บทที่ 3
วิธีดาํ เนินงานวิจัย
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Quality Reseach) ลักษณะการศึกษา
เฉพาะกรณี (Case Study Approach) ที่เกี่ยวข้ องกับระบบการบริ หารจัดการ ระบบผลิตก๊ าซ
ชีวภาพ เทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
การศึกษารู ปแบบและวิธีการจัดการขยะที่เหมาะสมกับเทศบาล
การศึกษาปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ ้นของการดําเนินงาน ผ่านแบบสอบถามอย่างมี
โครงสร้ างกับกลุ่มเป้าหมายที่ เกี่ ยวข้ อง เริ่ มตัง้ แต่ผ้ ูบริ หารเทศบาล เจ้ าหน้ าที่ ปฏิบัติงาน กลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อประเมินผลการดําเนินงานให้ ครอบคลุมปั ญหา
ทังระบบผลิ
้
ตก๊ าซชีวภาพฯ ที่เหมาะสม
การสํารวจข้ อมูลพืน้ ฐานของเทศบาลเมืองสกลนคร
การดําเนินการรวบรวมข้ อมูลทุติยภูมิของเทศบาลฯ ในพืน้ ที่โครงการทัง้ จากรายงาน
การศึกษา หรื อการรายงานการปฏิบตั ิงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน
(พพ.) ตลอดจนจากหน่วยงานราชการและ อปท. ที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมกันนี ้จะดําเนินการสืบค้ นจาก
ฐานข้ อมูลทางอินเตอร์ เน็ต โดยข้ อมูลที่นํามาพิจารณาประกอบด้ วย
1. ข้ อมูลพื ้นฐานของเทศบาล 1 ได้ แก่ จํานวนประชากร ขนาดพื ้นที่
2. การจัดการขยะมูลฝอย 2 ได้ แก่ ปริ มาณขยะมูลฝอย วิธีการกําจัด
3. ขยะมูลฝอย ประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะมูลฝอย

1
2

เว็ปไซต์ของกรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้ องถิ่น
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4. ข้ อมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบผลิตก๊ าซชีวภาพจากขยะใน ระดับชุมชนตังแต่
้ ปี
2550 โดยเฉพาะข้ อมูลปริ มาณขยะอินทรี ย์ที่ออกแบบสําหรับการผลิตพลังงานแต่ละวัน เป็ นต้ น
5. ข้ อมูลกิจกรรมส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในแต่
ละพื ้นที่ ทังนี
้ ้เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับบทบาทของชุมชนหรื อสถานประกอบการเป็ นหลัก
6. ข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี)
สําหรับเครื่ องมือในการรวบรวมข้ อมูลพื ้นที่เบื ้องต้ น จะใช้ แบบสอบถามอย่างมี โครงสร้ าง
(Structure Questionnaire) โดยกําหนดประเด็นดังนี ้
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของพื ้นที่
2. ความรู้เข้ าใจในการดําเนินกิจกรรม
3. การมีสว่ นร่วมของชุมชน/สถานประกอบการ
4. ประโยชน์ที่ได้ รับจากจัดกิจกรรม
5. ปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ ้น โดยจะจัดส่งให้ กบั ผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน
โดยลําดับขันตอนในการสร้
้
างแบบสอบถาม มีดงั นี ้
1. ศึกษารายละเอียดของโครงการพัฒนาระบบผลิตก๊ าซชีวภาพจากขยะในระดับ
้
ชุมชนตังแต่
้ ปี 2550 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน (พพ.) รวมทังเอกสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2. ศึกษาปั ญหาและอุปสรรคเบื ้องต้ นจาก พพ. ที่ดําเนินการในโครงการฯ
3. จัดทําแบบสอบถามที่เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม การคัดเลือก
กลุม่ เป้าหมายนัน้ เนื่องจากการสํารวจในครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นเชิงคุณภาพ (Quantitative
Research) โดยกําหนดให้ ผ้ แู ทนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ในผู้รับผิดชอบ และเป็ นองค์กรในการ
ขับเคลื่อนหลักของโครงการฯ จึงถูกกําหนดให้ เป็ นหน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ซึง่ ใน
กรณี นี ้ ตามระเบี ย บวิ ธี วิ จัย ทางสัง คมศาสตร์ ถื อ ว่ า เป็ นการเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
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ศึกษาระบบการบริหารจัดการ การผลิตก๊ าซชีวภาพ
การลงพื ้นที่สํารวจข้ อมูลการบริ หารจัดการขยะในปั จจุบนั ที่รวบรวมได้ การคัดแยกขยะ
จากแหล่งกําเนิด เช่น บ้ านเรื อน ร้ านอาหาร ตลาดสด การเก็บรวบรวมขยะแต่ละประเภทการ
เก็บขนเพื่อนําไปกําจัดและผลิตพลังงาน การสํารวจด้ วยแบบสอบถาม จากเอกสารต่างๆ นํามา
เรี ย บเรี ย ง พร้ อมจัดเป็ นหมวด สํ า หรั บเป็ นฐานข้ อมูล ของ อปท. เพื่ อ ประกอบการศึก ษาการ
วางแผนรณรงค์ตอ่ ไป
พร้ อมกับดําเนินการประสานงานในการจัดประชุมร่ วมกับผู้บริ หาร เจ้ าหน้ าที่ และผู้ที่
เกี่ยวข้ องประชุมร่วม จัดทําสรุ ปผลการประชุม ซึง่ พื ้นที่อาจจะมีข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ในการ
ดําเนินงาน จะนํามาเป็ นแนวทางในการกําหนดแผนการรณรงค์
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
1. วิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายในหน่วยงาน ซึง่ มีมาตรการหรื อตัวแปรที่สําคัญในการ
วิเคราะห์ กล่าวคือ
1.1 สภาพแวดล้ อมภายในหน่วยงาน
ด้ านทรัพยากร ได้ แก่ บุคลากร องค์กรประชาชน งบประมาณ
วัสดุอปุ กรณ์ เครื่ องมือ เทคโนโลยี
ด้ านโครงสร้ าง นโยบาย ระบบการทํางาน บทบาทหน้ าที่
ด้ านระเบียบข้ อกฎหมาย
ด้ านการสนับสนุนจากภายนอก
1.2 ศักยภาพในหน่วยงาน
จุดแข็งของหน่วยงาน
จุดอ่อนของหน่วยงาน
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน มีตวั แปรที่สําคัญ
ในการวิเคราะห์ กล่าวคือ
2.1 สภาพแวดล้ อมภายนอก ได้ แก่
ด้ านสังคม
ด้ านการเมืองการปกครอง
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ด้ านเศรษฐกิจ
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื อข่าย
2.2 ผลกระทบต่อหน่วยงาน ได้ แก่
ด้ านเชิงบวก ซึง่ เป็ นลูท่ างหรื อโอกาสของหน่วยงาน
ด้ านเชิงลบ ซึง่ เป็ นอุปสรรคหรื ออันตรายของหน่วยงาน
จัดทําแผนการรณรงค์ สร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการนําขยะอินทรีย์มาผลิต พลังงาน
การดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงลึก โดยเฉพาะข้ อมูลด้ านกระบวนการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนต่อการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ของเทศบาลฯ ข้ อมูลที่รวบรวมได้ จะนํามา
วิเคราะห์และพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมในการเสริ มสร้ างการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ต่อการคัดแยกขยะอินทรี ย์จากแหล่งกํ าเนิด จะแบ่งกลุ่มเป้าหมายเพื่อดําเนินกิจกรรมดังกล่าว
ออกเป็ น 2 กลุม่ คือ
1. กลุม่ ครัวเรื อน บ้ านพักอาศัย ชุมชนและสถานศึกษา
2. สถานประกอบการ
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