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บทที ่1  
บทน ำ 

 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถ่ินในการแก้ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มจากธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาวิชาวิจยัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม อ าเภอสันก าแพง จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยการด าเนินการวิจยัจะใช้กิจกรรมต่างๆ เพื่อน าไปสู่การตอบโจทย ์ค าถามวิจยั และ
วตัถุประสงค์ของการวิจยั ในส่วนของบทท่ี 1 ซ่ึงเป็นบทน า ของรายงานวิจยัฉบบัน้ีเน้ือหาจะ
ประกอบดว้ย ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา ค าถามการวจิยั เป้าหมายและวตัถุประสงค ์ประโยชน์
ท่ีไดรั้บจากการวจิยั ขอบเขตการวจิยั และนิยามศพัทเ์ฉพาะ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

ทีม่ำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ในปัจจุบนัการพฒันาประเทศ ได้เล็งเห็นความส าคญัและคุณค่าของสินคา้ท่ีเกิดจากการ
พฒันาของชุมชน ท่ีมีอยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศ นโยบายหลกัของรัฐบาลท่ีผ่านมา มีความ
ประสงค์ท่ีจะยกระดบัสินคา้ทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าและสามารถเพิ่มมูลค่าได ้ แต่ทั้งน้ีตอ้ง
ไดรั้บการพฒันาท่ีเหมาะสม  สินคา้ในแต่ละทอ้งถ่ินจึงไดรั้บการส่งเสริมและพฒันามาโดยต่อเน่ือง 
จนน าไปสู่การพฒันาจนเป็นธุรกิจชุมชน หรือท่ีเรียกวา่ หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (One Tambon 
One Product, OTOP) ซ่ึงจนถึงปัจจุบนั ได้มีสินคา้ในหลายภูมิภาคของประเทศได้รับการพฒันา
จนมีคุณภาพที่ดีและสามารถจ าหน่ายทั้ งภายในและภายนอกประเทศ นอกจากตลาด
ภายในประเทศแลว้ การน าสินคา้ ออกสู่ตลาดโลกเป็นอีกหน่ึงกา้วของการพฒันาดงักล่าวซ่ึงจะ
น าไปสู่การสร้างรายไดใ้หก้บัชาวบา้น ท่ีไดพ้ฒันาสินคา้ในทอ้งถ่ินของตนเอง 
 อยา่งไรก็ตาม ในการพฒันาสินคา้นั้น โดยส่วนใหญ่ ชาวบา้นหรือหน่วยงานของภาครัฐท่ี
เก่ียวขอ้งจะเนน้เก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้ ยอดขาย และก าลงัการผลิตเป็นหลกั จนบางคร้ังอาจท า
ให้ลืมไปว่า เบ้ืองหลงัของความส าเร็จดงักล่าวได้ก่อให้เกิดผลกระทบที่ส าคญัต่อชุมชนและ
ทอ้งถ่ินอยา่งไร ประเด็นปัญหาหน่ึงเกิดจากกระบวนการผลิตสินคา้ คือ ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น ปัญหาน ้ าเสียจากกระบวนการผลิต ปัญหากล่ินจากการใชส้ารเคมี ปัญหาขยะมูล
ฝอยจากเศษวสัดุ และปัญหาการปนเป้ือนของขยะอนัตรายจากการใชส้ารเคมีในกระบวนการผลิต 
เป็นตน้ ซ่ึงปัญหาดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ยงัไม่ได้ให้ความส าคญัหรือให้
ความส าคัญในระดับท่ีต ่ากว่าเม่ือเทียบกับประเด็นอ่ืนๆ ของการพฒันาสินค้า  ในกรณีท่ี
ผูป้ระกอบการตอ้งการจะพฒันาสินคา้ ส่งออกไปสู่ตลาดประเทศท่ีพฒันาแลว้ในอนาคต ประเทศ
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เหล่านั้นอาจน ามาตรการกีดกนัทางการคา้ท่ีวา่ดว้ยการผลิตสินคา้ ท่ีไม่ก่อผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงจะท าใหสิ้นคา้สามารถจ าหน่ายไดท้ัว่โลกโดยไม่ประสบปัญหาการกีดกนัทางการคา้ต่างๆ  
 จงัหวดัเชียงใหม่มีการพฒันาสินคา้แบบธุรกิจชุมชนทัว่ทุกอ าเภอ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้
หตัถกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ าเภอสันก าแพง ซ่ึงเป็นอ าเภอท่ีไดช่ื้อวา่เป็นแหล่งหตัถกรรมท่ีมี
ช่ือเสียงมากท่ีสุดแหล่งหน่ึงของภาคเหนือ อ าเภอสันก าแพงมีรายการสินคา้ธุรกิจชุมชนมากมาย 
กระจายอยูใ่นพื้นท่ีต าบลต่างๆ เช่น ผลิตภณัฑก์ระดาษสา พดั (ต าบลตน้เปา) ของตกแต่งบา้นผา้ฝ้าย
ทอมือ (ต าบลสันก าแพง) ผา้ฝ้ายบาติก กล่องกระดาษทิชชู (ต าบลสันกลาง) เป็นตน้ ซ่ึงสินคา้
ดังกล่าวมีบางกิจกรรมท่ีได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม แต่ปัญหาดังกล่าวยงัไม่ได้มี
การศึกษาอย่างจริงจงั ซ่ึงในประเด็นท่ีเก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมนั้น เป็นอีกประเด็นท่ี
ผูป้ระกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจ าเป็นตอ้งน าไปพิจารณาควบคู่ไปดว้ยกบัการพฒันาสินคา้ 
เพื่อให้การพฒันาเป็นไปอยา่งสมบูรณ์ท่ีสุด ประเด็นเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากกิจกรรม
ดงักล่าว เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาน ้ าเสีย ควรจะน ามาพิจารณาถึงความส าคญัของปัญหาและ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อชุมชนหรือพื้นท่ีใกลเ้คียง ซ่ึงการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมควร
กระท าควบคู่ไปกบัการพฒันาคุณภาพสินค้า อนัจะน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มต่อไป 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน วิสัยทศัน์และ
ภารกิจหลกัของสถาบนัท่ีส าคญัคือการพฒันาการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ
ให้แก่ชุมชนท้องถ่ิน ซ่ึงภารกิจทั้ งสามประการนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการประยุกต์ใช ้
สหวทิยาการ เช่น วทิยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ บูรณาการเขา้ดว้ยกนั เพื่อเป็นปัจจยัหลกัในการพฒันา
ท้องถ่ินในปัจจุบัน โครงการวิจัยการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถ่ินในการแก้ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มจากธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาวิชาวิจยัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม อ าเภอสันก าแพง จงัหวดั
เชียงใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จึงเป็นหน่ึง
ในโครงการศึกษาน าร่องเพื่อศึกษา ประเมิน และแสวงหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
จากกิจกรรมของชุมชน ตลอดจนเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเกิดประโยชน์ต่อ นกัศึกษา 
อาจารย ์และชาวบา้นในทอ้งถ่ิน ทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว อีกทั้งยงัเป็นแนวทางในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยแ์ละความเขม้แขง็ของชุมชนทอ้งถ่ินต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของโครงกำรวจิัย 
 เพื่อศึกษารูปแบบในการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถ่ินในการแก้ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มจากธุรกิจชุมชน กรณีศึกษารายวชิาวจิยัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
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กรอบแนวควำมคดิของโครงกำรวจิัย 
โครงการวิจัยจะใช้กระบวนการวิจัย สร้างชุดความรู้ สร้างกระบวนการเรียนรู้ สร้าง

นวตักรรมในแก้ไขปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม โดยการวิธีการบูรณาการการสอน การวิจยั และการ
บริการวิชาการเพื่อทอ้งถ่ิน (กรณีวิชาวิจยัทางส่ิงแวดลอ้ม) มาพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน 
และสามารถถ่ายทอดสู่ผ่านนักศึกษา นักวิชาการ และท้องถ่ิน (ผู้ประกอบการ และผูไ้ด้รับ
ผลกระทบ) ไดท้ั้งน้ีเพื่อก่อใหเ้กิดการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ิน รวมถึงการ
สร้างความตระหนกั และความส าคญัของปัญหาส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน เพื่อให้เกิดประยุกตใ์ช้การ
จดัการเรียนการสอนเขา้มาแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม อยา่งเป็นระบบโดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมเขา้
มาใชแ้กปั้ญหาของชุมชนท่ีเกิดข้ึนโดยมุ่งเนน้ไปท่ีการใหป้ระชาชน ดงัภาพท่ี 4.1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบเขตกำรวจิัย  
 1. ขอบเขตเนือ้หำ  
 1.1 การศึกษาบริบทพื้นท่ี และศกัยภาพชุมชนในการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี  
 1.2 การวิเคราะห์ ปัญหา และเหตุของปัญหาทางดา้นส่ิงแวดล้อมของธุรกิจชุมชนใน
พื้นท่ี อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่  
 1.3 การสรา้งรูปแบบในการการบูรณาการการจดัการศึกษาเพื่อทอ้งถ่ินในการแกปั้ญหา
ส่ิงแวดลอ้มจากธุรกิจชุมชน กรณีศึกษารายวชิาวจิยัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
 2. ขอบเขตประชำกร  
 ประชากรในการศึกษาประกอบดว้ย ประชาชนในพื้นท่ีท่ีท าธุรกิจชุมชนในพื้นท่ี อ าเภอ
สันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่  
 

ภำพที ่1.1 แสดงกรอบแนวคิดการวจิยัการบูรณาการการจดัการศึกษาเพื่อทอ้งถ่ิน 
 

- ชำวบ้ำน 
- ผู้ประกอบกำร 

- นักศึกษำ 
 

ปัญหำส่ิงแวดล้อม 

เป้ำหมำย 

วจิยั 

รำยวชิำวจิยัฯ 

ภูมปัิญญำท้องถิ่น 

ทดลอง
ปฏิบัต ิ

รูปแบบกำร
แก้ปัญหำ 

แนวทำงกำร
ทดลอง 
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 3. ขอบเขตเวลำ  
 ระยะเวลาในการด าเนินการวิจยัเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2554 ถึง 
เดือนกรกฎาคม 2555  
 4. ขอบเขตพืน้ที่  
 พื้นท่ี อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่  
 

ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรวจิัย  
 1. ประโยชน์ด้ำนองค์ควำมรู้ 
  1.1 ไดท้ราบถึงหลกัการและวธีิการบูรณาการฯ 
  1.2 ไดท้ราบถึงเหตุ ปัจจยั และเง่ือนไขท่ีท าใหก้ารบูรณการฯ ประสบผลส าเร็จ 
  1.3 ได้ทราบถึงสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการจัดการปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากธุรกิจชุมชน 
  1.4 ได้ทราบทางเลือก และแนวทางในการแก้ปัญหาและพฒันาการจดัการปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มจากธุรกิจชุมชน 
 2. ประโยชน์ด้ำนกำรพฒันำ 
  2.1 ได้ทราบถึงผลการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีผ่าน
กระบวนการบรูณาการฯ  
  2.2 ไดท้ราบถึงผลการเปล่ียนแปลงดา้นการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนเก่ียวกบัการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชน  
 3. ประโยชน์ทีเ่ป็นผลผลติ 
  3.1 ไดแ้นวทางการประเมินคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ของชุมชน 
  3.2 ไดท้างเลือกและแนวทางในการแกปั้ญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากกิจกรรมการผลิต
ทางธุรกิจในครัวเรือน เช่น การผลิตกระดาสา กิจกรรมผา้มดัยอ้ม ท่ีสอดคลอ้งตามความตอ้งการ
ของชุมชน 
  3.3 เกิดเป็นองคค์วามรู้ในการวจิยัและพฒันาการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มต่อไปในอนาคต
ไดเ้น่ืองจากเป็นการศึกษาทั้งขอ้มูลพื้นฐาน และการน ามาประยกุตใ์ช ้ 
  3.4 เกิดการบริการความรู้แก่ชุมชน เม่ือไดแ้นวทางท่ีเหมาะสม และชุมชนเกิดการ
เรียนรู้และเกิดจิตส านึกถึงปัญหาในชุมชนของตนเอง และอยากเขา้มามีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา  
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 กำรบูรณำกำร หมายถึง การจดัสรรและระดมทรัพยากรของทุกภาคส่วน เช่น คน เงิน วสัดุ 
ส่ิงของ รวมทั้งการประสานงานและวิธีการบริหารจดัการต่างๆ เพื่อให้งานส าเร็จตามวตัถุประสงค์
และมุ่งสู่ประชาชนใหไ้ดรั้บประโยชน์สูงสุด 
 ธุรกจิชุมชน หมายถึง ธุรกิจชุมชนในพื้นท่ีอ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่  
 รำยวชิำวจัิยทำงส่ิงแวดล้อม หมายถึง รายวิชาท่ีมุ่งเนน้ให้นกัศึกษาท าการศึกษาดว้ยตน้เอง
ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีอ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ รวมถึงการ
สร้างหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีใชใ้นการวิจยัตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การคน้ควา้หาขอ้มูล
จากแหล่งสารสนเทศต่างๆ การก าหนดโจทยปั์ญหาการวิจยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้และการแกปั้ญหา
ส่ิงแวดลอ้ม การออกแบบและการวางแผนการวิจยั การเขียนโครงการวิจยั การสร้างเคร่ืองมือวิจยั
การเก็บรวบรวมขอ้มูล การใช้สถิติในการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูล การสรุปผลและการอภิปราย
ผลการวจิยั การเขียนรายงานการวจิยัและการน าเสนอผลงานวจิยั  
 
 
 
 
 

………………………………………………………… 




