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บทที ่3  

วธิีด ำเนินกำรวจิัย  
 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถ่ินในการแก้ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มจากธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาวิชาวิจยัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม อ าเภอสันก าแพง จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยการด าเนินการวิจยัจะใช้กิจกรรมต่างๆ เพื่อน าไปสู่การตอบโจทย ์ค าถามวิจยั และ
วตัถุประสงคข์องการวิจยั ในส่วนของบทท่ี 3 น้ีจะเป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนการด าเนินงาน
วิจยั ประกอบด้วย ระเบียบวิธีวิจยั เตรียมความพร้อมของคณะผูว้ิจยั ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั 
กลุ่มเป้าหมายและผูร่้วมวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล กิจกรรมการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยมี
รายละเอียดของการด าเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี  
 

ระเบียบวธิีวจิัย  
 ใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR)  
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวจิัย  
 ขั้นตอนในการด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ีมีทั้งส้ิน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการเตรียมการวิจยั 
ขั้นตอนการด าเนินการวจิยัตามกระบวนการบูรณาการฯ และขั้นตอนสรุปผล/วเิคราะห์ผล เพื่อจดัท า
รายงานฉบบัสมบูรณ์ รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 3.1 ถึง ตารางท่ี 3.3  
ตำรำงที ่3.1 แสดงกจิกรรมระยะเตรียมกำรวจัิย  

กจิกรรม วตัถุประสงค์ วธีิกำร 
-  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและ 
    ศึกษาชุมชน 

-  เพื่อรวบรวมแนวคิดทฤษฎี 
    ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน 

-  ศึกษาจากเอกสารงานวิจยัลง 
   พื้นท่ีชุมชน 

- ศึกษาบริบทชุมชนทัว่ไป -  เพื่อรวบรวมแนวคิดทฤษฎี 
   ท่ีเก่ียวและท าความเขา้ใจ 
   ชุมชน 

- ศึ กษ าจาก เอกสาร  ก ารลง 
  พื้นท่ีของคณะผูว้จิยั 

- ศึกษาขอ้มูลทางกายภาพท่ี 
  เก่ียวขอ้งกบับริบทของ  
  ชุมชน 

- เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นบริบท 
  ของชุมชนประกอบการใน 
  พื้นท่ี 

- ลงพื้นท่ีพบปะพดูคุยกบั   
   ผูป้ระกอบการในชุมชน  
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ตำรำงที ่3.2 แสดงกจิกรรมระยะด ำเนินกำรวจัิยตำมกระบวนกำรบูรณำกำรฯ  

กจิกรรม วตัถุประสงค์ วธีิกำร 

-  การเรียนการสอน 
-  เพื่อจดัการเรียนการสอนให ้
    ตรงตามหลกัสูตร 

-  จดักิจกรรมการเรียนการสอน    
ตามแนวการสอนและแผนการสอน 

-  ปรับกระบวนทศัน์ของ 
    นกัศึกษาต่อชุมชน 

-  เพื่อปรับกระบวนทศัน์ของ 
     นกัศึกษาต่อชุมชน และ  
     เตรียมตวัในการเขา้ถึงชุมชน  
-  เพื่อประเมินความคิด ทศันคติ  
    ความรู้และความเขา้ใจของ  
    นกัศึกษาเร่ืองวทิยาศาสตร์ 
    ส่ิงแวดลอ้มกบัชุมชน 

-  การระดมความคิด 
-  การเสริมสร้างแนวคิดให้ 
   ตระหนกัถึงชุมชน 
-  การสร้างจิตส านึกดา้น 
    วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มและ 
    ชุมชน 

-  ศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน   
   ของชุมชนจากเอกสาร  
   และส ารวจสภาพทัว่ไป 
– ลงพื้นท่ี ประมาณ 2  คร้ัง 

-  เพื่อใหท้ราบขอ้มูลพื้นฐาน 
   ชุมชน 
-  เพื่อสร้างความคุน้เคยของ 
    นกัวจิยั นกัศึกษากบัชุมชน 

-  การสังเกตจากชาวบา้น 
-  การประชุมพดูคุยกบัผูน้ า  
   ชุมชน 
-  การประมวลภาพรวมของชุมชน 

-  ศึกษาปัญหาชุมชน โดย 
   การแบ่งกลุ่มเพื่อ  
   ตรวจสอบขอ้มูลโดยใช ้
   หลกัการวเิคราะห์ทาง 
   วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 

-  เพื่อยนืยนัปัญหาของชุมชน 
-  เพื่อการท างานร่วมกนัในการ 
    สืบคน้ปัญหาของชุมชน 
    เบ้ืองตน้ 

-  รายงานของกลุ่มในการ 
    วเิคราะห์ปัญหาชุมชน 
- รายงานผลกระทบของปัญหา 
   ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อชุมชน 

-  สรุปผล / วเิคราะห์ และ  
   พฒันาเป็นโครงร่าง 
   งานวจิยั 

-  เพื่อโครงร่างการวจิยัท่ี 
   สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
   ของชุมชน 

-  การสรุปผลการวิเคราะห์ /  
   สังเคราะห์ปัญหาสู่โครงร่าง 
   งานวจิยั 

-  ด าเนินการศึกษาวิจยัตาม
โครงร่างท่ีเสนอไว ้

-  เพื่อใช้กระบวนการวิจยัใน
การแกปั้ญหา 

-  จดักิจกรรมการเรียนการสอน 
-  ด าเนินการวจิยัตามโครงร่าง 

-  สรุปผลผลการวจิยัตาม
แนวทางท่ีศึกษา 

-  เพื่อให้ไดผ้ลการวิจยัและท า
การวเิคราะห์ผลงานวจิยั 
 

-  การสรุปผลการวิเคราะห์
ผลการวจิยั 
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ตำรำงที ่3.3 แสดงการด าเนินกิจกรรมสรุปและวเิคราะห์ผลเพื่อจดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ 

กจิกรรมตำมแผน วตัถุประสงค์ วธีิกำร 
- สรุปผล/วิเคราะห์ผลจาก 
  การด าเนินการวจิยั 

- เพื่อสรุปรายงานการวิจยั เตรียม
ความพร้อมส าหรับการ จัดท า
รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

- การสรุปผลการวิ เคราะห์  
และการสังเคราะห์ 

 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นกลุ่มเดียวกนั คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจ
ชุมชน ในพื้นท่ีอ าเภอสันก าแพงจ านวน 125 ตวัอยา่ง  
 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้และกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังน้ี ไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยวิธีการใชแ้บบสอบถาม การ
จดัเวทีชาวบา้น เป็นวธีิการหลกั โดยการพิจารณาปรากฏการณ์ภายใตส้ภาพแวดลอ้ม และความเป็น
จริงท่ีเกิดข้ึนในชุมชน โดยผูว้จิยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
 1. แบบสอบถำม ในการวิจยัคร้ังน้ีได้มีการใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบั บริบทของปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากธุรกิจชุมชน ความตระหนกัและความรู้เก่ียวกบัการ
จดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงมี 
โครงสร้างของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ยเพศ อายุ สถานภาพใน
ครอบครัว ศาสนา ระดบัการศึกษา ประเภทของสถานประกอบการ จ านวนพนกังาน/ลูกจา้งใน
สถานประกอบการ ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ ระยะห่างระหวา่งสถานประกอบการกบัแหล่ง
น ้ าสาธารณะ ระยะห่างของสถานประกอบการกบัพื้นท่ีท่ีชาวบา้นอาศยัอยู ่ ค าถามมีทั้งหมด 10 ขอ้ 
ซ่ึงลกัษณะของค าถามจะเป็นแบบเลือกตอบและแบบเติมค า  โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามใน
ส่วนน้ีจะท าการวเิคราะห์โดยใชส้ถิติความถ่ี และค่าร้อยละ ประกอบการการพรรณนา 

ตอนที ่2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ในสถานประกอบการ/โรงงาน  
ซ่ึงครอบคลุมขอ้มูลเก่ียวกบัมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตสินคา้ ในหวัขอ้ต่อไปน้ี มลพิษทางน ้ า  ปัญหา
ขยะมูลฝอย ปัญหามลพิษทางเสียงและมลพิษทางอากาศ ซ่ึงแต่ละหวัขอ้ เป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ปัญหามลพิษท่ีเกิดจากการผลิตสินค้า โดยท่ีแต่ละปัญหาจะใช้โอกาสท่ีจะเกิด (ความถ่ี/บ่อย) 
(Frequency) และความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน (Severity) และรวมถึงการจดัการท่ีแต่ละ
สถานประกอบการใชใ้นการแกไ้ขปัญหาในปัจจุบนั ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ะใช้เกณฑ์ท่ีใชใ้น
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การวดัระดบัความรุนแรงและความถ่ีของปัญหาด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนโดยท่ี น้อย หมายถึง เกิด
ในโซนท่ีท าการผลิตบริเวณโดยรอบท่ีผลิต ปานกลาง หมายถึง เกิดข้ึนภายในบริเวณโรงงาน และ
มาก  หมายถึง เกิดข้ึนในเขตพื้นท่ีบริเวณโรงงานกระจายออกไปยงัพื้นท่ีใน เขตร้ัว บา้น/สถาน
ประกอบการ โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามในส่วนน้ีจะท าการวิเคราะห์โดยใชส้ถิติความถ่ี และ
ค่าร้อยละ ประกอบการการพรรณนา 
 2. กำรสัมภำษณ์ ในการวจิยัคร้ังน้ีไดก้ าหนดวิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้างโดยผูว้ิจยั 
ก าหนดประเด็นท่ีจะรวบรวมขอ้มูลจาก ผูป้ระกอบการ ผูน้ าชุมชน ประชาชนในพื้นท่ี ในส่วน
ประเด็นของการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มนั้น ผูว้ิจยัไดใ้ช้แบบสัมภาษณ์ในการรวบรวมโดยได้
ก าหนดกรอบกวา้งๆ ตามประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ท าการวิเคราะห์โดยการ
น ามาสรุปเป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มสาเหตุ และแนวทางแกไ้ขในปัจจุบนั 
 3. วิธีกำรจัดเวที ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการจดัเวทีชาวบา้น ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเป็นการ
กระตุน้ให้ผูเ้ขา้ร่วมเวทีแสดงความคิดเห็นและทศันะของตนเองออกมาอยา่งเปิดเผย ในขณะท่ีจดั
เวทีความคิดเห็นของคนๆ หน่ึงในกลุ่มจะกระตุน้ให้คนอ่ืนๆ อยากพูด อยากแสดงความคิดเห็น
ออกมา โดยผูว้จิยัไดจ้ดัเวทีกบัประชาชนทัว่ไป ซ่ึงจากการจดัเวทีท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาการใช ้
สาเหตุของปัญหา และแนวทางการแกปั้ญหาท่ีส่งผลกระทบต่อตวัเขาและชุมชน โดยการวิเคราะห์
ขอ้มูลทุกคร้ังท่ีมีการจดัเวทีโดยจะท าการจดบนัทึก ซ่ีงในแต่ละคร้ังจะท าการเปรียบเทียบขอ้มูลเพื่อ
แสวงหาขอ้สรุป ทั้งในส่วนของขอ้มูลท่ีเหมือนกนัและแตกต่างกนั โดยขอ้สรุปท่ีไดใ้นระยะแรกจะ
เป็นตวัก าหนดแนวทางและประเภทของขอ้มูลท่ีจะตอ้งไปท าการเก็บรวบรวมในคร้ังถดัไป 
  

กจิกรรมทีใ่ช้ในกำรด ำเนินกำรวจิัย  
 1. ปรับกระบวนทศัน์ของนักศึกษำต่อชุมชน  
  กิจกรรมปรับกระบวนทศัน์ของนกัศึกษาต่อชุมชนมีวตัถุประสงค์เพื่อเพื่อให้นกัศึกษา
ทราบถึงแนวคิด และหลกัการเก่ียวกบัการท างานร่วมกบัชุมชนเพื่อให้นกัศึกษาเกิดความตระหนกั
ในบทบาทหนา้ท่ีของนกัวชิาการกบัการพฒันาชุมชน (ปรับกระบวนทศัน์ของนกัศึกษา)และเพื่อให้
นักศึกษาวางแผนการท างาน ก่อนเข้าสู่ชุมชนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรวิชา
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มชั้นปีท่ี 3 จ  านวน 20 คนและวิทยากรจากชุมชนโดยท าการปรับกระบวน
ทศัน์ใหเ้ขา้ใจและปรับเปล่ียนทศันคติต่อชุมชน ดงัภาพท่ี 3.1  
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 2. กำรศึกษำบริบทของชุมชน  
  กิจกรรมการศึกษาบริบทของชุมชน เพื่ อให้ทราบถึงกระบวนการผลิตของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชนและปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตดงักล่าว ซ่ึงการส ารวจ
จะด าเนินการโดยนกัศึกษาและคณะผูว้ิจยัจะเขา้ไปสัมภาษณ์และพูดคุยกบัผูป้ระกอบการรวมทั้ง
สังเกตการณ์กระบวนการผลิต ดงัภาพท่ี 3.2  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 3. กำรศึกษำปัญหำทำงด้ำนส่ิงแวดล้อมของธุรกจิชุมชน 
  การศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจชุมชน คณะผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษา
โดยการแบ่งนกัศึกษาอกเป็นกลุ่มและลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูลสภาพปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิด
จากสถานประกอบการ โดยผ่านเคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์และการพูดคุยพบปะกบัผูป้ระกอบการ 
และการเดินส ารวจและเก็บตวัอยา่งปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ดงัภาพท่ี 3.3 และภาพท่ี 3.4 
 
 

ภำพที ่3.2 แสดงการศึกษาบริบทของชุมชน 

  

  

ภำพที ่3.1 แสดงปรับกระบวนทศัน์นกัศึกษาต่อชุมชน 
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 4. จัดเวทกีลุ่มย่อยแสวงหำแนวทำงกำรใช้กระบวนกำรวจัิยเพือ่แก้ปัญหำ  
  กิจกรรมการจดัเวทีเพื่อแลกเปล่ียนปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหากับตวัแทน
ผูป้ระกอบการเป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อช้ีแจงปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีท าการศึกษาพบรวมทั้ง
เป็นการตรวจสอบข้อมูลปัญหากับผูป้ระกอบการและรับฟังแนวทางการแก้ปัญหาท่ีเป็นความ
ตอ้งการของผูป้ระกอบการเพื่อน าไปพฒันาเป็นโครงร่างงานวจิยัต่อไปดงัภาพท่ี 3.5  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่3.3 แสดงการศึกษาปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

  

  

ภำพที ่3.4 แสดงการศึกษาปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ภำพที ่3.5 แสดงการจดัเวทีเพื่อแลกเปล่ียนปัญหากบัผูป้ระกอบการ 
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 5. วเิครำะห์หำปัญหำและสร้ำงเป็นโครงร่ำงงำนวจัิย   
  การวิเคราะห์ปัญหาร่วมกนัและสร้างเป็นโครงร่างงานวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าปัญหา
และแนวทางการแกปั้ญหาท่ีไดข้อ้มูลมาจากผูป้ระกอบการมาท าการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
และแนวทางการแกปั้ญหาโดยขอ้เสนอแนะของผูป้ระกอบการและตามแนวทางท่ีนกัศึกษาศึกษา
จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพิ่มเติมจนน าไปสู่การพฒันาเป็นโครงร่างงานวิจยัร่วมกัน
ระหวา่งนกัศึกษาและผูป้ระกอบการท่ีมีความสมบูรณ์ดงัภาพท่ี 3.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. กำรด ำเนินกำรวจัิยตำมโครงร่ำงทีเ่สนอไว้  
  การด าเนินการวิจยัตามโครงร่างท่ีเสนอไวเ้ป็นการด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วมนั้น มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูป้ระกอบการและนกัศึกษาไดร่้วมกนัด าเนินการวิจยัและศึกษา
แนวทางการแกปั้ญหาไปดว้ยกนัซ่ึงงานวจิยัท่ีไดจ้ะตรงกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการและหาก
มีการขยายผลผูป้ระกอบการก็สามารถจะด าเนินการไดเ้อง ดงัภาพท่ี 3.7 ถึงภาพท่ี 3.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่3.6 แสดงการวเิคราะห์ปัญหาและสร้างเป็นโครงร่างงานวจิยั 

  

  

ภำพที ่3.7 แสดงการด าเนินการวจิยับ าบดัน ้าเสียจากการผลิตกระดาษสาโดยบึงประดิษฐ ์
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………………………………………………. 

ภำพที ่3.8 แสดงการด าเนินการวจิยัศึกษาพลงังานท่ีใชใ้นการผลิตกระดาษสา 

  

ภำพที ่3.9 แสดงการด าเนินการวจิยัการบ าบดัน ้าเสียจากการผลิตกระดาษสาโดยกระบวนการทางเคมี 

  

ภำพที ่3.10 แสดงการวจิยัการการผลิตกระเบ้ืองมุงหลงัคาจากเศษกระดาษและเศษเคร่ืองป้ันดินเผา 
  




