทางเลือกในการ
แกปั้ญหาไปทดลองใชใ้น
ชุมชน 

- เพื่อปรับกระบวนทศัน์ และ
ประชาชนต่อชุมชน และ
เตรียมตวัในการเขา้ถึงชุมชน  
- เพื่อประเมินความคิด
ทศันคติ ความรู้ และความ
เขา้ใจของประชาชน ในเร่ือง
การแกปั้ญหามลพษิทาง
อากาศท่ีเกิดจากการเกษตร 
และหาแนวทางหรือ
ทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา
ของชุมชนโดยการนาํชีวมวล
มาใชป้ระโยชน์ 

- การระดมความคิด 
- เสริมสร้างแนวคิดให ้
  ตระหนกัถึงชุมชน 
- การมีส่วนร่วมในการทาํงาน  
  ความสามคัคี 
- การสร้างจิตสาํนึกดา้นการ  
  แกปั้ญหาความขดัแยง้ในฃ 
  ประเดน็ส่ิงแวดลอ้มของ 
  ชุมชน 
- Brain Storming 
- การระดมความคิดท่ีเป็น 
  กลุ่ม (Focus  Group) 

สรุปผลการศึกษา 

เวทีสรุปผลการปฏิบติัการกบั
ชุมชน 

- เพื่อสรุปผล และวิเคราะห์
แนวทางและทางเลือกท่ี
เหมาะสมท่ีสุดกบัชุมชน 

- ประชุมปฏิบติัการแบบมี 
ส่วนร่วมของชุมชน 

สรุปผล / วเิคราะห์ผลจาก 
การดาํเนินงานวิจยั 
 

- เพื่อสรุปรายงานการวิจยั  
 

- การสรุปผลการวิเคราะห์   
  /สงัเคราะห์ 
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา คือ กลุ่มผูน้าํท่ีเป็นทางการ ไดแ้ก่ ปลดัอบต. 
เจา้หนา้ท่ี ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น กรรมการหมู่บา้น และกรรมการฝ่ายต่างๆ และประชาชนท่ี
อาศยัอยูใ่นเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมลพิษทาง
อากาศท่ีเกิดจากการเกษตรโดยการศึกษาคร้ังน้ีจะใชป้ระชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้และการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังน้ี ได้ใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล โดย
วธีิการต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารท่ีเป็นตาํรา เอกสารทางวิชาการ รายงานการ
วิจยั เพ่ือรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีของนกัวิชาการใหเ้ป็นระบบก่อนท่ีจะเขา้ไปเกบ็รวบรวมขอ้มูลใน
หมู่บา้น และเพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลและกาํหนดแนวทางในการทาํเคร่ืองมือ
เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล เม่ือทาํการศึกษาเอกสารจนสามารถรวบรวมแนวคิดเก่ียวกบัการการมีส่วน
ร่วมของประชาชน หลงัจากนั้ นจึงได้นํามากาํหนดเป็นเคร่ืองมือการเก็บข้อมูลภาคสนาม ใน
ลกัษณะการทาํเคา้โครงในการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 

 2. ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ในชุมชน ในการศึกษาน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกพ้ืนท่ีวิจยัเป็นชุมชนบา้นช่อ
แล ตาํบลเมืองแกนพฒันา อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีมีชีวมวลเหลือท้ิงจาก
การเกษตรในชุมชนเป็นพ้ืนท่ีศึกษา เพราะสามารถท่ีจะทาํใหเ้ห็นปรากฏการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม  

 3. การสัมภาษณ์ (Interview) ได้กาํหนดวิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้างโดยผูว้ิจยั 
กาํหนดประเด็นท่ีจะรวบรวมขอ้มูลในสภาพทัว่ไปของหมู่บา้น อนัไดแ้ก่ ประวติัความเป็นมา วิถี
การดาํรงชีวิตในรอบปี วฒันธรรม สัมภาษณ์จาก ผูน้าํชุมชน ประชาชนทัว่ไปในหมู่บา้น รวมทั้ง
เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีปฏิบติังานในพ้ืนท่ี ในส่วนประเด็นของการใชป้ระโยชน์จากชีวมวล ผูวิ้จยัไดใ้ช้
แบบสมัภาษณ์ในการรวบรวมโดยไดก้าํหนดกรอบกวา้งๆ ตามประเดน็ท่ีตอ้งการศึกษา  
 4. วิธีการสังเกต (Observation) ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยผูศึ้กษาเข้าไปทาํกิจกรรมร่วมกบักลุ่มประชาชน ได้แก่ 
กิจกรรมงานประเพณี และการประชุมประจาํเดือนของชุมชน ทาํให้ผูวิ้จยัไดท้ราบถึงลกัษณะและ
ขั้นตอนในการทาํกิจกรรมว่าเป็นอยา่งไร ขั้นตอนการเขา้มามีส่วนร่วมตลอดจน ปัจจยัท่ีส่งเสริมให้
เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 5. วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีการสนทนากลุ่มน้ีในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นการกระตุน้ให้คนในกลุ่มแสดงความคิดเห็น และทศันะของตนเองออกมา
อยา่งเปิดเผย และจริงใจ ในขณะท่ีสนทนากนัความคิดเห็นของคนๆ หน่ึงในกลุ่มจะกระตุน้ให้คน
อ่ืนๆ อยากพูด อยากแสดงความคิดเห็นออกมา โดยผูว้ิจยัไดส้นทนากลุ่มกบัประชาชนทัว่ไป ซ่ึงจาก
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ภาพท่ี 3.1 แสดงภาพรวมของพ้ืนท่ีศึกษาเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา 

การสนทนากลุ่มทาํให้ทราบถึงสภาพปัญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาชีวมวล สาเหตุของ
ปัญหา และแนวทางการแกปั้ญหาท่ีส่งผลกระทบต่อตวัเขาและชุมชน  
 

กิจกรรมท่ีใช้ในการดําเนินการวจิยั  
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คณะผูว้ิจัยได้กาํหนดกิจกรรมท่ีใช้ในการดาํเนินการวิจยัโดย
ประกอบด้วย กิจกรรมการศึกษาบริบทของชุมชน ได้แก่ บริบทของชุมชน และกิจกรรมการ
ดาํเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงมีรายละเอียดของกิจกรรมดงัต่อไปน้ี  
 1. การศึกษาบริบทของชุมชน  

 กิจกรรมการศึกษาบริบทของชุมชนคณะผูว้ิจยัไดแ้ยกเป็นประเด็นในการเก็บขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปัญหามลพิษทางอากาศจากการเกษตร ไดแ้ก่ บริบทของชุมชนโดยทัว่ไป บริบทชุมชน
เก่ียวกบัความตระหนักและความรู้ท่ีเก่ียวกบัมลพิษทางอากาศจากการเกษตร โดยมีกิจกรรมย่อย
ดงัน้ี  
 1.1 การศึกษาบริบทชุมชนทั่วไป  
  การศึกษาบริบทชุมชนโดยทั่วไป  ได้ท ําการศึกษาโดยวิธีการเก็บข้อมูลผ่าน
แบบสอบถาม เก็บขอ้มูลผ่านเวทีชุมชนท่ีมีการพูดคุยกนัระหว่างคณะผูว้ิจยักบัชาวบา้นในพ้ืนท่ี 
และลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลโดยการพูดคุยแบบตวัต่อตวักบัชาวบ้านและผูน้าํชุมชนในพื้นท่ี รวมทั้ ง
การศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานจากเอกสารแผนพฒันาของเทศบาล ซ่ึงรายละเอียดของผลการศึกษาจะได้
นาํเสนอไวใ้นบทท่ี 4  
 1.2 การศึกษาบริบทชุมชนเก่ียวกับความตระหนักและความรู้  
  การศึกษาขอ้มูลดา้นความรู้และความตระหนักในการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลงังาน
ทดแทนของประชาชนในพ้ืนท่ีนั้ น  คณะผู ้วิจัยได้ทําการศึกษาผ่านการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม และการพูดคุยกบัแกนนําชาวบ้านในพ้ืนท่ี ซ่ึงการศึกษาขอ้มูลด้านความรู้ ความ
ตระหนักและพฤติกรรมการใช้พลังงานของชาวบ้านในพื้นท่ีนั้ นสามารถใช้เป็นขอ้มูลในการ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
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 2. การดาํเนินการวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมส่ีวนร่วม  
  การดาํเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนั้น มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ชุมชนได้
ทราบถึงบริบทของมลพิษทางอากาศจากการเกษตร และแนวทางการนาํชีวมวลจาการเกษตรมาใช้
เป็นพลงังานทดแทนในพ้ืนท่ีของตนเองตั้งแต่สภาพในอดีต ปัจจุบนั และอนาคตท่ีตอ้งการร่วมกนั 
จนนาํไปสู่การจดัการมลพิษทางอากาศจากการเกษตร ดงัภาพท่ี 3.2 โดยมีกิจกรรมย่อยท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินการวิจยัดงัน้ี  
  2.1 วเิคราะห์หาปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน  
  ในส่วนของการวิเคราะห์หาปัญหาและสาเหตุของมลพิษทางอากาศจากการเกษตร
ในชุมชน นั้น คณะผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาบริบทของชุมชนมาใชเ้ป็นแนวทางในการ
ดาํเนินงานวิจยัโดยมีกิจกรรมต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  
  1) การสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในพืน้ที ่ 
 การสร้างความตระหนัก ให้กบัประชาชนเก่ียวกับการมลพิษทางอากาศจาก
การเกษตรในชุมชนนั้น คณะผูว้ิจยัดาํเนินงานโดยการจดัเวทีพบปะชาวบา้น เพ่ือช้ีแจงรายละเอียด
โครงการและปัญหามลพิษทางอากาศจากการเกษตร เพ่ือระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหา 
รวมทั้ งตระหนักถึงทางเลือกในการแก้ปัญหา ซ่ึงกิจกรรมท่ีได้จดัทาํข้ึนสําหรับการสร้างความ
ตระหนักในชุมชน ไดแ้ก่ การประชุมเวทีชาวบา้นเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัมลพิษทาง
อากาศจากการเกษตรในชุมชน รวมทั้งแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการแกปั้ญหาร่วมกนั ซ่ึง
จะอาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาบริบทของชุมชนก่อนหน้าน้ีโดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือตรวจสอบ
ขอ้มูลของชุมชนที่เก่ียวขอ้งกบัมลพิษทางอากาศจากการเกษตรในชุมชน มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
สร้างความตระหนกัทั้งส้ินประมาณ 35 คน โดยมีขั้นตอนการจดักิจกรรมยอ่ยดงัน้ี  

  

ภาพที ่3.2 แสดงการสาํรวจและเกบ็ขอ้มูล โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ 
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ภาพท่ี 3.2 แสดงการวิเคราะห์หาปัญหาและแนวทางในการแกปั้ญหาร่วมกนั 

  1) กิจกรรมเร่ิมตน้จากการละลายพฤติกรรม และการแนะนาํตนเองของผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ใหเ้กิดความเป็นกนัเองระหว่างชาวบา้นผูเ้ขา้ร่วมเวทีกบัคณะผูว้ิจยั
ซ่ึงจะทาํใหก้ารแลกเปล่ียนและการแสดงความคิดเห็นอยา่งตรงไปตรงมา  
  2) กิจกรรม Time Line “อดีต ปัจจุบนั อนาคต” มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหผู้เ้ขา้ร่วมเวที 
ไดมี้การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัมลพิษทางอากาศจากการเกษตรในชุมชน ตั้งแต่ในอดีตจนถึง
ปัจจุบนั เพ่ือใหเ้กิดความรู้สึกรักชุมชนของตนเอง  
  3) กิจกรรมความคาดหวงัและความต้องการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศจาก
การเกษตร โดยการนาํชีวมวลท่ีเหลือจากการเกษตร มาใชป้ระโยชน์ เพ่ือ ให้ผูเ้ขา้ร่วมเวทีไดแ้สดง
ความคาดหวงัต่อสถานะภาพของชุมชนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงในอนาคตว่าต้องการเห็นการ
เปล่ียนแปลงไปในลกัษณะใด 
 2) การสร้างความรู้และวเิคราะห์แนวทางการแก้ปัญหามลพษิทางอากาศจากการเกษตร  
 กิจกรรมการสร้างความรู้และวิเคราะห์แนวทางการแกปั้ญหามลพิษทางอากาศจาก
การเกษตรในพ้ืนท่ี คณะผูวิ้จยัไดใ้ช้กิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม ไดแ้ก่ การอบรมให้ความรู้เก่ียวกบั
รูปแบบการแกปั้ญหามลพิษทางอากาศ การใชป้ระโยชน์จากชีวมวล การติดตามและเฝ้าระวงั และ
การแจกคู่มือการใชป้ระโยชนจ์ากชีวมวลท่ีเหลือท้ิงจากการเกษตร  ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลใหป้ระชาชนใน
ชุมชนไดว้ิเคราะห์ปัญหาและนาํไปกาํหนดแนวทาง และรูปแบบการแกปั้ญหามลพิษทางอากาศจาก
การเกษตร ท่ีเหมาะสมกบัชุมชนของตนเองต่อไป 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 2.2 ดําเนินกิจกรรมตามแนวทางท่ีเลือกไว้ร่วมกัน  
 การวางแผนการดําเนินกิจกรรมตามแนวทางท่ี เลือกไว้ร่วมกัน  โดยใช้อาคาร
เอนกประสงค์ของหมู่บ้าน เป็นสถานท่ีจดัเวที มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งส้ิน 35 คน มีวตัถุประสงค์
เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนัเก่ียวกบัรูปแบบการแกปั้ญหามลพิษทางอากาศจากการเกษตร รวมทั้ง
เพ่ือวางแผนการดาํเนินกิจกรรมดา้นต่างๆ ร่วมกนั ไดแ้ก่ กลุ่มผูร่้วมกิจกรรม การจดัหาออกแบบ

 



29 
 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ รวมทั้งกาํหนดขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั และสุดทา้ยวางแผนการ
ติดตามประเมินผลการดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั ประกอบดว้ย  

1) การติดตามปัญหามลพิษทางอากาศและการเฝ้าระวงั เพ่ือให้ชุมชนมีความตระหนกัใน
ชุมชนดงัภาพท่ี 3.3 และภาพท่ี 3.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาพท่ี 3.3 แสดงการตั้งเคร่ืองตรวจวดัคุณภาพอากาศ ณ เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา 

ภาพท่ี 3.4 แสดงการตรวจวดัการเตน้ของชีพจรของประชาชนในพ้ืนท่ี 
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2) นาํชีวมวลท่ีเหลือท้ิงจากการเกษตรมาใชป้ระโยชน์ โดยการนาํมาทาํปุ๋ย ใชเ้ป็นพลงังาน
ในเตาชีวมวลสําหรับตม้กอ้นเห็ด และน่ึงเห็ด และมีผลผลิตทางออ้มท่ีไดจ้ากการเผาชีวมวล คือ 
ถ่าน และนํ้าส้มควนัไมซ่ึ้งจะสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในการเกษตรได ้

3) จดัทาํคู่มือเพ่ือใหค้วามรู้เก่ียวกบัการการใชป้ระโยชนจ์ากชีวมวล ในรูปแบบต่างๆ  
  2.3 กิจกรรมการตดิตามประเมนิผล 
  กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือติดตามประเมินผลการดาํเนินกิจกรรมการแกปั้ญหามลพิษ
ทางอากาศจากการเกษตร การติดตามประเมินผล คณะผูวิ้จยัได้คดัเลือกกิจกรรม ท่ีจะใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลการดาํเนินกิจกรรม โดยประกอบด้วย กิจกรรมการพูดคุย กิจกรรมแจก
แบบสอบถามประเมินผลการดาํเนินงานกิจกรรม และกิจกรรมการจดัเวทีเพ่ือแลกเปล่ียนปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะ ซ่ึงคณะผูวิ้จยัจะต้องทาํการบันทึกขอ้มูลท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้ง เพ่ือนําเสนอแนว
ทางการปรับปรุงแกไ้ข แผนการดาํเนินงานท่ีมีขอ้บกพร่อง รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆ โดยการ
ประเมินผลจะมีขอ้มูล 2 ส่วน คือ ขอ้มูลจากการประเมินผลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ การจดัเก็บขอ้มูลจาก
แต่ละกิจกรรม และข้อมูลจากการประเมินผลเชิงคุณภาพ ดาํเนินโดยใช้แบบสอบถามสํารวจ
ประชาชนในพ้ืนท่ี เพื่อหาขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพของกิจกรรมต่างๆ เช่น พฤติกรรมการ ระดบั
ความรู้ความเขา้ใจ ทศันคติท่ีมีต่อการดาํเนินโครงการ ซ่ึงการติดตามและประเมินผลการดาํเนินการ
วิจยัคณะผูวิ้จยัจะเป็นผูติ้ดตามและประเมินผลตลอดระยะเวลาท่ีดาํเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ี เพ่ือทาํการ
สรุปบทเรียนดา้นปัญหา ขอ้จาํกดั และโอกาสของพ้ืนท่ีศึกษา และทาํการสังเคราะห์องคค์วามรู้ท่ี
ตั้งอยูบ่นฐานของผลการศึกษาท่ีผา่นมา  
 นอกจากนั้ นยงัจะมีการระเมินผลทางด้านเศรษฐศาสตร์ จากการดาํเนินกิจกรรมจะ
พิจารณาประเด็น  ความคุ้มทุนในการดําเนินงานจะดําเนินการประเมินโดยการวิเคราะห์
ความสามารถในการทาํกาํไรของโครงการ เพ่ือวิเคราะห์ว่ารูปแบบกิจกรรม ท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน
จะก่อให้เกิดรายไดท่ี้คุม้ค่ากบัค่าใชจ่้ายต่างๆ และมีอตัราผลตอบแทนท่ีดีหรือไม่ ซ่ึงจะสามารถใช้
เป็นขอ้มูลในการตดัสินใจสําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีจะ
ดาํเนินโครงการหรือสนใจท่ีจะเขา้ร่วมโครงการ ซ่ึงดชันีท่ีจะนาํมาใชใ้นการประเมินความคุม้ทุน
ของโครงการ คือ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit Cost ratio หรือ B/C ratio) เป็นการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทน กบัมูลค่าปัจจุบนัของเงินลงทุนและ
ค่าใช้จ่ายในโครงการ ถา้ B/C ratio มีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าโครงการให้ผลตอบแทนคุม้ค่ากบัท่ี
ลงทุนไป แต่ถา้ค่านอ้ยกวา่ 1 แสดงว่า ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากโครงการไม่คุม้กบัเงินลงทุนท่ีเสียไป 
โดย 
           
           
 

มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทน 

มูลค่าปัจจุบนัของค่าใชจ่้ายผลตอบแทน 
B/C ratio =  
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วธีิการวเิคราะห์และสรุปผลข้อมูล 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะอธิบายเก่ียวกับการแก้ปัญหามลพิษจาก
การเกษตรในชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ในการวิเคราะห์ขอ้มูล
ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดพ้ร้อมทั้งนาํทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาอธิบาย เพ่ือหาขอ้สรุปท่ีทาํใหเ้ห็น
ปรากฏการณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการพลงังานทดแทนโดยชุมชนเพ่ือชุมชนเป็น
สุข ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลอยู่ตลอดเวลาในขณะท่ีทาํการศึกษาในชุมชน ในการวิเคราะห์
ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลท่ีไดม้าเช่ือมโยง และพิจารณาถึงความสัมพนัธ์กนั เพ่ือให้สามารถนาํไปสู่
ความเขา้ใจต่อปรากฏการณ์ ภายใตบ้ริบทของชุมชน ทั้งยงัทาํความเขา้ใจกบัความหลากหลายและ
ความแตกต่างของขอ้มูลท่ีเก็บรวมมา การวิเคราะห์ในแต่ละคร้ังจะเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูลเพ่ือ
แสวงหาขอ้สรุป ทั้งในส่วนของขอ้มูลท่ีเหมือนกนัและแตกต่างกนั โดยขอ้สรุปท่ีไดใ้นระยะแรกจะ
เป็นตวักาํหนดแนวทางและประเภทของขอ้มูลท่ีจะตอ้งไปทาํการเกบ็รวบรวมเพิ่มเติม  
 ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลไปตรวจสอบกบัผูใ้ห้ขอ้มูลคนอ่ืนๆ จนกระทั้งไดข้อ้สรุปท่ีตรงกนั 
และมีความเช่ือมัน่ไดว้่า ขอ้มูลท่ีเก็บเพ่ิมเติมในระยะหลงั เป็นปรากฏการณ์ท่ีแทจ้ริงและในกรณีท่ี
ไดข้อ้มูลท่ีแตกต่างกนั ผูวิ้จยันาํขอ้มูลนั้นไปตรวจสอบ กบัผูใ้หข้อ้มูลเดิมอีกคร้ัง และตรวจสอบกบั
บุคคลอ่ืนท่ีมิไดมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัการดาํเนินกิจกรรมนั้น ลกัษณะการเก็บขอ้มูล และวิเคราะห์
ขอ้มูลจึงจะกระทาํสลบัและต่อเน่ืองกนัไปจนกระทัง่เสร็จส้ิน การศึกษา และรายงานผลการวิจยัโดย
ใช้รูปแบบการบรรยายเชิงวิเคราะห์ โดยเป้าหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลผูว้ิจัยวิเคราะห์ตาม
วตัถุประสงค์การวิจัยเพ่ือให้เห็นประเด็น  การเปล่ียนแปลงเชิงพัฒนาของประชาชนท่ีผ่าน
กระบวนการบูรณาการการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแกปั้ญหามลพิษทางอากาศในชุมชน 
โดยอาศยัการประเมินจากการวิเคราะห์จากแบบสัมภาษณ์ และประเด็น ปัญหาและความตอ้งการ
ของชุมชน วิเคราะห์จาก แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และการจดัเวที สังเคราะห์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
จนนาํไปสู่การการแกปั้ญหามลพิษทางอากาศจากการเกษตรในชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป 




