
บทที่ 3  
วิธีด ำเนินกำรวิจัย  

 
 โครงการวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้การใชป้ระโยชน์จากชีวมวลโดยการ น ามาแปรสภาพ
เป็นพลงังานทดแทนในชุมชนอย่างย ัง่ยืน กรณีศึกษา อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์
หลกั เพื่อสร้างรูปแบบการจดัการความรู้การใช้ประโยชน์จากชีวมวลโดยการน ามาแปรสภาพเป็น
พลังงานทดแทนในชุมชน โดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาพด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชน ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ในส่วนของบทท่ี 
3 น้ีจะเป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั ประกอบดว้ย ระเบียบวิธีวิจยั เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั กลุ่มเป้าหมายและผูร่้วมวิจยั การเก็บ
รวบรวมข้อมูล กิจกรรมการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดของการด าเนินการวิจัย
ดงัต่อไปน้ี  
 
ระเบียบวิธีวิจัย  
 ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR)  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การศึกษาคร้ังน้ี ไดใ้ช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยวิธีการสัมภาษณ์ การสังเกต
และการสนทนากลุ่ม และจดัเวทีชาวบา้น เป็นวิธีการหลกั โดยการพิจารณาปรากฏการณ์ ภายใต้
ภาพแวดลอ้ม และความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นในหมู่บ้าน เพื่อหาความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์กับ
สภาพแวดล้อมนั้น และข้อมูลบางส่วนได้จากวิธีการสนทนากลุ่มเข้ามาประกอบ โดยผูวิ้จยัได้
ก าหนดแนวทางในการรวบรวมขอ้มูลคือ 
 1. เอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง ผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสารท่ีเป็นต ารา เอกสารทางวิชาการ รายงานการ
วิจยั เพื่อรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีของนกัวิชาการให้เป็นระบบก่อนท่ีจะเขา้ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลใน
หมู่บา้น และเพื่อใชเ้ป็นกรอบในการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลและก าหนดแนวทางในการท าเคร่ืองมือ
เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล เม่ือท าการศึกษาเอกสารจนสามารถรวบรวมแนวคิดเก่ียวกบัการการมีส่วน
ร่วมของประชาชน หลังจากนั้นจึงได้น ามาก าหนดเป็นเคร่ืองมือการเก็บข้อมูลภาคสนาม ใน
ลกัษณะการท าเคา้โครงในการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 

2. ข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ ในชุมชน ในการศึกษาน้ีผูวิ้จยัได้เลือกพื้นท่ีวิจยัเป็นชุมชนใน 
อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีมีชีวมวลและการเพาะเห็ดในชุมชนเป็นพื้นท่ีศึกษา 
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เพราะสามารถท่ีจะท าให้เห็นปรากฏการณ์ท่ีเป็นรูปธรรมของการใช้ประโยชน์จากชีวมวลโดยการ 
น ามาแปรสภาพเป็นพลงังานทดแทน 

3. กำรสัมภำษณ์ (Interview) ได้ก าหนดวิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้างโดยผูว้ิจัย 
ก าหนดประเด็นท่ีจะรวบรวมขอ้มูลในสภาพทัว่ไปของหมู่บา้น อนัไดแ้ก่ ประวติัความเป็นมา วิถี
การด ารงชีวิตในรอบปี วฒันธรรม สัมภาษณ์จาก ผูน้ าชุมชน ประชาชนทัว่ไปในหมู่บา้น รวมทั้ง
เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีปฏิบติังานในพื้นท่ี ในส่วนประเด็นของการใชป้ระโยชน์จากชีวมวล ผูว้ิจยัไดใ้ช้
แบบสัมภาษณ์ในการรวบรวมโดยไดก้ าหนดกรอบกวา้ง ๆ ตามประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา   
 4. วิธีกำรสังเกต (Observation) ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดใ้ช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยผูศึ้กษาเข้าไปท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่ มประชาชน ได้แก่ 
กิจกรรมงานประเพณี และการประชุมประจ าเดือนของชุมชน ท าให้ผูว้ิจยัไดท้ราบถึงลกัษณะและ
ขั้นตอนในการท ากิจกรรมว่าเป็นอย่างไร ขั้นตอนการเขา้มามีส่วนร่วมตลอดจน ปัจจยัท่ีส่งเสริมให้
เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 5. วิธีกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion) ผูวิ้จยัไดใ้ชวิ้ธีการสนทนากลุ่มน้ีในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นการกระตุน้ให้คนในกลุ่มแสดงความคิดเห็น และทศันะของตนเองออกมา
อย่างเปิดเผย และจริงใจ ในขณะท่ีสนทนากนัความคิดเห็นของคนๆ หน่ึงในกลุ่มจะกระตุน้ให้คน
อ่ืนๆ อยากพูด อยากแสดงความคิดเห็นออกมา โดยผูว้ิจยัไดส้นทนากลุ่มกบัประชาชนทัว่ไป ซ่ึงจาก
การสนทนากลุ่มท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาการของการใชป้ระโยชน์จากชีวมวลโดยการน ามาแปร
สภาพเป็นพลงังานทดแทน สาเหตุของปัญหา และแนวทางการแกปั้ญหาท่ีส่งผลกระทบต่อตวัเขา
และชุมชน  
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 กลุ่มประชาชนและกลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษา คือ กลุ่มผูน้ าท่ีเป็นทางการ เป็นกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางราชการ ไดแ้ก่ บุคลากรของเทศบาล ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
กรรมการหมู่บา้น และกรรมการฝ่ายต่างๆ รวมถึงขา้ราชการท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในหมู่บา้น ไดแ้ก่ ครู 
เกษตรต าบล  และประชาชนผู ้ใช้ประโยชน์จากชีวมวลโดยการ น ามาแปรสภาพเป็นพลังงาน
ทดแทน 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย  
 ขั้นตอนในการด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ีมีทั้งส้ิน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการเตรียมการวิจยั 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจยัตามกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม และขั้นตอนสรุปผล/
วิเคราะห์ผล เพื่อจดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 3.1  
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ตำรำงท่ี 3.1 แสดงกิจกรรมระยะเตรียมการวิจยั  
กจิกรรม วัตถุประสงค์ วิธีกำร 

- ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและ 
  ศึกษาชุมชน 

- เพื่อรวบรวมแนวคิดทฤษฎี 
  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน 

- ศึกษาจากเอกสารงานวิจยั 
- ลงพื้นท่ีชุมชน 

- ศึกษาบริบทชุมชนทัว่ไป
และบริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ใชป้ระโยชน์จากชีวมวลโดย
การ น ามาแปรสภาพเป็น
พลงังานทดแทน 

- เพื่อรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง
กับบริบทของชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการการใช้ประโยชน์จากชีว
มวลโดยการ น ามาแปรสภาพ
เป็นพลงังานทดแทน 

- ลงพื้นท่ีพบปะพูดคุยกับผูน้ าและ
ชาวบา้นในชุมชน 

- ศึกษาสาเหตุของปัญหา  
การใชป้ระโยชน์จากชีวมวล
โดยการ น ามาแปรสภาพเป็น
พลงังานทดแทน 

- เพื่อใหท้ราบขอ้มูลพื้นฐาน 
  ชุมชนและปัญหาของชุมชน 
- เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบัการ
ใชป้ระโยชน์จากชีวมวลโดยการ
น ามาแปรสภาพเป็นพลงังาน
ทดแทน 

- การประชุมพูดคุยกบัผูน้ าชุมชน 
- ศึกษาขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์โดย 
  การเก็บตวัอยา่งและวิเคราะห์ 
- ใชแ้บบสอบถาม สัมภาษณ์ 

- ก าหนดแนวทางในการ 
  ด าเนินกิจกรรมการการใช้
ประโยชน์จากชีวมวลโดย
การน ามาแปรสภาพเป็น
พลงังานทดแทน 

- เพื่อใหไ้ดแ้นวทางและ 
  รูปแบบในการใชป้ระโยชน์
จากชีวมวลโดยการน ามาแปร
สภาพเป็นพลงังานทดแทน 

- ใชแ้บบสอบถาม สัมภาษณ์ และ  
   สังเกต 
- จดัเวทีเพื่อระดมความคิดเห็น 

- ด าเนินกิจกรรมด าเนิน 
  กิจกรรมการใชป้ระโยชน์
จากชีวมวลโดยการน ามาแปร
สภาพเป็นพลงังานทดแทน 

- เพื่อด าเนินกิจกรรมจดัการ 
การใชป้ระโยชน์จากชีวมวลโดย
การน ามาแปรสภาพเป็นพลงังาน
ทดแทน 

- ด าเนินกิจกรรมโดยอาศยั  
  กระบวนการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ การ 
  ฝึกอบรม การตรวจวิเคราะห์ทาง 
  วิทยาศาสตร์ การสร้างเครือข่าย 

- สรุปผลผลการวิจยัตาม 
  แนวทางท่ีศึกษา 

- เพื่อใหไ้ดผ้ลการวิจยัและท า 
  การวิเคราะห์ผลงานวิจยั 

- การสรุปผลการวิเคราะห์
ผลการวิจยั 

- สรุปผล/วิ เคราะห์ผลจาก 
  การด าเนินการวิจยั 

- เพื่อสรุปรายงานการวิจยั เตรียม  
  ความพร้อมส าหรับการ จดัท า  
  รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

- การสรุปผลการวิเคราะห์   
  และการสังเคราะห์ 
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กจิกรรมที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คณะผูวิ้จยัไดด้ าเนินการวิจยัโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ประกอบดว้ย กิจกรรมการศึกษาบริบทของชุมชน ได้แก่ บริบทของชุมชนโดยทัว่ไป บริบทของ
ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง การวางแผนกิจกรรมและรูปแบบท่ีจะใชใ้นการแกปั้ญหาและกิจกรรมการการใช้
ประโยชน์จากชีวมวลโดยการน ามาแปรสภาพเป็นพลงังานทดแทนตามแนวทางท่ีเลือกไวแ้บบมี
ส่วนร่วม ซ่ึงมีรายละเอียดของกิจกรรมดงัต่อไปน้ี  
 1. กำรศึกษำบริบทของชุมชนและปัญหำมลพษิทำงอำกำศในชุมชน 
 กิจกรรมการศึกษาบริบทของชุมชนคณะผูว้ิจยัไดแ้ยกเป็นประเด็นในการเก็บขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาในท่ีโล่ง ไดแ้ก่ บริบทของชุมชนโดยทัว่ไป บริบท
ชุมชนเก่ียวกบัความตระหนักและความรู้ บริบทชุมชนเก่ียวกับปัญหามลพิษทางอากาศในชุมชน 
โดยมีกิจกรรมยอ่ยดงัน้ี  
 1.1 กำรศึกษำบริบทชุมชนท่ัวไป  
 การศึกษาบริบทชุมชนโดยทัว่ไปของพื้นท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา คณะผูว้ิจยั 
ไดท้ าการศึกษาโดยวิธีการเก็บขอ้มูลผ่านแบบสอบถาม เก็บขอ้มูลผ่านเวทีชุมชนท่ีมีการพูดคุยกนั
ระหว่างคณะผูวิ้จัยกับชาวบ้านในพื้นท่ี และลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลโดยการพูดคุยแบบตัวต่อตัวกับ
ชาวบา้นและผูน้ าชุมชนในพื้นท่ี รวมทั้งการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานจากเอกสารแผนพฒันาของเทศบาล 
ซ่ึงรายละเอียดของผลการศึกษาจะไดน้ าเสนอไวใ้นบทท่ี 4  
 1.2 กำรศึกษำข้อมูลเกีย่วกบัสำเหตุและปัญหำกำรฯ 
  การศึกษาข้อมูลเก่ียวกับสาเหตุและปัญหาการใช้ประโยชน์จากชีวมวลโดยการ
น ามาแปรสภาพเป็นพลงังานทดแทนในพื้นท่ี คณะผูวิ้จยัไดท้ าการเก็บขอ้มูลผ่านแบบสอบถามท่ี
ทางคณะผูวิ้จยัไดจ้ดัท าขึ้น ซ่ึงคณะผูวิ้จยัไดล้งพื้นท่ีในการส ารวจขอ้มูลผ่านแบบสอบถาม รวมทั้ง
การส ารวจชีวมวลและการใชป้ระโยชน์จากชีวมวลโดยการน ามาแปรสภาพเป็นพลงังานทดแทนดงั
ภาพท่ี 3.1  
 
 
 
 
 
 
 ภำพท่ี 3.1 แสดงภาพการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบับริบทของชุมชนในดา้นต่างๆ  
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 3. บริบทของปัญหำและศักยภำพของกำรน ำชีวมวลมำใช้ประโยชน์ 
 จากการจดัเวทีกับประชาชนในชุมชนจ านวน 30 คนดังภาพท่ี 3.2 เพื่อท าการศึกษา
ข้อมูลด้านศักยภาพของชุมชนในการน าชีวมวลมาใช้ประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ีนั้ น 
คณะผูว้ิจัยได้ท าการศึกษาผ่านการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และการพูดคุยกับแกนน า
ชาวบา้นในพื้นท่ี ซ่ึงการศึกษาขอ้มูลดา้นความรู้ ความตระหนกัและพฤติกรรมของชาวบา้นในพื้นท่ี
นั้นสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการแกปั้ญหาศกัยภาพของชุมชนในการน าชีวมวลมาใช้ประโยชน์ได้
อยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงรายละเอียดของผลการศึกษาจะไดน้ าเสนอไวใ้นบทท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. กำรด ำเนินกำรวิจัยตำมกระบวนกำรบูรณำกำรฯ  
  การด าเนินการวิจยัตามกระบวนการบูรณาการฯ แบบมีส่วนร่วมนั้น มีวตัถุประสงค์
เพื่อให้ชุมชนไดท้ราบถึงบริบทของชุมชนท่ีมีการใชป้ระโยชน์จากชีวมวลโดยการน ามาแปรสภาพ
เป็นพลงังานทดแทนในพื้นท่ีของตนเองรวมทั้งแนวทางในการแกปั้ญหาตั้งแต่ในอดีต ปัจจุบนั และ
อนาคตท่ีตอ้งการท ากิจกรรมร่วมกนั จนน าไปสู่การจดัการใช้ประโยชน์จากชีวมวลโดยการน ามา
แปรสภาพเป็นพลงังานทดแทนในชุมชนได ้โดยมีกิจกรรมยอ่ยท่ีใชใ้นการด าเนินการวิจยัดงัน้ี  
  2.1 วิเครำะห์หำปัญหำและแนวทำงในกำรแก้ปัญหำร่วมกัน  
  ในส่วนของการวิเคราะห์หาปัญหาและสาเหตุของการใชป้ระโยชน์จากชีวมวลโดย
การน ามาแปรสภาพเป็นพลงังานทดแทนในชุมชนนั้น คณะผูวิ้จยัได้น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา
บริบทของชุมชนมาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานวิจยัโดยมีกิจกรรมต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  
  1) กำรสร้ำงควำมตระหนักให้กบัประชำชนในพื้นท่ี  
 การสร้างความตระหนัก ให้กบัประชาชนเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์จากชีวมวล
โดยการน ามาแปรสภาพเป็นพลงังานทดแทนในชุมชนนั้น คณะผูว้ิจยัด าเนินโดยการจดัเวทีพบปะ
ชาวบา้น เพื่อช้ีแจงรายละเอียดโครงการและปัญหาเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์จากชีวมวลโดยการ
น ามาแปรสภาพเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน เพื่อระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหา รวมทั้ ง

ภำพท่ี 3.2 แสดงกิจกรรมศึกษาบริบทของปัญหาและศกัยภาพของการน าชีวมวลมาใชป้ระโยชน์ 
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ตระหนกัถึงทางเลือกในการแกปั้ญหา ซ่ึงกิจกรรมท่ีไดจ้ดัท าขึ้นส าหรับการสร้างความตระหนกัใน
ชุมชน ไดแ้ก่ การประชุมเวทีชาวบา้นเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์จากชีว
มวลโดยการน ามาแปรสภาพเป็นพลงังานทดแทน รวมทั้งแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการ
แกปั้ญหาร่วมกนั มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนกัทั้งส้ินประมาณ 32 คน ดงัภาพท่ี 3.3 โดย
มีขั้นตอนการจดักิจกรรมยอ่ยดงัน้ี  
  1) กิจกรรมเร่ิมต้นจากการการแนะน าตนเองของผู ้เข้าร่วมประชุม  โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ ใหเ้กิดความเป็นกนัเองระหวา่งชาวบา้นผูเ้ขา้ร่วมเวทีกบัคณะผูว้ิจยัซ่ึงจะท าใหก้าร
แลกเปล่ียนและการแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามธรรมชาติ  
  2) กิจกรรม Time Line “อดีต ปัจจุบนั อนาคต” มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมเวที 
ได้มีการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากชีวมวลโดยการน ามาแปรสภาพเป็น
พลังงานทดแทน ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนชุมชนของ
ตนเอง  
  3) กิจกรรมความคาดหวงัและความตอ้งการในการใช้ประโยชน์จากชีวมวลโดย
การน ามาแปรสภาพเป็นพลงังานทดแทน บนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2 ศึกษำศักยภำพของชุมชนและแนวทำงในกำรใช้ประโยชน์จำกชีวมวลฯ 
 กิจกรรมศึกษาศกัยภาพของชุมชนและแนวทางในการใชป้ระโยชน์จากชีวมวลโดย
การน ามาแปรสภาพเป็นพลงังานทดแทน บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง คณะผูว้ิจยัไดใ้ชกิ้จกรรมย่อย 3 
กิจกรรม ไดแ้ก่ การอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัรูปแบบการการใช้ประโยชน์จากชีวมวลโดยการน ามา
แปรสภาพเป็นพลงังานทดแทน ซ่ึงจะเป็นข้อมูลให้ประชาชนในชุมชนได้วิ เคราะห์ปัญหาและ
น าไปก าหนดแนวทางและรูปแบบการการใช้ประโยชน์จากชีวมวลโดยการน ามาแปรสภาพเป็น
พลงังานทดแทน ท่ีเหมาะกบัชุมชนของตนเองต่อไป ดงัภาพท่ี 3.4  
 

ภำพท่ี 3.3 แสดงกิจกรรมสร้างความตระหนกัใหก้บัประชาชนพื้นท่ี 
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 2.3 ด ำเนินกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้กำรใช้ประโยชน์จำกชีวมวลโดยกำรน ำมำแปรสภำพ
เป็นพลงังำนทดแทน บนฐำนเศรษฐกจิพอเพยีง 
 การด าเนินกิจกรรมตามแนวทางท่ีเลือกไว้จากการร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและสร้างเป็น
กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากชีวมวลโดยการน ามาแปรสภาพเป็นพลังงานทดแทน ท่ีมีความ
เหมาะสมและสามารถด าเนินการไดเ้องในชุมชนประกอบดว้ย  
 1) กำรจัดกำรควำมรู้กำรน ำชีวมวลจำกฟำร์มสุกรมำเป็นพลงังำนทดแทนในครัวเรือน  
 1.1) การด าเนินกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลงังานทดแทน
ในชุมชนการถ่ายทอดเทคโนโลยีในคร้ังน้ีเป็นการด าเนินกิจกรรมท่ีเนน้กระบวนการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนและได้ก าหนดกิจกรรมท่ีใช้ในการด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกัน ประกอบด้วย 
กิจกรรมการศึกษาบริบทของชุมชน ไดแ้ก่ การศึกษาบริบทของชุมชน กิจกรรมการศึกษาบริบทของ
ชุมชนไดแ้ยกเป็นประเด็นในการเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลงังานทดแทน 
ไดแ้ก่ บริบทของชุมชนโดยทัว่ไป บริบทชุมชนเก่ียวกบัความตระหนกัและความรู้ท่ีเก่ียวกบัการใช้
ก๊าซชีวภาพเป็นพลงังานทดแทน บริบทชุมชนเก่ียวกับความตอ้งการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลงังาน
ทดแทน ดงัภาพท่ี 3.5  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 3.4 กิจกรรมศึกษาศกัยภาพของชุมชนและแนวทางในการใชป้ระโยชน์จากชีวมวลฯ 

  

ภำพท่ี 3.5 แสดงภาพการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบับริบทของชุมชนในดา้นต่างๆ 
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 1.2) การด าเนินกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม การด าเนินกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมนั้ น มี
วตัถุประสงคเ์พื่อให้ชุมชนไดท้ราบถึงบริบทของก๊าซชีวภาพท่ีจะน ามาใช้เป็นพลงังานทดแทนใน
พื้นท่ีของตนเองตั้งแต่สภาพในอดีต ปัจจุบนั และอนาคตท่ีตอ้งการร่วมกนั จนน าไปสู่การจดัการ
การใชก้๊าซชีวภาพเป็นพลงังานทดแทนในชุมชนได ้โดยมีกิจกรรมยอ่ยท่ีใชใ้นการด าเนินการดงัน้ี  

1.2.1) วิเคราะห์หาปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน ในส่วนของการ
วิเคราะห์หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของการน าก๊าซชีวภาพมาใชเ้ป็นพลงังานทดแทนในชุมชน
นั้น ได้น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาบริบทของชุมชนมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานโดยมี
กิจกรรมการสร้างความตระหนกัใหก้บัประชาชนในพื้นท่ี การสร้างความตระหนกั ใหก้บัประชาชน
เก่ียวกับการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนในชุมชนนั้น ด าเนินงานโดยการจัดเวทีพบปะ
ชาวบา้น เพื่อช้ีแจงรายละเอียดโครงการและปัญหาเก่ียวกบัการใชก้๊าซชีวภาพเป็นพลงังานทดแทน
ในชุมชน เพื่อระดมความคิดเห็นในการแกปั้ญหา รวมทั้งตระหนกัถึงทางเลือกในการแกปั้ญหา ซ่ึง
กิจกรรมท่ีไดจ้ดัท าขึ้นส าหรับการสร้างความตระหนกัในชุมชน ไดแ้ก่ การประชุมเวทีชาวบา้นเพื่อ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับการน าก๊าซชีวภาพมาใช้เป็นพลงังานทดแทนในชุมชน รวมทั้ง
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการแกปั้ญหาร่วมกนั ซ่ึงจะอาศยัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาบริบท
ของชุมชนก่อนหน้าน้ีโดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบขอ้มูลของชุมชนที่เกี่ยวขอ้งกับการน า
ก๊าซชีวภาพมาเป็นพลงังานทดแทนในชุมชน  มีผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักทั้งส้ิน
ประมาณ 35 คน  

1.2.2) การสร้างความรู้และวิเคราะห์ปัญหาของการน าก๊าซชีวภาพมาใช้เป็นพลงังาน
ทดแทนในพื้นท่ี กิจกรรมการสร้างความรู้และวิเคราะห์ปัญหาของการน าก๊าซชีวภาพมาใช้เป็น
พลงังานทดแทนในพื้นท่ี ไดใ้ชกิ้จกรรมย่อย 3 กิจกรรม ไดแ้ก่ การอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัรูปแบบ
การน าก๊าซชีวภาพมาใชเ้ป็นพลงังานทดแทน ศึกษาดูงานในพื้นท่ีต าบลดอนแกว้ และการแจกคู่มือ
การใชก้๊าซชีวภาพเป็นพลงังานทดแทน มีวตัถุประสงค ์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
น า     ก๊าซชีวภาพมาใช้เป็นพลงังานทดแทนในชุมชน  ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลให้ประชาชนในชุมชนได้
วิเคราะห์ปัญหาและน าไปก าหนดแนวทาง และรูปแบบการใช้ก๊าซชีวภาพท่ีเหมาะกับชุมชนของ
ตนเองต่อไป     

1.2.3) การท าแผนท่ีชุมชนและแนวทางการวางท่อก๊าซในชุมชนในชุมชน เน่ืองจากว่า
พื้นท่ีบ้านปงแสงทองค่อนข้างท่ีจะมีพื้นท่ีกวา้งขวางและมีระดับสูงต ่าแตกต่างกันค่อนขา้งมาก 
การศึกษาเพื่อให้เกิดการน าก๊าซชีวภาพมาใช้เป็นพลงังานทดแทนในชุมชนให้เกิดการครอบคลุม
พื้นท่ีเป้าหมายนั้น จะตอ้งมีการเรียนรู้จากชุมชนและรู้จกัพื้นท่ีในชุมชนอยา่งละเอียด เพื่อให้ง่ายต่อ
การวางแผนการด าเนินกิจกรรมอ่ืนต่อไป ดงันั้นจึงมีการด าเนินกิจกรรมการท าแผนท่ีชุมชนขึ้น จาก
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การด าเนินกิจกรรมการท าแผนท่ีชุมชนในพื้นท่ี พบว่า มีผูน้ าชุมชนเขา้ร่วมกิจกรรมน้ีจ านวน 15 คน 
แลว้จึงเร่ิมท าแผนท่ีชุมชนจนไดแ้ผนท่ีชุมชนซ่ึงแสดงแผนท่ีเก่ียวกบัเส้นทางน ้ า เส้นทางสัญจรใน
พื้นท่ี รวมทั้งร่วมกนัก าหนดแนวการวางท่อก๊าซชีวภาพ ดงัภาพท่ี 3.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2.4) การส ารวจบ่อหมกัก๊าซชีวภาพและแนวการวางท่อก๊าซชีวภาพ การส ารวจบ่อ
หมกัก๊าซชีวภาพและแนวการวางท่อก๊าซชีวภาพ ร่วมกนัเป็นกิจกรรมท่ีไดจ้ดัท าขึ้นเพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมและได้น าแผนท่ีการวางระบบท่อก๊าซชีวภาพท่ีถูกสร้างขึ้นจากกิจกรรมท่ีแลว้น ามาใช้
ประโยชน์ในการส ารวจและร่วมกนัในการรับรู้ปัญหาของบ่อหมกัก๊าซชีวภาพท่ีอยู่ในพื้นท่ี โดยมี
เป้าหมายของการด าเนินกิจกรรม คือ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้เข้าใจถึงแหล่งท่ีมาของก๊าซ
ชีวภาพ และสภาพของบ่อก๊าซชีวภาพในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติมให้กบั
ชาวบ้าน ซ่ึงจะเป็นข้อมูลให้ประชาชนในชุมชนน าไปวางแผนการด า เนินกิจกรรมการน าก๊าซ
ชีวภาพมาใชเ้ป็นพลงังานทดแทนท่ีเหมาะกบัชุมชน และปรับปรุงบ่อก๊าซชีวภาพและวางระบบท่อ
แจกจ่ายก๊าซชีวภาพในชุมชน ปรับปรุงบ่อก๊าซชีวภาพและวางระบบท่อแจกจ่ายก๊าซชีวภาพใน
ชุมชน เป็นกิจกรรมท่ีประชาชนในพื้นท่ีไดจ้ดัท าขึ้นหลงัจากท าการส ารวจและปรับปรุงแกปั้ญหา
บ่อหมกัก๊าซชีวภาพเรียบร้อยแลว้ เพื่อท าการส่งก๊าซชีวภาพไปยงัครัวเรือนในชุมชน ดงัภาพท่ี 3.7 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 3.6 แสดงการท าแผนท่ีชุมชนและแนวทางการวางท่อก๊าซในชุมชนในชุมชน 

 

ภำพท่ี 3.7 แสดงการปรับปรุงระบบบ่อหมกัและเดินท่อก๊าซชีวภาพ 
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 2) กำรจัดกำรควำมรู้กำรกำรน ำชีวมวลมำใช้เป็นพลงังำนทดแทนในกระบวนกำรผลติเห็ด 
   การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คณะผูวิ้จยัได้ก าหนดกิจกรรมท่ีใช้ในการด าเนินการวิจยัโดย
ประกอบด้วย กิจกรรมการศึกษาบริบทของชุมชน ได้แก่ บริบทของชุมชน และกิจกรรมการ
ด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงมีรายละเอียดของกิจกรรมดงัต่อไปน้ี  
 3.1) การศึกษาบริบทของชุมชน กิจกรรมการศึกษาบริบทของชุมชนคณะผูว้ิจยัได้แยก
เป็นประเด็นในการเก็บข้อมูลท่ี เก่ียวข้องกับการน าชีวมวลมาใช้เป็นพลังงานทดแทนใน
กระบวนการผลิตเห็ด ไดแ้ก่ บริบทของชุมชนโดยทัว่ไป บริบทชุมชนเก่ียวกบัความตระหนักและ
ความรู้ท่ีการน าชีวมวลมาใช้เป็นพลงังานทดแทนในกระบวนการผลิตเห็ด บริบทชุมชนเก่ียวกับ
ความตอ้งการน าชีวมวลมาใชเ้ป็นพลงังานทดแทนในกระบวนการผลิตเห็ด  
 3.2) การด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  การด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมนั้น มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนได้ทราบถึงบริบทของชีวมวลท่ีจะน ามาใช้เป็น
พลงังานทดแทนในพื้นท่ีของตนเองตั้งแต่สภาพในอดีต ปัจจุบนั และอนาคตท่ีตอ้งการร่วมกนั จน
น าไปสู่การจดัการการน าชีวมวลมาใช้เป็นพลงังานทดแทนในกระบวนการผลิตเห็ดในชุมชนได ้
โดยมีกิจกรรมยอ่ยท่ีใชใ้นการด าเนินการวิจยัดงัน้ี  
 3.2.1) การสร้างความรู้และวิเคราะห์ปัญหาของการน าชีวมวลมาใช้เป็นพลงังาน
ทดแทนในกระบวนการผลิตเห็ดในพื้นท่ี  กิจกรรมการสร้างความรู้และวิเคราะห์ปัญหาของการน า
การน าชีวมวลมาใชเ้ป็นพลงังานทดแทนในกระบวนการผลิตเห็ดในพื้นท่ี คณะผูว้ิจยัไดใ้ชกิ้จกรรม
ย่อย 3 กิจกรรม ได้แก่ การอบรมให้ความรู้เก่ียวกับรูปแบบการการน าชีวมวลมาใช้เป็นพลงังาน
ทดแทนในกระบวนการผลิตเห็ด ศึกษาดูงานในพื้นท่ี และการแจกคู่มือการใช้การน าชีวมวลมาใช้
เป็นพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตเห็ด มีวตัถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการน าการใช้พลงังานชีวมวลในกระบวนการการผลิตเห็ดในชุมชน ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลให้
ประชาชนในชุมชนได้วิเคราะห์ปัญหาและน าไปก าหนดแนวทาง และรูปแบบการใช้การใช้
พลงังานชีวมวลในกระบวนการการผลิตเห็ดท่ีเหมาะกบัชุมชนของตนเองต่อไป ดงัภาพท่ี 3.8  
 
   
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 3.8 แสดงกิจกรรมการสร้างความรู้การน าชีวมวลมาใชเ้ป็นพลงังานทดแทนในกระบวนการผลิตเห็ด 
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   3.2.2) ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางท่ีเลือกไว้ร่วมกัน  การวางแผนการด าเนิน
กิจกรรมตามแนวทางท่ีเลือกไวร่้วมกนั โดยใชอ้าคารเอนกประสงคข์องหมู่บา้น เป็นสถานท่ีจดัเวที 
มีผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมทั้ งส้ิน 30 ครัวเรือน มีวตัถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับ
รูปแบบท่ีจะน าชีวมวลมาใชเ้ป็นพลงังานทดแทนในการเพาะเห็ดในชุมชน รวมทั้งเพื่อวางแผนการ
ด าเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ร่วมกัน  ได้แก่ กลุ่มผูร่้วมกิจกรรม การจัดหาออกแบบเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ รวมทั้ งก าหนดขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน และสุดท้ายวางแผนการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมร่วมกนั ประกอบดว้ย  

1) ท าการปรับปรุงเตาชีวมวลส าหรับตม้กอ้นเห็ดใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมี
ผลผลิตทางอ้อมท่ีได้จากการเผาชีวมวล คือ ถ่าน และน ้ าส้มควันไม้ซ่ึงจะสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการเกษตรได ้ 

2) จดัตั้งกลุ่มเพาะเห็ดเพื่อใหมี้ความเขม้แขง็และลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ 
 3) จดัท าคู่มือเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัการใชค้วามร้อนจากเตาชีวมวลมาเป็นพลงังานทดแทน
ในการเพาะเห็ด 
  
กำรติดตำมและประเมินผล 
  กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมการใช้ประโยชน์
จากชีวมวลโดยการน ามาแปรสภาพเป็นพลงังานทดแทนในชุมชน คณะผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกกิจกรรม ท่ี
จะใช้ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินกิจกรรม โดยประกอบด้วย กิจกรรมแจก
แบบสอบถามประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม และกิจกรรมการจดัเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะ ซ่ึงคณะจะตอ้งท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้ง เพื่อน าเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงแกไ้ข แผนการด าเนินงานท่ีมีขอ้บกพร่อง รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆ โดยการประเมินผล
จะมีข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อมูลจากการประเมินผลเชิงปริมาณ ได้แก่ การจดัเก็บข้อมูลจากแต่ละ
กิจกรรม และขอ้มูลจากการประเมินผลเชิงคุณภาพ ด าเนินโดยใชแ้บบสอบถามส ารวจประชาชนใน
พื้นท่ี เพื่อหาขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพของกิจกรรมต่างๆ เช่น พฤติกรรมการ ระดบัความรู้ความ
เขา้ใจ ซ่ึงการติดตามและประเมินผลการด าเนินการวิจยัคณะผูว้ิจยัจะเป็นผูติ้ดตามและประเมินผล
ตลอดระยะเวลาท่ีด าเนินกิจกรรมในพื้นท่ี เพื่อท าการสรุปบทเรียนดา้นปัญหา ขอ้จ ากดั และโอกาส
ของพื้นท่ีศึกษา และท าการสังเคราะห์องคค์วามรู้  

 

วิธีกำรวิเครำะห์และสรุปผลข้อมูล 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะอธิบายเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์จากชีวมวล
โดยการน ามาแปรสภาพเป็นพลงังานทดแทนท่ีเกิดจากชีวมวลท่ีเหลือจากการเกษตรมาใชป้ระโยชน์ 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน  ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์
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ขอ้มูลท่ีไดพ้ร้อมทั้งน าทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาอธิบาย เพื่อหาขอ้สรุป ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลอยู่
ตลอดเวลาในขณะท่ีท าการศึกษาในชุมชน ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลท่ีไดม้าเช่ือมโยง 
และพิจารณาถึงความสัมพนัธ์กนั เพื่อให้สามารถน าไปสู่ความเขา้ใจต่อปรากฏการณ์ ภายใตบ้ริบท
ของชุมชน ทั้งยงัท าความเขา้ใจกบัความหลากหลายและความแตกต่างของขอ้มูลท่ีเก็บรวมมา  การ
วิเคราะห์ในแต่ละคร้ังจะเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูลเพื่อแสวงหาขอ้สรุป ทั้งในส่วนของขอ้มูลท่ี
เหมือนกนัและแตกต่างกนั โดยขอ้สรุปท่ีไดใ้นระยะแรกจะเป็นตวัก าหนดแนวทางและประเภทของ
ขอ้มูลท่ีจะตอ้งไปท าการเก็บรวบรวมเพิ่มเติม ต่อเน่ืองกันไปจนกระทั่งเสร็จส้ิน การศึกษา และ
รายงานผลการวิจยัโดยใช้รูปแบบการบรรยายเชิงวิเคราะห์  โดยเป้าหมายของการวิเคราะห์ขอ้มูล
ผูว้ิจยัวิเคราะห์ตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อใหเ้ห็นประเด็น การเปล่ียนแปลงเชิงพฒันาในพื้นท่ีได ้
 




