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บทที ่5  
สรุปผลการวจิัย  

 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถ่ินในการแก้ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มจากธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาวิชาวิจยัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม อ าเภอสันก าแพง จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยการด าเนินการวิจยัจะใช้กิจกรรมต่างๆ เพื่อน าไปสู่การตอบโจทย ์ค าถามวิจยั และ
วตัถุประสงค์ของการวิจยั คือ ศึกษารูปแบบในการบูรณาการการจดัการศึกษาเพื่อทอ้งถ่ินในการ
แก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมจากธุรกิจชุมชน กรณีศึกษารายวิชาวิจยัทางด้านส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจากผล
การศึกษาสามารถน ามาสรุปไวใ้นบทท่ี 5 ซ่ึงจะประกอบด้วย สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล
การศึกษา และขอ้เสนอแนะ ซ่ึงในแต่ละหวัขอ้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 

สรุปผลการวจิัย 
 ธุรกิจชุมชนท่ีผลิตสินคา้ชุมชนในพื้นท่ีอ าเภอสันก าแพง จ านวน 9 ต าบล ซ่ึงสามารถแบ่ง
ตามประเภทของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงมีสถานประกอบการท่ีไดรั้บการส ารวจมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 
พื้นท่ีต าบลตน้เปา ต าบลสันก าแพง ต าบลหว้ยทราย ตามล าดบั ส าหรับประเภทของของผลิตภณัฑ์ท่ีมี
การผลิตมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ผา้และส่ิงทอ ผลิตภณัฑ์ไม ้/ ไมแ้กะสลกั และผลิต
กระดาษสาและแปรรูป ตามล าดบั  
 ในส่วนของรูปแบบในการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถ่ินในการแก้ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มจากธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษา รายวชิาวจิยัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1. การปรับกระบวนทศัน์ของนกัศึกษาต่อชุมชน กิจกรรมปรับกระบวนทศัน์ของนกัศึกษา
ต่อชุมชนมีวตัถุประสงค์เพื่อให้นกัศึกษาทราบถึงแนวคิด และหลกัการเก่ียวกบัการท างานร่วมกบั
ชุมชนเพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักในบทบาทหน้าท่ีของนักวิชาการกบัการพฒันาชุมชน 
(ปรับกระบวนทศัน์ของนกัศึกษา)และเพื่อใหน้กัศึกษาวางแผนการท างาน ก่อนเขา้สู่ชุมชนผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม ไดแ้ก่ นกัศึกษาหลกัสูตรวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มชั้นปีท่ี 3 จ  านวน 25 คนและวิทยากร
จากชุมชนโดยท าการปรับกระบวนทศัน์ให้เขา้ใจและปรับเปล่ียนทศันคติต่อชุมชน ซ่ึงจากการ
ด าเนินกิจกรรมดงักล่าวท าใหน้กัศึกษา มีความเขา้ใจบริบทชุมชนและมีความสนใจอยากเขา้ไปเก็บ
ขอ้มูลในชุมชนมากข้ึน 
 2. ศึกษาบริบทของธุรกิจชุมชนในพื้นท่ีโดยเฉพาะอยา่งยิ่งระดบัความรุนแรงของปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม โดยการแบ่งนกัศึกษาดงักล่าวออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อลงพื้นท่ีศึกษาบริบทของชุมชน 
รวมทั้งสภาพปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม และความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งความรู้และทศันคติ
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ของผูป้ระกอบการต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้มซ่ึง พบวา่ ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตของกลุ่ม
ธุรกิจชุมชนมาท่ีสุดได้แก่ ปัญหามลพิษทางน ้ า และปัญหาทางด้านขยะมูลฝอย มีจ านวนทั้งส้ิน 4 
กลุ่มผลิตภณัฑท่ี์มีปัญหาดงักล่าวในส่วนของความคาดหวงัของผูป้ระกอบการตอ้งการเป็นผูผ้ลิต ท่ี
ไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆ ท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม แต่ดว้ยปัจจยัท่ีจ  ากดัหลายประการ เช่น ตน้ทุนการผลิต 
ทุนทรัพยใ์นการลงทุน การบีบคั้นจากนายทุนเร่ืองราคาการรับซ้ือผลิตภณัฑ์ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ี
รุมเร้าและเป็นปัญหาท่ีส าคญัของผูป้ระกอบการทุกคน อยา่งไรก็ดี พวกเขาเหล่านั้นก็ยงัตอ้งการเป็น
ผูผ้ลิต ท่ีไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีก็เพื่อเป็นการป้องกนัตนเอง จากการร้องเรียนของ
กลุ่มชาวบา้นท่ีไม่มีส่วนได ้แต่มีส่วนท่ีไดรั้บผลเสียจากปัญหามลพิษต่างๆ ท่ีพวกเขาก่อข้ึน ทั้งน้ี 
เพื่อเป็นการลดความขดัแยง้ท่ีจะเกิดข้ึนภายในชุมชนดว้ย จากการด าเนินกิจกรรมการสนทนากลุ่ม
และการระดมสมองของผูเ้ขา้ร่วมประชุมโดยภาพรวมผูป้ระกอบการมีความตอ้งการในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาน ้ าเสีย และการน าเศษวสัดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตมา
ใช้ประโยชน์ โดยมีขอ้เสนอแนะว่าการจดัการดงักล่าวตอ้งใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน และมี
ค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไป และท่ีส าคญัอยา่งยิง่ผูป้ระกอบการตอ้งด าเนินการไดด้ว้ยตนเอง  
 3. แสวงหารูปแบบ/ทางเลือก ในการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต
ระหว่างการด าเนินกิจกรรม การสรรหาแนวร่วมในการจดัการปัญหาส่ิงแวดล้อม จากกิจกรรม 
ผา้มดัยอ้ม ผูป้ระกอบการไดร้ะดมแนวคิดดว้ยกนั โดยการใชก้ระบวนการสนทนากลุ่มแบบเจาะลึก 
ซ่ึงผลของการลงความเห็นร่วมกนัในท่ีประชุม เพื่อหาทางออกให้กบัปัญหามลพิษท่ีเกิดจากธุรกิจ
ชุมชน ซ่ึงในท่ีประชุมได้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลกันระหว่างผูป้ระกอบการคณะนักวิจยั และ
นกัศึกษาเสนอรูปแบบและความเป็นไปไดข้องการจดัการ ดงัน้ี 
 - การบ าบดัน ้าเสียดว้ยเทคโนโลยท่ีีไม่ซบัซอ้น 
 - การน าน ้าเสียกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ 
 - การใชป้ระโยชน์จากขยะมูลฝอยท่ีเหลือจากกระบวนการผลิต 
 - การใชสี้ธรรมชาติแทนการใชสี้สังเคราะห์  
 - การลดตน้ทุนเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นกระบวนการผลิต 
 - การพฒันาเคร่ืองตรวจวดัฝุ่ นแบบง่ายเพื่อใชเ้ฝ้าระวงัในสถานประกอบการ 
 - การใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบัผูป้ระกอบการท่ีมีต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
 - การน าของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตมาเปล่ียนสภาพเป็นพลงังานทดแทน 

4. วิเคราะห์ปัญหาและพฒันาเป็นโครงร่างงานวิจยั จากขอ้มูลปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม
จากธุรกิจชุมชน คณะผูว้ิจยัได้น าเขา้มาบูรณาการกบัการเรียนการสอนภายในห้องเรียนโดยให้
นกัศึกษาท าการวิเคราะห์ปัญหา หลงันั้นไดม้อบหมายให้นักศึกษาด าเนินการคน้หาเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าขอ้มูลมาบูรณาการกนัและสร้างเป็นโครงร่างงานวิจยับนพื้นฐานของ
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ขอ้จ ากดัและขอ้เสนอแนะของผูป้ระกอบการ รวมทั้งตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากผูป้ระกอบการดว้ย 
ซ่ึงจากการด าเนินกิจกรรมท าใหไ้ดห้วัขอ้งานวจิยัของนกัศึกษาท่ีพฒันาเป็นโครงร่างงานวจิยั 
 5. ด าเนินการวจิยัแบบบูรณาการฯ ตามแนวทางท่ีเลือกไว ้ 

 1. โครงการวิจยัเร่ือง การบ าบดัน ้ าเสียจากการผลิตกระดาษสาโดยใช้บึงประดิษฐ ์
ผูรั้บผิดชอบโครงการ นาย อาทิตย ์จิตจนัทร์ และนายธนภูมิ กาศโอสถ ท าวิจยัร่วมกบั นายยุทธนา 
อภิโชติกร ร้านสุดารัตน์กระดาษสา  
  2. โครงการวิจยัเร่ือง การบ าบดัสีในน ้ าเสียโดยกระบวนการทางเคมี ผูรั้บผิดชอบ
โครงการนางสาวพรรณิการ์ แดงซิว ท า ร่วมกับ ดาบต ารวจสถิตย์ ขัติคุณ ท าวิจัยร่วมกับ
ผูป้ระกอบการกระดาษสา 
  3. โครงการวิจยัเร่ือง การผลิตกระเบ้ืองมุงหลงัคาแบบขอจากเศษเคร่ืองป้ันดินเผาและ
เศษกระดาษ ผูรั้บผิดชอบโครงการ นาย อิสรา แกว้หิรัญกิจ ท าวิจยัร่วมกบั นายอรรฐภณ จินะกนั 
ผูป้ระกอบการเคร่ืองป้ันดินเผา  
  4. โครงการวจิยัเร่ือง การจดัการส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชน ผูรั้บผิดชอบ
โครงการ นางสาวเสาวลกัษณ์ สุรินตะ๊ และนาวสาวอาทิตยา เดชสิริยาภรณ์  
  5. โครงการวิจยัเร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพเตาส าหรับตม้เยื่อสา ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
นายสุทธิศกัด์ิ ศรีวชิยั ท าวจิยัร่วมกบั นางสุพตัร์ขติัคุณ ผูป้ระกอบการกระดาษสา  
 ในส่วนของ การเปล่ียนแปลงของนักศึกษาสรุปได้ว่า นักศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการมี
ความใฝ่รู้ในการเรียนรู้ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการเรียนรายวิชาวิจยัทางส่ิงแวดล้อม มีการเรียนรู้ทางการ
ปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์แบบใหม่โดยยึดเอาชุมชนเป็นกลุ่มเป้าหมายการเรียนรู้และศึกษาจากสภาพ
ปัญหาท่ีแทจ้ริง นกัศึกษามีการใชท้รัพยากร (วสัดุ แรงงาน อุปกรณ์ สารเคมี เคร่ืองมือ ฯลฯ) ไดอ้ยา่ง
เหมาะสมมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้โดยไม่ยึดติดในต ารา เอกสารประกอบการเรียนรู้เพียง
อย่างเดียวและมีการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ห้องเรียนห้องปฏิบติัการ และชุมชนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ควบคู่กนัไป นอกจากนั้นนกัศึกษามีทศันคติต่อเพื่อนร่วมชั้น อาจารย ์และการท างานร่วมกนั
กับผูอ่ื้นท่ีดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในการเข้าไปศึกษาปัญหาชุมชน ท าให้มีทศันคติ
เก่ียวกบัชุมชนท่ีดีข้ึนเป็นผูมี้ความเช่ือมัน่ในความคิดของตนเองและยอมรับความคิดเป็นของผูอ่ื้น
ไดดี้ ส่งผลให้นกัศึกษาเกิดความตระหนกัต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาท่ี
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัของกลุ่มท างาน และกบัชุมชน และส่วนหน่ึงสามารถน า
ความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในอนาคตต่อการแกปั้ญหาต่อไป เกิดปรับเปล่ียน
กระบวนทศัน์ใหม่ของนกัศึกษา ซ่ึงมีบทบาทเป็นนกัวิชาการวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชนและ
ทอ้งถ่ินรวมถึงการตระหนกัถึงความส าคญัของชุมชนและการอยูร่่วมกนัในชุมชน ซ่ึงการแกปั้ญหา
ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนนั้น จกัตอ้งเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกนั ไม่ใช่แค่เพียงฝ่ายใด ฝ่ายหน่ึงกระท า 
แลว้จะส าเร็จได ้
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 ในส่วนของการเปล่ียนแปลงภาคชุมชนสรุปไดว้า่ผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชนไดค้วามรู้
เร่ืองปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินของตนเองและท้องถ่ินรอบข้างมีความตระหนักถึง
ปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มมากยิ่งข้ึน และท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ผูป้ระกอบการมีความรู้สึกอยากที่จะ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนแต่ยงัมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของงบประมาณ ความรู้ และทรัพยากร
บุคคล ท่ีมีความรู้ท่ีจะเขา้ไปแกไ้ขปัญหาร่วมกบัชาวบา้รน อย่างแทจ้ริง  

 

อภิปรายผลการวจิัย 

จากผลการวจิยัเก่ียวกบัการศึกษาหลกัการและวธีิการบูรณาการการจดัการศึกษาเพื่อทอ้งถ่ิน 
โดยท่ีงานวิจยัเร่ืองน้ีไดบู้รณาการการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการสู่สังคมโดยการบูรณา
การนั้น ได้มีนักศึกษา ชาวบา้น และนักวิชาการเข้ามามีบทบาทในการด าเนินงานวิจยัดังกล่าว 
ส าหรับกิจกรรมการจดัการเรียนการสอนแบบน้ี ทั้งผูส้อนและผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ประสบการณ์นอก
ชั้นเรียน และเรียนรู้จากปัญหาในชุมชนอย่างแทจ้ริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนในหลกัสูตรวิชา
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงรายวิชาต่างๆ เป็นการศึกษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในชุมชน โดยส่วน
ใหญ่ ดังนั้น การจดัการเรียนการสอน โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชนจึงเป็นส่ิงใหม่ท่ี
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม ซ่ึงมุ่งให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ เกิดทกัษะทางสังคม 
การอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นๆ รวมทั้ งการท างานร่วมกับผูอ่ื้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมทักษะด้าน
สังคมศาสตร์ใหก้บันกัศึกษาวทิยาศาสตร์ ท่ีในอนาคตจะตอ้งท างานร่วมกบับุคคล  ผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย หรือองค์กรต่างๆ ในชุมชนและทอ้งถ่ิน จากความส าเร็จของการบูรณาการดงักล่าว มีความ
สอดคล้องกบัลกัษณะกระบวนการเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์ ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศกัราช 2542 และหลกัการบูรณาการจดัการศึกษาเพื่อทอ้งถ่ินของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่
ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ 
 ในส่วนของรูปแบบการบูรณาการการจดัการศึกษาเพื่อทอ้งถ่ิน กรณีศึกษาวิชาวิจยัทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย การเร่ิมตน้จากการร่วมกนัคน้หาปัญหาของชุมชน หลงัจากนั้นจะร่วมกนั
ก าหนดรูปแบบการแกปั้ญหา การร่วมกนัก าหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดัการจดัการปัญหาในพื้นท่ี 
ร่วมกนัก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาการจดัการปัญหามลพิษร่วมกนั วางแผนในการด าเนิน
กิจกรรมการแกปั้ญหา ร่วมกนัด าเนินกิจกรรมเพื่อแกปั้ญหา และร่วมกนัติดตามและประเมินผลการ
แกปั้ญหาร่วมกนั ซ่ึงรูปแบบการแกปั้ญหาดงักล่าว มีความสอดคลอ้งกบัหลกัการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมนั้น (Participatory Action Research: PAR) ซ่ึงเป็นการร่วมกันด าเนิน
กระบวนการวิจยัโดยมีผูป้ฏิบติังานท างานอยู่ในพื้นท่ี ทั้ งท่ีเป็นชาวบ้านและนักพฒันา ท างาน
ร่วมกับผูว้ิจยัภายนอก ซ่ึงเป้าหมายคือ ให้ชุมชนได้รับความรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน และ
ร่วมกนัด าเนินการแกปั้ญหา นอกจากนั้นขั้นตอนในการด าเนินการวิจยัยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดการ
มีส่วนร่วมของประชาชนซ่ึง ปาริชาติ วลยัเสถียร (2543) กล่าววา่การแกปั้ญหาแบบมีส่วนร่วมนั้น
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จะเร่ิมจากการคน้หาปัญหาและสาเหตุ การวางแผนด าเนินกิจกรรมแกไ้ขปัญหา การปฏิบติังานการ
ร่วมรับผลประโยชน์ และการติดตามประเมินผล รวมกนัหน่วยงานในทอ้งถ่ินกบัตวัแทนชุมชนซ่ึง
จากผลการวจิยัไดน้ าทั้ง 2 แนวคิด มาประยุกตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาทั้งส้ิน คือการร่วมกนัศึกษาสภาพ
ปัญหาการจดัการทรัพยากรน ้ าในชุมชนท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี โดยมุ่งเน้นท่ีการแก้ปัญหาจะเป็นการ
ท างานร่วมกนัของคนในพื้นท่ี ผูน้  าทั้ งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการร่วมกับทีมนักวิจยั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. การลงทุนดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นการเพิ่มรายจ่ายให้กบัครัวเรือน ผูป้ระกอบการหลายคน
ไม่ตอ้งการมีส่วนร่วม หรือรู้เห็นกบักิจกรรมของการลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากวา่ ถา้เขา้ร่วม
โครงการ ก็มีแต่จะสูญเสียรายได ้เสียเวลา หรือ ตอ้งเสียเงินเพื่อการลงทุนในการแกปั้ญหาน ้ าเสีย
ของตนเอง ซ่ึงปัจจุบนั ชาวบา้นมีปัญหาดา้นอ่ืนๆ ท่ีเร่งด่วนและจ าเป็นตอ้งแกไ้ขมากกวา่ปัญหาของ
ตนเอง ดงันั้นแนวทางในการด าเนินการวิจยัในคร้ังต่อไปควรมุ่งเนน้แนวทางการแกปั้ญหาท่ีชุมชน
สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงมีงบลงทุนไม่สูง 
 2. ควรมีการบูรณาการจดัการศึกษาเพื่อทอ้งถ่ินในรายวิชาอ่ืนๆ และสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจชุมชน เช่น สาขาออกแบบผลิตภณัฑ์ สาขาการตลาด สาขาบญัชี สาขาการพฒันาชุมชน 
เพื่อให้เกิดการแกปั้ญหาชุมชนท่ีครบทุกดา้นมากข้ึนรวมทั้งจะท าให้เกิดภาพเกิดการบูรณาการการ
จดัการศึกษาเพื่อทอ้งถ่ินของมหาวทิยาลยัอยา่งเป็นรูปธรรม 
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