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สารจากอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครู และเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ด้วยการวิจัย
และการบริการวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยให้การศึกษา ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยีเพื ่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการบนพื้นฐานขององค์ความรู ้และภูมิปัญญาของท้องถิ ่น ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยจึงผลักดัน สนับสนุนและพัฒนาด้านงานวิจัย โดยมุ่งเน้นงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถเผยแพร่องค์
ความรู้ให้สาธารณชน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดได้  

 การประชุมวิชาการระดับชาติสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับชุมชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  เป็น
เวทีในการเผยแพร่องค์ความรู้และโอกาสสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักศึกษา และ
นักวิจัย ต่างสถาบัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาด้านงานวิจัยให้มีคุณภาพ จึงนับเป็นโอกาสที่ดีที ่วิทยาลัยพัฒนา
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียได้จัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและ
วิจัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น 

 ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอขอบคุณนักวิจัยเจ้าของผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทุกผลงานที่ทำให้
การนำเสนอผลงานวิจัยนี้มีความสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการระดับชาติสู่เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับชุมชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสที่อาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนนักวิจัย 
นักวิชาการ และผู้ที่สนใจทุกท่านได้แลกเปลี่ยนร่วมกัน และสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป 
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สารจากคณบด ี

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

 
 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ

ปี 2553 และมีจุดมุ่งหมายในการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เพ่ือพัฒนาชุมชน
ให้เกิดความยั่งยืน ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและการจัดการด้านพลังงานทดแทนและเทคโนโลยี
สีเขียว  ในโอกาสที่วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียได้การจัดตั้งครบ 10 ปี  จึงได้จัดงาน 
“10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น” และ “การประชุมวิชาการระดับชาติสู่เป้าหมายการพัฒนาที่
ย ั ่งย ืนสำหรับชุมชนในภูมิภาคเอเช ียแปซิฟิก ครั ้งที ่  1 (1st The National Conference on Sustainable 
Development Goals for Smart Community in the Asia Pacific Region (nSCAP2020)) ซึ่งเป็นเวทีในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์วิจัย และสร้างความร่วมมือร่วมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนางา นวิจัยให้เกิด
ความเข้มแข็ง นอกจากนี้ ยังสามารถเกิดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานงานวิจัยและการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ที่ให้โอกาสนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการนำเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย  

 การประชุมวิชาการในครั้งนี้ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชาในการตรวจประเมินผลงาน
วิชาการ ดังนั้น ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการครั้งนี้จึงเป็นผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ วิทยาลัยฯ 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมวิชาการครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมการประชุมและผู้ที่สนใจทุกท่าน ในการ
นำผลงานวิจัยไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป และขอขอบพระคุณผู้
ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และบุคลากรทุกทาน ที่มสี่วนรว่มในการจัดงานในครั้งนี้ 

 
 
 
 

ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
บทบรรณาธิการ 

 
 การจัดงาน “ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับชุมชนใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1 (1st The National Conference on Sustainable Development Goals for 
Smart Community in the Asia Pacific Region (nSCAP2020))  นี ้ อยู ่ภายใต้งาน “10 ปี adiCET กับการ
พัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น” ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม) จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) 
ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์ทำงานวิจัยระหว่าง
นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 2) ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการนำเสนอผลงานของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จัก
ของหน่วยงานภายในและต่างประเทศ และ 3) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย พัฒนา
ชื่อเสียงและให้เป็นที่รู้จักในวงการวิจัยและการศึกษา 

 บทความวิจัยที่ได้รับการคัดสรรเพ่ือตีพิมพ์ในรายงานการประชุมวิชาการฉบับนี้ ได้ผ่านการประเมินและ
กลั่นกรองจากผู้เชี ่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี ่ยวข้องกับ
บทความแต่ละเรื่อง ซึ่งใช้ระบบมาตรฐานเดียวกันกับการพิจารณาคุณภาพบทความของวารสารวิชาการ บทความ
วิจัยที่ได้รับคัดสรร จำนวน 49 เรื่อง จากทั้งหมด 17 มหาวิทยาลัยที่ส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 
โดยผลงานวิจัยดังกล่าวแสดงถึงประเด็นการวิจัยด้านพลังงานเพ่ือชุมชน สิ่งแวดล้อม นวัตกรรมเพ่ือชุมชน และงาน
วิชาการรับใช้สังคม ซึ่งถือเป็นการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานของงานวิจัย โดยนักวิจัยลงพื้นที่และทำงานร่วมกับ
ชุมชนเพ่ือตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชน และเพ่ือให้เกิดความม่ันคงและยั่งยืนต่อไป 

 คณะกรรมการจัดการประชุม ขอขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมการประชุมและผู้นำเสนอผลงานวิจัย ตลอดจนแขก
ผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมทำให้การประชุมวิชาการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการ 

 
 
 
 

ดร.สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศร ี
บรรณาธิการการประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาด 

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ ขัตติยวรรณ  มหาวิทยาลัยนราธวาสราชนครินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภิญโญ ชมุมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ดร.เกศสุดา โภคานิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ดร.ขนิษฐา สุขสง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ดร.ฆนธรส ไชยสุต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ดร.จันทร์จิรา ตรีเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ดร.จีราภรณ์ จันทร์เขียน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ



 

 

 
คณะกรรมการพิจารณาบทความ (ต่อ) 

 
ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ดร.ชาญ ยอดเละ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ดร.ธนิตา อารีรบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เท มหาวิทยาลัยพะเยา 
ดร.นงนุช เกตุ้ย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ดร.นฤมล ภูสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
ดร.บุษราภร์ มหัทธนชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ดร.พนิดา เทพขุน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
ดร.ภานุมาศ สุยบางดำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ดร.ภานุรังษี เดือนโฮ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ดร.ภูมินทร์ คำหนัก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี 
ดร.มนสิชา อินทรจักร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ดร.มัทนา อินใชย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ดร.รัชดา คำจริง มหาวิทยาลับราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ดร.วันนิวัต ปันสุวงศ ์ RMIT University Vietnam 
ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ดร.วิสุทธิ์ สุกรินทร ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุร ี
ดร.สายฝน แสนใจพรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ดร.สุทิน อ้อนอุบล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ดร.สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศร ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
อาจารย์ ภัทรศรี อินทร์ขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
อาจารย์ ฤทธิชัย ผานาค มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ

 
 
 
 
 
  



 

 

ผู้บรรยายพิเศษ 

 

“การพัฒนา Smart Village สำหรับชุมชนในประเทศไทย

และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” ทำอย่างไรให้การทำงานเกิดการ

ขับเคลื่อนโดยบูรณาการทุกฝ่าย ระหว่างหน่วยงานและคน” 

ดร.อำพล  อาภาธนากร 

(ผูจ้ัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม) 

“Win Win Situation: ชุมชนและนักวิชาการได้ประโยชน์ร่วมกัน

อย่างยั่งยืน”: พัฒนาคุณภาพชวีิตชุมชน นักวิชาการได้ตำแหน่ง” 

รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ 

(รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
 

 

“แนวทางการปฏิบัติที ่ดี (Best practice) ในการ

สร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนกับนักวิชาการเพื่อ

ป้องกันเบี้ยหัวแตกจากงานวิชาการ” 

นายนพดล ณ เชียงใหม่ 

(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่) 

“ผลสำเร็จของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน หัวข้อ 

งาน อพ.สธ. กับการพัฒนาชุมชนสีเขียว” 

นายพิเชษฐ กันทรส 

(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกืด้ชา้ง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่) 
 

 

“การจัดการพลังงานไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาชุมชน” 

พ่อหลวงพรมมินทร์ พวงมาลา 

(อดีตผู้ใหญ่บ้านแม่กำปอง ต.หว้ยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่) 

“นักวิชาการเพื่อท้องถ่ิน” 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ บุญแรง 

(อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่) 

 
  



 

 

 
ตารางบรรยายพิเศษ 

การประชุมวิชาการระดับชาติเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนสำหรับชุมชน 
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (nSCAP2020) 

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 
 

เวลา วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมบ้านนก 

13.00 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนา Smart Village สำหรับชุมชนในประเทศไทยและภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิก” ทำอย่างไรให้การทำงานเกิดการขับเคลื่อนโดยบูรณาการทุกฝ่าย ระหว่าง

หน่วยงานและคน 

โดย ดร.อำพล  อาภาธนากร ผูจ้ัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม 

13.30 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Win Win Situation: ชุมชนและนักวิชาการได้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง

ยั่งยืน”: พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน นักวิชาการได้ตำแหน่ง  

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ   

      รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

14.00 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติที่ด ี(Best practice) ในการสร้างความร่วมมือ

ระหว่างชุมชนกับนักวิชาการเพื่อป้องกันเบี้ยหัวแตกจากงานวิชาการ” 

• เลือกโครงการแบบไหน?  ประเมนิโครงการอย่างไร? 

• เลือกคนทำงานด้วยยังไง? 

• ป้องกันเบีย้หัวแตกจากงานวิชาการอย่างไร? 

โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม่ 

      รางวัลหน่วยงานบริหารจัดการยอดเยี่ยม ระดับประเทศ 

14.30 น. เสวนา หัวข้อ “ทศิทางของโครงการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนตาม 

OKR ของ PMU” 

• ทำงานร่วมกันยังไงให้งานเกิด? มหาวิทยาลัย:หน่วยงาน:คน 

• สร้างทีมงานอย่างไร ให้ทำงานร่วมกัน โดยมีความหลากหลายและหลายระดับ 

• การแก้ปัญหาการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ?  

โดย  ดร.อำพล  อาภาธนากร 

 รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ   

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  

ผูด้ำเนนิรายการ: ดร.วรจิตต์  เศรษฐพรรค์ 

15.00 น. รับประทานอาหารว่าง 

 



 

 

เวลา วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมบ้านนก 

15.30 น. TED Talk: ผลสำเร็จของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (~ 7 นาท)ี 

หัวข้อ “งาน อพ.สธ. กับการพัฒนาชุมชนสีเขียว” 

 ตัวแทนจาก หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น 

 นายกอบต.กืด้ช้าง หรอื นายอำพล คุณหาร  

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกืด้ชา้ง 

หัวข้อ “การจัดการพลังงานไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาชุมชน” 

 ตัวแทนจาก ผูน้ำชุมชน (ปราชญ์ชุมชน) 

 พ่อหลวงพรมมินทร์ พวงมาลา    

 อดีตผู้ใหญ่บ้านแม่กำปอง ต.หว้ยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 

หัวข้อ “นักวิชาการเพื่อท้องถ่ิน” 

 ตัวแทนจาก สถาบันการศกึษา 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  บุญแรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

16.00 – 

17.00 น. 

เสวนา “การพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อความยั่งยืน” 

ท่านที่ 1 ตัวแทนจาก หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.กืด้ชา้ง 

ท่านที่ 2 ตัวแทนจากชุมชน : พ่อหลวงพรหมมนิทร์ พวงมาลา 

ท่านที่ 3 ตัวแทนจาก สถาบันการศึกษา : ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  บุญแรง 

ท่านที่ 4 ผูด้ำเนินรายการ : ดร.สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี / นายสกลวัฒน์ เศวตรัตนกุล 

17.30 น. งานเลี้ยงรับรอง ณ ลาน adiCET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ตารางกำหนดการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
การประชุมวิชาการระดับชาติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สำหรับชุมชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (nSCAP2020) 
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 

 

 

ห้องนำเสนอ 1 “พลังงานเพื่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และงานรับใช้สังคม” (ณ ห้อง adiDOME) 
Chairman:  รศ.ดร.อดิศักดิ์ ปัตติยะ 

Co-chairman 1:  ผศ.ดร.ธเนศ ไชยชนะ 

Co-chairman 2:  ดร.รัชดา คำจริง  
ลำดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียน 

1 09.00 – 09.15 น. EFC01 การศึกษาอัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบสถิตที่มีผลต่อการผลิต 
เมทิลเอสเทอร์จากน้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ 

กฤษกร พงศ์รักธรรม, กฤช สมนึก 

2 09.15 - 09.30 น. EFC03 การรับรู ้ข ้อมูลการประหยัดพลังงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

สมประสงค์ โชคลาภ, รัชฎาพร 
บุญเรือง และธิปัตย์ โสตธิวรรณ์ 

3 09.30 - 09.45 น. EFC04 การศึกษาพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าระบบผลิตไฟฟ้าด้วย 
เซลล์แสงอาทิตย์ของคนในชุมชน แม่สะแง๊ะ อำเภอแม่
ทา จังหวัดลำพูน 

สุรเชษฐ์ มิตสานนท์ และกันตภณ 
โล่นพันธ์ 

4 09.45 - 10.00 น. EFC05 การประยุกต์ใช้พัดลมตั้งพื ้นทำงานร่วมกับอุปกรณ์  
เทอร์โมอิเล็กทริก 

อภิสิทธิ์ กล้องเสียง, มหาชิน สิทธิ
ศักดิ์ และสวัสดิ์ ยุคะลัง 

5 10.00 - 10.15 น. SOI05 การปร ับปร ุ งสมบ ัต ิของเช ื ้ อ เพล ิ งช ี วมวลด ้วย
กระบวนการทอร์รีแฟคชันแบบสกรูเอียงโดยใช้ความ
ร้อนทางอ้อมจากการเผาไหม้ทอร์แก๊ส 

ณัฐนนท์ วิมลสูตร์, ภาคภูมิ ศรีรม
รื่น และสมมาส แก้วล้วน 

6 10.15 - 10.30 น. SOI16 ผลของความช ื ้นไม ้ ไผ ่ต ่อค ุณภาพของถ ่านและ 
น้ำส้มควันไม้ที ่ได้จากเตาเผาถ่านที ่ทำงานร่วมกับ 
หัวเผาแก๊สชีวมวล 

ณัฐวัฒน์ อันสมศรี, กำพล ถาวร,  
สินสุภา จุ้ยจุลเจิม,ภรณี ศรีรมรื่น  
และสมมาส แก้วล้วน 

7 10.30 - 10.45 น. SOI18 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งแก้วมังกร
ด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน 

วิรงรอง แสงเดือน, อดิศร โพน
ปลัด และธนพล บัวศรี  

10.45 - 11.00 น. รับประทานอาหารว่าง 
8 11.00 - 11.15 น. SOI23 การพัฒนาหัวเผาแก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์แบบไซโคลน

ที่ทำงานร่วมกับแก๊สซิไฟเออร์ขนาด 50 kWth    
กิตติพงศ์ เย็นประเสริฐวงศ์, สทิธิ
นันท์ ท่อแก้ว,ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง, 
พิชัย อัษฏมงคล และสมมาส  
แก้วล้วน 



 

 

 

 

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียน 

9 11.15 - 11.30 น. SOI02 
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากIสายงานสนับสนุน 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

กรรัตน์ วินัยพานิช, ดร.รุจิภา สิน
สมบูรณ์ทอง 

10 11.30 - 11.45 น. ENV01 ความมั่นคงทางน้ำ : กรณีศึกษาการใช้น้ำของธุรกิจ
โรงแรมจังหวัดภูเก็ตสู่แนวทางการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือการอนุรักษ์น้ำ 

เดชา สีดูกา 

11 11.45 - 12.00 น. ENV05 ความต้องการใช้น้ำและปัญหาการใช้น้ำ อ่างเก็บน้ำ
ห้วยแม่เลียบ ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย  

ทศพล คชสาร, เพ็ชรสวัสดิ์ กันคำ 
และอิทธิพัทธ์ เรืองกิจวัฒน์ 

12 12.00 - 12.15 น. ENV02 การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ที ่มีผลกระทบต่อนิเวศ
สังคมของผู้สูงอายุในเขต เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 

เพ็ชรสวัสดิ์ กันคำ 

 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

ห้องนำเสนอ 1 “พลังงานเพื่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และงานรับใช้สังคม” (ณ ห้อง adiDOME) 

Chairman:  ผศ.ดร.สมมาส แก้วล้วน 
Co-chairman 1:  ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง   

Co-chairman 2:  ดร.โชคชัย ยาทองไชย  

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียน 
1 13.00 - 13.15 น. ENV03 การศ ึกษาร ูปแบบการจ ัดการขยะด ้วยกองทุน

สวัสดิการขยะบ้านแก้งยาว ตำบลภูแลนคา อำเภอ
บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

จันทร์จิรา ตรีเพชร, ปริยกร ชาลี
พรม, บุศรา ศรีชัย และนิคม บุญ
กอบ 

2 13.15 - 13.30 น. ENV04 ปัจจัยพยากรณ์ทัศนตคิต่อการจัดการขยะมูลฝอย 
ในครัวเรือน ตาบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง 
จังหวัดลาพูน 

รุจิรา โปธาพันธ์, สามารถ ใจเตี้ย, 
และสิวลี รัตนปัญญา 

3 13.30 - 13.45 น. SER06 การศึกษาและส่งเสริมการจัดการขยะระดับครัวเรือน
ชุมชนบ้านนาเจริญใหม่ ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็ง
ราย จังหวัดเชียงราย 

วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์ และโกมิ
นทร์ วังอ่อน 

4 13.45 - 14.00 น. SER03 การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีว ิตของประชาชนชุมชนนวนคร 
หน้าเมือง ตำบลเทศบาลท่าโขลง อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 

วิศรุต ขวัญคุ้ม, นครินทร์ ทระทอง
จุด และณัฐรดี อนุพงค์ 

5 14.00 - 14.15 น. SER10 การพัฒนาท้องถิ ่นเพื ่อแก้ไขปัญหาความยากจน 
และยกระด ับค ุณภาพช ีว ิตของประชาชนช ุมชน 
นวนครวิลล่า-แฟลต จังหวัดปทุมธานี 

ปัณณรัตน์ วงศพัฒนานิภาส และ
สุรินทร์ อุ่นแสน 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียน 
6 14.15 - 14.30 น. SER08 แนวทางการพ ัฒนาศ ั กยภาพของม ั คค ุ เ ทศก์  

เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) 
งามนิจ แสนนำพล, จารุณี ศรีบุรี 
และสุนิศา เฟรนเซิ้ล 

7 14.30 - 14.45 น. SER01 การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความคาดหวัง
ข้อมูลข่าวสารภายใน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค ์ กรมหาชน )  ภาย ใต ้ การกำก ับด ู แล ของ
นายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

ชญาพร แสนรัมย์ และสุภาภรณ์ 
พรหมฤาษี 

8 14.45 - 15.00 น. EFC02 แรงจูงใจในการทำงานที ่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทำงานของพนักงาน สายงานขึ้นตรงต่อผู้ว่าการการ
ประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 

พัชรี สุรินต๊ะและรัชฎาพร บุญ
เรือง  

 
10.45 - 11.00 น. รับประทานอาหารว่าง 

9 15.15 - 15.30 น. SER05 การพัฒนาหัวเผาแก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์แบบไซโคลน 
ที่ทำงานร่วมกับแก๊สซิไฟเออร์ขนาด 50 kWth 

กิตติพงศ์ เย็นประเสริฐวงศ์, สทิธิ
นันท์ ท่อแก้ว, ธีรภัทร หลิ่มบญุ
เรือง, พิชัย อัษฏมงคล และสมมาส 
แก้วล้วน 

10 15.30 - 15.45 น. SER04 การพัฒนาชุดอุปกรณ์การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล
สำหรับการอุปโภคเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน 

ปิยรัตน์ มูลศรี, อาทิตย์ หู้เต็ม 
และศานิตย์ สุวรรณวงศ์ 

11 15.45 - 16.00 น. SER07 ความมั่นคงทางน้ำ : กรณีศึกษาการใช้น้ำของธุรกิจ
โรงแรมจังหวัดภูเก็ตสู่แนวทางการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือการอนุรักษ์น้ำ 

เดชา สีดูกา 

12 16.00 - 16.15 น. SER11 ความต้องการใช้น้ำและปัญหาการใช้น้ำ อ่างเก็บน้ำ
ห้วยแม่เลียบ ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย  

ทศพล คชสาร, เพ็ชรสวัสดิ์ กันคำ 
และอิทธิพัทธ์ เรืองกิจวัฒน์ 

13 16.15 – 16.30 น. SER02 การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ที ่มีผลกระทบต่อนิเวศ
สังคมของผู้สูงอายุในเขต เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 

เพ็ชรสวัสดิ์ กันคำ 

 15.15 - 15.30 น. พิธีมอบรางวัล Best Paper Award 



 

 

 

 
 

ห้องนำเสนอ 2 “นวัตกรรมเพื่อชุมชน” (ณ ห้องอาคารทรงกระบอก) 
Chairman:  รศ.ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง   

Co-chairman 1:  ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์ 

Co-chairman 2:  ผศ.ดร.ภรณี ศรีรมรื่น  
ลำดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียน 

1 09.00 – 09.15 น. SOI01 สื่อที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปรียา สมพืช และนิษฐา หรุ่น
เกษม 

2 09.15 - 09.30 น. SOI17 แนวทางการพัฒนาสื ่อเพื ่อความรอบรู ้ด้านสุขภาพ
เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในอำเภอป่าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง 

เสริมศักดิ์ ขุนพล 

3 09.30 - 09.45 น. SOI08 ระบบรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมอัตโนมัติด ้วย
เคร ือข ่ายตรวจจับส ัญญาณไร ้สายเพื ่อสนับสนุน
การเกษตรแบบเรียลไทม ์ 

ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล, อนุชา 
เรืองศิริวัฒนกุล และศักดิ์ดา 
หอมหวน 

4 09.45 - 10.00 น. SOI12 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดการกองทุน
หมู่บ้านกรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้าน บ้านหัวทุ่ง อำเภอ
เมืองปาน จังหวัดลำปาง 

ธิดาลักษณ์ อำพราง, ธนพร แก้ว
ธิดา, บัณฑิต บุษบา และอารยา 
อริยา 

5 10.00 - 10.15 น. SOI10 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกิดโรคพืชสำหรับ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

โสภณ วิริยะรัตนกุล และกฤษณ์ 
ชัยวัณณคุปต์ 

6 10.15 - 10.30 น. SOI11 การประดิษฐ์เครื่องรังวัด 3 มิติแบบง่าย ในการจัดทำ
แผนที ่เสี ่ยงดินถล่มระดับรายแปลง บนพื ้นที ่ปลูก
ทุเรียน ตำบลแม่พูล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ปกรณ ์เข็มมงคล และธีรศักดิ์ อุป
การ 

7 10.30 - 10.45 น. SOI09 การ เส ร ิ ม ศ ั กยภาพระบบส ารสน เทศก า ร ทำ
เกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีแชทบอท 

อนุชา  เรืองศิริวัฒนกุล 

 
10.45 - 11.00 น. รับประทานอาหารว่าง 

8 11.00 - 11.15 น. SOI13 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแคบหมู กรณีศึกษา  
ร้านแคบหมูครัวคุณย่า บ้านหนองพระเจ้าทันใจ ต.ต้น
ธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 

วรดา  กันทวัง, ญาณินท ์ โยม
งาม, พิรภพ  จันทร์แสนตอ และ
บัณฑิต  บุษบา 

9 11.15 - 11.30 น. SOI14 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย 
(MMCAI) เรื ่องการดูแลรักษาผู ้ป่วยโรคมะเร็งระยะ
สุดท้ายแบบประคับประคอง เพื่อคุณภาพชีวิตในระยะ
สุดท้ายตามหลักของศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม 
สำหรับญาติผู้ป่วย : กรณีศึกษาญาติผู้ป่วยในจังหวัด
ยะลา 

วันวิสาข์ พันธ์ผล, เกตวุดี ดิสสระ, 
บุษราคัม ทองเพชร, กรภัทร เฉลิม
วงศ์ และไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ 



 

 

 

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียน 
10 11.30 - 11.45 น. SOI15 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกลุ่มแปร

รูปเนื ้อแดดเดียวประชารัฐ บ้านกล้วยหลวง ตำบล
กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

อุมาพร เตจ๊ะฝั้น, มณัฐพล ธิกาศ, 
พิรภพ จันทร์แสนตอ และบัณฑิต 
บุษบา 

11 11.45 - 12.00 น. SOI21 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย
สำหรับญาติผู้ป่วย เรื่องการดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวาน 
: กรณีศึกษาการบริการวิชาการญาติผู้ป่วยในจังหวัด
สงขลา 

บุษราคัม ทองเพชร และกรภัทร 
เฉลิมวงศ์ 

 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

ห้องนำเสนอ 1 “ห้องนำเสนอ 2 “นวัตกรรมเพื่อชุมชน” (ณ ห้องอาคารทรงกระบอก) 
Chairman:  รศ.ดร.พานิช  อินต๊ะ 
Co-chairman 1:  ผศ.ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ   
Co-chairman 2:  ผศ.เกษม กุณาศรี  

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียน 
1 13.00 - 13.15 น. SOI03 กระบวนการคิดเชิงออกแบบในการพัฒนาและเพ่ิม

มูลค่าผลิตภัณฑ์ลูกประของกลุ ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
ชุมชนน้ำตกปลายน้ำ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 

ลัดดา ประสาร และเสริมศักดิ์ 
ขุนพล 

2 13.15 - 13.30 น. SOI25 การเพ ิ ่มศ ักยภาพทางการตลาดด ้วยเทคโนโลยี  
ตลาดดิจิทัลตามแนวทางแห่งศาสตร์พระราชาของ 
ชุมชนบ้านห้วยอีค่าง 

ชนินทร์ มหัทธนชัย, บุษราภรณ์ 
มหัทธนชัย, ทิวาวัลย์ ต๊ะการ,  
จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์  
และวาสนา สันติธีรากุล 

3 13.30 - 13.45 น. SER12 การส ่ง เสร ิมการตลาดผล ิตภ ัณฑ ์ผ ้าทอม ือด ้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลของชุมชนบ้านโป่งสมิ 

บุษราภรณ์ มหัทธนชัย, ชนินทร์ 
มหัทธนชัย, จิตราภรณ์ ธารา
พิทักษ์วงศ์, ทิวาวัลย์ ต๊ะการ และ
วาสนา สันติธีรากุล 

4 13.45 - 14.00 น. SOI07 ประสิทธิผลของนวัตกรรมโปรแกรมการส่งเสริมการ
ล้างมือ เพื่อป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของนักเรียนชั้น
อนุบาล โรงเรียนนภาเชียงใหม่ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ทัศสินีย์ มีงาม, สายหยุด มูลเพ็ชร์ 
และจิติมา กตัญญู 

5 14.00 - 14.15 น. SER09 ความชุกของภาวะการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

กิ่งกาญจน์ ดวงแค, สายหยุด มูล
เพ็ชร์ และสามารถ ใจเตี้ย 

6 14.15 - 14.30 น. SOI20 พัฒนาการของกลุ่มเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เรียนรู ้ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีว ิตในท้องถิ ่น: 
กรณีศึกษาบ้านห้วยหินลาดใน ตำบลบ้านโป่ง อำเภอ
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ฐิติพร รุ่งเรือง, ทิพย์สุดา ตั้ง
ตระกูล, ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร 
และผานิตย์ นาขยัน 



 

 

 
 
 
 

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อบทความ ผู้เขียน 
7 14.30 - 14.45 น. SOI04 ผลของโปรแกรมการใช้สมาธิบำบัด SKT ร่วมกับการ

ปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารเค็มต่อระดับความดัน
โลหิตในผู ้ป ่วยความดันโลหิตสูง  ตำบลบ้านเสด็จ 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

ธีร์พิชชา โกสุม, สายหยุด มูลเพ็ชร์ 
และสามารถ ใจเตี้ย 

8 14.45 - 15.00 น. SOI06 ศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลสบ
เปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

ภัสรา ธูปเทียน, จิติมา กตัญญู 
และทรงยศ คำชัย  

15.00 - 15.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
9 15.15 - 15.30 น. SOI19 การสำรวจโซเดียมในอาหารของอาหารประจำถิ่นและ 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปรุงเค็มในประชาชน 
พ้ืนที่ชุมชนบ้านแปะ  อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

วรรณชนก ศรีบุญเรือง, ชลันดา 
ติ๊บต่อเปี้ย, นิคม ณ วันนา และ
สายหยุด มูลเพ็ชร์ 

10 15.30 - 15.45 น. SOI22 พลังของสื่อต่อการพัฒนาทักษะความฉลาดของเด็ก 
ในศตวรรษท่ี 21 : ด้านสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ 
ของเด็กในชุมชนแออัด  

พัชรี สุวรรณสอาด 

11 15.45 - 16.00 น. SOI24 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการอนุรักษ์ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างระบบการตลาดออนไลน์  
สำหรับผลิตภัณฑ์จากฮ่อมโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์, ทิวา
วัลย์ ต๊ะการ, วาสนา สันติธีรากุล, 
บุษราภรณ์ มหัทธนชัย และ
ชนินทร์ มหัทธนชัย 

12 16.00 - 16.15 น. SOI26 การพัฒนาเว็บเชิงความหมายเพื่อการสืบค้นลวดลาย
ตะกร้าเชือกฟางบ้านคลองบางสิงห์ 

สุรินทร์ อุ่นแสน, ปัณณรัตน์ วงศ
พัฒนานิภาส และวราภรณ์ สุขสาร 

13 16.15 - 16.30 น. SER13 การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผ้าเด็กผ่านช่องทางการตลาดบนเฟซบุ๊ก 

สุภาภรณ์ พรหมฤาษี, ศรัญญา  
แหวนะ  

16.30 - 17.00 น. พิธีมอบรางวัล Best Paper Award 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมภิาคเอเชียแปซิฟกิ ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) 
10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพือ่ท้องถิ่น  

 

ก 

สารบัญ 
 

รหัส ชือ่บทความ หน้า 

EFC01 การศึกษาอัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสม
แบบสถิต ที่มีผลต่อการผลิตเมทิลเอสเทอร์จากน้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์  

1 

EFC02 แรงจูงใจในการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ของพนักงาน  
สายงานขึ้นตรงต่อผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่  

9 

EFC03 การรับรู้ข้อมูลการประหยัดพลังงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  18  

EFC04 การศึกษาพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์  
ของคนในชุมชนแม่สะแง๊ะ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  

25  

EFC05 การประยุกต์ใช้พัดลมตั้งพ้ืนทำงานร่วมกับอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก  34  

ENV01 ความมั่นคงทางน้ำ : กรณีศึกษาการใช้น้ำของธุรกิจโรงแรมจังหวัดภูเก็ต  
สู่แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการอนุรักษ์น้ำ  

44  

ENV02 การเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ที่มีผลกระทบต่อนิเวศสังคมของผู้สูงอายุ  
ในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

73  

ENV03 การศึกษารูปแบบการจัดการขยะด้วยกองทุนสวัสดิการขยะบ้านแก้งยาว  
ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  

81  

ENV04 ปัจจัยพยากรณ์ทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ตำบลหนองล่อง  
อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน  

87  

ENV05 ความต้องการใช้น้ำและปัญหาการใช้น้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบ  ตำบลแม่เปา 
อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย  

94  

SOI01 สื่อที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  101  

SOI02 การพัฒนาชุดอุปกรณ์การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลสำหรับการอุปโภค  
เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชน  

109  

SOI03 กระบวนการคิดเชิงออกแบบในการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ลูกประ ของ
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ำตกปลายน้ำ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช  

118  

SOI04 ผลของโปรแกรมการใช้สมาธิบำบัด SKT ร่วมกับการปรับเปลี่ยนการบริโภค
อาหารเค็ม ต่อระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ตำบลบ้านเสด็จ 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  

131  

SOI05 การปรับปรุงสมบัติของเชื้อเพลิงชีวมวลด้วยกระบวนการทอร์รีแฟคชันแบบสกรู
เอียง โดยใช้ความร้อนทางอ้อมจากการเผาไหม้ทอร์แก๊ส  

138  
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ข 

สารบัญ (ต่อ) 
 

รหัส ชือ่บทความ หน้า 

SOI06 ศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุม 
โรคไข้เลือดออก ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  

146  

SOI07 ประสิทธิผลของนวัตกรรมโปรแกรมการส่งเสริมการล้างมือ เพ่ือป้องกันโรคมือ 
เท้า ปาก  ของนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนนภาเชียงใหม่ ตำบลสันผีเสื้อ  
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

159  

SOI08 ระบบรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมอัตโนมัติด้วยเครือข่ายตรวจจับสัญญาณไร้สาย
เพ่ือสนับสนุนการเกษตรแบบเรียลไทม์ 

168  

SOI09 การเสริมศักยภาพระบบสารสนเทศการทำเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีแชทบอท  177  

SOI10 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกิดโรคพืชสำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์  184  

SOI11 การประดิษฐ์เครื่องรังวัด 3 มิติแบบง่าย ในการจัดทำแผนที่เสี่ยงดินถล่มระดับ
รายแปลง  บนพื้นที่ปลูกทุเรียน ตำบลแม่พูล จังหวัดอุตรดิตถ์  

195  

SOI12 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษา  
กองทุนหมู่บ้าน บ้านหัวทุ่ง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง  

205  

SOI13 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการแคบหมู กรณีศึกษา ร้านแคบหมูครัวคุณย่า 
บ้านหนองพระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง  

215  

SOI14 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย(MMCAI) เรื่องการดูแล
รักษา ผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง เพ่ือคุณภาพชีวิต ใน
ระยะสุดท้ายตามหลักของศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม สำหรับญาติผู้ป่วย : 
กรณีศึกษาญาติผู้ป่วยในจังหวัดยะลา  

225  

SOI15 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการกลุ่มแปรรูปเนื้อแดดเดียวประชารัฐ 
บ้านกล้วยหลวง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  

232  

SOI16 ผลของความชื้นไม้ไผ่ต่อคุณภาพของถ่านและน้ำส้มควันไม้ที่ได้จากเตาเผาถ่าน ที่
ทำงานร่วมกับหัวเผาแก๊สชีวมวล  

240  

SOI17 แนวทางการพัฒนาสื่อเพ่ือความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า 
ของผู้สูงอายุ ในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  

251  

SOI18 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งแก้วมังกรด้วยเครื่องอบแห้ง 
แบบลมร้อน  

262  
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ค 

สารบัญ (ต่อ) 
 

รหัส ชือ่บทความ หน้า 

SOI19 การสำรวจโซเดียมในอาหารของอาหารประจำถิ่นและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
การปรุงเค็ม ในประชาชนพื้นที่ชุมชนบ้านแปะ  อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  

269  

SOI20 พัฒนาการของกลุ่มเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้ประเพณี 
วัฒนธรรมและ วิถีชีวิตในท้องถิ่น: กรณีศึกษาบ้านห้วยหินลาดใน  
ตำบลบ้านโป่ง  อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  

276  

SOI21 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียสำหรับญาติผู้ป่วย  
เรื่องการดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวาน : กรณีศึกษาการบริการวิชาการ 
ญาติผู้ป่วย ในจังหวัดสงขลา  

286  

SOI22 พลังของสื่อต่อการพัฒนาทักษะความฉลาดของเด็กในศตวรรษที่ 21 :  
ด้านสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อของเด็กในชุมชนแออัด  

294  

SOI23 การพัฒนาหัวเผาแก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์แบบไซโคลนที่ทำงาน 
ร่วมกับแก๊สซิไฟเออร์ขนาด 50 kWth 

302  

SOI24 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 
สร้างระบบ การตลาดออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์จากฮ่อมโดยชุมชนมีส่วนร่วม  

312  

SOI25 การเพ่ิมศักยภาพทางการตลาดด้วยเทคโนโลยีตลาดดิจิทัล 
ตามแนวทางแห่งศาสตร์พระราชาของชุมชนบ้านห้วยอีค่าง  

321  

SOI26 การพัฒนาเว็บเชิงความหมายเพ่ือการสืบค้นลวดลายตะกร้าเชือกฟาง 
บ้านคลองบางสิงห์  

332  

SER01  การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความคาดหวังข้อมูลข่าวสารภายใน
สำนักงาน พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของ
นายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  

338  

SER02  ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายงานสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
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บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยนี้ได้ศึกษาความดันสูญเสียและความบริสุทธ์ิของเมทิลเอสเทอร์จากการไหลผ่านเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสม
แบบสถิตที่ขึ้นรูปด้วยระบบการพิมพ์สามมิติสองรูปแบบ คือ Kenics static mixer (KSM) และ Lightnin static mixer (LSM) ที่
มีอัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน โดยเปรียบเทียบผลกับการไหลผ่านท่อเปล่า (Plug flow reactor, PFR) ที่
เงื่อนไขของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์คือ ปริมาณเมทานอลเท่ากับ  23.81 
vol.% และปริมาณโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ เท่ากับ 11.8 g.l-1 ที่อัตราการไหลของน้ำมันปาล์ม 25 l.h-1 และมีอุณหภูมิ
เริ่มต้น 50oC จากการศึกษาพบว่าท่อผสมแบบสถิตรูปแบบท่ีมีอัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 1.0 จะต้อง
ใช้กำลังปั้มมากกว่าท่อผสมแบบเดียวกันแต่มีอัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า อีกทั้งท่อผสมแบบสถิต
รูปแบบ LSM ต้องใช้กำลังปั้มมากกว่า KSM และ PFR เพื่อเอาชนะความดันตกคร่อมระหว่างท่อผสม ส่วนความบริสุทธ์ิของ
เ มท ิ ล เ อส เทอร ์ จ ะลดล งต ามอ ั ต ร าส ่ วนคว ามยา วต ่ อ เ ส ้ นผ ่ า นศ ู นย ์ ก ล า งท ี ่ เ พ ิ ่ ม ข ึ ้ น ขอ งท ่ อ ผ ส ม  
โดยความบริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอร์จะมีค่าสูงที่สุดเท่ากับ 45.04 wt.% เมื่อสารผสมไหลผ่านท่อผสมรูปแบบ LSM ตามมา
ด้วย KSM และ PFR มีความบริสุทธ์ิของเมทิลเอสเทอร์น้อยที่สุด 
 
คำสำคัญ: เมทิลเอสเทอร์ ท่อผสมแบบสถิต น้ำมันปาล์ม อัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 
 

Abstract 
 

The objective of this research was to study the pressure drop and purities of methyl ester 
when the fluid flowing through Kenics static mixer (KSM) and Lightnin static mixer (LSM) which was 
made by the 3D printer. The length-to-diameter ratios (L/D) of mixing elements in the tube were studied 
and compared with the plug flow reactor (PFR). The continuous biodiesel productions from refined 
palm oil (RPO) using 3D-printed static mixer reactors were carried out to assessed the purity of methyl 
ester with the condition was 23.81 vol.% methanol and 11.8 g.l-1 KOH at 25 l.h-1 flow rate and 50oC 
initial temperature of RPO. The results showed that the both types of static mixer with 1.0 of L/D ratio 
required highest pumping power to overcome the pressure drop. In addition, LSM type required more 
pumping power than the KSM type and PFR. Finally, the static mixer reactors were used to evaluate 
the purity of methyl ester when the reactant of mixtures flowed through the in-line continuous flow 
reactor. The highest methyl ester purity of 45.04 wt.% was obtained when LSM static mixer type was 
used followed by KSM and PFR, respectively. 

 
Keywords: Methyl Ester, Static Mixer, Palm Oil, Length-to-Diameter Ratio  
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1. บทนำ 
จากปัญหาราคาน้ำมันปิโตรเลียมที่มีแนวโน้ม

เพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปี ทั้งนี้ในประเทศไทยมีแหล่งน้ำมันดิบ
เพื่อนำมาผลิตเป็นน้ำมันดีเซลไม่เพียงพอกับความต้องการ
ในปัจจุบัน จากการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาพลังงานทดแทน 
หรือพลังงานหมุนเวียนมาใช้แทนน้ำมันปิโตรเลียมพบว่า 
ไบโอดีเซล (Biodiesel) เป็นเชื ้อเพลิงที ่สามารถนำมาใช้
ทดแทนน้ำมันดีเซลได้ โดยที่ไบโอดีเซลนั้นมีคุณสมบัติใน
การเผาไหม้ใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซล และสามารถนำมาใช้
งานได้โดยไม่ต้องทำการดัดแปลงเครื ่องยนต์  (Somnuk, 
Prasit, Phanyusoh, & Prateepchaikul, 2018) การผลิตไบโอ
ดีเซลทำได้โดยอาศัยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน โดย
นำน้ำมันพืช เช่น น้ำมันปาล์ม น้ำมันดอกทานตะวัน รวม
ไปถึงน้ำมันทอดใช้แล้ว มาทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์โดย
ใช้เบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื ่อเปลี ่ยนองค์ประกอบใน
น้ำมัน เช่น ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) ไดกลีเซอไรด์ 
(Diglyceride) และโมโนกลีเซอไรด์ (Monoglyceride) ให้
เปลี ่ยนเป็นเอสเทอร์ (Ester) (Leung, Wu, & Leung, 2010) 
ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลมีทั้งกระบวนการแบบกะ
และแบบต่อเนื่อง โดยเครื่องปฏิกรณ์แบบกะจะมีขนาด
ใหญ่กว่าเครื ่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง ทำให้ต้องใช้เงิน
ลงทุน แรงงาน และพื้นที่ติดตั้งที่มากกว่า อีกทั้งผลิตภัณฑ์
ที่มาจากกระบวนการแบบกะนั้นมีคุณภาพไม่สม่ำเสมอ 
(Thakur, Vial, Nigam, Nauman, & Djelveh, 2003) ใ น ส ่ วน
ของกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องโดยทั่วไปนิยมใช้เครื่อง
ปฏิกรณ์แบบถังกวนต่อเนื ่อง (Continuous stirred tank 
reactor, CSTR) แต่หากเปรียบเทียบกับกระบวนการผลิต
แบบต่อเนื่องโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบสถิต (Static 
mixer) มีข้อดีกว่าเครื ่องปฏิกรณ์แบบ CSTR คือใช้พื ้นที่
ติดตั้งน้อยกว่า สิ้นเปลืองพลังงานและใช้เวลาในการผสม
น ้ อ ย ก ว ่ า  (Ghanem, Lemenand, Della Valle, & 
Peerhossaini, 2014) 

โดยล ักษณะหร ือร ูปแบบของท่อผสมของ 
เครื ่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบสถิตนั ้นมีความสำคัญต่อ 
การผลิตไบโอดีเซล เนื่องจากท่อผสมที่มีรูปแบบซับซ้อน
จะช่วยเพิ ่มความรุนแรงในการผสม (Mixing intensity) 
ปฏิกิริยาจึงดำเนินไปข้างหน้าได้รวดเร็วมากขึ้น (Niseng, 
Somnuk, & Prateepchaikul, 2014) ลักษณะการผสมภายใน
ท่อผสมแบบสถิตชนิดเกลียว เมื่อของไหลไหลผ่านเกลียว
แต่ละอัน ของไหลจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน หลังจากนั้น
ส า ร ผ ส ม จ ะ ไ ห ล ผ ่ า น ส ่ ว น โ ค ้ ง ข อ ง เ ก ล ี ย ว 
เกิดการม้วนตัว และไหลกลับมายังศูนย์กลางท่อหรือไหล
หมุนในแนวรัศมีความโค้งของแต่ละเกลียว เมื่อของไหล 

ไหลผ่านแต่ละเกลียวจะทำให้ทิศทางการไหลของของไหล
สลับกันไประหว่างซ ้ายและขวาจนของไหลผสมกัน 
ไ ด ้ ส มบ ู รณ ์ ข ึ ้ น  (Ghanem, Lemenand, Della Valle, & 
Peerhossaini, 2014) มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการผสมวัฏ
ภาคต่างๆ ด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบสถิตหลายรูป
แบบอย่างกว้างขวางเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและลด
เวลาในการผสมให้สั้นลง เช่น Sungwornpatansakul, Hiroi, 
Nigahara, Jayasinghe, & Yoshikawa (2013) ได ้ ศ ึ กษาการ
ผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันข้าวโพดด้วยเครื่องปฏิกรณ์ที่
ต ่างก ันสองแบบ ค ือ แบบใบกวน เปร ียบเท ียบกับ
แบบต่อเนื่องซึ่งใช้ท่อผสมแบบสถิตแบบบิดเกลียว โดย
กำหนดให้อัตราส่วนโมลของน้ำมันต่อแอลกอฮอล์อยู่ที่ 
4.3:1 กับ 6:1 จากนั้นใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อดูขนาดของ
ห ย ด เ ม ท า น อ ล ใ น น ้ ำ ม ั น แ ล ะ ใ ช ้ เ ท ค น ิ ค  Gas 
chromatography equipped with flame ionization detector 
(GC-FID) ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของไบโอดีเซล 
พบว่าเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบสถิตมีประสิทธิภาพที่ดี
ในการผสมระหว่างน้ำมันกับเมทานอล จนทำให้หยดของ
เมทานอลมีขนาดเล็กกระจายตัวในน้ำมันพืชได้ดีกว่า
เคร ื ่ อ งปฏ ิกรณ ์แบบใบกวน ซ ึ ่ งม ี ผล ในการ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการผสมและลดระยะเวลาการผสมใน
ปฏิกิริยาการผลิตไบโอดีเซลได้ ความบริสุทธ์ิของเมทิลเอส
เทอร ์ท ี ่ ได ้จากเคร ื ่องปฏ ิกรณ์ท ่อผสมแบบสถ ิตจึง
คุณภาพสูงกว่าการใช้แบบใบกวน และ Meng, et al. (2016) 
ได้ทำการศึกษาลักษณะการไหลของของไหลความหนืดสูง 
(High-viscosity fluid) ผ่านเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบสถิต
รูปแบบ Kenics static mixer (KSM) เปรียบเทียบกับท่อผสม
แบบสถ ิ ตร ู ปแบบ Lightnin static mixer (LSM) โ ดยใ ช้
แบบจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (Computational 
fluid dynamics, CFD) พบว่าท่อผสมแบบสถิตรูปแบบ LSM 
ทำให้ของไหลผสมเข้าด้วยกันได้ดีกว่าท่อผสมแบบสถิต
รูปแบบ KSM ที่เงื่อนไขการไหลเดียวกัน อีกทั้งยังสามารถ
เพิ่มความรุนแรงในการผสมได้โดยการเพิ่มเลขเรย์โนลด์ 
(Reynolds number, Re) ให้กับของไหล 

ในงานว ิจ ัยน ี ้ เสนอการข ึ ้นร ูปไส ้ท ่อผสม  
(Mixing element) ประเภท LMS และ KSM ด้วยระบบการ
พิมพ ์สามม ิต ิ  (3D-printer) เน ื ่องจากไส ้ท ่อผสมเกรด
อุตสาหกรรมมีราคาสูงจากความซับซ้อนของท่อผสม 
แบบสถิต จึงเป็นการลดต้นทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์และ
ศึกษาการประยุกต์ใช้ในการผลิตไบโอดีเซล ซึ่งงานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความดันสูญเสียที่เกิดจากการไหล
ของของไหลผ่านเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบสถิตประเภท 
LMS, KSM และ PFR ที่มีอัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่าน
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ศูนย์กลางแตกต่างกัน และเคร ื ่องปฏิกรณ์ท่อผสม 
แบบสถิตจากระบบการพิมพ์สามมิติถูกนำมาใช้เพื่อศึกษา 
การเก ิดปฏ ิก ิร ิยาการเปล ี ่ยนแปลงจากกลี เซอไรด์  
เป ็นเมทิลเอสเทอร ์ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
แบบต่อเนื่อง 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 2.1 เพื ่อออกแบบและสร้างท่อผสมแบบสถิต
หลายรูปแบบด้วยระบบการพิมพ์สามมิติ ซึ่งเหมาะกับ 
การผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องในระดับชุมชน 
 2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของความดัน
สูญเสียที ่เก ิดจากการไหลผ่านท่อผสมแบบสถิตสอง
ร ูปแบบ ค ือ ร ูปแบบ KSM และร ูปแบบ LSM โดยมี
อัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของไส้ท่อผสม 
(L/D) ต ่างก ัน ที่ อ ัตราการไหลต ั ้ งแต ่  12 l.h-1 จนถึง  
60 l.h-1 
 2.3 เพื่อศึกษาความบริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอร์ 
ที่ได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจาก
น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ด้วยท่อผสมแบบสถิตที่สร้างจาก
ระบบการพิมพ์สามมิติ เปร ียบเทียบกับการไหลผ ่าน 
ท่อกลวง (PFR) ที่กำลังการผลิต 25 l.h-1 
 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 
 3.1 วัสดุและอุปกรณ์ 
 น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ (Refined palm oil) ถูก
นำมาใช ้ ในการผล ิตไบโอด ี เซลแบบต ่อเน ื ่ องโดย 
ใช้เครื ่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบสถิตที ่สร ้างจากระบบ 
การพ ิมพ ์สามม ิต ิ  ซ ึ ่ ง ในน ้ำม ันปาล ์มกล ั ่นบร ิส ุทธิ์  
มวลโมเลก ุล 783.40 g.mol-1 น ั ้ นประกอบไปด ้วย 
ไตรกลีเซอ ไรด์ 97.55 wt.% ไดกลีเซอไรด์ 1.87 wt.%  
โมโนกล ี เซอไรด ์  0 .35 wt.% และกรดไขม ันอ ิสระ  
0.23 wt.% มีความหนาแน่น 0.90 kg.l-1 ที่อุณหภูมิ 30oC 

ส่วนสารเคมีอื ่นๆ ในปฏิกิริยา ประกอบด้วยเมทานอล 
(MeOH) ค ว า ม บ ร ิ ส ุ ท ธ ิ ์  99.8% แ ล ะ โ พแ ทส เ ซ ี ย ม 
ไฮดรอกไซด์ (KOH) ความบริสุทธิ์ 95% ซึ่งจะถูกเตรียมให้
เป็นสารละลายโพแทสเซียมเมทอกไซด์ (CH3KO) ก่อนการ
ทำปฏิกิริยา  
 3.2 เครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบสถิต 
 รูปทรงของไส้ท่อผสมแบบสถิตนั้นถูกเขียนด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และขึ้นรูปทีละชิ้นด้วยเครื่องพิมพ์
สามมิติ (Model: Creator pro, FlashForge) ใช้พลาสติกชนิด
อะคร ิโลไนไตรล์ -บ ิวทาไดอ ีน-สไตร ีน (Acrylonitrile-
butadiene-styrene, ABS) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.75 
mm ในการขึน้รูปท่อผสม โดยใช้อุณหภูมิของหัวฉีดเท่ากับ 
235oC และอุณหภูมิฐานรองพิมพ์เท่ากับ 100oC จากนั้นจึง
ประกอบไส ้ท ่อแต่ละชิ ้นด ้วยกาวเพ ื ่อสร ้างท่อผสม  
แบบสถิตสองรูปแบบคือ KSM และ LSM เพื่อใช้เป็นเครื่อง
ปฏิกรณ์ในการผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง ซึ ่งทั ้งสอง
ร ูปแบบน ั ้นม ีความหนาของไส ้ท ่อเท ่าก ับ 2 mm มี
อัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง  (Length-to-
diameter ratio, L/D) เท่ากับ 1.0, 1.5 และ 2.0 และถูกติดตั้ง
ในท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 24 mm 
 ท่อผสมแบบสถิตรูปแบบ KSM มีลักษณะเป็น
แผ่นบิดเกลียวทำมุม 180o และวางตั้งฉากกับท่อผสมช้ิน
ถัดไป โดยทิศทางการบิดของเกลียวจะถูกวางให้หมุนตาม
เข็มนาฬิกาสลับกับทวนเข็มนาฬิกาไปเรื ่อยๆ (Somnuk, 
Soysuwan, & Prateepchaikul, 2019) ด ั ง แ ส ด ง 
ในรูปที่ 1 ส่วนท่อผสมแบบสถิตรูปแบบ LSM เกิดจากการ
ต่อแผ ่นคร ึ ่งวงร ีสองแผ่นเข ้าด ้วยกัน และมีแผ ่นรูป
สามเหลี่ยมเชื่อมต่อที่ปลายทั้งสองด้าน โดยวางให้ตั้งฉาก
กับท่อผสมชิ้นถัดไป และให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาสลับกับ
ตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆ (Regner, Östergren, & Trägårdh, 
2006) ดังแสดงในรูปที่ 2 
 

 

 
                  (ก) L/D = 1.0         (ข) L/D = 1.5                 (ค) L/D = 2.0 

รูปที่ 1: ท่อผสมแบบสถิตรูปแบบ KSM ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อเท่ากับ 24 mm และความหนาเทา่กับ 2 mm 
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                 (ก) L/D = 1.0         (ข) L/D = 1.5                 (ค) L/D = 2.0 

รูปที่ 2: ท่อผสมแบบสถิตรูปแบบ LSM ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลางท่อเท่ากับ 24 mm และความหนาเทา่กับ 2 mm 
 
 3.3 การเปรียบเทียบความดันสูญเสียจากการ
ไหลผ่านท่อผสมแบบสถิตหลายรูปแบบ 
 รูปที่ 3 ได้แสดงแผนผังการวัดความดันสูญเสีย
จากการไหลของน้ำผ่านท่อผสมแบบสถิตรูปแบบต่างๆ 
(KSM และ LSM) จำนวนไส้ท่อผสม 15 ชิ้นเปรียบเทียบกับ
การไหลผ่านท่อเปล่าที่อัตราการไหลตั้งแต่ 12 l.h-1 จนถึง 
60 l.h-1 (เลขเรย์โนลด์ประมาณ 220 ถึง 1,100 เมื่อคำนวณ
จากท่อเปล่าที่น้ำอุณหภูมิ 30oC) โดยท่อผสมแบบสถิตจะ
ถูกบรรจุอยู่ในท่อแก้วความยาว 1 m ที่มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางภายในท่อ 24 mm จากนั้นป้อนน้ำไหลผ่านท่อ
ผสมแบบสถิตด้วยปั ้มน้ำ (Model: DME 27-10, Grundfos 

Alldos) โดยอัตราการไหลจะใช้อุปกรณ์วัดอัตราการไหล
ชนิดฮอลล์เอ็ฟเฟ็คเซ็นเซอร์ (Hall effect sensor) (Model: 
YF-S401) ส่วนผลต่างความดันจะใช้อุปกรณ์วัดความดัน
ชนิดเพียโซอิเล็กทริค (Piezoelectric) มาใช้วัดค่าในการ
ทดลอง นอกจากนี ้ยังใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Model: 
Uno R3, Arduino) เป็นตัวควบคุมอุปกรณ์วัด คำนวณและ
ส่งผลการวัดมายังคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เปรียบเทียบต่อไป 
ทั้งนี ้ไม่ได้ทำการวัดความดันสูญเสียของการผลิตไบโอ
ดีเซลอันเนื่องมาจากปัญหาการกัดกร่อนและการอุดตัน
เมื่อใช้อุปกรณ์วัดผลต่างความดัน  

 

 
 

รูปที่ 3: แผนผังของการทดสอบความดันสญูเสียของการไหลผ่านท่อผสมแบบสถิตหลายรูปแบบ 
(T: ถังน้ำ, t: อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ, P: ปัม้น้ำ, F: อุปกรณ์วัดอัตราการไหล, ∆P: อุปกรณ์วัดผลต่างความดัน,  

SM: ท่อผสมแบบสถิต และ N: จำนวนไส้ท่อผสมแบบสถิต) 
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 3.4 ความบริสุทธิ ์ของเมทิลเอสเทอร์ที ่ได้จาก
กระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องโดยใช้ท่อผสมแบบสถิต
หลายรูปแบบ 
 รูปที ่ 4 ได้แสดงแผนผังการผลิตไบโอดีเซล
แบบต่อเนื่องจากน้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ โดยใช้ท่อผสม
แบบสถิตรูปแบบต่างๆ ที่ข้ึนรูปด้วยระบบการพิมพ์สามมิติ
เป็นเครื ่องปฏิกรณ์ ก่อนการทดลอง น้ำมันปาล์มกลั่น
บริสุทธ์ิถูกอุ่นให้มีอุณหภูมิ 50oC ด้วยฮีตเตอร์ขนาด 500 W 
พร้อมกับการเตรียมสารละลายโพแทสเซียมเมทอกไซด์ 
(CH3KO) จากนั้นน้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ที่อุ่นแล้วจะถูก
ป ั ้ มด ้ วยป ั ้ มสาร เคม ี  (P1, Model: DDA 30-4, Grundfos 
Alldos) เข้าไปในท่อแก้วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 
24 mm ที่บรรจุท่อผสมแบบสถิตรูปแบบต่างๆ ไว้จำนวน 
15 ชิ้น ด้วยอัตราการไหลเท่ากับ 25 l.h-1 ให้เข้าไปผสมกับ
สารละลายโพแทสเซียมเมทอกไซด์โดยใช้ปั้มสารเคมี (P2, 

Model: DDA 17-7, Grundfos Alldos) ด้วยเงื ่อนไข ปริมาณ
เ ม ท า น อ ล เ ท ่ า ก ั บ  23.81 vol.% ห ร ื อ ที่  
อ ัตราการไหล 5.95 l.h-1 และปร ิมาณโพแทสเซ ียม 
ไฮดรอกไซด์เท่ากับ 11.8 g.l-1 โดยใช้ท่อผสมแบบสถิต
รูปแบบต่างๆ เป็นเครื่องปฏิกรณ์ ในขั้นตอนการวิเคราะห์
ตัวอย่าง ทำการเก็บตัวอย่างปริมาณ 30 ml ที่ทางออกของ
ท ่อผสมและต ัวอย ่างเหล ่าน ั ้นจะถ ูกทำให ้ เย ็นตั ว 
อย่างรวดเร็วเพื่อหยุดปฏิกิร ิยา จากนั้นนำไปล้างด้วย
น้ำอุ่นเพื่อกำจัดกลีเซอรอล ตัวเร่งปฏิกิริยา และเมทานอล 
ที่ตกค้างในตัวอย่างออก เพื่อเปรียบเทียบความบริสุทธิ์
ของเมทิลเอสเทอร์ในไบโอดีเซลที่ได้จากเครื่องปฏิกรณ์
ร ูปแบบต่างๆ องค์ประกอบของไบโอดีเซลสามารถ
ว ิ เคราะห ์ ได ้ ด ้ วย ว ิ ธ ี โ ครมาโตกราฟ ีแบบผ ิวบาง  
(Thin layer chromatography with flame ionization 
detection, TLC-FID) 

 

 
 

รูปที่ 4: แผนผังของการผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบสถิตหลายรูปแบบ 
T1: ถังเก็บน้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์, T2: ถังเก็บสารละลายโพแทสเซียมเมทอกไซด์, H: ฮีตเตอร,์ t: อุปกรณ์ควบคมุอุณหภูมิ, 

P1: ป้ัมน้ำมันปาล์มกลั่นบรสิุทธ์ิ, P2: ป้ัมสารละลายโพแทสเซียมเมทอกไซด์, S: จุดเก็บตัวอย่างไบโอดีเซล,  
SM: เครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบสถิต และ N: จำนวนไส้ท่อผสมแบบสถิต 

 
4. ผลการวิจัยและอธิปรายผล 

4.1 ผลการวัดความดันสูญเสียจากการไหลผ่าน
ท่อผสมแบบสถิต 

รูปที่ 5 ได้แสดงความดันสูญเสียจากการไหล
ผ่านท่อผสมแบบสถิตสองรูปแบบ (KSM และ LSM) จำนวน
ท่อผสม 15 ชิ้น ด้วยอัตราการไหล 12 l.h-1 จนถึง 60 l.h-1 
เปรียบเทียบกับการไหลผ่านท่อกลวง (PFR)  



 

การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมภิาคเอเชียแปซิฟกิ ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) 
10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพือ่ท้องถิ่น  

 

6 

 
 

รูปที่ 5: ความดันสูญเสียจากการไหลผ่านท่อผสมแบบสถิตรูปแบบตา่งๆ 

เมื ่อเปรียบเทียบความดันสูญเสียจากการไหล
ผ่านท่อผสมแบบสถิตรูปแบบต่างๆ กับท่อกลวง (PFR)  
ที่อัตราการไหลเท่ากับ 60 l.h-1 พบว่า ท่อผสมแบบสถิต
ประเภท LSM มีค่าความดันสูญเสียสูงสุดเท่ากับ 3.6% 
เมื ่ออัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง (L/D) 
เท่ากับ 1.0 และค่าความดันสูญเสียจะลดลงเท่ากับ 1.5% 
และ 1.3% เมื่อ L/D เท่ากับ 1.5 และ 2.0 ตามลำดับ ส่วน
ท่อผสมแบบสถิตประเภท KSM มีค่าความดันสูญเสียนอ้ย
กว่าประเภท LSM จากผลการทดลองพบว่า ค่าความดัน
สูญเสียมีค่าลดลงเท่ากับ 1.2%, 1.1% และ 1.0% เมื่อ
อัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง (L/D) เท่ากับ 
1.0, 1.5 และ 2.0 ตามลำดับ และพบว่าเมื่อเพิ่มอัตราการ
ไหลของน้ำจะทำให้ความดันสูญเสียภายในท่อเพิ่มขึ้นด้วย
เช่นกัน อีกทั้งท่อผสมแบบสถิตรูปแบบท่ีมีอัตราส่วนความ
ยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง (L/D) เท่ากับ 1.0 จะต้องใช้
กำลังปั้มมากกว่าท่อผสมแบบเดียวกันแต่มีอัตราสว่นความ
ยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า ส่วนท่อผสมแบบสถิต
รูปแบบ LSM จะมีความดันสูญเสียมากกว่าแบบ KSM จึง
ต้องใช้กำลังปั ้มมากกว่าเพื่อเอาชนะความดันตกคร่อม
ระหว่างท่อผสม  

4.2 ความบริสุทธิ ์ของเมทิลเอสเทอร์ที ่ได้จาก
เครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบสถิตรูปแบบต่างๆ 

เพื ่อศ ึกษาประเภทของไส ้ท ่อผสม (mixing 
element) ต่อการเกิดปฏิกิริยาของการผลิตไบโอดีเซล 
โดยสังเกตจากค่าความบริส ุทธ ิ ์ของเมทิลเอสเทอร์   
ดังแสดงในรูปที ่ 6 ผลการเปรียบเทียบความบริสุทธิ์ 
ของเมทิลเอสเทอร์ที ่ผลิตได้จากเครื ่องปฏิกรณ์ท่อผสม

แบบสถ ิ ตท ั ้ ง  2 ร ู ปแบบค ื อ  KSM และ  LSM เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับการไหลผ่านท่อกลวง (PFR) ด้วยเงื่อนไข
อัตราการไหลของน้ำม ันปาล์มกล ั ่นบริส ุทธิ ์ 25 l.h-1 

อุณหภูมิเริ่มต้น 50oC ใช้ปริมาณเมทานอลเท่ากับ 23.81 
vol.% และปริมาณโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เท่ากับ 11.8 
g.l-1 สามารถเปลี่ยนโครงสร้างกลีเซอไรด์ในน้ำมันปาล์ม
เป็นเมทิลเอสเทอร์เรียงลำดับจากมากไปน้อยเท่ากับ 
45.04, 42.98, 42.36, 40.00, 33.40, 23.61 และ 12.28 
wt.% เมื่อใช้เครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบสถิตรูปแบบ LSM 
(1.0, 1.5 of L/D), KSM (1.0, 1.5 of L/D) LSM (L/D = 
2), KSM (L/D = 2) และ PFR ตามลำดับ จะเห็นได้ว่า
ความบริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอร์จะลดลงตามอัตราส่วน
ความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางที่เพิ่มขึ้นของท่อผสม อีก
ทั้งท่อผสมแบบสถิตรูปแบบ LSM ยังทำให้ความบริสุทธิ์
ของเมทิลเอสเทอร์สูงที ่สุด ตามมาด้วย KSM และ PFR 
ตามลำดับ  

เมื ่อพิจารณาลักษณะรูปร่างของไส้ท่อผสม 
พบว่าท่อผสมแบบสถิตรูปแบบ LSM นั ้นมีรูปร่างของ 
ไส้ท่อผสมซับซ้อน ไม่โค้งรับกับการไหล ของไหลจึงไหล
ชนผนังของไส้ท่อผสม เกิดการม้วนตัว และผสมของไหล
ให้เข้ากันได้รุนแรงกว่า ความบริสุทธ์ิของเมทิลเอสเทอร์จึง
สูงกว่าท่อผสมรูปแบบ KSM แต่ส่งผลให้เกิดความดัน
สูญเสียมากกว่า จึงต้องใช้กำลังปั ้มสูงกว่าในการขับ 
ของไหลให้ไหลผ่านท่อผสม ส่วนไส้ท่อผสมรูปแบบ KSM 
มีลักษณะเป็นแบบบิดเกลียว ซึ ่งโค้งรับกับการไหลใน
แนวแกนและแนวร ัศม ี  ความร ุนแรงในการผสมจึง 
น้อยกว่า และเม ื ่อพิจารณาอัตราส ่วนความยาวต่อ 
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เส้นผ่านศูนย์กลาง (L/D) ของไส้ท่อผสมทั้งสองรูปแบบ 
พบว่า ยิ ่งอัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 
ของไส้ท่อสั ้นลง ของไหลจะไหลผ่านท่อผสมได้ยากขึ้น 
อันเนื่องมาจากปริมาตรของของไหลต่อความยาวไส้ท่อ

ลดลง ทำให้ความรุนแรงในการผสมเพิ ่มขึ ้น ส่งผลให้  
ความบริสุทธิ ์ของเมทิลเอสเทอร์เพิ ่มสูงขึ ้น แต่ก็ส่งผล 
ให ้ม ีความดันสูญเสียเก ิดขึ ้นสูงกว ่าเช ่นกัน (Regner, 
Östergren, & Trägårdh, 2006) 

 

 
 

รูปที่ 6: ความบริสุทธ์ิของเมทิลเอสเทอร์ที่ได้จากเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบสถิตรูปแบบต่างๆ 

 
5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาความดันสูญเสียและความบริสุทธิ์
ของเมทิลเอสเทอร์ผ่านเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบสถิต
ร ูปแบบต ่างๆ ท ี ่ม ีอ ัตราส ่วนความยาวต ่อเส้ นผ ่าน
ศูนย์กลางต่างกันและขึ้นรูปด้วยระบบการพิมพ์สามมิติ
เพื่อลดต้นทุนในการสร้างไส้ท่อผสม อีกทั้งยังเหมาะกับ
การผลิตไบโอดีเซลในระดับชุมชนมากกว่าการสั่งซื ้อจาก
ต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง โดยเปรียบเทียบผลกับการไหล
ผ่านท่อเปล่า (PFR) จะเห็นได้ว่ายิ่งอัตราการไหลเพิ่มขึ้นจะ
ทำให้ความดันสูญเสียเพิ่มขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งท่อผสม
แบบสถิตรูปแบบที ่ม ีอ ัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเท่ากับ 1.0 จะต้องใช้กำลังปั้มมากกว่าท่อผสม
แบบเด ียวก ันแต่ม ีอ ัตราส ่วนความยาวต ่อเส ้นผ ่าน
ศูนย์กลางน้อยกว่า อีกทั้งท่อผสมแบบสถิตรูปแบบ LSM 
ต้องใช้กำลังปั ้มมากกว่าเพื่อเอาชนะความดันตกคร่อม
ระหว่างท่อผสม ส่วนความบริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอร์จะ
ลดลงตามอัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางที่
เพิ่มขึ้นของท่อผสม โดยความบริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอร์
จะมีค่าสูงที่สุดในรูปแบบ LSM ตามมาด้วย KSM และ PFR 
มีความบริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอร์น้อยที่สุด อย่างไรกต็าม
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาเฉพาะอัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่าน

ศูนย์กลางของเครื ่องปฏิกรณ์ท่อผสมแบบสถิตรูปแบบ
ต่างๆ จำนวนไส้ท่อผสม 15 ชิ้นเท่านั้น หากต้องการให้
ความบริสุทธิ์ของเมทิลเอสเทอร์สอดคล้องตามประกาศ
ของกรมธุรกิจพลังงาน จะต้องเพิ่มจำนวนไส้ท่อผสมให้มี  
ความยาวมากขึ้น ซึ่งจะทำการศึกษาต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล แรงจูงใจในการทำงาน และประสิทธิภาพ
การทำงานของพนักงาน สายงานขึ้นตรงต่อผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การทำงาน จำแนกตามแรงจูงใจในการทำงานที่แตกต่างกันทำการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 220 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติวิเคราะห์ค่าที และสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวผลการศึกษา พบว่า  1) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายุระหว่าง 30 - 40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,000 - 25,000 
บาท เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 1 - 7) และอายุงาน มากกว่า 5 - 10 ปี ซึ่งประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านคุณภาพของงาน รองลงมาคือด้านค่าใช้จ่ายด้านเวลาและด้านปริมาณงาน
ตามลำดับ 2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงาน โดยจำแนกตามแรงจูงใจในการทำงานที่แตกต่างกัน พบว่า แรงจูงใจ
ในการทำงานด้านความสำเร็จของงาน และด้านโอกาสก้าวหน้ามีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน ไม่
แตกต่างกัน และแรงจูงใจในการทำงานด้านความรับผิดชอบ ด้านการได้รับการยกย่อง ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้าน
สถานะของพนักงานภายในองค์กร ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านการบังคับบัญชาและการ
กำกับดูแล ด้านความมั่นคงในการทำงาน ด้านสภาพการทำงาน ด้านผลตอบแทน ด้านนโยบายและการบริหารองค์การ 
และด้านความมั่นคงของชีวิต มีระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 
คำสำคัญ:แรงจูงใจในการทำงาน ประสิทธิภาพการทำงาน 
 

Abstract 
 

 The research objectives were to 1) study the personal factors, work motivation and efficiency of governor’s 
officers at the Provincial Waterworks Authority headquarters, and 2) compare the opinions on efficiency affecting in 
working classified by work motivation factors. Data were collected using a set of questionnaires with a sample of 220 
individuals. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.  
The results of the study revealed that 1) most of the governor’s officers were female aged between 30 - 40 years old. 
They were single. Their highest educational attainment was bachelor’s degree. The average monthly incomes were 
about 15,000 - 25,000 baht. Most of them were the governor’s officers in 1 - 7 operating level which had more than 5 - 
10 years’ experience. The work efficiency of governor’s officers at the headquarters of Provincial Waterworks Authority 
was found at a high level. The highest mean was Quality, followed by Costs, Time and Quantity, respectively. 2) The 
comparison of the opinions on efficiency affecting in working of governor’s officers at the headquarters of Provincial 
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Waterworks Authority classified by work motivation factors revealed that work motivation factors including Achievement 
and Growth did not have different opinions on efficiency affecting in working. In addition, work motivation factors with 
Responsibility, Recognition, Work itself, Status, Relationship with supervisorand peers, Supervision, Job security, Working 
conditions, Compensation, Company policy and administration and Personnel-life security had different opinions on 
efficiency affecting in working of governor’s officers with a statistically significant level of 0.05. 
 
Keywords: Work motivation, Work efficiency 
 

1. บทนำ 
ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงด้าน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และระบบสารสนเทศอย่างรวดเร็ว ทำให้ภาครัฐมีการ
ปรับรื ้อระบบการดำเนินงาน  รวมทั ้งองค์การแบบ
รัฐวิสาหกิจซึ่งถือว่าเป็นองค์การหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญ
ในการช่วยพัฒนาประเทศและเป็นเครื ่องมือในการ
สนองตอบนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ  ทั ้งในด้านการ
พัฒนาระบบบริการสาธารณะ การขับเคลื ่อนระบบ
เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ แ ล ะ ส ร ้ า ง ร า ย ไ ด ้ ใ ห ้ แ ก ่ ป ร ะ เ ท ศ
กระทรวงการคลังจึงมุ ่งมั ่นในการพัฒนาระบบการ
บร ิหารจ ัดการองค ์การและประส ิทธ ิภาพในการ
ดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  เพื ่อเพิ ่มศักยภาพของ
รัฐวิสาหกิจให้เท่าเทียมมาตรฐานของระดับสากลและ
สามารถก้าวไปสู่เวทีการแข่งขันในตลาดโลกและมีความ
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และในปี 2538 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้นำระบบประเมินผล
การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจมาใช้ เพื่อติดตามและกำกับ
ดูแลประสิทธิภาพในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดย
ในปี 2550 คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานได้
เห็นชอบให้มีระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 
( State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) 
(นโยบายรัฐวิสาหกิจ, สำนักงานคณะกรรมการ 2556 : 4)
มาปรับใช้กับทุกรัฐวิสาหกิจ ทำให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการทำงานใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น การประปา
ส่วนภูมิภาค ซึ่งจัดเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจึงต้องมี
การปรับเปลี ่ยนกลยุทธ์ในการบริหารงาน เพื ่อให้
ส อ ด ค ล ้ อ ง ก ั บ แ น ว ท า ง ข อ ง ส ำ น ั ก ง า น
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและเพื ่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการทำงานเช่นกัน 

การประปาส่วนภูมิภาค เป็นรัฐวิสาหกิจ 
สังกัด กระทรวงมหาดไทย ที่รับผิดชอบในการก่อสร้าง
และบริหารงานเกี่ยวกับกิจการประปาในส่วนภูมิภาค 

และชนบทต่างๆรวมทั้งสนองนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ
ทั้งในด้านการพัฒนาระบบบริการสาธารณะและช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศโดยมี
ภารกิจและหน้าที่สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบและจัดให้
ได้มาซึ่งน้ำดิบ ผลิต จัดส่งและจำหน่ายน้ำประปาทั่ว
ประเทศยกเว้นกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ 
และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจ
การประปา มีวิสัยทัศน์ คือ ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพ
และบริการที ่ เป ็นเล ิศ (Customersare delighted with 
water quality and excellent services)ค่านิยมองค์กร คือ 
มุ ่ง - มั ่น - เพื ่อปวงชนวัฒนธรรมองค์กร คือ มุ ่งมั่น
พัฒนางาน บริการด้วยหัวใจ ก้าวไกลสู่สากลและมีพันธ
กิจ ค ือ เป ็นหน่วยงานที ่ให ้บริการน้ำประปาตาม
นโยบายของรัฐบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและ
สุขอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญ โดยพันธกิจหลัก
ของการประปาส่วนภูมิภาค มี 5 ประการ ได้แก่ 1) ผลิต 
จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 2) สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ 3) จัดให้ได้มา
ซ ึ ่งน ้ำด ิบเพื ่อใช้ในการผลิต จ ัดส ่ง และจำหน่าย
น้ำประปา 4) ส่งเสริมธุรกิจการประปา และ 5) ดำเนิน
ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา 
(กองสื ่อสารองค์กร สำนักสื ่อสารองค์กรและลูกค้า
สัมพันธ์, 2559 : 11-12) ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคได้
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื ่อง มีการบริหารจัดการเชิง
ธุรกิจที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้กระบวนการหลัก
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วย
ให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จโดยจะเป็นตัว
ขับเคลื่อนให้ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของ
รัฐวิสาหกิจ ซึ ่งมีองค์ประกอบของเกณฑ์ประเมิน
ค ุณภาพร ัฐว ิสาหก ิจ ( SEPA Framework)  7 หมวด 
ประกอบด้วย หมวด  1 การนำองค์กร หมวด  2 การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์  หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกคา้และ
ตลาด  หมวด 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการ
ความรู ้  หมวด 5 การมุ ่งเน้นบุคลากร หมวด  6 การ
มุ่งเน้นการปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์  (นโยบาย
รัฐวิสาหกิจ, สำนักงานคณะกรรมการ. 2556 :17) อีก
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ทั้งเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานให้มีคุณภาพและนำพา
องค์กรให้บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ ค่านิยม และ
พันธกิจขององค์กรที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 
 จากคะแนนประเม ินผลการดำเน ินงาน
รัฐวิสาหกิจของการประปาส่วนภูมิภาค คะแนนเต็มตาม
ระบบ SEPA จากหมวดการประเมิน 6 หมวด เท่ากับ 600 
คะแนน (กระทรวงมหาดไทย, 2560 : 6) พบว่าในปี 2557 
ได ้คะแนนประเม ิน 228.00 คะแนนในปี 2558 ได้
คะแนนประเมิน 243.50 คะแนนและในปี 2559 ได้
คะแนนประเมิน 259.00คะแนน (มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาองค์กรภาคร ัฐ , 2559 : 2) จะเห ็นว ่าผล
คะแนนการประเม ินฯ จ ัดว ่าอยู ่ ในเกณฑ์ด ีและมี
แนวโน้มของคะแนนเพิ่มขึ้น ดังนั้น ทำอย่างไรให้ผลการ
ประเมินฯ ในปีต่อไป ยังคงอยู ่ในเกณฑ์ดี และระดับ
คะแนนเพิ่มขึ้นได้ทุกๆ ปี ทั้งนี้ การทำงานในภาพรวม
ของการประปาส่วนภูมิภาค นอกจากจะมีสายงานหลัก
ที่ปฏิบัติงานขับเคลื่อนองค์กรแล้ว สายงานสนับสนุนก็มี
ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สายงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง ซึ่ง
เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนองค์กร จากผลการประเมิน
ดังกล่าวเป็นการประเมินการทำงานในภาพรวม ซึ่งยัง
ไม่ทำให้ทราบว่า สิ่งใดที่จะสามารถส่งเสริมให้ผลการ
ประเมินนั้นอยู่ในระดับที่เพิ่มขึ้นและบรรลุผลสำเรจ็ตาม
เป้าหมายขององค์กรได้        

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติงานอยู่ใน
สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) การประปาส่วน
ภูม ิภาค สำนักงานใหญ่ จ ึงม ีความสนใจจะศึกษา
แรงจูงใจในการทำงานที ่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทำงาน และระดับประสิทธิภาพในการทำงานของ
พนักงาน สายงานขึ้นตรงต่อผู้ว่าการ การประปาส่วน
ภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เพราะมีความเห็นว่าประสิทธิภาพ
การทำงานของบุคลากรสายงานสนับสนุนการทำงาน
ของผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคมีความสำคัญ โดย
จะเป็นกำลังขับเคลื่อนการดำเนินงานจากสำนักงาน
ใหญ่เพื ่อถ่ายทอดไปยังส่วนภูมิภาค หากบุคลากรใน
สายงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลในการ
ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า และข้อมูลจากผลการวิจัย
ที ่จะได้รับจะเป็นแนวทางหนึ่งในการนำไปวางแผน
แก้ไขหรือสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนของการ
ประปาส่วนภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุ
เป้าหมายต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื ่อศ ึกษาปัจจ ัยพ ื ้นฐานส่วนบุคคล 

แรงจูงใจในการทำงาน และประสิทธิภาพการทำงานของ
พนักงาน สายงานขึ้นตรงต่อผู ้ว่าการการประปาส่วน
ภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยพื้นฐานส่วนบคุคล
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน สายงาน
ขึ้นตรงต่อผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 
โดยจำแนกตามแรงจูงใจในการทำงานที่แตกต่างกัน 
 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 
3.1 สมมติฐานการวิจัย 

 1. ป ั จจ ั ยพ ื ้ น ฐานส ่ วนบ ุ คคลมี ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน สายงานขึ้นตรง
ต่อผู ้ว ่าการการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
แตกต่างกัน 

2. แรงจ ูงใจในการทำงานของพนักงาน 
สายงานขึ ้นตรงต่อผู ้ว ่าการการประปาส่วนภูมิภาค 
สำนักงานใหญ่ มีประสิทธิภาพในการทำงานแตกต่างกนั 
 ในการศึกษาครั้งน้ีได้กำหนดขอบเขตของวิจัย
ดังนี ้

1. ด้านประชากร ประชากรของการศึกษาครัง้
นี้คือ พนักงานสายงานขึ้นตรงต่อผู้ว่าการการประปา
ส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ จำนวน 4 สายงาน ได้แก่ 
1 )  สายงานผ ู ้ ช ่ วยผ ู ้ ว ่ าการ  (สำน ักผ ู ้ ว ่ าการ ) 
2) สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักสื ่อสารองค์กรและ
ลูกค้าสัมพันธ์) 3) สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) และ 4) สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนัก
ตรวจสอบ) ในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 278 คน 
(ที่มา : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล การประปาส่วน
ภูมิภาค ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560)  
 2. ด้านเนื้อหา ศึกษาเรื ่องแรงจูงใจในการ
ทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
สายงานขึ ้นตรงต่อผู ้ว ่าการการประปาส่วนภูมิภาค 
สำน ักงานใหญ่ เป ็นการว ิจ ัย เช ิ งสำรวจ ( Survey 
Research) ซึ ่งประกอบด้วย ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม แรงจูงใจในการทำงาน 
ประกอบด้วย 1) ความสำเร็จของงาน 2) ความรับผิดชอบ 
3) โอกาสก้าวหน้า 4) การได้รับการยกย่อง 5) งานน่าสนใจ
ม ีค ุณค ่ า  6)  สถานภาพท ี ่ ด ี  7) ความส ัมพ ันธ ์  : 
ผู้บังคับบัญชา เพื่อน ผู้ใต้บังคับบัญชา8) รูปแบบในการ
บังคับบัญชา  9) ความมั่นคงของงาน 10) สภาพแวดล้อม
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ในการทำงาน  11) เงินเดือน  12) นโยบายและการ
บริหารงาน  และ 13) ความมั่นคงของชีวิตส่วนตัว  และ
ประสิทธิภาพการทำงาน ประกอบด้วย 1) คุณภาพของ
งาน (Quality)2) ปริมาณงาน(Quantity) 3) เวลา (Time) 
และ 4) ค่าใช้จ่าย (Costs) 
 3. ระยะเวลาในการดำเนินการระหว่างเดือน
สิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2561  
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ พนักงานสายงานขึ้นตรงต่อ
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่จำนวน 4 
สายงาน ในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 278 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานสายงานขึ้นตรงต่อ
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่จำนวน 4 
สายงาน ในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 220 คน  

3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ

วิจัยครั ้งนี ้ ผู ้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเอกสาร ตำรา และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากคำแนะนำของอาจารย์ที่
ปร ึกษา นำมาประกอบในการสร ้างแบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยแบ่งเนื้อหาของคำถามออกเป็น 3 
ส่วน ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
ประกอบด้วย  1) เพศ 2) อายุ 3) สถานภาพ 4) ระดับ
การศึกษา 5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  6) ระดับตำแหน่ง 
และ 7) อายุงาน 

ส่วนที ่ 2 แรงจูงใจในการทำงาน ประกอบ 
ด ้วย 1) ความสำเร ็จของงาน 2) ความร ับผ ิดชอบ  
3) โอกาสก้าวหน้า 4) การได้รับการยกย่อง 5) งานน่าสนใจ
ม ีค ุณค ่ า  6)  สถานภาพท ี ่ ด ี  7) ความส ัมพ ันธ ์  : 
ผู้บังคับบัญชา เพื่อน ผู้ใต้บังคับบัญชา 8) รูปแบบในการ
บังคับบัญชา  9) ความมั่นคงของงาน 10) สภาพแวดล้อม
ในการทำงาน  11) เงินเดือน  12) นโยบายและการ
บริหารงาน  และ 13) ความมั่นคงของชีวิตส่วนตัว  

ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
การทำงาน ได้แก่ 1) คุณภาพของงาน 2) ปริมาณงาน 
3) เวลา และ 4) ค่าใช้จ่าย ซึ ่งใช้แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)   

การสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้
สร้างขึ้นเอง มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

1. ศ ึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจ ัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2.สร้างแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน 
 2.1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 

 2.2 แรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน  
สายงานขึ ้นตรงต่อผู ้ว ่าการ การประปาส่วนภูมิภาค 
สำนักงานใหญ่ 

 2.3 ระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
ทำงานของพนักงาน สายงานข ึ ้นตรงต ่อผ ู ้ ว ่ าการ  
การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 

3.นำแบบสอบถามที ่จัดทำเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องแล้วนำมา
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามคำแนะนำ 

4.นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคำแนะนำ
ของอาจารย์ที ่ปรึกษาให้ผู ้เชี ่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน 
ดังนี ้ 1) ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ฉลาดธัญกิจ  
2) อาจารย์ ดร.โสพิศ สืบศักดิ์ และ 3) อาจารย์ ดร.
ขวัญมิ่ง คำประเสริฐ ตรวจสอบเนื้อหา ความเหมาะสม
ของภาษา (Content Validity)  และโครงสร ้างแบบ 
สอบถาม (Construct Validity)  

5.วิเคราะห์คุณภาพของเครื ่องมือโดยหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถาม (Index of Item-
Objective Congruency : IOC) จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตาม
คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ (0.506) 

6.การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนำ
แบบสอบถามไปทดลอง (Tryout) กับประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงาน สายงานการเงิน การประปา
ส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ จำนวน 30 ตัวอย่าง  เพื่อ
ตรวจสอบว่าคำถามในแต่ละข้อ และแต่ละส่วนของ
แบบสอบถามสื่อความหมายตรงตามที่ผู้ศึกษาต้องการ 
และคำถามมีความเหมาะสมหรือไม่ หลังจากนั้นจึง
นำมาทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้
ว ิ ธ ี ส ั มประส ิทธ ิ ์ แอลฟ ่า  ( Alpha Coefficient)  ของ 
ครอนบาค (Cronbach) (0.896) 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการ

ศึกษาวิจัยครั้งนี้อย่างเป็นข้ันตอน ดังนี้ 
1. นำหนังสือขออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
สนับสนุนการวิจัย 

2. ผู้วิจัยทำการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง
ไปยังกลุ่มตัวอย่าง 
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3. จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง 
ภายใน 30 วัน 

4. รวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์ 
5. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคำตอบใน

แบบสอบถาม 
6. จัดหมวดหมู ่ของข้อมูลในแบบสอบถาม 

เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
1. การตรวจสอบข้อมูล โดยตรวจดูความสมบรูณ์

ของแบบสอบถามและแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก 
2. การลงรหัส นำแบบสอบถามที่ถูกต้องแล้ว

นำมาลงรหัสในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
3. การประมวลผลข้อมูล นำข้อมูลที่ลงรหัส

แล้วมาบันทึกโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถามทำการวิเคราะห์  
โดยใช้ค่าความถี ่ (Frequency value) และค่าร ้อยละ 
(Percentage) 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 2 แรงจูงใจในการ
ทำงานของพนักงาน สายงานข ึ ้นตรงต ่อผ ู ้ว ่าการ 
การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ทำการวิเคราะห์
โดยใช้ค ่าความถี ่  (Frequency value) และค่าร ้อยละ 
(Percentage) 

6. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 3 ระดับความ
คิดเห ็นต ่อประสิทธ ิภาพการทำงานของพนักงาน  
สายงานขึ้นตรงต่อผู ้ว ่าการ การประปาส่วนภูมิภาค 
สำนักงานใหญ่วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปรียบ 
เทียบตามเกณฑ์ที่กำหนด 

7. การวเิคราะห์ขอมูลโดยใชสถติเิพื่อทดสอบ
สมมติฐาน ดังนี้ 

7.1 สถิต ิว ิ เคราะห์ค่าที ( Independent 
Sample t-test) เพื่อเปร ียบเท ียบค าเฉล ี ่ยของกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่ม 

7.2 สถิติวิเคราะห ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต
างของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอย่างมากกวา 2 กลุม โดยใช้
ค่าทดสอบแบบเอฟ (F-test) ในการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) กรณีที ่พบว่ามี
ความแปรปรวนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิต ิ และทำการทดสอบค่าเฉล ี ่ยรายคู ่  (Multiple 

Comparison) โ ด ย ใ ช ้ ว ิ ธ ี ข อ ง  LSD (Least Significant 
Difference) โดยกำหนดที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติไว้ที่
ระดับ 0.05 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การศึกษาแรงจูงใจในการทำงานที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานสายงานขึ้นตรง 
ต่อผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ผู้วิจัย
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล ได้ดังนี้ 

1. ข ้ อม ู ลพ ื ้ น ฐ าน ส ่ ว นบ ุ ค คลขอ งพ น ั ก ง า น 
สายงานขึ้นตรงต่อผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงาน
ใหญ่พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 30 - 40 ปี มี
สถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ต่อ
เดือน 15,000 -25,000 บาทส่วนใหญ่เป็นพนักงานในระดับ
ปฏิบัติการ (ระดับ 1 - 7) ส่วนใหญ่มีอายุงานมากกว่า 5 - 10 ปี  
มีความสอดคล้องกับ ประเสริฐ อุไร (2559) ได้ทำการวิจัยเรื่อง 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท เอจีซี 
ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จํากัด ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน
บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จํากัด ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มีอายุ 30 – 40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาตำ่กว่า
ปริญญาตรี อายุงาน 5-10 ปี ตําแหน่งงานเป็นพนักงานระดับ
ผูป้ฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือน 20,001-25,000 บาท  

2. สร ุปผลแรงจ ู ง ใจ ในการทำงานท ี ่ ม ี ผลต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน สายงานขึ้นตรงต่อผู้ว่าการ
การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ซึ่งผลการวิจัยในแต่ละ
ประเด็นสรุปได้ ดังนี้ 

2.1 ด้านความสำเร็จของงาน พบว่าพนักงาน
สายงานขึ้นตรงต่อผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงาน
ใหญ่ม ีความคิดเห ็นว ่าความสำเร ็จของงานจากงานที ่ได ้รับ
มอบหมายบรรลุตามเป้าหมายและการปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาที่
กำหนดมีผลสูงสุด 

2.2 ด้านความรับผิดชอบ พบว่า พนักงานสาย
งานขึ้นตรงต่อผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่มี
ความคิดเห็นว่า ความรับผิดชอบในผลงานที่ปฏิบัติสูงสุดมีผล
สูงสุด 

2.3 ด ้านโอกาสก ้าวหน ้า  พบว ่า พน ักงาน 
สายงานขึ้นตรงต่อผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงาน
ใหญ่มีความคิดเห็นว่า โอกาสก้าวหน้าจากการที่ทำงานที่ช ่วย
ส่งเสริมให้มีความรู้เพิ่มขึ้นมีผลสูงสุด 

2.4 ด้านการได้รับการยกย่อง พบว่า พนักงานสาย
งานขึ้นตรงต่อผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่มี
ค ว า ม ค ิ ด เ ห ็ น ว ่ า  ก า ร ไ ด ้ ร ั บ ก า ร 
ยกย่องจากการที่เพื ่อนร่วมงานยินดีรับฟังความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานมีผลสูงสุด 

2.5  ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ พบว่า พนักงาน
สายงานขึ้นตรงต่อผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงาน
ใหญ่มีความคิดเห็นว่า งานที่ทำอยู ่เป็นงานที่มีเกียรติและมี
ศักดิ์ศรมีีผลสูงสุด 
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2.6  ด ้านสถานะของพนักงานภายในองค ์กร 
พบว่า พนักงานสายงานขึ ้นตรงต่อผู ้ว ่าการการประปาส่วน
ภูมิภาค สำนักงานใหญ่มีความคิดเห็นว่า การมีความเข้าใจต่อ
งานที่ทำเป็นอย่างดีมีผลสูงสุด 

2.7  ด้านความสัมพันธ์ก ับผู ้บ ังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน พบว่า พนักงานสายงานขึ้นตรงต่อผู้ว่าการการ
ประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ มีความคิดเห็นว่า การที่
ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานมีผลสูงสุด 

2.8  ด้านการบังคับบัญชาและการกำกับดูแล 
พบว่า พนักงานสายงานขึ ้นตรงต่อผู ้ว ่าการการประปาส่วน
ภูมิภาค สำนักงานใหญ่ มีความคิดเห็นว่า ผู้บังคับบัญชาเปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะมีผลสูงสุด 

2.9  ด ้ านความม ั ่ นคง ในการทำงาน  พบว่า 
พนักงานสายงานขึ ้นตรงต่อผู ้ว ่าการการประปาส่วนภูมิภาค 
สำนักงานใหญ่มีความคิดเห็นว่า ตำแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
ปัจจุบันมีความมั่นคงมีผลสูงสุด  

2.10 ด้านสภาพการทำงาน พบว่า พนักงานสาย
งานขึ้นตรงต่อผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่มี
ความคิดเห็นว่า การทำงานในสถานที่ทำงานมีความปลอดภัยมี
ผลสูงสุด 

2.11 ด ้ า น ผ ล ต อ บ แ ท น พบว ่ า  พ น ั ก ง า น 
สายงานขึ้นตรงต่อผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่
มีความคิดเห็นว่า องค์กรมีการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนอย่าง
สม่ำเสมอมีผลสูงสุด 

2.12 ด้านนโยบายและการบร ิหารองค์การ 
พบว่า พนักงานสายงานขึ ้นตรงต่อผู ้ว ่าการการประปาส่วน
ภูมิภาค สำนักงานใหญ่มีความคิดเห็นว่า การสามารถรับรู้
เกี่ยวกับนโยบายขององค์กรมีผลสูงสุด 

2.13 ด้านความม ั ่นคงของช ีว ิตส ่วนต ัว พบว่า 
พนักงานสายงานขึ ้นตรงต่อผู ้ว ่าการการประปาส่วนภูมิภาค 
สำนักงานใหญ่มีความคิดเห็นว่า การแบ่งเวลาในการทำงาน เวลา
ส่วนตัว เวลาให้ครอบครัวและสังคมได้อย่างเหมาะสมมีผลสูงสุด 

มีความสอดคล้องกับ สมยศ แย้มเผื่อน (2551) ได้ทำ
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
ปฏิบัติการบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์ว ิสส์ จำกัด (มหาชน) 
ผ ล ก า ร ว ิ จ ั ย พ บ ว ่ า  ค ว า ม 
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ปฏิบัติการบริษัทเอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ด้าน
บรรยากาศในการทำงาน พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อสภาพ 
แวดล้อมในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ส่วนด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา  และด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานพนักงานมี
ระดับความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานโดยรวม
อยู ่ในระดับดี ความพึงพอใจของพนักงานปฏิบัติการต่อการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ 
จำกัด (มหาชน) พบว่า ในด้านการจ่ายค่าตอบแทน ด้านการสรร
หาและการคัดเลือกบุคลากร ด้านการวางแผนอัตรากำลัง ด้าน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาพนักงาน และด้าน

ขวัญและกำลังใจ พนักงานมีระดับความพึงพอใจต่อการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์โดยรวมแต่ละด้านอยู่ในระดับพึงพอใจมาก  

3. สรุปผลระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
ทำงานของพนักงาน สายงานขึ้นตรงต่อผู้ว่าการ การประปาส่วน
ภูมิภาค สำนักงานใหญ่ พบว่ามีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ
มาก ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย 
และด้านคุณภาพของงาน ตามลำดับ ซึ ่งผลการวิจัยในแต่ละ
ประเด็นสรุปได้ ดังนี ้

3.1 ด้านคุณภาพของงาน พบว่าพนักงานสายงาน
ขึ้นตรงต่อผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่มีระดับ
ความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ผลงานที่ปฏิบัติสำเร็จตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 

3.2 ด ้ า น ป ร ิ ม า ณ ง า น  พ บ ว ่ า พ น ั ก ง า น 
สายงานขึ้นตรงต่อผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงาน
ใ ห ญ ่ ม ี ร ะ ด ั บ ค ว า ม ค ิ ด เ ห ็ น อ ย ู ่ ใ น ร ะ ด ั บ ม า ก  
และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
ท่านมีปริมาณงานที่ใช้เวลาตามมาตรฐานที่กำหนด มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 

3.3 ด ้ า น เ ว ล า  พ บ ว ่ า พ น ั ก ง า น 
สายงานขึ้นตรงต่อผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงาน
ใ ห ญ ่ ม ี ร ะ ด ั บ ค ว า ม ค ิ ด เ ห ็ น อ ย ู ่ ใ น ร ะ ด ั บ ม า ก  
และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผลงานและการปฏิบัติงานเสร็จ
ทันตามเวลาที่กำหนดเสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

3.4 ด ้ า น ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย  พ บ ว ่ า พ น ั ก ง า น 
สายงานขึ้นตรงต่อผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงาน
ใ ห ญ ่ ม ี ร ะ ด ั บ ค ว า ม ค ิ ด เ ห ็ น อ ย ู ่ ใ น ร ะ ด ั บ ม า ก  
และเมื ่อพิจารณารายข้อ พบว่า  การดูแลและช่วยประหยัด
ทรัพยากรเสมือนหนึ่งเป็นสมบัติของท่าน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

มีความสอดคล้องกับ มยุรี บุญเยี ่ยม (2558) 
ได้ทำการวิจัยเรื่อง  ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัต ิงานของบุคลากร  วิทยาลัยการอาชีพสังขะ 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัต ิงานของบุคลากร  วิทยาลัยการอาชีพสังขะ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านการปกครองและการบังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชาด้านความก้าวหน้าในตำแหนง่หน้าที่ 
ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านการปฏิบัติงานเพื่อ
นำไปสู่ผลสำเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้าน
การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ด้านค่าตอบแทน เงินเดือน และสวัสดิการ ด้านความ
มั่นคงในการปฏิบัติงาน และด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน ตามลำดับ ผลการศึกษาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสังขะ พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที ่สุด และเมื่อพิจารณาเป็น 
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รายข้อ พบว่า รายการที ่มีค่าเฉลี ่ยสูงสุด  คือ มีการ
ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้อย่างดี ทำให้เกิดความ
ร่วมมือและเกิดการประสานงานที่ดีในการปฏิบัติงาน 
รองลงมา คือ มีความขยันหมั่นเพียรและตั้งใจทำงานให้
สำเร็จลุล่วง ปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี อันเป็นผลให้
งานสำเร็จลุล่วงตามลำดับ ส่วนการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ 
เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
 
5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
1. การศ ึกษาระด ับความค ิดเห ็นสำหรับ

ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานสายงานขึ้นตรง
ต่อผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ มี
การศ ึกษาเก ี ่ยวกับประสิทธ ิภาพการทำงานของ
พนักงาน 4 ด้าน คือ ด้านคุณภาพของงาน  ด้านปริมาณ
งาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย ซึ ่งผลการศึกษา 
พบว่า พนักงานสายงานขึ้นตรงต่อผู้ว่าการ การประปา
ส ่วนภ ูม ิภาค สำน ักงานใหญ่ ม ีความค ิดเห ็นต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
สาเหตุที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เพราะพนักงานสายงาน
ขึ้นตรงต่อผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงาน
ใหญ่ ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการทำงานในทุก
ด้าน เป็นผลเนื่องมาจากการประปาส่วนภูมิภาค ได้
ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกของ
พนักงาน อีกทั้ง มีนโยบายในการขับเคลื่อนองค์กรและ
การสร้างให้พนักงานเป็นคนเก่ง คนดี และมีสำนึกรัก
องค์กร โดยการประปาส่วนภูมิภาคมีการดูแลพนักงาน
ตั้งแต่แรกเข้า จนถึงเกษียณอายุการทำงาน ทั้งด้านการ
ปฐมนิเทศ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้
พนักงานทำงานให้บรรลุผลสำเร็จโดยยึดค่านิยมองคก์ร 
“มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน” ท่ีมีทั้งหมด 11 ประการ ได้แก่ 1) 
ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม 2) ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส 3) ปกป้องรักษา
ผลประโยชน์ขององค์กร 4) ปฏิบัต ิตามขั ้นตอนที่
กำหนด 5) มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อความสำเร็จ 6) 
ทำงานเป็นทีม 7) แบ่งปันทักษะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน 
8) พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 9) ตั้งใจรับฟังลูกค้า 10) 
สร้างความประทับใจให้ลูกค้าตลอดเวลา และ 11) มีจิต
สาธารณะ ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการ
ทำงานให้พนักงานตระหนักถึงการทำงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ ทำงานด้วยใจ และมีสำนึกรักองค์กร ตาม
วัฒนธรรมองค์กรที่ว่า “มุ่งมั่นพัฒนางาน บริการด้วย
หัวใจ ก้าวไกลสู่สากล” นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์
และสวัสดิการ ค่าตอบแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การ
พัฒนาให้ความรู้ ทุนการศึกษา การมีกิจกรรมแผนงาน
โครงการที่ดูแลพนักงานและครอบครัว รวมทั้งมีระบบ
ติดตามประเมินผล โดยจ้างสถาบันภายนอกในการ
สำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานใน
ทุกปี เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการพิจารณาพัฒนา
และปรับปรุงการบริหารจัดการในด้านต่างๆ เพื่อให้
พนักงานมีความพึงพอใจและความผูกพันกับองค์กร ทำ
ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร  

2. การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทำงานที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน สายงานขึ้น
ตรงต่อผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
จำแนกตามข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลพบว่า 

2.1 ระดับความคิดเห็นสำหรับประสิทธิภาพ
การทำงานจำแนกตามเพศ ในภาพรวมและรายด้าน 
ไม่แตกต่างกัน จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน 

2.2 ระดับความคิดเห็นสำหรับประสิทธิภาพ
การทำงานจำแนกตามอายุ ในภาพรวมและรายด ้าน 
ไม่แตกต่างกัน เนื ่องจากความสามารถในการทำงาน
ตลอดจนการแสวงหาความรู ้ในการทำงานสามารถ
ฝึกฝนและสร้างขึ้นเองได้โดยไม่จำกัดอายุ 

2.3 ระดับความคิดเห็นสำหรับประสิทธิภาพ
การทำงานแตกต่างกันไปตามสถานภาพ พบว่า มีระดับ
ความคิดเห็นสำหรับประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวม 
ด้านปริมาณงาน และด้านเวลาแตกต่างกัน โดยกลุ่ม
สถานภาพโสดม ีระด ับความค ิดเห ็นน ้อยกว ่ากลุ่ม
สถานภาพสมรส อาจเนื่องมาจากกลุ่มสถานภาพโสดยัง
ไม่มีภาระหน้าที่ท่ีต้องรับผิดชอบดูแลครอบครัว อีกทั้งมี
ความอิสระในการใช้ชีวิตและชอบการท่องเที่ยว จึงยัง
ไม่มีความตระหนักถึงการทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว 
และยังไม่เห็นความสำคัญของการทุ ่มเทให้กับการ
ทำงานเพื่ออนาคตมากนัก จึงอาจมีประสิทธิภาพการ
ทำงานน้อยกว่ากลุ ่มสถานภาพสมรสที ่เห็นว่าการ
ทำงานเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวนั้นสำคัญ 

2.4 ระดับความคิดเห็นสำหรับประสิทธิภาพ
การทำงานแตกต่างกันไปตามระดับการศึกษา พบว่า 
กลุ่มพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีมี
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ระดับความคิดเห็นน้อยกว่ากลุ่มปริญญาตรี และกลุ่มสูง
กว ่าปร ิญญาตร ี เน ื ่องจากกลุ ่มพนักงานที ่มี ระดับ
การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีอาจปฏิบัติงานโดยคำนึงถึง
ผลสำเร็จของงานที่ทำเพียงอย่างเดียว มิได้คำนึงถึง
ประสิทธิภาพในการทำงานท้ังด้านคุณภาพของงาน ด้าน
ปริมาณงาน ด้านเวลาและด้านค่าใช้จ่าย เท่ากับกลุ่ม
พนักงานมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และกลุ่มพนักงาน
มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 

2.5 ระดับความคิดเห็นสำหรับประสิทธิภาพ
การทำงานแตกต่างกันไปตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

2.6 ระดับความคิดเห็นสำหรับประสิทธิภาพ
การทำงานจำแนกตามระดับตำแหน่งในภาพรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน เนื่องจากเป้าหมายของพนักงาน
ทุกตำแหน่งคือ ทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
ขององค์กร จึงคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงานเพื่อ
ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต 

2.7 ระดับความคิดเห็นสำหรับประสิทธิภาพ
การทำงานจำแนกตามอายุงานในภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคมีระบบ
การทำงานที่เป็นมาตรฐานเป็นแนวทางในการทำงาน
ของพนักงานสืบต่อกันมาหลายรุ่น และยังมีระบบการ
สอนงาน (Coaching) ให้กับพนักงานบรรจุใหม่ ดังนั้น 
อายุงานจึงไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ
พนักงาน 
  

ข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไป

ใช้ และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 ด้านนโยบายและการบริหารองค์การ 
ผู ้บริหารและผู้เกี ่ยวข้องควรกำหนดนโยบายองค์กร
อย่างชัดเจนโดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนด
นโยบาย ตลอดจนกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน จะส่งผลให้พนักงานทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และพนักงานควรศกึษา
นโยบายและถือปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรอย่างเคร่งครัด 

1.2 ด้านสภาพการทำงาน ผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความ
สะดวกในการทำงานให้เพียงพอ จัดสภาพแวดล้อมให้
เอื้อต่อการปฏิบัติงาน โดยมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
ประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน ตลอดจนกำกับ

ดูแลให้สถานที่ทำงานมีความปลอดภัย และพนักงาน
ควรมีจิตสำนึกในการใช้วัสดุอุปกรณ์และสิ ่งอำนวย
ความสะดวกขององค์กรโดยประหยัด 

1.3 ด้านการได้รับการยกย่อง ผู ้บริหาร
และผู้เกี่ยวข้องควรมีการยกย่อง ชมเชย แสดงความช่ืน
ชมยินดีในผลงานของพนักงานโดยการประกาศเกียรติ
คุณเมื่อทำงานบรรลุผลสำเร็จ ตลอดจนยอมรับฟังความ
คิดเห็นจากพนักงาน นับเป็นการแสดงออกเชิงการ
ยอมรับในความสามารถ เพื่อให้เกิดการสนับสนุนและ 
ขับเคลื่อนพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ให้กับพนักงาน
เชิงสร้างสรรค์อย่างทั ่วถึง และพนักงานควรตั ้งใจ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 

1.4 ด ้านสถานะของพน ักงานภายใน
องค์กร และด้านความมั่นคงของชีวิตส่วนตัว ผู้บริหาร
และผ ู ้ เก ี ่ยวข ้องควรม ีการกำหนดนโยบายสำหรับ
ความก้าวหน้าของพนักงานในแต่ละตำแหน่ง และควร
จ ัดให ้ม ีการอบรมเพ ื ่อเสร ิมสร ้าง พ ัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงานให้เหมาะสมในแต่ละสาย
อาชีพ นอกจากนี ้ ควรกำหนดนโยบายการแต่งตั้ง
โยกย้ายให้เป็นธรรมและเหมาะสมเพื่อเป็นขวัญและ
กำลังใจในการทำงานของพนักงาน และพนักงานควร
ศึกษาข้อมูลในตำแหน่งหน้าที ่และศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

1.5 ด้านความสัมพันธ์กับผู ้บังคับบัญชา
และเพื่อนร่วมงาน  และด้านผลตอบแทน ผู้บริหารและ
ผู้เกี ่ยวข้องควรรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ตลอดจนมีการสื ่อสารในการทำงานที ่ชัดเจน 
สร้างจิตสำนึกให้พนักงานทำงานร่วมกันเป็นทีม มีน้ำใจ
ช่วยเหลือซึ ่งกันและกันผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกัน สำหรับด้านผลการตอบแทน  ผู ้บริหารและ
ผู ้เกี ่ยวข้องควรพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานด ้วยความเป ็นธรรม ระบบการปร ับขึ้น
เงินเดือนควรพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตลอดทั้งปี 
และกำหนดนโยบายค่าตอบแทนและรายได้ให้มีความ
เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

1.6  ด ้ านความม ั ่ นคงในการทำงาน 
ผู้บริหารและผู้เกี ่ยวข้องควรสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
พนักงานโดยการกำหนดนโยบายที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน
และโปร่งใส 

1.7 ด้านลักษณะของงานที ่ปฏิบัติ และ
ด้านการบังคับบัญชาและการกำกับดูแล ผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องควรพิจารณามอบหมายงานในปริมาณที่มี
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ความเหมาะสมกับระยะเวลาการทำงาน มอบหมายงาน
ที ่ก ่อให ้เก ิดการพัฒนาความร ู ้ความสามารถของ
พนักงาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความ
คิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่าง
เป็นธรรม และพนักงานควรตั ้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

1.8 ด้านความรับผิดชอบ ผู ้บริหารและ
ผู้เกี ่ยวข้องควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความ
คิดเห็นและมีอำนาจในการตัดสินใจในงานที ่ปฏิบัติ 
ตลอดจนมีส ่วนร ่วมในการกำหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และพนักงานควรมีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นและมีความรับผิดชอบต่องานท่ีปฏิบัติ 

1.9 ด้านโอกาสก้าวหน้า ผู ้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้เลื่อนตำแหน่งท่ี
สูงขึ้น ส่งเสริมให้มีความรู้เพิ่มขึ้น และมีโอกาสก้าวหน้า
ในสายอาชีพ และพนักงานควรสร้างโอกาสให้ตนเอง
ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 

1.10 ด้านความสำเร็จของงาน ผู้บริหาร
และผู ้เกี ่ยวข้องควรมอบหมายงานให้เหมาะสมกับ
ระยะเวลาปฏิบัต ิงาน และพนักงานควรมีการวาง
แผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพื่อปฏิบัติงานให้
สำเร็จทันตามกำหนดเวลา 

2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานการประปาส่วน
ภูมิภาค สายงานปฏิบัติการซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ส่วน
ภูมิภาค เพื่อให้ทราบว่ามีความแตกต่างจากสายงานผู้ว่า
การซึ่งปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่หรือไม่ 

2.2 ควรมีการศึกษาแรงจูงใจที ่ม ีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการ
วิจัยครั้งนี้ เพื่อนำมาพัฒนาและกำหนดนโยบายที่จะทำ
ให้มีประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้าน 

2.3 ควรมีการเปรียบเทียบผลการศึกษา
แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานระหว่างการ
ประปาส่วนภูมิภาค กับรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภค
อื่นๆ เพื่อนำมาพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน 
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บทคัดย่อ 

 

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา สภาพการรับรู้ข้อมูลการประหยัดพลังงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย  ราช
ภัฏพระนคร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ คือ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย    ราชภัฏ
พระนคร อาจารย์ นักศึกษาสถาปัตยกรรม  คนงานประจำอาคารเรียน และบุคลากรประจำกองอาคารและสถานที่ 
จำนวน 7 คน เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า 
บุคลากรส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้าเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย จากการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีแนวโน้ม  

ไม่เพียงพอกับจำนวนการใช้ของประเทศไทย รับรู้ข้อมูลว่ารัฐบาลต้องซื้อไฟฟ้าจากบริษัทเอกชนมานานหลายปี รัฐบาล
และภาคเอกชนร่วมกันในการรณรงค์ให้คนไทยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดไฟ ผลการรับรู้ข้อมูลการประหยัดพลังงานของ
อาจารย์และบุคลากรได้รับรู้ถึงสถานการณ์ที่มหาวิทยาลัยต้องการรณรงค์ให้ช่วยกันประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าจาก  
การเห็นประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลยัและจากการบอกกล่าวจากอธิการบดี พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ยัง
ขาดการรับรู้ข้อมูลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
 

คำสำคัญ: การรับรู้ การประหยัดพลังงาน 
 

Abstract 
 

 The purpose of this research was to study the perception of energy saving information of 
personnel at Phranakhon Rajabhat University. It is a qualitative research. The key informant is the 
administrators of Phranakhon Rajabhat University, Lecterer, Student of Architecture, Worker of the 
school building and personnel of Division of Building and Environment, total 7 persons.  The qualitative 
data was collected by observation and structured interview. The result of the research showed that 
most of the personnel are aware that the electrical information as a big problem in Thailand; the 
production of electric power was likely not enough for the demand in Thailand; the government has 
to buy electricity from private companies for many years. The government and the private sector joined 
in the campaign to allow Thai people have to use energy efficient electric appliances. The results of 
the perceived energy saving information of the professors and personnel were that they were aware of 
the situation that the university wanted to help save electricity from the public relations information 
on the university website and from the notice from the president. It was found that most students still 
lacked awareness of electricity saving information 
. 

Keywords: Perception, Energy saving 
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1. บทนำ 
พลังงานเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อระบบ

เศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วโลก 
เป็นปัจจัยที่ทำให้โลกมีการพัฒนาขับเคลื่อนไปข้างหน้า 
แนวโน้มการใช้พลังงานของโลกและของประเทศไทย 
ล้วนแต่ต้องอาศัยการลงทุนปริมาณมหาศาล ทบวง
พลังงานโลกได้ประมาณการไว้ว่าในช่วงปี 2001-2030 
โลกต้องลงทุนในกิจการพลังงานถึง 16 ล้านล้านเหรียญ
สหรัฐ โดยร้อยละ 60 (640 ล้านล้านบาท) ของการลงทุน
ดังกล่าวจะเป็นการลงทุนในกิจการไฟฟ้า สำหรับ
ประเทศในแถบเอเชีย โดยเฉพาะ จีน อินเดีย และ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน มีความต้องการพลังงาน
เพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 32 โดยเฉพาะความต้องการ
ด้านพลังงานไฟฟ้า (กระทรวงการคลัง, 2550) คอสแตน
โซและคณะ (Costanzo et al., 1986) ได้ทำการศึกษาถึง
พฤติกรรมการประหยัดพลังงาน พบว่า พฤติกรรมการ
ประหยัด พลังงานจะเน้นรูปแบบการศึกษาในเชิงสังคม
วิทยาและจิตวิทยา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
พฤติกรรมโดยกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานนั้น ประกอบ
ไปด้วย 2 ส่วนหลักที่มีปฏิสัมพันธ์กัน คือ (1) การรับรู้ ใน
ส่วนของบุคคล หรือผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจ (2) การรับรู้ 
ผ่านทางสื่อมวลชน และการให้ข้อมูลที่ถูกต้องผ่านสื่อ
เพื่อการส่งเสริมการประหยัดพลังงานได้อย่างถูกต้อง 
จากผลงงานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า การจะสร้างและปลูกฝัง
ให้ประชาชนหันมาประหยัดพลังงาน  และเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางพฤติกรรมนั้น มีความเกี่ยวข้องและ
สัมพันธ์ กันทั้งในเชิงสังคมวิทยา และจิตวิทยาโดยการ
สร้างการรับรู้ที่จะต้องผ่านทั้งตัวบุคคล และสื่อมวลชน
เพื่อความถูกต้องของ ข้อมูลในการประหยัดพลังงาน 
วิมลสิทธิ์  หรยางกูร (2549:7-9) ได้จำแนกขั้นตอนของ
กระบวนการทางพฤติกรรมออกเป็น 3 กระบวนการ
ย ่อย ด ั งนี้1) กระบวนการร ับร ู ้  (Perception)  คือ
กระบวนการที่รับข่าวสารจากสภาพแวดล้อม โดยผ่าน
ทางระบบประสาทสัมผัส ดังนั้นกระบวนการนี้จึงรวม
การรู้สึก (Sensation) ด้วย 2) กระบวนการรู้ (Cognition) 
คือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางจิตที่
รวมการเรียนรู ้ การจำ การคิด กระบวนการทางจิต
ดังกล่าวย่อมรวมถึงการพัฒนาด้วย กระบวนการรู้จึง
เป ็นกระบวนการทางปัญญา  3) กระบวนการเกิด
พฤต ิกรรมในสภาพแวดล้อม (Spatial Behavior) คือ
กระบวนการท ี ่ บ ุ คคลม ีพฤต ิ ก ร รม เก ิ ดข ึ ้ น ใน

สภาพแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมผ่าน
การกระทำสังเกตได้จากภายนอก   

จากการที่มหาวิทยาลัยจะลดค่าใช้จ่ายในด้าน
พลังงานไฟฟ้าลงได้นั้นขึ้นอยู่กับการได้รับความร่วมมือ
จากบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความสำคัญมาเป็น
อันดับหนึ ่ง ซึ ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จ หรือความ
ล้มเหลวของการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าขององค์กร 
และการรับรู้ข้อมูลของบุคลากรมีส่วนสำคัญต่อแนวทาง
ปฏิบัติโดยตรง จากเหตุผลดังกล่าว ผู ้วิจัยจึงมีความ
สนใจจะศึกษาการรับรู ้ข้อมูลการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาสภาพการรับรู้ข้อมูลการประหยัด
พลังงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 
3. ระเบียบวิธีวิจัย 
     รูปแบบของการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เก็บข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เอกสาร การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
           พื้นที่เป้าหมาย และผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
           พื้นที่เป้าหมายเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selective) ได ้ แก ่  ผ ู ้ บร ิหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาจารย์ น ักศ ึกษา
สถาปัตยกรรมชั้นปีท่ี 4 คนงานประจำอาคารเรียน และ
บุคลากรประจำกองอาคารและสถานท่ี จำนวน 7 คน  
         เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
        เครื ่องมือที ่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพ ได้แก่ ใช้แบบสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัย
ที ่เก ี ่ยวข้อง นำมาสร้างแบบสอบถามแล้วนำไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและให้การเสนอแนะ  
          การเก็บรวบรวมข้อมูล 
           การเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพการรับรู ้ข้อมูล
การประหยัดพลังงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร มีดังนี ้
            1.กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร อาจารย์ นักศึกษาสถาปัตยกรรมชั้นปี
ที่ 4  คนงานประจำอาคารเรยีน และบุคลากรประจำ
กองอาคารและสถานท่ี 
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2.เครื ่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
เกี่ยวกับข้อมูลสภาพการรับรู้ข้อมูลการประหยัดพลังงาน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร          

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทีมนักวิจัยผู้
ร่วมวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัย 
           การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล 
ผู ้วิจัยใช้กระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลและการ
นำเสนอข้อมูล คือ การจัดการข้อมูล การตรวจสอบ
ความถูกต ้องและความน่าเช ื ่อถ ือของข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล มีรายละเอียด
ดังนี ้
         การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพมีกระบวนการ
วิเคราะห์ ดังนี ้
         การจัดการข้อมูล 
         1.1 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้ว ิจัยจะนำ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก และเอกสารที่
เกี ่ยวข้อง นำมาจัดทำฐานข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการจัดทำตารางการสังเคราะห์ข้อมูลเสนอ 
         1.2 จากนั้นผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มาลดทอนข้อมูล 
(Data Reduction) เพื่อกรองเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในประเด็นท่ีทำการศึกษาวิจัย โดยผู้วิจัยจะทำตาราง
จัดระบบข้อมูลแยกเป็นประเภท จัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่
ตามประเด็นการศึกษาวิจัย เพื่อนำไปวิเคราะหด์้วยการ
ตีความ อันนำไปสู่ข้อสรุปเชิงอุปนัย 
          1.3 เมื่อจัดระบบข้อมลูที่ได้จากการสัมภาษณ์
เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจยัจะนำข้อมลูทีไ่ด้จดบันทึกไว้จาก
ปรากฏการณ์ที่พบเห็นจากการเกบ็ข้อมูลภาคสนามมา
พิจารณาประกอบเข้ากับตารางข้อมูลที่ได้มาจากการ
สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
          1.4 นำเอกสารหลักฐานที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมลูมาแยกแยะและจัดระเบียบข้อมูล 
เพื่อดูว่ามีส่วนใดเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษารวมทั้ง
จัดทำลำดับเวลาของเหตุการณ์ และตารางความถี่ของ
เหตุการณ์ตา่ง ๆ เพื่อมาวิเคราะหร์่วมกับข้อมูลประเภท
อื่น ๆ ที่ได้รับ 
           1.5 กำหนดรูปแบบการแสดงข้อมูลซึ่งเป็น
กระบวนการนำเสนอข้อมลูในรายงานผลการวจิัย โดย
ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของการพรรณนาอันเป็นผลมาจาก
การเช่ือมโยงข้อมลูที่ไดจ้ัดระเบียบแล้วเข้าด้วยกันตาม

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์
และอภิปรายผลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาสภาพการรับรู้ข้อมูลการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
        1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ให้
ความเห็นการร ับร ู ้ข ้อม ูลพฤติกรรมการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าในภาพรวมดังนี้ พลังงานไฟฟ้าเป็นปัญหา
ใหญ่ของประเทศไทยมายาวนานจากการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าที ่มีแนวโน้มไม่เพียงพอกับจำนวนการใช้ของ
ประเทศไทยในอนาคตข้างหน้า ในระดับมหาวิทยาลัย
อาจารย์ม ีม ุมมอง เก ี ่ยวกับเร ื ่องพลังงานไฟฟ้าที่
มหาวิทยาลัยกำลังใช้อยู ่ตอนนี้  ดังนี ้ มหาวิทยาลัยมี
นโยบายปิดเครื่องปรับอากาศ 11.45 น. ควรมีมาตรการ
ที่สามารถใช้ได้เป็นมาตรการระยะสั้นที่ทำได้เลย กับ
มาตรการที่ต้องใช้เวลา เช่น การเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นอุปกรณ์การประหยัดพลังงาน  แต่ที่
ทำได้เลย ที่มหาวิทยาลัยมีนโยบาย คือ การใช้เครื่อง
เครื่องปรับอากาศในช่วงระยะเวลาที่ให้เกิดความคุ้มค่า
มากที่สุด เช่น เปิดเครื่องปรับอากาศ 8.30  น. และก็
ตอนกลางวัน เที่ยงถึงบ่ายโมง ประมาณ 11.45 น. ปิด
เครื่องปรับอากาศ และเปิดอีกครั้งเวลา 13.00 น. ถึง 
16.30 น. และให้บุคลากรอยู่ในออฟฟิศได้จนไม่เกิน 
17.00-17.30 น. เพราะว่าบางหน่วยงานก็ทำงานเกิน
เวลา ซึ่งเครื่องปรับอากาศเป็นประเด็นที่เปลืองพลังงาน
ไฟฟ้ามากที่สุด ส่วนไฟฟ้าแสงสว่างภายในกับอาคารจะ
อยู่ท่ีประมาณ 30 % ของค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า  
           2. อาจารย์ผู้สอน ได้ให้ความเห็นดังนี้ การรับรู้
ข้อมูลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย
ทราบมาโดยตลอดว ่ าพลั ง งานไฟฟ ้ าท ี ่ ผล ิต ได้
ภายในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของคน
ไทยมาอย่างต่อเนื่อง รับรู้ข้อมูลว่ารัฐบาลต้องซื้อไฟฟ้า
จากบร ิษ ัทเอกชนมานานหลายป ี  ร ั ฐบาลและ
ภาคเอกชนร ่วมก ันในการรนณรงค ์ให ้คนไทยใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดไฟ เช่น หลอดไฟฟ้าแอลอีดี 
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องหมายประหยัดไฟเบอร์ 5 เป็น
ต้น ส่วนในมหาวิทยาลัยนั้นจะพยายามประหยัดไฟฟ้า
ให้กับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องตามแนวทางที่ปฏิบัติ
จากที่บ้าน จะเปิดไฟฟ้าเฉพาะตำแหน่งที่นั ่งทำงาน 
และปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่ต้องไปสอนและจะ
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กำกับให้นักศึกษาปิดเครื่องปรับอากาศและไฟทุกดวง
เมื ่อออกจากห้องเรียน แต่ไม่ค่อยพบข้อมูลหรือการ
ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าตามอาคาร
เรียนต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสร้างการรับรู้และสร้าง
จิตสำนึกในการปฏิบัต ิแต่ร ับร ู ้ข ้อมูลการประหยัด
พลังงานจากการเห็นการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็ป
ไซต์ของมหาวิทยาลัยและจากการบอกกล่าวจากท่าน
อธิการบดี 
           3.นักศึกษาสถาปัตยกรรม ได ้แสดงความ
คิดเห็นการรับรู้ข้อมูลพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าดังนี ้ ประเทศไทยนำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศ 
เกินครึ่งกว่าการผลิตได้ภายในประเทศซึ่งไม่สามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อใช้งานในประเทศซึ่ง
อาจจะเป็นปัญหาระยะยาวถ้าประเทศที่เรานำเข้ามา
เกิดปัญหา หรือเกิดภาวะสงครามจะเกิดผลกระทบ
อย่างมากกับประเทศไทยทุกคนควรช่วยกันประหยัด
ไฟฟ้าเนื่องจากกระแสไฟฟ้าของประเทศไทยผลิตได้ไม่
เพียงพอ ทุกคนควรหันมาลดการใช้ไฟฟ้าลง เพื่อเป็น
ประโยชน์ต ่อประเทศ และมีม ุมมองเก ี ่ยวกับการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัยกำลังเป็นอยู่
ในตอนนี้ว่าสมควรมีมาตรการในการลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า ทราบว่ามหาวิทยาลัยพยายามมีการรณรงค์ แต่
ถ้าตามจิตใต้สำนึกของนักศึกษาบางส่วนก็คือนักศึกษา
จ่ายค่าเทอมมาแล้วก็ใช้ค่าไฟฟ้าให้คุม้ มหาวิทยาลัยจึง
ต้องหาวิธีการอย่างไรให้นักศึกษาร่วมมือในการช่วยกัน
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษามี
ข้อเสนอแนะให้มีศ ูนย์รวม (co-working space)ให้
นักศึกษาแต่ละคณะมาศึกษาใช้เวลาว่างระหว่างรอ
ร่วมกัน (co-working space) เพื่อใช้สถานที่เข้ามานั่ง
หาความร ู ้  อ ่านหนังส ือ และทำงานจะได้ควบคุม
พลังงานแค่จุดเดียว ดีกว่าเปิดเครื่องปรับอากาศทุกห้อง 
น่าจะเป็นการลดพลังงานไฟฟ้าได้ดีขึ ้น การติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ ถ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ติด
ป้ายประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง คิดว่าจะช่วยทำให้
นักศึกษามีความกระตือรือร้น แต่ถ้าเปลี่ยนจากการติด
ป้ายประชาสัมพันธ์ มาเป็นจัดกิจกรรมสันทนาการ
เพื่อให้ความรู้ และนักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับวิทยากรที่
ให้ความรู้ คาดว่าน่าจะช่วยให้นักศึกษา มีจิตใต้สำนึก
ร่วมมือกัน มากกว่าเพียงติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้อ่าน 
แต่ถ้านานไปนักศึกษาจะไม่อ่านป้ายประชาสัมพันธ์ 
กลายเป็นว่านักศึกษาอ่านฝ่ายเดียว แต่ถ้ามหาวิทยาลัย
มีกิจกรรมให้ตอบสนองกับกิจกรรมไปด้วยกัน จะทำให้

จิตสำนึกในการประหยัดพลังงานของนักศึกษาเพิ่มขึ้น
ด้วย และนักศึกษาเห็นด้วยกับการลดพลังงานไฟฟ้า
ด้วย 2 วิธี คือ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กับ วิธีการทาง
มนุษย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ก็หมายความว่า เป็นการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ เช่น การติดตั้งโซล่ารูฟ การติดตั้งฟา
ซาด (Façade) หน้ากากควบคุมอาคาร ส่วนด้านมนุษย์
ศาสตร์หมายความว่า เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของมนุษย์ ให้มีความสนใจ หรือว่ามีความตระหนักท่ีจะ
ช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า ถ้าเราควบคมุพฤติกรรม
โดยที่ไม่มีปัจจัยเรื่องเงินลงทุน นักศึกษาคิดว่าไม่ได้ร้อย
เปอร์เซ็นต์ ซึ ่งส ่วนใหญ่แต่ละคนมหาวิทยาลัยไม่
สามารถควบคุมพฤติกรรมได้ การใช้เงินทุน ถ้าต้นทุน
มันสูงเกินไปมหาวิทยาลัยก็จะทำให้ไม่บรรลุเป้าหมาย
ได้ ถ้ามหาวิทยาลัยลดการใช้พลังงานโดยการใช้โซล่า
รูฟ รณรงค์ไปด้วย ทั ้ง 2 วิธีนี ้จะเกิดสมดุลและจะ
เกิดผล ดีกว่าลงทุนไปด้านใดด้านหนึ่ง 
            4. คนงานประจำอาคารเรียน ได้แสดงความ
คิดเห็นการรับรู้ข้อมูลพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าดังนี้ ระดับประเทศก็เป็นปัญหาใหญ่ที่เราจะต้อง
ช่วยกันรณรงค์ เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานเพราะว่า
บางอย่างเราก็ พลังงานเราก็ซื ้อมาจากต่างประเทศ
เหมือนกัน คิดว่าเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าใน
มหาวิทยาลัยคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ เพราะว่าต่างคนต่าง
คิด ใช้ได้ เปิดได้เครื่องปรับอากาศไม่ใช่ของบ้านเรา เรา
ก็เปิดทิ้ง เครื่องปรับอากาศเป็นของที่ทำงาน ส่วนมาก
ในมหาวิทยาลัยจะเจอแบบนี ้ค่อนข้างมาก และการ
ประชาสัมพันธ์ก็น้อย การปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันถ้า
อยู่อาคารซึ่งเป็นอาคารเรียน ถ้ายังไม่ถึงเวลาเข้าเรียน 
ส ่วนมากคาบแรกจะเร ิ ่ม 8.30 น. ค ือ ณ ตอนนั้น
ห้องเรียนยังไม่เปิด ประมาณเวลา 8.20 น. จะเปิด
ห้องเรียนและเปิดเครื ่องปรับอากาศให้อาจารย์และ
นักศึกษาเข้าห้องเรียนได้พบว่าอาจารย์บางท่านก็จะ
เข้าใจในระบบที่เราทำ นักศึกษาบางคนก็ยอมรับได้ 
บางคนก็อาจก็มีต่อต้านบ้าง รวมทั้งอาจารย์ด้วย  เห็น
ด้วยถ้ามีการรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูล
ต่าง ๆ ระเบียบการปฏิบัติต่าง ๆจากทางมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง ความเห็นด้านพฤติกรรมการประหยัด
พลังงาน ดังนี ้ ในเวลาที่จะเข้าไปนั่งในห้อง ถ้าไม่ถึง
เวลาไม่สมควรที่จะเปิดเครื่องปรับอากาศ หรือเสียบ
ปลั๊กกระติกน้ำร้อนทิ้งไว้ตลอดเวลา และการเปดิพดัลม
ควบคู ่ก ับการเปิดเครื่องปรับอากาศ เมื ่อเข้าไปใน
ห้องเร ียน ถ้าจะประหยัดควรเปิดพัดลมและเปิด
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เครื่องปรับอากาศคู่กัน แต่ถ้าเครื่องปรับอากาศปรับ
ความเย็นได้แล้วก็ควรไปปิดพัดลม การรับรู ้ข้อมูลที่
คลาดเคลื่อน เช่น พัดลมดูดอากาศกับเครื่องปรับอากาศ 
เพราะเมื่อก่อนเข้าใจว่าเมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศต้อง
เปิดพัดลมดูดอากาศ มีความรู้ใหม่ว่าพัดลมดูดอากาศ
จะดูดความเย็นออกจากห้อง 
            5. บุคลากรประจำกองอาคารและสถานที่ ได้
แสดงความคิดเห็นการรับรู้ข้อมูลการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ ้าด ังน ี ้  พล ั งงานไฟฟ ้า ในระด ับส ั งคม และ
ระดับประเทศคิดว่าเป็นปัญหาของสังคม เพราะว่า
พลังงานไฟฟ้าเราค่อนข้างจะจำกัด เรามีแหล่งพลังงาน
ไฟฟ้าจากไม่กี่แหล่งในประเทศไทย ที่จ่ายให้กับระบบ
ไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งตอนนี้เรามีการซื้อพลังงานไฟฟ้า
จากต่างประเทศด้วย เราก็ควรน่าจะต้องช่วยกัน
ประหยัดหรือรณรงค์การใช้พลังงานไฟฟ้า มีความเห็น
ว่า ณ เวลานี้ การประหยัดพลังงานไฟฟ้ามีความจำเป็น
และน่าจะประหยัดมานานแล้ว ซึ ่งจากการรับรู ้ว่า
ประเทศไทยไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอในการใช้
ภายในประเทศ จึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เลยมี
ความจำเป็นที่ทุกคนจะต้องช่วยกันประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าหรือรวมทั้งพลังงานอื ่น ๆ ด้วย ส่วนในระดับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้านั ้น มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้นิ ่งนอนใจ อย่างเช่น
โครงการที่มหาวิทยาลัยได้ทำมาแล้ว ก็คือ เคยเปลี่ยน
หลอดไฟจากหลอด T8 เป็นหลอดประหยัดพลังงาน
แบบ T5 แต่ด้วยงบประมาณที่เราได้รับจัดสรรอาจจะ
ไม่ทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่ง ณ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยก็
ยังมีโครงการที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและได้ขอรับ
กำลังสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน  ในเรื่องการติดตั้งโซล่ารูฟบนหลังคา 
ซึ่งตอนนี้มหาวิทยาลัยก็มีการดำเนินการติดตั้งไปแล้ว 2 
อาคาร และมหาวิทยาลัยก็มีแนวนโยบายติดตั้งเพิ ่มใน
อาคารต่าง ๆ ที ่พอมีพื ้นที ่ ในการติดตั ้งได้ เพื ่อมา
ทดแทนพลังงานที่และค่าไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัยจะต้อง
ซื้อจากการไฟฟ้า และการรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ อาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา หรือผู้ที่มาใช้บริการในมหาวิทยาลัย
ในการให้มีจิตสำนึกในการช่วยกันประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า เช่น การใช้ไฟฟ้า การใช้เครื่องปรับอากาศ การ
ใช้ลิฟต์โดยสาร แม้กระทั่งการใช้ห้องต่าง ๆ ที่สามารถ
รวมกันได้ ไม่จำเป็นต้องหนึ่งคนต่อหนึ่งห้อง ก็สามารถ
ช่วยได้ จากการเก็บข้อมูลพลังงานไฟฟ้า หรือค่า
พลังงานไฟฟ้าที ่มหาวิทยาลัยจะต้องจ่ายประจำทุก

เดือน โดยเฉลี่ยข้อมูลที่ทราบ ประมาณเดือนละเกือบ 4 
ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 41-43 ล้าน ถ้าเปรียบเทียบกับ
บุคลากร หรือนักศึกษา ค่าใช้จ่ายตรงนี้ โดยส่วนตัวเห็น
ว่าค่าใช้จ่ายสูงมาก มีความเห็นเกี่ยวกับกับการประหยดั
พลังงานไฟฟ้าเป ็นเร ื ่องสำคัญ และการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าเราสามารถทำได้ 2 วิธีหลักๆ ได้แก่  1.  
การปรับหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาช่วยประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 2. เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
บุคลากรภายในมหาวิทยาล ัยให้ช ่วยกันประหยัด
พลังงาน ซึ่งมีความเห็นว่าลำดับ 1. ที่ทำได้โดยที่ไม่ต้อง
ลงทุนก็คือการรณรงค์และปรับพฤติกรรมของบุคลากร
ในเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ที่สามารถทำได้โดย
ไม่มีค่าใช้จ่าย ลำดับที่ 2. ที่ต้องมีเพราะลำดับที่ 1 เรา
ไม่สามารถรณรงค์หรือปรับให้พฤติกรรมของคนได้
ทั้งหมด จึงจำเป็นต้องมีใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยซึ่งต้องใช้
งบประมาณและเวลา การทำควรทำงานคู่ขนานกันไป
อย ่างท ี ่มหาว ิทยาล ัยตอนนี ้ม ีการระบบพลั งงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา ก็จะเห็นจากตัวเลข จากบิล หรือ
จากมอนิเตอร์ในระบบได้เลยว่า การใช้พลังงาน มีการ
ใช้พลังงานที่ต้องจ่ายให้การไฟฟ้าลดลง เพราะว่าเรามี
ระบบผลิตที ่มาชดเชยกัน แล ้วถ ้าเก ิด เจ ้าหน้าที่  
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาช่วยกันรณรงค์ จึงคิดว่า
น่าจะทำให้แนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเป็นไป
ในแนวทางที่ดีขึ้น และน่าจะประหยัดพลังงานได้มาก
ขึ้น ส่วนในด้านพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
อย่างที่หน่วยงานกองกองอาคารและสถานที่ปฏิบัติ คือ
การปรับปิดเปิดเครื่องปรับอากาศ โดยตกลงกันว่าจะ
เปิดเครื่องปรับอากาศประมาณ เวลา 8.30 น. แล้วเรา
จะปิดตอน 12.00 น. และจะเปิดอีกท่ี 13.00 น. โดยจะ
ปิดตอนประมาณ 15.00 น.  ด้านการเปิดไฟ จะเปิดไฟ
เฉพาะที ่นั ่งทำงานแต่ละคนจะไม่เปิดไฟทั ้งห้องใน
หน่วยงานถ้าอยู่คนเดียว มีความเห็นว่าการประหยัดคน
ละเล็กละน้อยถือว่าเป็นการช่วยประหยัดพลังงานได้ มี
ความเห็นว่าการรับรู้ข้อมูลนั้นมีความสำคัญ ถ้าทุกคน
ได้รู้ข้อมูลตัวเลขค่าไฟฟ้า ได้รู้งบประมาณการจ่ายค่าไฟ 
หรือการที ่มหาวิทยาลัยมีงบประมาณในการจ่ายค่า
สาธารณูปโภค คาดว่าทุกคนน่าจะมีความตระหนักใน
การประหยัดพลังงานไฟฟ้า  
 
 
 
 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมภิาคเอเชียแปซิฟกิ ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) 
10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพือ่ท้องถิ่น  

 

23 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
การอภิปรายผล 

            จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการรับรู้
ข ้อม ูลการประหย ัดพล ังงานไฟฟ ้าของบ ุคลากร
มหาว ิทยาล ัยราชภัฏพระนคร ผลการว ิจ ัยพบว่า  
พลังงานไฟฟ้าเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยมา
ยาวนานจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าที ่มีแนวโน้มไม่
เพียงพอกับจำนวนการใช้ของประเทศไทยในอนาคต
ข้างหน้า ส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลว่ารัฐบาลต้องซื้อไฟฟ้าจาก
บริษัทเอกชนมานานหลายปี รัฐบาลและภาคเอกชน
ร่วมกันในการรนณรงค์ให้คนไทยใช้เครื ่องใช้ไฟฟ้าที่
ประหยัดไฟ ผลการรับรู้ข้อมูลการประหยัดพลังงานของ
อาจารย ์และบ ุคลากรได ้ ร ับร ู ้ ถ ึ งส ถานการณ ์ที่
มหาวิทยาลัยต้องการรณรงค์ให้ช่วยกันประหยัดการใช้
พลังงานไฟฟ้าจากการเห็นการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
เว๊ปไซด์ของมหาวิทยาลัยและจากการบอกกล่าวจาก
ท่านอธิการบดี แต่นักศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ยังขาดการ
รับรู ้ข้อมูลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า สอดคล้องกับ
งานวิจัยของชวลิต ฉัตรชัยอนันต์.(2552) ศึกษาวิจัย
เรื ่อง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกับความรู้ ความ
ตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า ของบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ เปิดรับข่าวสารทั่วไปและข่าวสาร
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าทางหนังสือพิมพ์
มากที ่ส ุด นอกจากนั ้นกลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการ
เปิดรับข่าวสารจากสื ่อบุคคล  และพูดคุยเรื ่องการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า กับญาติพี ่น้อง / บุคคลใน
ครอบครัว จากการวิเคราะห์สมมติฐานพบว่า การ
เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าไม่มี
ความสัมพันธ์กับความรู ้และความตระหนักในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ แต่การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ส่วนในระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ใน
ทางปฏับัติการประหยัดพลังงานไฟฟ้านั้น มหาวิทยาลัย
มีโครงการที่มหาวิทยาลัยได้ทำมาแล้ว ก็คือ เคยเปลี่ยน
หลอดไฟจากหลอด T8 เป็นหลอดประหยัดพลังงาน
แบบ T5 แต่ด้วยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจจะไม่
ทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่ง ณ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยก็ยงัมี
โครงการที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและได้ขอรับกำลัง
สนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน  ในเรื่องการติดตั้งโซล่ารูฟบนหลงัคา ซึ่งตอนนี้
มหาวิทยาลัยก็มีการดำเนินการติดตั้งไปแล้ว 2 อาคาร 
และมหาวิทยาลัยก็มีแนวนโยบายติดตั้งเพิ่มในอาคาร
ต่าง ๆ ที่พอมีพื ้นที่ ในการติดตั้งได้ เพื ่อมาทดแทน
พลังงานที่และค่าไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัยจะต้องซื้อจาก
การไฟฟ้า และการรณรงค์ให้เจ ้าหน้าที ่ อาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา หรือผู้ที่มาใช้บริการในมหาวิทยาลัย
ในการให้มีจิตสำนึกในการช่วยกันประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า เช่น การใช้ไฟฟ้า การใช้เครื่องปรับอากาศ การ
ใช้ลิฟต์โดยสาร แม้กระทั่งการใช้ห้องต่าง ๆ ที่สามารถ
รวมกันได้ ไม่จำเป็นต้องหนึ่งคนต่อหนึ่งห้อง ก็สามารถ
ช่วยได้ จากการเก็บข้อมูลพลังงานไฟฟ้า หรือค่า
พลังงานไฟฟ้าที ่มหาวิทยาลัยจะต้องจ่ายประจำทุก
เดือน สอดคล้องกับงานวิจัยของนิศรา จันทร์เจริญสุข 
(2552). ศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าของนักศึกษาและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ภาคพายัพ เชียงใหม่ การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤต ิ ก ร รมของน ั กศ ึ กษา  และบ ุ ค ลากร  คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคล
ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ คือวัฒนธรรมองค์กร 
นโยบาย งบประมาณที ่เกี ่ยวข้องกับการประหยัด
พลังงาน การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ด ้านการ
ประหยัดพลังงาน ความร่วมมือและจิตสำนึกจาก
นักศึกษาและบุคลากร และการบริหารจัดการที ่มี
ประสิทธิภาพ 1).กลยุทธ์ด้านบุคลากร การรณรงค์ ปลูก
จิตสำนึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้นักศึกษาและ
บุคลากร รับรู้ มีจิตสำนึก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อย่างมีส่วนร่วม ในการประหยัดพลังงานเพื่อตนเอง 
เพื ่อองค์กรและเพื ่อประเทศชาติ  2).กลยุทธ ์ด ้าน
เทคโนโลยี โดยการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ 
มาส ่งเสร ิมการประหย ัดพล ังงานด ้านต ่าง ๆ  ใน
หน ่วยงานอย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ  3).กลย ุทธ ์ด ้าน
งบประมาณ จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกลยทุธ์ 
และแผนปฏิบัติ 4). กลยุทธ ์ด ้านบร ิหารจัดการ  โดย
กำหนดให้หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนโดย
ทุกหน่วยงานมีความรับผิดชอบร่วมกัน มีการกำหนด
แนวแผนแบบปฏิบัติงานประจำหน่วย 
           ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังนี้ 

การประหยัดพลังงานไฟฟ้าสามารถทำได้ 2 
วิธีหลักๆ ได้แก่  1). การปรับหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
มาช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า 2). เป็นการปรับเปลี่ยน
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พฤติกรรมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้ช่วยกัน
ประหยัดพลังงาน ซึ่งมีความเห็นว่า ที่ทำได้โดยที่ไม่ต้อง
ลงทุนก็คือการรณรงค์และปรับพฤติกรรมของบุคลากร
ในเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ที่สามารถทำได้โดย
ไม ่ม ีค ่าใช้จ ่าย แต่ไม ่สามารถรณรงค์หร ือปรับให้
พฤต ิกรรมของคนได ้ท ั ้ งหมด จ ึงจำเป ็นต ้องม ีใช้
เทคโนโลยีเข้าช่วยซึ่งต้องใช้งบประมาณและเวลา การ
ทำควรทำงานคู่ขนานกันไปจะช่วยให้การใช้พลังงานที่
ต้องจ่ายให้การไฟฟ้าลดลง 

ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรมีการศึกษาการเร ียนรู ้การประหยัด

พลังงานไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ส่งผลตอ่
ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคลากร
เพื่อเป็นแนวทางในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
องค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมใช้ไฟฟ้าระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ของคนในชุมชนแม่
สะแง๊ะ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การ
วิเคราะห์สถิติพรรณนา ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติออนุมาน  วิธีการทางสถิติ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน ส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำและพฤติกรรมหลังจากมีการติดตั้ง
ไฟฟ้าด้วยระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ประชากรในชุมชนมีพฤติกรรมการนอนที่ดึกขึ้น, มีความเป็นอยู่ที่ดขีึ้น, 
ทำกิจกรรมช่วงกลางคืนมากขึ้น, รับรู้ข่าวสารได้มาขึ้น ยิ่งไปกว่าน้ันเด็กในชุมชนมีการศึกษาความรู้มากขึ้นจากการมีแสง
ไฟในการทำการบ้านและอ่านหนังสือ การเปรียบเทียบโดยใช้รายได้เฉลี่ยของประชากรในชุมชน พบว่า ค่าไฟฟ้าที่
ประชากรเสียในแต่ละครั้งต่อเดือนไม่มีอิทธิพลรายได้เฉลี่ยที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

คำสำคัญ: การวิเคราะหส์ถิติพรรณนา การวิเคราะห์ความแปรปรวน ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 
 

Abstract 
 

The objective of this research was to study the electricity usage behavior of the solar cell 
power generation system of people in Mae Sa-ngae community, Mae Tha District, Lamphun Province. 
Data collection from questionnaires and statistics used in the analysis are descriptive statistical analysis, 
standard deviation, inferential statistics analysis, statistical methods and variance analysis. From the 
research, it was found that 30 samples were mostly people with low income.  After the installation of 
electricity using solar cell power generation system, they have better sleep habits, better living 
conditions, more nighttime activities, and more information. Moreover, children in the community are 
more educated by having lights to do homework and read books. By comparison using the average 
income of the population in the community, it was found that their electricity cost per month does 
not influence the average income at the significance level 0.05. 
 

Keywords: Descriptive statistics, Analysis of Variance, Solar Cells Power Generation System 
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1. บทนำ 
จากการศึกษาข้อมูลจำนวนครัวเรือนที่ไม่มี

ไฟฟ้าใช้ของประเทศไทย พบว่า ในปี 2560 ประเทศ
ไทยมีจำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 48,968 
ครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ 0.2 ของจำนวนครัวเรือนทั้ง
ประเทศ โดยพบว่าภาคเหนือมีจำนวนครัวเรือนที่ไม่มี
ไฟฟ้าใช้มากที่สุด ร้อยละ 38.29 รองลงมา คือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 24.12 (กระทรวงพลังงาน
, 2561) ชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที ่อยู่
ห่างไกล บนภูเขาสูง และเป็นพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทำให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้า
ของการไฟฟ้าไม่สามารถดำเนินการได้  ทำให้การ
ดำรงชีวิตของชุมชนดังกล่าวมีการพัฒนาที่ล่าช้าและ
ยากลำบาก การนำระบบผล ิตไฟฟ ้าด ้ วยเซลล์
แสงอาทิตย์แบบรวมศูนย์มาใช้กับชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาชุมชนให้มีไฟฟ้าอย่าง
มีข้อจำกัด 
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนทุรกันดาร
ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีการจัดขึ้น
โดยกระทรวงพลังงานและการสนับสนุนจากกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จึงได้มอบหมายให้
สมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน (สพย.) ดำเนิน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนทุรกันดารขยายผล
ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการติดตั้ง
ระบบต้นแบบไมโครกริด (Micro Grid) และวางระบบ
สายส่งไฟฟ้าชุมชนตามศักยภาพการใช้งานในแต่ละ
พื้นที่ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ 
ชุมชนบ้านผาด่าน ชุมชนบ้านแม่สะแง๊ะ และชุมชนบ้าน
ปงผาง ซึ ่งเป็นชุมชนที ่ขาดแคลนระบบไฟฟ้าและ
ประปา โดยโครงการนี้แล้วเสร็จในช่วงเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2561 ทางโครงการฯ ทำการติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบ Grid Interactive 
ขนาดกำลังติดตั ้ง 102 กิโลวัตต์ พร้อมระบบกักเก็บ
พลังงาน (Energy Storage Systems) ขนาดความจุ 
307.20 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง และเสริมสร้างความมั่นคงของ
ระบบไฟฟ้า ด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมวางโครงข่าย

ไฟฟ้าชุมชน โคมไฟถนน และระบบสูบน้ำ ในแต่ละ
ชุมชน ซึ่งช่วยให้ชุมชนจำนวน 365 ครัวเรือน มีไฟฟ้า
และน้ำเพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนั ้น ยัง
ร ่วมกับชุมชนวางระบบบริหารจัดการรายได้เพื่อ
นำมาใช้ดูแลบำรุงรักษาระบบในระยะยาวเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการนำระบบผลิต
ไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีว ิตในหมู ่บ ้าน (Bhandari & Jana, 2010) (Joshi & 
Yenneti, 2020) (Ulsrud, et al., 2015) ทั ้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้
พลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ สนับสนุนการพึ่งพา
ตนเองทางด้านพลังงานและสนับสนุนตามแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative 
Energy Development Plan: AEDP2015 )  ( พ . ศ . 
2558 – 2579) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าของชุมชนบ้าน
แม่สะแง๊ะ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ สาธิตและขยายผลการส่งเสริมการใช้ระบบผลิต
พลังงานทดแทนภายในชุมชนลักษณะของปัญหาที่เกิด
ของพื้นที่  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่า มีปัจจัยที่
เป็นสาเหตุและส่งผลต่อพฤติกรรมก่อนและหลังการใช้
ไฟฟ้าด้วยระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ของคน
ในชุมชนแม ่สะแง ๊ะ อำเภอแม ่ทา จ ังหว ัดลำพูน 
เนื่องจากปัจจุบันความเจริญและเทคโนโลยีเข้าถึงง่าย
มากยิ่งขึ้นอาจจะทำให้การดำรงชีวิตของคนในชุมชนมี
การเปลี ่ยนแปลงไปจากเดิม และสภาพแวดล้อมที่
เ ป ล ี ่ ย น ไป ตลอด เ ว ล า  (Hobman, et al., 2016) 
(Matsui, Ochiai & Yamagata, 2014) การศึกษาวิจัย
คร ั ้งน ี ้ม ีว ัตถ ุประสงค ์ในการว ิจ ัย ค ือ เพื ่อศ ึกษา
พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าด้วยระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์ก่อนและหลังของคนในชุมชนแม่สะแง๊ะ 
อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยใช้การวิเคราะห์สถิติ
พรรณนา (Descriptive Analysis) (ก ัลยา , 2560 ) 
(Fontaine, et al., 2019) เป็นการศึกษาปัจจัยพื้นฐาน
ของกลุ ่มตัวอย่างที ่ตอบแบบสอบถาม ซึ ่งเป็นการ
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วิเคราะห์ลักษณะทั่วไป โดยอาศัยการแจกแจงความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์สถิติออนุมาน (Inferential Analysis) วิธีการ
ทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 
Variance: ANOVA) 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 เพื่อศึกษาพฤติกรรมก่อนและหลังการใช้
ไฟฟ้าด้วยระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ของคน
ในชุมชนแม่สะแง๊ะ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 
 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าด้วยระบบ
ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ก่อนและหลังของคนใน
ชุมชนแม่สะแง๊ะ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน มีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ คนในชุมชนแม่สะแง๊ะ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  
  1.2. กลุ่มตัวอย่าง การคำนวณหา
ขนาดกล ุ ่มต ัวอย ่างท ี ่  คำนวณโดยใช ้ส ูตร W.G. 
Cochran (กัลยา, 2560) ดังแสดงในสมการที่ 1 จึงได้
กำหนดสัดส่วนของประชาชนที่ต้องการจะสุ่ม 15% มี
ค่าความเชื ่อมั ่น 95% และยอมรับให้คลาดเคลื ่อน 
1.5%  
 

2

2

P(1 p)
n

E P(1 p)
Z N

−
=

−
+

 (1) 
 

 

    เมื่อ n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N คือ ขนาดประชากร 
 P คือ สัดส่วนของประชากรทีผู่้วิจยัต้องการ
สุ่ม 
 Z คือ ระดับนยัสำคญัทางสถิต ิ
 E คือ คลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอยา่ง 
แทนค่าในสูตร ลงในสมการที่ 1 

2

2

0.15(1 0.15)
n

0.15 0.15(1 0.15)
1.96 329

n 20.42

−
=

−
+

=
 

 
ขนาดของตัวอย่างทีข่ั้นต่ำคำนวณได้เท่ากับ 20.42 
ตัวอย่าง จึงเลือกใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน 
 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื ่องมือที ่ใช่ในการเก็บข้อมูล ครั ้งนี ้ใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิจัยได้สร้างขึ้น
จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ สถานนะภาพครอบครัว 
อาชีพ รายได้เฉลี่ย  ส่วนที่ 2 พฤติกรรมความเป็นอยู่
ของชุมชนก่อนและหลังการมีไฟฟ้าด้วยระบบผลิตไฟฟ้า
ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ได้แก่ พฤติกรรมของคนในชุมชน
ในการเข้านอนช่วงก่อนและหลังมีไฟฟ้า กิจกรรมต่างๆ
ของคนในชุมชนก่อนและหลังจากมีไฟฟ้าในเวลา
กลางคืน พฤติกรรมของคนในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง
จากเดิมหรือไม่หลังจากที่มีไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายไฟฟ้า
แต่ละครั้งต่อเดือน  ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ใช้ไฟฟ้าด้วยระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โดย
ใช้สกิลของ     ลิเคิร์ท 

3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
จากข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมา นำมาวิเคราะห์

ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) แล้ววิเคราะห์
ด้วยค่าสถิติดังนี ้
  3.1 การวิเคราะห์สถิต ิพรรณนา 
(Descriptive Analysis) เป็นการศึกษาปัจจัยพื้นฐาน
ของกลุ ่มตัวอย่างที ่ตอบแบบสอบถาม ซึ ่งเป็นการ
วิเคราะห์ลักษณะทั่วไปโดยอาศัย การแจกแจงความถี่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  3.2 การวิเคราะห์สถิต ิออนุมาน 
( Inferential Analysis) ศึกษาข้อม ูลทั ่วไปกับความ
คิดเห็นและพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าด้วยระบบผลิตไฟฟ้า
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ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โดยอาศัยวิธีการทางสถิติ การ
ว ิ เคราะห ์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: 
ANOVA) เป ็นเทคนิคการว ิ เคราะห ์ความสัมพ ันธ์
ระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณกับตัวแปรเชิงกลุ่ม โดยตัว
แปรตามเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ ส่วนตัวแปรอิสระเป็น
ตัวแปรเชิงกลุ่มที่สนใจเปรียบเทียบ ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป 
  3.3 การวิเคราะห์ความแปรปรวน
จำแนกทางเดียวหรือแบบมีปัจจัยเดียว การวิเคราะห์
ความแปรปรวนข้อมูลจำแนกทางเดียว (One-way 
Anova) เป็นการทดสอบหรือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ตัว
แปรอิสระเป็นตัวแปรเซิงกลุม่ มีกลุ่มตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป 

1) ข ้ อ ต ก ล ง เบ ื ้ อ ง ต ้ น ในกา ร
วิเคราะห์ความแปรปรวน 

1.1) การส ุ ่ มต ั วอย ่ างแต ่ละชุด
จะต้องสุ่มอย่างเป็นอิสระกัน 

1.2) สุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มี
การแจกแจงแบบปกติ 

1.3) ค ่ า แ ป รป ร วนขอ งแต ่ ล ะ
ประชากรต้องเท่ากัน จึงจะใช้สถิติทดสอบ F 

2) ตรวจสอบข้อมูลตามเงื ่อนไขที่
กำหนด 
 
 ขั้นที่ 1 ตรวจสอบเงื่อนไข 

1) การตรวจสอบเงื่อนไขว่า ตัวแปรตัวแปร
ตามของแต่ละกลุ่มย่อยมารแจกแจงแบบปกติหรือไม่ 
สถิติทดสอบ Kolmogorov – Smironov หรือ 
Shapiro – Wilk  

2) การตรวจสอบเงื่อนไขว่า ค่าแปรปรวนของ
ตัวแปรตามของทุกกลุ่มแตกตา่งกันหรือไม ่

  H0 :  2 2 2
1 2 3= =     

  H1 : มี 2 2
i j     อย่างน้อย 1 คู่ 

; I ≠ j 
 สถิติทดสอบ Levene Test 
 

 ขั้นที่ 2 ทดสอบค่าเฉลี่ยแบบ One-way 
Anova 
 1) สถิติทดสอบ F-test (F) เมื่อทดสอบพบว่า 

2 2
i j=    

 
สมมติฐาน 

H0 : 1 2 3 k...= = =  =    และ H1 : มีค่าเฉลี่ย

อย่างน้อย 2 กลุ่มที่แตกต่างกัน 
 
สถิติทดสอบ ดังสมการที่ 2 
 

MSBF = 
MSE

 (2) 

 
 การตัดสินใจ ถ้าค่า p-value น้อยกว่าระดับ
นัยสำคญัที่กำหนดจึงปฏเิสธ H0  
 2) สถิติทดสอบ Welch Test (Fw) เมื่อ

ทดสอบพบว่า 2 2
i j      

สมมติฐาน 

H0 : 2 2 2 2
1 2 3 j...= = =  =    และ H1 : มีค่าเฉลีย่

อย่างน้อย 2 กลุ่มที่แตกต่างกัน 
 

ถิติทดสอบ ดังสมการที่ 3 

2
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เมื่อ F ~ F(k-1,df)  
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โดยที่ 


  

  
  

2

2

j

j

k

j 1=

-1

w1
1-

n -1 w

k
df =

3

    

 การตัดสินใจ ถ้าค่า p-value น้อยกว่าระดับ
นัยสำคญัที่กำหนดจึงปฏเิสธ H0  
 
 ขั้นที่ 3 ตรวจสอบว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดแตกต่างกัน 

1) กรณีตรวจสอบพบว่า 2 2
i j=     ใช้ 

Honestly significant difference (Tukey’s test 
หรือ HSD) 

สมมติฐาน   H0 : 2 2
i j=      และ  H1 : 2 2

i j      

สถิติทดสอบ ดังสมการที่ 4 

HSD =   , (p,df)
MSE

q
n

 (4) 

 
การตัดสินใจ ถ้าค่า p-value น้อยกว่าระดับนัยสำคญัที่
กำหนดจึงปฏิเสธ H0 

2) กรณีตรวจสอบพบว่า 2 2
i j     ใช้ 

Dunnett’s T3 

สมมติฐาน    H0 : 2 2
i j=     และ  H1 :  2 2

i j    
สถิติทดสอบ ดังสมการที่ 5 

S/A
 D

qD 2(MS )
d =

S
 (5) 

 การตัดสินใจ ถ้าค่า p-value น้อยกว่าระดับ
นัยสำคญัที่กำหนดจึงปฏเิสธ H0 
 

4. ผลการวิจัยและอธิปรายผล 

การวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมก่อนและหลัง
การใช้ไฟฟ้าด้วยระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลล์แสงอาทิตย์
ของคนในชุมชนแม่สะแง๊ะ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 
ผู้วิจัยเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามในการสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นชาวบ้านในชุมชนท่ีอาศัยในชุมชน
แม่สะแง๊ะ จำนวน 30 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมาเป็นเพศ

ชาย คิดเป็นร้อยละ 46.7 ส่วนใหญ่ชาวบ้านในชุมชน
อาศัยอยู่ด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 90 รองลงมาคือ หย่า
ร้างกัน คิดเป็นร้อยละ 6.7 และประกอบอาชีพเกษตร
เป็นส่วนมาก คดิเป็นร้อยละ 56.7 รองลงมาคือรับจ้าง
ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 23.3  

กลุ่มตัวอย่างมรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2,198.33 
บาท ค่ามัธยฐาน 1,750 บาท โดยที่ค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ค่ามัธยฐานพอควรจึงกลา่วได้ว่ารายไดม้ีความเบ้บวก
หมายถึงกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญม่ีรายไดต้่ำ โดยต่ำสุดคือ
ไม่มรีายได้เลยในแตล่ะเดือน จะพบว่าส่วนใหญ่กลุม่
ตัวอย่างมีรายไดเ้ฉลี่ยต่ำ (ความเบเ้ป็นบวก 1.974) ดัง
แสดงในภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1: แสดงรายได้เฉลี่ย (บาท/เดือน) 
ตารางที่ 1: พฤติกรรมความเป็นอยู่ของชุมชนก่อนและ
หลังการมไีฟฟ้าด้วยระบบผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย ์

 จำนวน ร้อยละ 
ท่านเขา้นอนเวลาไหนในช่วงก่อนมีไฟฟ้า 
18.00 น. ถึง 20.00 น. 20 66.7 
20.00 น. ถึง 22.00 น. 9 30.0 
ตั้งแต่ 22.00 น. ขึ้นไป 1 3.3 

รวม 30 100.0 
เวลาในช่วงกลางคืนหลังจากไม่มแีสงไฟท่านใช้เวลาทำ
อะไร 
ออกไปหาของป่า 3 10.0 
นอนหลับพักผอ่น 26 86.7 
ใช้เวลากับครอบครัว 1 3.3 
อื่น ๆ 0 0.0 
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 จำนวน ร้อยละ 
รวม 30 100.0 

ท่านเขา้นอนเวลากีโ่มงหลังจากมไีฟฟา้ 

18.00 น. ถึง 20.00 น. 2 6.6 

20.00 น. ถึง 22.00 น. 14 46.7 

ตั้งแต่ 22.00 น. ขึ้นไป 14 46.7 

รวม 30 100.0 
กิจกรรมทีท่่านทำหลังจากมีไฟฟ้าในเวลากลางคืน 
ออกไปหาของป่า 0 0.0 
นอนหลับพักผอ่น 4 13.3 
ใช้เวลากับครอบครัว 9 30.0 
ดูทีว ี 17 56.7 
อ่านหนังสือ ทำการบ้าน 0 0.0 
อื่น ๆ 0 0.0 

รวม 30 100.0 
พฤตกิรรมของคนในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม
หรือไม่หลังจากที่มไีฟฟา้ 
มีการเปล่ียนแปลง 27 90.0 
ไม่มีความเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม 

3 10.0 

อื่น ๆ 0 0.0 
รวม 30 100.0 

ราคาค่าไฟฟ้าตอ่หน่วย   
ค่าไฟมีราคาแพง 16 53.3 
มีราคาพอรับได ้ 11 36.7 
มีราคาถูก 3 10.0 

 30 100.0 

 
จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่

ก่อนมีไฟฟ้าเข้านอนในช่วงเวลา  18.00 – 20.00 น. 
คิดเป็นร้อยละ 66.7 กิจกรรมส่วนใหญ่ที่ใช้ในช่วงเวลา
ก่อนมีไฟฟ้าจะนอนหลับพักผ่อน คิดเป็นร้อยละ 86.7 
หลังจากมีการติดตั้งไฟฟ้าด้วยระบบผลติไฟฟ้าด้วย
เซลล์แสงอาทิตย์พบว่าประชากรในชุมชนมีพฤติกรรม
เวลาในการเข้านอนในช่วงเวลาตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้น
ไป คิดเป็นร้อยละ 93.4 กิจกรรมที่พบโดยส่วนใหญ่คือ 

ดูทีวี คิดเป็นร้อยละ 56.7 หลังจากมีการตดิไฟฟ้าด้วย
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ประชากรใน
ชุมชนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิม มีการนอนท่ีดึก
ขึ้น มีเวลาพูดคยุกันมากขึ้น อีกท้ังมีการเปลี่ยนแปลง
เวลาเข้านอนไปจากเดิมที่เคยนอนเร็วกลับนอนดึกขึ้น 
คิดเป็นร้อยละ 90 และราคาไฟฟ้าต่อหน่วยของ
ประชากรในชุมชน มีค่าไฟฟ้าที่มรีาคาแพง คิดเป็นร้อย
ละ 53.3 
 
ตารางที่ 2: แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าด้วยระบบ
ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย ์
 

ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการใช้
ไฟฟ้าด้วยระบบ

ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย ์

ค่าเฉลี่ย 
สว่น

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ผล 

1. ชุมชนมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

4.17 .531 มาก 

2. ชุมชนสามารถ
หารายได้เสรมิใน
ด้านต่าง ๆเพิ่มมาก
ขึ้น เช่น การท่อผ้า
ในเวลากลางคืน  

3.83 .699 มาก 

3. ชุมชนมีเวลามาก
ขึ้นกับครอบครัว
ในวลากลางคืนมาก
ขึ้น 

4.00 .587 มาก 

4. ชุมชนมีเวลาทำ
กิจกรรมมากขึ้นใน
เวลากลางคืน 

3.87 .681 มาก 

5. ชุมชนสามารถ
รับข่าวสารไดเ้พิ่ม
มากขึ้นจากการดู

4.10 .845 มาก 
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ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการใช้
ไฟฟ้าด้วยระบบ

ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย ์

ค่าเฉลี่ย 
สว่น

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ผล 

ข่าว โฆษณาเพิม่
มากขึ้น 
6. สิ่งแวดล้อมรอบ
ข้างของข้าพเจ้า
เปลี่ยนไปหลังจากมี
ไฟฟ้า 

4.07 .785 มาก 

7. เด็กในชุมชนของ
ข้าพเจ้ามีการศึกษา
ความรู้มากขึ้นจาก
การมีแสงไฟในการ
ทำงานส่งและอ่าน
หนังสือมากข้ึน 

4.17 .699 มาก 

8. ในชุมชนของ
ข้าพเจ้ามีการใช้
ไฟฟ้ามากขึ้นอาจ
ทำให้เกิดการ
ทำลายสิ่งแวดล้อม 

2.43 .971 น้อย 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่มีประชากรให้ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้
ไฟฟ้ามากคือ ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถหา
รายได้เสริมในดา้นต่าง ๆ มเีวลาอยู่กับครอบครัวในวลา
กลางคืนมากข้ึน สามารถรับรู้ข่าวสารได้จากการดูข่าว 
โฆษณา เด็กในชุมชนมีการศึกษาความรู้มากขึ้นจากการ
มีแสงไฟในการทำการบ้านและอ่านหนังสือ และให้
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าน้อย คือ ใน
ชุมชนมีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นอาจทำให้เกิดการทำลาย
สิ่งแวดล้อม 
 
 

ตารางที่ 3: เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแยกตามค่าไฟฟ้าแตล่ะ
ครั้งต่อเดือน 

ข้อมูล จำนวน ค่าเฉลี่ย 
รายได้เฉลี่ย
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าไฟมีราคาแพง 16 1,615.63 1,588.26 
มีราคาพอรับได ้ 11 3,236.36 2,948.65 
มีราคาถูก 3 1,500.00 435.89 
อื่น ๆ 0 0.00 0.00 

รวม 30 2,198.33 2,227.67 
จากตารางที่ 3 ข้อมูลผูต้อบแบบสอบถาม

จำนวน 30 คน ประชากรส่วนใหญ่คิดว่าค่าไฟฟ้าแตล่ะ
ครั้งต่อเดือนมรีาคาค่าไฟท่ีมีราคาแพง จำนวน 16 คน 
ประชากรมรีาคาได้เฉลี่ย 1,615.63 บาท/เดือน และมี
รายได้เฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1,588.26 บาท/เดือน 

 

ขั้นที่ 1   H0 : 
2 2 2 2
1 2 3 4= = =      และ H1 : มี 

2 2
i j    อย่างน้อย 1 คู่ ; i ≠ j 

 
ตารางที่ 4: แสดงรายไดเ้ฉลีย่แปรปรวนของค่าไฟฟ้าแต่
ละครั้งในแตล่ะเดือน 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

2.760 2 27 .081 

 
จากตารางที่ 4 ได้ค่า Levene = 2.760 และ 

Sig. = 0.081 ซึ่งมีค่ามากกว่า   (0.05) จึงสรุป
ยอมรับ H0 ดังนั้น ในขั้นตอนท่ี 2 จะใช้สถิติทดสอบ F 

 

ขั้นที่ 2     H0 : 1 2 3 3
= = =       และ H1 : มี 

i j
     อย่างน้อย 1 คู่ ; i ≠ j 
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ตารางที่ 5: แสดงรายไดเ้ฉลีย่ของค่าไฟฟ้าแตล่ะครั้งใน
แต่ละเดือน 
 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between 
Groups 

18,748,368 2 9,374,184 2.022 .152 

Within 
Groups 

125,164,048 27 4,635,705 
  

Total 143,912,416 29    

 
จากตารางที่ 5 ค่าไฟฟ้าที่ประชากรเสยีในแต่

ละครั้งต่อเดือนไม่มีอิทธิพลรายไดเ้ฉลี่ยในการจ่ายค่า
ไฟฟ้าในแต่ละเดือนของประชากร หรือ รายได้เฉลี่ย
ของประชากรในการจ่ายคา่ไฟฟ้าแต่ละครั้งต่อเดือนไม่
แตกต่างต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 
 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาการศึกษาพฤติกรรมก่อนและหลัง
การใช้ไฟฟ้าด้วยระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
ของคนในชุมชนแม่สะแง๊ะ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื ่องมือในการวิจัย โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรม
การใช้ไฟฟ้าด้วยระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ประชากรที่อาศัยอยูใน
ชุมชนแม่สะแง๊ะ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ได้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 30 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรเป็นส่วนมาก มีรายได้เฉลี่ย 
2,198 บาท ค่ามัธยฐาน 1,750 บาท โดยที่ค่าเฉลี่ยสูง
กว่าค่ามัธยฐานพอควรจึงกล่าวได้ว่ารายได้มีความเบ้
บวก ซึ่งหมายถึงกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำ กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ก่อนมีไฟฟ้าเข้านอนในช่วงเวลา 
18.00 น. ถึง 20.00 น. คิดเป็นร้อยละ 66.7 กิจกรรม
ส่วนใหญ่ที ่ใช้ในช่วงเวลาก่อนมีไฟฟ้าจะนอนหลับ
พักผ่อน คิดเป็นร้อยละ 86.7 หลังจากมีการติดตั้งไฟฟ้า
ด้วยระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์  พบว่า

ประชากรในชุมชนมีพฤติกรรมเวลาในการเข้านอนใน
ช่วงเวลาตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป คิดเป็นร้อยละ 
93.4 กิจกรรมที่พบโดยส่วนใหญ่คือ ดูทีวี คิดเป็นร้อย
ละ 56.7 ซึ่งหลังจากมีการติดตั้งไฟฟ้าด้วยระบบผลิต
ไฟฟ้าด ้วยเซลล์แสงอาทิตย ์ประชากรในชุมชนมี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิม มีการนอนที่ดึกขึ้น คิด
เป็นร้อยละ 90 และราคาไฟฟ้าต่อหน่วยของประชากร
ในชุมชน ค่าไฟฟ้าที่มีราคาแพง คิดเป็นร้อยละ 53.3 
จากการเปรียบเทียบโดยใช้รายได้เฉลี่ยของประชากรใน
ชุมชนพบว่า ค่าไฟฟ้าที่ประชากรเสียในแต่ละครั้งต่อ
เดือนไม่มีอิทธิพลรายได้เฉลี่ยในการจ่ายค่าไฟฟ้าในแต่
ละเดือนของประชากร ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 

จากข้อม ูลงานวิจ ัยจะเห็นได้ว ่าช ุมชุนที่
ห่างไกลไม่มีไฟฟ้า เมื่อได้รับการพัฒนาการติดตั้งผลิต
ไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์จะทำให้ชุมชนมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น เช่น สามารถหารายได้เสริมในด้านต่าง ๆ 
มีเวลาอยู่กับครอบครัวในวลากลางคืนมากขึ้น สามารถ
รับรู้ข่าวสารได้จากการดูข่าว โฆษณา เด็กในชุมชนมี
การศึกษาความรู้มากขึ้นจากการมีแสงไฟในการบ้าน
และอ่านหนังสือ ซึ่งในอนาคตหากทุกชุมชนในประเทศ
ไทยได้มีไฟฟ้าใช้เท่าเทียมกันจะส่งผลให้ประเทศพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเศษฐกิจท่ีขึ้นตามไปด้วย 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ออกแบบและสร้างพัดลมตั้งพื้นที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก เพื่อวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์สมรรถนะ (Coefficient of Performance : COP) และอัตราส่วนประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน (Energy 
Efficiency Ratio : EER) ของพัดลมตั้งพื้นที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการ
ควบคมุระบบการทำงานของชุดพัดลมทำความเย็น ผลการทดสอบการทำงานจะแบ่งการทดสอบเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 
การทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะและอัตราส่วนประสิทธิภาพในใช้พลังงานของพัดลมไอเย็น Hatari รุ่น HT-
AC10R2 โดยจะใช้ระดับความเร็วลมด้านออกมีค่า 3 ระดับที่ 3.6 เมตรต่อวินาที 4.9 เมตรต่อวินาที และ 5.2 เมตรต่อ
วินาที โดยอุณหภูมิด้านเข้าเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส สามารถลดอุณหภูมิได้ 2.57, 1.48  และ 2.71 องศาเซลเซียส ตาม
ระดับความเร็วลม มีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะเฉลี่ยเท่ากับ 10.61 และอัตราส่วนประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเฉลี่ย
เท่ากับ 33.34  ที ่ราคาต้นทุนเท่ากับ 2,490 บาท ส่วนที่ 2 การทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ ์สมรรถนะและอัตราส่วน
ประสิทธิภาพในใช้พลังงานของพัดลมตั้งพื้นที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก โดยจะใช้ระดับความเร็วลมด้าน
ออกมีค่า 3 ระดับคือ 3.76 เมตรต่อวินาที 4.73 เมตรต่อวินาที และ 6.4 เมตรต่อวินาที โดยอุณหภูมิด้านเข้าเฉลี่ย 28 
องศาเซลเซียส สามารถลดอุณหภูมิได้ 2.69, 1.44  และ 1.6 องศาเซลเซียส ตามระดับความเร็วลม มีค่าสัมประสิทธิ์
สมรรถนะเฉลี่ยเท่ากับ 0.35 และอัตราส่วนประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเฉลี่ยเท่ากับ 1.09 ที่ราคาต้นทุนการสร้าง
เท่ากับ 10,279.5 บาท ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนและชุมชนโดยทั่วไปได้ 
 

คำสำคัญ: พัดลมตั้งพื้น  อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก  ไมโครคอนโทรลเลอร ์
 

Abstract 
 

This research applied the design and construction of an electric fan with thermoelectric 
devices. The coefficient of performance (COP) and the energy efficiency ratio (EER) of the fan set with 
thermoelectric devices was analyzed by using a microcontroller to control the system of the cooling 
fan set. The test results was divided into 2 parts.  In part 1, the testing the performance coefficient and 
energy efficiency ratio of the Hatari model HT-AC10R2 used 3 levels of air velocity at 3.6, 4.9 and 5.2 
meters per second, respectively. At the average temperature of 28 degrees Celsius, it could reduce the 
temperature by 2.57, 1.48 and 2.71 degrees Celsius according to the wind speed with an average 
performance coefficient of 10.61 and an average energy efficiency ratio of 33.34 at a cost price of 2,490 
baht. For Part 2, the performance coefficient and energy efficiency ratio of the electric fan with 
thermoelectric devices were tested at 3 levels of air velocity which is 3.76, 4.73 and 6.4 meters per 
second. At the average temperature of 28 degrees Celsius, it could reduce the temperature by 2.69, 
1.44 and 1.6 degrees Celsius according to the wind speed with an average performance coefficient of 
0.35 and an average energy efficiency ratio of 1.09 at a construction cost of 10,279.5 baht.  Therefore, 
it can be used with electrical appliances for general households and communities. 
 

Keywords: Electric fan  Thermoelectric  Microcontroller
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1. บทนำ  
ในสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนขึ้นมากทุก ๆปี

ของประเทศไทย จึงมีการประยุกต์และสร้างเครื่องชว่ย
ทำความเย็นอยู่มากมายหลายชนิดที่สามารถทำความ
เย็นให้กับมนษุย์ได้ในหลายวิธี เช่น พัดลม พัดลมไอเย็น 
เครื่องปรับอากาศแบบต่าง ๆ เป็นต้น ปัจจุบันที่นิยมใช้
ระบบปรับอากาศเพราะสามารถทำความเย็นได้ดีที่สุด 
โดยการใช้คอมเพรสเซอร์ทำหน้าที่อัดสารทำความเย็น
หรือท่ีเราเรียกว่าน้ำยาแอร์ส่งไปตามท่อน้ำยาแอร์ที่เป็น
ท่อทองแดง โดยสารทำความเย็นจะเป็นตัวกลางที่
นำพาความร้อนออกจากบริเวณห้องหรือบริเวณที่
ต้องการทำความเย็น ทำให้อุณหภูมิลดลงตามความ
ต้องการของมนุษย์ ในบร ิเวณนั ้น ๆ แต่เน ื ่องจาก
เครื่องปรับอากาศนั้นมีราคาที่ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบอื่น ๆ ในการทำความเย็น สำหรับ
ประชาชนหรือชุมชนตามพื้นที่ห่างไกลของประเทศไทย
ของผ ู ้ท ี ่ม ีรายได ้น ้อยถึงรายได ้ปานกลาง ซ ึ ่งเป็น
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ (รายงานสถานการณ์
พลังงานจังหวัดตาก :2557) ประชาชนโดยทั่วไปส่วน
ใหญจ่ึงหันมานิยมใช้พัดลมไอเย็นมากขึ้นตามที่อยู่อาศัย
ในพื้นที่ขนาดเล็ก และต้องการความเย็นเฉพาะที่ และที่
หันมาใช้พัดลมไอเย็นก็เพราะว่า ราคาถูก ประหยัด
พลังงาน และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 

1.1 ในการประยุกต์ชุดการทำความเย็นแบบ
ร่วมสำหรับตู้ทำนำเย็นด้วยอุปกรณ์เพลเทียร์ ที่มีการนำ
อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกมาประยุกต์ใช้งานร่วมกับชุด
ทำความเย็นคอมเพรสเซอร์เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพใน
การทำความเย็น และเพื่อลดระยะเวลาในการทำให้
อุณหภูมิของน้ำลดลง สามารถช่วยทำให้อุณหภูมิของ
น้ำลดลงโดยการทดสอบด้วยปริมาณน้ำ 40 ลิตร ที่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ซึ ่งเป็นอุณหภูมิของน้ำ
ขณะปกติ โดยให้คอมเพรสเซอร์หยุดทำงานที่ อุณหภูมิ 
19 องศาเซลเซียส เป็นเวลาที่ตู้ทำน้ำเย็นแบบปกติ
สามารถทำได้ (กิตติศักดิ ์ ชาวเวียงจันทร์ และคณะ 
:2561)  

1.2 การประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเล็กทริกสำหรับ
ทางด้านงานอุตสาหกรรม เช่น การประยุกต์ใช้เพื่อการ
ควบแน่นน้ำ โดยอาศัยหลักการควบแน่นผลิตน้ำแยก
ออกจากอากาศ ให้เทอร์โมอิเล็กทริกเป็นแหล่งกำเนิด
ความเย็น มีซิงค์ระบายความร้อนทำหน้าที่ระบายความ
ร้อนจากออกจากทางด้านร้อนของเทอร์โมอิเล็กทริก
และด้านเย็นจะส่งผ่านความเย็นไปยังซิงค์ทำความเย็น
กระตุ้นให้เกิดความควบแน่น ทั้งนี้เป็นการจ่ายระบบ
ไฟฟ้ากระแสตรงในกับตัวอุปกรณ์ สามารถกระตุ้นแผง
ความเย็นให้เกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำได้  (อิทธิพล 
พึ่งเมือง :2559) 

1.3 ด้านการศึกษาและวิจัยอุปกรณ์เทอรโ์มอิ
เล็กทริกมาประยุกต์ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า เป็น
การศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเล็กทริกร่วมกับ
เตาเศรษฐกิจเพื่อการผลิตไฟฟ้า โดยทดสอบที่อุณหภมูิ
ของแผ่น 200 องศาเซลเซียส ที่กำลังไฟฟ้าสูงสุด 4.5 
ว ัตต ์  ได ้ประส ิทธ ิภาพการแปลงความร ้อน เป็น
กระแสไฟฟ้าที่ 0.84 แอมป์แปร์ คิดเป็นร้อยละ 11.9 ที่
ประสิทธิภาพการใช้งานของเตาร้อยละ 23.2 (ณรงค์ สัง
วาระนที :2552) 

1.4 การศึกษาและการประยุกต์ใช้ในด้าน
วิศวกรรมอื ่น ๆ ในอนาคต เช่น อุปกรณ์ทางด้าน
การแพทย์ การทหาร การโทรคมนาคมและการสื่อสาร 
รวมถึงระบบการใช้เครื่องมือวัดและการตรวจสอบค่า
ความแม่นยำสำหรับเครื ่องวัด เป็นต้น โดยมีการนำ
หลักการของเทอร์โมอิเล็กทริกมาแลกเปลี่ยนความร้อน
ผลิตไฟฟ้าร่วมกับวงจรการผลิตไฟฟ้าแบบไร้สายของ
อุปกรณ์ส่งสัญญาณ (นฤชิต ธาระธนผล :2555) รวมถึง
การปรับปรุงคุณสมบัติของตัวเทอร์โมอิเล็กทริกเพื่อให้มี
ค ุณสมบัต ิท ี ่ด ีข ึ ้นด ้วยการนำแมงกานีสไปแทนที่
โครเมียมในสารประกอบโดลาฟอสไซด์ เพื ่อให้เกิด
สภาพการนำความร้อนลดลง (วรรธนะ โกศัลวัฒน์ 
:2559) และการตรวจสอบคุณสมบัติการขยายตัวเชิง
ความร้อนของเทอร์โมอิเล็กทริกด้วยระบบดิจิตัลแบบโฮ
โมกราฟีเพื่อศึกษาคุณสมบัติที่เหมาะสมของเทอร์โมอิ
เล ็กทร ิก(ธ ัญร ัตน์ ทองอ่อน :2560)   ด ังน ั ้นทาง
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คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะสร้างพัดลมตั้งพื้นที่ทำงาน
ร่วมกับอปุกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก มาทำความเย็นให้กับ
ชุมชนหรือประชาชนที่ต้องการความเย็นเฉพาะที่ โดย
ได้แนวคิดที่ว่าหากการทำงานร่วมกันระหว่างชุดทำ
ความเย็นคอมเพรสเซอร์กับอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก
สามารถช่วยลดอุณหภูมิของน้ำ และลดระยะเวลาใน
การทำงานของคอมเพรสเซอร์ลงได้ การทำงานร่วมกัน
ระหว่างพัดลมตั้งพื้นและอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกก็
สามารถลดอุณหภูมิเฉพาะที่ ที่ต้องการได้เช่นกัน ซึ่งใน
งานวิจัยนี้ได้เน้นการนำเทอร์โมอิเล็กทริกมาประยุกต์ใช้
ในเชิงชุมชนและการใช้ร่วมกับอุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่มีใช้
ของประชาชนโดยทั่วไป เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สำหรับ
ครัวเรือนและการประยุกต์ใช้ 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 2.1 เพื่อประยุกต์ออกแบบและสรา้งพัดลมตั้ง
พื้นที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก 
 2.2 เพื่อประยุกต์การทำงานของพัดลมตั้ง
พื้นที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกและการ
ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร ์

2.3 เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการทำงาน
และต้นทุนกับพัดลมไอเย็น 
 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

 วิธ ีการและกระบวนการวิจ ัยจะเน้นการ
ออกแบบและสร้างชุดพัดลมตั ้งพื ้นทำงานร่วมกับ
อุปกรณ์เทอร ์โมอิเล ็กทร ิก  ที ่ทำการควบคุมด ้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยการทำวิจัยนี้จะแยกออกเป็น 
 3.1 การศึกษาแนวทางและการออกแบบชุด
พัดลมตั้งพื้นทำงานร่วมกับอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก 
พร้อมการออกแบบตัวควบคุมของระบบด้วยไมโครคอน
โทรลเลอร์ของแต่ละแบบจากท่ีมีผู้ผลิตและที่เคยศึกษา 
 3.2 การประย ุกต ์วงจรและปร ับปร ุงชุด
ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เหมาะสมกับชุดพัด
ลมตั้งพื้นทำงานร่วมกับอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกโดย
การคำนวณเพื่อหาขนาดของพลังงานท่ีต้องการใช้ 

3.3 การออกแบบและต ิดต ั ้ ง ประกอบ
โครงสร้างฐานของชุดพัดลมตั ้งพื ้นทำงานร ่วมกับ
อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกที่ออกแบบด้วยตัวควบคุม
ไมโครคอนโทลเลอร์ 
 3.4 การสร้างและประกอบชุดพัดลมตั้งพื้น
ทำงานร่วมกับอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมประกอบชุดควบคุม 

3.5 การจำลองและทดสอบระบบที่ออกแบบ
และสร้างชุดพัดลมตั้งพื้นทำงานร่วมกับอุปกรณ์เทอร์
โมอิเล็กทริก ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 3.6 การวิเคราะห์ผลและสรุปผลจากการ
ทดสอบชุดพัดลมตั้งพื้นทำงานร่วมกับอุปกรณ์เทอร์โมอิ
เล็กทริก ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 3.7 ประเมินผลและเรียบเรียงข้อมูลเขียน
บทความ/เอกสาร และนำเสนอโดยมีหลักการวัดเพื่อ
การออกแบบดังหัวข้อท่ี 3-1, 3-2, 3-3 และ 3-4 ดังนี ้
 
 3-1 โครงสร้างของพัดลมต้ังพ้ืนที่ทำงานร่วมกับ
อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก 
 จากการออกแบบเครื่องพัดลมตั้งพื้นที่ทำงาน
ร่วมกับอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกเลือกใช้แผ่นสังกะสี 
ความหนา 0.5 มิลลิเมตร เนื่องจากมีความง่ายในการ
ขึ้นรูป สามารถหาซื้อได้ง่าย และสามารถใช้ในงานเชื่อม
ได้ มาสร้างเป็นห้องผลิตความเย็น ขนาด 17x24x35 
เซนติเมตร  โดยที่ห้องผลิตความเย็นจะประกอบไปด้วย
พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ 3 ตัว และช่องสำหรับฮีตซิงค์
สำหรับกระจายความเย็นที่ผลิตได้ออกมา ห้องนี้จะทำ
หน้าท่ีเป็นทางเดินของลม จากลมด้านเข้า พัดเอาความ
เย็นที ่ผลิตได้จากอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกออกมา
ภายนอก และเพื่อระบายความร้อนนี้ออกจากระบบให้
ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยการติดตั้งหม้อน้ำระบาย
ความร้อนขนาด 8x8.5 เซนติเมตร จำนวน 4 ตัว เพื่อ
ช่วยระบายความร้อนที่ระบบผลิตขึ้นมา ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 ห้องผลิตความเย็น 
 

 3-2 การออกแบบการติดต้ังแผ่นอุปกรณ์เทอร์
โมอิเล็กทริก 
 แผ่นอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกเป็นอุปกรณ์ที่
ใช้ในการทำความเย็น เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจร
เทอร์โมอิเล็กทริกด้านหนึ่งจะทำความเย็นและอีกด้าน
จะทำความร้อน ซึ ่งจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการ
ระบายความร้อนทั้งนี ้ เพื ่อป้องตัวเทอร์โมอิเล็กทริก
เสียหาย เพื่อยืดอายุการใช้งานให้เทอร์โมอิเล็กทริก 
และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็น
ของเทอร์โมอิเล็กทริก การหาขนาดพื้นที่ที่ต้องการทำ
ความเย็น และการหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์เทอร์
โมอิเล็กทริกได้จากหาค่า BTU ต่อขนาดพื้นที่ห้อง จาก
สมการ (1)   
 

         ABTU W L =    
 (1) 

เมื่อ  
     BTU คือ หน่วยปริมาณความร้อน: [BTU/hr.] 
     W    คือ ความกว้างของพื้นที่ที่ต้องการ 
                 ทำความเย็น : [m] 
      L    คือ ความยาวของพื้นที่ที่ต้องการ 
                 ทำความเย็น : [m] 

     αA   คือ ลักษณะของพื้นที่ต้องการทำความเย็น 
 

ค่าปริมาณของความร้อนที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์เทอร์โมอิ
เล็กทริก 8 แผ่น เท่ากับ 8,001.52 กิโลจูลวินาที แล้ว
ทำการหาค่าปริมาณของความร้อนที ่หม้อน้ำระบาย
ความร้อนสามารถช่วยระบายความร้อนออกจากระบบ
ได้ คิดจากการหาค่าอัตราไหลเชิงมวลของระบบ ค่าที่
หม้อน้ำระบายความร้อนได้เท่ากับ 5,667.72 กิโลจูลต่อ
วินาที นำค่าที่ได้ไปหาปริมาณของความร้อนที่หม้อน้ำ
ระบายความร้อนสามารถช่วยระบายออกไปได้ ดังแสดง
ในรูปที ่ 2 ทั ้งนี ้หลักการออกแบบได้อาศัยหลักการ
ออกแบบของระบบทำความเย็น โดยกำหนดค่าตัวแปร
เป็นห้องที ่จะทำความเย็นสำหรับห้องปกติที ่ ไม ่มี
แสงแดดมากระทบ 
 

 
(ก) 
 

 
(ข) 
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(ค) 
 

รูปที่ 2 การติดตั้งเทอร์โมอเิล็กทรกิกับโครงพัดลมตั้ง
พื้นที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก 

(ก) การติดตั้งเทอรโ์มอิเล็กทริก 
(ข) พัดลมตั้งพื้นที่ทำงานทางด้านลมออก  
(ค) การติดตั้งหม้อน้ำระบายความร้อน 
 

3-3 การออกแบบพัดลม การระบายความร้อน และ
การประกอบติดต้ังชุดอุปกรณ์ควบคุม 
 การเลือกใช้พัดลมนี้ เนื่องจากการออกแบบ
โครงสร้างที่ทำให้พัดลมมีขนาดเล็ก จึงเลือกใช้พัดลม
ระบายอากาศในการติดตั้งพัดลม เพราะพัดลมระบาย
อากาศมีขนาดเล็ก มีความเร็วที่พอเหมาะและสามารถ
ใส่ไว้ในโครงสร้างเครื่องได้ จากการออกแบบ ได้กำหนด
ไว้ว่าจะสร้างพัดลมให้มีความเร็วลมสามระดับ จึงเลือก
ติดตั้งพัดลมไฟฟ้าระบายอากาศนี้ทั้งหมดสามตัว โดย
ความเร็วท่ีระดับ 1 สามารถทำความเร็วไดท้ี่ 3.76 เมตร
ต่อวินาที ความเร็วระดับ 2 สามารถทำความเร็วลมได้ที่ 
4.73 เมตรต่อวินาที และความเร็วที ่ระดับ 3 และ
สามารถทำความเร็วลมได้ที ่ 6.4 เมตรต่อวินาที การ
ติดตั้ง จะทำการติดตั้งพัดลมดังรูปที่ 3 พัดลมความเร็ว
ระดับที ่ 1 จะเป็นพัดลมตัวหลักในการพัดลมขึ้นไป 
เพื่อนระบายออกจากช่องลมด้านบน พัดลมความเร็ว
ระดับที่ 2 และความเร็วระดับที่ 3 จะทำหน้าที่เป็นตัว
พัดลมเสริมที่ทำให้ลมแรงข้ึนไปอีก สามารถทำให้พัดลม
ปรับระดับได้ โดยมีระดับความเร็วลมให้เลือก 3 ระดับ 

โดยความเร็วของลมที่ระดับ 1 พัดลมตัวที่ 1 จะทำงาน 
ระดับความเร็วที่ 2 พัดลมตัวที่ 2 จะเริ่มทำงาน และ
เมื่อเลือกระดับความเร็วที่ 3 พัดลมตัวที่ 3 จะทำงาน 
โดยพัดลมที่ระดับความเร็วที่ 3 จะเร็วที่สุด เพราะพัด
ลมทั ้ง 3 ตัวจะทำงานร ่วมพร้อมกัน โดยมีการใช้
ไมโครคอนโทลเลอร์เป็นตัวควบคุมการทำงานและมี
การแสดงผลการทำงาน ในส่วนของการต่อใช้งานจอ
แอลซีดีกับบอร์ด Arduino ของพัดลมตั ้งพื ้นทำงาน
ร่วมกับอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ดังแสดงในรูปที่ 3 
โดยมีสว ิตช์ ช่ิงเพาเวอร์ซ ับพลายจะทำหน้าที ่เป็น
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ ให้กับอุปกรณ์ต่าง 
ๆ ทั้ง 2 ส่วนนี้จะทำงานพร้อมกัน เพื่อให้เครื่องทำงาน
ได้อย่างสมบูรณ์ และมีตัวบอร์ด Arduino mega 2560 
เป็นตัวรับคำสั่งจากสวิตช์ ซึ่งเป็นตัวสั่งการทำงานของ
ระบบ 
 

 
(ก) 
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(ข) 

 

 
(ค) 

 

รูปที่ 3 การประกอบชุดเทอร์โมอิเล็กทริกกับโครงพัด
ลมตั้งพื้นที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก 

(ก)   ลักษณะการตดิตั้งพัดลม 
(ข)   ลักษณะภายในของชุดอุปกรณ์  
(ค) ชุดพัดลมตั้งพื้นที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์เทอร์

โมอิเล็กทริก 

3-4 การออกแบบและสร้างส่วนการแสดงผลหน้าจอ
พร้อมส่วนของการควบคุม 
 ในส่วนของการแสดงผลเลือกใช้จอแอลซีดี 
ขนาด 20 ตัวอักษร 4 แถว จะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ 
และจะติดตั้งด้านบนของเครื่อง เพื่อให้เห็นสถานะการ
ทำงานได้ง่ายและการวางตำแหน่งที่เหมาะสม จะเลือก
จอแอลซีดีพร้อมมีโมดูล I2C เพราะสามารถเช่ือมต่อกับ
หน้าจอจะต่อใช้งานเพียง 4 สาย ทำให้สะดวกใช้งาน
ง่าย เหมาะสมกับการใช้พื้นที่ในการแสดงผลไม่มากใน
หน้าจอเดียว ดังแสดงในรูปที่ 4 
 

 
(ก) 

 

 
(ข) 

 

รูปที่ 4 การต่อใช้งานจอแอลซีดีกับบอร์ด Arduino 
(ก)    รายละเอียดแสดงผลหน้าจอแอลซีด ี
(ข) การต่อใช้งานจอแอลซีดี และ Sensor 

DS1820 กับบอร์ด Arduino  
 

4. ผลการวิจัยและอธิปรายผล 

จากการทดสอบค่าของอุณหภูมิด้านเข้า และ
อุณหภูมิด้านออกมาสรุปเป็นกราฟดังรูปที่ 5 เพื่อให้
เห็นความแตกต่างของอุณหภูมิ โดยสรุปจากตารางที่ 1 
จะได้ค่าความต่างของอุณหภูมิทุก ๆ 5 นาที ของการ
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ทดสอบเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง จะได้ค่าอุณหภูมิด้าน
เข้าประมาณ 28.97 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิด้าน
ออกประมาณ 26.40 องซาเซลเซียส จะมีค่าความต่าง
ของอุณหภูมิเท่ากับ 2.57 องศาเซลเซียส ท่ีความเร็วลม
ด้านเข้าประมาณ 2.2 เมตรต่อวินาที และความเร็วลม
ด้านออกประมาณ 3.6 เมตรต่อวินาที   
 

 
 
รูปที่ 5 กราฟแสดงอุณหภูมดิ้านเข้าและอุณหภูมดิ้าน
ออก ที่ระดับความเร็วลม 3.6 เมตรต่อวินาที ของพัด
ลมไอเย็น 
 
ตารางที่ 1: ค่าความต่างของอุณหภูมิ และความเร็วลม 
เมื่อเทียบกับเวลา ท่ีระดับความเรว็ลม 3.6 เมตรต่อ
วินาที ของพัดลมไอเย็น  

เวลา 
[นาที] 

 
ด้าน
เข้า 

[ ] 

 
ด้าน
ออก 

[ ] 

 
ความเร็ว

ลม   
(ด้านเข้า)  

[ ] 

 
ความเร็ว
ลม  (ด้าน

ออก) 

[ ] 
5 29.25 26.25 2.2 3.6 

10 29.25 26.00 2.2 3.6 
15 29.31 25.94 2.2 3.6 

20 29.31 25.69 2.2 3.6 
25 29.37 26.44 2.2 3.6 

30 29.37 26.44 2.2 3.6 
35 29.37 26.50 2.2 3.6 
40 29.37 26.62 2.2 3.6 

45 28.19 26.69 2.2 3.6 
50 28.25 26.69 2.2 3.6 
55 28.25 26.75 2.2 3.6 
60 28.31 26.75 2.2 3.6 

เฉลี่ย 28.97 26.40 2.2 3.6 
 

การทดสอบหาค่าความเย็นของพัดลมตั้งพื้นที่
ทำงานร่วมกับอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก แบบ
พัดลมทำงานร่วมกับอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก 

เป็นการทดสอบหาค่าความต่างของอุณหภูมิ 
โดยใช้พัดลมตั้งพ้ืนที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์เทอร์
โมอิเล็กทริก และเปรียบเทียบค่าของอุณหภูมิ
ด้านเข้ากับค่าของอุณหภูมิด้านออก มีค่าความ
ต่างของอุณหภูมิเป็นอย่างไรในแต่ล่ะความเร็ว
ลม โดยจะแบ่งความเร็วลม 3.76 เมตรต่อวินาที 
โดยการทดสอบจะวัดค่าของอุณหภูมิด้านเข้า
และอุณหภูมิด้านออก ในทุก ๆ 5 นาที ได้ค่า
ความต่างของอุณหภูมิด้านเข้า และอุณหภูมิด้าน
ออก มีค่าความต่างเท่ากับ 2.69 องศาเซลเซียส 
แสดงได้ด ังดังตารางที ่ 2 และกราฟแสดงค่า
อุณหภูมิด้านเข้าและด้านออก ของพัดลมตั้ง
พ้ืนที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก 

 

 
 

รูปที่ 6 กราฟแสดงอุณหภูมิด้านเข้าและอุณหภูมิด้าน
ออก ที่ระดับความเร็วลม 3.76 เมตรต่อวินาที ของพัด
ลมตั้งพื้นที่งานร่วมกับอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก 
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ตารางที่ 2: ค่าความต่างของอุณหภูมิ และความเร็วลม 
เมื่อเทียบกับเวลา ในการใช้ระดับความเร็วลม 3.76 
เมตรต่อวินาที ของพัดลมตั้งพื้นที่งานร่วมกับอุปกรณ์
เทอร์โมอิเล็กทริก  

เวลา 
[นาที] 

 
ด้าน
เข้า 

[ ] 

 
ด้าน
ออก 

[ ] 

 
ความเร็ว

ลม   
(ด้านเข้า)  

[ ] 

 
ความเร็ว
ลม  (ด้าน

ออก) 

[ ] 
5 28.19 25.82 2.1 3.76 

10 28.00 25.44 2.1 3.76 
15 28.34 25.63 2.1 3.76 

20 27.94 25.75 2.1 3.76 
25 28.07 25.94 2.1 3.76 
30 28.63 26.38 2.1 3.76 

35 28.63 26.50 2.1 3.76 
40 29.63 26.50 2.1 3.76 

45 29.69 26.50 2.1 3.76 
50 29.88 26.69 2.1 3.76 

55 30.00 26.69 2.1 3.76 
60 29.82 26.63 2.1 3.76 

เฉลี่ย 28.90 26.21 2.1 3.76 
 
จากรูปที่ 6 และตารางที่ 2 การทดสอบเป็นระยะเวลา 
1 ช่ัวโมง จะได้ค่าอณุหภูมดิ้านเข้าประมาณ 28.90 
องศาเซลเซยีส และอุณหภูมดิ้านออกประมาณ 26.21 
องซาเซลเซยีส จะมีค่าความต่างของอุณหภูมิเท่ากับ 
2.69  องศาเซลเซียส ท่ีความเร็วลมด้านเข้าประมาณ 
2.1 เมตรต่อวินาที และความเร็วลมด้านออกประมาณ 
3.76 เมตรต่อวินาท ี 
 
ตารางที่ 3: ผลการทดสอบค่าสมัประสิทธ์ิสมรรถนะ
การทำความเย็นของของพัดลมตั้งพื้นที่งานร่วมกับ
อุปกรณ์เทอรโ์มอิเล็กทริกที่ระดับความเร็วลม 3.76 
เมตรต่อวินาท ี 

เวลา 
[นาที]  

ภาระ

การทำ

ความ

เย็น 

[TR] 

 
อัตราการทำ
ความเย็น 

(
×3,514.99) 

[W] 

 
ค่าสัมประ 

สิทธ์ิ
สมรรถนะ 

 

 
อัตรา 
ส่วน     

ประสิทธิ 
ภาพ

ในการ 
ใช้ 

พลังงาน 

5 0.0502 176.43 0.2605 0.8185 
10 0.0542 190.49 0.2813 0.8837 

15 0.0573 201.38 0.2974 0.9343 
20 0.0464 163.07 0.2408 0.7566 
25 0.0449 157.80 0.2330 0.7321 
30 0.0475 166.94 0.2465 0.7745 

35 0.0449 157.80 0.2330 0.7321 
40 0.0662 232.66 0.3435 1.0794 

45 0.0674 236.88 0.3498 1.0990 
50 0.0674 236.88 0.3498 1.0990 

55 0.2075 729.26 1.0768 3.3833 
60 0.2000 702.90 1.0379 3.2610 

เฉลี่ย 0.41 1.30 

 
ตารางที่ 4: ราคาพัดลมไอเย็น Hatari รุ่น HT-AC10R2 

ลำดับ รายชื่อ
อุปกรณ์ 

จำนวน ราคาต่อ
หน่วย 

(บาท) 

ราคา
รวม 

(บาท) 
1 พัดลมไอ

เย็น 
Hatari รุ่น 

HT-
AC10R2 

1 2,490 2,490 
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ตารางที่ 5: รายชื่ออุปกรณ์และราคาของอุปกรณ์พัด
ลมตั้งพื้นที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก 
ลำดับ รายชื่ออุปกรณ ์ จำ 

นวน 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 เพลเทียร์ 12 โวลต์ 
60 วัตต์ 

8 120 960 

2 พัดลม DC 12 โวลต ์ 4 35 140 

3 แผงระบาย 
ความร้อน 

2 430 860 

4 บล็อกพักนำ้ฮีตซิงค์ 2 261 522 

5 พัดลมหม้อน้ำ 4 300 1,200 

6 แหล่งจ่ายไฟฟา้ 
สวิทชิ่ง 

1 1,530 1,530 

7 Arduino MEGA 
2560 

1  360 360 

8 โมดูลรีเลย์ 5 โวลต ์
8 ช่อง  

1 112.50 112.50 

9 Supply Step 
Down 

1 170 170 

10 ปั๊มน้ำ 12 VDC 2 250 500 

11 เซนเซอร์วัด 
อุณหภุมิ DS1820 

2 80 160 

12 พัดลม 220 โวลต์ 
0.23 แอมป์ 

1 450 450 

13 พัดลม 220 โวลต์ 
0.14 แอมป์ 

2 230 460 

14 โครงอลูมิเนียม 4 500 2,000 

15 แผ่นสังกะสี 1 640 640 

16 จอแอลซีดี 20*4 1 215 215 

รวมทั้งหมด 10,279.50 

 
จากตารางที ่ 3 เป็นผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์
สมรรถนะการทำความเย็นของของพัดลมตั้งพื้นที่งาน
ร่วมกับอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกที่ระดับความเร็วลม 
3.76 เมตรต่อวินาที สามารถนำมาพิจารณาร่วมกับ
ตารางท ี ่  4 และ 5 สำหร ับการหาค ่าต ้นท ุนการ
ประยุกต์ใช้งานได้ ทั้งนี้ในการหาค่าพลังงานไฟฟ้าต่อ

หน่วย โดยวัดค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยจากการวัด
สถานะการทำงานแบบเต็มพิกัดของพัดลมตั ้งพื ้นที่
ทำงานร่วมกับอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก โดยจะคิดค่า
พลังงานไฟฟ้าในการใช้งานเป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง ที่
อัตราค่าไฟฟ้า ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 จากผลการทดสอบหาประสิทธิภาพในการทำ
ความเย็นของอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก จากขอบเขต
ที่ตั้งไว้คือ ลดอุณหภูมิด้านออกจากอุณหภูมิด้านเข้าให้
ได ้ 3 องศาเซลเซ ียส สามารถลดอุณหภูม ิลงจาก
อุณหภูมิด้านเข้าเฉลี่ย 28.90 องศาเซลเซียส ลดลงได้ 
2.69 องศาเซลเซียส ท่ีระดับความเร็วลมด้านออก 3.76 
เมตรต่อวินาที ซึ่งสรุปได้ว่าพัดลมตั้งพื้นที่ทำงานร่วมกับ
อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกสามารถลดความเย็นได้ดีที่สุด
ในระดับความเร็วลม 3.76 เมตรต่อวินาที เนื่องจากเป็น
ความเร็วลมที่ช้าที่สุดทำให้อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกมี
เวลาในการผลิตความเย็นก่อนที ่ลมจะพาความเย็น
ออกมาภายนอกตัวเครื่อง มีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ
เฉลี่ยเท่ากับ 0.35 และอัตราส่วนประสิทธิภาพในการใช้
พลังงานเฉลี ่ยเท่ากับ 1.09 จากผลการทดสอบหา
ประสิทธิภาพในการทำความเย็นของพัดลมไอเย็น 
Hatari รุ ่น HT-AC10R2 สามารถลดอุณหภูมิลงจาก
อุณหภูมิด้านเข้าเฉลี่ย 28.97 องศาเซลเซียส ลดลงได้ 
2.57 องศาเซลเซียส ที่ระดับความเร็วลมด้านออก 3.6 
เมตรต่อวินาที ซึ ่งสรุปได้ว่าพัดลมไอเย็น Hatari รุ่น 
HT-AC10R2 สามารถลดความเย็นได้ดีที ่สุดในระดับ
ความเร็วลม 5.2 เมตรต่อวินาที มีค ่าสัมประสิทธิ์
สมรรถนะเฉล ี ่ย เท ่ าก ับ 10.61 และอ ัตราส ่วน
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเฉลี่ยเท่ากับ 33.34 และ
มีค่าสัมประสิทธิ ์สมรรถนะเฉลี ่ยเท่ากับ 0.35 และ
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเฉลี่ยเท่ากับ 
1.09 ที่ราคาต้นทุนการสร้างเท่ากับ 10,279.5 บาท 
 เนื่องจากการทดสอบประสิทธิภาพของ
อุปกรณ์เทอรโ์มอิเล็กทริกมีประสทิธิภาพในการทำ
ความเย็นค่อนข้างต่ำ เมื่อการแลกเปลี่ยนอณุหภมูิไมสู่ง
มาก จึงไม่เหมาะกับการนำมาใช้กบังานท่ีต้องการความ
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เย็นจำนวนมาก จึงเหมาะสำหรบัการให้ความเย็นกับ
ช้ินส่วน หรืออุปกรณ์ขนาดเล็กท่ีตอ้งการความเย็น
เฉพาะจุดนั้น ๆ 
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ความมั่นคงทางน้ำ : กรณีศึกษาการใช้น้ำของธุรกิจโรงแรมจงัหวัดภูเก็ต 
สู่แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการอนุรักษ์น้ำ 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการใช้น้ำและศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ด้านการอนุรักษ์น้ำสำหรับพนักงานในธุรกิจโรงแรมจังหวัดภูเก็ตใน 3 พื้นที่หลักที่มีการใช้น้ำสูง ได้แก่ ห้องพักแขก 
ห้องครัว-อาหาร และสระว่ายน้ำ รวมถึงการประเมินแนวปฏิบัติการใช้น้ำตามเกณฑ์การวัดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมใน
โรงแรมของ ECOTEL และการประเมินประสิทธ ิภาพการใช้น ้ำของโรงแรม ตามเกณฑ์ของ International Hotels 
Environmental Initiatives (IHEI) พบว่า พื้นที่ห้องพักแขกมีอัตราการใช้น้ำสูงสุด รองลงมาคือ พื้นที่สระว่ายน้ำและพื้นที่
ห้องครัว-อาหาร ตามลำดับ    แนวปฏิบัติการใช้น้ำมีความสอดคล้องกับประสิทธิภาพการใช้น้ำของโรงแรม ทำให้อัตรา
การใช้น้ำแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ของแนวปฏิบัติการใช้น้ำ 4 ด้านที่แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านการบริหาร
จัดการและนโยบาย ด้านการใช้น้ำในพื้นที่ห้องพักแขก พื้นที่ห้องครัว-อาหารและพื้นที่สระว่ายน้ำ อย่างไรก็ตามผลจาก
แบบประเมินได้บ่งชี้ถึงส่วนที่มีศักยภาพที่โรงแรมต่าง ๆ สามารถนำไปปรับปรุงจากรายข้อที่ยังไม่มีการปฏิบัติ ซึ่ง ข้อมูล
ดังกล่าว นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถนำไปกำหนดหลักปฏิบัติงานของพนักงานในพื้นที่ต่างๆ การพัฒนาหลักสตูร
ฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์น้ำ การฝึกอบรมและการสร้างความตระหนักรู้แก่พนักงาน การบำรุงรักษาและการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของแขกในการประหยัดน้ำนำไปสูก่ารยกระดับประสทิธิภาพการใช้น้ำด้วยแนวปฏบิัติที่ดีตลอดจนลดต้นทุนค่านำ้
ของโรงแรมได้ 

 
คำสำคัญ: ความมั่นคงทางน้ำ, การอนุรักษ์น้ำ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ธุรกิจโรงแรมจังหวัดภูเก็ต 
 

Abstract 
 
 The objective of this research was to evaluate water usage and to study ways for improving 
the efficiency of water conservation operations for staff in hotel business in Phuket. The three main 
areas with high water usage were guest rooms, kitchens and food and swimming pools area.  In addition 
the water usage guidelines based on ECOTEL's hotel environmental benchmarking criteria and hotel 
water efficiency according to the International Hotels Environmental Initiatives (IHEI) criteria were 
evaluated.  The results founded that the guest room area has the highest water consumption rates, 
next to the swimming pool and the kitchen-food area, respectively. The water usage guideline is 
consistent with the hotel water efficiency causing the water usage rate to be significantly different 
statistically.  The four different water usage guidelines are management and policies in terms of water 
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usage in the guest room area, Kitchen-food area, and pool area.  However, the results from the 
evaluation indicated the potential areas that hotels can improved from items that have not been 
implemented. Human resource developers could use the result to define work practices for employees 
in different areas such as Development of water conservation training courses and awareness raising for 
employees and Maintenance and promotion of guest participation in water saving.  These would lead 
to improve water efficiency with good practice and reduced hotel water costs. 
Keywords: water security, water conservation, human resource development, hotel business in Phuket 
 
1. บทนำ 

น้ำเป็นทรัพยากรที ่จำเป็นต่อการดำรงชีพ 
และมีความสำคัญต่อการพัฒนาและส่งเสร ิมการ
ท ่องเท ี ่ยวในท ุกม ิต ิและท ุกพ ื ้นท ี ่ของท ุกช ุมชน 
โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของ
ภูมิภาค มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนไม่ต่ำ
กว ่า 13-14 ล ้านคนต ่อป ี ทำให ้ม ีรายได ้จากการ
ท่องเที่ยวประมาณ 313,005.6 ล้านบาท/ปี (สำนักงาน
สถิติ จังหวัดภูเก็ต, 2562) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเข้า
พักในโรงแรมซึ่งมีหลายประเภทในแหล่งท่องเที่ยวที่
ได ้ ร ับความน ิยม โรงแรมแต ่ละแห ่ งม ีล ักษณะ
หลากหลายรูปแบบทั้งโรงแรมเชิงธุรกิจที่ส่วนใหญ่จะ
ตั้งอยู่ในเขตเมือง และโรงแรมเพื่อการพักผ่อน (รีสอร์ท) 
ที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล เชิงเขาและบนเกาะ โรงแรม
แต่ละแห่งมีประเภทของห้องพักและสิ่งอำนวยความ
สะดวกให้บริการภายในโรงแรมที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ระดับการให้บริการ ซึ ่งในปัจจุบันธุรกิจโรงแรมใน
จังหวัดภูเก็ตยังเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง ด้วยศักยภาพ
และชื่อเสียงด้านแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คาดการณ์
จำนวนห้องพักโรงแรมที่สร้างและจะเสร็จเพิ่มขึ้นในปี 
2561 ประมาณ 700 ห้องและในปี 2562 ประมาณ 
800-1,000 ห ้องอ ีกท ั ้ งม ีการขยายต ัวของจำนวน
นักท่องเที่ยวคุณภาพจากจีน ยุโรป อเมริกา โอเชียเนีย
และตะวันออกกลาง ซึ ่งมีระยะเวลาในการท่องเที่ยว
นานและมีค่าใช้จ่ายต่อคนที่สูงขึ้น (ธนาคารออมสิน, 
2561) 

ทรัพยากรน้ำเป็นสิ่งสำคัญต่อการขับเคลื่อน
ชุมชนกลุ ่มธุรกิจโรงแรม เนื ่องจากปัจจุบันมีความ
ต้องการใช้น้ำที่สูงขึ้นตามจำนวนโรงแรมและอัตราการ
เข้าพักโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัด
ภูเก็ต (ระหว่างเดือน พฤศจิกายนถึงเมษายน) ความ
ต้องการใช้น้ำสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งหมดมีปริมาณสูง
ถึง 10,060,290 ลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือประมาณ 
595,545.5 ล ูกบาศก์เมตรต่อว ัน (การประปาส่วน

ภูมิภาค ภูเก็ต, 2562) นอกจากยังมีความต้องการการ
ใช้น้ำจากกลุ่มประชากรตามทะเบียนราษฎร์และกลุ่ม
ประชากรแฝงถึง 61 ล ้านล ูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่ ง
สอดคล้องกับข้อมูลการใช้น้ำในปี 2562 ซึ่งพ้ืนท่ีจังหวัด
ภ ูเก ็ตม ีการใช้น ้ำโดยภาพรวมไม่ต ่ำกว ่า 80 ล ้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี จึงทำให้น้ำอาจไม่เพียงพอต่อ
ผู้บริโภค ทั้งนี้ 1 ครัวเรือน จะใช้น้ำเฉลี่ย 0.28 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน พื้นที่ใช้น้ำมากท่ีสุดส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่
มีการประกอบกิจการท่องเที่ยว คือ กะทู้ ป่าตอง กะตะ 
กะรน ตลาดใหญ่ และตลาดเหนือ โดยพบว่าในช่วงฤดู
แล้งหากเกิดภาวะการขาดแคลนน้ำจะก่อให้เกิดมูลค่า
ความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากภัยแล้ง 
คิดเป็นค่าความเสียหายประมาณ 15,300 ล้านบาท คิด
เป ็น 0.1 ของ GDP ซึ่ งรวมถ ึงผลกระทบต ่อการ
ท่องเที ่ยวในภาพรวมซึ ่งถือว่าเป็นรายได้หลักของ
จังหวัดภูเก็ต (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2562) ความต้องการ
ใช้น้ำของกลุ ่มธุรกิจโรงแรมที่เพิ ่มขึ ้นจึงเป็นปัญหา
สำคัญที ่พบในปัจจุบัน เนื ่องจากความต้องการใช้
น้ำประปาของจังหวัดภูเก็ตโดยภาพรวมของทุกกลุ่ม
รวมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวข้างต้นนั้นมีความ
ต้องการใช้น้ำมากกว่ากำลังผลิตน้ำประปาทั้งหมด ที่
พบว่าในปัจจุบันปริมาณน้ำประปาที่ผลิตได้ สามารถ
ให้บริการในสัดส่วนต่ำกว่าร้อยละ 50 ของประชากรทุก
กลุ ่ม อีกทั ้งแหล่งน้ำบาดาลในพื ้นที ่ชายฝั ่งล ้วนมี
ศักยภาพต่ำเนื ่องจากเป็นแหล่งน้ำบาดาลเค็มซึ่งเกิด
จากการรุกล้ำของน้ำทะเลบริเวณพื ้นที่ ป่าชายเลน 
(สำนักงานจังหวัดภูเก็ต, 2562) ผู ้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรมจึงหันไปใช้แหล่งน้ำสำรองอื่นๆ เช่น ซื้อน้ำจาก
รถน้ำเอกชน จึงทำให้มีต้นทุนในการดำเนินการที่สูงขึ้น  

อีกทั ้งในปัจจุบันและอนาคตทรัพยากรน้ำ
กำลังตกอยู่ในภาวการณ์ที่ขาดแคลนส่งผลกระทบต่อ
การการดำเนินธุรกิจโรงแรมได้ จึงมีการศึกษาปริมาณ
การใช้น้ำของแขกที่เข้าพัก โดยประเมินตามอัตราการ
เข้าพักของโรงแรมเป็นกรณีศึกษาในหลายประเทศ ผล
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การศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นอยู่กับปัจจัย
ต่างๆนอกจากนีย้ังมีการศึกษาปริมาณการใช้น้ำในพื้นที่
ต่างๆของโรงแรม เช่น ห้องพักแขก ห้องครัว-อาหาร 
สระว่ายน้ำ ห้องซักรีด และพื้นที่เล่นสกี ซึ่งมีปริมาณ
การใช ้น ้ ำส ู ง  การประ เม ินการ ใช ้น ้ ำจ ึ งทำให้
ผู ้ประกอบการโรงแรมตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพ ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปประกอบการ
กำหนดแนวปฏิบัติในการอนุรักษ์น้ำสำหรับบุคลากร
ของโรงแรม ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายและการพัฒนาให้
เป็นโรงแรมสีเขียวหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไปได้  

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความมั่นคงทาง
น้ำ : กรณีศึกษาการใช้น้ำของธุรกิจโรงแรมจังหวัด
ภูเก็ตสู ่แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื ่อการ
อนุรักษ์น้ำ โดยการประเมินการใช้น้ำ ใน 3 พื้นที่หลักที่
มีการใช้น้ำสูง ได้แก่ ห้องพักแขก ห้องครัว-อาหาร และ
สระว่ายน้ำรวมถึงการประเมินแนวปฏิบัติการใช้น้ำตาม
เกณฑ์การวัดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม(การใช้น้ำ)ใน
โรงแรมของ ECOTEL ตามเกณฑ์ของ International 
Hotels Environmental Initiatives (IHEI) (greenglobe) 
(Council of State Governments/United States-Asia 
Environmental Partnership, 2002) และการประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้น้ำของโรงแรม ซึ่งข้อมูลดังกล่าว 
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถนำไปกำหนดหลัก
ปฏิบัต ิงานของพนักงานในพื ้นที ่ต ่างๆ การพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์น้ำ การฝึกอบรมและ
การสร้างความตระหนักรู้แก่พนักงาน การบำรุงรักษา 
และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแขกในการประหยัด
น้ำ นำไปสู่การยกระดับประสิทธิภาพการใช้น้ำ ด้วย
แนวปฏิบัติที่ดีตลอดจนลดต้นทุนค่าน้ำของโรงแรมและ
สร้างความตระหนักแก่ชุมชนของภาคธุรกิจโรงแรมใน

การนำแนวปฏิบัติที ่ดีเกี ่ยวกับการใช้นำไปใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดสู ่การเป็นชุมชนที่มีความมั ่นคง
ทางการใช้น้ำได้ยั่งยืน 

 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพื่อประเมินการใช้น้ำในธุรกิจโรงแรม
จังหวัดภูเก็ต 

2. 2  เพ ื ่ อศ ึ กษาแนวทางการปร ับปรุ ง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้น้ำสำหรับ
พนักงานในธุรกิจโรงแรมจังหวัดภูเก็ต 

 
กรอบแนวคิด 

การใช ้น ้ำของโรงแรมในจังหวัดภ ูเก ็ตมี
ปริมาณเพิ่มขึ้นตามจำนวนนักท่องเที่ยวและปัจจัยอื่นๆ
ที ่ม ีอ ิทธ ิพลต่อการใช้น ้ำของโรงแรม รวมถึงแนว
ปฏิบัติการใช้น้ำเป็นต้น การวิจัยนี้จึงมุ่งประเมินการใช้
น้ำของโรงแรมใน        3 พื ้นที่หลักที่มีการใช้น้ำสูง 
รวมถึงการประเมินแนวปฏิบัติการใช้น้ำตามเกณฑ์การ
วัดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในโรงแรมของ ECOTEL 
และการประเมินประสิทธิภาพการใช้น้ำตามเกณฑ์ของ 
IHEI ซึ ่งข้อมูลดังกล่าว นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สามารถนำไปกำหนดหลักปฏิบัติงานของพนักงานใน
พื ้นที ่ต ่างๆ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการ
อนุรักษ์น้ำ การฝึกอบรมและการสร้างความตระหนักรู้
แก่พนักงาน  การบำรุงรักษา และการส่งเสริมการมสีว่น
ร่วมของแขกในการประหยัดน้ำ นำไปสู่การยกระดับ
ประสิทธิภาพการใช้น้ำ ด้วยแนวปฏิบัติที่ดีตลอดจนลด
ต้นทุนค่าน้ำของโรงแรมได้ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปกรอบ
การดำเนินงานวิจัยดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 กรอบการดำเนินงาน 
 
3. ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์น้ำสำหรับพนักงานใน
ธุรกิจโรงแรม จังหวัดภูเก็ตใช้ข้อมูล 2 ประเภท คือ 
ข้อมูลทุติยภูมิจากการรวบรวมข้อมูลและการศึกษา
เอกสารที่เกี ่ยวข้องและข้อมูลปฐมภูมิ จากการเก็บ
ข้อมูล ตรวจวัด สังเกตและการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
และพนักงานโรงแรมรวม 8 แห่ง มีวิธีการวิจัยนำเสนอ
ดังนี ้

การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้เป็นโรงแรมที่ยินดีให้ข้อมูล

และให้ความร่วมมือจำนวน 8 แห่งประกอบด้วยโรงแรม 6 
แห่งจากจำนวน 12 แห่งที ่เข ้าร่วมโครงการ Greener 
Business Asia (GBA)  และโรงแรมอ ีก 2 แห ่งจาก
จำนวน 6 แห่งที ่ผ ู ้ว ิจ ัยต ิดต ่อ โรงแรมที ่ให ้ความ
อนุเคราะห์ไม่ 

ประสงค์ให้ระบุนามจึงตั ้งเป็นรหัสโรงแรมตามขนาด
และรูปแบบบริหารจัดการ เป็นโรงแรมขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่มีรูปแบบบริหารจัดการ 2 รูปแบบคือ แบบ
เครือข่ายและแบบอิสระ ดังตารางที่ 1 ดังนี ้

ตารางที่ 1 รหัสโรงแรมและความหมาย  

ลำดับ 
รหัส

โรงแรม 
ขนาด

โรงแรม 
รูปแบบบริหาร
จัดการโรงแรม 

1 1Mc กลาง แบบเครือข่าย 
2 2Mc กลาง แบบเครือข่าย 
3 3Mc กลาง แบบเครือข่าย 
4 4Mc กลาง แบบเครือข่าย 
5 8Mi กลาง แบบอิสระ 
6 6Lc ใหญ่ แบบเครือข่าย 
7 7Lc ใหญ่ แบบเครือข่าย 
8 5Li ใหญ่ แบบอิสระ 

แนวปฏิบัติการใช้น้ำของโรงแรมในปัจจุบัน 
1) แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการและนโยบาย 
2) แนวปฏิบัติในพื้นที่ห้องพักแขก 
3) แนวปฏิบัติในพื้นที่ห้องครัว-อาหาร 
4) แนวปฏิบัติในพื้นที่สระว่ายน้ำ 
 หมวดรายการประเมินในแต่ละพื้นที่ 
1) อุปกรณ์และสุขภัณฑ์ 2) การฝึกอบรมและสร้าง
ความตระหนักรู้แก่พนักงาน 3) การบำรุงรักษา 
4) การกำหนดหลักปฏิบัติงานของพนักงานในพื้นที่ 
5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแขกในการประหยดั
น้ำ 

การประเมินแนวปฏบิัติการใช้น้ำของโรงแรม 
-ระดับแนวปฏิบัติการใช้น้ำของโรงแรมตามเกณฑ์การ

วัดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในโรงแรมของ ECOTEL ที่เกี่ยวข้อง
ด้านการบริหารจัดการและนโยบายและในพื้นที่ศึกษา 3 พื้นที่ 

 

ลักษณะทั่วไปของโรงแรม 
1) ฤดูกาลท่องเที่ยว 
2) ขนาดของโรงแรม (จำนวนหอ้งพัก) 
3) รูปแบบการบริหารจัดการของโรงแรม 
4) ทำเลที่ตั้งของโรงแรม 
5) สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม (จำนวน
ห้องพักแขก หอ้งครัว-อาหารและสระวา่ยน้ำ) 
6) ประสบการณ์/การเข้าร่วมโครงการหรือการได้รับ
การรับรองกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
7) แหล่งน้ำใช้และราคาค่านำ้ของโรงแรม 
8) แนวปฏิบัติการใช้น้ำ 

ปริมาณน้ำใช้ของโรงแรม 
1) ปริมาณน้ำใช้และอัตราการใช้น้ำเฉลี่ยของโรงแรม 

 2) อัตราการใช้น้ำและสัดส่วนการใช้น้ำใน 3 พื้นที่ของ
โรงแรม (ห้องพักแขก ห้องครัว-อาหาร และสระว่ายน้ำ) 
  

การประเมินประสิทธภิาพการใช้น้ำของโรงแรม 
(Water Efficiency Benchmark) 

-ระดับประสิทธิภาพการใช้น้ำของโรงแรมเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานสากล 
 

นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือผู้ที่ทำหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานมี
ข้อมูลเพื ่อนำไปสร้างหรือกำหนดแนวปฏิบัติที ่ดีและหลักสูตร
ฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์น้ำ 

พนักงานสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มี
การใช้น้ำปริมาณสูง และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้น้ำลดลง 
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หมายเหตุ M  หมายถึง โรงแรมขนาดกลาง (Medium 
จำนวนห้องพัก 50-150 ห้อง) 
 L  หมายถึง โรงแรมขนาดใหญ่ (Large 
จำนวนห้องพัก >150 ห้อง) 
 C  หมายถึง รูปแบบบริหารจัดการแบบ
เครือข่าย (chain system) 
 I หมายถึง รูปแบบบริหารจัดการแบบอสิระ 
(independent system)  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
การรวบรวมข้อมูลจากโรงแรมทั้ง 8 แห่งใน

การศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการสอบถามโดยมีแบบสัมภาษณ์
ที่ส่งให้ผู้ประกอบการโรงแรมพิจารณาประกอบการเข้า
ร่วมโครงการและเพื่อผู้วิจัยใช้บันทึกข้อมูล 

แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย 1) คำชี้แจงที่
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาและประโยชน์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ วิธีการบันทึกข้อมูลในแบบสัมภาษณ์ และ 
2) ชุดคำถาม 3 ชุดเพื่อรวบรวมข้อมูลโรงแรมจาก 3 
แหล่งคือ 

ชุดที ่  1 ข้อม ูลทั ่วไปของโรงแรมสำหรับ
เจ้าของกิจการหรือผู้จัดการทั่วไป 

ชุดที ่  2 ข ้อม ูลปริมาณน้ำใช้ของโรงแรม
สำหรับหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  

ชุดที ่ 3 แนวปฏิบัติการใช้น้ำของโรงแรม
สำหรับหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีที่เกี่ยวข้อง 

  ชุดคำถามแนวปฏิบัติการใช้น้ำของ
โรงแรมนำมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องจากเกณฑ์การวัด
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม(การใช้น้ำ)ในโรงแรมของ 
ECOTEL ( greenglobe)  ( Council of State 
Governments/ United States- Asia 
Environmental Partnership, 2002) ประกอบด้วย
แนวปฏิบัติการใช้น้ำ4 ส่วน คือ การบริหารจัดการและ
นโยบาย การใช้น้ำในห้องพักแขก ห้องครัวห้อง-อาหาร 
และสระว่ายน้ำรายการข้อแนวปฏิบัต ิแต่ละส่วน
สามารถจัดกลุ่มได้ 5 กลุ่มดังตารางที่ 2 

 

 
ตารางที่ 2 กลุ่มรายการสำหรับประเมินแนวปฏิบัติการใช้น้ำของโรงแรม* 
 

กลุ่มรายการ 
ข้อแนวปฏิบัต ิ

การบริหารจัดการ
และนโยบาย 

ห้องพักแขก 
 

ห้องครัว-อาหาร 
 

สระว่ายน้ำ 
 

1) อุปกรณ์และสุขภณัฑ ์ - 
1,4,5,6,7,8,9, 
10,11,18 

1,4,5,6,7,8,9, 
10,17,19 

1,4,5,6,7,8,9, 
10,11 

2) การฝึกอบรมและสร้าง
ความตระหนักรู้แก่พนักงาน 

6,8 3 3 3 

3) การบำรุงรักษา 14 2,12 2,11 2,12,21,24 

4) การกำหนดหลักปฏิบัติงาน
ของพนักงานในพ้ืนท่ี 

1,2,3,4,5,7,9, 
10,11,12,13 

13,14,15,16, 
17,19,21 

13,14,15,16,18,2
0,21,22,23,24,25
,26,27,28,29,30,
31,32,34,35,36,3
7 

3,13,14,15,16, 
17,18,19,20, 
21,25,26 

5) การส่งเสรมิการมีส่วนร่วม
ของแขกในการประหยัดน้ำ 

- 13,20 12 13 

*คำอธ ิ บายรายการสำหร ั บ ประ เม ิ นแนวปฏ ิบ ั ต ิ กา ร ใช ้ น ้ ำ ของ โ รงแรม สามารถด ู ร ายละ เอ ี ยด ได ้ที่  
https://greenglobe.com/standard/Standard Criteria and Indicators (ECOTEL, 1997) หรือคู ่มือประเมินแนว
ปฏิบัติการใช้น้ำของโรงแรม (ECOTEL) ฉบับแปลภาษาไทย 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลและการคำนวณ 
 การวิจัยครั ้งนี้รวบรวมข้อมูลจากโรงแรมที่
ศึกษาโดยการสัมภาษณ์สังเกตและตรวจวัดระหว่าง
เด ือนมิถ ุนายน ปี  2561 – มกราคม ปี 2562 รวม
ระยะเวลาประมาณ 8 เดือน 

 การเก็บข้อมูลในโรงแรมประกอบด้วย 2 ช่วง
ดังนี ้
   ช่วงที่ 1 ติดต่อประสานงานโรงแรมและใช้
แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 1 เพื ่อรวบรวมข้อมูลทั่วไปของ
โรงแรมจากเจ้าของและผู ้จ ัดการโรงแรมตลอดจน
รูปแบบการบริหารจัดการ แนวปฏิบัติการใช้น้ำด้านการ
บริหารจัดการและนโยบายและใน 3 พื้นที่ ปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับโรงแรมในปัจจุบัน รวมถึงการให้ความสนใจใน
การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้น้ำ   

ช่วงที่ 2 สัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
วัดอัตราการไหลของน้ำและ สังเกตการณ์แบบมีส่วน

ร่วมใน 3 พื ้นที ่หลักได้แก่ พื ้นที่ห้องพักแขก พื ้นที่
ห้องครัว-อาหารและพื้นที่สระว่ายน้ำข้อมูลที่รวบรวม
ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี ้

1) ปริมาณน้ำใช้เฉลี ่ยรายเดือนใช้แบบ
สัมภาษณ์ช ุดที ่ 2 รวบรวมข้อม ูลจากหัวหน้าฝ่าย
วิศวกรรมของโรงแรม 

2) แนวปฏิบัติการใช้น้ำใน 3 พื้นที่ใช้แบบ
สัมภาษณ์ชุดที ่ 3 รวบรวมจากหัวหน้าฝ่ายหรือผู ้ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำในแต่ละพื้นที่ จากนั้นประเมิน
ระดับแนวปฏิบัต ิและประสิทธิภาพการใช้น ้ำของ
โรงแรมในปัจจุบัน 
 ก) การประเมินแนวปฏิบัติการใช้น้ำ
ของโรงแรมใช้เกณฑ์การวัดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
ในโรงแรมที่เกี่ยวข้องของ ECOTEL (greenglobe) ที่
แบ่งเป็น 5 ระดับ (ร้อยละ) ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 เกณฑ์เปรียบเทียบระดับแนวปฏิบัติของโรงแรมตามเกณฑ์การวัดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในโรงแรมของ 
ECOTEL (ECOTEL, 1997) 

 แนวปฏิบัติของโรงแรมในพื้นที่ 
ระดับ ดีมาก 

(5) 
ดี 

(4) 
พอใช้ 
(3) 

ควรปรับปรุง 
(2) 

ควรปรับปรุงอย่างย่ิง 
(1) 

จำนวนข้อที่ปฏิบัต ิ
(ร้อยละ) 

> 95 >75-95 55 – 75 35 – 55 <35 

     ข) การประเมินระดับประสิทธิภาพการ
ใช้น้ำ ในการศึกษาครั้งนี้เลือกเกณฑ์ประสิทธิภาพการ
ใช้น ้ำของโรงแรม (Water Efficiency Benchmark) 
ของ International Hotels Environment Initiative 
(IHEI)/The 

 International Tourism Partnership ( ITP)  ( Tang, 
2012) ที่จัดทำโดยกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมสากลและ
แบ่งเกณฑ์ตามขนาดของโรงแรม ดังตารางที่ 4 

 

 

ตารางที่ 4 เกณฑ์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้น้ำของโรงแรม (Water Efficiency Benchmark) โดย International 
Hotels Environmental Initiatives (Tang, 2012) 

ขนาดโรงแรม
(ห้อง) 

ระดับประสิทธิภาพการใช้น้ำ (ลติร/คน/วัน) 

ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ควรปรับปรุงอย่างย่ิง 

< 50 < 440 440 – 510 510 – 585 > 585 
50 – 150 < 585 585 – 675 675 – 810 > 810 
> 150 < 670 670 - 860 860 – 985 > 985 
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 3) อัตราการไหลของน้ำ (ลิตร/นาที) ของ
อุปกรณ์ที่ใช้น้ำทุกประเภทใน 3 พื้นที่ โดยการใช้ Flow 
Meter ติดตั ้งกับก๊อกน้ำและฝักบัว ส่วนโถสุขภัณฑ์ 
สืบค้นจากข้อมูลปริมาณน้ำที่ใช้จากรุ ่นและยี่ห้อของ
สุขภัณฑ์ 

 การคำนวณการใช้น้ำและสัดส่วนใน 3 
พ้ืนที่ 
 1) การใช้น้ำในแต่ละพื้นที่ (Area) ของแขก
ที่พักต่อวัน (ลิตร/คน/วัน) สามารถประมาณค่าได้โดย
การคำนวณหาปริมาณน้ำใช้ในแต่ละพื ้นที ่ศึกษาดัง
สมการที่ 1  
QA=∑𝑛

𝑖=1 ritifi………………………….........................(
1)  
โดยที ่ QA คือ ปริมาณน้ำใช้เฉลี ่ยในพื้นที่ A 
(ลิตร/คน/วัน) 
 ri คือ อัตราการไหลของน้ำเฉลี่ยผ่าน
อุปกรณ์แต่ละชนิด (ลิตร/นาที) 
 ti ค ือ ระยะเวลาเฉล ี ่ยในการใ ช้
อุปกรณ์ (นาที) 
 fi คือ ความถี่เฉลี่ยในการใช้อุปกรณ์ 
(จำนวนครั้ง/วัน) 
i= 1,…, n โดย ท่ี n คือ จำนวนอุปกรณ์ทั้งหมดในพื้นที่ 
 
  การคำนวณอัตราการใช้น้ำใน 3 พ้ืนที่มี
รายละเอียดที่แตกต่างกันดังนี้ 
 ก) พ้ืนท่ีห้องพักแขก (Guest room) 
 โรงแรมมีห้องพักหลายประเภท การศึกษา
ครั้งนี้เลือกห้องพักประเภท Standard ที่มีจำนวนเป็น
สัดส่วนสูงสุดส่วนระยะเวลาในการใช้งานและความถี่ใน
การเปิดอุปกรณ์ในพื ้นที ่ห้องพักแขกใช้ข้อมูลจาก 
การศึกษาของ O’Neill &Siegelbaum and The RICE 
Group (2002) ในการคำนวณปริมาณน้ำใช้ต่อแขกที่
พัก ได้แก่ การใช้โถสุขภัณฑ์ 7 ครั้ง/วัน/คน การใช้
ฝักบัว 12 นาที/ครั้งและใช้ 2 ครั้ง/วัน การใช้ก๊อกน้ำ 1 
นาที/ครั้ง และใช้ 7 ครั้ง/วัน 
 ข )พ ื ้ น ท ี ่ ห ้ อ ง ค ร ั ว - อ า ห า ร  ( Kitchen-
Restaurant) 
 ระยะเวลาในการใช้งานและความถี่ในการเปดิ
อุปกรณ์ในพื้นที่ห้องครัว-อาหารของแต่ละโรงแรมใช้
ข้อมูลจากการสอบถาม จับเวลาการใช้และสังเกต ผู้ใช้
อุปกรณ์ในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 1) การเตรียมและปรุง

อาหาร 2) การทำความสะอาดภาชนะสำหรับเตรียม
และปรุงอาหาร 3) การล้างจานหรืออุปกรณ์ภาชนะ
สำหรับแขกที่พัก 4) การทำความสะอาดห้องครัวห้อง-
อาหาร 5) การใช้ห้องน้ำของแขกและพนักงาน 
 ค) พื้นที่สระว่ายน้ำ (Pool) 
 ระยะเวลาในการใช้งานและความถี่ในการเปดิ
อุปกรณ์ในพื้นที่สระว่ายน้ำของแต่ละโรงแรมใช้ข้อมูล
จากการสอบถามพนักงานโรงแรมที่เกี่ยวข้องและการ
สังเกตแขกท่ีใช้บริการสระว่ายน้ำ 
 2) สัดส่วนการใช้น้ำของ 3 พื้นที่ใน
โรงแรม สามารถประเมินจากสมการที่ 2 
สัดส่วนการใช้น้ำในพ้ืนท่ี A = (QA/QT)*
100................(2) 
เมื่อ QT = [QG+QR+QP+QO]  
โดยที ่ QT คือ ปริมาณน้ำใช้เฉลี ่ยรวมในทุกพื้นที่ 
(Total) รายวัน/คน 
 QG คือ ปริมาณน้ำใช้เฉลี ่ยในพื้นที่ห้องพัก
แขก (Guest room) รายวัน/คน 

QR คือ ปริมาณน้ำใช้เฉลี่ยในพื้นที่ห้องครัว-
อาหาร (Restaurant-Kitchen) รายวัน/คน 
 QP คือ ปริมาณน้ำใช้เฉลี่ยในพื้นที่สระว่ายน้ำ 
(Pool) รายวัน/คน 
 QO คือ ปริมาณน้ำใช้เฉลี ่ยในพื ้นที ่อ ื ่น ๆ 
(Other) รายวัน/คน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข ้อม ูลท ี ่ รวบรวมจากโรงแรมด ้วยการ
สัมภาษณ์ สังเกตและตรวจวัดนำมาวิเคราะห์ทางสถิติ
ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์มีดังนี้ 
 1) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปข้อมูลปริมาณน้ำใช้
เฉลี่ย (ลบ.ม./เดือน) อัตราการใช้น้ำเฉลี่ย (ลิตร/คน/
วัน) อัตราการใช้น้ำและสัดส่วนการใช้น้ำใน 3 พื้นทีข่อง
โรงแรมคะแนนแนวปฏิบัติการใช้น้ำ4 ส่วน 
   2) การเปรียบเทียบปริมาณน้ำใช้กับกลุ่มตัว
แปรอิสระสองกลุ่มใช้ Independent t-test วิเคราะห์
ข้อมูลอัตราการใช้น้ำเฉลี่ย (ลิตร/คน/วัน) ของการมี
และไม่มีแนวปฏิบัติการใช้น้ำในพ้ืนท่ีต่าง ๆ 
   3) การเปรียบเทียบปริมาณน้ำใช้กับกลุ่มตัว
แปรอิสระมากกว่าสองกลุ ่มใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance 
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= ANOVA) โดยการทดสอบเบื้องต้นหากได้ค่า F ที่มี
นัยสำคัญ แสดงว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกัน
อย ่างน ้อย 1 ค ู ่  จ ึ งทดสอบภายหล ัง (Post Hoc 
Analysis) ว่าคู ่ใดมีค่าเฉลี่ยต่างกัน ด้วยวิธี Duncan
ข้อมูลที่ทดสอบมี ได้แก่ปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย (ลิตร/คน/
วัน)ของโรงแรมทั้ง 8 แห่งอัตราการใช้น้ำ(ลิตร/คน/วัน) 
และสัดส่วนการใช้น้ำใน 3 พื้นที่ของโรงแรมทั้ง 8 แห่ง
อัตราการใช้น้ำเฉลี่ย (ลิตร/คน/วัน)กับแนวปฏิบัติการใช้
น้ำในพ้ืนท่ีต่างๆของโรงแรม 
 
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งประเมินการใช้น้ำในธุรกิจ
โรงแรมจังหวัดภูเก็ตและศึกษาแนวทางการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์น้ำสำหรับ
พนักงานในธุรกิจโรงแรมจังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษา
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
 ลักษณะท่ัวไปของโรงแรมที่ศึกษา 
  โรงแรมในจังหวัดภูเก็ตที่ร่วมการศึกษามี 8 
แห่งตั้งอยู่ที่หาดกะตะ หาดกะรนหาดไม้ขาว เมืองภูเก็ต
และเกาะบริวารของจังหวัดภูเก็ต โรงแรมที่ศึกษามี
ความแตกต่างกันในหลายลักษณะได้แก่ 
 1) ขนาดโรงแรมมี 2 ขนาดคือโรงแรมขนาด
กลาง (จำนวนห้อง 50-150 ห้อง) 5 แห่ง ได้แก่ 1Mc, 
2Mc, 3Mc, 4Mc, 8Mi และโรงแรมขนาดใหญ่ (จำนวน
ห้องมากกว่า150 ห้อง) 3 แห่งได้แก่ 6Lc, 7Lc, 5Li 
 2) รูปแบบการบริหารจัดการมี 2 แบบ ได้แก่ 
แบบเครือข่าย (Chain System) 6 แห่ง ได้แก่ 1Mc, 
2 Mc, 3 Mc, 4 Mc, 6Lc, 7Lc แ ล ะ แ บ บ อ ิ ส ร ะ 
(Independents System) 2 แห่งได้แก่ 8 Mi, 5Li 
 3) อายุของโรงแรมมี 3 กลุ่ม ได้แก่ โรงแรมที่
มีอายุน้อยกว่า 5 ปี 1 แห่ง ได้แก่ 7Lc อายุ 5-10 ปี 4 
แห่ง ได้แก่ 5Li, 3Mc, 4Mc, 2Mc อายุ 11-19 ปี2 แห่ง 
ได้แก่ 1Mc, 8Mi และมากกว่า 20 ปีมี 1 แห่งได้แก่ 6Lc 
 4) สถานที ่ตั ้งมี 3 แบบได้แก่ ตั ้งอยู ่บริเวณ
ชายฝั่ง6 แห่ง ได้แก่ 1Mc, 2Mc, 3Mc, 4Mc, 8Mi, 7Lc 
ในเขตเมือง1 แห่ง ได้แก่ 6Lc และบนเกาะ 1 แห่ง ได้แก่ 
5Li 
 5) ประเภทอาคารมี 3 ลักษณะ ได้แก่ ตึกสูง 
1 แห่งได้แก่ 6Lc รีสอร์ท 6 แห่ง ได้แก่ 1Mc, 2Mc, 
3Mc, 4Mc, 8Mi, 7Lc และวิลล่า 1 แห่ง ได้แก่ 5Li 

 6) จำนวนห้องครัว-อาหารในโรงแรม 1 ห้อง 
4 แห่ง ได้แก่ 2Mc, 3Mc, 4Mc, 8Mi และ มี 2 ห้อง 4 
แห่งได้แก่    1 Mc, 6Lc, 7Lc, 5Li 
 7) จำนวนสระว่ายน้ำโรงแรมที่มีสระว่ายน้ำ 1 
สระมี 6 แห่งได้แก่ 2Mc, 3Mc, 4Mc, 8Mi, 6Lc, 7Lc 
มี 2 สระ 1 แห่งได้แก่ 1Mc และ มี 3 สระ1 แห่ง ได้แก่ 
5Li 
 8) จำนวนพนักงานซึ ่งขึ ้นอยู ่กับขนาดของ
โรงแรม ได้แก่ โรงแรมขนาดกลางมีจำนวนพนักงาน 
45-95 คน 5 แห่ง ได้แก่ 1Mc, 2Mc, 3Mc, 4Mc, 8Mi 
และโรงแรมขนาดใหญ่มี 135-220 คน 3 แห่ง ได้แก่ 
6Lc, 7Lc, 5Li 
 9) อัตราการเข้าพักเฉลี ่ยของโรงแรมอยู่
ระหว่างร้อยละ 50 – 60 มี 4 แห่ง ได้แก่ 1Mc, 2Mc, 
3Mc, 4Mc      ร้อยละ 70 – 80 มี 4 แห่ง ได้แก่ 8Mi, 
6Lc, 7Lc, 5Li 
 10) แหล่งน้ำใช้ของโรงแรมมี 4 แหล่งได้แก่ 
ขุมน้ำส่วนบุคคลมี 1 แห่ง ได้แก่ 1 Mc น้ำประปา 4 
แห่ง ได้แก่ 2Mc, 3Mc, 4Mc, 6Lc น้ำบาดาล 2 แห่ง 
ได้แก่ 7Lc, 5Li และซื ้อน้ำจากรถน้ำเอกชน 1 แห่ง
ได้แก่ 8Mi 
 11) ประสบการณ์เข้าร่วมโครงการหรือได้รับ
การรับรองกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ได้รับการ
รับรองร่วมโครงการ 7 แห่ง ได้แก่ 1Mc, 2Mc, 3Mc, 
4Mc, 8Mi, 6Lc, 7Lc และไม่มีการเข้ารว่มโครงการหรอื
ได้รับการรับรอง 1 แห่ง ได้แก่ 8Mi 
 
 1. ประเมินการใช้น้ำในธุรกิจโรงแรมจังหวัด
ภูเก็ต  
 ปริมาณน้ำใช้และอัตราการใช้น้ำเฉลี่ยของ
โรงแรม   
 โรงแรมส่วนใหญ่มีปริมาณน้ำใช้เฉลี่ยสูงสุด 
ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงฤดู
แล้งหรือฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดชายฝั่งอันดามัน 
(ระหว่างเดือนพฤศจิกายน–เมษายน)  
 ปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย(ลบ.ม./เดือน)ของโรงแรม
ที่ศึกษา และอัตราการใช้น้ำเฉลี่ย(ลิตร/คน/วัน)แสดงใน
ตารางที่ 5 โรงแรมที่มีอัตราการใช้น้ำต่ำสุดคือ โรงแรม 
4Mc เท่ากับ 359 ลิตร/คน/วันและโรงแรม 5Li ซึ่งเป็น
โรงแรมแบบวิลล่าใช้น้ำบาดาล มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย
ของแขกประมาณร้อยละ 80 มีอัตราการใช้น้ำของแขก
ที่พักเฉลี่ยต่อวันสูงสุดเท่ากับ 2,090 ลิตร/คน/วัน 
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 จากการทดสอบทางสถิต ิ (ด ังตารางที ่ 5) 
พบว่าปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย (ลบ.ม./เดือน) ของโรงแรม 3 
แห่งคือ 2Mc, 3Mc และ 8Mi ไม่แตกต่างกัน (อักษร b) 
โรงแรม 2 แห่งค ือ 1Mc และ 6Lc ไม ่แตกต่างกัน 
(อักษร c) ส่วนโรงแรมอื่นๆอีก 3 แห่งมีปริมาณน้ำใช้
เฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.01) ใน

ทำนองเดียวกันพบว่าโรงแรม 3 แห่งที่มีรูปแบบการ
บริหารแบบเครือข่ายเหมือนกัน (2Mc, 3Mc และ 7Lc) 
มีอัตราการใช้น้ำเฉลี่ย (ลิตร/คน/วัน) ไม่แตกต่างกัน 
(อักษร bc) แม้จะมีขนาดต่างกันส่วนโรงแรมอื ่นๆมี
อัตราการใช้น้ำแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
(P<0.01) 

 
ตารางที่ 5 ปริมาณน้ำใช้เฉลี่ยและอัตราการใช้น้ำเฉลี่ยของโรงแรมที่ศึกษา 
 

ลำดับ โรงแรม ปริมาณน้ำใช้เฉลี่ย(ลบ.ม./เดือน) อัตราการใช้น้ำเฉลี่ย(ลิตร/คน/วัน) 
Mean ± SE* ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด Mean ± SE* ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด 

1 1Mc 3,504 ± 98 c 2,417 4,250 1,252±121 d 447 3,316 
2 2Mc 2,705 ± 261 b 776 6,655 630±65 bc 341 2,333 
3 3Mc 2,166 ± 259 b 794 6,636 622±59 bc 443 2,061 
4 4Mc 1,087± 135 a 583 2,903 359±31 a 254 915 
5 8Mi 2,608 ± 78 b 1,785 3,532 770±26 c 599 1,192 
6 6Lc 3,796 ± 188 c 2,202 6,459 525±12 ab 416 661 
7 7Lc 6,545 ± 210 d 4,154 8,995 605±7 bc 521 677 
8 5Li 16,799 ± 191 e 15,160 18,875 2,090±132 e 1,407 4,043 

หมายเหตุ*อักษรต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.01) 
 

อัตราการใช้น้ำและสัดส่วนการใช้น้ำใน 3 
พ้ืนที่ของโรงแรม 
 อัตราการใช้น้ำและสัดส่วนการใช้น้ำใน 3 
พื้นที ่ที ่ม ีการใช้น้ำสูงในโรงแรม ได้แก่ ห้องพักแขก 
ห้องครัว-อาหาร และพื้นที่สระว่ายน้ำ ปัจจุบันพบว่า
โรงแรมทั้ง8แห่งมีเพียงมิเตอร์เดียวเพื่อวัดปริมาณน้ำ
รวมทุกพื้นที่ของโรงแรม การประเมินปริมาณน้ำใช้ใน
พื้นที่ต่างๆจึงคำนวณจากอัตราการไหลของน้ำ(โดยการ
วัด)ผ่านอุปกรณ์ทุกประเภทในแต่ละพื้นที่ความถี่และ
ระยะเวลาในการใช้อุปกรณ์ใน 1 วันที ่ได ้จากการ
สอบถามพนักงานและค่าอ้างอิงจากการศึกษาจาก
เอกสารอื่นๆ ผลการคำนวณด้วยสูตรในสมการที่1และ
การหาสัดส่วนปริมาณน้ำใช้ในพื้นที่ศึกษา 3 แห่งของ
โรงแรมแต่ละแห่งแสดงดังตารางที่ 6 
 เมื่อเปรียบเทียบอัตราการใช้น้ำใน 3 พื้นที่ใน
โรงแรมเดียวกันและการทดสอบทางสถิติ (ดังตารางที่ 6)  

พบว่าพ้ืนท่ีห้องพักแขกมีอัตราการใช้น้ำสูงสุด รองลงมา
คือ พื ้นที ่สระว่ายน้ำและพื ้นที ่ห ้องครัว -อาหารใน
โ ร งแรม  5 แห ่ ง  (2Mc, 3Mc, 4Mc, 8Mและ  7Lc) 
สำหรับโรงแรม 3 แห่ง (1Mc, 6Lc และ 5Li) มีอัตรา
การใช้น้ำในพื ้นที ่สระว่ายน้ำไม่แตกต่างจากพื ้นที่
ห้องครัว-อาหาร 
 การทดสอบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ของอัตราการใช้น้ำในพื้นที่เดียวกันของโรงแรม
ทั้ง 8 แห่ง พบว่าในพื้นที่ห้องพักแขกของโรงแรม 3 แห่ง 
(4Mc, 6Lc และ 7Lc กับ 2Mc, 3Mc และ 8Mi) มีอัตรา
การใช้น้ำไม่แตกต่างกัน สำหรับพื้นที่ห้องครัว-อาหาร 
โรงแรม 2Mc, 6Lc และ 7Lc รวม 3 แห่งมีอัตราการใช้
น้ำเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน สำหรับพื้นที่สระว่ายน้ำมีโรงแรม
ที่มีอัตราการใช้น้ำท่ีคำนวณได้ไม่แตกต่างกันคือ โรงแรม 
3Mc และ 8Mi กับ 4Mc และ 6L
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ตารางที ่6 ผลการเปรียบเทียบอัตราการใช้น้ำใน 3 พื้นทีข่องโรงแรมที่ศึกษา 
 

โรงแรม 
อัตราการใช้น้ำ (ลิตร/คน/วัน) (Mean ± SE) * 

ห้องพักแขก ร้อยละ ห้องครัว-อาหาร ร้อยละ สระว่ายน้ำ ร้อยละ อื่นๆ ร้อยละ 
1Mc 713 ± 69c C 57 200 ± 19 b C 16 300 ± 29 b E 24 39 ± 4 a A 3 
2Mc 403 ± 42 c B 64 76 ± 8 ab AB 12 132 ± 14 b BC 21 19 ± 2 a A 3 
3Mc 361 ± 34 d B 58 87 ± 8 bBC 14 156 ± 15 c C 25 18 ± 2 a A 3 
4Mc 197 ± 17 a A 55 54 ± 5 b A 15 90 ± 8 c A 25 18 ± 2 a A 5 
8Mi 408 ± 14d B 53 116 ± 4 b D 15 170 ± 6 c C 22 76 ± 3 a AB 10 
6Lc 210 ± 5 c A 40 79 ± 2 a AB 15 84 ± 2 a A 16 152 ± 3 b BC 29 
7Lc 200 ± 2 c A 33 72 ± 1 aAB 12 115 ± 1 b AB 19 218 ± 3 d C 39 
5Li 1083 ± 29 d D 57 104 ± 7 a CD 5 209 ± 13 a D 10 694 ± 83 c D 28 

หมายเหตุ*อักษรตัวพิมพ์เล็กต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.01) ในพื้นที่เดียวกัน
ระหว่างโรงแรมและ *อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ต่างกันในแนวนอน หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ(P<0.01)ระหวา่ง
พื้นที่ในโรงแรมเดียวกัน 
 ประเมินแนวปฏิบัติการใช้น้ำของโรงแรม
ตามเกณฑ์การวัดมาตรฐานด้านสิ ่งแวดล้อมใน
โรงแรมของ ECOTEL  
 นอกจากอัตราการใช้น้ำของโรงแรมที่ศึกษา
ในพื้นที่ต่างๆมีความแตกต่างกันจากการใช้อุปกรณ์และ
สุขภัณฑ์ที ่ม ีอ ัตราการไหลของน้ำต่างก ันแล ้วการ

ปฏิบัติงานของพนักงานที่เกี ่ยวข้องและนโยบายการ
ประหยัดน้ำของโรงแรมก็ส่งผลต่อปริมาณน้ำใช้เช่นกัน 
การศึกษาครั ้งนี ้จ ึงใช้เกณฑ์การวัดมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมในโรงแรมของ ECOTEL มาใช้ประเมินฯ
และผลการประเมินรายด้านดังแสดงในตารางที่ 7 ดังนี ้

 
ตารางที ่7 ผลการประเมินแนวปฏิบัติการใช้น้ำของโรงแรมที่ศึกษาในปัจจุบันตามเกณฑ์ฯของ ECOTEL 
 

แนวปฏิบัติ 
1Mc 2Mc 3Mc 4Mc 8Mi 6Lc 7Lc 5Li เฉลี่ย 

รวม คะแนนแนวปฏิบัติการใช้น้ำ (ร้อยละ) และระดับ 
การบริหารจัดการ 
และนโยบาย 14 ข้อ 

43 100 100 100 100 100 100 7 81 

ระดับ 2 5 5 5 5 5 5 1  
ห้องพักแขก 21 ข้อ 48 43 52 62 67 81 95 48 62 
ระดับ 2 2 2 3 3 4 4 2  
ห้องครัว-อาหาร 37ข้อ 58 71 71 80 58 91 94 51 72 
ระดับ 3 3 3 4 3 4 4 2  
สระว่ายน้ำ 26 ข้อ 46 50 50 57 57 79 89 46 60 
ระดับ 2 2 2 3 3 4 4 2  
เฉลี่ยรวม 98 ข้อ 49 66 68 75 71 88 95 38 68 
ระดับ 2 3 3 3 3 4 4 2  

  การเปรียบเทียบแนวปฏิบัติรวม 98 ข้อใน       
4 ด้านของโรงแรม 8 แห่ง พบว่าโรงแรมขนาดใหญ่            
2 แห่ง (6Lc และ 7Lc) มีค่าเฉลี่ยของแนวปฏิบัติอยู่ใน
ระดับ“ดี” โรงแรมขนาดกลาง 4 แห่ง (2Mc, 3Mc, 

4Mc และ 8Mi) อยู ่ในระดับ “พอใช้” และโรงแรม
ขนาดกลางและขนาดใหญ่อีก 2 แห่ง (1Mc และ 5Li) 
อยู่ในระดับ “ควรปรับปรุง” 
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แนวปฏิบัติการใช้น้ำรวม 4 ด้านของโรงแรมที่
ศึกษาเมื่อพิจารณาอัตราการใช้น้ำเฉลี่ยที่ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติพบว่า โรงแรม 2Mc, 3Mc 

และ 7Lc (อักษร bc) อยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่มีคะแนน
และระดับของแนวปฏิบัติรวม 4 ด้านต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (P<0.01) ดังตารางที่ 8 และ 9

 
ตารางที่ 8 ผลการเปรยีบเทียบการมีแนวปฏิบตัิการใช้น้ำกับอัตราการใช้น้ำของโรงแรมที่ศึกษา 
 

ลำดับ โรงแรม คะแนน(ร้อยละ) ระดับ 
อัตราการใช้น้ำเฉลี่ย (ลิตร/คน/วัน) 

Mean ± SE* 

1 1Mc 49 2 1,252±121d 
2 2Mc 66 3 630± 65bc 
3 3Mc 68 3 622±59bc 
4 4Mc 75 3 359±31a 
5 8Mi 61 3 770±26c 
6 6Lc 88 4 525±12ab 
7 7Lc 95 4 604±7bc 
8 5Li 38 2 2,090±132e 

หมายเหตุ*อักษรต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.01) 
 
ตารางที่ 9 ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างการมีแนวปฏิบัติการใช้น้ำของโรงแรมที่ศึกษา 
 

ค่าเฉลี่ยการมีแนว
ปฏิบัติการใช้น้ำ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

อัตราการใช้น้ำเฉลี่ย(ลติร/
คน/วัน) 

ระหว่างกลุม่ 70778100 7 10111157.08   
    60.76 .00* 

ภายในกลุ่ม 41269597 248 166409.67   
รวมทั้งหมด 1.12 255    

* P <0.01  
 

การประเมินแนวปฏิบัติการใช้น้ำของโรงแรม 4 ด้าน
แสดงให้เห็นว่าโดยทั่วไปโรงแรมมีแนวปฏิบัติแต่เมื่อใช้
เกณฑ์การวัดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในโรงแรมของ 
ECOTEL มาพิจารณา พบว่าแนวปฏิบ ัต ิของแต่ละ

โรงแรมมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามผลจากแบบ
ประเมินได้บ่งชี ้ถึงส่วนที่มีศักยภาพที่โรงแรมต่าง ๆ 
สามารถนำไปปรับปรุงจากรายข้อที่ยังไม่มีการปฏิบัติ 
(ดังตารางที่ 10) 
 

ตารางที ่10 แนวปฏิบัติการใช้น้ำท่ีควรมีการปรับปรุงของโรงแรมที่ศึกษาในปัจจุบัน 
 

แนวปฏิบัติ 
จำนวนข้อ 
ทั้งหมด 

จำนวนข้อที่ไม่ม ี
โรงแรมใดปฏิบัติ 

ไม่ปฏิบัติ 
(ร้อยละ) 

ปฏิบัต ิ
(ร้อยละ) 

การบริหารจัดการและนโยบาย 14 1 7.14 92.86 
ห้องพักแขก  21 11 52.38 47.62 
ห้องครัว-อาหาร 37 19 51.35 48.65 
สระว่ายน้ำ 26 15 57.69 42.31 
รวม  98 46 46.94 53.06 
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ประเมินประสิทธิภาพการใช้น้ำของโรงแรม
(Water Efficiency Benchmark) 
 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้น้ำของ
โรงแรมเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถให้แต่ละโรงแรมวัดและ
เปร ียบเทียบประสิทธ ิภาพการใช้น ้ำก ับโรงแรมที่
สามารถทำได้ดีกว่า (Tang, 2012) โรงแรมสามารถนำ
ผลการเปรียบเทียบมาปรับปรุงโรงแรมของตนเองเพื่อ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจการคำนวณอัตราการใช้น้ำ
เฉลี่ยของโรงแรมแล้วนำมาเปรียบเทียบกับโรงแรมอื่นๆ

ที่มีผู ้ศึกษา ทำให้ผู ้ประกอบการโรงแรมทราบระดับ
ประสิทธิภาพการใช้น้ำของโรงแรมอันจะนำไปสู่แนว
ทางการปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดค่าใช้จ่าย
เร ื ่องน ้ำอ ุปโภคได ้  การศ ึกษาคร ั ้ งน ี ้ เล ือกเกณฑ์
ประสิทธิภาพการใช้น้ำของโรงแรมของ IHEI (Tang, 
2012) มาประเมินประสิทธิภาพการใช้น้ำของโรงแรมที่
ศึกษา (ดังตารางที่ 11) เนื่องจากเป็นเกณฑ์ที่จดัทำโดย
กลุ่มผู ้ประกอบการโรงแรมสากลและแบ่งเกณฑ์ตาม
ขนาดของโรงแรม 

 
ตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้น้ำของโรงแรมที่ศึกษา (Water Efficiency Benchmark) ตามเกณฑ์
ของInternational Hotels Environmental Initiatives (IHEI) 
 

ขนาดโรงแรม
(ห้อง) 

ระดับการใช้น้ำ (ลิตร/คน/วัน) ของโรงแรมที่ศึกษา 
ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ควรปรับปรุงอย่างย่ิง 

<50 <440 440 – 510 510 – 585 >585 

50 – 150 
<585 585 – 675 675 – 810 >810 
4Mc 2Mc, 3Mc 8Mi 1Mc 

>150 
<670 670 - 860 860 – 985 >985 

6Lc, 7Lc - - 5Li 
   
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้น้ำของโรงแรม 
(Water Efficiency Benchmark) พบว่าโรงแรมที่มีการ
บริหารจัดการแบบเครือข่ายทั้งขนาดกลางและขนาด
ใหญ่(ยกเว้น 1 Mc) มีประสิทธิภาพการใช้น้ำอยู ่ใน
ระดับดี-พอใช้ ในขณะที ่โรงแรมอีก 2 แห่งที่ม ีการ
บร ิ ห า ร จ ั ด ก า รแบบอ ิ ส ร ะ  (8 Miและ  5 Li)  มี

ประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับควรปรับปรุงและควร
ปรับปรุงอย่างยิ่ง 
 ทั้งนี้ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้
น้ำของโรงแรมตามเกณฑ์ IHEI สอดคล้องกับผลการ
ประเมินแนวปฏิบัติการใช้น้ำของ ECOTEL ดังสรุปใน
ตารางที ่12 
 

ตารางที ่12 ระดับประสิทธิภาพการใช้น้ำตามเกณฑ์ฯของ IHEI และระดับแนวปฏิบัติการใช้น้ำตามเกณฑ์ฯของ ECOTEL
ของโรงแรมที่ศึกษา 
 

โรงแรม 
ระดับประสิทธิภาพ 

การใช้น้ำ 
อัตราการใช้น้ำเฉลี่ย

(ลิตร/คน/วัน) 
ระดับ 

แนวปฏิบัติ 
คะแนนแนวปฏิบัต ิ

(ร้อยละ) 

1Mc ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 1,252 ควรปรับปรุง 49 
2Mc พอใช้ 630 พอใช้ 66 
3Mc พอใช้ 622 พอใช้ 68 
4Mc ด ี 359 พอใช้ 75 
8Mi ควรปรับปรุง 770 พอใช้ 71 
6Lc ด ี 525 ด ี 88 
7Lc ด ี 605 ด ี 95 
5Li ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 2,090 ควรปรับปรุง 38 
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 ดังนั้นโรงแรมทั้ง 8 แห่งสามารถเปรียบเทียบ
อัตราการใช้น ้ำเฉล ี ่ยของตนเองกับการใช้น ้ำที ่มี
ประสิทธิภาพจากแนวปฏิบัติการใช้น้ำที ่ทำได้ด ีกว่า 
(Benchmarking) เพื่อค้นหาวิธีหรือแนวปฏิบัติการใช้
น้ำท่ีมีประสิทธิภาพ (Best Practices) การเปรียบเทียบ
สามารถนำมาปรับปรุงจนทำให้ปริมาณน้ำใช้และต้นทุน
ค่าน้ำลดลงได้เช่นเดียวกับกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทใน
หลายประเทศที่ประสบความสำเร็จในด้านการอนุรักษ์
พลังงานและน้ำ ได้แก่ กลุ่มโรงแรมในประเทศจาไมก้า 
(Bill, 1998) และกลุ่มโรงแรมในประเทศบาร์เบโดสและ
เซนต์ลูเซีย (Joth, 1999) ที่ได้นำเกณฑ์เปรียบเทียบ
สมรรถนะสำหรับประสิทธิภาพการใช้น้ำของโรงแรม
โดย IHEI มาประเมินประสิทธิภาพการใช้น้ำและการ
เปรียบเทียบทำให้โรงแรมทราบระดับประสิทธิภาพการ
ใช้น้ำและสามารถค้นหาแนวทางปรับปรุงจนปริมาณน้ำ
ใช้และต้นทุนค่าน้ำลดลงบรรลุผลสำเร็จ  
 แนวทางการปรับปรุงประสิทธ ิภาพการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้น้ำสำหรับพนักงานในธุรกิจ
โรงแรมจังหวัดภูเก็ต  
 การประเม ินแนวปฏิบ ัต ิของโรงแรมตาม
เกณฑ์การวัดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในโรงแรมของ 
ECOTEL และการทดสอบทางสถิติแสดงให้เห็นว่าอัตรา
การใช้น้ำของโรงแรมมีความสัมพันธ์กับการมีแนว
ปฏิบัติการใช้น้ำที่ศึกษา 4 ด้านได้แก่ ด้านการบริหาร

จัดการและนโยบายและด้านการใช้น้ำในพ้ืนท่ีที่มีการใช้
น้ำสูง 3 พื้นที่(ห้องพักแขก ห้องครัว-อาหารและสระ
ว่ายน้ำ) โรงแรมจึงสามารถลดอัตราการใช้น้ำ และ
ยกระดับประสิทธิภาพการใช้น้ำ ตลอดจนลดต้นทุนค่า
น้ำของโรงแรมได้ในเวลาอันสั้นและไม่เสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นมากนัก โดยพิจารณาดำเนินการตามข้อรายการ
แนวปฏิบัติการใช้น้ำ ที่โรงแรมยังไม่ได้ให้ความสำคัญ 
(ปฏิบัติ) ในขณะนี้ ได้แก่การฝึกอบรมและการสร้าง
ความตระหนักรู ้แก่พนักงาน การบำรุงร ักษา การ
กำหนดหลักปฏิบัติงานของพนักงานในพื้นที่ต่างๆและ
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแขกในการประหยัดน้ำ 
ได้ดังนี้ 
 1. การปรับปรุงการบริหารจัดการและ
นโยบายการใช้น้ำของโรงแรม 
 จากการประเมินแนวปฏิบัติการใช้น้ำด้านการ
บริหารจัดการและนโยบายของโรงแรม (ดังตารางที่ 8) 
ทำให้ทราบว่าอัตราการใช้น้ำของโรงแรมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในโรงแรมที่มีแนวปฏิบัติด้าน
การบร ิหารจัดการและนโยบายต่างกันโรงแรมจึง
สามารถลดปริมาณน้ำใช้ลงได ้โดยเร ิ ่มดำเนินการ
ปรับปรุงตามรายข้อแนวปฏิบัติการใช้น้ำที ่ยังไม่ได้
ปฏิบัติ ดังสรุปในตารางที่ 13และรายละเอียดในตาราง
ที่ 14

ตารางที่ 13 ข้อรายการแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการและนโยบายเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพการใช้น้ำของ
โรงแรมที่ศึกษา 
 

แนวทางการยกระดับ
ประสิทธิภาพการใช้น้ำ 

ข้อรายการแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการและนโยบาย 

1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 8 Mi 6 Lc 7 Lc 5 Li 
การฝ ึกอบรมและสร ้ างความ
ตระหนักรู้แก่พนักงาน 

6 - - - - - - 6,8 

การบำรุงรักษา - - - - - - - 2 
การกำหนดหลักปฏิบตัิงานของ
พนักงานในพ้ืนท่ีต่างๆ 

3,4,5,6, 
9,11,13,14 

- - - - - - 3,4,5,7, 
9,11,12, 
13,14 

การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ
แขกในการประหยดัน้ำ 

- - - - - - - - 
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จากตารางที ่  14 พบว่าโรงแรม 2Mc, 
3Mc, 4Mc, 8Mi, 6Lc และ 7Lc มีแนวปฏิบัติด้านการ
บริหารจัดการและนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม โดย
โรงแรมมีการฝึกอบรมและสร้างความตระหนักรู ้แก่
พนักงานมีแผนบำรุงรักษาและแผนการกำหนดหลัก
ปฏิบัติงานของพนักงานในพื้นที่ต่างๆส่งผลให้อัตราการ
ใช้น้ำเฉลี่ยต่ำกว่าโรงแรมอื่นๆ ส่วนโรงแรม 1 Mcและ 
5 Li สามารถปรับปรุงแผนการบริหารจัดการและ
นโยบายในรายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 

การศึกษาแนวปฏิบัติการใช้น้ำในด้านการ
บร ิ ห า ร จ ั ดก ารและน โยบาย ทำ ให ้ ท ร าบว ่ า มี
ความสัมพันธ์กับอัตราการใช้น้ำเฉลี่ยของโรงแรม ดังนั้น
โรงแรมจึงควรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการและ
นโยบายการใช้น้ำ เช่นเดียวกับโรงแรมในประเทศต่างๆ
ที ่เห็นความสำคัญโดยเริ ่มจากการสร้างทีมงาน ซึ่ง
ประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ายและพนักงานของโรงแรมที่มา
จากทุกแผนกจนสามารถร ่วมกันพ ัฒนาหลักการ
ปฏ ิบ ัต ิงานด ้านการใช ้น ้ำและการร ับผ ิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆสำหรับนำไปใช้กับทุกโรงแรมที่เป็น
สมาชิกอยู่ในเครือเดียวกันจนทำให้กลุ่มโรงแรมสมาชิก
สามารถยกระดับประสิทธิภาพการใช้น้ำได้ เช่นกลุ่ม
โรงแรมในประเทศบาร์เบโดสและเซนต์ลูเซีย (Joth, 
1999) กลุ ่มโรงแรมในประเทศจาไมก้า (Bill,1998)  

กล ุ ่มโรงแรม Saunders ในประเทศสหรัฐอเมร ิกา
( Nancy, 1998)  ก ล ุ ่ ม โ ร ง แ รม Inter Continental 
Sydney ในประเทศออสเตรเล ียและกลุ ่มโรงแรม 
Guestline Days ในประ เทศอ ิน เด ี ย  (Council of 
State Governments/ United States- Asia 
Environmental Partnership, 2002) 

   2. การปรับปรุงแนวปฏิบัติงานในพื ้นที่
ของโรงแรม 

การประเมินแนวปฏิบัติเพื ่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้น้ำในปัจจุบันของโรงแรมข้างต้นทำ
ให้ทราบว่าปริมาณน้ำใช้ในพื้นที่ต่างๆของโรงแรมมี
ความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแนวปฏิบัติการใช้น้ำหาก
โรงแรมมีการนำแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้พร้อมกับปรับปรุง
แนวปฏิบัติในปัจจุบันท่ียังไม่มีการทำโรงแรมจะสามารถ
ลดปริมาณน้ำใช้และต้นทุนค่าน้ำได้ เช่นการฝึกอบรม
และสร้างความตระหนักรู้แก่พนักงาน การบำรุงรักษา 
การกำหนดหลักปฏิบัติงานของพนักงานในพื้นที่การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแขกในการประหยัดน้ำ
ตลอดจนการปรับปรุงอุปกรณ์และสุขภัณฑ์โดยเริ่ม
ดำเนินการปรับปร ุงตามรายข้อแบบประเมินแนว
ปฏิบัติการใช้น้ำที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ดังสรุปในตารางที่ 15 
และรายละเอียดในตารางที่ 16-21
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้าพั
กท

ี่พัก
ค้า

งเกิ
น1

 ค
ืน 

ใน
กา

รใ
ช้ผ

้าป
ูที่น

อน
 ป

ลอ
กห

มอ
นแ

ละ
ผ้า

เช
็ดต

ัวซ
้ำ 

x 
x 

x 
x 

- 
- 

- 
x 
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 ตา
รา

งท
ี่ 1

7 
แน

วป
ฏิบ

ัติร
าย

ข้อ
ใน

พื้น
ที่ห

้อง
คร

ัว-
อา

หา
รร

าย
โร

งแ
รม

ที่ศ
ึกษ

าเพ
ื่อก

าร
ปร

ับป
รุง

ปร
ะส

ิทธิ
ภา

พก
าร

ใช้
น้ำ

 
 

ห้อ
งค

รัว
-อ

าห
าร

 
โร

งแ
รม

 
1M

c 
2M

c 
3M

c 
4M

c 
8M

i 
6L

c 
7L

c 
5L

i 
กา

รฝ
ึกอ

บร
มแ

ละ
สร

้าง
คว

าม
ตร

ะห
นัก

รู้แ
ก่พ

นัก
งา

น 
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

กา
รบ

ำร
ุงร

ักษ
า 

2.ก
าร

ตร
วจ

ปร
ะเ

มิน
ปร

ิมา
ณ

กา
รใ

ช้น
ํ้าเพ

ื่อจ
ำแ

นก
โอ

กา
สใ

นก
าร

อน
ุรัก

ษ์
นํ้า

แล
ะก

าร
กำ

หน
ดร

ะด
ับก

าร
ใช

้น้ำ
ที่เ

หม
าะ

สม
 

- 
x 

x 
x 

- 
- 

- 
x 

11
.ก

าร
ตร

วจ
สอ

บส
ภา

พอุ
ปก

รณ
์ต่า

งๆ
อย

่าง
สม

่ำเส
มอ

 
x 

x 
x 

x 
x 

- 
- 

x 

กา
รก

ำห
นด

หล
ักป

ฏิบ
ัติง

าน
ขอ

งพ
นัก

งา
นใ

นพ
ื้นท

ี่ 
13

.ก
าร

ปิด
ก๊อ

กน
้ำข

ณะ
ที่ก

ำล
ังท

ำค
วา

มส
ะอ

าด
โด

ยไ
ม่เ

ปิด
น้ำ

ทิ้ง
 

x 
x 

x 
x 

x 
- 

- 
x 

18
.ก

าร
ลด

ปร
ิมา

ณ
กา

รใ
ช้น

ํ้าป
ระ

ปา
หร

ือน
้ำจ

าก
แห

ล่ง
น้ำ

หล
ักเ

พื่อ
ชะ

ล้า
ง

สิ่ง
สก

ปร
ก 

โด
ยห

ันม
าใ

ช้น
ํ้าท

ี่ผ่า
นร

ะบ
บบ

ำบ
ัดน

ํ้าท
ิ้งแ

ทน
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
x 

20
.ก

าร
ทำ

คว
าม

สะ
อา

ดเ
คา

น์เ
ตอ

ร์ใ
นค

รัว
ด้ว

ยฟ
อง

น้ำ
แล

ะผ
้าแ

ทน
กา

รใ
ช้

ที่ฉ
ีดน

้ำ 
x 

- 
- 

- 
x 

- 
- 

x 

23
.ก

าร
หล

ีกเ
ลี่ย

งก
าร

เป
ิดน

้ำทิ้
งไว

้ขณ
ะล

้าง
อา

หา
ร ห

รือ
กา

รท
ำใ

ห้อ
าห

าร
ที่แ

ช่แ
ข็ง

ละ
ลา

ย 
x 

- 
- 

- 
x 

- 
- 

x 

26
.ก

าร
ทำ

ให
้อา

หา
รแ

ช่แ
ข็ง

ละ
ลา

ยใ
นต

ู้เย
็น 

แท
นก

าร
เป

ิดน
้ำผ

่าน
 

x 
- 

- 
- 

x 
- 

- 
x 

29
.ก

าร
เก็

บน
้ำท

ี่ได
้บร

ิกา
รใ

นห
้อง

อา
หา

ร แ
ละ

นำ
กล

ับม
าใ

ช้ใ
หม

่ 
x 

x 
x 

x 
x 

- 
- 

x 

32
.ก

าร
ปร

ับเ
วล

าใ
นก

าร
ล้า

ง ต
าม

ปร
ิมา

ณข
อง

ภา
ชน

ะข
อง

จำ
นว

นข
อง

ผู้
ที่ม

าใ
ช้บ

ริก
าร

 
x 

- 
- 

- 
x 

- 
- 

x 
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 ตา
รา

งท
ี่ 1

7 
แน

วป
ฏิบ

ัติร
าย

ข้อ
ใน

พื้น
ที่ห

้อง
คร

ัว-
อา

หา
รร

าย
โร

งแ
รม

ที่ศ
ึกษ

าเพ
ื่อก

าร
ปร

ับป
รุง

ปร
ะส

ิทธิ
ภา

พก
าร

ใช้
น้ำ

 (ต
่อ)

 
 

ห้อ
งค

รัว
-อ

าห
าร

 
โร

งแ
รม

 

1M
c 

2M
c 

3M
c 

4M
c 

8M
i 

6L
c 

7L
c 

5L
i 

กา
รก

ำห
นด

หล
ักป

ฏิบ
ัติง

าน
ขอ

งพ
นัก

งา
นใ

นพ
ื้นท

ี่ 

33
.ก

าร
ใส

่ภา
ชน

ะที่
ต้อ

งก
าร

ล้า
งใน

ปร
ิมา

ณ
ที่เ

หม
าะ

สม
หร

ือเ
ต็ม

กำ
ลัง

ขอ
ง

เค
รื่อ

งล
้าง

 
- 

- 
- 

- 
x 

- 
- 

x 

34
.ก

าร
จัด

ตา
รา

งก
าร

ล้า
งท

ี่แน
่นอ

น 
ทั้ง

นี้เ
พื่อ

คว
าม

เห
มา

ะส
มก

ับก
าร

ใช
้ได

้
ตร

งเว
ลา

 เพื่
อห

ลีก
เล

ี่ยง
กา

รป
ิดๆ

เป
ิดๆ

เค
รื่อ

งล
้าง

 
x 

- 
- 

- 
x 

- 
- 

x 

กา
รส

่งเส
ริม

กา
รม

ีส่ว
นร

่วม
ขอ

งแ
ขก

ใน
กา

รป
ระ

หย
ัดน

้ำ 

12
.ก

าร
ปร

ะช
าส

ัมพั
นธ

์ให
้ผู้ท

ี่มา
พัก

ทร
าบ

เก
ี่ยว

กับ
กา

รร
ณร

งค
์ปร

ะห
ยัด

น้ำ
 

อา
ทิ 

โด
ยใ

ช้ส
ติก

เก
อร

์ ป
้าย

 แ
ผ่น

พับ
 

x 
x 

x 
x 

- 
- 

- 
x 
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 ตา
รา

งท
ี่ 1
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วป
ฏิบ

ัติร
าย

ข้อ
ใน

พื้น
ที่ส

ระ
ว่า

ยน
้ำร

าย
โร

งแ
รม

ที่ศ
ึกษ

าเพ
ื่อก

าร
ปร

ับป
รุง

ปร
ะส

ิทธิ
ภา

พก
าร

ใช้
น้ำ

 
 

สร
ะว่

าย
น้ำ

 
โร

งแ
รม

 

1M
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2M
c 

3M
c 
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c 
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6L
c 

7L
c 

5L
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กา
รฝ

ึกอ
บร

มแ
ละ

สร
้าง

คว
าม

ตร
ะห

นัก
รู้แ

ก่พ
นัก

งา
น 

 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 

กา
รบ

ำร
ุงร

ักษ
า 

2.ก
าร

ตร
วจ

ปร
ะเ

มิน
ปร

ิมา
ณ

กา
รใ

ช้น
ํ้าเ

พื่อ
จำ

แน
กโ

อก
าส

ใน
กา

รอ
นุร

ักษ
์

นํ้า
แล

ะก
าร

กำ
หน

ดร
ะด

ับก
าร

ใช
้น้ำ

ที่เ
หม

าะ
สม

 
x 

- 
- 

- 
x 

- 
- 

x 

กา
รก

ำห
นด

หล
ักป

ฏิบ
ัติง

าน
ขอ

งพ
นัก

งา
นใ

นพ
ื้นท

ี่ 

14
.ก

าร
ปิด

ก๊อ
กน

้ำข
ณะ

ที่ก
ำล

ังท
ำค

วา
มส

ะอ
าด

โด
ยไ

ม่เ
ปิด

น้ำ
ทิ้ง

 
x 

x 
x 

x 
x 

- 
- 

x 

18
.ก

าร
ลด

ปร
ิมา

ณ
กา

รใ
ช้น

ํ้าป
ระ

ปา
หร

ือน
้ำจ

าก
แห

ล่ง
น้ำ

หล
ักเ

พื่อ
ชะ

ล้า
ง

สิ่ง
สก

ปร
ก 

โด
ยห

ันม
าใ

ช้น
ํ้าท

ี่ผ่า
นร

ะบ
บบ

ำบ
ัดน

ํ้าท
ิ้งแ

ทน
 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

19
.ก

าร
ป้อ

งก
ันก

าร
สูญ

เส
ียน

้ำโ
ดย

กา
รต

รว
จส

อบ
หร

ือล
ดร

ะด
ับน

้ำใ
ห้

เห
มา

ะส
มเ

พื่อ
ลด

กา
รก

ระ
เด

็นข
อง

น้ำ
ใน

ขณ
ะท

ี่มีผ
ู้ใช

้บร
ิกา

รส
ระ

ว่า
ยน

้ำ 
x 

x 
x 

x 
- 

- 
- 

x 

กา
รส

่งเส
ริม

กา
รมี

ส่ว
นร

่วม
ขอ

งแ
ขก

ใน
กา

รป
ระ

หย
ัดน

้ำ 

13
.ก

าร
ปร

ะช
าส

ัมพั
นธ

์ให
้ผู้ท

ี่มา
พัก

ทร
าบ

เก
ี่ยว

กับ
กา

รร
ณร

งค
์ปร

ะห
ยัด

น้ำ
 

อา
ทิ 

โด
ยใ

ช้ส
ติก

เก
อร

์ ป
้าย

 แ
ผ่น

พับ
 

x 
x 

x 
x 

- 
- 

- 
x 
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 ตา
รา

งที่
 1

9 
กา

รป
รับ

ปร
ุงอุ

ปก
รณ

์แล
ะส

ุขภ
ัณฑ

ร์า
ยข

้อใ
นพื้

นท
ี่ห้อ

งพั
กแ

ขก
รา

ยโ
รง

แร
มท

ี่ศึก
ษา

เพื่
อก

าร
ปร

ับป
รุง

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พก
าร

ใช
้น้ำ

 

 

ห้อ
งพ

ักแ
ขก

 
โร

งแ
รม

 

1M
c 

2M
c 

3M
c 

4M
c 

8M
i 

6L
c 

7L
c 

5L
i 

1.ก
าร

ติด
ตั้ง

มา
ตร

วัด
น้ำ

เพ
ื่อต

รว
จส

อบ
ปร

ิมา
ณก

าร
ใช

้น้ำ
แล

ะก
าร

ติด
ตา

มพ
ฤต

ิกร
รม

กา
รใ

ช้น
ํ้า 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

5.ก
าร

เล
ือก

ใช
้ก๊อ

กน
ํ้าท

ี่มีป
ระ

สิท
ธิภ

าพ
ใน

กา
รป

ระ
หย

ัดน
ํ้าโ

ดย
มีก

ลไ
กใ

นก
าร

ลด
ปร

ิมา
ณ

กา
ร

ไห
ลข

อง
นํ้า

 (ก
ำห

นด
อัต

รา
กา

รไ
หล

ขอ
ง 4

.8 
ลิต

ร /
 น

าท
ี ห

รือ
น้อ

ยก
ว่า

) 
x 

x 
x 

x 
x 

- 
- 

x 

6.ก
าร

เล
ือก

ใช
้ฝัก

บัว
ที่ม

ีปร
ะส

ิทธ
ิภา

พใ
นก

าร
ปร

ะห
ยัด

นํ้า
โด

ยม
ีกล

ไก
ใน

กา
รล

ดป
ริม

าณ
กา

รไ
หล

ขอ
งน

ํ้า(ก
ำห

นด
อัต

รา
กา

รไ
หล

ขอ
งน

ํ้า 6
.5-

7 ล
ิตร

 / 
นา

ที 
หร

ือน
้อย

กว
่า) 

x 
x 

x 
- 

x 
- 

- 
x 

7.ก
าร

เล
ือก

ใช
้ชัก

โค
รก

ที่ม
ีปร

ะส
ิทธ

ิภา
พใ

นก
าร

ปร
ะห

ยัด
นํ้า

 โด
ยม

ีกล
ไก

ใน
กา

รล
ดป

ริม
าณ

กา
ร

ไห
ลข

อง
นํ้า

 (ก
ำห

นด
อัต

รา
กา

รไ
หล

ขอ
ง 4

.8 
ลิต

ร /
 น

าท
ี ห

รือ
น้อ

ยก
ว่า

) 
x 

x 
x 

- 
x 

- 
- 

x 

9.ก
าร

เล
ือก

ใช
้ชัก

โค
รก

 2
 ระ

บบ
ที่มี

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พใ
นก

าร
ปร

ะห
ยัด

นํ้า
ที่ส

าม
าร

ถเ
ลือ

กป
ริม

าณ
นํ้า

เพื่
อช

ำร
ะไ

ด้ต
าม

คว
าม

ต้อ
งก

าร
 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

- 
x 

10
.ก

าร
เล

ือก
ใช

้ก๊อ
กน

ํ้าแ
ละ

ชัก
โค

รก
ที่ม

ีกา
รต

ิดต
ั้งร

ะบ
บเ

ปิด
-ป

ิดน
ํ้าอั

ตโ
นม

ัติ 
(ใช

้รัง
สีอิ

นฟ
รา

เรด
 

หร
ืออั

ลต
ร้า

โซ
นิค

 (ค
ลื่น

เห
นือ

แส
ง))

 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 

18
. ก

าร
ติด

ตั้ง
ตัว

บอ
กอุ

ณห
ภูม

ิที่แ
น่น

อน
ตร

งห
ัวฝ

ักบ
ัว 

เพื่
อใ

ห้ส
าม

าร
ถป

รับ
อุณ

หภ
ูมิไ

ด้ง
่าย

โด
ย

ไม
่ต้อ

งส
ูญเ

สีย
น้ำ

มา
ก 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 
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 ตา
รา

งที่
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0 
กา

รป
รับ

ปร
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ปก
รณ

แ์ล
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ุขภ
ัณฑ

์รา
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ยโ
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าร
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รุง

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พก
าร

ใช้
นำ้

 
 

ห้อ
งค

รัว
-อ

าห
าร

 
โร

งแ
รม

 

1M
c 

2M
c 

3M
c 

4M
c 

8M
i 

6L
c 

7L
c 

5L
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1.ก
าร

ติด
ตั้ง

มา
ตร

วัด
น้ำ

เพ
ื่อต

รว
จส

อบ
ปร

ิมา
ณก

าร
ใช

้น้ำ
แล

ะก
าร

ติด
ตา

มพ
ฤต

ิกร
รม

กา
รใ

ช้น
ํ้า 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

4.ก
าร

เล
ือก

ใช
้ก๊อ

กน
ํ้าท

ี่มีป
ระ

สิท
ธิภ

าพ
ใน

กา
รป

ระ
หย

ัดน
ํ้าโ

ดย
มีก

ลไ
กใ

นก
าร

ลด
ปร

ิมา
ณ

กา
ร

ไห
ลข

อง
นํ้า

 (ก
ำห

นด
อัต

รา
กา

รไ
หล

ขอ
ง 4

.8 
ลิต

ร /
 น

าท
ี ห

รือ
น้อ

ยก
ว่า

) 
x 

x 
x 

x 
x 

- 
- 

x 

5.ก
าร

เล
ือก

ใช
้อุป

กร
ณ์เ

สร
ิมช

่วย
ปร

ะห
ยัด

น้ำ
ที่ห

ัวก
๊อก

น้ำ
 

x 
x 

x 
- 

x 
- 

- 
x 

6.ก
าร

เล
ือก

ใช
้ชัก

โค
รก

ที่ม
ีปร

ะส
ิทธ

ิภา
พใ

นก
าร

ปร
ะห

ยัด
นํ้า

 โด
ยม

ีกล
ไก

ใน
กา

รล
ดป

ริม
าณ

กา
ร

ไห
ลข

อง
นํ้า

(ก
ำห

นด
น้อ

ยก
ว่า

หร
ือเ

ท่า
กับ

 4
.8 

ลิต
ร) 

x 
x 

x 
- 

x 
- 

- 
x 

8.ก
าร

เล
ือก

ใช
้ชัก

โค
รก

 2
 ระ

บบ
ที่มี

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พใ
นก

าร
ปร

ะห
ยัด

นํ้า
ที่ส

าม
าร

ถเ
ลือ

กป
ริม

าณ
นํ้า

เพื่
อช

ำร
ะไ

ด้ต
าม

คว
าม

ต้อ
งก

าร
 

x 
x 

x 
- 

x 
x 

- 
x 

9.ก
าร

เล
ือก

ใช
้ก๊อ

กน
ํ้าแ

ละ
ชัก

โค
รก

ที่ม
ีกา

รต
ิดต

ั้งร
ะบ

บเ
ปิด

-ป
ิดน

ํ้าอั
ตโ

นม
ัติ 

(ใช
้รัง

สีอิ
นฟ

รา
เรด

 
หร

ืออั
ลต

ร้า
โซ

นิค
 (ค

ลื่น
เห

นือ
แส

ง))
 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

- 
x 

10
.ก

าร
ติด

ตั้ง
ระ

บบ
ท่อ

นํ้า
ใน

พื้น
ที่เ

พื่อ
ลด

กา
รส

ูญเ
สีย

นํ้า
มา

กท
ี่สุด

แล
ะห

ุ้มฉ
นว

นท
่อน

้ำอ
ย่า

ง
เห

มา
ะส

ม 
x 

x 
x 

x 
x 

- 
- 

x 

 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมภิาคเอเชียแปซิฟกิ ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) 
10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพือ่ท้องถิ่น  

 

68 

 

ตา
รา

งที่
 2

1 
กา

รป
รับ

ปร
ุงอุ

ปก
รณ

์แล
ะส

ุขภ
ัณฑ

ร์า
ยข

้อใ
นพื้

นท
ี่สร

ะว
่าย

น้ำ
รา

ยโ
รง

แร
มท

ี่ศึก
ษา

เพื่
อก

าร
ปร

ับป
รุง

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พก
าร

ใช
้น้ำ

 

 

สร
ะว่

าย
น้ำ

 
โร

งแ
รม

 

1M
c 

2M
c 

3M
c 

4M
c 

8M
i 

6L
c 

7L
c 

5L
i 

1.ก
าร

ติด
ตั้ง

มา
ตร

วัด
น้ำ

เพ
ื่อต

รว
จส

อบ
ปร

ิมา
ณก

าร
ใช

้น้ำ
แล

ะก
าร

ติด
ตา

มพ
ฤต

ิกร
รม

กา
ร

ใช
้นํ้า

 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

x 

4.ก
าร

ติด
ตั้ง

ระ
บบ

ท่อ
นํ้า

ใน
พื้น

ที่เ
พื่อ

ลด
กา

รส
ูญเ

สีย
นํ้า

มา
กที่

สุด
 

x 
x 

x 
x 

x 
- 

- 
x 

5.
กา

รเ
ลือ

กใ
ช้ก

๊อก
นํ้า

ที่ม
ีปร

ะส
ิทธ

ิภา
พใ

นก
าร

ปร
ะห

ยัด
นํ้า

 โด
ยม

ีกล
ไก

ใน
กา

รล
ดป

ริม
าณ

กา
รไ

หล
ขอ

งน
ํ้า(ก

ำห
นด

อัต
รา

กา
รไ

หล
ขอ

ง 4
.8 

ลิต
ร /

 น
าท

ี ห
รือ

น้อ
ยก

ว่า
) 

x 
x 

x 
x 

x 
- 

- 
x 

6.ก
าร

เล
ือก

ใช
้ฝัก

บัว
ที่ม

ีปร
ะส

ิทธ
ิภา

พใ
นก

าร
ปร

ะห
ยัด

นํ้า
 โด

ยม
ีกล

ไก
ใน

กา
รล

ดป
ริม

าณ
กา

ร
ไห

ลข
อง

นํ้า
(ก

ำห
นด

อัต
รา

กา
รไ

หล
ขอ

งน
ํ้า 

6.5
-7

 ล
ิตร

 / 
นา

ที 
หร

ือน
้อย

กว
่า) 

x 
x 

x 
- 

x 
- 

- 
x 

7.ก
าร

เล
ือก

ใช
้ชัก

โค
รก

ที่ม
ีปร

ะส
ิทธ

ิภา
พใ

นก
าร

ปร
ะห

ยัด
นํ้า

 โด
ยม

ีกล
ไก

ใน
กา

รล
ดป

ริม
าณ

กา
รไ

หล
ขอ

งน
ํ้า(ก

ำห
นด

น้อ
ยก

ว่า
หร

ือเ
ท่า

กับ
 4

.8 
ลิต

ร) 
x 

x 
x 

- 
x 

- 
- 

x 

9.
กา

รเ
ลือ

กใ
ช้ช

ักโ
คร

ก 
2 

ระ
บบ

ที่ม
ีปร

ะส
ิทธ

ิภา
พใ

นก
าร

ปร
ะห

ยัด
นํ้า

ที่ส
าม

าร
ถเ

ลือ
ก

ปร
ิมา

ณน
ํ้าเพื่

อช
ำร

ะไ
ด้ต

าม
คว

าม
ต้อ

งก
าร

 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
- 

x 

10
.ก

าร
เล

ือก
ใช

้ก๊อ
กน

ํ้าแ
ละ

ชัก
โค

รก
ที่ม

ีกา
รต

ิดต
ั้งร

ะบ
บเ

ปิด
-ป

ิดน
ํ้าอ

ัตโ
นม

ัติ 
(ใช

้รัง
สี

อิน
ฟร

าเร
ด 

หร
ืออั

ลต
ร้า

โซ
นิค

 (ค
ลื่น

เห
นือ

แส
ง))

 
x 

x 
x 

x 
x 

x 
- 

x 

11
.ก

าร
หุ้ม

ฉน
วน

ท่อ
น้ำ

อย
่าง

เห
มา

ะส
ม 

x 
x 

x 
x 

x 
- 

- 
x 

 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมภิาคเอเชียแปซิฟกิ ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) 
10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพือ่ท้องถิ่น  

 

69 

จากตารางที่ 15-21 พบว่า โรงแรมส่วนใหญ่มี
รายการแนวปฏิบัตกิารใช้น้ำที่ควรปรับปรุงสูงสุด ในพื้นที่
ห้องครัว-อาหาร รองลงมาคือ พื้นที่ห้องพักแขกและพื้นที่
สระว่ายน้ำตามลำดับโดยการปฏิบัติงานในพื ้นที ่ของ
พนักงาน เป ็นรายการที ่ควรม ีการปร ับปร ุงส ูงสุด 
รองลงมาคือการปรับปรุงแผนบำรุงรักษาการส่งเสริมการ
มีส ่วนร่วมของแขกที ่พักในการประหยัดน้ำและการ
ฝึกอบรมและให้ความรู้กับพนักงานตามลำดับ 

ดังนั ้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำของ
โรงแรมควรเลือกปรับปรุงแนวปฏิบัติในแต่ละพื้นที่ก่อน
เนื่องจากมีการลงทุนที่ต่ำและควรเลือกพื้นที่ที ่มีความ
พร้อมและเลือกวิธีที่ง่ายต่อการปฏิบัติเช่น พื้นที่ห้องครัว
ควรมีการฝึกอบรมและการให้ความรู้กับพนักงานเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานในการใช้น้ำ ควรมีการ
วางแผนการทำละลายอาหารแช่แข็งควรเลือกวิธีที่ทำให้
อาหารแช่แข็งละลายในตู้เย็นแทนการเปิดน้ำผ่านอาหาร
และการวางแผนการใช้น้ำเพื่อล้างอุปกรณ์ต่างๆกิจกรรม
เหล่านี้สามารถลดการใช้น้ำในพื้นที่ห้องครัวได้ถึงร้อยละ 
50-90 สำหรับพื้นที่ห้องพักแขกและสระว่ายน้ำฝ่ายซ่อม
บำรุงควรมีมาตรการตรวจสอบการรั่วไหลรายสัปดาห์เพื่อ
ลดการส ูญเส ียน ้ ำพน ักงานควรตระหน ักและให้
ความสำคัญกับการเปิด-ปิดอุปกรณ์ต ่างๆระหว ่าง
ปฏิบัติงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ควรมีการฝึกอบรมและให้
ความรู้กับพนักงานเพื่อเพิ่มความตระหนักในการใช้น้ำ
ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแขกที่พักเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการอนุรักษ์น้ำร่วมกัน โดยการประชาสัมพันธ์
การแนะนำและขอความร่วมมือในการรณรงค์ประหยัดน้ำ
ของโรงแรมก่อนการเข้าพัก การใช้สติกเกอร์ แผ่นพับป้าย
เชิญชวนการอนุรักษ์น้ำในห้องพักแขกและพื้นที่ต่างๆ 
เช่น ป้ายเชิญชวนการใช้ผ้าเช็ดตัวและผ้าปูที ่นอนซ้ำ
สำหรับแขกที่พัก 1 คืนหรือสื่อต่างๆที่แจ้งให้ทราบถึงการ
ประหยัดนํ้า เช่นเดียวกับโรงแรม Royal Meridien Phuket 
Yatch Club ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ( Council of State 
Governments/United States-Asia Environmental Partnership, 
2002) และโรงแรมส่วนใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย
(Sydney Water, 2011) ที่หันมาปรับปรุงแนวปฏิบัติการใช้
น้ำโดยการใช้มาตรการหรือนโยบายการอนุรักษ์น้ำในทุก
พื้นที่อย่างจริงจัง เช่น การใช้สติกเกอร์ แผ่นพับป้ายเชิญ
ชวนการอนุรักษ์น้ำพื้นที่ต่างๆ จนสามารถลดการใช้นํ้าลง
ได้ร้อยละ 20-25 ของปริมาณน้ำใช้ทั้งหมด  

จากข้อมูลดังกล่าวโรงแรมต่างๆ จึงสามารถนำ
เกณฑ์ฯ ดังกล่าวมาใช้ในการประเมินเพื่อนำไปสู ่การ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำ เนื่องจากโรงแรมส่วน
ใหญ่ยังมีรายการแนวปฏิบัติการใช้น้ำที ่ควรปรับปรุง
สูงสุด ในพื้นที่ห้องครัว-อาหาร รองลงมาคือ พื้นที่ห้องพัก
แขกและพื้นที่สระว่ายน้ำตามลำดับโดยการปฏิบัติงานใน
พื้นที่ของพนักงาน เป็นรายการที่ควรมีการปรับปรุงสูงสุด 
รองลงมาคือการปรับปรุงแผนบำรุงรักษาการส่งเสริมการ
มีส ่วนร่วมของแขกที ่พักในการประหยัดน้ำและการ
ฝึกอบรมและให้ความรู้กับพนักงานตามลำดับ 

 ดังนั ้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำของ
โรงแรมควรเลือกปรับปรุงแนวปฏิบัติในแต่ละพื้นที่ก่อน
เนื่องจากมีการลงทุนที่ต่ำและควรเลือกพื้นที่ที ่มีความ
พร้อมและเลือกวิธีที่ง่ายต่อการปฏิบัติเช่น พื้นที่ห้องครัว
ควรมีการฝึกอบรมและการให้ความรู้กับพนักงานเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานในการใช้น้ำ ควรมีการ
วางแผนการทำละลายอาหารแช่แข็งควรเลือกวิธีที่ทำให้
อาหารแช่แข็งละลายในตู้เย็นแทนการเปิดน้ำผ่านอาหาร
และการวางแผนการใช้น้ำเพื่อล้างอุปกรณ์ต่างๆกิจกรรม
เหล่านี้สามารถลดการใช้น้ำในพื้นที่ห้องครัวได้ถึงร้อยละ 
50-90 สำหรับพื้นที่ห้องพักแขกและสระว่ายน้ำฝ่ายซ่อม
บำรุงควรมีมาตรการตรวจสอบการรั่วไหลรายสัปดาห์เพื่อ
ลดการส ูญเส ียน ้ ำพน ักงานควรตระหน ักและให้
ความสำคัญกับการเปิด-ปิดอุปกรณ์ต ่างๆระหว ่าง
ปฏิบัติงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ควรมีการฝึกอบรมและให้
ความรู้กับพนักงานเพื่อเพิ่มความตระหนักในการใช้น้ำ
ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแขกที่พักเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการอนุรักษ์น้ำร่วมกัน โดยการประชาสัมพันธ์
การแนะนำและขอความร่วมมือในการรณรงค์ประหยัดน้ำ
ของโรงแรมก่อนการเข้าพัก การใช้สติกเกอร์ แผ่นพับป้าย
เชิญชวนการอนุรักษ์น้ำในห้องพักแขกและพื้นที่ต่างๆ 
เช่น ป้ายเชิญชวนการใช้ผ้าเช็ดตัวและผ้าปูที ่นอนซ้ำ
สำหรับแขกที่พัก 1 คืนหรือสื่อต่างๆที่แจ้งให้ทราบถึงการ
ประหยัดนํ้า เช่นเดียวกับโรงแรม Royal Meridien Phuket 
Yatch Club ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ( Council of State 
Governments/ United States- Asia Environmental 
Partnership, 2002) และโรงแรมส ่วนใหญ ่ในประเทศ
ออสเตรเลีย (Sydney Water, 2011) ที่หันมาปรับปรุงแนว
ปฏิบัติการใช้น้ำโดยการใช้มาตรการหรือนโยบายการ
อนุรักษ์น้ำในทุกพื้นที่อย่างจริงจัง เช่น การใช้สติกเกอร์ 
แผ่นพับป้ายเชิญชวนการอนุรักษ์น้ำพื ้นที ่ต ่างๆ จน
สามารถลดการใช้นํ้าลงได้ร้อยละ 20-25 ของปริมาณน้ำใช้
ทั้งหมด 
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5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
การประเมินปริมาณการใช้น้ำมีความสำคัญ

ต ่อการสร ้างความตระหนักร ู ้สำหร ับพนักงานที่
ปฏิบัต ิงานในพื ้นที ่ท ี ่ม ีการใช้น ้ำสูง (ห้องพักแขก 
ห้องครัว-อาหารและพื้นที่สระว่ายน้ำ) และการกำหนด
แนวทางการอนุรักษ์น้ำตลอดจนการบริหารจัดการน้ำ
ในพื ้นที ่ของโรงแรมสามารถนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงแนวปฏิบัติการใช้น้ำสำหรับพนักงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ การศึกษาครั้งนี้มีโรงแรม 8 แห่ง
ที่ให้ความร่วมมือและอนุเคราะห์ข้อมูลการใช้น้ำ ราย
เดือนและอัตราการเข้าพักหรือจำนวนแขกที่เข้าพักของ
โรงแรมระหว่างปี 2560-2562 จำนวน 32 เดือน นำมา
คำนวณหาปริมาณน้ำใช้เฉลี่ยรายเดือน (ลบ.ม./เดือน) 
และอัตราการใช้น้ำเฉลี่ย (ลิตร/คน/วัน) การศึกษาการ
ใช้น้ำใน 3 พื้นที่ที่มีการใช้น้ำสูงใช้วิธีการวัดอัตราการ
ไหลของน้ำ (ลิตร/นาที) ของอุปกรณ์และสุขภัณฑ์ที่ใช้
น้ำ ประเมินความถี่และระยะเวลาในการใช้อุปกรณ์แล้ว
คำนวณหาอัตราการใช้น้ำเฉลี ่ย (ลิตร/คน/วัน) ดัง
สมการที ่ใช้ในการคำนวณในแต่ละพื ้นที ่แล้วนำมา
ประเมินสัดส่วนการใช้น้ำของ 3 พื้นที่ ต่อเนื่องด้วยการ
ประเม ินแนวปฏิบ ัต ิการใช ้น ้ำตามเกณฑ์การวัด
มาตรฐานด้านส ิ ่งแวดล้อมในโรงแรมของ ECOTEL 
(greenglobe) และการประเมินประสิทธิภาพการใช้น้ำ
ของโรงแรม (Water Efficiency Benchmark) เท ียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานสากลซึ่งนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือ
ผ ู ้ท ี ่ทำหน้าที ่ฝ ึกอบรมพนักงานสามารถนำข้อมูล
ดังกล่าวไปสร้างหรือกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีและหลักสตูร
ฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์น้ำและพนักงานสามารถ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีการใช้
น้ำปริมาณสูง และยังทำให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้น้ำ
ลดลงได้ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

1) โรงแรมที่ศึกษา 8 แห่งมีความแตกต่างกัน
ในหลายล ักษณะ ท ั ้ งน ี ้ ล ั กษณะของโรงแรมมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.01) กับ
ปริมาณน้ำใช้เฉลี ่ยและอัตราการใช้น้ำเฉลี ่ย ได้แก่ 
โรงแรมขนาดกลาง 4 แห่งที่มีรูปแบบการบริหารจัดการ
แบบเครือข่าย (Mc) มีปริมาณน้ำใช้เฉลี่ยเท่ากับ 1,087-
3,504 ล ูกบาศก์เมตร/เดือน มีอัตราการใช้น้ำเฉลี่ย
เท่ากับ 359-1,252 ลิตร/คน/วัน ส่วนโรงแรมขนาดกลาง
ที่มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบอิสระ (Mi) 1 แห่งมี
ปริมาณน้ำใช้เฉลี่ยเท่ากับ 2,608 ลูกบาศก์เมตร/เดือน
และมีอัตราการใช้น้ำเฉลี ่ยเท่ากับ 770 ลิตร/คน/วัน 

สำหรับโรงแรมขนาดใหญ่ 2 แห่งที่มีรูปแบบการบรหิาร
จัดการแบบเครือข่าย (Lc) และแบบอิสระ (Li) 1 แห่งมี
ปริมาณน้ำใช้เฉลี่ยรายเดือนเท่ากับ          3,796-6,545 
และ 16,799 ลูกบาศก์เมตร/เดือน ตามลำดับและมี
อัตราการใช้น้ำเฉลี่ยเท่ากับ 525,605 และ 2,090 ลิตร/
คน/วัน   

2) การประเมินอัตราการใช้น้ำ (ลิตร/คน/วัน) 
และสัดส่วนการใช้น้ำใน 3 พื ้นที่ศึกษา พบว่า พื้นที่
ห ้องพักแขกมีอัตราการใช้น้ำ (ล ิตร/คน/วัน) และ
สัดส่วนการใช้น้ำสูงสุดเท่ากับ 200–1,083 ลิตร/คน/วัน 
คิดเป็นร้อยละ 33-64 รองลงมา คือพื้นที่สระว่ายน้ำ
เท่ากับ 84–300 ลิตร/คน/วัน คิดเป็นร้อยละ 10-25 และ
พื้นที่ห้องครัว-อาหารเท่ากับ 54–200 ลิตร/คน/วัน คิด
เป็นร้อยละ 5-16 การศึกษาทำให้ทราบว่าอุปกรณ์ต่าง 
ๆ ของโรงแรมที่มีอัตราการไหลของน้ำแตกต่างกันส่งผล
ให้อัตราการใช้น้ำ (ลิตร/คน/วัน) และสัดส่วนการใช้น้ำ 
ใน 3 พื้นที่ของโรงแรมทั้ง 8 แห่งต่างกันอย่างมีนัยสำคญั
ทางสถิต ิ (P<0.01) การเปลี ่ยนหรือต ิดตั ้งอุปกรณ์
ประหยัดน้ำจึงเป็นข้อเสนอแนะที ่จะทำให้โรงแรม
ประหยัดต้นทุนค่าน้ำ จากการลดปริมาณน้ำใช้โดย
ส่งผลต่อระดับการให้บริการ 

3) การศึกษาแนวปฏิบัติการใช้น้ำของโรงแรม
ตามเกณฑ์การวัดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในโรงแรมที่
เกี ่ยวข้องของ ECOTEL พบว่า โรงแรมส่วนใหญ่ที ่มี
รูปแบบบริหารจัดการแบบเครือข่าย มีแนวปฏิบัติอยู่ใน
ระดับพอใช้-ระดับดี ส่วนรูปแบบบริหารจัดการแบบ
อิสระอยู่ในระดับควรปรับปรุง-ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 
โรงแรมที่มีแนวปฏิบัติการใช้น้ำมากกว่า มีอัตราการใช้
น้ำ(ลิตร/คน/วัน) และสัดส่วนการใช้น้ำต่ำกว่าอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (P<0.01) โรงแรมส่วนใหญ่มีแนว
ปฏิบัต ิการใช้น้ำเฉล ี ่ยด ้านการบริหารจัดการและ
นโยบายสูงสุด (ร ้อยละ 92.86) รองลงมาคือ พื ้นที่
ห้องครัว-อาหาร (ร้อยละ 48.65) พื้นที่ห้องพักแขก (ร้อย
ละ 47.62) และพื ้นท ี ่สระว ่ายน ้ำ (ร ้อยละ 42.31) 
ตามลำดับ 

4) ระดับแนวปฏิบัติการใช้น้ำ(ตามเกณฑ์การ
วัดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในโรงแรมที่เกี่ยวข้องของ 
ECOTEL) ที่แตกต่างกันทำให้แต่ละโรงแรมมีอัตราการใช้
น้ำ (ลิตร/คน/วัน)และสัดส่วนการใช้น้ำแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ (P<0.01) ส ่งผลให้ระดับ
ประส ิทธ ิภาพการใช ้น ้ ำของโรงแรมตามเกณฑ์
ประสิทธิภาพการใช้น้ำ (Water Efficiency Benchmark) 
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โดย IHEI มีความแตกต่างกันด้วยอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (P<0.01) โรงแรมที่มีประสิทธิภาพการใช้น้ำใน
ระดับสูงมีแนวปฏิบัติการใช้น้ำอยู่ในระดับเท่ากันหรือ
ใกล้เคียงกันโดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมที่มีรูปแบบบริหาร
จัดการแบบเครือข่าย  

5) แนวปฏิบัติการใช้น้ำที ่ควรมีการปรับปรุง
สูงสุดตามลำดับของทุกโรงแรมคือ1) การปรับปรุง
อุปกรณ์และสุขภัณฑ์ให้มีอัตราการไหลตามมาตรฐาน
ข้อกำหนดฉลากเขียว 2) การปรับปรุงการปฏิบัติงานใน
พื ้นที ่ของพนักงานให้มีความตระหนักในการใช้น้ำ
ระหว่างการปฏิบัต ิงานในพื ้นที ่ ให ้มากขึ ้น 3) การ
บำร ุงร ักษาโดยโรงแรมควรม ีการจ ัดทำแผนการ
บำรุงรักษาและการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำอย่าง
ต่อเนื ่อง จากการตรวจประเมินปริมาณการใช้นํ ้าเพื่อ
จำแนกโอกาสในการอนุรักษ์นํ ้าและการกำหนดระดับ
การใช้น ้ำที ่ เหมาะสม รวมถึงการตรวจสอบสภาพ
อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอและรายงานการรั่วไหลใน
พื้นที่ต่าง ๆ 4) การฝึกอบรมและให้ความรู้กับพนักงาน 
โรงแรมควรมีการกำหนดการอบรมพนักงานให้เป็นหนึ่ง
ในวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์น้ำ ควรมีการจัดตั้ง
คณะทำงานเป็นตัวแทนมาจากทุกแผนก ควรมีพนักงาน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือ ฝึกอบรมเพื ่อทำหน้าที ่แจ้ง
รายละเอียดการดำเนินโครงการหรือให้มีการอบรม
วิธีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ และ 5) 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแขกผู ้เข ้าพักในการ
ประหยัดน้ำ โรงแรมควรมีโครงการอนุรักษ์น้ำและ
ประชาสัมพันธ์ให้แขกผู้เข้าพักทราบเกี่ยวกับการรณรงค์
ประหยัดน้ำโดยใช้สติกเกอร์ ป้าย แผ่นพับและการเสนอ
ทางเลือกสำหรับผู้เข้าพักที่พักค้างเกิน 1 คืน ในการใช้ผ้า
ปูที่นอน ปลอกหมอนและผ้าเช็ดตัวซ้ำหรือวิธีการอื่น ๆ 
ที่บ่งช้ีในการอนุรักษ์น้ำ   

6) แนวทางและวิธีการประเมินประสิทธิภาพ
การ ใช ้ น ้ ำและแนวปฏ ิบ ั ต ิ ในการศ ึกษาคร ั ้ งนี้  
ผู้ประกอบการ ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง และฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมสามารถดำเนินการได้เอง
และนำผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการน้ำภายในโรงแรมอย่างม ีประสิทธ ิภาพตาม
ขั้นตอนดังนี ้

ก. ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จัดเก็บบันทึก
ข้อมูลการใช้น้ำรายเดือนและวิเคราะห์อัตราการใช้น้ำ
และต้นทุนค่าน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อโรงแรมสามารถทราบ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใช้น้ำและต้นทุนค่าน้ำ 

ข. ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุงประเมินการ
ใช้น้ำในพื้นที่ต่าง ๆ ของโรงแรมโดยการติดมิเตอร์วัด
ปริมาณน้ำใช้ในพื้นที่ที่มีการใช้น้ำสูง เช่น พื้นที่ห้องพัก
แขก พื ้นที ่สระว ่ายน้ำและพื ้นที ่ห ้องครัว -อาหาร 
ตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ และ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต ้องประเมินแนวปฏิบัต ิของ
พนักงานในพื้นที่แล้วนำข้อมูลมาวางแผนการปรับปรุง
การใช้น้ำโดยการสร้างหรือกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีและ
หลักสูตรฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์น้ำ 

ค. ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุงปรับปรุงแนว
ปฏิบัติการใช้น้ำโดยการเปลี่ยนอุปกรณ์และสุขภัณฑ์
พิจารณาจากการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ (จำนวน
เงินท่ีประหยัด) และระยะเวลาคืนทุน  

ง. ฝ ่ายว ิศวกรรมและซ่อมบำรุงและฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ตรวจติดตามการดำเนินงานและ
ประเมินผลของการดำเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงอยา่งต่อเนื่องต่อไป 

จ. ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุงร่วมและฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ศึกษาข้อมูลการอนุรักษ์น้ำและการ
จัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆในโรงแรมเพิ่มเติมจากสื่อ 
สิ ่งพิมพ์ต่าง ๆ (เช่น Green Hotelier) หรือเป็นสมาชิก
องค์กร เช่น สมาคมโรงแรมไทยเพื่อรับข้อมูลกิจกรรม
หร ือการฝ ึกอบรมพ ิ เศษรวมถ ึง เทคโนโลย ีด ้าน
สิ ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทั ้งนี ้ เพื ่อนำมาใช้ปรับปรุงแนว
ปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงแรมให้ดีขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1)  ข ้อม ูลการใช ้น ้ำของโรงแรมท ี ่นำมา

วิเคราะห์หากมีจำนวนมากกว่า 2 ปีจะทำให้ผลการ
วิเคราะห์มีความละเอียดมากขึ้น 

2)  พ ื ้ นท ี ่ ศ ึ กษาการใช ้น ้ ำควรขยายให้
ครอบคลุมพื้นที่ที่มีการใช้น้ำสูงอื่น ๆ เช่น พื้นที่สีเขียว
หรือสวนหย่อม พื้นที่สำนักงาน พื้นที่ห้องครัว-อาหาร
พนักงาน ห้องน้ำส่วนกลาง พื้นที่เครื่องหล่อเย็น พื้น
ที่สปา เป็นต้น 

3)  ควร เพ ิ ่ มจำนวนโรงแรมท ี ่ ศ ึกษาให้
ครอบคลุมลักษณะโรงแรมที่มีความสัมพันธ์กับการใช้นำ้
เพื่อเป็นตัวแทนการใช้น้ำภายในโรงแรมของจังหวัด
ภูเก็ตได้ดียิ่งข้ึน 

4) ผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวการอนุรักษ์น้ำสามารถ
นำผลวิจัยข้างต้นไปสร้างหรือกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีและ
หลักสูตรฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์น้ำและนำไปทดลอง
ใช้ในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่นๆได้ 
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การเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ที่มีผลกระทบต่อนิเวศสังคมของผู้สูงอายุ 
ในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

Changing conditions in the area affecting the society of the elderly  
in  Ban Du Municipality, Mueang District, Chiang Rai Province 

 
เพ็ชรสวัสดิ์ กันคำ 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อนิเวศสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนิเวศสังคม
ของผู้สูงอายุที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ โดยกำหนดประชากรเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 
60 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นกำเนิดอยู่อาศัยในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ไม่ต่ำกว่า 10 ปี วิ เคราะห์ตามขอบเขตด้าน
เนื้อหาท่ีกำหนดเพื่อนำไปสู่การตีความหมายที่มีนัยต่อนิเวศสังคมของผู้สูงอายุ 
 ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ้านดู่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่อย่างชัดเจนโดยเฉพาะการ
สูญเสียพื้นท่ีทางการเกษตรและพื้นท่ีสีเขียว ที่ถูกแทนท่ีด้วยอาคาร บ้านเรือน ร้านค้า และสิ่งปลูกสร้างประเภทต่าง ๆ ที่
มีความหนาแน่นมากขึ้น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับครอบครัวที่มีสมาชิกบุตรหลานคอยดูแล ในอดีตเคยประกอบ
อาชีพเกษตรกร และมีอาชีพรับจ้างทั่วไปมาก่อน ทำให้เกิดความเสื่อมถอยของวัยที่เพิ่มขึ้นทุกปี ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ
ทางด้านร่างกาย รายได้ของผู้สูงอายุนอกจากการรับเบี้ยยังชีพของภาครัฐแล้ว ผู้สูงอายุมียังรายหลักจากการจุนเจือของ
สมาชิกในครอบครัว การหารายได้เสริมเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือบางส่วนยังคงประกอบอาชีพตามแต่สภาพร่างกายจะ
เอื้ออำนวย ผู้สูงอายุยังมีการออกไปพบปะสังสรรค์สมาชิกคนอ่ืน เช่น การช่วยประกอบกิจกรรมทางศาสนาและประเพณี 
การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชน หมู่บ้าน วัด และหมู่บ้านใกล้เคียง และมีความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะใกล้ชิด
ผูกพัน รู้จักคุ้นเคยกันทุกครัวเรือน   
 ผลกระทบการจากเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ได้แก่ ปัญหาหมอกควัน ความเช่ือและวิถี
การปฏิบัติเกี่ยวกับการเผาขยะ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศชุมชน เช่น มลพิษทางน้ำและ
มลภาวะทางเสียงจากแหล่งท่ีอยู่อาศัย ร้านค้า อาคารพาณิชย์ สถานประกอบการ ฯลฯ นอกจากน้ียังมีปัญหาจากคนต่าง
ถิ่นในชุมชนที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การทะเลาะวิวาท การแย่งชิงทรัพยากรที่ดินของบุคคลใน
พื้นที่ รวมถึงปัญหาสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการสัญจรบนถนน ความเสื่อมของร่างกาย การคิด การตัดสินใจ และ
ความเชื่องช้าในการเคลื่อนไหวของร่างกาย เป็นเหตุให้มีความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 
 
คำสำคัญ:  ผลกระทบ, ผูสู้งอายุ, การเปลีย่นแปลงสภาพพื้นที ่
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Abstract 
 
 The study of the change of the area that affects the social ecology of the elderly in Ban Du 
Subdistrict Municipality, Mueang District, Chiang Rai Province had the objective to study the change of 
land conditions and the impact on the social ecology of the elderly caused by the changing of the 
state in the area of Ban Du Subdistrict Municipality. The specify population aged was 60 years or over, 
had a domicile or place of residence in the Ban Du Sub-district Municipality no less than 10 years.  The 
analysis was according to the scope of content specified to interpret the implications on the ecology 
of the elderly. 
 The study found that Ban Du municipality area had clearly changed, especially the loss of 
agricultural area and green area which had been replaced by houses, shops, and various types of 
buildings with more density.  The majority of the elderly live with their children and families. In the 
past, they used to be a farmer and a general employment career. Their body deteriorated increasingly 
every year causing various physical health problems.  For the income of the elderly, they received 
government allowances, from their family and other small jobs. Some elderly still continued to pursue 
a career if physical conditions was favorable the elderly.  In addition, they socialized with other 
members, such as helping to carry out religious activities and traditions, participating in activities of 
communities, villages, temples and nearby villages and having close social relationships with neighbors. 
 The impacts of changing areas on the quality of life of the elderly were smog problem, beliefs 
and practices about burning waste; and problems related to environmental pollution in community 
ecosystems, such as water pollution and noise pollution from habitats, shops, commercial buildings, 
establishments, etc. There were also problems from people living in communities that cause insecurity 
in Life and property; Wrangle the struggle for land resources of people in the area; welfare and safety 
issues for road traffic; Body deterioration, thinking, decision making, and slowness in body movement 
causing a risk of accidents easily 
 
Keywords:  Impact, Elderly, Area change 
 
บทนำ 
  การขยายตัวของเมืองประเภทมหาวิทยาลัย 
เป็นกระบวนการที่นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่พื้นที่และ
ชุมชนโดยรอบหลายด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เป็นหนึ่งในหลายสถาบันท่ีขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วง
กว่าสี่ทศวรรษนับตั้งแต่มีการได้มีการสถาปนาวิทยาลัย
ครูเชียงรายขึ ้นในปี พ.ศ.2516 ผลกระทบที ่เห็นได้
ชัดเจน คือ การเปลี ่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที ่ดิน
โดยรอบมหาวิทยาลัยจากภาคเกษตรกรรมเป็นลักษณะ
ของพื้นที่เมืองและชุมชน มีสิ่งปลูกสร้างรูปแบบต่าง ๆ
เพื ่อตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษาและ
บุคคลากรในมหาวิทยาลัย  
  การเปล ี ่ ยนแปลงทางด ้ านสภาพพ ื ้นที่
เนื่องมาจากการขยายตัวของเมืองภายใต้บริบทของการ

เติบโตของชุมชนโดยรอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายและเทศบาลตำบลบ้านดู ่ อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบทางด้านนิเวศสังคมของประชาชนในพื้นที่ 
ทั้งในมิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรม เช่น ลักษณะการ
ตั้งถิ่นฐาน ลักษณะขนาดของครอบครัว ความสัมพันธ์
ระหว่างคนในชุมชนกับประเพณีท้องถิ่น การสืบทอด
อาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษ เป็นต้น และมิติทางด้าน
เศรษฐกิจ เช่น การประกอบอาชีพหลัก การประกอบ
อาชีพรอง รายรับ รายจ่าย ภาระหนี้สิน  เป็นต้น ซึ่ง
เป ็นผลกระทบที ่ม ีท ั ้งผลกระทบในด ้านบวกและ
ผลกระทบในด้านลบท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี 
  ในสังคมก่อนการขยายตัวของเมืองข้างต้น
และในครอบครัวขยาย ผู้สูงอายุได้รับการเคารพนับถือ
และเป็นผู้ให้คำปรึกษาในการประกอบกิจกรรมของ
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ครอบครัว ผู ้ส ูงอายุมีบทบาทสำคัญในการประกอบ
กิจกรรมของชุมชน บทบาทสำคัญของผู ้ส ูงอายุใน
ครอบครัวคือการเป็นผู้ดำเนินการตัดสินใจและมีอำนาจ
สิทธิขาดในการถือครองทรัพยากรที่ก่อให้เกิดผลผลิต
ทางเศรษฐกิจ เช่น การถือครองที่ดิน ผู้สูงอายุมีคุณค่า
ในการเป็นผู้มีประสบการณ์สูง มีทักษะ และมีความ
ชำนาญ โดยเฉพาะเป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์
ของประเพณีนิยมสู่บุตรหลานในบางสังคม ผู้สูงอายุ
สตรีมีบทบาทมากในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สังคม ที่ไม่อนุญาตให้คนหนุ่มสาวหรือผู้ชายเข้ามามี
ส่วนร่วม จากลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้านพื้นที่
ดังกล่าวมีผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงทางด้านนิเวศสงัคม
ของผู้สูงอายุ ซึ ่งเป็นลักษณะพฤติกรรมหรือกิจกรรม
ต่างๆของผู้สูงอายุท่ีมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมใน
พื้นที่ เนื่องจากอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมในสังคมที่
ผู้สูงอายุดำเนินชีวิตและย่อมจะมีปฏิสัมพันธ์ไม่ทางตรง
หรือทางอ้อมในสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุเอง 
 ดังนั ้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาถึง
การเปลี่ยนแปลงสภาพพื ้นที ่ที ่มีผลกระทบต่อนิเวศ
สังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอ
เม ือง จ ังหวัดเชียงราย ในมิต ิทางด ้านส ังคมและ
วัฒนธรรม ทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุ
เป็นกลุ่มที่ต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามา
อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การตั้งรับหรือ
การปรับตัวไม่ทันในสังคมปัจจุบัน อาจส่งผลต่อการ
ดำเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตของผู้สูงอายุได้  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
  1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ใน
เขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ 
  2. เพื ่อศึกษาผลกระทบที ่เกิดขึ ้นกับนิเวศ
สังคมของผู้สูงอายุที ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
  ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
  กลุ่มประชากรที่ศึกษาคือ ประชาชนที่มีอายุ
ตั ้งแต่ 60 ปีขึ ้นไป มีภูมิลำเนาหรือถิ ่นกำเนิดและอยู่
อาศัยในชุมชนเทศบาลตำบลบ้านดู่อย่างน้อย 10 ปีขึ้น
ไป โดยกำหนดผู ้ให้ข้อมูลจากตัวแทนของผู ้ส ูงอายุ
ทั้งหมด 19 หมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 
38 คน 

 เครื่องมือการวิจัย 
 เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย 
กล้องถ่ายรูป เครื่องบันทึกเสียง แบบสัมภาษณ์ข้อมูล 
ในมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึง
การสังเกตจากการจัดกิจกรรมประชุมกลุ่มประจำเดือน
ของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังได้มีการนำเอาโปรแกรม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ข้อมูลดาวเทียม 
Landsat และระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) 
มาใช้ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในเขตเทศบาล
ตำบลบ้านดู่ เปรียบเทียบระหว่างปี 2551 และปี 2561 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 การวิจัยในครั้งนี้แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูล
ออกเป็น 3 ระยะ คือ 
 ระยะที่  1 เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ นิเวศ
สังคมของผู้สูงอายุ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ 
 ระยะที ่ 2 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ภาคสนาม โดยสำรวจสภาพพื้นที่ การสัมภาษณ์พร้อม
ทั้งบันทึกข้อมูลในแบบสัมภาษณ์ และการสังเกตจาก
การจัดกิจกรรมประชุมกลุ่มประจำเดือนของผู้สูงอายุ  
 ระยะที่  3 เป็นการนำผลที่ได้จากการศึกษา
ในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 มาวิเคราะห์ ประมวลและ
รายงานผลการศึกษา 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล   
 ในการการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยดำเนินการ
ดังนี้  
 1. นำขอ้มูลที่ได้จากเอกสาร ข้อมูลภาคสนาม 
และข้อมูลที่บันทึกไว้ในแถบบันทึกเสียงมาถอดความ
ด้วยวิธีการสรุปสาระสำคัญตามประเด็นที่กำหนดไว้ใน
ขอบเขตด้านเนื ้อหา ซ ึ ่งการว ิเคราะห์ข ้อม ูลเป็น
กระบวนการที ่ดำเนินไปพร้อม ๆ กับการเก็บข้อมูล
ภาคสนามโดยใช้การสังเกตและการบันทึกข้อมูลอย่าง
ละเอียดในทุกแง่มุม เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาทุกๆ ด้าน  
 2. หลังจากนั้นจึงนาข้อมูลที่ได้มาประมวล 
รวบรวมเป็นหมวดหมู่นำมาจัดระบบ ระเบียบเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด มาตรวจสอบความถูกตอ้ง
และเก็บข้อมูลเสริมให้มีเนื้อหาสมบูรณ์  
 3. นำข้อมูลที ่ได้ตรวจสอบและเก็บข้อมูล
เสริมแล้วทั้งหมด มาศึกษาวิเคราะห์ตามขอบเขตด้าน
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เนื้อหาที่กำหนดไว้ เพื่อนำไปสู่การตีความหมายของตัว
แปรต่าง ๆ ที่มีนัยต่อนิเวศสังคมของผู้สูงอายุในพื้นที่
ศึกษา ส่วนการรายงานผลการวิจัยผู้วิจัยเสนอรายงาน
ผลการศึกษาค้นคว้าโดยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบเชิง
บรรยายและการสรุปเชิงวิเคราะห์ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 ลักษณะพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านดู่ตั้งอยู่
ในเขตชุมชนชนบทกึ่งเมือง ซึ ่งมีความแตกต่างตาม
สภาพแวดล้อมของชุมชน บางแห่งเป็นพื้นที่ทางการ
เกษตรกรรม บางแห่งอยู่ในย่านบริเวณพื้นที่เมือง การ
ขยายตัวของเมืองในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่นำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพในลักษณะเดียวกันกับการ
ขยายตัวของชุมชนเมืองโดยทั่วไป คือ มีร่องรอยการ
พัฒนาชัดเจนขึ ้น โดยเฉพาะการสูญเสียพื ้นที ่ทาง
การเกษตรและพื ้นที ่สีเขียว ที ่ถูกแทนที ่ด้วยอาคาร 
บ้านเรือน ร้านค้า และสิ่งปลูกสร้างประเภทต่าง ๆ ที่
หนาแน่นมากขึ้น โดยเฉพาะอาคารประเภทหอพักจะมี
จำนวนและความหนาแน่นมากเป็นพิเศษ และจะมี
ธุรกิจการให้บริการที่ตอบสนองกลุ่มนักศึกษาเป็นหลัก 
การเติบโตอย่างรวดเร็วของหอพักและอาคารที่อยู่อาศัย
รูปแบบต่าง ๆ นำไปสู่การตั้งถิ ่นฐานที่หนาแน่นของ
ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเเละก่อให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจแก่ชุมชนโดยรอบ พื้นที่ส่วนใหญ่ซึ่งเดิมเป็นใช้
ประโยชน์เพื่อการเกษตรเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่ใช้สอยเชิง
พาณิชย์อย่างรวดเร็ว เช่น ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ 
และที ่อยู ่อาศัยในรูปแบบต่าง ๆ การขยายตัวอย่าง
รวดเร็วของสิ่งปลูกสร้างและการตั้งถิ่นฐาน ทำให้เกิด
เปลี่ยนแปลงบริบทต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 
 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับครอบครวัท่ี
มีสมาชิกบุตรหลานคอยดูแล ในอดีตเคยประกอบอาชีพ
เกษตรกร ทำไร่ ทำนา ทำสวน และมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
มาก่อน มีใช้ร่างกายมาอย่างสมบุกสมบัน ทำให้เกิด
ความเสื่อมถอยของวัยที่เพิ่มขึ้นทุกปี ก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพหลายประการ อาทิเช่น เหนื่อยง่าย หอบ พลัง
ในการทำงานลดลง ขาดความคล่องแคล่วในการ
เคลื่อนไหว มีโรคประจำตัว เป็นต้น กลายเป็นอุปสรรค
สำคัญที่ทำให้ผู ้สูงอายุไม่สามารถประกอบอาชีพได้
ดังเดิม อาจกล่าวได้ว่าเป็นการปลดเกษียณอาชีพไปโดย
ธรรมชาติของวัย  

 สภาพเศรษฐกิจของผู้สูงอายุในเทศบาลตำบล
บ้านดู่ส่วนใหญ่มีรายได้มาจากสมาชิกในครอบครัวจุน
เจือตามฐานะทางเศรษฐกิจและดูแลตามอัตภาพของ
บุตรหลาน ถึงแม้ได้รับการดูแลจากสมาชิกในครอบครัว
บางส่วนก็ไม่อาจพึ่งพิงได้ทั ้งหมดเนื่องจากสมาชิกใน
ครอบครัวมีภาระที่ต้องรับผิดชอบส่วนอื่น ผู ้สูงอายุ
มักจะหากิจกรรมเพื่อเป็นรายได้เสริมเล็ก ๆ น้อย ๆ 
รวมไปถึงเป็นการประหยัดรายจ่ายภายในครอบครัว 
อาทิ การปลูกพืชสวนครัว การประกอบอาชีพประเภท
เบาแรง เช่น การจักสานเครื่องใช้ที่ทำจากไม่ไผ่ หรือ
ยังคงประกอบอาชีพตามแต่สภาพร่างกายจะเอื้ออำนวย 
บางคนที่ยังแข็งแรงอยู่ก็ยังรับจ้างทำนา ทำไร่ ทำสวน 
ด้วยเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจที ่ไม่เพียงพอต่อการ
ดำรงชีวิต และต้องการลดการพึ่งพาบุตรหลาน พร้อม
ทั้งเพิ่มคุณค่าให้แก่คนเอง ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุที่พักอาศัย
และใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังมักจะพบเป็นจำนวนน้อย เนื่อง
ด้วยสาเหตุปัจจัยคู่สมรสเสียชีวิต บุตรหลานไปทำงาน
หรือเร ียนหนังสืออยู่ต่างจังหวัด บุตรแยกไปสร้าง
ครอบครัวใหม่ ไม่มีบุตรหลาน มีสถานภาพโสด จึง
จำเป็นอย่างยิ ่งที ่จะต้องฝืนร่างกายหาเลี ้ยงชีพด้วย
ตนเอง ไม่สามารถพึ่งพาผู้อื่นได้มากนัก และส่วนที่สอง 
รายได้หลักมาจากการรับเบี้ยยังชีพ จำนวน 600-1,000 
บาทต่อเดือน  จากสวัสดิการทางสังคมของภาครัฐ ส่วน
หนึ่งผู้สูงอายุที่เข้าหลักเกณฑ์ในรุ่นก่อนจะได้รับเบี้ยยง
ชีพตลอดชีพ ในทางตรงกันข้าม อีกกลุ่มหนึ่งที่มีอายุ
ต ั ้งแต่ 60 ปีขึ ้นไป มีการลงทะเบียนในรุ ่นหลัง มี
ระยะเวลาสิ้นสุดการได้รับเบี้ยยังชีพเป็นบางช่วงในรอบ
ปีงบประมาณ ดังนั ้น ต้องรองบประมาณจากภาครัฐ
เพื่อเบิกจ่ายซึ่งยังคงมีทิศทางและแนวโน้มของรายได้
ส่วนนี้ไม่นานอน ถึงแม้ว่ารายได้ในส่วนนี้จะเป็นเงิน
จำนวนน้อยไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
แต่ก็ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่าง
มีความสุขในระดับหนึ่ง 
 ผู ้ส ูงอายุมักจะดำเนินชีวิตอยู่ตามลำพังใน
เวลากลางวัน ใช้เวลาในการเลี้ยงหลาน ทำงานบ้าน ทำ
ความสะอาดบริเวณรอบ ๆ บ้าน เช่น การกวาดใบไม้ 
การกำจัดวัชพืช การเผาขยะ เป็นต้น ส่วนสมาชิกใน
ครอบคร ัวต ่ างออกไปปฏ ิบ ัต ิหน ้ าท ี ่ ต ่ าง  ๆ ใน
ชีว ิตประจำวัน เช่น การทำงาน การเร ียนหนังสือ     
เป็นต้น นอกจากนี ้ผ ู ้ส ูงอายุยังมีการออกไปพบปะ
สังสรรค์กับสมาชิกคนอื่น ๆ บ้าง อาทิ การเข้าชมรม 
การช่วยประกอบกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีใน
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หมู่บ้านและละแวกใกล้เคียง นอกจากนั้นยังใช้เวลาใน
การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชน หมู่บ้าน วัด และ
หมู่บ้านพื้นที่ใกล้เคียง เช่น งานพิธีกรรม หรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ซึ่งช่วย
ให้สามารถผ่อนคลายความเหงาจากการพบปะสมาชิก
เพื ่อนร่วมวัยได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป ส่วนสัมพันธภาพทาง
สังคมในชุมชน พบว่า ในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกันมักจะมี
ความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะใกล้ชิดผูกพัน รู้จัก
คุ้นเคยกันทุกครัวเรือนท่ามกลางวิถีชีวิตแบบชนบท  
 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุที ่พบได้แก่ โรค
ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน อาการวิงเวียนศีรษะ 
ปัญหาทางสายตา ปัญหาในการเดินหรือเคลื่อนไหว 
รวมไปถึงโรคเข่าข้อต่าง ๆ การเข้ารับการตรวจสุขภาพ
ในเบื้องต้น จะไปรับบริการการตรวจรักษาตามสถานี
อนามัยใกล้บ้าน ซึ่งจะมีการใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าตามข ั ้นตอนและระเบียบของกระทรวง
สาธารณสุข กรณีที่ผู้สูงอายุมีอาการของความเจ็บป่วย
เพิ่มขึ้นก็จะมีกระบวนการส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
จะจังหวัดต่อไป นอกจากนี้ยังมีการรักษาโดยใช้องค์
ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยใช้ยาสมุนไพรต่าง ๆ เช่น 
ยาต้ม ยาลูกกลอน ยาฝน เป็นต้น การรักษาโดยใช้
สมุนไพรควบคู่ไปกับความเชื่อ  เช่น หมอเมือง หมอเป่า
คาถา รวมไปถึงการเซ่นไหว้ การแก้บน การสะเดาะ
เคราะห์ สืบชะตา เป็นต้น 
 ส่วนการบริโภคอาหารนั้น ผู้สูงอายุมักมีวิถี
การประกอบอาหารตามรูปแบบวัฒนธรรมชุมชนดั้งเดิม 
หรือตามสภาพของท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ อาทิ แกงแค 
จอผักกาด แกงขนุน น้ำพริก ข้าวเหนียว ฯลฯ และมี
การปลูกผักพื้นบ้านในท้องถิ่นโดยทั่วไป มีการซื้อผัก
ชนิดที่ไม่สามารถปลูกหรือหาได้ในพื้นท่ี นอกจากนั้นยัง
ใช้ชีวิตผูกพันกับประเพณีวัฒนธรรม และมักอุทิศเวลา
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
 ปัญหาและอุปสรรคที่กระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ ได้แก่ ปัญหาหมอกควัน โดยจะเกิดขึ้น
ในช่วงประมาณเดือนมกราคม-เมษายนของทุกปี 
ปริมาณฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดได้ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพในหลายลักษณะแก่วัยผู้สูงอายุซึ่งมี
ร่างกายอ่อนแอ ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไมด่ี
มีน้อย และนำมาซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต ความเช่ือ
และวิถีการปฏิบัต ิสืบต่อกันมาในเชิงความคิดและ
พฤติกรรมเกี่ยวกับการเผาขยะ ประเภทเศษก่ิงไม้ ใบไม้ 

ภายในบริเวณบ้าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำ
วันของผู้สูงอายุ โดยมีเหตุผลจากความเคยชินที่เคย
ปฏิบัติ แต่เนื่องจากองค์ประกอบของขยะในปัจจุบันมี
ส่วนผสมของสารเคมี สารพิษเจือปนนานาชนิดแตกต่าง
จากยุคสมัยก่อน เช่น ถุงพลาสติก โลหะเหลือใช้ วัสดุ
อันตรายต่าง ๆ การสูดดมควันพิษจากการเผาไหม้ได้  
ส่งผลต่อการเกิดปัญหาสุขภาพตามมา หรือ อาจทำให้
ภาวะความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นไม่มากก็
น้อย ค่อย ๆ สะสมเพิ่มขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ยังมี
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ
ชุมชน เช่น มลพิษทางน้ำที่มีแหล่งกำเนิดจากชุมชน ที่
อยู ่อาศัย ร้านค้า อาคารพาณิชย์ สถานประกอบการ 
ฯลฯ มลภาวะทางเสียงที่เกิดจากสถานประกอบการ 
สถานบันเทิงเริงรมย์ หอพัก รวมไปถึงการสัญจรของ
ยวดยานพาหนะต่าง ๆ ปัญหาจากคนต่างถิ่นในชุมชนที่
ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ
ทะเลาะวิวาท การแย่งชิงทรัพยากรที่ดินของบุคคลใน
พื้นที่ รวมถึงปัญหาสวัสดิภาพละความปลอดภัยในการ
สัญจรบนถนน เนื่องจากความเสื่อมของสายตาและการ
มองเห็น ประสิทธิภาพทางการคิด การตัดสินใจ และ
ความเชื ่องช้าในการเคลื ่อนไหวของร่างกาย ซึ ่งเป็น
ปัจจัยหนึ่งท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุได้ 
 
 อภิปรายผล 
 ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มบุคลหนึ่งในสังคมที่มีพลัง
ความคิด มีความสามารถ และมีประสบการณ์สูงในการ
พัฒนาตนเองและสังคม ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ควรจะ
ได้รับการยกย่องนับถือและการรวมรับเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคม ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ควรจะได้รับการดูแล การ
เอาใจใส่ในสุขภาพพลานามัย การใช้ความรู้ประสบการ
ของตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และผู้สูงอายุต้องมี
โอกาสเข้าทำงานและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ส ังคมตามกำลังและความสามารถของตนเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับการนำหลักทฤษฎี (Activity Theory) มา
ใช้และสนับสนุนในการเสริมสร ้างสุขภาวะให้แก่
ผ ู ้ส ูงอายุในเทศบาลตำบลบ้านดู ่ ซ ึ ่งโดยทั ่วไปแล้ว
กิจกรรมนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนทุกเพศทุกวัย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยผู้สูงอายุ เนื่องจากกิจกรรมเป็น
สิ่งที่ทำให้สุขภาพของผู้สูงอายุดีทั้งร่างการและจิตใจ 
กิจกรรมผู้สูงอายุทำให้เกิดความพึงพอใจในชีวิต ทั้งนี้
เพราะการที่ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม หมายถึง
ผู้สูงอายุนั้นได้มีสถานภาพและบทบาทที่สำคัญที่อยู่ใน
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ระดับหนึ่งในสังคม จากการที่ผู้สูงอายุมีสถานภาพและ
บทบาทเหล่านั้น ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคล
ที่มีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับจากสังคม สามารถที่จะทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมได้โดยไม่เป็นผู้ไร้บทบาท การที่
ผู้สูงอายุพยายามจะแยกตัวหนีออกจากสังคม เนื่องจาก
ผู้สูงอายุคิดว่าบทบาทของตนเป็นบทบาทที่ต่ำต้อยกว่า
บทบาทของคนหนุ ่มสาว ผู ้สูงอายุจะรู ้สึกว่าตนไม่มี
ประโยชน์กับสังคมและไม่เท่าเทียมกับคนกลุ่มอื่น ๆ 
กิจกรรมจะช่วยให้ผู้สูงอายุพยายามรักษากิจกรรมทาง
สังคมของตนไว้ ซึ่งหากบุคคลใดสามารถดำรงกิจกรรม
ทางสังคมของตนไว้ได้ จะเป็นบุคคลที่สามารถดำรงชีวิต
ในสังคมอย่างปกติส ุข กิจกรรมจะเป็นสิ ่งที ่ทำให้
ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจมากขึ้น การแนะนำให้ผู้สูงอายุ
ที่รู ้สึกเหงาและคิดว่าตนเป็นคนไร้ประโยชน์ของสังคม
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของตนให้กลับเข้าสู ่ชีวิตสังคม
นอกจากนี้คุณภาพของกิจกรรมยังมีบทบาทสำคัญ การ
ทำกิจกรรมบางเวลาเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อ
เพิ ่มศักยภาพของตนเองและความนับถือตนเองของ
ผู้สูงอายุ และเป็นการเพิ่มความรู้สึกของบุคคลอื่นที่มตีอ่
ผู้สูงอายุอีกด้วย (ศศิพัฒน ยอดเพชร และคณะ, 2560)
ผู้สูงอายุที่ชอบทำกิจกรรมจะมีความพึงพอใจชีวิตและ
สามารถปรับตัวได้ดีกว่าผู้สูงอายุท่ีมีการทำกิจกรรมนอ้ย 
และส ่วนใหญ ่พยายามร ักษาก ิจกรรมให ้คงอยู่
เช่นเดียวกับที่เคยมีในช่วงวัยกลางคน หรือพยายามหา
กิจกรรมใหม่มาทดแทนกิจกรรมเดิมที่สูญเสียไป ซึ่งการ
ทำกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมเสริมให้เกิดมโนทัศน์ใน
ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีศักยภาพในการสร้างคุณค่าให้กับ
ตนเองและชุมชน โดยการสร้างรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม 
เช่น กลุ่มบายศรีสู่ขวัญ กลุ่มดูแลสุขภาพเมื่อเจ็บป่วย 
กลุ่มศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มศิลปวัฒนธรรม กลุ่ม
ช่างและการจักสาน กลุ่มตัวอย่างด้านการครองตน และ
กลุ่มตัวอย่างด้านความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เป็นต้น  
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดรูปแบบใน
การเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อสร้างคุณค่าให้กับ
ตนเองและชุมชนที่กำหนดร่วมกัน ทั้งในด้านการหา
งบประมาณมาดำเนินการเกี ่ยวกับการเยี่ยมผู้สูงอายุ 
การจัดงานแสดงศักยภาพผู ้ส ูงอายุ การจัดทีมดูแล
ผู้สูงอายุ และการจัดทำทำเนียบรายชื่อผู ้สูงอายุที่มี
ศักยภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้
หร ือภ ูม ิป ัญญาให ้ก ับเยาวชนและผ ู ้สนใจทั ่วไป 
นอกจากนี ้ควรมีความรู ้ความเข้าใจในการจัดทำสิ่ง
อํานวยความสะดวกและการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อ

ต่อผู้สูงอายุและการปรับปรุงอาคาร-สถานที่ใหมีความ
เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในการดำเนินนกิจกรรมต่าง ๆ 
(ไตรรัตน์ จารุทัศน์, 2556) 
 การที่ผู้สูงอายุมักจะมีอารมณ์เหงามากกว่าวัย
อื่น ๆ ทั้งนี้อาจเกิดมาจากความเสื่อมถอยทางอารมณ์
และจิตใจ โดยมักเกิดควบคู่กับความเสื่อมถอยทางกาย 
ซึ่งเป็นสิ่งเร้าให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลที่ไร้ค่า 
ต้องพึ่งพาผู้อื่น ประกอบกับการสูญเสียอำนาจ ตำแหน่ง
หน้าที่การงาน และบทบาทในสังคม (แก้วขวัญ ตั้งติ
พงศ์กูล และคณะ, 2559) ผู ้สูงจึงมักมีอารมณ์กังวล 
น้อยใจ และกระทบกระเทือนจิตใจได้ง่าย ความเหงา
และความว้าเหว่เป็นอารมณ์ที่มักเกิดร่วมกัน อารมณ์
เหงาเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุได้ง่าย หากไม่รู้จักจัดการชีวิต
ของตนเอง เพราะมีเวลาว่างจากอาชีพและภารกิจ
มากกว่าคนวัยอื่น ผู้สูงอายุได้ประสบกับการพลัดพราก
จากกันไปของผู้อยู่ใกล้ชิดรวมทั้งทรัพย์สินหรือสิ่งของ
อื่น ๆ หลายครั้งหลายคราวตลอดระยะเวลายาวนาน 
การผ่านเรื่องราวหรือเหตุการณ์ของการเปลี่ยนแปลง
ของชีวิตตลอดช่วงชีวิต ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพแตกต่าง
กัน ม ีภาวะซึมเศร้าแตกต่างกัน โดยผู ้ส ูงอายุที ่มี
สถานภาพโสด มีภาวะซึมเศร้ามากที่สุด ผู ้สูงอายุให้
ความสำคัญเป็นอันด ับแรกกับการใช้เวลาอยู ่กับ
ครอบครัวและเพื่อน สาเหตุที่ผู้สูงอายุไม่อาศัยร่วมบ้าน
กับลูกหลาน เนื่องจากไปทำงานที่อื่นหรือแยกย้ายไปมี
ครอบครัว โดยผู ้ส ูงอายุจะรู ้ส ึกกังวลเกี ่ยวกับเรื ่อง
การเงินและและกังวลว่าจะเป็นโรคร้ายจากการสูงอายุ 
ดังนั ้นการรวมกลุ่มปะทะสังสรรค์ทางสังคมจะทำให้
ผู ้สูงอายุมีความใกล้ชิดผูกพันกันมากขึ้น มีความรัก
ความสามัคคีของคนในกลุ่ม ช่วยส่งเสริมสุขภาพจติที่ดี 
ผ่อนคลายความเครียดความเหงา ทำให้ผู ้สูงอายุบาง
รายที่ค่อนข้างมีบุคคลภาพแบบเก็บตัว เริ่มปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมคล้อยตามกลุ่มในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ (ศิริสุข นาคะเสนีย์, 2561)  
 ผู้สูงอายุในช่วงอายุ 60-64 ปี ซึ่งส่วนมากยังมี
ส ุขภาพและสมรรถนะด้านต่าง ๆ ที ่น ่าจะเอื ้อต่อ
ความสามารถในการทำงานต่อไปได้ แนวทางการ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุยังคงอยู่ในกำลังแรงงาน เป็นหนึ่งใน
แนวนโยบายสำคัญที่จะทำให้รับมือกับการสูงวัยอย่าง
รวดเร ็วของประชากรในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ 
รวมถึงพ้ืนท่ีอื่น ๆ ได้ ผู้สูงอายุท่ียังทำงานจะช่วยตนเอง
ให้มีรายได้และมีคุณค่า ซึ่งเท่ากับจะเป็นการผ่อนภาระ
พึ ่งพาต่อครอบครัวและภาครัฐ ทั ้งย ังช่วยทดแทน
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แรงงานของคนวัยทำงานที ่จะลดน้อยลงไปอีกด้วย 
(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2562) 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 1: แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2551 และ 2561 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 สรุปผลการวิจัย 
 พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านดู่มีการเปลี่ยนแปลง
สภาพพื้นที่อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการสูญเสียพื้นท่ีทาง
การเกษตรและพื ้นที ่สีเขียว ที ่ถูกแทนที ่ด้วยอาคาร 
บ้านเรือน ร้านค้า และสิ่งปลูกสร้าง ที่มีความหนาแน่น
มากขึ้น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับครอบครัวที่มี
สมาชิกบุตรหลานคอยดูแล ในอดีตเคยประกอบอาชีพ
เกษตรกรและอาชีพรับจ้างทั่วไป ทำให้เกิดความเสื่อม
ถอยของวัยที่เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทางด้าน
ร่างกายต่าง ๆ รายได้ของผู้สูงอายุนอกจากการรับเบี้ย
ยังชีพของภาครัฐแล้ว ผู้สูงอายุมียังรายหลักจากการจุน
เจือของสมาชิกในครอบครัวจากหารายได้เสริมหรือ
บางส่วนยังคงประกอบอาชีพตามแต่สภาพร่างกายจะ
เอื้ออำนวย ยังมีการออกไปพบปะสังสรรค์สมาชิกคนอืน่ 
เช่น การช่วยประกอบกิจกรรมทางศาสนาและประเพณี 
การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชน หมู่บ้าน วัด และ
หมู ่บ้านใกล้เคียง และมีความสัมพันธ์ทางสังคมใน
ลักษณะใกล้ชิดผูกพัน รู ้จ ักคุ ้นเคยกันทุกครัวเรือน 
ผลกระทบการจากเปลี่ยนแปลงพื้นที่ท่ีมีต่อคุณภาพชีวติ
ของผู้สูงอายุได้แก่ ปัญหาหมอกควัน ความเชื่อและวิถี
การปฏิบัติเกี่ยวกับการเผาขยะ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
มลภาวะสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศชุมชน เช่น มลพิษ
ทางน้ำและมลภาวะทางเสียงจากแหล่งที ่อยู ่อาศัย  
สถานประกอบการ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีปัญหาจากคน
ต่างถิ ่นในชุมชนที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน การทะเลาะวิวาท การแย่งชิงทรัพยากร
ที่ดิน รวมถึงปัญหาสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการ
สัญจรบนถนน ความเสื ่อมของร่างกาย การคิด การ
ตัดสินใจ และความเชื ่องช้าในการเคลื ่อนไหวของ
ร่างกายเป็นเหตุให้มีความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุได้ 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. หน่วยงานที่เกี่ยวหรือผู้ที่สนใจสามารถนำ
ผลการศึกษามาใช้ในการทำความเข้าใจถึงปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู ้ส ูงอายุก ับสิ ่งแวดล้อม พฤติกรรม และ
กระบวนการทางจิตใจของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี  
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง
น ิ เวศส ังคมของผ ู ้ส ู งอาย ุระหว ่างพ ื ้นท ี ่ท ี ่ม ีการ
เปลี่ยนแปลงน้อยหรือไม่เปลี่ยนแปลงเลย กับพื้นที่ที่มี
การเปลี่ยนแปลงหรือมีการขยายตัวของเมืองสูง 
 3.  ควรม ีการศ ึกษาถ ึ งการจ ัดทำระบบ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุในแต่ละหมู่บ้านอย่างเป็นระบบ 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการขยะด้วยกองทุนสวัสดกิารขยะบ้านแก้งยาว ตำบลภูแลน
คา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดยทำการศึกษาระหว่างเดือน สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561 ใช้แนวทางการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม Participatory Action Research (PAR) ร่วมกับการขับเคลื่อนและการประเมินผลโดยใช้
กระบวนการ Action Research Evaluation (ARE) และการติดตามผลลัพธ์แบบเสริมพลังในการดำเนินงานด้วยการใช้
บันไดผลลัพธ์ กิจกรรมการมีส่วนร่วมของกลุ่มสมาชิก  โดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 180 ครัวเรือน มีการดำเนินกิจกรรม 
ต่างๆ ได้แก่ 1) การบริจาคขยะกองทุนสวัสดิการ 2) อบรมการคัดแยกและจัดการขยะอย่างเหมาะสม 3) การศึกษาดูงาน
ชุมชนต้นแบบ บ้านเขาดินวนา อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 
 พบว่าเกิดรูปแบบการจัดการขยะด้วยกองทุนสวัสดิการขยะ เกิดข้อบังคับกองทุนสวัสดิการขยะบ้านแก้งยาว 
โดยมีการมอบสวัสดิการให้แก่สมาชิกในครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 35 ราย ที่เกิด ป่วยเข้าโรงพยาบาล และ
เสียชีวิต มีเงินกองทุนสวัสดิการคงเหลือ 39,610 บาท และมีปริมาณขยะลดลงเฉลี่ย เท่ากับ 4.7 กิโลกรัม/ครัวเรือน/เดือน 
และพบว่าสมาชิกได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจได้รับประโยชน์จากการจัดการขยะด้วยกองทุนสวัสดิการขยะ ชุมชนมี
ความรักสามัคคีกันดีมากกว่าเดิม และส่งเสริมในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจอีกท้ังสามารถ
ยกระดับชุมชนที่กำลังพัฒนากองทุนสวัสดิการให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้  ภายใต้สโลแกน “คนภูแลนคาไม่ทิ้งกัน” 
  
คำสำคัญ: การจัดการขยะ กองทุนสวัสดิการขยะ บ้านแก้งยาว 
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Abstract 
 

 The objective of this study was to study the solid waste management model with the Kaeng Yao 
solid waste welfare fund of Phulan Kha Sub-district, Ban-Khwao District, Chaiyaphum province. The study 
was conducted between August 2017 - July 2018 using Participatory Action Research (PAR) research approach 
together with driving and evaluating using the Action Research Evaluation (ARE) process and empowering 
follow-up results. The results operational empowerment were tracked by using the result ladder Member 
Participation Activities. 180 members participated in the project.  There are various activities, such as 1) 
Garbage donation, welfare fund 2) Appropriate separation and waste management training 3) Study visit to 
the prototype community Baan Kheenawana, Sap Yai District, Chaiyaphum province.  
 The result found that there was a form of solid waste management with benefit fund regulations 
of the Kaeng Yao solid waste welfare fund by providing welfare to 35 household members participating in 
the project. Birth member, patient admitted to the hospital, and the deceased the remaining solid waste 
welfare funds are 39,610 baht. The average amount of waste was reduced to 4.7 
kilograms/household/month. It was found that members willingly participated in activities and received 
benefit from waste management with the welfare fund communities.  They were more loving and 
harmonious than before. They promoted the organization of activities to cooperate, join hands together as 
well as to raise the level of the community that is developing a welfare fund to be strong under the slogan 
"People of Phu Lan Kha not leave each other". 
 
Keywords: Solid waste management Solid waste welfare fund Ban Kaeng Yao 
 

1. บทนำ  
จากการสำรวจสถานการณ์ขยะม ูลฝอยของ

ประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ พบว่าปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ ้นทั่วประเทศมีจำนวนเพิ่มสูงขึ ้นในทุกปี 
สถานการณ์ ขยะมูลฝอยของประเทศไทย พ.ศ. 2559  
ม ีปร ิมาณขยะมูลฝอยชุมชน 27.06 ล ้านตัน หรือ
ประมาณ 74,130 ตันต่อวัน สำหรับสถานการณ์ปรมิาณ
ขยะมูลฝอยปี พ.ศ.2560  มีปริมาณขยะเกิดขึ ้นทั่ว
ประเทศ ประมาณ 27.40 ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.
2559 ที่มีปริมาณ 27.06 ล้านตัน เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของประชากรและการขยายตัวของชุ มชนเมือง เมื่อ
พิจารณาในช่วง 10 ปี ที ่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) 
พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยที ่เกิดขึ ้นต่อวันมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น ปี 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 
27.8 ล้านตันเมื ่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2560 มี

ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.64 เนื่องจากการขยายตัวของ
ชุมชนเมืองและการปรับเปลี ่ยนวิถีชีว ิตจากสังคม
เกษตรกรรมสู่สังคมเมืองการเพิ่มขึ้นของประชากรการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้
ปริมาณขยะมูลฝอยในหลายพื้นที่เพิ ่มมากขึ้น แม้ว่า
ปริมาณขยะมูลฝอยจะเพิ่มขึ ้นแต่การจัดการขยะมูล
ฝอย มีแนวโน้มดีขึ้นขยะมูลฝอยชุมชนได้ถูกคัดแยก ณ 
ต้นทางและนำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตัน (ร้อย
ละ 34) เพิ่มขึ้น จากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 13 ส่วนใหญ่เปน็
การใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิลและทำปุ๋ยอินทรีย์ขยะ
มูลฝอยชุมชน อีกจำนวน 10.88 ล้านตัน (ร้อยละ39) 
ถูกกำจัดอย่างถูกต้องส่วนที่เหลือเป็นขยะที่ถูกกำจัด
อย่างไม่ถูกต้องประมาณ 7.36 ล ้านตัน(ร ้อยละ27)
แนวโน้มการจัดการขยะที่ดีขึ้นเป็นผลมาจากนโยบาย 
ของรัฐบาลที ่ม ุ ่งส ู ่การเป็นสังคมปลอดขยะ (Zero 
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Waste Societyแนวคิด3R-ประชารัฐมุ่งเน้นการจัดการ
ขยะมูลฝอย ณ ต้นทาง (กรมควบคุมมลพิษ,2562) 

 การดำเนินงานเพื่อจัดการขยะมูลฝอยที่ผ่าน
มา ท้องถิ่นส่วนใหญ่สามารถให้บริการเก็บรวบรวมขยะ
มูลฝอยได้มากขึ้น ทำให้ปัญหาขยะตกค้างน้อยลง แต่ยัง
มีปัญหากำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกสุขลักษณะอยู ่มาก
ตกค้างน้อยลง แต่ยังมีปัญหากำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูก
สุขลักษณะอยู ่มาก (กรมควบคุมมลพิษ, 2563) โดย
สถานการณ์ด้านการจัดการขยะในจังหวัดชัยภูมิ จาก
ข ้อม ู ลของสำน ักงานทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ พบว่ามีปริมาณขยะของ
จังหวัดชัยภูมิในปี พ.ศ.2561 มีปริมาณ 59,668.41 ตัน 
และข ้อม ูลการบร ิการจ ัดการมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ มีจำนวน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้นจำนวน 143 แห่ง และพบว่า 
อปท.ที่มีระบบบริหารจัดการมูลฝอยจำนวน 98 แห่ง 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามี อปท. ท้องถิ่น อีกจำนวนมากที่ยัง
ขาดระบบบริหารจัดการมูลฝอยที ่ถ ูกต้อง โดยการ
จัดการขยะมูลฝอย จะแยกเป็น แบบฝังกลบ เตาเผา
ขยะ และเทกองก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตามมา ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยเพิ ่มขึ ้นทั้ง
ประเทศและในปี พ.ศ. 2559 ขยะมูลฝอยทั่วประเทศมี
มากกว่า 27.06 ล้านตันต่อปี หรือประมาณ 74,130 ตัน
ต่อวัน ซึ ่งคิดเป็นอัตราการเกิดขยะมูลฝอยที ่ 1.14 
กิโลกรัมต่อคนต่อวัน จังหวัดชัยภูมิในปี พ.ศ. 2557 มี
ปริมาณขยะสะสม 30,101 ตัน มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
ต่อปี 268,128 ตันต่อปี ปี พ.ศ.2560 มีปัญหาขยะมูล
ฝอยตกค้างในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยมีปริมาณขยะ
ตกค้าง 84,010 ตัน  ขยะเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
ทุกปี จำนวน ประชากรที่ เพิ ่มมากขึ ้น ซึ ่งส ่งผลต่อ
ปริมาณขยะมูลฝอยที ่เพิ ่มขึ ้น จึงส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของคนในสังคม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยมีระบบกำจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกหลัก
สุขาภิบาล (Sanitary Landfill) เพียง 1 เทศบาล คือ
เทศบาลเมืองชัยภูมิ สำหรับวิธีการกำจัดมูลฝอย ส่วน
ใหญ่จะใช้วิธีการกำจัดแบบกองบนพื้นแล้วเผาและไถ
กลบ เป็นครั ้งคราว ก่อให้เกิดปัญหาด้านการบริหาร

จัดการขยะและมีค่าใช้จ่ายในการเก็บการจัดการขยะ
ของ อปท.เอง ดังนั้นควรมุ่งเน้นให้ชุมชน ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ , 2558) 

 จากข้อมูลการจัดการขยะเชิงนโยบายของ
จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนโยบายการจัดการขยะของจังหวัด
ชัยภูมิที ่ได้ตระหนักถึงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
"จังหวัดสะอาด" และมีนโยบายด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและจัดทำแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้
ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" โดยใช้หลักการ 3Rs 
ส่งเสริมการดำเนินเนินการขับเคลื่อนการจัดการขยะต้น
ทาง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดชัยภูมิ 
ด้วยการจัดการขยะตกค้าง รูปแบบการจัดการขยะให้
เหมาะสมและการสร้างจิตสำนึกและวินัยคนในชาติ  
สู่“การจัดการขยะชุมชนอย่างมีส่วนร่วม”ดังนั้นโครงการ
ด้านการจัดการขยะชุมชนจะเป็นสิ่งกระต้นให้เกิดชุมชน
การจัดการขยะต้นแบบ อันจะนำไปเป็นแบบอย่างในการ
ช่วยลดปริมาณขยะและการจัดการขยะต้นทางได้  
(สมัชชาสุขภาพเครือข่ายจังหวัดชัยภูม,ิ 2558) 

บ้านแก้งยาว มีลักษณะทางภูมิศาสตร์โดย 
ตั้งอยู่หมู่ที่  2  ตำบลภูแลนคา  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัด
ช ัยภ ูมิ  ระยะทางห ่างจากต ัวอำเภอบ้านเขว ้า 28 
กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด  41 กิโลเมตร ลักษณะเป็น
พื้นที่ราบสูง  ติดกับเทือกเขาภูแลนคาตอนล่าง  มีลำ
ห้วยชีลองไหลผ่าน  เหมาะแก่การทำการเกษตรมีเนื้อท่ี 
1,100 ไร่ (องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา, 2563) 
ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ ที่เป็นชุมชนติดแนว
เขตภูแลนคา ไม่ใช่เขตชุมชนเมือง การใช้วิธีการจัดการ
ขยะต้นทาง ด้วยการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกคนในชุมชนจะเป็นแนวทางเหมาะสม และอีกทั้งช่วย
ลดภาระระบบการจัดการขยะขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้อีกด้วย 

จากสภาพป ัญหาด ั งกล ่ าวนำไปส ู ่ ก าร
ดำเนินงานวิจัยการศึกษารูปแบบการจัดการขยะด้วย
กองทุนสวัสดิการขยะบ้านแก้งยาวตำบลภูแลนคา 
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูม ิ
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 2.1 เพื ่อศ ึกษาสถานการณ์ ขยะและการ
จัดการขยะ บ้านแก้งยาว ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเข
ว้า จังหวัดชัยภูมิ 

2.2  เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการขยะด้วย
กองทุนสวัสดิการขยะบ้านแก้งยาว 
 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 
3.1 แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส ่ ว น ร ่ ว ม  Participatory Action Research ( PAR) 
ร ่วมกับการขับเคล ื ่อนและการประเมินผลโดยใช้
กระบวนการ  Action Research Evaluation (ARE) 
และกระบวนการสัมภาษณ์แบบ Focus group ของ
แกนนำคณะทำงานและสมาชิก โดยมีสมาชิกสมัครใจ
เข้าร่วมโครงการ 180 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 88 จาก
จำนวนครัวเรือนท้ังสิ้น 205 ครัวเรือน โดยทำการศึกษา
ระหว่างเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 - กรกฎาคม พ.ศ. 
2561 

การประเมินผลโดยใช้กระบวนการ Action 
Research Evaluation (ARE) คร ั ้งท ี ่  1 เป ็นสะท้อน
ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมของชุมชน กติกา ข้อตกลง 
อื่นๆ ครั้งที่ 2 ประเมินความร่วมมือของคนใน ชุมชน 
การสนับสนุนด้านงบประมาณ มาตรการและกิจกรรม
รณรงค์และการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 การประเมิน
กระบวนการ (Process: P) การวิเคราะห์จุดอ่อน จุด
แข็ง ของกระบวนการขับเคลื่อน เวลา ทรัพยากรที่ใช้ 
ภาวะผู้นำ คณะทำงาน และครั้งที ่ 4 การประเมินผล
ผลิต (Product: P) สำรวจความพึงพอใจของสมาชิกผู้
ร่วมโครงการ สถานการณ์การ ปริมาณขยะ 

3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย

ใช้บันไดผลลัพธ์ ซึ ่งเป็นเครื ่องมือที่พัฒนาและมีการ
ดำเนินการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 6 กับหน่วยจัดการร่วมกับ 
สสส. ในระดับพื ้นที ่ (Node) จังหวัดชัยภูมิ (สสส.
,2561) ดังแสดงในภาพที่ 1  

 
ภาพที่ 1 บันไดผลลัพธ์การจัดการขยะในชุมชน 
บ้านแก้งยาว  
 

4. ผลการวิจัยและอธิปรายผล 
ผลการวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ ขยะและการ

จ ัดการขยะระด ับคร ัวเรื อนช ุมชน บ ้านแก ้งยาว  
ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ พบว่า 
4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุม่ตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง เพศชาย 345 คน เพศหญิง 319 
คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  ร้อยละ 52.0 มี อายุ 45-54 
ป ี   ม ีการศ ึกษาระด ับต ่ำกว ่าปร ิญาตร ี  ม ีอาชีพ
เกษตรกรรม   มีรายได้  5,000-10,000 บาท ร้อยละ 
40.6 จำนวนสมาชิก ในครัวเรือน จำนวน 1-4 คน ร้อย
ละ 80.3 
4.2. ขยะมูลฝอย 

จากกา รส ำ ร ว จป ั ญ หา ขยะ ใน ช ุ ม ชน 
บ้านแก้งยาว ซึ่งมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 180 ครัวเรือน 
ข้อมูลก่อนการดำเนินกิจกรรมพบสถานการณ์ปัญหา 
ชุมชนมีการจ ัดการขยะโดยการ เผาและทิ ้ งตามที่
สาธารณะของชุมชน ขาดการรวบรวมขยะ ไม่มีแหล่ง
กำจัดที่ถูกต้อง ขาดการนำกลับมาใช้ใหม่หรือขาย ไม่มี
การคัดแยกขยะ ผลการศึกษาพบว่าจากการศึกษาผ่าน
กระบวนการดำเนินงานโดยมีการประชุมคณะกรรมการ
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจโครงการแก่
สมาชิกชมรม ร่วมกำหนดข้อตกลงในการจัดการขยะดว้ย
กองทุนสวัสดิการขยะบ้านแก้งยาว พบว่า ในแต่ละ
ครัวเรือนมีปริมาณขยะเฉลี่ยประมาณ 11 กิโลกรัมต่อ
เดือนต่อ ครัวเรือน ประเภทขยะที่พบ คือ ถุงพลาสติก 
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ขวดแก้ว  กระป๋อง  ขวดพลาสติก และเม ื ่อส ิ ้นสุด
โครงการวิจัยพบว่ามีปริมาณขยะลดลงเฉลี่ย เท่ากับ 4.7 
กิโลกรัมต่อครัวเรือนต่อเดือน การดำเนินงานวิจัย พบว่า 
การบริจาคขยะกองทุนสวัสดิการ สามรถจำแนกประเภท
ขยะ ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ขวดแก้วแดง ขวดแก้วขาว ขวด
เขียวพลาสติกใสพลาสติกรวมพลาสติกเขียว พลาสติก
กรอบ กระดาษแข็ง กระดาษขาวดำ สังกะสีเหล็กกระป๋อง 
ซึ่งนำไปขายและนำเงินเข้ากองทุนสวัสดิการของชุมชน 
โดยนำแนวทางที ่ได้จากการไปการศึกษาดูงานชุมชน
ต้นแบบ บ้านเขาดินวนา อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิมา
ปรับใช้กับชุมชนแก้งยาว 
4.3.รูปแบบการจัดการขยะด้วยกองทุนสวัสดิการขยะ  

พบว่า การจัดการขยะด้วยกองทุนสวัสดิการ
ขยะมีการมอบสวัสดิการให้แก่สมาชิกในครัวเรือนที่เข้า
ร่วมโครงการ จำนวน 35 ราย ที่เกิด ป่วยเข้าโรงพยาบาล 
และเสียชีวิต มีเงินกองทุนสวัสดิการคงเหลือ 39,610 
บาท ช่วยเหลือสวัสดิการแก่สมาชิก 35  ราย ได้แก่
เสียชีวิต 4 ราย เป็นเงิน 8,000 บาท (ศพละ 2,000)ป่วย 
29 ราย เป็นเงิน 15,600 บาท  (คืนละ 200) เกิด 2 ราย 
เป็นเง ิน 1,000 บาท (คนละ 500)โดยรวมการจ่าย
สวัสดิการ 35 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น  24,600 บาท 

เกิดข้อบังคับกองทุนสวัสดิการขยะบ้านแก้งยาว 
คือข้อบังคับกองทุนสวัสดิการขยะบ้านแก้งยาวบ้านแก้ง
ยาว ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โดย
ประกอบด้วย 4 หมวด ได้แก่  
 หมวดที่ 1 ข้อความทั่วไป กล่าวถึงข้อบังคับ 
กองทุนสวัสดิการขยะบ้านแก้งยาวบ้านแก้งยาว หมู่ที่ 2 
ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

หมวดที ่  2 บทนิยาม กล ่าวถ ึงคำน ิยาม 
หมู่บ้าน ผู ้จัดการธนาคารขยะ เจ้าหน้าที่ และลูกค้า
กองทุนสวัสดิการ 

หมวดที่ 3 กิจกรรมกองทุนสวัสดิการขยะบา้น
แก้งยาว โดยกิจกรรมกองทุนสวัสดิการขยะบ้านแก้ง
ยาวกองทุนสวัสดิการขยะมีรายได้ดังต่อไปนี้ ได้แก่ 1. 
รายได้จากการขายขยะที่รับบริจาคมาแล้ว 2. รายได้
จากเงินบริจาคสมทบให้กับกองทุนสวัสดิการ และ 3. 
รายได้จากการทอดผ้าป่าขยะ 

หมวดที่ 4 สวัสดิการกองทุนขยะ กล่าวถึงการ
จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมกองทุนธนาคารขยะ 

กองทุนสวัสดิการขยะจะเปิดรับบริจาคขยะทุก
เช้าวัน ที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน และประชาสัมพันธ์
สรุปผลข้อมูลการบริจาคขยะทุกเช้าวันที่ 15 และวันท่ี 
31 ของทุกเดือนดังภาพที่ 2 โดยมีการมอบสวัสดิการ
ขยะบ้านแก้งยาว ให้แก่สมาชิกตามข้อบังคับของชุมชน 
ดังภาพที ่3 และภาพที ่4 ตามลำดับ 

 

 
ภาพที่ 2 การบริจาคขยะเข้าธนาคารขยะ กองทุน

สวัสดิการขยะบา้นแก้งยาว 
 

 
ภาพที่ 3 การมอบสวัสดิการขยะบา้นแก้งยาวแก่สมาชิก 
ครัวเรือนท่ีเสียชีวิต 
 

 
ภาพที่ 4 การมอบสวัสดิการขยะบา้นแก้งยาวแก่สมาชิก 
ครัวเรือนท่ีป่วยนอนโรงพยาบาล 
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 ผลการศึกษาพบว่าสมาชิกได้เขา้ร่วมกิจกรรม
ด้วยความเต็มใจได้รับประโยชน์จากการจัดการขยะด้วย
กองทุนสวัสดิการขยะ ชุมชนมีความรักสามัคคีกันดีมาก
กว่าเดิม และส่งเสริมในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี ให้
ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ  อีกทั้งสามารถยกระดับ
ชุมชนที ่กำลังพัฒนากองทุนสวัสดิการให้เข้มแข็ง
พึ่งตนเองได้  ภายใต้สโลแกน “คนภูแลนคาไม่ทิ้งกัน” 
โดยขยายผลไปยังชุมชนบ้านป่าปอแดง หมู่ที่ 8 และ
บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7  
 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 พบว่าชุมชนหลังจากดำเนินโครงการการ
จัดการขยะที่ผ่านมา ปริมาณขยะลดลง สมาชิกได้รับ
ประโยชน์จากการจัดการขยะด้วยกองทุนสวัสดิการขยะ 
และทำให้ชุมชนเกิดความสามัคคี มีการรวมกลุ่ม เกิด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ชุมชนมีรายได้
จากการขายขยะสวัสดิการ และสามารถนำมาจัดสรร 
กองทุน มอบสวัสดิการในชุมชน ชุมชนมีการจัดการขยะ 
หมู่บ้านสะอาดขึ้น มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและ
ความปลอดภัย โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ เข้าใจ 
และร่วมมือจัดกา และคัดแยก “ขยะ” อย่างเหมาะสม 
ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากขยะได้สูงสุด และ
ลดปริมาณขยะในชุมชนลง พร้อมท้ังเป็นต้นแบบในการ
จัดการขยะในระดับตำบล และพบว่าการขับเคลื่อนงาน
โดยการทำงานแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ และ
ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ ร่วมกับ
การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 6 กับทีมสนับสนุนวิชาการ
หน่วยจัดการร่วมกับ สสส. ในระดับพื ้นที ่ (Node) 
จังหวัดชัยภูมิส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง เกิดความสามัคคี 
ชุมชนสามารถจัดการขยะต้นทางด้วยตนเองโดย
รูปแบบกองทุนสวัสดิการขยะและเกิดความยั่งยืนอัน
นำไปสู่ระบบการดำเนินงานที่ดีของชุมชนในด้านอื่น ๆ 
ได้ 
 
 
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ ่งจาก     
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา 
อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ และภาคีเครือข่าย 
ได้รับความช่วยเหลือคำแนะนำอย่างดียิ่งจาก ผศ ดร. 
ศักดิ์ชาย  เพ็ชรตรา นายสังเวียน งาหัตถี นายสุวัฒนะ 
วงศ์ปฏิมาพรและดร.สักรินทร์ ไกรษร ขอขอบพระคุณ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) สำนัก 6 ในการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดำเนินงาน และขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ช ัยภ ูม ิตลอดจนผู ้บร ิหาร ในการอนุเคราะห์และ
สนับสนุนการทำวิจัยในครั้งนี ้เพื ่อให้บรรลุผลสำเร็จ
ด้วยดี 
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ปัจจัยพยากรณ์ทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ตำบลหนองล่อง  
อำเภอเวียงหนองล่อง จงัหวัดลำพูน 

PREDICTORS OF ATTITUDE TO THE MANAGEMENT OF SOLID WASTE  
IN TAMBON NONGLONG WIANGNONGLONG LAMPHUN  

 
รุจิรา  โปธาพันธ์, สามารถ  ใจเต้ีย, และสิวลี  รัตนปัญญา 

ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

 

บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและเพื่อศึกษา
ปัจจัยพยากรณ์ทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน     
ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนในพื้นที่ตำบลหนองล่องจำนวน 266 ครัวเรือน จากครัวเรือนทั้งหมด 2 ,431 ครัวเรือน 
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างจากการทบทวน
วรรณกรรมและได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ มีการทดสอบความเชื่อมั่นแบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการจดัการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนและทัศนคติการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนได้ค่ าสัมประสิทธิ์แอลฟาที่ระดับความเชื่อมั่น 
0.73 และ 0.77 ตามลำดับ ใช้สถิติการวิเคราะห์ปัจจัยพยากรณ์ทัศนคติการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยสมการ
ถดถอยพหุแบบเส้นตรง (Linear Regression) ผลการศึกษาพบว่า ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 จะเห็นได้ว่า ทัศนคติต่อ
การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน จะเพิ่มขึ้น 0.46 หน่วยต่อการเพิ่มขึ้นของความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน 1 หน่วย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (p - value = 0.000) จากการศึกษาแสดงว่าความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนมีผลต่อทัศนคติการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนจึงควรมีการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนเพื่อให้ทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนดีขึ้น 
 
คำสำคัญ: ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน, ทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน, ปัจจัยที่มี
ผลต่อทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
 

Abstract 
 

The purpose of this research was to study knowledge and attitudes towards solid waste 
management in households and to study predictive factors of solid waste management in households 
in Tambon NongLong, WiangNongLong District, Lamphun Province.  The samples were from 266 
households in Tambon NongLong, from a total of 2,431 households by simple random sampling. The 
content validity of the questionnaire was checked by 3 experts.  There was a confidence test on the 
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knowledge questionnaire about solid waste management in the household and attitude of solid waste 
management in the household, with the alpha coefficient at the confidence levels 0.73 and 0.77, 
respectively. The data analysis used statistics, analysis of factors, predictions, and attitudes of solid 
waste management in households analyzed by linear regression. The results showed that Knowledge 
of solid waste management in the household correlated with attitude of household solid waste 
management with statistical significance of 0.05. It can be seen that household solid waste management 
attitude will increase 0.46 units per increase of Knowledge of solid waste management in household 1 
unit with statistical significance 0.05 (p - value = 0.000). The study showed the knowledge about solid 
waste management. The household waste affected the attitude of solid waste management in the 
household.  The knowledge about the management of solid waste in the household should be 
promoted for better habit of household solid waste management. 
 
Keywords: Knowledge of household waste management, Attitude towards solid waste management in 
households, Factors affecting attitudes towards household waste management 
 

บทนำ  

ขยะเป็นปัญหาที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ  
ซึ่งเกิดขึ้นในชุมชนตั้งแต่ระดับเทศบาล เมืองใหญ่หรือ
แม้กระทั ่งช ุมชนชนบท  นับว ันจะร ุนแรงมากขึ้น
เนื่องมาจากความเจริญด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา
ประชากร การมีรายได้ที่สูงขึ้นทำให้มีกำลังซื้อมากขึ้น  
จำนวนประชากรมากขึ ้นทำให้สภาพความเป็นอยู่
หนาแน่น ก่อให้เกิดวัสดุที่เหลือใช้หรือมูลฝอยมีปริมาณ
ที่สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวธนาคารโลกรายงานสถานการณ์
การเกิดขยะมูลฝอยในประเทศต่างๆทั่วโลกประมาณ 
1.3 พันล้านตันต่อปีและคาดว่าจะเพิ ่มขึ ้นเป็น 2.2 
พันล้านตันต่อปีภายในปี พ.ศ.2568 โดยมีอัตราการเกิด
ขยะมูลฝอย 1.2 เป็น 1.42  กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (Los 
Angeles Times, 2016)  

ในส ่วนของประเทศไทยโดยสำน ักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดได้ทำการสำรวจข้อมูลจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2559  พบว่า
มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของประเทศไทย 27.06 
ล้านตัน คิดเป็นอัตราการเกิดขยะมูลฝอยที ่ 1 .14 
ก ิโลกร ัมต ่อคนต ่อว ัน และกรมควบค ุมมลพิษได้

ดำเนินการสำรวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 7,777 แห่ง มีการ
ดำเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยในชุมชนจำนวน 
4,711 แห่งและอีก 3,066 แห่ง ไม่มีการดำเนินการ
ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยในชุมชน จำนวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินการให้บริการเก็บขน
ขยะมูลฝอยในชุมชน มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น
ทั้งหมด 21.05 ล้านตัน สามารถดำเนินการเก็บขนเพื่อ
นำไปกำจัดทั้งสิ้นประมาณ 15.76 ล้านตัน โดยขยะมูล
ฝอยชุมชนที่เก็บขนได้ถูกขนส่งไปยังสถานที่กำจัดขยะ
มูลฝอยท่ีถูกต้องประมาณ 9.75 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 
62 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เก็บขนได้ ทั ้งนี้
ภายในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องและใช้งานได้
จำนวน 328 แห่ง สำหรับปริมาณขยะมูลฝอยอีก 6.01 
ล้านตันคิดเป็นร้อยละ 38 ของปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนที่เก็บขนได้ถูกนำไปกำจัดยังสถานที่กำจัดขยะมูล
ฝอยที่ไม่ถูกต้องเช่น เผากลางแจ้ง เทกองทิ้งในบ่อดิน
เก่าหรือพื้นที่รกร้าง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขนาดเล็กและในพื้นที่ห่างไกล พบว่ามีสถานที่
กำจัดขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกต้อง จำนวน 2,468 แห่ง (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2559) 
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ในส่วนของการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีปัญหาในด้านการดำเนินงาน
เนื่องจากขาดการบริหารจัดการทั้งในเรื่องงบประมาณ
และบุคลากร เทศบาลส่วนใหญ่นิยมใช้การฝังกลบทั้งที่
ว ิ ธ ีน ี ้ ต ้ องลงท ุนส ู งและม ีระบบการจ ัดการท ี ่มี
ประสิทธิภาพและยังส่งผลกระทบต่อน้ำใต้ดินและ
สูญเสียพื้นท่ีดินจำนวนมาก  มีบางเทศบาลใช้การเผาใน
เตาเผาถึงแม้จะใช้พื้นที่น้อยและกำจัดขยะมูลฝอยได้ใน
เวลาอันรวดเร็วแต่เทคโนโลยียังมีราคาแพงและไม่
สามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้ทุกชนิด  ส่วนการนำขยะ
มูลฝอยไปทำปุ๋ยหมักก็กำจัดได้เฉพาะขยะมูลฝอยท่ีย่อย
สลายได้เท่านั้นและต้องใช้เวลานานในการย่อยสลาย 
ร่วมถึงเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะ
นำโรคได้ถ้าหากไม่มีการจัดการที่ดีพอ 

ในส่วนของจังหวัดลำพูนมีการสำรวจข้อมูล
ขยะม ูลฝอย ประจำปี พ.ศ.2559 ของสำน ักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) พบว่า จังหวัดลำพูนมี
ประชากรทั้งสิ ้น 403,367 คน มีปริมาณขยะมูลฝอย
เกิดขึ้น 402 ตันต่อวันหรือ 146,974.96 ตันต่อปี ใน
ส่วนของเทศบาลตำบลหนองล่อง คาดการณ์อัตราการ
เกิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล เท่ากับ 1.02 กิโลกรัม
ต่อคนต่อวัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2556) ทำให้เทศบาล
ตำบลหนองล่อง มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเท่ากับ 
6.40ตันต่อวัน หรือเท่ากับ 192.04 ตันต่อเดือน หรือ 
2,304.58 ตันต่อปี  เทศบาลตำบลหนองล่องไม่จัดให้มี
บริการรถเก็บขนขยะ โดยมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
มุ่งเน้นการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ต้นทาง 
ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเพื่อชุมชนซึ่ง
เทศบาลเป็นหน่วยสนับสนุนทางด้านทรัพยากรในการ
ดำเนินการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ภาคีเครือข่ายเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ควบคู่กับการใช้
มาตรการทางกฎหมาย โดยการส่งเสริมให้ประชาชนคัด
แยกขยะซึ่งแบ่งขยะออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ 1)ขยะ
อินทรีย์ 2)ขยะรีไซเคิล 3)ขยะทั่วไป 4)ขยะอันตราย แต่
จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและ
สิ ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนอล่องพบว่าย ังมีข้อ

ร ้องเร ียนจากการเผาขยะและทิ ้งขยะตามที ่ทาง
สาธารณะ(เทศบาลตำบลหนองล่อง,2559)และจากการ
สอบถามผู้นำชุมชน พบว่า ประชาชนบางส่วนยังไม่คัด
แยกขยะ และมีการเผาขยะมูลฝอยในครัวเรือนทำให้
เกิดมลพิษในอากาศประกอบกับข้อมูลระบบสารสนเทศ
ของตำบลหนองล่อง คือ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีสำคญั
ที่สุดเป็นเรื่องขยะมูลฝอย ควันพิษและฝุ่นละอองซึ่ง
สอดคล้องกับปัญหาด้านการดูแลสุขภาพและการ
เจ็บป่วยที่พบว่าประชาชนมักป่วยเป็นโรคเรื่อรังและ
โรคระบบทางเดินหายใจ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลหนองล่อง,2559) จากปัญหาที่เกิดขึ ้นและแนว
ทางการจัดการขยะมูลฝอยของตำบลหนองล่องทำให้
ผ ู ้ ว ิจ ัยซ ึ ่ งปฏ ิบ ัต ิ งานส ังก ัดกองสาธารณส ุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองล่องมีความสนใจที่จะ
ศึกษาปัจจัยพยากรณ์ทัศนคติการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนตำบลหนองล่องสู ่การพัฒนาแนวทางการ
จัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลหนองล่องให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. ศ ึกษาปัจจัยที ่ม ีผลต่อทัศนคติต ่อการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนตำบลหนองล่อง อำเภอ
เวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน  

2. ศึกษาปัจจ ัยพยากรณ์ทัศนคต ิต ่อการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนตำบลหนองล่อง อำเภอ
เวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 เป็นการวิจัยเชิงสำรวจแบบภาคตดัขวาง 
(Cross-section survey Study) 
 
 ประชากร 
 ครัวเรือนที ่อาศัยอยู ่ในเขตเทศบาลตำบล
หนองล ่อง อำเภอเว ียงหนองล่ อง จ ังหว ัดลำพูน  
จำนวน9 หมู่บ้าน  2,431 ครัวเรือน 
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กลุ่มตัวอย่าง 
 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในระดับหมู่บ้าน ร้อยละ 
30 (neuman,1991) โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
และคำนวณประชากรกลุ่มตัวอย่างได้ 266 ครัวเรือน 
ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองล่องจำนวน 122 ครัวเรือน หมู่
ที่ 2 บ้านต้นผึ้งจำนวน 65 ครัวเรือน หมู่ที่ 6 บ้านท่า
ช้าง จำนวน 79 ครัวเรือน 
 
 เคร่ืองมือ 
 เคร ื ่ อ งม ื อท ี ่ ใ ช ้ ในการว ิ จ ั ยคร ั ้ งน ี ้ เป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างจากการทบทวนวรรณกรรม
เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรู้และทัศนคติตอ่การจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนตำบลหนองล่อง แบบสอบถาม 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
 ส ่ วนท ี ่  1  ข ้ อม ู ลท ั ่ ว ไปของคร ั ว เ ร ื อน
ประกอบด้วย อายุ รายได้ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 
และระยะเวลาการอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี 
 ส่วนที่ 2  เป็นการสอบถามความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนจำนวน 15 ข้อ เป็น
คำถามที่มีลักษณะให้เลือกตอบเพียง 1 ข้อ (ตอบถูก/
ตอบผิด) เกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี้ 
 ตอบถูกให ้ 1 คะแนน 
 ตอบผิดให ้ 0 คะแนน 
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย (Bloom, 
1975) ดังนี ้

ระดับความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
มาก (ค่าคะแนน 11 – 15 คะแนน) 

ระดับความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ปานกลาง (ค่าคะแนน   6 – 10 คะแนน) 

ระดับความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
น้อย (ค่าคะแนน   0 –   5 คะแนน) 

ส่วนที ่ 3 เป็นการสอบถามทัศนคติต่อการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนเป็นคำถามที่มีลักษณะ
ให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว (Ordinal scale) เกณฑ์การ
ให้คะแนนมีดังนี ้  (Aderson, 1988 , บุญธรรม  กิจ
ปรีดาบริสุทธิ, 2531) 

 
ระดับทัศนคติ    ด้านบวก(คะแนน) ด้านลบ(คะแนน) 
เห็นด้วย       3        1 
ไม่แน่ใจ       2        2 
ไม่เห็นด้วย      1        3 
 เกณฑ์การแปลความหมายทัศนคติต่อการ
จัดการขยะมูลฝอย มีดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.34 – 3.00 หมายความว่า  
ประชาชนมีทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.67 – 2.33 หมายความ
ว่า  ประชาชนมีทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยระดบั
ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 – 1.66 หมายความว่า  
ประชาชนมีทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยระดับน้อย 
 
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
  ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้น สำหรับ
การศึกษาวิจัยไปทำการทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง 
(Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี ้ 

1.ความเท ี ่ ยงตรงของเน ื ้ อหา  (Content 
Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่านเป็นผู้พิจารณา 
ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของการวิจัยกับ
เครื่องมือท่ีปรับปรุงแก้ไขจนสมบูรณ์แล้ว  

2.การตรวจสอบความเชื่อมั ่นของเครื ่องมือ 
(Reliability) นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Tryout) 
กับครัวเรือนในพื้นที่ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง 
จังหวัดลำพูน จำนวน 30 ครัวเรือน จากนั้นนำข้อมูลที่
ได้มาหาค่าสถิติ หรือค่าความเชื่อมั่น Reliability ของ
แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนและทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาที่ระดับความเชื่อมั่น 
0.73 และ 0.77 ตามลำดับ  
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 วิธีดำเนินการวิจัย 
เป ็นการเก ็บข ้อม ูลเช ิงปร ิมาณ โดยใช้

แบบสอบถามที ่ผ ู ้ว ิจ ัยสร ้างขึ ้น ซ ึ ่งม ีข ั ้นตอนการ
ดำเนินการ ดังนี้  

1. ผู ้ว ิจัยเสนอโครงร่างวิจัยเพื ่อขอรับรอง 
จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสาธารณสขุศาสตร์
และสิ่งแวดล้อมชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามเลขที ่จริยธรรม 
EC62/013 

2. ผู้วิจัยทำการอบรมผู้ช่วยนักวิจัยในพื ้นที่ 
(อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู ่บ้าน) เพื ่อชี ้แจง
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียด
ของข้อคำถาม และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

3. ผู้ช่วยนักวิจัยลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ

มูลฝอยในครัวเรือนและทัศนคติต่อการจัดการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือน ใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ปัจจัยพยากรณ์ทัศนคติต่อการจัดการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือน วิเคราะห์โดยสมการถดถอยพหุแบบ
เส้นตรง (Linear Regression) 
 

ผลการวิจัยและอธิปรายผล 

  1.ข้อมูลทั่วไปและความรูเ้กี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
 
ตารางที่ 1: แสดงข้อมูลทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

ข้อมูล
ทั่วไป 

MIN MAX MEAN SD 

อายุ (ปี) 11 85 53.24 10.32 

รายได้ 
(บาท) ต่อ
เดือน 

600 45,000 5,792.86 5,168.49 

จำนวน
สมาชิกใน
ครัวเรือน 
(คน) 

1 8 3.47 1.47 

ระยะเวล
าการอยู่
อาศัยใน
พื้นที ่(ปี) 

2 85 40.80 17.60 

ความรู้
เกี่ยวกับ
การ
จัดการ
ขยะฯ
(คะแนน) 

7 15 13.55 1.49 

  
จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปพบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมีอายุน้อยที่สุดเท่ากับ 11 ปี มากที่สุดเท่ากับ 
85 ปี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 53.24 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 10.32 รายได้มีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 600 บาทต่อ
เดือน มากที่สุดเท่ากับ 45,000 บาทต่อเดือน ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 5,792.86 บาทต่อเดือน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 5,168.49  จำนวนสมาชิกในครัวเรือนน้อยที่สุด
เท่ากับ 1 คน มากที่สุดเท่ากับ 8 คน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.47 คน ส ่วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐานเท ่าก ับ 1.47 
ระยะเวลาการอยู่อาศัยในพื้นที่น้อยที่สุดเท่ากับ 2 ปี 
มากที่สุดเท่ากับ    85 ปี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 40.80 ปี ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 17.60 ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนน้อยที ่ส ุดเท่ากับ 7 
คะแนน ระดับความรู้ปานกลาง มากที่สุดเท่ากับ 15 
คะแนนระดับความร ู ้มาก ค่าเฉล ี ่ยเท่าก ับ 13.55 
คะแนนระดับความรู ้มาก ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.49 

2.การวิเคราะห์ปัจจัยพยากรณ์ทัศนคติการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน พบว่า รูปแบบสมการ
ความสัมพันธ์ คือ y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 +…….+ 
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b5x5 ทั้งนี้เมื่อนำตัวแปรทั้ง 9 ตัวเข้าสมการแล้วคำนวณ
ด้วยวิธี Stepwise ได้แก่ 
   X1   อายุ (ปี) 
   X2   รายได้ (บาท)/เดือน 
   X3 จำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง (คน) 
   X4   ระยะเวลาการอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี (ปี) 
   X5   ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือน (ค่าเฉลี่ย) 
 
ตารางที่ 2: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ดว้ยการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้น 
 

ตัวแปร
พยากรณ์ 

b bata t p-value* 

ค่าคงท่ี 2.076  18.219 0.000 

ความรู้
เกี่ยวกับ
การจัดการ
ขยะมูล
ฝอยใน
ครัวเรือน 

0.046 0.114 5.141 0.000 

R2 = 0.91 SEE = 0.203 F = 26.429 p –value = 
0.00 

*นัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
 
จากตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

ทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ด้วยการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นผลการวิเคราะห์ได้ค่า 
F เท่ากับ 26.429 p-value = 0.000 และเมื่อพิจารณา
ค่าการตัดสินใจเชิงพหุ (R2) พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.91 ซึ่ง
หมายความว่า ตัวแปรทั้งหมด 5 ตัวแปร มีความสัมพันธ์
กับทัศนคติการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนตำบล
หนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ร้อยละ 
91 เมื ่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที ่ระดับนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า มีตัวแปร 1 ตัวแปร คือ X5 

ความรู ้เกี ่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
(ค่าเฉลี่ย)มีความสัมพันธ์กับทัศนคติการจัดการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ง
เขียนเป็นสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้ 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
Yi (ทัศนคติต ่อการจัดการขยะมูลฝอยใน

ครัวเรือน) = 2.076+0.046 (ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน) 

จากสมการข้องต้นจะเห็นได้ว่า ทัศนคติต่อ
การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน จะเพิ่มขึ ้น 0.46 
หน่วยต่อการเพิ่มขึ้นของความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอยในครัวเรือน 1 หน่วย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
0.05 (p - value = 0.000)  

 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาพบว่าความรู ้ เก ี ่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนตำบลหนองล่อง อำเภอ
เวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
และทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูนมี
ค่าเฉลี ่ยอยู ่ในระดับมากเช่นกัน อาจเป็นไปได้ว่า
นโยบายการส่งเสริมการส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยท่ีต้นทางของครัวเรือนในพื้นที่ตำบล
หนองล่องส่งผลต่อระดับทัศนคติต่อการจัดการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนซึ ่งสอดคล้องกับ (ชุต ิมา ตุ ๊นาราง
,2554) ได้ศึกษาปัจจัยที ่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการ
มูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีส่วนร่วมจัดการมูลฝอย
ชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ได้แก่ อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน จำนวนปีที่อยู่อาศัย ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมูลฝอย ทัศนคติ และความยินดีเข้าร่วมในการ
จัดการมูลฝอยชุมชน 
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ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองล่อง 
อำเภอเวียงหนองล่อง เพื่อเป็นแนวทางในการ วิเคราะห์ 
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง 
จังหวัดลำพูนต่อไป 
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สำเร็จสมบูรณ์ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความต้องการใช้น้ำและปัญหาการใช้น้ำ  อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบ ตำบลแม่เปา 
อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ 1) การ
ใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลความต้องการในการใช้น้ำ มีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 290 คน และ 2) กระบวนการกลุ่ม
และสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับกลุ่มผู้น้ำชุมชนทั้งหมด 7 คน เพื่อเก็บข้อมูลปัญหาการใช้น้ำ ผลการวิจัย พบว่า การใช้
ประโยชน์จากน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบมากที่สุด คือ การปลูกข้าวนาปี (ร้อยละ 55) รองลงมา คือ การอุปโภค
บริโภค (ร้อยละ 21.37) ส่วนความต้องการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบมากที่สุด คือ การปลูกข้าวนาปรัง และปาล์ม
น้ำมัน และมีปัญหาในการใช้น้ำ 3 ประเด็น คือ น้ำเข้าไม่ถึงพื้นที่ที่ต้องการใช้ประโยชน์ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มี
ปริมาณน้อย และขาดการจัดการที่ดี 
 

คำสำคัญ: ความต้องการใช้น้ำ ปัญหาการใช้น้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยแมเ่ลียบ 
 

Abstract 
 

The research aimed to study needs for use and problems of water use from Huay Mae Liab 
Reservoir in Maepao Sub District, Phaya Mengrai District, Chiang Rai Province. The researcher uses a 
mixed method: 1) questionnaires were used to collect data from 290 samples for collecting needs of 
water use data and 2) focus group and in-depth interviews from 7 community leaders for collecting 
problems of water use data. The results of the research were as follows: 1 )  In-season rice cultivation 
was found the highest utility of Huai Mae Liap reservoir (55%), the second highest was consumption 
(21.37%). 2) Off-season rice cultivation and palm oil cultivation were found the highest needs of water 
use from Huai Mae Liap reservoir. 3 problems were found from water use: water cannot reach the utility 
area, water levels in reservoir are low and unmanaged water resource. 
 

Keywords: needs for use problems of water use Huay Mae Liab Reservoir 
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1. บทนำ 
 “น้ำ” มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของ
มนุษย์เพื ่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร รวมทั ้งมี
ความสำคัญต่อการรักษาสภาพป่าไม้ และความอุดม
สมบูรณ์ของระบบนิเวศต่าง ๆ ปัจจุบันประเทศไทย
ยังคงเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในช่วงฤดูฝน และ
ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง แม้จะมีการบูร
ณาการในการจัดการน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ปัญหา
ให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ
ชุมชน หรือให้เกิดความเสียหายที่น้อยที่สุดในหลาย ๆ 
พื้นที่ แต่สำหรับในบางพื้นที่ยังคงประสบกับปัญหา
ดังกล่าวตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการจัดการทรัพยากร
น้ำแบบบูรณาการที่ดีต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบ 
ใช้หลักการการเข้าถึงแหล่งน้ำท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย 
ความร่วมมือกับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้าง
ความตระหนักรู้และความเข้าใจ ประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่น ๆ จึงจะสามารถจัดการทรัพยากรน้ำ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 พื้นทีต่ำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นเทือกเขาสลับกับ    
ที่ราบบริเวณหุบเขา เป็นพื้นที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก
ในช่วงฤดูฝนและขาดแคลนในช่วงฤดูแล้งทุกปี ส่วน
หนึ่งมาจากน้ำป่าจากดอยขุนห้วยแม่เปา รวมถึงลำน้ำ
สาขาต่าง ๆ ของลำห้วยแม่เปาที่ไหลเข้าท่วมในพื ้นที่ 
(ไทยพีบีเอส, 2556) นอกจากนั้นยังเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อ
การเกิดภัยพิบัติดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก เนื่องจาก
พื้นที่บางชุมชนตั้งอยู่บนเนินเขา ไหล่เขา และมีทางน้ำ
ผ่าน ซึ่งหากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันอาจทำให้เกิด
ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากได้ (กรมทรัพยากรธรณี, 
2556) โดยปัจจุบันพื้นที่ตำบลแม่เปาได้สร้างอ่างเก็บน้ำ
ห้วยแม่เลียบ ตั้งอยู ่ในพื้นที่หมู ่ที ่ 9 บ้านสันสามัคคี 
ตำบลแม่เปา เพื่อใช้สำหรับการกักเก็บน้ำทั้งที่มาจาก
น้ำป่าต้นน้ำและน้ำฝน เพื่อการป้องกันน้ำท่วม น้ำป่า
ไหลหลาก และยังสามารถใช้ในช่วงที่น้ำแล้ง ได้สร้าง
แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2561 แต่หลังการสร้างอ่างเก็บน้ำ
แล้วเสร็จนั้น ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ตำบลแม่เปา ยังไม่มีการดำเนินการในการจัดการน้ำ

จากอ่างเก ็บน้ำห ้วยแม่เล ียบ ส ่งผลให้เก ิดการใช้
ประโยชน์จากน้ำไม่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งหากมีการ
จัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนพร้อมความร่วมมือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะส่งผลให้เกิดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความต้องการใช้น้ำ 
ปัญหาการใช้น้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบ ในพื้นที่ตำบล
แม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เพื่อใช้
ข้อมูลเป็นภาพสะท้อนจากชุมชนนำไปสู่การร่วมวาง
แผนการจัดการน้ำ เพื่อให้ได้รูปแบบการจัดการน้ำจาก
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบที ่มีประสิทธิภาพ สามารถ
ดำเนินการจัดการน้ำได้โดยชุมชนอย่างยั่งยืน และส่งผล
ให้เกิดให้ชุมชนได้มีคุณภาพที่ดีขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื่อศึกษาความต้องการใช้น้ำและปัญหาการ
ใช ้น ้ ำ  อ ่าง เก ็บน ้ ำห ้ วยแม ่ เล ียบ ตำบลแม ่ เปา  
อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาความต้องการใช้น้ำและปัญหาการ
ใช้น้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบ ตำบลแม่เปา อำเภอ
พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นแนวทางสู่การ
การจัดการน้ำที่ยั่งยืน โดยมีวิธีการดำเนินการวิจัย ดังนี้ 

3.1 ประชากรศึกษาครั้งนี ้แบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก คือ กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากน้ำใน
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบ โดยเลือกประชากรผู้ที ่เป็น
หัวหน้าครัวเรือนที่ใช้ประโยชน์จากน้ำในอ่างเก็บน้ำที่
อาศัยอยู ่ในพื ้นที ่ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย 
จังหวัดเชียงราย ได้แก่ 1) หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งเจ้า 2) หมู่ที่ 
8 บ้านสันหลวง 3) หมู่ที่ 9 บ้านสันสามัคคี 4) หมู่ที่ 10 
บ้านสันเชียงใหม่ 5) หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งเจ้าเหนือ 6) หมู่ที่ 
15 บ้านทุ่งเจ้า และ 7) หมู่ที ่ 18 บ้านทุ่งเจ้าใต้ ซึ่งมี
จำนวนทั้งหมด 1,057 ครัวเรือน และกลุ่มที่สอง คือ 
กลุ่มผู้นำ 7 ชุมชน คือ กลุ่มผู้นำชุมชน  
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3.2 กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม สำหรบั
กลุ่มแรกทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ประโยชนจ์ากน้ำ 
โดยใช้ความเชื ่อมั ่นที่ร ้อยละ 95 ใช้สูตรของ TARO 
YAMANE เพื ่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่นำมาแทนจำนวน
ครัวเรือนทั้งหมด ผู้วิจัยได้เลือกประชากรตัวอย่างโดย
วิธีการเลือกเป็นไปตามโอกาสทางสถิติ คำนวณค่ากลุ่ม
ตัวอย่างได้ 290 ครัวเรือน จากจำนวนครัวเรือนผู้ใช้
ประโยชน์จากน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบทั้งหมดใน
พื้นที่ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) เป็น
การสุ่มตัวอย่างโดยแบ่งประชากรออกตามพื้นที่ราย
ชุมชน เนื่องจากทราบจำนวนกลุ่มที่แน่นอน ต่อจากนั้น
นำจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 290 คน เปรียบเทียบกับจำนวน
ครัวเรือนทั้งหมด ได้เท่ากับค่าร้อยละ 27 ของจำนวน
ครัวเรือนทั ้งหมด ซึ ่งประชากรตัวอย่างทำการแบ่ง
ครัวเรือนตามชุมชนทั้งหมด 7 ชุมชน โดยแต่ละชุมชน
ทำการเก็บตัวอย่างร้อยละ 27 ของจำนวนครัวเรือนใน
แต่ละชุมชน โดยเลือกเฉพาะกลุ่มผู้ที่ใช้ประโยชน์จาก
น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบล
แม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย จำนวน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที ่1 จำนวนประชากรตัวอยา่งจำแนกรายชุมชน 
 

ที ่ ตำบล 
จำนวน

ครวัเรือน 

จำนวน
กลุ่ม

ตัวอยา่ง 
1 หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งเจ้า 190 52 
2 หมู่ที่ 8 บ้านสันหลวง 233 63 
3 หมู่ที่ 9 บ้านสันสามัคคี 167 46 
4 หมู่ที่ 10 บ้านสันเชียงใหม ่ 5 2 
5 หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งเจ้าเหนอื   234 64 
6 หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งเจ้า 116 32 
7 หมู่ที่ 18 บ้านทุ่งเจ้าใต้ 112 31 

รวม 1,057 290 

 
กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มผู้นำ

ชุมชนใช้การสุ่มแบบเจาะจงผู้นำชุมชนของแต่ละชมุชน

ทั้งหมด 7 ชุมชน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีข้อมูลพื้นฐาน และ
ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการใช้น้ำในอ่างเก็บ
น้ำห้วยแม่เลียบ โดยจะเลือกชุมชนละ 1 คน รวมกลุ่ม
ผู้นำชุมชนทั้งหมด 7 คน 
 3.3 เครื่องมือท่ีใช้วิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถาม
ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และตอนที ่ 2 คำถามเกี ่ยวกับความ
ต้องการใช้น้ำ ดำเนินการสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
หัวหน้าครัวเรือนทั้งหมด 290 คน ในพื้นที่ตำบลแม่เปา 
อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย และ2)  แนว
ทางการสัมภาษณ์/การสนทนากลุ ่ม (Focus Group) 
และแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาการใช้
น้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เล ียบ ในพื ้นที ่ตำบลแม่เปา 
อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ร่วมกับกลุ่มผู้นำ
ชุมชน จำนวน 7 คน 
 3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้ง
นี้มีดังนี ้
 1. การสำรวจสภาพพื้นที่รายชุมชนที่มีการใช้
ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบ ในพื้นที่ตำบลแม่
เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
 2. การสำรวจเพื่อประเมินปริมาณการกักเก็บ 
และแหล่งที่มาของน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบ ใน
พื้นที่ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

3. การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ใช้ประโยชน์จากน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบ 
ในพื ้นที ่ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย คือ กลุ่มครัวเรือนท่ีใช้ประโยชน์จากน้ำในอ่าง
เก็บน้ำ เก็บข้อมูลในพื้นที่ชุมชนทั้งหมด 7 ชุมชน โดย
แต่ละชุมชนจะเลือกกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 27 ตามที่ระบุ
ไว้ข้างต้น การเก็บข้อมูลโดยการใช้กลุ่มตัวอย่างให้ค่า
คะแนนระดับของความต้องการใช้น้ำ ลักษณะของ
คำถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า (Nominal 
Scale) ซึ่งมี 2 ค่า คือ 
 1 หมายถึง มีน้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ  
  2 หมายถึง มีน้ำใช้ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ 
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 ผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์ในการประเมินความ
ต้องการใช้น้ำโดยใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้ 
 
  อันตรภาคชั ้น = คะแนนสูงสุด – 
คะแนนต่ำสุด 
                                     จำนวนช้ันท่ีต้องการ 
 
 การศึกษาครั้งนี ้ได้แบ่งความต้องการใช้น้ำ 
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบ ออกมาเป็น 2 ระดับ คือ 1 
และ 2 และคำนวณจำนวนระดับชั้นทั้งหมด 5 ระดับ  
 
  อันตรภาคชั้น  = 2 – 1 = 
0.2 
         5 

การแปลความหมายคะแนนความต้องการใช้
น้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบ ใช้เกณฑ์ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 1.0-1.2 หมายถึง มีความต้องการใช้
น้ำน้อยที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 1.3-1.4 หมายถึง มีความ
ต้องการใช้น้ำน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.5-1.6 หมายถึง มีความ
ต้องการใช้น้ำปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.7-1.8 หมายถึง มีความ
ต้องการใช้น้ำมาก 
  ค่าเฉลี่ย 1.9-2.0 หมายถึง มีความ
ต้องการใช้น้ำมากท่ีสุด 

4. การสัมภาษณ์/การสนทนากลุ ่ม (Focus 
Group) และการสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับผู้ผู้นำชุมชน 
ทั ้งหมดจำนวน 7 คน (ชุมชนละ 1 คน) โดยการ
สัมภาษณ์พร้อมกับการบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ ใน
ประเด็นปัญหาการใช้น้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบ ใน
พื้นที่ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป Microsoft Excel เพื่อแปรผลข้อมูล ดังนี้ 
 - ข ้อม ูลท ั ่ วไปของผ ู ้ตอบแบบสอบถาม 
วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) 

 - ข้อมูลความต้องการ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่
เลียบ วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์/การ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) และการสัมภาษณ์เชงิลึก
กลุ่มผู้นำชุมชน ประเด็นปัญหาการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วย
แม่เลียบ ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย 
 

4. ผลการวิจัยและอธิปรายผล 
 4.1 สรุปผลการวิจัย 
 พื้นที่ตำบลแม่เปา มีลักษณะภูมิประเทศเป็น
เทือกเขาสลับกับที่ราบบริเวณหุบเขา มีความสูง 400-
900 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง มีปริมาณน้ำฝน
เฉลี่ย 1,500 มิลลิเมตร/ปี มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยร้อย
ละ 77.83 ตำบลแม่เปาได้รับงบประมาณในการสร้าง
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ปีงบประมาณ 2560 ณ บ้านสันสามัคคี 
ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดย
อ่างเก็บน้ำตั้งอยู่บริเวณทางตอนใต้ของพื้นที่ตำบลแม่
เปา อยู่บริเวณกึ่งกลางที่ลาดภูเขาระหว่างพื้นที่ป่าไม้
ผลัดใบกับพื้นที่การเกษตรและชุมชน เป็นการก่อสร้าง
อยู่ในลำน้ำห้วยแม่เลียบซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำ
ต๊าก เป็นแม่น้ำลุ่มน้ำอิง มีพื้นที่รับน้ำฝน 4,600 ตาราง
ก ิโลเมตร และม ีปร ิมาณการก ักเก ็บ 1 ,396 ,000 
ลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำห้วย
แม่เลียบ มาจากลำห้วยทั้งหมด 4 ลำห้วย ได้แก่ ห้วย
เลียบ ห้วยแก้ว ห้วยจำบ่อน และห้วยเครือเขา การใช้
ประโยชน์อ่างเก็บน้ำครอบคลุมพื้นที่ 7 ชุมชน เป็นการ
สร ้างตามความต้องการของชุมชนเพ ื ่อใช้ในด ้าน
การเกษตร และอุปโภคบริโภค ความต้องการใช้น้ำจาก
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบ ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็ง
ราย จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลด้วย
การใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 290 คน 
ได้ผลดังตาราง 2 
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ตาราง 2 ความต้องการใช้น้ำ 

 
ความต้อง 
การใช้น้ำ 

N ร้อยละ คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. ระดับ 

อุปโภค/
บริโภค 

62 21.37 1.44 0.51 น้อย 

ปลูกพืชผัก
สวนครัว 

26 8.96 1.33 0.58 น้อย 

ปลูกข้าวนาป ี 160 55 1.74 0.45 มาก 
ปลูกข้าวนา
ปรัง 

26 8.96 2 0 มาก
ที่สุด 

ปลูกข้าวโพด 7 2.41 1 0 น้อย
ที่สุด 

ปลูกยางพารา 22 7.58 1.67 0.58 ปาน
กลาง 

ปลูกมัน
สำปะหลัง 

11 3.79 1 0 น้อย
ที่สุด 

เล้ียงปลา 4 1.38 1 0 น้อย
ที่สุด 

เล้ียงไก่ 7 2.41 1.5 0.71 ปาน
กลาง 

ปลูกปาล์ม
น้ำมัน 

4 1.38 2 0 มาก
ที่สุด 

ปลูกมะม่วง/
ลำไย 

15 5 1.50 0.71 ปาน
กลาง 

 
จากตาราง 2 พบว ่า กล ุ ่มต ัวอย ่างท ี ่ ใช้

ประโยชน์จากน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบ มีการใช้
ประโยชน์สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมด 11 รูปแบบ 
ได้แก่ 1) อุปโภค/บริโภค 2) ปลูกพืชผักสวนครัว 3) ปลูก
ข้าวนาปี 4) ปลูกข้าวนาปรัง 5) ปลูกข้าวโพด 6) ปลูก
ยางพารา 7) ปลูกมันสำปะหลัง 8) เลี้ยงปลา 9) เลี้ยงไก่ 
10) ปลูกปาล์มน้ำมัน และ 11) ปลูกมะม่วง/ลำไย  

เมื่อพิจารณาความถี่ หรือจำนวนผู้ที ่มีความ
ต้องการในการใช้ประโยชน์จากน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่
เลียบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการใช้น้ำสำหรับ
การปลูกข้าวนาปี มากที่สุดถึงร้อยละ 55 ของจำนวน
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา คือ การใช้น้ำสำหรับการ
อุปโภคบริโภค คิดเป็นร้อยละ 21.37 ของจำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด นอกจากนั้นยังมีความต้องการใช้น้ำ

สำหรับการปลูกพืชผักสวนครัว และการปลูกข้าวนาปรัง 
คิดเป็นร้อยละ 8.96 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

เมื ่อพิจารณาระดับความต้องการในการใช้
ประโยชน์จากน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความต้องการใช้น้ำสำหรับการปลูกข้าวนา
ปรัง และปลูกปาล์มน้ำมันมากท่ีสุด รองลงมา คือ ความ
ต้องการใช้น้ำสำหร ับการปลูกข้าวนาปี ที ่ม ีความ
ต้องการในระดับมาก และนอกจากนั ้น การปลูก
ยางพารา การเลี ้ยงไก่ และการปลูกมะม่วง/ลำไย มี
ความต้องการใช้น้ำในระดับปานกลาง 

ปัญหาการใช้น้ำ เป็นการสัมภาษณ์/การสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) และการสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับ
กลุ่มผู้นำชุมชน ทั้งหมดจำนวน 7 คน (ชุมชนละ 1 คน) 
โดยการสัมภาษณ์พร้อมกับการบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ 
ในประเด็นปัญหาการใช้น้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบ ใน
พื้นที่ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
โดยปัญหาการใช้น้ำแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่  
 ประเด็นแรก คือ ปัญหาน้ำเข้าไม่ถึงพื ้นที ่ที่
ต้องการใช้ประโยชน์ เนื่องจากหลังการสร้างอ่างเก็บน้ำ
แล้วเสร็จ แต่ยังไม่มีการสร้างคลองส่งน้ำ คณะกรรมการ
ผู้ใช้น้ำจำเป็นต้องปล่อยน้ำที่มีอยู่ในปริมาณที่น้อยใน
อ่างเก็บน้ำตามคลองส่งน้ำเดิม (ลำห้วย) ซึ่งคลองส่งน้ำ
เดิมไม่สามารถส่งน้ำได้อย่างทั่วถึง นอกจากนั้นการสูบ
น้ำใช้ของเกษตรกรในพื้นที่ต้นน้ำโดยไม่มีการวางแผน 
จึงส่งผลให้เกษตรในพื้นที่ปลายน้ำมีน้ำใช้ไม่เพียงพอ 

ประเด็นที่สอง คือ ปัญหาปริมาณน้ำในอ่าง
เก็บน้ำที ่มีปริมาณน้อย ซึ ่งคิดเป็นร้อยละ 28 ของ
ปริมาณความจุของน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบ หรือมี
น้ำเพียง 400,000 ลูกบาศก์เมตร เป็นปัญหาที่เกิดจาก 
3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นแรกเกิดจากปริมาณ
น้ำฝนที ่ม ีน ้อยจึงส ่งผลให้น้ำในอ่างเก ็บน้ำมีน ้อย 
ประเด็นที่สองเกิดจากน้ำจากลำคลอง หรือห้วยที่มี
ทั้งหมด 4 เส้นทาง คือ ห้วยเลียบ ห้วยแก้ว ห้วยจำบ่อน 
และห้วยเครือเขา ที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำมีปริมาณที่น้อย 
และประเด็นที่สามนั้นเนื่องจากเป็นอ่างเก็บน้ำที่สร้าง
เสร็จใหม่ จึงยังไม่มีปริมาณน้ำสะสมที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของชุมชน 
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 ประเด็นที่สาม คือ ปัญหาขาดการจัดการที่ดี 
โดยอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบได้สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 
2561 และดำเนินการเก็บกักน้ำ ซึ่งพบว่า หลังจากการ
สร้างอ่างเก็บน้ำแล้วเสร็จจนถึงช่วงต้นเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2562 อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบสามารถเก็บกักน้ำ
ได้เพียง 400,000 ลูกบาศก์เมตร และได้ระบายให้
ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมจนถึง
กลางเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเหลือน้ำในอ่างเก็บน้ำเพียง 
200 ,000 ล ูกบาศก ์ เมตร แม ้ว ่ าจะม ีการแต ่งตั้ ง
คณะกรรมการผู้ใช้น้ำสำหรับการดำเนินการจัดการน้ำ
จากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบ แต่การจัดการน้ำในอ่าง
เก็บน้ำห้วยแม่เลียบยังไม่มีประสิทธิผลเท่าจะควร 
เนื่องจากงบประมาณในการสร้างคลองส่งน้ำซึ่งมีการ
ออกแบบ การวางแผนการดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว แต่ยังไม่มีการดำเนินการสร้าง และสืบเนื่องจาก
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบเป็นอ่างเก็บน้ำสร้างเสร็จใหม่ 
ส ่ งผลให ้คณะกรรมการผ ู ้ ใช ้น ้ ำและช ุมชนขาด 
ประสบการณ์ องค์ความรู้ หลักการในการดำเนินการ
จัดการน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบให้มีประสิทธิภาพ 
 4.2 อภิปรายผล 

การใช้ประโยชน์จากน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่
เล ียบมากที ่ส ุด ค ือ ใช ้สำหร ับการปลูกข ้าวนาปี 
เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบบริเวณหุบเขา มีลำห้วย
ที่ไหลลงมาจากภูเขาผ่านสู่ชุมชน (ห้วยแม่เลียบ) ลักษร
พื้นที่จึงเหมาะแก่การทำการเกษตร รวมถึงการตั้งถิ่น
ฐานเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งการใช้ประโยชน์รองลงมา 
คือ การอุปโภคบริโภค ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของทศพล คชสาร (2559) ที่พบว่า ประชากรส่วนใหญ่
ในพื้นที่ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
ใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการปลูกข้าวนาปี และ
การอุปโภค/บริโภค และผลการศึกษาของวรเทพ เปรม
ฤทัย (2551) ที่ได้ศึกษาการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อ
การเกษตรของบ้านหนองผ้าขาว ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่า
ซาง จังหวัดลำพูน พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ำ
จากแม่น้ำปิงในการทำการเกษตร ในขณะที่ความ
ต้องการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบมากท่ีสุด คือ การ
ปลูกข้าวนาปรัง และปาล์มน้ำมัน ซึ่งสอดคล้องกับผล

การศึกษาของณชพงศ จันจุฬา (2552) ที่ได้ศึกษาระบบ
การจัดการน้ำและนำเสนอแนวทางการจัดการน้ำซึ่ง
อาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดการบนพ้ืนฐานของการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ฝายทดน้ำของชุมชนกาเยาะมาตี 
อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส พบว่า ผู ้ท ี ่ได ้รับ
ผลกระทบจากการขาดการบริหารจัดการน้ำผ่าน
กระบวนการการมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ ผู้ที่อาศัยน้ำ
เพื่อการปลูกข้าว  
 ในประเด็นปัญหาการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่
เลียบ ในพื้นที่ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย พบว่า มีจำนวน 3 ประเด็นหลัก คือ น้ำเข้าไม่
ถึงพื้นที่ท่ีต้องการใช้ประโยชน์ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
ที่มีปริมาณน้อย และขาดการจัดการที่ดี สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของชลธร ทิพย์สุวรรณ (2558) ที ่พบ
ปัญหาจากการใช้ทรัพยากรน้ำ ได้แก่ ปัญหาการขาด
แคลนน้ำ ในช่วงฤดูแล้ง ปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก 
ปัญหาน้ำดื่มและน้ำประปาไม่เพียงพอและไม่สะอาด 
ปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขินหรือชำรุดเสียหาย ปัญหาการ
ทำลายแหล่งต้นน้ำ และปัญหาที่เกิดจากกระบวนการ
บริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ ขาดกระบวนการบูร
ณาการที่แท้จริง และผลการศึกษาของของวรเทพ เปรม
ฤทัย (2551) ยังพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ำเท่าที ่ควร โดยการ
ตัดสินใจ และการวางแผนส่วนใหญ่ยังขึ้นอยู่กับคนเพียง
บางกลุ่ม และการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรที่
เหมาะสมยังต้องคำนึงถึงวิธีการส่งน้ำ การวางแผนการ
ส่งน้ำ การเลือกวิธีการส่งน้ำ การกำหนดการให้น้ำที่
เหมาะสม การจัดการแผนการปลูก และการลดการ
สูญเสียน้ำ 
 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 

จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ประโยชน์จากน้ำในอ่าง
เก็บน้ำห้วยแม่เลียบทั้งหมดในพื้นที่ตำบลแม่เปา อำเภอ
พญาเม็งราย จังหวัดเชียงรายทั้งหมด 290 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพทำนา/ทำสวน มี
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รายได้อยู ่ในช่วง 5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน โดย
การใช้ประโยชน์จากน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบมาก
ที่สุด คือ การปลูกข้าวนาปี (ร้อยละ 55) รองลงมา คือ 
การอ ุปโภคบร ิโภค (ร ้อยละ 21.37)  และการใช้
ประโยชน์น้อยที่สุด คือ การเลี ้ยงปลา และการปลูก
ปาล์มน้ำมัน ส่วนความต้องการใช้น้ำอ่างเกบ็น้ำห้วยแม่
เลียบมากที ่ส ุด คือ การปลูกข้าวนาปรัง และปาล์ม
น้ำม ัน และความต้องการน้อยที ่ส ุด ค ือ การปลูก
ข้าวโพด มันสำปะหลัง และการเลี้ยงปลา และมีปัญหา
ในการใช้น้ำ 3 ประเด็น คือ น้ำเข้าไม่ถึงพื้นที่ที่ต้องการ
ใช้ประโยชน์ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้อย 
และขาดการจัดการที่ดี 
 5.2 ข้อเสนอแนะ 
 การวางแผนการจัดการน้ำหลังการสร้างคลอง
ส่งน้ำแล้วเสร็จ โดยการร่วมสร้างกฎกติกาการใช้น้ำจาก
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบในชุมชน เพื่อการวางแผนการ
ใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ การทำปฏิทินการ
ปล่อยน้ำ การวางแผนการสูบน้ำของพื้นที่ต้นน้ำ กลาง
น้ำ และปลายน้ำ รวมถึงการวางแผนการรักษาปริมาณ
น้ำในอ่างเก็บน้ำให้มีความเหมาะสม 
 การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ กล่าวคือ เป็น
การพัฒนาแหล่งต้นน้ำที่ไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เลียบ 
ซึ่งมีทั้งหมด 4 เส้นทาง คือ ห้วยเลียบ ห้วยแก้ว ห้วยจำ
บ่อน และห้วยเครือเขา เช่น การขุดลอกคลอง เป็นต้น 
รวมถึงการแสวงหาแหล่งเส้นทางน้ำเพิ่มขึ้นจากแหล่งเดิม 
เพื่อให้มีน้ำไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำได้อย่างเหมาะสม  
 การพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติสำหรับเก็บกักที่มี
อยู่ในชุมชน เช่น น้ำใต้ดิน น้ำบ่อ เป็นต้น หรือการขุดสระ
น้ำเพื่อเก็บกักน้ำภายในชุมชนสำหรับใช้ในช่วงน้ำแล้ง 
 องค์กรหรือหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง รวมถึง
สถาบันการศึกษาควรมีการเสริมสร้างระบบการบริหาร
จัดการน้ำที่ดี เน้นให้มีการทำงานแบบบูรณาการ การมี
ส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งการวางแผนการปลูกพืช
เศรษฐกิจท่ีใช้น้ำน้อย 
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สื่อที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
A suitable media for elderly healthcare promotion 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  ประชากร คือ กลุ่ม
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 ชุมชน   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จำนวน 9 ชุมชน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบดว้ย 
1) สื่อท่ีเหมาะสมสำหรบัผู้สงูอายุ 2) แบบประเมินสื่อ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และแปลความหมาย 

ผลการวิจัยพบว่า 1) สื่อที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ มีรูปแบบเป็น “คู่มือ ขนาด เอ 4” 
ซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหน่ึงที่มีเนื้อหาในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตามหลัก 3 อ. ได้แก่ ออกกำลังกาย อาหาร และ
อารมณ์ 2) ผลการออกแบบคู่มือ พบว่า  ผู้สูงอายุในชุมชนมีความเห็นว่ารูปแบบตัวอักษรหรือฟอนต์ ประเภท TH Krub  
มองเห็นชัดเจนที่สุด สามารถอ่านเนื้อหาได้ง่ายและถูกต้องมากกว่ารูปแบบอื่น นอกจากน้ี ยังพิจารณาขนาดของตัวอักษร 
พบว่า หัวเรื่องใหญ่ใช้ตัวอักษร ขนาด 70 พอยต์ หัวเรื่องย่อย ขนาด 30 พอยต์ และเนื้อหา ขนาด 20 พอยต์ ทำให้
ผู้สูงอายุอ่านได้ชัดเจน และ 3) ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อสื่อ (คู่มือ) ในการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สงูอายุ โดยมีคะแนน
ความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.36  

 

คำสำคัญ: สื่อ, ส่งเสริมสุขภาพ, ผูสู้งอายุ 
 

Abstract 
 

This research aimed to study a healthcare information exposure of elderly living in Ladprao canal 
community. The research utilized 1) a suitable Media for elderly 2) media evaluation form and 3) satisfaction 
evaluation form on population from elderly living among 50 communities around Ladprao canal community.  
The sample used for this research were elderly from 9 communities who live in Ladprao canal community. 
Average, standard diviation and interpretation were methods used in data analyzation.    

This study finds that 1) A suitable media for elderly healthcare promotion in A4 size was the most 
suitable match with populations’ media exposure.  2) populations prefered font TH Krub due to its 
sharpness, also they prefered a heading in font size 70 point, a title in font size 30 point, and a text body in 
font size 20 point for its clarity. And 3) populations highly satisfied in the healthcare manual as it gains 
average of 4.36 in satisfaction scale. 

 

Keywords: media, healthcare, elderly    
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1. บทนำ  
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติได้คาดประมาณประชากรในปี พ.ศ. 
2566 ประชากรอายุ 60 ปีขึ ้นไปในประเทศไทยจะมี
จำนวนเพิ่มขึ ้นเป็น 14.1 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 21 
ของประชากรทั้งหมด ประเทศไทยจะกลายเป็น "สังคม
สูงวัยอย่างสมบูรณ์" และในปี พ.ศ. 2576 ประเทศไทย
จะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากถึง 18.7 ล้านคน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของประชากรทั้งหมด ประเทศ
ไทยก็จะกลายเป็น "สังคมสูงวัยระดับสุดยอด" จึงควรมี
การเตรียมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ 
เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นสังคมผู้สูงอายุ
ที่มีคุณภาพซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วน การเตรียมการ
แนวทางหนึ่ง คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตามศักยภาพ ได้แก่ ผู้สูงอายุกลุ่ม
ที่ช่วยตนเองได้ดี เน้นการส่งเสริมสุขภาพดีและการ
ชะลอความเสื่อมจากความสูงอายุผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน 
เน้นการส่งเสริมสุขภาพดีการควบคุมโรค การป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนและภาวะทุพพลภาพผู ้สูงอายุกลุ่ม   
ติดเตียง เน้นการควบคุมอาการ การประคับประคอง
และการดูแลระยะสุดท้าย 

ปัจจุบันระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนส่วน
ใหญ่ โดยเฉพาะชุมชนในเขตเมือง เป็นระบบที ่ไม่
เข้มแข็ง  เนื ่องจากคนในชุมชนเมืองมักขาดความ
ไว้วางใจกัน  ความช่วยเหลือเอื้ออาทรกัน นอกจากน้ีมัก
ไม่ค่อยมีความร่วมมือกันของเครือข่ายการดูแลระหว่าง
หน่วยงาน ต่าง ๆ  รวมทั้งสัดส่วนบุคลากรสาธารณสุข
กับผู้รับบริการไม่เหมาะสม  จึงยังคงประสบปัญหา
หลายประการ เช่น ไม่ให้ความร่วมมือกับบุคลากรที่ไป
เย ี ่ยมบ้าน  ขาดการบูรณาการของบร ิการต่าง ๆ  
หน่วยงานต่าง ๆ ขาดการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
และที่สำคัญขาดแคลนทรัพยากร  

จากเหต ุผลด ังกล ่าวข ้างต ้นร ัฐบาลจึงมี
นโยบายด้านผู้สูงอายุของประเทศไทยทิศทางและกรอบ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) จึงได้ให้ความสำคัญใน

การพัฒนาผู ้ส ูงอายุให้มีการทำงานที ่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้เพียงพอในการ
ดำรงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อป้องกัน
หรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่าง ๆ การ
วางแผนการออมเพ ื ่ อว ัย เกษ ียณ การปร ับปรุ ง
สภาพแวดล ้อมและความจำเป็นทางกายภาพให้
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ การพัฒนาระบบการดูแลผู้สงูอายุ
ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพ
และสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ และการพัฒนา
ชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของ
การดูแลผู้สูงอายุ เพื ่อขยายผลไป       สู ่ชุมชนอื่น 
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน
สำหรับผู้สูงอายุโดยให้มีการผสมผสานกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการสร้างความเสมอภาคเรื่องรองรับสงัคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

สภาพปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุดังกลา่ว
สอดคล้องกับปัญหาของผู ้ส ูงอายุในชุมชนริมคลอง
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ชุมชนนี้เกิดขึ้นมาประมาณ 
80-90 ปีแล้ว หลังสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นทุ่งนา 
และเป็นพื้นที่ของกรมธนารักษ์  ซึ่งต่อมาชาวบ้านเข้า
มาตั้งรกรากริมคลอง เนื่องจากสมัยก่อนการคมนาคม
ส่วนใหญ่ใช้ลำคลองเป็นหลัก 

ต ่อมาร ั ฐบาลม ีนโยบายบร ิหารจ ัดการ
สิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะและการพัฒนาที่อยู่
อาศัยชุมชนริมคลอง  ซึ่งจะมีการก่อสร้างเขื่อนคอนกรตี
ระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม  ขณะเดียวกันก็จะต้องมี
การรื ้อย้ายสิ ่งปลูกสร้างที ่ร ุกล้ำออกจากลำคลอง
โดยเฉพาะบ้านเรือนและชุมชนที่ปลูกสร้างอยู่ในที่ดิน
ริมคลองซึ่งกรมธนารักษ์ดูแลอยู่  แต่เพื่อให้ประชาชน
สามารถอาศัยอยู่ในชุมชนเดิมได้  รัฐบาลโดยกรมธนา
รักษ์จึงมีนโยบายให้นำที่ดินที่เหลือหรือพ้นจากแนว
ก่อสร้างเขื ่อนมาให้ประชาชนเช่าในระยะยาว ทั ้งนี้
ประชาชนที่จะทำสัญญาเช่าที่ดิน  จะต้องรวมกลุ่มกัน
เป็นสหกรณ์เคหสถานและเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง  
เพื ่อให้การบริหารจัดการทั ้งเรื ่องการเช่าที ่ดินและ
ก่อสร้างบ้านเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
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คณะรัฐมนตร ีให ้ความเห็นชอบโครงการ
พัฒนาที่อยู ่อาศัยริมคลองเมื่อปี พ.ศ. 2559 เพื ่อลด
ผลกระทบและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลอง 
โดยมอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) หรือ พอช. กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน
ริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร โดยจะมี
การจัดสรรที ่ดินบางส่วนจากที ่ดินราชพัสดุ เพื ่อให้
ประชาชนสามารถมาปลูกสร้างที่อยู่อาศัยปัจจุบันชุมชน
ที่อยู ่ริมคลองลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ที่จะต้อง
ได้รับการพัฒนาที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากการบริหาร
จัดการสิ ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำ จำนวน 50 ชุมชน 
6,868 ครัวเรือน ซึ่งมีผู้สูงอายุในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง 
และมีปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  

จากสภาพปัญหาดังกล่าวรัฐบาลได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญของปัญหา จึงได้มีการจัดบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่
แผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข
ได้มีนโยบายให้การสงเคราะห์ดา้นการรกัษาพยาบาลแก่
ผู้สูงอายุโดยคิดมูลค่าในสถานพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข และกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมทั่วทุก
คน ทำให้รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในด้านนี้เป็นจำนวนมาก 
ซึ่งปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุส่วนใหญ่เกิดจากการ
มีพฤติกรรมที ่ไม่ส่งเสริมสุขภาพ หรือมีพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพในระดับต่ำ (วรรณี ชัชวาลทิพากร และ
คณะ, 2543)  

ดังนั้น ปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลให้การส่งเสริม
สุขภาพต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอาจมากจากสื่อซึ่งเป็น
ช่องทางนำข่าวสารด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ได้
รับข่าวสารอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ดังนั้นการพัฒนาสื่อ
และจัดการความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย
ส่งเสริมบทบาทของสื่อเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและ
พฤติกรรมของผู ้ส ูงอายุในชุมชนริมคลองลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดี
ขึ้นได้ ทั้งด้านร่างกาย การบริโภคอาหาร การพักผ่อน 
และการออกกำลังกาย รวมทั ้งสุขภาพจิตที ่ดี จาก

ความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนริมคลอง
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
เพื ่อพัฒนาสื ่อที ่เหมาะสมในการส่งเสริม

สุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนริมคลอง
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
  

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

 เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) สื ่อที่

เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ 2) แบบประเมินสื่อ และ 3) 

แบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งสื่อมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้ลดความเสี่ยงของการเป็น

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง และสุขภาพ

โดยรวม แบ่งเป็น 3 เนื้อหาหลักเป็นสำคัญ ได้แก่ ออก

กำลังกาย  อาหาร และอารมณ์  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 1) นำสื่อต้นแบบที่

เหมาะสมในการส ่งเสร ิมส ุขภาพผ ู ้ส ูงอายุ  ไปให้

ผู ้เชี ่ยวชาญด้านเนื ้อหา จำนวน 3 คน และด้านการ

ออกแบบสื่อ จำนวน 3 คน ทำการประเมินโดยใช้แบบ

ประเมินสื่อ 2) รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินสื่อ 

จากนั ้นทำการวิเคราะห์ ประเมินและปรับปรุงสื่อ

ต้นแบบตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ และ 3) ให้ผู้สูงอายุใน

ชุมชนริมคลองลาดพร้าว ประเมินความพึงพอใจต่อสื่อ 

(คู่มือ) ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
  

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้พัฒนาสื่อที่เหมาะสมในการส่งเสริม

สุขภาพสำหรับผู ้ส ูงอายุ ซึ ่งเป็นสื ่อต้นแบบในการ
ส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ มีรูปแบบเป็น “คู่มือ 
ขนาด เอ 4” จัดเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหน่ึงที่มีเนื้อหา 
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ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตามหลัก 3 อ. 
ได้แก่ ออกกำลังกาย อาหาร และอารมณ์  

ในการพัฒนาสื่อที่ผู้วิจัยไดเ้ลือกรปูแบบ
ตัวอักษรหรือฟอนต์ 3 ประเภท ได้แก่ 1) TH Krub 2) 
TH Fah Kwang และ 3) TH Niramit AS เพื่อให้
ผู้สูงอายุในชุมชนริมคลองลาดพร้าวมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคู่มือในข้ันตอนการออกแบบและพัฒนา  เพื่อ
ค้นหารูปแบบตัวอักษรและขนาดตัวอักษร ท่ีเหมาะสม
ในการอ่านและการมองเห็นของผูสู้งอายุ และพิจารณา
การใช้ขนาดของตัวอักษร 

สื่อต้นแบบได้เลือกนำเสนอข้อมลูในลักษณะ
ของอินโฟกราฟิก (Infographic) ที่ออกแบบให้นำเสนอ
เนื้อหาแยกเป็นประเด็นหรือหัวข้อย่อยจบใน 1 หน้า
เอกสาร เพื่อใหผู้้อ่านเข้าใจ เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและ
รวดเร็ว ประหยดัเวลาในการศึกษาข้อมูล และยังช่วยให้
จดจำข้อมูลไดด้ ี

ผู้วิจัยนำสื่อต้นแบบไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหาจำนวน 3 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพและประเมินสื่อ
ต้นแบบ และประเมินความพึงพอใจโดยผู้สูงอายุใน
ชุมชนริมคลองลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

 

 
 

ภาพที่ 1: ตัวอย่างสื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุ
 

 
 

ภาพที่ 2: สื่อท่ีออกแบบ 
โดยใช้รูปแบบตัวอักษร TH Krub 

 

 
 

ภาพที่ 3: สื่อท่ีออกแบบโดยใช้รูปแบบตัวอักษร  
TH Fah Kwang 

 

 
 

ภาพที่ 4: สื่อท่ีออกแบบโดยใช้รูปแบบตัวอักษร 
TH Niramit AS 
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เมื่อออกแบบสื่อแล้ว ผู้วิจัยได้นำสือ่ดังกล่าว
ไปให้ผูสู้งอายุในชุมชนริมคลองลาดพร้าวทดลองอ่าน 
และสอบถามความคดิเห็น เกีย่วกับการใช้รูปแบบ
ตวัอักษร ขนาดของตัวอักษร การใช้สี 

 

 
 

ภาพที่ 5: ผู้สูงอายุในชุมชนริมคลองลาดพร้าว 
ทดลองอ่านคู่มือ 

 
ผลการออกแบบคู ่มือ พบว่า  ผู ้ส ูงอายุใน

ชุมชนมีความเห็นว ่าร ูปแบบตัวอักษรหร ือฟอนต์ 
ประเภท TH Krub  มองเห็นชัดเจนที่สุด สามารถอ่าน
เนื้อหาได้ง่ายและถูกต้องมากกว่ารูปแบบอ่ืน นอกจากนี้ 
ยังพิจารณาขนาดของตัวอักษร พบว่า หัวเรื่องใหญ่ใช้
ตัวอักษร ขนาด 70 พอยต์ หัวเรื ่องย่อย ขนาด 30 
พอยต์ และเนื้อหา ขนาด 20 พอยต์ ทำให้ผู้สูงอายุอ่าน
ได้ชัดเจน อีกทั้ง การนำเสนอข้อมูลในลักษณะอินโฟ
กราฟิก (Infographic) ที่ออกแบบให้นำเสนอเนื้อหา
แยกเป็นประเด็นหรือหัวข้อย่อยจบใน 1 หน้าเอกสาร 
ทำใหผู้้สูงอายุเข้าใจข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว  
 
ตารางที่ 1: ความคิดเห็นของผู้เชี ่ยวชาญด้านเนื้อหา 
ด้านการออกแบบสื ่อ ต่อสื ่อต้นแบบในการส่งเสริม
สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ( n=6) 
 

รายการประเมิน X S.D แปลผล 
1. รูปแบบสื่อ 
1.1 การพัฒนาสื่อ

สิ่งพิมพ์ในรูปแบบ
คู่มือ ขนาด เอ4 

4.33 0.68 มาก 

รายการประเมิน X S.D แปลผล 
2. รูปแบบการนำไปใช้และการจัดเก็บ 
2.1 มีความง่ายต่อการ

ใช้งาน 
4.16 0.69 มาก 

2.2 มีความสะดวกใน
การจัดเก็บ 

4.50 0.50 มาก 

2.3 การแบ่งเนื้อหา
และหัวข้อย่อย 

4.33 0.47 มาก 

3. ความสวยงาม 
3.1 รูปแบบของ

ตัวอักษร 
4.66 0.47 

มาก
ที่สุด 

3.2 ขนาดตัวอักษร 4.50 0.50 มาก 
3.3 สีของตัวอักษร/สี

พื้นหลัง 
4.33 0.47 มาก 

3.4 ลักษณะของการจัด
องค์ประกอบ 

4.16 0.68 มาก 

3.5 ลักษณะของภาพ/
กราฟิก 

4.50 0.50 มาก 

3.6 ความสวยงามของ
ภาพ/กราฟิก 

4.66 0.47 มาก
ที่สุด 

 
 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหาและด้านการออกแบบ มีความเห็นเกี ่ยวกับสื่อ
ต้นแบบในการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู ้ส ูงอายุ ด้าน
รูปแบบของสื่อ ซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ขนาด เอ4 อยู่ในระดับ
เหมาะสมมาก มีค่าเฉลี่ย 4.33 ด้านรูปแบบการนำไปใช้
และการจัดเก็บ มีความเห็นสูงที่สุดด้านความสะดวกใน
การจัดเก็บอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.50  ส่วนด้าน
ความสวยงาม มีความเห็นสูงที่สุดเท่ากับสองอันดับ คือ 
รูปแบบของตัวอักษร และความสวยงามของภาพ/กราฟิก 
มีค่าเฉลี่ย 4.66 มีความเห็นว่าสวยงามมากทีสุ่ด  
 นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังได้ให้ข้อเสนอแนะใน
ประเด็นต่อไปนี ้
  1. ควรมีภาพประกอบ ให้ครบถ้วนในเนื้อหา
ทุกหัวข้อย่อย เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจเนื้อหา และสร้าง
ความน่าสนใจกับสื่อได้เป็นอย่างดี 
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 2. ควรม ี QR Dode ที ่สามารถดึงภาพใน 
แต่ละเนื้อหาย่อยไปใช้งานกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ให้เหมาะสมกับยุคดิจิทัล 
 การนำสื่อ (คู่มือ) ที่เหมาะสมในการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุไปใช้ มีข้อแนะนำ คือ หน่วยงานภาครฐั
หรือเอกชน หรือชุมชนที่ประสงค์จะนำ สื่อ (คู่มือ) ที่
เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ไปประยุกต์ใช้ 
ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อจำกัดของสื่อ (คู่มือ) อัน
เนื่องจากผู้สูงอายุในชุมชนริมคลองลาดพร้าวส่วนใหญ่
จะไม ่น ิยมใช ้สมาร ์ทโฟน และไม ่ ใช ้ เคร ือข ่ าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารและการรับข่าวสารด้าน
สุขภาพ ถึงแม้ว่าชุมชนริมคลองลาดพร้าวจะอยู ่ใน
กรุงเทพมหานคร ที่มีการใช้สมาร์ทโฟนและการเข้าถึง
ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่ผู้สูงอายุก็มีข้อจำกัดใน
เรื ่องค่าใช้จ่ายในการมีสมาร์ทโฟนและการใช้บริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเอง จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำ
ให้ผู้วิจัยเลือกใช้คู่มือ ซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์  
 อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ
ของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเฟสบุ๊ก 
ไลน์ ที่ทำให้สะดวกต่อการสื่อสารสำหรับผู้คนทุกช่วง
อายุ จึงได้เพิ่ม QR Code เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสาร
จากค ู ่ ม ือ  ซ ึ ่ ง ได ้นำ เสนอข ้อม ูลในล ักษณะของ 
Infographic ที ่ออกแบบให้นำเสนอเนื ้อหาแยกเป็น
ประเด็นหรือหัวข้อย่อยจบใน 1 หน้าเอกสาร หรือ 
ดาวน์โหลดเป็นภาพเพื่อการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ได้ในทันท ี

 
 

ภาพที่ 6: เพิ่ม QR Code  
เพื่อดาวน์โหลดข้อมลูข่าวสารจากคู่มือ 

 นอกจากน้ีผู้วิจัย ได้นำสื่อ (คู่มือ) เพื่อส่งเสรมิ
สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุใหผู้้สูงอายใุนชุมชนริมคลอง
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จำนวน 72 คน จาก 9 
ชุมชน ได้แก่ 1) ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ 2) ชุมชน
สนามมวย ทอ. 3) ชุมชน กสบ. 4) ชุมชนหลัง วค.
จันทรเกษม 5) ชุมชนบางบัวกองการภาพ  6) ชุมชน
สามัคครี่วมใจ 7) ชุมชนร้อยกรอง  8) ชุมชนรุ่นใหม่
พัฒนา และ 9) ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา ประเมิน
ความ      พึงพอใจต่อสื่อท่ีเหมาะสมเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายโุดยการมสี่วนร่วมของชุมชน 
 
ตารางที ่  2: ความพึงพอใจของผ ู ้ส ูงอายุในช ุมชน 
ริมคลองลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ต่อสื่อ(คู่มือ) ใน
การส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ( n=72) 
 

รายการประเมิน X S.D แปล
ผล 

1. ข้อมูลที่ได้ในคูม่ือมี
ประโยชน์ต่อการดูแล
สุขภาพ 

4.16 0.37 มาก 

2. ภาพและเนื้อหามี
ความน่าสนใจ 

4.13 0.33 มาก 

3. ภาพและเนื้อหามี
ความสอดคล้องกัน/
เข้าใจง่าย 

4.15 0.36 
มาก 

4. “คู่มือ” มีความ
น่าสนใจ 

4.19 0.40 
มาก 

5. ขนาดของตัวอักษร 
อ่านง่าย 

4.67 0.47 
มาก
ที่สุด 

6. รูปแบบของตัวอักษร 
อ่านง่าย 

4.33 0.47 
มาก 

7. การจัดวางไม่รกรุงรัง 4.43 0.49 มาก 
8. สีสันสบายตา  4.45 0.49 มาก 
9. คู่มือ ทำให้เกิดความรู้

ในการดูแลสุขภาพ 
4.14 0.34 

มาก 
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รายการประเมิน X S.D แปล
ผล 

10. ประโยชน์ท่ีได้รับ
คุ้มค่าการเสียเวลาใน
การอ่านคู่มือ  

4.53 0.49 
มาก
ที่สุด 

 
 จากตารางที่ 2 ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อสือ่ 
(คู ่มือ) ในการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ โดยมี
คะแนนความพึงพอใจต่อ ขนาดของตัวอักษร อ่านง่าย 
สูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.67 มีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด รองลงมา คือ ประโยชน์ท่ีได้รับคุ้มค่าการเสียเวลา
ในการอ่านคู่มือ มีค่าเฉลี่ย 4.53 มีความพึงพอใจใน
ระดับมากท่ีสุด 
 
อภิปรายผล 
 จากการผลการวิจัยมีประเด็นท่ีนำมาอภิปราย
ผล ดังนี้ 
 การพัฒนาสื ่อที ่เหมาะสมในการส ่งเสริม
สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ มีรูปแบบเป็น “คู่มือ ขนาด เอ 
4” เป็นสื ่อสิ ่งพิมพ์ประเภทหนึ ่งที ่มีเนื ้อหาในการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตามหลัก 3 อ. ได้แก่ ออก
กำลังกาย อาหาร และอารมณ์  
 แม้ว่าปัจจุบันจะมีการมุ่งเน้นการใช้สื่อดิจิทัล
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวจิยั
ของ กฤษณาพร ทิพยก์าญจนเรขา และคณะ (2560) ที่
ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลสุขภาพจากสื่อ
ออนไลน์และสื่อสังคมของผู้สูงอายุตามระดับการรับรู้
ภาวะสุขภาพ พบว่าผู้สูงอายุยังมีการใช้สื่อออนไลน์น้อย
ในการที่จะให้ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์จากสื่อโดยเฉพาะ
สื่อทางด้านสุขภาพ 
 สื ่อ (คู ่มือ) ที ่พัฒนาเป็นสื ่อต้นแบบมีการ
นำเสนอข้อมูลในลักษณะอินโฟกราฟิก (Infographic) 
ที ่ออกแบบให้นำเสนอเนื ้อหาแยกเป็นประเด็นหรือ
หัวข้อย่อยจบใน 1 หน้าเอกสาร เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าใจ
เข ้าถ ึงข ้อมูลได้ง ่ายและรวดเร็ว ซ ึ ่งสอดคล้องกับ 
Milovanovic and Lvanisevic  (2014) ท ี ่ ก ล ่ า ว ถึ ง

งานวิจัยของ Jakob Nielsen ว่าผู้อ่านไม่ชอบที่จะอ่าน
ข้อความผ่านทางอินเทอร์เน็ต และมักจะใช้เวลาอ่าน
ข้อความผ่านหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ช้ากว่าอ่าน
ผ่านกระดาษ ดังนั ้นการนำเสนอข้อมูลผ่านภาพใน
ร ูปแบบอินโฟกราฟิกจ ึงเป ็นการนำเสนอข้อมูลที่
เหมาะสมกับการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 
 จากข้อสรุปที ่ได้อภิปรายนั ้นสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ รัตนา  จักกะพาก และระวี สัจจโสภณ 
(2554) ได้ศึกษาเรื่องสื่อเพื่อผู้สูงอายุในประเทศไทย : 
สภาพการณ์ปัจจุบัน ความคาดหวัง แนวโน้มในอนาคต 
และการกําหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก พบว่า ผู้สูงอายุเสนอ
ว่าควรให้สื ่อบุคคลควบคู่กับสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นรูปเล่ม 
ควรมีการจัดทำเนื้อหาที่หลากหลาย รัฐควรส่งเสริมให้
หน่วยงานของรัฐและสื่อมวลชน ผลิตสื่อเพื่อผู้สูงอายุให้
มากขึ้น  
 นอกจากน ี ้  ผ ู ้ส ู งอาย ุ ในช ุมชนร ิมคลอง
ลาดพร้าว มีความเห็นว่ารูปแบบตัวอักษรหรือฟอนต์ 
ประเภท TH Krub  มองเห็นชัดเจนที่สุด สามารถอ่าน
เนื้อหาได้ง่ายและถูกต้องมากกว่ารูปแบบอ่ืน สอดคล้อง
กับ งานวิจัยของ รัตนโชติ เทียนมงคล (2560) ได้ศึกษา
ลักษณะฟอนต์ที่เหมาะสมต่อประจักษภาพสำหรับผู้สูง
ว ั ย ในบร ิบทต ั วอ ั กษรไทยบนหน ้ าจอแท ็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ ซึ่งพบว่า ฟอนต์หรือรูปแบบตัวอักษร TH 
Krub มีสัดส่วนการอ่านถูกต้องมากที่สุด 
 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผู ้ว ิจ ัยได ้พ ัฒนาสื ่อที ่ เหมาะสมในการ
ส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู ้ส ูงอายุ โดยพัฒนาเป็นสื่อ
ต้นแบบในการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู ้ส ูงอายุ มี
รูปแบบเป็น “คู่มือ ขนาด เอ 4” ซึ่งเป็นสื่อสิ ่งพิมพ์
ประเภทหนึ่งที่มีเนื้อหาในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ตามหลัก 3 อ. ได ้แก่ ออกกำลังกาย อาหาร และ
อารมณ์ ซึ ่งนำเสนอข้อมูลในลักษณะอินโฟกราฟิก 
(Infographic) ที่ออกแบบให้นำเสนอเนื้อหาแยกเป็น
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ประเด็นหรือหัวข้อย่อยจบใน 1 หน้าเอกสาร เพื่อให้
ผู้สูงอายุเข้าใจ เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 
 2. ผ ู ้ว ิจ ัยนำส ื ่อต ้นแบบไปให ้ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญ 
ตรวจสอบคุณภาพและประเมินสื ่อต้นแบบ พบว่า สื่อ
ต้นแบบในการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู ้ส ูงอายุ ด ้าน
รูปแบบของสื่อ ซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ขนาด เอ4 อยู่ในระดับ
เหมาะสมมาก ด้านรูปแบบการนำไปใช้และการจัดเก็บ มี
ความเห็นว่าเหมาะสมมาก และด้านความสวยงาม มี
ความเห็นว่าสวยงามมากที่สุด นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยงัได้
ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่อไปนี้ 1) ควรมีภาพประกอบ 
ให้ครบถ้วนในเนื้อหาทุกหัวข้อย่อย เพื่อให้ง่ายต่อการ
เข้าใจเนื้อหา และสร้างความน่าสนใจกับสื่อได้เป็นอย่างดี  
และ 2) ควรมี QR Dode ที่สามารถดึงภาพในแต่ละเนื้อหา
ย่อยไปใช้งานกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ ให้เหมาะสมกับ
ยุคดิจิทัล 
 3. ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อสื่อ (คู่มือ) ในการ
ส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีคะแนนความพึง
พอใจต่อ ขนาดของตัวอักษร อ่านง่าย สูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.60 มีความพึงพอใจในระดับมากที ่ส ุด รองลงมา คือ 
ประโยชน์ที ่ได้รับคุ ้มค่าการเสียเวลาในการอ่านคู่มือ มี
ค่าเฉลี่ย 4.53 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
 สื่อ (คู ่มือ) ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
สามารถนำไปปรับใช้กับผู ้สูงอายุในชุมชนอื ่น ๆ ได้  
ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นคู่มือขนาด เอสี่ หรือเป็น
โปสเตอร์ขนาดใหญ่ รวมทั้งเป็นภาพที่สามารถส่งผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้  
 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรสนับสนุนการพัฒนา
สื ่อในการส่งเสริมสุขภาพผู ้สูงอายุรูปแบบอื ่น หรือ
เนื้อหาอื่น ๆ ให้ครบถ้วน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุท่ีมีเพิ่มมากขึ้นทุกปี 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้ได้ทำการพัฒนาชุดอุปกรณ์การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลที่ผลิตจากท่อพีวีซีชนิดหนา โดยใช้สาร
กรองคาร์บอน สารกรองแมงกานีส และสารกรองเรซินอย่างละ 3 kg ใช้การดึงน้ำจากถังบรรจุโดยปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ขนาด 
5.5 bar มีอัตราการไหลของน้ำเข้าชุดกรอง 4.8 L min-1 และมีอัตราการไหลของน้ำดีออกจากชุดกรอง 3.8 L min-1 จาก
การศึกษาประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลของชุดกรองพบว่า สามารถลดปริมาณของแข็งทั้งหมดได้ 
99.8% ลดค่าความขุ่นได้ 71.2% ลดค่าการนำไฟฟ้าได้ 98.7% มีค่าความเป็นกรดด่างเปลี่ยนแปลง 6.7% ลดค่าความ
กระด้างทั้งหมดได้ 89.4%  ลดปริมาณโลหะ Fe Mn และ Cu ได้ 61.0%, 94.8% และ 50% ตามลำดับ และลดปรมิาณ 
Cl- ได้ 57.2% โดยมีคุณภาพของน้ำที่บำบัดได้อยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานของน้ำสำหรับการอุปโภค  นอกจากนี้ยังพบว่า
สามารถใช้ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตได้จากฝักมะขามที่เสียหายจากราเป็นวัสดุกรองแทนสารกรองคาร์บอนท่ีมีขายทั่วไปได้โดยมี
ประสิทธิภาพด้อยกว่าเล็กน้อย ชุดอุปกรณ์ถังกรองมีต้นทุนในการผลิตต่ำกว่า 3,000 บาท มีความพึงพอใจของผู ้ใช้
ประโยชน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นชุดอุปกรณ์การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลที่พัฒนาขึ้นนี้จึงเป็นอีกแนวทาง
หนึ่งที่ใช้สำหรับแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนได้ 
 

คำสำคัญ: ชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ำ น้ำบาดาล ปัญหาภัยแล้ง 
 

Abstract 
 

This research has developed a groundwater treatment equipment set which manufactured from 
thick PVC pipes. By using carbon filter, manganese filter, and resin filter used each of 3 kg. Water pulling 
from tank used a 5.5 bar solar water pump with an inflow rate of 4.8 L min-1 and a flow rate of bile from 
the filter set was 3.8 L min-1. From the study of the efficiency of improving groundwater quality, it was 
found that the filter set could reduce the total solids by 99.8%, reduce the turbidity by 71.2%, reduce 
the conductivity of 98.7%, change the alkalinity of 6.7%, reduce the total hardness by 89.4%, reduce the 
metal content of Fe Mn and Cu by 61.0%, 94.8% and 50% respectively, and reduce Cl- to 57.2%. The 
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quality of treated water was within the standard of water for consumption. In addition, it was found that 
activated carbon produced from the damaged tamarind pods can be used as a filter material instead of 
the commercially available carbon filter, with not much less efficiency. The production cost of the filter 
set is less than 3,000 baht. The overall satisfaction of users is at a high level. Therefore, the developed 
groundwater quality improvement kit was another way to solve the drought problem of the community. 
 

Keywords: Water treatment equipment sets, Ground water, Drought problem 
 

1. บทนำ (ขนาด 16 ตัวหนา) 

ปัญหาภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่นำความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งทางด้านการขาดแคลนน้ำ
เพื ่อการอุปโภคบริโภค และด้านการเกษตรที ่ต้อง
พึ่งพาแหล่งน้ำจากธรรมชาติ ภัยแล้งจึงมีผลกระทบต่อ
ท ั ้ งการดำรงช ี ว ิ ตความ เป ็นอย ู ่ ของประชาชน 
การเกษตร และสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขที่ดี
แล้วอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาทั้งทางความเป็นอยู่
ของประชาชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ตามมาด้วย ซึ่งสถานการณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2558 มาจนถึงปัจจุบัน ได้เกิดปรากฏการณ์ภัยแล้งอย่าง
กว้างขวางหลายพื ้นที่ของประเทศไทยและก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างมากในหลายจังหวัด ดังนั้นปัญหาภัย
แล ้งจ ึงเป ็นปัญหาสำคัญของชาติซ ึ ่ ง ร ัฐบาลได ้ให้
ความสำคัญและวางแผนในการแก้ปัญหาภัยแล้ง โดย
แผนระยะเร่งด่วนในแต่ละปีมีการช่วยเหลือเกษตรกร
โดยวิธีให้การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ จัดสรรงบประมาณ
ในการขุดลอกคูคลอง และฝนหลวง ฯลฯ เพื่อบรรเทา
ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งรัฐบาลสามารถจัดการแก้ไขปญัหา
ในระยะสั ้นในแต่ละปีได้เป็นอย่างดี  แต่การบริหาร
จัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั ่งยืนเพื ่อให้
เก ิดผลในทางปฏ ิบ ัต ิย ั งคงต ้องม ีการวางแผนละ
ดำเนินการอย่างต่อเนื ่องต่อไปโดยต้องคำนึงถึงความ
สอดคล้องระหว่างธรรมชาติและการพัฒนาด้วย ในด้าน
ของการใช้น้ำเพื ่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน ก็
ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งอย่างมากเนื่องจาก
แหล่งน้ำผิวดินทั้งตามหนอง คลอง บึง แม่น้ำ ลำธาร 
และเขื ่อน ได้ม ีปริมาณลดลงจนไม่เพียงพอต่อการ

นำไปใช้ในการผลิตน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค
ของประชาชน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแสวงหาแหล่ง
น้ำอื่นๆ เพื่อนำมาใช้ในการผลิตน้ำสะอาดไว้สำหรับการ
อุปโภคบริโภคให้มากขึ้น ซึ่งแหล่งน้ำใต้ดินที่ถูกกักเก็บ
อยู่ในแอ่งชั้นหินซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินมากว่า 10 เมตร ที่
เรียกว่าน้ำบาดาล (ground water) จึงถูกนำมาใช้ในการ
ผลิตน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และทาง
การเกษตร มากขึ้น แต่ทั้งนี้น้ำบาดาลซึ่งเป็นน้ำที่อยู่ใต้
ดินในระดับลึก มีลักษณะและคุณภาพของน้ำที่ยังไม่
เหมาะแก่การนำมาใช้งานได้โดยตรง เนือ่งจากมีทั้งความ
ขุ่น สี กลิ่น ไม่เป็นที่พึงประสงค์ ตลอดจนยังมีคุณภาพ
น้ำที่มีความกระด้าง และแร่ธาตุต่าง ๆ เจือปนอยู่มาก 
ซึ่งหากนำมาใช้งานโดยตรงอาจก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ 
ตามมาได้ เช่น การเกิดขี ้เกลือ ตะกรัน คราบสกปรก 
และการอุดตันของเครื ่องใช้และอุปกรณ์ เป็นต้น การ
ปรับสภาพน้ำโดยทั ่วไปแบ่งออกได้เป็น 3 วิธีหลักๆ 
ได้แก่ การปรับสภาพน้ำทางกายภาพ การปรับสภาพน้ำ
ทางเคมี และการปรับสภาพน้ำทางชีววิทยา (สาวิตรี 
จันทรานุรักษ์, 2546) ซึ่งการเลือกใช้วิธีการปรับสภาพ
น้ำแบบใดขึ ้นอยู ่ก ับคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำนั ้น ๆ 
สำหรับน้ำบาดาลหากมีค่าความกระด้างของน้ำไม่สูงมาก
การนำมาใช้สำหรับการอุปโภคสามารถทำได้อย่างง่าย
โดยวิธีการปรับสภาพน้ำทางภายภาพด้วยการกรองผา่น
เครื่องกรองน้ำที่มีสารกรองสำหรับดักจับสารมลทินท่ีปน
อยู่ในน้ำบาดาล ได้แก่ อนุภาคแขวนลอย สารที่ทำให้น้ำ
มีความกระด้าง สี และกลิ่น เป็นต้น โดยสารกรองที่นิยม
ใช้ทั่วไปสำหรับการบำบัดน้ำด้วยเครื่องกรองน้ำได้แก่ 
ถ่านกัมมันต์ (active carbon) ในการดักจับอนุภาคสาร
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แขวนลอยและสารอินทรีย์ที่ก่อให้เกิดกลิ่น และสีที่ไม่พึง
ประสงค์ สารกรองแมงกานีสใช้ในการดักจับตะกอน 
ความขุ่น สนิมเหล็ก และโลหะหนักที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ
ตัวอย่าง และสารกรองเรซินซึ่งใช้ในการดักจับสารที่
ก่อให้เกิดความกระด้างของน้ำ เช่น เกลือคาร์บอเนต เก
ลือซัลเฟต และคลอไรด์ เป็นต้น โดยเครื่องกรองน้ำที่มี
ขายโดยทั่วไปมักมีราคาแพง เนื่องจากใช้วัสดุที่มีราคา
แพง มีขนาดใหญ่ ใช้สารกรองมาก และไม่สะดวกในการ
ติดตั ้งและการนำไปใช้งานในพื ้นที ่ที ่ห่างไกล ทำให้
ประชาชนส่วนหนึ่งที่ยังมีความต้องการเครื่องกรองน้ำที่
มีราคาไม่แพงมากนัก เคลื่อนย้ายได้สะดวก มีการใช้งาน
ที่ง่าย และสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าได้ และ
หากมีการใช้สารกรองคาร์บอนกัมมันต์ที่สามารถผลิตได้
เองจากวัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติทดแทน ก็จะช่วยลด
ค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง 

ด ังน ั ้นในโครงการว ิจ ัยนี้ จ ึงสนใจที ่จะพ ัฒนา
ออกแบบชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลแบบ
เคลื ่อนที่ได้ โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 
สำหรับการใช้ประโยชน์ในชุมชน และเพื่อศึกษาการ
ประดิษฐ์ชุดอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพน้ำและทดสอบ
ประสิทธิภาพของการบำบัดคุณภาพน้ำบาดาลของ
ชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีที ่ชาวบ้านสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ รวมถึงการใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์ที ่มี
ราคาไม่สูงมากนักในการจัดทำเป็นชุดการปรับปรุง
ค ุณภาพน้ำบาดาลเพื ่อการนำไปใช้ในการอุปโภค
สำหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

2.1 เพื ่อพัฒนาการออกแบบชุดอุปกรณ์ปรับปรุง
คุณภาพน้ำบาดาลแบบเคลือ่นที่ได้ โดยใช้พลังงานไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย์ สำหรับการอุปโภคและใช้ประโยชนใ์น
ชุมชน 

2.2 เพื ่อศึกษาการประดิษฐ์ชุดอุปกรณ์ปรับปรุง
คุณภาพน้ำและทดสอบประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำ
บาดาลตัวอย่าง 

 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

3.1 การพัฒนาออกแบบและการประด ิษฐ ์ ชุด
อุปกรณ์ 

 ทำการศ ึกษาออกแบบช ุดปร ับปรุง
ค ุณภาพน้ำบาดาล โดยทำการออกแบบชุด
อุปกรณ์บำบัดคุณภาพน้ำบาดาลที ่ม ีความ
เหมาะสมและเพียงพอต่อการนำไปใช้งานใน
ระดับครัวเรือน 

 
3.2 การศึกษาสมบัตืและคุณภาพของน้ำบาดาล 

และประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำของชุดอุปกรณ์ 
ในขั้นตอนนี้ได้ใช้น้ำบาดาลตัวอย่างของชุมชน

ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จากจุด
เก็บน้ำบาดาลตัวอย่าง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลห้วยใหญ่ จากนั ้นทำการศึกษาคุณภาพของน้ำ
บาดาลของตัวอย่างน้ำที่เก็บได้ ก่อนการบำบัดและหลัง
การบำบัดน้ำ ดังนี้ ทำการวิเคราะห์หาปริมาณของแข็ง
ทั้งหมด (Total solid, TS) โดยวิธีระเหยแห้งในตู้อบลม
ร้อน (ยี ่ห้อ Memmert, Germany รุ ่น UM500) การ
ว ิ เคราะห ์หาค ่ าความข ุ ่น โดยว ิ ธ ี เนฟ ิ โล เมตริ ก 
(Nephelometric Method) โดยใช้เครื่องวัดค่าความ
ขุ ่นของน้ำ (ยี ่ห ้อ HACH, USA รุ ่น 2100N) ทำการ
วิเคราะห์หาค่าการนำไฟฟ้าและค่าความเป็นกรดด่าง 
(pH) โดยใช้เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าและความเป็นกรด
ด่าง (ยี่ห้อ      WTW, USA รุ่น LF300) ทำการวิเคราะห์
หาความกระด้างทั้งหมด (Total hardness, H total) 
ค่าความกระด้างคาร์บอเนต (Carbonate hardness, 
H carb) และค่าความกระด้างถาวร (Non-carbonate 
hardness, H non-carb) ของตัวอย่างน้ำบาดาล ดังนี้ 
การวิเคราะห์หาค่าความกระด้างทั้งหมดของน้ำบาดาล
ตัวอย่าง ทำโดยการปิเปตน้ำตัวอย่างปริมาตร 25 mL 
ใส ่ลงในขวดร ูปชมพู ่ขนาด 250 mL จากน ั ้นเติม
สารละลาย buffer pH 10 ลงไป 10 mL เติมอินดิเค
เตอร์ Eriochrome Black T ลงไป 4-5 หยด จากนั้น
นำไปไทเทรตกับสารละลายมาตรฐาน EDTA จนถึงจุด



 

การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมภิาคเอเชียแปซิฟกิ ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) 
10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพือ่ท้องถิ่น  

 

112 

ยุติ ซึ่งสารละลายจะเปลี่ยนสีจากสีชมพูใสไปเป็นสีน้ำ
เงินใส บันทึกปริมาตรที่ใช้ แล้วนำไปคำนวนหาความ
กระด้างทั้งหมด จากกราฟมาตรฐานของสารละลาย
มาตรฐาน CaCO3 กับความเข้มข้นมาตรฐานของ EDTA 
ที่ทำปฏิกิริยากันพอดี  โดยใช้ Eriochrome Black T 
เป็นอินดิเคเตอร์ โดยจำนวนโมลของความกระด้าง
ทั้งหมดของน้ำบาดาลตัวอย่างจะเท่ากับจำนวนโมลของ 
EDTA ที่ใช้ในการไทเทรตกับน้ำบาดาลตัวอย่าง ทำการ
วิเคราะห์หาค่าความกระด้างคาร์บอเนตของน้ำบาดาล
ตัวอย่าง ทำโดยการปิเปตน้ำตัวอย่างปริมาตร 25 mL 
ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 mL จากนั้นเติมอินดิเค
เตอร์ Methyl orange ลงไป 4-5 หยด จากนั้นนำไป
ไทเทรตกับสารละลายมาตรฐาน 0.1 M HCl จนถึงจุด
ยุติ ซึ่งสารละลายจะเปลี่ยนสีจากสีเหลืองไปเป็นสีชมพู 
บันทึกปริมาตรที่ใช้ แล้วนำไปคำนวนหาความเกระด้าง
คาร์บอเนต (H carb) โดยจำนวนโมลของความกระด้าง
ชั่วคราวจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของจำนวนโมล ของ HCl ที่
ใช้ในการไทเทรต คำนวนหาค่าความกระด้างถาวรจาก
สมการ 
  Hnon-carb = Htotal -  Hcarb                       
(1) 
เมื่อ  Htotal คือ ค่าความกระด้างท้ังหมด 
 Hnon-carb คือ ค่าความกระด้างถาวร 
 Hcarb คือ ค่าความกระด้างช่ัวคราว 
 

ทำการว ิ เคราะห ์หาปร ิมาณโลหะ เหล ็ก  (Fe) 
แมงกานีส (Mn) ทองแดง (Cu) โดยเทคนิค Atomic 
Absorption Spectroscopy (AAS) ด ้ ว ย เ ค ร ื ่ อ ง 
Atomic Absorption Spectrometer ( ย ี ่ ห้ อ 
PerkinElmer, USA ร ุ ่น PinAAcle 900F) และหาค่า
ปริมาณคลอดไรด์ไอออนโดยวิธีอาร์เจนโทรเมตตริก 
(Argentometric method) โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ 1) 
ทำ Blank โดยการปิเปตน้ำกลั่นที่ปราศจากคลอไรด์
ไอออน มา 100 mL เติมสารละลาย 5% w/v K2CrO4 
ลงไปปร ิมาณ 1 mL จากน ั ้นนำไปไทเทรตด ้วย
สารละลายมาตรฐาน 0.0141 N จนกระทั่งถึงจุดยุติ 

(สารละลายเปลี่ยนจากสีเหลืองไปเป็นสีเหลืองแดง) 
และ 2) ทำการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณคลอไรด์ในน้ำ
บาดาลตัวอย่าง โดยการปิเปตน้ำบาดาลตัวอย่าง 50 
mL ใส่ลงไปในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 mL แล้วเติมน้ำ
กลั่นที่ปราศจาก Cl- ลงไปอีกปริมาตร 50 mL จากนั้น
เต ิมสารละลาย 5% w/v K2CrO4 ลงไป 1 mL แล้ว
นำไปไทเทรตด้วยสารละลายมาตรฐาน AgNO3 0.0141 
N จนกระทั่งถึงจุดยุติ (สารละลายเปลี่ยนจากสีเหลือง
ไปเป็นสีเหลืองแดง) บันทึกผล และนำไปคำนวณหา
ปริมาณคลอไรด์ในน้ำบาดาลตัวอย่าง 

ทำการออกแบบและจัดทำชุดอุปกรณ์ปรับปรุง
คุณภาพน้ำบาดาลโดยให้มีขนาดและมีความเหมาะสม
ในการนำไปใช้งาน ขนย้ายได้สะดวก สามารถใช้ท่อพีวีซี
ชนิดหนาเป็นวัสดุหลักในการประดิษฐ์ชุดอุปกรณ์ได้ 
สำหรับสารกรองใช้สารกรองคาร์บอนกัมมันต์ สารกรอง
แมงกานีส และสารกรองเรซิน (เกรดที่มีขายทั่วไปใน
ท้องตลาด) โดยใช้ปริมาณที่เหมาะสมกับขนาดของชุด
กรองในปริมาณเท่ากัน การดึงน้ำจากถังบรรจุผ่านชุด
กรองใช้ปั ๊มน้ำโซล่าเซลล์ขนาด 80 psi หรือ 5.5 bar
การศึกษาประสิทธิภาพของชุดอุปกรณ์บำบัดนำ้บาดาล 
ทำโดยการเปรียบเทียบสมบัติและคุณภาพน้ำบาดาล
ก่อนการบำบัดและภายหลังการบำบัด 
 

3.3 การศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้งาน 
ทำการศึกษาความพึงพอใจของผู ้ใช้งานจาก

กลุ่มเกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยี เรื่องการผลิตและการใช้ประโยชน์จากชุด
บำบัดน้ำบาดาลเพื่อใช้ในการอุปโภคและการเกษตร 
จำนวน 20 คน โดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) จำนวน 10 ข้อ มี 5 ระดับ
คะแนนคือ พึงพอใจมากท่ีสุด (5 คะแนน) พึงพอใจมาก 
(4 คะแนน) พึงพอใจปานกลาง (3 คะแนน) พึงพอใจ
น้อย (2 คะแนน) และพึงพอใจน้อยที่สุด (1 คะแนน) 
จากนั้นหาค่าเฉลี่ยคะแนนและหาระดับความพึงพอใจ
ในแต่ละด้านโดยระดับความพึงพอใจมากที่สุด (4.51-
5.00) ระดับความพึงพอใจมาก (3.51-4.50) ระดับ
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ความพึงพอใจปานกลาง (2.51-3.50) ระดับความพึง
พอใจน้อย (1.51-2.50) และระดับความพึงพอใจน้อย
ที่สุด (1.00-1.50) 
 

4. ผลการวิจัยและอธิปรายผล 

4.1 ผลการพัฒนาออกแบบและการประดิษฐ์ชุด
อุปกรณ์ 

จากการออกชุดอุปกรณ์ในการบำบัดน้ำบาดาล 
ซึ ่งประกอบไปด้วยถังกรองน้ำบาดาล 2 ส่วน ได้แก่ 
ส ่วนท ี ่  1 เป ็นถ ังกรองสำหร ับกรองอน ุภาคสาร
แขวนลอย ดูดซับตะกอน ความขุ่น รวมถึงโลหะหนัก 
เช่น สนิม เหล็ก แมงกานีส กรองสี และกลิ่นของน้ำ 
และส่วนที่ 2 เป็นถังกรองความกระด้างของน้ำ ซึ่งการ
ออกแบบชุดอุปกรณ์การกรอง การบรรจุสารกรอง และ
ระบบการไหลเวียนของน้ำเข้าและน้ำออกสำหรับ
กระบวนการบำบัดน้ำแสดงได้ดังภาพที่ 1 และได้ทำ
การประดิษฐ์ชุดอุปกรณ์ในการบำบัดน้ำบาดาลตามที่
ออกแบบได้ แสดงดังภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 1: ลักษณะการออกแบบชุดอุปกรณ์ถังกรองใน
การบำบัดน้ำบาดาล 

 

 
 

ภาพที่ 2: รูปชุดอุปกรณ์ในการบำบัดน้ำบาดาล 
 

โดยระบบของชุดอุปกรณ์สำหรับการบำบัดน้ำ
บาดาลที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวกโดยถังกรอง
แรกจะใช้ท่อ PVC ชนิดหนา มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 นิ ้ว มีความสูง 95 cm ส่วนถังกรองที่สองจะใช้ท่อ 
PVC ชนิดหนา มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ ้ว ที ่มี
ความสูง 95 cm เท่ากับ โดยมีความจุของถังกรองแรก
และถังกรองที่สองเท่ากับ 16.8 L และ 7.5 L ตามลำดบั 
โดยมีวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการประกอบชุดกรองน้ำได้แก่ ฝา
ครอบท่อ กรวยกรองด้านบน-ล่าง ท่อ PVC ขนาด 4 
หุน ข้อต่อตรง ข้อต่องอ บอลวาล์วสำหรับท่อขนาด 4 
หุน ข้อต่อลดขนาด ข้อต่อสามทางลดขนาด และกาว
ซ ิลิ โคนอ ีพอกซ ี  เป ็นต ้น  ช ุ ดกรองมี ระบบของ
กระบวนการกรองน้ำ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ 
ได้แก่ 

1) ระบบการดึงน้ำบาดาลเข้าบำบัดในถังกรอง 
ซึ่งหากแหล่งน้ำบาดาลที่มีการใช้ปั๊มบาดาลที่สามารถ
ดึงน้ำให้ไหลเข้าท่อของถังกรองได้ก็สามารถทำการต่อ
ท่อโดยตรงจากปั ๊มบาดาลได้เลย หรือหากแหล่งน้ำ
บาดาลอยู่ในท่ีๆ ห่างไกล หรือเป็นแหล่งน้ำบาดาลแบบ
ปั๊มดึงน้ำแบบใช้มือโยกจะต้องทำการรองรับน้ำด้วยถัง
ภาชนะบรรจ ุน ้ำก ่อนจากนั ้นจะใช ้ป ั ๊มน ้ำโดยใช้
แหล่งจ่ายไฟจากแบตเตอรี่หรือระบบโซล่าเซลล์ เพื่อดึง
น้ำเข้าสู่ถังกรอง 

2) ระบบของการกรองน้ำประกอบด้วย ถังกรอง
แรกจะใช้สารกรองคาร์บอนปริมาณ 3 kg ทำหน้าที่ใน
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การกรองตะกอน ความขุ ่น ดูดซับสี กลิ ่น คลอรีน 
สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ต่าง ๆ ที่ปนมากับน้ำ และ
ใช้สารกรองแมงกานีสปริมาณ 3 kg ทำหน้าที่ในการ
กรองและดูดซ ับตะกอน ความข ุ ่นท ี ่ปนมากับน้ำ 
ตลอดจนโลหะหนัก เช่น สนิมเหล็ก แมงกานีส และเติม
ออกซิเจนให้กับน้ำ และถังกรองที่สองจะใช้สารกรองเร
ซินปริมาณ 3 kg โดยปริมาณของสารกรองที่ใช้นี้มีความ
เหมาะสมกับถังกรองแต่ละถังที่ต้องให้ระดับของสาร
กรองอยู่ต่ำกว่ากรวยกรองที่ใช้ป้องกันสารกรองเข้าสู่
ระบบท่อชั้นในของไส้กรอง (ต้นทุนสำหรับการผลิตชุด
ถังกรองทั้งสองถังต่ำกว่า 3,000 บาท) โดยมีระบบของ
การไหลเวียนน้ำเข้าออกดังแสดงในภาพที่ 2 และมีไส้
กรองภายในถังบำบัดดังภาพที่ 3 

 

 
 

ภาพที่ 3: รูปแบบการจัดเซทอุปกรณ์ในส่วนของไส้
กรอง 
 

4.2 ผลการศึกษาสมบตัิและคุณภาพของน้ำบาดาล 
และประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำของชุดอุปกรณ์ 

จากการศึกษาประสิทธิภาพของชุดอุปกรณ์ใน
การบำบัดคุณภาพน้ำบาดาลโดยใช้การดึงน้ำบาดาล
จากถังภาชนะบรรจุน้ำบาดาลโดยใช้ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์
ขนาด 80 psi หรือ 5.5 bar ที ่มีอัตราการดูดน้ำคงที่ 
พบว่ามีอัตราการไหลของการดึงน้ำจากถังภาชนะเข้าถัง
กรองแรกเท่ากับ 4.8 L min-1 เมื่อน้ำผ่านระบบกรอง
แล้วจะมีอัตราการไหลของน้ำดีที่ไหลออกจากถังกรองที่
สองเท่ากับ 3.8 L min-1 ซึ่งหากใช้ระบบของการป้อน

น้ำเข้าโดยปั๊มน้ำที่มีแรงดันมากกว่าน้ีก็จะสามารถบำบดั
น้ำและมีน ้ำด ีออกมาในอัตราที ่ส ูงกว ่านี ้  สำหรับ
ประสิทธ ิภาพในด้านการปรับปรุงค ุณภาพของน้ำ
บาดาลที่ผ่านถังกรอง แสดงได้ดังตารางที่ 1  
 จากผลการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพของน้ำ
บาดาลที่ผ่านชุดกรองน้ำบาดาลที่ประดิษฐ์ขึ้นพบว่าชุด
อุปกรณ์กรองน้ำบาดาลนี้สามารถใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพน้ำบาดาลของชุมชนได้ โดยสามารถช่วยลด
ปริมาณของแข็งทั้งหมดได้ 99.8%  ลดค่าความขุ่นได้ 
71.2% ลดค่าการนำไฟฟ้าได้ 98.7% มีค่าความเป็น
กรดด่างเปลี่ยนแปลง 6.7% ลดค่าความกระด้างทั้งหมด
ได้ 89.4%  ลดปริมาณโลหะFe ได้ 61.0% ลดปริมาณ
โลหะ Mn ได้ 94.8% ลดปริมาณโลหะ Cu ได้ 50% 
และปริมาณคลอไรด์ไอออน ได้ 57.2% ซึ่งมีคุณภาพ
ของน้ำที ่ผ ่านการปรับปรุงคุณภาพนี ้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานของน้ำสำหรับการอุปโภค 
 
ตารางที่ 1: แสดงประสิทธิภาพของชุดอุปกรณ์ในการ
ปรับปรุงคณุภาพน้ำบาดาลตัวอย่าง 
 

ชนิดของปัจจัยที่ศึกษา 

ปริมาณของคุณภาพที ่
ตรวจวัดได ้

ก่อนการ
บำบัด 

หลังการ
บำบัด 

ปริมาณของแข็งทั้งหมด 
(mg L-1) 

725 1.41 

ค่าความขุ่น (NTU) 24.1 6.95 
ค่าการนำไฟฟ้า (µS cm-1) 1,215 15.27 
ความเป็นกรด-ด่าง 7.15 7.63 
ค่าความกระด้างทั้งหมด 
(mg L-1) 

452 48 

ปริมาณโลหะ Fe (ppm) 0.0420 0.0164 
ปริมาณโลหะ Mn (ppm) 0.1126 0.0058 

ปริมาณโลหะ Cu (ppm) 0.0020 0.0010 
ปริมาณไอออน Cl- (ppm) 9.81 4.2 
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เมื ่อใช้ถ่านกัมมันต์ที ่ผลิตได้จากฝักมะขามที่
เสียหายจากรา โดยถ่านกัมมันต์นี้มีค่าไอโอดีนนัมเบอร์
เท่ากับ 624 mg/g  มีปริมาณความชื้นอยู่ในช่วง 6.8-
7.5% มีปริมาณเถ้าอยู ่ในช่วง 6.5-7.3% และมีความ
หนาแน่นปรากฎประมาณ 0.42 g/cm3 (ปิยรัตน์ มูลศรี 
และคณะ, 2555) เป็นวัสดุกรองแทนสารกรองคาร์บอน 
และศึกษาการบำบัดน้ำบาดาล ผลที่ได้แสดงดังตารางที่ 2  

ซึ่งจากผลการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพของ
น้ำบาดาลที่ผ่านชุดกรองน้ำบาดาลที่ประดิษฐ์ขึ้นและได้
ใช้สารกรองเป็นถ่านกัมมันต์ที่ผลิตได้จากฝักมะขามที่
เสียหายจากรา พบว่าชุดอุปกรณ์กรองน้ำบาดาลนี้
สามารถใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลของชุมชน
ได้ โดยสามารถช่วยลดปริมาณของแข็งทั ้งหมดได้ 
98.6%  ลดค่าความขุ่นได้ 65.5% ลดค่าการนำไฟฟา้ได ้
98.2% มีค่าความเป็นกรดด่างเปลี่ยนแปลง 4.0% ลด
ค่าความกระด้างท้ังหมดได้ 89.0%  ลดปริมาณโลหะFe 
ได้ 51.3% ลดปริมาณโลหะ Mn ได้ 94.4% ลดปริมาณ
โลหะ Cu ได้ 27.3% และปริมาณคลอไรด์ไอออน ได้ 
48.2% ซึ่งสามารถนำน้ำที่ผ่านการกรองนี้ไปใช้ในการ
อุปโภคในชุมชนได้ เนื่องจากคุณภาพของน้ำที่ผ่านการ
ปรับปรุงคุณภาพนี้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ
น้ำสำหรับการอุปโภค 
 
ตารางที่ 2: แสดงประสิทธิภาพของชุดอุปกรณ์ในการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลตัวอย่าง โดยใช้ถ่านกมัมันต์
ที่ผลิตได้จากฝักมะขามที่เสียหายจากราเป็นสารกรอง 
 

ชนิดของปัจจัยที่ศึกษา 

ปริมาณของคุณภาพ
ที ่

ตรวจวัดได ้

ก่อนการ
บำบัด 

หลังการ
บำบัด 

ปริมาณของแข็งทั้งหมด 
(mg L-1) 

754 10.54 

ค่าความขุ่น (NTU) 22.7 7.84 
ค่าการนำไฟฟ้า (µS cm-1) 1,145 20.82 

ความเป็นกรด-ด่าง 7.23 7.52 
ค่าความกระด้างทั้งหมด 
(mg L-1) 

546 60 

ปริมาณโลหะ Fe (ppm) 0.0380 0.0185 

ปริมาณโลหะ Mn (ppm) 0.1115 0.0062 
ปริมาณโลหะ Cu (ppm) 0.0022 0.0016 
ปริมาณไอออน Cl- (ppm) 9.84 5.1 

 
4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้งาน 

ผลที ่ได ้จากการสอบถามความพึงพอใจต่อ
เทคโนโลยีที่ได้พัฒนาขึ้นและได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่าน
การอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม
จำนวน 20 คน ในด้านต่าง ๆ พบว่า ระดับความพึงพอใจ
ด้านความสะดวก และความง่ายในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อ
ใช้ในการผลิตชุดอุปกรณ์อยู่ในระดับมาก (4.4) ระดับ
ความพึงพอใจด้านความสะดวกและความง่ายของวิธีการ
เตรียมชุดอุปกรณ์บำบัดน้ำฯอยู่ในระดับมาก (4.4)  ระดับ
ความพึงพอใจด ้านความสะดวกและความง่ายของ
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการบำบัดน้ำบาดาลอยู่ใน
ระดับมาก (4.2) ระดับความพึงพอใจด้านความสะดวก
และความง่ายของขั้นตอนวิธีการบำบัดน้ำบาดาลอยู่ใน
ระดับมาก (4.1) ระดับความพึงพอใจด้านปริมาณ สีกลิ่น
และลักษณะทางกายภาพของน้ำบาดาลที่ผ่านการบำบัด
อยู่ในระดับมาก (4.25) ระดับความพึงพอใจด้านลักษณะ
คุณภาพทางเคมีของน้ำบาดาลที ่ผ่านการบำบัดอยู ่ใน
ระดับมาก (4.2) ระดับความพึงพอใจด้านความสะดวก
และความง่ายของอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการบำบัด
น้ำบาดาลอยู่ในระดับมากที่สุด (4.6) ระดับความพึงพอใจ
ด้านการใช้ประโยชน์จากชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาล
อยู่ในระดับมาก (4.0) ระดับความพึงพอใจด้านการใช้
ประโยชน์จากชุดอุปกรณ์บำบัดน้ำบาดาลอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (4.55) ระดับความพึงพอใจด้านการนำเทคโนโลยีที่
พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงอยู่ในระดับมากที่สุด (4.6) 
ดังนั้นภาพรวมของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาขึ้นนี้อยู่ในระดับมาก (4.33) 
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5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยนี้ได้พัฒนาชุดอุปกรณ์การปรับปรุงคุณภาพ
น้ำบาดาลสำหรับการอุปโภคเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ
ชุมชนจากท่อ PVC ชนิดหนา ซึ่งประกอบไปด้วยถังกรอง
น้ำบาดาล 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นถังกรองสำหรับ
กรองอนุภาคสารแขวนลอย ดูดซับตะกอน ความขุ่น 
รวมถึงโลหะหนัก เช่น สนิม เหล็ก แมงกานีส กรองสี 
และกลิ่นของน้ำ และส่วนที่ 2 เป็นถังกรองความกระด้าง
ของน้ำ โดยระบบของชุดอุปกรณ์สำหรับการบำบัดน้ำ
บาดาลที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวก โดยมีความจุ
ของถังกรองแรกและถังกรองที่สองเท่ากับ 16.8 L และ 
7.5 L ตามลำด ับ ใช ้สารกรองคาร ์บอน สารกรอง
แมงกานีส และสารกรองเรซินปริมาณอย่างละ 3 kg  

จากการศึกษาประสิทธิภาพของชุดอุปกรณ์ในการ
บำบัดคุณภาพน้ำบาดาลโดยใช้การดึงน้ำบาดาลจากถัง
ภาชนะบรรจุน้ำบาดาลโดยใช้ปั๊มน้ำโซลา่เซลล์ขนาด 80 
psi หรือ 5.5 bar พบว่ามีอัตราการไหลของน้ำเท่ากับ 
4.8 L min-1 เมื่อน้ำผ่านระบบกรองแล้วจะมีอัตราการ
ไหลของน้ำดีที่ได้ในอัตราการไหลเท่ากับ 3.8 L min-1 
สำหรับประสิทธิภาพในด้านการปรับปรุงคุณภาพของ
น้ำบาดาลที ่ผ่านถังกรอง พบว่าชุดอุปกรณ์กรองน้ำ
บาดาลนี ้สามารถปรับปร ุงคุณภาพน้ำบาดาลให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของน้ำสำหรับการอุปโภค
ได้ นอกจากน้ีการใช้ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตได้จากฝักมะขาม
ที่เสียหายจากราเป็นวัสดุกรองแทนสารกรองคาร์บอนก็
สามารถใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลได้เช่นกัน 
โดยมีประสิทธิภาพด้อยกว่าการใช้สารกรองคาร์บอนท่ีมี
ขายโดยทั่วไปไม่มากนัก แต่เป็นการใช้วัสดุเหลือทิ้งใน
ท้องถิ่นที่ผ่านการแปรรูปให้เป็นถ่านกัมมันสำหรับใช้
เป็นวัสดุกรองน้ำได้ โดยมีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีช ุดอุปกรณ์การปร ับปรุง
คุณภาพน้ำบาดาลที ่ได้พัฒนาขึ ้นนี ้มีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก 
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บทคัดย่อ 
 

บทความวิชาการเรื่อง กระบวนการคิดเชิงออกแบบในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ลูกประของกลุ่มแปร
รูปผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ำตกปลายน้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงการประยุกต์ใช้กระบวนการ Design Thinking ในการพัฒนา
และเพ ิ ่มม ูลค ่าผล ิตภ ัณฑ ์ล ูกประของกล ุ ่มแปรร ูปผล ิตภ ัณฑ ์ช ุมชนน ้ำตกปลายน ้ำ  ในอำเภอพรหมค ีรี   
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งใช้กระบวนการวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Break Process to Work Flow แตกกระบวนการโดย
การประยุกต์การหลักการคิดเชิงออกแบบของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Standford d. school) ร่วมกับ Double 
Diamond Diagram โดยพบว่าการประยุกต์ใช้กระบวน Design Thinking กับชุมชนน้ำตกปลายน้ำนั้นสามารถแบ่งได้ 3 
ช่วงใหญ่คือ 1) ช่วงทำความเข้าใจชุมชนและลูกประ 2) ช่วงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ลูกประ 3) ช่วงการส่งมอบผลิตภัณฑ์
ลูกประ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางด้านอาหารเกิดเป็น “แป้งโฮลวีท” นอกจากนี้ยังพบประเด็นสำคัญ
เกี่ยวกับโอกาส ปัญหาและอุปสรรค หลังการปรับใช้กระบวนการ Design Thinking กับชุมชนแล้วพบว่า ชุมชนเกิดความ
เชื ่อมั ่นในตนเอง มีวิธีการบริหารจัดการความรู้ เรียนรู้การทดลองก่อนการลงมือทำ ยอมรับและให้ความสำคัญกับ
กระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ รู้ความต้องการของตนเองจนสามารถระบุปัญหาทางการวิจัยของตนเอง
ได้ นอกจากนี้ยังค้นพบประเด็นสำคัญเกี ่ยวกับโอกาสปัญหาและอุปสรรค ในการประยุกต์ใช้กระบวนการ Design 
Thinking กับผลิตภัณฑ์ชุมชนหลายประการซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักวิจัย และชุมชนต่อไป  
 
คำสำคัญ : การคิดเชิงออกแบบ ข้อมูลเชิงลึกชุมชน ผลติภณัฑ์ชุมชน นวัตกรรม ลูกประ 
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Abstract 
 

 This article presented the Design Thinking Process as the purposive approach to conduct the 
development for increasing the value of eltaeriospermum tapos blume’s products of NamTok Plai Nam 
Community Group in Phrom Kriri district, Nakhon Sri Thammarat province and analyze the opportunities, 
obstacles, and limitations in its application. The break process to work flow was the attractive way 
chosen by the author to describe this article. Both Standford d. school – Design Thinking Process and 
the double diamond diagram were combined. The success in the application of Design Thinking Process 
to Namtok Plai Nam Community Group had been shown as the food innovation product in the form of 
Whole Wheat powder. Interestingly, after it was conceived, Plai Nam community members had more 
self-confidence in adapting the design thinking process to their works. They also had been learning how 
the research could be used to spark their idea in a variety of different methods. Finally, they could 
generate the product problems into the next study. Through many opportunities as well as problems 
and several obstacles involved, design thinking process had been shown in various suggestions which 
would be mutually beneficial to both researcher and community. 
 
Keywords : Design Thinking  Community Insight  Community Products  Innovation . 
 

บทนำ 
ปัจจุบัน Design Thinking หรือกระบวนการ

คิดเชิงออกแบบ เป็นกระบวนการสร้างเครื่องมือการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตั้งแต่ ค.ศ.1960 โดยเน้น
กระบวนการคิดที่ใช้การเข้าใจปัญหาต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง 
ย ึดผ ู ้ ใช ้ประโยชน์เป ็นศูนย ์กลาง นำเอาความคิด
สร้างสรรค์และมุมมองจากหลากหลายคนมาร่วมสร้าง
ไอเดีย แนวทางแก้ไข และนำเอาแนวทางนั้นมาทดสอบ 
พร้อมพัฒนาเพื ่อให้ได้หนทางหรือนวัตกรรมที่ตอบ
โจทย์กับผู้ใช้และสถานการณ์นั้น ๆ (อัตถสิษฏ์ ภู่ธนะ
พิบูล, 2559)  กระบวนการคิดเชิงออกแบบอีกแนวคิด
หนึ ่ งท ี ่ถ ูกนำมาใช ้ในการแก ้ไขป ัญหาส ังคมในมี
ประสิทธิภาพสำหรับใช้ในงานพัฒนาชุมชนที่จะช่วยใน
การสร้างนวัตกรรมการแก้ปัญหาที่หลุดออกจากกรอบ
เดิม และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารชุมชนตาม
แบบส่วนร่วม (พบเดช เชาวรัตน์และคณะ, 2560)  โดย
ที ่ม ุ ่งเน้นการสร้างการมีส ่วนร ่วมของชุมชนในทุก
ขั้นตอนของการพัฒนา ซึ่งรวมถึงการออกแบบสินค้า
และบริการของชุมชน  

 ตั้งแต่ปี 2544 การสร้างการเติบโตขึ้นของ
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นแนวคิดที่รัฐบาลไทยพยายาม
ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล ปลูกจิตสำนึกในการ
พึ่งพาตนเองให้ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมพัฒนา
บุคลการในท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างงานเพิ่ม
รายได้ให้กับชุมชน เสริมสร้างเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และ
ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดระยะเวลาเกิด
โครงการดังกล่าว พบว่า ชุมชนและผู้ประกอบการราย
ใหม่มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ ่มขึ ้นเป็น
หลายล้านบาทต่อปี (กรมพัฒนาชุมชน, 2558) อีกทั้ง
ตลาดการอุปโภคและบริโภคสินค้าจากธรรมชาติที่
สร้างสรรค์โดยชุมชนกำลังขยายตัว จึงเป็นโอกาสทาง
การตลาดของชุมชนที ่มีทรัพยากรเป็นแหล่งห่วงโซ่
อาหาร (Supply Chain) โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ป่า
ต้นน้ำอย่าง ชุมชนน้ำตกปลายน้ำ ตำบลพรหมโลก 
อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถมี
รายได้และสามารถเลี้ยงชีพคนในชุมชนด้วยผลิตสินค้า
ภายชุมชนออกจำหน่ายให้กลุ่มคนภายนอกเรื่อยมา  
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 ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิไทยรักษ์ป่าที่
ได้เริ่มเข้าดำเนินการส่งเสริมอาชีพที่ให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งทั้งทางด้านรายได้ คุณภาพชีวิต และการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติของตนเอง โดยส่วนหนึ่งเกิดจาก
การนำเอากระบวนการคิดออกแบบ Design Thinking 
เข้ามาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยอาศัยหลักการคิด
แบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมและก้าวกระโดด เพื่อ
สร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเฉพาะ
การสร้างผลิตภัณฑ์ด้านอาหารเกี ่ยวกับลูกประ โดย
พบว่าในแต่ละขั้นตอนของการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นพบอุปสรรคที่เป็นความ
ท้าทาย และมีข้อค้นพบด้านวิธ ีการแก้ปัญหาของ
นักวิจัยที่เหมาะสมจะนำเสนอสู่สาธารณะชนเพื่อเป็น
ตัวอย่างในการดำเนินการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนในสังคมเกษตรกรรม   
 บทความวิชาการนี้จึงเป็นการถอดบทเรียน
กระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนลูกประของ ชุมชน
น้ำตกปลายน้ำ ที่อาศัยหลักการ Design Thinking เพื่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ ่งกำลังเป็นทิศทางการ
พัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ในภาคการเกษตรของประเทศ 
ชุมชนน้ำตกปลายน้ำตั้ง เป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีมีพื้นท่ีทำกิน
ของชุมชนติดต่อกับพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติเขาหลวง และ
มีการใช้ประโยชน์จากป่าเป็นรายได้หลักรองจากภาค
ก า ร เ ก ษ ต ร  โ ด ย เ ฉ พ า ะ  “ ล ู ก ป ร ะ ” 
(eltaeriospermum tapos blume) ซึ่งเป็นพืชป่าที่
สร้างรายได้ให้ชุมชนปีละล้านบาทดังได้ระบุไว้ในส่วน
ของเนื ้อหา บทความวิชาการนี ้เกิดขึ ้นจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทุกขั ้นตอนที ่ได้ดำเนินการกับสร้าง
ผล ิตภัณฑ์ใหม่ให้ก ับชุมชน โดยมีว ัตถ ุประสงค์ 2 
ประการ คือ 1) เพื่อแสดงการประยุกต์ใช้กระบวนการ 
Design Thinking ในกา รพ ัฒนาและ เพ ิ ่ ม ม ู ล ค่ า
ผลิตภัณฑ์ลูกประของกลุ ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน
น้ำตกปลายน้ำ 2) วิเคราะห์โอกาส อุปสรรค ข้อจำกัด
ในการใช้ Design Thinking สำหรับการพัฒนาและเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ลูกประของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน
น้ำตกปลายน้ำ 
 

เนื้อหา 
การประย ุ กต ์ ใ ช ้ ก ร ะบวนการ  Design 

Thinking ในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
การนำเอาหลัก Design Thinking ที่ใช้ในการ

พัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ลูกประของชุมชนน้ำตก
ปลายน้ำในครั้งนี ้ใช้การ Analysis Process ด้วยการ 
Break Process to Work Flow แตกกระบวนการโดย
การประย ุกต ์การหล ักการค ิดเช ิ งออกแบบของ
มหาวิทยาล ัยสแตนฟอร์ด (Standford d. school) 
ร ่ วมก ับ Double Diamond Diagram ซ ึ ่ งแบ ่งการ
ทำงาน 5 ข ั ้ นตอนในหล ักการ Design Thinking 
ออกเป ็น 3 ช ่วงใหญ ่  ๆ ตาม Double Diamond 
Diagram ดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นตอนการทำความเข้าใจ (Understand) 
ซึ่งมีด้วยกัน 2 องค์ประกอบคือ การค้นหาความใส่ใจ
หร ือ Empathy ของชุมชน  และ การสร ุปจ ัดและ
จำแนกเนื ้อหาความต้องการที ่ได้มาจากชุมชน หรือ
เรียกว่า “Define” 
 2. ขั้นตอนการสร้างผลิตภัณฑ์ (Create) ใน
ข ั ้นตอนนี ้ค ือ การสร ้างไอเด ีย ( Ideate) เก ี ่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ 
 3. ขั้นตอนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ (Deliver)  
การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) และการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ (Test) เพื่อเตรียมส่งมอบสู่ผู้ใช้หรือ
การนำออกสู่ตลาด 
 

 
 
ภาพที่ 1  แบบจำลอง Design Thinking ในการพัฒนา
และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ลูกประของชุมชนน้ำตกปลาย
น้ำ ที่มา ( TCDC. Design Thinking: Learning by 
doing, 2560 หน้า 23) 
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ขั้นตอนที่ 1 การทำความเขา้ใจชมุชน (Understand) 
ขั ้นตอนแรกของการนำหลักการ design 

thinking เข้าสู ่ช ุมชนนั ้น นักวิจ ัยหรือนักพัฒนา
จำเป็นต้องทำความเข้าใจและค้นหา ( insight) ของ
ชุมชนนั้น ๆ อย่างรอบด้าน โดยอาศัยการวิเคราะห์
และตีความเหตุการณ์ พร้อมทั้งความเกี่ยวข้องกัน
ของบุคคลและกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อค้นหา
โจทย์และความต้องการที่แท้จริง ผู้เขียนได้จำแนก
เนื้อหาในการทำความเข้าใจชุมชน (Understand) ไว้
ทั้งสิ้น  3 ขั้นตอน โดยได้ระบุส่วนของเนื้อหาในแต่ละ
ขั ้นตอนและข้อสังเกตในการดำเนินการตามแต่ละ
ขั้นตอนดังต่อไปนี ้

1.1 การทำความเข ้าใจช ุมชนในขั ้นตอน 
(Community Insight) แบ่งเป็น 5 ประเด็นคือ ข้อมูล
ทั่วไปของชุมชน  รูปแบบการพึ่งพิงทรัพยากร ต้นทุน
และศักยภาพของชุมชน ปัญหาและความท้าทาย กลุ่ม
บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไปของชุมชน : ชุมชนน้ำตกปลายน้ำ 
หมายถึง ชุมชนบ้านในหมง ต. ในหมง อ.พรหมคีรี    จ.
นครศรีธรรมราช มีหมู่การปกครอง คือ หมู่ 6 หมู่ 7 
จำนวนครัวเรือนรวมทั้งสองหมู่บ้าน 490 ครัวเรือน 
จำนวนประชากรรวม 1 ,450 คน  เป ็นช ุมชนที ่มี
ความสำคัญในฐานะชุมชนที ่ต ั ้งอยู ่ในพื ้นที ่อุทยาน
แห่งชาติเขาหลวง มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรใน
พื้นที่อย่างหลากหลายและต่อเนื ่องตลอดทั้งปี  แต่มี
ลักษณะโดดเด่นที่สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันกับป่าได้
อย่างสมดุล มีระบบการจัดการตนเองของชุมชนผ่าน
ระบบแกนนำชุมชนที่เข้มแข็ง และระบบความร่วมมือ
ตามเงื ่อนไขของภาครัฐอย่างชัดเจน ตามรายงาน
การศึกษาบทเรียนและทิศทางการจัดการทรัพยากร
และพัฒนาความเป็นอยู่ฯ (มูลนิธิไทยรักษ์ป่า, 2560)  
พบว่าในปี พ.ศ.2553 มีการกำหนดกติการ่วมกับภาครฐั  
ได้แก่ 1) การห้ามบุกรุกพื้นที่เพิ่ม 2) ช่วยดูแลป่าและ
เฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่โดยรอบ 3) ห้ามตัดโค่นต้นไม้
เด ิมออกจากพ ื ้นท ี ่  4) ห ้ามใช ้สารเคม ี ในการทำ
การเกษตร  ชุมชนน้ำตกปลายน้ำมีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรในพื้นที่อย่างหลากหลายและต่อเนื่องตลอด

ทั้งปี พื้นที่ท้ังหมดของชุมชนคือ 3,072 ไร่ ประกอบด้วย
พื้นที่อยู ่อาศัยร้อยละ 60 และพื้นที่ทำกินร้อยละ 40 
และจากรายงานฉบับเดียวกันพบว่าร้อยละ 30 ของ
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดมีพื้นที่ทำกินอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาหลวง พืชส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรเชิงเดี่ยว 
คือ ยางพาราและมังคุด มีพื้นท่ีที่เป็นสวนผสมอยู่บ้างใน
พื้นที่ต่อเนื่องกับอุทยานแห่งชาติ    

รูปแบบการพึ่งพิงทรัพยากร : ชุมชนน้ำตก
ปลายน้ำพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้โดยมีการพึ่งพิงทางด้าน
เศรษฐกิจครัวเรือน (ระวี ถาวรและคณะ, 2560) ระบุไว้
ว่า “ชุมชนน้ำตกปลายน้ำเก็บหาของป่าเพื ่อนำมา
บริโภคในครัวเรือนและการขายเพื่อสร้างรายได้ พบว่า 
ของป่าที่ชุมชนเก็บหามีอยู่ด้วยกัน 12 ชนิดได้แก่ ลูก
ประ สะตอ ลูกเนียง น้ำผึ้ง ปลา กบ จาวหรือตะพาบน้ำ 
ผักกูด บอน กล้วยป่า ผักเหรียง และยอดมะระป่า โดย
ลูกประ ซึ่งเป็นไม้ผลที่มีปริมาณมากทั้งในพื้นที่ชุมชน
และในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติเขาหลวงซึ่งสามารถ
สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยเฉลี่ยปีละ 3-4 ล้านบาท 
โดยมีครัวเรือนเข้าไปเก็บหาของป่าถึงร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนทั ้งหมด คิดเป็นรายได้เฉลี ่ยต่อครัวเรือน 
25,000 บาทต่อปี โดยสามารถคำนวณเป็นมูลค่ารวม
ของผลผลิตลูกประประมาณ 2,000,000 บาทต่อปี” 

ต้นทุนและศักยภาพของชุมชน : ชุมชนมีผู้นำ
และกลุ่มองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง มีการรวมกลุ่มทาง
การเกษตร เชื่อมโยงการบริหารงานเป็นระบบ ชุมชน
ตั ้งอย ู ่ ในพื ้นท ี ่ระหว่างกลางของที ่ เป ็น “Supply 
Chain” ขนาดใหญ่ คือ พื้นที่ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติ
เขาหลวง และ ทำเลที่ตั้งของชุมชนอยู่ติดอำเภอเมือง
นครศรีธรรมราช ซึ่งมีตลาดหัวอิฐ ซึ่งเป็นตลาดกลางค้า
ส่งสินค้าเกษตรของภาคใต้ตั้งอยู่  ภายในชุมชนมีการ
คมนาคมสะดวกสบาย ถนนในชุมชนเชื่อมโยงกัน การ
สื่อสารถือเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งของชุมชน มีการใช้สื่อ
สมัยใหม่ประเภท ไลน์ (line) และ เฟสบุ๊ค (facebook) 
ในการสื่อสารร่วมกันของแกนนำและกลุ่มผู้นำชุมชน 
กระบวนการทำงานของชุมชนเน้นการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนทุกเพศวัย 
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ปัญหาและความท้าทาย: คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยมี
ส่วนร่วมในการทำงานชุมชน การทำงานของนักวิจัย
และนักพัฒนาต้องอาศัยการประสานกับกลุ่มคนรุ่นเก่า
เป็นสำคัญ ชุมชนยังคงมีปัญหาทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรมเกี่ยวกับ ปัญหายาเสพติดในคนรุ่นใหม่แต่ยัง
ไม่อยู่ในระดับรุนแรง ปัญหาการลักขโมย  

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที ่มี : ลักษณะเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ำตกปลายน้ำ จะเป็นผลิตภัณฑ์จาก
การรวมกลุ่มของชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ (ในปี 2560 
ยังไม่มีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน)  ในปี 2561 
พบว่ามีการรวมกลุ่มด้านการพัฒนาอาชีพอยู่ทั้งสิ้น 7 
กลุ่ม กลุ่มเครื ่องแกง กลุ่มแปรรูปผลไม้ส่งออก กลุ่ม
เกษตรพอเพียง กลุ่มพลังงานทางเลือก กลุ่มเกษตรปลูก
มังคุด กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และใน
ปี 2562 กลุ่มแปรรูปผลไม้ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำตกปลายน้ำ   

1.2  การเอาใจใส่ของชุมชน (Community 
Empathy) เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาการเอาใจใส่ของ
ชุมชน ได้แก่ กิจกรรม workshop เพื่อค้นหาสิ่งที่ชุมชน
ให้ความสำคัญหรือใส่ใจมากที่สุด พร้อมท้ังการค้นหาสิ่ง
ที่ชุมชนมองเห็นทั้งที่เป็นความสำเร็จ และส่วนที่เป็น
ความคาดหวังหรือความตั้งใจ  โดยเปิดให้สมาชิกชุมชน
นำเสนอความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองอย่าง
อิสระ ในสอง 2 ประเด็นคือ ความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ของชุมชนที่ผ่านมา และคาดหวังต่อกิจกรรมที่มี จึงนำ
ผลสรุปที่ได้จากการประชุมกลุ่ม (workshop) จำนวน 
2 คร ั ้ งมาว ิ เคราะห ์  ด ้ วย เคร ื ่ องม ือ  “Empathy 
Mapping” ดังนี ้

 

 
 

ภาพที่ 2 แบบจำลอง Empathy Mapping ในการ
ค้นหาการเอาใจใส่ของชุมชนน้ำตกปลายน้ำ 

ดัดแปลงจาก https://medium.com/@harrybr/ho 
w-to-run-an-empathy-user-journey-mapping-
workshop 
 

การใช้แบบจำสอง Empathy Mapping นั้น
แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน โดยสามารถ
สรุป Empathy ของชุมชนน้ำตกปลายน้ำ ได้ 2 ประการ
คือ 

1. ชุมชนให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ปา่ต้น
น้ำและทรัพยากรป่าไม้ของตนเองอย่างมาก  

2. ช ุมชนม ุ ่ งม ั ่นก ับการเพ ิ ่มรายได ้ทาง
เศรษฐกิจโดยการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 

  

  
 
ภาพที่ 3  การทำ workshop ของชุมชนน้ำตกปลายน้ำ 
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 1.3 การค้นหา (Defining)  ในขั้นตอนนี้ เวท
สุธี เหล่าตระกูล ได้กล่าวไว้ว่า ข้ันตอนน้ีเกิดขึ้นหลังจาก
ได้ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายแล้ว จากนั้นคือการระบุ
ปัญหาที ่ต้องการแก้ไขให้ชัดเจน และเป็นปัญหาที่
แท้จริงอย่างเป็นรูปธรรม (เวทสุธี เหล่าตระกูล , 2562) 
การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลติภัณฑ์ลกูประของกลุ่มแปร
รูปผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ำตกปลายน้ำเป็นการสรุปจัดและ
จำแนกเนื้อหาความต้องการที่ได้มาจากชุมชนโดยใช้
กระบวนการ workshop (พิจารณาจากรูปที่ 3) โดยใช้
เครื่องมือและ “Retrospective Map” โดยได้ผลสรุปที่
เป ็นข ้อม ูล  Community Empathy ของช ุมชนใน
ตารางที่ 2 ดังนี ้
 
ตารางที่ 2  แสดงการจำแนกความต้องการของชุมชน
น้ำตกปลายน้ำด้วย Retrospective Map 
 

 
 

จากตาราง 2 Retrospective Map นั้นเป็น
เครื่องมือวิเคราะห์สองแกน โดยแนวขวาง คือ ปัญหาที่
พบในแต่ละขั้นตอนของการทำงาน ส่วนแนวตั้ง คือ 5 
องค์ประกอบท่ีใช้ในการวิเคราะห์แต่ละขั้นตอนของการ
ทำงาน ได้แก่  

1. Actions: ในที่นี ้หมายถึง สิ ่งที ่ชุมชน
จำเป็นต้องทำในการขับเคลื่อนงานของชุมชนในลำดับ
ต่อไป 

2. Questions: หมายถ ึ งส ิ ่ งท ี ่ ช ุ มชน
ต้องการคำตอบก่อนท่ีจะเคลื่อนสู่ขั้นตอนถัดไป 

3. Happy moments: ส ิ ่ ง ท ี ่ บ ่ ง บอก
ความสุข ความสนุกสนานที่ช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ 
ๆ 

4. Pain points: ความไม่พอใจ และ สิ่งที่
สร้างความรำคาญที่เข้ามาทำลายประสบการณ์ดี ๆ   

5. Opportunities: ก า ร เ พ ิ ่ ม ง า น
ออกแบบ (design) เพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 
ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างผลิตภัณฑ์ (Create) 

เป็นขั้นตอนการสร้างไอเดีย หรือเรียกว่าเป็น
การระดมสมอง ในขั ้นตอนนี ้ต้องนำปัญหาที ่ได้จาก
ขั ้นตอน Defining มาค้นหาวิเคราะห์หาสาเหตุ และ
คัดเลือกไอเดียไว้จำนวนหนึ ่ง เพื ่อนำไปสร้างเป็น
ต้นแบบในขั้นตอนที่ 3 ต่อไป ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้กับน้ำตกปลายน้ำ นั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อ พ.ศ.2561 
โดยเป็นการผสานทีมงาน 3 กลุ ่ม ได้แก่ ทีมนักวิจัย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ นักพัฒนา (มูลนิธิไทยรักษ์ป่า) และ
สมาชิกอาสาของชุมชน โดยมีขั้นตอนและผลลัพธ์จาก
การดำเนินการดังนี ้

1. นักพัฒนาจัดประชุมผู ้นำชุมชน  เพื่อ
รับทราบข้อมูลเบื้องต้นและประเมินความสนใจของกลุม่
สมาชิกชุมชนการในการสู่กระบวนการพฒันาผลิตภัณฑ์
นักพัฒนาจากมูลนิธ ิไทยรักษ์ป่าได้ใช้ว ิธ ีการสร้าง
ความสัมพันธ์และการประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับ
ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชุมชนและสมาชิกชุมชนบางคนที่
ต้องการนำเสนอไอเดียร่วมด้วย ผลลัพธ์ที่ ได้คือข้อดี 
ข้อเสียของลูกประและผลิตภัณฑ์ลูกประ โดยสามารถ
สรุปได้ว่า ข้อดีของลูกประคือ เป็นที่นยิมของคนภาคใต้ 
ราคาดีกว่าผลไม้อื่น ๆ กิโลกรัมละ 70-90 บาท ผลผลิต
ต่อปีมีมากและสร้างรายได้ให้มาก ชุมชนมีความรู้และ
ภูมิปัญญาด้านการทำอาหารจากลูกประที่หลากหลาย 
และป่าประธรรมชาติมีอยู่ถึง 200 ไร่ซึ่งมากพอต่อการ
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ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ และข้อจำกัดที่พบคือ ชุมชนมีความ
เช ื ่อท ี ่ว ่าล ูกประก ินแล้วเมา ทำให้ไม ่เคยทดลอง
ทำอาหารประเภทอื ่น ๆ ท ี ่แปลกใหม่ไปจากเดิม  
นอกจากนี้ยังให้ผลผลิตเพียงเดือนเดียวคือ กันยายน 
หรือเดือน 9 ผลผลิตออกมาจำนวนมากในคราวเดียว 
และชุมชนยังไม่มีวิธีการเก็บรักษาลูกประสดได้ 

2. การผสมความเชี ่ยวชาญโดยการสร้าง
คุณค่าร่วมกัน (Co-Creative)   เป็นขั ้นตอนการเพิ่ม
นักวิจัยเข้าสู ่กระบวนการค้นหาไอเดียร่วมกับชุมชน  
โดยนักพัฒนาและนักวิจัยใช้การประชุมกึ ่งทางการ
ร่วมกับชุมชน ไอเดียที่ได้ในข้ันตอนน้ี คือ ความต้องการ
ของชุมชนที่จะพัฒนาลูกประ เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
รูปแบบที ่หลากหลายขึ ้น ไอเดียที ่ได้ในขั ้นตอนนี้ยัง
เป็นไปตามการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรชนิดอื่น ๆ 
อาทิ การฉาบหวาน การฉาบเค็ม การประกอบอาหาร
สด-แกงส้ม ไอเดียที ่ได้ยังขาดความหลากหลายและ
เป็นไปตามร่องรอยเดิมของการพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหาร
จากชุมชน สอดคล้องกับที ่ เวทสุธี เหล่าตระกูล ได้
นำเสนอไว้ว่า “แนวคิดที่มาจากคนกลุ่มเดียวมักจะขาด
ความหลาย ทั้งที ่จริงแล้วแต่ละฝ่ายต่างก็มีมุมมอง” 
(เวทสุธี เหล่าตระกูล, 2562) 

3. การร่างต้นแบบเพื่อเสนอแนวคิด นักวิจัย
และนักพัฒนาสร้างตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงด้วย
การประชุมนำเสนอแนวคิดและแบบเทียบเคียงให้ชุมชน
ได้ร่วมแสดงความเห็น ผลลัพธ์ที่ได้คือ ชุมชนยอมรับ
แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของนักวิจัยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แต่ปรากฎข้อสงสัยและข้อกังขาจากความเช่ือ
เดิมที่คัดค้าน อาทิ ลูกประนั้นกินแล้วเมาหากนำมาทำ
เป็นแป้งอาจจะเป็นอันตรายได้ จากนั ้นนักวิจัยจึง
ดำเนินการกลับไปพัฒนาใหม่อีกครั้งจากข้อเสนอของ
ชุมชนให้เป็นการทำผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่เป็นอาหารพื้นถิ่น
ไว้ด ้วยแต่ให้สามารถจัดจำหน่ายได้ในลักษณะเป็น
อาหารสำเร็จรูป ได้แก่ ทอดมันลูกประ น้ำพริกลูกประ
อัดกระปุก ลูกประฉาบหวานฉาบเค็ม ลูกประดองที่ใส่
บรรจุภัณฑ์ทันสมัย กระบวนการร่างต้นแบบนั ้นใช้
ระยะเวลาแก ้ ไขปร ับปร ุ งด ้ วยการประช ุมกลุ่ม
คณะทำงานชุมชนประมาณ 4 ครั้งก่อนการตัดสินใจลง

มือทดลอง จนประสบผลสำเร็จออกมาเป็น  แป้งโฮลวีท
จากลูกประ   

4. Idea ซ ึ ่งเป ็นผลลัพธ ์ของขั ้นตอนที ่  2 
(Create) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนน้ำตกปลาย
น้ำ เป็นไปในรูปแบบก้าวกระโดด คือ เปลี่ยนแปลงจาก
รูปลักษณ์เดิมที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารจากผลสด มาสู่
การแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์แป้งโฮลวีท และผลิตภัณฑ์
อื่น ๆ นอกจากผลิตภัณฑ์แล้วชุมชนยังได้สร้างความคิด
รวบยอดจากการลงมือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ คือ 
การสร้างนิยามใหม่ให้ต้นประ กลายเป็น “Tree Pot” 
ต้นไม้ที่มีคุณค่าต่อการดำรงอยู่ของป่าและภูมิปัญญา
ชุมชน นำไปสู่การต่อยอดการสื่อสารทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ำตกปลายน้ำในปัจจุบัน  
ขั้นตอนท่ี 3 การส่งมอบผลิตภัณฑ์ (Deliver)   
 ขั้นตอนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ (Deliver) เป็น
ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการทำ Design Thinking 
สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 2 ลำดับ คือ 
การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) และการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ (Test) หรือการนำไปทดลองกับ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อรับรู ้ผลตอบรับ (Feedback) เพื่อ
พัฒนาจนกระทั่งกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจและสามารถ
ออกจัดจำหน่ายได้จริง การใช้กระบวนการ Design 
Thinking กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลูกประของ
ชุมชนน้ำตกปลายน้ำนั ้น ใช้ระยะเวลาในระหว่างปี 
2561-2562 สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั้งสิ้น 3 
Prototype ได้แก่ 

1. แป้งโฮลวีทจากเนื้อลูกประ 
2. ผงลูกประเนื้อหยาบ 
3. ลูกประอบแห้ง 
 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมภิาคเอเชียแปซิฟกิ ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) 
10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพือ่ท้องถิ่น  

 

125 

 
 
รูปที ่4  ผลิตภัณฑ์จากลูกประของชุมชนน้ำตกปลายน้ำ 
 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัย (Prototype) จาก
แป้งโฮลวีทลูกประ นำมาทำเป็นคุ้กกี ้และสเน็คบาร์ 
จัดส่งทดลองไปยังกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่เป็น
ลูกค้าผู้บริโภคอาหารสุขภาพ นิยมผลิตภัณฑ์ทันสมัยที่
รักษาสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มแรกที่
ทดลองชิมผลิตภัณฑ์คุ ้กกี ้และสเน็คบาร์ไปคือ กลุ่ม
ผู้บริหารบริษัท Egco ประเทศไทย และเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิ
ไทยรักษ์ป่า จำนวน 20 คน ผลตอบรับที่ได้คือรสชาติ
ของสเน็คบาร์ที่แปลก และกลิ่นเฉพาะของลูกประ สร้าง
ความพึงพอใจให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างมาก แต่มีข้อ
ปรับปรุงสำหรับรสชาติของคุ้กกี ้ คือ การพยายามทำ
แป้งโฮลวีทที่มีคณุภาพจึงเน้นความละเอียดของแปง้มาก 
จนไม่คงรสชาติและกลิ่นเฉพาะของลูกประใน คุ้กกี้ อีก
ทำให้สูญเสียอัตตลักษณ์ของตัวเองไป ทางกลุ่มชุมชน
น้ำตกปลายน้ำจึงได้พัฒนาสตูรอยา่งตอ่เนื่องและทดลอง
จนประสบความสำเร็จเรื่องรสชาติและกลิ่นเฉพาะของ
ลูกประ และสามารถจัดจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์และจด
ทะเบียนกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
ชุมชนน้ำตกปลายน้ำ  

 
 

ภาพที่ 5 เครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์จากลูกประ
ของชุมชนน้ำตกปลายน้ำที่ได้จากการระดม
ความคิด 

 
โอกาส อ ุปสรรค ข ้อจำก ัดในการใช ้  Design 
Thinking สำหรับการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ ์

1)  เก ิดความล ่ าช ้ า ในท ุกกระบวนการ 
เนื ่องจากการจัดประชุมแบบกึ ่งทางการคือ วิธีการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการแสดงความคิดเห็น
ของชุมชนและการดำเนินกิจกรรม ตั้งแต่ การยอมรับ
กลุ่มนักวิจัย การตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัยทดลองพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ข้อสังเกตสำคัญประการหนึ่งคือ การจัดการ
แบ่งสรรหน้าท่ีของสมาชิกกลุ่มในตอนเริ่มต้นจะเกิดจาก
ความเกรงอกเกรงใจและหน้าที่สำคัญมักตกเป็นของ
ผู้ใหญ่บ้าน แต่เมื่อกระบวนการพัฒนาเริ่มต้นขึ้นสมาชิก
ชุมชนจะสลับหน้าที่ (โดยอัตโนมัติ) ที่เคยกำหนดไว้แต่
เดิมตามความเชี่ยวชาญของสมาชิกแต่ละคน  

2)  ชุมชนมีความเช่ือดั้งเดิมที่เป็นอุปสรรคต่อ
การเริ่มต้น ได้แก่ ลูกประกินแล้วเมา เชื่อว่าหากทำได้
ต้องมีคนทำแล้ว ความเชื ่อดังกล่าวทำให้การสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ดำเนินได้ยาก กลายเป็นเสียงคัดค้านทัด
ทานการดำเนินงานของกลุ่มในระยะเริ่มต้น ทว่าการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของของผู้ประกอบการเจ้าของคนเดียว
นั้นไม่เจออุปสรรคดังกล่าว ไม่เกิดโอกาสความขัดแย้ง
ทางความค ิดของสมาช ิกกล ุ ่ม ฉะน ั ้นในข ั ้นตอน 
Community Empathy จึงมีส ่วนสำคัญอย่างมากที่
นักวิจัยและนักพัฒนาต้องเก็บรายละเอียดและความ
เชื่อมโยงของแต่ละประเด็น  

3)   ชุมชนเกิดความไม่มั่นใจจากผลวิจัยที่ไม่
เป็นตามเป้าหมาย ระหว่างการสร้าง Prototype ของ
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ผลิตภัณฑ์ชุมชนสิ่งที่ต้องประสบในข้ันตอนท่ี 3  คือการ
สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จาก Idea ที่ได้ตกลงคัดเลือกกัน
ไว้ว่าจะดำเนินการให้เป็นจริง ในขั้นตอนนี้ประสบกับ
อุปสรรคสำคัญคือ การทดลองผลิตแป้งนั้นดำเนินการ
ได้ยากเนื่องจาก รสชาติของแป้งที่ได้ยังไม่คงที่และตอ้ง
อาศัยการทดลองที่ใช้ความละเอียดและพิสูจน์ซ้ำหลาย
ครั้ง   อุปสรรคที่เกิดขึ้นในกระบวนการวิจัยซึ่งเป็นการ
วิจัยแบบมีส่วนร่วมซึ่งสมาชิกกลุ่มชุมชนเข้ามามีส่วน
ร ่วมการทดลองไปพร ้อมก ับนักว ิจ ัย เม ื ่อผลวิจัย
คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับที่คาดหวัง ชุมชนเกิดความไม่
มั ่นใจ จันทิชาภรณ์ ได้ระบุทางออกไว้ว่า การคิดค้น
กระบวนการผลิตให้ช ุมชนจึงจำเป ็นต ้องให้ผ ่าน
กระบวนการน้อยเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจของ
ชุมชน และสามารถดำเนินการผลิตและแปรรูปเองได้ 
รวมถึงการสามารถพัฒนาต่อยอดเองไดใ้นอนาคต (จันทิ
ชาภรณ์ พรรณพิภัทร, 2561) 

4)  การควบรวมเป้าหมายการทดลองและ
การผลิตไว้ด้วยกัน ในกระบวนการคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เกิดข้อผิดพลาดที่จากนักวิจัย นักพัฒนาและชุมชน โดย
ตั้งเป้าหมายการทดลองและการปรับใช้ไปพร้อมกัน ทำ
ให้มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ลูกประสด จำนวน 1 ตันเก็บ
รักษาไว้ในระบบห้องเย็น เนื่องจากนักวิจัยเกรงว่า จะ
ไม่มีผลสดสำหรับแปรรูปผลติภัณฑ์เป็นแป้ง และต้องรอ
ระยะเวลาอีก 1 ปีจึงจะดำเนินการผลิตได้ การคิดควบ
การทดลองและการผลิตเข้าด้วยกัน เกิดความผิดพลาด
ขึ้นเพราะ ลูกประที่นำไปแช่แข็งนั้นสามารถเก็บรักษา
ได้แค่ช่วงระยะเวลาเพียง 3 เดือน และส่งผลกับรสชาติ
ที่เปลี่ยนไปเมื่อนำไปผลิตแป้ง ออกรสขมและหืนมาก
ขึ้น เมื่อนำมาผลิตคุ้กกี้จึงไม่เหมือนกับการใช้ลูกประสด
ผลิตแป้ง    

5)   ในการกระบวนการทดลองเพื ่อสร ้าง 
Prototype นั ้น ช ุมชนน้ำตกปลายน้ำ เป ็นช ุมชน
เกษตรกร การก้าวสู่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่ไกลกว่ารูปแบบเดิม ย่อมมีอุปสรรคในรายละเอียด
หลายประการ อาทิ การไม่รู้จักเครื่องไม้เครื่องมือ การ
ไม่กล้าหยิบจับเครื ่องมือในการทดลองด้วยกลัวเรื่อง
ความเสียหาย และการไม่กล้าแสดงความคิดเห็นอย่าง

ตรงไปตรงมาแต่ต้องผ่านผู้นำกลุ่ม หากนักวิจัยและ
น ั กพ ัฒนา ไ ม ่ ท ำคว าม เ ข ้ า ใ จ ในกระบวนกา ร 
Community Empathy อย่างละเอียดอาจตีความได้
ว่า การไม่หยิบจับเครื่องมือในการทดลองนั้นคือ การ
ไม่ให้ความร่วมมือ สามารถเป็นอุปสรรคสำคัญของการ
ทำ ง าน ไ ด ้  ก า รทำความ เ ข ้ า ใ จด ้ ว ยหล ั กก า ร 
Community Insight แ ล ะ  Community 
Understanding เกี่ยวกับความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ 
จึงเป็นขั้นตอนที่นักวิจัยและนักพัฒนาต้องใช้ทั้งความ
ทุ่มเทและใช้เวลาอย่างมากในการอยู่ร่วมกับชุมชนก่อน
การลงมือปฏิบัติในข้ันตอนต่อไป 
 
โอกาสของชุมชนจากการใช้กระบวนการ Design 
Thinking ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

1) โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์  
1.1 ทดแทนผงและแป้งธัญพืชแอลมอนซึ่ง

นำเข ้าจากต่างประเทศ จากการทดลองและสร ้าง 
Prototype แป ้ งล ู กประ  (Whole Wheat) พบว่ า 
คุณภาพของแป้งที่ได้นั้นมีคุณภาพของเนื้อที่มีความมัน 
และสามารถเก็บรักษาไว้ได ้นาน สามารถนำมาจัด
จำหน่ายในตลาดเดียวกับแป้งธัญญพืชจากอัลมอนด์ได้ 
ดังที่ จันทิชาภรณ์ พรรณพิภัทร ได้ระบุไว้ในรายงานการ
วิจัยทดลองผลิตแป้งต้นแบบจากลูกประว่า การสั่งซื้อแอ
ลมอน ทั้งชนิดผงและแป้งเพื่อนำมาทำเป็นส่วนผสมใน
เค้กและมาการองนั้นราคาค่อนข้างสูง โดยแป้งอัลมอนด์
พาวเดอร์ เกรด A ราคากิโลกรัมละ 520-650  แป้ง 
Whole Wheat จากลูกประสามารถจัดจำหน่ายได้ใน
ราคา 500 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งได้คุณค่าทางโภชนาการ
และคุณสมบัติในการผลิตเบเกอรี่ใกล้เคียงกับแป้งแอ
ลมอนด ์ทำให้ต้นทุนการผลิตของอาหารกลุ่มนี้สูงตามไป
ด้วย (จันทิชาภรณ์ พรรณพิภัทร, 2561)  

1.2  มีจุดขาย (positioning) ทางการตลาดที่
ชัดเจน ผลิตภัณฑ์ลูกประ เป็นผลผลิตจากป่าที่ผ่านภูมิ
ปัญญาการรักษาป่าและเป็นอาหารที ่ปลอดภัยจาก
ธรรมชาติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกประด้วยกระบวนการ 
Design Thinking ครั้งนี้จึงเป็นการส่งต่อคุณค่าจาก ป่า
ต้นน้ำ ถึงผู้บริโภคโดยตรง เพื่อให้ได้สัมผัสลิ้มรสความสด
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ใหม่ ที่ผ่านกระบวนการน้อยที่สุดในการส่งต่อคุณค่านี้ 
โดยจันทิชาภรณ์ ได้ระบุไว้ว่า “ควรให้ความสำคัญกับ
ประเด็น ป่าสู่มือผู้บริโภค (Forest to Home) เน้นความ
เป็นแป้งธัญพืช (Whole Wheat) ที่ผ่านกระบวนการ
น้อยให้ยังคงคุณค่าและความสดใหม่อยู่เสมอ”  

2)  โอกาสในการต่อยอดและกระตุน้การสรา้ง
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ หลังจากชุมชนมีความ
เชื่อมั่นในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ และนำประสบการณ์
เร ื ่องความผิดพลาดในกระบวนการทดลองมาเป็น
บทเรียนในการดำเนินการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ของตนเอง โดยชุมชนน้ำตกปลายน้ำได้ยึดหลัก “การ
ทดลอง-การสร้างต้นแบบ (Prototype)” หลักการ
ทำซ้ำ-ยอมรับความผิดพลาดและแก้ไข เพื่อป้องกัน
ความเสียหายในกระบวนการผลิตจริง เป็นการดำเนิน
ตามขั้นตอนของกระบวนการ Design Thinking ก่อน
เริ ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในลำดับต่อมา อาทิ 
การทดลองทำเค้กกล้วยหอมที่ทำจากแป้งลูกประแทน
แป้งสาลี และกำลังดำเนินการทดลองการผลิตนม การ
ผลิตเต้าเจี ้ยว และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โอกาสที่สำคัญที่
แท ้จร ิงของการประย ุกต ์ใช ้กระบวนการ Design 
Thinking กับชุมชนน้ำตกปลายน้ำครั้งนี้ คือ สามารถ
สร้าง Knowhow ในการทดลองสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นกับ
สมาชิกของชุมชนได้ 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ตามที่นักวิจัยได้สรุปไว้ในอุปสรรคของการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกประของชุมชนน้ำตกปลายน้ำ ว่า 
เกิดความล่าช้าในเกือบทุกกระบวนการ สาเหตุสำคัญ
มาจากความเกรงใจผู้นำชุมชน การไม่กล้าลงมือทำ 
หรือไม่สามารถ “put the right man on the right 
job” ได้ดังที่ นายอารมณ์ รัตนโชติ อดีตผู้ใหญ่บ้านซึ่ง
เป็นหัวเรี ่ยวหัวแรงในการลงมือพัฒนาครั ้งนี ้พูดกับ
ชุมชนอยู ่ เสมอว่า “เราต้องหาคนให้เข้าก ับงาน” 
สอดคล้องกับงานของเวทสุธี เหล่าตระกูล ได้กล่าวไว้ว่า 
(เวทสุธี เหล่าตระกูล, 2562) ปัญหาสำคัญในการสร้าง
นวัตกรรม คือ การเริ ่มต้นโครงการมักจะอยู่ในความ
รับผิดชอบของคนเพียงไม่กี ่กลุ ่ม แต่ในหลักการของ 

Design Thinking นั้นต้องนักวิจัย นักพัฒนาและผู้นำ
ชุมชนต้องตระหนักหลักการ Co-Creative คือ “การ
สร้างคุณค่าร่วมกัน” หรือ การผสมความเชี่ยวชาญของ
ทุกคนเข้าไว้ด้วยกัน ต่อมาคือต้อง “สร้างผู้ลงมือทำ” 
คือ ต้องมีผู้นำในการลงมือทำและผลักดันแนวคิดใหมใ่ห้
ขยายเป็นวงกว้าง โดยผู ้นำในที ่นี ้ไม่จำเป็นต้องเป็น
หัวหน้าแต่เป็นผู้ที่เข้าใจและเข้าถึงแนวความคิดใหม่ 
หรือพร้อมที่จะสละเวลาเพื่อเรียนรูเ้ครื่องมือใหม่ ๆ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ล ูกประของชุมชนน้ำตกปลายน้ำ
ในช่วงต้นค่อนข้างล่าช้าเพราะยังสร้างผู ้ลงมือทำได้
ยากจนเมื่อนักพัฒนาต้องใช้การกระตุ้นเรื่องระยะเวลา
และงบประมาณ แต่จุดเปลี่ยนสำคัญคือ ชุมชนมองเห็น
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก ความเกรงใจ ผลผลิตไม่ได้
อย่างที่ตั้งใจจนต้องทิ้งไประหว่างการทดลองในขณะที่
ลูกประกำลังจะหมดช่วงฤดูซึ่งมีอยู่เพียง 1 เดือนต่อปี    
ลำดับต่อมาคือ “มองงานเป็นการทดลอง” การสร้าง
นวัตกรรมใหม่นั้นต้องเปลี่ยนมุมมองการทำงานเป็นการ
ทดลอง ยอมรับได้ว่าต้องมีการทำซ้ำ มีการเปลี ่ยน
ว ิธ ีการและจะต ้องม ีการทดสอบอย ่างต ่อเน ื ่อง 
โดยเฉพาะในขั้นตอน การสร้างต้นแบบของนวัตกรรม 
และสุดท้ายคือ “หยิบใช้ในสิ่งที่เหมาะ”  

การหยิบใช้ในสิ่งที่เหมาะ นั้นเป็นหลักการที่ย้ำ
ให้เห็นว่าในการสร้างนวัตกรรมที ่เป็นผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนนั้น ไม่จำเป็นต้องทำจากขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 แต่
สามารถย้อนกลับมาตั้งต้นที่ขั ้นตอนที่ 2 คือการระดม
สมองได้อีกครั้งเพื่อให้ได้สิ่งที่เหมาะที่สุด สอดคล้องกับ 
Empathy ต่าง ๆ ของชุมชน อาทิ รูปแบบการรวมกลุ่ม
ของชุมชน ต้นทุนทางสังคม ความยั่งยืนของทรัพยากร
ของช ุมชน  ท ีมน ักว ิจ ัย น ักพ ัฒนา ต ้องทำงานซ้ำ
กระบวนการในแต่ละขั้นตอนมากกว่า 1 ครั้ง เพื่อพัฒนา
แนวทางในการแก้ปัญหาและหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ
ชุมชน ดังที่ TCDC ได้ระบุไว้ว่า “ตามกระบวนการทำงาน 
Design Thinking อาจด ู เหม ือนว ่าเป ็นกระบวนการ
ทำงานเรื่องขั้นตอนต่อกันเป็นเส้นตรงจากต้นจนจบ แต่
ในกระบวนการจริงทีมต้องทำงานซ้ำขั้นตอนต่าง ๆ หลาย
ครั้ง เพื่อพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาหรือทางเลือกที่ดีที่สุด
สำหรับกลุ่มเป้าหมาย การลงมือทำและพบข้อผิดพลาด
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อย่างรวดเร็วเอื ้อให้ทีมมีโอกาสปรับพัฒนาแนวคิดให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น” (TCDC, 2561 หน้า 24)  

การตัดสินใจเลือกทำ “แป้งโฮลวีท” ของ
ชุมชนน้ำตกปลายน้ำพบเจออุปสรรคดังรายงานไว้ใน
หัวข้อที่ 4 ของบทสรุปปัญหาและอุปสรรค ส่งผลให้
ช ุมชนเกิดความท้อและขอประชุมใหม่เพื ่อคิดค้น
ผลิตภัณฑ์อื่นที่ต้องควบคู่ไป การคิดวิธีเก็บรักษาลูกประ
สดจำนวน 1 ตันให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ โดย
ผลจากการประชุมหาทางออก ได้ข้อสรุปร่วมกันในการ
แก้ปัญหา 3 แนวทาง คือ  

1. แยกกระบวนการทดลองและการผลิตจริง
ออกจากกัน ทำการทดลองให้ประสบความสำเร็จก่อน  

2.  การ Define ปัญหาที่พบให้ชัดอีกครั้งและ
ได้ข้อสรุปการกลับกระบวนการจากการรักษาลูกประไว้
ในรูปของแป้งแทนการเก็บไว้ในรูปของผลสด จึงเกิด
เป็นงานวิจัยทดลองเกี่ยวกับกระบวนเก็บรักษาแป้งในปี  
พ.ศ. 2562 ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ   

3.  การจัดการกับลูกประที่ยังเหลืออยู่ในตู้แช่
แข็ง        โดยชุมชนระดมความคิดจัดการด้วยการนำ
ออกมาจำหน่าย ผลปรากฏว่า เป็นช่วงเดือนตุลาคม ซึ่ง
หมดฤดูของลูกประแล้วราคาลูกประในช่วงนั้นขยับจาก 
45 บาทเป็น 80-90 บาทต่อกิโลกรัมและกำลังเป็นที่
ต้องการของตลาดอย่างมาก ชุมชนจึงนำออกมาคัดแยก
และจำหน่ายสร้างกำไรได้สองเท่าตัวจากราคารับซื้อใน
ครั้งแรก เป็นการเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส ที่คิดและ
จัดการด้วยประสบการณ์ ภูมิปัญญาและความสามัคคี
ของชุมชนเอง 

การผสมผสานเครื ่องมือและวิธีการ การนำ
หลักการทำ Design Thinking มาใช้ในการพัฒนานั้น
จำเป็นที่ต้องมีเครื่องมืออื่น ๆ ประกอบในแต่ละขั้นตอน 
การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ลูกประในครั้ง
นี ้ เน้นการมีส ่วนร่วมของชุมชนในทุกกระบวนการ 
นักพัฒนาและนักวิจัย ต้องเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม
กับสมาชิกของแต่ละชุมชน  อาทิ ในขั้นตอนการสร้าง
ความเข ้าใจ (Community Empathy) ของสมาชิก
ชุมชนน้ำตกปลายน้ำนั้นพบว่า สมาชิกส่วนใหญ่ร้อยละ 
80 เป็นผู้สูงวัยที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาและ

วุฒิเทียบเคียงจากการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) 
ระดับชั้นม.3 ซึ่งเป็นกลุ่มที่อ่านออกเขียนได้น้อย ในทาง
กลับกันกลุ่มสมาชิกที่เป็นคนรุ่นใหม่ ซึ ่งมีการศึกษา
ระดับอาชีวะศึกษาและปริญญาตรีที่สามารถอ่านออก
เขียนได้อย่างคล่องแคล่วนั้นกลับเข้ามามีบทบาทน้อย 
ฉะนั้นนักพัฒนาและนักวิจัยจึงต้องเลือกเครื่องมือการ
ทำ Workshop อย ่างง ่ายในการสร ุปบทเร ียน ใช้
การศึกษาดูงานจริงในพื้นที่อื่น ๆ ที่มีเป้าหมายในการ
สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ใกล้เคียงกัน แต่ในทุกขั้นตอน
นักพัฒนาและนักวิจัยจะหลีกเลี่ยงการฟังบรรยายและ
การตอบแบบสอบถาม เครื่องมือท่ีนำมาใช้จึงเป็น Oral 
Discussion และเทคนิค Story Telling โดยจับประเดน็
และสรุปผลด้วยนักวิจัยเอง 

มีข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ช ุมชนนั ้นแตกต่างจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการเจ้าของคนเดียวหรือในรูปแบบบริษัท 
โดยผู้วิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนตั้งอยู่บนพื้นฐานการมี
ส ่วนร ่วมของชุมชน ทุกกระบวนการต้องเก ิดจาก
ความเห็นพ้องต้องกันของชุมชนและมีความสามัคคีที่
พร้อมจะถึงจุดหมาย แต่ก็พบข้อจำกัดประการหนึ่งที่ทำ
ให้กระบวนการเกิดความล่าช้า คือ “การรอคอยความ
ร่วมมือ” เป็นลักษณะที ่เด่นชัดมากของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งแตกต่างจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของผู ้ประกอบการทั ่วไป โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนโดยใช้หลัก Design Thinking นั้นต้องใช้การเปิด
โอกาสให้ชุมชนได้ร่วมทุกกระบวนตั้งแต่การฝึกเป็นผู้
ร่วมวิจัย การร่วมคิดค้นผลิตภัณฑ์ การสร้างสูตรอาหาร 
จนถึงกระบวนการสร้างตราสินค้าและการจัดจำหน่าย 
ในการวิจัยครั ้งนี ้พบอุปสรรคเรื ่องความเชื ่อมั ่นของ
ชุมชนในระหว่างการทำวิจัย คณะผู้วิจัยและนักพัฒนา
ได้ร ่วมกันแก้ป ัญหาโดยใช้หล ักการ  Mindset ของ 
Design Thinking (TCDC, 2561 หน้า 27) ซึ ่งต้องทุก
ส่วนที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการจะต้อง
ตระหนักคือ  

1. การสร ้างต ้นแบบนั ้น ใช้การทดลอง 
(Embrace experiment) ทีมต้องพัฒนาต้นแบบหลาย 
ๆ ครั ้งเพื ่อกระตุ ้นความคิดต่อยอดควบคู ่ไปกับการ



 

การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมภิาคเอเชียแปซิฟกิ ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) 
10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพือ่ท้องถิ่น  

 

129 

เรียนรู ้จากข้อผิดพลาด การบันทึกข้อผิดพลาด การ
แก้ไขโดยใช้ประสบการณ์ของนักวิจัยร่วมกับชุมชน   

2. เน้นการลงมือทำมากกว่าการคิดเพียงอยา่ง
เดียว (Bias toward action) และการเรียนรู้จากความ
ล้มเหลว (Learn from failure) การคิดเชิงออกแบบ
เป็นกระบวนการที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ และ
การทำงานที ่พบกับความล้มเหลวเร็วและถี ่ทำให้มี
โอกาสเรียนรู้และปรับพัฒนางานได้ดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ  

3. ใช้การแสดงหรือทำให้เห็นอย่าเพียงบอก 
(Show don’t tell) และสร้างความมั่นใจในความคิด
สร้างสรรค์ (Creative confidence) เป็นกระบวนการ
ที่นักวิจัยและนักพัฒนาจะต้องสื่อสารสิ่งที่คิดให้ได้ผล
และทำ ให ้ ม ี ค วามหมาย  โดยอาศ ั ยการสร ้ า ง
ประสบการณ์ การสร้างภาพให้เห็นและการเล่าเรื่องที่ดี
เพ ื ่อให ้สมาชิกของกลุ ่มม ีความมั ่นในใจความคิด
สร้างสรรค์ที่กำลังสร้าง Prototype อยู ่

4. การทำงานวนซ้ำ ( Iterate) เมื ่อประสบ
ปัญหาในข้ันตอนสร้าง Prototype ซึ่งเป็นปลายแล้วนัน้
ย่อมชัดเจนว่านักวิจัยและนักพัฒนาจะกลับไปเริ่มต้น
ตั ้งแต่กระบวนการขั้นที ่ 2 ใหม่คงเป็นไปได้ยาก ใน
หลักการ Design Thinking จึงมี mindset เร ื ่องการ
ทำงานวนซ้ำ ดังที ่ระบุใน Learning by doing ของ 
TCDC ว่า “การคิดเชิงออกแบบมีกระบวนการทำงานท่ี
ไม่เป็นเส้นตรง การทำงานที่ดีอาศัยการวนย้อนกลับ 
เพื่อสร้างความเข้าใจผู้ใช้ สร้างแนวคิดใหม่ ทดสอบ
แนวคิดเพื่อปรับแก้ปัญหา ซ้ำ ๆ เช่นนี้หลาย ๆ รอบเพื่อ
พัฒนางานให้สมบูรณ์ขึ ้นหรือมีข้อผิดพลาดน้อยลง
ตามลำดับ” 

การสร้างความแตกต่างเพื ่อจุดประกายการ
เปลี่ยนแปลง ในขั้นตอนของการ Create นั้นนักวิจัยต้อง
พาไปสู่การสร้างสรรค์ที่ต่างไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด จน
เกิดเป็นการจุดประกายที ่เห็นความเปลี่ยนแปลงของ
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่มีมาก่อน จึงจะ
สามารถสร้างการยอมรับของกลุ่มสมาชิกชุมชนที่คัดค้าน
หรือลังเลการเข้ามีส่วนร่วม (TCDC, 2561 หน้า 27) 

การยอมรับ Feedback ในขั้นตอนของการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ (Testing) เป็นส่วนที่มีความสำคัญ

อย่างยิ่งที่นักวิจัยและนักพัฒนาจะต้องแสดงบทบาทใน
ฐานะที ่เป็นกลาง ยอมรับผลการตอบรับทั ้งที ่เป็น 
Positive Feedback และ Negative Feedback โดย
ไม ่ เก ิดความลำเอ ียงไปข ้างช ุมชน หร ือ ผลงาน
สร้างสรรค์ที่ตนเองมีส่วนร่วม การปรับปรุงและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ด้วย Negative Feedback ย่อมสามารถ
นำไปสู่การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ท้องตลาดได้
เป็นอย่างดี 

การปรับตัวของนักวิจัยและนักพัฒนา เป็นอีก
หนึ่งประเด็นควรสนใจเนื่องจากการทำกระบวนการคิด
เชิงออกแบบในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ลูก
ประของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ำตกปลายน้ำ คือ 
มีล ักษณะเฉพาะตัวที ่น ่าสนใจว่า เป็นรูปแบบการ
รวมกลุ่มที่มีลักษณะซับซ้อนเนื่องจากเป็นกลุ่มชุมชน
ดั้งเดิมที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่ต้องเปลี่ยนวิธีคิด
ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการ ทั้งลักษณะภายนอก 
(Demographic) และลักษณะภายใน (Insight) ของ
สมาชิกชุมชน ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ ความเชื่อต่าง ๆ ยัง
ยึดโยงอยู่กับสังคมเกษตรกรรม จึงเกิดเป็นความท้าทาย
ของคณะผู้วิจัยในครั้งนี ้เป็นอย่างยิ่ ง โดยคณะผู้วิจัย
ตระหนักด ีว ่าส ิ ่งท ี ่จะต ้องปร ับเปลี ่ยนก ่อนเข้าสู่
กระบวนการพัฒนานั้นคือ นักวิจัยและนักพัฒนาจะต้อง
ปรับตัวเองจากการเป็นนักออกแบบ สู่การเป็นนักคิด
เชิงออกแบบ ดังที่ เดวิด เดลล์ ผู ้ร่วมก่อนตั้ง IDEO 
(TCDC. Design Thinking: Learning by doing, 2561 
หน้า 16) กล่าวไว้ว่า “การคิดเชิงออกแบบเป็นวิธีสร้าง
ความค ิดใหม ่อย ่างก ้าวกระโดด นอกกรอบเดิม
โดยเฉพาะสำหรับโครงการและปัญหาที่ซับซ้อน เป็น
เวลาที่ต้องใช้ทีมที่มีความชำนาญหลากหลายศาสตร์ 
จำเป็นต้องสร้างและทดลองต้นแบบกับผู้ใช้ เราจึงต้อง
เปลี่ยนความคิดเรื ่องบทบาทของเราจากการเป็นนัก
ออกแบบสู่การเป็นนักคิดเชิงออกแบบ” การปรับตัว
ของน ักพ ัฒนาและน ักว ิจ ั ยม ีผลอย ่างสำค ัญต่อ
ความสำเร็จของการใช้กระบวนการ  

ก า ร ป ร ะ ย ุ ก ต ์ ใ ช ้  Design Thinking กั บ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจึงต้องทำความเข้าใจชุมชนอย่างถ่องแท้ 
โดยแต่ละชุมชนย่อมมีรายละเอียด ประวัติศาสตร์และ
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บริบทต่าง ๆ โดยเฉพาะความเชื่อที่แตกต่างกัน การสกัด
แยกระหว่างความคล้ายคลึงกันของความเชื ่อและภูมิ
ปัญญาเป็นสิ่งที่นักวิจัยและนักพัฒนาต้องดำเนินการให้
ชุมชนเห็นประจักษ์ เพราะจะเป็นแรงจูงใจอย่างสำคัญให้
เกิดการยอมรับและพร้อมจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  
ให้กับชุมชนของตนเองต่อไป 

 
เอกสารอ้างอิง 
กรมพัฒนาชุมชน. (2558) .คู่มือการดำเนินงานผู้ผลิต 

ผู ้ประกอบการ OTOP รายใหม่ ประจำปี 
2 558 . ก ร ุ ง เทพฯ  : กรมพ ัฒนาช ุ มชน 
กระทรวงมหาดไทย. 

จันธิชาภรณ์ พันธุ ์พิพัฒน์. รายงานการวิจัยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ลูกประ “กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
ชุมชนน้ำตกปลายน้ำ”, 2561. 

ระวี ถาวรและคณะ. (2560). รายงานการวิจัยเรื ่อง
ศักยภาพ บทเรียน และทิศทางการจัดการ
ทรัพยากรและพัฒนาความเป็นอยู่ชุมชนบ้าน
ในหมง ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช. 

ระวี ถาวรและคณะ. (2551). “มูลค่าทางเศรษฐกิจและ
คุณค่าป่าประต่อวิถีในภูมิทัศน์เขานัน จังหวัด
น ค ร ศ ร ี ธ ร ร ม ร า ช ,”  ใ น  ร ะ ว ี  ถ า ว ร 
(บรรณาธิการ), ป่าชุมชน: ความมั่นคงแห่ง
ชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและภาวะ
โลกร ้อน. (หน้า... -.. .). กร ุงเทพฯ : ศูนย์
ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก. 

เวทส ุธ ี  เหล ่าตระกูล . (2562). “สร ้างองค ์กรแห่ง
นวัตกรรมด้วยแนวคิด Design Thinking and 
Design Sprint,” ใน ธนพงศ์พรรณ ธัญญรตัต
กุล, เปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล Step by Step. 
(หน้า 40-46). กรุงเทพฯ : วิช.  

ม ูลน ิธ ิ ไทยร ักษ ์ป ่า . (2561) รายงานประชุมเ ชิง
ปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าและ
สรุปบทเรียนโครงการหมู่บ้านไทยรักษ์ป่า ปี 
พ.ศ.2561. 

ม ูลน ิธ ิ ไทยร ักษ ์ป ่ า . (2562) รายงานประช ุม เ ชิง
ปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าและ
สรุปบทเรียนโครงการหมู่บ้านไทยรักษ์ป่า ปี 
พ.ศ.2562. 

ศศิมา สุขสว่าง. Disruptive Innovation.  เข้าถึงเมื่อ 
1  ธ ั น ว า ค ม .  เ ข ้ า ถ ึ ง ไ ด ้ จ า ก 
http://sasimasuk.com/16875113/
บทความ-design-thinking) 

พบเดช เชาวรัตน์และคณะ. (2560) . การนำแนวคิด
การคิดอย่างนักออกแบบไปใช้ในการพัฒนา
เมืองในประเทศไทย.วารสารสิ่งแวดล้อมสร้าง
ว ิ น ิ จฉ ั ย  คณะสถาป ั ตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.16(2).119-132. 

อัตถสิษฏ์ ภู ่ธนะพิบูล. (2559). Design thinking คือ
อะไร (Overview). เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม. 
เข้าถึงได้จาก http:// www.dexspace.co/ 
design-thinking.overview) 

TCDC. Design Thinking: Learning by doing, 2561.

 
 
 

http://www.dexspace.co/


 

การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมภิาคเอเชียแปซิฟกิ ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) 
10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพือ่ท้องถิ่น  

 

131 

ผลของโปรแกรมการใช้สมาธิบำบัด SKT ร่วมกับการปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารเค็ม 
ต่อระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสงู ตำบลบ้านเสด็จ 

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
EFFECTIVENESS OF PROGRAM, INTEGRATED WITH SKT MEDITATION AND DIETARY 

BEHAVIOR CHANGE ON BLOOD PRESSURE AMONG HYPERTENSIVE PATIENTS  
IN BAN SADET SUB DISTRICT, MUEANG DISTRICT, LAMPANG PROVINCE 

 
ธีร์พิชชา โกสุม1, สายหยุด มูลเพ็ชร์2, สามารถ ใจเต้ีย2* 

1สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 50180  

2ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 50180 
*โทรศัพท์ 053-885871 E-mail 60856950@g.cmru.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการวิจัยกึ ่งทดลองสองกลุ่มวัดก่อนและหลัง (Quasi Experimental - Two group 
pretest – posttest design) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการใช้สมาธิบำบัด SKT ร่วมกับ
การปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารเค็ม โดยเปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี่ยของค่าความดันโลหิต ระหว่างกลุ่มทดลองจำนวน 
30 คน และกลุ่มควบคุมจำนวน 30 คน ของผู้ป่วยความดันโลหิต ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่ม
ทดลองจะได้รับโปรแกรมการทดลองเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลัง
การทดลองใช้สถิติ Paired t-test สำหรับการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มใช้สถิติ Independent t-test ผลการวิจัย
พบว่า ค่าเฉลี่ยความดัน Systolic (x̄ = 125.97, S.D. = 6.28) ลดลง 14.53 มม.ปรอทต่ำกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม 
(x̄ = 140.50, S.D. = 10.77) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยความดัน Diastolic หลังเข้า
ร่วม (x̄ = 77.10, S.D. = 3.96) ลดลง 6.93 มม.ปรอท ต่ำกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม (x̄ = 84.03, S.D. = 6.47) อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการทดลอง พบว่ากลุ่มทดลองมี
ระดับความดัน Systolic และ Diastolic น้อยกว่ากลุ่มควบคุม  จากผลการศึกษานี้ช้ีให้เห็นว่าโปรแกรมการใช้สมาธบิำบดั 
SKT ร่วมกับการปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารเค็ม มีประสิทธิภาพสามารถลดความดันโลหิตได้  
 
คำสำคัญ:  ผู้ป่วยความดันโลหิต  สมาธิบำบดั SKT  การปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารเค็ม 
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Abstract 
 

This quasi- experimental two group pre- test and posttest study was designed to examine the 
effectiveness of Pre- program, Integrated with SKT Meditation and Dietary Behavior Change on Blood 
Pressure between the experimental group of 30 people and the control group of 30 people of blood 
pressure patients from Ban Sadet Subdistrict, Mueang District, Lampang Province.  The experimental 
group received the experimental program for a period of 6 weeks. Data were analyzed by using Paired 
t- test and Data comparing mean values between groups using Independent t- test.  The result of the 
research showed that the mean systolic pressure (x̄ = 125.97, SD = 6.28) decreased by 14.53 mmHg, 
lower than before joining the program (x̄ = 140.50, SD = 10.77) with statistical significance at the 0.05 
level. The mean diastolic pressure after joining (x̄ = 77.10, SD = 3.96) decreased by 6.93 mmHg lower 
than before joining the program (x̄ = 84.03 , SD = 6.47)  with statistical significance at the 0.05 level.   
When comparing the experimental and control groups, it was found that the experimental group had 
lower Systolic and Diastolic pressure levels than the control group. The results of this study suggests 
that this program, integrated with SKT meditation and dietary behavior change could effectively lower 
blood pressure 
 
Keywords: Hypertensive Patients, Meditation SKT, Dietary Behavior Change 
 

1. บทนำ  
จากรายงานขององค์การอนามัยโลก พบว่า

ทั่วโลกมีผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงเกือบ 1 พันล้านคน 
โดย 2 ใน 3 ของจำนวนนี้อยู ่ในประเทศกำลังพัฒนา 
และคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2568 ประชากรวัยผู้ใหญ่ทั่ว
โลกจะป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง 1.56 พันล้านคน 
(WHO, 2019) สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูงใน
ประเทศไทย จากข้อมูลสถิติของสำนักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า
ผู ้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีการเข้ารับการรักษามี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2550 มีอัตราผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง  287 คนต่อประชากรแสนคน ใน
ปี 2560 มีอัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพิ ่มเป็น 
1,433 คนต่อประชากรแสนคน ถือว่ามีอัตราเพิ่มขึ้นถึง 
5 เท่า โรคแทรกซ้อนของภาวะความดันโลหิตสูงทำให้มี
ผู ้เสียชีวิตได้ โดยในปี 2560 มีผู ้เสียชีวิตจากสาเหตุ
ความดันโลหิตสูง จำนวน 8,525 คน คิดเป็น 13.1 คน
ต่อประชากรแสนคน (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2560) ในปี 2560 
สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูงในจังหวัดลำปาง จาก
ข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง มีผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง 179,244 คน พบมากอันดับที่ 1 
ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง 19,722 คน คิด
เป็น 3,444.63 คนต่อประชากรแสนคน (สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลำปาง, 2562) โรคความดันโลหิตสูง
เป็นโรคเรื้อรังที่ป้องกันได้ แต่ปัจจุบันพบว่าประชาชนมี
ปัจจัยเสี่ยง ทั้งปัจจัยพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน
จากวิถีชีวิตที ่มีการเปลี ่ยนแปลง ได้แก่ การบริโภค
อาหารเค็มมากเกินไป มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง 
ขาดการออกกำลังกาย การเร่งรีบกับการทำงาน ภาวะ
เครียดทำให้แนวโน้มของการเกิดภาวะความดันโลหิตสูง
เพิ่มมากข้ึน (สำนักโรคไม่ติดตอ่ กรมควบคุมโรค, 2562) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสด็จ 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พบว่าโรคความดันโลหิตสูง
เป็นโรคที ่พบมากอันดับ 1 เป็นปัญหาของพื ้นที ่ มี
จำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในปี 2560 มีผู้ป่วยโรค
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ความดันโลหิตสูง  424  คน และปัจจุบันในปี 2562 มี
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มเป็น 638 คน ถือว่ามี
อัตราเพิ่มขึ้นถึงเกือบเท่าตัว และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านเสด็จได้มีการให้ความรู้เพื่อให้ผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แต่
อย่างไรก็ตามยังคงมีผู้ป่วยท่ีไม่สามารถควบคุมความดัน
โลหิตได้ และมีผู้ป่วยบางคนได้รับอันตรายจากภาวะ
ความดันโลหิตสูงมาตลอด (สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดลำปาง, 2562) การลดระดับความดันโลหิต
จำเป็นต้องมีการบูรณาการกิจกรรมหลากหลายด้าน
ร่วมกับการใช้นวัตกรรม ทั้งในเรื่องของการรับประทาน
อาหาร จากงานวิจัยที่ได้ศึกษาผลของการปฏิบัติสมาธิ
เพื ่อการเยียวยา SKT 2 ต่อระดับความดันโลหิตของ
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง พบว่าหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ย
ความดันโลหิตลดลงมากกว่าก ่อนการทดลองและ
มากกว่ากลุ่มควบคุม (สุภาพร แนวบุตร, 2558) จาก
สภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงได้สร้างโปรแกรม
การใช้สมาธิบำบัด SKT ร่วมกับการปรับเปลี่ยนการ
บริโภคอาหารเค็มโดยนำเครื่องมือตรวจโซเดียมมาใช้ซึ่ง
เป ็นเครื ่องมือที ่ตรวจหาโซเดียมในอาหารและใน
ปัสสาวะได้ง่าย แล้วจะทำการทกสอบประสิทธิผลของ
โปรแกรมต่อระดับความดันโลหิต สำหรับการทำสมาธิ
แนวใหม่ที ่เกิดจากการผสานแนวคิดและทฤษฎีทาง  
วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา สังคมศาสตร์ และศาสนศาสตร์ 
ที ่อาศัยการเชื ่อมโยงเข ้าก ับการทำงานของระบบ
ประสาท และควบคุมประสาทสัมผัสเข้าด้วยกัน พัฒนา
โดย รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชื ่อว่าสมาธิ
บ ำ บ ั ด แ บ บ  SKT ( Somporn Kantaradusdi-
Triamchaisri Technique) เพื่อใช้เยียวยาให้กับผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูงร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคอาหารเค็ม นักวิจัยคาดหวังว่าโปรแกรมการ
ใช้สมาธิบำบัด SKT ร่วมกับการปรับเปลี่ยนการบริโภค
อาหารเค็ม จะทำให้สามารถลดระดับความดันโลหิตใน
ผู้ป่วยโรคความดันสูงได้ 
 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื่อประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการใช้
สมาธิบำบัด SKT ร่วมกับการปรับเปลี่ยนการบริโภค
อาหารเค็ม ต่อค่าความดันโลหิตของผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูง ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 
 วิธีการดำเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัยแบบกึ่ง
ทดลอง (Quasi-Experimental Research)  ชนิดสอง
กลุ ่มว ัดผลก่อนและหลังการทดลอง (The  two - 
group, pretest-posttest design)  เพื่อเปรียบเทียบ
ค่าความดันโลหิต 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที ่มารับ
บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสด็จ 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 60 คน 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน 
คำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 
GPower Version 3.1 โดยกำหนดค ่ าอำนาจการ
ทดสอบที ่ระดับ 80% กำหนดค่าความผิดพลาดที่
ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 และกำหนดขนาดอิทธิพล
ของประชากร (Effect size) สำหรับการทดสอบด้วย
สถิติที แบบ 2 กลุ่มที่ระดับมาก (Large Effect Size) 
คือระดับ 0.8 (Cohen, 1988) จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
52 คน ได้มีการเพิ ่มกลุ ่มตัวอย่างเพื ่อทดแทนกลุ่ม
ตัวอย่างที่อาจจะสูญหายไปหรือกลุ่มตัวอย่างที่อาจไม่
มาตามนัดอีก 15% ประมาณ คิดเป็น 8 คน ดังนั้นกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมอย่างละ 30 คน 
 เกณฑ์คัดเข้า 
 1. เป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 
 2. สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการทำ
กิจกรรม 
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 3. ยินดีและให้ความร่วมมือในการดำเนิน
กิจกรรมจนเสร็จสิ้นกระบวนการตามแผนดำเนินงาน
วิจัย 
 เกณฑ์คัดออก 
 1.ติดเตียงหรือไม่สามารถดูแลตนเองได้ 
          2.มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง 
เช่น โรคไตที่ต้องทำการฟอกไต โรคหลอดเลือดสมอง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

1. แบบสัมภาษณ์ข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล 
ภาวะสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมการ
กินเค็ม  

2. โปรแกรมการใช้สมาธิบำบัด SKT ร่วมกับ
การปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารเค็ม 

โปรแกรมนี้ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาจากสมาธิบำบดั 
SKT กับการปรับเปลี ่ยนการบริโภคอาหารเค็มและ
แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจภายนอกร่วมกับการทบทวน
วรรณกรรม โดยกิจกรรมในโปรแกรม ใช้ระยะเวลา 6 
สัปดาห์ ในการทดลอง 
 
ขั้นตอนการวิจัย 
 ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ผู ้วิจัยสอนเทคนิคสมาธิบำบัด
เพื ่อการเยียวยา SKT 1 และ SKT 2 ร่วมกับการให้
ความรู้เกี่ยวกับปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารเค็ม ให้แก่
ผู้เข้าร่วมวิจัย (กลุ่มทดลอง) 
 ขั้นตอนที่ 2 ให้กลุ่มทดลอง 30 คน เข้าร่วม
โปรแกรมการใช ้สมาธ ิบำบ ัด  SKT ร ่ วมก ับการ
ปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารเค็มทุกสัปดาห์ และนำไป
ปฏิบัติที่บ้านวันละ 2 รอบ เช้าและเย็น รอบละ 25- 30 
นาที และลงบันทึกด้วยตนเองเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ส่วน
กลุ่มควบคุม 30 คน ไม่ได้รับการเข้าร่วมโปรแกรมการ
ใช้สมาธิบำบัด SKT ร่วมกับการปรับเปลี่ยนการบริโภค
อาหารเค็ม 
 ขั้นตอนที่ 3 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผล 
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง และ
สลับกลุ่มควบคุมเข้ารับการฝึกเช่นเดียวกัน 

 การเก็บข้อมูล ใช้แบบสอบถามและแบบ
บันทึกข้อมูล 
 1. ข้อมูลพื้นฐานเป็นเบื้องต้นก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมการใช ้สมาธ ิบำบ ัด  SKT ร ่ วมก ับการ
ปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารเค็ม 
 2. ข้อมูลหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการใช้
สมาธิบำบัด SKT ร่วมกับการปรับเปลี่ยนการบริโภค
อาหารเค็ม 
 
การพิทักษ์สิทธิ์ของผู้เข้าร่วมวิจยั 
 การวิจัยครั ้งนี ้ได้รับรองจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด ้านสาธารณส ุขศาสตร ์และส ิ ่ งแวดล ้อมช ุมชน 
มหาวิทยาล ัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที ่  EC 62/014 
นอกจากนี้ผู ้วิจัยได้ชี ้แจงถึงขั ้นตอนการทำวิจัย การ
ปฏิบัติตนระหว่างการดำเนินการวิจัยและประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยรวมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่ม
ตัวอย่างตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัยดว้ยตนเองโดยไม่มกีาร
บังคับ การปฏิเสธของกลุ่มตัวอย่างจะไม่มีผลต่อการ
บริการที่ได้รับจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพ้ืนท่ี 
การวิเคราะห์ข้อมูล ทำโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำเร็จรูปในการวิเคราะห์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 1 .ข ้ อม ู ลส ่ วนบ ุคคล ภาวะส ุ ขภาพกับ
พฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมการกินเค็ม โดยการ
แจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ 
 2.ค่าความดันโลหิตสูง โดยหาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.เปรียบเทียบค่าความดันโลหิตสูงของผู้ป่วย
ความดันโลหิต วิเคราะห์โดยใช้ค่า Paired t-test และ 
Independent t-test 
 

4. ผลการวิจัยและอธิปรายผล 
ผลการวิจัย 
 กลุ่มทดลองเป็นเพศหญิงร้อยละ 66.70 อายุ
เฉลี่ย 66.60 ปี (S.D. = 10.10 ช่วงอายุระหว่าง 45-84 
ปี) นับถือศาสนาพุทธ สถานภาพสมรส ร้อยละ 63.30 
ไม่ได้ศึกษา ร้อยละ 53.30 ทำอาชีพรับจ้างทั่วไปและ
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เป็นแม่บ้าน ร้อยละ 66.60 มีรายได้เฉลี ่ยต่อเดือน 
1,513.33 บาท (S.D. = 1,788.23) ค่าเฉลี่ยความดันซสิ
โตลิก (x̄ = 140.50, S.D. = 10.77) ค่าเฉลี่ยความดันได
แอสโตลิก (x̄ = 84.03, S.D. = 6.47) 
 ภายหลังกลุ ่มทดลองได้เข้าร่วมโปรแกรม 
พบว่า ค่าเฉลี่ยความดันซิสโตลิก (x̄ = 125.97, S.D. = 
6.28) ลดลงต่ำกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม ( x̄ = 
140.50, S.D. = 10.77) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ี
ระดับ 0.05 เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยความดันไดแอสโตลิก 
หลังเข้าร่วม (x̄ = 77.10, S.D. = 3.96) ลดลงต่ำกว่า
ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม (x̄ = 84.03, S.D. = 6.47) 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05  ดังตาราง 1 

ส่วนกลุ่มควบคุมเป็นเพศหญิงร้อยละ 66.70 
อายุเฉลี่ย 56.73 ปี (S.D. = 10.72 ช่วงอายุระหว่าง 
44-86 ปี) นับถือศาสนาพุทธ สถานภาพสมรส ร้อยละ 
73.30 จบประถมศึกษา ร ้อยละ 66.70 ทำอาชีพ
เกษตรกรรม ร ้อยละ 60 ม ีรายได ้ เฉล ี ่ยต ่อเด ือน 
2,906.67 บาท (S.D. = 2,759) และพบว่าค่าเฉลี่ย
ความดันซีสโตลิกและค่าเฉลี่ยไดแอสโตลกิก่อนและหลงั
แตกต่างกัน 

หลังเข้าร่วมโปรแกรม พบว่า ค่าเฉลี่ยความ
ดันซิสโตลิก ของกลุ ่มทดลอง (x̄ = 125.97, S.D. = 
6.28) ต่ำกว่ากลุ่มควบคุม (x̄ = 145.97, S.D. = 5.58) 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที ่ระดับ 0.05  และพบว่า
ค่าเฉลี่ยความดันไดแอสโตลิก ระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม ท้ัง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน ดังตาราง 2 
 
ตาราง 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความดันโลหิตของผู้ป่วยกลุ่ม
ทดลอง และกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม 
 
ความดัน
โลหิต 

ก่อน หลัง T-test P-value 
Mean S.D. Mean S.D.   

กลุ่มทดลอง (n = 30)   
Systolic 140.50 10.77 125.97 6.28 11.6 <0.01 
Diastolic 84.03 6.47 77.10 3.96 6.28 <0.01 
กลุ่มควบคุม (n = 30)   
Systolic 151.57 12.67 145.97 5.58 3.14 <0.01 
Diastolic 86.40 8.87 83.07 4.65 2.35 0.03 

ตาราง 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความดันโลหิตของผู้ป่วย
ระหว่างกลุม่ทดลอง และกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการ
เข้าร่วมโปรแกรม 
 
ความดัน
โลหิต 

กลุ่มทดลอง  กลุ่มควบคุม  T-test P-Value 
Mean S.D. Mean S.D.   

ความดันซิสโตลิก (Systolic)   
ก่อน 140.50 10.77 151.57 12.67 -3.48 <0.01* 
หลัง 125.97 6.28 145.97 5.58 -6.53 <0.01* 
แตก 
ต่าง 

ลด 
14.53 

 ลด 5.56    

ความดันไดแอสโตลิก   (Diastolic)   
ก่อน 84.03 6.47 86.40 8.87 0.94 0.34 
หลัง 77.10 3.96 83.07 4.65 1.79 0.19 
แตก
ต่าง 

ลด 6.93  ลด 3.33    

 
อภิปรายผล 

ความดันของผู้ป่วยระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมหลังเข้าร่วมโปรแกรม มีค่าเฉลี่ยความดัน
ซิสโตลิกของกลุ่มทดลองต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ ที ่ระดับ 0.05 และพบว่าค่าเฉลี่ย
ความดันไดแอสโตลิกระหว่างกลุ ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ท้ัง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
ความดันซีสโตลิกลดลง 14.53 มม.ปรอท เช่นเดียวกับ
ค่าเฉลี่ยไดแอสโตลิกลดลง 6.93 มม.ปรอท ส่วนกลุ่ม
ควบคุมมีค่าเฉลี ่ยความดันซีสโตลิกลดลง 5.56 มม.
ปรอท เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยความดันไดแอสโตลิกลดลง 
3.33 มม.ปรอท เนื่องจากกลุ่มทดลองได้รับความรู้ใน
เรื ่องการบริโภคอาหารที่มีเกลือโซเดียมน้อยและได้
ทราบผลการตรวจโซเดียมในปัสสาวะจากอุปกรณ์ตรวจ
เค็ม ทำให้ทราบว่ามีการบริโภคเค็มเกินมาตรฐานคือ 5 
กรัมต่อวัน รวมทั้งได้รับแรงจูงใจภายนอกจากเพื่อนใน
กลุ่มทดลองที่คอยให้กำลังและคำชื ่นชมกันเป็นการ
กระตุ้นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เค็มไปในทางที่ดีขึ้นเพราะการรับประทานอาหารเค็มทำ
ให้ไตมีการดูดน้ำกลับส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณน้ำเลือด
ที่บีบออกจากหัวใจห้องสุดท้ายที่สูบฉีดออกจากหัวใจใน
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แต่ละครั้งและแรงดันภายในเลือดส่งผลให้เกิดความดัน
โลหิตสูง อีกทั้งกลุ่มทดลองยังได้รับการฝึกสมาธิเพื่อ
การเยียวยา SKT 1 และ SKT 2 เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ซึ่ง
เป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงด้วย
การคุมและปรับระบบประสาทรับความรู้สึกบริเวณไข
สันหลัง กล้ามเนื ้อ ข้อต่อ เอ็น และการทำงานของ
เส้นประสาทสมองคู่ท่ี 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 และปรับ 
Baroreflex receptor ให้ไวขึ้น ร่วมกับการออกกำลัง
กายแบบ Isometric Exercise จึงทำให้ความดันโลหิต
ลดลง สอดคล้องกับ สมพร กันทรดุษฏี เตรียมชัยศรี 
(2550) ที่กล่าวไว้ว่า ในระหว่างการปฏิบัติสมาธิ การที่
ความดันโลหิตลดลงในระหว่างการปฏิบัต ิสมาธิมี
ความสัมพันธ์กับการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ
พาราซิมพาเธติก เนื่องจาก Arterial baroreceptors มี
การผ่อนคลาย มีผลต่อสมองบริเวณ Caudal ventral 
medulla ทำให้ปริมาณสารสื่อประสาท GABAergic ที่
บริเวณ Supraoptic nucleus ของไฮโปมัสธัสลดลง 
บร ิ เ วณ Supraoptic nucleus ม ีหน ้ าท ี ่ หล ั ่ งสาร 
Vasoconstrictor arginine vasopressin ( AVP) 
ตามปกติปริมาณ VAP ต่ำจะทำให้เส้นเลือดหดตัว แต่ 
VAP ปริมาณมากทำให้เส้นเลือดแดงขยาย มีผลทำให้
ความดันโลหิตกลับสู่ภาวะปกติ Vasopressin กระตุ้น 
Baroreflex receptor ให้ควบคุมการทำงานของระบบ
ไหลเวียนของเลือด ทำให้ความดันเพิ่มหรือลดได้ และ
ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของสุภาพ 
แนวบุตร (2558) ที่ศึกษาผลการปฏิบัติเทคนิคสมาธิ
เพื ่อการเยียวยา SKT 2 ต่อระดับความดันโลหิตของ
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ หลังการ
ปฏิบัติสมาธิกลุ่มตัวอย่างมีความดันโลหิตซีสโตลิคและ
ความดันไดแอสโตลิคต่ำกว่าก่อนการปฏิบัติสมาธิอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติ และยังสอดคล้องกับประภาส จิบ
สมานบุญและอุบล สุทธิเนียม (2556) ที่ศึกษาผลขอล
สมาธิบำบัด SKT 2 ต่อระดับความดันโลหิตและตัวบ่งช้ี
ทางเคมี มีค่าเฉลี่ยความดันซีสโตลิคและความดันได
แอสโตลิคของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และค่าเฉลี่ย
ความดันซีสโตลิคและไดแอสโตลิค ของกลุ่มทดลองหลัง

การทดลอง 4 และ 8 สัปดาห์ ลดลงกว่าก่อนการ
ทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 ยัง
สอดคล้องกับสมพร กันทรดุษฏี เตรียมชัยศรี และ
อมรรัตน์ ภิราษร(2541) ได้ศึกษาผลของการปฏิบัติ
สมาธิแนวชี่กงต่อความเครียดและความดันโลหิตสูงไม่
ทราบสาเหตุ พบว่าความดันโลหิตลดลงมากกว่าการ
ทดลองและมากกว่ากลุ่มควบคุม และยังสอดคล้องกับ
สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์ และคณะ (2552), ฐิติสุดา สมเวที 
ลินจง โปธิบาล ภารดี นานาศิลป์ (2554), นิพพาภัทร์ 
สินทรัพย์และทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ (2560) 
 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

สรุปผล 
โปรแกรมการใช้สมาธิบำบัด SKT ร่วมกับการ

ปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารเค็ม มีผลทำให้ค่าความ
ดันโลหิตทั้งความดันซิสโตลิกและความดันไดแอสโตลิก
ก่อนและหลังการทดลองในผู ้ป่วยความดันโลหิตสูง
ลดลง และเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ค่าเฉลี่ยความดัน
ซิสโตลิกของกลุ่มทดลองต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ค่าเฉลี่ยความดันได
แอสโตลิกไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.โปรแกรมการใช้สมาธิบำบัด SKT ร่วมกับ
การปรับเปลี ่ยนการบริโภคอาหารเค็มสามารถเป็น
แนวทางในการลดความดันโลหิตสูงในต่างพ้ืนท่ีได้ 
 2.โปรแกรมนี้มีจุดเด่นในการผสมผสานการ
คุมอาหารโดยใช้สื ่อเมนูลดเค็มเพื ่อสุขภาพและสื่อ
รูปภาพปริมาณเกลือโซเดียมในอาหารและมีการออก
กำลังกายและการควบคุมอารมณ์โดยใช้สมาธิบำบัด 
SKT อย่างต่อเนื่องทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น 
 3.โปรแกรมนี้มีจุดด้อยคือ ระยะเวลาในการ
ทดลอง ควรที่จะศึกษาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 6
สัปดาห์และติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ดี
ขึ้น 
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6. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สมพร 
กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี ที่อนุเคราะห์ให้ใช้เครื่องมือ
สมาธิบำบัด SKT ขอบคุณอาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสด็จ ที่ให้
ความอนุเคราะห์สนับสนุนการวิจัยในเรื่องของสถานที่ที่
เอื้ออำนวยต่อการทำวิจัย และอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
และขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านอื่น ๆ ที่ไม่ได้
กล่าวนามที่มีส่วนช่วยให้งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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การปรับปรุงสมบัติของเช้ือเพลิงชีวมวลด้วยกระบวนการทอร์รีแฟคชันแบบสกรูเอียง 
โดยใช้ความร้อนทางอ้อมจากการเผาไหม้ทอร์แก๊ส 

Biofuel Properties Improvement with Inclined Screw Torrefaction Process 
using Indirect Heat via Torgas Combustion 
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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสมบัติของเช้ือเพลิงชีวมวลด้วยกระบวนการทอร์รีแฟคชันแบบสกรูเอียงโดย
ใช้ความร้อนทางอ้อมจากการเผาไหม้สารระเหยที่ปลดปล่อยจากกระบวนการทอรีเฟคชัน โดยมุ่งเน้นที่จะศึกษาผลของ
ระยะเวลาที่เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเคลื่อนที่ผ่านท่อแลกเปลี่ยนความร้อนของชุดปฏิกรณ์ทอร์รีแฟคชั่นที่ 3 ช่วงระยะเวลา
คือ 16, 20 และ 24 นาที ซึ่งส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของเชื้อเพลิงทอร์รีไฟด์ (Torrefied biomass) โดยวัตถุดิบคือ
เช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ดทีม่ีค่าความร้อน 16.2 MJ/kg ถูกป้อนเข้าสู่เครื่องปฏิกรณ์ผ่านโรตารีวาล์วที่อัตราการไหลคงที่ 17.5 
kg/h ผลการทดลองพบว่าในช่วงเริ่มต้นอุณหภูมิแก๊สร้อนประมาณ 600 oC ถูกป้อนเข้าโดยรอบท่อแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่ง
เป็นผนังท่อด้านนอกของชุดปฏิกรณ์แบบสกรูเอียง โดยแก๊สร้อนช่วงแรกมาจากหัวเผาแก๊สปิโตรเลียมเหลว เมื่อเวลาผ่านไป
ประมาณ 20 นาท ีจะมีสารระเหยเกิดจากกระบวนการทอร์รีเฟคชันเข้ามาเผาร่วมกับแก๊สปิโตรเลียมเหลว ส่งผลให้อุณหภมูิ
เพิ่มสูงขึ้น จึงค่อยๆ หรี่และปิดหัวเผาแก๊สปิโตรเลียมเหลวเมื่ออุณหภูมิแก๊สร้อนเริ่มคงที ่
 ผลที่ได้จากการทดลองพบว่าเมื่อเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดมีระยะเวลาอยู่ในท่อแลกเปลี่ยนความร้อนของชุด
ปฏิกรณ์ทอร์รีแฟคชั่นนานขึ้นจะทำให้ได้เชื้อเพลิงทอร์รีไฟด์อัดเม็ดสีดำมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ได้ค่าความร้อนเพิ่มขึ้น 
โดยมีผลได้เชิงมวล (mass yield) และผลที่ได้เชิงพลังงาน (energy yield) ลดลง โดยระยะเวลาที่วัสดุไหลและรับความรอ้น
ในชุดปฏิกรณ์ที ่24 นาทีจะได้ค่าความร้อนเฉลี่ยของเช้ือเพลิงทอร์รีไฟด์อัดเม็ดที่ 23.31 MJ/kg 
 
คำสำคัญ: ชีวมวลอัดเม็ด ชีวมวลทอร์รีไฟด์ สารระเหย ปฏิกรณ์แบบสกรูเอียง ความร้อนทางอ้อม 

 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to improve bio-fuel properties using an inclined-screw 
torrefaction process with indirect heat obtained from the released volatile biomass. The effects of the 
amount of the time, that biomass pallets travel through the heat exchange tube in the torrefaction 
reactor, on the quantity and properties of the torrefied biomass were investigated for 1 6 , 2 0  and 2 4 
minutes of time. The biomass pellets, with the heat value of 16.2 MJ/kJ, were fed into the reactor via 
the rotary valve at a constant flowrate of 17.5 kg/hr. The hot Liquid Petroleum Gas (LPG) at 600 oC was 
fed into the heat exchanger tube, which was the outside wall of the inclined screw reactor, to initiate 
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the torrefaction process. The volatile gas, which was produced from the torrefaction process, was later 
fed to the combustor together with the LPG. This caused higher temperature of the system. Then the 
feeding of the LPG was phased out and the temperature of the system was finally constant.  

It was found that operating at the longer time of biomass pallets travel through the heat 
exchange tube in the torrefaction reactor, yielded more amounts of the black-colour pallet product, 
which had highest heating value. However, it gave lower mass yield and energy yield. The heating value 
of the torrefied biomass obtained from this process is 2 3.31 MJ/kg that of the time at 2 4  minutes for 
biomass pallets travel through the heat exchange tube in the torrefaction reactor. 
 
Keyword: Biomass pellet  Torrefied biomass  Released volatile  Inclined Screw Reactor  Indirect Heat 

 

1. บทนำ 
 ชีวมวลคืออินทรีย ์สารจากธรรมชาติ เป็น
แหล่งสะสมพลังงานจากกระบวนการสังเคราะห์แสง 
และสามารถนำพลังงานที่เก็บสะสมมาใช้ประโยชน์ได้ 
ตัวอย่างของอินทรีย์สารเหล่านี้ เช่น เศษไม้ เศษวัสดุ
เหลือที่ทิ้งจากการเกษตร เศษหญ้า หรือผลพลอยได้
จากการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรประเภทขี้ เลื่อย 
ฟาง แกลบ ชานอ้อย เป็นต้น ชีวมวลจะมีองค์ประกอบ
ต่างๆ ที ่ไม ่เท่ากัน ขึ ้นอยู ่ก ับชนิดของชีวมวล เช่น 
ความช้ืน ค่าความร้อน ปริมาณขี้เถ้า ความหนาแน่น จึง
ทำให้เป็นอุปสรรค์ในการนำวัสดุชีวมวลไปใช้ประโยชน์ 
การปรับปรุงคุณภาพชีวมวลให้ดีขึ ้นและมีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะใช้ชีวมวลชนิดใด สามารถนำมาทำ
เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (biomass pellets) หรือ
ชีวมวลอัดแท่ง (biomass briquette) ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดโอกาสในการใช้ประโยชน์จากชีวมวลแทนเชื้อเพลิง
ฟอสซิลได้มากข้ึน 
 การปรับปรุงคุณภาพเช้ือเพลิงชีวมวลด้วยการ
ทำเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด มีการใช้พลังงานมากในการ
บดหรือการสับย่อยชีวมวล (hammer mill) จึงทำให้มี
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เหมาะที่จะนำไปใช้ประโยชน์มาก
ขึ้นแต่อย่างไรก็ตามยังพบข้อเสียบางประการจึงทำให้ไม่
สามารถใช้ทดแทนถ่านหินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสียต่างๆประกอบด้วย ค่าความร้อนต่อหน่วย
น้ำหนักและปริมาตรยังต่ำกว่าถ่านหิน อีกทั้งข้อจำกัด
ด้านเวลาและสภาวะในการเก็บรักษาเชื้อเพลิงชีวมวล

อัดเม็ดให้มีคุณภาพคงเดิม เนื่องจากเชื้อเพลิงชีวมวล
อัดเม็ดยังสามารถดูดซับความชื้นได้ดีทั้งความชื้นจาก
อากาศและน้ำ อีกทั ้งย ังสามารถย่อยสลายได้ด้วย
จุลินทรีย์ จึงทำให้เชื้อเพลิงดังกล่าวเสื่อมคุณภาพได้ 
 แนวทางหนึ่งในการปรับปรุงคุณภาพชีวมวล
คือการทำเชื้อเพลิงทอร์รีไฟด์อัดเม็ด ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าวทำให้ได้เชื้อเพลิงชีวมวลที่มีคุณภาพเทียบเท่า
ถ่านหิน ทั้งในด้านสมบัติทางฟิสิกส์ เคมี รวมทั้งสภาพ
กายภาพ 
 การทอร ์ร ี ไฟด ์ช ีวมวลโดยกระบวนการ 
ไพโรไลซิสที่อุณหภูมิต่ำระหว่าง 200 ถึง 320 oC ด้วย
กระบวนการทอร ์ ร ี แฟคช ัน (Torrefaction) เพื่ อ
ปรับปรุงสมบัติของชีวมวลดั้งเดิมให้ได้เชื ้อเพลิงที ่มี
คุณภาพที่ดีขึ้นสำหรับการใช้งานในการเผาไหม้และการ
ทำให้เป็นแก๊ส การทอร์รีแฟคชันนำไปสู่ผลิตภัณฑ์แห้ง 
ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางชีวภาพเช่น เน่าเปื่อย 
รวมถึงการทำให้มีความหนาแน่นมากขึ้นนำไปสู่การ
เพิ่มขึ้นของค่าความร้อนต่อมวลและปริมาตร โดยให้ค่า
ความร้อนต่อมวลมีค่าประมาณ 20 ถึง 21 GJ / ton 
(LHV) (Nachenius, van de Wardt, Ronsse, & Prins, 
2015) และค่าความร้อนต่อปริมาตรมีค่าประมาณ 15 - 
18.5 GJ/m3 (LHV) และเชื้อเพลิงทอร์รีไฟด์อัดเม็ดมีค่า
ความหนาแน่นประมาณ 750 - 850 kg/m3 
 กระบวนการทอร์รีแฟคชันแบ่งตามลักษณะ
การให้ความร้อนได้เป็น 2 แบบ คือแบบให้ความร้อน
โดยตรง (directly heated torrefaction) และแบบให้
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ความร้อนโดยอ้อม (indirectly heated torrefaction) 
(Akinyemi et al., 2017; Nam, Park, Kim, & Gu, 
2016; Nhuchhen, Basu, & Acharya, 2016; 
Woody, G.V, 1941) โดยกระบวนการทอร์รีแฟคชัน
แบบให้ความร้อนโดยตรง แก๊สร้อนที่มีออกซิเจนต่ำ
หรือไม่ม ีเลยไหลเข้าสู ่เตาปฏิกรณ์ทำให้ได้ชีวมวล 
ทอร์ร ีไฟด์และแก๊ส โดยแก๊สที ่ได้จากกระบวนการ
เรียกว่าทอร์แก๊ส (torrgas) ซึ่งมีค่าความร้อนต่ำจึงไม่
สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
แหล่งความร้อนหลักสำหรับกระบวนการต้องใช้แหล่ง
เชื้อเพลิงภายนอกทั้งจากแก๊สธรรมชาติ, ชีวมวล และ
อื ่นๆเป็นแหล่งความร ้อน ในขณะที ่กระบวนการ 
ทอร์รีแฟคชันแบบให้ความร้อนโดยอ้อม ความร้อนถูก
ส่งผ่านผนังเข้าสู ่ว ัสดุที ่อยู ่ในกระบวนการทำให้ได้  
ชีวมวลทอร์รีไฟด์และทอร์แก๊สที ่มีค ่าความร้อนสูง
สามารถนำมาเป็นแหล่งเชื้อเพลิงหลักของกระบวนการ
ทอร์รีแฟคชันได้ โดยแหล่งความร้อนควรมีอุณหภูมิอยู่
ในช่วง 500 - 700 oC 
 งานวิจัยนี้มุ่งเน้นที่จะศึกษาผลของระยะเวลา
ที่วัสดุชีวมวลเคลื่อนที่และรับความร้อนอยู่ภายในชุด
ปฏิกรณ์ทอร์รีแฟคชัน โดยความร้อนที่อุณหภูมิสูงได้
จ ากการ เผ า ไหม ้ สาร ระ เหยท ี ่ ปลดปล ่ อยจาก
กระบวนการทอร์รีแฟคชัน ซึ ่งเป็นแหล่งความร้อน
ทางอ้อมสำหรับการปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิงชีวมวล
อัดเม็ดด้วยกระบวนการทอร์รีแฟคชันแบบสกรูเอียง 
โดยพิจารณาถึงปริมาณและคุณภาพของผลผลิตที่ได้
จากกระบวนการ รวมถึงประสิทธิภาพในการแปรรูป
พลังงานจากเชื ้อเพลิงชีวมวลเอ็ดเม็ดเป็นเชื ้อเพลิง 
ทอร์รีไฟด์ชีวมวลอัดเม็ด 
  

2. ทฤษฎีของการวิจัย 
 เชื้อเพลิงชีวมวลมีข้อด้อยหลายประการจึงทำ
ให้เป็นอุปสรรค์ในการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านความ
ร้อนและพลังงาน ซึ ่งข้อด้อยดังกล่าวประกอบด้วย 
ความช้ืนสูง ความหนาแน่นปรากฏต่ำ พลังงานต่อหน่วย
มวลต่ำ พลังงานต่อหน่วยปริมาตรต่ำ ลดขนาดได้ยาก 

สามารถด ูดซ ับน ้ ำ ได ้  ม ี ออกซ ิ เ จนส ู ง  ม ี โ ลหะ 
แอลคาไลสูง มีขนาดไม่แน่นอน เป็นต้น 
 2.1 กระบวนการทอร์รีแฟคชัน กระบวนการ
ทอร์รีแฟคชันเป็นกระบวนการไพโรไลซิสแบบอ่อน 
( mild pyrolysis) ท ี ่ อ ุ ณ หภ ู ม ิ ต ่ ำ  200 – 320 oC  
ในสภาวะบรรยากาศที่ไม่มีออกซิเจน ประโยชน์ของ
กระบวนการทอร์รีแฟคชัน คือ น้ำจะถูกนำออกจาก    
ชีวมวลทำให้เกิดการสลายตัวของเฮมิเซลลูโลส ลิกนิน
และเซลลูโลสบางส่วน (Prins, Ptasinski, & Janssen, 
2006) ชีวมวลที่เป็นของแข็งมีค่าความร้อนสูงขึ้น การ
ด ูดความชื ้นกล ับต ่ำ เปราะ ง ่ายต ่อการบด การ 
ทอร์รีแฟคชันชีวมวลนั้น ปฏิกิริยาส่วนใหญ่เกิดจากการ
สลายตัวของเฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose) ทำให้ได้
ชีวมวลทอร์รีไฟด์และสารละเหย Gaur and Reed ได้
สรุปปฏิกิริยาการสลายตัวของเฮมิเซลลูโลสออกเป็น
สองขั้นตอน ขั้นตอนแรกจะได้สารละเหยเบา ( light 
volatile) เช่น โมโนแซกคาไลน์ พอลีแซกคาไลน์ และดี
ไ ฮ โ ด ร ช ู ก ้ า  แ ล ะ ข ั ้ น ต อ น ท ี ่  2 จ ะ ไ ด ้ ก ๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ การ
ใช ้ความร ้อนเพ ื ่อแตกสลายพันธะคาร ์บอนกลุ่ม 
คาร์บอกซิลิกทำให้เกิดการก่อตัวของกรด ซึ่งการเกิด
กรดจะช่วยเร่งปฏิกิริยาการคายน้ำ และปฎิกิริยาการ
แตกสลายพันธะด้วยความร ้อนจะก ่อให้ เก ิดก ๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และคารบ์อนิว ได้แก่ ไฮดรอกซิลอะ
ซ ิ โ ต น  เ ม ท า น อ ล  โ พ พ า น อ ล  ก ร ด อ ะ ซ ิ ต ริ ก  
ฟูเฟอร ์รอล น ้ำ กรดแล ็กตร ิกและกรดฟรอมมิก 
(Tumuluru, Wright, Kenny, & Hess, 2011) ทำ ให้
เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ด้วย
การสลายตัวดังกล่าวทำให้ชีวมวลมีความเปราะ มี
คุณสมบัติไม่ชอบน้ำเนื่องจาก โอเอชกรุ๊ปถูกทำลาย มี
ค่าความร้อนสูงเนื่องจากการสูญเสียสารระเหยและการ
แตกสลายพันธะคาร์บอนในกลุ่มคาร์บอกซิลิกทำให้มี
จำนวนคาร์บอนเพิ ่มขึ ้น ส่งผลให้ค่าความร้อนมีค่า
เพิ่มขึ้น 

ข ั ้นตอนของกระบวนการ Torrefaction 
ประกอบด้วย 1. รวบรวมชีวมวล 2. อบแห้ง 3. ทอร์รี
แฟคชัน 4. บดและอัดเม็ด 
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ขั้นตอนที่ 1 ชีวมวลที่มีชนิด ขนาด รูปร่าง 
และความชื ้นแตกต่างกัน จะถูกรวบรวมมาใช้เป็น
วัตถุดิบสำหรับกระบวนการทอร์รีแฟคชั่น โดยชีวมวล
จะถูกลดขนาดและอัดให้เป็นเม็ดเพื่อให้สามารถไหล
เข้าสู่เตาปฏิกรณ์ได้ง่าย 

ขั้นตอนท่ี 2 ชีวมวลถูกป้อนเข้าสู่เตาปฏิกรณ์
แบบสกรูชุดที่ 1 เพื่อไล่ความช้ืนออกจากชีวมวล 

ขั้นตอนที่ 3 ชีวมวลที่แห้งจะไหลเข้าสู่เตา
ปฏิกรณ์แบบสกรูชุดที่ 2 ซึ ่งทำหน้าที่ไล่สารละเหย
บางส่วนออกจากชีวมวล ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการ
ทอร์รีแฟคช่ัน โดยสารระเหยซึ่งมีฝุ่นปะปนอยู่ด้วยไหล
ออกจากเครื่องปฏิกรณ์แบบสกรู เพื่อเข้าสู่ไซโคลนดัก
ฝุ่น ก่อนที่สารละเหยจะถูกส่งไปเผาเพื ่อเป็นแหล่ง
ความร้อนให้ชุดปฏิกรณ์ เชื้อเพลิงชีวมวลทอร์รีไฟด์ถูก
ระบายออกจากปฏิกรณ์แบบสกรูที่ปลายทางออกเพื่อ
เข้าสู่ถังเก็บชีวมวลทอร์รีไฟด์ 

ขั้นตอนที่ 4 เชื้อเพลิงชีวมวลทอร์รีไฟด์ซึ่งเย็น
ลงแล้วจะถูกนำไปหาผลได้เชิงมวลและพลังงาน 
 2.2 การวิเคราะห์ผลผลิต 
 การว ิ เ ค ร าะห ์ ผลผล ิ ตช ี วมวลอ ั ด เม็ ด 
ทอร์รีไฟด์ (torrefied biomass pellet) ซึ่งเป็นผลผลติ
จากกระบวนการทอร์ร ีแฟคชัน ถูกหาปริมาณและ
ค ุณภาพ โดยการช ั ่ งหามวลผล ิตภัณฑ ์ท ี ่ ได ้จาก
กระบวนการและทำการแยกสัดส่วนผลิตภัณฑ์เป็น 3 
ชั้นคุณภาพคือ 1. ผลิตภัณฑ์ที่มีสีน้ำตาล 2. ผลิตภัณฑ์
ที ่มีสีน้ำตาลดำ และ 3. ผลิตภัณฑ์ที ่มีสีดำ จากนั้น
ผล ิตภ ัณฑ์แต ่ละส ่วนถ ูกว ิ เคราะห ์องค ์ประกอบ
โดยประมาณ (Proximate analysis) และวิเคราะห์
องค์ประกอบโดยละเอียด (Ultimate analysis) รวมถึง
การว ิ เคราะห ์ค ่ าความร ้อนของผล ิตภ ัณฑ ์ด ้วย 
นอกจากนั้นยังมีการตรวจสอบสมบัติการดูดซึมน้ำและ
ความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์ด้วย โดยผลได้เชิงมวล 
(Mass yield; MY) สามารถหาได้จากสมการที่ 1 

MY(wt%) =
Mt

Mr

× 100%                    (1) 

โดยที่  MY คือ ผลได้เชิงมวล (%) 
Mt  คือ มวลผลิตภัณฑ์ (kg) 
Mr  คือ มวลวัตถุดิบ (kg) 

 2.3 ประสิทธิภาพการแปรรูปพลังงาน 
ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พก า รแ ป ร ร ู ปพล ั ง ง าน  ( Energy 
conversion efficiency) จากเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 
(wood pellet) เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดทอร์รีไฟด์ 
(torrefied wood pellet) นำเสนอในเทอมของผลได้
เชิงพลังงาน (Energy yield: EY) สามารถหาได้จาก
สมการที่ 2 

EY = MY ×
Hvt

Hvr

× 100%                     (2) 

โดยที่  EY คือ ผลได้เชิงพลังงาน (%) 
Hvt  คือ ค่าความร้อนผลิตภัณฑ์ (kg)  
Hvr  คือ ค่าความร้อนวัตถุดิบ (kg) 

 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

 เครื ่องปฏิกรณ์ทอร์รีเฟคชันแบบสกรู
เอียงโดยใช้ความร้อนทางอ้อมจากการเผาสารระเหยที่
ปลดปล่อยจากกระบวนการทอร์รีเฟคชัน  
 3.1 สมบัติของวัตถุดิบสำหรับกระบวนการ
ทอร์รีแฟคชัน เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดที่มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 8 mm ยาวประมาณ 20 - 30 mm ถูกใช้
เป็นวัตถุดิบสำหรับกระบวนการทอร์รีแฟคชัน โดยชีว
มวลอัดเม็ดมีสมบัติดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์สมบัติชีวมวลอัดเม็ด 
 
คุณสมบัต ิ สภาพนำส่ง สภาพน้ำหนักแห้ง 
ความช้ืน,% 8.33 - 
สารระเหย,% 73.12 79.76 
ถ่านคงตัว,% 16.62 18.14 
เถ้า, % 1.93 2.10 
คาร์บอน,% 45.4 49.53 
ไฮโดรเจน,% 6.18 5.73 
ออกซิเจน, % 46.35 42.48 
ไนโตรเจน,% 0.14 0.16 
ซัลเฟอร์,% 0.00 0.00 
ค่าความร้อนสูง, 
MJ/kg 

17.489 19.079 

ค่าความร้อนตำ่, 
MJ/kg 

16.192 17.656 
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 3.2 อัตราการป้อนวัตถุดิบเข้าสู่เตาปฏิกรณ์  
อัตราการไหลของชีวมวลอัดเม็ดที่ป้อนเข้าเตาปฏิกรณ์
ถูกควบคุมโดยใช้วาล์วแบบโรตารีแบบปรับความเร็ว
รอบ โดยผลการปรับเทียบอัตราการไหลแสดงดังภาพที่ 
1 เมื่อโรตารีวาล์วหมุนด้วยความเร็วรอบสูงสุดสามารถ
ป้อนชีวมวลอัดเม็ดเข้าสู่เตาปฏิกรณ์ได้ในอัตรา 17.5 
kg/h และมีแนวโน้มลดลงตามความเร็วรอบการหมุน
ของโรตารี่ที่ลดลง  ซึ่งอัตราการไหลของชีวมวลจริงต่ำ
กว ่าอ ัตราการไหลของชีวมวลอัดเม ็ดที ่คำนวณได้
ประมาณ 20 - 25% 
 

 
 
ภาพที่ 1: ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการหมุนของ
ชุดป้อนชีวมวลกับอัตราการป้อนชีวมวล 
 

3.3 เครื ่องปฏิกรณ์ทอร ์ร ีแฟคชัน เครื ่อง 
ปฏิกรณ์ทอร์ร ีแฟคชันสำหรับปรับปร ุงสมบัต ิของ
เชื้อเพลิงชีวมวลด้วยกระบวนการทอร์รีแฟคชันแบบสก
รูเอียงโดยใช้ความร้อนทางอ้อมจากการเผาสารระเหยที่
ปลดปล ่อยจากกระบวนการซ ึ ่ งถ ูกออกแบบให้มี
ส่วนประกอบ 5 ส่วน ส่วนที่ 1 ส่วนป้อนชีวมวลเข้าสู่
เตาปฏิกรณ์ ส่วนที่ 2 ส่วนอบแห้ง ส่วนที่ 3 ส่วนทอร์รี
ไฟด์ ส่วนที่ 4 ส่วนรับชีวมวลทอร์รีไฟด์ ส่วนที่ 5 ส่วน
ผลิตและส่งจ่ายความร้อน 
 โดยส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 คือส่วนประกอบ
สำคัญของกระบวนการทอร์รีแฟคชันแบบสกรูเอียงโดย
สกรูลำเลียงส่วนบนมีลักษณะเอียงขึ้นทำหน้าที่เป็นสกรู
อบแห้ง (drying screw) ในขณะที่สกรูลำเลียงส่วนล่างมี
ลักษณะเอียงลงทำหน้าที่เป็นทอร์รีไฟด์สกรู (torrefied 
screw) โดยกำหนดให้เวลาที่วัตถุดิบไหลผ่านสกรูอบแห้ง

เท่ากับ 10 นาที และเวลาที่วัตถุดิบไหลผ่านทอร์รีไฟด์ 
สกรูเท่ากับ 10, 15 และ 20 นาที ในขณะที่เวลาในการรับ
ความร้อนผ่านผนังท่อเข้าสู่วัสดุในสกรูอบแห้ง (drying 
screw) เท่ากับ 8 นาที และทอร์รีไฟด์สกรู (torrefied 
screw) เท่ากับ 8, 12 และ 16 นาที ตามลำดับ 
 3.4 การทดลองผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด
ทอร์รีไฟด์ ชีวมวลอัดเม็ดถูกป้อนเข้าสู่เครื่องปฏิกรณ์
ทอร์รีแฟคชันแบบสกรูเอียงส่วนบนด้วยโรตารีแอร์
ล๊อควาล์วที่อัตราการไหล 17.5 kg/h โดยวัสดุตกลงสู่
ท่อและเกลียวลำเลียงทำให้วัสดุเคลื่อนที่ไปจนสุดความ
ยาวของท่อและตกลงสู ่ท่อของเครื ่องปฏิกรณ์ทอร์รี
แฟคช่ันแบบสกรูเอียงส่วนล่าง   
 

 
 
ภาพที่ 2: เครื่องปฏิกรณ์ผลิตเชื้อเพลิงทอร์รีไฟด์แบบสก
รูเอียง 
 
เกลียวลำเลียงทำให้วัสดุเคลื่อนที่ไปจนสุดความยาวของ
ท่อและตกลงสู่ถังเก็บผลิตภัณฑ์ โดยผนังภายนอกของ
ท่อลำเลียงวัสดุถูกทำให้ร้อนด้วยแก๊สร้อนท่ีเกิดจากการ



 

การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมภิาคเอเชียแปซิฟกิ ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) 
10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพือ่ท้องถิ่น  

 

143 

เผาไหม้แก๊สปิโตรเลียมเหลวในช่วงแรกและหลังจากนั้น
จะใช้การเผาไหม้สารระเหยที่เกิดจากกระบวนการทอร์
รีแฟคชัน (Torrgas) หลังจากชุดปฏิกรณ์ถูกทำให้ร้อน
โดยแก๊สร้อนจากหัวเผาเชื้อเพลิงแก๊สหุงต้ม (Olympia 
LTG-3) ประมาณ 20 นาที เพื่อให้ได้แก๊สร้อนท่ีอุณหภมูิ
สูงประมาณ 600 oC ในช่วงเวลาเดียวกันสารระเหยจาก
กระบวนการทอร์ร ีแฟคชันสามารถติดไฟได้อย่าง
ต่อเนื่อง จึงหยุดการทำงานของหัวเผาเชื้อเพลิงแก๊สหุง
ต้ม แก๊สร้อนจากการเผาไหม้ไหลเข้าสู่ท่อแลกเปลี่ยน
ความร้อนและไหลวนรอบท่อสกรูลำเลียงจำนวน 6 
รอบ  เพ ื ่ อถ ่ า ย เทความร ้ อน เข ้ าส ู ่ ทอร ์ ร ี ไ ฟด์  
สกรู จากนั้นแก๊สร้อนไหลที่ออกจากท่อแลกเปลี ่ยน
ความร้อนจากชุดทอร์ร ีไฟด์สกรูและไหลเข้าส ู ่ท่อ
แลกเปลี่ยนความร้อนของสกรูอบแห้งและไหลวนรอบ
ท่อสกรูอบแห้งจำนวน 6 รอบ เพื่อถ่ายเทความร้อนเข้า
ส ู ่สกร ูอบแห ้งจากน ั ้นแก ๊สร ้อนไหลออกจากท่อ
แลกเปลี่ยนความร้อนช่วงที่ 2 เข้าสู่พัดลมดูดแก๊สไอเสยี
และถูกพัดลมปล่อยไอเสียสู่สิ่งแวดล้อมต่อไป อุณหภูมิ
แก๊สร้อนถูกวัดด้วยเทอโมคัปเปิล จำนวน 3 ตำแหน่ง 
ตำแหน่งที่ 1 บริเวณทางเข้าแก๊สร้อนสู่ท่อแลกเปลี่ยน
ความร้อนช่วงที่ 1 ตำแหน่งที่ 2 บริเวณรอยต่อระหว่าง
ทางออกแก๊สร้อนจากท่อแลกเปลี่ยนความร้อนช่วงที่ 1 
และทางเข้าท่อแลกเปลี ่ยนความร้อนช่วงที ่ 2 และ
ตำแหน่งที ่ 3 บริเวณทางออกของแก๊สร้อนจากท่อ
แลกเปลี่ยนความร้อนช่วงที่ 2  
 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

 เครื ่องปฏิกรณ์สังเคราะห์เชื ้อเพลิงทอรีฟิ
เคชั ่นจากเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดที่มีอัตราการไหล
คงที่ที่ 17.5 kg/h โดยในช่วงเริ่มต้นขณะที่ยังไม่มีสาร
ระเหยจากกระบวนการ (torgas) จะใช้หัวเผาแก๊ส
ปิ โตรเลียมเหลวให้ความร้อนประมาณ 20 นาที
จนกระทั ่ งม ีสารระเหยเกิดขึ ้นจากกระบวนการ 
(torgas) และสารระเหยสามารถติดไฟได้ดีจึงปิดการ
ทำงานหัวเผาแก๊สปิโตรเลียมเหลว โดยหัวเผาแก๊ส
ปิโตรเลียมเหลว มีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำสุด
และสูงสุดที่ 1.67 และ 2.51 kg/h  

 ในแต่ละการทดลองมีการป้อนวัตถุดิบ (ชีว
มวลอัดเม็ด) เข้าสู่ชุดปฏิกรณ์ใช้เวลารวม 2 ชั่วโมง 
50 นาที  ซ ึ ่ ง ใช ้ว ัตถ ุด ิบจำนวน 50 กิ โลกร ัม การ
ทดลองมีการปรับเปลี่ยนเวลาที่วัสดุอยู่ในชุดปฏิกรณ์
ส่วนล่าง (ทอร์รีไฟด์สกรู) 3 ระดับคือ 8, 12 และ 16 
นาที ซึ่งสอดคล้องกับการปรับความถี่อินเวอร์เตอร์ที่ 
25, 37.5 และ 50 Hz ตามลำดับ ในขณะที ่ เวลาที่
วัสดุอยู่ในชุดปฏิกรณ์ส่วนบน (สกรูอบแห้ง) มีค่าคงที่
ที ่  8 นาที ซึ ่ ง ส ัมพันธ์กับความถี ่อ ินเวอร์เตอร์ที ่
ควบคุมการหมุนของสกรูอบแห้งที่ 50 Hz เมื่อเสร็จ
สิ ้นแต่ละการทดลองต้องทิ้งผลิตภัณฑ์ไว้ในถังเก็บ
อย่างน้อย 12 ชั่วโมงเพื่อป้องกันการจุดติดไฟด้วย
ตัวเองของผลิตภัณฑ์ จากนั ้ นนำผลิตภัณฑ์มาชั ่ง
น้ำหนักเพื่อหาปริมาณผลได้เชิงมวล จากนั้นทำการ
แยกผลิตภัณฑ์แต่ละการทดลองออกเป็น 3 ส่วน ดัง
แสดงในภาพที่ 3 คือชีวมวลอัดเม็ดทอร์รีไฟด์สีน้ำตาล 
สีน้ำตาลเข้ม และสีดำ โดยมีสัดส่วนแสดงในภาพที่ 4 
จากผลการทดลองพบว่าผลได้ เชิงมวลมีแนวโน้ม
ลดลงตามเวลาที่วัสดุอยู่ในชุดปฏิกรณ์ส่วนล่างนาน
ขึ้นโดยผลได้เชิงมวลลดลงจาก 80.2, 70.4 และ 61% 
เมื่อเวลาในการให้ความร้อนนานขึ้นจาก 16, 20 และ 
24 นาที ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลอง 
ของ Nachenius , 2015 ที่มีผลได้เชิงมวลลดลงตาม
เวลาที่ไม้สนสับขนาดไม่เกิน 6 mm อยู่ในชุดปฏิกรณ์
แบบสกรูแนวราบ เมื่อพิจารณาสัดส่วนของผลิตภัณฑ์
ชีวมวลทอร์รีไฟด์แยกตามสีพบว่า เช้ือเพลิงทอร์รีไฟด์
สีดำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามเวลาในการรับความร้อนที่
นานขึ้น ในขณะที่ทอร์ไฟด์สีน้ำตาล และสีน้ำตาลดำ 
มีแนวโน้มลดลง 
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ภาพที่ 3: เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเมด็ 
และเชื้อเพลิงทอรร์ีไฟด ์

 

 
 

ภาพที่ 4: ผลได้เชิงมวลและสัดส่วนของเชื้อเพลิง 
ทอร์รีไฟด์แบ่งตามลักษณะส ี

 
 ชีวมวลอัดเม็ดทอร์รีไฟด์ที่แยกมาทั้ง 3 ส่วน

ถูกวิเคราะห์ค่าความร้อน องค์ประกอบโดยประมาณ 
และองค์ประกอบโดยละเอียด ผลการวิเคราะห์พบว่า 
เชื้อเพลิงทอร์รีไฟด์สีน้ำตาล สีน้ำตาลเข้ม และสีดำ มีค่า
ความร้อน 18.06, 18.91 และ 24.03 MJ/kg ตามลำดบั 
โดยมีค่าความร้อนเพิ่มขึ้นจากวัตถุดิบซึ่งมีค่าความรอ้น 
16.20 MJ/kg 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์สมบัติชีวมวลทอร์รีไฟด์ 
 
คุณสมบัติ เชื้อเพลิง

ทอร์รีไฟด์
สีน้ำตาล 

เชื้อเพลิง
ทอร์รีไฟดส์ี
น้ำตาลเข้ม 

เชื้อเพลิง
ทอร์รีไฟด์   

สีดำ 
ความช้ืน,% 4.46 3.85 3.35 
สารระเหย,% 71.26 69.37 46.13 
ถ่านคงตัว,% 21.34 23.88 46.62 
เถ้า,% 2.94 2.90 3.9 
คาร์บอน,% 48.23 49.87 61.37 
ไฮโดรเจน,% 5.71 5.60 4.69 
ออกซิเจน, % 45.36 43.82 33.18 
ไนโตรเจน,% 0.70 0.71 0.76 
ค่าความร้อนตำ่, 
MJ/kg 

18.06 18.91 24.03 

 
 เมื่อพิจารณาค่าความร้อนเฉลี่ยของเชื้อเพลิง
ชีวมวลอัดเม็ดทอร์รีไฟด์พบว่ามีค่าเพิ่มขึ้นจาก 18.82 , 
20.90 และ 23.31 MJ/kg เมื่อเวลาในการให้ความร้อน
เพิ่มขึ้นจาก 16, 20 และ 24 นาที ตามลำดับ โดยค่า
ความร้อนที่ได้สอดคล้องกับผลการทดลองของ ของ 
Nachenius , 2015 และ Reza อย ่างไรก ็ตามเมื่อ
พิจารณาค่าผลได้เชิงพลังงานพบว่ามีแนวโน้มลดลงจาก 
93.17, 90.82 และ 87.77 % เมื่อเวลาในการให้ความ
ร้อนเพิ่มขึ้นจาก 16, 20 และ 24 นาที ตามลำดับ โดย
แนวโน้มค่าความร้อนเฉลี่ยของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด
ทอร์รีไฟด์ และผลได้เชิงพลังงาน แสดงในภาพที่ 5 
 

 
 
ภาพที ่ 5: ค่าความร้อนเฉลี ่ยของผลิตภัณฑ์ชีวมวล
อัดเม็ดทอร์รีไฟด์ และผลได้เชิงพลังงาน 
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5. สรุปผลการวิจัย 
 จากการทดลองผล ิต เช ื ้ อ เพล ิ ง ชี วมวล 
ทอร์รีไฟด์อัดเม็ดโดยมีอัตราการป้อนวัตถุดิบที่ 17.5 
kg/h ผ่านปฏิกรณ์ทอร์รีแฟคชั่นแบบสกรูเอียงแบบให้
ความร้อนทางอ้อม โดยความร้อนช่วงเริ่มต้น (20 นาที
แรก) ได้จากหัวเผาแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) หลังจาก
น ั ้ น ป ฏ ิ ก ร ณ ์ ร ั บ ค ว า ม ร ้ อ น จ า ก ก า ร เ ผ า ไ ห ม้  
ทอร์รีไฟด์แก๊สที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ เวลาที่วัตถุดิบ
อย ู ่ ในเตาปฏ ิกรณ์รวม 20 นาที โดยการทดลอง
กำหนดให้เวลาที่วัสดุอยู ่ในชุดปฏิกรณ์ส่วนบน (สกรู
อบแห้ง) มีค่าคงที่ที่ 8 นาที ในขณะที่มีการปรับเปลี่ยน
เวลาที่วัสดุอยู่ในชุดปฏิกรณ์ส่วนล่าง (ทอร์ไฟด์สกรู) 3 
ระดับคือ 8, 12 และ 16 นาที โดยอุณหภูมิปล่องไอเสีย
มีค่าอยู่ในช่วง 130-150 oC ผลการทดลองพบว่าค่า
ความร้อนเฉลี่ยของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดทอร์รีไฟด์
พบว่ามีค ่าเพิ ่มขึ ้นจาก 18.82 , 20.90 และ 23.31 
MJ/kg เมื่อเวลาในการให้ความร้อนเพิ่มขึ้นจาก 16, 20 
และ 24 นาที ตามลำดับ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาค่า
ผลได้เชิงพลังงานพบว่ามีแนวโน้มลดลงจาก 93.17 , 
90.82 และ 87.77 % เมื ่อเวลาในการให้ความร้อน
เพิ่มขึ้นจาก 16, 20 และ 24 นาที ตามลำดับ  
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

งบประมาณ  เง ินรายได ้คณะว ิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 
2561 เลขท่ี 227/2561 และได้รับการทุนสนับสนุนการ
เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานฯ จากบัณฑิตวิทยาลัย 
ประจำปีงบประมาณ 2563  
 

7. เอกสารอ้างอิง 
Akinyemi, O., Jiang, L., Buchireddy, P., Barskov, 
 S., Guillory, J., & Holmes, W. (2017). 
 Investigation of Effect of biomass 
 Torrefaction Temperature on Volatile 
 Energy Recovery Through Combustion. 

Reza, M. T., Coronella, C., Sullivan, S., Williams, 
 K., & Shekarriz, R. (2015). Design and 
 Operation of a Bench scale 
 Continuous Reactor for Hydrothermal 
 Carbonization. 
Nam, S. B., Park, Y. S., Kim, D. J., & Gu, J. H. 
 (2016). Torrefaction Reaction 
 Characteristic of Various Biomass 
 Waste on Pilot Scale of Torrefaction 
 Reaction System. Procedia 
 Environmental Sciences, 35, 890-894. 
Nachenius, R. W., van de Wardt, T. A., Ronsse, 
 F., & Prins, W. (2015). Torrefaction of 
 pine in a bench-scale screw conveyor 
 reactor. Biomass and Bioenergy, 79, 
 96-104.  
Nhuchhen, D. R., Basu, P., & Acharya, B. (2016). 
 Investigation into overall heat transfer 
 coefficient in indirectly heated rotary 
 torrefier. International Journal of 
 Heat and Mass Transfer, 102, 64-76.  
Prins, M. J., Ptasinski, K. J., & Janssen, F. J. J. G. 
 (2006). Torrefaction of wood: Part 2. 
 Analysis of products. Journal of 
 Analytical and Applied Pyrolysis, 
 77(1),  35-40.  
S. Gaur, T.B. (1998). Thermal Data for Natural 
 and Synthetic Materials. New York: 
 Marcel  Dekker.  
Tumuluru, J. S., Wright, C., Kenny, K., & Hess, 
 J. (2011). A Review on Biomass 
 Densification for Energy Applications. 
Woody, G.V. (1941). Production of coke as 
 a domestic fuel source: The Hayes 
 process for carbonizing coal at low 
 temperatures. Industrial and 
 Engineering Chemistry, Vol. 33 (7)  



 

การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมภิาคเอเชียแปซิฟกิ ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) 
10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพือ่ท้องถิ่น  

 

146 

ศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุม 
โรคไข้เลือดออก ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

POTENTIAL OF VILLAGE HEALTH VOLUNTEERS TO PREVENTION AND CONTROL  
DENGUE HEMORRHAGIC FEVER IN SOBPERNG SUB-DISTRICT,  

MEATANG DISTRICT CHIANGMAI PROVINCE 
 

ภัสรา ธูปเทียน1, จิติมา  กตัญญู2, ทรงยศ คำชัย2* 

1หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 50180 

*โทรศัพท์ 053-885651 E-mail yammy_tor@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาแบบผสมผสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมู่บ้านในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแบบสัมภาษณ์จากประชากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 18 คน ข้อมูลเชิงปริมาณจากการสอบถาม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในตำบลสบเปิง จำนวน 208 คน แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามผ่านการ
ตรวจสอบเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และมีการทดสอบความเชื่อมั่นได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 0.82 ผล
การศึกษาพบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในตำบลสบเปิง มีความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และวิธีปฏิบัติในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยความสำเร็จในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลสบเปิง คือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน บ้าน วัด โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำ
ชุมชน ทำให้สามารถดูแลและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือทัศนคติ ของประชาชนและ
การขาดความร่วมมือจากประชาชนบางกลุ่ม แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคต้องเพิ่มความตระหนักและการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนในตำบลสบเปิง  
 
คำสำคัญ: อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ไข้เลือดออก การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 

Abstract 
 

This mix methods research to study potential of village health volunteers to prevention and 
control Dengue hemorrhagic fever in Sobperng Sub-district, Meatang district, Chiangmai Province. 
Qualitative data was collected by interview in 18 related sample and quantitative data was collected 
by questionnaires in 208 village health volunteers. The information was interview and questionnaires 
validated by 3 of experts and confidence of questionnaires by Cronbach alpha coefficient confidence 
value at 0.82 the result was a follow: knowledge attitude and practice to prevention and control 
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Dengue hemorrhagic fever was at high level. The key success leader in this area was participation of all 
sector. The attitude and lack of participate from some group of people was the problem and barrier to 
prevention and control Dengue hemorrhagic fever. Conclusion from study prevention and control must 
increase awareness and public participation. 

 
Keywords: Village Health Volunteers Dengue hemorrhagic fever Prevention and control for Dengue 
hemorrhagic fever 
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1. บทนำ  

โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี เป็น
โรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค โดยพบระบาดครั้งแรก
ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี พ.ศ. 2497 และกลายเป็น
ปัญหาสาธารณสุขในหลายประเทศทั ่วโลก สำหรับ
ประเทศไทย ม ีการรายงานการระบาดของโรค
ไข้เลือดออกอย่างชัดเจนในปี พ.ศ. 2501 โดยเฉพาะ
ผู ้ป่วยที่ตรวจพบในเขตกรุงเทพมหานคร มีรายงาน
ผู้ป่วย 2,158 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 8.8 ต่อประชากร
แสนคน มีอัตราป่วยตายร้อยละ 13.90 ในระยะ 5 ปี 
หลังจากนั้นก็มีรายงานการระบาดกระจายออกไปทุก
ภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะที่เป็นหัวเมืองใหญ่มี
ประชากรหนาแน่น และการคมนาคมสะดวก โดยมี
รายงานผู้ป่วยสูงสุดในปี พ.ศ. 2530 จำนวน 174,285 
ราย เสียชีว ิต 1 ,007 ราย อัตราป่วย 325.13 ต่อ
ประชากรแสนคน อ ัตราป ่วยตายร ้อยละ 0 .58          
(ศรเพชร มหามาตย์, 2558) 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกท่ีแพร่กระจายไปทุกภูมิภาคของประเทศทัง้
ในเขตเม ืองและเขตชนบท ทำให้อ ัตราการป่วยมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในทุกพื้นที่การควบคุมและป้องกัน
ไข้เลือดออกต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
ชุมชน ตลอดระยะเวลา 40 ปี ท่ีผ่านมาแกนนำในชุมชน
ท ี ่ ม ีบทบาทมากในการควบคุ มและป ้องก ันโรค
ไข้เลือดออกคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
(อสม.) ซึ่งกลุ่มแกนนำเหล่านี้ ได้รับการอบรมให้ความรู้
หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข 
เพื่อให้ได้รับความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการ
สาธารสุขพื้นฐาน และสามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้
อย่างถูกต้อง โดยภาครัฐให้การสนับสนุนด้านวิขาการ 
ข่าวสาร การฝึกอบรม และระบบส่งต่อผู้ป่วย โดยอาศัย
ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นหลัก (สำนักโรคติดต่อนำ
โดยแมลง, 2561) 

ตำบลสบเปิงมี 13 หมู ่บ้าน มีอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้งสิ้นจำนวน 208 
คน เป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในการดำเนินงานควบคุมและ

ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพ้ืนท่ี ได้รับการสนับสนุนด้าน
งบประมาณในการดำเนินงานจากองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบเปิงและกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาง
ม่วง และในปี พ.ศ.2559-2561 ระหว่างเดือน มกราคม 
– ธันวาคม พบว่าจำนวนผู้ป่วยทั้งสิ้น 20, 4 และ 3 ราย 
ตามลำดับ ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต  (สำนักโรคติดต่อนำโดย
แมลง , 2562) ท ี ่ผ ่านการป ้องก ันและควบค ุมโรค
ไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นผลสำเร็จ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ใน
พื้นที่ตำบลสบเปิงสามารถลดจำนวนผู้ป่วย 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เล ือดออกตำบลสบเปิง 
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื ่อที ่จะได้ทราบ
แนวคิด ความรู ้ ทัศนคติ วิธ ีการดำเนินงานในการ
ควบค ุมและป้องก ันโรคไข้ เล ือดออก  ป ัญหาและ
อุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งแนวทางหรือวิธีการ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการควบคมุและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื ้นที่  ผ ู ้ว ิจัยคาดหวังว่า
ผลการว ิจ ัยจะสามารถนำไปเป ็นแนวทางในการ
ปร ับปร ุงและพัฒนางานควบค ุมและป้องก ันโรค
ไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อให้
ประชาชนม ีส ุ ขภาพท ี ่ ด ี และปลอดภ ัยจากโรค
ไข้เลือดออกแบบยั่งยืนต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพ ื ่อศ ึกษาถ ึงศ ักยภาพของอาสาสม ัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

วิธีดำเนินการวิจัย 
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ในการวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือ 2 ชุด ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ 
และแบบสอบถาม 

ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยข้อมูลแบบ
ผสมผสาน (Mixed methods research) ซึ่งเป็นการ
ใช้เทคนิควิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
สัมภาษณ์กลุ่มประชากรที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสบเปิง นักวิชาการสาธารณสุขในองค์การ
บริหารส่วนตำบลสบเปิง นักวิชาการสาธารณสุขใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางม่วง ตำบล
สบเปิง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง และประชากรที่เป็นประธาน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 18 คน 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

2. ข้อมูลเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
แบบสอบถามกับประชากรอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน 208 คน 
เคร่ืองมือในการวิจัย 

1. เครื ่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดย
แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปโดยมีข้อคำถาม จำนวน 3 ข้อ
คำถาม ได้แก่ ตำแหน่ง, สถานท่ีทำงาน,วันท่ีสัมภาษณ์ 
ส่วนที ่  2 ข ้อม ูลคำถามเกี ่ยวกับบทบาทหน้าที ่  ที่
รับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยความสำเร็จใน
การป ้ อ งก ันและควบค ุ ม โรคไข ้ เ ล ื อดออก  ใ ช้
แบบสอบถามชนิดปลายเปิด จำนวน 5 ข้อ 

2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเชิง
ปริมาณ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน 
ได้แก ่

ส ่วนท ี ่  1 ข ้อม ูลส ่วนบ ุคคลของผ ู ้ ตอบ
แบบสอบถาม ใช้แบบสอบถามประเภท เลือกตอบ 
(Checklist)  โดยมีข้อคำถาม จำนวน 4 ข้อคำถาม 

ได ้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน  
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้ ทัศนคติ และ
การปฏิบัติงานเกี ่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

- แบบสอบถามความรู ้ เป็นแบบสอบถาม
ประเภทถูกผิด (True-False Item) จำนวน 10 ข้อ การ
เลือกตอบ แบบถูก-ผิด (True False) (วัลลภ รัฐฉัตรา
นนท์ , 2558 )  ก ำหนด เ กณฑ ์  ผ ลกา รประ เมิ น
แบบสอบถามตามเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้ 

ระดับคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง มี
ความรู้มาก 

ระดับคะแนนร้อยละ 60-79 หมายถึง มี
ความรู้ปานกลาง 

ระดับคะแนนร้อยละ 59 ลงมา หมายถึง มี
ความรู้น้อย 

- แบบสอบถามทัศนคติ เป็นแบบสอบถาม
จำนวน 10 ข้อ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) แบ่งเป็น 3 ระดับ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538)  
       3  หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความในระดับมาก 
      2  หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความในระดับ
ปานกลาง 
       1  หมายถึง เห็นด้วยกับข้อความระดับน้อย 

กำหนดเกณฑ์ ระดับคะแนนเฉลี ่ย ผลการ
ประเมินแบบสอบถามตามเกณฑ์การแปลความหมาย 
ดังนี ้

คะแนนเฉลี่ย 2.34 - 3.00  หมายถึง  เห็น
ด้วยกับข้อความอยู่ในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 1.67 - 2.33  หมายถึง  เห็น
ด้วยกับข้อความอยู่ในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.66  หมายถึง เห็นด้วย
กับข้อความอยู่ในระดับน้อย  

- แบบสอบถามการปฏิบัติงาน จำนวน 10 ข้อ 
โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 
3 ระดับ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538)  

3  หมายถึง ปฏิบัติทุกครั้ง 
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2  หมายถึง ปฏิบัติเป็นบางครั้ง 
1  หมายถึง ไม่ปฏิบัติเลย 
กำหนดเกณฑ์ ระดับคะแนนเฉลี ่ย ผลการ

ประเมินแบบสอบถามตามเกณฑ์การแปลความหมาย 
ดังนี ้

คะแนนเฉล ี ่ ย  2 .34 -  3 .00  หมายถึ ง  
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
 คะแนนเฉล ี ่ ย  1 .67 -  2 .33  หมายถึ ง  
ปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉล ี ่ ย  1 .00 -  1 .66  หมายถึ ง 
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อย 
 ส่วนที ่ 3 เป็นคำถามปลายเปิด สอบถาม
ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความสำเร็จในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก และข้อเสนอแนะ จำนวน 2 
ข้อ 
การหาค่าความเชื่อมั่น 

1. การได ้มาของเคร ื ่องม ือวิ จ ัย ผ ู ้ ว ิจัย
ดำเนินการสร้างด้วยตนเองจากการค้นคว้า ศึกษา 
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
   2. การหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย  
 2.1 การหาค่าความเท ี ่ยงตรง (Validity) 
ผู้วิจัยดำเนินการออกแบบเครื่องมือวิจัยและขอความ
อนุเคราะห์ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญหร ือผ ู ้ทรงค ุณว ุฒิในการ
ตรวจสอบเครื่องมือ จำนวน 3 คน  

2.2 ค ่าความเชื ่อม ั ่น (Reliability) ผู ้ว ิจัย
ดำเนินการนำแบบสอบถามใช้กับประชากรที่มีพื ้นที่
ล ักษณะคล ้ายคล ึงก ัน โดยสอบถามอาสาสม ัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลสันป่ายาง จำนวน 30 
คน 
 การวัดระดับความรู้ โดยวิธีการของคูเดอร์ ริ
ชาร์ดสัน (Kuder-Richardson Method) โดยใช้สูตร 
KR-21 มีการให้คะแนนเป็นระบบ 0-1 คือ ตอบได้ถูก 1 
คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน (วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ , 
2558) 
  การวัดระดับทัศนคติและการปฏิบัติงาน โดย
ว ิ ธ ี การของครอนบาค (Cronbach) โดยใช ้ ส ู ตร

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient; 

α ) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544) ในการหาความเชื่อมั่น
โดยหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Cronbach’s alpha 
coefficient) ค่าระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เท ่าก ับ 0.82 ซ ึ ่ งถ ือได ้ว ่าอย ู ่ ในระด ับดีหมายถึง 
แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือและสามารถนำไปศกึษา
กับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ 
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยดำเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์จากคณะกรรมการการวิจ ัยในมนุษย์ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม
สาธารณส ุขศาสตร ์และส ิ ่ งแวดล ้อมช ุมชน คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เลขที่ EC 62/012 การให้ความยินยอมและ
ดูแลป้องกันสิทธิประโยชน์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัย
อธิบายและชี้แจงวัตถุประสงค์การศึกษา การนำวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ การอธิบายอย่างชัดเจนว่าการให้ข้อมลูไม่
มีผลกระทบใดๆ การรักษาความลับ และความซื่อสัตย์ 
โดยผู้วิจัยประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามเท็จจริง
จากข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง รายงานผลการวิจัย 
และนำเสนอผลการวิจัยโดยไม่บิดเบือนข้อมูล  
ขั้นตอนการเก็บข้อมูล 

 การศึกษาในครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจัยดำเนินการตาม
ขั้นตอนดังน้ี 
 1. ผู ้ว ิจ ัยขอหนังส ือจากบัณฑิตว ิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ถึงนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสบเปิง เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลใน
พื้นที่หลังจากได้รับอนุญาตแล้ว ผู้วิจัยได้เข้าพบกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อชี ้แจงวัตถุประสงค์ ขั ้นตอนในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  
 2. ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะ
ตามที่กำหนด 
 3. ผู ้ศ ึกษาดำเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
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ก่อนนำไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์เนื ้อหา 
(Content analysis)   

2. ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจก
แจงความถี่เป็นจำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

4. ผลการวิจัยและอธิปรายผล 

สรุปผลการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ 
ผลศ ึ กษาถ ึ งศ ั กยภาพของอาสาสม ั คร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ จากผู้ที่เกี่ยวข้อได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสบเปิง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง 
นักวิชาการสาธารณสุขในองค์การบริหารส่วนตำบลสบ
เปิง นักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านปางม่วง ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านปางม่วง ตำบลสบเปิง และประธาน
อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน จำนวน 18 คน ในประเด็น
ต่างๆ ดังนี้  

1. ความรู ้และความเข้าใจ พบว่าเร ื ่องโรค
ไข้เลือดออกว่าเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ ซึ่ง
มียุงลาย เป็นพาหะนำโรคผู้ป่วยที่ติดเชื้อไข้เลือดออก 
และมีความเห็นพ้องกันว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู ่บ้าน มีความสำคัญอย่างยิ ่งและได้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านใน
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ 
ในเรื่องของงบประมาณ และอุปกรณ์ในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก  

2. มาตรการและแนวทางการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก พบว่าจะต้องอาศัยความร่วมมือ
ทั ้งจากชุมชน โรงเร ียน องค์การบร ิหารส ่วนตำบล 
โรงพยาบาลและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องถือเปน็ภารกิจ
ที่ต้องช่วยกัน กระตุ้นและชักนำให้ประชาชน องค์กร

ชุมชน ตลอดจนเครือข่ายสุขภาพให้มีส่วนร่วมอย่าง
จร ิงจ ั งและต ่อเน ื ่องโดยนำมาตรการป ้องก ันโรค
ไข้เลือดออก 5 ป 1 ข โรคไข้เลือดออกสามารถป้องกนัได้
โดยการให้ประชาชนร่วมมือกันทำความสะอาด ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของบ้านและชุมชน  

3. บทบาทหน้าที่และการดำเนินงาน พบว่าการ
ดำเนินงานในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้
ประสบความสำเร็จ โดยการร่วมมือ การรณรงค์ป้องกัน
โรคไข้เลือดออก การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายในการทำ
กิจกรรมเก็บขยะกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงในชุมชน การ
ควบคุมการระบาด หลังได้รับแจ้งว่ามีผู ้ป่วย การปลูก
จิตสำนึกให้ประชาชน รวมไปถึงเด็กนักเรียนในโรงเรียน 
ในการป้องกันไข้เลือดออกการนำภูมิปัญญาและวัตถุดิบ
ท้องถิ ่น และในส่วนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน ส่งเสริมให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 4. ปัจจัยความสำเร็จ พบว่าการมีส่วนร่วมของ
ของทุกภาค ทำให้สามารถดูแลและควบคุมโรคได้อย่างมี
ประส ิทธ ิภาพ ผ ู ้บร ิหารสน ับสนุนงบประมาณการ
ดำเนินการ โรงพยาบาลส่งเสร ิมส ุขภาพตำบลและ
อาสาสมัครสาธารณสุข มีแผนการดำเนินการสำรวจลูกน้ำ
ยุงลาย แนะนำการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่าง
สม่ำเสมอต่อเนื่องและประชาชนต้องรักษาป้องกันตนเอง
รักษาความสะอาดในบ้านและบริเวณบ้านอย่างสม่ำเสมอ
ด้วยตนเอง      
 5. ปัญหาและอุปสรรค พบว่าทัศนคติของ
ประชาชนยังยึดติดว่าการป้องกันโรคเป็นหน้าที ่ของ
เจ้าหน้าที่เพียงอย่างเดียว ประชาชนบางกลุ่มไม่ค ่อย
ความร่วมมือ อุปสรรคในเรื่องของภาษาประชาชนบาง
กลุ่มใช้ภาษาชนเผ่าในการสื่อสารพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้  
 6. แนวทางการแก้ไขปัญหา พบว่าเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องต้องลงพื้นที่พบปะประชาชน เพิ่มความเข้าใจ
และขอความร ่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก การเข้าร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน
ชี ้แจงการดำเนินการ การสร ้างการมีส ่วนร ่วมของ
ประชาชนและภาคประชาชน  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ผู ้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถาม 

อาสาสม ัครสาธารณสุขประจำหม ู ่บ ้าน  สามารถ
วิเคราะห์ผลได้ดังนี้ 

 
 
 

 
จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 

 
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (N=208) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน (คน) ร้อยละ 
1.เพศ 
        ชาย    

 
67  

 
32.21 

        หญิง  141 67.79 
2. อาย ุ
       อายุ   20-30 ปี  

 
11 

 
5.29 

       อายุ   31-40 ปี 14 6.73 
       อายุ   41-50 ปี 
    อายุตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป 

63 
120 

30.29 
57.69 

3. ระดับการศึกษา   
       ประถมศึกษา 71 34.13 
       มัธยมศึกษา 110 52.89 
       อนุปริญญา 12 5.77 
       ปริญญาตร ี 13 3.25 
       สูงกว่าปริญญาตร ี 2 0.96 
4. ประสบการณ์ในการทำงาน   
       1-10 ปี 54 25.96 
       11-20 ปี 50 24.04 
       21-30 ปี 94 45.19 
      ตั้งแต ่31 ปีขึ้นไป 10 4.81 

 
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและร้อยละรายข้อของความรู้ในการป้องกันและควบคมุโรคไข้เลือดออกในกลุม่ตัวอย่าง (N=208) 
 

ที ่
ข้อคำถามเร่ืองความรู ้

ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ผิด 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

ถูก 
จำนวน 
(ร้อยละ) 

แปล
ผล 

1 โรคไขเ้ลือดออก มียุงลายตัวผู้เป็นพาหะนำโรค 7 (3.36) 201 (96.63) มาก 
2 อาการระยะเริ่มแรกของโรคไข้เลือดออก คือ ไข้สูง ปวดศีรษะ อาเจยีน  7 (3.36) 201 (96.63) มาก 
3 ผู้ป่วยท่ีถูกยุงลายที่มเีชื้อกัดจะเริ่มมีอาการป่วยประมาณ 7-14 วัน 9 (4.33) 199 (95.67) มาก 
4 ยุงลายส่วนมากชอบวางไข่ตามภาชนะที่มีน้ำขังบริเวณบ้านเรือน 7 (3.36) 201 (96.63) มาก 
5 เมื่อป่วยด้วยอาการที่สงสยัว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออก ไม่ควร

รับประทานยาแอสไพริน ที่ทำให้เลือดออกง่าย 
2 (0.96) 206 (99.04) มาก 
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6 ถ้าค่าดัชนี HI ภายในหมู่บา้นมีค่าสูง โรคไข้เลือดออกสามารถระบาด
ในหมู่บ้านของท่านและหมู่บ้านอืน่ๆได ้

1 (0.48) 207 (99.52) มาก 

7 ควรมีการกำจัดลูกน้ำยุงลายอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 3 (1.44) 205 (98.56) มาก 
8 วิธีการใส่ทรายอะเบท เป็นวิธีเดยีวท่ีสามารถกำจดัลูกนำ้ยุงลายได้ 10 (4.81) 198 (95.19) มาก 
9 วิธีพ่นเคมี(หมอกควัน)กำจัดยุงตัวแก่เป็นวิธีการควบคุมโรค

ไข้เลือดออก ไม่ให้ระบาดได ้
6 (2.88) 202 (97.12) มาก 

10 เมื่อพบผู้ป่วยไข้เลือดออก ควรมีการพ่นเคมฝีอยละออง (ULV) 3 (1.44) 205 (98.56) มาก 
 
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนและร้อยละในภาพรวมของระดับความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในกลุ่มตัวอย่าง (N=208) 
 

ระดับความรู้ จำนวน ร้อยละ 
รู้มาก 203 97.60 

ปานกลาง 5 2.40 
น้อย 0 0 

 
ตารางที่ 5 แสดงจำนวนและร้อยละรายข้อของทัศนคติในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในกลุ่มตัวอย่าง (N=208) 
 

ที ่
ข้อคำถามเร่ืองทัศนคติ 

ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

เห็น
ด้วย 

จำนวน 
(ร้อย
ละ) 

ไม่แน่ใจ 
จำนวน 
(ร้อย
ละ) 

ไม่เห็น
ด้วย 

จำนวน 
(ร้อย
ละ) 

�̅� SD แปลผล 

1 ท่านคิดว่าการให้ข้อมลูในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ควรเป็น
บทบาทหน้าท่ีและเป็นความรับผิดชอบของท่าน 

189 
(90.87) 

 

19 
(9.13) 

0 
(0) 

2.72 0.44 มาก 

2 ท่านเชื่อว่าบ้านของท่านปลอดลูกน้ำยุงลายแล้ว
ท่านจะปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก 

0 
(0) 

20 
( 9.62) 

188 
(90.38) 

2.70 0.51 มาก 

3 ท่านคิดว่าการกำจดัยุงตัวแก่ สามารถกำจัดโดย
วิธีการพ่นเคมีหมอกควัน/เคมีฝอยละออง (ULV) 
ก็ได้ อย่างใดอย่างหน่ึงซึ่งมีประสิทธิภาพเท่ากัน 

186 
(89.42) 

 

22 
(10.58) 

0 
(0) 

2.68 0.57 มาก 

4 ท่านคิดว่าการพ่นเคมีหมอกควันกำจัดตัวแก่เป็น
อันตรายต่อคนและสัตว ์

188 
(90.38) 

20 
( 9.62) 

0 
(0) 

2.71 0.49 มาก 

5 หากพบผู้ป่วยที่มไีข้สูงเกินกว่า 2 วันและมี
อาการอ่อน เพลีย ปวดท้องมาก อาเจียน ตัว
เย็นช้ืน สีผิวคลํ้าลง ตัวลาย ควรมกีารรายงาน
หรือแจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขโดยเร็ว 

201 
(96.63) 

 

7 
(3.37) 

0 
(0) 

2.73 0.45 มาก 

6 ท่านคิดว่าผู้ที่เคยเป็นโรคไขเ้ลือดออก จะไม่เป็น
โรคไขเ้ลือดออกได้อีก 

0 
(0) 

21 
(10.10) 

187 
(89.90) 

2.70 0.52 มาก 

7 ท่านคิดว่าโรคไข้เลือดออกจะเป็นเฉพาะในเด็ก
เท่านั้น 

0 
(0) 

21 
(10.10) 

187 
(89.90) 

2.70 0.53 มาก 

8 ท่านคิดว่าการไปสุม่ตรวจทำลายแหล่งเพาะพันธ์
ยุง ทำให้ท่านเสียเวลา 

0 
(0) 

34 
(16.35) 

172 
(82.67) 

2.35 0.54 มาก 
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9 การเข้าไปกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชน ทำลาย
แหล่งเพาะพันธ์ยุง เช่น คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง
หรือใส่ทรายอะเบทในภาชนะท่ีมนี้ำขัง ท่านรู้สึก
ว่าเป็นความลำบากและ/หรือยุ่งยากในการ
ดำเนินงาน 

 
0 
(0) 

 
33 

(15.87) 

 
175 

(84.13) 

2.39 0.51  
มาก 

10 ท่านมีความพร้อมที่จะทำหน้าท่ีปอ้งกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน 

173 
(83.17) 

35 
(16.83) 

0 
(0) 

2.50 0.53 มาก 

 
ตารางที่ 6 แสดงจำนวนและร้อยละรายข้อของการปฏิบตัิในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในกลุ่มตัวอย่าง 
 

ที ่
ข้อคำถามเร่ืองปฏิบัต ิ

ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ปฏิบัติ
สม่ำเสม

อ 
จำนวน 
ร้อยละ 

ปฏิบัติ
บางคร้ัง 
จำนวน 
ร้อยละ 

ไม่
ปฏิบัต ิ
จำนวน 
ร้อยละ 

 
𝐗 

 
SD 

 
แป
ล
ผล 

1 ท่านมีการให้ความรู้และแนะนำใหป้ระชาชนทำลาย
และกำจดัลูกน้ำยุงลาย 

183 
(87.98) 

25 
(12.02) 

0 
(0) 

2.9
0 

0.3
0 

มาก 

2 ท่านสุ่มสำรวจตรวจลูกนำ้ยุงลายในชุมชน  
อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห ์

201 
(96.63) 

7 
(3.37) 

0 
(0) 

2.8
9 

0.3
1 

มาก 

3 ท่านให้สุขศึกษา และการประชาสมัพันธ์แจ้งข้อมูล
ข่าวสารเรื่องโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชน 

176 
(84.61) 

32 
(15.39) 

0 
(0) 

2.5
5 

0.5
0 

มาก 

4 ท่านค้นหา/สำรวจผู้ป่วยทุกวันและรายงานให้
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขทราบ 

184 
(88.46) 

24 
(11.54) 

0 
(0) 

2.6
5 

0.4
8 

มาก 

5 ท่านแนะนำวิธีการใส่เกลือ น้ำสม้สายชูหรือ
ผงซักฟอกในภาชนะท่ีมีน้ำขังให้กับคนในชุมชน 

204 
(98.07) 

4 
(1.93) 

0 
(0) 

2.9
4 

0.2
4 

มาก 

6 การปฏิบัตหิน้าท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน ในการป้องกันและควบคมุโรคไข้เลือดออก 
ท่านได้มีการติดตาม เฝ้าระวัง และรายงานผลการ
ดำเนินงานให้หน่วยงานสาธารณสขุทราบผลอย่าง
ต่อเนื่อง 

177 
(85.10) 

31 
(14.90) 

0 
(0) 

2.5
6 

0.5
1 

มาก 

7 ท่านมีส่วนร่วมในการรณรงค์การปอ้งกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนและแหล่งชุมชน 

176 
(84.62) 

32 
(15.38) 

0 
(0) 

2.5
4 

0.5
0 

มาก 

8 ท่านแนะนำให้ประชาชนมีการกำจัดขยะและ
ภาชนะท่ีไม่ใช้แล้ว ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย  

188 
(90.38) 

20 
(9.62) 

0 
(0) 

2.7
1 

0.4
7 

มาก 

9 ท่านลงพื้นที่ เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุ่งลายของ
แต่ละหมู่บ้าน และมีการสลับไขว้หมู่บ้านในแต่ละ
เดือน 

176 
(84.62) 

32 
(15.38) 

0 
(0) 

2.5
5 

0.5
1 

มาก 

10 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การปอ้งกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ในโรงเรยีนและแหล่ง
ชุมชน 

178 
(85.58) 

30 
(14.42) 

0 
(0) 

2.5
4 

0.5
0 

มาก 
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สรุปผลการวิเคราะหข์้อมูลจากการสอบถาม 
 กลุ ่มตัวอย่างผู ้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 
208 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.79 และเพศชาย จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.21 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป 
จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 57.69 กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำนวน 
110 คน คิดเป็นร้อยละ 52.89 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการทำงานระหว่าง 21-30 ปี จำนวน 
94 คน คิดเป็นร้อยละ 45.19 (ตางรางที่ 2) 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ในการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเร ื ่องถ้าค่าดัชนี HI 
ภายในหมู่บ้านมีค่าสูง โรคไข้เลือดออกสามารถระบาดใน
หมู่บ้านของท่านและหมู่บ้านอื่นๆได้ จำนวน 207 คน 
คิดเป็นร้อยละ 99.52 และความรู้ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เล ือดออกน้อยที่ส ุดในเรื ่องวิธ ีการใส่
ทรายอะเบท เป็นวิธีเดียวที่สามารถกำจัดลูกน้ำยุงลายได้  
จำนวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 95.19 (ตางรางที่ 3) 
 กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในภาพรวมมีระดับ
ความรู้ที่มาก จำนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 97.60 
รองลงมามีระดับความรู้ที่ปานกลาง จำนวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.40 (ตางรางที่ 4) 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติในการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเรื่องหากพบผู้ป่วย ที่มี
ไข้สูงเกินกว่า 2 วันและมีอาการอ่อนเพลีย ปวดท้อง
มาก อาเจียน ตัวเย็นชื้น สีผิวคลํ้าลง ตัวลาย ควรมีการ
รายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเร็ว จำนวน 

201 คน คิดเป็นร้อยละ 96.63 (X ̅ = 2.73, SD = 0.45) 
และทัศนคติในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
น้อยที่สุดในเรื่องการไปสุ่มตรวจทำลายแหล่งเพาะพันธ์
ยุง ทำให้เสียเวลา จำนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 

82.67 (X ̅ = 2.35, SD = 0.54) (ตางรางที่ 5) 
  กล ุ ่ มต ั วอย ่ า งส ่ วน ใหญ่ มี ก า ร
ปฏิบัติงานในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ในเรื่องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแนะนำ
วิธีการใส่เกลือ น้ำส้มสายชูหรือผงซักฟอกในภาชนะที่มี

น้ำขังให้กับคนในชุมชน จำนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 

98.07 (X ̅ = 2.94, SD = 0.24) และการปฏิบัติงานใน
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกน้อยที่สุดใน
เรื ่องท่านมีส่วนร่วมในการรณรงค์การป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนและแหล่งชุมชน 

จำนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 84.61  (X ̅ = 2.54,  
SD = 0.50)  (ตางรางท่ี 6) 
สรุปวิเคราะห์เนื้อหาจากคำถามปลายเปิด 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง คือหน้าที่ดูแล
สภาพแวดล้อมให้สะอาด การประชาสัมพันธ์ การให้
คำแนะนำในการป้องกันและเฝ้าระวัง การกำจัดไม่ให้มี
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การลงพื้นที่สำรวจภาชนะและ
ลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ โดยใช้มาตรการโดยการใช้
มาตรการ 5 ป 1 ข และ1  

การสนับสนุนในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก โดยการพ่นเคมีละอองฝอย (Ultra Low 
Volume sprayer : ULV) และหมอกควันช่วงฤดูฝน 
เพื่อกำจัดยุง ทรายอะเบท เพื่อกำจัดลูกน้ำ แผ่นพับป้าย
ไวนิลและการรณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออก รวมถึงการ
ร่วมมือกับผู้นำชุมชนในหมู่บ้าน เล็งเห็นความสำคัญ
ของการเก ิดโรคระบาดและความร ู ้ เก ี ่ยวก ับโรค
ไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  
 ป ัญหาและอ ุปสรรคในการป ้องก ันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยสรุปจากความคิดเห็นว่า 
“คนในชุมชนยังไม ่ค ่อยให้ความตระหนักและให้
ความสำคัญเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก สภาพแวดล้อม
และวิถีดำเนินชีวิตของคนในชุมชน ขาดความรู้ในการ
ป้องกันโรคหรือหละหลวมในการดูแลตนเองและคนใน
ครอบครัวสภาพแวดล้อมในบ้าน เมื ่อเกิดผู ้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก ประชาชนมักไม่ค่อยให้ความร่วมมือ” 

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ ้นโดยสรุป
จากความคิดเห็นว ่า “ขอให้ท ุกหน่วยงานมีความ
ช่วยเหลือและร่วมทำงานเกี ่ยวกับการรณรงค์และ
ป้องกันเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกอย่างสม่ำเสมอ” 

 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมภิาคเอเชียแปซิฟกิ ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) 
10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพือ่ท้องถิ่น  

 

156 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ด้านความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออก พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ใน
ระดับมาก ในเรื่องถ้าค่าดัชนี HI ภายในหมู่บ้านมีค่าสูง 
โรคไข้เลือดออกสามารถระบาดในหมู่บ้านของท่านและ
หมู่บ้านอื่นๆได้ จำนวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 99.52
สอดคล้องกับงานวิจัยของชูวงศ์ เจริญสวสดิ์ (2554.) ได้
ทำการศึกษาวิจ ัย เร ื ่อง สมรรถนะของอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า 
ด้านความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มี
ความรู ้ตามบทบาทหน้าที ่ท ี ่ได้ร ับมอบหมายในการ
ปฏิบัติงานและการประชุมอบรมจากการประชุมอบรมที่
โรงพยาบาลทุกเด ือน ด ้านทักษะของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีทักษะความเชียวชาญใน
งานที่ได้รับมอบหมาย 

2. ด้านทัศนคติในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ใน
ระดับมาก ในเรื่องหากพบผู้ป่วย ที่มีไข้สูงเกินกว่า 2 วัน
และมีอาการอ่อนเพลีย ปวดท้องมาก อาเจียน ตัวเย็นช้ืน 
สีผิวคลํ้าลง ตัวลาย ควรมีการรายงานหรือแจ้งเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขโดยเร็ว จำนวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 
96.63 สอดคล้องกับงานวิจัยของศักรินทร์ โตสติ (2552.) 
ได้ทำการศึกษาวิจัย เรื่องความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติ
ในการป ้องก ันและควบค ุมโรค ไข ้ เล ือดออกของ
อาสาสมัครสมาธารณสุขประจํา หมู่บ้าน ในตําบลช้าง
ทูน อําเภอบ่อไร ่ จ ังหวัดตราด พบว่าอาสาสมัคร
สาธารณสุขส่วนใหญ่มีทัศนคติในระดับมากที่สุด  

3. ด้านการปฏิบัต ิงานในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
การปฏ ิบ ัต ิงานในระด ับมาก ในเร ื ่องอาสาสม ัคร
สาธารณสุขประจำหมู ่บ ้านแนะนำวิธ ีการใส ่เกลือ 
น้ำส้มสายชูหรือผงซักฟอกในภาชนะที่มีน้ำขังให้กับคน
ในชุมชน จำนวน 201 คน คิดเป็นร ้อยละ 98.07 
สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามระเบียบว่า

ด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ.2554 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวาสนา ชำนาญเวช (2556.) ได้
ทำการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขในโครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขในโครงการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก พบว่า ภาพรวมอาสาสมัคร
สาธารณส ุขได ้ปฏ ิบ ัต ิตามโครงการป ้องก ันโรค
ไข้เลือดออก ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของอสม.ตำบลลวงเหนือใน
การป้องกันโรคไข้เลือดออกสูงกว่าเกณฑ์ที ่กระทรวง
สาธารณสุขกำหนด นั่นคือ อสม. ได้ปฏิบัติกิจกรรมตาม
โครงการปอ้งกันโรคไข้เลือดออก 

 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู ่บ้านในตำบลสบเปิง มีความรู้ 
ความเข้าใจ ทัศนคติ และวิธีปฏิบัติในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ป ัจจ ัยความสำเร ็จในการป ้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลสบเปิง คือการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน บ้าน วัด โรงเรียน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ทำให้สามารถดูแลและควบคุมโรคได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาและอุปสรรคที ่พบคือ
ทัศนคติ ของประชาชนและการขาดความร่วมมือจาก
ประชาชนบางกลุ่ม แนวทางการป้องกันและควบคุมโรค
ต้องเพิ่มความตระหนักและการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในตำบลสบเปิง 
ข้อเสนอแนะจากข้อมูลงานวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพื่อ
ส ่ งเสร ิมให ้การพ ัฒนาศ ักยภาพของอาสาสม ัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข ้ เล ือดออกตำบลสบเปิง อำเภอแม ่แตง จ ังหวัด
เชียงใหม่ มีประสิทธิ ภาพและสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน ดังนี้ 
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1.กระทรวงสาธารณสุข ควรมีการพัฒนา
ศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านใน
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลสบเปิง 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู้และความเชี่ยวชาญแก่
ผู้ปฏิบัติงานนำไปสู่การป้องกันสุขภาพของประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ควร
เข้าใจในหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่าในการ
ทำงานต้องมีการพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถเกิดความ
ชำนาญและความเข้าใจในกฎ ระเบียบและข้อปฏิบัติ
ของทางราชการ 
ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอ แนะเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดศึกษาค้นคว้าการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 1. กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง 
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื ่อทำให้ทราบถึง
กระบวนการ   ม ีส ่วนร ่วมของประชาชนในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อำเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ปัญหา อุปสรรคและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
 2. กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลสบเปิง 
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื ่อทำให้ทราบถึง
กระบวนการ      มีส ่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เล ือดออก ตำบลสบเปิง 
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  ปัญหา อุปสรรคและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) แบบกลุ่มเดียวมีการ

ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (one group pretest – posttest design) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผล
ของนวัตกรรมโปรแกรมการส่งเสริมการล้างมือ เพื่อป้องกันโรคมือ เท้ า ปาก ของนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนนภา
เชียงใหม่ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับความรู้ และพฤติกรรมการ
ล้างมือของนักเรียนชั้นอนุบาล2 และนักเรียนชั้นอนุบาล 3 จำนวน 45 คน โดยกลุ่มตัวอย่างจะได้ใช้นวัตกรรมโปรแกรม
การส่งเสริมการล้างมือ เพื่อป้องกันโรคมือ เท้า ปาก เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ซึ่ง
แบบสัมภาษณ์ได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และทดสอบค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือด้วยวิธีการหา
สัมประสิทธิ ์อัลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.733 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังการใช้
นวัตกรรม ใช้สถิติ Paired t-test ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 5 ปี เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.0 
คะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก หลังการใช้นวัตกรรม เท่ากับ 11.53 (SD. 1.46) เพิ่มมากกว่าก่อนการใช้
นวัตกรรม เท่ากับ 10.96 (SD. 1.64) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.02 และคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการล้างมือ
หลังการใช้นวัตกรรม เท่ากับ 19.22 (SD. 4.43) เพิ่มมากกว่าก่อนการใช้นวัตกรรม เท่ากับ 12.67 (SD. 1.81) อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมโปรแกรมการส่งเสริมการล้างมือ เพื่อป้องกันโรคมือ เท้า ปาก มี
ประสิทธิผลในการเพิ่มความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการล้างมือในเด็กนักเรียนช้ันอนุบาล  
 
คำสำคัญ: นวัตกรรมโปรแกรมการส่งเสริมการล้างมือ นักเรียนช้ันอนุบาล การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก  
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Abstract 
 
 This quasi-experimental one group pre-test and post-test study was designed to examine the 
effectiveness of handwashing innovation program for prevention of hand, foot mouth diseases of 
kindergarten students in Napa ChaingMai school. The effectiveness of the programme was compared 
by mean of knowledge scores and handwashing behavior scores. Sample size was 45 among those 
kindergarten students grade 2 and 3.  The experimental group received the handwashing innovation 
program for the prevention of hand, foot mouth disease for a period of 5 weeks. Data were collected 
by the questionnaire (with Cronbach’s alpha coefficient of 0.733). Comparative analyses score pre-test 
and post-test were made using both Paired t-test. The results revealed that the experimental group of 
aged 5 years, 60% female students.  The mean knowledge scores post-test handwashing innovation 
program was at 11.53% (SD. 1.46) which was significantly higher than pre-test handwashing innovation 
program at 10.96% (SD. 1.64) with significant level of 0.02.  The handwashing behavior score post-test 
handwashing innovation program was 19.22% (SD. 4.43) which was significantly higher than pre-test 
handwashing innovation program at12.67 (SD. 1.81) with significant level of 0.00. Therefore, the 
innovation program for the prevention of hand, foot mouth diseases of kindergarten students was 
effective by increasing the knowledge and changing handwashing behavior in kindergarten students. 
 
Keywords: Handwashing innovation program, Kindergarten students, Prevention of hand, foot mouth 
diseases 
 

1. บทนำ 

การล้างมือเป็นพฤติกรรมสุขภาพ ที ่เป็น
ขั ้นตอนที ่ง ่าย ประหยัด และมีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันการติดต่อของโรคติดเชื้อที่มีมือเป็นพาหะได้เป็น
อย่างดี ซึ่งโรคติดเชื้อสามารถผ่านเข้าสู่ร่างกายได้ทาง
ผิวหนัง ทางปาก ทางตา หรือทางเดินหายใจ (ธิดา
วรรณ  เชื้อตาเล็ง,ผ่องศรี  ศรีมรกต และวิทวัส  สืบชัย
ลังกา, 2560) และอาจเป็นสาเหตุของการป่วยเป็นโรค
ติดเชื้อได้ โรคติดเชื้อที่พบบ่อยโดยมีมือเป็นพาหะนำ
โรค ได้แก่ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ อุจจาระร่วง ตาแดง 
และโรคมือ เท้า ปาก เป็นต้น(เมธิพจน์  ชาตะเมธีกุล, 
วนิดา  ปาวรีย, พรวิภา  ศิริพิชญ์ตระกูล, 2561) ในช่วง 
10 ปี ที่ผ่านมาการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ได้ก่อ
ปัญหาทางการแพทย์ท ี ่สำค ัญในประเทศไทยและ
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชีย

อาคเนย์โดยพบผู้เสียชีวิตจากอาการทางระบบประสาท 
และปอดบวมนํ ้าเฉียบพลันรุนแรง ซึ ่งส่วนใหญ่เป็น
ประชากรวัยเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี (ชีวนันท ์ เลิศพิริย
สุวัฒน,์ 2559) 

อ ง ค ์ ก า ร อ น า ม ั ย โ ล ก  ( World Health 
Organization : WHO, 2017) ได้รายงานว่า พบการ
ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในหลายประเทศของ
ภูมิภาคเอเชีย เช่น ประเทศจีน พบผู้ป่วยด้วยโรคมือ 
เท้า ปาก คิดเป็น 308.79 ต่อแสนประชากร ประเทศ
ญี่ปุ่นพบผู้ป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก คิดเป็น 71.29 ต่อ
แสนประชากร ประเทศเวียดนามพบผู้ป่วยโรคมือ เท้า 
ปาก จำนวนผู ้ป ่วยจำนวนทั ้งส ิ ้น 23.55 ต ่อแสน
ประชากร และไม่พบรายงานผู้เสียชีวิต ส่วนประเทศ
สิงค์โปรพบผู้ป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก จำนวน 0.44 
ต่อแสนประชากร ซึ่งมีแนวโน้มลดลงในปี 2560 
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ส ่วนในประเทศไทย โรคม ือ เท ้า ปาก มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 จาก
ข้อมูลรายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 ของสํานัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในปี 
2560 พบผู้ป่วย 70,733 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็น
อัตราป่วย 107.07 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 3 ราย 
และพบว่าภาคเหนือมีอัตราป่วยสูงกว่าภาคอื่นๆ โดยพบ
อัตราป่วย 126.83 ต ่อแสนประชากร  และสูงกว่า
ระดับประเทศ (กระทรวงสาธารณสุข สำนักระบาดวิทยา 
กรมควบคุมโรค,  2560) 

ฝ่ายควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ กลุ่มงาน
ระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
ได้รายงานว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ ่งที ่มี
ผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ในทุกๆปี สถานการณ์โรคมือ 
เท้า ปาก ในปี พ.ศ. 2560 พบผู้ป่วย 2,670 ราย คิด
เป็นอัตราป่วย 166.59 ต่อแสนประชากร กลุ่มอายุที่
พบมากที่สุด คือ กลุ่มเด็กแรกเกิด ถึงอายุ 4 ขวบ คิด
เป็น 2,957.06 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ กลุ่ม
อายุ 5-9 ขวบ คิดเป็น 271.69 ต่อแสนประชากร และ 
10-14 ปี คิดเป็น 25.14ต่อแสนประชากร (สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ งานระบาดวิทยา ฝ่าย
ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ, 2560) 

จากการบันทึกสถิติการป่วยด้วยโรคมือ เท้า 
ปาก ของนักเรียนชั ้นอนุบาล โรงเรียนนภาเชียงใหม่ 
ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่
ที่ผู้วิจัยสนใจจะศึกษาวิจัย พบว่ามีการระบาดของโรคมือ 
เท้า ปาก ทุกปี ซึ ่งในปีการศึกษา 2558 พบนักเรียนที่
ป่วยจำนวน 32 ราย คิดเป็น 13733.91 ต่อแสนประชากร
ของจำนวนนักเรียนโรงเรียนนภาเชียงใหม่ (โรงเรียนนภา
เชียงใหม่ ฝ่ายงานพยาบาล, 2558) และปีการศึกษา 
2559 พบนักเร ียนที ่ป ่วยจำนวน 45 ราย ค ิดเป็น 
18907.56 ต่อแสนประชากรของจำนวนนักเรียนโรงเรียน
นภาเชียงใหม่ (โรงเรียนนภาเชียงใหม่ ฝ่ายงานพยาบาล, 
2559) ซึ่งเป็นอัตราป่วยที่สูงกว่าระดับประเทศ และของ
จังหวัดเชียงใหม่ ถึงแม้ว่าโรงเรียนได้มีมาตรการในการ
ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก แล้วก็ตาม 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว ่ า  มี
การศึกษาวิจัยในเรื่องของการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 
โดยการล้างมือจำนวนมาก เช่น การศึกษาวิจัยเรื ่อง
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้าปาก ในเด็กก่อนวัย
เรียน ของผู้ปกครอง กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทุ ่งพระ ตำบลท่าเกษม อำเภอเม ือง จ ังหวัด
สระแก้ว (ดารา  สัตยาชัย,2559) และความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและพฤติกรรมในการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 
ของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเจริญเมือง 
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (พรพญา  เตปน, วราภรณ์  
บุญเชียง และศิริตรี  สุทธจิตต์, 2561) แต่อย่างไรก็ตาม 
ยังมีการศึกษาวิจ ัยจำนวนจำกัดเกี ่ยวกับการสร้าง
นวัตกรรมโปรแกรมใหม่ๆ มาใช้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
ล้างมือ และมีการล้างมืออย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ซึ่ง
ทางโรงเรียนนภาเชียงใหม่ได้ทำการสอนนักเรียนใน
เรื ่องของการล้างมืออยู่ตลอดทุกปี ก็ยังพบว่ามีการ
ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก อย่างต่อเนื่อง จากสภาพ
ปัญหาดังกล่าว การล้างมือเป็นส่วนหน่ึงที่จะช่วยลดการ
ติดเชื้อและการแพร่กระจายเช้ือได้ ดังนั้นโรงเรียนควรที่
จะมีรูปแบบในการสอนการล้างมือที่เป็นแนวใหม่ โดย
การสร้างนวัตกรรมโปรแกรมการส่งเสริมการล้างมือ 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะล้างมือ
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้ผู ้วิจัยสนใจที่จะศึกษา
ประสิทธิผลของนวัตกรรมโปรแกรมการส่งเสริมการล้าง
มือ เพื ่อป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของนักเร ียนช้ัน
อนุบาล โรงเรียนนภาเชียงใหม่  ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งหวังผลจากการศึกษาครั้ง
นี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาโปรแกรมสุข
ศึกษาในการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก สำหรับนักเรียน
ช้ันอนุบาลให้เหมาะสมต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

วัตถุประสงค์ท่ัวไป 
 1. เพื ่อประเมินประสิทธิผลของนวัตกรรม
โปรแกรมการส่งเสริมการล้างมือ เพื่อป้องกันโรคมือ 
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เท ้า ปาก ของนักเร ียนชั ้นอนุบาล โรงเร ียนนภา
เชียงใหม่ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
 วัตถุประสงค์เฉพาะ 

1. เพื ่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี ่ยความรู้
เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก ก่อนและหลังการใช้นวัตกรรม
โปรแกรมการส่งเสริมการล้างมือ 

2. เพ ื ่อ เปร ียบเท ียบคะแนนเฉล ี ่ ยของ
พฤติกรรมการล้างมือ ก่อนและหลังการใช้นวัตกรรม
โปรแกรมการส่งเสริมการล้างมือ 

 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ เป็นการศึกษาวิจัยกึ่ง
ทดลอง (Quasi – Experimental Research) แบบกลุ่ม
เดียว มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (one 
group pretest – posttest design) 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร นักเร ียนที ่กำล ังศ ึกษาอยู ่ใน
โรงเรียนนภาเชียงใหม่ ชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3 
มีอายุระหว่าง 4 - 6 ปี  จำนวน 56 คน 
 กลุ ่มตัวอย่าง ทำการศึกษานักเร ียนช้ัน
อนุบาล 2 และนักเรียนช้ันอนุบาล 3 ทุกคนทีผ่่านเกณฑ์
การคัดเข้า คัดออก จึงไม่มีการสุ่มตัวอย่าง  ได้กลุ่ม
ตัวอยา่งที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 45 คน 
 เกณฑ์การคัดเข้า 
 1.  เป็นนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
ในชีวิตประจำวัน  
 2. เป็นนักเรียนที่มีบิดา และมารดาเป็นคน
สัญชาติไทย  
 3. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน
นภาเชียงใหม่ชั ้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3 มีอายุ
ระหว่าง 4 - 6 ปี  
 4. กลุ่มตัวอย่างและผู้ปกครองยินดีให้ความ
ร่วมมือในการศึกษา 
 เกณฑ์การคัดออก  

 1. กลุ ่มนักเรียนที ่บกพร่องทางการเรียนรู้ 
ถึงแม้ว่าจะมีการคัดออกของนักเรียนกลุ่มนี้ แต่นักเรียน
กลุ่มนี้จะไม่ถูกตัดออกจากโปรแกรมการสอน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
เครื่องมือ 2 ชุด ดังนี้  
 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ นวัตกรรม
การล้างมือ เพื่อป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ซึ่งผู้วิจัยได้
ส ร ้ า งข ึ ้ น โดยการประย ุ กต ์ ใ ช้ ทฤษฎ ี ก ารร ับรู้
ความสามารถของตนเอง โดยใช้สื ่อวีดีโอบรรยายให้
ความรู้เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก และสื่อวีดีโอการล้าง
มือ 7 ขั้นตอน ใช้นวัตกรรมอย่าลืมฉัน นวัตกรรมก๊อก
น้ำสุดหรรษา และนวัตกรรมHands Safe 7 Steps เพื่อ
กระตุ้นเตือนการล้างมือ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปจำนวน 7 ข้อ  
ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ความรู้เกี่ยวกับโรค

มือ เท้า ปาก จำนวน 5 ข้อ มีลักษณะเป็นคำถามแบบ
เลือกตอบ 3 ตัวเลือก คือ ใช่ ไม่แน่ใจ และไม่ใช่ ซึ่งแบบ
สัมภาษณ์นี้มีคำถามทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ดังนี้ คำถาม
เชิงบวก ได้แก่ ข้อ 2, 3, 5 และคำถามเชิงลบ ได้แก่ ข้อ 
1, 4 มเีกณฑ์การให้คะแนน คือ 
  คำถามเชิงบวก คำถามเชิงลบ 
 ใช่         3           1 
 ไม่แน่ใจ         2           2 
 ไม่ใช่         1           3 
การแปลค่าคะแนนความรู้ ใช้หลักเกณฑ์ตามแนวคิด
ของเบสท์ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 

  ระดับสูง 11.68 - 15.00     
  ระดับปานกลาง   8.34 - 11.67     
  ระดับต่ำ   5.00 - 8.33     
ส่วนที่ 3 แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมการล้าง

มือของนักเรียนชั้นอนุบาล จำนวน 4 ข้อ มีลักษณะเป็น
คำถามแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก คือ ปฏิบัติทุกครั้งปฏิบัติ
เป็นบางครั้ง และไม่ปฏิบัติเลย มีเกณฑ์การให้คะแนน คือ 
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ปฏิบัติทุกครั้ง คือ  บ่อย  =3 
 ปฏิบัติเป็นบางครั้ง คือ  บางครั้ง =2 

ไม่ปฏิบัติเลย คือ  น้อย  =1 
การแปลค่าคะแนนพฤติกรรมการล้างมือ ใช้หลักเกณฑ์
ตามแนวคิดของเบสท์ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

บ่อย หมายถึง  มีคะแนน 23.34 - 30.00 
ปานกลาง หมายถึง มีคะแนน 11.67 - 23.33     
น้อย หมายถึง มีคะแนน 10.00 - 11.66 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
 ผู้วิจัยได้นำแบบสัมภาษณ์ที ่สร้างขึ ้น ไปให้
ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญตรวจสอบความเที ่ยงตรงของเนื ้อหา 
(Validity) แล้วนำผลการตรวจสอบมาคำนวณค่าดัชนี
ความสอดคล้องของเนื้อหา(index of item - object 
congruence; IOC) จากนั ้นนำแบบสัมภาษณ์ที ่ผ ่าน
การแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้เชี ่ยวชาญ ไป
ทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 30 คน และนำแบบสัมภาษณ์มา
คำนวณค่าความเชื ่อมั ่นด้วยวิธีส ัมประสิทธิ ์อ ัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’scoefficient alpha) ซึ่ง
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.733 
ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
 ขั้นเตรียมการ 
 ขออนุมัติจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จาก
คณะกรรมการการวิจ ัยในมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสาธารณสุข
ศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และขออนุมัติ
หนังส ืออนุญาตเก็บรวมรวมข้อมูลจาก สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ จากนั้นนำหนังสือจากสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เสนอ
ต่อผู้อำนวยการโรงเรียนนภาเชียงใหม่ ตำบลสันผีเสื้อ 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจ้งวัตถุประสงค์
ของการศึกษาและขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 

 ขั้นดำเนินการวิจัย 
 สัปดาห์ที่ 1 ผู้วิจัยประเมินกลุ่มตัวอย่างก่อน
ใช้นวัตกรรมโปรแกรมการส่งเสริมการล้างมือ จากการดู
ผ่านกล้องบันทึกวงจรปิด 
 สัปดาห์ที่ 2 ผู้วิจัยจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อวีดีโอ
บรรยายให้ความรู ้เกี ่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก ได้แก่ 
ลักษณะอาการโรค เชื ้อที ่เป็นสาเหตุที ่ก่อให้เกิดโรค 
วิธีการแพร่กระจาย ระยะฟักตัว การป้องกันโรค และ
การรักษา และสื่อวีดีการล้างมือ 7 ขั้นตอน หลังจากนั้น
ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างสงัเกตตัวแบบสัญลักษณ์จากการดู
นวัตกรรม Hands Safe 7 Steps  และสังเกตจากตัว
แบบที ่เป็นบุคคลจริง โดยผู ้ว ิจ ัยให้นักเร ียนที ่เป็น
ต้นแบบ สาธิตขั ้นตอนการล้างมือที ่ถ ูกวิธ ี แก่กลุ่ม
ตัวอย่าง และให้กลุ่มตัวอย่างฝึกทักษะขั้นตอนการล้าง
มือและปฏิบัติการล้างมือ 7 ขั้นตอน  
 สปัดาห์ที่ 3 ผู้วิจัยจัดกิจกรรมให้กลุ่มตัวอย่าง
ได้ประดิษฐ์ตกแต่งนวัตกรรมอย่าลืมฉัน เพื่อเป็นการ
กระตุ้นเตือนในการล้างมือ 
 สัปดาห์ที่ 4 ผู้วิจัยติดตามและทบทวนข้ันตอน
การล้างมือให้แกก่ลุ่มตัวอย่าง 
 สัปดาห์ที่ 5 ผู้วิจัยประเมินกลุ่มตัวอย่างหลัง
ใช้นวัตกรรมโปรแกรมการส่งเสริมการล้างมือจากการดู
ผ่านกล้องบันทึกวงจรปิด 
 ขั้นหลังดำเนินการ 
 นำข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องและ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปใน
การวิเคราะห์ ดังนี ้
 1. ใช้สถิติพรรณนา วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
และนำเสนอโดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ  
 2. ใช้สถิต ิ Pair t-test เปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคมือ เท้า
ปาก และคะแนนพฤติกรรมการล้างมือ  
 3 .  ใช ้ ส ถ ิ ต ิ  Chi-square test ว ิ เ ค ราะห์
เปรียบเทียบสัดส่วนของกลุ่มความรู้และกลุ่มพฤติกรรม
การล้างมือของกลุ่มตัวอย่าง 
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การพิทักษ์สิทธิ์ของผู้เข้าร่วมวิจัย 
 การทำวิจัยครั ้งนี้ผู ้ว ิจัยผู ้ปกครองของกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ลงนามยินยอมเข้าร่วมการวิจัยให้แก่กลุ่ม
ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยส่งเอกสารชี้แจงให้ผู้ปกครองก่อนลง
นาม และผู้วิจัยขออนุญาตผู้ปกครองในการถ่ายภาพ 
และบันทึกวิดีโอระหว่างการวิจัย ทั้งนี้ผู้วิจัยจะรักษา
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างให้เป็นความลับ เมื่อดำเนินการ
เสนอเรียบร้อยแล้ว ผู ้วิจัยจะทำลายภาพถ่าย บันทึก
วิดีโอ และแบบสัมภาษณ์ทั้งหมด ผู้วิจัยรับรองว่าวจิยันี้
จะไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มตัวอย่างการ และวิจัยครั้งนี้
ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์
ด ้านวิทยาศาสตร์ส ุขภาพ ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
นวัตกรรมสาธารณสุขศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมชุมชน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เลขท่ี EC 62/011  
 

4. ผลการวิจัยและอธิปรายผล 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 
46.7 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.0 ไม่มีพี่น้อง คิด
เป็นร้อยละ 42.2 กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล 2 คิดเป็นร้อย
ละ 57.8 ก่อนการใช้นวัตกรรม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความคิดว่าตนเองล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 60.0 และมีความคิดว่าตนเองล้างมือ
ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 88.9 ส่วนหลังการใช้นวัตกรรม 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดว่าตนเองล้างมือก่อน
รับประทานอาหารทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 62.2 และมี
ความคิดว่าตนเองล้างมือถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 88.9 
 ระดับความรู้เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก ก่อน
การใช้นวัตกรรม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับ
โรคมือ เท้า ปาก อยู่ในระดับมากและปานกลางมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 46.7  รองลงมา คือ มีความรู้เกี่ยวกับโรค
มือ เท้า ปาก อยู่ในระดับต่ำ คิดเป็นร้อยละ6.70 และหลัง
การใช้นวัตกรรม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับ
โรคมือ เท้า ปาก อยู่ในระดับสูงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
55.6  รองลงมา คือ มีความรู้เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปากอยู่
ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 42.2 ดังภาพที่ 1  

 การเปร ียบเท ียบคะแนนเฉล ี ่ยความรู้
เก ี ่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก ก ่อนและหลังการใช้
นวัตกรรมโปรแกรมการส่งเสริมการล้างมือ ก่อนการ
ใช้นวัตกรรมกลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก เท่ากับ 10.96 ส่วน
เบี ่ยงเบนมาตรฐานเท่าก ับ 1.64 ส ่วนหลังการใช้
นวัตกรรม พบว่า คะแนนเฉลี่ย ความรู้เกี่ยวกับโรคมือ 
เท้า ปาก เท่ากับ 11.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.46 เมื่อเปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกบัโรค
มือ เท้าปาก ก่อนและหลังการใช้นวัตกรรมโปรแกรม
การส่งเสริมการล้างมือ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
เฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.02 ดังตารางที่ 1 
 

 
 

ภาพที1่ ระดับความรู้เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก 
 

ตารางที ่  1 การเปร ียบเทียบคะแนนเฉลี ่ยความรู้
เกี่ยวกับโรคมือเท้าปากก่อนและหลังการใช้นวัตกรรม 
 

ความรู้เกี่ยวกับ
โรคมือ เท้าปาก x̅ S.D T-Test P-value 

ก่อน 10.96 1.64 
-2.40 0.02 

หลัง 11.53 1.46 

 
พฤติกรรมการล ้างม ือของน ักเร ียนชั้น

อนุบาล ก่อนการใช้นวัตกรรม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการล้างมือน้อยมากที ่สุด คิดเป็นร้อยละ
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100.00 และหลังการใช้นวัตกรรม กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมการล้างมือปานกลางมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 51.6 รองลงมา คือ มีพฤติกรรมการล้างมือน้อย 
คิดเป็นร้อยละ 28.9 ดังภาพท่ี 2 
 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรม
การล้างมือ ก่อนและหลังการใช้นวัตกรรมโปรแกรม
การส่งเสริมการล้างมือ ก่อนการใช้นวัตกรรมกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการล้าง
มือ เท่ากับ 12.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.81 
ส่วนหลังการใช้นวัตกรรม พบว่า คะแนนเฉลี ่ยของ
พฤติกรรมการล้างมือ เท่ากับ 19.22 ส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 4.43 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ของพฤต ิกรรมการล ้างม ือ ก ่อนและหล ังการใช้
นวัตกรรมโปรแกรมการส่งเสริมการล้างมือ พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการล้างมือแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 ดังตารางที่ 2 
 

 
 

ภาพที ่2 พฤติกรรมการลา้งมือ 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ
ล้างมือก่อนและหลังการใช้นวัตกรรม 
 

พฤติกรรมการ
ล้างมือ x̅ S.D 

T- 
Test 

P-value 

ก่อน 12.67 1.81 
-10.11 0.00 

หลัง 19.22 4.43 
 

อภิปรายผล 
 ความรู้เรื ่องโรคมือ เท้า ปาก หลังจากใช้
นวัตกรรมโปรแกรมการส่งเสริมการล้างมือ เพื่อป้องกัน
โรคมือ เท้า ปาก ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการร ับร ู ้ความสามารถของตนเอง (Self - 
efficacy) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับ
ความรู้เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก เพิ่มมากกว่าก่อนการ
ใช้นวัตกรรม  ซึ่งเกิดจากการที่กลุ่มตัวอย่างได้สังเกตตัว
แบบสัญลักษณ์ผ่านสื่อวีดีโอบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคมือ เท้า ปาก ได้แก่ ลักษณะอาการโรค เชื้อที่เป็น
สาเหตุที่ก่อให้เกิดโรค วิธีการแพร่กระจาย ระยะฟักตัว 
การป้องกันโรค และการรักษา ซึ่งสอดคล้องกับดาราวร
รณ  รองเมือง และคนอื่นๆ (2557) ที่พบว่า หลังการ
ชมสื ่อแอนิเมชั ่น 2 มิติ เด ็กก่อนวัยเรียนมีคะแนน
ความรู้เพื ่อป้องกันโรคมือ เท้า ปากเพิ่มขึ ้นกว่าก่อน
รับชมสื่อ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 

พฤติกรรมการล้างมือ หลังจากใช้นวัตกรรม
โปรแกรมการส่งเสริมการล้างมือ เพื่อป้องกันโรคมือ 
เท้า ปาก ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
การรับรู ้ความสามารถของตนเอง (Self - efficacy) 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยด้านพฤติกรรมการ
ล้างมือเพิ่มมากกว่าก่อนการใช้นวัตกรรม ซึ่งเกิดจาก
การที่กลุ่มตัวอย่างได้สังเกตตัวแบบสัญลักษณ์ผ่านสื่อ
วีดีโอการล้างมือ 7 ข้นตอน นวัตกรรม Hands Safe 7 
Steps และสังเกตจากตัวแบบที่เป็นนักเรียนต้นแบบ
สาธิตขั ้นตอนการล้างมือที ่ถูกวิธี หลังจากนั ้นกลุ่ม
ตัวอย่างทำการล้างมือ 7 ข้ันตอน ด้วยตนเอง ซึ่งผลจาก
การที่กลุ่มตัวอย่างได้ทำการล้างมือที่ถูกวิธีด้วยตนเอง
นั้น ทำให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความคาดหวังว่าถ้าตนเอง
ล้างมือถูกวิธี จะทำให้ไม่ป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก และ
ผู ้วิจัยใช้นวัตกรรมอย่าลืมฉัน นวัตกรรมก๊อกน้ำสุด
หรรษา และนวัตกรรม Hands Safe 7 Steps กระตุ้น
เตือนการล้างมือของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับณ
ภัทร  ไวปุรินทะ (2552) ที่พบว่า หลังการได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อจาก
การสัมผัส เด็กก่อนวัยเรียนมีสัดส่วนการล้างมือที่

0 0

100

20
51.1

28.9

0

50

100

150

บ่อย ปานกลาง น้อย

พฤติกรรมการล้างมือ

ก่อน
หลัง



 

การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมภิาคเอเชียแปซิฟกิ ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) 
10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพือ่ท้องถิ่น  

 

166 

ถูกต้อง มากกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 และสอดคล้องกับอนงค์  ภูมชาติ 
(2561) ที่พบว่า หลังการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัด
ประสบกา รณ์  (Experiential Activities Planner : 
EAP) ที่โรงเรียน เด็กก่อนวัยเรียนมีพฤติกรรมการล้าง
มือ เพิ ่มมากกว่าก่อนจัดการเรียนรู ้ตามแผนการจัด
ประสบกา รณ์  (Experiential Activities Planner : 
EAP)อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 การศ ึกษาประส ิทธ ิ ผลของนว ัตกรรม
โปรแกรมการส่งเสริมการล้างมือ เพื่อป้องกันโรคมือ 
เท้า ปาก ของนักเร ียนชั ้นอนุบาล โรงเร ียนนภา
เชียงใหม่ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ได้รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้
สัมภาษณ์ด้วยตนเอง ผลการศึกษา พบว่านวัตกรรม
โปรแกรมการส่งเสริมการล้างมือ เพื่อป้องกันโรคมือ 
เท ้า ปาก ม ีประส ิทธ ิผลในการเพ ิ ่มความร ู ้และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการล้างมือในเด็กนักเรียนช้ัน
อนุบาล 2 และนักเรียนชั้นอนุบาล 3 อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติทีร่ะดับ .005 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรเพิ่มระยะเวลาในการติดตามผลของ
การใช้นวัตกรรมโปรแกรมการส่งเสริมการล้างมือ  
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการส่งเสริมให้ผู้ปกครอง มีกิจกรรม
การป้องกันโรคติดต่อร่วมกับนักเรียน เพื ่อให้เกิด
แรงจูงใจในการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมการป้องกัน
โรคติดต่อให้เหมาะสมต่อไป 
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ข้อบกพร่องต่างๆ ของงานและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่
และผู้ที ่เกี ่ยวข้องทุกท่านที ่ได้ให้ความช่วยเหลือให้
งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ระบบรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมอัตโนมัตดิ้วยเครือข่ายตรวจจับสัญญาณไร้สาย 
เพ่ือสนับสนุนการเกษตรแบบเรียลไทม ์

Automatic Environment Data Collection System  
with Wireless Sensor Networks to Support Agriculture in Real time  

 
ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล1*, อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล2, และ ศักดิ์ดา หอมหวล3 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
2สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

3สาขาวิชาเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
*โทรศัพท์ 0-81533-0874 E-mail chanida@uru.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมท่ีได้จากหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง และ 2) เพื่อพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมอัตโนมัติในการสนับสนุนด้านการเกษตรสำหรับ
เกษตรกรในระดับรายย่อยที่อยู่ในพ้ืนท่ีจริงระดับหมู่บ้านท่ียังไม่มีเครื่องมือของภาครัฐเข้าไปตรวจวัดสภาพแวดล้อมได้ ให้
สามารถเข้าถึงระบบฟาร์มอัจฉริยะขนาดเล็ก ต้นทุนไม่สูงมาก โดยผู้วิจัยได้สร้างระบบเชื่อมต่อเพื่อรวบรวมข้อมูล
สภาพแวดล้อมแบบอัตโนมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยาม
ยาก และกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมกับการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ี  

ผลของงานวิจัยนี้ได้ระบบรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมอัตโนมัติ และอุปกรณ์สถานีท่ีใช้ตรวจวัดสภาพแวดล้อม
เพื่อสนับสนุนการเกษตรแบบเรียลไทม์ โดยใช้หลักการทำงานของเครือข่ายตรวจจับสัญญาณไร้สาย สามารถตรวจจับ
สภาพแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน ความเร็วลมและทิศทางลม และส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย  
NB-IoT เพื่อนำข้อมูลไปจัดเก็บบนระบบฐานข้อมูลบนเครื่องแม่ข่าย นำเสนอข้อมูลสภาพแวดล้อมท่ีตรวจวัดได้ในรูปแบบ
ข้อความและแผนภูมิผ่านเว็บแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เคลื่อนที่สื่อสารไร้สาย โดยแสดงข้อมูลสภาพแวดล้อมในพื้นท่ีแต่
ละสถานี รวมถึงข้อมูลสภาพแวดล้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารวบรวมไว้บนระบบเดียวกัน  เกษตรกรสามารถนำ
ข้อมูลไปใช้สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจการทำเกษตร เฝ้าระวังและติดตามความเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ 
และเป็นแนวทางในการป้องกันผลผลิตทางการเกษตรได้ โดยผลประเมินความพึงพอใจของระบบอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54   
 
คำสำคัญ: เครือข่ายเซนเซอรไ์รส้าย ตรวจวัดสภาพแวดล้อม ฟาร์มอจัฉริยะ  
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Abstract 
 

This research aimed to 1) analyze and compile the environment data from various related 
organizations and 2) develop an automatic environment data collection system with wireless sensor 
networks to support agriculture in real time. Smallholder farmer will have access to a small smart farm 
system at a low cost. The researchers developed the connection system to automatically gather 
information about the environment from an Automatic Weather Station and the Thai Meteorological 
Department and also using the development of environmental measurement equipment from the 
local area. 

The real time monitoring of the environment was built as station equipment for supporting 
the agriculture by using concepts of wireless sensor network technology. The sensor nodes monitored 
various environmental factors such as temperature, humidity, rainfall, wind speed, and wind. The 
system send data through the NB-IoT network and stored data on the database of the server. It 
presented environmental data on the same system and showed data in text and chart formats via a 
web application and mobile devices. Farmers could use the information to support farming decisions, 
monitoring of environmental changes in the area and protect agricultural products. The results from 
users showed that the satisfaction of all users was at the good level, the average was 4.49 and the 
standard deviation was 0.54. 
 
Keywords: Wireless Sensor Network   Environment Sensor System   Smart Farm   

 

1. บทนำ  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดการ
พัฒนาเกษตรกรสู ่การเป็นเกษตรกรปราดเปร ื ่อง 
(Smart Farmer) เพื ่อให้เกษตรกรทุกคนได้ร ับการ
พัฒนาเป็นเกษตรกรที่มีความพร้อมรับกับสถานการณ์
ด้านการเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดย
มุ่งหวังให้เกษตรกรไทยมีความพร้อม มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพการเกษตร ซึ่งแนวคิด
ข้างต้นดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย “Thailand 4.0” 
ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการเกษตรแบบดั้งเดิม
ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ เน้นการบริหารจัดการและ
เทคโนโลยี (Smart Farming) และการเกษตรแม่นยำ
สูง (Precision Farming) โดยเกษตรกรรุ่นใหม่จะต้อง
เรียนรู ้เรื ่องเทคโนโลยี การใช้เครื ่องมือ การบริหาร
จ ัดการและข ับเคล ื ่อนช ุมชน ม ีการใช ้ว ิทยาการ 

นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มาใช้ในการบริหาร
จัดการเกษตรและผลผลิตของตนเองได้ (สาคร ศรีมุข, 
2558) 

จากแนวคิดเรื ่องการพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรข้างต้น การที่ เกษตรกรมีเคร ื ่องม ือหรือ
เทคโนโลยีที่ทำให้สามารถทราบข้อมูลสภาพแวดล้อม
หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อการเพาะปลูก จะสามารถช่วยในการสนับสนุนการ
ตัดสินใจเบื้องต้น และวางแผนการเพาะปลูกและการ
ผลิตได้อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมีงานวิจัยการ
พัฒนาระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางการเกษตรและ
เฝ้าติดตามผ่านสมาร์ทโฟน (กิตติยศ เงานอ, 2560) ได้
ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวัดสภาพแวดล้อมทาง
การเกษตร และเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์รับรู้ประเภทตา่ง 
ๆ ทำการส่งข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่ายผ่านระบบ 3G แต่
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ในงานวิจัยนี้ยังไม่มีการแสดงรายละเอียดของข้อมูลใน
รูปแบบกราฟเพื่อแสดงผลในหน้าจอแอปพลิเคชันบน
สมาร์ทโฟน รวมไปถึงยังไม่มีการออกแบบกล่องเพื่อ
ป้องกันให้ตัวอุปกรณ์คงทนในสภาพแวดล้อมจริงได้  
และยังมีงานวิจัยการพัฒนาโปรโตไทพ์ระบบตรวจวัด
และแจ้งเตือนสภาพดินในสวนทุเรียน (ปองพล นิล
พฤกษ์, 2561) โดยมีการติดตั้งชุดเซนเซอร์ตรวจวัดใน
ดิน สามารถส่งข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่ายไดอ้ย่างต่อเนือ่ง 
เกษตรกรสามารถปรับการแจ้งเตือนความชื้นและค่า
ความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมได้ แต่ระบบสนับสนุน
เพียงแค่แอปพลิเคชันในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
และการต ั ้ งค ่า เช ื ่อมต ่อของช ุดอ ุปกรณ์ตรวจวัด
สภาพแวดล้อม ยังจำเป็นต ้องใช้ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมาติดตั้ง เพื่อให้อุปกรณ์สามารถ
เชื่อมโยงระบบอินเทอร์เน็ตได้ 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จะเป็นการพัฒนาระบบเพื่อ
ใช้ในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในพื ้นที ่แบบ Real 
time ด้วยเครือข่ายตรวจจับสัญญาณไร้สาย โดยใช้
ทฤษฎ ี ขอ งกา รพ ัฒนาระบบตามแนวค ิ ดของ
อ ินเทอร ์ เน ็ตในท ุกสรรพส ิ ่ ง  (Niti Witthayawiroj, 
2017)  เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
ในการทำการเกษตรสำหรับเกษตรกรในระดับรายย่อย
ที่อยู่ในพื้นที่จริงระดับหมู่บ้านที่ยังไม่มีเครื่องมือของ
ภาครัฐเข้าไปตรวจวัดสภาพแวดล้อมได้  ให้สามารถ
เข้าถึงระบบฟาร์มอัจฉริยะขนาดเล็ก ต้นทุนไม่สูงมาก 
สามารถนำอุปกรณ์ไปติดตั้งในพื้นที่ได้โดยง่าย โดย
ระบบที ่พัฒนายังสามารถรวบรวมข้อมูลที ่ได ้จาก
หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง อาทิ สถานีตรวจวัดอากาศ
อ ัตโนม ัต ิม ูลน ิธ ิอาสาเพ ื ่อนพ ึ ่ ง  (ภาฯ) ยามยาก 
สภากาชาดไทย และกรมอุตุนิยมวิทยา โดยนำเข้าข้อมลู
ที่ได้ทั ้งหมดไปจัดเก็บยังระบบฐานข้อมูลกลาง และ
แสดงผลข้อมูลในรูปแบบข้อความและแผนภูมิบน
เว็บไซต์และอุปกรณ์เคลื่อนที่สื่อสารไร้สายทุกระบบได้ 
ซึ่งเกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปใช้สำหรับสนับสนุนการ
ตัดสินใจการทำเกษตร เฝ้าระวังและติดตามความ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ และเป็นแนวทาง
ในการป้องกันผลผลิตทางการเกษตรได้ 
 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

2.1 เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล
สภาพแวดล้อมท่ีได้จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2.2 เพื่อพัฒนาระบบรวบรวมข้อมลู
สภาพแวดล้อมอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการเกษตร ด้วย
เครือข่ายตรวจจับสัญญาณไรส้าย 

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบ
รวบรวมข้อมลูสภาพแวดล้อมอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุน
การเกษตรแบบเรยีลไทม ์

 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยมีดังนี้ 
    1) ศึกษาปัญหาและความต้องการในการ
แก้ปัญหาการทำการเกษตรของเกษตรกรที่ไม่สามารถ
ทราบข้อมูลสภาพแวดล้อมในพื้นที่จริงระดับหมู่บ้าน 
เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางและความเป็นไปได้ด้านเทคนคิ 
และรวบรวมข ้ อม ู ลป ั จจ ั ยความต ้ อ งการของ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีผลต่อการเกษตรและ
การผลิต รวมถึงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่
จำเป็นสำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาระบบ 
    2) สำรวจจุดติดตั้งอุปกรณ์ และตรวจสอบ
อุปกรณ์สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติมูลนิธิอาสาเพื่อน
พึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ในพื้นทีเ่ป้าหมายของงานวิจัย ได้แก ่
ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ แสดงดัง
ภาพที่ 1  
 

 
 

ภาพที่ 1 : สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัตฯิ บริเวณพื้นที ่
ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดติถ ์
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    3) วิเคราะห์ ออกแบบ การทำงานของ
ระบบรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อม โดยแนวคิดการ
ทำงานของระบบคือการรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อม
จากสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง 
(ภาฯ) ยามยาก และกรมอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งพัฒนา
อุปกรณ์เพื่อใช้วัดสภาพแวดล้อมและติดตั้งในพื้นที่ของ
เกษตรกรรายย่อย โดยนำข้อมูลทั้งหมดรวบรวมไว้บน
ระบบฐานข้อมูล และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อแสดง
ข้อมูลสภาพแวดล้อมท่ีได้จัดเก็บ โดยแนวคิดการทำงาน
ของระบบ แสดงดังภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 : แนวคิดการทำงานของระบบ 
 

 4) พัฒนาอุปกรณ์สถานีเพื่อใช้ในการตรวจวัด
ข้อมูลสภาพแวดล้อมอัตโนมัติในพื้นที่ โดยใช้แนวคิดการ
พ ัฒนาระบบเคร ือข ่ ายเซ ็นเซอร ์ ไร ้สาย  (ศ ิวาพร  
เหมียดไธสง, 2558) ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ 3 ส่วน 
คือ 1) โหนดเซ็นเซอร์ เป็นอุปกรณ์ที่มีจำนวนมากท่ีฝังตัว
อยู่ในสภาพแวดล้อมเพื่อเก็บข้อมูลและส่งข้อมูล โดยแต่
ละหน่วยร่วมเซ็นเซอร์ติดต่อสื่อสารแบบไร้สายกับหน่วย
ร่วมข้างเคียง ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับส่งแบบ
ไร้สาย โดยหน่วยร่วมเซ็นเซอร์แต่ละหน่วยจะควบคุมและ
จัดการงานตัวเอง 2) โหนดฐานหรือเกตเวย์ เป็นหน่วยท่ี
ทำหน้าที ่ในการรับส่งข้อมูล ระหว่างสถานีฐานและ
เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายโดยเกตเวย์อาจเป็นหน่วยร่วม
เซ็นเซอร์ ที่มีความสามารถพิเศษในเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้
สาย 3) โหนดสถาน ีทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่วัดได้จากหน่วย
ร่วมเซ็นเซอร์ในเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย ควบคุมการ
ทำงานและติดต่อกับผู้ใช้ หรืออาจติดต่อกับเครือข่ายอื่น 
ๆ โดยได้ศึกษาข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดข้อมูล
สภาพแวดล้อมอัตโนมัติจากงานวิจัยเรื ่อง การพัฒนา

อุปกรณ์ต้นแบบสำหรับระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการเฝ้า
ติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิตและภัยธรรมชาติ
แบบเรียลไทม์ ในพื้นที่วนเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์ (ชนิดา 
เรืองศิริวัฒนกุล, 2562) และพัฒนาปรับปรุงเซนเซอร์
ตรวจวัดเพิ่มเติม ทดสอบค่าความถูกต้องและแม่นยำกับ
เซนเซอร์แบบมาตรฐานที ่ม ีขายตามท้องตลาด โดย
โครงสร้างอุปกรณ์สถานีท่ีพัฒนา แสดงดังภาพที่ 3 
 

 
 

ภาพท่ี 3 : โครงสร้างการทำงานของระบบ 
ส่วนสถานีท่ีพัฒนา 

 
5) พัฒนาระบบสารสนเทศสำหร ับระบบ

รวบรวมสภาพแวดล้อมอัตโนมัติ เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้จาก
อุปกรณ์สถานีที ่พัฒนา และข้อมูลจากสถานีตรวจวัด
อากาศอัตโนมัติ และกรมอุตินิยมวิทยา โดยออกแบบ
ฐานข้อมูลระบบ โดยใช้เป็นแผนภาพความสัมพันธ์ของ
ข ้อม ูล และทำการสร ้างระบบฐานข้อม ูลบนระบบ 
Firebase cloud database เพื ่อใช้เก็บข้อมูลที่ได้จาก
อุปกรณ์มาแสดงผลบนเว็บไซต์ ให้สามารถประมวลผล
ข้อมูล และนำเสนอรายงานรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ
แสดงผลผ่านทางเว็บแอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   6) ทดสอบการทำงานของระบบ และ
ประเม ินผลความพึงพอใจของผ ู ้ ใช ้ระบบ ตามหลัก
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ในด้านความต้องการของผู้ใช้ระบบ 
(โอภาส เอี่ยมสิริวงศ,์ 2558) โดยผู้เช่ียวชาญ และสรุปผล
การดำเนินงานวิจัย 
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 3.2 เคร ื ่ องม ื อท ี ่ ใช ้ ในการว ิ จ ั ย ได ้แก่  
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อระบบรวบรวมข้อมูล
สภาพแวดล้อมอัตโนมัติ  
 3.3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 
10 คน ประกอบด้วย เกษตรกร เจ้าหน้าที ่สำนักงาน
เกษตรจังหวัด ป่าไม้จังหวัด โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
โดยผู้ม ีความร ู ้ ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ 
ทางด้านการเกษตร 
 3.4 สถติิที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยอ่านค่าเฉลี่ยและนำผลที่ได้เทียบกบั
เกณฑ์การประเมิน (พิสุทธา อารีราษฎร์, 2551) ดังนี ้ 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด     
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง    
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับน้อย  
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.01 – 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

งานวิจัยได้แบ่งส่วนการดำเนินงานออกเป็น 4 
ส่วน คือ  1) ส่วนพัฒนาระบบการนำเข้าและรวบรวม
ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติฯ และกรม
อุตุนิยมวิทยา 2) ส่วนการพัฒนาอุปกรณ์สถานี 3) ส่วน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ และ 4) ส่วนของการ
ประเมินผล โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี ้

4.1 ผลการพ ัฒนาระบบการนำเข ้ าและ
รวบรวมข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติมูลนิธิ
อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก และกรมอุตุนิยมวิทยา 
เพื่อการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล แสดงดังภาพที่ 4 

 

 
 

ภาพที่ 4 : ระบบนำเข้าและจัดเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อม
จากเว็บไซต์ http://www.weatherwatch.in.th 

จากภาพที่ 4 แสดงระบบที่ใช้ในการนำเข้า
และ เ ก ็ บข ้ อ ม ู ล สภ าพแวด ล ้ อมจ าก เ ว ็ บ ไ ซต์  
www.weatherwatch.in.th โดยระบบจะทำการดึง
ข้อมูลผ่าน Web Service ในรูปแบบของภาษา XML 
และกำหนดให้บันทึกข้อมูลอัตโนมัติทุก ๆ  5 นาที พบว่า
สามารถดึงข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศดังกล่าวและ
นำไปจัดเก็บในระบบฐานข้อม ูลบนเครื ่องแม่ข ่าย 
http://uttdatacenter.net:1880/ui/ ได้ โดยข้อมูลที่
จัดเก็บได้แก่ ช่ือสถานี ตำแหน่งท่ีตั้ง วันเวลาที่ข้อมูลถูก
ดึงมาเก็บ อุณหภูมิ ความช้ืน ความกดอากาศ ความเร็ว
ลม และระดับน้ำ โดยได้ทำการตรวจสอบข้อมูลที่
จัดเก็บกับข้อมูลบนเว็บไซต์รายงานข้อมูลของสถานี
ตรวจวัดอากาศอัตโนมัติฯ และกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า
ข้อมูลถูกต้องตรงกัน โดยแสดงข้อมูลที่จัดเก็บบนระบบ
ฐานข้อมูล แสดงดังภาพท่ี 5  
 

 
 

ภาพที่ 5 ระบบฐานข้อมูลที่ใช้จัดเก็บข้อมูล
สภาพแวดล้อมจากสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมตัิฯ  

และกรมอุตุนิยมวิทยา 
 

4.2 ผลการพัฒนาอุปกรณ์สถานเีพื่อใช้ในการ
ตรวจวัดข้อมลูสภาพแวดล้อมอัตโนมัติ รายละเอียด
อุปกรณ์ที่พัฒนา แสดงดังตารางที ่1 
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ตารางที่ 1 : รายละเอียดอุปกรณท์ี่ใช้สำหรับระบบ
รวบรวมข้อมลูสภาพแวดล้อมอัตโนมัต ิ
 

Module Model 
Range/ 

Resolution 
Microcontroller Arduino UNO 

Esp8266 
- 

Temperature 
and humidity 

DHT21 
(AM2301) 

between -
400c and 800c, 

0-100 %RH 
Cup Anemom

eter 
Rika RK100-02 0-45 m/s 

Rain/Water 
Detection 

Arduino 5.4 x 4.0 mm 

NB-IoT AIS 4G LTE 
Solar Cell Monocrystalli

ne Silicon 
Solar Cell 

5V 1.25W 250 
mAh 

 
จากตารางที่ 1 อุปกรณ์ส่วนสถานีที่ใช้ในการ

ตรวจวัดข้อมูลสภาพแวดล้อมอัตโนมัติประกอบด้วย  
1) บอร์ดควบคุม (ไมโครคอนโทรลเลอร์) Arduino 
Uno 2) โมดูลเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น 3) 
โมดูลเซนเซอร์วัดความเร็วลมและทิศทางลม 5) โมดูล
เซนเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน 6) โมดูลสื่อสาร NB-IoT ซึ่ง
เป็นโมดูลที่ทำใหอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ สามารถเช่ือมต่อเข้าหา
กันได้โดยผ่านโครงข่ายของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่  
7) ส่วนจ่ายพลังงาน (Solar Cell) และแบตเตอรี่ โดยมี
การทำงานด้วยเครือข่ายตรวจจับสัญญาณไร้สาย คือ 
Sensor จะตรวจจับข้อมูลสภาพแวดล้อมอัตโนมัติ และ
ส่งข้อมูลไปยังระบบฐานข้อมูล โดยการส่งข้อมูลของ
ระบบจะส่งค่าที่วัดได้โดยกำหนดให้ส่งข้อมูลทุก ๆ 5 
นาที ข้อมูลที่ได้จะนำไปจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลบน
เครื ่องแม่ข่าย http://uttdatacenter.net:1880/ui/ 
เช่นเดียวกัน โดยการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของ
อ ุปกรณ ์ เป ็นการเช ื ่อมต ่อผ ่ านระบบ เคร ือข ่าย
อินเทอร์เน็ตแบบไร้สายผ่านอุปกรณ์ NB-IoT มีการตั้ง

ค่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตมาให้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น
เกษตรกรสามารถใช ้ งานได ้ท ันท ี  และสามารถ
เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ได้อย่างอิสระ ส่วนผลการทดสอบ
การใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ ระบบสามารถให้
พลังงานกับชุดอุปกรณ์ตรวจวัดได้ ถ้ามีแสงส่องถึงแผง
โซล่าเซลล์สามารถทำงานได้ต่อเนื่องอย่างน้อย 3-5 ปี 
(ปองพล นิลพฤกษ์, 2561) 

ผู้วิจัยได้นำอุปกรณ์ดังกล่าวไปติดตั้งในพื้นที่
ทั้งหมด 5 จุด รายละเอียดบริเวณพื้นที่ที่ติดตั้งแสดงดัง
ต า ร า งท ี ่  2  แ ล ะ ช ุ ด อ ุ ป ก รณ ์ ร วบ ร วมข ้ อมู ล
สภาพแวดล้อมอัตโนมัติ แสดงดังภาพท่ี 5 และภาพที่ 6 
 
ตารางที่ 2 : ตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์สถานีตรวจวัดข้อมลู
สภาพแวดล้อมอัตโนมัติฯ ในพื้นที่ตำบลแม่พูล 
 

ลำดับ สถานที่ 
พิกัดทาง
ภูมิศาสตร ์

1 สะพานวัดศรีอุทุมพรคณา
รักษ์ หมู่ 7  

17.726092, 
100.013839 

2 สะพานบ้านห้วยใต้ หมู ่6 17.718376, 
100.019905 

3 สะพานชุมชนผักราก หมู ่2 17.702332, 
100.021814 

 
4 สะพานเฮือนลับแล หมู่ 4 17.723325, 

99.981476 
5 สะพานคลองนาโป่ง 17.669186, 

100.033647 
 

  
 

ภาพที่ 5 : การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพแวดล้อม
อัตโนมัตฯิ ในพื้นที่อำเภอลับแล จงัหวัดอุตรดติถ์ 

 

https://www.ponpe.com/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A1.html
https://www.ponpe.com/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A1.html
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ภาพที่ 6 : อุปกรณ์ตรวจวดัสภาพแวดล้อมอัตโนมัตฯิ  
ที่ติดตั้งในพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดติถ ์

 
ผลการทดสอบความถูกต ้องและแม่นยำ

สำหรับการตรวจวัดสภาพแวดล้อมของอุปกรณ์ที่พัฒนา 
โดยทดสอบค่าความถูกต้องและแม่นยำกับเซนเซอร์
แบบพกพาแบบมาตรฐานท่ีมีขายตามท้องตลาด โดยทำ
การเปรียบเทียบค่าจากระบบกับค่าที่ได้จากเซนเซอร์
แบบพกพา โดยทดสอบจำนวน 30 ครั้ง พบว่ามีความ
คลาดเคลื ่อนประมาณ 0.1% จึงสามารถสรุปได้ว่า
เครื่องมือที่พัฒนาในงานวิจัยสามารถนำมาใช้ตรวจวัด
สภาพแวดล้อมในพื้นที่ได้ 

4.3 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อแสดง
ข้อมูลที ่ได้จากระบบรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อม
อัตโนมัติ โดยพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อให้สะดวกต่อ
ผู้ใช้งานในการเรียกดูข้อมูล ซึ่งผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูล
ได้ที่ http://www.cgi.uru.ac.th/dws/ โดยแบ่งเป็น 2 
ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แสดงข้อมูลสภาพแวดล้อมจาก
เครื่องสถานีตรวจวัดอาการเครื่องพ่ีง(ภา) ยามยาก และ
ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา และส่วนที่ 2 แสดงข้อมูล
สภาพแวดล้อมจากอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้น  โดยระบบจะ
แสดงชื่อสถานีให้ผู้ใช้เลือกสถานีที่ต้องการเรียกดูขอ้มูล 
จากนั้นระบบจะแสดงผลข้อมูล และนำเสนอรายงาน
ข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลมและทิศทางลม 
ปริมาณน้ำฝน ของสถานีตรวจวัดที่เลือก ในรูปแบบ
รูปภาพ ตัวเลข  และกราฟ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้
ง่าย โดยหน้าจอระบบแสดงดังภาพที่ 7 และภาพที่ 8
ตามลำดับ 

 

 
 
ภาพที่ 8 : หน้าจอแสดงข้อมูลจากสถานตีรวจวดัอากาศ

อัตโนมัตฯิ บ้านห้วยใต้ หมู่ 6  
 

 
 

ภาพที่ 7 : หน้าจอแสดงข้อมูลสภาพแวดล้อมจาก
อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมท่ีพัฒนาและตดิตั้งใน

พื้นที ่
 

จากภาพท่ี 7 และภาพที่ 8 เป็นตวัอย่าง
หน้าจอของเว็บแอปพลิเคชันทีเ่กษตรกรสามารถใช้งาน
ผ่านทางเว็บไซต์และสมาร์ทโฟนได้ โดยระบบจะแสดง
ข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อมูลสภาพแวดล้อมในพื้นทีจ่าก
อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้น และส่วนท่ี 2 แสดงข้อมูล
สภาพแวดล้อมจากเครื่องสถานตีรวจวัดอาการเครื่องพี่ง
(ภา) ยามยากและข้อมลูจากกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า
ระบบสามารถแสดงข้อมลูได้ถูกตอ้งตรงตามข้อมลูที่
ตรวจสอบจากเว็บไซตส์ถานีตรวจวัดอาการเครื่องพี่ง
(ภา) ยามยาก และจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่ง
การนำข้อมูลสภาพแวดล้อมจากแต่ละสถานีมารวบรวม
ไว้บนระบบเดียวกัน ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมลู
แต่ละสถานีได้โดยง่าย และเข้าถึงได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว เนื่องจากข้อมูลอยู่บนระบบเดียวกัน อย่างไรก็
ตามถ้าต้องการความแม่นยำมากขึน้สามารถทำไดโ้ดย
เพิ่มจุดในการติดตั้งอุปกรณต์รวจวัดในพื้นทีม่ากขึ้น 

http://www.cgi.uru.ac.th/dws/
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รวมไปถึงการใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ ระบบ
สามารถให้พลังงานกับชุดอุปกรณต์รวจวัด
สภาพแวดล้อมได ้

คณะผ ู ้ว ิจ ัยได ้ม ีการสาธ ิตว ิธ ีการใช ้งาน
เบื้องต้นให้กับเกษตรกรรายย่อย และเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานต่าง ๆ อาทิ เจ้าหน้าที ่สำนักงานเกษตร
จังหวัด ป่าไม้จังหวัด ปภ.จังหวัด เป็นต้น แสดงดังภาพ
ที่ 9 และให้ผู ้ใช้ได้ทำการประเมินความพึงพอใจของ
การใช้งานระบบ  
 

 
 

ภาพที่ 9 : สาธิตวิธีการใช้งานระบบให้กับเกษตรกร 
และเจา้หน้าท่ีจากหน่วยงานต่าง ๆ 

 
4.4 ผลการทดสอบระบบรวบรวมข ้อมูล

สภาพแวดล้อมอัตโนมัติฯ เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
ได้แก่ เกษตรกรในพื้นที่ เกษตรจังหวัด ป่าไม้จังหวัด 
จำนวน 10 คน และประเมินความพึงพอใจของระบบ 
ดังแสดงในตารางที ่3 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 : ผลประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ต่อระบบ
รวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมอัตโนมัติฯ 
 

รายการ
ประเมิน 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ค่าเฉลี่ย 

( x ) 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 

1. ด้านการ
ออกแบบ 

0.52 4.54 มากที่สุด 

2. ด้าน
ประสิทธิภาพ
ของระบบ 

0.57 4.40 มาก 

3. ด้าน
ประโยชน์และ
การนำไปใช ้

0.53 4.51 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 0.54 4.49 มาก 

 
5. สรุปผลการวิจัย 

จากผลการพ ัฒนาระบบรวบรวมข ้อมูล
สภาพแวดล้อมอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการเกษตรแบบ
เรียลไทม์ ระบบมีการแสดงข้อมูลสภาพแวดล้อมใน
พื้นที่ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน โดยมีข้อมูล 2 ส่วนได้แก่
ข้อมูลสภาพแวดล้อมจากสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ
เครื่องพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก และกรมอุตุนิยมวิทยา โดย
ระบบจะทำการดงึข้อมูลผ่าน Web Service ในรูปแบบ
ของภาษา XML นำไปจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลบน
เครื ่องแม่ข่ายและส่วนของข้อมูลสภาพแวดล้อมจาก
สถานีตรวจวัดสภาพแวดล้อมท่ีพัฒนาและติดตั้งในพ้ืนท่ี 
โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการประมวลผลข้อมูล
และเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์รับรู้หรือเซนเซอร์ประเภท
ต่าง ๆ ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื ้น ความเร็วลมและ
ทิศทางลม และปริมาณน้ำฝน โดยส่งข้อมูลไปยังเครื่อง
แม่ข่ายผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อบันทึก
ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล แสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเค
ชันที่สามารถใช้งานได้ผ่านทางเว็บไซต์และสมาร์ทโฟน
ในรูปแบบข้อความและแผนภูมิ 

จากผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.49 ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.54 กล่าวโดยสรุปได้ว่าในด้านประโยชน์และ
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การนำไปใช้ มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที ่ส ุด ค ือ ค่าเฉล ี ่ยเท่าก ับ 4.51 ค่าเบ ี ่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.53ซึ่งระบบที่พัฒนาช่วยให้สามารถ
ติดตามข้อมูลสภาพแวดล้อมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
เกษตรกรในระดับรายย่อยที ่อยู ่ในพื ้นที ่จริงระดับ
หมู่บ้านสามารถเข้าถึงระบบฟาร์มอัจฉริยะขนาดเล็ก ที่
มี ต ้ นท ุ น ไม ่ ส ู งม าก  โดยม ี เ ค ร ื ่ อ งม ื อตรวจวั ด
สภาพแวดล้อมเองได้ และยังสามารถนำอุปกรณ์ไป
ติดตั้งในพ้ืนท่ีได้เองโดยง่าย และยังสามารถนำข้อมูลไป
สนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการด้านการเกษตร 
เพ ื ่ อป ้องก ันหร ือแก ้ ไขป ัญหาเม ื ่ อทราบข ้อมูล
สภาพแวดล้อม รวมทั้งเกษตรจังหวัด และหน่วยงานใน
ส่วนทีเ่กี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเฝ้าระวัง
และวางแผนด้านการเกษตร และเป็นแนวทางในการนำ
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูล เพื่อไปใช้
ประโยชน์ในการพยากรณ์ต่อไป  

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี้ไดร้ับทุนสนับสนุนจากสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม 
(สกสว.) และไดร้ับความร่วมมือหน่วยงานในท้องถิ่น 
ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
อุตรดิตถ์ เกษตรจังหวัดอตุรดิตถ์ การไฟฟ้าฟ้าฝา่ยผลิต
แห่งประเทศไทยเขื่อนสริิกิติ์ ป่าไมจ้ังหวัดอุตรดติถ์ 
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ และเกษตรกรในพื้นที่ 
ที่ให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมลูเพื่อพัฒนาอุปกรณ์
ต้นแบบในการตรวจวัดสภาพแวดล้อม รวมไปถึงการ
ทดสอบอุปกรณ์ในพื้นที ่
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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพระบบสารสนเทศการทำเกษตรกรรมโดยการนำเทคโนโลยีแชทบอท

หรือหุ่นยนต์สนทนามาเป็นส่วนปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับระบบผ่านแอปพลิเคชันโปรแกรมประยุกต์ โดยออกแบบให้ผู้ใช้
สามารถสนทนากับปัญญาประดิษฐ์ หรือการโต้ตอบกับหุ่นยนต์สนทนาอัตโนมัติ โดยระบบที่พัฒนาจะรวบรวมข้อมูลและ
สารสนเทศที่จำเป็นต่อการทำเกษตรกรรม เช่น ข้อมูลบริบทการทำการเกษตร ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื้นที่ การ
พยากรณ์สภาพอากาศ และองค์ความรู้ในการทำเกษตรกรรม เป็นต้น 

ผลการทดสอบระบบจากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยผู้เชี่ยวชาญและเกษตรกร โดยแบ่งการ
ทดสอบเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A ผู้ใช้งานระบบผ่านเว็บแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ และกลุ่ม B ผู้ใช้งาน
ระบบผ่านโปรแกรมสนทนาโดยเทคโนโลยีหุ่นยนต์สนทนา โดยแบ่งการประเมินเป็น 4 ด้าน ได้แก่  1) ด้านความสามารถ
ของโปรแกรม 2) ด้านความถูกต้องและการทํางาน 3) ด้านความปลอดภัยของระบบ และ 4) ด้านความสะดวกและง่ายตอ่
การใช้งาน 

ผลการประเมินพบว่าผู้ใช้ทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจในด้านที่ 1 2 และ 3 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด แต่ใน
ด้านที่ 4 ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน พบว่าท้ังสองกลุ่มมีผลการประเมินแตกตา่งกันคือ กลุ่ม A มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.40 ส่วนกลุ่ม B มีความพึงพอใจระบบอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.85 จึงสามารถสรุปได้ว่า 
การนำหุ่นยนต์สนทนามาเป็นส่วนปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับระบบ จะสามารถช่วยให้ผู้ใช้ทราบข้อมูลทางการเกษตรได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายขึ้น  
 
คำสำคัญ: ระบบสารสนเทศการเกษตร หุ่นยนต์สนทนา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ 
 

Abstract 
 

The objective of this research is to enhance agricultural information system capacity with 
chatbot technology. Chatbot technology is the interaction between user and information systems 
through application programs, designed for users to chat with artificial intelligence or interacting with 
an automated chat robot. The developed system will collect data and information necessary for 
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agriculture such as information for agriculture, area environment information, weather forecast and 
knowledge in agriculture, etc. 

System test was from a specific sample selection by experts and farmers. The test was divided 
into 2 groups which was group A : System users via web application on mobile phone devices and group 
B users of the system through a chat program using chatbot technology. The assessment was divided into 
4 which were: 1) Program capability 2) Accuracy and operation 3) System security and 4) Convenience 
and ease of use. 

The results showed that the users of both groups were satisfied in the aspects of 1, 2 and 3 
with the highest mean. In the 4th aspect, convenience and ease of use. It was found that both groups 
had different evaluation results. Group A was in a high level of satisfaction with an average of 4.40, 
while Group B was at the highest level of satisfaction with an average of 4.85. Therefore, it can be 
concluded that the chatbots can be used to interact with users with the system and Helping users to 
know agricultural information conveniently, quickly and easier. 

 
Keywords: agricultural information system  chatbot  Human Computer Interaction  Artificial Intelligence 
 

1. บทนำ 

ป ัจจ ุบ ันการ ใช ้ ง านโปรแกรมสนทนา 
(messaging application) ของคนไทยได้เพิ ่มมากขึ้น
ในทุกกลุ่มอายุในแต่ละปี โดยมีรายงานจากงาน Digital 
2019 ของ Hootsuite และ We Are Social ได้สรุป
พฤติกรรมและตัวเลขผู้ใช้งานสื่อดิจิทัลในประเทศไทย 
(We are social ,Hootsuite, 2019) พบว ่ าประเทศ
ไทยมีประชากร 69.24 ล้านคน โดยมี 57 ล้านคน
สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และจำนวนผู้ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์คิดเป็น 51 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 74 ของ
ประชากรทั้งหมด 

 สื่อสังคมออนไลน์ได้ถูกนำมาใช้ในการสื่อสาร
ในภาคธุรกิจระหว่างผู้ให้บริการและผู้บริโภค เช่น ไลน์ 
เฟสบุกค์ หรืออินสตาแกรม เป็นต้น ปัจจุบันพฤตกิรรม
ผู้บริโภคที่มีอิทธิพลจากการสนทนาผ่านระบบสื่อสงัคม
ออนไลน์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการพูดคุยกับผู้ให้บริการผา่น
โปรแกรมสนทนาออนไลน์ ที่นำไปสู่ขั้นตอนการซื้อขาย
หรือการให้บริการหลังการขาย (ธนาวัฒน์ มาลาบุปผาม
, 2563) ประธานกรรมการบริหารและผู ้ร ่วมก่อตั้ง
บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด กล่าวในงาน E-Commerce 

Summit 2020 ว่าในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยนับได้ว่า
มีการเติบโตทางธุรกิจอีคอมเมริชสูงขึ ้นมาก จากผล
สำรวจพบว่าคนไทยซื้อสินค้าผ่านช่องทางที่คนไทยซื้อ
สินค้ามากที ่ส ุด คือ สื ่อสังคมออนไลน์ร ้อยละ 40  
โดยเฉพาะผ่านการแชทพูดคุยกับผู้ขาย โดยมีรูปแบบ
ธุรกิจจากการซื้อขายด้วยการสนทนาผ่านโปรแกรม
สนทนา จากการใช้คนในการสื่อสารมีข้อจำกัดหลาย
ประการ เช่น จำนวนคนทำงาน เวลาในการทำงาน 
ค่าใช้จ่าย และจำนวนผู้ใช้บริการ เป็นต้น หลายธุรกิจจงึ
มีการนำนวัตกรรมหุ่นยนต์สนทนามาใช้ในลดข้อจำกัด
ดังกล่าวในภาคธุรกิจ 

หุ่นยนต์สนทนา คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
ถูกพัฒนาขึ้นมาให้มีบทบาทในการตอบกลับการสนทนา
ด้วยตัวอักษรโดยอัตโนมัติ ผ่านโปรแกรมสนทนาเสมือน
กับการโต้ตอบกับบุคคล ซึ ่งจะเป็นผู้ช่วยที่ภาคธุรกิจ
ต้องการนำมาใช้กับธุรกิจออนไลน์ ในการสื่อสารกับ
กลุ่มลูกค้าแบบทันทีทันใดและสามารถปิดการขายได้
โดยอัตโนมัติซึ่งช่วยให้ดำเนินธุรกิจได้ตลอดเวลา และ
ลดแรงงานในการทำธุรกิจ  
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(ชลณัฏฐ์ พ ูนชัฏกาญจน์ , 2563) ผู ้ก ่อตั้ ง 
Chatbot Thailand กล่าวในนิตยสารดิจิทัล เอจ ว่า
การสร้างหุ่นยนต์สนทนาเพื่อช่วยเหลือโครงการเมืองอัฉ
ริยะ (smart city) ที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีการร่วมมือกับ
บริษัทรับซื้อของเก่า โดยประชาชนที่มีการแยกขยะไว้ 
อย่างกระดาษ ขวดพลาสติก สามารถสอบถามราคา 
และส่งโลเคชั่นเพ่ือให้รถทางบริษัทมารับของได้ทันที ซึ่ง
ตรงนี้เป็นการสร้างรายได้ และลดปริมาณขยะที่ทาง
เทศบาลต้องเข้ามาเก็บในแต่ละวันลงได้อีกทางหนึ่ง 

(Kuligowska, K. and Lasek, M., 2011) ซึ่ง
นอกเหนือเว็บไซต์ของธุรกิจที ่เกี ่ยวข้องกับบริการ
อิเล็กทรอนิกส์เช่น e-commerce, e-consulting, e-
learning, e-marketing หรือธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยเสมือนถูกนำใช้ในภาครัฐเช่นกันโดยเสนอบริการ
บนเว็บไซต์ของกระทรวงสถาบันของรัฐบาล สำนักงาน
ภาษีรวมถึงเว ็บไซต์ของสถาบันวิทยาศาสตร์และ
การศึกษา แม้กระทั้งด้านการแพทย์ได้มีการพัฒนาหุ่น
สนทนาเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพ เช่น (กลกรณ์ วงศ์
ภาติกะเสรี, ยงยศ แก้วพิทักษ์คุณ , กัญธิณี กัจฉปคี
รินทร์, และ พณิดา โยมะบุตร, 2563) หุ่นยนต์จับใจ
เป็นหุ่นยนต์สนทนาเพื่อคัดกรองภาวะซึมเศร้าโดยจะ
สามารถประเมินและตระหนักถึงภาวะซึมเศร้าของตน
ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว และอาจนำไปสู่การเข้ารับ
การบำบัดรักษาได้อย่างทันท่วงที และ (Robolingo 
Co. Ltd., 2020) ดอกเตอร์เหมียวเป็นหุ่นยนต์สนทนา
ที่ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ และเป็นสื่อการสอนการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

( Drift, Surveymonkey Audience, 
Saleforce and Myclever, 2020) ได ้ม ีการสำรวจ
พบว่าสิ่งที่คาดการณ์ผู้ใช้จะได้รับจากหุ่นยนต์สนทนา
คือ ผู้ใช้สามารถรับคำตอบอย่างรวดเร็วจากคำถามใน
กรณีฉุกเฉินร้อยละ 37 แก้ไขข้อร้องเรียนหรือปัญหา
ของผู้ใช้ร้อยละ 35 และรับคำตอบหรือคำอธิบายโดย
ละเอียดร้อยละ 35 ขณะที ่สำนักงานเกษตรจังหวัด
อุตรด ิตถ์เป ็นหน่วยงานที ่ม ีบทบาทหน้าที ่  ค ือ 1) 
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและ

วิสาหกิจเกษตรของชุมชน 2)   ส่งเสริมและประสาน
ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตพืช 
ประมงและปศุสัตว์ 3) กำกับ ดูแล และสนับสนุนการ
ปฏ ิบ ัต ิ งานของสำน ักงานเกษตรอำเภอและ 4) 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  ได้
พ ัฒนาระบบสารสนเทศการเกษตรเพื ่อสนับสนุน
บทบาทหน้าที ่ด ังกล ่าวในการรวบรวมข้อม ูลและ
สารสนเทศด้านการเกษตรภายในจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อ
การตัดสินด้านการผลิตในการทำเกษตรกรรมเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศของการทำเกษตรกรรม
ของตัวแทนกลุ่มเกษตรกร ประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ  
เ ช ่ น  ข ้ อม ู ลบ ร ิ บทกา รทำกา ร เ กษตร  ข ้ อมู ล
สภาพแวดล้อมของพื้นที่ การพยากรณ์สภาพอากาศ 
และองค์ความรู้ในการทำเกษตรกรรม เป็นต้น โดย
ผู้วิจัยมีแนวคิดในการนำหุ่นยนต์สนทนาเข้ามาช่วยใน
การเสริมศักยภาพระบบสารสนเทศการทำเกษตรกรรม
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรเพื่อช่วยให้ผู้ใช้
ทราบข้อมูลทางการเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
ง่ายขึ้น  

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพื่อการเสริมศักยภาพระบบสารสนเทศการ
ทำเกษตรกรรม 
 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างจากตัวแทนเกษตรกรสมาชิกยัง

สมาร์ทฟาร์มเมอร์ที ่ขึ ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตร
จ ังหว ัดอ ุตรด ิตถ ์ซ ึ ่ งอย ู ่ ในช ่วงอาย ุ  20-45 ปีซ ึ ่ งมี
ประสบการณ์การทำเกษตรกรรมในพื ้นท ี ่จ ังหวัด
อุตรดิตถ์ ผู้ปลูกข้าว ทุเรียน มะขามและสัปปะรด โดย
แบง่กลุ่มตัวอย่างเปน็ 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มเกษตรกรที่ใช้ A) 
ระบบผ่านเว็บแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ 
และ B) กลุ่มเกษตรกรที่เข้าใช้สารสนเทศผ่านโปรแกรม
สนทนาโดยเทคโนโลยีหุ่นยนต์สนทนา 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมภิาคเอเชียแปซิฟกิ ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) 
10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพือ่ท้องถิ่น  

 

180 

3.2 กรอบแนวคิดการวิจัย 
ซึ่งมีแนวคิดการพัฒนาโดยการสร้างหุ่นยนต์

สนทนาโดยพัฒนาส่วนแอปพลิเคชันโปรแกรมประยกุต์ 
(API)  บนระบบสารสนเทศการเกษตร ให้สามารถใช้
งานระบบโดยการสนทนาผ่านโปรแกรมสนทนา โดย
ออกแบบรูปแบบข้อความสนทนาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) ในการเรียนรู้การสนทนาระหว่างหุ่นยนต์สนทนา
กับผู้ใช้  

 

 
 

ภาพที่ 1: ภาพแสดงโครงสร้างการทำงานของระบบ 
 

3.3 วิธีการศึกษาวิจัย 
ก า ร พ ั ฒน า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ทศ ก า ร ท ำ

การเกษตร ภายใต้ (Ries, 2011) แนวคิดของลีน คือ 
การสร้าง (build) ให ้เก ิดต ้นแบบของระบบ นำไป
ทดลองใช้กับผู้ใช้ (measure) ให้ทราบถึงข้อมูลปัญหา
ของระบบ (data) การทดสอบผู้ใช้ และเรียนรู้ (learn) 
นำข้อมูลปัญหาที ่พบมาหาแนวคิด ( ideas) ในการ
ปรับปรุงต้นแบบให้ระบบมีความสมบรูณ์ต่อไปโดย
ทำงานร่วมกับผู้ใช้ 

 

 
 

ภาพที่ 2: แนวคิดของลีน (Lean Startup) (Ries, 2011) 

การออกแบบหุ ่นยนต์สนทนาผู ้ว ิจ ัยได้ใช้
โปรแกรมประยุกต์หุ ่นยนต์ออกแบบในการออกแบบ
ร ูปแบบบทสนทนา  ( Intent)  ท ี ่ ระบบสารสนเทศ
การเกษตรมีให้บริการต่างๆ ของระบบ เช่น สอบถาม
ข้อมูลพื้นทีท่ำการเกษตร สอบถามข้อมูลสภาพแวดลอ้ม 
ข้อมูลการพยากรณ์สภาพอากาศ และองค์ความรู้ในการ
ทำเกษตรกรรม เป็นต้น โดยการกำหนดวลี (keyword) 
ที ่เกี ่ยวข้องในการสนทนาเพื ่อให้โปรแกรมประยุกต์
หุ่นยนต์เรียนรู้ (AI) วลีเพื่อคัดแยกความต้องการของ
ผู้ใช้เพื่อประมวลผล 

 

 
 

ภาพที่ 3: ภาพแสดงการทำงานของหุ่นยนต์สนทนา 
 

หุ ่นยนต ์สนทนาได ้ทำการค ัดแยกความ
ต้องการของผู้ใช้ ผู้วิจัยได้การออกแบบส่วนประสาน
โปรแกรมประยุกต์  (API) (Manning Publications, 
2020) เพื ่อเป ็นอินเทอร์เฟซที ่กำหนดวิธ ีที ่ระบบ
คอมพิวเตอร์สองระบบโต้ตอบระหว่างหุ่นยนต์สนทนา
กับส่วนเบื้องหลัง (Back-end)  

 

 
 

ภาพที่ 4: ภาพแสดงการทำงานของ API  
 
ส่วนเบื ้องหลังเป็นส่วนในการประมวลผล

จากนั ้นร ับสารสนเทศในการตอบสนองกลับไปยัง
หุ่นยนต์สนทนาเพื่อตอบสนองไปยังผู้ใช้ต่อไป 
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ภาพที่ 4: ตัวอย่างการตอบกลับของข้อมูลสภาพอากาศ 
 

 
 

ภาพที่ 5: ตัวอย่างข้อความตอบกลับให้ผู้ใช้เลือก 
ในการสนทนาตามรูปแบบท่ีกำหนดไว ้

 

การใช้ข้อความตอบกลับ (reply messsage) 
ที่สามารถให้ผู้ใช้เลือกข้อความสนทนาที่กำหนดไว้ใน
การโต้ตอบกับระบบทำให้ผ ู ้ใช้โต ้ตอบกับหุ ่นยนต์
สนทนาได้สะดวกมากขึ้น 

ระบบได้มีการทดสอบระบบโดยการแบ่งกลุ่ม
ผู ้ใช้ในการทดสอบระบบ (A/B testing) และทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบ (Quality Assurance) โดยการ
ทดสอบแบบกล่องดำ (Black Box Testing) เพื ่อหา
ความต้องการของระบบและเปรียบเทียบการเสริม
ศักยภาพระบบสารสนเทศการทำเกษตรกรรม 
 

 
 

ภาพที่ 6 : การสัมภาษณ์เพื่อเก็บความต้องการระบบ
ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดติถ์ 

 
ภาพที่ 7 : การสัมภาษณ์เพื่อเก็บความต้องการระบบ

ของตัวแทนเกษตรกร 
 

3.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1) การทดสอบประสิทธิภาพแบบแบ่งกลุ่ม 

(A/B testing)  
2) การทดสอบแบบกล่องดำ (Black Box 

Testing) 
3.5 ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลการทดสอบการใช้งานระบบพิจารณา

จากการทดสอบการใช้งานจากองค์ประกอบ 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านความสามารถของโปรแกรม (Function 
Requirement Test) 2) ด้านความถ ูกต้องและการ
ทํางานของโปรแกรม (Function Test) 3) ด้านความ
สะดวกและความง่ายต่อการใช้งาน (Usability Test) 
และ 4) ดา้นความปลอดภัยของระบบ (Security Test) 
ซึ ่งใช้การรวมรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และ
แบบสอบถาม และการว ิ เคราะห์ เพ ื ่ อประเมิน
แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
และแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ โดยการว ิ เคราะห์ หาค่า เฉลี่ ย 
(Arithmetic Mean) และการว ิ เคราะห์หาค่าส่วน
เบ ี ่ ย ง เบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดย
รวบรวมข้อมูลจากตัวแทนเกษตรกรจำนวน 10 ท่าน
โดยแบ่งกลุ ่มการทดสอบ (A/B testing) ออกเป็น 2 
กลุ่ม กลุ่มละ 5 คนคือ กลุ่ม A คือเกษตรกรที่ใช้ระบบ
ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ และ
กลุ่ม B คือเกษตรกรที่เข้าใช้ผ่านโปรแกรมสนทนาโดย
เทคโนโลยีหุ่นยนต์สนทนา 
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4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการแบ่งกลุ่มการทดสอบระบบแบ่งกลุ่มการ
ทดสอบ (A/B testing) ออกเป็น 2 กลุ่ม ตามตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1: การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ 
 

การใช้งานระบบ 
A B 

�̅� S D �̅� S D 

1) ด้านความสามารถของโปรแกรม  4.68 0.28 4.71 0.43 

2) ด้านความถูกต้องและการทํางาน 4.54 0.34 4.41 0.36 

3) ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 4.40 0.38 4.85 0.27 

4) ด้านความปลอดภัยของระบบ 4.34 0.29 4.48 0.45 

โดยรวม 4.49  4.65  

 

 
 

ภาพที่ 4: แผนภาพแสดงผลการทดสอบ 
ประสิทธิภาพของระบบ 

 
 ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกันจากผลต่าง
ของ 1) ความสามารถในด้านความสามารถของโปรแกรม
ของกลุ ่ม A คือ 4.68 และกลุ ่ม B คือ 4.71 มีค่าความ
ต่างกันที ่ 0.03 จึงสรุปได้ว่ามีความพึงพอใจในระดับ
เดียวกัน 2) ด้านความถูกต้องและการทํางานของกลุ่ม A 
คือ 4.41 และกลุ่ม B คือ 4.54 มีค่าความต่างกันที่ 0.13 
จึงสรุปได้ว่ามีความพึงพอใจในระดับเดียวกัน 3) ด้าน
ความปลอดภัยของระบบของกลุ่ม A คือ 4.34 และกลุ่ม 
B คือ 4.48 มีค่าความต่างกันที่ 0.14 จึงสรุปได้ว่ามีความ
พึงพอใจในระดับเดียวกัน และ 4) ด้านความสะดวกและ
ง่ายต่อการใช้งานของกลุ ่ม A คือ 4.4 และกลุ ่ม B คือ 
4.85 ซึ่งมีผลต่างมากที่สุดคือ 0.45 จึงสามารถสรุปได้ว่า 
การนำหุ่นยนต์สนทนาสามารถช่วยให้ผู้ใช้มีความสะดวก
และง่ายต่อการใช้งานระบบสารสนเทศมากขึ้น 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
 หุ่นยนต์สนทนามีบทบาทในการนำมาใช้ในภาค
ธุรกิจกันอย่างแพร่หลายซึ่งในงานวิจัยนี้ได้นำหุ่นยนต์
สนทนาเสริมศักยภาพระบบสารสนเทศการเกษตรซึ่งทำ
ให้เกิดประโยชน์ต่างเช่น 1) ระบบสามารถให้บริการ
เกษตรได้ตลอดเวลาแม้แต่ในเวลาเร่งด่วนและสามารถเข้า
ใช้งานระบบได้ทุกสถานที ่และทุกเวลาที ่ต้องการ 2) 
ระบบสามารถช่วยในแก้ปัญหาเบื้องต้นให้เกษตรกรได้
ทันท่วงที เช่น สอบถามข้อมูลโรคพืชและแมลงและ
วิธีการจัดการกับโรคพืช โดยการศึกษาจากการสนทนา
กับหุ่นยนต์สนทนา 3) สามารถเป็นช่องการการสื่อสาร
และให้บริการหรือข่าวสารจากสำนักงานเกษตรจังหวัดฯ
โดยการสนทนาแบบส่วนตัวที่มีศักยภาพ 4) ช่วยลดการ
ใช้บุคลากรในการให้สารสนเทศของเนื่องด้วยระบบจะ
ทำงานโดยอัตโนมัติซึ่งเกษตรกรได้จะรับบริการคล้ายกับ
ได้รับบริการจากบุคคล 5) ระบบสามารถนำการทำงาน
จากหลาย ๆ ระบบมาใช้จากโปรแกรมสนทนาเพียง
โปรแกรมเดียว 6) สามารถดึงข้อมูลจากผู้ใช้ได้ง่ายขึ้น
เนื่องด้วยเป็นการสนทนาโดยไม่มีบุคคลและมีรูปแบบที่
ได ้ออกแบบไว้ล ่วงหน้า 7) หุ ่นยนต์สนทนาสามารถ
ประมวลผลข้อมูลที่เกษตรกรต้องการได้อย่างรวดเร็วและ
ตอบสนองในรูปแบบต่างๆ 8) ช่วยลดค่าลงทุนค่าใช้จ่าย
ในการเข้าถึงเกษตรกรหรือเก็บข้อมูลจากเกษตรกรได้ง่าย
ขึ้น 
 งานวิจัยนี ้แสดงให้เห็นถึงการนำเทคโนโลยี 
แชทบอทในการเสริมศักยภาพระบบสารสนเทศการทำ
เกษตรกรรมได้อย่างชัดเจน ซึ่งผู้วิจัยคาดว่าเมื่อเกษตรกร
ได ้ ร ับสารสนเทศในการทำการเกษตรได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพแล้วจะสามารถเพิ ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทำการเกษตรกรรมของเกษตรกรต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากงานว ิจ ัยผ ู ้ว ิจ ัยย ังม ีข ้อส ังเกตในการ
ดำเนินงานวิจัยว่าหุ่นยนต์สนทนาในครั้งนี้ คือ หุ่นยนต์
สนทนาไม่ได้เหมาะสำหรับการทำงานทุกฟังก์ชั ่นของ

4.68
4.54

4.4

4.34

4.71

4.41

4.85

4.48

1 2 3 4

ค่า
เฉ

ลี่ย

การใช้งานระบบ

การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ

A

B
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ระบบงาน ซึ่งสอดคล้องกับรายงานจาก The 2018 State 
of chatbots report ของ  DRIFT, SURVEYMONKEY 
AUDIENCE, SALEFORCE and MYCLEVER (2018) ซึ่ ง
ได้ทำการสำรวจการใช้บริการหุ่นยนต์สนทนาเปลี่ยนไป
อย่างไรจากผู้คนซื้อและสื่อสารในภาคธุรกิจ เช่น บาง
บริการต้องการสนทนากับคนมากกว่าสนทนากับระบบ 
เนื่องด้วยผู้ใช้อาจไม่มั่นใจความถูกต้องในการให้บริการ
ด้วยหุ่นยนต์สนทนา เปน็ต้น 
 

6. กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณสำนักงานเกษตรจังหวัด
อุตรดิตถ์และตัวแทนเกษตรกรที่เอื้อเฟื้อเวลาและข้อมูล
ที่ใช้ในงานวิจัยเป็นอย่างสูง 
 

7. เอกสารอ้างอิง 

Drift, Surveymonkey Audience, Saleforce and 

Myclever. (3 January 2020). The 2018 

State of chatbots report. เข้าถึงได้จาก 

www.drift.com: 

https://www.drift.com/wp-

content/uploads/2018/01/2018-state-

of-chatbots-report.pdf 

Erick Ries. (2011). The lean startup: How 

today's entrepreneurs use continuous 

innovation to create radically 

successful businesses. New York: 

Crown Business. 

Kuligowska, K. and Lasek, M. (2011). Virtual 

Assistants Support Customer Relations 

and Business. Information 

Management (หน้า 155-164). Sopot: 

Gdansk University of Technology. 

Manning Publications. (3 January 2020). API 

Design Patterns Version3. เข้าถึงได้จาก 

https://livebook.manning.com/: 

https://livebook.manning.com/book/a

pi-design-patterns/copyright-2019-

manning-publications/v-3/ 

Robolingo Co. Ltd. (3 January 2020). 

Dr.meawbot. เข้าถึงได้จาก Dr. Meaw 

Bot: https://www.facebook.com/ 

drmeawbot/ 

We are social ,Hootsuite. (03 January 2019). 

Digital in thailand. เข้าถึงได้จาก 

Datareportal.com: 

https://datareportal.com/reports/ 

digital-2019-thailand 

กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี, ยงยศ แก้วพิทักษ์คุณ, กัญธิณี 

กัจฉปคีรินทร์, และ พณดิา โยมะบุตร. (3 

มกราคม 2563). พัฒนาการคัดกรองภาวะ

ซึมเศรา้ด้วยระบบโต้ตอบอัตโนมัตบินเฟสบุค. 

เข้าถึงได้จาก Jubjai: 

https://jubjaiweb.herokuapp.com/ 

ชลณัฏฐ์ พูนชัฏกาญจน์. (3 มกราคม 2563). เสริม

ศักยภาพองค์กร ด้วยการใช้เทคโนโลยี 

Chatbot. เขา้ถึงได้จาก Digital Age: 

http://www.digitalagemag.com/แช

ทบอท-แก้ปัญหา-การขาดคนทำงาน-สำหรับ-

smes 

ธนาวัฒน์ มาลาบุปผาม. (03 มกราคม 2563). 

Techsauce. เข้าถึงได้จาก 

https://techsauce.co: 

https://techsauce.co/news/priceza-e-

commerce-2020-trends 

 
 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมภิาคเอเชียแปซิฟกิ ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) 
10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพือ่ท้องถิ่น  

 

184 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกิดโรคพืชสำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์ 
The development of plant diseases database for Uttaradit Province 
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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกิดโรคพืช  จังหวัดอุตรดิตถ์ และประยุกต์ใช้ระบบ

ฐานข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่รัฐบาล พร้อม
การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและองค์ความรู้ ภายใต้แนวคิดการสร้างความมั่นคงด้านเกษตรและอาหาร
ของจังหวัดอุตรดิตถ ์โดยพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชันเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงสารสนเทศข้อมูลโรคพืชและวิธีการ
กำจัดโรคพืชด้วยตนเอง นอกจากน้ีเกษตรกรสามารถใช้ระบบเพื่อแจ้งตำแหน่งการเกิดโรคพืช ด้วยการถ่ายภาพพืชที่เกิด
โรคและส่งภาพพร้อมตำแหน่งการเกิดโรคพืชเข้ามาในระบบสารสนเทศผ่านทาง Smart Phone เพื ่อบันทึกลงใน
ฐานข้อมูลการเกิดโรคพืช จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งระบบจะเก็บรวบรวมไว้เป็นสถิติการเกิดโรค ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้
โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานอารักขาพืช เพื่อการวางแผนการดำเนินงานและแจ้งเตือนไปยังเกษตรกรใน
รายอื่นๆ ผลการประยุกต์ใช้งานระบบเว็บแอพพลิเคชันฐานข้อมูลการเกิดโรคพืช มีผลประเมินความพึงพอใจดังนี้ ความ
พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.51 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในการ
ใช้ระบบที่มีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันโดยส่วนมาก จากผลการสำรวจพบว่าระบบมีจุดเด่นในการจัดวางรูปแบบใน
เว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 
เพราะระบบสามารถรองรับการใช้ใน Smart Phone ซึ่งเกษตรกรนั้น ใช้ Smart Phone ที่มีความแตกต่างกัน แต่ระบบ
ยังสามารถตอบสนองการใช้งานต่อเกษตรกรได้เป็นอย่างดี 
 
คำสำคัญ: ระบบฐานข้อมูล, ตำแหน่งการเกิดโรคพืช, สารสนเทศโรคพืช 
 

Abstract 
 

The purpose of the research is to develop a database for collecting plant disease incidences 
data in Uttaradit and make practical use of the developed database system in Uttaradit area. The 
research and the development also aim to increase the capacity of local agriculturists and government 
officers through innovation technology and knowledge under the concept of Sustainability in Food and 
Agriculture in Uttaradit. A Web Application has been developed so that agriculturists are able to access 
to plant diseases information and find the dealing methods by themselves. Furthermore, agriculturists 
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can use the system to report locations of plant disease incidences by using their Smart Phones to send 
plant disease pictures with place coordinates. The informed data will be stored into the plant disease’s 
database of Uttaradit and used by Uttaradit Provincial Agricultural Extension Office, Plant Protection 
Work Group for operational planning as well as notified other agriculturists. The result of the practical 
use of the developed web application with database has shown that the system in overall has reached 
a highest level of satisfaction with the Average 4.51 and Standard Deviation 0.75. This indicates that the 
majority holds the same opinion. 
 
Keywords: Database system Locations of plant disease Information of plant disease 
 

1. บทนำ 

ปัจจุบันปัญหาด้านเศรษฐกิจมีความรุนแรง
มากขึ้นทุกที เนื ่องจากจำนวนประชากรของโลกเพิ่ม
มากขึ้น ในขณะที่เนื้อที่ทำการเกษตรมีจำกัด หรืออาจ
น้อยลง เพราะส่วนหนึ่งต้องนำมาใช้เป็นที่อยู่อาศัย ทำ
ให้ต้องใช้เนื้อที่ทางการเกษตรที่มีอยู่ ในการเพาะปลูก
พืชอย่างมีประสิทธิภาพ (ฉัตรนภา, 2549) ปัจจัยสำคัญ
ประการหนึ่ง ที่ลดผลผลิตของพืช คือ ปัญหาศัตรูพืช ซึ่ง
หมายถึง โรคพืชและแมลง ที ่ทำให้พืชแสดงอาการ
ผิดปกติไปจากเดิม มีผลทำให้เกิดการสูญเสีย ในแง่การ
เจริญเติบโต และผลผลิตลดลง ไม่ว่าจะในระยะสั้นหรือ
ยาวก็ตาม ก็ถือว่า พืชเป็นโรคทั้งสิ้น อาการทั่วไปของ
โรคพืช ได้แก่ เหี่ยวตาย ใบเป็นจุด ใบไหม้ ใบหงิก ใบ
ด่าง ผลเน่า รากเน่า หรือเป็นปุ่มปม พืชเป็นโรค (วิสาร
ทานนท์, 2552) เพราะมีเช้ือโรคของพืช ซึ่งได้แก่ เชื้อรา 
บัคเตรี ไวรัส และไส้เดือนฝอย เข้าทำลายส่วนต่างๆ 
ของพืช โรคของพืชอาจระบาดติดต่อกันได้ (Cronbach, 
1970) เช่นเดียวกับโรคของคน เพราะเชื้อโรคอาจปลิว
ไปตามลม น้ำ หรือติดไปกับสิ่งที่มีชีวิต เช่น คน สัตว์
เลี้ยง เป็นต้น 

ในพื ้นที ่จ ังหวัดอุตรดิตถ์ม ีพืชเศรษฐกิจที่
เกษตรกรนิยมปลูกเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ทุเร ียน 
ลองกอง ลางสาด และกาแฟ (ฉัตรนภา, 2554) พบว่า
เมื่อพืชดังกล่าวนั้น เกิดโรคพืชขึ้นเกษตรกรจะทำการ
กำจัดโรคพืชที่เกิดขึ้นด้วยตนเองถ้าเกษตรกรมีความรู้
และความเข้าใจในสาเหตุที ่เกิดขึ้น (ภัสชรัชย์, 2546) 

แต่เกษตรกรส่วนหนึ่งยังขาดความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับ 
โรคพืชและการแก้ไขเมื ่อเกิดโรคพืชเข้าทำลายพืชที่
ปลูก ดังนั้นถ้าสามารถรวบรวมความรู้พื้นฐานในการ
จำแนกหรือวินิจฉัยว่า โรคที่เกิดบนพืชที่ปลูกนั้น เป็น 
ชนิดใด ประเภทไหน ก็จะทำให้สะดวกต่อเกษตรกร 
(ภูวนาถ, 2536) 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การเกิดโรคพืชทางการเกษตร โดยการนำเทคโนโลยี
ระบบเว็บแอพพิลเคชันเพื่อสร้างระบบสารสนเทศเพื่อ
รวบรวมข้อมูลโรคที่สำคัญหรือโรควิกฤตที่มีผลกระทบ
ต่อผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อุตรดิตถ์ โดยเฉพาะ
พืชเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์ นำมาวิเคราะห์และ
ประมวลผล ให้สามารถนำเสนอได้ในรูปแบบเว็บแอพ
พลิเคชัน พร้อมทั้ง พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเกษตร อันประกอบด้วยข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในแต่
ละด้าน ข้อมูลปราญช์ชาวบ้าน และศูนย์เรียนรู้ โดยใช้
เป็นฐานข้อมูลในการเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลของ
จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์การ
แพร่ระบาดของโรคพืช และใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน
การปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ในการวางแผน ป้องกัน
กำจัดโรคได้ทันต่อเหตุการณ์ และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ทันท่วงที เพื่อลดความเสียหายจากการ เข้าทำลายของ
โรคต่อผลผลิตทางการเกษตร 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 2.1 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกิดโรค
พืชในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 2.2 เพื่อประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลการเกิด
โรคพืชในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

3. วิธีการดำเนินงานวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลโรคพืชที่
เกิดขึ้นในพื้นที่จากสำนักงานเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์
และเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน กาแฟ ลองกองและลางสาด 
พื้นที่ในเขตตำบลแม่พูล ตำบลนางพญาและตำบลดา่น
นาขาม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสอบถาม
สัมภาษณ์ข้อมูลจากเกษตรกรและปราชญ์ชาวบ้าน 
กรณีศึกษาต่างๆ รวมทั้งเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ออกแบบฐานข้อมูลและโครงสร้างระบบสารสนเทศโดย
วิเคราะห์ (กาญจนา, 2560) จากข้อมูลการเกิดโรคพืช
ในพื้นที่ ทำการพัฒนาระบบสารสนเทศโรคพืชที่ทำการ
ทดสอบระบบและปรับปรุงแก้ไขตามความต้องการของ
ผู ้ใช้ โดยการจัดกระบวนการเรียนรู ้เพื ่อเผยแพร่แก่
เกษตรกร (กณิษฐาและคณะ, 2548) ผู้สนใจได้ทดสอบ 
แ ล ะ ร ั บ ท ร า บ ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น  ต ล อด จ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อและหน่วยงานต่างๆ พร้อม
กับประเมินผลความพึงพอใจของผู ้ ใช ้ระบบ  (สุณี, 
2549) 

3.1 สำรวจความต้องการของผู้ใช้ระบบ การ
ดำเนินงานออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลการเกิดโรค
พืชให้รองรับและเหมาะสมกับการใช้งานจริง (จุฑามาศ, 
2545) ผู ้วิจัยได้ทำการสำรวจความต้องการในการใช้
ระบบและผู ้มีส่วนร่วมในการใช้ระบบฐานข้อมูลที่
เกี ่ยวข้อง ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัด
อุตรดิตถ์ โดยได้คำแนะนำจากคุณประสิทธ์ สว่างมณี
เจริญ หัวหน้ากลุ่มงานอารักขาพืชสำนักงานเกษตร
จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงมายังระบบ
ข้อมูลสารสนเทศทั ้งระบบ ผลจากการสำรวจความ
ต้องการใช้ระบบ ดังนี้ การสร้างฐานข้อมูลการเกิดโรค
พืชที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ , การแจ้งการเกิด

โรคพืชในพื้นที,่ การแสดงตำแหน่งพิกัดการเกิดโรคและ
การนำข้อมูลการเกิดโรคในพ้ืนท่ีมาประกอบการบริหาร
จัดการของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ 

จากการสำรวจความต้องการของผู้ใช้ระบบได้
นำมาใช้ในเพื่อออกแบบระบบฐานข้อมูลการเกิดโรคพืช
ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งออกมาเป็นแผนภาพบริบท 
(มณีโชติ, 2546) ได้ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 1: แผนภาพบริบทระบบสารสนเทศโรคพืช 
 

จากภาพที่ 1 แสดงการความสัมพันธ์ระหวา่ง
ผู้ใช้กับระบบฐานข้อมูลการเกิดโรคพืช จังหวัดอุตรดิตถ์ 
จากความต้องการในการใช้ระบบฐานข้อมูลสามารถ
แยกผู้ใช้ได้ 3 กลุ่ม ดังน้ี 
 3.1.1 ผ ู ้บร ิหารข้อม ูล เป ็นผ ู ้ด ูแลระบบ
ฐานข้อมูลทั้งหมด มีสิทธิ์ในการดำเนินการกับข้อมูลได้
ทั ้งหมด ทำหน้าที่ในการจัดการข้อมูลโครงสร้างของ
ระบบ และดูแลบำรุงรักษาโปรแกรมหรือข้อมูล 
 3.1.2 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่ม
งานอารักขาพืช สามารถเพิ่มข้อมูลสารสนเทศของโรค
พืช แจ้งข่าวสารการระบาดของโรคพืช แจ้งวิธีการ
แก้ปัญหาโรค แสดงรายการตำแหน่งพิกัดโรคพืชที่แจ้ง
เข้ามาจากเกษตรกร และแสดงรายงานสรุปข้อมูลทั้ง
ระบบ 
 3.1.3 เกษตรกร เกษตรกรในพื ้นที่  จ ังหวัด
อุตรดิตถ์ ซึ่งสามารถแจ้งการเกิดโรคพืชในพื้นพี่ ซึ่งการ
แจ้งจะประกอบไปด้วยข้อมูล ตำแหน่งพิกัดการเกิดโรค
พืช พืชที่เกิดโรค จำนวนพืชที่เกิดโรค และภาพถ่ายของ
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โรคพืชนั้น จากแผนภาพบริบทและการวิเคราะห์ข้อมูล
สามารถนำมาออกแบบระบบฐานข้อมูลได้ตามภาพที่ 3-5 

 

 
 

ภาพที่ 2: โครงสร้างฐานข้อมลูระบบสารสนเทศโรคพืช 
 
จากภาพที่2 แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์

ของข้อมูล เป็นการออกแบบการจัดเก็บข้อมูล และ
สร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลตามลักษณะการใช้งาน 
และการทำงานของเว็บแอพพลิเคชัน ทำให้ผลการ
ออกแบบโครงสร ้างฐานข้อม ูล (ณพัชร ์วดี , 2547) 
สามารถนำมาพัฒนาแอพพลิเคชันระบบฐานข้อมูลการ
เกิดโรคพืชในจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งได้ผลของการพัฒนา
แอพพลิเคชันสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วน
ของเกษตรกรและส่วนเจ้าหน้าที่ ซึ ่งจะประกอบด้วย
เจ้าหน้าท่ีเกษตรและผู้บริหารข้อมูล 

3.2 การพัฒนาระบบ ในของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลพิจารณาเลือกใช้ Ionic Framework  เพื่อใช้
ในการสร้าง Mobile Application และสร้างฐานข้อมูล 
ประเภท MYSQL เพื่อความยืดหยุ่นในการพัฒนาระบบ 
และรองรับการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างง่าย (กัญญาและ
คณะ, 2559) ซึ ่งระบบสารสนเทศโรคพืชที ่สำคัญใน
พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์นี้ สามารถแสดงข้อมูลโรคพืชและ
วิธ ีการกำจัดโรคของพืชเศรษฐกิจในพื ้นที ่จ ังหวัด
อุตรดิตถ์ เช่น ทุเรียน กาแฟ ลางสาดและลองกอง เป็น

ต้น ข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวสามารถช่วยให้เกษตรกร
มีแนวทางการกำจัดโรคที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง นอกจาก
สามารถแสดงสารสนเทศข้อมูลโรคพืชได้ ระบบนี้ยัง
สามารถใช้ในการแจ้งตำแหน่งการเกิดโรคพืชในพื้นที่ 
โดยเกษตรกรสามารถใช้ระบบการแจ้งตำแหน่งการเกิด
โรคด้วยการถ่ายภาพพืชที่เกิดโรคและทำการส่งไฟล์
ภาพพร ้อมตำแหน ่ งการเก ิดโรคพื ชมาย ั งระบบ
สารสนเทศผ่านทาง Smart Phone เพื ่อบันทึกลงใน
ฐานข้อมูลการเกิดโรคพื้นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จาก
ข้อมูลภาพถ่ายและตำแหน่งการเกิดโรคพืชที่เกษตรกร
ได้บันทึกลงในฐานข้อมูลการเกิดโรคพืช เพื ่อเก็บ
รวบรวมไว้เป็นสถิติการเกิดโรค ข้อมูลดังกล่าวจะถูก
นำมาใช้โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงาน
อารักขาพืช เพื่อใช้ในการวางแผนการแจ้งเตือนไปยัง
เกษตรในรายอื่นๆ ต่อไป 

3.3 การทำงานระบบสารสนเทศโรคพืช 
สำหรับเกษตรกร  

3.3.1 เมนูหลักสำหรับเกษตรกร จากภาพท่ี 3 
ในเมนูหลักประกอบไปด้วยเมนู สารสนเทศโรคพืช แจ้ง
ปัญหาโรคพืช ภาพถ่ายโรคพืช สถานท่ีเกิดโรคพืช ตอบ
ปัญหาโรคพืชและรายงานโรคพืช 

 

 
 

ภาพที่ 3: การใช้งานและเมนูหลักสำหรับเกษตรกร 
 
3.3.2 เมนูสารสนเทศโรคพืช ประกอบไปด้วย

ข้อมูลโรคพืชและวิธีการกำจัดโรคที่สำคัญตามพืช
เศรษฐกิจ ซึ่งได้แก่ ทุเรียน กาแฟ ลางสาดและลองกอง 
เพื่อให้เกษตรกรสามารถวินิฉัยโรคและแก้ปัญหาโรคพืช
เบื้องต้นไดด้ังภาพท่ี 4 
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ภาพที่ 4: การใช้งานเมนูสารสนเทศโรคพืช 
 

3.3.3 เมนูแจ้งปัญหาโรคพืช เพื่อให้เกษตรกร
แจ้งปัญหาโรคพืชที ่เกิดขึ ้นในพื้นที่ของเกษตรกรซึ่ง
ข้อมูลการแจ้งจะใช้รูปภาพ และชื่อเกษตรกรพร้อม
เบอร์โทรตัวแอพพลิเคชันจะทำการบันทึกตำแหน่งของ
พื้นที่ของเกษตรกรเองผ่าน ระบบ GPS (อรสาและคณะ
, 2549) ของโทรศัพท์ของเกษตรกรดังภาพท่ี 5 
 

 
 

ภาพที่ 5: การใช้งานเมนูการแจ้งโรคพืช 
 

3.3.4 เมนูสถานที่เกิดโรค การเข้าใช้งานเมนู
สถานที่การเกิดโรคนั้นสามารถเลือกประเภทของพืช 
เพื่อให้ปรากฏบนแผนที่เฉพาะพืชที่เกิดโรคได้ เช่น ถ้า
เลือกพืชทุเรียน ก็จะแสดง ตำแหน่งเฉพาะทุเรียนเพียง
อย่างเดียวท่ีเกิดโรคขึ้นดังภาพท่ี 6 
 

 
 

ภาพท่ี 6: การใช้งานเมนูสถานท่ีการเกิดโรค 
 

 
 

ภาพที่ 7: การใช้งานเมนูสถานท่ีการตอบปัญหาโรคพืช 
 
3.3.5 เมนูการตอบปัญหาโรคพืช ในมีการแจ้ง

การเกิดโรคเข้ามา เกษตรกรไม่ทราบถึงโรคที่เกิดขึ้นว่า
เป็นโรคอะไรข้อมูลที ่แจ้งเข้ามาทางสำนักงานเกษตร
จังหวัดอุตรดิตถ์จะเข้ามาตอบปัญหาที่เกิดขึ้นดังภาพที่ 7 

3.4 การทำงานระบบสารสนเทศโรคพืช 
สำหรับเจ้าหน้าที ่สำนักงานเกษตรสามารถจัดการ
ผู้ใช้งานระบบและเจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาตอบปัญหา
ของโรคพืชที่เกษตรกรแจ้งเข้ามา เพิ่มข้อมูลสารสนเทศ
ของโรคพืชที่พบใหม่ สามารถเข้าดูการแสดงรายงาน
ของการเกิดโรคพืชเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับสำนักงาน
เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถเข้าดูสถานที่การเกิด
โรคพืชต่างๆ บนแผนที่เพื่อให้เห็นการกระจายของโรค
พืชในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งในเมนูหลักประกอบไป
ด้วยเมนูจัดการผู้ใช้ ตอบปัญหาโรคพืช จัดการข้อมูลพืช 
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จัดการข้อมูลโรคพืช สถานที ่เกิดโรคพืชและออก
รายงานโรคพืชดังภาพท่ี 8 

 

 
 
ภาพที่ 8: การใช้งานและเมนูหลักสำหรับผู้ดูแลระบบ

และเจา้หน้าท่ี 
 

3.4.1 เมนูการจัดการผู้ใช้ ใช้สำหรบัผู้ดูแล
ระบบเพื่อให้สามารถกำหนดชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และ
แสดงรายชื่อผู้ใช้งานท้ังหมด ดังภาพท่ี 9 

 

 
 

ภาพที่ 9: การใช้งานและเมนูการจัดการผู้ใช้ 
 

3.4.2 เมนูการตอบปัญหาโรคพืช เพื่อให้เจ้า
หน้าเข้ามาตอบปญัหาโรคพืช เมื่อเกษตรกรแจ้งส่ง
ข้อมูลโรคพืชเข้ามา จะมาแสดงท่ีส่วนของเจ้าหน้าท่ี 
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีเข้ามาตอบปัญหาดังกล่าว 

ผู้ที่จะสามารถเข้ามาตอบคำถามท่ีเกษตรกร
แจ้งเข้ามานั้น ต้องเป็นเจ้าหน้าท่ี ท่ีได้รับสิทธ์ิจากผูดู้
และระบบเท่านั้นเพื่อเกษตรกรใหส้ามารถไดร้ับข้อมูลที่
ถูกต้องดังภาพท่ี 10 

 
 
ภาพที่ 10: การใช้งานและเมนูการตอบปัญหาโรคพืช 

 
 3.4.3 เมนูการจัดการโรคพืช เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
เข้ามา เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลโรคพชื ได้ เช่น เมื่อพบโรค
พืชใหม่หรือมีการแจ้งเตือนมาจากส่วนกลาง เจ้าหนา้ที่
จะทำการเพิม่ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้เกษตรกรทราบ 

 

 
 
ภาพที่ 11: การใช้งานและเมนูการการจดัการโรคพืช 

 
การเข้าใช้เมนูการจัดการโรคพืชนัน้ 

เจ้าหน้าท่ีเกษตร จะสามารถดำเนนิการเพิ่มข้อมลูโรค
พืชต่างๆ ให้เกษตรกร และสามารถอัพเดทข้อมูลโรคที่
ได้เพิ่มไปก่อนหน้าได้ ในกรณีเช่นมีแนวการการ
แก้ปัญหาการเกิดโรคด้วยวิธีใหม่ ซึ่งก่อนที่เจ้าหน้าท่ี
เกษตรจะเข้ามาใช้เมนูนีไ้ดต้้องตรวจสอบก่อนว่าไดเ้พิ่ม
ประเภทพืชในระบบแล้ว ถ้ายังไปได้เพิ่มประเภทพืช
สามารถเข้ามาเพิ่มประเภทพืชได้ในเมนูของการจัดการ
ประเภทพืชดังภาพท่ี 11 

3.4.4 เมนูการจัดการข้อมูลประเภทพืช 
เจ้าหน้าท่ีจำเป็นต้องเข้ามาเพิ่ม ประเภทพืช ก่อนทำ
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การ เพิ่มข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ซึง่ในระบบนี้มีประเภท
พืชที่ได้ทำการเพิ่มไว้แล้วได้แก่ ทุเรียน ลองกอง กาแฟ 
ข้าวโพด ซึ่งในระบบนี้สามารถเพิม่ประเภทพืชไดต้าม
ความต้องการของเจ้าหน้าท่ีเกษตรดังภาพท่ี 12 

 

 
 
ภาพที่ 12: การเพิ่มแก้ไขประเภทพืช 

ของเจ้าหน้าท่ีเกษตร 
 
3.4.5 เมนูออกรายงานโรคพืช ผลการบันทึก

ข้อม ูลการเก ิดโรคจากเกษตรกรจะถูกนำมาแสดง 
ตำแหน่งการเกิดโรคเพื่อให้เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัด
อุตรดิตถ์ได้ทราบถึงการเกิดโรคในพ้ืนท่ี 

 

 
 

ภาพที่ 13: การแสดงรายงานข้อมลูการเกดิโรคพืช 
ในรูปแบบไฟล์ Excel 

 
ข้อมูลต่างท่ีเกิดขึ้นจาการแจ้งการเกิดโรคจาก

เกษตรกรจะถูกนำมาแสดงในรูปแบบไฟล์ Excel เพื่อให้
เจ้าหน้าที ่เกษตรจังหวัดสามารถนำข้อมูลมาจัดทำ
รายงานการเกิดโรคได้ ดังภาพท่ี 13 

3.5 การคำนวนหาระยะทางระหว่างตำแหน่ง
ที ่เกิดโรคพืชกับพื้นที ่ข้างเคียง เนื ่องจากสำนักงาน
เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ให้ข้อมูลว่าพื ้นที ่อยู ่ที ่มี
ระยะห่างน้อยกว่า 1 – 2 กิโลเมตร จากพื้นที่การเกิด
โรคพืชนั้น มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคนั้นๆ ดังนั้นจึง
จำเป็นต้องหาระยะทางจากจุดเกิดโรคพืชกับพื ้นที่
ข้างเคียงในหน่วยกิโลเมตร ซึ่งข้อมูลการจัดเก็บพิกัด
ตำแหน่งการเกิดโรคพืชจากเกษตรกรในรูปแบบ GPS 
(Global Positioning System)  เป ็นหน่วยในระบบ
พิกัดแบบค่าตัวเลขทศนิยม ที่แสดงเป็นเลขฐานสิบใน
หน ่วยแบบ (DD : Decimal Degree) ต ัวอย ่างเช่น   
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ละติจูด17.710487 
เหนือ, ลองติจูด 100.030434 ตะวันออก ดังนั้นการหา
ระยะทางระหว่างจุด 2 จุดในพิกัดตำแหน่ง GPS ของ
แบบค่าตัวเลขทศนิยมนั้นสามารถหาได้จากสมการที่ 1 

 

       ∆σ̂=2arcsin(√sin2 (
∆∅

2
)+ cos∅s cos∅f sin

2 (
∆λ

2
))  

(1) 

โดยที ่  
∆σ̂ = Interior Spherical Angle 

∆∅ = ละติจูด 1 – ละติจูด 2 

∅s = ละติจูด 1 
∅f = ลองติจูด 2 

∆λ = ลองติจูด 1 – ลองติจูด 2 

 
 และ 

Distance = ∆σ̂ * Radius Earth     (2) 
   

โดยที ่  
Radius Earth = 6,373 Km            

  

 ดังนั ้นถ ้าพื ้นที ่ ใดต ้องการทราบว่าพื ้นที่
ด ังกล ่าวมีโอกาสเส ี ่ยงการเก ิดโรคพืชชนิดใดบ้าง 
สามารถคำนวนหาระยะทางจากพิกัดพื้นที่นั้นกับพิกัด
พื้นที่ที่เกิดโรคพืชในฐานข้อมูลที่จัดเก็บไว้ทั้งหมดและ
คัดเลือกเฉพาะพิกัดที่คำนวนระยะแล้วได้น้อยกว่า 2 
กิโลเมตร 
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4. ผลการวิจัย 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ชุดโครงการการ
พัฒนาระบบสารสนเทศจังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับแจ้ง
เตือนภัยพิบัติ และสนับสนุนการเกษตรมูลค่าสูงจาก
ระบบวนเกษตร ทุนวิจ ัยโครงการท้าทายไทย จาก
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) ได้ทำการทดสอบระบบทั้งหมดของ
โครงการ โดยได้เชิญหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ 
เกษตรกรในพื ้นที ่  หน่วยงานป้องกันสาธารณภัย
สำนักงานเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์และสำนักงานเกษตร
และสหกรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด
ได้ทำการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งาน
งานระบบมีจำนวน 75 ท่าน ซึ่งได้ร่วมกันทดสอบระบบ
ที่นำเสนอฐานข้อมูลสู่การนำใช้ประโยชน์ โดยผู้วิจัยได้
นำเสนอการใช้งานระบบ ทดลองใช้ระบบ และสำรวจ
ข้อคิดเห็นในการใช้ระบบฐานข้อมูลการเกิดโรคพืช 
จ ั งหว ั ดอ ุ ต รด ิ ตถ์  ณ  ศ ู นย ์   Social Innovation 
Academy มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดังภาพที่ 14 
ซึ ่งผลการพัฒนาระบบสามารถทำงานได้ตามแผนที่
ออกแบบไว้ ปัญหาที่พบโดยส่วนมากจะเป็นเรื่องการทำ
ความเข้าใจกับข้อมูลที่ต้องบันทึกในระบบ ซึ่งยังมีความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนและเกษตรกรไมรู่้ว่าบันทึกข้อมูลการ
เกิดโรคพืชลงในระบบอย่างไร และบางครั้งมีข้อมูล
จำนวนมากไม่สามารถคัดแยกข้อมูลเพื่อบันทึกลงใน
ระบบได้ การแก้ปัญหาเบื้องต้นจึงจัดทำคู่มือให้ละเอียด
เพื่อความเข้าใจของข้อมูล 

 

 
 

ภาพที่ 14: การทดสอบระบบการใช้งานจริง 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

ตารางที่ 1: ตารางผลสำรวจระดับความพึงพอใจการใช้
ระบบด้านการออกแบบ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. ระดับ 

ความสวยงาม การใช้สี 
และการสื่อความหมาย 

4.41 0.87 มาก 

ความทันสมัย และ
น่าสนใจของเว็บไซต ์

4.27 0.89 มาก 

การจัดวางรูปแบบใน
เว็บไซต์ง่ายต่อการอ่าน
และการใช้งาน 

4.67 0.75 มากที่สุด 

ขนาดตัวอักษร และ
รูปแบบตัวอักษร อ่าน
ได้ง่ายและสวยงาม 

4.59 0.56 มากที่สุด 

ความเร็วในการแสดง
ภาพ ตัวอักษร และ
ข้อมูลต่างๆ 

4.35 1.00 มาก 

ความเหมาะสมของเมนู
การใช้งาน 

4.55 0.70 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.47 0.79 มากที่สุด 
 
ตารางที่ 2: ตารางผลสำรวจระดับความพึงพอใจการใช้
ระบบด้านประสิทธิภาพ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. ระดับ 
ความถูกต้องของการ
ประมวลผล การ
คำนวณและรายงาน
ต่างๆ 

4.54 0.65 มากที่สุด 

ความรวดเร็วในการ
ตอบสนองของระบบ 

4.53 0.67 มากที่สุด 

ความเหมาะสมของ
ขั้นตอนการบันทึก
ข้อมูล 

4.61 0.89 มากที่สุด 
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รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. ระดับ 
การกำหนดสิทธ์ิใน
การเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้ใช้งาน 

4.49 0.92 มากที่สุด 

การกำหนดความ
ปลอดภัยในการ
เข้าถึงข้อมูลบน
เว็บไซต ์

4.50 0.69 มาก 

การค้นหาข้อมลูมี
ความยืดหยุ่นและมี
วิธีการค้นหาที่
หลากหลาย 

4.63 0.71 มากที่สุด 

ความเหมาะสมใน
การใช้ระบบสื่อสาร 

4.66 0.58 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.56 0.73 มากที่สุด 

 
ตารางที่ 3: ตารางผลสำรวจระดับความพึงพอใจการใช้
ระบบด้านประโยชน์ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. ระดับ 
ส่งเสริมการสรา้งความ
เข้มแข็งของกลุ่ม
เกษตรกร 

4.65 0.61 มาก 

เกิดการสร้างเครือข่าย
เกษตรกรในจังหวดั
อุตรดิตถ ์

4.66 0.70 มาก 

ระบบฐานข้อมลูฯช่วย
สร้างแหล่งข้อมูลที่
สะดวกในการเรียกใช้
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 

4.53 0.81 มากที่สุด 

เป็นศูนย์กลางในการ
รวบรวมและเผยแพร่
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
การเกิดโรคพืช 

4.62 0.63 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.61 0.68 มากที่สุด 

ตารางที่ 4: ตารางผลสำรวจระดับความพึงพอใจการใช้
ระบบด้านสนับสนุนผู้ใช้บริการจากระบบ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. ระดับ 

ระบบมีการใช้งานง่าย 
ไม่ซับซ้อน 

4.58 0.67 มากที่สุด 

ระบบมีการ
ติดต่อสื่อสารกบั
สมาชิกได้อย่างรวดเร็ว
ทันเหตุการณ ์

4.33 0.79 มาก 

ระบบมีความยืดหยุ่น
รองรับกับผู้ใช้งานได้ใน
อนาคต 

4.22 0.87 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.37 0.77 มากที่สุด 
 
ตารางที่ 5: ตารางสรุปผลสำรวจระดับความพึงพอใจ
การใช้ระบบทั้ง 4 ด้าน 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. ระดับ 
ด้านการออกแบบ 4.47 0.79 มาก 

ด้านประสิทธิภาพ 4.56 0.73 มาก 
ด้านประประโยชน์ 4.61 0.68 มากที่สุด 

ด้านการสนับสนุน
ผู้ใช้บริการจากระบบ 

4.37 0.77 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยทั้ง 4 ด้าน 4.51 0.74 มากที่สุด 

 
จากตารางที่  5 แสดงผลการสำรวจระดับ

ความพึงพอใจการใช้ระบบทั้ง 4 ด้าน ตามจำนวนกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่าความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.51 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 
แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในการใช้ระบบที่มีความ
คิดเห็นในทิศทางเดียวกันโดยส่วนมาก จากผลการ
สำรวจพบวา่การใช้งานระบบด้านการออกแบบ ระบบมี
จุดเด่นในการจัดวางรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่าน
และการใช้งาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มี
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ค่าเฉลี่ย 4.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 เพราะระบบ
สามารถรองรับการใช้ในสมาร์ทโฟน ซึ่งผู้ใช้เกษตรกรก็
ใช ้สมาร ์ทโฟนที ่แตกต่างกันแต่ระบบยังสามารถ
ตอบสนองการใช้งานต่อเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ส่วน
ระบบมีความยืดหยุ่นรองรับกับผู้ใช้งานได้ในอนาคต มี
ระดับความพึงพอใจน้อยที ่ส ุด ค ่าเฉล ี ่ย 4.22 ค่า
เบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 เน ื ่องจากการออกแบบ
ฐานข้อมูลที่ต้องการให้เก็บข้อมูลได้จำนวนมาก จึงต้อง
พยายามออกแบบช่องการบันทึกข้อมูลที่จำเป็นมากที่
ในระบบ ซึ ่งถ้าออกแบบให้สามารถกรอกข้อมูลได้
จำนวนมากและข้อมูลนั้นไม่ได้จำเป็นจริง ก็อาจจะเกิด
ความสับสนต่อผู้บันทึกข้อมูล ดังนั ้นถ้าต้องการเพิ่ม
ข้อมูลที่ต้องการเก็บก็สามารถทำได้แต่ได้ให้ผูพ้ัฒนาเปน็
ผู้ดำเนินการให ้
 

5. สรุปผลการวิจัย 

 ผลการว ิ จ ั ยน ี ้ พบ ว ่ าการพ ัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการเกิดโรคพืช จังหวัดอุตรดิตถ์ ต้องมีการ
เชื ่อมโยงการทำงานระหว่างเครือข่ายเกษตรกรและ
เจ้าหน้าที่เกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์ อย่างเป็นรูปธรรม 
เพื ่อความสมบูรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ระบบ
สารสนเทศเป็นสื ่อกลาง จึงสามารถสร้างศูนย์กลาง
ข้อมูลขนาดใหญ่และนำข้อมูลนั้นมาใช้เสริมสร้างความ
แข็งแกร ่งของกล ุ ่มเกษตรกรและบริหารงานของ
เจ ้าหน้าท ี ่ เกษตรของจังหวัดอุตรด ิตถ์ได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ผลการพัฒนาการระบบฐานข้อมูลการเกดิโรค
พืช จังหวัดอุตรดิตถ์นั้น สามารถแยกการพัฒนาเป็น
ระบบย่อย 5 โมดูล ประกอบด้วย โมดูลการจัดการ
สารสนเทศข้อมูลโรคพืช โมดูลการแจ้งปัญหาโรคพืช 
โมดูลการจัดเก็บตำแหน่งพิกัดการเกิดโรค โมดูลการ
แสดงตำแหน่งการเกิดโรคได้ในพื้นที่ทั้งหมด โมดูลการ
จัดการข้อมูลผู้ใช้งานได้ โดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานได้ 3 กลุ่ม 
คือ ผู ้ด ูแลระบบ เกษตรกร เจ้าหน้าที ่เกษตร การ
ประย ุกต ์ ใช ้ ระบบสารสนเทศโดยการถ ่ายทอด
เทคโนโลยี จัดอบรมการใช้ระบบ และทดลองบันทึก
ข้อมูลนำเข้าระบบ มีผลประเมินความพึงพอใจดังนี้ 
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 

4.51 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 แสดงให้เห็นถึงความ
พึงพอใจในการใช้ระบบที ่ม ีความคิดเห็นในทิศทาง
เดียวกันโดยส่วนมาก   จากผลการสำรวจพบว่าการจัด
วางรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.67 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 
 

6. กิตติกรรมประกาศ 

 โครงการวิจัยนี้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงด้วยดี
นั้น ผู้วิจัยขอขอบคุณในการสนับสนุนและความร่วมมือ
จากเครือข่ายกลุ ่มเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์และ
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้คำแนะนำและ
แนวทางในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับโครงการวิจัยนี้ตลอด
มา 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่
ได ้ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานวิจัยในด้านต่างๆ  รวมทั้งท่านผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีรับผิดชอบงานของชุดโครงการนี ้

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  ที่
สนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2562 และการสนับสนุนใน
ด้านนโยบาย ทำให้ผู ้ว ิจัยสามารถนำความคิดสู่การ
ปฏิบัติซึ ่งช่วยให้เห็นผลที ่เป็นรูปธรรมและเกิดการ
เรียนรู้ที่มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 
พื้นที่แปลงปลูกทุเรียนหลง-หลินลับแลมีลักษณะเป็นวนเกษตร คือปลูกตามพื้นที่สูงของอำเภอลับแล จังหวัด

อุตรดิตถ์ โดยเฉพาะตำบลแม่พูล การปลูกนั้นเริ่มตั้งแต่พื้นท่ีลาดเชิงเขา จนถึงยอดเขา กลมกลืนไปกับป่าไม้ตามธรรมชาติ 
แต่เมื่อปี 2549 พื้นที่ดังกล่าวได้ประสบกับภัยพิบัติดินโคลนถล่ม ทำให้มีผู้เสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมาก 
รวมถึงพื้นที่ปลูกทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการออกแบบเครื่องมือช่วย
รังวัดแบบง่าย ให้เกษตรกรสามารถใช้งานด้วยตัวเองได้ โดยสร้างแอพพลิเคชั่นช่วยป้อนข้อมูล คำนวณ และการแสดงผล
บนแผนที่ออนไลน์ โดยได้เก็บข้อมูลจากการค้นคว้าข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่วนเกษตร และพบปะกับ
เกษตรกร แกนนำเครือข่ายภัยพิบัติ จนสามารถออกแบบเครื่องมือที่สอดคล้องกับความต้องการ มีความเหมาะสมกับการ
ใช้งานในพื้นที่วนเกษตร สามารถระบุได้ทั้งค่าพิกัดแกน x, y หรือแนวพิกัดฉาก ออก-ตก, เหนือ-ใต้ และค่า Z หรือค่า
ระดับความสูง โดยการรังวัดค่าอาซิมุทหรือค่ามุมราบที่วัดออกจากทิศเหนือจากเข็มทิศแม่เหล็ก และวัดระยะทางจาก
เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ (Laser Range-Finder) เพื่อนำมาคำนวณหาค่าพิกัด แนวราบ ส่วนการรังวัดความสูง
สามารถคำนวณได้จากการรังวัดมุมดิ่งและระยะทาง มีค่าความคลาดเคลื่อนจากความละเอียดของเครื่องวัดระยะคือ 0.1 
เมตร และความละเอียดของมุมดิ่งคือ 0.5 องศา เมื่อนำค่าที่มีโอกาสอ่านคลาดเคลื่อนสูงสุดมาคำนวณความลาดพบว่าจะ
มีมุมลาดผิดไปเกินร้อยละ 20 ที่ความสูงต่ำกว่า 5 เมตร จึงได้กำหนดเป็นข้อจำกัดของการใช้งาน อีกทั้งได้พัฒนา
แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่สามารถรับการป้อนข้อมูลจากการรังวัด โดยโปรแกรมจะทำการคำนวณเป็นค่าความลาด
ชัน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของความเสี่ยงการเกิดดินถล่ม จากนั้นส่งข้อมูลเข้าแมพเซอร์เวอร์ (Map Server) แสดงเป็นแผนที่
ออนไลน์ 

 
คำสำคัญ: เครื่องรังวัด 3 มิติ, แผนที่เสี่ยงดินถล่มระดับรายแปลง, แผนที่ออนไลน์ 
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Abstract 
 

The nature of Durian Long Lap-lae and Lin Lap-lae durian plantation is agroforestry. The durians 
are planted in the Lap-lae district highland particularly in Tambon Mae Poon. The planting of durians 
started from the hillside, then continued to the hill slope, the valley and finally to the top of the 
mountain to blend in with the natural forest. However, in the year 2006 the plantation area experienced 
landslide caused enormous losses to life and property including serious damages to durian growing 
areas. This study therefore has objectives to find guides to design a simple surveying tool for agricultural 
use and develop application to enter data, calculate and to display data on the online map with ease 
of using and affordable. The researcher surveyed geographic information of the agroforest area and and 
meet the farmers and disaster network volunteers.  Then, the tools were designed to meet their needs. 
It is suitable for use in agroforestry areas. It can specify either the x, y or horizontal coordinates, the 
north-south, and the Z value by measuring the azimuth or the horizontal angle measured from the 
north by the magnetic compass. The distance from the laser range-finder can be calculated the 
horizontal coordinates. The elevation measurements can be calculated from vertical and distance 
measurements. The accuracy of the meter is 0.1 m and the resolution of the vertical is 0.5 degree. At 
a height of less than 5 meters, it is restricted to use. The smartphone application can receive input 
from the surveyor with the device in accordance. The program will calculate the slope. This is the main 
risk factor for landslides and then send the data to map server to display as online map. 
 
Keywords: 3D surveying tool, risk mapping of landslides, online map 
 

1. บทนำ 

พื้นที่ปลูกทุเรียนพันธุ์หลง-หลินลับแล ตั้งอยู่
บนแนวเทือกเขาผีปันน้ำ ซึ ่งเป็นเขตรอยต่อระหว่าง
พื้นที่ 3 จังหวัดได้แก่ แพร่ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ มี
ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงเสี่ยงต่อการเกิดภัย
พิบัติดินโคลนถล่มอย่างยิ่ง และเคยประสบปัญหาภัย
พิบัติดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ จากปรากฏการณ์ร่องความ
กดอากาศต ่ำกำล ังค ่อนข ้างแรงพาดผ ่านบร ิเวณ
ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่
วันท่ี 21 –22 พฤษภาคม 2549 ส่งผลให้เกิดฝนตกหนกั
และเกิดดินถล่มในหลายพื ้นที ่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ได้แก่ พื ้นที่อำเภอลับแล อำเภอเมือง และอำเภอท่า
ปลา อีกทั้งยังเกิดอุทกภัยทางบนพื้นที่ราบลุ่มของเมือง
ลับแล และตัวเมืองอุตรดิตถ์อีกด้วย ทำให้มีผู้เสียชีวิต

เป็นจำนวนมาก จนถึงปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนใน
พื้นที่ยังเริ ่มประสบปัญหา ได้แก่ ศัตรูพืช โดยเฉพาะ
หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน หรือหนอนใต้ รากเน่า อากาศ
หนาวจัดทำให้ดอกและผลอ่อนร่วง อากาศร้อนและแหง้
แล้งทำให้ทุเรียนขาดน้ำ ทุเรียนยืนต้นตาย ดินสไลด์ใน
ฤดูฝน ไฟป่า ปริมาณผลผลิตต่ำ สิทธิการใช้ที่ดิน การ
ถือครองที่ดิน การเปลี่ยนสิทธิการถือครองที่ดินเหตผุล
ดังกล่าวก่อให้เกิดงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อบริหารจัดการ
พื้นที่ปลูกทุเรียนในหลากหลายประเด็น หากแต่ยังไม่
ครอบคลุมและปรากฏผลเป็นรูปธรรมเพื ่อเกิดการ
นำไปใช้ประโยชน์เชิงพื้นท่ี (ครรชิต พิระภาคและคณะ, 
2556) 

ปัจจุบันเกษตรกรผู ้ปลูกทุเรียนในพื ้นที่ ได้
ตระหนักถึงปัญหาดินโคลนถล่มอย่างจริงจังโดยการให้
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ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการจัดทำแผนที่
เสี่ยงภัยดินถล่มระดบัชุมชน มาตราส่วน 1 : 10,000 ซึ่ง
จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนำไปใช้ในการกำหนดแผนรับมือกับเหตุการณ์
ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลากและนํ้าท่วมฉับพลัน ในระดับ
ตำบลและหมู ่บ ้าน การจัดทำแผนที ่ชนิดนี ้อาศัย
ฐานข้อมูลจากแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000 
ของกรมแผนที่ทหาร แผนที่ธรณีวิทยารายจังหวัด แผน
ที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม แผนที่ Ternary ที่
แสดงค่าผสมของกัมมันตรูปรังสีที่ได้จากการบินสำรวจ
ของกรมทรัพยากรธรณี รูปดาวเทียม และรูปจากการ
บินสำรวจ (กรมทรัพยากรธรณี, 2554) (ภาพท่ี 1) 
 

 
 

ภาพที่ 1: แผนที่เสี่ยงภยัดินถลม่ ตำบลแม่พลู (กรม
ทรัพยากรธรณี, 2554, หน้า 47) 

 

รูปแบบของการเกิดดินถล่ม อาจเกิดการถล่ม
ขนาดเล็กเฉพาะในพื้นที่แปลงของเกษตรกรเอง ทั้งนี้ก็
ย ังทำให้อาจเกิดอันตรายถึงชีว ิต หรือสวนทุเร ียน
เสียหายได้ จึงเป็นแนวคิดให้เกษตรกรเจ้าของแปลง
นั้นๆมีส่วนร่วมตรวจสอบรังวัดข้อมูล ด้วยเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับพื้นที่ จะช่วยให้
ชุมชนสามารถจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ระดับ
แปลงในรูปแบบของแปลงที่ดินออนไลน์ (กรมที่ดิน, 
2560) และนำไปสู่กระบวนการจัดการของชุมชนด้าน
ความเสี ่ยงดินถล่มได้ เป็นการเสริมส่วนละเอียดของ
แผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชนที ่มีอยู ่แล้ว (กรม

ทรัพยากรธรณี, 2556)  ให้มีความละเอียดมากขึ้น โดย
จำแนกออกเป็น 4 ระดับ คือ เสียหายต่ำ ปานกลาง สูง 
และสูงมาก ผลวิเคราะห์ดัชนีแผ่นดินถล่มสามารถ
เสนอแนะไปดำเนินมาตรการบรรเทาภัยอย่างเหมาะสม 
(ดนุพล ตันนโยภาส และคณะ, 2559) การป้องกันและ
ลดผลกระทบจากดินถล่ม สามารถกระทำได้โดยการ
หลีกเลี่ยงท่ีจะอยู่อาศัยในพ้ืนทีด่ินถล่ม รวมถึงการสร้าง
สภาพสมดุลตามธรรมชาติเพื ่อรักษาสมดุลของแรง
กระทำ เช่นการรักษาระบบนิเวศน์หน้าดินเพื่อป้องกัน
การกัดเซาะและลดการไหลซึมของน้ำลงสู่ดิน (วรากร 
ไม้เรียง และคณะ, 2553) รวมถึงปัจจัยทางด้านความ
ลาดชัน ซึ่งโดยทั่วไปสามารถหาได้จากค่าระดับความสูง
ของแผนที่ภูมิประเทศตามที่กล่าวมาขั้นต้น การพัฒนา
เครื่องรังวัดในพื้นที่ให้ได้ค่าตำแหน่งและระดับความ
ลาดช ันอย ่ างท ันท ีท ันใดน ั ้นจะทำให ้ ได ้ข ้อมูล
เฉพาะเจาะจงในพื ้นที ่ มีความละเอียดมากขึ ้นและ
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ สามารถ
ทำการได้โดยใช้ดาวเทียมกำหนดตำแหน่งโลกแบบจลน์
และเครื ่องเลเซอร์ รังวัดหาปริมาตรงานขุดหน้าดิน 
เปรียบเทียบกับการรังวัดด้วยกล้องประมวลผลรวม ผล
ที่ได้มีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.4 ในแนวราบ และ
ร้อยละ 1.0 ในแนวดิ่ง (บุญฤทธิ์ เขียวอร่าม และพุทธิ
พล ดำรงชัย, 2562) (ภาพที ่2) 
 

 

 
 

ภาพที่ 2: การทำงานของเครื่องมือและขอบเขต 
ความคลาดเคลื่อน (บุญฤทธ์ิ เขียวอร่าม 

และพุทธิพล ดำ, 2562 
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จากการศึกษาที่กล่าวมาขั้นต้นจะเห็นได้ว่า
แผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชนของตำบลแม่พูลนั้น
สามารถให้ข้อมูลแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้
ในภาพรวม แต่ยังไม่ชี้ชัดถึงความเสี่ยงดินถล่มระดับราย
แปลงซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในพื้นที่เล็ก มีความเสียหายอยู่ใน
วงจำกัดเฉพาะจุดที่เกิดการถล่ม ทำให้ไม่สามารถเฝ้า
ระวังได้อย่างทั่วถึง ดังเช่นการเกิดดินถล่มขึ้นในวันที่ 2 
ต.ค. 2560 บริเวณต้นน้ำห้วยตองสาด บ้านผามูบ ต.แม่
พูล เป็นเหตุให้บ้านประชาชนเสียหาย 1 หลัง แต่ไม่มี
ผู้เสียชีวิต (ภาพท่ี 3) ซึ่งทำให้เห็นถึงความสำคัญต่อการ
เตือนภัยพื้นที่เสี ่ยงดินถล่มที ่อาจจะเกิดขึ ้นได้ทั ้งใน
ระดับภัยพิบัติขนาดใหญ่ เช่นเดียวกับการเกิดดินโคน
ถล่มในปี พ.ศ.2549 รวมถึงดินถล่มขนาดเล็ก 
 

 
 

ภาพที่ 3: ดินถล่มบรเิวณต้นน้ำห้วยตองสาด 
บ้านผามูบ ต.แม่พูล (ท่ีมา: กลุ่มไลน์เพื่อน 

เตือนภัยจังหวัดอุตรดิตถ์, 2560) 
 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยส่ง

ข้อมูลแจ้งเตือนสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก อาจทำได้โดย
การใช้เครื่องเมืองรังวัดภาคพื้นดิน แต่ด้วยเครื่องมือ
ดาวเทียมกำหนดตำแหน่งโลกแบบจลน์ หรือกล้อง
ประมวลผลรวมซึ่งมีราคาแพงและต้องใช้ทักษะขั้นสูง
ทำให้เกิดความยุ่งยาก งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดพัฒนา
เครื่องมือรังวัดท่ีมีราคาถูก ง่ายต่อการใช้งาน 
 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 2.1 เพ ื ่อทำการศ ึกษาการออกแบบและ
ประดิษฐ์อุปกรณ์ เพื ่อช่วยจัดทำแผนที่เสี ่ยงดินถล่ม
ระดับรายแปลง บนพื้นที่ปลูกทุเรียนพันธุ์หลง-หลินลับ
แล 

2.2 เพื ่อพัฒนากลไกการม ีส ่วนร ่วมของ
เกษตรกรในการตรวจสอบรังวัดความเสี่ยงดินถล่มบน
พื้นที่ปลูกทุเรียนพันธุ์หลง-หลินลับแลของตัวเกษตรกร
เอง 

2.3 เพื่อจัดทำแผนที่เสี่ยงดินถล่มระดับแปลง 
เป็นระบบภูมิสารสนเทศออนไลน์บนพื้นที่ปลูกทุเรียน
พันธุ์หลง-หลินลับแล 

 

3. การออกแบบระบบ 

เครื่องรังวัด 3 มิติแบบง่ายนี้ ใช้สำหรับการ
รังวัดหาความลาดชันเพื่อหาความเสี่ยงดินถล่มบนพื้นที่
วนเกษตร พื้นที่ปลูกทุเรียนพันธุ์หลง-หลินลับแล ตำบล
แม่พูล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยกำหนดให้เป็นอุปกรณ์ราคา
ถูก เกษตรกรสามารถพกพาเข้าไปรังวัดในพื้นที่ได้ด้วย
ตัวเอง มีความละเอียดเพียงพอที่จะทราบค่าความลาด
ชันในระดับพื้นท่ีรายแปลง ทำงานร่วมกับแอพพลิเคช่ัน
โทรศัพท์ ในการป้อนค่าที่รังวัดแล้ว ประมวลผลเปน็ค่า
ความลาดชัน มีการระบุตำแหน่งบนแผนที่ พร้อมส่ง
ข้อมูลเข้าสู่เว็บแมปแสดงตำแหน่ง (ภาพที่ 4) 

 

 
 

ภาพที่ 4: แนวคิดการสร้างเครื่องมือช่วยจัดทำแผนที่
เสี่ยงดินถล่มระดับรายแปลง 

 
ขั้นตอนการออกแบบ 1) ออกแบบอุปกรณ์

ร ังวัดค่าความลาดชัน โดยประกอบด้วยการวัด 3 
รูปแบบ ได้แก่ระยะ มุมดิ่ง และมุมราบ (ภาพที่ 5) เพื่อ
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หาความเสี่ยงดินถล่มที่ใช้งานง่าย ราคาไม่แพง การเก็บ
ข้อมูลจากการค้นคว้าข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ลงพื้นที่
สำรวจพื้นที่วนเกษตร และพบปะกับเกษตรกร แกนนำ
เครือข่ายภัยพิบัติ ให้เป็นเครื่องมือท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการ มีความเหมาะสมกับการใช้งานในพื ้นที่วน
เกษตร (ภาพที่ 6) 2) พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ท
โฟนที ่สามารถรับการป้อนข้อมูลจากการรังวัดด้วย
อุปกรณ์ตามข้อ 1 โดยโปรแกรมจะทำการคำนวณเป็น
ค่าความลาดชัน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของความเสี่ยงการ
เกิดดินถล่ม แล้วส่งข้อมูลเข้าเว็บแมป แสดงเป็นแผนที่
ออนไลน์ (ภาพที่ 7) 3) ฝึกอบรมให้เกษตรกรในพ้ืนที่ได้ 
สร้างความร่วมมือในการช่วยรังวัดดินถล่มบนพื้นที่วน
เกษตรของตัวเอง 

 

 
 

ภาพที่ 5: ระบบแกนกล้องรังวัด 
 
ที่มา  www.bitlanders.com/blogs/theodolite-

surveying/524679 : สืบค้นเม ื ่อ 25 ธันวาคม 
2560 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 6: รูปด้านข้างแสดงมติิของเครื่องรังวัด 3 มิต ิ
 และภาพถ่ายจริง 

 

 
 

ภาพที่ 7: การเก็บข้อมูลลงแอพพลิเคชั่น 
(ปกรณ์ เข็มมงคล, 2561 หน้า 147) 

 
การตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนสามารถทำ

ได้โดยกล้องวัดระยะเลเซอร์ (Laser Range Finder) 
สามารถอ่านค่าระยะที่มีความละเอียด 0.1 เมตร และ
ใช้การจำลองสถานการณ์ที่เป็นข้อกำหนดของงานวิจัย 
กำหนดความสูงไม่เกิน 10 เมตร คำนวณให้จุดที่รังวัดมี
ค่ามุมลาดชัน 30 45 60 75 และ 90 องศาตามลำดับ 
ทำให้เห็นโอกาสการเกิดค่าผิดพลาดสูงสุด (ภาพท่ี 8)  
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ภาพที่ 8: แสดงแนวทางการวิเคราะห์ค่าความแม่นยำ 
 

สร ้างตารางแสดงเป ็นร ้อยละของความ
ผิดพลาดที่จะทำให้มุมความลาดผดิไปจากความเป็นจรงิ 
โดยแนวนอนเป็นระยะทางจากจุดตั้งกล้องถึงจุดที่วัด
ตามแนวราบ แนวตั้งแสดงร้อยละของโอกาสการเกิด
ความผิดพลาดจากการคำนวณหาความลาดชันสูงสุด 
และเส้นกราฟแสดงองศาความลาดชันบนพื้นที่ ในกรณี
พืน้ท่ีมีความลาดชันมากและระยะในการวัดใกล้มีโอกาส
เกิดค่าความผิดพลาดน้อยกว่าพื้นที่มีความลาดชันน้อย
และระยะไกลจากจุดตั้งกล้อง (ภาพที่ 9) โดยจะนำค่า
ปรับแก้ไปใช้ในการเขียนแอพพลิเคชั่นต่อไป 

 

 
 

ภาพที่ 9: แผนภาพแสดงโอกาสเกดิค่าความผิดพลาด 
สูงสุดตามความลาดเอียง ที่ความสูง 10 เมตร 

 
ออกแบบแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนประ

กอบไปด้วย 2 ส่วนดังนี ้ 
1) การกำหนดจ ุดต ั ้ งกล ้องจากการเปิด

ตำแหน่งด้วย GPS ของสมาร์ทโฟน กำหนดตัวแปรเป็น
ค่าพิกัดแกน X, Y และ Z ตามระบบ UTM WGS84 
หน่วยเมตร เพื่อให้สามารถนำค่าตำแหน่งดังกล่าวมาใช้

ในการคำนวณร่วมกับข้อมูลที ่ได้จากการรังวัด  โดย
กำหนดให้เป็น X เป็นแนวตะวันออก-ตก Y เป็นแนว
เหนือ-ใต ้ และ Z เป ็นค่าระดับความสูง เม ื ่อเปิด
แอพพลิเคชั่นรังวัดดินถล่มปรากฎหน้าจอดังภาพ (ภาพ
ที่ 10) 
 

 
 

ภาพที่ 10: แสดงหน้าจอของตำแหน่งจุดตั้งกล้อง 
 

2) การหาค่าพิกัดแนวราบ และความลาดชัน 
โดยการตรวจสอบตำแหน่งการรังวัด 2 จุดคือ B และ C 
(ภาพที่ 6) โดยระยะเส้นตรงตามแนวลาดเอียงจากแกน
กล้องไปยังจุด B หาได้จากการอ่านค่าจากกล้องวัด
ระยะ มุมองศาดิ่งอ่านได้จากเครื่องวัดมุมดิ่งด้านข้าง 
และมุมอาซีมุทหรือมุมราบท่ีเริ่มต้นวัดจากทิศเหนือมีค่า
เป็น 0 แล้วค่อยๆเปิดมุมตามเข็มนาฬิกา นำมาคำนวณ
ให้ได้ตำแหน่งแนวราบ (X,Y) และค่าความสูง (Z) ของ
จุดรังวัด B และ C เปรียบเทียบกันเพื่อหามุมองศาความ
ลาดเอียงของพื้นท่ี (ภาพที่ 11) สุดท้ายผลแสดงผลเป็น
แผนที่ออนไลน์ (ภาพที่ 12) 
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ภาพที่ 11: การหาค่าพิกัดแนวราบ (X,Y) ตำแหน่ง 
รังวัด และแสดงการป้อนข้อมลู 

 

 
 

ภาพที่ 12: การแสดงผลเป็นแผนที่ออนไลน ์

งานวิจ ัยนี ้ ได ้จ ัดให ้ม ีการพบปะกับกลุ ่ม
เกษตรกรจำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเป็นการประชุม
ร่วมกับ เทศบาลตำบลหัวดง องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่พูล กำนันตำบลแม่พูล ผู ้ใหญ่บ้าน ผู ้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน และแกนนำชุมชน ในวันที่ 22 ธันวาคม 
2560 ณ ศูนย์เรียนรู้ธรณีพิบัติภัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่ง
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหัวดง ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.
อุตรดิตถ์ และครั้งที่สองเก็บข้อมูลความคิดเห็นของ
เกษตรกรทั ่วไป โดย จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่
ความร ู ้ร ่วมกับกรมทรัพยากรธรณี ในงานรำล ึก
ครบรอบ 12 ปีภัยพิบัติดินโคลนถล่ม อ.ลับแล เมื ่อ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ธรณีพิบัติภัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์เช่นเดียวกัน โดยมีเกษตรกรผู้ได้เรียนรู้
ข ้อมูล ทดสอบการใช้งาน และตอบแบบสอบถาม
ทั้งสิ้นจำนวน 37 คน (ภาพที่ 13) 
 

 
 
ภาพที่ 13: การทดสอบการใช้งานโดยเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
 
4. ผลการวิจัย 

ความคิดเห็นเกี ่ยวกับเหตุการณ์ดินถล่มใน
พื้นที่ การมีส่วนร่วมในการบริการจัดการความเสี่ยง 
รวมถึงการใช้งาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดทำ
ข้อมูลความลาดชันที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง
ในเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยกำหนดให้แต่ละความ
คิดเห็นมีค่าระดับ 5 ช่วง ระดับที่ 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
จนถึงระดับที่ 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด สรุปได้ดังนี้ (ตาราง
ที ่1) 
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ตารางที ่1: ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
ในการใช้เครื่องรังวัด 3 มิติอย่างง่าย 
 

คำถาม 
ค่าระดับ 

𝑿 S.D. ระดับ 

ได้รับผลกระทบจากดิน
ถล่มในปี 2549 

3.84 1.40 สูง 

ได้รับผลกระทบจากดิน
ถล่มในปีอ่ืนๆที่ไม่ใช่ 
2549 

2.95 1.39 ปาน
กลาง 

มีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการ หรือเป็น
เครือข่ายเตือนภัย 

3.95 1.08 สูง 

การติดตามข้อมลูพื้นที่
เสี่ยงดินถล่มของ
หน่วยงานราชการ 

4.14 1.13 สูงมาก 

พื้นที่สวนทุเรียนตั้งอยู่
ในพื้นที่เสี่ยงดินถล่ม 

4.22 1.10 สูงมาก 

การวางแผนป้องกัน
และรับมือ กับ
เหตุการณ์ดินถล่ม 

4.08 1.11 สูงมาก 

เครื่องรังวัด 3 มิติ จะ
ช่วยตรวจสอบความ
เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม 

3.83 0.94 สูง 

ทดลองใช้งานเครื่อง
รังวัด 3 มิติแล้ว เข้าใจ
ได้ง่าย 

3.53 0.91 สูง 

แอพพลิเคชั่นบน
โทรศัพท์มือถือ 
สามารถทำความเข้าใจ
ได้ง่าย 

3.81 1.19 สูง 

ความต้องการมสี่วน
ร่วมในการสำรวจความ
เสี่ยงดินถล่มด้วยระบบ
เครื่องรังวัด 3 มิต ิ

4.00 1.07 สูงมาก 

ค่าเฉลี่ย 3.84 1.13 มากที่สุด 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ตาราง 
4.1 ทำให้ทราบว่าพื้นที่สวนทุเรียนของเกษตรกรได้รับ
ผลกระทบจากดินถล่มในปี 2549 เฉลี่ยในระดับสูง ( X̄ 
=3.84, S.D.=1.40) คือมีทั ้งพื ้นที่ปลูกทุเรียนที่ได้รับ
ผลกระทบจากดินถล่มมาก และเสียหายปานกลางถึง
เล็กน้อย ส่วนในปีอื ่นๆนอกเหนือจากปี 2549 ได้รับ
ความเสียหายจากดินโคลนถล่มอยู่ในระดับปานกลาง (X ̄ 
=2.95, S.D.=1.39) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
หรือเป็นเครือข่ายเตือนภัยดินถล่มของเกษตรกรอยู่ใน
ระดับสูง (X ̄=3.95, S.D.=1.08) ด้านข้อมูลข่าวสารดิน
ถล่ม เกษตรกรได้ติดตามข้อมูลพื้นที่เสี่ยงดินถล่มของ
หน่วยงานราชการเป็นประจำในระดับสูงมาก (X ̄ =4.14, 
S.D.=1.13) เกษตรกรคิดว่าพื้นที่สวนทุเรียนของตัวเอง
ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงดินถล่มในระดับสูงมาก (X ̄ =4.22, 
S.D.=1.10) เกษตรกรได้มีการวางแผนป้องกันและ
รับมือ กับเหตุการณ์ดินถล่มในพื้นที่สวนทุเรียนเป็น
อย ่างด ี ในระด ับที่ ส ู งมาก (X ̄ =4.08 , S.D.=1.11) 
เกษตรกรคิดว่าเครื ่องรังวัด 3 มิติ จะช่วยตรวจสอบ
ความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มบนพื้นที่สวนทุเรียนของ
ต ัวเองได ้ในระดับส ูง (X ̄ =3.83 , S.D.=0.94) เมื่อ
เกษตรกรได้ทดลองใช้งานเครื่องรังวัด 3 มิติแล้ว เห็นว่า
เข้าใจได้ง่ายในระดับสูง (X ̄ =3.53, S.D.=0.91) การใช้
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ที่ช่วยป้อนข้อมูลความ
เสี ่ยงดินถล่ม สามารถทำความเข้าใจได้ง ่ายอยู ่ใน
ระดับสูง (X ̄ =3.81, S.D.=1.19) และเกษตรกรต้องการ
มีส่วนร่วมในการสำรวจความเสี่ยงดินถล่มด้วยระบบ
เครื่องรังวัด 3 มิติ และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพทม์ือถือ 
ของพื ้นที ่ปลูกทุเรียน ในขั ้นต่อไป ผลสำรวจอยู ่ใน
ระดับสูงมาก (X ̄=4.00, S.D.=1.07) 
 

5. สรุปผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาพบว่า สามารถดำเนินการได้
ครบทั้ง 3 วัตถุประสงค์ ดังนี ้ 1) ได้อุปกรณ์รังวัดค่า
ความลาดชัน เพื่อหาความเสี ่ยงดินถล่มที่ใช้งานง่าย 
ราคาไม่แพง โดยได้เก็บข้อมูลจากการค้นคว้าข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ ลงพื้นที่สำรวจพ้ืนท่ีวนเกษตร และพบปะกับ
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เกษตรกร แกนนำเคร ือข่ายภัยพิบ ัต ิ จนสามารถ
ออกแบบเครื ่องมือที ่สอดคล้องกับความต้องการ มี
ความเหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่วนเกษตร และ
ผู้วิจัยได้ดำเนินการจดอนุสิทธิบัตรโดยผา่นมหาวิทยาลยั
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 2) ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ท
โฟนที ่สามารถรับการป้อนข้อมูลจากการรังวัดด้วย
อุปกรณ์ตามข้อ 1 โดยโปรแกรมจะทำการคำนวณเป็น
ค่าความลาดชัน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของความเสี่ยงการ
เกิดดินถล่ม แล้วส่งข้อมูลเข้าเว็บแมป แสดงเป็นแผนที่
ออนไลน์ 3) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ถึง
การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ที่จะใช้อุปกรณ์นี้ พบว่า
พื้นที่สวนทุเรียนของเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ
จากดินถล่มในปี 2549 ในปีอ่ืนๆนอกเหนือจากปี 2549 
ก็ได้เกิดความเสียหายจากดินโคลนถล่มด้วย โดยตัว
เกษตรกรเองนั้นต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
หรือเป็นเครือข่ายเตือนภัยดินถล่ม ด้านข้อมูลข่าวสาร
ดินถล่ม เกษตรกรได้ติดตามข้อมูลพื้นที่เสี ่ยงดินถล่ม
ของหน่วยงานราชการเป็นประจำ เกษตรกรได้มีการ
วางแผนป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์ดินถล่มในพื้นที่
สวนทุเรียนเป็นอย่างดี 
 

6. ข้อเสนอแนะ 

 ผลลัพธ์ที ่ได ้จากงานวิจ ัยนี ้ ได้เครื ่องมือ
สำหรับการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ใช้รังวัดความลาด
ชันด้วยตัวเอง เพื่อช่วยสร้างแผนที่ความเสี่ยงดินถล่ม
ระดับรายแปลง ทำให้ให ้เกษตรกรปรับตัวร ับมือ
สถานการณ์ดินถล่ม ลดผลกระทบต่อการสูญเสีย
ผลผลิตทางการเกษตร แต่เมื ่อใช้งานจริงแล้วยังมี
ประเด็นที่เป็นข้อเสนอปรับปรุงในงานวิจัยครั ้งต่อไป
ดังนี้  

1) ปรับปรุงให้ม ีขนาดเล็กยิ ่งขึ ้น เพื ่อให้
เกษตรกรสามารถพกพาเข้าใช้ในพื้นที่สวนทุเรียนได้ง่าย 

2) ปรับปรุงให้สามารถส่งข้อมูลการรังวัด ทั้ง 
3 ค่า เข้าสู่แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์ได้โดยตรง โดยไม่
ต้องป้อนข้อมูล 

3) นำข้อมูลการรังวัดใช้ร่วมกับปัจจัยอื่นๆที่
ส่งผลกับการเกิดดินถล่ม เพื่อสร้างเป็นแผนที่ให้มคีวาม
ละเอียด และแม่นยำยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้าน 

บ้านหัวทุ่ง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง กลุ่มเป้าหมายได้แก่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจำนวน 5 คน เครื่องมือใน
การวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์และและประเมินการยอมรับที่จะใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกองทุนหมู่บ้าน บ้าน
หัวทุ่ง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปางของผู้ใช้ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบได้แก่ context diagram, data flow diagram และ ER-diagram ผลการศึกษา
พบว่าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้าน บ้านหัวทุ่ง อำเภอเมืองปาน จังหวัด
ลำปาง เป็นระบบสารสนเทศที่ทำงานอยู่ในรูปแบบเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วย 5 ระบบย่อย ได้แก่ 1) จัดการข้อมูลผู้ใช้ 2) 
จัดการข้อมูลบัญชีหุ้น 3) จัดการข้อมูลการกู้เงิน 4) จัดการข้อมูลหุ้นและเงินปันผล และ5) รายงานผลการดำเนินงาน ผล
การประเมินการยอมรับการใช้งานระบบสารสนเทศจากผู้ใช้ พบว่าการยอมรับการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
กองทุนอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.05 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 

 
คำสำคัญ: ระบบจัดการกองทุนหมู่บ้าน, บ้านหัวทุ่ง, อำเภอเมืองปาน, จังหวัดลำปาง 
 

Abstract 
 

The objective of this research is to implement the information system for village fund 
management, a case study in village fund at Hua Tung village, Muang Pan district, Lampang province. 
The targets are five village fund committees. The interviews and the using system acceptance 
assessment form are the research tools. The statistics used are mean and deviation. The system analysis 
and design tools are context diagram, data flow diagram, and ER-diagram. The information system for 
village fund executed on the website platform has five modules: 1) user management 2) stock and 
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account management 3) loan management 4) dividend management and 5) performance report. The 
using system acceptance assessment result is satisfied with 4.05 of mean and 0.72 of standard deviation.  
 
Keywords: Village fund information system, Hua Tung Village, Muang Pan district, Lampang Province

1. บทนำ  

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นกองทุน
หมุนเวียนประเภทเพื ่อการกู ้ยืม  โดยให้ประชาชน
ร่วมกันบริหารจัดการกองทุนด้วยตนเอง และเป็นแหล่ง
เงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ 
สร้างงาน สร้างรายได้ หรือสำหรับการส่งเสริมและ
พัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิการ และประโยชน์ส่วนรวม
อื่นใดให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง (ศิริ
ขวัญ วิเชียรเพลิศ, 2558 : 11) 

นโยบายจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 
พ.ศ. 2544 และหลังจากนั้นได้มีการจัดแผนปฏิบัติงาน
และงบประมาณในการดำเนินงาน จนสามารถผลักดัน
ให้มีการโอนเงินกองทุนหมู่บ้านไปให้หมู่บ้านต่าง ๆ ท่ัว
ประเทศ ช ุมชนเม ืองให ้ความสำค ัญก ับเร ื ่ อ งนี้
ค่อนข้างมาก และผลักดัน เพื ่อให้นโยบายลงสู่การ
ปฏ ิบ ัต ิอย ่ างรวดเร ็ ว  ด ั งจะเห ็นได ้จากการตั้ ง
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
(ยงยุทธ เจริญรัตน์, 2545 อ้างอิงใน สายสุดา จิตรเกษม
, 2554) 

ป ัจจ ุบ ัน เทคโนโลยี ความก ้ าวหน ้าทาง
เทคโนโลยีสารานเทศได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ได้สร้าง
การเปลี่ยนแปลงในทุกระดับตั้งแต่ระบบสังคม องค์การ
ธุรกิจ การแข่งขัน และความร่วมมือทางธุรกิจ ซึ่ง
จำเป็นต้องมีความรู้ ทักษะและความเข้าใจถึงศักยภาพ
ของเทคโนโลยี เพื ่อสามารถดำรงชีว ิตและดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สุขุม เฉลย
ทรัพย,์ 2555 : 8) 

จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นโดยการสัมภาษณ์
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน บ้านหัวทุ่ง อำเภอเมือง
ปาน จังหวัดลำปาง พบว่าปัญหาในการเก็บข้อมูลของ
กองทุน ซึ่งเก็บไว้ในแฟ้มเอกสาร และบันทึกขอ้มูลด้วย
มือ  ซึ่งทำให้การค้นหาข้อมูลล่าช้า สิ้นเปลืองพื้นที่หรือ

สถานที่ในการเก็บรักษาเอกสารนั้น ๆ และเอกสารมี
โอกาสสูญหายได้  

จากปัญหาดังกล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัยได้เสนอ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการนำเอาหลักการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อการจัดการกองทุน
หมู่บ้าน บ้านหัวทุ่ง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 
เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานต่าง ๆ ให้กองทุน
ฯ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานดียิ่งข้ึน 

ทั้งนี้ ทฤษฎีและแนวคิดที่ใช้ในงานวิจัยฉบับนี้ 
ประกอบด้วยแนวคิดวงจรการพัฒนาระบบแบบ SDLC 
ซึ ่งจะใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ โดยเมื ่อระบบได้พัฒนาเสร็จสิ ้น ทฤษฏีการ
ยอมรับเทคโนโลยี (Technology of Acceptance) จะ
ถูกนำมาใช้เพื ่อประเมินการยอมรับการใช้งานระบบ
สารสนเทศ ซึ่งประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยนี้ 
คือ เพื่อให้กองทุนหมู่บ้าน บ้านหัวทุ่ง อำเภอเมืองปาน 
จังหวัดลำปาง มีระบบสารสนเทศ เพื่อใช้สำหรับการ
จัดการกองทุนหมู่บ้านฯ การดำเนินงานเกี่ยวกับการ
ฝาก-ถอนหุ้น การคิดดอกเบี้ยและการชำระเงินกู้และ
จัดทำรายงานการเงินเบื้องต้นได้ 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
กองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้าน บ้านหัวทุ่ง 
อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 
 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

     3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้คือ กองทุน
หมู่บ้าน บ้านหัวทุ่ง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
บ้านหัวทุ่ง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง จำนวน 9 
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คน ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้ได้สุ ่มตัวอย่างเพื่อสัมภาษณ์
ความต้องการของผู้ใช้ระบบจำนวน 5 คน 
     3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
           ผู ้ว ิจ ัยได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหัวทุ่ง อำเภอเมืองปาน 
จังหวัดลำปาง  
     3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
           3.3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
        - แบบสัมภาษณ์ ใช้สำหรับเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้ระบบ 
        - แบบประเมิน ใช้สำหรับประเมินการ
ยอมรับที่จะใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกองทุน
หมู่บ้าน บ้านหัวทุ่ง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 
           3.3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 
        - ภาษา PHP ใช้สำหรับจัดทำเว็บไซต์
และสามารถประมวลผลออกมาในรูปแบบ HTML 
           - MySQL ใช้สำหรับในการสร้าง และ
จัดการฐานข้อมูล 
         - Xampp ใช ้สำหร ับในการจำลอง 
web server เพื่อทดสอบเว็บไซต์ 
      3.4 วิธีดำเนินการวิจัย 
           ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ
กองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้าน บ้านหัวทุ่ง 
อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง  ได้ใช้หลักการของวงจร
การพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development 
Life Cycle: SDLC) ซึ่งประกอบด้วย 7 ข้ันตอน ดังนี ้
           3.4.1 การกำหนดปัญหา 
        เป็นการกำหนดปัญหาเบื้องต้นของผู้ใช้ 
เพื่อนำปัญหาที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกองทุนหมู่บ้าน 
           3.4.2 การวิเคราะห์ 
        เป็นการวิเคราะห์ข้อจำกัดของระบบ 
ซึ ่งได้จากการสำรวจ การทำงานของกองทุน ซึ ่งจะ
วิเคราะห์ข้อจำกัดของระบบที ่ผ ู ้ใช้ทั ้ง 3 ประเภท 
ประกอบด้วยคณะกรรมการ สมาชิก และประธาน 
สามารถใช้ระบบสารสนเทศ 

           3.4.3 การออกแบบ 
                   เป็นการออกแบบหน้าจอหลัก หน้าจอ
ย่อย และเมนูอื ่น ๆ ของระบบสารสนเทศให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้ 
           3.4.4 การพัฒนา 
        เป ็นการนำผลล ัพธ ์ท ี ่ ได ้ จากการ
ออกแบบระบบในขั ้นตอนที ่ 3.4.3 มาพัฒนาระบบ
สารสนเทศท่ีสามารถใช้ได้จริง 
           3.4.5 การทดสอบ 
                   หลังจากขั้นตอนท่ี 3.4.4 ซึ่งผู้วิจัยได้ทำ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดการกองทุน
หมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว ระบบถูกตรวจสอบเพื่อหาปัญหา
จากการใช้งาน หากพบปัญหาผู้วิจัยจะดำเนินแก้ไขก่อน
นำไปใช้จริงกับผู้ใช้ 
           3.4.6 การติดตั้ง                     
        หลังจากที่ได้พัฒนาและทดสอบระบบ
สารสนเทศเพื ่อการจัดการจัดการกองทุนหมู่ บ ้าน
เรียบร้อยแล้ว ผู ้วิจัยจะนำระบบสารสนเทศที่พัฒนา
แล้วไปติดตั้งไว้บน Host Server เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้
ระบบได้ 
          3.4.7 การบำรุงรักษา 
                   เป็นขั้นตอนของการดูแลแก้ไขปรับปรุง
ข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ระบบในการเพิ่ม/ลบ/
แก้ไขข้อมูลในระบบกองทุน 
     3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
           3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา โดยสรุป
เนื ้อหาที ่ได ้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของ
ผู้ใช้ ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 5 คน 
เห็นตรงกันในประเด็นว่าต้องการให้ระบบสารสนเทศ
ช่วยลดจำนวนการจัดเก ็บเอกสารที ่ เป ็นกระดาษ 
สามารถค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วมากขึ้น และต้องการให้
ระบบสามารถคำนวณข้อมูลทางด้านการเงินโดยเฉพาะ
การคำนวณเกี่ยวกับการชำระเงินกู ้และการคำนวณ
ดอกเบี้ยเงินกู ้
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           3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินการ
ยอมรับที่จะใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกองทุน
หมู่บ้าน บ้านหัวทุ่ง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดย
ใ ช้แนวค ิดการยอมร ับ เทคโนโลยี  (Technology 
Acceptance Model: TAM) ( Davis, 1989 อ ้ า ง ใน 
อรุโณทัย พยัคฆพงษ์, 2560) เป็นฐานในการออกแบบ
ข้อคำถามในการประเมินยอมรับและรับรู้ผลประโยชน์
ของระบบ โดยจะใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์มาตรวัด Rating 
Scale ของ Likert Scale ซึ่งมีการแปลตามช่วงคะแนน
ดังนี ้
  

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  4.50 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสดุ     
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  3.50 – 4.49 หมายถึง มาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  2.50 – 3.49 หมายถึง ปาน
กลาง 
คะแนนเฉลี ่ยระหว่าง  1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.49 หมายถึง น้อยท่ีสุด 
 

4. ผลการวิจัย 

    4.1 ผลการศึกษาระบบงาน  
         4.1.1 ปัญหาและข้อจำกัดของกองทุน 
                   ระบบงานเดิมของกองทุนหมู่บ้าน บ้าน 
หัวทุ่ง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง มีการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการของกองทุน โดยมีการทำงานด้วยมือ

ทั้งสิ้น มีการจัดเก็บข้อมูลด้วยการจดบันทึกลงในแฟ้ม
ต่าง ๆ ซึ่งตามระบบงานเดิมของกองทุนได้เกิดผิดพลาด
ทำให้เกิดปัญหาดังนี้ 
               1) การจัดเก ็บข้อม ูลในร ูปแบบของ
เอกสารไม่เป็นระบบ ทำให้มีเอกสารจำนวนมาก 
               2) ทำให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลหรือการ
จัดทำรายงานเป็นไปด้วยความล่าช้า 

      3) ข้อมูลที่เก็บเป็นเอกสารเกิดการสูญ
หายบ่อยครั้ง 

      4) ข้อมูลด้านการเงิน และรับชำระเงนิกู้ 
ใช้ระบบการทำงานด้วยมือจึงเกิดการผิดพลาดบ่อยครั้ง 
           4.1.2 ผู้ใช้งานระบบท่ีเกี่ยวข้อง 

      ในด้านของผู้ใช้งานระบบการทำงานของ
กองทุนหมู่บ้าน บ้านหัวทุ่ง อำเภอเมืองปาน จังหวัด
ลำปาง มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบงาน ดังนี้ 
        1) คณะกรรมการ 
        2) สมาชิก  
        3) ประธาน 
     4.2 ผลการวิเคราะห์ระบบงาน 
          ในการวิเคราะห์ระบบงาน แสดงผลโดยใช้ 1) 
Context Diagram 2) Data Flow Diagram Level0
และ 3) E-R Diagram แสดงด ังภาพที ่  1 , 2 และ 3 
ตามลำดับ 
 
 

 
 

ภาพที่ 1: Context Diagram ของระบบสารสนเทศกองทุนหมู่บ้าน บ้านหัวทุ่ง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 
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ภาพที่ 2: Data Flow Diagram Level 0 ของระบบสารสนเทศกองทุนหมู่บ้าน บ้านหัวทุ่ง 
อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 

 

 
 

ภาพที่ 3: E-R Diagram ของระบบสารสนเทศกองทุนหมู่บ้าน บ้านหัวทุ่ง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 
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      4.3 ผลการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการกองทุนหมู่บ้านฯ 
          เว็บไซต์ระบบสารสนเทศ ฯ ประกอบด้วย 
          1) หน้าหลัก  
   จะแสดงหน้าแรก มีเมนูประวัต ิกองทุน 
ติดต่อเรา และเมนูเข้าสู่ระบบ ตัวอย่างแสดงดังภาพท่ี 4  

2) จัดการข้อมูลผู้ใช้  
    จะม ีผ ู ้ ใ ช ้  3  ประ เภท ประกอบด ้วย 
กรรมการ 

สมาชิก และประธาน การสมัครสมาชิกจะมีการเปิด
บัญชี ตัวอย่างหน้าจอเปิดบัญชี ตัวอย่างแสดงดังภาพที่ 
5 (ซ้าย) 
          3) จัดการข้อมูลบัญชีหุ้น  

   จะแสดงเมนูรายการฝาก รายการถอนหุ้น 
รายการฝากถอนของทุกเดือน ตัวอย่างหน้าจอรายการ
ฝาก ตัวอย่างแสดงดังภาพท่ี 5 (ขวา) 

4) จัดการข้อมูลการกู้เงิน 
5) จัดการข้อมูลเงินปันผล 
6) รายงานผลการดำเนินงาน 
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ภาพที่ 4: ตัวอย่างหน้าจอหน้าหลกัของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกองทุนหมู่บ้าน  
 

  
 

ภาพที่ 5: ตัวอย่างหน้าจอเปิดบญัชีสมาชิกของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกองทุนหมู่บ้าน (ซ้าย)  
และ ตัวอย่างหน้าจอจดัการข้อมลูการฝากหุ้นของระบบสารสนเทศ 

เพื่อการจัดการกองทุนหมู่บ้าน (ขวา) 
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      4.4 ผลการประเมินการยอมรับที่จะใช้งานระบบ
สารสนเทศ 
 หลังจากที่ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
กองทุนหมู่บ้านฯ ได้พัฒนาเสร็จสิ ้น ผู ้วิจัยได้ให้ผู ้ใช้
จำนวน 5 ราย ทดลองใช้ ผลการประเมินการยอมรบัท่ี
จะใช้งานระบบแสดงดังตารางที่ 1 ถึง ตารางที่ 5 ดังนี้ 
 
ตารางที ่ 1: ผลการประเมินด้านการยอมรับที ่จะใช้
ระบบสารสนเทศในด้านการรับรู้ประโยชน์ 
 

รายการประเมิน 
การรับรูป้ระโยชน ์ �̅� S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

1. ระบบช่วยปรับปรุง
การทำงานให้ทันสมัยขึ้น  

4.40 0.55 มาก 

2. ระบบจัดการข้อมูล
การทำงานได้แม่นยำ 

4.20 0.84 มาก 

3. ระบบช่วยให้การ
ทำงานมีประสิทธิภาพ 

3.80 0.84 มาก 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 4.13 0.74 มาก 

 
ตารางที ่ 2: ผลการประเมินด้านการยอมรับที ่จะใช้
ระบบสารสนเทศในด้านการรับรู้ความยากง่าย 
 

รายการประเมิน 
การรับรูค้วามยากง่าย �̅� S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

1. ระบบใช้งานง่าย 
2. ระบบมีขั้นตอนการ
ทำงานตามสถานการณ์
จริง ไม่ซับซ้อน 

4.20 
3.80 

0.45 
0.84 

มาก 
มาก 

3. การใช้ระบบทำได้ง่าย 
ไม่จำป็นต้องเช่ียวชาญ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ก็สามารถทำได้ 

4.00 .0.71 มาก 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 4.00 0.65 มาก 

ตารางที ่ 3: ผลการประเมินด้านการยอมรับที ่จะใช้
ระบบสารสนเทศในด้านทัศนคติในการใช้ 
 

รายการประเมิน 
ทัศนคติในการใช้ �̅� S.D. 

ระดับ
การ

ยอมรับ 

1. ระบบทำให้ท่านมี
ข้อมูลในการให้บริการ 

4.60 0.55 มาก
ที่สุด 

2. ระบบทำให้ท่าน
มั่นใจว่าการทำงาน
ถูกต้อง 

4.20 0.84 มาก 

3. ระบบทำให้ท่านคิด
ว่าสะดวก และรวดเร็ว
ในการทำงาน 

4.40 0.55 มาก 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 4.40 0.63 มาก 

 
ตารางที ่ 4: ผลการประเมินด้านการยอมรับที ่จะใช้
ระบบสารสนเทศในด้านพฤติกรรมและความพร้อมใน
การใช้ 
 

รายการประเมิน 
พฤติกรรมและความ

พร้อมในการใช้ 
�̅� S.D. 

ระดับ
การ

ยอมรับ 

1. ท่านมีประสบการณ์
ในการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ก่อน 

4.20 0.45 มาก 

2. ท่านมีความเช่ียวชาญ
ในการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.00 1.00 มาก 

3. ท่านสามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกดิขึ้น
จากการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.60 0.55 มาก 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 3.93 0.70 มาก 
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ตารางที ่ 5: ผลการประเมินด้านการยอมรับที ่จะใช้
ระบบสารสนเทศในด้านการยอมรับและตั้งใจที่จะใช้ 
 

รายการประเมินการ
ยอมรับและตั้งใจท่ีจะใช้ �̅� S.D. 

ระดับการ
ยอมรับ 

1. ท่านจะใช้ระบบเพื่อ
จัดการระบบกองทุนใน
การปฏิบัติงานจริง 

4.40 0.55 มาก 

2. ท่านยอมรับว่าระบบ
สามารถตอบสนองการ
ทำงานได้จริง 

3.80 1.10 มาก 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 4.10 0.88 มาก 

 
 จากผลการประเมินการยอมรับที่จะใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกองทุน ในตารางที่ 1 
ถึงตารางที่ 5 ในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับ
มาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.05 โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าด้านที่มีการยอมรับมากที่สุดคือ ด้านทัศนคติใน
การใช้ ระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.40 รองลงมาคือด้านการ
รับรู้ประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.13 ลำดับที่
สามคือด้านการยอมรับและตั้งใจที่จะใช้ อยู่ในระดับ
มาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.10 ลำดับที่สี่คือด้านการรับรู้ความ
ยากง่าย อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.00และลำดับ
สุดท้ายคือด้านด้านพฤติกรรมและความพร้อมในการใช้ 
อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.93 และเมื่อจำแนกเป็น
รายด้าน สามารถอธิบายได้ดังนี้  
 1. ด้านการรับรู้ประโยชน์ ปัจจัยที่มีผลต่อ
การยอมรับเทคโนโลยีมากที่สุดในด้านนี้คือผู ้ตอบ
แบบสอบถามเห็นว่าระบบช่วยปรับปรุงการทำงานให้
ท ันสมัยขึ ้น อยู ่ ในระดับมาก ที ่ค ่ า เฉลี ่ยที ่  4.40 
รองลงมาคือผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระบบจัดการ
ข้อม ูลการทำงานได้แม่นยำ อยู ่ ในระดับมาก ที ่
ค ่ า เ ฉล ี ่ ย  4 . 2 0  และลำด ั บส ุ ดท ้ ายค ื อผ ู ้ ต อบ
แบบสอบถามเห ็นว ่า ระบบช่วยให้การทำงานมี
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.80 

 2. ด้านการรับรู้ความยากง่าย ปัจจัยที่มีผลต่อ
การยอมร ับเทคโนโลยีมากที ่ส ุดในด้านนี ้ค ือผู ้ตอบ
แบบสอบถามเห็นว่าระบบใช้งานง่าย อยู่ในระดับมาก ที่
ค่าเฉลี่ยที่ 4.20 รองลงมาคือผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า
การใช้ระบบทำได้ง ่าย ไม ่จำป็นต ้องเชี ่ยวชาญทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ก็สามารถทำได้ อยู่ในระดับมาก ที่
ค่าเฉลี่ย 4.00 และลำดับสุดท้ายคือผู้ตอบแบบสอบถาม
เห็นว่าระบบมีขั้นตอนการทำงานตามสถานการณ์จริง ไม่
ซับซ้อน อยู่ในระดับมาก ท่ีค่าเฉลี่ย 3.80 
 3. ด้านทัศนคติในการใช้งานระบบ ปัจจัยที่
มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีมากที่สุดในด้านนี้คือ
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระบบทำให้ท่านมีข้อมูลใน
การให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ยที่ 4.60 
รองลงมาคือผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระบบทำให้
ท่านคิดว่าสะดวก และรวดเร็วในการทำงาน อยู่ใน
ระดับมาก ที ่ค่าเฉลี ่ย 4.40 และลำดับสุดท้ายคือ
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าระบบทำให้ท่านมั่นใจว่า
การทำงานถูกต้อง อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.20 
 4. ด้านพฤติกรรมและความพร้อมในการใช้
งานระบบ ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีมาก
ที่สุดในด้านนี้คือผู ้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าท่านมี
ป ร ะสบการณ ์ ใ นการ ใช ้ ง านระบบ เทค โน โลย ี
สารสนเทศมาก่อน อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ยที่ 4.20 
รองลงมาคือผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าท่านมีความ
เชี่ยวชาญในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.00  และลำดับสุดท้าย
คือผู ้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าท่านสามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.60 
 5. ด้านการยอมรับและตั ้งใจที ่จะใช้ งาน
ระบบ ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีมากที่สุด
ในด้านนี ้คือผู ้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าท่านจะใช้
ระบบเพื่อจัดการระบบกองทุนในการปฏิบัติงานจริง  
อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ยที่ 4.40 และท่านยอมรับว่า
ระบบสามารถตอบสนองการทำงานได้จริง  อยู ่ ใน
ระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.80 
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5. สรุปผลการวิจัย 

 ระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดการกองทุน
หมู่บ้าน กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านบ้านหัวทุ่ง อำเภอ
เมืองปาน จังหวัดลำปาง ได้พัฒนาเพื ่อแก้ไขปัญหา
ระบบจัดการกองทุนหมู่บ้านแบบเดิมซึ่งเป็นการทำงาน
ด้วยระบบเอกสาร ซึ ่งทำให้มีโอกาสผิดพลาดในการ
ทำงานบ่อย เช่น การคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ การคำนวณ
ยอดหุ้นคงเหลือ การคำนวณเงินปันผล เป็นต้น ผลการ
พัฒนาระบบสารสนเทศประกอบด้วย 5 ระบบย่อย
ได้แก่ 1) จัดการข้อมูลผู้ใช้ 2) จัดการข้อมูลบัญชีหุ้น 3) 
จัดการข้อมูลการกู้เงิน 4) จัดการข้อมูลหุ้นและเงินปัน
ผล และ5) รายงานผลการดำเนินงาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอรนุช ยิ ้มแย้ม และคณะ (2559) ซึ ่งได้
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกองทุนหมู่บา้น
ยายไท โดยระบบสามารถรับคำร้องการกู้เงิน คำนวณ
เงินค่างวด และรายงานผลการดำเนินงานได้ 
 ในการประเมินการการยอมรับที ่จะใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกองทุนด้วยแนวคิดการ
ยอมรับเทคโนโลยี ทั ้งหมด 5 ด้านได้แก่ 1) ด้านการ
รับรู้ประโยชน์ 2) ด้านการรับรู้ความยากง่าย 3) ด้าน
การยอมรับและทัศนคติในการใช้ 4) ด้านพฤติกรรม
และความพร้อมในการใช้ และ 5) ด้านการยอมรับและ
ตั้งใจที่จะใช้ระบบ ผลการประเมินในภาพรวมพบว่าผู้ใช้
มีการยอมรับที ่จะใช้งานระบบสารสนเทศเพื่ อการ
จ ั ด ก า ร ก อ ง ท ุ น ใ น ร ะ ด ั บ ม า ก  
ที่ค่าเฉลี่ย 4.05 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแคบหมู กรณีศึกษา ร้านแคบหมูครัวคุณย่า  บ้านหนองพระเจ้าทันใจ 
ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแคบหมู กรณีศึกษา ร้านแคบหมคูรัว
คุณย่า บ้านหนองพระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ประกอบการกับพนักงาน ร้านแคบหมูครัว
คุณย่า จำนวน 2 คน และกลุ่มลูกค้าประจำ จำนวน 9 คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้แก่แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินการยอมรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแคบหมู ร้านแคบหมูครัวคุณย่า เป็นระบบ
สารสนเทศที่ทำงานอยู่ในรูปแบบเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วยระบบย่อยได้แก่  1) การ login เข้าสู่ระบบ 2) การจัดการข้อมูล
สินค้า 3) การจัดการข้อมูลการขาย 4) การจัดการข้อมูลสินค้าคงคลัง 5) การจัดการข้อมูลการสั่งซื้อ และ 6) รายงานสรุป โดย
ประสิทธิภาพของระบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 อยู่ในระดับมาก 
 

คำสำคัญ: ระบบสารสนเทศ, ร้านแคบหมู , จังหวัดลำปาง 
 

Abstract 
 

This research aims to analyze and design the Information System Implementation for Pork Rind 
Shop Management: A Case Study in Krua Khun Ya Pork Rind Shop, Bann Nong Pra Chao Thun Jai, Ton Thong 
Chai Subdistrict, Muang District, Lampang Province. The target is sampled by the purposive sampling 
method. Thus, all targets are one entrepreneur, one employee and nine customers of Krua Khun Ya pork 
rind shop. An in-depth interview and an assessment form for accepting and effectiveness of the information 
system are the research tools. The statistics used are mean and standard deviation. The result shows that 
the information system is run on the website platform which consists of eight modules: 1) system log in 2) 
product management 3 )  sales management 4 )  inventory management 5 )  order management and 6 ) 
Summary Report. The system effective assessment is satisfied with 4 . 3 7  of mean and 0 . 5 8  of standard 
deviation. 

 

Keywords: information system, pork rind shop, Lampang province. 
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1. บทนำ  

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาท
อย่างกว้างขวางในวงการต่าง ๆ โดยเฉพาะวงการธุรกิจซึ่ง
มีการแข่งขันกัน เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้สินค้าหรือบริการ
ของตนการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในระบบธุรกิจในเรื่อง
การให้บริการลูกค้าซึ ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการ
ดำเนินธุรกิจที่ต้องให้ลูกค้าได้รับบริการอย่างรวดเร็วไม่
ยุ่งยากและได้รับความพึงพอใจในสินค้าและบริการสูงสุด
นอกจากนี ้ต ้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำ
วิเคราะห์และออกแบบระบบการสั่งซื้อสินค้าและรายงาน
การขาย สภาพปัญหาอุปสรรคต่าง ๆที่อาจเกิดขึ้นเพื่อนำ
ข้อมูลที่ได้มาใช้ในวงการการผลิต การตลาด และการ
แก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศที่ดีและสมบูรณ์จะช่วยใน
การจัดการธุรกิจให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วราบรื่นในที่สุด
ก็จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ (วารี ชีวะเจริญ.  2553) ปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์แคบหมูเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจาก
แคบหมูเป็นอาหารที่รับประทานได้ง่าย จะรับประทาน
เป็นของว่าง หรือเป็นเครื ่องเคียงกับอาหารต่าง ๆก็ได้ 
ผลิตภัณฑ์แคบหมูมักนิยมซื ้อมาเป็นของฝาก เพราะ
สามารถหาซื ้อได้ง่าย เช่นตามร้านขายของฝากทั ่วไป 
ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ รวมไปถึงในงาน OTOP ที่มีจัดขึ้น
ทุกปี (ธนัท ธํารงพิรุณและคณะ, 2559) ร้านแคบหมูครัว
คุณย่าเป็นกิจการที่ผลิตและจำหน่ายแคบหมู ตั้งอยู่ที่ 1/8 
หมู ่ 3 บ้านหนองพระเจ้าทันใจ ซอย 2 พระเจ้าทันใจ 
ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 ซึ่งมี
การประกอบกิจการมาไม่น้อยกว่า 2 ปี  มีการจัดทำ
แคบหมูจากคำสั่งซื้อของลูกค้าและผลิตเพื่อจัดจำหน่าย
เอง จากการเก็บข้อม ูลโดยการสัมภาษณ์ของผู ้ว ิจัย
เบื้องต้นพบว่าการรับคำสั่งซื้อมีการเก็บข้อมูลโดยการจด
บันทึก ไว้ในกระดาษซึ่งไม่มีรูปแบบเอกสารที่ชัดเจนและมี
การจัดเก็บไม่เป็นระบบในแต่ละครั้งที่รับคำสั่งซื้อสินค้า 
ซึ ่งส่งผลทำให้เกิดความล่าช้าและยุ่งยากในการค้นหา
ข้อมูลในแต่ละครั้งข้อมูลอาจจะสูญหายและมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน เช่น เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้ามาแล้วแต่จัดส่ง
สินค้าไม่ตรงตามรายการสินค้าที่สั่งซื้อ หรือลูกค้าได้รับ

สินค้าไม่ครบจำนวนที่สั ่ง ทำให้เกิดผลกระทบต่อความ
มั่นใจของลูกค้าที่สั่งซื้อซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงความรู้สึกทาง
จิตใจที ่มีต่อตราสินค้าและมีความตั ้งใจที ่จะซื้ออย่าง
ต่อเนื ่องในอนาคต (Mowen & Minor, 1998) และใน
ด้านผู้ผลิตและจำหน่ายไม่สามารถสรุปยอดการสั ่งซื้อ
สินค้าได้ชัดเจนส่งผลต่อการวางแผนการผลิต ไม่สามารถ
ผลิตสินค้าที่ลูกค้าต้องการได้ทันเวลา จากที่กล่าวมาจะ
เห็นได้ว่าปัญหาที่สำคัญของการผลิตและจำหน่ายแคบหมู 
ร้านแคบหมูครัวคุณย่า สามารถนำระบบสารสนเทศมา
ช่วยในการเก็บข้อมูลการสั่งซื้อเพื่อให้เกิดความชัดเจนและ
เป ็นระบบ สามารถค้นหาข ้อม ูลได ้รวดเร ็วข ึ ้นและ
ข้อผิดพลาดลดลงสอดคล้องกับพงศกร ทวันเวชและคณะ
(2560) ที่ได้พัฒนาระบบสารสนเทศที่ช่วยการจัดข้อมูล
จากการเก็บด้วยกระดาษมาเก็บในคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ
ฐานข้อมูล ทำให้เกิดความสะดวกในการบันทึก เรียกใช้
และประมวลผล และสามารถนำสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั ้นจากปัญหาที่ได้กล่าวมาผู้ว ิจัยจึงได้นำ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมาประยุกต์ใช้กับกิจการ
ร้านแคบหมูร้านครัวคุณย่า บ้านหนองพระเจ้าทันใจ ต.ต้น
ธงชัย อ.เมือง จ.ลำปางเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื ่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดการ
แคบหมูร้าน กรณีศึกษา แคบหมูครัวคุณย่า บ้านหนอง
พระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 
 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื ่อการจัดการแคบหมู กรณีศึกษา ร ้าน
แคบหมูครัวคุณย่า  บ้านหนองพระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย 
อ.เมือง จ.ลำปางดำเนินการวิจัยระหว่างเดือน มิถุนายน 
2562 – กุมภาพันธ์ 2563 พื้นที่วิจัยได้แก่ ร้านแคบหมู
ครัวคุณย่า  บ้านหนองพระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง 
จ.ลำปาง 
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 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรคือร้านแคบหมูครัวคุณย่า บ้านหนอง
พระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง และลูกค้า
ประจำ 

กลุ ่มตัวอย่างคือ ผู ้ประกอบการกับพนักงาน 
รวมจำนวน 2 คน และกลุ่มลูกค้าประจำ จำนวน 9 คน 
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 คณะวิจ ัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ และแบบ
ประเมินการยอมรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการแคบหมูกรณีศึกษา ร้านแคบหมคูรัวคุณย่า 
บ้านหนองพระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 
 3.2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
  - แบบส ัมภาษณ ์  ใช ้สำหร ับเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้ระบบ 
  - แบบประเมิน ใช้สำหรับประเมินการ
ยอมรับที่จะใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแคบหมู 
กรณีศึกษา ร้านแคบหมูครัวคุณย่า 
      3.2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 
        - ภาษา PHP ใช้สำหรับจัดทำเว็บไซต์และ
สามารถประมวลผลออกมาในรูปแบบ HTML 
           - MySQL ใช้สำหร ับในการสร ้าง และ
จัดการฐานข้อมูล 
         - Xampp ใช้สำหรับในการจำลอง web 
server เพื่อทดสอบเว็บไซต์ 
 3.3 วิธีดำเนินการวิจัย 
      คณะว ิจ ัย ได ้ดำ เน ินการพ ัฒนา ระบบ
สารสนเทศเพื ่อการจัดการแคบหมู กรณีศึกษา ร ้าน
แคบหมูครัวคุณย่า บ้านหนองพระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย  
อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงานและเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังนี ้
  1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแคบหมู กรณีศึกษา 
ร้านแคบหมูครัวคุณย่า บ้านหนองพระเจ้าทันใจ ต.ต้น
ธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 

     2) เก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาและความ
ต้องการของ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแคบหมู 
กรณีศึกษา ร้านแคบหมูครัวคุณย่าจากกลุ่มตัวอย่าง  
 3) วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ ของของ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแคบหมู กรณีศึกษา ร้าน
แคบหมูครัวคุณย่า บ้านหนองพระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.
เมือง จ.ลำปาง 
     4) นำผลการวิเคราะห์ระบบปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษาและทำการปรับปรุงแก้ไข 
     5) นำผลการวิเคราะห์ระบบที่ปรับปรุงแล้วมา
ออกแบบ ระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดการแคบหมู 
กรณีศึกษา ร้านแคบหมูครัวคุณย่า 
  6) นำผลการออกแบบระบบปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษาและทำการปรับปรุงแก้ไข 
     7) สร ุปผลการว ิเคราะห์และออกแบบของ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแคบหมู กรณีศึกษา ร้าน
แคบหมูครัวคุณย่า  
     8) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดการ
แคบหมู กรณีศึกษา ร้านแคบหมูครัวคุณย่า บ้านหนอง
พระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 
     9) ทดลองใ ช้ระบบก ับกล ุ ่ มต ั วอย ่ างและ
ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการแคบหมู กรณีศึกษา ร้านแคบหมูครัวคุณย่า บ้าน
หนองพระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 
  10) สรุปผลการทดลองใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการแคบหมู กรณีศึกษา ร้านแคบหมูครัวคุณย่า บ้าน
หนองพระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง    
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

     3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา โดยสรุป
เนื้อหาที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู ้ใช้ ได้แก่  
ผู ้ประกอบการกับพนักงาน รวมจำนวน 2 คน และกลุ่ม
ลูกค้าประจำ จำนวน 9 คน สรุปร่วมกันว่าต้องการให้ระบบ
สารสนเทศช่วยลดการจัดเก็บข้อมูลรับคำสั่งซื้อของลูกค้าให้
เป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถสรุปรายงานการสั่งซื ้อของ
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ลูกค้าให้ได้เพื ่อสนับสนุนข้อมูลในการผลิตสินค้าให้กับ
ผู้จัดการร้านในการวางแผนการผลิตได้ทันเวลา 

     3.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินการ
ยอมรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
แคบหมูกรณีศึกษา ร้านแคบหมูครัวคุณย่า บ้านหนองพระ
เจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 

โ ด ย ใช ้ แนวค ิ ด ก า รยอมร ั บ เ ทค โน โ ลยี  
(Technology Acceptance Model: TAM) (Davis, 1989 
อ้างใน อร ุโณทัย พยัคฆพงษ์ , 2560) เป ็นฐานในการ
ออกแบบข้อคำถามในการประเม ินยอมร ับและร ับรู้
ผลประโยชน์ของระบบ โดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผลโดยอ้างอิงจาก (พิสุทธา 
อารีราษฎร์, 2551) ดังนี ้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50–5.00 หมายความว่าระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50–4.49 หมายความว่าระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50–3.49 หมายความว่าระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50–2.49 หมายความว่าระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00–1.49 หมายความว่าระดับน้อยที่สุด 

4.ผลการวิจัย 
4.1 สภาพปัญหาและความต้องการของระบบ 
ระบบเดิมของการรับคำสั ่งซื ้อเพื ่อผลิตและ

จำหน่ายของร้านแคบหมูครัวคุณย่า บ้านหนองพระเจ้า
ทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง สรุปสภาพปัญหาไดว้า่ 
มีการรับคำสั่งซื้อมีการเก็บข้อมูลโดยการจดบันทึก ไว้ใน
กระดาษซึ่งไม่มีรูปแบบเอกสารที่ชัดเจนและมีการจัดเก็บ
ไม่เป็นระบบในแต่ละครั้งที่รับคำสั่งซื้อสินค้า ผู้ผลิตและ
จำหน่ายไม่สามารถสรุปยอดการสั่งซื ้อสินค้าได้ชัดเจน
ส่งผลต่อการวางแผนการผลิตและไม่สามารถผลิตสินค้าที่
ลูกค้าต้องการได้ทันเวลาทำให้เกิดความล่าช้าและยุ่งยาก
ในการค้นหาข้อมูลในแต่ละครั้งข้อมูลอาจจะสูญหายและมี
ความคลาดเคลื่อน 

4.2  ผลการวิเคราะห์ระบบงาน  
ในการวิเคราะห์ระบบงาน แสดงผลโดยใช้ 1) 

Context Diagram 2) Data Flow Diagram Level0และ 
3) E-R Diagram แสดงดังภาพท่ี 1, 2 และ 3 ตามลำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่1 Context diagram 

 จากภาพท่ี 1 แสดงแผนภาพบริบทของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการแคบหม ูกรณีศึกษา ร้าน
แคบหมูครัวคณุย่า  บ้านหนองพระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย 
อ.เมือง จ.ลำปาง ประกอบด้วยผู้ใช้งานระบบสองสถานะ 

ได้แก่ สถานะของผู้จัดการร้านและผู้ใช้ในสถานะพนักงาน
ดูแลระบบ ซึ่งพนักงานดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูล
สินค้า และการรบัคำสั่งซื้อสินค้า 
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จัดการข้อมูล
การเข้าสู่ระบบ

1.0ผู้จัดการร้าน
พนักงานขาย

ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลจัดการสินค้า

2.0

D2 แฟ้มข้อมูลสินค้ารายการสินค้า

จัดการข้อมูล
สินค้าคงคลัง

4.0

D3 แฟ้มข้อมูลการขาย

ข้อมูลการขายสินค้า

รายการขายสินค้าจัดการข้อมูล
การขายสินค้า

3.0

D4 แฟ้มข้อมูลสินค้าเข้ารายการข้อมูลสินค้าเข้า

การจัดการข้อมูล
สั่งซื้อสินค้า

5.0

ข้อมูลรายการสินค้า

รายงานสรุป

6.0

D6 แฟ้มข้อมูลการสั่งซื้อ

รายการส่ังซื้อสินค้า
รายงานสินค้าคงเหลือ

รายการสินค้าที่ส่ังซื้อ

รายงานการขายสินค้า

D1 แฟ้มข้อมูลการlogin

ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

รายการเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลการจัดการสินค้า

รายการข้อมูลสินค้า

ข้อมูลสินค้าเข้า

รายละเอียดการส่ังซื้อสินค้า

รายละเอียดการขาย

ข้อมูลขายสินค้า
รายการสินค้า

รายการที่สั่งซื้อ(ใบสั่งซื้อ)

รายการสินค้าออก

รายการขายสินค้า

รายการสินค้าคงเหลือ

ลูกค้า

รายการขนส่งสินค้า

ข้อมูลการชําระเงิน

 
 

ภาพที ่2 Data flow diagram level  
 
 จากภาพท่ี 2 กระแสข้อมลูระดับ 0 ของ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแคบหมู กรณีศึกษา
ร้านแคบหมูครัวคณุย่า บ้านหนองพระเจ้าทันใจ ต.ต้น
ธงชัย อ.เมือง  จ.ลำปาง ประกอบด้วย 6 ระบบย่อย 

ได้แก่ 1) การ login เข้าสู่ระบบ 2) การจัดการข้อมลู
สินค้า 3) การจัดการข้อมูลการขาย 4) การจัดการ
ข้อมูลสินค้าคงคลัง 5) การจัดการข้อมูลการสั่งซื้อ และ 
6) รายงานสรุป 

 

สินค้า

การสั่งซื้อ

การขาย

ประเภท 1 แบ่งเป็น 1

ลูกค้า

รายการขาย

การรับสินค้า

1

รับเข้า

1

1

1

ขายออก

1

1

รายการส่ังซื้อ

M

N

รหัสสินค้า จํานวนสินค้าแรกเข้า

ราคา

รหัสส่ังซื้อ

วันที่ส่ังซื้อ

รหัสการขาย

วันที่ขาย

รหัสประเภท

ชื่อประเภท
ชื่อสินค้า

รหัสลูกค้า

นามสกุล
ที่อยู่

ชื่อลูกค้า

เบอร์โทร

จํานวน

รหัสรับสินค้า

จํานวนที่รับ
วันที่รับ

ราคาขาย

จํานวนที่ส่ังซื้อ

 
 

ภาพที ่3 ER-Diagram 

1 
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 จากภาพท ี ่  3  ER-Diagram ขอ ง ร ะบบ
สารสนเทศเพื ่อการจัดการแคบหมู กรณีศึกษาร้าน
แคบหมูครัวคุณย่าบ้านหนองพระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย 
อ.เมือง จ.ลำปาง การแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
แอนทิตี้หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ตารางแฟ้มข้อมูลหลักของ
ฐานข้อมูลซึ่งประกอบด้วย  8 แอนทิตี้ ได้แก่  สินค้า 
ประเภทสินค้า การขาย ลูกค้า การสั่งซื้อ การรับสินค้า  
รายการขาย  รายการสั่งซื้อ  
 
 4.3 ผลการพัฒนาระบบ  

โครงสร้างเว็บไซต์ของระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการแคบหมู กรณีศึกษาร้านแคบหมูครัวคุณย่า
บ้านหนองพระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 
     1) Header คือส่วนหัวของระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการแคบหมู กรณีศึกษาร้านแคบหมูครัวคุณย่า  
     2) Menu คือ ส่วนแสดงเมนหูลักของระบบ 
     3) Content คือ ส่วนใช้แสดงข้อมูล 
     4) Footer คือ ส่วนใช้แสดงขอ้มูลผู้พัฒนาระบบ 
 

 
 

ภาพที่ 4 โครงสร้างระบบ 
 

 
 

ภาพที ่5 หน้าจอหน้าหลักระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการแคบหมู กรณีศึกษา ร้านแคบหมูครัวคณุย่า  

บ้านหนองพระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 
 

 
 

ภาพที ่6 หน้าจอหน้าการจัดการสนิค้า 
 

จากภาพท่ี 6 หน้าจอของการจัดการสินค้าจะ
ประกอบไปด้วย เพิ่มข้อมลูสินคา้ เพิ่มประเภทสินค้า 
และแสดงสินค้า 
 

 
 

ภาพที่ 7 หน้าจอรายงานสรุป 
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จากภาพที่ 7 หน้าจอรายงานสรุปสามารถดู
รายงานสรุปสินค้าคงเหลือและรายงานสรุปการขาย
สินค้าได้ 

4.4 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบที่

พัฒนาโดยทำการทดลองใช้ระบบและเก็บข้อมูลจาก
กลุ ่มตัวอย่าง มีประสิทธิภาพเฉลี ่ยโดยรวมทุกด้าน
เท่ากับ 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 ผล
การประเมิน ดังแสดงตามตารางที่ 1, 2 และ 3 ดังนี ้

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการ
ยอมรับประสิทธิภาพระบบด้านการทำงานของระบบ 
 

รายการประเมินการ
ทำงานของระบบ 

X ̅  SD.  
ระดับการ
ยอมรับ  

1. ความถูกต้องในการ
จัดเก็บข้อมลูนำเข้า  

4.64  0.50 
มาก
ที่สุด  

2. ความถูกต้องในการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อมลู  

4.27 0.65 มาก 

3. ความถูกต้องในการ
ลบข้อมูล  

4.55 0.52 
มาก
ที่สุด 

4. ความถูกต้องของ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ประมวลผลในโปรแกรม  

4.45 0.69 มาก 

5. ความถูกต้องของการ
ผลลัพธ์ในรูปแบบ
รายงาน  

4.45 0.52 มาก  

6. ความรวดเร็วในการ
ประมวลผลของระบบ  

4.36 0.50 มาก 

7. ความน่าเชื่อถือได้ของ
ระบบ  

4.18 0.60  มาก 

8. ความสามารถในการ
ใช้งานกับระบบงานจริง  

4.27 0.65 มาก 

9.การป้องกัน
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น  

4.18 0.60 มาก 

โดยรวม  4.37  0.58 มาก  

 จ า ก ต า ร า ง ที่  1 พ บ ว ่ า ก า ร ย อ ม รั บ
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบในด้านการทำงาน
ของระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
สูงสุด พบว่าความถูกต้องของผลลัพธ์ ในรูปแบบ
รายงานอยู่ในระดับมาก (4.37) 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การยอมรับประสิทธิภาพระบบด้านความง่ายต่อการใช้
งานระบบ 
 

รายการประเมินความ
ง่ายต่อการใช้งานระบบ 

X ̅ SD. 
ระดับการ
ยอมรับ 

1. ความง่ายต่อการใช้
งานของระบบ  

4.45  0.50 มาก  

2. ความเหมาะสมใน
การเลือกใช้ชนิดตัว
อักษรบนจอภาพ  

4.45  0.66 มาก  

3. ความเหมาะสมใน
การเลือกใช้ขนาดของ
ตัวอักษรบนจอภาพ  

4.55  0.50 มากที่สุด 

4. ความเหมาะสมใน
การใช้สีของตัวอักษร
และรูปภาพ  

4.36  0.64 มาก  

5. ความเหมาะสมใน
การใช้ข้อความอธิบาย
สื่อความหมาย  

4.27  0.45 มาก  

6. ความเหมาะสมใน
การใช้สัญลักษณ์หรือ
รูปภาพสื่อความหมาย  

4.18  0.72 มาก  

7. ความเป็นมาตรฐาน
เดียวกันในการ
ออกแบบหน้าจอภาพ  

4.64  0.48 มากที่สุด 

8. ความเหมาะสมใน
การปฏสิัมพันธ์โตต้อบ
กับผู้ใช้  

4.09  0.51 มาก  

9. ความเหมาะสมใน
การวางตำแหน่งของ
ส่วนประกอบบน
จอภาพ  

4.36  0.48 มาก  
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10.คำศัพท์ที่ใช้ผู้ใช้มี
ความคุ้นเคยและ
สามารถปฏิบัตติามได้
โดยง่าย  

4.18 0.57 มาก  

โดยรวม  4.35  0.58 มาก  
 

จากตารางที่2 พบว่าการยอมรับประสิทธิภาพ
การทำงานของระบบในด้านความง่ายต่อการใช้งานของ
ระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื ่อพิจารณารายข้อ
ส ูงส ุด พบว ่าความเป ็นมาตรฐานเด ียวก ันในการ
ออกแบบหน้าจอภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (4.64) 
 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การยอมรับประสิทธิภาพระบบด้านความปลอดภัยของ
ข้อมูลในระบบ 
 

รายการประเมินการ
ทำงานของระบบ 

X ̅ SD.  ระดับการ
ยอมรับ  

1. การกำหนดรหสั
ผู้ใช้ และรหสัผา่นใน
การตรวจสอบผูเ้ข้าใช้
ระบบ  

4.82 0.59 มากที่สุด 

2. การตรวจสอบสิทธ์ิ
ก่อนการใช้งานของ
ผู้ใช้ระบบในระดับต่าง 
ๆ  

4.64 0.58 มากที่สุด  

3. การควบคุมให้ใช้
งานตามสิทธ์ิผู้ใช้ได้
อย่างถูกต้อง  

4.55 0.56 มากที่สุด  

4. การป้องกันการ
กำหนดรหสัผ่านอย่าง
ง่าย  

4.18 0.47 มาก  

5. การป้องกันการ
ล้มเหลวของข้อมูลใน
ระบบ  

3.73 0.45 มาก  

โดยรวม  4.38 0.59 มาก  
 

 จ า ก ต า ร า ง ที่  3  พ บ ว ่ า ก า ร ย อ ม รั บ
ประส ิทธ ิภาพการทำงานของระบบในด้ านความ
ปลอดภัยของข้อมูลในระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข้อสูงสุด พบว่าการกำหนดรหัสผู้ใช้ 
และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้เข้าใช้ระบบอยู่ในระดับ
มากที่สุด (4.82) 

4.5 การอภิปรายผล 
ผลการพ ัฒนาระบบสารสนเทศระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการแคบหมู กรณีศึกษา ร้าน
แคบหมูครัวคุณย่าบ้านหนองพระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย 
อ.เมือง จ.ลำปาง ผู ้ว ิจ ัยได้ทำการศึกษาสภาพการ
ดำเนินธุรกิจและพบปัญหาหลักในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า เนื่องจากใช้กระบวนการจัดการ
เอกสารที่ไม่เป็นระบบเดียวกันและมีอุปสรรคในการ
ค้นหาข้อมูลอาจเกิดการสูญหายและข้อมูลผิดพลาดได้ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทีป่ระยุกต์ใช้กับกิจการ
ร้านแคบหมูครัวคุณย่าเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้เป็น
การนำระบบสารสนเทศแบบออนไลน์มาประยุกต์ใช้
ทางธุรกิจจึงเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ โดยระบบ
สารสนเทศประกอบไปด้วย 1) การ login เข้าสู่ระบบ 
2) การจัดการข้อมูลสินค้า 3) การจัดการข้อมูลการขาย 
4) การจัดการข้อมูลสินค้าคงคลัง 5) การจัดการข้อมูล
การส ั ่งซ ื ้อ และ 6) รายงานสร ุป ซ ึ ่งม ีการจ ัดการ
ฐานข้อมูลประกอบด้วย 7 ตาราง ได้แก่ ตารางประเภท 
ตารางสินค้า ตารางลูกค้า ตารางขายสินค้า ตารางการ
สั ่งซื ้อ ตารางรับเข้า ตารางรายการขาย ซึ ่งระบบ
สารสนเทศที ่พัฒนาสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ค้นหาได้ทันต่อเวลาสอดคล้องกับงานวิจัยของชลิดา 
จันทจิรโกวิทและศรีนวล ฟองมณี (2561) ที่ได้พัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื ่อขายสินค้า หนึ ่งตำบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ในเขตเทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่
สรวย จังหวัดเชียงรายพบว่าระบบสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายการสั่งซื้อในแต่ละครั้งได้ สามารถ
เรียกดูรายละเอียดของลูกค้าได้ ดูประวัติการสั่งซื้อของ
ลูกค้าได้เหมาะสม ทำให้การบริหารจัดการขายสินค้า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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ผลการประเมินการยอมรับในประสิทธิภาพ
การทำงานของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแคบหมู 
กรณีศึกษา ร้านแคบหมูครัวคุณย่าบ้านหนองพระเจ้า
ทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง พบว่าการยอมรับ
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยรวมอยู่ในระดับ
มากโดยความปลอดภัยของข้อมูลในระบบมีระดับการ
ยอมรับสูงสุดเนื่องจากการกำหนดรหัสผูใ้ช้และรหัสผา่น
ในการตรวจสอบผู ้เข้าใช้ระบบเป็นการป้องกันผู้ไม่
ประสงค์ดีหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบกระทำการลบ 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปจากความเป็นจริงซึ่งการที่
จะต้องมั่นใจว่าข้อมูลและระบบไม่ได้ถ ูกแก้ไขด้วย
วิธีการใด ๆ ก็ตาม ที่ไม่ได้รับอนุญาตคือส่วนสำคัญของ
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (ภัคพล 
จันทนวรานนท์์ และเอกรินทร์ วิบูลย์ตั้งมั่น, 2560)  
 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 ผลการพ ัฒนาระบบสารสนเทศระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการแคบหมู กรณีศึกษา ร้าน
แคบหมูครัวคุณย่าบ้านหนองพระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย 
อ.เมือง จ.ลำปาง ได้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่
ประยุกต์ใช้กับกิจการร้านแคบหมูครัวคุณย่าเพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวนี้ซึ่งประกอบไปด้วยระบบย่อยดังนี้ 1) 
การ login เข้าสู ่ระบบ 2) การจัดการข้อมูลสินค้า 3) 
การจัดการข้อมูลการขาย 4) การจัดการข้อมูลสินค้าคง
คลัง 5) การจัดการข้อมูลการสั่งซื ้อ และ 6) รายงาน
สรุป ซึ่งมีการจัดการฐานข้อมูลประกอบด้วย 7 ตาราง 
ได้แก่ ตารางประเภท ตารางสินค้า ตารางลูกค้า ตาราง
ขายสินค้า ตารางการสั ่งซื ้อ ตารางรับเข้า ตาราง
รายการขาย ซึ่งระบบสารสนเทศที่พัฒนาสามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูลและค้นหาได้ทันต่อเวลาและผลการ
ประเมินการยอมรับในประสิทธิภาพการทำงานของ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแคบหมู กรณีศึกษา 
ร้านแคบหมูครัวคุณย่าบ้านหนองพระเจ้าทันใจ ต.ต้น
ธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง มีการยอมรับประสิทธิภาพการ
ทำงานของระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 

6. กิตติกรรมประกาศ 

 ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการแคบหมู กรณีศึกษา ร้านแคบหมูครัวคุณย่าบ้าน
หนองพระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 
สำเร็จลุล่วงได้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คุณนรธีร ์แสนจติต์ 
ผ ู ้ประกอบการแคบหมูร ้านครัวค ุณย่า ที ่ ให ้ความ
อนุเคราะห์ข้อมูลและขอขอบคุณการประชุมวิชาการ
ระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) ที่ให้ความอนุเคราะห์ 
ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในครั้งนี้ 
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การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมเีดีย(MMCAI) เร่ืองการดูแลรักษา 
ผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง เพื่อคุณภาพชีวิต 
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The Design of Multimedia Computer Assistant Instruction (MMCAI) for patients 
with end-stage cancer palliative according to the quality of life in the final stage 

of Buddhism and Islam for relatives of patients : 
a case studyof the patients' relatives in Yala 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย(MMCAI) เรื่องการดูแล

รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง เพื่อคุณภาพชีวิตในระยะสุดท้ายตามหลักของศาสนาพุทธ และ
ศาสนาอิสลาม สำหรับญาติผู้ป่วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบประเมินคุณภาพด้านเทคนิคของสื่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย(MMCAI) กลุ่มตัวอย่างที่นำมาศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ทั้งหมด 3 คน
ได้แก่ อาจารย์ผู้มีประสบการณ์สอนเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย(MMCAI) 
ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน มีความเห็นว่าโดยภาพรวมคุณภาพด้านเทคนิคสำหรับการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย(MMCAI) เรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง 
มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.65 , SD = 0.61) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสงูเป็นอันดับหนึ่ง  ได้แก่ด้านภาพกราฟฟิก
และแอนิเมชั่น (ค่าเฉลี่ย =3.80 ,  SD = 0.68) ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านภาพนิ่ง (ค่าเฉลี่ย = 
3.75 , SD = 0.62) ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และด้านสีและตัวอักษร (ค่าเฉลี่ย = 3.60 , SD = 0.63) ซึ่งมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ตามลำดับ 
 สรุปได้ว่าการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย(MMCAI) เรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง มีคุณภาพด้านเทคนิคเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสำหรับงานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัย
จะต้องดำเนินการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาโดยแพทย์และพยาบาลที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้สื่อมีคุณภาพ ก่อนนำไป
ทดลองใช้กับญาติผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่อไป  
 
คำสำคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย , ญาติผู้ป่วย, การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายแบบ
ประคับประคอง 
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Abstract. 
 

 This research aims to design Multimedia Computer Assistant Instruction (MMCAI) for patients 
with end-stage cancer palliative according to the quality of life in the final stage of Buddhism and Islam 
For relatives of patients. The research tools used in this study were the technique quality evaluation 
forms for Multimedia Computer Assistant Instruction (MMCAI). The samples used were 3 experts who 
has taught about how to design and build Multimedia Computer Assistant Instruction (MMCAI) which 
were selected by purposive sampling. 
 The results showed that Experts’ opinion on the quality of MMCAI for patients with end-stage 
cancer palliative had quality at a high level (mean = 3.65, SD = 0.61).  The graphics and animation 
function (mean = 3.80, SD = 0.68) was appropriate at a high level followed by the slides (mean = 3.75, 
SD = 0.62) at a high level and color and character (mean = 3.60, SD = 0.63) at a high level, respectively. 
 In conclusion, the design of multimedia CAI (MMCAI) for patients with end-stage cancer 
palliative had high appropriate technical quality. The research for this study will be conducted to assess 
the quality of the content by doctors and nurses prior to the trial on relatives of patients hospitalized 
in the future 
 
Keywords: Multimedia Computer Assistant Instruction, relatives of patients, patients with end-stage 
cancer palliative. 
 

1. บทนำ  

โรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขที ่สำคัญ
ระดับโลก ในแต่ละปีจะพบว่ามีผู ้ป่วยมะเร็งรายใหม่
เพิ ่มขึ ้นและมีแนวโน้มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง สำหรับ
สถานการณ์ในประเทศไทยพบว่า มะเร็งเป็นสาเหตุการ
ตายอันดับที่ 1 ติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายปี และมี
จำนวนผู้ป่วยตายและอัตราการตายต่อประชากรแสน
คนเพิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ในปี พ.ศ.2554 ที่ผ่านมาพบว่ามี
จำนวนผู้ป่วยตาย 61,082 คน คิดเป็นอัตราตาย 95.2 
ต่อประชากรแสนคน ซึ่งเฉลี่ยแล้วพบว่ามีผู้เสียชีวิตจาก
โรคมะเร็งช่ัวโมงละเกือบ 7 ราย [1]   

สำหร ับโรงพยาบาลศ ูนย ์ยะลาซ ึ ่ ง เป็น
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิขนาด 479 เตียง ได้ให้การ
ดูแลผู้ป่วยวิกฤตและเรื้อรังที่มีความซับซ้อน จากสถิติใน
ปีพ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 พบว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็ง
จำนวน 2,671 ราย และ 2,841 ราย ตามลำดับ และ

เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง จำนวน 266 ราย และ 317 ราย 
ตามลำด ับ หน ่วยการด ูแลแบบประค ับประคอง 
โรงพยาบาลยะลาได้เก็บข้อมูลของผู้ป่วยมะเร็ง พบว่า 
พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) ผู้ป่วยที่
ได้รับการดูแลแบบประคับประคองทั้งหมด 908 คน 
เป็นผู้ป่วยมะเร็งจำนวน 698 คน (76.9%) และเป็น
ผู้ป่วยมะเร็งที ่นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน475 คน 
(68.1%) นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย 
(ระยะที่3,4) ที่นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 256 คน 
(36.7%)[2] 
  การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในระยะสุดท้ายแบบ
ประคับประคอง ผู้ป่วยจะต้องการการดูแลที่แตกต่าง
จากการดูแลผู้ป่วยโดยทั่วไป การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะ
สุดท้ายนับเป็นเร ื ่องที ่ละเอ ียดอ่อนและซ ับซ ้อน 
เนื ่องจากความรุนแรงของโรคส่งผลให้ผู ้ป่วยมีความ
ทุกข์ทรมานจากอาการที ่ไม่สามารถที ่จะช่วยเหลือ
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ตนเองได้ตามปกติ และการที ่ต ้องเผชิญกับความไม่
แน่นอนของโรค รวมถึงการเผชิญกับความตายที ่ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ ผู้ป่วยจึงต้องการได้รับการดูแลอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อที ่จะตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว
[1][3]  ซึ ่งจะเห็นได้ว่า ครอบครัวหรือญาติผ ู ้ป ่วยมี
บทบาทสำคัญในการตอบสนองความต้องการการดูแล
ของผู ้ป่วย ทั ้งนี ้ การที ่จะส่งเสริมให้ญาติของผู ้ป ่วย
สามารถแสดงบทบาทในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมนั้น จำเป็นที่จะต้องให้คนในครอบครัวซึ่ง
หมายถึงญาติผู้ป่วยจะต้องได้รับการแนะนำหรือการให้
ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้มีความรู้ที่เพียงพอต่อการ
ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคองได้
อย่างถูกต้องตามกระบวนการทางการแพทย์ และต้อง
เหมาะสมด้วยในวิธีของศาสนาพุทธ หรือศาสนาอิสลาม 
ตามที่ผู้ป่วยนับถือ 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก้าวหน้าไป
อย่างรวดเร็วมาก คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในด้าน
การศึกษามากขึ้น และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันก็ตอบสนองต่อการประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้ได้
เป็นอย่างดี มีการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ มาใช้
สร้างเป็นสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ซึ่งสื่อการ
เร ียนการสอนคอมพิวเตอร ์ในที ่น ี ้หมายถึงบทเรี ยน
คอมพ ิ วเตอร ์ ช ่ วยสอนม ัลต ิม ี เด ี ย (Multimedia 
Computer Assistant Instruction, MMCAI) ซึ่งปัจจุบัน
จัดได้ว่าการเรียนการสอน หรือการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ
โดยใช้โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย 
(MMCAI) นั้นจัดเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่เป็นที่นิยมในวง
การศึกษาและเป็นรูปแบบที่ประสิทธิภาพอีกด้วย ซึ่ง
ลักษณะเด่นของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย 
นั่นคือเป็นสื่อแบบประสมที่รวมลักษณะเด่น เช่น ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์ ใส่เสียง ออกแบบทดสอบเป็น
เกม การตอบคำถามและส่งข้อมูลประเมินผลย้อนกลับ
อย่างทันที ทำให้ผู้เรียนสนุกสนานในการเรียนรู้ เกิดความ
อยากรู้ อยากทดลองใช้ เป็นการสร้างแรงจูงใจสำหรับ
ผู้เรียน และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เนื่องจากคำนึงถึงความ
แตกต่างของผู ้เรียน ผู ้เรียนเรียนได้ตามศักยภาพของ

ตนเองตามความสามารถในการเรียนรู ้ของแต่ละบุคคล 
ทำให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ [4][5] 
 และที่สำคัญผู้วิจัยได้สัมภาษณ์พยาบาลวิชาชีพ 
ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในหน่วยการดูแลแบบ
ประคับประคอง ณ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา พบว่าพยาบาล
มีความต้องการสื่อมัลติมีเดีย เพื่อให้ความรู้กับญาติของ
ผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง ที่เข้า
รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลศูนย์ยะลา จังหวัดยะลา 
เพื่อส่งเสริมให้ญาติผู้ป่วยได้เรียนรู้ถึงวิธีการดูแลผู้ป่วย
โรคมะเร็งระยะสุดท้ายได้อย่างถูกวิธีทางการแพทย์ และ
เหมาะสมตามวิธีของศาสนาพุทธ หรือศาสนาอิสลาม 
ตามที่ผู้ป่วยนับถือ  และนำความรู้ที่ได้ไปใช้การดูแลผู้ป่วย
ให้มีคุณภาพมากที่สุด ลดความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย 

จากเหตุผลที ่กล ่าวมาทั ้งหมด ผู ้ว ิจ ัยจ ึงมี
แนวคิดที่ออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมัลติม ีเด ีย (MMCAI) เร ื ่องการดูแลรักษาผู ้ป ่วย
โรคมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง เพื่อคุณภาพ
ชีวิตในระยะสุดท้ายตามหลักของศาสนาพุทธ และศาสนา
อ ิ สลาม  สำหร ั บญาต ิ ผ ู ้ ป ่ ว ย ในจ ั งหว ั ดยะลา
 สำหรับงานวิจัยครั้งนี้ถือว่าเป็นระยะที1่ นั่นคือ
เป ็นการออกแบบบทเร ียนคอมพ ิวเตอร ์ช ่วยสอน
มัลติมีเดีย(MMCAI)เรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ระยะส ุดท ้ ายแบบประค ับประคอง ซ ึ ่ งเม ื ่ อผ ่ าน
กระบวนการนี้แล้ว ในการวิจัยขึ้นถัดไป นั่นคือ ระยะที่2 
ต้องมีการศึกษาความคิดเห็นของแพทย์และพยาบาลที่
เกี ่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง เกี ่ยวกับความ
เหมาะสมของเนื้อหา และสุดท้ายการวิจัยในระยะที่ 3 จะ
เป็นการนำสื่อที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้จริง(Try Out) กับ
ญาติผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างที่โรงพยาบาลยะลาต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 เพื่อออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มัลตมิีเดยี(MMCAI) เรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง เพื่อคุณภาพชีวิตใน
ระยะสุดท้ายตามหลักของศาสนาพุทธ และศาสนา
อิสลาม สำหรบัญาติผู้ป่วย 
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3. ระเบียบวิธีวิจัย 

    วิธีดำเนินการวิจัย มีขั้นตอนดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ภาพที่ 1  ขั้นตอนการดำเนนิการวิจัย 

 
จากภาพที่1 สามารถอธิบายขั้นตอนการดำเนินงานได้
ดังนี ้
 3.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ 1) เนื ้อหาเรื ่องการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง 2) 
การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย 
(MMCAI) 3) โปรแกรมสำเร ็จร ูปท ี ่ ใช ้ ในการสร ้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 3.2 ออกแบบเนื ้อหา เรื ่องการดูแลรักษา
ผู ้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง
สำหรับญาติผู้ป่วย เริ่มจากผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล
กับพยาบาลวิชาช ีพที ่ทำหน้าที ่ด ูแลร ักษาผ ู ้ป ่วย
โรคมะเร ็งระยะส ุดท ้ายแบบประค ับประคอง ที่
โรงพยาบาลศูนย์ยะลาโดยใช้วิธีสัมภาษณ์ พบว่า เนื้อหา

ในสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย ควรมี
เนื้อหาที่จำเป็นประกอบด้วย 5 หัวข้อหลัก ได้แก่  1) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคมะเร็ง 2) การจัดการความ
ปวดโดยใช้มอร์ฟีนในผู้ป่วยระยะสุดท้าย  3) การดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายใกล้เสียชีวิตตามวิธีศาสนาพุทธ  4) 
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายใกล้เสียชีวิต ตามวิธีศาสนา
อิสลาม และ 5) การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายต่อเนื่องที่
บ้าน    
 3.3 อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ส ร ้ า ง บ ท เ ร ี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย(MMCAI) เรื่องการ
ด ูแลร ักษาผ ู ้ป ่วยโรคมะเร ็งระยะส ุดท ้ายแบบ
ประคับประคองสำหรับญาติผู้ป่วย  
               3.3.1 ออกแบบระบบของ MMCAI เช่น
ออกแบบระบบการลงทะเบ ียนผ ู ้ ใช ้งาน , การทำ
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน , ลำดับการเรียน
เนื้อหา  เป็นต้น ลงในบทดำเนินเรื่อง (Storybord) 
               3.3.2  สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มัลติมีเดีย(MMCAI) โดยใช้โปรแกรม Captivate เป็น
โปรแกรมควบคุม และสร้างเนื้อหาแบบสื่อมัลติมีเดีย 
เ ช ่ น  ต ั ด ต ่ อ ร ู ปภ าพ โดย ใช ้ โ ป รแกรม  adobe 
photoshop, สร้างตัวการ์ตูนประกอบเนื้อหาโดยใช้
โปรแกรม Adobe Illustrator เป็นต้น 
 3.4 สร้างแบบประเมินคุณภาพด้านเทคนิค
ของสื่อ MMCAI สำหรับผู้เชี่ยวชาญ  
              แบบประเมินคุณภาพด้านเทคนิคของสื่อ 
MMCAI มีลักษณะเป็นแบบประเมิน Rating Scale 5 
ระดับ [6]  ซึ่งแบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
ตอนที่1 ข้อมูลทั ่วไปของผู ้เชี ่ยวชาญ ตอนที่2 การ
ประเมินคุณภาพด้านเทคนิคของสื่อ MMCAI และตอน
ที3่ ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
 3.5 ประเมินคุณภาพของสื่อ MMCAI โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 
 เริ่มจากนำสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มัลติมีเดีย(MMCAI) เรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง ให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคนิค ทั้งหมด 3 คน ประเมินโดยใช้แบบประเมินที่

 

 เร่ิมตน้ 

ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

ออกแบบเน้ือหาเร่ืองการดูแลรักษาผูป่้วยโรคมะเร็ง
ระยะสุดทา้ยแบบประคบัประคอง  

สร้างแบบประเมินดา้นเทคนิค 

 
ประเมินคุณภาพของส่ือ 

โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ไม่ผ่าน แกไ้ขตาม
ค าแนะน า

ของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 

วิเคราะห์และสรุปผล คุณภาพดา้นเทคนิค 

ส้ินสุด 

ออกแบบและสร้าง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มลัติมีเดีย(MMCAI) 

ผ่าน 
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สร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 3.4 จากนั้นปรับปรุงแก้ไขสื่อตาม
คำแนะนำของผู้เชี ่ยวชาญ เช่น ผู ้วิจัยได้ดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขขนาดของตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน 
 3.6 วิเคราะห์และสร ุปผลคุณภาพด้าน
เทคนิคของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย 
เรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายแบบ
ประคับประคอง 
 ผู้วิจัยได้นำผลการประเมินด้านเทคนิคที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลได้จากผู ้เชี ่ยวชาญทั ้งหมด 3 ชุด มา
วิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excell 
จากนั้นนำค่าเฉลี่ยที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์ความพึงพอใจ 
ดังนี ้ ดีมาก(4.51 –5.00),  ดี(3.51–4.50), ปานกลาง 
(2.51–3.50), พอใช้ (1.51–2.50), ควรปรับปรุง (1.00 
– 1.50) [6] 
 

4. ผลการวิจัย 

 4.1 ผลการออกแบบด้านเนื้อหา ในรูปแบบ
มัลติมีเดีย 

โดยม ี เน ื ้อหาทั ้งหมด 5 หัวข ้อหลักด ังนี้   
1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคมะเร็ง  2) การจัดการ
ความปวดโดยใช้มอร์ฟีนในผู้ป่วยระยะสุดท้าย 3) การ
ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายใกล้เสียชีวิตตามวิธีศาสนาพุทธ 
4) การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายใกล้เสียชีวิต ตามวิธี
ศาสนาอิสลาม และ 5) การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ต่อเนื่องที่บ้าน    
 

4.2 ผลการออกแบบระบบ ของบทเร ียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย(MMCAI) เรื่องการ
ด ูแลร ักษาผ ู ้ป ่วยโรคมะเร ็งระยะส ุดท ้ายแบบ
ประคับประคอง 

 

 
 

ภาพที่ 2 หน้าลงทะเบียนของ MMCAI สำหรับ 
ญาตผิู้ป่วย เรื่องการดูแลรักษาผู้ปว่ยโรค 
มะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง 

 

 
 

ภาพที่ 3 หน้าจอคำแนะนำในการใช้บทเรียน 
 

 
 

ภาพที่ 4 หน้าจอคำช้ีแจงก่อนทำแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 
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ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงหัวข้อของเนื้อหา 
 

 
 

ภาพที ่6 หน้าจอเนื้อหาในรูปแบบแอนิเมชั่น 
 

4.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพด้านเทคนิค
ของการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช ่วยสอน
มัลติม ีเด ีย (MMCAI) เร ื ่องการดูแลรักษาผู ้ป ่วย
โรคมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง 
 

 
 

ภาพที7่  ผลการวิเคราะห์คณุภาพด้านเทคนิค 
 

จากภาพที่ 7 พบว่าผู ้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค 
ทั ้ง 3 คนเห็นว่าโดยภาพรวมการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย (MMCAI) เรื ่องการ
ด ูแลร ักษาผ ู ้ป ่ วยโรคมะเร ็ งระยะส ุดท ้ ายแบบ

ประคับประคอง มีคุณภาพด้านเทคนิคอยู่ในระดับมาก 
ด้วยค่าเฉลี่ย 3.65 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61  
 

5. สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ สามารถสรุปผลการ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย 
(MMCAI) สำหรับญาติผู้ป่วย เรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง ได้ดังนี้ 
 5.1 การออกแบบด้านเนื้อหา ของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย เรื่องการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง  

การออกแบบด้านเนื ้อหา โดยพยาบาลที่
เก ี ่ยวข้องได ้ให ้ความคิดเห ็นว ่าเน ื ้อหาในสื ่อควร
ประกอบด้วย 5 หัวข้อเรื่อง ได้แก่ 1) ความรู้เบื้องต้น
เกี ่ยวกับโรคมะเร็ง  2) การจัดการความปวดโดยใช้
มอร์ฟีนในผู้ป่วยระยะสุดท้าย 3) การดูแลผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายใกล้เสียชีวิตตามวิธีศาสนาพุทธ   4) การดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายใกล้เสียชีวิต ตามวิธีศาสนาอิสลาม  
และ 5) การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายต่อเนื่องที่บ้าน    
         5.2 การออกแบบระบบ  ของบท เ รี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย เรื่องการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง  

5.2.1 ล ักษณะการออกแบบระบบ ของ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย (MMCAI) 

จากผลการวิจัย พบว่าการออกแบบระบบของ
บทเร ียนคอมพ ิวเตอร ์ช ่วยสอนม ัลต ิม ี เด ีย  ควร
ประกอบด้วย 1) ระบบการลงทะเบียนสำหรับญาติผู้ปว่ย 
2) คู ่มือการใช้งาน หรือคำแนะนำการใช้งานของสื่อ 
MMCAI สำหรับญาติผู้ป่วย 3) ระบบการทำแบบทดสอบ
ก่อนเรียนพร้อมทั้งการสรุปผลคะแนนให้ญาติผู ้ป ่วย
ทราบ 4) การให้เนื้อหาในรูปแบบมัลติมีเดีย เรื่องการ
ด ู แลร ั กษาผ ู ้ป ่ วยโรคมะเร ็ งระยะส ุดท ้ ายแบบ
ประคับประคอง 5) ระบบการทำแบบทดสอบหลังเรียน 
พร้อมทั ้งการสรุปผลคะแนนให้ญาติผู ้ป่วยทราบ 6) 
ระบบการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจแบบออนไลน์
สำหรับญาติผู้ป่วย ที่มีต่อการใช้งานสื่อ MMCAI 
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 5.2.2 คุณภาพด้านเทคนิคของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย (MMCAI)  

จากผลการวิจัย พบว่าผู้เชี่ยวชาญ 3 คน เห็น
ว่าคุณภาพด้านเทคนิคของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมัลติมีเดีย (MMCAI) สำหรับญาติผู้ป่วย เรื่องการ
ด ูแลร ักษาผ ู ้ป ่ วยโรคมะเร ็ งระยะส ุดท ้ ายแบบ
ประคับประคอง โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 3.65 , ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.61)  
 

6. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 สำหรับงานวิจัยครั ้งเป็นเพียงการออกแบบ
เนื้อหา การออกแบบระบบของสื่อ และการประเมิน
คุณภาพด้านเทคนิคของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมัลติมีเดีย(MMCAI) เรื ่องการดูแลรักษาผู ้ป ่วย
โรคมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคองเท่านั้น ซึ่ง
ผ ู ้ว ิจ ัยจะต้องดำเนินการวิจ ัยในขั ้นถ ัดไป คือ  1) 
การศึกษาคุณภาพด้านเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมัลติมีเดีย(MMCAI)เรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง โดยแพทย์
และพยาบาลที ่เกี ่ยวข้อง และ 2) การนำบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย (MMCAI) เรื ่องการ
ด ูแลร ักษาผ ู ้ป ่ วยโรคมะเร ็ งระยะส ุดท ้ ายแบบ
ประคับประคอง ไปทดลองใช้ก ับญาติผ ู ้ป ่วยกลุ่ม
ตัวอย่างในชุมชนหรือในโรงพยาบาลศูนย์ยะลาต่อไป 
เพื ่อศึกษาประสิทธิภาพของสื่อ และศึกษาความพึง
พอใจของผู้ใช้สื่อต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกลุ่มแปรรูปเนื้อแดดเดียวประชารัฐ บ้าน

กล้วยหลวง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ประชากรในการวิจัย ได้แก่  ประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่มแปร
รูปเนื้อแดดเดียว จำนวนทั้งหมด 19 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ และแบบประเมินการยอมรับและใช้
งานระบบ ผลการศึกษาพบว่าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกลุ่มแปรรูปเนื้อแดดเดียวประชารัฐรัฐ บ้านกล้วยหลวง 
ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นระบบสารสนเทศที่ทำงานอยู่ในรูปแบบเว็บไซต์ และมีผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.78 อยู่ในระดับมาก ผลการประเมินการยอมรับและใช้งานระบบ มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.83 อยู่ในระดับมาก 
 
คำสำคัญ:  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, เนื้อแดดเดียว, บ้านกล้วยหลวง, จังหวัดลำปาง 
 

Abstract 
 
 This research aim to implement the information system for the dried meat civil state group 
at Kluay Pae village, Kluay Pae sub-district, Muang district, Lampang province. Nineteen samples consist 
of chairman and members. The mean and standard deviation are the statistics used. The interview, the 
system performance assessment form, and the using system acceptance assessment form are the 
research tools. The results showed that the information system for the dried meat civil state group at 
Kluay Pae village which ran on the website platform. The system performance assessment was satisfied 
with 3.78 of mean and the using system acceptance assessment was also satisfied with 3.83. 
 
Keywords: management information system, dried meat, Kluay Pae village, Lampang province 
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1. บทนำ  
ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

รายย่อยภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพ 
ด้านเกษตรกร ตามหลักการทฤษฎีและแนวทางการทรง
งานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชฯ ได้พระราชทานไว้สามารถพัฒนาต่อยอดเชิงธุรกิจ 
เกิดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของโครงการที่ เกิด 
จากความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริง และก่อให้เกิด
ความยั ่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดย
ดำเนินการในพื้นที่ 9,101 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชน
ในศูนย์เรียนรู ้การเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) หลัก 882 แห่ง และเครือข่าย 8,219 
แห่งเนื่องจากเกษตรกรรายย่อยเหล่านี้ยังไม่สามารถ
ปรับตัวให้ทันต่อระบบการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
ยุคปัจจุบัน รวมทั้งขาดแคลนทุนตั้งต้นสำหรับใช้ในการ
ประกอบกิจการเพื่อให้เกิดรายได้ที่ต่อเนื่องและมั่นคง 
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาและสนับสนุน
ในหลายม ิต ิ  ท ั ้ งการพัฒนาด ้านองค์ ความร ู ้ และ
เทคโนโลยีการผลิต ด้านการบริหารจัดการผลผลิต และ
การบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ กอปรกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายในงบประมาณ 
2561 เน ้นการพ ัฒนาคนเป ็นสำค ัญ โดยเฉพาะ
เกษตรกรที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ภาคการเกษตรของประเทศ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 
2561) และจากการสัมภาษณ์เบื้องต้นจากสมาชิกกลุ่ม
แปรรูปเนื้อแดดเดียวบ้านกล้วยหลวง ตำบลกล้วยแพะ 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พบว่าในกระบวนการผลิต
เนื้อแดดเดียว ซึ่งเป็นประเภทของอาหารที่ผ่านกรรมวิธี
แปรรูปอาหารที ่เร ียกว่าการถนอมอาหาร ซึ ่งคนใน
ชุมชนบ้านกล้วยหลวงที ่รวมกลุ ่มเพื ่อหารายได้เข้า
ชุมชน ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มแปรรูปเนื้อแดดเดียวประชา
รัฐ โดยการผลิตเนื ้อแดดเดียวเพื่อจำหน่ายในชุมชน 
และนำมาเป ็นส ินค ้าของฝากของช ุมชนซ ึ ่ งได้ รับ
งบประมาณสนับสน ุนจำนวน 50 ,000 บาท จาก
โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพ ด้าน
เกษตรกร เพื่อนำมาดำเนินการของกลุ่มแปรรูปผลิต
สินค้า โดยการทำแปรรูปสินค้าเนื ้อแดดเดียวในการ
จำหน่ายเพื่อให้มีรายได้เข้ามาในชุมชน โดยมีสมาชิกใน
กลุ ่มผลิต จำนวน 18 คน ในการผลิตเนื ้อแดดเดียว
ภายในกลุ ่มจะมีการแบ่งกลุ ่มออกเป็น 2 กลุ ่มย่อย 
จำนวนกลุ่มละ 9 คน โดยมีการจัดการคิวการผลิตโดย

หากกลุ่มใดรับผลิตคำสั่งซื้อแรกอีกกลุ่มหนึ่งจะรับคำ
สั่งซื้อถัดไป โดยประธานกลุ่มมีหน้าที่ในการจัดลำดับคิว
การผลิต และจากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มแปรรปูเนื้อ
แดดเดียวประชารัฐพบว่า ประธานกลุ่มเมื่อรับคำสั่งซื้อ
มาแล้วจะทำการเก็บข้อมูลการทำงานของสมาชิกใน
กลุ่ม ได้แก่ หน้าที่การทำงานของสมาชิกกลุ่มโดยจด
บันทึกลงในสมุดและทำการแจ้งไปยังสมาชิกกลุ่มแต่ละ
คนตามหน้าที่ที ่รับผิดชอบทำให้การติดต่อสื ่อสารใช้
เวลามาก ทำให้กระบวนการในการผลิตสินค้าไม่เป็นไป
ตามกำหนด จึงส่งผลทำให้การผลิตส่งมอบสินค้าให้แก่
ล ูกค ้าไม ่เป ็นไปตามกำหนดไปด้วยสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์แบบทันเวลาพอดี (Just in time) ด้าน
การลดระยะเวลารอคอยในกระบวนการผลิต (อดิเรก  
ทิฆัมพรเพริศ, 2551) รวมทั้งในการสั่งซื้อของกลุ่มลูกคา้
ต่างพื้นที่สามารถสั่งซื้อทางโทรศัพท์ได้เพียงทางเดียว 
ทำให้มีข้อจำกัดในการสั่งซื ้อ การเก็บข้อมูลรายการ
สินค้าที่ได้รับจากลูกค้าจะใช้วิธีการจดบันทึกลงในสมุด
อาจมีโอกาสทำให้รายการสินค้าของลูกค้าสูญหายได้
ง่ายและส่งผลต่อการจัดเก็บข้อมูลวัตถุดิบที่ไม่เหมาะสม
ต่อรายการสินค้าท่ีจะผลิต  

การแก้ปัญหาในการลดระยะเวลารอคอย
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการ
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตได้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของยอดหทัย เนตรสว่าง (2551) ที ่พัฒนา
ระบบโปรแกรมการจ ัดลำด ับการผล ิตสำหรับ
กระบวนการย้อมไหม พบว่า การใช้งานโปรแกรม
สามารถลดเวลาที่ใช้ในการวางแผนการผลิตลงได ถึง 
75% และศ ุภากร  ร ัชพงศ์  (2553) ท ี ่นำระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการจัดการการผลิตและการ ส่งเสริม
การตลาด ของบริษัท อันช่ิง อินดัสทรี จำกัด พบว่า ผล
การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการการผลิต
และการ ส่งเสริมการตลาดด้านการจัดตารางการผลิต
และผลิตให้ทันเวลา และการจัดเก็บและควบคุมสินค้า
คงคลัง อยู่ในระดับมาก ดังนั ้นผู ้วิจัยจึงพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการกลุ่มแปรรูปเนื้อแดดเดียว
ประชารัฐ ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของกลุ่มแปรรูป
ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
กลุ่มแปรรูปเนื้อแดดเดียวประชารัฐ บ้านกล้วยหลวง 
ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
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3. ระเบียบวิธีวิจัย 
     3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ กลุ่มแปร
ร ูปเนื ้อแดดเด ียวบ้านกล้วยหลวง  ประกอบด้วย 
ประธานกลุ่ม 1 คน สมาชิกกลุ่ม 18 คน 
      3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู ้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์        
สมาชิกกลุ่มแปรรูปเนื้อแดดเดียวบ้านกล้วยหลวง 

 
        3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  3.3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
          -  แบบส ัมภาษณ ์ ใช ้สำหร ับเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้ระบบ 
          - แบบประเม ินประสิทธ ิภาพของ
ระบบ 
          - แบบประเมินการยอมรับและใช้งาน
ระบบ       

3.3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ 
           - ภาษา PHP ใช้สำหรับจัดทำเว็บไซต์
และสามารถประมวลผลออกมาในรูปแบบ HTML 
           - MySQL ใช้สำหรับในการสร้าง และ
จัดการฐานข้อมูล 
            - Xampp ใช้สำร ับในการจำลอง 
web server เพื่อทดสอบเว็บไซต์ 

3.4 การพัฒนาและทดสอบระบบ 
  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
กลุ่มแปรรูปเนื้อแดดเดียวประชารัฐ บ้านกล้วยหลวง 
ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ได้ใช้
หล ักการของวงจรการพ ัฒนาระบบสารสนเทศ 
(System Development Life Cycle: SDLC)  
ซึ่งประกอบด้วย 7 ข้ันตอน ดังนี ้
  3.4.1 การกำหนดปัญหา 
           การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการกลุ่มแปรรูปเนื้อแดดเดียว
ประชารัฐพบปัญหาเรื่องของการจัดการในการผลิต  

 3.4.2 การกำหนดปัญหาโดยการสัมภาษณ์ 
           เป็นการวิเคราะห์ระบบโดยใช้ Data 
Flow Diagram ในการว ิ เ ค ร าะห ์ ร ะบบและ  E-R 
Diagram ในการใช้หาความสัมพันธ์ของข้อมูล  
             3.4.3 การออกแบบ 

           เ ป ็ น ก า ร อ อ ก แ บ บ ใ น ส ่ ว น
ประสานงานระบบสารสนเทศ กับผู้ใช้งานส่วนรับข้อมูล
และส่วนแสดงผล ของระบบสารสนเทศ 
  3.4.4 การพัฒนา 
             การนำผลล ัพธ ์ ท ี ่ ไ ด ้ จ ากการ
ออกแบบระบบ มาพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพ
ระบบสารสน เทศท ี ่ ส ามารถ ใช ้ ไ ด ้ จ ร ิ ง โ ดย ใ ช้
ภาษาคอมพิวเตอร์ PHP 
  3.4.5 การติดตั้ง  
             ผ ู ้ว ิจ ัยจะนำระบบสารสนเทศที่
พัฒนาแล้วไปติดตั้งไว้บน เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ระบบจากเครื่องคอมพิวเตอร์ลูก
ข่ายได้ จากนั้นให้ผู้ใช้ทำการประเมินแบบประเมินการ
ยอมรับและใช้งานระบบ 
 
          3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
       3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื ้อหา 
โดยสรุปเนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
       3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมิน
การยอมรับและการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการกลุ่มแปรรูปเนื้อแดดเดยีวประชารัฐ บ้าน
กล้วยหลวง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัด
ลำปาง จากแบบประเมิน โดยจะใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์มาตรวัด Rating Scale ของ 
Likert Scale ซึ่งมีการแปลตามช่วงคะแนนดังน้ี 
 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  4.50 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด     
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  3.50 – 4.49 หมายถึง มาก 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.49 หมายถึง น้อยที่สุด 
 
4. ผลการวิจัยและอธิปรายผล 

4.1 ผลการพัฒนาระบบ 
 จากระบบงานเดิมกลุ่มแปรรูปเนื้อแดด

เดียวประชารัฐ มีการจัดเก็บข้อมูลโดยการจด
บันทึกไว้ในสมุด และเนื่องจากการสั่งซื้อจะต้อง
สั่งซื้อผ่านโทรศัพท์ช่องทางเดียว การเก็บข้อมูล
รายชื่อสมาชิกของกลุ่มจะใช้วิธีการเก็บข้อมูล
สมาชิกในสมุดซึ ่งการจัด ตารางการทำงาน
สมาชิกในการผลิตมีความยุ่งยาก ซึ่งระบบงาน 
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เดิมของกลุ ่มแปรรูปเนื ้อแดดเดียวได้เกิดการ
ผิดพลาดทำให้เกิดปัญหาดังนี้ 

1) การจัดเก็บข้อมูลโดยการจดบันทึกทำให้
ข้อมูลสูญหาย 

2) วิธีการจดบันทึกลงในสมุดอาจมีโอกาสทำให้
รายการสินค้าของลูกค้าสูญหายได้ง่าย 

3) กลุ่มลูกค้าต่างพื้นที่ต้องสั่งซื้อทางโทรศัพท์ได้
เพียงทางเดียว 

4) การจัดเก็บข้อมูลวัตถุดิบไม่มีความชัดเจน 
 ในการวิเคราะห์ระบบงานโดยใช้ 1) 

context Diagram 2)  Data Flow Diagram Level0 
และ 3) E-R Diagram แสดงดังภาพที่ 1,2 และ 3 
ตามลำดับ 

 

 

 
 

ภาพที่ 1: Context Diagram ของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการกลุ่มแปรรูปเนื้อแดดเดยีวประชารฐั  
 

จากภาพที่ 1 Context Diagram ของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการกลุ่มแปรรูปเนื้อแดดเดียว
ประชารัฐ จะแสดงผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับระบบซึ่งประกอบ
ไปด้วย 1) ประธานกลุ่ม 2) สมาชิกกลุ่ม 3) ลูกค้า และ

4) ร้านค้า โดยประธานกลุ่มสามารถจัดการข้อมูลการ
ผลิตสินค้าและทำการสั่งซื้อวัตถุดิบจากร้านค้า สมาชิก
กลุ ่มสามารถดูข้อมูลตารางการผลิต ลูกค้าสามารถ
สั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ของระบบได้  

 
 

ภาพที ่2: Data Flow Diagram Level0 ของระบบสารสนเทศ 
เพื่อการจัดการกลุ่มแปรรูปเนื้อแดดเดียวประชารัฐ 
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จากภาพที่ 2 Data Flow Diagram Level0  
ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกลุ่มแปรรูปเนื้อ
แดดเดียวประชารัฐ เป็นการแสดงทิศทางการไหลของ
ข้อมูลในกระบวนการหลัก (Process) ซึ่งประกอบด้วย 
6 กระบวนการ ได้แก่ 1) ระบบสั่งซื้อสินค้า 2) ระบบ
จัดการข้อมูลสินค้า 3) ระบบจัดการข้อมูลสมาชิกกลุ่ม 
4) ระบบจัดการข้อมูลการผลิต 5) ระบบจัดการข้อมูล
วัตถุดิบ และ6) ผลการดำเนินงาน โดยข้อมูลที่ผ ่าน
กระบวนการจะถ ูกประมวลผลแล ้วจ ัดเก ็บไว ้ ใน
แฟ้มข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย D1 แฟ้มข้อมูลการ

สั่งซ ื ้อส ินค้า ทำหน้าที ่จ ัดเก ็บคำสั ่งซ ื ้อสินค้า D2 
แฟ้มข้อมูลลูกค้า ทำหน้าที ่จ ัดเก็บข้อมูลลูกค้า D3 
แฟ้มข้อมูลสินค้า ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลรายการสินค้า 
D4 แฟ้มข้อมูลการชำระเงิน ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลการ
ชำระเงิน D5 แฟ้มข้อมูลสมาชิกกลุ่ม ทำหน้าที่ในการ
จัดเก็บข้อมูลรายชื่อข้อมูลสมาชิกกลุ่ม D6 แฟ้มข้อมูล
การผลิต ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลกระบวนการผลิต D7 
แฟ้มข้อมูลวัตถุดิบ ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลวัตถุดิบ และ
D8 แฟ้มข้อมูลสั ่งซื ้อวัตถุดิบ ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูล
สั่งซื้อวัตถุดิบ 

 

 
 

ภาพที ่3: E-R Diagram ของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการกลุ่มแปรรูปเนื้อแดดเดียวประชารัฐ 
 

จากภาพท ี ่  3  E-R Diagram ของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการกลุ่มแปรรูปเนื้อแดดเดียว
ประชารัฐ การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้หรือ
อีกนัยหนึ่ง คือ ตารางแฟ้มข้อมูลหลักของฐานข้อมูล ซึ่ง
ประกอบด้วย 11  เอนทิตี้  ได้แก่ 1) ลูกค้า 2) ออเดอร์ 
3) วัตถุดิบ 4) สินค้า 5) ใบสั่งซื้อ 6) ร้านค้า 7) การผลติ 
8) หน้าที่ 9) กลุ่ม 10) สมาชิกกลุ่ม และ11) ใบเสร็จ
ชำระเงิน ซึ ่งฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถรองรับการ

สั่งซื้อสินค้าของลูกค้าได้หลายรายการ ใน 1 ออเดอร์
และสามารถจัดการหน้าที่การผลิตของสมาชิกในแตล่ะ
กลุ่มโดยสมาชิก 1 คน สามารถมีหน้าที่การผลิตได้ 1 
หน้าที ่ ในการผลิตสมาชิกกลุ ่มจะเป็นผู ้ตรวจสอบ
วัตถุดิบเพื่อทำการสั่งซื้อวัตถุดิบ โดย 1 ใบสั่งซื้อจะมี
รายการวัตถุดิบหลายรายการ และส่งใบสั่งซื ้อไปยัง
ร้านค้า 
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ภาพที่ 4: ตัวอย่างภาพหน้าหลักของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการกลุ่มแปรรูปเนื้อแดดเดียวประชารัฐ  
 

 
 

ภาพที่ 5: ตัวอย่างภาพหน้าจัดการข้อมูลวัตถดุิบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกลุ่มแปรรูปเนื้อแดดเดยีวประชารัฐ  
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หล ังจากพัฒนาระบบแล ้วพบว ่า ระบบ
สามารถจัดการคำสั่งซื ้อสินค้าจากลูกค้าได้ สามารถ
ทราบจำนวนวัตถุด ิบคงเหลือ และสั ่งซ ื ้อว ัตถุดิบ 
สามารถจัดตารางการผลิตตามคำสั ่งล ูกค ้าได ้ ซึ่ง
สอดคล้องกับ ยอดหทัย เนตรสว่าง(2551). ที่ได้พัฒนา
โปรแกรมจัดลำดับการผลิตสำหรับกระบวนการย้อม
ไหมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เมื่อผู้ใช้ได้ทดสอบประสิทธิของระบบโดยให้
กลุ ่มแปรรูปเนื ้อแดดเดียวประชารัฐทดลองใช้และ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบดังแสดงรายละเอียด
ตามตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ของการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
 

รายการประเมิน �̅� SD. ระดับ
การ

ยอมรับ 

1. ด้านความถูกต้องของ
ระบบในแตล่ะส่วน 

3.58 0.49 มาก 

2. ด้านขั้นตอนในการ
ทำงานและคุณภาพ
สารสนเทศ 

4.05 0.76 มาก 

3. ด้านความสามารถใน
การตอบสนองตามความ
ต้องการผู้ใช้ 

4.05 0.69 มาก 

4. ด้านความปลอดภัย
ของระบบ 

3.42 0.49 ปาน
กลาง 

โดยรวม 3.78 0.68 มาก 
 
จากตารางท ี ่  1  พบว ่ าผลการประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อสูงสุดพบว่า 
ด้านขั้นตอนในการทำงานและคุณภาพสารสนเทศและ
ด้านความสามารถในการตอบสนองตามความต้องการ
ผู้ใช้มีค่าสูงสุด(4.05) 

4.2 ผลการประเมินการยอมรับและใช้งานระบบ  
หลังจากพัฒนาระบบแล้วทำการทดสอบ

ประสิทธิภาพและติดตั ้งระบบ ให้ผู ้ใช้ประเมินการ
ยอมรับและใช้งานระบบ ดังแสดงรายละเอียดตาม
ตารางที่ 2  

 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ของการยอมรับและใช้งานระบบสารสนเทศ 
 

รายการประเมิน �̅� SD. ระดับ
การ

ยอมรับ 
1. การรับรู้ความยาก
ง่ายในการใช้งาน 

4.26 0.64 มาก 

2. การรับรู้ประโยชน์
ของระบบสารสนเทศ 

3.84 0.74 มาก 

3. ทัศนคติและ
พฤติกรรมในการใช้งาน 

4.21 0.61 มาก 

4. ความตั้งใจในการใช้
งานระบบสารสนเทศ 

3.63 0.67 มาก 

5. การยอมรับและใช้
งานระบบจริง 

3.63 0.58 มาก 

โดยรวม 3.83 0.70 มาก 
 

จากตารางที่ 2 พบว่าผลการยอมรับและใช้งาน
ระบบโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายการประเมินการทำงานของระบบรายข้อ  
ระดับการยอมรับตามลำดับ1,2และ3 (ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน) ได้แก่ ด้านการรับรู้ความยากง่ายใน
การใช้งาน(4.26 และ 0.64) ด้านทัศนคติและพฤติกรรมใน
การใช้งาน (4.21 และ 0.61) และด้านการรับรู้ประโยชน์
ของระบบสารสนเทศ (3.84 และ 0.74)  ตามลำดับ 

จากผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
และผลการยอมรับและใช้งานระบบมีค่าเฉลี่ยอยู ่ใน
ระดับมาก เนื ่องจากด้านขั ้นตอนในการทำงานและ
คุณภาพสารสนเทศและด้านความสามารถในการ
ตอบสนองตามความต้องการของกลุ่มแปรรูปเนื้อแดด
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เดียวประชารัฐในการจัดการผลิตสินค้าและจึงส่งผลต่อ
การใช้งานระบบสอดคล้องกับ พิชิต พวงภาคีศิริและ
คณะ(2559) ที่ได้พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิปัญญา
ชาวบ ้ านตำบลนานกกก ม ีประส ิทธ ิภาพด ้ าน
ความสามารถในการทำงานตามความต้องการของผู้ใช้ 
(Functional Requirement Test) อยู่ในระดับดีมาก
(4.07) และมีผลการประเม ินด ้านการใช้งานของ
โปรแกรม (Usability Test) อยู่ในระดับ (3.84) และ
ยอมรับและใช้งานระบบสารสนเทศส่งผลต่อการรับรู้
ความยากง่ายในการใช้งานซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้อง อรทัย เลื่อนวัน (2555) พบว่าการรับรู้ความ
ยากง่ายต่อการใช้งานเทคโนโลยีสรสนเทศช่วยให้การ
ทำงานสะดวกรวดเร็วขึ ้น และมีความคิดเห็นในการ
ยอมรับระบบสารสนเทศในระดับมากเช่นกัน 
 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
กลุ่มแปรรูปเนื้อแดดเดียวประชารัฐ บ้านกล้วยหลวง 
ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  เป็นระบบ
สารสนเทศที่ทำงานอยู่ในรูปแบบเว็บไซต์ ซึ่งมีระบบ
ย่อยประกอบด้วย 6 ระบบ ได้แก่ 1)สั ่งซื ้อสินค้า 2)
จัดการข้อมูลสินค้า 3)จัดการข้อมูลสมาชิกกลุ ่ม 4)
จัดการข้อมูลการผลิต 5)จัดการข้อมูลวัตถุดิบ 6)ผลการ
ดำเน ินงาน และม ีผลการประเม ินแบบประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.78 
อยู่ในระดับมาก ผลการประเมินการยอมรับและใช้งาน
ระบบ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.83 อยู่ในระดับมาก 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 วิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการกลุ่มแปรรูปเนื้อแดดเดียวประชารัฐ บ้านกล้วย
หลวง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สำเร็จ
ลุล่วงเนื่องมาจากผู้เขียนได้รับความอนุเคราะห์ในการให้
คำปรึกษา ข้อแนะนำ ตลอดจนกำลังใจจากบุคคลหลาย
ท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ให้ข้อมูลทุกท่านที่กรุณาให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้การศึกษาครั้งนี้มีความสมบูรณ
มากยิ่งขึ้นขอกราบขอบพระคุณประธานกลุ่มแปรรูปเนื้อ
แดดเดียวประชารัฐ บ้านกล้วยหลวง ตำบลกล้วยแพะ 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ที่ให้ความอนุเคราะห์และ
ความสะดวกในการค้นคว้าหาข้อมูลด้วยดีเสมอมา 
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ผลของความชื้นไม้ไผ่ต่อคุณภาพของถ่านและน้ำส้มควันไม้ที่ได้จากเตาเผาถ่าน 
ที่ทำงานร่วมกับหัวเผาแกส๊ชีวมวล 

EFFECT OF THE MOISTURE CONTENT OF BAMBOO ON THE QUALITY OF CHARCOAL 
 AND WOOD VINEGAR OBTAINED FROM THE CHARCOAL KILN WORKING  

WITH GASIFIED BIOMASS BURNER 
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บทคัดย่อ 
 

การทดลองนี้เป็นการศึกษาหาปริมาณและคุณภาพของถ่านและน้ำส้มควันไม้ที่ได้จากไม้ไผ่เลี้ยงที่มีความช้ืน
แตกต่างกัน 3 ระดับ โดยใช้เตาเผาถ่านท่ีทำงานร่วมกับหัวเผาแก๊สชีวมวล ระดับอุณหภูมิสูงถึง 1,000 oC โดยเตาเผาถ่าน
เป็นถัง 200 ลิตรแบบตั้งที่ส่วนฐานเชื่อมต่อกับชุดให้ความร้อนอุณหภูมิสูงจากหัวเผาแก๊สเชื้อเพลิงชีวมวล  โดยสามารถ
ป้อนแก๊สร้อนท่ีมีปริมาณออกซิเจนต่ำและมีระดับอุณหภูมิสูงถึง 1,000 oC เข้าสู่เตาเผาถ่าน ในขณะที่ส่วนบนของเตาเผา
ที่ซึ่งมีแก๊สไอเสียจากการเผาถ่านไหลออกถูกเชื่อมต่อเข้ากับชุดควบแน่นแบบ Shell & Coil โดยมีอัตราการไหลของน้ำ
ระบายความร้อนที่ 4 ลิตรต่อนาที แก๊สไอเสียที่ควบแน่นไม่ได้และน้ำส้มควันไม้ดิบถูกแยกออกจากกันด้วยไซโคลน น้ำส้ม
ควันไม้ดิบไหลเข้าสู่ถังเก็บในขณะที่แก๊สไอเสียที่ควบแน่นไม่ได้ถูกส่งไปเผาทำลายมลพิษที่เตาเผา ควัน ไม้ไผ่เลี้ยงที่
ความช้ืนร้อยละ 27.78, 20.73 และ 13.33 ตามลำดับ ที่ถูกตัดให้มีความยาว 7.5 cm บรรจุในถัง 200 ลิตร จำนวน 3 ถัง 
เพื่อใช้ในการทดลองซึ่งมีน้ำหนักเริ่มต้นที่  83.07, 79.92 และ 72.51 kg ตามลำดับ การทดลองเสร็จสิ้นเมื่อไม่มีน้ำส้ม
ควันไม้ไหลออกจากเครื่องควบแน่น ผลการทดลองพบว่าเวลาที่ใช้ในการเผาถ่านไม่ไผ่เลี้ยงคือ 350, 310 และ 240 นาที 
ตามลำดับ ให้ผลผลิตถ่านปริมาณร้อยละ 22.34, 24.15 และ 26.05 เทียบกับน้ำหนักไม้แห้งตามลำดับ การเผาถ่านได้
น้ำส้มควันไม้ปริมาณร้อยละ 59.25, 55.51 และ 53.27 เทียบกับน้ำหนักไม้เปียกตามลำดับ ผลการวิเคราะห์คุณภาพของ
ถ่านและน้ำส้มควันไม้พบว่าถ่านไม่ไผ่เลี้ยงและน้ำส้มควันท่ีได้มีสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
 

คำสำคัญ: ถ่านไม้ไผ่, น้ำส้มควันไม้, ไม้ไผ่เลี้ยง, เตาเผาถ่าน, หัวเผาแก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์  
 

Abstract 
 

Quantity and quality of charcoal and wood vinegar obtained from hedge bamboo with 3 
different moisture content levels were studied. Three experiments were performed using the 200 liters 
of vertical metal charcoal kiln. Perforated bottom of charcoal kiln was connected above the gasified 
biomass burner unit. The gasified biomass burner unit generated hot gas to charcoal kiln with 
temperature up to 1,000 o C and lack of oxygen. An exhaust gas was expelled from charcoal kiln to the 
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exit pipe which located at the cover part of charcoal kiln. The condenser was connected to the upper 
part of the charcoal kiln to collect raw wood vinegar at 4 liters / min of coolant water flow. The non-
condensable exhaust gas was sent to burn the pollutants at the smoke furnace. The bamboo at the 
moisture content of 27.78, 20.73 and 13.33 percent, respectively, was cut to 7.5 cm in length for use 
in 3 experiments with initial weight of 83.07, 79.92 and 72.51 kg, respectively. The results indicated the 
amount of charcoal production at 26.05, 24.15, and 22.34 % of dry basis bamboo weight could be 
obtained in 240, 310 and 350 min, respectively. The calorific value of the charcoal tends to increase 
with increasing bamboo moisture content. The amount of raw wood vinegar production at 59.25, 55.51 
and 53.27 % of wet basis bamboo weight could be obtained. The quality of wood vinegars was 
decreased with increasing moisture content of bamboo. The quality of charcoal and wood vinegar 
showed in accordance with Thai community product standard.  
 
Keyword: charcoal bamboo wood vinegar, hedge bamboo, charcoal kiln, gasified biomass burner 
 
1. บทนำ 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมจึงมี
ผลผลิตทางการเกษตรออกมาเป็นจำนวนมากทำให้
ผลผลิตเหล่านี ้มีส่วนที ่ไม่สามารถนำไปขายและใช้
ประโยชน์ได้ซึ่งมีเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นส่วนของใบ 
กิ่งก้านหรือลำต้น ที่เราสามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม
ดีกว่าที ่จะปล่อยทิ ้งหรือเผาทิ ้งซึ ่งทำให้เกิดมลพิษ 
งานวิจัยนี้จะนำส่วนที่เหลือจากการปลูกไผเ่พื่อขายหนอ่
ในเขตจังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรี ที่มีพื้นท่ี
ปลูกไผ่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ไผ่ที่เป็นลำต้นและกิ่งไผ่
ที่ได้จากการตัดแต่งมีเป็นจำนวนมาก 

การเผาถ่านด้วยเตาเผาแบบใช้ถัง 200 ลิตร 
เป็นที่นิยมของชาวบ้าน อย่างไรก็ตามการเผาถ่านด้วย
เตาลักษณะนี้ยังมีปัญหาและข้อจำกัดอยู่หลายอย่าง ทั้ง
ระยะเวลาในการเผาที่ยาวนานประมาณ 8-10 ชั่วโมง 
(อนุสรณ์ สินสะอาด. 2560) ในการเผาถ่าน ทำให้
เสียเวลาในการเฝ้าเตา สำหรับเตาเผาถ่านแบบตั้งนี้ มี
การออกแบบลักษณะที่คล้ายกันโดยทั่วไป ทำให้มีข้อดี
และข้อเสียที่แตกต่างกัน สิ่งสำคัญของการเผาถ่านนั้นก็ 
คือน้ำส้มควันไม้ที่เป็นสารปนเปื้อนที่สามารถควบแน่น
ออกมาในรูปแบบของน้ำส้มควันไม้ได้โดยอุณหภูมิช่วง 
350-450 °C จะให้ผลผลิตน้ำส้มควันไม้ได้มากที่สุด 
(Qiaomei Wu et al. 2015) และเป็นการลดมลพิษ

ทางอากาศ ทางผู้วิจัยเกิดแนวคิดที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ
ของเตาเผาถ่านแบบแนวตั้งเพื่อให้ได้ปริมาณของน้ำส้ม
ควันไม้ให้มากขึ้นและลดมลพิษทางอากาศให้มากขึ้น 
โดยทั่วไปชาวบ้านจะใช้ไม้ไผ่ขนาด 4 นิ้วเป็นท่อไอเสีย
เพื่อเก็บน้ำส้มควันไม้ทำให้การดักจับน้ำส้มควันไม้มี
ประสิทธิภาพไม่ดีพอ ส่งผลให้มี ่การปล่อยมลพิษสู่
บรรยากาศในปริมาณที่สูง 

ดังนั้นการวิจัยนี้ เป็นการศึกษาการเผาถ่าน
โดยการประยุกต์ใช้แก๊สร้อนอุณหภูมิสูงโดยการใช้
เทคนิคแก๊สซิฟิเคชั ่นในกระบวนผลิตถ่านจะช่วยเพิ่ม
ความร้อนภายในเตาให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งเป็นเทคนิค
และกระบวนการที่จะลดเวลาการผลิตถ่าน (พิสิษฏ์ มณี
โชติ และคณะ. 2558) จากการเผาไหม้แก๊สเชื ้อเพลิง
สังเคราะห์มาประยุกต์ใช้สำหรับกระบวนการเผาถ่าน
ด้วยถัง 200 ลิตร เพื่อผลิตถ่านคุณภาพสูงและลดเวลา
ในกระบวนการเผาถ่าน อีกทั้งมีการติดตั้งอุปกรณ์ดักจับ
น้ำส้มควันไม้จากไอเสียที่ปลดปล่อยจากเตาเผาถ่าน
และมีการเผาทำลายแก๊สที่เหลือเพื่อลดปัญหามลพิษ
จากกระบวนการเผาถ่าน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1 เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตถ่าน
และน้ำส้มควันไม้ 
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2 เพื ่อหาระยะเวลาในการเผาถ่านไม้ไผ่ที่
ความช้ืนแตกต่างกัน 3 ระดับ 
3. ระเบียบวิธีวิจัย 

3.1 วัสดุ(Material) ไม้ไผ่นับว่าเป็นทรัพยากร
ที่มีความสำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบ
นิเวศ เศรษฐกิจ และสังคมของไทย ในประเทศไทยพบ
ชนิดไม้ไผ่ที่หลากหลายขึ้นกระจายตามภูมิภาคต่างๆมี
ความสำคัญต่อวิถีชีวิตทั้งในวิถีบริโภค อาหารการกิน 
ขนม ของเล่นเด็ก เครื ่องมือ เครื ่องใช้ในครัวเรือน 
เครื่องจักสานหัตถกรรม เครื่องมือจับสัตว์น้ำ แหล่งผลิต
ถ่าน และไม้ฟืน ไม้ไผ ่ย ังมีศ ักยภาพในการเก็บกัก
คาร์บอนและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง  

ไม้ไผ่เลี้ยง เป็นไม้เศรษฐกิจที่นิยมปลูกเพื่อ
ขายลำต้นและหน่อ มีอายุยืนยาว ลำต้นตรง สีเขียวเข้ม 
ไม่มีหนาม เนื้อลำหนา เส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 3-
7 เซนติเมตร สูง 8-12 เมตร มีเหง้าใต้ดิน แตกออกขึ้น
เป็นกอ ออกหน่อเหนือพื้นดิน ไม้ไผ่ที่มีอายุมากกว่า 3 
ปี จะนิยมตัดส่วนของลำต้นที่ตรงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 
ส่วนโคน ปลาย และลำต้นที่คดงอ จะถูกท้ิงไว้ท่ีสวนโดย
ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ชาวสวนจะนิยมกำจัดส่วนนี้ทิ้ง
โดยการเผาทำลายทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

องค์ประกอบของไม้ทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 4 
ส่วนหลัก คือ 

ส ่วนที ่  1 ความชื ้น (Moisture) หมายถึง 
ปริมาณน้ำที่มีอยู ่ในไม้ โดยไม้ส่วนมากจะมีความช้ืน
ค่อนข้างส ูงเพราะเป็นผลผลิตทางการเกษตร ถ้า
ต้องการนำไม้มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ควรตาก
ให้แห้งก่อน 

ส่วนที่ 2 สารระเหย (Volatile Matter) คือ 
องค์ประกอบของแข็งที่สามารถระเหยเป็นไอได้งา่ยเมื่อ
ได้รับความร้อนท่ีอุณหภูมิสูงโดยปราศจากออกซิเจน 

ส่วนท่ี 3 คาร์บอนคงที่ (Fixed Carbon) เป็น
ส่วนท่ีเสถียรของโครงสร้างโมเลกุลของไม้ ประกอบด้วย 
คาร์บอนเป็นส่วนใหญ่ ไม้ที่มีเปอร์เซ็นต์คาร์บอนคงที่ต่ำ
หรือน้อยจะสันดาปได้ไม่ดี มีอุณหภูมิจ ุดติดไฟต่ำ 
ความเร็วในการติดไฟช้าเนื่องจากความชื้นมากปริมาณ
สารประกอบคาร์บอนซึ ่งระเหยได้ยาก โดยจะคง

เหลืออยู่ในของเสียหลังจากที่เผาสารระเหยออกไปแล้ว
ที่อุณหภูมิ 750 °C ของเสียที่มีปริมาณคาร์บอนคงตัวสูง
จึงมีช่วงเวลาในการลุกไหม้นาน 

ส่วนท่ี 4 ขี้เถ้า (Ahs) เป็นส่วนประกอบอนินท
รีย์ที่มีอยู่เดิมในไม้ที่ถูกออกซิไดซ์สมบูรณ์ ไม้ส่วนใหญ่
จะมีขี้เถ้าประมาณ 1-3 เปอร์เซ็นต์ 

3.2 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติ 
 

ตารางท ี ่  1 แสดงผลการว ิ เคราะห ์ โดยประมาณ 
(Proximate analysis) และการวิเคราะห์แบบแยกธาตุ 
(Ultimate Analysis) ของไม้ไผ่เลี้ยง 
 

คุณสมบัต ิ % 
ความช้ืน (Moisture) 0 
สารระเหย (Volatile Matter) 78.34 
ถ่านคงตัว (Fixed Carbon) 19.70 
เถ้า ( Ahs) 1.96 
ไฮโดรเจน (Hydrogen) 6.03 
คาร์บอน (Carbon) 51.15 
ไนโตรเจน (Nitrogen) 0.00 
ออกซิเจน (Oxygen) 40.86 
ซัลเฟอร์ (Sulfur) 0.00 
ค่าความร้อนสูง (kJ/kg) 19,120.88 
ค่าความร้อนตำ่ (kJ/kg) 17,614.64 

 
3.3 ไม้ไผ่ ไม้ฟืน และถ่านไม้ไผ่ การวิเคราะห์

หาปริมาณธาตุ (Ultimate Analysis) โดยหลักการเผา
ไหม้ (CHNS/O Analyzer) มีว ิธ ีทดสอบ/วิเคราะห์
อ้างอิงตามมาตรฐาน (ASME D5373 D4239)  ด้วย
เครื่องวิเคราะห์ธาตุ LECO-CHN628S การวิเคราะห์หา
องค์ประกอบโดยประมาณ (Proximate Analysis)  มี
วิธ ีทดสอบ/วิเคราะห์อ้างอิงตามมาตรฐาน(ASTM 
D3172-3175) ด้วยเครื่องวิเคราะห์ CARBOLITE-Tube 
Furnace Model CFT12/75/700 และ CARBOLITE-
Ashing Furnace Model AAF12/18, การวิเคราะหห์า
ค่าความร้อน (Higher Heating Value) มีวิธีทดสอบ
วิเคราะห์อ้างอิงตามมาตรฐาน ASME D5865 ด้วย
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เครื ่องวิเคราะห์ Bomb Calorimeter LECO-AC500 
โดยส ่งว ิ เคราะห ์ท ี ่สถาบันว ิจ ัยว ิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรม
พลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม และศูนย์เชื้อเพลิงและ
พล ังงานชีวมวล คณะว ิทยาศาสตร ์  จ ุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

3.4 น้ำส้มควันไม้ ตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน มผช.659/2553 ลักษณะต้องเป็นของเหลวใส
เนื้อเดียวกัน มีสีน้ำตาลแดงหรือสีเหลืองอมน้ำตาล ไม่
แยกชั ้น ไม ่ม ีตะกอนหร ือสารแขวนลอย ไม ่ม ีสิ่ง
แปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน 
ทรายและกรวด ,ต้องมีกลิ่นเหมือนควันไฟ ปราศจาก
กลิ่นอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นเหม็นเปรี้ยว , ความ
เป็นกรด-ด ่างต้องอยู ่ระหว่าง 2.0 ถ ึง 3.0 , ความ
ถ่วงจำเพาะต้องอยู่ระหว่าง 1.010 ถึง 1.025 ท่ีอุณหภมูิ 
25 องศาเซลเซียส วิธีทดสอบ/วิเคราะห์ วิเคราะห์
ลักษณะ,กลิ่น,ความเป็นกรด-ด่าง, ความถ่วงจำเพาะ 
โดยการทดสอบความเป็นกรด-ด่าง จะใช้เครื่องทดลอง
ยีห้อ HANNA รุ ่น HI98103 วิธีการทดสอบต้องมีการ
เทียบวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ตามค่ามาตรฐานในช่วง 
2.0 และ 3.0 ก ่อนทำการทดลอง การวัดค่าความ
ถ่วงจำเพาะจะวัดด้วยเครื ่อง  Hydrometer วิธ ีการ
ทดสอบต้องมีการเทียบวัดความถ่วงจำเพาะ ตามค่า
มาตรฐานโดยสารตัวกลางคือน้ำ ให้ได้ค่าเท่ากับ 1.000  

3.5 แก๊สไอเสีย วิธ ีทดสอบ/วิเคราะห์  หา
ปริมาณแก๊สไอเสียที่ควบแน่นไม่ได้ก่อนและหลังใช้เป็น
เชื้อเพลิงร่วมกับเตาชีวมวล เพื่อวิเคราะห์หาแก๊สไอเสีย 
CO2, CO และ O2 ด ้วยเคร ื ่อง Gas Analyzer ยี่ห้อ 
Testo รุ่น 350XL 

3.6 เตาผลิตก๊าซชีวมวลแบบก๊าซไหลลง 
(Downdraft Gasifier) เตาชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อ
ขจัดปัญหา น้ำมันดินในก๊าซชีวมวล ซึ่งพบมากในเตา
ผลิตก๊าซชีวมวลแบบก๊าซไหลขึ้นโดยเฉพาะลักษณะของ
เตาผลิตก๊าซชีวมวลแบบก๊าซไหลลงอากาศจะถูกดดูผา่น
จากด้านบนลงสู ่ด ้านล ่างโดยผ่านกลุ ่มของหัวฉีด 
(nozzle) บริเวณหัวฉีดจะเป็นบริเวณโซนการเผาไหม้ 
ก๊าซที่ได้จากโซนการเผาไหม้จะถูกรีดิวซ์ ( reduce) 

ในขณะที่ไหลลงสู่ด้านล่างผ่านช้ันของคาร์บอนท่ีร้อนอยู่
เหนือตะแกรงเล็กน้อย ในขณะเดียวกันช้ันของชีวมวลที่
อยู ่ทางด้านบน ของโซนการเผาไหม้จะเกิดการกลั่น
สลาย และจะไหลผ่านชั ้นของคาร์บอนที ่ร ้อนทำให้
น้ำมันดินเกิดการแตกตัวเป็นก๊าซ ก๊าซท่ีผ่านโซนการเผา
ไหม ้ในเตาผล ิตก ๊าซช ีวมวลแบบก๊าซไหลลงจะมี
ส่วนประกอบของน้ำมันดินและน้ำมันลดลงจนเหลือ
น้อยกว่า 10 % ของน้ำมันดินและน้ำมันที่ได้จากเตา
ผลิตก๊าซชีวมวลแบบก๊าซไหลขึ้น ดังนั้นก๊าซชีวมวลที่ได้
จากเตาผลิตก๊าซชีวมวลแบบก๊าซไหลลง จึงสะอาดกว่า
ก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากเตาผลิตก๊าซชีวมวลแบบก๊าซไหล
ขึ้น 

3.7 เตาเผาถ่าน เตาเผาถ่าน 200 ลิตร เป็น
เตาที่ผลิตขึ้นจากวัสดุที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นปัจจบุนัได้
มีเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร หลากหลายแบบ โดยส่วน
ใหญ่จะใช้กิ ่งไม้และวัสดุเหลือใช้ในการเกษตรเป็น
วัตถุดิบในการเผาถ่านและสามารถเคลื่อนย้ายได้ซึ่งเป็น
จุดเด่นของเตาชนิดนี้ ภาพที ่ 1 แสดงอุปกรณ์การ
ทดลองและหลักการเผาถ่านเตาเผาถ่านขนาด 200 
ลิตร ที่ทำงานร่วมกับแก๊สซิไฟเออร์เบิร์นเนอร์ ของ
งานวิจัยในครั้งนี ้

 

 
 
1.ห้องผลิตและเผาไหม้แก๊สเชือ้เพลิง, 2.พัดลมป้อนอากาศ, 3.ห้อง

ไม้ฟืนสำรอง, 4.เตาเผาถ่าน, 5.ถงัควบแนน่, 6.ไซโคลนดักจับน้ำส้ม

ควันไม้, 7.ถังเก็บน้ำสม้ควันไม้, 8.พัดลมดดู, 9.ปล่องเผาแก๊ส, 10.
เตาเผาชวีมวล 
 
ภาพที ่1: เตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร ท่ีทำงานร่วมกับ

แก๊สซิไฟเออร์เบิร์นเนอร ์
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การทำงานของชุดเตาเผาถ่านมีลำดับการ
ดำเนินงานดังนี้ เริ่มต้นโดยการใส่ไม้ฟืนหลักไปยังห้อง
ผลิตและเผาไหม้แก๊สเชื้อเพลิง(1) ใส่ไม้ฟืนสำรองไปยัง
ห้องไม้ฟืนสำรอง(3) และใส่ไม้เผาถ่านในเตาเผาถ่าน(4) 
ตามลำดับ จุดเตาห้องผลิตแก๊สเชื้อเพลิง(1) หลังจาก
ห้องเผาไหม้แก๊สเชื้อเพลิง(1) เกิดการลุกไหม้ให้เปิดลม
จากพัดลมป้อนอากาศ(2) ในขณะที่อากาศถูกป้อนเข้าสู่
ห้องผลิตและเผาไหม้แก๊สเชื้อเพลิง(1) โดยอากาศจาก
พัดลมป้อนอากาศถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน อากาศส่วน
แรกถูกป้อนเข้าไปบริเวณห้องผลิตและเผาไหม้แก๊ส
เชื้อเพลิง เพื่อผลิตแก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์ ในขณะที่
อากาศส่วนที่ 2 ถูกป้อนเข้าบริเวณห้องเผาไหม้แก๊ส
เชื ้อเพลิง เพื ่อทำให้เกิดปฏิกิร ิยาการเผาไหม้แก๊ส
เชื้อเพลิงสังเคราะห์เพื่อให้ได้แก๊สร้อนที่มีระดับอุณหภูมิ
ส ูงเพื ่อใช้เป ็นแหล่งความร้อนสำหรับเตาเผาถ ่าน 
จากนั้นแก๊สร้อนที่มีระดับอุณหภูมิสูงไหลผ่านห้องไม้ฟืน
สำรอง(3) และเตาเผาถ่าน(4) เพื่อไล่ความชื้นและสาร
ระเหยออกจากไม้ฟืนสำรองในห้องไม้ฟืนสำรอง(3) และ
จากไม้เผาถ่านภายในเตาเผาถ่าน(4) ช่วงท้ายของการ
เผาถ่านเมื่อไม้ฟืนหลักในห้องผลิตและเผาไหม้แก๊ส
เชื้อเพลิง(1) ถูกเผาไหม้หมด อากาศที่ป้อนยังห้องผลิต
และเผาไหม้แก๊สเชื้อเพลิง(1) ก็จะผ่านเข้าไปยังห้องไม้
ฟืนสำรอง(3) ซึ่งขณะนั้นไม้ฟืนสำรองถูกเปลี่ยนเป็น
ถ่านแล้ว อากาศที่ผ่านเข้ามาก็จะทำปฏิกิริยาเผาไหม้
ถ่านบริเวณห้องไม้ฟืนสำรอง(3) ทำให้เกิดความร้อน
เพื่อไล่สารระเหยจากไม้เผาถ่านบริเวณส่วนบนสุดของ
เตาเผาถ่าน(4) ซึ่งแก๊สร้อนจากห้องผลิตและเผาไหม้
แก๊สเชื้อเพลิง(1) ความชื้น สารระเหย จากห้องไม้ฟืน
สำรอง(3) และเตาเผาถ่าน(4) จะไหลออกบริเวณ
ส่วนบนสุดของเตาเผาถ่าน(4) ไปยังถังควบแน่น(5) เพื่อ
ควบแน่นเป็นของเหลวที่มีส่วนประกอบของน้ำส้มควัน
ไม้และสารประกอบอ่ืนๆ และไหลไปทางเดียวกับแก๊สที่
ไม่สามารถควบแน่นได้ น้ำส้มควันไม้และสารประกอบ
อื่นๆที่เป็นของเหลวส่วนใหญ่จะถูกแยกออกจากแก๊สที่
ควบแน่นไม่ได้บริเวณไซโคลน(6) ซึ่งน้ำส้มควันไม้และ
สารประกอบอ่ืนๆที่เป็นของเหลวจะไหลลงด้านล่างของ
ไซโคลน(6) เข้าสู่ถังเก็บน้ำส้มควันไม้(7) และในขณะที่

แก๊สที่ควบแน่นไม่ได้จะถูกพัดลมดูด(8) ดูดไปที่ปล่อง
เผาแก๊ส(9) โดยปล่องเผาแก๊สจะอาศัยความร้อนจาก
เตาเผาชีวมวล(10) เพื่อทำการเผาแก๊สที่ควบแน่นไม่ได้
ที ่สามารถติดไฟได้ให้กลายเป็นแก๊ส CO2 และ H2O 
แล้วจึงปล่อยออกสู่บรรยากาศ 
 

3.8 ความช้ืนของวัตถุดิบ 
 

% ความชื้น(ต่อน้ำหนักเปียก) = (มวลไม้ดิบเริ่มต้น-
มวลที่ไมด้ิบแห้ง)x100 / มวลไม้ดบิเริ่มต้น)           (1) 
 

3.9 พลังงานความร้อนของวัตถุดิบ 
 

พลังงานความร้อนของวัตถุดิบ(MJ) = ค่าความร้อนของ
ไม้แห้ง(MJ/kg) x น้ำหนักแห้งของไม้ผลิตถ่าน(kg)   (2) 
 

3.10 พลังงานความร้อนของผลิตภัณฑ์ 
 

พลังงานความร้อนของผลิตภัณฑ์(MJ) = ค่าความร้อน
ของผลิตภัณฑ์ถ่าน(MJ/kg) x น้ำหนักผลิตภัณฑ์ถ่าน 
(kg)                                                         (3) 
 

3.11 ร้อยละของผลผลิตถ่าน 
 

ร้อยละของผลผลิตถ่าน(%) = ผลผลิตถ่าน(kg) / มวลที่
ไม้ดิบแห้ง(kg)                                             (4) 
 

3.12 ประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน 
 

ประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน(%) =พลังงานความ
ร้อนของผลิตภัณฑ์(MJ) / พลังงานความร้อนของ
วัตถุดิบ(MJ)                                               (5) 
 

3.13 วิธีการทดลอง 
 

ขั้นตอนที่ 1 ไม้เชื ้อเพลิงหลัก จะใช้เศษไม้
ทั่วไปท่ีหาได้ในพ้ืนท่ี ตัดให้เป็นท่อนที่ขนาดเล็ก จำนวน 
11 กิโลกรัม 

ขั ้นตอนที ่ 2 ไม้เชื ้อเพลิงสำรอง จะใช้ไม้
เหมือนกันกับไม้เช้ือเพลิงหลัก จำนวน 4 กิโลกรัม 
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ขั้นตอนที่ 3 ไม้ไผ่ที่ใช้ผลิตถ่าน ดังแสดงใน
ภาพที่ 2 (ข.,ค.และ ง.) ไม้ไผ่สด (ก.) จะถูกนำมาตัดให้
ม ีขนาด 7.5 เซนติเมตร แล้วนำไปตากแดดเพื ่อลด
ความชื้นที่อยู ่ในตัวของไม้ไผ่ จากการตากไม้ไผ่โดย
ปล่อยตามธรรมชาติพบว่าไม้ไผ่ที ่ความชื ้น 30% ± 
5%,20% ± 5% และ10% ± 5% จะใช้เวลาในการตาก
ไม้โดยประมาณ 1, 2 และ 4 สัปดาห์ตามลำดับ ก่อน
การทดลองจะต้องทำการหาความชื้นของไม้ไผ่ เพื่อหา
ความช้ืนก่อนเผาโดยเป็นการสุ่มเลือกไม้ไผ่ออกมาวัดหา
ความช้ืน โดยจะหาค่าความชื้น 2 ส่วนของไม้ไผ่คือส่วน
โคนและส่วนปลายแล้วนำมาหาค่าเฉลี ่ยเทียบกับ
น้ำหนักไม้แล้วจะได้ความชื้นเฉลี่ยก่อนการเผาถ่าน 

 

 
 

ภาพที ่2: วัตถุดิบ ชุดอุปกรณ์เตาเผาถ่านผลิตภัณฑ์ถ่าน 
 น้ำส้มควันไม้ดิบและเตาเผาแก๊สมลพิษ 

 
3.14 การทำงานของชุดแก๊สซิไฟเออร์เบิร์น

เนอร์ การทำงานของชุดแก๊สซิไฟเออร์เบิร ์นเนอร์
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาดังนี ้ ช่วงที่1 เป็น
ช่วงเวลาผลิตแก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากห้องเช้ือเพลิง
หลัก โดยการจุดเตาห้องผลิตแก๊สเชื้อเพลิงหลักให้เกิด
การลุกไหม้แล้วให้เปิดวาล์วควบคุมลมจากพัดลมป้อน
อากาศที่มีอัตราการไหล 14 m3/hr เข้าห้องเชื้อเพลิง
หลักขณะที่วาล์วควบคุมอากาศที่ป้อนให้ชุดเบิร์นเนอร์
ถูกปิดอยู่ เมื่ออุณหภูมิของเบิร์นเนอร์(T1) ภาพที่ 3 สูง
ไม่น้อยกว่า 400 °C ให้เปิดวาล์วควบคุมการป้อนอากาศ
ที่มีอัตราการไหล 7 m3/hr.ให้อากาศไหลเข้าไปยังเบิร์น
เนอร์ทำให้เกิดปฏิกิร ิยาการเผาไหม้แก๊สเชื ้อเพลิง
สังเคราะห์ได้แก๊สร้อนที ่มีระดับอุณหภูมิสูงไปใช้ใน
กระบวนการเผาถ่าน  

 
 

ภาพที ่3: ชุดแก๊สซิไฟเออรเ์บิร์นเนอร์ 
 
ช่วงที่ 2 เมื่อไม้ที่ห้องเชื้อเพลิงหลักกลายเป็น

ถ่านและถ่านลดปริมาณลงมาต่ำกว่าช่องป้อนอากาศให้
ทำการปรับวาล์วเพื่อลดอากาศให้มีอัตราการไหล 2 
m3/hr. ส่วนที่เบิร์นเนอร์จะมีอัตราการไหล 12 m3/hr. 
ทำให้อุณหภูมิของ(T1) ลดต่ำลงจนอุณหภูมิเริ่มคงที่ที่
ประมาณ 600 °C ภาพที่ 4-6 อากาศที่ป้อนไปที่เบิร์น
เนอร์จะไปเผาไหม้ถ่านท่ีห้องไม้ฟืนสำรองทำให้ในช่วงนี้
อุณหภูมิ(T2) ภาพที่ 4-6 มีอุณหภูมิสูงขึ ้นและจะเริ่ม
คงที่ที่อุณหภูมิประมาณ 800 °C ภาพที่ 4-6 จนเสร็จ
สิ้นกระบวนการเผาถ่าน 
 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 

 
 

ภาพที่ 4: กราฟเปรียบเทยีบระหวา่งเวลากับอุณหภูมิ
และปรมิาณน้ำสม้ควันไม้ของการเผาถ่าน 

ครั้งท่ี 1 โดยที่ไม้เผาถ่านความชื้น 27.78% 
 

4.1 ผลการวิจัย ในการเผาถ่านครั้งที่ 1 ใช้ไม้
เผาถ่านปริมาณ 83.07 กิโลกรัม และใช้ไม้เช้ือเพลิง 15 
กิโลกรัม ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.06 ของน้ำหนัก
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ไม้เผาถ่าน แบ่งเป็นไม้ฟืนหลัก 11 กิโลกรัม และไม้ฟืน
สำรอง 4 กิโลกรัม ซึ่งในการเผาถ่านครั้งนี้ใช้เวลาในการ
เผาทั้งหมด 350 นาที โดยสามารถทำอุณหภูมิ Burner 
ได้สูงสุด 994.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิใต้เตาสูงสุดอยู่
ที่ 922.6 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิบนเตาสูงสุดอยู่ที่ 
382 องศาเซลเซียส สามารถเก็บน้ำส้มควันไม้ได้ทั้งหมด 
49.22 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 59.25 ของน้ำหนักไม้
เผาถ่าน มีค่าความเป็นกรดของน้ำส้มควันไม้อยู่ที่ 2.9 
และค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำส้มควันไม้อยู่ที่ 1.005 
ส่วนปริมาณถ่านที ่ได้จากการเผาครั ้งนี ้อยู ่ที ่ 13.43 
กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 22.34 ของน้ำหนักไม้แห้ง 
 

 
  

ภาพที่ 5: กราฟเปรียบเทยีบระหวา่งเวลากับอุณหภูมิ
และปรมิาณน้ำสม้ควันไม้ของการเผาถ่านครั้งท่ี 2 โดยที่

ไม้เผาถ่านความชื้น 20.73% 
 

ในการเผาถ่านครั ้งนี ้ใช้ไม้เผาถ่านปริมาณ 
78.24 กิโลกรัม และใช้ไม้เชื้อเพลิง 15 กิโลกรัม ซึ่งคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 20.05 ของน้ำหนักไม้เผาถ่าน 
แบ่งเป็นไม้ฟืนหลัก 11 กิโลกรัม และไม้ฟืนสำรอง 4 
กิโลกรัม ซึ ่งในการเผาถ่านครั ้งนี ้ใช้เวลาในการเผา
ทั้งหมด 310 นาที โดยสามารถทำอุณหภูมิ Burner ได้
สูงสุด 1004.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิใต้เตาสูงสุดอยู่ที่ 
927.7 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิบนเตาสูงสุดอยู่ที่ 
294.1 องศาเซลเซียส สามารถเก็บน้ำส้มควันไม้ได้
ทั ้งหมด 41.52 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 55.51 ของ
น้ำหนักไม้เผาถ่าน มีค่าความเป็นกรดของน้ำส้มควันไม้
อยู่ที่ 2.7 และค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำส้มควนัไม้อยู่
ที่ 1.010 ส่วนปริมาณถ่านที่ได้จากการเผาครั้งนี้อยู่ที่ 
15 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 24.18 ของน้ำหนักไม้แห้ง 

 
 

ภาพที่ 6: กราฟเปรียบเทยีบระหวา่งเวลากับอุณหภูมิ
และปรมิาณน้ำสม้ควันไม้ของการเผาถ่านครั้งท่ี 3 

 โดยที่ไมเ้ผาถ่านความช้ืน 13.33% 
 

ในการเผาถ่านครั ้งนี ้ใช้ไม้เผาถ่านปริมาณ 
72.51 กิโลกรัม และใช้ไม้เชื ้อเพลิง 15 กิโลกรัม ซึ่งคิด
เป ็นส ัดส ่วนร ้อยละ 20.68 ของน ้ำหน ักไม ้ เผาถ่าน 
แบ่งเป็นไม้ฟืนหลัก 11 กิโลกรัม และไม้ฟืนสำรอง 4 
กิโลกรัม ซึ่งในการเผาถ่านครั้งนี้ใช้เวลาในการเผาทั้งหมด 
240 นาที โดยสามารถทำอุณหภูม ิ Burner ได้ส ูงสุด 
946.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิใต้เตาสูงสุดอยู่ที่ 963.9 
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิบนเตาสูงสุดอยู่ที ่ 314.5 
องศาเซลเซียส สามารถเก็บน้ำส้มควันไม้ได้ทั ้งหมด 
38.63 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 53.27 ของน้ำหนักไม้เผา
ถ่าน มีค่าความเป็นกรดของน้ำส้มควันไม้อยู่ที่ 2.6 และ
ค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำส้มควันไม้อยู่ที่ 1.020 ส่วน
ปริมาณถ่านที่ได้จากการเผาครั้งนี้อยู่ที่ 16.36 กิโลกรัม 
คิดเป็นร้อยละ 26.05 ของน้ำหนักไม้แห้ง 
 

 
 

ภาพที่ 7: กราฟเปรียบเทยีบระหวา่งเวลากับ 
อุณหภูมิและปริมาณน้ำส้มควันไม้ 

ของการเผา 3 ครั้ง 
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จากภาพที ่ 4 - 6 จะเห็นได้ว่าลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของแต่ละจุดดังแสดงในกราฟ
มีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน คือ มีการเพิ ่มขึ ้นของ
อุณหภูมิไปจนถึงอุณภูมิที่ต้องการใช้เวลาใกล้เคียงกัน
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความชื้นของไม้ไผ่ที่ใช้ในการเผาจะ
เห็นได้ว่า ความชื้นไม้ไผ่ที่ 13.33% พบว่า มีระยะเวลา
ในการเผาน้อยที่สุดอยู่ที่ 240 นาที ซึ่งเวลาในการเผา
จะมากขึ้นตามความชื้นของไม้ไผ่ที่มากขึ้นตามลำดับ 
และเมื่อพิจารณาน้ำหนักแห้งของไม้เผาถ่านเทียบกับ
น้ำหนักถ่านหลังเผาถ่านแล้ว พบว่า การเผาที่ความชื้น 
13.33%, 20.73% และ27.78% จะได้ปริมาณของถ่าน
ต่อไม้เผาถ่านแห้ง 26.05%, 24.18% และ22.38% ซึ่ง
ปริมาณของถ่านมีแนวโน้มลดลงตามความชื้นของไม้ไผ่
ที่มากข้ึนและเวลาในการเผาถ่านท่ีเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณา
น้ำส้มควันไม้ที ่ เก ็บได้จากการเผาถ่าน พบว่า เมื่อ
ความชื้นของไม้ไผ่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้น้ำหนักไม้เผาถ่าน
เริ่มต้นเพิ่มขึ้นทำให้ได้ผลผลิตน้ำส้มควันไม้มีปริมาณ
เพิ่มขึ้น โดยปริมาณของน้ำส้มควันไม้เทียบกับน้ำหนัก
ไม้เผาถ่านเริ่มต้นจะได ้53.27%, 55.51% และ59.25% 
ตามลำดับความชื้นที่มากขึ้น จะเห็นได้ว่าปริมาณนำ้ส้ม
ควันไม้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามความช้ืนของไม้เผาถ่าน ดัง
ภาพที่ 7 
 
ตารางที ่2: แสดงปรมิาณถ่านท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิต 
 

คุณสมบัต ิ 27.78% 20.73% 13.33% 
น้ำหนักของไม้ผลิต
ถ่าน (kg) 

83.07 79.92 72.51 

น้ำหนักแห้งของไม้
ผลิตถา่น (kg) 

59.99 62.02 62.84 

ค่าความร้อนของ
ไม้แห้ง (MJ/kg) 

17.25 17.25 17.25 

พลังงานความร้อน
ของวัตถุดิบ (MJ) 

1,034 1,069 1,083 

น้ำหนักผลติภณัฑ์
ถ่าน (kg) 

13.43 15.00 16.36 

 

คุณสมบัต ิ 27.78% 20.73% 13.33% 
ค่าความร้อนของ
ถ่าน (MJ/kg) 

31.56 31.45 31.30 

พลังงานความร้อน
ของผลิตภณัฑ์ 
(MJ) 

424 472 512 

ร้อยละของผลผลิต
ถ่าน (%) 

22.34 24.18 26.05 

ประสิทธิภาพการ
แปลงพลังงาน (%) 

39.13 43.58 48.10 

 
จากการทดลองผลผลิตที่ได้จากการเผาถ่านที่

ความชื้น 3 ระดับ ตารางที่ 2 พบว่าที่ความชื้นของไม้
เผาถ่าน 13.33% จะได้ผลผลิตที่สูงที่สุดและจะลดลง
ตามความชื้นของไม้เผาถ่าน จากการวิเคราะห์คุณภาพ
และการวิเคราะห์หาองค์ประกอบของถ่าน ซึ่งประกอบ
ไปด้วยค่าความชื้น, คาร์บอนคงตัว, สารระเหย และเถ้า 
พบว่าค ่าความร ้อนของไม ้แห ้งม ีค ่า 17.25 MJ/kg 
หลังจากเปลี่ยนไม้ให้กลายเป็นถ่านพบว่าค่าความร้อน
ของถ่านเพิ ่มสูงขึ ้นโดยที ่ความชื้น13.33%, 20.73% 
และ27.78% มีค ่า 31.30, 31.45 และ 31.56 MJ/kg 
ตามลำดับ จากคุณสมบัติของถ่านพบว่าเมื่อไม้เผาถ่านมี
ความชื้นที่สูงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของพลังงงาน
ส่งผลให้มีค่าลดน้อยลงตามความช้ืนท่ีเพิ่มสูงขึ้น 
 

ตารางที ่3: แสดงองค์ประกอบของถ่าน  
 
ความชื้น
ของไม้ 

ถ่าน (kg) Moisture 
Content 

(%) 

Fixed 
Carbon 

(%) 

Ash 
(%) 

Volatile 
Matter 

(%) 

27.78% 13.43 4.49 82.18 5.72 7.64 
20.73% 15.00 4.56 81.59 5.67 8.19 

13.33% 16.36 4.65 80.84 5.62 8.91 

 
ผลการทดลอง จากตารางท ี ่  3 พบว่ า

องค์ประกอบของถ่านที ่ความชื ้นของไม้ผลิตถ่านที่ 
27.78% จะมีค่าของ Fixed Carbon และ Ash ที ่สูง
ที ่ส ุดและจะลดต่ำลงตามความชื ้นของไม้เผาถ่านที่ 
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20.73% และ13.33% ตามลำด ับ และย ังพบว ่าที่
ความชื ้น 27.78% จะมีค่าของ Moisture Content 
และ Volatile Matter น้อยกว่าไม้เผาถ่านที่มีความช้ืน 
20.78% และ13.33% ตามลำดับ  

 
ตารางที่ 4: แสดงคณุสมบตัิของน้ำส้มควันไม้ที่ได้จาก
กระบวนการเผาถ่าน 

ความช้ืน
ของไม้เผา

ถ่าน 

ปริมาณ
น้ำส้มควัน
ไม้ดิบ (kg) 

ค่าความ
เป็นกรด 

ค่าความ
ถ่วงจำเพาะ 

27.78% 49.22 2.9 1.005 
20.73% 46.73 2.7 1.010 
13.33% 38.63 2.6 1.020 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ที ่ความชื้น 13.33%, 

20.73% และ27.78% สามารถเก็บน้ำส้มควันไม้ดิบได้ 
38.63, 46.73 และ 49.22 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 
53.27%, 55.51% แล ะ  59.25% ต ามล ำด ั บ  เ มื่ อ
พ ิจารณาน ้ำส ้มคว ันไม ้ด ิบท ี ่ก ักเก ็บได ้จากการ
กระบวนการเผาถ่าน พบว่าเมื่อความชื้นของไม้ไผ่เผา
ถ่านเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ผลผลิตของน้ำส้มควันไม้ดิบมี
ปริมาณที่สูงขึ ้นตามไปด้วย ความเป็นกรดของน้ำส้ม
ควันไม้ที่ความชื้น 13.33%, 20.73% และ27.78% จะ
มีค่า 2.6, 2.7 และ 2.9 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าความช้ืน
ของไม้เผาถ่านท่ีสูงขึ้นค่าความเป็นกรดจะมีแนวโน้มลด
ตาม และค่าความถ่วงจำเพาะจะมีแนวโน้มลดลงตาม
ความชื้นของไม้เผาถ่านที่สูงขึ้นคือ 1.020, 1.010 และ
1.005 ตามลำดับ จากผลการทดลองนี้ค่าความเป็นกรด
และความถ่วงจำเพาะของน้ำส้มควันไม้ เป็นไปตาม
ม า ต ร ฐ า น ผ ล ิ ต ภ ั ณ ฑ ์ ช ุ ม ช น น ้ ำ ส ้ ม ค ว ั น ไ ม้  
มผช.659/2553  

 
ภาพที่ 7: กราฟแสดงการวัดค่าปริมาณสารปนเปื้อนใน
อากาศในแต่ละช่วงเวลาของการเผาถ่าน 
 

แก๊สไอเสียที่ได้จากกระบวนการผลิตถ่านจะ
สามารถแยกออกได้เป็น 2 ชนิด คือแก๊สที ่สามารถ
ควบแน่นได้และแก๊สที่ไม่สามารถควบแน่นได้ ซึ่งแก๊สที่
สามารถควบแน่นได้จะได้ผลผลิตออกมาเป็นน้ำส้มควัน
ไม้ส ่วนแก๊สที ่ไม ่สามารถควบแน่นได้ซ ึ ่งมีปริมาณ
โ ด ย ป ร ะมาณ  20.1%, 20.3% แ ล ะ  18.4% ต าม
ความช ื ้นของไม ้ เผาถ ่าน ท ี ่จะต ้องปล ่อยออกสู่
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นแก๊สที่ไม่สามารถควบแน่นบางส่วน
สามารถติดไฟได้จะถูกนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับเตา
ชีวมวล ซึ่งมีองค์ประกอบแก๊ส O2, CO2 และ CO มีค่า 
4.92%, 15.2% และ 33,000ppm หล ังจากการเผา
เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับเตาชีวมวล พบว่ามีองค์ประกอบ
แก ๊ส  O2 , CO2 และ CO ม ีค ่ า  0.70% , 18% และ 
3,265ppm ปริมาณแก๊สที่ไม่สามารถควบแน่นได้เมื่อ
นำไปเผาเป็นเชื ้อเพลิงร่วมกับเตาชีวมวลจะส่งผลต่อ
การลดมลพิษก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม 
 
 4.2 อภิปรายผลการวิจัย จากผลการทดลอง
ชุดแก๊สซิไฟเออร์เบิร์นเนอร์สามารถผลิตแก๊สร้อนที่
ระดับอุณหภูมิสูง โดยมีอุณหภูมิสูงสุดที่ 950-1,000 °C 
เพื่อเป็นแหล่งความร้อนสำหรับกระบวนการเผาถ่าน 
โดยความร้อนไหลผ่านห้องเชื้อเพลิงสำรองและเตาเผา
ถ ่ าน ซ ึ ่ งแหล ่ งความร ้อนอ ุณหภ ูม ิส ู งน ี ้ ช ่วยให้
กระบวนการเปลี่ยนจากไม้เป็นถ่านมีระยะเวลาที่สั้นลง
แต่ทั้งนี่ระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับความชื้นของไม้เผาถ่าน
ด้วย เมื่อพิจารณาที่ความชื้นวัตถุดิบใกล้เคียงกันที่ร้อย
ละ 30 พบว่าเวลาในการเผาถ่านไม้ไผ่ลดลงจาก 27 
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ช่ัวโมง เหลือเพียง 6 ช่ัวโมง เมื่อเปรียบเทียบกับเตาเผา
ถ่าน (Supin Sangsuk et al. 2018) เนื ่องจากความ
แตกต่างของแหล่งความร้อนสำหรับเตาเผาถ่านโดย 
(Supin Sangsuk et al. 2018) ใช้การเผาเชื้อเพลิงหนา้
เตาและส่งถ่ายความร้อนเข้าสู่เตาเผาถ่าน  

เมื่อความชื้นของไม้เผาถ่านเพิ่มขึ้น 10% ทำ
ให้เวลาในการเผาถ่านเพิ ่มข ึ ้นประมาณ 1 ชั ่วโมง 
ผลผลิตถ่านมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยตามความชื้นของ
ไม้เผาถ่านที่เพิ ่มขึ ้น คุณภาพถ่านเมื่อพิจารณาที ่ค่า
ความร้อน (พลังงานต่อหน่วยน้ำหนักถ่าน) พบว่าถ่าน
ไม้ไผ่ที่ได้จากไม้ไผ่ที่ความชื้นเริ่มต้นสูงขึ้นจะให้ค่าความ
ร้อนที ่ม ีแนวโน้มส ูงข ึ ้นเล็กน้อย แต่เมื ่อพิจารณา
ประสิทธิภาพการแปลงรูปพลังงานจากพลังงานในไม้
เป็นพลังงานในถ่านค่าประสิทธ ิภาพการแปลงรูป
พลังงานมีแนวโน้มลดลงเมื่อค่าความชื้นของไม้เผาถ่าน
เพิ่มขึ้นและเวลาในการเผาถ่านเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการทดลองของ (Supin Sangsuk et al. 2018) ที่
เผาถ่านไม้ไผ่ที่ค่าความชื้นร้อยละ 30 ด้วยระยะเวลาใน
การเผาถ่าน 27 ชั่วโมง ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพการแปลง
รูปพลังงานลดลงเป็นร้อยละ 40.59 เมื ่อพิจารณา
องค์ประกอบโดยประมาณของถ่านที่ได้จากการทดลอง
พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ถ่านชุมชน 
ถ่านหุงต้ม (มผช.657/2547) แต่ด้วย Ash ที่มีแนวโน้ม
ที ่ส ูงตั ้งแต่เริ ่มต้นทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ถ่านปิ ้งย ่าง (มผช.658/2547) อัน
เนื่องมาจากในตัวไม้ไผ่เลี้ยงโดยปกติจะมีองค์ประกอบ
ของเถ้าสูงถึงร้อยละ 1.96 ทำให้ถ่านไม้ไผ่เลี้ยงมีค่าร้อย
ละของเถ้าสูงกว่าค่ามาตรฐานของเถ้าในถ่านปิ้งย่างที่
กำหนดค่าไว้ไม่เกินร้อยละ 3 ในขณะที่น้ำส้มควันไม้ที่
ได้จากการควบแน่นไอเสียที่ออกจากเตาเผาถ่านซึ่งเป็น
ผลพลอยได้จากการเผาถ่านโดยทั่วไปแก๊สไอเสียนี้จะถกู
ปล่อยทิ้งไปพร้อมกับแก๊สที่ควบแน่นไม่ได้ทำให้ส่งผลให้
กระบวนการเผาถ่านแบบเดิมปลดปล่อยมลพิษสู่
สิ่งแวดล้อมสูง การควบแน่นสารที่ควบแน่นได้ออกจาก
แก๊สไอเสียจากการเผาถ่านจะได้น้ำส้มควันไม้ดิบ (Raw 
wood vinegar) โดยปริมาณน้ำส้มควันไม้ดิบที่ได้จาก
การควบแน่นมีแนวโน้มที่สูงขึ้นตามความชื้นของไม้เผา

ถ่าน น้ำส้มควันไม้ถูกบ่มไว้ในท่ีมืด 3 เดือน จากนั้นแยก
เฉพาะส่วนของน้ำส้มควันไม้ออกมาวัดคุณภาพ พบว่า
ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 2.6-2.9 และค่าความ
ถ่วงจำเพาะมีค่าอยู่ในช่วง 1.005-1.020 โดยมีแนวโน้ม
ค่าความเป็นกรดและค่าความถ่วงจำเพาะลดลงตาม
ความชื้นของไม้เผาถ่านที่เพิ่มสูงขึ้น โดยน้ำส้มควันไมท้ี่
ได้จากการเผาถ่านไม้ไผ่เลี้ยงท่ีค่าความช้ืน 3 ระดับมีค่า
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ำส้มควันไม้ 
(มผช.659/2553) ส่วนแก๊สที่ควบแน่นไม่ได้มีบางส่วนที่
สามารถต ิดไฟได ้ซ ึ ่ งจะถ ูก เผาเพ ื ่ อ เปล ี ่ ยนเป็น
คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำโดยใช้เตาชีวมวลช่วยในการ
เผาเพื่อลดมลพิษที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 จากการเผาถ่านไม้ไผ่เลี้ยงที่น้ำหนักไม้

แห้งประมาณ 62 kg มีความชื้นเริ่มต้น 3 ระดับ คือร้อย
ละ 13.33, 20.73 และ 27.78 (ความชื ้นมาตรฐาน
เปียก) ด้วยเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตรที่ทำงานรว่มกับ
แก๊สซิไฟเออร์เบิร์นเนอร์ พบว่าร้อยละของถ่านที่ได้มี
แ น ว โ น ้ ม ล ด ล ง จ า ก  26.05, 24.18 แ ล ะ  22.34 
ตามลำดับ เมื่อความชื้นของไม้เผาถ่านมีแนวโน้มเพิม่ขึน้ 
เนื่องจากระยะเวลาที่ใช้ในการเผาถ่านไม้ที่มีค่าความช้ืน
มากมีระยะเวลานานกว่าการเผาถ่านที่มีค่าความช้ืน
น้อยซึ่งระยะเวลาการเผาถ่านที่เพิ่มขึ้นจาก 240, 310 
และ 350 นาทีตามลำดับ  

5.2 ถ่านที่ได้จากการเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่าน
ขนาด 200 ลิตรที่ทำงานร่วมกับแก๊สซิไฟเออร์เบิร์น
เนอร์เป็นถ่านท่ีมีค่าความช้ืน ค่าความร้อน เถ้า และสาร
ระเหย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานชุมชนถ่านหุงต้ม (มผช.
657/2547) และหากพิจารณาตามมาตรฐานถ่านปิ้งยา่ง 
(มผช.658/2547) พบว่ามีเพียงค่าของเถ้าที ่ไม่ผ่าน
เกณฑ์เนื่องจากไม้ไผ่แห้งมีเถ้าสูงถึงร้อยละ 1.96 ดังนั้น
จึงส่งผลให้ปริมาณเถ้าที่ได้จากการวิเคราะห์ถ่านไมไ้ผ ่มี
ค่าร้อยละ 5.62 - 5.72 ซึ่งมีค่าสูงกว่ามาตรฐานถ่านปิ้ง
ย่างท่ีกำหนดไว้ท่ีร้อยละ 3  

5.3 น้ำส้มควันไม้ดิบซึ่งเป็นผลพลอยได้จาก
การเผาถ่าน มีแนวโน้มเพิ่มขึ ้นจากร้อยละ 53.27%, 
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55.51% และ 59.25% ตามลำดับ เมื่อความชื้นของไม้
เผาถ่านมีแนวโน้มเพิ่มขึ ้น เนื ่องจากความชื้นในไม้ที่
เพิ ่มขึ ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำส้มควันไม้ที ่ควบแน่นได้มี
ปริมาณมากขึ้น 

5.4 คุณภาพน้ำส้มควันไม้ที ่ได้จากการเผา
ถ่านไม้ไผ่เลี ้ยงที่ความชื้นร้อยละ 13.33, 20.73 และ 
27.78% ม ี ค ่ า ค ว า ม เป ็ น ก รด  2.6, 2.7 แ ล ะ  2.9 
ตามลำดับ และมีค่าความถ่วงจำเพาะ 1.020, 1.010
และ 1.005 ตามลำดับ โดยมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ำส้มควันไม้ (มผช. 659/2553) 

5.5 มลพิษที่ปล่อยสู่บรรยากาศมีแนวโน้มที่
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แนวทางการพัฒนาสื่อเพ่ือความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับภาวะซมึเศร้าของผู้สูงอาย ุ
ในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

Approaches to media development for health literacy on depression  
of the elderly in Pa Phayom district, Phatthalung province. 

 
เสริมศักดิ์ ขุนพล1* 

1สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 90000  

*โทรศัพท์ 0-86338-5476 E-mail : khunpol@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 
 บทความวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสื่อเพื่อความรอบรู้
ด้านสุขภาพเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยใช้ข้อมูลสองส่วน ได้แก่ ข้อมูลเชิง
ปริมาณจากกการแจกแบบสอบถามผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีอำเภอป่าพะยอม จำนวน 400 คน และข้อมูลคุณภาพ การสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พยาบาล และนักวิชาการ จำนวน 9 คน วิเคราะห์ตามแนวคิด 
Health literacy as  a personal asset ของ Don Nutbeam ผลวิจัยพบว่า ผู ้ผลิตสื ่อควรเริ ่มจากการสร้างสื ่อบน
พื้นฐานของความสามารถในการรับสื่อของผู้สูงอายุในพื้นที่ และปรับปรุงรูปแบบของสื่อที่ประกอบด้วยภาพหรือเสียง
เข้าใจได้ง่าย สำหรับเนื้อหาของสื่อควรเน้นเกี่ยวกับการเข้ารับบริการคัดกรองภาวะซึมเศร้ามากที่สุด รองลงมาคือการ
รักษาภาวะซึมเศร้า สาเหตุของการเกิดภาวะซึมเศร้า อาการภาวะซึมเศร้า และการป้องกันภาวะซึมเศร้า ตามลำดับ โดย
ให้บุคลากรทางการแพทย์ในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ เน้นการใช้ภาษาถิ่นและความเป็นท้องถิ่น ที่ทำให้
เผยแพร่ผ่านช่องทางที่ผู้สูงอายุเปิดรับ เช่น สื่อวิดีทัศน์ในสถานพยาบาล และสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น โดยเนื้อหาของสื่อ
สามารถทำให้เกิดการโต้ตอบ บอกต่อ และส่งต่อ ไปยังกลุ่มผู้สูงอายุคนอ่ืนๆ ได้  กลุ่มผู้สูงอายุสามารถนำเอาข้อมูลในสื่อ
ไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ขับเคลื่อนสังคม เกิดค่านิยม  โดยมีเป้าหมายช่วยลดจำนวนการเกิดภาวะซึมเศร้าใน
ผู้สูงอายุในพื้นที ่
 
คำสำคัญ: การพัฒนาสื่อ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ภาวะซึมเศร้า ผู้สูงอายุ  
 

Abstract 
 
 This research article was based on a mix-method research design in order to accomplish the 
purpose of how to study guidelines for media development for health literacy on depression of the 
elderly in Pa Phayom district, Phatthalung province. Both quantitative and qualitative data were 
collected in amount of 400 questionnaires as well as 9 key informants such as elderly, health workers, 
nurses and academics. The collected data were analyzed with the assessment of Health literacy which 
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belong to Don Nubeam. This study found that the media producers should start their productions by 
creating based on the elderly in the area and improve the easier format of media which consist of 
images and sounds. Media content should be focused on the receiving of depression screening services, 
the treatment of depression, the causes of depression, the depression and the prevention of 
depression. The local medical staffs should participate in the media production by using the local 
language and the locality context which conform to the elderly’s media exposure   through the video 
in hospitals and social media. The content could create the interaction, the spread and pass on among 
elderly groups. The elderly could apply this information to change their own behavior and to drive 
their society and norm. Finally, the media effect will reduce the number of depression in the elderly 
around this area.  
 
Keywords:  Media development,  Health literacy,  Depression, The elderly  
 

1. บทนำ  

ป ั จ จ ุ บ ั น ภ า วะซ ึ ม เ ศ ร ้ า  ( Depression) 
กลายเป็นประเด็นที ่มีการกล่าวถึงกันในวงกว้างใน
วงการสาธารณสุข เนื ่องจากเป็นกลุ ่มอาการความ
ผิดปกติทางอารมณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย 
เบลเซอร์ (Blazer, 1982) กล่าวว่าภาวะซึมเศร้ามีเกิด
จาก 2 สาเหตุ หลักๆ คือ การเจ็บป่วยทางจิตที่มาจาก
พันธุ ์กรรมและการทำงานที่ผิดปกติของร่างกาย โดย
กลุ่มนี้มักเกิดจากความไม่สมดุลของ Biogenic Amine 
หรือการหลั่งของ Growth Hormone ที่ไม่เหมาะสม 
ทำให้สมดุลของสารเหล่านี ้เปลี ่ยนไปและเกิดความ
บกพร่องในการทำงานร่วมกัน และเกิดจากปัจจัยทาง
จิตวิทยา ที่ผู้ป่วยเกิดความรู้หมดหวัง ไม่มีที่พึ่งพิง ไร้
อำนาจ เจ็บป่วย หรือโดดเดี่ยว ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้
เกิดภาวะซึมเศร้า จนทำให้เกิดการสูญเสียการยับยั้ง
ไม่ให้มีการต่อสู ้เพื ่อปกป้องตนเอง และไม่สามารถ
จ ัดการก ับการเปลี ่ยนของช ีว ิตคร ั ้ งสำค ัญได ้ จน
กลายเป็นความสิ้นหวังในที่สุด จากการสำรวจเมื่อปี 
พ.ศ. 2561 ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
พบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามากถึง 1.5 ล้าน
คน โดยในจำนวนน้ีผู้ป่วยส่วนใหญ่มักเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งมี
ปัญหาสุขภาพโรคเรื้อรังประจำตัว ขาดคนดูแล เหงา 
และเปล่าเปลี ่ยว (ผ ู ้จ ัดการออนไลน์, 2562) โดย

ผ ู ้ส ูงอายุม ักจะประสบปัญหาก ับภาวะร ่างกายที่
เสื่อมสภาพตามวัย และบทบาททางสังคมที่ถูกลดทอน
ลง บางส่วนรับไม่ได้เมื่อต้องอยู่ในภาวะพึ่งพาลูกหลาน 
ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อสภาพอารมณ์ทำให้ผู ้สูงอายุให้
เกิดโรคซึมเศร้าได้ง่ายกว่าวัยอื่นๆ (นริสา วงศ์พนารักษ์ 
และสายสมร เฉลยกิตติ, 2557)  

จังหวัดพัทลุงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีอัตราส่วน
ของผู้สูงอายุอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เมื ่อเทียบกับ
ประชากรทั ้งหมดใน 14 จังหวัดภาคใต้ คือร้อยละ 
20.20 ต่อประชากรทั้งภูมิภาค รองลงมาคือจังหวัดตรัง 
ร ้อยละ 16.48 และจังหวัดสงขลา ร ้อยละ 15.67 
(กระทรวงสาธารณสุข, 2562 : 557)  โดยผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่มักไม่มีรายได้ที่แน่นอนและถูกปล่อยให้อยู่บ้านโดย
ลำพัง เป็นสาเหตุสำคัญที ่ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า 
(ThaiPBS, 2562) ที ่ผ ่านมาสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุงได้มีการเฝ้าระวังเกี่ยวกับการเกิดผู้ป่วย
ภาวะซึมเศร้าอย่างต่อเนื ่อง จากรายงานการเข้าถึง
บริการของผู้ป่วยระดับจังหวัด พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยที่
เข้ามารับการวินิจฉัยและรักษาภาวะซมึเศรา้เป็นจำนวน
มาก และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปี ส่วนใหญ่อาศัย
อยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 3,024 คน รองลงคือ
อำเภอควนขนุน จำนวน 2,706 คน อำเภอกงหรา 415 
คน อำเภอปากพะยูน จำนวน 306 คน อำเภอเขาชัย
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สน จำนวน 277 คน และอำเภอป่าพะยอม จำนวน 
270 คน ตามลำดับ (ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมประสานงาน
เกี ่ยวกับตัวชี ้ว ัดเกี ่ยวกับโรคซึมเศร้า , 2562) แม้ว่า
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบจะมีการรณรงค์คัดกรอง ติดตาม 
และรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าอย่างต่อเนื่องในทุกอำเภอ 
โดยเฉพาะผู้ป่วยรายใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่นำไปสู่
การฆ่าตัวตายที่เกิดจากภาวะซึมเศร้า แต่การเข้าถึง
บริการของกลุ่มผู้ป่วยยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าท่ีควร 
โดยอำเภอป่าพะยอมเป็นพื ้นที่น ่าก ังวลมากที ่สุด 
เนื ่องจากมีอัตราการเข้าไม่ถึงบริการของผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าสะสมจากเป้าหมายที ่วางไว้มากถึงร้อยละ 
37.12 และมากกว่าพื้นที่อำเภออื่นๆ ในจังหวัด (จิตติ
มา แกล้วทะนง, 2562)  

การป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุเกิดโรคซึมเศร้า จึง
จำเป็นต้องมีการส่งเสริมสุขภาพ โดยการพัฒนาทักษะ
ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ทั้งในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสรีระต่างๆ การ
เปลี ่ยนแปลงทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคมของ
ผู้สูงอายุ ตลอดจนแนวทางการดูแลส่งเสริมสุขภาพผ่าน
สื่อ (กระทรวงสาธารณสุข, 2561) ซึ ่งปัจจุบันพบว่า 
ผู ้ส ูงอายุส่วนใหญ่มีการใช้ส ื ่อออนไลน์เพิ ่มมากขึ้น 
เนื่องจากใช้งานง่ายและมักอ่านเนื้อหาหรือรูปภาพที่ตน
ช่ืนชอบ และสามารถส่งต่อไปยังบุคคลอื่นๆ โดยไม่พิมพ์
ข้อความตอบโต้ เช่น คลิปสั้นๆ หรือ อินโฟกราฟิก เป็น
ต ้น (แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, 25561: 559) ซึ่งใน
อดีตจังหวัดพัทลุงได้พยายามเน้นไปที่การสื่อสารผ่าน
แผ่นพับ วารสาร และจุลสาร ซึ ่งไม่ได้รับความสนใจ
และใส่ จากกล ุ ่ม เป ้ าหมาย  จนทำให ้ส ิ ้ น เปล ือง
งบประมาณในการผลิต (ณัฐนันท์ ศิริเจริญ, 2555) 

ดังนั ้นเพื ่อเป็นแนวทางให้กับการผลิตสื่อ
สำหรับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอป่า
พะยอมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู ้วิจัยนำ
แนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) มา
วิเคราะห์ร่วมกับการผลิตสื่อ ที่ไม่เพียงใช้สื่อให้เกิดผล
ตามหลักของ KAP (Knowledge-Attitude-Practice) 

แต่จะต้องทำให้ผู้สูงอายุมีความสามารถจัดการสุขภาพ
ได้ด้วยตนเอง (Self Management) และอยู่ในสังคม
อย่างรอบรู้(Literate Society) พร้อมทั้งสามารถชี้แนะ
เรื ่องภาวะซึมเศร้าให้กับบุคคลอื ่นๆ และชุมชนของ
ตนเองได้ จนนำไปสู่การสร้างสังคมรอบรู้สุขภาพอย่าง
ยั่งยืน 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 เพื ่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสื่อเพื่อความ
รอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุใน
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
   

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

 3.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน 
โดยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากการแจกแบบสอบถาม
ผู้สูงอายมุีอยู่จำนวน 723 คน ในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม 
4 ตำบล ได้แก่ ตำบลเกาะเต่า ตำบลป่าพะยอม ตำบล
บ้านพร้าว ตำบลลานข่อย ด้วยการกำหนดโควตาแต่ละ
ตำบล ตำบลละ 100 คน รวมเป็นจำนวน 400 คน แบ่ง
คำถามออกเป็น 2 ตอน คือการเปิดร ับและใช้สื่อ
เกี่ยวกับสุขภาพ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะ
ซึมเศร้าของผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม จังหวัด
พัทลุง ทดสอบความเที่ยงตรงของผู้เชี่ยวชาญสาขาสื่อ
และสาธารณส ุขจำนวน 3 ท ่านและหาค ่าความ
น่าเช ื ่อถ ือ Alpha Coefficient ของครอนบาค คือ  
0.82   
 3.2 เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากสัมภาษณ์โดย
ใช้แบบสอบถามอย่างมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
ในพื้นที่ จำนวน 9 คน ได้แก่ 
  3.2.1 ผู้สูงอายุ  จำนวน 4 คน คือ
นางอุไร เกิดวัน นางสุพิน คงวัน นางวันดี เคราแก้ว 
และนายสำโรง บุญเอียด  
  3.2.2 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
จำนวน 1 คือ นายบรรณวิชญ์  เพชรสุวรรณ 
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  3 .2 .3  เจ ้ าหน ้ าท ี ่ สาธารณสุข
เทศบาลตำบลลานข่อย จำนวน 1 คน คือ นางกาญจนา 
ชีช้าง 
  3.2.4 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชน 
(รพช.) จำนวน 2 คน คือนายวุฒิชัย แก้วสม (รพช.ป่า
พะยอม) และนางมณฑา ทองตำลึง (รพ.สต.บ้านตลิ่ง
ชัน)  
  3.2.5 น ักว ิชาการสาธารณสุข
ศาสตร์ จำนวน 1 คน คือ ผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช  
 3.3 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณการเปิดรับ
และใช้สื ่อเกี ่ยวกับสุขภาพ และความรู ้ความเข้าใจ
เกี ่ยวกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอป่า
พะยอม จ ั งหว ัดพ ัทล ุ ง  ด ้ วยสถ ิติ เช ิ งพรรณนา 
( Descriptive Statistics) แ จ ก แ จ ง ค ว า ม ถี่  
(Frequency) แสดงค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส ่วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และการแปลผลระดับความรู้ความเข้าใจ
ของค่าเฉลี่ย ดังน้ี (Best, 1986, pp. 181-183)  
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง น้อยมาก 
 ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง  น้อย 
 ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง  ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง  มาก 
 ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
 3.4 นำข้อม ูลเชิงค ุณภาพและปริมาณมา
วิเคราะห์เชิงพรรณนาร่วมกันตามแนวคิดความรอบรู้
ด้านสุขภาพ (Health Literacy) แยกตามองค์ประกอบ 
ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการ
สุขภาพ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะการสื่อสาร ทักษะ
การตัดสินใจ การจัดการตนเอง และการรู้เท่าทันสื่อ 
 3.5 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
เป ็นความเร ียงโดยด ัดแปลงจากโมเดล Health 
Literacy as a personal assest ของ Don Nutbeam  
 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
สามารถสรุปได้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 เป็นเพศ

หญิง จำนวน 272 คน (ร้อยละ 68) เพศชาย 128 คน 
(ร้อยละ 32) ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา 
มากที่สุด จำนวน 340 คน (ร้อยละ 85) ส่วนใหญ่อาศัย
อยู่ร่วมกับคู่ครอง จำนวน 208  คน (ร้อยละ 52) อาศัย
อยู่ร่วมกับบุตรหลาน จำนวน 184 คน (ร้อยละ 46) 
และ อาศัยอยู่พังคนเดียว จำนวน  8  คน (ร้อยละ 2) 
ส่วนมากมีโรคประจำตัว จำนวน 256 คน (ร้อยละ 64) 
และมีสุขภาพแข็งแรงปกติ จำนวน 144 คน (ร้อยละ36) 
ได้รับการตรวจร่างกายอยู่บ่อยๆมากที่สุด จำนวน 232 
คน (ร้อยละ 58) ได้ร ับการตรวจร่างกายนานๆ ครั้ง 
จำนวน 144 คน (ร้อยละ 36) ได้รับการตรวจร่างกาย
เจ็บป่วยเท่านั้น จำนวน 16 คน (ร้อยละ 4) และไม่รับ
การได้รับการตรวจร่างกายเลย จำนวน 8 คน (ร้อยละ 
2) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เมื่อมีอาการเจ็บป่วยจะเลือก
ไปใช้บริการโรงพยาบาลอำเภอป่าพะยอมมากที่สุด 
จำนวน 260 คน (ร ้อยละ 65) รองลงมาได ้  คือ 
โรงพยาบาลพัทลุง จำนวน 96 คน (ร้อยละ 24) และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน 44 คน (ร้อย
ละ 11) 

การเปิดรับและใช้สื่อเกี่ยวกับสุขภาพของกลุ่ม
ตัวอย่าง ส่วนใหญ่พบว่า ผู ้สูงอายุส่วนใหญ่จะรู ้เรื่อง
ภาวะซึมเศร ้าจากสื ่อบ ุคคลที ่ เป ็นเจ ้าหน้าที่ทาง
การแพทย์ เช่น หมอ พยาบาล และนักสาธารณสุข มาก
ที ่ส ุดจำนวน 220 คน (ร้อยละ 55) รองลงมาคือสื่อ
ออนไลน์ จำนวน 120 คน (คิดเป็นร้อยละ 30) สื่อ
สิ่งพิมพ์ จำนวน 40 คน (ร้อยละ 10) และสื่อวิทยุและ
โสตทัศน์จำนวน 20คน (ร้อยละ 5) นิยมการเปิดการชม
ภาพเคลื่อนไหวท่ีมีเสียงประกอบมากท่ีสุด จำนวน 152 
คน(ร้อยละ 38) รองลงมาคือภาพกราฟิก จำนวน 112 
คน (ร้อยละ 28) สื ่อเสียงอย่างเดียว จำนวน 60 คน 
(ร้อยละ15) และตัวหนังสือจำนวน  16 คน (ร้อยละ 4) 
โดยมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเกี ่ยวกับภาวะซึมเศร้า
สัปดาห์ละครั้ง มากที่สุด จำนวน 220 คน (ร้อยละ 55) 
รองลงมาเดือนละครั้ง จำนวน 140 คน (ร้อยละ  35) 
และเกือบทุกวัน จำนวน 40 คน (ร้อยละ 10) โดย
หลังจากการเปิดรับสื่อกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จะเข้าใจ
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เนื้อหาท่ีนำเสนอได้ทันที จำนวน 200 คน (ร้อยละ 50 ) 
รองลงมาคือเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีอยู่เดิมให้ถูกต้อง
มากยิ่งขึ ้นจำนวน 100 คน (ร้อยละ 25) นำไปสู่การ
ปฏิบัติ จำนวน 80 คน (ร้อยละ 20) และมีการบอกต่อ
จำนวน 20 คน (ร้อยละ 5)   

สำหรับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า
ของผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  

 
ตารางที่ 1: ความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับภาวะซึมเศร้า
ของกลุ่มตัวอย่างผู ้สูงอายุในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง 
 

ความรู้เข้าใจ
เกี่ยวกับภาวะ

ซึมเศร้า 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1.สาเหตุของการ
เกิดภาวะซึมเศร้า 

3.24 1.041 ปานกลาง 

2 . อ า ก า ร ภ า ว ะ
ซึมเศร้า   

3.42 1.197 ปานกลาง 

3.ก า ร ป ้ อ ง กั น
ภาวะซึมเศร้า   
4.การรักษาภาวะ
ซึมเศร้า 

4.04 
 
3.00 

.669 
 
1.107 

มาก 
 

ปานกลาง 

5 . ก า ร เ ข ้ า รั บ
บร ิการค ัดกรอง
ภาวะซึมเศร้า 

2.22 1.298 น้อย 

รวม  3.18 1.062 ปานกลาง 
  

จากตารางที่ 1 สามารถสรุปได้ว่าความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอ

ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงอยู่ในระดับปานกลาง ( Χ = 
3.18) โดยมีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับการป้องกัน

ภาวะซึมเศร้ามากที ่ส ุด ( Χ  = 4.04) รองลงมาคือ
อาการภาวะซึมเศร้า (ค่าเฉลี่ย = 3.40) สาเหตุของการ

เกิดภาวะซึมเศร้า (Χ  = 3.24) การรักษาภาวะซมึเศร้า  

( Χ  = 3.00) และการเข้าร ับบริการคัดกรองภาวะ

ซึมเศร้า (Χ  = 2.22) ตามลำดับ 

ส่วนที่ 2 ความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับ
ภาวะซึมเศร้าของผู ้ส ูงอายุ ในอำเภอป่าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง มรีายละเอียดดังต่อไปนี้  

1.การเข้าถึงข้อมูลและการบริการเกี่ยวกับ
ภาวะซึมเศร้าของผู ้สูงอายุ จากการสัมภาษณ์ผู ้ให้
ข ้อม ูลสำค ัญและการสำรวจกลุ ่มต ัวอย่าง พบว่า 
ผู ้ส ูงอายุส่วนใหญ่จะรับรู ้ข้อมูลเรื ่องเกี ่ยวกับภาวะ
ซึมเศร้าจากสื่อบุคคลมากที่สุด ซึ่งได้แก่แพทย์ พยาบาล 
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (ร้อยละ 55) โดยรับรู ้ใน
ระหว่างที่ผู้สูงอายุไปทางตรวจสุขภาพประจำเดือน ณ 
สถานพยาบาลที่ตนมีสิทธิ์ในการรักษา หรือมีเจ้าหน้าที่
ทางการแพทย์เดินทางมาตรวจสุขภาพของตนที่บ้าน
รองลงมาคือสื่อออนไลน์ เช่น line ที่ใช้ติดต่อกับญาติ
และลูกหลาน (ร้อยละ 30) ซึ ่งถูกส่งต่อๆ กันมาจาก
ญาติ คนสนิท หรือคนรู้จัก ส่วนใหญ่มักชอบอ่าน line 
เพราะเป็นภาพกราฟิกง่ายๆ หรือบางครั้งเป็นคลิปวิดีโอ
สั้นๆ ที่ดูแล้วเข้าใจในระยะสั้นๆ ได้ ส่วนสื่อสิ่งพิมพ์ที่
สาธารณสุขจังหวัดผลิต สื ่อที ่ผ ู ้ส ูงอายุเปิดรับน้อย
เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านสายตา จึง
ไม่สะดวกในการอ่านหนังสือหรือดูข้อมูลที่มีอยู่จำนวน
มาก ส่วนการเข้าถึงบริการเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของ
ผู ้ส ูงอายุในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงพบว่า 
ผู้สูงอายเุลือกจะเข้ารับบริการวินิจฉัยภาวะซึมเศร้าหรือ
รักษาภาวะซึมเศร้า ณ โรงพยาบาลอำเภอป่าพะยอม
มากที่สุด (ร้อยละ 65)  รองลงมาได้ คือโรงพยาบาล
พัทลุง (ร้อยละ 24) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลใกล้บ้าน (ร้อยละ 11) แต่ผู้สูงอายุส่วนใหญท่ี่ไม่รู้
ว่าตนเองกำลังเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าหรือป่วยเป็นภาวะ
ซึมเศร้า จึงไม่นิยมไม่ได้เดินทางไปใช้บริการดังกล่าว ทำ
ให้สถานการณ์การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยภาวะซึมเศร้า
ในปี 2562 ของพื ้นที ่อำเภอป่าพะยอม ต่ำกว่าเป้า
หมายถึงร้อยละ  39 ซึ่งในโรงพยาบาลป่าพะยอมจะมี
บริการโรคทางจิตเวชที ่สำคัญ ได้แก่ โรคซึมเศร้า
ให้บริการอยู่แล้ว แต่ผู้สูงอายุไม่ทราบถึงบริการนี้  โดย
มีเจ้าหน้าที่ทำหน้าท่ีประเมิน คัดกรองเชิงรุกและทำการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยบูรณาการกับงานต่างๆ มา
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อย่างต่อเนื ่อง และหากพบว่าผู้ป่วยมีความเสี ่ยงเป็น
ภาวะโรคซึมเศร้า จะมีการคัดกรองให้ปรึกษาปัญหา 
และส่งต่อให้เข้าถึงระบบบริการที่มีอยู่ ซึ่งในอนาคตจะ
มีการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการผ่านสื่อเช่น Line 
หรือสายด่วนสุขภาพจิตและมีการอบรบเจ้าหน้าที่ให้มี
การการเฝ้าระวังผู ้ป่วยโดยการสังเกต warning sign 
ของผู้สูงอายุท่ีเข้ามารับการบริการว่ามีสัญญาณเสี่ยงต่อ
การเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ ทั้งนี้ยังมีแผนเพิ่มการ ใช้ 
พชอ.และ อสม. ในการค้นหาเฝ้าระวังในชุมชนและคัด
กรองโรคผู้สูงอาย ุ 

2.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า
ของผู้สูงอายุ จากการสอบถามเชิงปริมาณของผู้สูงอายุ
ในพื้นที่ พบว่าผู้มีสูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า

ในระดับปานกลาง ( Χ= 3.18) โดยส่วนใหญ่จะรู้

เกี่ยวกับการป้องกันภาวะซึมเศร้ามากที่สดุ (Χ  = 4.04) 
รองลงมา คือ อาการภาวะซึมเศร้า (ค่าเฉลี่ย = 3.40) 

สาเหตุของการเกิดภาวะซึมเศร้า  ( Χ  = 3.24) การ

รักษาภาวะซึมเศร้า (Χ  = 3.00) และการเข้ารับบริการ

คัดกรองภาวะซึมเศร้า ( Χ  = 2.22) ตามลำดับ ส่วน
ใหญ่ผู้สูงอายุจะรู้จักภาวะซึมเศร้าที่เกิดจากปัจจัยทาง
จิตวิทยา แต่ไม่คุ้นชินกับภาวะซึมเศร้าที่เกิดจากการ
เจ็บป่วยทางจิตที่มาจากพันธุ ์กรรมและการทำงานที่
ผิดปกติของร่างกาย จากการพูดคุยพบว่า ผู้สูงอายุยังไม่
สามารถแยกความแตกต่างจากการเกิดของทั ้งสอง
สาเหตุไม่ได้ นอกจากนี้ผู ้สูงอายุบางส่วนมองว่าการ
ซึมเศร้าของคนแก่เป็นเรื่องปกติ ไม่น่าจะเรียกว่าภาวะ
ซึมเศร้าได้ และบางส่วนยังมีความเข้าใจผิดระหว่าง
ภาวะซึมเศร้ากับโรคผิดปกติทางจิต หรือที่ชาวบ้าน
เรียกว่า “คนบ้า” บางครั้งความเข้าใจผิดนี้มักนำไปสู่
ภาวะซึมเศร้าที่ไม่ได้การรักษาท่ีถูกต้อง  

3.ทักษะการสื่อสารเกี ่ยวกับภาวะซึมเศร้า
ของผู ้สูงอายุ  ในที่พื ้นที่อำเภอป่าพะยอมผู ้สูงอายุ
สามารถอ่านออกเขียนได้ทั้งหมด ไม่นิยมการเขียนเพื่อ
การสื ่อสารระหว่างกัน ไม่นิยมการอ่านเนื ่องจากมี
ปัญหาทางด้านสายตา ในการสื ่อสารเกี ่ยวกับเรื ่อง
สุขภาพ แหล่งข่าวที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เชื่อถือมากที่สุด 

ได ้แก่ แพทย์  รองลงมาคือ พยาบาล เจ ้าหน้าที่
สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ อสม.ตามลำดับ แต่การสื่อ
ระหว่างแพทย์กับผู้สูงอายุจะเป็นลักษณะเป็น One-
Way-Communication เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มี
ความประหม่าและไม่กล้าคุยกับแพทย์ ต่างจากการ
สื่อสารกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ อสม.ที่มีความคุ้นเคยและเป็น
กันเองกับมากกว่า ทำให้เกิดการสื่อสารในลักษณะ 
Two-Way-Communication มากกว่า ซึ่งสามารถเกิด
การทบซ้ำความเข้าใจว่าผู้สูงอายุเข้าใจเกี่ยวกับภาวะ
ซึมเศร้าที่สื ่อสารไปได้หรือไม่  โดยเมื่อได้ร ับข้อมูล
เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า ผู้สูงอายุมักมีการสื่อสารบอกต่อ
กับเพื่อนบ้านวัยเดียวกันที่ตนเองสนิท ด้วยการสนทนา
แบบเป็นกันเอง ด้วยภาษาถิ่นใต้ ในลักษณะถามไถ่
สาระทุกข์สุขดิบและการบอกเล่า โดยพยายามชี้แนะ
หรือสั่งให้ทำตาม  

4.การตัดสินใจเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของ
ผู้สูงอายุ หากผู้สูงอายพุบว่าตนเองเสี่ยงต่อการเป็นโรค
ภาวะซึมเศร้า ส่วนใหญ่จะเลือกวิธกีารเข้ารับการรักษา
ในสถานพยาบาลของรัฐมากที ่ส ุด รองลงมาคือการ
ปรึกษากับบุคคลในครอบครัว มีบางส่วนเท่านั้นที่หา
ข้อมูลการแก้ไขเบื้องต้นจากสื่อต่างๆ  โดยผู้สูงอายุให้
เหตุผลว่าตนเองเชื่อว่าแพทย์จะมีทางรักษาด้วยยาให้
หายขาดได้ ซึ่งจริงๆ แล้วการรักษาภาวะซึมเศร้าของ
สูงอายุ ที่เกิดจากสภาวะทางอารมณ์และวัยที่มากขึ้น 
บางครั้งไม่จำเป็นต้องใช้ยาในการรักษา แต่ต้องได้รับ
การร่วมมือและปฏิบัติจากคนในครอบครัว สามารถลด
การเป็นภาวะซึมเศร้าได้ การตัดสินใจของผู้สูงอายุ
หลังจากได้รับข้อมูลเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า ส่วนใหญจ่ะ
สามารถตัดสินใจได้ทันที ว่าข้อมูลนั้นเชื่อถือได้หรือไม่ 
จำนวน 200 คน (ร ้อยละ 50 ) ม ีบางส ่วนที ่ เกิด
เปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นจำนวน 
100 คน  (ร้อยละ 25) ส่วนการตัดสินไปเข้าสู่การคัด
กรองและรักษาหลังจากการรับรู้ข้อมูลภาวะซึมเศร้ายัง
พบยังมีจำนวนน้อย  

5.การจัดการตนเองเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า
ของผู้สูงอายุ สำหรับมาตรการดูแลเกี่ยวภาวะซึมเศร้า
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สำหรับผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 
มีทีมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.และผู้นำชุมชน ช่วยดูแลผู้ที่มี
ปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช รวมถึงการติดตามการ
รักษาอย่างต่อเนื ่อง นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชนและโรงเรียนแบบบูรณาการ 
พร้อมทั้งให้บริการคัดกรองภาวะสุขภาพจิตเชิงรุก เพื่อ
ป้องกันการฆ่าตัวตาย ที่เชื่อมกับ DHS ในเขตสุขภาพ 
ทั้งนี้พยายามสร้างความตระหนักของประชาชนทั่วไป 
ญาติ และแกนนำชุมชน ให้รู้ถึงสัญญาณเตือนของการ
ฆ่าตัวตาย ตลอดจนการช่วยเหลือเบื้องต้น ซึ่งแม้จะการ
ทำงานในเชิงรุกทางภาคปฏิบัติการและการสื ่อสาร
ดังกล่าวแล้ว พบว่า ผู้สูงอายุบางส่วนที่รู้ตัวว่าตนเองมี
อาการที่สุ่มเสี่ยงเป็นภาวะซึมไมน่ิยมเดนิทางไปคัดกรอง
และรักษาในสถานพยาบาล เนื่องจากไม่สะดวกการเดิน
ไปทางสถานพยาบาลและคาดหวังให้บุตรหลานเป็นคน
พาตนเองไปสถานพยาบาล หากในครัวเรือนใดที ่มี
ผู้สูงอายุอาศัยเพียงลำพังหรือแค่สามีภรรยา ก็จะปล่อย
ปะละเลยจนบางครั ้งนำไปสู ่ความเครียดสะสมจน
กลายเป็นภาวะซึมเศร้าได้  ซึ่งวิธีแก่ สามารถกระทำได้
โดยให้กลุ่มอาสาเจ้าหน้าที่รพ.สต. ผู้นำชุมชน และอสม.
เดินทางไปให้บริการผู้สูงอายุถึงบ้านพัก ซึ่งส่วนใหญ่
ผู้สูงอายุจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี   

6. การรู ้เท่าทันสื ่อเนื ้อหาเกี ่ยวกับภาวะ
ซึมเศร้าของผู้สูงอายุ  

การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าที่
ผลิตโดยหน่วยงานรัฐและสาธารณสุขของผู้สูงอายุใน
พื้นที่อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงนั้น ส่วนใหญ่ผู้รับ
สารฟังค่อนข้างน่าเชื่อถือและรับฟัง โดยเฉพาะในช่วง
เวลาการทำสื ่อสารระหว่างตนกับบุคลากรทางการ
แพทย์  ซึ่งความเข้าใจและยอมรับจะเกิดขึ้นช่ัวขณะ แต่
หลังกลับไปบ้าน บ่อยครั้งผู้สูงอายุจะทำการละเลย โดย
ไม่ได้นำเอาข้อมูลที ่ได้รับไปสู่การปฏิบัติ เนื ่องจาก
บางส่วนมคีวามเคยชินกับพฤติกรรมเดิมๆ  จนลืมข้อมูล
ที่ได้รับ แม้ว่าส่วนใหญ่จะยอมรับว่าข่าวสารที่ได้จาก
บุคลากรทางการแพทย์ เป็นข้อมูลที ่เชื ่อถือได้และ
ถูกต้องก็ตาม  

สำหรับข้อมูลจากสื่ออ่ืนๆ ที่นำเสนอ บางครั้ง
ผู้สูงอายุจะมีความเชื่อบ้าง ไม่เชื่อบ้าง เนื่องจากมองว่า
เป็นเรื่องไกลตัว โดยเฉพาะสื่อที่มีเนื้อหาไม่สอดคล้อง
กับบริบทของชุนชน เช่น สถานการณ์ภาวะซึมเศร้าใน
กรุงเทพมหานคร เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุ
บางส่วนมกีารนำข้อมูลที่ได้ส่งต่อและบอกเล่าไปยังกลุ่ม
ผู้สูงอายใุนละแวกเดียวกัน ในลักษณะปากต่อปาก หรือ
การแชร์ต่อไปยังกลุ่มคนรู้จักในโลกสังคมออนไลน์  

จากผลวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถนำมาสรุป
เป็น ระดับความรอบรู ้ด ้านสุขภาพเกี ่ยวกับภาวะ
ซึมเศร้าของผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม จังหวัด
พัทลุง ได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2: การจำแนกระดับความรู้ทางด้านสุขภาพ
เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอป่า
พะยอม จังหวัดพัทลุง 
 

คุณลักษณะสำคัญ ระดับของความรอบรู้
ด้านสุขภาพ 

1.การเข้าถึงข้อมูลและ
การบริการ  

ระดับพื้นฐาน 

2.ความรู้ความเข้าใจ  ระดับปฏิสมัพันธ์ 
3.ทักษะการสื่อสาร  
4.ทักษะการตัดสินใจ  

ระดับปฏิสมัพันธ์ 
ระดับพื้นฐาน 

5.การจัดการตนเอง  ระดับพื้นฐาน 
6.การรู้เท่าทัน ระดับพื้นฐาน  

 
 จากตารางที่ 2 สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1.การเข้าถึงข้อมูลและการบริการเกี ่ยวกับ
ภาวะซึมเศร้าของผู ้สูงอายุ ในพื ้นที ่อำเภอป่าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง อยู่ในระดับพื้นฐาน เนื่องจากผู้สูงอายุจะรอ
ให้บุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ พยาบาล นัก
สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และอสม. เป็นผู้นำข้อมูล
มาให้ แม้ว่าบางส่วนจะมีทักษะการเข้าถึงสื ่อ เช่น มี
โทรศัพท์มือถือ แต่ไม่ได้มีการค้นหาเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า 
ข้อมูลที่เปิดรับส่วนใหญ่เกิดจากการส่งต่อจากผู้อื่นทั้งสิ้น  



 

การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมภิาคเอเชียแปซิฟกิ ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) 
10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพือ่ท้องถิ่น  

 

258 

โดยส่วนใหญ่พบว่า ผู้สูงอายุจะเปิดรับข้อมูลเมื่อมีการ
วินิจฉัยจากแพทย์ว่าตนเองเป็นภาวะซึมเศร้าเท่านั้น ไม่มี
การสืบค้นข้อมูลมาประกอบ หากมีข้อสงสัยของตนเอง
หรือคนรอบข้างว่าตนเองเป็นโรคภาวะซึมเศร้า  

2.ความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับภาวะซึมเศร้า
ของผู้สูงอายใุนพื้นที่อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง อยู่
ในระดับปฏิสัมพันธ์ เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมี
ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าในระดับดี และ
การจดจำนำไปปฏิบัติอยู่บ้าง แต่บางครั้งจะปล่อยปะ
ละเลย และความเคยชินกับพฤติกรรมเดิมๆ  จนนำไปสู่
การให้เกิดภาวะซึมเศร้าซ้ำ โดยไม่มีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบว่าหากความรู้เข้าใจ และไม่นำไปปฏิบัติจะ
ส่งผลให้ตนเองอย่างไร  

3.ทักษะการสื่อสารเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของ
ผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง อยู่ใน
ระดับปฏิสัมพันธ์ เนื่องจากการสื่อสารด้วยการพูดและ
ใช้ภาพในการสื่อสารเกี ่ยวกับภาวะซึมเศร้าเป็นสิ่งที่
ผู้สูงอายุนิยมใช้ในการสื่อสารระหว่างกันมากที่สุด โดย
เลือกใช้บุคคลอื่นๆ ที่ตนเองมีความใกล้ชิดและสนิท
สนม หากเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่คุ้นเคยจะไม่เกิดการ
สื่อสาร หรือ  แพทย์ จะเป็นบุคคลที่ผู้สูงอายุหลีกเลี่ยง
จากสื่อสาร เนื่องจากมองว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้มาก 
และตนมีความรู ้น้อย (ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา) การให้ข้อคิดเห็นกับแพทย์จึงถูกมองว่า
เป็นในลักษณะถกเถียงที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น โดยมีวลีติด
ปากว่า “ใครจะรู้ดีกว่าหมอ” 

4.ทักษะการตัดสินใจเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า
ของผู้สูงอายใุนพื้นที่อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง อยู่
ในระดับพื้นฐาน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่มีความรู้เกี่ยวกับ
ภาวะซึมเศร้าเกี่ยวกับการป้องภาวะซึมเศร้าเป็นอย่างดี 
แต่มีความรู้เกี ่ยวกับอาการและสาเหตุปานกลาง แม้
สามารถบอกได้ว่าตนเองควรจะทำอย่างไร หากเกิด
ภาวะซึมเศร้า แต่ไม่สามารถวิเคราะห์ผลดี ผลเสียหรือ
ปฏิเสธหลีกเลี่ยงได้ระหว่างแนวทางปฏิบัติตัวตน และ
การรักษาทางการแพทย์ได้  

5.การจัดการตนเองเกี ่ยวกับภาวะซึมเศร้า
ของผู้สูงอายใุนพื้นที่อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง อยู่
ในระด ับพ ื ้นฐาน  โดยร ู ้ ว ่ าอะไรบ ้ างท ี ่ส ่ งผลต่อ
ความเครียดของตนเอง และมีการกำหนดแผนปฏิบัติได้
อย ่ างช ัดเจน จากการแนะนำของบ ุคลากรทาง
การแพทย์ แต่หลังจากกลับไปบ้าน บางครั้งจะไม่นำไป
ปฏิบ ัติตามแผนที ่วางไว ้  ซ ึ ่ งจากการต ิดตามของ
เจ้าหน้าที่ อสม. พบว่าจะต้องมีการสื่อสารซ้ำๆ ย้ำๆ 
หลายๆ ครั้ง พร้อมกับติดตามการปฏิบัติตามแผน จึงจะ
เกิดประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลสู่การปฏิบัติได้ 

6.การร ู ้ เท ่าทันเก ี ่ยวกับภาวะซึมเศร้าของ
ผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง อยู่ใน
ระดับพื้นฐาน ผู้สูงอายุมักไม่มีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับ
ไม่ว่าจะเป็นการสื ่อสารผ่านบุคคลและสื ่อ เนื ่องจาก
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้และ
เชี่ยวชาญจึงไม่น่าให้ข้อมูลที่ผิดพลาด แต่สำหรับสื่อนั้น 
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มองว่าเป็นสื่อที่ผลิตน่าจะมีการคัดกรอง
มาแล้ว โดยสื่อที่มีการอ้างถึงแหล่งที่มาทางการแพทย์ จะ
ถูกเชื่อและนำมาปฏิบัติทันที โดยไม่มีมีความวิเคราะห์
หรือเปรียบเทียบกับสารสนเทศเก่าๆ ส่วนข้อมูลที่มาจาก
สื่อออนไลน์นั้น แต่ว่าผู้สูงอายุบางส่วนจะมีความลังเลถึง
ข้อเท็จจริง แต่ก็มีการนำไปสื่อสารต่อกับผู้สูงอายุหรือคน
อื่นๆ ในลักษณะปากต่อปาก  

จากผลการวิจัยพบว่ามีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วรจรรฑญาร์ มงคลดิษฐ์และคณะ (2562) ที่
กล่าวถึงความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเข่า

เสื่อม ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่พบว่าความรอบรู้ด้าน
สุขภาพที่ลดลงสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มมากขึ้น จึงเป็น

ต้องบุคลากรด้านสุขภาพควรให้ข้อมูลหรือจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุมีการปฏิบัติพฤติกรรมในการดูแล
ตนเองที่ถูกต้อง และงานของอุทัย ยะรี และมัณฑนา สี
เขียว (2562) ที่กล่าวว่าผู ้สูงอายุในปัจจุบันใช้สื ่อเพื่อ
สืบค้นหรือส่งผ่านข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพเพื่อเป็นการ
ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องจากหน่วยงานที่เชื่อถอืได้
ถึงผ ู ้ส ูงอายุโดยตรง และหน่วยงานด้านการส่งเสริม
สุขภาพจึงควรดำเนินแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์กับ
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การดูแลผู ้ส ูงอายุในอนาคต โดยมีความตื ่นตัวในการ
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื ่องมือการ
สื่อสารเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุโดยใช้สื่อสังคม
ออนไลน ์ เป ็นส ื ่ อกลางให ้ เข ้ าก ับความสนใจและ
สถานการณ์ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง 
 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น ทำให้ผู้วิจัยนำมา
สรุปเป็นแนวทางการพัฒนาสื ่อเพื ่อความรอบรู ้ด ้าน
สุขภาพเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในอำเภอป่า
พะยอม จังหวัดพัทลุง ตามโมเดล Health Literacy as a 
personal assest ของ Don Nutbeam (2008) ได้ดังนี ้
 

 
 

ภาพที่ 1: แนวทางการพัฒนาสื่อเพื่อความรอบรู้ดา้น
สุขภาพเกี่ยวกับภาวะซมึเศร้าของผู้สูงอายุในอำเภอป่า
พะยอม จังหวัดพัทลุง ดัดแปลงจาก Health Literacy 
as  a personal assest ของ Don Nutbeam (2008) 

 

 การพัฒนาสื ่อเพื ่อความรอบรู ้ด้านสุขภาพ
เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในอำเภอป่าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง ต้องเริ ่มจากผู้ผลิตสื ่อควรสร้างสื ่อบน
พื้นฐานความสามารถในการใช้สื่อของผู้สูงอายุในพื้นท่ี 
ซึ ่งส่วนใหญ่จะอ่านออกเขียนได้ แต่ไม่นิยมการอ่าน
หนังสือ การสื่อสารส่วนใหญ่ใช้ทักษะการดูและฟังเป็น
หลัก ซึ่งรูปแบบของสื่อที่ผลิตควรเน้นภาพกราฟิกหรือ
ภาพภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียง หรือคลิปสั้นๆ ซึ่งเป็น
สื่อที่เข้ากับธรรมชาติของผู้รับสารได้เป็นอย่างดี ทำให้
ผู้สูงอายุเข้าใจได้ทันทีโดยไม่ต้องชมซ้ำ สำหรับเนื้อหาสื่อ 
ควรเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการเข้ารับบริการคัดกรองภาวะ
ซึมเศร้าในพื้นที่มากที่สุด รองลงมาคือการรักษาภาวะ
ซึมเศร้า สาเหตุของการเกิดภาวะซึมเศร้า อาการภาวะ
ซึมเศร้า และการป้องกันภาวะซึมเศร้า ตามลำดับ โดย
ควรให้บ ุคลากรทางการแพทย ์ เช ่น พยาบาล นัก
สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม.เข้ามามีส่วน
ร่วมในการผลิตสื่อในฐานะผู้ส่งสาร หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก 
เน้นการนำเสนอใช้ภาษาถิ่นและบริบทของชุมชน ซึ่งทำ
ให้กลุ่มผู้สูงอายุ รู้สึกมีความรู้สึกเป็นกันเอง  
 ส่วนการเผยแพร่ควรนำเสนอสื่อผ่านช่องทาง ที่
ผ ู ้ ส ู งอาย ุ ในพ ื ้นท ี ่ เป ิดร ับได ้  เช ่น ส ื ่อว ีด ิท ัศน ์ ใน
สถานพยาบาล และสื่อสังคมออนไลน์ที่กลุ่มที่มีบุคลากร
ทางการแพทย์เป็นผู ้นำเสนอ หลังจากการเปิดร ับสื่อ 
จะต้องสามารถช้ีวัดในระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพบุคคล
ได้ทันที จากองค์ประกอบทั้ง 5 คือ การเข้าถึงข้อมูลและ
การบริการ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะการสื่อสาร ทักษะ
การตัดสินใจ การจัดการตนเอง และการรู้เท่าทัน  
 ทั้งนี ้การนำเอาข้อมูลในสื่อไปสู่การปฏิบัติ 
เพื่อการเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมๆ ที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะซึมเศร้าของคนเอง โดยมีเป้าหมายลดจำนวนลด
การเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุในอำเภอป่าพะยอม 
ผู้สูงอายุสามารถนำข้อมูลจากสื่อไปโต้ตอบ บอกต่อ 
และส่งต่อไปยังกลุ่มผู้สูงอายุคนอื่นๆ ได้ เพื่อสร้างให้
เกิดทักษะการช่วยเหลือสังคม และการเจรจาที่ผู้สูงอายุ
นำไปใช้ให้เกิดความเคลื่อนไหวในชุมชนได้ เช่น การ
ร่วมรณรงค์เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุกันเองใน
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ระดับหมู่บ้าน หรือ ทำให้ผู้สูงอายุคนอื่นๆ เกิดเปลี่ยน
ค่านิยม ที่ถูกต้องว่า ผู้เป็นภาวะซึมเศร้าไม่ใช่ผู้ป่วยโรค
จิต (Psychosis) เป็นสิ ่งที ่น ่าร ังเกียจ เป็นต้น โดย
ภาพรวมของสื่อจะส่งผลให้เกิดกระแสทางสังคมที่ทำให้
ผู ้สูงอายุส่วนใหญ่เข้าถึง กระบวนการคัดกรองและ
รักษาภาวะซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้น  นำไปสู่การลดการเกิด
ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุในอำเภอป่าพะยอมได้ 
 5.3 ข้อเสนอแนะ ควรการนำผลการวิจัย
ด ังกล ่าวไปในการว ิจ ัยเช ิงทดลอง(Experimental 
Research) โดยผลิตสื่อต้นแบบ แล้วนำไปทดลองกับ
กลุ่มผู้สูงอายุตัวอย่างในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม จังหวัด
พัทลุง โดยวัดประสิทธิภาพของสื่อตามองค์ประกอบ
ของแนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ และผลกระทบของ
สื ่อในการชี ้นำให้ชุมชนเกิดการร่วมมือแก้ไขภาวะ
ซึมเศร้า  ซึ่งอาจจะต้องมีการทดสอบระดับความรอบรู้

ด้านสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายก่อนเพื่อเป็นตัวแปร
สำคัญในการอภิปรายผลการทดลอง 
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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งแก้วมังกรด้วยเครื ่องอบแห้งแบบลมร้อน มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ออกแบบสร้าง และทดสอบเครื่องอบแห้งแก้วมังกรแบบลมร้อนโดยการควบคุมแบบอัตโนมัติ ศึกษาผลของตัวแปรต่างๆ 
ได้แก่ อุณหภูมิของอากาศร้อน และอุณหภูมิของภายในเครื่องอบแห้ง และเพื่อเป็นทางเลือกในการแปรรูปผลผลิตแก้ว
มังกร ของกลุ่มวิสาหกิจแก้วมังกรก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้ทำการทดสอบหาประสิทธิภาพของ
เครื่องอบแห้ง ซึ่งแบ่งการทดสอบได้ 3 วิธี ได้แก่ 1) การทดสอบอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบแห้งแก้วมังกร เพื่อหา
เปอร์เซ็นต์ความชื้นที่ลดลงของเนื้อแก้วมังกร 2) การทดสอบเวลาที่เหมาะสมในการอบแห้งแก้วมังกร 3) การทดลอง
เครื่องอบแก้วมังกรเปรียบเทียบระหว่างการอบด้วยความร้อนจากแก๊ส กับใช้ความร้อนจากฮีตเตอร์ 
 ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้งแก้วมังกรแบบลมร้อนโดยการควบคุมแบบอัตโนมัติ พบว่า 
แก้วมังกรพันธุ์แดงทับทิมจำนวน 2 กิโลกรัม อบแห้งด้วยอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เวลาที่เหมาะสมในการอบแห้งอยู่ที่ 
6 ช่ัวโมง เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการอบแก้วมังกรด้วยแก๊ส กับพลังงานไฟฟ้าท่ีควบคุมฮีตเตอร์ พบว่าการ
อบด้วยพลังงานไฟฟ้าดีกว่าการอบแห้งแบบใช้แก๊ส โดยสามารถปรับอุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้งได้ ต้นทุนการใช้ไฟฟ้าใน
การอบแห้งอยู่ท่ี 25.33 บาทต่อครั้ง 
 
คำสำคัญ: แก้วมังกร, การอบแห้งแบบลมร้อน, ฮีตเตอร ์
 

Abstract 
 

 A study and development of dragon fruit drying technology using a hot air dryer aimed to 
create and test the hot air dragon fruit dryer by automatic control, and study the effects of different 
variables, including hot air temperatures, and the temperature of the dryer.  This was an alternative to 
the processing of dragon fruit products of the Dragon Fruit Group Khueang Nai District, Ubon Ratchathani 
Province.  The efficiency testing was divided into 3 methods which were 1) Temperature testing for 
drying of the dragon fruit to find the reduced moisture content of the dragon fruit. 2) Testing the 
optimum time for drying the dragon fruit. 3) The experiment of dragon fruit dryer compared to the heat 
treatment from gas. And using heat from the heater 
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 The results of the test for the efficiency of the hot air dragon fruit dryer with automatic control 
showed that 2 kg of Red Ruby tubers, dried at 70 degrees Celsius, the optimum drying time was 6 hours 
when comparing the differences during the dragon fruit baking with gas and electric power that controls 
the heater. It was found that electric drying was better than gas drying because the temperature could 
be adjusted. The electricity cost of drying is 25.33 baht per time. 
 
Keywords: Dragon fruit, Hot air dryer, Heater 
 

1. บทนำ 
การทำเกษตรในปัจจุบันของชุมชนตำบลก่อ

เอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่ในอดีต
ชาวบ้านจะยึดอาชีพทำนา ปลูกข้าว เป็นหลัก หลังจาก
นั้นก็มีการปลูกพืชเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น เช่น ยางพารา มัน
สำปะหลัง และอ้อย เป็นต้น และเมื่อประมาณ 10 ปีที่
ผ่านมา เกษตรกรในชุมชนได้นำเอาแก้วมังกรมาปลูกใน
พื้นที่ ซึ่งแก้วมังกรที่ปลูกในพ้ืนท่ีตำบลก่อเอ้  เป็นผลไม้
ที ่ม ีรสชาติด ี มีความแตกต่างจากที ่อ ื ่น ๆ ซึ ่งจาก 
สันนิฐาน อาจเป็นเพราะว่าเป็นพื้นที่นี้เป็นดินร่วนปน
ทราย และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตำบลก่อเอ้ 
หลังจากนั้นก็มีการขยายพันธุ ์เพาะปลูกเพิ่มขึ ้นและ
ขยายพื้นที่ในการปลูกเพิ่มขึ้นในหมู่บ้านข้างเคียง  จน
สามารถจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแก้วมังกร 
ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีขึ้นเมื่อ
ปี 2557 โดยปัจจุบัน มีสมาชิกในกลุ่มจำนวน  65 คน 
และมีพ ื ้นที ่การปลูกแก ้วม ังกรประมาณ 200 ไร่  
หลังจากที่การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกแก้วมังกรขึ้น 
ทางกลุ่มฯ มีแนวทางในการพัฒนาแก้วมังกรให้เป็น
สินค้าทางการเกษตรประจำตำบล รวมถึงการส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกษตรกรในกลุ ่มมีช่องทางในการ
จำหน่ายแก้วมังกร  ทั้งการจำหน่ายแบบสดและการ
จำหน่ายแบบแปรรูป ซึ่งเมื่อปี พ.ศ.2558 ผลผลิตของ
แก้วมังกรล้นตลาด เกษตรกรจำเป็นจะต้องขายผลผลิต
ในราคาถูก ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลก่อเอ้ จึงมีแนวทางในการ
ส่งเสริมการนำเอาแก้วมังกรมาแปรรูป พื่อผลิตเป็น
ผล ิตภ ัณฑ ์ส ินค ้า OTOP ของตำบล และเป ็นอีก

ทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตของชุมชน ซึ่งใน
การแปรรูปแก้วมังกร ทางองค์การบริหารส่วนตำบลก่อ
เอ้ ได้จัดการอบรมการแปรรูปผลติภัณฑ์แก้วมงักรใหก้บั
กลุ่มวิสาหกิจฯ  โดยสามารถแปรรูปเป็นข้าวเกรียบแก้ว
มังกร และแก้วมังกรอบแห้ง สามารถเป็นผลิตภัณฑ์ที่
เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี แต่ในกระบวนการ
แปรรูปแก้วมังกร โดยเฉพาะแก้วมังกรอบแห้ง ทางกลุ่ม
ฯ ประสบปัญหาจากกระบวนการอบแห้งแก้วมังกร   
โดยอุปสรรคก็คือ ในขั้นตอนการลดความชื้นแก้วมังกร 
และทำการอบแห้ง เดิมทีกลุ่มวิสาหกิจฯ จะใช้ตู้อบแห้ง
ด ้วยแก ๊สท ี ่ ได ้ร ับการสน ับสน ุนจากกรมส ่งเสริม
การเกษตรนำมาใช้งาน  แต่อุปสรรคปัญหาที่สำคัญกค็อื 
เมื ่ออบแห้งด้วยแก็ส ความร้อนผ่านในตู ้อบไม่คงที่  
ผลิตภัณฑ์ที ่อยู ่ด้านล่างของตู ้อบแห้งเกิดการไหม้ 
เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน  และผลิตภัณฑ์
ที่อยู่ในชั้นบนก็ไม่โดนความร้อน  ไม่มีระบบหมุนเวียน
ภายในตู้อบ ผู้ที่ดูแลในระหว่างการอบต้องค่อยเปิดปิด
ตู้อบแห้งเพื่อดูว่าผลิตภัณฑ์แก้วมังกรอบแห้งสามารถ
ใช้ได้หรือไม่  และใช้เวลาในการอบแห้ง 8 ชั่วโมงต่อ
แก้วมังกรจำนวน 3 กิโลกรัม เสียค่าใช้จ่ายในการใช้
แก๊สหุงต้ม 345 บาทต่อการอบแห้ง 1 ครั ้ง ทำให้
สูญเสียผลผลิตก่อนทำการอบแห้งค่อนข้างมาก และ 
กระบวนการอบแห้งแก้วมังกรเป็นไปอย่างล่าช้า จาก
ประเด ็นป ัญหาและอุปสรรคของกลุ ่มว ิสาหกิจฯ 
คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและค้นหาวิธีการ
แก้ไขปัญหา เพื่อให้ได้มาซึ่งกระบวนวิธีคิดหาคำตอบ
ของโจทย์วิจัยเพื่อสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนของชุมชน 
ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้เกิดแนวคิดในการศึกษาและพัฒนา
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เทคโนโลยีการอบแห้งแก้วมังกรด้วยเครื่องอบแห้งแบบ
ลมร้อน เพื ่อสามารถลดระยะเวลาในกระบวนการ
อบแห้งแก้วมังกร ลดภาวะการสูญเสียผลผลิตก่อนทำ
การอบแห้งเนื่องจากใช้หลักการการกระจายความร้อน
แบบคงที่ เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ที่ดูแลในระหว่างการอบ 
ลดต ้นทุนด ้านพลังงานในการแปรร ูป ทำให ้กลุ่ม
วิสาหกิจสามารถใช้เป็นหนึ่งทางเลือกในการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อออกแบบ สร้าง และทดสอบเครื่องอบแห้ง
แก้วมังกรโดยการควบคุมแบบอัตโนมัต ิ 

2. เพื่อศึกษาผลของตัวแปรต่างๆ ได้แก่ อุณหภูมิที่
เหมาะสม และอุณหภูมิของภายในเครื่องอบแห้ง  
และเป็นทางเลือกในการแปรรูปผลผลิตแก้วมังกร ของ
กลุ่มวิสาหกิจแก้วมังกรก่อเอ ้
 

3.วิธีดำเนินการวิจัย 

1. ศึกษาบริบทของชุมชน และกลุ่มวสิาหกิจแก้ว 
มังกรก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธาน ี
2. ศึกษา สำรวจปัญหาและอุปสรรคในการแปรรูป 
ผลิตภัณฑ์แก้วมังกรอบแห้ง ของกลุ่มวิสาหกิจแก้ว

มังกรก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 
3. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการอบแห้งผลไม้แบบลม

ร้อนเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการอบแห้งแก้วมังกร 
4. ศึกษาผลของตัวแปรต่างๆ ได้แก่ อุณหภูมิของ

อากาศร้อน และอุณหภูมิของภายในเครื่องอบแห้ง 
5. ออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งแก้วมังกรแบบ

ลมร้อนโดยการควบคุมแบบอัตโนมัติ 
6. ทดสอบสมรรถนะเครื่องอบแห้งแก้วมังกรแบบลม

ร้อนโดยการควบคุมแบบอัตโนมัติ โดยได้ทำการออกแบบ
วิธีการทดสอบเป็น 3 วิธี ได้แก่ 1) การทดสอบอุณหภูมิที่
เหมาะสมในการอบแห้งแก้วมังกร เพื ่อหาเปอร์เซ็นต์
ความชื้นที่ลดลงของเนื้อแก้วมังกร 2) การทดสอบเวลาที่
เหมาะสมในการอบแห้งแก้วมังกร 3) การทดลองเครื่องอบ
แก้วมังกรเปรียบเทียบระหว่างการอบด้วยความร้อนจาก
แก๊ส กับใช้ความร้อนจากฮีตเตอร์ 

7. วิเคราะห์ผลการทดสอบเครื่องอบแห้งแก้วมังกร
แบบลมร้อนโดยการควบคุมแบบอัตโนมัติ 

8. สรุปผลการทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่ม
วิสาหกิจแก้วมังกรก่อเอ ้
 

4. สรุปผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ดำเนินการสำรวจปัญหาและอุปสรรคใน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์แก้วม ังกรอบแห้ง ของกลุ่ม
วิสาหกิจแก้วมังกรก่อเอ้ พบว่า ในการอบแห้งแบบ
ดั้งเดิม จะใช้การอบแห้งแบบลมร้อนด้วยแก็ส ความ
ร้อนผ่านในตู้อบไม่คงที่  ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านล่างของ
ตู้อบแห้งเกิดการไหม้ เนื ่องจากอยู่ใกล้แหล่งกำเนิด
ความร้อน  และผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชั้นบนก็ไม่โดนความ
ร้อน  ไม่มีระบบหมุนเวียนภายในตู ้อบ ผู ้ที ่ด ูแลใน
ระหว่างการอบต้องค่อยเปิดปิดตู ้อบแห้งเพื ่อดูว่า
ผลิตภัณฑ์แก้วมังกรอบแห้งมีความชื ้นลดลงหรือไม่  
และใช้เวลาในการอบแห้ง 8 ช่ัวโมงต่อแก้วมังกรจำนวน 
3 กิโลกรัม 
 ทางคณะผู ้ว ิจ ัยจึงได้ออกแบบและสร้าง เครื ่อง
อบแห้งแก้วมังกรแบบลมร้อนโดยการควบคุมแบบ
อัตโนมัติ โดยใช้ทฤษฎีการอบแห้งด้วยลมร้อนเป็น
แนวทางในการพัฒนา จึงได้รูปแบบกระบวนการทำงาน
ของเครื่องอบแห้งแก้วมังกรแบบลมร้อนโดยการควบคุม
แบบอัตโนมัติดังนี้  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
การออกแบบโครงสร้างเคร่ืองอบแห้งแก้วมังกรแบบ
ลมร้อนโดยการควบคุมแบบอัตโนมัติ 

 แก้วมังกรสด ระบบควบคุม
อัตโนมัติ 

Timer ควบคุม
อุณหภูมิ 

Heate
r 

แก้วมังกรอบแห้ง 

เครื่องอบแห้งแก้วมังกร
แบบลมร้อน 
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       ทางคณะผู้วิจัยได้ออกแบบติดตั้งส่วนประกอบ
ของเครื่องอบแห้งแก้วมังกรโดยขนาดของตู้เป็นลักษณะ
สี่เหลี่ยมทำด้วยเหล็กสเตนเลส  ผนังบุด้วยฉนวนกัน
ความร ้อนทำจากโฟมหนา 2.5 เซนต ิ เมตร ถาด
อะลูมิเนียมแบบตะแกรงใช้สำหรับวางผลิตภัณฑ์จำนวน 
4 ชั ้น และใช้ฮีตเตอร์ติดด้านข้างผนังของตัวเครื ่อง
จำนวน 2 ด้าน ติดตั้งพัดลมระบายอากาศด้านบนของ
ตัวเครื ่อง และมีปล่องระบายความชื ้นด้านบนของ
ตัวเครื่อง ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิในการอบและ
เวลาที่ใช้ในการอบอัตโนมัติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แบบจำลองเครื่องอบแห้งแก้วมังกร 

แบบลมร้อนโดยการควบคุมแบบอัตโนมัติ 
 

 
 

ภาพที่ 2 เครื่องอบแห้งแก้วมังกรแบบลมร้อน 
โดยการควบคุมแบบอัตโนมตั ิ

ผลการทดสอบอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการ
อบแห้งแก้วมังกร โดยการหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นที่
ลดลงของเนื้อแก้วมังกร 
 

ตารางที่ 1  ผลการทดสอบอณุหภูมิและเวลาที่
เหมาะสมในการอบแห้งแก้วมังกร โดยหาเปอร์เซ็นต์
ความช้ืนท่ีลดลงของเนื้อแก้วมังกร 

 

 
 

ภาพที ่3 ภาพแสดงเปอร์เซ็นต์ความชื้นของเนื้อแก้ว 
มังกรที่ลดลงตามระยะเวลาการอบแห้ง 

 
เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพของเนื้อแก้วมังกรที่

สังเกตได้จากลักษณะภายนอกพบว่า  เนื ้อแก้วมังกร
อบแห้งจะมีสีเข้มขึ ้นตามระดับอุณหภูมิที ่ใช้ในการ
อบแห้ง โดยเนื ้อแก้วมังกรที ่ผ ่านการอบแห้งด ้วย
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส จะมีลักษณะดีที่สุดโดยสี
ของเนื ้อแก้วมังกรจะมีส ีม ่วงอมชมพู  ม่วงอมขาว 
ลักษณะเนื้อไม่แห้งหรือแข็งเกินไป ต่างจากเนื้อแก้ว
มังกรที่อบด้วยอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ที่มีลักษณะ
ไม่แห้ง เนื้อมีสีม่วงเป็นส่วนใหญ่ และเนื้อแก้วมังกรที่
อบด้วยอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส มีสีม่วงปนเหลือง
เข ้มมากเก ินไป ล ักษณะเน ื ้อแห ้งและแข ็งไม ่น่า
รับประทาน ผลของเนื้อแก้วมังกร เนื้อแก้วมังกรสดและ
เนื้อแก้วมังกรที่ผ่านการอบด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 
70 องศาเซลเซียส แสดงไว้ในภาพท่ี 4 

อุณหภูมิ  
(องศา

เซลเซียส ºc) 

เปอร์เซ็นความช้ืนท่ีลดลง (%MC) 

ชั่วโมงที่ 
1 

ชั่วโมงที่ 
2 

ชั่วโมงที่ 
3 

ชั่วโมงที่ 
4 

ชั่วโมงที่ 
5 

ชั่วโมงที่ 
6 

60 ºc 80.5 75.4 62.6 55.4 44.3 30.3 
70  ºc 81.3 72.0 61.4 52.6 45.4 24.3 
80  ºc 81.7 80.2 75.4 50.3 42.4 23.2 

0
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ช่ัวโมงที่ 1 ช่ัวโมงที่ 2 ช่ัวโมงที่ 3 ช่ัวโมงที่ 4 ช่ัวโมงที่ 5 ช่ัวโมงที่ 6

เปอร์เซ็นความช้ืนท่ีลดลง (%MC)

60 ºc
70  ºc
80  ºc

% MC 

ตู้ควบคุม  

ปล่องระบาย
อากาศ  

Heater 

ถาดวาง
ผลิตภัณฑ ์
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เนื้อแก้วมังกรสดก่อนอบ 
 

 
 

เนื้อแก้วมังกรหลังอบ  
 

ภาพที่ 4 เนื้อแก้วมังกรสดและเนือ้แก้วมังกร 
ที่ผ่านการอบด้วยอณุหภูมิที่เหมาะสม 

คือ 70 องศาเซลเซียส 
 
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการอบด้วย
ความร้อนจากแก๊ส กบัใช้ความร้อนจากฮีตเตอร์โดย
การควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ที่อุณหภูมิ 70  
องศาเซลเซียส  
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่  2 แสดงการเปร ียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างการอบแก้วมังกรด้วยพลังงานจากแก๊ส กับ
พลังงานไฟฟ้า 
 

 
จากตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบความ

แตกต่างระหว่างการอบแก้วมังกรด้วยพลังงานจากแก๊ส 
กับพลังงานไฟฟ้าที่ควบคุมฮีตเตอร์ โดยการนำปัจจัย
ต่างๆ ที่พบ มาเปรียบเทียบให้เห็นค่าความแตกต่าง
ระหว่างตู้อบทั้ง 2 แบบ การใช้พลังงานแตกต่างในการ
อบขึ้นอยู่กับขนาดตู้ของเครื่องอบ จากตารางเห็นได้ว่า
การอบด้วยพลังงานไฟฟ้าดีกว่าการอบแบบใช้แก๊ส ซึ่ง
สามารถกำหนดระยะเวลาในการอบแห้งได้ 
 

5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเครื ่อง
อบแห้งแก้วมังกรแบบลมร้อนโดยการควบคุม
อัตโนมัติ 
 หลังจากท่ีดำเนินการทดสอบหาประสิทธิภาพของ
เครื ่องอบแห้งแก้วมังกรแบบลมร้อนโดยการควบคุม
อัตโนมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะผู้วิจัยจึงดำเนินการ
ส่งมอบเครื่องอบแห้งแก้วมังกรแบบลมร้อนโดยการ
ควบคุมอัตโนมัติให้กับกลุ่มวิสาหกิจแก้วมังกรบ้านก่อเอ้ 
อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งถ่ายทอด
วิธีการติดตั้ง การใช้เครื่องอบแก้วมังกร และวิธีการซ่อม
บำรุงร ักษา รวมถึงการทดสอบการใช้งานจริง ผล
ปรากฏว่า กลุ่มวิสาหกิจแก้วมังกรบ้านก่อเอ้มีความพึง

ปัจจัยที่ใช้ในการ
เปรียบเทียบ 

การใช้แก๊สใน
การอบแห้ง 

การใช้ฮีตเตอร์ใน
การอบแห้ง 

ขนาดตู้อบ 71 x 67 x 200 Cm3 
45x 45x 150  
Cm3 

ต้นทุนพลังงาน
ไฟฟ้า 

9.65 บาท/ครั้ง 25.33 บาท/คร้ัง 

ต้นทุนพลังงานแก๊ส 190 บาท - 
น้ำหนักผลิตภัณฑ์
หลังจากการ
อบแห้ง 

2 กิโลกรัม 
 

840 กรัม 

ต้นทุนรวม 199.65 บาท/
ครั้ง 

25.33 บาท/ครั้ง 

อุณหภูมิที่ใช้ในการ
อบแห้ง 

ควบคุมไม่ได้ 70 องศาเซลเซียส 

เวลาท่ีใช้ในการ
อบแห้ง 

ควบคุมไม่ได้ 6 ชั่วโมง 
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พอใจเป็นอย่างมาก ซึ่งทางกลุ่มวิสาหกิจแก้วมังกร คาด
ว่าในฤดูกาลผลิตที่กำลังจะเข้ามาถึง ทางกลุ่มสามารถมี
เคร ื ่องที ่แปรร ูปผล ิตภัณฑ์แก้วม ังกร สามารถย่น
ระยะเวลาในการแปรรูป และได้ผลิตภัณฑ์แก้วมังกรที่มี
คุณภาพถูกใจผู้บริโภค 
 

 
 
ภาพที่ 5 คณะผู้วิจัยดำเนินการถ่ายทอดวิธีการติดตั้ง 

 การใช้เครื่องอบแก้วมังกร และวธิีการซ่อมบำรุง 
รักษา รวมถึงการ  ทดสอบการใช้งานจริง 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการอบแห้ง 

เพื่อน ำมำออกแบบและสรำ้งเครื่องอบแหง้แกว้มงักร

แบบลมร้อนโดยกำรควบคุมอัตโนมัติ พบว่ำ กำร

ออกแบบเครื่องอบแหง้แกว้มงักรโดยกำรควบคมุแบบ

อัตโนมัติ มีกำรออกแบบโดยกำรวิเครำะหข์อ้มลูและ

กำรจดัหำอุปกรณป์ระกอบเครื่องไดอ้ย่ำงเหมำะสมมี

กำรคิดค ำนวณแก้ไขปรับปรุงเครื่องเพื่อให้มีผลเสีย

น้อยที่สุด  กำรทดสอบหำประสิทธิภำพกำรท ำงำน

ของเครื่องอบแหง้แกว้มงักร ระยะเวลำที่เหมำะสมใน

กำรอบแห้งแก้วมังกรจ ำนวน  2 กิโลกรัมอยู่ที่  6 

ชั่วโมงและปรมิำณอณุหภมูิที่เหมำะสมอยู่ที่ 70 องศำ

เซลเซียส ไดป้รมิำณแกว้มงักรที่อบแหง้แลว้อยู่ที่ 0.84 

- 0.85 กิโลกรัม แสดงให้เห็นว่ำเครื่องอบแห้งแก้ว

มงักรแบบลมรอ้นโดยกำรควบคมุอตัโนมตัิสำมำรถใช้

งำนไดจ้รงิ สำมำรถแกไ้ขปัญหำของกลุ่มวิสำหกิจแกว้

มงักรก่อเอไ้ดเ้ป็นอย่ำงดี สำมำรถเพิ่มผลิตภณัฑ ์และ

ลดระยะเวลำในกำรผลิตแก้วมังกรอบแห้ง  ช่วยให้

กำรอบแหง้แกว้มงักรมีประสิทธิภำพมำกขึน้ 

 

7. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย และข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งต่อไป 

 ควรจะมีการสนับสนุนในเรื ่องการพัฒนาเครื ่อง
อบแห้งแก้วมังกรโดยการควบคุมแบบอัตโนมัติโดยให้มี
การอบแก้วมังกรหลากหลายชนิดพันธุ์มากกว่านี้ เพื่อ
ใช้เป็นตัวอย่างทดลองต่อไป 
 การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งแก้วมังกรโดย
การควบคุมแบบอัตโนมัติ ควรเลือกใช้วัสดุที่มีความ
แข็งแรงและทนต่อความร้อน เพื่อจะได้ทำเครื่องอบมี
ความแข็งแรงเพื่อจะได้ใช้งานได้นานขึ้นและขนาดที่
เหมาะสมกับการใช้งานทั้งในภาควิสาหกิจชุมชน และ
ภาคอุตสาหกรรม ทั ้งนี ้ เป็นการประหยัดพลังงาน
เชื้อเพลิงได้อีกทางหนึ่ง 
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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการสำรวจปริมาณเกลือโซเดียมและปัจจัยที่มีผลต่อการปรุงเค็มของอาหารประจำถิ่นใน
ประชาชนพื้นที่ชุมชนบ้านแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยแบบสำรวจภาคตัดขวาง 
(Cross – sectional survey study) ในบุคคลอายุ 35 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและหญิง จำนวน 270 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ได้มีการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เช่ียวชาญ และทดสอบความเชื่อมัน่ 
ความรู้เรื่องอาหารที่มีเกลือโซเดียม ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 0.77 ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารเค็ม ได้ค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 0.76 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรุงเค็ม คือ Binary Logistic 
Regression  
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมการศึกษา มีอายุเฉลี่ย 58.85 ปี ผลการวัดอาหารประจำถิ่น (การปรุงเค็ม) มี
ปริมาณเกลือโซเดยีม โดยเฉลี่ย 1.01 กรัม ต่อน้ำ 100 ซีซี ซึ่งอยู่ในระดับปรุงเค็มมาก และ ปริมาณเกลือโซเดยีมในอาหาร
ประจำถิ่น 5 อันดับแรก คือไข่พะโล้ มีเกลือโซเดียม 1.90 กรัม รองลงมาคือ แกงผักปรัง 1.30 กรัม แกงผักใส่เนื้อสัตว์ 
1.16 กรัม แกงอ่อมเนื้อและแกงผักกาด 1.12 กรัม ตามลำดับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปรุงเคม็ของอาหารประจำถิน่ 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ การไม่ได้เรียนหนังสือ (Odd 7.88, 95.0% CI 2.50-12.49,P-Value 0.05)  
  สรุปและข้อเสนอแนะ กลุ่มตัวอย่างมีการปรุงเค็มเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอาหารที่ใช้ผงชูรส กะปิ ปลาร้า 
การใช้อุปกรณ์ที่สามารถวัดปริมาณโซเดียมในอาหารได้จะช่วยให้ทราบปริมาณโซเดียมที่ดีกว่าการการชิม ดังนั้น ควรให้
ความสำคัญในการรณรงค์ลดการปรุงเค็ม ร่วมกับการใช้นวัตกรรมในการตรวจสอบเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพท่ีดี  
 
คำสำคัญ:  การปรุงเค็ม เกลือโซเดียม อาหารประจำถิ่น 
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Abstract 
 

This study was a cross-sectional survey, aiming to measure sodium in food and to find factor 
associated with the salty cooking of local food of people in Ban Pae community, Chom Thong district, 
Chiang Mai province. A representative sample of 270 people aged 35 and over, both males and females 
were included in the study. The content validity of the questionnaire was checked by 3 experts and 
also reliability of motivation was tested in a pilot sample of 30 people. The Cronbach alpha was 0.77 
for food knowledge and 0.76 for salty food consumption behavior. Binary logistic regression was used 
for analysis of factor associated. 

Result: The median age of participant was 58.85 years.  The mean of sodium contain in 
food was 1.01grams per 100 cc of water, which indicate of the medium level of saltiness.  The 
measurement of top five local food with highest sodium content are Kai-Palao (eggs boiled with salty 
powder) at 1.90 grams, vegetable curry at 1.30 grams, vegetable soup with meat at 1.16 grams, Kangom 
and kangpakard at 1 . 1 2  grams, respectively. Factors related to salty cooking was no formal school 
education. (Odd 7.88, 95.0% Cl 2.50-12.49, P-value 0.05) 

For the conclusion and recommendations, high sodium in food was found in local food 
which used monosodium glutamate and fermented fish.  Therefore, it is necessary for promote salt 
reduction program by using technology to measure sodium in food in order to change behaviors to be 
a good health. 
 
Keyword : Salty cooking, Sodium, Local food 
 

1. บทนำ  
การบริโภคโซเดียมปริมาณมากในการปรุง

รสชาติอาหารให้มีรสเค็ม เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิด
โรคไม่ติดต่อเรื้อรงั ซึ่งการรับประทานอาหารที่มีโซเดยีม
สูง มีผลเสียทำให้ความดันโลหิตสูง เพิ ่มการรั ่วของ
โปรตีนในปัสสาวะ และยังม ีผลเส ียต ่อไตโดยตรง 
นอกจากนี้ยังทำให้หัวใจทำงานหนัก ก่อให้เกิดภาวะ
หัวใจวาย และความดันโลหิตสูงยังส่งผลให้ความดันใน
สมองเพิ ่มขึ ้น ม ีโอกาสเป็นโรคอัมพฤกษ์ อ ัมพาต 
(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ,2561) 
การลดปริมาณเกลือเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการลด
ความดันโลหิตสูงและทำให้ลดความเสี่ยงของโรคหลอด
เลือดสมองและ โรคหัวใจและหลอดเลือดและไต การ
ลดการบริโภคเกลือให้น้อยกว่า 5 กรัมต่อวันช่วยลด

ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองด้วย 23% และ
อัตราทั่วไปของโรคหัวใจและหลอดเลือด 17% การ
บริโภคเกลือที่สูงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความดันโลหิต
เพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดหัวใจอย่างรุนแรงและ
เชื่อมโยงกับโรคไม่ติดต่ออื่น ๆ เช่น สโตรก และโรคไต
วายเรื้อรัง (WHO,2017) 

พฤติกรรมการทานอาหารของคนไทยหนึ่ง
อย่างที่ส่งผลเสียต่อร่างกาย คือ การทานรสเค็มที่มาก
เกินความจำเป็น ส่งผลให้มีสถิติของผู้ป่วยโรคต่าง ๆ 
มากขึ้น ซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากการรับประทานรสเค็ม 
เนื่องจากปกติอาหารทั่วไปมักมีรสเค็มตั้งต้นอยู่แล้ว แต่
พฤติกรรมคนไทยชอบเพิ่มรสเค็มเข้าไปอีก เช่น การ
เติมพริกน้ำปลา การจิ้มซอสหรือน้ำจิ้มที่มีส่วนประกอบ
ของเกลือ เป็นต้น ทำให้ร ่างกายได้ร ับรสเค็มเป็น



 

การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมภิาคเอเชียแปซิฟกิ ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) 
10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพือ่ท้องถิ่น  

 

271 

ส่วนเกินและทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา (สุรศักดิ์ กันต
ชูเวสศิริ, 2559) การที่คนไทยบริโภคโซเดียมสูงเกินกว่า
ค่ากำหนดยังเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การเกิดความเคยชินต่อ
รสเค็ม หรือพฤติกรรมติดเค็ม ทำให้บริโภคอาหาร
โซเดียมสูงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ความเคยชินต่อรสเค็ม หรือ
การติดรสชาติเค็มเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการปรับลด
ปริมาณโซเดียม แนวทางการปรับลดปริมาณปริมาณ
โซเดียมในอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต ่าง ๆ ที ่น ิยมใน
ปัจจุบันคือการใช้สารทดแทนเกลือ ซึ ่งการใช้สาร
ทดแทนเกลือดังกล่าว ยังมีข้อจำกัดบางประการ เช่น 
ทำให้เกิดรสเฝื่อนในอาหาร ดังนั้นการหาแนวทางปรับ
ลดโซเดียมในอาหารโดยไม่ส่งผลกระทบต่อรสชาตแิละ
การยอมรับผู้บริโภคจึงถือเป็นเป้าหมายสำคัญอีกทาง
หนึ่ง (ไพโรจน์ เสาน่วม, 2561) 

จากข้อมูลข่าวสารสุขภาพ กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปี 
2562 พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจำนวน 
81 ,027 คน ค ิดเป ็นอ ัตราป ่วย 5001.36 ต ่อแสน
ประชากร และในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ยังคง
มีจำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจำนวนมากเช่นกัน 
และเป็นพื ้นที ่ชุมชนในชนบท ส่วนใหญ่ยังคงมีการ
รับประทานอาหารที่ปรุงเองที่บ้าน จากการทบทวน
วรรณกรรม พบว่า การบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูง
ส่งผลต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง จึงมีความ
จำเป็นต้องมีการส่งเสริมการบริโภคอาหารลดโซเดียม
ในประชาชน แต่ยังไม่มีรายงานการศึกษาที่รายงานถึง
ปริมาณโซเดียมในอาหารพื้นถิ่น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
ปริมาณโซเดียมในอาหารประจำถิ่นของประชาชนใน
พื้นที่ชุมชนบ้านแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
บริโภคอาหารรสเค็มของประชาชนดังกล่าว ข้อมูลที่ได้
จะนำมาเป็นแนวทางในการให้ความรู้ด้านโภชนาการ
เก ี ่ยวก ับโซเด ียมให ้ก ับประชาชน สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมไปถึงการบอกต่อ 
ความรู้ที่ได้ให้กับคนในครอบครัวเพื่อการมีภาวะสขุภาพ
ที่ดีโดยเฉพาะการมีภาวะโภชนาการที่ดีต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1.เพื่อสำรวจปริมาณโซเดียมในอาหารประจำ
ถิ่นของประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านแปะ ตำบลบ้าน
แปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
 2.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มความสัมพันธ์กับการ
ปรุงเค็มของประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านแปะ ตำบล
บ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ่
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

 วิธีการดำเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั ้งนี ้ผ ู ้ศึกษาได้กำหนดวิธีการ
ดำเนินการศึกษา การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูล ไว้ดังนี ้
 รูปแบบการวิจัย 
 รูปแบบการศึกษา เป็นการวิจัยแบบสำรวจ
ภาคต ั ด ขว า ง  ( Cross – sectional survey study) 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ประชาชนหมู่ 4 
บ้านแปะ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ มีประชากรทั้งหมด จำนวน 664 คน 
 การสุ่มประชากรตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างคำนวณโดยใช้สูตรของทาโร ยา
มาเนย ์  โดยกำหนดระด ับความเช ื ่อม ันท ี ่  95% 
ความคลาดเคลื่อน 5% และได้ปรับเพิ่มจำนวนอีก 15 
% เพื่อป้องกันความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล ดังนั้นได้กลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 270 คน  วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทั ้งนี ้ผ ู ้ว ิจัยได้
กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่การวิจัย 
(Inclusion criteria) มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ปัจจัยสว่นบุคคล 
ปัจจัยดา้นสุขภาพ 
ปัจจัยดา้นความรู้เรื่องการ
ปรุงเค็ม 
ปัจจัยดา้นพฤติกรรมการ
ปรุงเค็ม 

ระดับปริมาณเกลือโซเดียม
ในอาหารประจำถิ่นจาก

การปรุงอาหารของ
ประชาชน (การปรุงเค็ม) 
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 บุคคลทุกกลุ่มวัย ท้ังเพศชายและเพศหญิง 
  2.  สามารถส ื ่ อสารและเข ้าใจ
ภาษาไทย 
  3. ยินดีเข้าร่วมในการศึกษา 
  4. เป็นบุคคลที ่อาศัยอยู ่ในพื ้นที่
ศึกษาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนการเก็บข้อมูล     
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบด้วย 
 เครื่องมือชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสุขภาพ ความรู้และพฤติกรรม ซึ่ง
ผู ้ว ิจัยได้ใช้ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องนำมาสร้างแบบสอบถาม  
 เครื่องมือชุดที่ 2 อุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย 
   เคร ื ่องว ัดความเค็ม Salinity meter เป็น
เครื่องวัดความเค็มที่มีความแม่นยำสำหรับการทดสอบ
ความเค็ม ด้วยค่าความถูกต้องแม่นยำ ±0.1%  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจ ัยในมนุษย์ ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ตามเลขที่จริยธรรม 
E๒๕๖๑/๐๒๑ 
 ผู้ศึกษาได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมี
ขั้นตอนในการดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 1.ทำหนังสือชี้แจงวัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื ่อขออนุญาตและขอความร่วมมือ เก็บข้อมูล ถึง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วย
ทราย ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
 2.เม ื ่ อ ได ้ ร ับอน ุญาตจากผ ู ้ อำนวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยทรายแล้ว 
ดำเน ินการต ิดต ่อประสานงานผ ่านน ักว ิชาการ
สาธารณสุขผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งช้ีแจงวัตถุประสงค์ ใน
การศึกษาและขอความร่วมมือในการนัดหมายกลุ่ม
ตัวอย่าง และนัดหมายวันเวลาในการช้ีแจงวัตถุประสงค์
พร้อมท้ังการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 ทำการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

  3.2 แจ้งวัตถุประสงค์ในการศึกษา 
ให้กับกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยมีการขอ
อนุญาตและได้รับการยินยอมจากกลุ่มตัวอย่าง 
 4.เก ็บรวบรวมแบบสอบถามและทำการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนที่จะนำ
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล             
 การว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลจากแบบสอบถาม
ดำเนินการด้วยเครื ่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences/Windows) กำหนดระดับความมีนัยสำคญัที่
ระดับ 0.05 โดยมี รายละเอียดดังนี้ 
 1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
โ ด ย ใ ช ้ ค ่ า ค ว า ม ถ ี ่  ( Frequencies) ค ่ า ร ้ อ ย ล ะ 
(Percentage) สำหรับข้อมูลที ่เป็นตัวแปรกลุ ่มหรือ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ค่าเฉลี ่ย (Mean) ส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) สำหรับข้อมูลที่เป็น
ตัวแปรเชิงปริมาณ (Quantitative data) 
 2.การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ป ร ุ ง เ ค ็ ม  ใ ช้ ส ถ ิ ติ เ ช ิ ง อน ุ ม าน  Binary Logistic 
Regression  
 

4. ผลการวิจัยและอธิปรายผล 

ผลการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่าง ประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านแปะ ตำบล
บ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ทั ้งหมด 
270 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.00 และเพศชาย ร้อย
ละ 47.00 มีอายุเฉลี ่ย 59 ปี มีสถานภาพคู่มากที่สุด 
ส่วนใหญ่เป็นเชื ้อชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ ระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษามากที่สุด ส่วนใหญ่
อ่านหนังสือและเขียนหนังสือได้ มีการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมมากที่สุด มีรายได้ระหว่าง 1 ,001-5,000 
บาท และม ีความข ัดสนบ้างในฐานะการเง ินของ
ครอบครัว ตั้งแต่ 30 ปีข้ึนไป  
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 ข้อมูลด้านสุขภาพ ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรค
ความดันโลหิตสูง รองลงมาคือโรคไขมันในเลือดสูง 
โรคเบาหวาน เส้นเลือดในสมองตีบ โรคหัวใจ และโรค
ไต ตามลำดับ มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ทั้งเคยสูบและ
ปัจจุบันยังสูบอยู่ ร้อยละ 44.80 พฤติกรรมการดื่มสุรา
ทั้งเคยดื่มและปัจจุบันยังดื่มอยู่ ร้อยละ 58.10 และส่วน
ใหญ่แล้วมีพฤติกรรมชอบออกกำลังกาย โดยเฉลี่ย
มากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ 25 ครั ้งต่อนาที ดังผลใน
ตารางที่ 1 

ผลการวัดโซเดียมคลอไรด์ในอาหารประจำถิ่น 
(การปรุงเค็ม) กลุม่ตัวอย่างมีการปรุงอาหารประจำถิ่น 
ที่มีปริมาณเกลือโซเดียม โดยเฉลี่ย 1.01 กรัม ต่อน้ำ 
100 ซีซี ซึ่งอยู่ในระดับปรุงเค็มมาก และ ปริมาณเกลือ
โซเดียมในอาหารประจำถิ่นท่ีมากที่สุด คือ ไข่พะโล้ มี
เกลือโซเดียม 1.90 กรัม รองลงมาคือ แกงผักปรัง 1.30 
กรัม  แกงผักใส่เนื้อ 1.16 กรัม แกงผักกาดและแกง
อ่อมเนื้อ 1.12 กรัม ตามลำดับ 

 

 
 

รูปที่ 1 ปริมาณเกลือโซเดียมในอาหารประจำถิ่น 
ของประชาชนบ้านแปะ ตำบลบ้านแปะ 

อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ่

 
 ปัจจัยที ่มีความสัมพันธ์กับการปรุงเค็มคือ
ปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์ต่อการลดการปรุงเค็ม 
(ค่าเกลือโซเดียมในอาหารมากกว่า 0.5 กรัม ต่อน้ำ 
100 ซ ีซ ี ข ึ ้นไป) พบว่า ผ ู ้ท ี ่ ไม ่ได ้เร ียนหนังส ือมี
ความสัมพันธ์ต่อการปรุงเค็ม ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 
0.05 ดังผล ในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการปรุงเคม็ 

 

อธิปรายผล 

1.) ปริมาณโซเดยีมในอาหารประจำถิ่น  
 การศึกษาผลการตรวจวัดการปรุงเค็มใน
อาหารประจำถิ่น พบว่า ไข่พะโล้เป็นอาหารที่มีปริมาณ
เกลือโซเดียมมากที่สุด 1.90 กรัมต่อน้ำ 100 ซีซี ซึ่งถือ
ว่ามีปริมาณสูง คนส่วนใหญ่มักคิดว่า ไข่พะโล้ ไม่เค็มแต่
การปรุงรสของไข่พะโล้ใช้รสหวานมาประกอบทำให้
กลบความเค็มได้ แต่เมื่อใช้เครื่องมือวัดโซเดียมในน้ำซุป 
100 ซีซี พบโซเดียมสูงถึง 1.9 กรัม องค์การอนามัยโลก
กำหนดว่า ใน 1 วันควรรับประทานโวเดียมไม่ควรเกิน 
5 กรัมต่อวัน หากเรารับประทานน้ำซุบพะโล้ 200 ซีซี  
หมายความว่าเราจะได้รับโซเดียมถึง 3.8 กรัม อาหาร

1.9

1.3
1.12 1.12 1.16

0

0.5

1

1.5

2

ไข่พะโล้ แกงผกัปรัง แกงผกักาด

แกงอ่อมเน้ือ แกงผกัใส่เน้ือ

ข้อมูลทั่วไป จำนวน
ทั้งหมด 
(N=270) 

จำนวน
การปรุง

เค็ม 

ร้อยละการ
ปรุงเค็ม 

(%) 

Adjusted 
ODD Ratio 
(95.0% CI) 

P-Value 

เพศ 

ชาย 127 54 42.50 0.84 
(0.24-2.94) 

0.95 

หญิง 143 60 42.00 Referent 

ระดับการศึกษา 

ไม่เรียนหนังสือ 21 12 57.10 7.88 (2.50-
12.49) 

0.05* 

เรียน 248 101 40.70 Referent 

ความรู้เรื่องอาหารที่มีเกลือโซเดียม 

ระดับต่ำ 36 19 52.80 0.40 
(0.10-1.51) 

0.17 

ระดับปาน
กลาง 

155 67 43.20 1.04 
(0.21-5.13) 

0.96 

ระดับสูง 79 28 35.40 Referent 

พฤติกรรมเกี่ยวกบัการปรุงเค็ม 

ไม่เค็ม 65 23 35.40 Referent 

เค็มน้อย 150 65 43.30 1.10  (0.30-
4.00) 

0.98 

เค็มมาก 55 26 47.30 1.01  (0.22-
4.66) 

0.99 
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พื้นถิ่นที่รองลงมาคือ แกงผักปรัง แกงผักกาด ซึ่งล้วน
แต่ใช้ปลาร้าในการปรุงรส ประกอบกับการใช้ผงชูรส 
เกลือ เครื่องปรุงเหล่านี้ของอาหารพื้นบ้านมีโซเดียม
เป็นองค์ประกอบจำนวนมาก ผงชูรสมีโซเดียมเป็น
องค์ประกอบแต่ไม่ได้มีรสเค็ม ดังนั้น  และประชาชน
มักจะบริโภคโซเดียมเข้าไปโดยไม่รู้ตัว เพราะโซเดียม
ไม่ได้มีรสเค็มจัดอย่างเกลือ แต่อยู่ในรูปแบบเครื่องปรุง
รส จำพวกผงชูรส ผงปรุงรส ซุปก้อน ผงฟูที่ใช้ทำขนม
ปัง สารกันบูดซึ่งพบได้ในอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึง
ในอาหารตามธรรมชาติ สอดคล้องกับคำกล่าวของ ดร.
นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (2560) และยังสอดคล้องกับการ
สำรวจการบร ิโภคเกล ือของประชากรไทย พบว่า 
ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมคลอไรด์ที่ครัวเรือน
ใช้ในการปรุงประกอบอาหารใน 10 อันดับแรก พบว่า 
ครัวที่ใช้กะปิ ปลาร้าและผงชูรส อยู่ลำดับท่ี 5,6 และ 8 
ตามลำดับ ร้อยละ 61.60 61.42 และ 33.41 ตามลำดบั 
(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
2.) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปรุงเค็ม 

   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปรุงเค็ม (ค่า
เกลือโซเดียมในอาหารมากกว่า 0.5 กรัมต่อน้ำ 100 ซีซี 
ขึ ้นไป) ของประชาชนกลุ ่มตัวอย่าง ในการศึกษานี้ 
พบว่า การไม่ได้เรียนหนังสือมีความสัมพันธ์ต่อการปรุง
เค็ม การไม่ได้เร ียนหนังสือ ทำให้การได้ร ับข้อมูล
ข่าวสารมีข้อจำกัด ไม่สามารถที่จะค้นหาข้อมูล อ่าน
ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ได้ อาจทำให้การรับรู้ถึงอันตราย
ของโซเดียมน้อยเมื่อเทียบกับผู้ที่ได้เรียนหนังสือ และ
ส่งผลให้การปรุงอาหารขาดความรู ้ ความตระหนัก 
สอดคล้องกับการศึกษาของวาสนา สิทธิกน (2560) ที่
พบว่าความรู้มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ การมีความรู้เมือ่
ม ีความร ู ้อย ู ่ ในระด ับด ีและระด ับปานกลางจะมี
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพมากกว่าผู ้มีความรู้ต่ำ 
ตามทฤษฎีการรับรู้ความสามารถกล่าวคือความรู้และ
ทัศนคติที่ต่างทำให้เกิดพฤติกรรมได้ 
 
 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

สรุปผล 
ผลการวัดโซเดียมคลอไรด์ในอาหารประจำถิน่ 

(การปรุงเค็ม) โซเดียมในอาหารประจำถิ่นที่มากที่สุด 
คือ ไข่พะโล้ มีเกลือโซเดียม 1.90 กรัม รองลงมาคือ 
แกงผักปรัง 1.30 กรัม แกงผักใส่เนื้อ 1.16 กรัม แกง
ผักกาดและแกงอ่อมเนื้อ 1.12 กรัม ตามลำดับ ซึ่งมักใช้
ใช้กะปิ ปลาร้าและผงชูรส เป็นเครื่องปรุงรส และการ
ไม่ได้เรียนหนังสือมีความสัมพันธ์ต่อการปรุงเค็ม 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 การศึกษาวิจัยนี้ทำให้เกิดการบูรณาการกับ
หน่วยราชการและระว่างราชการทุกภาคส่วนร่วมกับ
ชุมชน ในการแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมการบริโภคของ
ประชาชน 
 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไประยุกต์ใช้ 
 เนื ่องจากกลุ ่มตัวอย่างมีการปรุงเค็มเป็น
จำนวนมาก โดยเฉพาะอาหารที่ใช้ผงชูรส กะปิ ปลาร้า 
เป็นผลทำให้ประชาชนได้รับโซเดียมเกินปริมาณที่
ร่างกายต้องการ การใช้อุปกรณ์ที่สามารถวัดปริมาณ
โซเดียมในอาหารได้จะช่วยให้ทราบปริมาณโซเดียมที่
ดีกว่าการการชิม ดังนั ้น ควรให้ความสำคัญในการ
รณรงค์ลดการปรุงเค็มเพื่อให้ประชาชนมีความรู้มาก
เพิ่มขึ้น ร่วมกับการใช้นวัตกรรมในการตรวจสอบเพื่อ
นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และควร
ให้ความสำคัญกับกลุ่มที่ไม่ได้เรียนหนังสือที่พบว่ามักมี
การปรุงอาหารเค็มมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ  
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
            เนื่องจากการศึกษาวิจัยนี้เป็นการสำรวจการ
ปรุงเค็มในอาหารประจำถิ่น ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้ง
ต่อไปควรเป็นการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง เพื่อเป็นการหา
แนวทางหรือวิธีการที่จะทำให้ประชาชนลดการปรุงเค็ม
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคไต เป็นต้น ที่เกิดจากพฤติกรรมการ
บริโภควีรวรรณ ลิ้มมานนท์.(2548) ประสิทธิผลของ
การจำกัดปริมาณการบริโภคโซเดียมโดยใช้เครื่องปรุง
รสที่มีโซเดียมต่ำแทนเครื่องปรุงรสปกติต่อระดับความ
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ดันโลหิตในผู้ที่มีความดันโลหิตสูง.นครปฐม: บัณฑิต
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาพัฒนาการของกลุ่มเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตใน
ท้องถิ่น กรณีศึกษาบ้านห้วยหินลาดใน ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
พัฒนาการของกลุ ่มเยาวชนในการอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม เรียนรู ้ประเพณี วัฒนธรรม  และวิถีชีวิตในท้องถิ ่น โดย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้นำชุมชน กลุ่มผู้นำเยาวชน สมาชิกกลุ่มเยาวชน และผู้ปกครอง เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการสังเกต  

ผลการศึกษาพบว่า พัฒนาการของกลุ่มเยาวชนบ้านห้วยหินลาดในมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 30 ปี
นับตั้งแต่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านคมนาคมเกิดขึ้น และได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยแบ่ง
ระดับพัฒนาการของกลุ่มเยาวชนออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะก่อตั้งกลุ่ม (Forming Stage) เป็นช่วงของการสร้างความ
เข้าใจกันในชุมชน และร่วมกันหาวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชุมชน ระยะหัวเลี้ยวหัวต่อ (Storming 
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Stage) กับ ระยะการเกิดบรรทัดฐาน (Norming Stage) เกิดขึ้นในเวลาที่ไม่ห่างกันมาก ทำให้กลุ่มผู้นำเยาวชนมีการ
พัฒนาไปพร้อมกับการแก้ไขข้อผิดพลาด เป็นส่วนช่วยให้กลุ ่มผู ้นำเยาวชนมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมาก  และระยะ
ปฏิบัติการ (Performing Stage) ผู้นำกลุ่มเยาวชนมีความร่วมมือกันอย่างดีในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุตาม
เป้าหมาย โดยแต่ละระยะจะเห็นพัฒนาการระบบคิดของผู้นำชุมชนและผู้นำเยาวชนในการออกแบบกิจกรรมและบทบาท
หน้าที่ของเยาวชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่เกี ่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแว ดล้อม การเรียนรู ้ประเพณี 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตในท้องถิ่น เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และถ่ายทอดองค์ความรู้ อีกทั้งยังมีการปรับปรุง 
พัฒนากระบวนการ และกิจกรรมให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้เยาวชนเกิดการพัฒนาศักยภาพโดยเฉพาะระบบคิด 
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มเยาวชนในการดำเนินชีวิตท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงควบคู่ไปกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในท้องถิ่น 

 
คำสำคัญ: กลุ่มเยาวชน หินลาดใน พัฒนาการกลุ่ม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตในท้องถิ่น 
 

Abstract 
 

Development of youth in environmental conservation, learn the tradition, culture and local 
life. Case Study Huay Hin Lad Nai, Ban Pong sub-district, Wiang Pa Pao district, Chiang Rai Province aimed 
to study the development of youth in environmental conservation, learn the tradition, culture and 
local life. The target of the research includes community leaders, youth group leaders, youth group 
members and parents. The data were collected through questionnaires and observation record. 

The study found that the development of a youth group Huay Hin Lad Nai had a history 
spanning more than 30 years since it began to change the communication and operated continuously 
up to the present. The the development of the youth was divided into 4 stages: Forming Stage (creating 
community awareness and work together to find a solution community stabilization);  Storming Stage 
and Norming Stage occurred almost at the same time (Youth group leaders have developed along with 
mistakes corrected. The group helps young leaders have significantly strengthened.); Performing Stage 
(Youth group leaders have cooperated well with various activities to achieve goals). Each stage will 
show the system development of community leaders. Youth leaders participated in the design activities 
and had role of youth in both formal and informal, related to environmental conservation, tradition 
culture, and local life. Youth learn to practice and transfer knowledge. They also improve and develop 
the processes and activities to be up to date to developed their skills, especially thoughts. They build 
an immunity of the youth’s lifestyle changes together with environmental conservation, tradition 
culture, and local life. 
 
Keywords: Youth groups  Hin Lad Nai  Group Development  Environmental conservation  Local life 
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1. บทนำ 
บ ้านห ้วยห ินลาดในเป ็นช ุมชนชาวปกา

เกอะญอ ตั้งอยู ่ในตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า 
จังหวัดเชียงราย ภาคเหนือของประเทศไทย ตั ้งอยู่
ท่ามกลางหุบเขา ที ่ม ีภ ูเขาสูงสลับซับซ้อน อยู ่ช ่วง
รอยต่อระหว่างจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ 
พื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติขุนแจ เป็นป่าธรรมชาติ
ที ่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงมีสภาพอากาศที่เย็นสบาย
ตลอดปี และด้วยเป็นเขตต้นน้ำของลำห้วยเล็ก ๆ ที่ไหล
มารวมกันเรียกว่า ห้วยหินลาด ทำให้มีน้ำใช้ตลอดปี วิถี
ชีวิตของชาวปกาเกอะญอที่นี่ ดำรงชีพด้วยการทำนา
บนพื้นที่ราบระหว่างภูเขาซึ่งมีพื้นที่ไม่มากนัก มีการทำ
ไร่หมุนเวียนบริเวณเชิงเขา การทำไร่หมุนเวียนจะมีการ
ใช้พื ้นที ่หมุนเวียน 1 รอบใช้เวลา 1-6 ปี ในแต่ละ
ขั้นตอนของการทำไร่ จะมีการประกอบพิธีตามความ
เชื่อที่ว่า “มนุษย์ไม่ใช่เจ้าของธรรมชาติ หากเป็นผู้มาขอ
ใช้ประโยชน์ด้วยความสำนึกในบุญคุณ ด้วยความพอดี
พอเพียงต่อการดำรงชีพ” ความเชื ่อนี ้จะช่วยรักษา
สมดุลของป่าไว้ได้ รวมถึงการหาของป่าเพื่อการดำรง
ชีพ และจำหน่าย จึงทำให้การดูแลป่า รักษาป่า และ
การพึ่งพาอาศัยป่า คือส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตใน
แต่ละวัน การตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่
เป็นเชิงเขามีความลาดชัน ปัจจุบันเป็นบ้านไม้ผสมแบบ
ถาวร ในช ุมชนม ีจำนวนคร ัวเร ือน 21 คร ัวเร ือน 
ประชากร 102 คน รายได้หลักของชุมชนมาจากการทำ
สวนชา และหาของป่าตามฤดูกาล การทำสวนชาจะ
ปลูกบริเวณริมลำธาร ไหล่เขาตามธรรมชาติไม่มีการใช้
สารเคมีและใช้น้ำไม่มาก ประชากรในชุมชนทั้งหมดเป็น
ชาวปกาเกอะญอ หร ือเร ียกอีกอย ่างหน ึ ่ งว ่า ชาว
กะเหรี่ยง นับถือผี และนับถือศาสนาพุธ มีวิถีชีวิตที่
พึ่งพาและผูกพันกับธรรมชาติเป็นอย่างมาก (สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย,์ 2561) การอาศัยอยู่กับป่าของชาวปกาเกอะญอ
นั้น อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนภายนอกมองว่าปัญหา
การเผาป่า ปัญหาป่าถูกทำลาย มาจากกลุ่มคนกลุ่มนี้ที่
อาศัยอยู ่ในป่า แต่หากพวกเขาเหล่านั ้นทำลายป่า 
ชุมชนจะอยู่มาได้มากกว่า 100 ปีได้อย่างไร สิ่งเหล่านี้
เป็นปัจจัยหนึ่งที ่ทำให้ชาวบ้านในชุมชนบ้านห้วยหิน
ลาดในมีความตระหนักคิดหาวิธีการเพื่อให้คนภายนอก
เลิกมองชาวเขา หรือชาวกะเหรี่ยงว่าเป็นผู้ที่ทำลายป่า 
ซึ่งด้วยวิถีชีวิตของความเป็นปกาเกอะญอนั้น มีความ
ผูกพันกับป่าตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ และตาย มีการพึ่งพา

อาศัยกันระหว่างชุมชนกับป่า อีกทั้งยังมีประเพณี และ
ว ัฒนธรรมท ้องถ ิ ่ นที่ สอดคล ้องก ับการอน ุร ักษ์
ส ิ ่งแวดล้อม ชุมชนเองมีการสร้างจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมให้กับทุกคนในชุมชนให้เห็นถึง
ความสำคัญต่อการดำรงชีวิต ส่งผลให้ชุมชนได้รับรางวลั
ลูกโลกสีเขียวประเภทชุมชน เมื่อปี พ.ศ. 2542 การทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือ
การใช้ชีวิตประจำวันที่เรียบง่ายทำเป็นประจำอย่าง
ต่อเนื ่องทำให้ชุมชนบ้านห้วยหินลาดในได้รับรางวัล
สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปี แห่งความยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2548 
ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและยั่งยืน 
เรื่องของความเข้มแข็งในการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และพัฒนาอยู่ตลอดอย่างต่อเนื่อง  

ชุมชนย ังเห ็นความสำค ัญของการสร ้าง
จิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม รวมถึงเรียนรู ้เกี ่ยวกับประเพณี 
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในท้องถิ่น จึงได้รวมกลุ่มเด็กและ
เยาวชนร่วมดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การรับผิดชอบ
การทำแนวกันไฟ การรับผิดชอบการจัดค่ายสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย แต่
ละกิจกรรมไม่เพียงแต่สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่แฝงทั้งแนวคิด แฝงหลักปฏิบัติใน
การพัฒนาตนเอง และพัฒนาชุมชนไปพร้อม ๆ กัน จาก
การทำงานที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมของกลุ่มเยาวชน 
ส่งผลให้ได้ร ับรางวัลลูกโลกสีเขียว ในประเภทกลุ่ม
เยาวชน เมื่อปี พ.ศ. 2548 ซึ่งปัจจุบันกลุ่มเยาวชนบ้าน
ห้วยหินลาดในมีการดำเนินงานมากกว่า 20 ปี รวมถึง
การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนรุ่น
ใหม่ ปัจจุบันกลุ่มเยาวชนบ้านห้วยหินลาดในยังคงมี
บทบาทที่สำคัญ ถือได้ว่าเป็นกำลังหลักของชุมชน และ
ดำเนินงานในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

ผู ้ว ิจัยจึงมีความสนใจที ่จะศึกษาเกี ่ยวกับ
พัฒนาการของกลุ ่มเยาวชนบ้านห้วยหินลาดใน ที่มี
ความเข้มแข็ง และมีความยั่งยืนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึง
ปัจจุบัน รวมถึงศึกษาการพัฒนากลุ่มและการเรียนรู้
ของกลุ่มเยาวชนบ้านห้วยหินลาดใน เพื่อเป็นตัวอย่างใน
การพัฒนากลุ่มต่อไป 
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ภาพที่ 1: ภาพที่ตั้งของชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน  
ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จังหวดัเชียงราย 

ที่มา: shorturl.at/aRZ17 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาพัฒนาการของกลุ่มเยาวชนในการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมและ วิถี
ชีว ิตในท้องถิ ่นบ้านห้วยหินลาดใน ตำบลบ้านโป่ง 
อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

 
3. ระเบียบวิธีวิจัย  

การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อ
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน โดยกลุ่มผู้นำ
เยาวชนในชุมชนเอง เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึง
เรียนรู้เรื่องของประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตในท้องถิ่น
บ้านห้วยหินลาดใน ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า 
จังหวัดเชียงราย โดยศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการกลุ่ม การ
เรียนรู้ของกลุ่มเยาวชนและหลักการพัฒนากลุ่มเยาวชน 

งานวิจัยนี้ดำเนินการโดยทีมนักวิจัย ทำหน้าที่
เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ
กลุ ่มเยาวชน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก พร้อมทั้ง
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม โดยศึกษาจากผู้นำชุมชน 
กลุ่มผู้นำเยาวชน สมาชิกกลุ่มเยาวชน และผู้ปกครองใน
ชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน และใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร
ของหน่วยงานอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง นำข้อมูลทั ้งหมดมา
สังเคราะห์ วิเคราะห์ และสรุปเป็นพัฒนาการของกลุ่ม
เยาวชนในการอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม การเรียนรู ้ประเพณี 
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในท้องถิ่น 

 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
4.1 พัฒนาการกลุ่มเยาวชนบ้านห้วยหินลาด

ใน สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระยะ ดังนี้  
ระยะที่ 1 ระยะก่อตั้งกลุ่ม (Forming Stage)  
พ.ศ. 2518 มีการก่อสร้างถนนหมายเลข 

1150 สายพร้าว-เวียงป่าเป้า เป็นเส้นทางคมนาคม
ระหว่าง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ กับ อำเภอเวียง
ป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นเส้นทางคมนาคมที่นำความ
เจริญ จากภายนอกเข้าสู่ภายในพ้ืนท่ีที่เป็นผืนป่าซึ่งเป็น
ที่ตั้งของบ้านห้วยหินลาดใน เส้นทางคมนาคมนี้ทำให้
ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงถนนเส้นนี้สามารถเดินทางเข้าเมือง
ได้สะดวกมากยิ่งขึ ้น รวมถึงบุคคลภายนอกสามารถ
เข้าถึงชุมชนได้มากข้ึนเช่นกัน เมื่อความเจริญเริ่มเข้ามา 
ย่อมมาคู ่กับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้นแน่นอน 
เพียงแต่จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับชุมชนเองว่าจะรับและ
ปรับตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้หรือไม่ สมาชิกใน
ช ุมชนบ ้ านห ้ วยห ินลาดในจ ึ งตระหน ักถ ึ งการ
เปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเข้าถึง จึงได้รวมกลุ่มกัน เพื่อ
พูดคุย ปรึกษาหารือกันโดยใช้ชื ่อเรียกว่า “สภากอง
ไฟ”  

พ.ศ. 2527 สมาชิกในชุมชนได้มีการปรึกษา
กันในเรื ่องของความเป็นชุมชนชาวปกาเกอะญอที ่อยู่
ร่วมกับป่า เมื่อคนพื้นราบยังไม่รู้จักบ้านห้วยหินลาดใน 
และติดภาพของคนชาวเขาท่ีตัดไม้ทำลายป่า อาจเพราะ
เรื่องของปัญหาการบุกรุกป่า ปัญหาไฟป่า รวมถึงปัญหา
ตัดไม้ทำลายป่า ชุมชนที่อาศัยในป่าจึงเป็นคนกลุ่มแรก 
ๆ ที่ถูกมองเช่นนั้น จึงได้ปรึกษาหารือกันเพื่อทำให้คน
ภายนอกได้รู้จักบ้านห้วยหินลาดในและยอมรับว่าเป็น
ชุมชนที่มีการรักษาป่า ดูแลและอยู่ร่วมกับป่าได้โดย
ไม่ได้ทำลาย จึงได้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมที่แสดงออก
ให ้ผ ู ้คนภายนอกรู ้จ ักและเห็นความสามารถของ
ชาวบ้านห้วยหินลาดใน กิจกรรมแรกคือ การจับกลุ่ม
เพื่อสร้างค่ายมวย เพราะในชุมชนมีเยาวชนที่เป็นผู้ชาย
และมีความสนใจในกีฬานี้ รวมถึงเยาวชนยังมีความคึก
คะนอง จึงไม่อยากให้ไปก่อการทะเลาะวิวาทกัน จึง
ชักชวนมาต่อยมวย เพราะได้แสดงความสามารถ และ
ยังได้รับเงินจากการแข่งขันหากชนะ พร้อมทั้งทำให้เป็น
ที่รู้จักของคนอื่น ๆ นอกชุมชน ในนามค่ายมวย “ลูกเจ้า
พ่อหินลาด” ซึ่งจะมีเฉพาะเยาวชนชายเท่านั้น ในการ
แข่งขันแต่ละครั้งมีทั ้งได้รับชัยชนะและการพ่ายแพ้
กลับมา ทำให้กลุ่มเยาวชนได้รู้จักการเรียนรู้ถึงสังคม
นอกชุมชน สังคมของความเป็นนักกีฬา สังคมของความ
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เป็นนักสู้ ที่ต้องใช้ความรัก ความชอบ และความอดทน
ในการทำกิจกรรมนี้ ยังทำให้กลุ ่มเยาวชนในชุมชนมี
ความเหนียวแน่นมากข้ึนอีกด้วย  

พ.ศ. 2535 หลังจากรัฐบาลประกาศให้พื้นที่
บริเวณบ้านห้วยหินลาดใน เป็นเขตป่าสงวนเห่งชาติ 
และมีนโยบายให้ชาวบ้านออกจากพื้นที่ป่า ชาวบ้านจึง
ได้รวมกลุ่มจัดตั้งเครือข่าย เพื่อไปเจรจากับเจ้าหน้าที่ 
โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ คอยให้คำปรึกษา หลังจากเจรจา
เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ จึงได้เห็นว่าชาวปกาเกอะญอบ้าน
ห้วยหินลาดใน มีแนวคิดในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ
สูง ทำให้เกิดการอนุรักษ์จัดการป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ 
สภาพป่ายังคงมีความสมบูรณ์จนถึงปัจจุบัน และยังเป็น
พื ้นที ่ป่าต้นแบบสามารถให้หน่วยงานอื ่น ๆ เข้ามา
เรียนรู้ได้ 

ในระยะที ่ 1 นี ้จ ึงเป็นช่วงของการพูดคุย
ประชุม สร้างความเข้าใจในชุมชน ให้มีเป้าหมาย
เดียวกันและ ร่วมกันหาวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ความมั่นคงให้กับชุมชน 

ระยะที ่  2 ระยะหัวเล ี ้ยวหัวต ่อ (Storming 
Stage) และระยะท ี ่  3 ระยะการเก ิดบรรท ัดฐาน 
(Norming Stage) 

พ.ศ. 2539 พ่อปรีชา ศิริ ผู ้นำชุมชน เกิด
แนวคิดที่จะรวมกลุ่มเยาวชนเพื่อทำกิจกรรมในชุมชน 
เรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก รวมถึงการ
สร้างแนวคิดให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู ้และรู ้จักวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นของชาวปกาเกอะญออีกด้วย โดยรวม
เป็นกลุ ่มที ่ไม่เป็นทางการ ยังไม่มีการแบ่งหน้าที ่ที่
ชัดเจน แต่สร้างเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติของกลุ่ม
ให้ชัดเจน โดยทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบกับสิ่งที่ได้รับ
มอบหมาย ช่วยเหลือในทุก ๆ กิจกรรมของชุมชน ทำ
หน้าที่เป็นอาสาสมัครของชุมชน เช่น การเขียนป้าย
รณรงค์ การช่วยเหลืองานบุญ งานศพ เป็นต้น  

พ.ศ. 2542 จากการร่วมกันดูแลรักษาป่าของ
คนในชุมชน ที่นำโดยพ่อปรีชา ศิริ  ทำให้ชุมชนได้รับ
รางวัล “ลูกโลกสีเขียว ประเภทชุมชน” ครั้งท่ี 1 

พ.ศ. 2543 ได้จัดตั ้งกลุ ่มเยาวชนอย่างเป็น
ทางการขึ้นมา จากการชักชวนเยาวชนประมาณ 10 คน 
กลุ่มเยาวชนนี้จึงได้มีกิจกรรมที่เห็นเป็นรูปธรรม อย่าง
การได้รับมอบหมายหน้าที่หลักในการดำเนินงานการทำ
แนวกันไฟ เช่น นัดหมายการเตรียมอุปกรณ์ เตรียม
อุปกรณ์ ซ่อมอุปกรณ์ที่ใช้งานการทำแนวกันไฟ จัดเตรียม
อาหาร เป็นต้น ยังได้รับหน้าที่ในการจัดทำป้ายชื่อต้นไม้

ที่เป็นภาษาปกาเกอะญอและภาษาไทย เพื่อให้คนนอก
ชุมชนและเยาวชนในชุมชนได้เรียนรู้ และรู้จักต้นไม้ใน
ท้องถิ ่น ในปีเดียวกัน ได้มีการจัดตั ้งกลุ ่มออมทรัพย์
เยาวชนหินลาดใน เพื ่อนำเงินมาซื ้ออุปกรณ์ต่าง ๆ 
สำหรับการใช้งานในกลุ่มเยาวชน  

ช่วงปี พ.ศ. 2545-2546 กลุ่มเยาวชนบ้านหว้ย
หินลาดใน ได้เข้ารับการอบรมเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา
ล้านนาภาคเหนือ และจัดตั้งทีมสืบสานภูมิปัญญาขึ้น 
พร้อมทั ้งร ่วมกับเครือข่ายกลุ ่มภาคเหนือในการทำ
กิจกรรมดูแลป่าอย่างจริงจัง ทีมสืบสานภูมิปัญญาน
ชุมชนทำการค้นหาผู้รู้ในหมู่บ้าน เพื่อศึกษาความรู้ด้าน
ภูมิปัญญาโดยการบอกเล่าและร่วมปฏิบัติจริง ได้มีการจด
บันทึกเป็นรูปเล่ม โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
ถนัดของแต่ละคน เช่น ส ัมภาษณ์ วาดภาพ เข ียน
ตัวหนังสือ เย็บเล่ม เป็นต้น จนกระทั่งเกิดองค์ความรู้ต่าง 
ๆ ของชุมชนเป็นรูปเล่ม เช่น การจักสาน สมุนไพร การ
ย้อมสีธรรมชาติ การทอผ้า บทเพลง นิทานพื้นบ้าน บทธา 
ดนตรี เป็นต้น เพื่อนำไปประยุกต์เป็นหนึ่งในแบบแผน
สำหรับส่งต่อให้กับเยาวชนรุ่นต่อไป และผู้ที่สนใจเข้ามา
เรียนรู้ บทบาทในปัจจุบันของกลุ่มเยาวชนบ้านห้วยหิน
ลาดใน เกิดจากการพิสูจน์ความเข้มแข็ง อดทน เอาจริง
เอาจ ังต ่อภาระหน้าที ่ท ี ่ม ีต ่อชุมชน ทำให้หมู ่บ้ าน
มอบหมายให้รับผิดชอบกิจกรรมบวชป่าและพิธีสืบชะตา
ป่า โดยกลุ่มเยาวชนจะเป็นกลุ่มหลักในการดำเนินงานทุก
อย่าง เช่น เตรียมสถานที่ ทำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง นัด
หมายชาวบ้าน เตรียมอุปกรณ์ เตรียมอาหาร รวมทั้งเสนอ
แผนงานเพื ่อขอร ับการสนับสนุนกิจกรรมดังกล ่าว 
นอกเหนือจากงานภายในหมู่บ้าน กลุ่มเยาวชนห้วยหิน
ลาดใน ยังทำหน้าที่เป็นวิทยากรในการทำพิธีบวชป่า
ให้กับหมู ่บ ้านข้างเคียง เป็นวิทยากรในการประชุม
เครือข่ายและจัดประชุม เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้หญิง
ชาวปกาเกอะญอใน 7 หย่อมบ้าน รวมทั ้งต ิดตาม
สถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านนโยบายต่าง ๆ  เพื่อรว่ม
รับรู้ปัญหาและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน และนำ
ข่าวสารมาแจ้งให้ชาวบ้านในชุมชนทราบโดยทั่วกัน เพื่อ
สร้างความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้สูงอายุใน
ชุมชนกับเยาวชนรุ่นใหม่ 

ในช ่วงของระยะที ่  2 และ ระยะที ่  3 ของ
พัฒนาการกลุ่มเยาวชนนั้น เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่ห่างกัน 
สมาชิกกลุ่มผู้นำเยาวชนมีการเรียนรู้และแก้ไขข้อบกพร่อง
ไปพร้อม ๆ กัน การดำเนินการที่คู่ขนานกันของสองระยะ
นี้ เป็นส่วนที่ส่งผลให้กลุ่มเยาวชนมีความเข้มแข็งอย่าง
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มาก มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมในชุมชน และยัง
เป็นที่ยอมรับของชุมชนภายนอกอีกด้วย 

ระยะที่ 4 ระยะปฏิบัติการ (Performing Stage)  
พ.ศ. 2547 จัดตั้งค่ายเยาวชนครั้งที่ 1 ที่บ้าน

ห้วยงู แม่ปูนน้อย โดยมีสมาชิกเป็นเยาวชนจำนวน 43 
คน เป็นเยาวชนจากบ้านห้วยหินลาดในและบ้านห้วย
หินลาดนอก เยาวชนที่เข้าร่วมมีอายุประมาณ 16 ปีขึ้น
ไป ถึง 20 ปี หรือช่วงวัยมัธยมปลาย เป็นกิจกรรมที่มี
ว ัตถ ุประสงค์เพ ื ่อนำความร ู ้ เก ี ่ยวกับการอนุร ักษ์
สิ่งแวดล้อม ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม 
วิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอ มาส่งต่อให้กับเด็กและ
เยาวชน ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และนำไปปฏิบัติจริง 
ซึ ่ งความรู้ เหล่านี ้ เป็นการเรียนรู ้ นอกห้องเรียนที่
แท ้จร ิง รวมถ ึงได ้ทำก ิจกรรมที ่ฝ ึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ และสร้างความสัมพันธ์อีกด้วย ในปีเดียวกันนี้
ยังมีสถาบันการศึกษาได้เข้าไปทำวิจัยในชุมชนเรื่องของ
ภาวะโลกร้อน และไร่หมุนเวียน ทำให้ชุมชนได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งข้ึน  

พ.ศ. 2548 ได้รับรางวัล “ลูกโลกสีเขียว
ประเภทเยาวชน” จากการดำเนินงานของกลุ ่ม
เยาวชนมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2548 เป็น
เวลา 9 ปี ซึ่งมีเยาวชนที่ร่วมกันดำเนินงานจำนวน 16 คน 
และในปีเดียวกัน ชุมชนยังได้รับรางวัล “สิปปนนท์ เก
ตุทัต 5 ปีแห่งความยั่งยืน” เป็นรางวัลที่แสดงให้เห็น
ถึงความเข้มแข็ง และความมั่นคงในการดูแลสิ่งแวดลอ้ม
ของชุมชนบ้านห้วยหินลาดในอีกด้วย 

พ.ศ. 2548-2558 เป็นระยะเวลา 10 ปี ที่
กลุ่มเยาวชนยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการ
พัฒนา ปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อให้เข้ากับยุคสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน ค่ายเยาวชนได้กลับมา
จัดอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยยังคงวัตถุประสงค์เดิมคือ 
การสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น สมาชิกที่เข้าร่วม เป็นเด็ก
และเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป (หรือเด็กที่พอจะ
เข้าใจและร่วมทำกิจกรรมบางส่วนได้) จนถึงอายุ 25 ปี 
ที ่อาศัยอยู่ในชุมชนห้วยหินลาดใน และชุมชนอื่น ๆ 
ระยะเวลาในการจัดค่ายเยาวชนนี้คือ 3 วัน 2 คืน มีการ
เรียนรู ้ทั ้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
โดยมีการเรียนเชิญวิทยากรที่มีความรู้ทางด้านต่าง ๆ 
มาร่วมให้ความรู้และร่วมทำกิจกรรม พร้อมท้ังได้รับการ
สนับสนุนจากผู ้ปกครอง และกระทรวงวัฒนธรรม
จังหวัด 

พ.ศ. 2562 ชุมชนบ้านห้วยหินลาดในได้รับ
รางวัล “ค่าของแผ่นดิน” ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน ประเภทชุมชน โดยคณะกรรมการเอกลกัษณ์
ของชาติ รางวัลนี้แสดงให้เห็นถึง ศักยภาพของชุมชนที่
ทำประโยชน์ต่อสังคม ด้วยความเสียสละ และเต็มใจ 
และเป ็นการดำ เน ินตามรอยพระย ุคลบาทของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการน้อมนำศาสตร์
พระราชามาประพฤติ ปฏิบัติ ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความ
ดี ซื่อสัตย์สุจริตอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลเป็นรูปธรรม 
และเป็นแบบอย่างที ่ จะช่วยกระตุ ้นให้ชุมชนอื่น ๆ 
นำ ไปประพฤต ิปฏ ิ บ ั ต ิ และสร ้ า งผลงานท ี ่ ท ำ
คุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติ 

ในระยะที่ 4 นี้เป็นระยะต่อเนื่องที่กลุ่มผู้นำ
เยาวชนได้นำกฎระเบียบ แบบแผนท่ีได้สร้างขึ้นในระยะ
ก่อนหน้านี้มาปฏิบัติ และมีการปรับปรุงให้มีความเท่า
ทันกับเยาวชนรุ่นใหม่ ผู้นำกลุ่มเยาวชนมีความร่วมมือ
กันอย่างดีในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุตาม
เป้าหมาย 

 

 
 

ภาพที่ 2: ลำดับพัฒนาการกลุ่มเยาวชน 
บ้านห้วยหินลาดใน 
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4.2 กระบวนการสร้างกลุ่มเยาวชนบ้านห้วย
หินลาดใน เกิดขึ้น 2 ลักษณะ คือ การสร้างกลุ่มแบบไม่
เป็นทางการ และการสร้างกลุ่มแบบเป็นทางการ 

การสร้างกลุ่มเยาวชนของบ้านห้วยหินลาดใน 
เกิดขึ้นครั้งแรกอย่างไม่เป็นทางการในช่วง พ.ศ. 2527 
เริ่มจากผู้นำชุมชน อย่างพ่อปรีชา ศิริ ซึ่งเป็นบุคคลที่มี
ลักษณะความเป็นผู้นำสูง ชอบเรียนรู ้และชอบพัฒนา
ตนเอง เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ได้มองเห็นถึงปัญหา
ที่จะเกิดในอนาคต จึงร่วมกันปรึกษาหารือกับชาวบ้านใน
ชุมชนถึงการป้องกัน จึงได้มีแนวคิดในการป้องกันเกิดขึ้น
โดยใช้แนวคิดจากคำสอนของบรรพบุรุษที่ว่า “ได้กินจาก
น้ำต้องรักษาน้ำได้กินจากป่าต้องรักษาป่า” เป็นแนวคิดที่
ใ ห ้ ท ุ ก ค น เ ห ็ น ค ุ ณ ค ่ า แ ล ะ ค ว า ม ส ำ ค ั ญ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ อีกหนึ ่งแนวคิดคือ “ที ่ทำกินมี
ความสำคัญต่อชีวิตมากกว่าที่อยู่อาศัย ถ้าไม่มีผืนดินก็จะ
ไม่มีที่ปลูกข้าวกิน” พ่อปรีชาได้กล่าวไว้ว่า “ที่ทำกินของ
ชาวปกาเกอะญอ คือ ป่าและลำห้วย ซึ่งเป็นแหล่งอาหาร
จากธรรมชาติ ในอนาคตที่ทำกินจะหายากกว่าทองคำ” 
จึงต้องดูแลด้วยความเคารพ ชุมชนจึงได้ตั้งกฎเกณฑ์ ข้อ
ห้ามตามประเพณี เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน 

พ.ศ. 2543 มีการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนอย่างเป็น
ทางการขึ้นมา จากการที่พ่อปรีชา ศิริ ชักชวนเยาวชน
ประมาณ 10 คน กลุ่มเยาวชนนี้จึงได้มีกิจกรรมที่เห็น
เป็นรูปธรรมขึ้น โดยการมอบหมายหน้าที่หลักในการ
ดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมบวชป่า สืบชะตาป่า ทำ
แนวกันไฟและปลูกไม้เสริมร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ในชุมชน 
จัดการเรื่องขยะของชุมชน โดยการแยกขยะและกำจัด
ขยะ รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านลดการนำ
ขยะจากในเมืองเข้าหมู่บ้าน รวบรวมข้อมูลหมู่บ้าน ภูมิ
ป ัญญาต่าง ๆ ที ่บ ันทึกเป็นร ูปเล ่ม และจัดบอร์ด
นิทรรศการเพื่อเป็นแหล่งรับข้อมูลข่าวสารจากภายนอก
ชุมชน ในกิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีกลุ่มผู้นำเยาวชนในการ
ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นและดำเนินต่อไปได้ ด้วย
เหตุนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นในกระบวนการสร้างกลุ่มผู ้นำ
เยาวชนข้ึนมา โดยมีรายละเอียดดังนี้   

1. การได้มาซึ่งกลุ่มผู้นำเยาวชนและสมาชิก
กลุ่มเยาวชน  

สมาชิกกลุ่มของแต่ละรุ ่น รวมถึงผู ้นำกลุ่ม
เยาวชนทุกคนล้วนเป็นเด็กและเยาวชนที ่อาศัยอยู่
ภายในชุมชนทั้งหมด ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุ
ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 เริ่มมีการจัด
ค่ายเยาวชนครั้งแรก เป็นค่ายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์

ประเพณี สืบทอดเรื่องราวความเป็นปกาเกอะญอ และ
สอนให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เด็กและเยาวชนใน
ชุมชนทุกคนจะได้ร่วมกิจกรรมนี้รวมถึงมีเด็กและ
เยาวชนจากชุมชนอื ่น เข้าร่วมด้วย ซึ ่งเป็นหนึ ่งใน
กิจกรรมที ่จะทำให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู ้ในทาง
ทฤษฎีและลงมือปฏิบัติ ได้รับความรู้ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ซึ่งในทุก ๆ กิจกรรมจะแฝงไปด้วยความรู้
ทั ้งในอดีตและปัจจุบัน ให้ทุกคนได้นำมาปรับใช้กับ
ปัจจุบัน 

ในส่วนของผู้นำเยาวชนจะมีความแตกต่างกับ
สมาชิกกลุ ่มเยาวชนทั ่วไปคือ มีหน้าที ่ท ี ่ช ัดเจน มี
บทบาทในการดูแลสมาชิกคนอื่น ๆ สามารถดูได้จาก
การเร ียนรู ้ส ิ ่งต่าง ๆ พัฒนาการในการเร ียนรู ้จาก
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้ทำร่วมกัน 

2. กำหนดเป้าหมายและโครงสร้างบทบาท
หน้าที ่

2.1 เป้าหมายของกลุ่มเยาวชนของบ้านห้วย
หินลาดใน ที่ได้กำหนดร่วมกันคือการรักษาและสืบทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวปกา
เกอะญอ ให้รักษาคงอยู่ รวมถึงการเป็นอาสาสมัครใน
การดูแลสิ่งแวดล้อม ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้อยู่ด้วยกัน
อย่างเป็นครอบครัวใหญ่ 

2.2 โครงสร้างบทบาทหน้าที่ผู้นำเยาวชน มี
การแบ่งบทบาทหน้าท่ีตามความเหมาะสมในความชอบ 
ความสนใจ และความสามารถท่ีทำหน้าที่น้ัน ๆ ได้ การ
เป ็นผ ู ้นำกล ุ ่มเยาวชน ต ้องม ีค ุณสมบัต ิค ือ 1) มี
ความชอบในการร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ 2) มีความ
เสียสละ 3) มีความต้องการที ่จะพัฒนาตนเอง 4) มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

3. การพัฒนาศักยภาพของผู้นำเยาวชน และ
สมาชิกกลุ่มเยาวชน 

เมื่อได้มีการจัดตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการแล้ว 
สิ ่งสำคัญอีกหนึ่งสิ ่งคือ การพัฒนาศักยภาพของผู้นำ
เยาวชน และสมาชิกกลุ่มเยาวชน ภายใต้กิจกรรมต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้น มีดังนี้  

ช่วงปี 2545-2546 กลุ่มเยาวชนบ้านห้วยหิน
ลาด ให้เข้ารับการอบรมเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา
ล้านนาภาคเหนือ และจัดตั้งทีมสืบสานภูมิปัญญาขึ้น 
ทำการค้นหาผู้รู้ในหมู่บ้าน เพื่อศึกษาความรู้ภูมิปัญญา
โดยการบอกเล่าและร่วมปฏิบัติ จากนั้นมีการจัดบันทึก
เป็นรูปเล่ม เพื่อเป็นสื่อใช้สำหรับผู้ที่สนใจค้นหาความรู้
ด้านนี้ และเป็นสื่อสำหรับสอนเยาวชนรุ่นหลัง 
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กิจกรรมค่ายเยาวชน เป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นมา
ต ั ้ งแต ่  พ.ศ. 2547 จ ั ดข ึ ้ นมาเพ ื ่ อเป ็นการสร ้ าง
ความสัมพันธ์ มีการฝึกทักษะการวิเคราะห์ เรียนรู้เรื่อง
นโยบาย ช่วงนั้นเน้นเกี่ยวกับการดูแลป่า การจัดการป่า
ด้วยวิธีต่าง ๆ พร้อมทั้งเก็บข้อมูลโดยกลุ่มเยาวชนเป็น
ผ ู ้ ด ำ เ น ิ นก า ร  ในป ี เ ด ี ย วก ั นม ี ง านว ิ จ ั ย ขอ ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อน และ
ไร่หมุนเวียนนำความรู้ไปเผยแพร่ให้ชุมชนทราบ ทำให้
ชาวบ้านในชุมชนเข้าใจ และอธิบายเกี่ยวกับไร่หมุนเวยีน
ได้ถูกต้องมากขึ ้น กิจกรรมค่ายเยาวชนนี ้มีมาอย่าง
ต่อเนื่อง แต่มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยอยู่ตลอด 
เป็นกิจกรรมที ่ช่วยพัฒนาศักยภาพของทั ้งกลุ่ มผ ู ้นำ
เยาวชน ในเรื่องของการดูแลภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมด 
ภายใต้การดูแลของกลุ ่มผู ้นำเยาวชนรุ ่นพี ่ ที ่ เคยมี
ประสบการณ์มาแล้ว กิจกรรมภายในระยะเวลาที่จัดค่าย
เยาวชน 3 วัน 2 คืน เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาศักยภาพ
ของเยาวชนที่เข้าร่วม รวมถึงเป็นการเผยแพร่ความรู้ต่าง 
ๆ เพื่อให้เยาวชนได้ซึมซับ บางคนสามารถนำไปปรับใช้ได้ 
และบางคนสามารถนำไปถ่ายถอดต่อได้ 

ปัจจุบันกิจกรรมยังดำเนินมาอย่างต่อเนื ่อง 
ผู้ดูแลหลักยังคงเป็นกลุ่มผู ้นำเยาวชนของบ้านห้วยหิน
ลาดใน ส่วนสมาชิกเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมมีชุมชนอ่ืน
เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมีมากกว่า 80 คนจาก
หลากหลายหมู่บ้าน มีตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไป  

ระยะเวลาในการจัดค่ายเยาวชน คือ 3 วัน 2 
คืน มีการจัดแบ่งเป็นฐานความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนได้มี
การเรียนรู้ที่ทั่วถึง ทั้งทางด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม ในส่วนของผู้ให้ความรู้เป็นวิทยากรที่
ได้รับเชิญจากนอกชุมชน และในชุมชนที่มีความรู้ในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น เรื่องสมุนไพร นิทานพื้นบ้าน ภาษาท้องถิ่น 
ป่า เป็นต้น ทุก ๆ กิจกรรมล้วนให้ความรู้ครอบคลุมในทุก 
ๆ ด้าน เป็นการสร้างฐานความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน
ของชาวปกาเกอะญอ เพื่อรักษาและสืบทอดต่อไป 

กิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ ได้เริ่มจัดตั้งขึ้น
ในปีเดียวกันกับการจัดตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการ คือ 
พ.ศ. 2543 ได้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เยาวชนหิน
ลาดใน มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อนำเงินมาซื้ออุปกรณ์
ต่าง ๆ สำหรับการใช้งานในกลุ่มเยาวชน เป็นการระดม
ทุนจากสมาชิกในชุมชน ซึ่งเงินส่วนน้ีคนท่ีบริหารจัดการ
จะเป็นกลุ่มเยาวชน เพื่อนำเงินมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่นกิจกรรมการทำแนวกันไฟของชุมชน กิจกรรมงาน
บุญชุมชน เป็นต้น  

การทำแนวกันไฟ กิจกรรมนี้จะทำเป็นประจำ
ในช่วงฤดูร้อน จะมีการแบ่งเวรยามเพื่อเฝ้าระวังตลอด 
24 ชม. กำลังหลักในการทำแนวกันไฟ จะเป็นเยาวชน
ชาย ส่วนเยาวชนหญิง จะเป็นผู้ที่ทำอาหารส่ง เป็นการ
แบ่งหน้าท่ีกันได้เป็นอย่างดี 

กิจกรรมการเรียนการสอนทุกคืนวันพุธ เป็น
กิจกรรมที่กลุ่มเยาวชนได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นหนึ่งใน
วิธีการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับเด็กและยาวชนใน
ชุมชน เป็นความรู้เกี ่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี หรือ
เป็นความรู้ที ่หาไม่ได้ในห้องเรียน เป็นความรู้ที ่ต้อง
อาศัยประสบการณ์จากผู้ใหญ่ เป็นความรู้ที่ต้องอาศัย
การเล่าสืบต่อกันมา เพราะบางความรู ้ไม่สามารถ
ถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือได้ เป็นการเสริมสร้างความรู้
แบบค่อย ๆ ซึมซับ ใช้เวลานานทำให้กลายเป็นความรู้
ฝังลึกของเด็กและเยาวชน เพื่อนำไปปรับใช้ เผยแพร่ต่อ
ได้อย่างถูกต้อง 

การได้รับงานจากหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อพัฒนา
ทีม และชุมชน 

งานวิจัยท่ีมีทีมจากทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้า
มาศึกษาทำวิจัยในหัวข้อต่าง ๆ จะช่วยให้ทุกคนใน
ชุมชนมีส ่วนร่วม ไม่ว ่าจะเป็นงานวิจัยเกี ่ยวกับไร่
หมุนเวียน เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทุกคนในชุมชนจะมี
บทบาท ซึ ่งเป็นอีกหนึ ่งช่องทางที ่ เป็นการพัฒนา
ศักยภาพ และเพิ่มประสบการณ์ของคนในชุมชน 

การประชุมหมู่บ้านประจำเดือน เป็นกิจกรรม
ที่ทำเป็นประจำทุกวันที่ 10 ของเดือน ทุกหลังคาเรือน
จะส่งตัวแทนมาทำการประชุมในหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งเป็น
การเผยแพร่ข่ายสารให้ทุกคนในชุมชนได้ทราบ ทั้งเรื่อง
ภายใน และภายนอกชุมชน ทำให้ทุกคนในชุมชนได้รับรู้
ข่าวสารที่ทันสมัย ซึ่งทุกคนที่มีข่าวสารใหม่ ๆ สามารถ
นำเสนอหัวข้อในที ่ประชุมได้ ทำให้กิจกรรมนี ้เป็น
กิจกรรมที่ทุกคนมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็น เด็ก หรือผู้ใหญ ่

ทุก ๆ กิจกรรมที่กล่าวมาข้างตน เป็นส่วน
หนึ ่งของการพัฒนาศักยภาพทั ้งคนในชุมชน กลุ่ม
เยาวชน ผู้นำเยาวชน และตัวชุมชนเอง ทุกกิจกรรมจะ
มีผู้ที่รับผิดชอบหลัก และมีสมาชิกที่เข้าร่วม รวมถึงมี
เบื้องหลังที่คอยให้คำปรึกษาสำหรับทุก ๆ กิจกรรม ทำ
ให้กิจกรรมถูกกลั่นกรอง และเลือกสรรมาแลว้ ทุกคนใน
ชุมชน ทุกคนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประโยชน์สูงสุด 

4. การรักษาและส่งต่อบทบาทหน้าท่ีของกลุม่
เยาวชน  
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การมีกระบวนการต่อเนื่องของแต่ละกิจกรรม 
เป็นสิ ่งหนึ ่งที ่สามารถทำให้ส ่งต่อข้อมูล ถ่ายทอด
กิจกรรมต่าง ๆ ได้มาก รวมถึงทีมที่มีประสบการณ์ เพื่อ
แบ่งปันความรู้ให้กับเยาวชนรุ่นหลังที่จะมารับบทบาท
หน้าท่ีเป็นผู้จัดกระบวนการ  

ผู้จัดกระบวนการ หรือกลุ่มผู้นำเยาวชน ซึ่ง
เป็นผู้ที่ได้รับการส่งต่อบทบาท และถ่ายทอดบทบาท
ของการเป็นผู้นำกลุ่มยาวชนและถ่านทอดองค์ความรู้
ต่าง ๆ ให้กับสมาชิกกลุ่มเยาวชน ต้องมีทัศนคติเชิงบวก
ในการทำงานพัฒนาคนรุ่นใหม่ ใจเย็นกับการเรียนรูแ้ละ
การเติบโต ของผู้เข้าร่วมกระบวนการ ผู้จัดกระบวนการ
จะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเข้าใจคนรุ่นใหม่ในบริบท
สังคมปัจจุบัน พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนกับคนรุ่นใหม่ได้
ทุกเรื่อง และให้ความสำคัญกับทุกคน ผู้จัดกระบวนการ
ต้องเป็นผู้ที่มีข้อมูล ความรู้ที่หลากหลายในเชิงแนวคิด 
ทฤษฎีเพื่อใช้ในการทำงาน รวมถึงความรู้ที่จำเป็นเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมกระบวนการในทุก ๆ เรื่องเช่น 
ชาติพันธุ ์ ประวัติศาสตร์ หรือการเปลี ่ยนแปลงทาง
สังคม ความรู้พื้นฐานเหล่านี้ช่วยส่งเสริมกระบวนการ
แลกเปลี่ยนและช่วยยกระดับการวิเคราะห์สังคมของ
ผู ้เข้าร่วมกระบวนการด้วย ผู ้จ ัดกระบวนการควรมี
ทักษะ มีเครื ่องมือ ในการจัดกระบวนการที่สามารถ
หยิบใช้ได้ในระหว่างดำเนินกิจกรรม มีทักษะการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อผู้จัดกระบวนการ มีข้อสังเกต ข้อ
สงสัย มีการตั้งคำถาม เพื่อให้ผู ้เข้าร่วมช่วยกันตอบ
คำถามโดยใช้กระบวนการกลุ ่มจ ึงเป็นว ิธ ีการที ่มี
ประสิทธิภาพมากกว่า ต้องมีการทบทวนการทำงาน 
และฝึกฝนตนเองไปพร้อม ๆ กับผู้เข้าร่วมกระบวนการ
อย่างต่อเนื่อง 

จากการศึกษาเรื่องพัฒนาการของกลุ่มเยาวชน
บ้านห้วยหินลาดใน ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า 
จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า พัฒนาการของกลุ่ม
และกระบวนการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนมีความสอดคล้องกับ
หลักการพัฒนากลุ่มของ ศิริวรรณ และเจริญ (2544) ที่
กล่าวว่า การพัฒนากลุ่มเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
ทางความรู้สึกและพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่ม คือ 1) 
สมาชิกกลุ่มเยาวชนมีความมุ่งมั่นกับการกระทำสิ่งต่าง ๆ 
เพื่อส่วนรวมเพราะได้รับการปลูกฝังจากกิจกรรมที่ถูกจัด
ขึ ้นมา 2) สังคมในยุคปัจจุบันข่าวสารด้านสารสนเทศ
เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเรียนรู ้และพัฒนาอยู่เสมอเพื่อให้
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น 3) กิจกรรมต่าง 
ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้การดูแลของกลุ่มเยาวชนนั้น มีการ

ปลูกฝังความรัก ความสามัคคีซึ่งกันและกัน จึงเป็นส่วน
ช่วยในการลดความคัดแย้งที่เริ่มต้นจากตัวเยาวชนเองได้ 
5) ในกระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดในแต่
ละกิจกรรม จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อนำมาเข้ามติที่ประ ชุม
ของชุมชน เป็นสร้างหนึ่งในการเสริมสร้างให้เรียนรู้การ
ทำงานแบบกลุ่มไปในตัว 6) กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ผ่านการลงมติในที่ประชุม ถือเป็นจุดเริมต้นของการเข้า
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม การทำงานร่วมกัน การ
สร้างความเข้าใจในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชมุชน 
ถือเป็นการสร้างจิตสำนึกในการเป็นส่วนหนึ ่งของ
กิจกรรมนั้น ๆ ได้เช่นกัน 7) ในแต่ละกิจกรรมที ่เกิด
ขึ้นมานั้น สมาชิกกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วม มีบทบาทท่ีได้รับ
มอบหมาย ทั้งก่อนเริ่มกิจกรรม และหลังจบกิจกรรม จะ
มีการประชุมร่วมกัน ถึงปัญหาที่เคยเกิดขึ้นและปัญหา
หลังจัดกิจกรรม เพื่อระดมความคิดของสมาชิกกลุ่มใน
การแก้ไขปัญหาร่วมกัน 8) ด้วยความหลากหลายของ
กิจกรรม อีกทั้งด้วยความหลากหลายของสมาชิก รวมถึง
การทำงานที ่ เป ็นเสมือนครอบครัวเดียวกัน ทำให้
บรรยากาศของการทำงานเป็นไปด้วยความสบายใจ 

พัฒนาการของกล ุ ่ม เยาวชนย ั งม ีความ
สอดคล้องกับการเรียนรู้จากการสังเกตเป็นไปตามแบบ
การทดลองของ อัลเบิร์ด แบดูรา คือ การที่เด็กและ
เยาวชนอยู่ร่วมกับสังคมที่มีพฤติกรรมไปในทิศทางบวก 
หรือการมีตัวอย่างพฤติกรรมที ่ดี จะทำให้เด็กและ
เยาวชนเหล่านั้น เรียนรู้จากการสังเกต พฤติกรรมต่าง 
ๆ จากผู้อื่น จากงานวิจัยนี้จะเห็นได้ว่า พัฒนาการของ
กลุ ่มเยาวชนในระยะที ่ 4 หรือระยะปฏิบัต ิการ มี
ระยะเวลายาวนาน หลายสิบปี การเรียนรู ้จากการ
สังเกตนั้น มีกระบวนการอยู่ 4 อย่าง คือ 1) ความสนใจ 
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือกระบวนการในการดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ มีความน่าสนใจ ทำให้เด็กและเยาวชน
อยากที่จะเรียนรู้ 2) การเก็บรักษาข้อมูล เมื่อเด็กและ
เยาวชนได้เรียนรู้ จะมีระยะเวลาในการเก็บรักษาขอ้มูล
ที่ได้เรียนรู้ไป ขึ้นอยู่กับความสามารถในความจำแต่ละ
คน 3) การนำข้อมูลออกมาใช้ ขึ ้นอยู่กับสถานการณ์
และทักษะความยากง่ายแตกต่างกันไป บางความรู้ตอ้ง
มีการฝึกฝน บางความรู้สามารถนำมาใช้ได้เลย 4) ต้อง
มีแรงจูงใจ แรงจูงใจสามารถดึงดูดให้เด็กและเยาวชน 
เกิดความสนใจในการเรียนรู้ได้ ซึ่งหากได้ทราบว่าผล
ของการเรียนรู้นั้นก่อนจะยิ่งเป็นส่วนเสริมในเรื่องของ
แรงจูงใจท่ีจะกระทำสิ่งนั้น ๆ 
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5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
พัฒนาการของกลุ่มเยาวชนบ้านห้วยหินลาด

ในมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 30 ปีนับตั้งแต่เริ่ม
มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านคมนาคมเกิดขึ้น และมีการ
ดำเนินงานมาอย่างต ่อเนื ่อง โดยมีการแบ่งระดับ
พัฒนาการของกลุ่มเยาวชนออกเป็น 4 ระยะ คือระยะ
ที่ 1 ระยะก่อตั้งกลุ่มซึ่งระยะนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่
จะช ักชวนเยาวชนให้รวมกลุ ่มก ัน เพราะยังไม ่มี
กฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผน และเป้าหมายชัดเจน 
ต่อมาระยะที่ 2 เป็นระยะหัวเลี้ยงหัวต่อ เป็นระยะที่
เยาวชนเริ่มมีการรวมตัวกัน แต่ฎเกณฑ์ กฎระเบียบยัง
ไม่ชัดเจนพอที ่จะสร้างความมั ่นคงให้กับกลุ่มได้ ใน
ระยะที ่3 นี้ เป็นระยะการสร้างบรรทัดฐาน คือเยาวชน
ที่มารวมกลุ่มกันเริ่มเปิดใจรับฟังกันมากขึ้น และพร้อม
ที่จะรับฟังและนำไปปฏิบัติ พัฒนาการของกลุ่มผู้นำ
เยาวชนของบ้านห้วยหินลาดในนั ้น ระยะที ่ 2 และ 
ระยะที่ 3 เกิดขึ้นในเวลาที่ไม่ห่างกันมาก ทำให้กลุ่มผู้นำ
เยาวชนม ีการพ ัฒนาไปพร ้อม ๆ ก ับการแก ้ ไข
ข้อผิดพลาด เป็นส่วนช่วยให้กลุ่มผู้นำเยาวชนมีความ
เข้มแข็งเป็นอย่างมาก และระยะที่ 4 เป็นระยะที่นำเอา
สิ่งต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นในระยะก่อนหน้ามาใช้จริง และมี
การปรับปรุงตามความเหมาะสม ในแต่ละระยะจะ
สอดแทรกก ิจกรรมท ี ่ เก ี ่ ยวต ้องก ับการอน ุร ักษ์
สิ่งแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในท้องถิ่น 
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ตั้งแต่
เริ่มต้นเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และถ่ายทอดองค์ความรู้ อีก
ทั้งยังมีการปรับปรุง พัฒนาในเรื ่องของการถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น ยังช่วยให้เด็กและ
เยาวชนได ้พ ัฒนาศ ักยภาพท ั ้ งทางด ้ านการคิด 
สังเคราะห์และวิเคราะห์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
กลุ่มเยาวชนสามารถดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืนได้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. กลุ่มเยาวชนควรมีการจัดทำทำเนียบของ

กลุ่มผู้นำเยาวชน และสมาชิกกลุ่มเยาวชน อย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือเก็บเข้าระบบ เพื่อเป็นฐานข้อมูล
นำไปประกอบการพัฒนากลุ่มต่อไป 

2. ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า กลุ่มเยาวชนยังมีความ
ต้องการให้ภาครัฐได้สนับสนันการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง 
ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน รวมถึงเป็น
หนึ่งในการสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นตอ่ไป 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย สำหรับญาติผู ้ป่วย        

เรื่องการดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวาน และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของญาติผู้ป่วย ที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มัลติมีเดีย เรื่องการดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวาน กลุ่มตัวอย่างที่นำมาศึกษาในครั้งนี้ คือ ญาติของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นญาติของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลา และเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย สำหรับญาติผู้ป่วย เรื่องการดูแล
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 2) แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคสำหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลตมิีเดีย 
และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับญาติผู้ป่วย  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย สำหรับญาติผู้ป่วย เรื่องการ

ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยภาพรวมมีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 4.65, S.D. = 0.48) และมีคุณภาพ

ด้านเทคนิคอยู่ในระดับดี (x̅ = 4.26, S.D .= 0.66)  2) ญาติผู้ป่วย มีความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนมัลติมีเดีย เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานอยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 4.75 S.D. = 0.46) 
 จากผลการวิจัยพบว่าคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย มีคุณภาพอยู่ในระดับดี อีกทั้งเมื่อ
นำไปทดลองใช้กับญาติผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างแล้วนั้น ญาติผู้ป่วยก็มีความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มัลติมีเดียอยู่ในระดับที่ดีมากอีกด้วย จึงสรุปได้ว่าสามารถนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียดังกล่าว ไปใช้จริง
กับญาติผู้ป่วยโรคเบาหวานต่อไปได้ 
 
คำสำคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย, ญาติผู้ป่วย, การดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวาน 
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Abstract 
 
 The purposes of this research were to 1)develop Multimedia Computer Assistant Instruction 
(MMCAI) for the family caregivers entitled “Diabetic older persons” and 2) study the satisfaction of 
family caregivers who used MMCAI entitled “Diabetic older persons”. The samples used were 30 family 
caregivers of Diabetes patients who were admitted to Songkhla Regional Hospital. The researchers 
selected the purposive sampling. The research tools used in this study were 1) MMCAI for the family 
caregivers entitled “Diabetic older persons” 2) the content quality and technique quality evaluation 
forms for MMCAI and 3) the satisfaction surveys of family caregivers entitled “Diabetic older persons”. 
Data analysis was done by using average statistics and standard deviation. 
 The findings were concluded as follows 1) the specialist had an opinion on MMCAI for the 
family caregivers entitled “Diabetic older persons” that the overview of content quality was at high 

level (x ̅ = 4.65, S.D. = 0.48) and the overview of technique quality was at good level (x ̅= 4.26, S.D .= 
0.66) 2) Family caregivers’ satisfaction towards the usability of MMCAI entitled “Diabetic older persons” 

was at high level (x ̅ = 4.75 S.D. = 0.46). 
 The findings showed that the quality of MMCAI was at good level. Moreover, after it was tested 
on the family caregivers, their satisfaction towards the usability of MMCAI was at the highest level. So, 
it was concluded that Multimedia Computer Assistant Instruction (MMCAI) could be practical with the 
Diabetes’ family caregivers continually.  
 
Keywords: Multimedia Computer Assistant Instruction, family caregiver, Diabetic Older Person 
 

1. บทนำ  

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังของผู้สูงอายุ ท่ี
เป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารสุขของโลก เป็นภัย
คุกคามอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมาก จากข้อมูลสมาพันธ์
เ บ า ห ว า น น า น า ช า ต ิ  ( international diabetes 
federation : IDF) ได ้ ร าย งานสถานการณ ์ผ ู ้ เ ป็ น
เบาหวานท่ัวโลกแล้ว 285 ล้านคน และได้ประมาณการ
ว่าจะมีจำนวนผู้เป็นเบาหวานทั่วโลกเพิ่มมากกว่า 435 
ล้านคน ในปี พ.ศ. 2573  [1] สำหรับประเทศไทยพบวา่
ประชากรไทยทุก 100 คนจะมีผู้เป็นเบาหวานถึง 8 คน 
โดยคนที่มีอายุเกิน 35 ปีป่วยเป็นโรคเบาหวานร้อยละ 
9.6 คนท ี ่อาย ุ เก ิน 65  ป ี  (ผ ู ้ส ู งอาย ุ )  ป ่วยเป็น
โรคเบาหวานร้อยละ 18  ทั้งนี้ประเทศไทยและประเทศ

ทางเอเชียผู ้ป่วยเป็นโรคเบาหวานร้อยละ 99 เป็น
เบาหวานประเภทท่ี 2 หรือเบาหวานท่ีพบในผู้ใหญ่และ
ไม่มีแนวโน้มในการเกิดภาวะกรดคั่งในเลือดจากสารคี
โตน ในขณะที่ทางยุโรปมีผู ้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน
ประเภทที ่ 2 เพียงร้อยละ 85 เท่านั ้น [2] ฉะนั้น
โรคเบาหวานจึงเป็นปัญหาที่ค่อนข้างวิกฤติและควร
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ไม่เพียงแต่การให้บริการ
การร ักษาเพ ียงอย่างเด ียว หากย ังรวมไปถ ึงการ
ให้บริการการรณรงค์การป้องกันโรคเบาหวานที่อาจจะ
เกิดได้กับทุกคน ด้านผู้ผลิตสื่อสุขภาพจึงมีส่วนอย่าง
มากในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อที่ให้ความรู้ 
เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์เกี่ยวกับโรคเบาหวาน[3] 

ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก้าวหน้าไป
อย่างรวดเร็วมาก คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในด้าน
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การศึกษามากขึ้น และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันก็ตอบสนองต่อการประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้ได้
เป็นอย่างดี มีการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ มาใช้
สร้างสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ซึ่งสื่อการเรียน
การสอนคอมพ ิว เตอร ์ ในท ี ่น ี ้ หมายถ ึ งบทเร ียน
คอมพ ิว เตอร ์ช ่ วยสอนม ัลต ิม ี เด ีย  (Multimedia 
Computer Assistant Instruction, MMCAI) ซึ่ ง
ปัจจุบันจัดได้ว่าการเรียนการสอน หรือการเรียนรู้ใน
เรื ่องต่างๆโดยใช้โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มัลติมีเดีย (MMCAI) นั้นจัดเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่เป็นท่ี
นิยมในวงการศึกษาและเป็นรูปแบบที่ประสิทธิภาพอีก
ด้วย ซึ่งลักษณะเด่นของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มัลติมีเดีย นั่นคือเป็นสื่อแบบประสมที่รวมลักษณะเด่น 
เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การ์ตูน วีดีทัศน์ ใส่เสียง 
ออกแบบทดสอบเป็นเกม การตอบคำถามและส่งข้อมูล
ประเมินผลย้อนกลับอย่างทันที ทำให้ผู้เรียนสนุกสนาน
ในการเรียนรู้ เกิดความอยากรู้ อยากทดลองใช้ เป็นการ
สร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เรียน และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
เนื่องจากคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน ผู้เรียนเรียน
ได้ตามศักยภาพของตนเองตามความสามารถในการ
เรียนรู้ของแต่ละบุคคล ทำให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีในการ
เรียนรู้ [4][5]  

จากที่ผู ้วิจัยได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง 
และได้ศึกษาข้อดีของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มัลติมีเดีย(MMCAI)  ดังท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้น ผู้วิจัยจึง
ม ีแนวค ิดท ี ่จะนำบทเร ียนคอมพิวเตอร ์ ช่ วยสอน
มัลติมีเดีย มาสร้างเป็นสื่อให้ความรู้กับญาติผู้ป่วยของ
ผ ู ้ส ูงอาย ุโรคเบาหวาน ท ี ่ เข ้าร ับการร ักษาต ัวใน
โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมให้ญาติ
ผู้ป่วยได้เรียนรู้ถึงวิธีการดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวาน และ
นำความรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ได้
อย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 
 
 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มัลติมีเดีย(MMCAI) สำหรับญาติผู้ป่วย เรื่องการดูแล
ผู้สูงอายุโรคเบาหวาน  

2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของญาติผู้ป่วย     
ที ่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย 
(MMCAI) เรื่องการดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวาน 

 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

    วิธีดำเนินการวิจัย มีขั้นตอนดังนี้ 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
 
จากภาพที1่ สามารถอธิบายขั้นตอนการดำเนินงานได้ดังนี้ 
 3.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ 1) วิธีการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
2)  การออกแบบบทเร ียนคอมพิวเตอร ์ช ่วยสอน
มัลติมีเดีย (MMCAI) 3) โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการ
สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

 เร่ิมตน้ 

ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

ออกแบบเน้ือหา เร่ืองการดูแลผูสู้งอายโุรคเบาหวาน 

สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 
ประเมินคุณภาพของส่ือ 

โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ไม่ผ่าน แกไ้ขตาม
ค าแนะน า

ของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ทดลองใช ้MMCAI กบัญาติผูป่้วยกลุ่มตวัอยา่ง             
ในจงัหวดัสงขลา 

วิเคราะห์และสรุปผล 

 ส้ินสุด 

สร้าง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมลัติมีเดีย(MMCAI) 
 

ผ่าน 
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 3.2 ออกแบบเนื้อหา เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ
โรคเบาหวาน ซึ ่งมีอาจารย์ผ ู ้สอนในภาควิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สงขลา จำนวน 3 คน ร่วมกับผู้วิจัยในการออกแบบ
เนื้อหา โดยเนื้อหาประกอบด้วย 3 หัวข้อย่อย ได้แก่ 1) 
ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับโรคเบาหวาน 2) อาหารของ
ผู ้ป่วยโรคเบาหวาน และ 3) การดูแลรักษาเท้าของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
 3.3 สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ม ัลต ิม ี เด ี ย  (MMCAI)เ ร ื ่ อ งการด ูแลผ ู ้ ส ู งอายุ
โรคเบาหวาน  
               3.3.1 ออกแบบระบบของ MMCAI เช่น
ออกแบบระบบการลงทะเบ ียนผ ู ้ ใช ้งาน การทำ
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนพร้อมทั ้งการ
สรุปผลคะแนน ลำดับการเรียนเนื้อหา ลงในบทดำเนิน
เรื่อง (Storybord) 
               3.3.2   สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมัลติมีเดีย (MMCAI) โดยใช้โปรแกรมCaptivate 
เป ็นโปรแกรมควบค ุม และสร ้างเน ื ้อหาแบบสื่อ
มัลติมีเดีย เช่น ตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรมPremiere 
Pro สร้างตัวการ์ตูนประกอบเนื้อหาโดยใช้โปรแกรม
Flash  
 3.4 สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
                3.4.1 สร ้ างแบบทดสอบ  เพ ื ่ อ ใส ่ ใน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย เริ ่มจากนำ
หัวข้อเรื ่องการดูแลผู ้ส ูงอายุโรคเบาหวาน ร่างเป็น
วัตถุประสงค์การสอน ทั ้งหมด 10 ข้อ จากนั ้นร่าง
ข้อสอบจำนวน 30 ข้อ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
สอน และประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ของข้อสอบ
โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน พบว่า มีข้อสอบผ่านเกณฑ์ IOC 
จำนวน 28 ข้อ ไม่ผ่านเกณฑ์ IOC จำนวน 2 ข้อ และ
สุดท้ายนำข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ มาแยกเป็นแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 1 ฉบับ และแบบทดสอบหลังเรียน 1 ฉบับ 
ซึ่งข้อสอบแต่ละฉบับมี 10 ข้อ  และเป็นข้อสอบแบบ
คู่ขนาน สุดท้ายนำข้อสอบที่มีคุณภาพทั้งสองฉบับใสไ่ว้

ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย เรื่องการ
ดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวาน สำหรับญาติผู้ป่วย 
       3.4.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
สำหรับญาติผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบบสอบถามความ
พึงพอใจที ่สร ้างข ึ ้นมีล ักษณะเป็น Rating Scale 5 
ระดับ  
 

  3.5 หาค ุณภาพของบทเร ี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย (MMCAI) เรื่องการ
ดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวาน มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 
              3.5.1 สร้างแบบประเมินคุณภาพของสื่อ 
MMCAI ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบประเมนิ
คุณภาพด้านเนื ้อหา 2) แบบประเมินคุณภาพด้าน
เทคนิค ซึ่งแบบประเมินมีลักษณะเป็น Rating Scale 5 
ระดับ [6]   
              3.5.2 ประ เม ิ นค ุณภาพของ บทเ ร ี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย(MMCAI) เรื่องการดูแล
ผู้สูงอายุโรคเบาหวาน โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 6 คน 
ประกอบด้วยผ ู ้ เช ี ่ยวชาญด้านเทคนิค 3 คน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 คน ซึ่งประเมินโดยใช้แบบ
ประเมินที่สร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 3.5.1 โดยกลุ่มตัวอย่าง
ที ่เป็นผู ้เชี ่ยวชาญทั ้งหมด 6 คน เป็นการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เช่ียวชาญดา้น
เนื้อหา ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนในภาควิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา  
และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ได้แก่ 
อาจารย์ผู ้มีประสบการสอนเกี ่ยวกับการพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดียสำหรับการเรียนรู้ 
 

  
 

ภาพที2่ ประเมินคณุภาพของสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ 
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 3.5.3 ว ิ เคราะห ์และสร ุปผลค ุณภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย เรื่องการดูแล
ผู ้ส ูงอายุโรคเบาหวาน โดยใช้สถิติค่าเฉลี ่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขสื่อดังกล่าว
ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ เช่น ปรับปรุงแก้ไขวิดีโอ 
เรื่องการบริหารเท้า ให้มีความถูกต้องด้านเนื้อหา เป็นต้น 
 3.6 ทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมัลติมีเดีย (MMCAI) เรื ่องการดูแลผู ้สูงอายุ
โรคเบาหวาน กับญาติผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่าง  
          ผ ู ้ว ิจ ัยได้นำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มัลติมีเดีย(MMCAI) เรื่องการดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวาน 
ให้ญาติของผู้ป่วยโรคเบาหวานทดลองใช้สื่อ MMCAI 
ด ังกล ่าว โดยกล ุ ่มต ัวอย ่างเป ็นญาต ิของผ ู ้ป ่วย
โรคเบาหวานท่ีเข้ารับการรักษาตวัในโรงพยาบาลสงขลา 
ที่อาศัยอยู่ใน อ.เมือง จ.สงขลา ทั้งหมด 30 คน โดยใช้
วิธีการเลือกกลุ ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และใช้แบบ
แผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest 
Design [6]  สุดท้ายเก็บรวบรวมความพึงพอใจของ
ญาติผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
 

 
 

ภาพที3่ ตัวอย่างการใช้สื่อโดยญาติผู้ป่วย 
 

3.7 วิเคราะห์และสรุปผล 

 นำแบบสอบถามความพึงพอใจที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลได้จากญาติผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 30 คน มา

วิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน โดยนำค่าเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑ์ความพึง
พอใจ ดังนี้   ดีมาก(4.50 –5.00)  ดี(3.50–4.49) ปาน
กลาง (2.50–3.49) พอใช้ (1.50–2.49) ควรปรับปรุง 
(1.00 – 1.49)  
 

4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการพัฒนาบทบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนมัลติมีเดีย (MMCAI) เรื ่องการดูแลผู ้สูงอายุ
โรคเบาหวาน 

 

 
 

ภาพที่ 4 หน้าลงทะเบียนของ MMCAIสำหรับ
ญาตผิู้ป่วย เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
 

 
 

ภาพที ่5 หน้าจอคำแนะนำในการใช้บทเรียน 
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ภาพที่ 6 หน้าจอคำช้ีแจงก่อนทำแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 

 

 
 

ภาพที่ 7 หน้าจอแสดงหัวข้อของเนื้อหา 
 

 
 

ภาพที ่8 หน้าจอเนื้อหาในรูปแบบวีดีโอ 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพด้านเนื ้อหา
ของบทเร ียนคอมพิวเตอร ์ช ่วยสอนมัลต ิม ี เดีย
(MMCAI) เร่ืองการดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวาน  

 
 

ภาพที9่  ผลการวิเคราะห์คณุภาพด้านเนื้อหา 
 

จากภาพท่ี 9 พบว่าผู้เช่ียวชาญเหน็ว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมลัติมีเดยี(MMCAI) เรื่อง
การดูแลผูสู้งอายุโรคเบาหวาน มีคณุภาพดา้นเนื้อหา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ด้วยค่าเฉลีย่ 4.65 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 ซึ่งมีความคิดเห็น
ค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกัน 

4.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพด้านเทคนิค
ของบทเร ียนคอมพิวเตอร ์ช ่วยสอนมัลต ิม ี เดีย 
(MMCAI) เร่ืองการดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวาน  

 

 
 

ภาพที1่0  ผลการวิเคราะห์คณุภาพด้านเทคนิค 
 
จากภาพท่ี 10 พบว่าผู้เช่ียวชาญเห็นว่า

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมลัติมีเดยี(MMCAI) เรื่อง
การดูแลผูสู้งอายุโรคเบาหวาน มีคณุภาพดา้นเทคนิค
โดยภาพรวมอยู่ในระดับด ีด้วยค่าเฉลี่ย 4.26 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66  

4.4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
ญาติผู้ป่วยต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ม ัลต ิม ี เด ีย  (MMCAI) เร ื ่ องการด ูแลผ ู ้ ส ู งอายุ
โรคเบาหวาน 
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ภาพที1่1  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ 
 
จากภาพที่ 11 พบว่าญาติผู้ป่วยทั้งหมด 30 

คนมีความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนม ัลต ิม ี เด ีย(MMCAI) เร ื ่องการด ูแลผ ู ้ส ูงอายุ
โรคเบาหวาน โดยภาพรวมอยู ่ในระดับดีมาก ด้วย
ค่าเฉลี่ย 4.75 และส่วนเบนมาตรฐาน 0.46 ซึ่งมีความ
คิดเห็นค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกัน 

 

5. สรุปผลการวิจัย 

    จากการดำเนินการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้
ดังนี ้
 5.1 ค ุณภาพด ้านเน ื ้ อหาของบทเร ียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย (MMCAI) สำหรับญาติ
ผู้ป่วย เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.65 , ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.48)  
 5.2 ค ุณภาพด ้ าน เทคน ิคของบทเ ร ี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย (MMCAI) สำหรับญาติ
ผู้ป่วย เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยภาพรวม
อยู ่ในระดับดี (ค่าเฉลี ่ย = 4.26 , ค่าส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.66)  

5.3 ญาติผู ้ป่วยมีความพึงพอใจต่อการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย (MMCAI) 
เรื ่องการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก (ค ่าเฉล ี ่ย = 4.75 , ค่าส ่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.46)  

 
 

 

6. อภิปรายผล 

 6.1 จากผลการวิจัยพบว่าคุณภาพด้านเนื้อหา
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย(MMCAI) 
เรื่องการดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวาน มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับดีมาก อาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อหาเรื่องการดูแล
ผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ถูกพัฒนาขึ้นตามหลักวิชาการ
และที ่สำค ัญเน ื ้อหาถ ูกออกแบบในเบ ื ้องต ้นโดย
ผู ้ เก ี ่ยวข้อง ได ้แก่ อาจารย์ผ ู ้สอนในภาควิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่ผู ้สูงอายุ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีสงขลา อีกทั้งเนื้อหาถูกพัฒนาขึ้นให้อยู่ในรูปแบบ
มัลติมีเดีย ซึ ่งประกอบด้วย ภาพ เสียง วิดีโอ และ
การปฎิสัมพันธ์ จึงทำให้เนื ้อหาใน MMCAI มีความ
น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง  

6.2 จากผลการวิจัยพบว่าคุณภาพด้านเทคนคิ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย(MMCAI) 
เรื่องการดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวาน มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับดี อาจจะเป็นเพราะว่าระบบ MMCAI ถูก
ออกแบบให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับโปรแกรม
อย่างเหมาะสม อีกทั ้งการออกแบบแอนิเมชันใน 
MMCAI ก็มีความน่าสนใจ  

6.3 จากผลการวิจัยพบว่าเมื ่อนำบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย(MMCAI) เรื่องการดูแล
ผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ทดลองใช้กับญาติผู ้ป่วยกลุ่ม
ตัวอย่างแล้วนั้น ญาติผู ้ป่วยโรคเบาหวานมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดีมาก อาจจะเป็นเพราะว่า ญาติผู้ป่วย
ส่วนใหญ่เห็นว่าสื่อ MMCAI ดังกล่าวมีความสำคัญ และ
มีคุณค่า สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง นั้นคือทำให้
ญาติผู้ป่วยได้รับความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ นำไปปฎิบัติดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวานได้อย่างถูกต้องตามหลักทางการแพทย์
และพยาบาล  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

    7.1 ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ 
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         จากผลการวิจัย หากจะนำบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมัลตมิีเดีย (MMCAI) สำหรับญาติผู้ป่วย เรื่อง
การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ไปใช้จริงกับญาตผิู้ป่วยอีก
ครั้งใหม้ีประสิทธิภาพสูงขึ้นนั้น ควรนำสื่อ MMCAI 
ดังกล่าวไปประชาสมัพันธ์เพื่อใช้ในหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ให้แพร่หลายขึ้น เช่น สถานีอนามัยของตำบล 
เป็นต้น 

    7.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรต่อยอดงานวิจัยโดยการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย (MMCAI) สำหรับ
ญาตผิู้ป่วย เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นสื่อ
แบบออนไลน์ท่ีผู้ใช้งานสามารถเขา้ถึงสื่อได้ทุกที่ทุก
เวลาผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเช่น สื่อการ
เรียนรูผ้่านโทรศัพท์มือถือ หรือผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 

 

8. กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ที่สนับสนุนทุนการวิจัยในครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 
 
 บทความวิชาการชุดนี้ นำเสนอเกี่ยวกับทักษะความฉลาดของเด็กในศตวรรษที่ 21 เป็นการพัฒนาทักษะพร้อม
กับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยี การพัฒนาทักษะตั้งแต่กระบวนการคิดช่วยให้เด็กสามารถกลั่นกรอง
สารสนเทศจากสื่อต่างๆ ที่มีหลากหลายประเภท หลากหลายช่องทาง เด็กควรมีทักษะกระบวนการในการเลือกสื่อ 
โดยเฉพาะในชุมชนแออัด ซึ่งมีโอกาสในการพัฒนาน้อยกว่าชุมชนทั่วไป การสร้างโมเดลสำหรบักลุ่มเด็กในชุมชนแออัดนัน้
ถือเป็นการสร้างกระบวนการเพื่อการเรียนรู้และสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ และสารสนเทศที่เกิดขึ้นมากมาย สิ่งเหล่านี้
จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กเป็นอย่างมาก หากเด็กในชุมชนมีทักษะในการเลือกใช้สื่อเด็กจะสามารถนำสารสนเทศท่ีได้รับจาก
สื่อประเภทต่างๆ มาปรับเป็นองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นกับตัวเอง พร้อมเผยแพร่และให้ความรู้แก่ชุมชน ช่วยเสริม สร้างให้
ชุมชนมีทักษะในการรู้สารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อและการรู้สารสนเทศเป็นกระบวนการสร้างทักษะให้เด็กเกิดความคิด
อย่างมีเหตุมีผล มีวิจารณญาณ เกิดการคิดวิเคราะห์ และสามารถสังเคราะห์สารสนเทศให้เกิดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนา
ทักษะเฉพาะบุคคลให้เกิดความฉลาด รอบรู้สารสนเทศและก้าวทันสู่โลกแห่งในศตวรรษที่ 21 
 
คำสำคัญ: เด็ก ทักษะความฉลาด สารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ ชุมชนแออัด 
 

Abstract 
 
 This academic article was related to the development of children’s skills in the 21st century 
that was relevant to the rapid changing technology in its era. It started from the development of thinking 
process which was helping children to screen various message from several information technologies. 
Children should have enough skills for choosing the media, especially focused on the children in 
crowded communities because they have fewer opportunities than others. Creating a model for a group 
of children in a crowded community was the creation of a process for learning and creating a more 
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relevant skills and information. These would very much benefit the children. If the children in the 
community has the skills to use the media, they are able to get more information and to adapt 
knowledge for themselves. It will educate their community and support the information and media 
literacy skills as well. Consequently, the information and Media literacy skills will support the process 
of thinking to the children. Both rational thinking and critical thinking would be integrated the 
information system to develop personal wisdom and the world in the 21st century.  
 
Keywords: Children, wisdom, skills, information media, information literacy, crowded communities  
 

บทนำ  

ท่ามกลางบริบทและเงื่อนไขของสังคมปัจจุบัน
ที่เทคโนโลยีการสื่อสารก้าวหน้า หรือบ้างก็ว่าล้ำหน้า
และซับซ้อนมากขึ้น ประเด็นพลังของสื่อที่มีต่อเด็กและ
เยาวชนจึงกลายเป็นสิ ่งท ้าทายการทำงานของผู ้ที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสื่ออย่างมาก ในขณะที่
สื่อต้องพยายามพัฒนาศักยภาพของตนเองและชิ้นงาน
ไปส ู ่ ร ะด ั บส ู งส ุ ด  (Maximizing the potential of 
media) แต่กลับต้องลดความเสี่ยงจากผลกระทบด้านลบ
ที่จะเกิดต่อเด็กและเยาวชนให้เหลือน้อยที่สุดไปพร้อม ๆ 
ก ัน (Minimizing the risks) (คาร ์ลส ์ส ัน (Carlsson). 
ส ื บ ค ้ น เ ม ื ่ อ  29 พ ฤ ษ ภ า ค ม  2562,จ า ก 
https://en.unesco.org/ themes/media-and-
information-literacy) 

ดังที่ นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการ
แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ได้กล่าวถึง
ความสำคัญของ “สื่อ” ว่ามีอิทธิพลต่อเด็ก และเยาวชน
เพิ่มมากขึ้น เด็กใช้เวลากับสื่อเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ ในยุค
ปัจจ ุบ ัน ที ่ เทคโนโลยีและการส ื ่อสารก้าวไกล ไร้
พรมแดน เด็กไม่ใช่เพียงผู้รับสื่อ แต่ยังเป็นผู้สร้างสรรค์
สื่อต่างๆ ด้วย กล่าวได้ว่าเด็กและเยาวชนคือพลังสำคัญ
ในการเปล ี ่ยนแปลงโลก แต ่ โลกและส ังคมกำลัง
เปลี่ยนแปลงไป มีความซับซ้อน ความรุนแรง มีภัยพิบัติ
ที ่ถาโถมต่อวิถีชีว ิตของคน เยาวชนจึงต้องการการ
สนับสนุนจากทุกๆ ฝ่าย ไม่ว่า ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 
และสังคม ให้ใช้พลังในทางสร้างสรรค์”  หากมองพลัง
ของสื่อที่ส่งผลต่อเด็กและเยาวชนในฐานะอิทธิพลของ

สื่อเชิงบ่มเพาะ จะพบว่าปัจจุบันสื่อเข้ามาเป็นส่วนหน่ึง
ในชีวิตของเด็กและเยาวชน เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
กันใน 2 ลักษณะคือ เด็กและเยาวชนกลายเป็นผู้รับสื่อท่ี
เรียกว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีอัตราการบริโภคสื่อสูงสุด
กว่ากลุ่มอื่น ๆ ดังที่ปรากฏรายงานข้อมูลการใช้ไอซีที
ของเด็กและเยาวชน พ.ศ.2560 ระบุว่ากลุ่มเด็กอายุ
ระหว่าง 12- 17 ปีมีสัดส่วนการใช้ไอซีทีสูงกว่ากลุ่มเด็ก
และเยาวชนกลุ่มอื่นๆ และใช้เพื่อการบริโภคสื่อ ดูหนัง 
ฟังเพลง และวิทยุ สูงกว่ากิจกรรมอื่น ๆ ถึงร้อยละ 92.0 
(สำนักงานสถิติแห่งชาติ. 2560 : 11) สื่อจึงกลายเป็น
เครื่องมือในการเปิดโลกทัศน์ให้เด็กได้แสวงหาและเข้าถึง
ข้อมูล ให้ได้รับรู้ถึงเรื่องราวและสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลก
ได้อย่างเต็มที่และรวดเร็ว สาเหตุที ่เด็กใช้เวลากับสื่อ
มากกว่ากิจกรรมอื่นๆ มักเกี่ยวเนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมที่ทำให้พ่อแม่ต้องดิ้นรนทำมาหากิน เด็กจึงมัก
ถูกเลี้ยงด้วยสื่อ จนเกิดปัญหาเด็กติดเกมและปัญหาอื่นๆ 
ตามมา ในอีกนัยหนึ่งสื่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับเด็กในฐานะ
ที่เด็กเป็นผู้ใช้สื ่อ ซึ ่งประเภทนี้จะได้แก่ อินเทอร์เน็ต 
วิดีโอคลิป วิทยุชุมชน แต่ไม่ว่าสื่อจะเกี่ยวข้องกับเด็กใน
บทบาทใดก็ตาม พลังของสื่อมีอิทธิพลต่อเด็กในเชิงบ่ม
เพาะเป็นสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องราวต่าง ๆ อาทิ บริโภค
นิยม มีฟุ่มเฟือย (ช้อปไว-้ใช้แหลก) ฟาสท์ฟุต (แดกด่วน) 
เร ื ่องราวทางเพศและการหลงในมายาคติทางเพศ 
แนวโน้มบุคลิกและนิสัย เป็นต้น (สำนักประชาสัมพันธ์
เขต 1 ขอนแก่น. สืบค้นเมื่อ 13 พฤษภาคม 2562, จาก 
https://region1.prd.go.th/ewt_news.php?nid=17
953.) 

https://region1.prd.go.th/ewt_news.php?nid=17953
https://region1.prd.go.th/ewt_news.php?nid=17953
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การพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนแออัด 
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนแห่งชาติ. (2560 : 4) ระบุว่าการพัฒนาจำต้อง
ยึดเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งส่งเสริมและ
เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ค้นพบตนเอง รู้ความ
ต้องการความถนัดและสามารถพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองได้อย่างแท้จริง ที่สำคัญคือ ผู้ทำงานด้านสื่อต้อง
มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีความตื่นตัวต่อปัญหาสังคม 
มีความคิดสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ของสังคม ในใจความดังกล่าวย่อมหมายถึงว่า หน่วยที่
ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนจะมิได้ทำงานเพียง
เพื่อป้องกันผลกระทบ หรือเรียกว่า สร้างภูมิคุ ้มกัน
ให้กับเด็กและเยาวชนเท่านั้น แต่ต้องสร้างสรรค์งานที่
จะสามารถเสริมพลังให้กับเด็กและเยาวชนมากขึ้นด้วย 
ดังที่คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ. (2560 : 8) ได้กำหนดทักษะที่เกี ่ยวข้องกับ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนไว้ใน “8C” ซึ่งระบุไว้ว่า 
ทักษะการเรียนรู ้ตลอดที่ชีวิตที่เยาวชนจะดำรงชีวิต
อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 นั้นนอกจาก การอ่าน
ออก (Reading) เขียนได้ (Writing) และคิดเลขเป็น 
(Arithemetics) แล้วยังต้องมีทักษะอื่น ๆ ร่วมด้วย โดย 
2 ใน 8 ของทักษะที่ระบุไว้คือ  ทักษะด้านการสื่อสาร
สารสนเทศและรู ้ เท ่าทันส ื ่อ (Communication, 
Information, and Media Literacy) และท ั กษะ
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Computing and ITC Literacy)   
 ปัญหาของเด็กที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา ทั้งจากประสบการณ์การทำงานในพื้นที่
และข้อมูลที ่พบในรายงานการสำรวจการมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนของ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ จากแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา 4 
ปี พ.ศ. 2561-2564. (2560 : 63) ที่ระบุไว้ว่า อัตราการ
ใช้อินเตอร์เน็ตของจังหวัดสงขลา ตั ้งแต่ปี 2555 – 
2557 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยจังหวัด
สงขลามีอัตราการใช้อินเตอร์เน็ตสูงกว่าทุกจังหวัดถึง 2 
เท่าตัว เมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ชายแดน 

ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล  ผนวก
กับข้อมูลการใช้ไอซีทีของเด็กและเยาวชน พ.ศ.2560 
ผู้เขียนจึงประสงค์จะจัดทำโมเดล 5C ซึ่งเป็นโมเดลที่มุ่ง
พัฒนาทักษะทั้งสองประการ คือ ทักษะด้านการสื่อสาร
สารสนเทศและร ู ้ เท ่ าท ันส ื ่ อ  (Communication, 
Information, and Media Literacy) และทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Computing and ITC Literacy)   ให้กับเด็กในพื้นที่
ชุมชนแออัดของเทศบาลเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็น
พื้นที่เปราะบางในหลายๆด้าน เนื่องจากเป็นชุมชนเมือง
ที่กำลังเติบโตเป็นเมืองใหญ่ และมีชุมชนแออัดอยู่ใน
พื้นที่ และล้วนเป็นชุมชนแออัดที่มีอยู่อย่างยาวนาน 
เด็กและเยาวชนในกลุ่มนี้ จัดว่าอยู่ในสถานการณ์เสี่ยง
ด้านพฤติกรรม ที่หลายปัญหาต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
ได้แก่ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร มีพฤติกรรมก้าวร้าว
รุนแรง ปัญหายาเสพติด (ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาเพื่อเด็กและผู้มีความต้องการพิเศษ. 2551 : 
16)  
 

โมเดล 5C เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 โมเดล 5C เป็น โมเดลเฉพาะสำหรับชุมชน
แออัด ที่มุ่งสร้างกระบวนการการส่งเสริมทักษะการรู้
สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อให้กับเด็ก ผู้เขียนมีเหตุผล
เบื้องต้นว่า ลักษณะปัญหาของเด็กในชุมชนแออัดนั้น
แตกต่างจากเด็กกลุ่มจำเป็นต้องมีโมเดลเฉพาะสำหรับ
การสร้างพลังและเสริมภูมิคุ้มกัน โดยมีเหตุผลดังนี้ 
 1. เด็กในชุมชนแออัดนั้นเป็นกลุม่เปราะบาง

ที่มีความเสี่ยงต่อการขาดความรู้ ขาดทักษะในการรู้

สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ  

 2. เด็กในชุมชนแออัดนั ้นต้องการโมเดล

เฉพาะที่แตกต่างไปจากเด็กในชุมชนทั่วไป โดยเฉพาะ

การส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ 

ที ่ต ้องผ่านหน่วยปฏิบัติที ่ใกล้ชิดกับตัวเด็กที ่ไม่ใช่

ครอบครัว เพราะจากข้อมูลที่พบตามรายงานปัญหาเชิง

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนาของจังหวัดสงขลา 
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พบว่า ปัญหาครอบครัว กำลังเป็นปัญหาที ่ม ีอัตรา

เพิ่มขึ้นทุกปีโดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8.60 (แผนพัฒนา

จังหวัดสงขลา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564). 2560 : 52) 

สถาบันครอบครัวจึงไม่สามารถเป็นภูมิคุ้มกัน หรือ ผู้

ปกป้องเด็กจากการถูกชักจูงไปในทางผิด หรือนำไปสู่

การประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย เด็กจากชุมชนแออัด

จึงตกอยู่ในสภาพด้อยโอกาสและมีปัญหาอื่น ๆ ตามมา  

อาทิ เด็กขาดแบบอย่างที่ดีในชีวิต ขาดความภูมิใจใน

ตัวเอง มีทักษะทางการเรียนต่ำเนื่องจากขาดแรงจูงใจ

ใฝ ่ส ัมฤทธิ ์  ต ิดยาเสพติด การขาดกิจกรรมพื ้นที่

สร้างสรรค์ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาการติดเกมและอื่นๆ (สสส. 

ส ื บ ค ้ น เ ม ื ่ อ  2 9  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 2 ,  จ า ก

https://www.thaihealth.or.th/Content/17198-)

โมเดล 5C ประกอบด้วย  

1.  children หมายถึง เด็ก  
2.  Crowded community หมายถ ึง  ช ุมชน

แออัด 
3.  Change agent ห ม า ย ถ ึ ง  แ ก น น ำกา ร

เปลี่ยนแปลง 
4.  Communications, Information, and 

Media Literacy หมายถึง ทักษะด้านการ
สื่อสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ 

5. Computing and ICT Literacy ห ม ายถึ ง 
ทักษะการรู้สารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
ผู้เขียนดำเนินทำโมเดล 5C  เพื่อการรู้เทา่ทัน

สื ่อและสารสนเทศของเด็กในชุมชนแออัดโดยไม่ได้
มุ ่งเน้นที่ การสร้างภูมิคุ ้มกัน เพียงอย่างเดียวแต่จะ
สร้าง การเสริมพลัง โดยเน้นการพัฒนาและเสริมสรา้ง
ความสามารถของบุคคลในการตอบสนองความต้องการ
ของตนเองและแก้ปัญหาด้วยตนเอง รวมถึงการสร้าง
ความสามารถในการสร้างสรรค์สื่อ เพื่อให้เด็กเกิดความ
เชื่อมั่นในตนเอง รู้สึกว่าตนเองมีอำนาจและสามารถ
ควบคุมความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของตนเองได้  จึงต้องมี
กระบวนการสร้างให้เด็กเหล่านี้มีความสามารถในฐานะ
นักสื่อสารตัวน้อยที่มีคุณภาพ (Young Journalism) 

ด ้วยการเพ ิ ่มพ ูนความร ู ้  (Knowledge) ทั ้งท ี ่ผ ่าน
การศึกษาในระบบและฝึกอบรม  

ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษ
ที ่  21 คงไม่ม ีใครปฏิเสธว่าในยุคนี ้ความก้าวหน้ า
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง 
ไปอย่างรวดเร็วคนรุ่นเก่าปรับตัวตามคนรุ่นใหม่แทบจะ
ไม่ทัน วิถีชีวิตวัฒนธรรม และค่านิยมเปลี่ยนแปลง ไป 
เหล่านักการศึกษาเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ กลุ่ม
ภาคีเครือข่ายเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (National 
education association Retrieved: January 20, 
2020, http://www.nea.org/home/34888.htm) ได้
กำหนดกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
Model นี้ทำให้วงการศึกษาตื่นตัวและให้ความสำคัญ
อย่างมากกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ในการ พัฒนา
นักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 เป ็นแนวทางในการกันเตร ียมความพร ้อม  ให้
นักศึกษามีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 รู้จักคิด รู้จักเรียนรู้
ทำงาน แก้ป ัญหา และการสื ่อสาร การเร ียนรู้  ใน
ศตวรรษนี้ยึดผลลัพธ์ของผู้เรียน (Student Outcome)
กล่าวคือเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจะต้อง มีความ
เชี่ยวชาญ ในวิชาแกน (Core Subjects) (ภาษาอังกฤษ 
การอ่าน หรือศิลปะการใช้ภาษา เศรษฐศาสตร์ภาษา
สำค ัญของโลก ภ ูม ิศาสตร ์ศ ิลปะว ิทยาศาสตร์
ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์การปกครอง และหน้าที่
พลเมือง)ผู้เรียนมีความรู้ในเนื้อหา รู้ในเนื้อหาอย่างเดียว
ไม่พอจะต้องมีทักษะที่จะประยุกต์ใช้ ในการปรับเปลี่ยน
ความรู้เหล่านั้น ให้เข้ากับเป้าหมายที่เป็นประโยชน์และ
สร้างสรรค์รวมถึงเพื่อการเรียน รู ้อย่างต่อเนื ่องตาม
เนื้อหาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป วิชาแกนหลัก
สำคัญเหล่านี้นำมาสู่การกำหนด กรอบแนวคิดที่สำคัญ
ในการจ ัดการเร ียนร ู ้ ในเน ื ้อหาเช ิงสหว ิทยาการ 
(Interdisciplinary) เพื ่อให้เกิด คุณลักษณะ และเกิด
แนวคิดสำคัญที่นักศึกษาพึงมีประกอบด้วย  

1. ความรู้เกี ่ยวกับโลก เพื่อการดำรงอยู่ใน
อนาคต ในศตวรรษที่21 โลกมีความเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ท่ีสำคัญทั่วทุกมุมโลกเชื่อม โยง

https://www.thaihealth.or.th/Content/17198-
http://www.nea.org/home/34888.htm
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ถึงกันอย่างง่ายดาย มีการรวมกลุ่มกันทางเศรษฐกิจทั้ง
ระดับภูมิภาคและระดับโลกการย้ายฐานพื ้นที่  ทาง
เศรษฐกิจและการลงทุน การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ 
ความมั่นคงทางการเมืองการปกครองความมั่นคง ทาง
อาหารและพลังงาน ทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญ
และรับมือ การพัฒนานักศึกษาให้พร้อมและ ก้าวทันต่อ
ก า ร เ ป ล ี ่ ย น แ ป ล ง ข อ ง โ ล ก เ ป ็ น ส ิ ่ ง ส ำ คั ญ 
สถาบันการศึกษาควรให้ความสำคัญในการพัฒนา 
นักศึกษา และหาแนวทางในการพัฒนาเพื ่อให้เกิด
ผลสำเร็จและมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้   
 1.1 จิตสำนึกต่อโลก (Global Awareness) 
โดยใช้ทักษะแห่งศตวรรษที ่ 21 สร้างความรู้ ความ
เข้าใจในการสร้างความเป็นสังคมโลกเรียนรู้วิถีชีวิตที่อยู่
ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมในบริบททางสังคม ที่ต่างกัน 
และมีความเข้าใจความเป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งด้านเช้ือ
ชาติศาสนา วัฒนธรรมและภาษา   
 1.2 ความรู้พื ้นฐานด้านการเงิน เศรษฐกิจ 
ธ ุ รก ิ จ  และการ เป ็นผ ู ้ ประกอบการ  ( Financial 
Economic Business and Entrepreneurial 
Literacy) มีความเข้าใจบทบาทเศรษฐศาสตร์ที ่มีต่อ
บุคคล และสังคม รู ้ว ิธีที ่เหมาะสมสำหรับการสร้าง
ตัวเลือกเชิงเศรษฐศาสตร์/เศรษฐกิจ และการใช้ทักษะ
ของ ผู้ประกอบการในการยกระดับและเพิ่มประสิทธิผล
ด้านอาชีพ   
 1.3 ความรู ้พื ้นฐานด้านความเป็นพลเมือง 
(Civic Literacy) ด ้ ว ยกา ร นำ ว ิ ถ ี แห ่ ง ค ว า ม เ ป็ น 
ประชาธิปไตยไปสู่สังคมในระดับต่างๆได้มีส่วนร่วมทาง
สังคมผ่านวิธีการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจ  ใน
กระบวนการทางการเมืองการปกครองที่ถูกต้องและมี
ความเข้าใจต่อว ิถ ีการปฏิบัต ิทางสังคมแห่งความ  
เป็นพลเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล  

1.4 ความร ู ้ด ้านส ุขภาพอนามัย (Health 
Literacy) โดยมีความรู ้ความเข้าใจขั ้นพื ้นฐานด้าน 
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับภาวะสุขภาพอนามัย และ
นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ใช้ประโยชน์จาก 
สารสนเทศในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้าน

สุขภาพอนามัยได้อย่างเหมาะสมกับบุคคลเข้าใจวิธีการ 
ป้องกันแก้ไขรวมทั้งการเสริมสร้างภูมิคุมกันที่มีต่อสุข
ภาวะอนามัย ห่างไกลจากภาวะเสี่ยงจากโรคภัยไข้ เจ็บ
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย เฝ้าระวังทางด้าน
สุขภาพอนามัยทั้งส่วนบุคคล ครอบครัว ให้เกิด ความ
เข้มแข็ง และรู้และเข้าใจประเด็นสำคัญการสร้างเสริม
สุขภาวะ ท้ังในระดับชาติและระดับสากล   

1.5 ความร ู ้ พ ื ้ น ฐ านด ้ า นส ิ ่ ง แ วดล ้ อม 
(Environment Literacy) โดยมีภูมิความรู้และความ 
เข้าใจขั้นพื้นฐาน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
ป ้องก ันสภาพแวดล ้อม ม ีความร ู ้ความเข ้าใจใน
ผลกระทบที่เกิดจากธรรมชาติที่ส่งผลต่อสังคม ทั้งใน
ด้านการพัฒนาประชากร การเจริญเติบโตของ สรรพสิ่ง 
และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ
ด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ กำหนดวิธีการ
ป้องกัน แก้ไข รวมทั้งอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเหล่านั้น 
และสร้างสังคมโดยรวมให้เกิดความ  ร่วมมือในการ
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  

2. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning 
and Innovation Skills) ทักษะด้านนี ้ม ีจ ุดเน้นด ้าน 
การคิดแบบมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาการสื่อสาร
และการร ่วม  ม ือทำงาน การค ิดสร ้างสรรค ์และ
นวัตกรรม ประกอบด้วย  

2.1 การค ิดแบบม ีว ิจารณญาณและการ
แก ้ป ัญหา (Critical Thinking & Problem Solving) 
ประกอบด้วย ประสิทธิภาพของการใช้เหตุผล ทั้งในเชิง
น ิ รน ั ย  ( Inductive) และอ ุ ปน ั ย  (Deductive) ได้  
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถใช้วิธี
คิดเชิงระบบ โดยคิดจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ อย่าง
เป็นองค์รวม และเป็นระบบครบวงจรในวิธีการคิดนั้น 
และเกิดประสิทธิภาพในการตัดสินใจสำหรับ การ
แก้ปัญหา สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้หลากหลาย
เทคนิควิธีการ ตามสถานการณ์ที่เหมาะสมที่สุด  

2.2 การค ิ ดสร ้ า งส รรค์ และนว ัตกรรม 
(Creatively and Innovation) โดยสร้างสรรค์สิ่งแปลก 
ใหม่และเสริมสร้างคุณค่าทางความคิดและสติปัญญา มี
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ความละเอ ียดรอบคอบต ่อการค ิดว ิ เคราะห ์และ 
ประเมินแนวความคิดเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง พัฒนา
งานในเชิงสร้างสรรค์สามารถทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้
อย่างสร้างสรรค์สามารถสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาสสง่ผล
ต่อการเรียนรู้เข้าใจวิธีการสร้างสรรค์นวัตกรรม  และ
สามารถนำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  2.3 การสื่อสารและการ
ท ำ ง า น ร ่ ว ม ก ั บ ผ ู ้ อ ื ่ น  ( Communication and 
Collaboration) โดย สามารถสื่อสารได้ถูกต้อง ชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การฟังและการเขียน 
และสามารถใช้สื่อ ที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่วนการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยมีความสามารถในการ
เป็นผู้นำใน การทำงานและเป็นที่ยอมรับในทีม มีความ
รับผิดชอบในงานและทำงานบรรลุผลตามที่มุ่งหวังสร้าง
การมี ส่วนร่วมในความรับผิดชอบ และมองเห็นคุณค่า
ของการทำงานเป็นทีม  3. ทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Media 
and Technology Skills) ประกอบด้วย  

3.1 ความร ู ้พ ื ้นฐานด้านสารสนเทศ ท ี ่มี
ความสามารถในการเข้าถ ึงสารสนเทศได้อย ่างมี  
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลและสามารถใชว้ิจาร
ญาณในการประเมินสารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพ การ
ใช้งานได้อย่างสร้างสรรค์  

3.2 ความรู้พื้นฐานด้านสื่อโดยมีความรู้ความ
เข้าใจในการผลิตส ื ่อให ้ตรงกับว ัตถุประสงค์และ 
สามารถใช้ให้ตอบสนองกับปัจเจกบุคคล ภายใต้กรอบ
แห่งคุณธรรมจริยธรรม  

3.3 ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) สามารถใช้เทคโนโลยี ดิจิตอล ใน
การสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และการสร้าง
เครือข่ายได้อย่างเหมาะสม   
 4. ทักษะชีวิตและการทำงาน (Life and 
Career Skills) ประกอบด้วย  

4.1 ความยืดหยุ่นและความสามารถในการ
ปรับตัว มีความสามารถในปรับตัวเพื่อการ เปลี่ยนแปลง 
ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และเกิดความ

ยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถสร้าง ความสมดุลในการ
ทำงานและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ 
 4.2 ความคิดริเริ่มและการช้ีนำตนเอง  
มีความสามารถจัดการด้านเป้าหมายและเวลา สามารถ 
สร้างงานอิสระ และเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในตนเอง 
เป็นผู้นำในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) 
 4.3 ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรม ประกอบด้วยประสิทธิผลเชิงปฏิสัมพันธ์ร่วม 
กับผู้อื่น การสร้างทีมงานท่ีมีคุณค่า  

4.4 การ เพ ิ ่ ม ผลผล ิ ตและการร ู ้ ร ั บผิ ด 
ประกอบด้วย การจัดการโครงการ และผลผลิตที่เกิดขึ้น 

4.5 ความเป ็นผู้นำและความร ับผ ิดชอบ 
ประกอบด้วยความเป็นตัวแบบและเป็นผู้นำคนอื่น 
เพื่อให้สามารถนำหลักการของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ไปวางแผนพัฒนานักศึกษาได้สะดวก จึงได้นำเสนอ 
Learning Skills ตามข ้อเสนอของ ว ิจารณ์  พานิช 
(2556) ที่ได้เสนอว่า การเรียนสมัยใหม่ ต้องไม่ใช่แค่
เพื่อให้ได้ความรู้แต่ต้องได้ทักษะหรือSkillการเรียนใหไ้ด้
ทักษะเพื่อนำไปใช้โดยเฉพาะทักษะ ในการสร้างแรง
บันดาลใจและทักษะการเรียนรู้อ่านออกเขียนได้ไม่พอ 
ต้องกล่อมเกลาฝึกฝนสำนึกความ 

เป ็นคนดีเป ็นมนุษย์ท ี ่แท้Learning Skills 
ต้องประกอบด้วย 3 ส่วน เพื ่อให้เข้าใจได้ง่าย และ
สามารถ แจกแจงทักษะของคนในศตวรรษที ่  21 
เพื่อท่ีจะเป็นแนวทางนำไปพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษนี้ได้
และ สามารถจำได้ง ่ายคือ 3Rs 8Cs 2Ls ดังนี้ 3 Rs 
ได้แก่ 1) Reading (การอ่าน) 2) (W) Riting การเขียน 
และ 3) (A) Rithmetic คณิตศาสตร ์ท ั ้ งหมดไม่  ได้
หมายความว่าอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นเท่านั้น แต่
หมายรวมถึง การเกิดนิสัยรักการอ่าน อ่านแล้ว  เกิด
สุนทรีเกิดความสุข อ่านแล้วจับใจความเป็น สำหรับการ
เขียนต้องเขียนสื ่อสารได้ย่อความเป็น สรุปใจความ
สำคัญได้รู ้วิธีการเขียนหลาย ๆ แบบ ส่วนการคิดนั้น 
ควรเน้นให้เกิดทักษะการคิดแบบ นามธรรม 8 Cs ได้แก ่
Critical Thinking & Problem Solving (ทักษะการคิด
อย่างมีว ิจารณญาณ และทักษะใน  การแก้ปัญหา) 
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Creativity & Innovation (ทักษะการสร้างสรรค์และ
น ว ั ต ก ร ร ม )  Collaboration Teamwork and 
Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงาน เป็น
ทีมและภาวะผู้นำ) Cross-Cultural Understanding 
(ทักษะความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) 
Communication Information & Media Literacy 
(ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) 
Computer & ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร) Career & 
Learning Skill (ทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะการ
เร ี ยนร ู ้ )  Change ท ักษะการ เร ียนร ู ้ อย ู ่ ก ับการ
เปลี่ยนแปลงและเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ด้วย 
2Ls ได้แก่ Learning (ทักษะการเรียนรู้) Leadership 
(ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ) การเป็นคนฉลาด อาจ
ไม่เพียงพอที่จะจรรโลงสังคมให้น่าอยู่ได้การพัฒนา
นักศึกษาที่นอกเหนือ จากทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่21 แล้ว สิ่งที่จำเป็นที่ควรพัฒนา และจะต้องปลูกฝัง 
สำหรับเยาวชน ในศตวรรษนี้เพื่อให้เยาวชนมีคุณสมบัติ
พร้อมท่ีจะเป็นเยาวชนท่ีดีในอนาคต  
 

สรุป 

 การพัฒนาทักษะความฉลาดของเด ็กใน
ศตวรรษที่ 21 : ด้านสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อตอ้ง
ตระหนักในกระบวนการเรียนรู ้ โอกาสในการเรียนรู้ 
รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างที่ๆสนับสนุนในการ
เรียนรู้ให้เกิดทักษะและความฉลาด นอกเหนือจากการ
รับรู้ข่าวสาร สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลเพียงด้านเดียว 
ควรส ่งเสร ิมให ้ เด ็กเก ิดการเร ียนร ู ้อย ่างแท ้จริ ง 
โดยเฉพาะทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ซึ่ง
สารสนเทศเหล่านี ้ถูกเผยแพร่ออกไปหลากหลาย
ช่องทางโดยการใช้สื่อ และเทคโนโลยี เด็กในศตวรรษท่ี 
21 จึงจำเป็นต้องมีทักษะด้านนี้เพื่อให้เกิดทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างมีเหตุมีผล และสามารถ
เลือกแหล่งข้อมูลที ่น่าเชื ่อถือได้  การเลือกสื ่อ หรือ
เทคโนโลยีในการรับรู้สารสนเทศเป็นข้อควรตระหนักยิ่ง
โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนแออัด ซึ่งจากประสบการณ์ของ

ผู้เขียนที่ได้ออกสำรวจพื้นที่ พบว่า เด็กในชุมชนแออัด
จะได้รับสารสนเทศท่ีดี สารสนเทศท่ีน่าเชื่อถือน้อยมาก 
เนื่องจากเด็กในชุมชนแออัด มีโอกาสในการศึกษาน้อย 
และมีพฤติกรรมเลียนแบบผู้ใหญ่ ดังนั ้น การพัฒนา
ทักษะและความฉลาดในศตวรรษที ่  21 นี ้ควรให้
ความสำคัญกับเด็กในชุมชนแออัด พร้อมพัฒนาเด็ก
เหล่านี้ให้เกิดทักษะ และความฉลาด พร้อมที่จะนำ
ความรู้ สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีไปพัฒนาชุมชนที่
อาศัยอยู่ได้ สอดคล้องกับโมเดล 5C ซึ่งเป็นโมเดลที่มุ่ง
พัฒนาทักษะทั้งสองประการ คือ ทักษะด้านการสื่อสาร
สารสนเทศและร ู ้ เท ่าท ันส ื ่อ  เพ ื ่อให ้ก ้าวท ันต่อ
สถานการณ์และยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
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บทคัดย่อ 
 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาระบบผลิตและเผาแก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด
สำหรับเป็นแหล่งพลังงานความร้อนทดแทนเชื้อเพลิงที่มีราคาแพง ขั ้นตอนแรกชีวมวลอัดเม็ดถูกแปรสภาพเป็นแก๊ส
เช้ือเพลิงสังเคราะห์ จากนั้นแก๊สเช้ือเพลิงสังเคราะห์ถูกเผาเพื่อผลิตความร้อน เช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ดถูกแปรสภาพเป็นแก๊ส
เชื้อเพลิงสังเคราะห์ด้วยเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบเบดนิ่ง (Fixed-bed) ชนิดอากาศไหลขึ้น (Updraft) ที่มีพื้นหน้าตัดเป็น
วงกลม ทีม่ีเส้นผ่านศูนย์กลาง 30.5 cm สูง 40.6 cm แก๊สเช้ือเพลิงสังเคราะห์ที่ผลิตได้ถูกดักเถ้าลอยและเผาไหม้เพื่อผลิต
ความร้อนด้วยหัวเผาแบบไซโคลน เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดถูกป้อนเข้าเตาแก๊สซิไฟเออร์ที่ 7.34 - 10.23 kg/h ในขณะที่
อากาศจำนวน 4 ส่วนถูกใช้เพื่อผลิตและเผาไหม้ก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์อากาศส่วนที่ 1 ที่อัตราการไหล 11 - 15 m3/h ใช้
ทำปฏิกิริยากับชีวมวลอัดเม็ดเพื่อผลิตแก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์ อากาศส่วนที่ 2 ที่อัตราการไหล 6 - 9 m3/h ใช้ทำปฏิกิริยา
กับสารระเหย น้ำมันดินและฝุ่นคาร์บอนเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาแก๊สซิฟิเคชั่นที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อากาศส่วนที่ 3 ที่อัตราการไหล 
11 - 15 m3/h ใช้เผาแก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์บางส่วนที่ทางเข้าหัวเผา อากาศส่วนท่ี 4 ที่อัตราการไหล 11 - 15 m3/h ใช้
เผาแก๊สเช้ือเพลิงสังเคราะห์ส่วนที่เหลือที่ปลายหัวเผาเพื่อให้การเผาไหม้สมบูรณ์  จากการทดลองผลิตและเผาแก๊สเช้ือเพลิง
สังเคราะห์ที่ภาระความร้อน 3 ระดับคือ 33,  39 และ 46 kWth ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการป้อนเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดที่ 
7.34, 8.73 และ 10.23 kg/h. ผลการทดลองพบว่ามีอุณหภูมิเหนือเตาแก๊สซิไฟเออร์มีค่าอยู่ในช่วง 693 - 719 oC อุณหภูมิ
ที่ทางออกจากหัวเผามีค่าอยู่ในช่วง 879 – 1,014 oC โดยอุณหภูมิที่หัวเผามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามภาระความร้อนที่เพิ่มขึ้น 
แก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์ถูกเผาด้วยอากาศส่วนเกินที่น้อยกว่าเพื่อให้การเผาไหม้สมบูรณ์และลดการปล่อยไอเสียด้วย
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนคาร์บอนที่เพิ่มขึ้นจาก 86.01 - 93.78% เมื่อภาระความร้อนเพิ่มขึ้น 
 
คำสำคัญ: เตาแก๊สซิไฟเออร์แบบเบดนิ่งชนิดอากาศไหลขึ้น, หัวเผาแก๊สเช้ือเพลิงสังเคราะห์, เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 
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ABSTRACT 
 

This research aims to develop an apparatus for synthesis fuel gas production and combustion 
using pelletized biomass fuel to replace expensive fuels. The first step, pelletized biomass is converted 
into synthesis fuel gas.  After that, synthesis fuel gas is burned to produce heat. Pelletized biomass fuel 
is converted into synthesis fuel gas by using an updraft fixed-bed gasifier with a circular cross-section which 
has a diameter of 30.5 cm and a height of 40.6 cm. Produced synthesis fuel gas is trapped fly ash and 
burned to produce heat using a cyclone burner. Pellet biomass fuel is fed into the gas generator at 7.34 
- 10.23 kg/h, while the four parts air is used to produce and burn synthetic fuel gas. The first part of the 
air at a flow rate of 11 - 15 m3/h is used to react with pellet biomass to produce synthesis fuel gas. The 
second part of the air at a flow rate of 6 - 9 m3/h is used to react with volatile, tar and carbon dust to 
achieve a more complete gasification reaction. The third part of the air at the flow rate of 11 - 15 m3/h 
is used to burn some synthetic fuel gas at the burner entrance. The fourth part of the air at the flow rate 
of 11 - 15 m3/h is used to burn the remaining synthetic fuel gas at the end burner to complete 
combustion. From the experiment, the production and burning of synthesis fuel gas at 3 levels of heat 
load were 33, 39 and 46 kWth which corresponds to the pelletized biomass fuel feed rate at 7.34, 8.73 
and 10.23 kg/h. The results showed that the temperature above the gasifier was in the range of 693 - 719 
oC. The outlet burner temperature at the outlet of the burner is in the range of 879 - 1,014, which the 
temperature of the burner tends to increase with increasing heat load. The outlet burner temperature is 
in the range of 879 - 1,014 oC which the temperature of the burner tends to increase with increasing heat 
load. Synthesis fuel gases are burned with less excess air to achieve complete combustion and reduce 
exhaust emissions with increased carbon conversion efficiency from 86.01 - 93.78%. 

 
Keyword: fixed bed updraft gasifier, synthesis gas, cyclonic syngas burner, wood pellet 
 
1. บทนำ 
 ปัจจุบันมีความพยายามในการหาพลังงานใน
รูปแบบต่างๆ มาใช้ทดแทนพลังงานจากเชื ้อเพลิง
ฟอสซิลที่มีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว พลังงานทดแทน
ในอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ได้คือพลังงานจาก
ชีวมวลซึ่งเป็นพลังงานที่หลายประเทศให้การยอมรับ
และใช้งานอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตามการใช้ชีวมวล
ในโรงไฟฟ้าชีวมวลประเทศไทยมีเหตุร้องเรียนจาก
ชุมชนในหลายพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย (พนิตา 
เจร ิญส ุข , 2557) ส ่วนใหญ่เป ็นป ัญหาฝ ุ ่นละออง 
รองลงมาคือปัญหากลิ ่นจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ 
ในขณะที่มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจาก
โรงไฟฟ้า กำหนดค่าฝุ ่นละอองไม่เกิน 120 mg/Nm3 
(คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ , 2539) เพื่อลด

ปัญหาที่เกิดจากการใช้ชีวมวลจึงมีการแปรสภาพให้
สามารถนำมาใช้ได้อย่างสะดวกคือ เชื ้อเพลิงชีวมวล
อัดเม็ด หรือเรียกชื่ออื่นๆ เช่น เชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ 
เชื ้อเพลิงไม้อัดเม็ด เป็นต้น ซึ ่งเป็นการนำเอาวัสดุที่
เหลือใช้ทางการเกษตรที ่ไม ่สามารถนำกลับมาใช้
ประโยชน์ได้ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
เช่น กิ ่งไม้จากการตกแต่งกิ ่ง เหง้ามันสำปะหลัง ซัง
ข้าวโพด ฟางข้าว เศษหญ้า เศษโคนไม้ปลายไม้ไผ่ ข้อ
ไผ่ ข้ีเลื่อยท่ีได้จากอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น มา
ผลิตเป็นชีวมวลอัดเม ็ด ทำให้ได้ช ีวมวลอัดเม็ดที่
สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างในรูปของพลังงาน
ความร้อน ทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมและ
ช่วยขจัดปัญหาเศษวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตร และ
ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรได้  
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การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเป็นเชื้อเพลิง
ทดแทนเชื้อเพลิงราคาแพงในภาคอุตสาหกรรม เช่น 
การใช้เช ื ้อเพล ิงชีวมวลอัดเม ็ดทดแทนน้ำม ันเตา 
ทดแทนแก๊สธรรมชาติ ทดแทนแก๊สปิโตรเลียมเหลว 
หรือทดแทนน้ำมันดีเซล มีทั้งข้อดีและข้อด้อย โดยข้อดี
คือช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานเชื ้อเพลิง ในขณะที่
ข้อด้อยที่พบเช่น ความซับซ้อนของอุปกรณ์เผาเชื้อเพลงิ
ชีวมวลอัดเม็ด ฝุ่นคาร์บอนที่ไม่ถูกเผาไหม้และถูกพ่น
ออกจากหัวเผาร่วมกับเถ้าเข้าสู่อุปกรณ์ใช้ความร้อน
และปลดปล่อยสู่บรรยากาศ  การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์
ทำให้มีแก๊สมลพิษเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด  การดับ
ของเหลวไฟท่ีหัวเผา และการระเบิดของแก๊สที่ผลิตจาก
เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในอุปกรณ์ใช้ความร้อน อุณหภูมิ
เปลวไฟต่ำเกินไป เพื่อขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้
เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจึงได้มีการพัฒนาชุดหัวเผาแก๊ส
เชื้อเพลิงสังเคราะห์แบบไซโคลนที่ทำงานร่วมกับแก๊สซิ
ไฟเออร์เพื ่อลดข้อด้อยจากการใช้เชื ้อเพลิงชีวมวล
อัดเม็ดทดแทนเชื้อเพลิงที่มีราคาแพง 

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื ่อการพัฒนา
ระบบผลิตและเผาแก ๊สเช ื ้อเพล ิงส ังเคราะห์จ าก
เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดสำหรับเป็นแหล่งพลังงานความ
ร้อนทดแทนเชื ้อเพลิงที ่ม ีราคาแพง โดยศึกษาการ
ทำงานของหัวเผาที่ภาระความร้อน 3 ระดับ ด้วยชุดหัว
เผาแก๊สเชื ้อเพลิงสังเคราะห์แบบไซโคลนที ่ทำงาน
ร่วมกับแก๊สซิไฟเออร์ขนาด 50 kWth 
 
2. ทฤษฎีของการวิจัย 
 2.1 อัตราการป้อนเช้ือเพลิง 
 ค่าความร้อนทางต่ำของเมด็เช้ือเพลิงชีวมวล
อัดเม็ดทีไ่ด้มาจากเศษไม้มีคา่ 16,192 kJ/kg เมื่อ
กำหนดให้พลังงานป้อนเข้าสูห่ัวเผาเชื้อเพลิงชีวมวลมีค่า 
50 kW ดังนั้นอัตราการป้อนชีวมวลอัดเมด็(Fuel 
Consumption Rate : FCR) เข้าสู่แก๊สซไิฟเออร์หาได้
จากสมการที่ 1  

𝐹𝐶𝑅 =
𝑄t

𝐿𝐻𝑉
× 3600                     (1) 

โดยที่  Q คือ ภาระความร้อนป้อน (kW) 
LHV  คือ ค่าความร้อนทางต่ำของชีวมวล 
อัดเม็ด (kJ/kg)  
FCR  คือ อัตราการป้อนชีวมวล (kg/h) 

 

2.2 อัตราการป้อนอากาศ 
อากาศต่อเชื้อเพลิงทางทฤษฎี (AFRth) ของ

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเมด็ที่มีองค์ประกอบดังตารางที่ 1 
เมื่อใช้สมการสมดุลการเผาไหม้แบบอากาศพอดีพบว่ามี
ค่า 5.33 kg/kg ดังนั้นอากาศทางทฤษฎีสำหรับการเผา
ไหม้แบบสมบรูณ์หาไดจ้ากสมการที่ 2   

𝐴𝐶𝑅𝑡ℎ = 𝐹𝐶𝑅 × 𝐴𝐹𝑅𝑡ℎ                   (2) 

โดยที่  ACRth คือ อัตราการป้อนอากาศสำหรับการ 
เผาไหม้ทางทฤษฎี (kg/h) 
AFRth  คือ อัตราส่วนอากาศต่อเชือ้เพลิงทาง 
ทฤษฎี (kg/kg)  
 
การป้อนอากาศเข้าสู่ส่วนผลิตและเผาแกส๊

เชื้อเพลิงสังเคราะหส์ามารถแยกได้เป็น 4 ส่วน อากาศ
ส่วนท่ี 1 (AG1) เป็นอากาศที่ป้อนเข้าสู่ห้องผลติแก๊ส
ส่วนล่าง อากาศส่วนที่ 2 (AG2) เปน็อากาศท่ีป้อนเข้าสู่
ห้องผลิตแกส๊ส่วนบน อากาศส่วนที่ 3 (AB1) เป็นอากาศ
ที่ป้อนเข้าสู่ห้องเผาแกส๊ส่วนต้น และอากาศส่วนท่ี 4 
(AB2) เป็นอากาศที่ป้อนเข้าสู่ห้องเผาแก๊สส่วนปลายโดย
อากาศแต่ละส่วนสามารถหาได้ด้วยสมการที่ 3-6 

𝐴𝐺1 = 𝐴𝐶𝑅𝑡ℎ × ER                                     (3) 

𝐴𝐺2 = 𝐸𝐴 × 𝐴𝐶𝑅𝑡ℎ  × (1 − ER)              (4) 

𝐴𝐵1 = 0.5𝐴𝐶𝑅𝑡ℎ  × (1 − ER)                   (5) 

𝐴𝐵2 = 0.5𝐴𝐶𝑅𝑡ℎ × (1 − ER)                    (6) 

โดยที่  ER คือ อัตราส่วนอากาศสมมลูสำหรับ 
กระบวนการแกส๊ซิฟิเคช่ันมีคา่ประมาณ 0.33 
(Kaewluan, S and Pipatmanomai, S, 
2007) 
EA คือ สัดส่วนอากาศส่วนเกินมีคา่ประมาณ  
0.1-0.2 
1-ER คือ สัดส่วนอากาศท่ีใช้เผาแก๊ส
เชื้อเพลิงสังเคราะห์ทางทฤษฎ ี
 
ปริมาณอากาศทางทฤษฎีเป็นเพียงความ

ต้องการขั้นต่ำสำหรับการเผาไหม้สมบูรณ์ทางทฤษฎี 
แต่ในความเป็นจริงแล้วปริมาณอากาศที ่ต ้องการ
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สำหรับเผาไหม้เชื ้อเพลิงแข็ง เชื ้อเพลิงเหลว และ
เชื้อเพลิงแก๊สเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์จะมีค่ามากกว่า
ค่าทางทฤษฎีเสมอ โดยเช้ือเพลิงแข็งเป็นเชื้อเพลิงที่เผา
ได้ยากจึงใช้อากาศส่วนเกินมาก รองลงมาเป็นเช้ือเพลิง
เหลว และเชื ้อเพลิงแก๊สใช้อากาศส่วนเกินน้อยที่สุด 
โดยอ ัตราส ่วนอากาศต ่อเช ื ้อเพล ิงจร ิงเท ียบกับ
อัตราส่วนอากาศต่อเชื ้อเพลิงทางทฤษฎี เร ียกว่า
อัตราส่วนอากาศสมมูลสำหรับการเผาไหม้จริง (Air-
Fuel Equivalence Ratio: AFER) โดยจะมีค่ามากกว่า 
1 เสมอ เพื่อให้การเผาไหม้มีความสมบูรณ์และมมีลพิษ
ปลดปล่อยจากการเผาไหม้ต่ำ  
 

𝐴𝐹𝐸𝑅𝑡 =
𝐴𝐹𝑅𝐺1 + 𝐴𝐹𝑅𝐺2 + 𝐴𝐹𝑅𝐵1 + 𝐴𝐹𝑅𝐵2

𝐴𝐹𝑅𝑡ℎ

  (7) 

𝐴𝐹𝐸𝑅𝑡 = 𝐴𝐹𝐸𝑅𝐺1 + 𝐴𝐹𝐸𝑅𝐺2

+ 𝐴𝐹𝐸𝑅𝐵1+𝐴𝐹𝐸𝑅𝐵2   (8) 

 
โดยที่  AFERt ค ือ อ ัตราส ่วนอากาศสมม ูลรวม
สำหรับการเผาไหม้จริง 

AFERG1 คือ อัตราส่วนอากาศสมมูลสำหรับ
กระบวนการผลิตแก๊สหลัก 

AFERG2 คือ อัตราส่วนอากาศสมมูลสำหรับ
กระบวนการผลิตแก๊สรอง 

AFERB1 คือ อัตราส่วนอากาศสมมูลสำหรับ
กระบวนการเผาแก๊สส่วนต้น 

AFERB2 คือ อัตราส่วนอากาศสมมูลสำหรับ
กระบวนการเผาแก๊สส่วนปลาย 

 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 
3.1 เครื่องอัดเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล  
การผลิตเชื ้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจาก

เศษก ิ ่ ง ไม ้ ในพ ื ้นท ี ่ จ ั งหว ัดนครนายกและ
ปราจีนบุรี โดยเริ ่มจากการรวบรวมกิ ่งไม้ที ่มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 3.5 นิ ้วมาเข้า
เครื่องสับย่อยกิ่งไม้ (wood crusher machine รุ่น 
600) ขนาด 11 kW ให ้ม ีขนาดไม ่ เก ิน 2 mm 
จากนั้นตากให้แห้งโดยวัดความชื้นให้ได้ประมาณ 
18% แล ้วนำว ัสด ุช ีวมวลเข ้าส ู ่กระบวนการ

อ ัดเม ็ดด ้วยเคร ื ่องอ ัดเม ็ดแบบ Flat die รุ่น 
Biomass Rotating Roller ZLSP-300B-R ขนาด 22 
kW ซึ ่งจะได้เม็ดเช ื ้อเพลิงที ่ม ีขนาดเส้นผ่าน
ศ ูนย ์กลาง  8 mm ยาว  20-30 mm ม ีความ
หนาแน่นมากกว่า 500 kg/m3 โดยเถ้าในเชื้อเพลิง
ชีวมวลอัดเม็ดประมาณ  1.93 % และคาร์บอนที่
เผาไหม้ไม่หมดมักจะถูกพ่นออกจากหัวเผาเข้าสู่
อ ุปกรณ์ใช ้ความร ้อนทำให ้ เก ิดป ัญหาการ
ปนเปื้อนส่งผลทำให้ไม่สามารถใช้แก๊สร้อนได้
โดยตรง เช่นการผลิตแก๊สร้อนเพื่อการอบแห้ง 
เป็นต้น 
 

 
 

ภาพที่ 1 การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 
จากเศษกิ่งไม้ 

 
ตารางที ่ 1 องค์ประกอบของเชื ้อเพลิงชีวมวล
อัดเม็ด  
 

องค์ประกอบ ปริมาณ 

Moisture, %W 8.33 
Volatile Matter, %W 73.12 
Fixed carbon, %W 16.62 
Ash, %W 1.93 
Carbon : C ,%W 45.40 
Hydrogen : H ,%W 6.18 
Oxygen : O ,%W 46.35 
Nitrogen : N ,%W 0.14 
Sulfur : S ,%W 0.00 
LHV ,kJ/kg 16,192 
HHV ,kJ/kg 17,489 
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3.2 โรตารีวาล์วป้อนชีวมวลอัดเม็ด  
อัตราการไหลของช ีวมวลอ ัดเม ็ดที่

ป้อนเข้าเตาปฏิกรณ์ถูกควบคุมโดยใช้วาล์วแบบ
โรตาร ีแบบปร ับความเร ็วรอบ โดยผลการ
ปรับเทียบอัตราการไหลแสดงดังภาพที่ 2 เมื่อโร
ตารีวาล์วหมุนด้วยความเร็วรอบสูงสุดสามารถ
ป้อนชีวมวลอัดเม็ดเข้าสู่เตาปฏิกรณ์ได้ที่อัตรา 
17.5 kg/h และมีแนวโน้มลดลงตามความเร็วรอบ
การหมุนของโรตารี ่ที ่ลดลง  ซึ่งอัตราการไหล
ของชีวมวลจริงต่ำกว่าอัตราการไหลของชีวมวล
อัดเม็ดที่คำนวณได้ประมาณ 20-25% 
 

 
 
ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความถี ่ในการ
หมุนของชุดป้อนชีวมวลกับอัตราการป้อนชีว
มวล 
  

3.3 ชุดป้อนอากาศสำหรับผลิตและเผา
แก๊ส  

อากาศที ่ป้อนเข้าไปทำปฏิกิร ิยาเพ่ือ
เปลี่ยนชีวมวลอัดเม็ดป็นแก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์
และเผาแก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์แบ่งออกเป็น 4 
ส ่วน โดยมี 2 ส ่วนใช ้สำหร ับการผลิตแก๊ส
เชื้อเพลิงสังเคราะห์ และอีก 2 ส่วนสำหรับหัว
เผาแก๊สเช ื ้อเพล ิง โดยอากาศทั ้ง 4 ส ่วนมี
รายละเอียดดังนี้ 

- อากาศส่วนที ่ 1 (AG1) ถูกป้อนเข้าสู่
ส่วนผลิตแก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์ โดยอากาศ
ส่วนนี ้จะเข้าทาปฏิกิริยากับเชื ้อเพลิงชีวมวล
อัดเม็ด ได้ผลิตเป็นแก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์ 

- อากาศส่วนที ่ 2 (AG2) ถูกป้อนเข้า
บริเวณด้านบนของส่วนผลิตแก๊สเพื่อเผาทำลาย
น้ำมันดิน, สารระเหย และฝุ่น เพ่ือให้อุณหภูมิใน
ท่อส่งแก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์สูงขึ้นซึ่งส่งผลให้
เก ิดเสถ ียรภาพในการต ิดไฟในห ัวเผาแก๊ส
เชื้อเพลิงสังเคราะห์ 

- อากาศส่วนที่ 3 (AB1) เป็นอากาศที่ใช้
ในการเผาไหม้แก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์ช่วงที่ 1 

- อากาศส่วนที ่ 4 (AB2) เป็นอากาศที่
ป้อนเข้าสู่หัวเผาแก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์เพ่ือเผา
ไหม้แก๊สเชื้อเพลิงช่วงที่ 2 เพื่อช่วยให้การเผา
ไหม้สมบูรณ์ซึ่งส่งผลให้มีค่ามลพิษต่ำ 

 
AG 1
AG2
AB1
AB2

 
 

ภาพที่ 3 ชุดป้อนอากาศสำหรับผลิตและเผาแก๊ส 
 

3.4 หลักการทำงานของชุดหัวเผา  
ชุดหัวเผาแก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์จาก

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดที่พัฒนาขึ้นมีหลักการ
ทำงานดังนี้ (1) การเปลี่ยนเชื้อเพลิงแข็งเป็นแก๊ส
เชื้อเพลิงสังเคราะห์ด้วยเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบเบ
ดนิ่งอากาศไหลขึ ้น (2) การเผาแก๊สเชื ้อเพลิง
สังเคราะห์และการดักจับฝุ่น โดยเชื้อเพลิงชีว
มวลอัดเม็ดจากถังเก็บถูกป้อนผ่านสกรูลำเลียง
แบบปรับเปลี่ยนความเร็วรอบได้เข้าสู่โรตารีแอร์
ล ๊อควาล์วด้วยอัตราการไหล 7.34-10.23 kg/h 
ในขณะที่อากาศส่วนที่ 1 ที่อัตราการไหลในช่วง 
11-15 kg/h ถูกป้อนเข้าสู่ห้องปฏิกิริยา (1) เพ่ือ



 

การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมภิาคเอเชียแปซิฟกิ ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) 
10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพือ่ท้องถิ่น  

 

307 

เปลี่ยนเชื้อเพลิงแข็งเป็นแก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์ 
เมื ่อห้องปฏิกิร ิยามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายในเท ่ าก ับ  305 mm เพ ื ่ อป ้องก ันแก๊ส
เชื้อเพลิงสังเคราะห์ย้อนออกผ่านสกรูลำเลียง
เม็ดเชื ้อเพลิงจึงมีการออกแบบให้มีการป้อน
อากาศส่วนที่ 2 ที่อัตราการไหลในช่วง 6-9 kg/h 
ซ ึ ่ งอากาศส ่วนนี ้ย ังม ีส ่วนช ่วยลำเล ียง เม็ด
เชื้อเพลิงเข้าสู่ห้องปฏิกิริยาได้ดียิ่งขึ้นตลอดจน
ช่วยเผาทำลายฝุ่นคาร์บอนและน้ำมันดิน อีกทั้ง
ยังช่วยรักษาเถียรภาพในการติดไฟที่ชุดเผาแก๊ส
เชื้อเพลิงสังเคราะห์ แก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์จะ
ไหลผ่านชุดดักจับฝุ่นโดยฝุ่นและเถ้าจะถูกแยก
ออกจากแก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์โดยใช้ไซโคลน 
โดยส่วนปลายทางออกของไซโคลนประกอบไว้
ด้วยส่วนหัวเผาแก๊สเชื ้อเพลิงสังเคราะห์ที ่ซึ่ง
อากาศส่วนที่ 3 และ 4 ถูกป้อนเข้าสู่ชุดหัวเผา
แก๊สที่อัตราการไหลในช่วง 11-15 kg/h การเผา
ไหม้แก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์จึงเกิดขึ้นได้ดีโดยมี
ฝุ่นและเขม่าเกิดขึ้นน้อยมาก ความร้อนที่ได้จาก
การเผาไหม ้จ ึ งม ีศ ักยภาพในการนำไปใช้
ประโยชน์ได้หลากหลายโดยสามารถใช้ทดแทน
หัวเผาเชื้อเพลิงเหลวหรือเชื้อเพลิแก๊สปิโตรเลียม
เหลวได้  

 

 
 

ภาพที่ 4 แผนภาพการทำงานของชุดหัวเผา 

 
 

ภาพที่ 5 หัวเผาแก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์ 
แบบไซโคลน 

 
3.5 เงื่อนไขการทดลอง  
การทดลองผล ิตและเผาไหม ้ แก๊ส

เชื้อเพลิงสังเคราะห์จากเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด
ดำเนินการที ่ 3 ภาระความร้อนตามอัตราการ
ป้อนเชื้อเพลิง ดังแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 เงื่อนไขการทดลองที่ภาระความร้อน 
3 ระดับ 
 

การทดลอง 
ที่ 

อัตราการ
ป้อนเช้ือเพลิง 

(kg/h) 

อัตราการป้อนออากาศ 
(m3/h) 

AG1 AG2 AB1 AB2 
1 (33 
kW) 

7.34 11 6 11 11 

2 (39 
kW) 

8.73 13 7.5 13 13 

3 (46 
kW) 

10.23 15 9 15 15 

 
3.6 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ  
การวัดและวิเคราะห์องค์ประกอบของ

แก๊สไอเสียโดยใช้เครื่อง TESTO 350XL(Flue Gas 
Analyzer) โดยเครื ่องสามารถวัดองค์ประกอบ
ของแก๊สออกซิเจน (O2) แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) แก ๊สคาร ์บอนมอนอกไซด ์ (CO) แก๊ส
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และ แก๊สซัลเฟอร์
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ไดออกไซด์ (SO2) ในขณะที่เถ้าจะถูกเก็บจาก
ไซโคลนเพื ่อนำไปว ิเคราะห์หาปริมาณและ
ส ัดส ่วนของคาร ์บอนที ่ ไม ่ เผาไหม ้( xcr) และ
สามารถนำไปหาค่าสัดส่วนของคาร์บอนที่ถูกเผา
ไหม้ (xcb) แล้วนำผลที่ได้ไปประเมินประสิทธิภาพ
การ เผา ไหม ้ ค าร ์ บอน  ( Carbon Conversion 
Efficiency: CCE) (สมชาติ  ฉันทศิริวรรณ, 2558) 

เม ื ่ อ  y ค ือส ัดส ่ วนโดยปร ิ มาตรของแก๊ ส
องค์ประกอบ x คือสัดส่วนโดยมวลของธาตุ 
 

𝑦𝑁2
= 1 − 𝑦𝐶𝑂2

− 𝑦𝑂2
− 𝑦𝐶𝑂 − 𝑦𝑁𝑂𝑥

− 𝑦𝑆𝑂2
 

 

(9) 

𝑥𝑐𝑏 = 𝑥𝐶,𝑎𝑟 −
𝑥𝐶𝑟𝑥𝑎𝑠ℎ,𝑎𝑟

1 − 𝑥𝐶𝑟

 
 

(10) 

𝐴𝐹𝑅𝐴 =
1

0.767
(

28𝑥𝑐𝑏𝑦𝑁2

12(𝑦𝑐𝑜 + 𝑦𝑐𝑜2
)
)

− 𝑥𝑁,𝑎𝑟  
 

(11) 

𝐶𝐶𝐸 =
𝑥𝑐𝑏

𝑥𝑐,𝑎𝑟

 
 

(12) 

 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 4.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
แก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์ 

แก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่ผลิตจากแก๊ส
ซิไฟเออร์แบบเบดนิ่งอากาศไหลขึ้นที่ภาระความ
ร ้ อนส ู ง  (BF28AF50) ถ ู ก ว ั ดและว ิ เ ค ราะห์
แบบต่อเนื่องพบว่ามีค่า CO ประมาณ 28-22% มี
ค่า H2 ประมาณ 5-6 % มีค่า CH4 ประมาณ 2-3% 
ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับ 

 

 
 

ภาพที่ 3 องค์ประกอบของแก๊สเชื้อเพลิง 
สังเคราะห์ 

4.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแก๊ส
ไอเสีย 

จากการทดลองผล ิตและเผาแก๊ส
เชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่ 3 สภาวะการทำงานของโร
ตารีวาล์ว สำหรับป้อนเชื้อเพลิง (BF) และเครื่อง
เป่าอากาศ (AF) ดังนี้  เงื ่อนไขที่ 1 ภาระความ
ร้อนต่ำ (BF=21, AF=35) เงื่อนไขที่ 2 ภาระความ
ร้อนปานกลาง (BF=24, AF=40) และเงื่อนไขที่ 3 
ภาระความร ้อนสูง  (BF=28, AF=50 โดยแต่ละ
เงื่อนไขทดลองใช้เวลาทดสอบต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง 
โดยทำการวัดค่าองค์ประกอบแก๊สไอเสียทุกๆ 
30 นาที และใช้เวลาวัดค่าแบบต่อเนื่องเป็นเวลา 
2 นาที ผลการทดลองแสดงในภาพที่ 3-5 จากผล
การทดลองถ้านำค่ามาตรฐานการปลดปล่อย
ก ๊ า ซ ค า ร ์ บ อน ม อน น อก ไ ซ ด ์ จ า ก ป ล ่ อ ง
อุตสาหกรรมตามที่กฎหมายกำหนดที่ 690 ppm 
(กรมควบคุมมลพิษ , 2559) เป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาพบว่า ไอเสียจากการเผาไหม้แก๊ส
เชื้อเพลิงสังเคราะห์ที่ภาระความร้อนต่างๆด้วย
หัวเผาแบบไซโคลนมีค่าออกซิเจนส่วนเกินต่ำสุด
ที ่ 5.58, 6.70 และ 6.73% ที ่ภาระความร้อนสูง 
กลาง และต่ำ ตามลำดับ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
ออกซิเจนในไอเสียตลอดการทดลองพบว่ามีค่า
ล ดล งจ าก  7.04, 5.82 และ  3.65%  ขณ ะที่
คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อภาระความร้อนเพิ่มขึ้น ดัง
แสดงในตารางที่ 2  ผลการทดลองที่ได้สอดคล้อง
กับผลการทดลองของ จักราวุธ เมตตา, 2560ที่
พบว่าปริมาณอออกซิเจนส่วนเกินในไอเสียมีค่า 
7-10 % และมีค่าแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่
ในช่วง 62-160 ppm และค่าเฉลี ่ยของ CO ที่
ภาระความร้อนสูงสอดคล้องกับผลการทดลอง
ของ P.R. Bhoi, S.A. Channiwala, 2009 ซ ึ ่ งม ีค่า
แก๊สคาร์บอนมอนอกไซดอ์ยู่ในช่วง 1620 ppm 

เมื่อนำค่าเฉลี่ยไอเสียจากการทดลองมา
คำนวณค่าอากาศส่วนเกินพบว่ามีค่าลดลงจาก 
50.48, 38.11 และ 20.59% เมื ่อภาระความร้อน
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เพ ิ ่มข ึ ้น ในขณะที่ประส ิทธ ิภาพการแปลง
คาร์บอนมีค่าเพ่ิมข้ึนจาก 86.01 เป็น 93.78% เมื่อ
ภาระความร ้อนเพิ ่มข ึ ้น และปริมาณเถ ้ามี
แนวโน้มลดลงตามภาระความร้อนที่เพ่ิมข้ึน 

     

 
 

ภาพที่ 3 องค์ประกอบแก๊สไอเสียที่ BF21AF35 
 

 
 

ภาพที่ 4: องค์ประกอบแก๊สไอเสียที่ BF24AF40 
 

 
 

ภาพที่ 5: องค์ประกอบแก๊สไอเสียที่ BF28AF50 
 

4.3 ผลการวิเคราะห์อุณหภูมิ 
 ผลการว ัดอ ุณหภ ูม ิแก ๊สเช ื ้ อ เพลิง
สังเคราะห์ที่ออกจากแก๊สซิไฟเออร์และอุณหภูมิ
แก๊สร้อนที่ออกจากหัวเผาที่ภาระความร้อนต่างๆ 
แสดงในรูปที่ 6-8 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยตลอดการ

ทดลองแสดงในตารางที ่ 3พบว่าอุณหภูมิแก๊ส
เชื้อเพลิงสังเคราะห์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 693-719 
oC ในขณะที่อุณหภูมิเฉลี ่ยที ่หัวเผามีแนวโน้ม
เพิ ่มขึ ้นจาก 897 เป็น 1014 oC เมื ่อภาระความ
ร้อนเพิ่มขึ้นจาก 33 kWth เป็น 46 kWth และจาก
การสังเกตเปลวไฟพบว่าเปลวไฟมีลักษณะสี
เหลืองใสไม่มีควันและฝุ่นตลอดช่วงการทดลอง 
 

 
 

ภาพที่ 6 อุณหภูมิที่ BF21AF35  
 

 
 

ภาพที่ 7 อุณหภูมิที่ BF24AF40 
 

 
 

ภาพที่ 8 อุณหภูมิที่ BF28AF50 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การทำงานของระบบ 
 
สมรรถนะระบบที่ภาระ
ความร้อนต่างๆ 

ภาระ
ต่ำ 

ภาระ
ปาน
กลาง 

ภาระ
สูง 

อัตราการป้อนเชื้อเพลิง
(kg/h) 

7.34 8.73 10.23 

ภาระความร้อน (kWth) 33 39 46 
อัตราการป้อนอากาศ
จริง (kg/h) 

44.31 52.70 61.76 

อัตราส่วนอากาศสมมูล
รวม (-) 

1.14 1.15 1.14 

อุณหภูมเิฉลีย่ที่ 
Gasifier 
(oC) 

693 703 719 

อุณหภูมเิฉลีย่ที่ Burner 
(oC) 

879 947 1014 

องค์ประกอบไอเสีย
เฉลี่ย 

- CO2 (%) 
- O2 (%) 
- CO (ppm) 
- NOx (ppm) 

 
15.10 
7.04 
632 
184 

 
15.70 
5.82 
1162 
172 

 
16.80 
3.65 
1733 
153 

อากาศส่วนเกินจากการ
วิเคราะหไ์อเสีย (%) 

50.48 38.11 20.59 

ประสิทธิภาพการแปลง 
Carbon (%) 

86.01 89.33 93.78 

ปริมาณเถ้า (kg/h) 0.61 0.59 0.49 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการทดลองผลิตและเผาไหม้แก๊ส
เชื้อเพลิงสังเคราะห์จากเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 
โดยการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์ใช้เตาแก๊สซิ
ไฟเออร์แบบเบดนิ่งชนิดอากาศไหลขึ้น ที่ภาระ
ความร้อน 3 ระดับ ซึ่งสัมพันธ์กับอัตราการป้อน
เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 3 ระดับคือ 7.34 kg/h , 
8.73 kg/h และ 10.23 kg/h กำหนดอัตราการป้อน
อากาศเข้าสู่ระบบผลิตและเผาไหม้แก๊สเชื้อเพลิง
สังเคราะห์ที่ 3 ระดับคือ 44.70 kg/h, 53.30 kg/h 
และ 61.90 kg/h โดยอากาศถูกแบ่งเป็น 4 ส่วน 
คือ (AG1, AG2, AB1, AB2) อากาศ 2 ส่วนแรก (AG1 

และ  AG2) ถ ูกใช ้สำหร ับผล ิตแก ๊สเช ื ้อ เพลิ ง
สังเคราะห์ ในขณะที ่อากาศ 2 ส่วนหลัง (AB1 
และ AB2) ถูกใช้สำหรับการเผาไหม้แก๊สเชื้อเพลิง
สังเคราะห์ที่หัวเผา จากนั้นจุดหัวเผานำร่องที่หัว
เผาแก๊สเชื ้อเพลิงสังเคราะห์และรอจนระบบ
ทำงานได ้อย ่างสมบูรณ์ จากน ั ้นทำการวัด
อ ุณหภ ูม ิภายในเตา อ ุณหภ ูม ิที่ ห ัวเผาแก๊ส
เชื้อเพลิง วัดค่าองค์ประกอบแก๊สเชื้อเพลิง จับ
เวลา และบันทึกผลการทดลอง 

ผลการทดลองพบว่าการทดลองที่ภาระ
ความร้อนต่ำจะมีอุณหภูมิภายในเตาเฉลี่ยที่ 693 
oC อุณหภูมิที ่หัวเผาแก๊สเชื้อเพลิงมีค่าเฉลี ่ยที่ 
879 oC คุณภาพแก๊สเชื ้อเพลิงที ่ได้ดีปานกลาง
สามารถจุดติดไฟได้มีอาการดับเป็นบางครั้ง
เนื ่องจากการป้อนเชื ้อเพลิงติดขัดที ่ช ุดป้อน
เชื้อเพลิงทำให้อัตราการป้อนชีวมวลอัดเม็ดเข้าสู่
ส่วนผลิตแก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์ลดลงชั่วขณะ 
การทดลองที่ภาระความร้อนกลาง จะมีอุณหภูมิ
ภายในเตาเฉลี่ยที่ 703 oC อุณหภูมิที่หัวเผาแก๊ส
เชื้อเพลิงเฉลี่ยที่ 947 oC คุณภาพแก๊สเชื้อเพลิงที่
ได้ดีสามารถจุดติดไฟได้จนเสร็จสิ้นการทดลอง 
การทดลองที ่ภาระความร้อนสูง มีอ ุณหภูมิ
ภายในเตาเฉลี่ยที่ 719 oC อุณหภูมิที่หัวเผาแก๊ส
เชื้อเพลิงเฉลี่ยที่ 1,014 oC คุณภาพแก๊สเชื้อเพลิง
ที่ได้ดีมากสามารถจุดติดไฟได้จนเสร็จสิ ้นการ
ทดลอง 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)  เพื่อศึกษาองค์ความรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำต้นฮ่อมมา

ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 2) เพื่อพัฒนาระบบการตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมสำหรับเพิ่มช่องทางในการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ใช้ต้นฮ่อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประชากรของการวิจัยในการศึกษาความพึงพอใจ คื อ นักศึกษา 
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่   และประชาชนทั่วไป โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 40 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามใช้วัดความพึงพอใจโดยใช้คำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale)  สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ใช้สถิติเชิงพรรณนาคือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)  และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  

ผลการวิจัยในด้านการจัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู ้คณะผู้วิจัยได้ผลติสือ่มัลติมีเดีย จำนวน 2 เรื่อง คือ องค์
ความรู้ด้านกระบวนการปลูกต้นฮ่อม และองค์ความรู้ด้านกระบวนการทำสีจากต้นฮ่อม  จากการศึกษาความพึงพอใจต่อ
สื่อมัลติมีเดียของกลุ่มตัวอย่าง 40 คน พบว่า ความพึงพอใจสื่อมัลติมีเดียในกระบวนการปลูกต้นฮ่อม ในภาพรวมมีระดับ
ความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 4.47 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 และความพึงพอใจสื่อมัลติมีเดียในกระบวนการทำ
สีจากต้นฮ่อม  ในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 4.44 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49  

การพัฒนาระบบการตลาดออนไลน์ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใช้วงจร
พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) เครื ่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ออกแบบระบบ คือ การ
ออกแบบผังกระแสการไหลข้อมูล (Data Flow Diagram) การออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี  ER-Diagram 
(Entity Relationship Diagram) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) จากนั้นนำระบบท่ีพัฒนามาให้กลุ่มตัวอย่าง
ทดลองใช้งาน และประเมินความพึงพอใจ พบว่าความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 4.47 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49   

งานวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยการนำสื ่อมัลติมีเดีย และระบบการตลาดออนไลน์สำหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากฮ่อมไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ให้เป็นธุรกิจชุมชนที่มีความยั่งยืน 

 
คำสำคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การตลาดออนไลน์ ต้นฮ่อม  
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Abstract 
 

This research has the following objectives: 1) To study the knowledge and conservation of 
local wisdom in the use of Homm trees for the development of community products. 2) To develop 
an online marketing system of Homm based products. The population of the research in the studies of 
satisfaction composes of students, academic personnel of Chiang Mai Rajabhat University, and the 
general public. The samples of 40 persons were selected using the purposive sampling. The instruments 
used in this research to measure satisfaction are rating scale questionnaires. The statistics used in the 
research are descriptive statistics, percentage and standard deviation.  

For the results of knowledge preservation and dissemination, the research team produced 2 
multimedia video clips, the knowledge of Homm planting and the knowledge of Homm’s color 
extraction. The study of satisfaction on watching the video clips from the samples of 40 people found 
that the satisfaction on the knowledge of Homm planting video is high, with the mean of 4.47 and the 
standard deviation of 0.45. In addition, the satisfaction on watching the knowledge of Homm’s color 
extraction video is also high, with the mean of 4.44 and the standard deviation of 0.49.  

The development of an online marketing system of Homm based products is a research and 
development using System Development Life Cycle (SDLC). The tools used in the analysis and design 
of the system are Data Flow Diagram, Entity-Relationship Diagram, and Data Dictionary. From bringing 
the developed system to the sample group to try out and assessing satisfaction, it was found that the 
overall satisfaction was at a high level, with the mean of 4.47 and the standard deviation of 0.49.  

This research can be utilized by using the multimedia video clips and the online marketing 
system of Homm based products to build up a sustainable community business. 

 
Keywords: Information Technology Local Wisdom Online Marketing Homm trees 
 

1. บทนำ  
 ชุมชนบ้านแม่สาน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบล
โป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ คนในชุมชนเป็น
ชาวเขาชนเผ่าม้ง หนึ่งในวิถีชีวิตของชาวม้งคือการทอ
ผ้าเพื่อทำเป็นของใช้ เสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่ม โดยนำ
เส ้นใยจากต้นกัญชงมาทอเป็นผืนและย้อมด้วยสี
ธรรมชาติที่ผ่านกรรมวิธีด้วยภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษที่
ทำสืบทอดกันมาจากการนำต้นฮ่อมมาหมักทำสีในการ
ย้อมผ้า สีที่ได้จะเป็นสีคราม อีกทั้งต้นฮ่อมยังเป็นพืช
สมุนไพรที่มีความผูกพันธ์กับวิถีการดำเนินชีวิตของคน
ในชุมชนด้วยการใช้เป็นสมุนไพรประจำบ้าน เป็นยาเย็น

เพื ่อใช้ในการลดไข้ เป็นยาฟอกและขับปัสสาวะให้
บริสุทธิ์ แก้ปัสสาวะขุ่นข้น ลำต้นและใบใช้เป็นยาแกไ้ข้
ตัวร้อน ช่วยแก้อาการปวดศีรษะ ใช้สำหรับแผลไฟไหม้
น้ำร้อนลวกหรือถูกมีดบาดเพื่อเป็นยาสมานแผล เป็น
ต้น คนในชุมชนจึงปลูกต้นฮ่อมไว้บริเวณบ้านหรือตาม
คอกที ่เลี ้ยงสัตว์ เพื ่อนำต้นฮ่อมมาใช้ประโยชน์ใน
ครัวเรือนของตน 

จากภูมิปัญญาในการทำสีครามจากฮ่อมที่มี
มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของชุมชนบ้านแม่สาน้อยนิยม
นำกิ่งฮ่อมที่มีทั้งใบมาแช่น้ำสะอาด เพื่อหมักเอาน้ำสี
ครามมาย้อมผ้า สีที ่ได ้ค ือสีน้ำเงินเข้ม เร ียกว่า  สี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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คราม ในการหมักมีกรรมวิธีที่เรียกว่าการ 'เลี้ยงคราม' 
หากทำไม่ถูกขั้นตอน ครามจะไม่ให้สี เรียกว่า “คราม
ตาย” น้ำสีที่ยังไม่สมบูรณ์จะเห็นเป็นสีเขียวเข้ม เมื่อ
โดนอากาศ จะเข้มขึ้นจนเป็นสีน้ำเงินถึงสีครามในที่สุด 
เ ร ี ย ก ว ่ า  “ค ร าม เป็ น ”  ในป ี  พ . ศ .  2557 ก รม
ประชาสงเคราะห์ได้เข้ามาช่วยอนุรักษ์และส่งเสริมการ
เข ียนลายจากข ี ้ผ ึ ้ ง(ลายเขียนเท ียน) และการทำ
เครื่องนุ่งห่มจากเส้นใยกัญชงที่ย้อมจากสีครามของฮ่อม 
ผลักดันให้เป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน จึงมีการ
รวมกลุ่มของคนในชุมชนจัดตั้งศูนย์หัตถกรรมสินค้าโอ
ทอป ช่วยกันผลิตสินค้าจากเส้นใยกัญชงที่ย้อมด้วยสี
ครามจากภูมิปัญญา และได้ทำการจดทะเบียนเป็น
วิสาหกิจชุมชน หนึ่งในปัญหาของชุมชนนี้คือจำนวนหัว
เชื้อที่ได้จากการหมักเพื่อนำมาใช้ในการทำสีครามจาก
ต้นฮ่อมมีไม่เพียงพอเนื่องจากไม่มีการการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมการปลูกต้นฮ่อมกันอย่างจริงจัง ทำให้ผู ้ที ่มี
ความรู ้ในการปลูกและการทำสีจากฮ่อมในชุมชนมี
จำนวนน้อย ส่งผลทำให้ฮ่อมท่ีจะใช้ในการทำสีย้อมมีไม่
เพียงพอต่อความต้องการ ชาวบ้านจึงต้องไปหาซื้อสี
จากแหล่งอื่นมาช่วยในการย้อมสีผลิตภัณฑ์ ปัญหาอีก
ประการหนึ่งคือผลิตภัณฑ์ของชุมชนยังไม่เป็นที่รู ้จัก
แพร่หลายมากนัก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่วางขาย
ภายในชุมชน ขายในงานแสดงสินค้าชุมชนและขายใน
สถานท่ีท่องเที่ยวในชุมชนเท่านั้น จึงทำให้โอกาสในการ
สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนมีไม่มาก หากมีการนำ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการส่งเสริมการ
ขายและประชาสัมพันธ์ก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก
เพิ่มขึ้น(ชนินทร์ มหัทธนชัย และคณะ, 2560) 
 ดังนั ้น การว ิจ ัยในคร ั ้งน ี ้จะศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับต้นฮ่อมเพื่อการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ สำหรับช่วยในการสร้างจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรต้นฮ่อม ตลอดจนการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาในการทำสีครามจากต้นฮ่อม ซึ ่งองค์ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องฮ่อมนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนรุ่นหลัง
ต่อไป ผลจากการศึกษากระบวนการปลูกและทำสีคราม
จากต้นฮ่อมจะนำมาเก็บเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบสื่อ

มัลติมีเดียเพื่อสืบทอดให้คนรุ่นหลังตลอดจนผู้ที่มีความ
สนใจสามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตและสามารถ
สร ้างโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ท ี ่ย ้อมสี
ธรรมชาติจากต้นฮ่อม ยิ่งไปกว่าน้ัน ในการวิจัยครั้งนี้จะ
ทำการสร้างระบบการตลาดออนไลน์ เพื่อช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อันจะนำไปสู่การสร้างโอกาส
ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ซึ่งจะเป็นรากฐานในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 2.1 เพื ่อศึกษาองค์ความรู ้และอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ ่นในการนำต้นฮ่อมมาใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 2.2 เพื ่อพัฒนาระบบการตลาดออนไลน์
สำหรับเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ใช้
ต้นฮ่อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 
3. ระเบียบวิธีวิจัย 

การว ิจ ัยคร ั ้ งน ี ้  เป ็นการว ิจ ัยเช ิงพ ัฒนา
( Research and development)  ม ุ ่ ง ศ ึ ก ษ า แ ล ะ
รวบรวมองค์ความรู ้เกี ่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ ่นและ
พัฒนาระบบการตลาดออนไลน์ท่ีเหมาะสมเพื่อช่วยประ
ขาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน ที่ใช้ต้นฮ่อมพืชท้องถิ่นในการพัฒนา ซึ่งเป็นการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) (วรรณดี สุทธิ
นรากร, 2557) โดยใหช้าวบ้านในพื้นท่ีชุมชนแม่สาน้อย 
ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีส่วนร่วม
ในการวิจัย โดยมีวิธีการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้องใน
เร ื ่องต้นฮ่อม และศึกษาบริบททางด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเกี่ยวกับต้นฮ่อม  

3.2 ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้ประโยชน์
จากต้นฮ่อม โดยการสำรวจภาคสนามในพื้นที่ศึกษา 
ชุมชนแม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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3.3 ถอดองค ์ความร ู ้ภ ูม ิป ัญญาท ้องถิ่น
เกี่ยวกับกระบวนการปลูกต้นฮ่อม และการทำสีคราม
จากต้นฮ่อมเพื่อนำมาย้อมสีผ้าสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
(ภาพที่ 1) โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความ
เข้าใจร่วมกันระหว่างนักวิจัยและกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ทำ
การส ัมภาษณ์กล ุ ่มผ ู ้ปล ูกต ้นฮ ่อม และผ ู ้พ ัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบกึ ่งมีโครงสร้าง
(Semi-structured Interview) ใช้คำถามปลายเปิดที่มี
รูปแบบการตอบคำถามแบบเรียงความสั้นๆ (Galletta 
& Cross, 2013) โดยการส ัมภาษณ์ในล ักษณะการ
สนทนากล ุ ่ ม แบบ เจาะประ เด ็ น  ( Focus group 
discussions)  ( Liamputtong, 2011)  เ ก ี ่ ย ว กั บ
กระบวนการปลูก กระบวนการทำสีครามจากต้นฮ่อม 
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

  
 

  
 

ภาพที่ 1: ถอดองค์ความรู้และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
โดยชุมชนมสี่วนร่วม 

 
3.4 วิเคราะห์และออกแบบวิธีการจัดเก็บองค์

ความรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปลูกตน้ฮอ่ม 
และการใช้ภูมิปัญญาในการทำสีครามที่ได้จากต้นฮ่อม
เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยการสร้างสตอรี่
บอร์ด ทำการวิเคราะห์และออกแบบการตลาดออนไลน์
ท ี ่ เหมาะสมสำหร ับเพ ิ ่มช ่องทางในการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์โดยใช้วงจรชีวิตการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle:  SDLC)  จากนั้นทำการ
ออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด เกิดเป็นผังระบบ 

(Context Diagram) และผังแสดงความสัมพันธ์ระหวา่ง
ข้อมูล (E-R Diagram)  

3.5 สร้างสื ่อมัลติมีเดียในการจัดเก็บและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นหลัง และนำไปเผยแพรบ่น
ระบบการตลาดออนไลน์ เพื่อให้ผู้ซื้อตระหนักและให้
ความสำคัญถึงกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากสีครามจากต้นฮ่อม 

3.6 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ สำหรับ
ใช้ประเมินการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประเมินความ
พึงพอใจต่อระบบการตลาดออนไลน์ โดยผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ซึ่งมีการตรวจสอบ
ความเที ่ยงตรงเชิงเนื ้อหาใช้ด ัชนีความสอดคล ้อง
ระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา(Index 
of item Object Congruence :  IOC)

(Srisatidnarakul,  2012)  และตรวจสอบค ่าความ

เชื ่อมั ่น(Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา

(α-coefficient) ของครอนบาค Cronbach) โดยเลือก
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 40 คน ได้แก่ นักศึกษา 
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่   
และประชาชนทั ่วไป ทำการวิเคราะห์และแปลผล
แบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านสถิติใน
การหาค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 

4. ผลการวิจัยและอธิปรายผล 

4.1 ผลการวิจัย 
     จาการศึกษาและการลงพื้นที่เพื่อทำการ

วิจัยในครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี ้
     4.1.1 ขั้นตอนในการปลูกต้นฮ่อม  
             การปลูกต้นฮ่อม จะใช้เวลาเพาะ

ชำ 2 เดือน ช่วงการปลูกและการเจริญเติบโต 6 เดือน 
การเพาะชำจะนำเอากิ่งที่มีความสมบูรณ์(กิ่งแก่) ยาว
ประมาณ 10-15 เซนติเมตร ปักชำไว้ในถุงเพาะชำ และ
รดน้ำทุกวัน วันละ 1 ครั้ง ปลูกในที่ร่ม แสงแดดรำไร 
การปลูกลงดิน ขุดหลุมเป็นแนวยาว ห่างกันประมาณ 
50 เซนติเมตร  ขุดหลุมลึกประมาณ 1 ฟุต ใส่ปุ๋ยคอก
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(มูลไก่) ลงในหลุมแล้วนำดินกลบ นำต้นกล้ามาปลูก
และใส่ปุ๋ยช่วงที่เข้าสู่เดือนที่ 4 ส่วนการรดน้ำต้นกล้า 
ในช่วงเริ่มปลูก 1-3 เดือนแรก รดน้ำอาทิตย์ละ 3-4 วัน 
เมื่อต้นเริ่มโตรดน้ำอาทิตย์ละ 2 วัน 

 

  
   การเพาะต้นกล้าฮ่อม             นำต้นกล้าที่สมบูรณ์ปลูก 

  
ต้นฮ่อมอายุ 1 เดอืน              ตน้ฮ่อมอายุ 8 เดอืน 

 

ภาพที่ 2: การปลูกต้นฮ่อม 
    4.1.2 ขั้นตอนการทำสีครามจากต้นฮ่อม  
     ขั้นตอนที่ 1 เตรียมต้นฮ่อม เลือกต้นที่มี

ใบมากขนาดสูงประมาณ 1 เมตร โดยจะตัดตั้งแต่โคน
ต้นฮ่อม 

     ขั้นตอนที่ 2 นำต้นฮ่อมที่ตัดไว้มาใส่ในถัง
น้ำขนาด 20 แกลลอน โดยใส่ต้นฮ่อมจนเต็มถังนำส่วน
ที่มีใบลงไปก่อน 

     ขั้นตอนที่ 3 เติมน้ำสะอาดลงไปในถังจน
เต็มหรือใส่ให้ท่วมต้นฮ่อมท่ีอยู่ในถังหมัก และเทน้ำท่ีตม้
จากพืชที่มีในชุมชนมาเป็นส่วนผสมเพื่อทำหัวเชื้อ 
                ขั้นตอนท่ี 4 เมื่อผ่านการหมักเข้าสู่วันที่ 3 
ส ังเกตสีของน้ำจะเปลี ่ยนเป็นส ีเข ียว ให ้หมักต่อ
จนกระทั่งใบของฮ่อมเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเทาหรอืสี
คล้ำ จากนั้นกลับใบที่อยู่ด้านล่างขึ้นและเอาส่วนลำต้น
ลงแช่ต่อไปจนครบ 7 วัน สังเกตสีของน้ำจะมีสีน้ำเงิน 
ถึงสีคราม  

     ขั้นตอนที่ 5 แยกเอาต้นฮ่อมที่แช่ไว้ออก
ให้เหลือแต่น้ำ ตักน้ำในถังขึ้นแล้วเทลงในถังทำซ้ำ ๆ 
ประมาณ 4-5 ครั้ง จะเห็นว่าเกิดฟองสีขาวขึ้น  
 ขั้นตอนท่ี 6  เตรียมน้ำปูนขาวผสมในการ
ทำหัวเชื้อ ค่อยๆ เทน้ำปูนขาวลงไปในน้ำหมักทีละน้อย 
ใช้ไม้ตีกระทุ้งลงไปท่ีน้ำหมักให้เกิดฟองสีขาวตีกระทุ้งไป
เรื่อย ๆ ประมาณ 1-2 ช่ัวโมง เพื่อจะได้กระตุ้นให้เกิดสี

คราม ซึ่งเรียกว่า “ครามเป็น” หากเร่งรีบจะทำให้ไม่
เกิดสีคราม ซึ่งเรียกว่า “ครามตาย” ก็จะไม่สามารถ
นำมาใช้ย้อมสีได้ 

ขั้นตอนที่ 7 หลังจากกระทุ้งน้ำหมักจน
เกิดฟองเป็นสีน้ำเงินเข้ม และฟองเริ ่มหยุบตัวลง ให้
หยุดและพักน้ำสีครามไว้ประมาณ 1 คืน แล้วทำการ
แยกน้ำใสที่ลอยอยู่ด้านบนออกเหลือแต่ตะกอนครามสี
น้ำเงินช้ันล่างไว้ เพื่อนำไปทำหัวเชี้อ   

ขั้นตอนที่ 8 การเตรียมน้ำสีครามสำหรับใช้
ย้อมผ้า จะต้องมีส่วนผสมได้แก่ หัวเชื้อคราม น้ำขี้เถ้าที่
ได้จากการเผาไม้ลิ้นจี่ และน้ำปูนขาว ผสมกันในสัดส่วนที่
พอเหมาะและตีน้ำให้เกิดฟองประมาณ 1-2 นาท ี

ขั้นตอนที่ 9 การย้อมจะนำผ้าลงไปแช่น้ำ
ย้อมสีครามประมาณ 1 ชั่วโมง และนำมาแขวนพักให้
ผ้าพอหมาด จึงนำไปตากแดด ใน 1 วัน จะทำการย้อม 
3  รอบ เป็นเวลา 2 อาทิตย์ ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนจะย้อม
วันละ 2 รอบ ใช้เวลาประมาณ 3 อาทิตย์ 

ขั ้นตอนที ่  10 น้ำย ้อมส ีครามที ่ เหลือ
สามารถใช้ได้ตลอดถ้าปริมาณน้ำย้อมลดลง ก็สามารถ
เติมหัวเชื้อและน้ำลงไป จากนั้นกระทุ้งลงไปในน้ำย้อม
ให้ข้ึนฟองประมาณ 1-2 นาที ก็สามารถใช้ย้อมผ้าต่อได้ 

4.1.3 สร้างสื ่อมัลติมีเดียในการจัดเก็บและ
ถ ่ายทอดองค ์ความรู้  โดยประย ุกต ์ใช ้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสร้างสื่อมัลติมีเดียสำหรับถ่ายทอดสู่คน
รุ่นหลัง   

  
(ก) กำรปลกูตน้ฮ่อม     (ข) กำรท ำสียอ้มครำมจำกฮ่อม 

 

ภาพที่ 3: (ก) สื่อมัลติมีเดียถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูก    
     และ (ข) การทำสีย้อมครามจากต้นฮ่อม  

 

4.1.4 ทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมสำหรับเพิ่มช่องทางใน
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยใช้วงจรชีวิตการพัฒนาระบบ 
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( System Development Life Cycle:  SDLC)  ใ น
รูปแบบ Adapted Waterfall ได้ออกแบบฐานข้อมูลใน
ระดับแนวคิด เกิดเป็นผังระบบ (Context Diagram) 
ดังภาพที่ 4 และผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 
(E-R Diagram) ดังภาพท่ี 5 

 

 
 

ภาพที่ 4: ผังระบบ (Context Diagram) 
 

 
 

ภาพที่ 5: ผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 
(E-R Diagram) 

 

4.1.ทำการพัฒนาระบบการตลาดออนไลน์
สำหรับผลติภณัฑ์ที่พัฒนาจากต้นฮ่อม เพ่ือช่วยสรา้ง
โอกาสทางการตลาดและประชาสมัพันธ์ผลติภณัฑ์ โดย
แบ่งลักษณะการทำงานออกเป็น 2 ส่วน คือ  

1) ส่วนของผู ้ดูแลระบบ สามารถเพิ่ม ลบ 
แก้ไขสื่อมัลติมีเดีย และข้อมูลสินค้าได้ มีการจัดแสดง
รายงานในส่วนการสั่งซื้อของลูกค้า การแจ้งชำระเงิน 
และรายงานการจัดส่งสินค้า 

 
 
ภาพที่ 6: ตัวอย่างหน้าจอระบบในส่วนแสดงรายงาน 

การสั่งซื้อ ชำระเงิน และจัดส่งสินค้า 
 

2) ส่วนของผู้ใช้ สามารถดูสื ่อมัลติมีเดียใน
กระบวนการทำสีครามจากต้นฮ่อม ดูรูปสินค้า สั่งซื้อ
สินค้า แจ้งข้อมูลการชำระเงิน และทราบข้อมูลการ
จัดส่งสินค้าผ่านทางระบบ 

 

 
 

ภาพที่ 7: โฮมเพจหลักของระบบการตลาดออนไลน ์
มีสื่อมลัติมเีดียในการนำเสนอภูมปิัญญา 

ในการปลูกและทำสีจากต้นฮ่อม 
 

 
 

ภาพที่ 8: หน้าจอแสดงข้อมูลสินคา้และรายละเอียด
ของสินค้าในระบบการตลาดออนไลน ์
 

ระบบการตลาด
ออนไลน ์
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4.1.6 ผลการตรวจสอบความเที ่ยงตรงเชิง
เนื ้อหาใช้ดัชนีสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุ
ป ร ะส งอค ์ ห ร ื อ เน ื ้ อห า  ( Index of item Object 
Congruence : IOC) เท่ากับ 0.86  มีส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน คือ 0.23 และค่าวิเคราะห์ค่าความเชื ่อมั่น 

(Reliability) โดยวิธ ีหาค่าส ัมประสิทธ ิ ์แอลฟา(α-
coefficient) ของครอนบาค Cronbach) เท่ากับ 0.94 
แสดงค่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นสูงสามารถนำไปใช้
ประเมินผลความพึงพอใจได้  ซึ ่งได้ผลการประเมิน
ความพ ึงพอใจต ่อการถ ่ายทอดองค ์ความรู้  และ
ประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบการตลาด
ออนไลน์ โดยการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 
40 คน นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลยั
ราชภัฎเชียงใหม่   และประชาชนทั่วไป แสดงดังตาราง
ที่ 1 – ตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 1 ผลความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้
จากภูมิปญัญาท้องถิ่นในกระบวนการปลูกต้นฮ่อม ด้วย
เทคโนโลยีมลัติมเีดีย 
 

ข้อ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ด้านการดำเนินเรือ่ง 4.26 0.41 มาก 

ด้านสีสัน 4.32 0.56 มาก 

ด้านเสยีง 4.83 0.38 มากที่สุด 

รวม 4.47 0.45 มาก 
 

ตารางที่ 2 ผลความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้
จากภูมิปญัญาท้องถิ่นในกระบวนการทำสีจากต้นฮ่อม 
ด้วยเทคโนโลยมีัลติมีเดีย 
 

ข้อ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ด้านการดำเนินเรือ่ง 4.28 0.45 มาก 

ด้านสีสัน 4.26 0.59 มาก 

ด้านเสยีง 4.78 0.42 มากที่สุด 

รวม 4.44 0.49 มาก 
 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งาน
ระบบการตลาดออนไลน ์
 

ข้อ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ด้านการทำงาน  4.29 0.56 มาก 

ด้านประสทิธิภาพ  4.52 0.48 มากที่สุด 

ด้านการใช้งาน  4.36 0.48 มาก 

ด้านการออกแบบ
ระบบ  

4.57 0.48 มากที่สุด 

ด้านประโยชน์  4.61 0.48 มากที่สุด 

รวม 4.47 0.49 มาก 

 
4.2 อธิปรายผล 
     จากการศึกษาวิธีการดำเนินชีวิตของชน

เผ่าม้ง ชุมชนบ้านแม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่
ริม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัญหาหลักของคนในชุมชน
ที ่ใช้ประโยชน์จากฮ่อมมักจะเป็นปัญหาเร ื ่องของ
ผลผลิตที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งไม่มีความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ และการส่งเสริมการปลูกไว้ใช้
ในชุมชนอย่างจริงจัง จึงทำให้ผลผลิตมีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการและต้องหาจากแหล่งอื ่นมาทดแทน 
งานวิจัยครี ้งนี ้ ผู ้ว ิจัยจึงได้ศึกษากระบวนการและ
ขั้นตอนในการปลูกฮ่อม ตลอดจนการรณรงค์ให้มีพื้นท่ี
ในชุมชนเพื่อใช้ในการปลูกพืชฮ่อม ยิ ่งไปกว่านั ้นใน
งานวิจัยครั้งนี้ได้นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย
ในการเก็บองค์ความรู้และภูมิปัญญาในกระบวนการ
ปลูก กระบวนการทำสีครามจากต้นฮ่อมเพื่อทำหัวเชื้อสี
ย้อมครามตลอดจนการย้อมผ้าด้วยสีที่ได้จากฮ่อม ใน
รูปแบบของสื่อมัลติมีเดียเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา
และการเผยแพร่องค์ความรู้กับคนรุ่นหลังไม่ให้สูญหาย
และเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรใน
ท้องถิ่น ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุมพล จันทร์
ฉลอง(2558) ที่ได้ทำการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการ
สร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ในการเก็บองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาเกี่ยวกับฮ่อม ซึ่งผลประเมินจากการใช้สื่ออยู่ใน
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ระดับดี เช่นเดียวกับงานวิจัยของ มัชฌิมา ศุภวิมลพนัธ์ 
และคณะ(2562) ที่ได้ตระหนักถึงการจัดเก็บองค์ความรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อไม่ให้สูญหายจึงได้จัดเก็บองค์
ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ
จัดเก็บในรูปของฐานข้อมูล นอกจากนี้ ในงานวิจัยครั้งนี้
ยังทำการต่อยอดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ช่วยในการสร้างระบบการตลาดออนไลน์เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและโอกาสทางการ
ตลาดให้กับวิสาหกิจชุมชนที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของ
คนในหมู่บ้านอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการสร้าง
รายได้เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ชนินทร์ มหัทธนชัยและ
คณะ(อยู ่ระหว่างการตีพิมพ์) ที ่ได้การพัฒนาระบบ
ดิจิทัลคอมเมิร์ชเพื่อส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า ระบบที ่พัฒนาขึ ้นสามารถช่วยให้
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ OTOP เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น 
และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์สินค้าได้ 
 
5. สรุปผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
      จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ต้องการ
ศึกษาองค์ความรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
นำต้นฮ่อมมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
พัฒนาระบบการตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมสำหรับเพิ่ม
ช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ใช้ต้นฮ่อมใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่า ผลการวิจัยในด้านการ
จัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้ คณะผู้วิจัยได้ผลิตสื่อ
ม ัลต ิม ีเด ีย จำนวน 2 เร ื ่อง ค ือ องค์ความร ู ้ด ้าน
กระบวนการปล ูกต ้นฮ ่อม และองค ์ความร ู ้ด ้าน
กระบวนการทำสีครามจากต้นฮ่อม จากการศึกษาความ
พึงพอใจต่อสื ่อมัลติม ีเดียของกลุ ่มตัวอย่าง 40 คน 
พบว่า ความพึงพอใจสื่อมัลติมีเดียในกระบวนการปลูก
ต ้นฮ ่อม ในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมาก มี
ค่าเฉลี่ยคิดเป็น 4.47 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 และ
ความพึงพอใจสื่อมัลติมีเดียในกระบวนการทำสีจากต้น
ฮ่อม  ในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย

คิดเป็น 4.44 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 และเมื่อนำ
ระบบที ่พัฒนามาให้กลุ ่มตัวอย่างทดลองใช้งาน ละ
ประเมินความพึงพอใจ พบว่าความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 4.47 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.49   

5.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
      5.2.1 เพื่อให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ

ปลูกฮ่อมและการทำสีครามจากฮ่อมให้ครอบคลุมถึง
ชาวต่างชาติ ควรเพิ่มคำบรรยายและเสียงบรรยายเป็น
ภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก
ที่สนใจผลิตภัณฑ์จากฮ่อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      5.2.2 จัดทำระบบการตลาดออนไลน์ใน
รูปแบบที่เป็นภาษาอังกฤษ 
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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยเรื่องการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดด้วยเทคโนโลยีตลาดดิจิทัลตามแนวทางแห่งศาสตร์พระราชาของ

ชุมชนบ้านห้วยอีค่าง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.พัฒนาโมเดลแผนการตลาดดิจิทัลที่เหมาะสมกับชุมชน   2 เพื่อจัดอบรมการ
ใช้เทคโนโลยีตลาดดิจิทัล และ 3.นำเทคโนโลยีตลาดดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือให้ชุมชนสามารถประยุกต์ใช้ส่งเสริมการตลาด
ของชุมชนบนพื้นฐานของศาสตร์พระราชาด้วยตนเองได้ วิธีการดำเนินงาน ผู้วิจัยได้ศึกษาและประชุมกลุ่มโดยมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพื่อสร้างโมเดลแผนการตลาดดิจิทัลโดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน โดยศึกษาข้อมูลของกลุ่มผ้าทอมือย้อมสี
ธรรมชาติบ้านห้วยอีค่าง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นได้นำข้อมูลบริบทชุมชนที่ได้มาสร้าง
ระบบเทคโนโลยีตลาดดิจิทัลเพื่อใช้ส่งเสริมการตลาดของชุมชนโดยคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบให้
เหมาะกับบริบทของชุมชน และนำข้อมูลบริบทของชุมชนมาจัดทำการอบรมเทคโนโลยีตลาดดิจิทัลให้กับชุมชน 
นอกจากน้ีได้อบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อสง่เสรมิการขายให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น ผลที่ได้จาก
การวิจัย โมเดลแผนการตลาดสามารถนำไปปรับใช้ด้านการตลาดของชุมชนได้ ระบบเทคโนโลยีตลาดดิจิทัลช่วยเป็น
ช่องทางในจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้เพิ่มขึ้น  ชุมชนสามารถบริหารจัดการข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีตลาด
ดิจิทัลได้ด้วยตนเอง และชุมชนมีความรู้ด้านการตลาดดิจิทัล สามารถเพิ่มช่องทางการตลาดนำไปสู่การเพิ่มยอดการ
จำหน่ายสินคา้ได้ 
 
คำสำคัญ: ศาสตร์พระราชา เทคโนโลยตีลาดดิจิทลั บ้านห้วยอีค่าง ความยั่งยืน 
 

Abstract 
 

 The research, Enhancing the marketing potential of Ban Huai I Khang community with digital 
marketing technology in accordance with the King’s Philosophy, aims 1. to develop a digital marketing 
model that is appropriate for the community 2. to organize training on the use of digital marketing 
technology, and 3. to use digital marketing technology as a tool for communities to apply and promote 
community marketing on the basis of the King's philosophy. In this study, the researchers conducted a 
group meeting and participated with the community in order to develop a digital marketing model in 
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accordance with the King's philosophy by interviewing community leaders and studying the data of 
natural dyed hand-woven textiles in Ban Huai I Khang, Mae Win Sub-district, Mae Wang District, Chiang 
Mai Province. After that, the obtained community context data was used to create a digital market 
system to promote the marketing of the community. The data was also used to select the appropriate 
technology to develop the system and to create a digital marketing technology training course suited 
the community. In addition, training has been given on the use of digital technology to promote sales 
so that customers can be easily accessed. The results of the research are that the business model can 
be adapted for community marketing, and the digital marketing system helps to increase the 
distribution channels for community products. Moreover, the community can manage data using digital 
market technology themselves, and the community has knowledge of digital marketing to increase 
marketing channels leading to increased product sales. 
 
Keywords: The King’s Philosophy, Digital marketing, Ban Huai I Khang, Sustainability 
 

1. บทนำ  

หลักปร ัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลัก
ปรัชญาบนพื้นฐานทางสายกลางและความไม่ประมาท 
มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน โดยใช้ความรู้และคุณธรรม
เป็นฐาน โดยมีหลักทำงานคือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  
ทำให้ได้สร้างองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยและการ
พัฒนาโครงการเชิงพื้นที่เพื ่อนำผลไปสู่การถ่ายทอด 
พัฒนาในหลายมิติทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และสิ ่งแวดล้อม ให้สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่นได้ (สุขสรรค์ กันตะบุตร และ
ค ณ ะ , 2 5 5 3 )   ม ห า ว ิ ท ย า ลั ย 
ราชภัฏเชียงใหม่ได้น้อมนำองค์ความรู้แห่งศาสตร์ของ
พระราชามาเป็นพันธกิจสำคัญในการพัฒนาประเทศ 
โดยใช ้หล ักปร ัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียง มาเป็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ แก้ไขปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สังคมและชุมชนท้องถิ ่นให้มีความเข้มแข็ ง สืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

การส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนนั้นได้มี
ผู้ทำวิจัยและใช้วิธีการสร้างสื่อการขายสินค้าออนไลน์ 
หลายงานวิจ ัย เช่น งานวิจ ัยในเร ื ่อง การส่งเสริม
การตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของ

ชุมชนบ้านโป่งสมิ (บุษราภรณ์ มหัทธนชัย และคณะ, 
2562) ซึ่งสามารถพัฒนาโมเดลทางธุรกิจของกลุ่มทอผา้
บ้านโป่งสมิหรืองานวิจัยเรื ่อง การบูรณาการตลาด
ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP)  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
(ชนินทร์  มหัทธนชัย และคณะ, 2561) จากกรณีศึกษา
ผลิตภัณฑ์ OTOP ต้นแบบจำนวน 2 แห่ง  จัดทำการ
ส่งเสริมธุรกิจผ่านสื ่อออนไลน์  จัดอบรมถ่ายทอด
ความรู้การทำตลาดดิจิทัล  และประเมินสรปุผลการวจิยั  
ผลการดำเนินวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่มี
การวางแผนและทำการตลาดออนไลน์ เมื ่อได้จัดทำ
เว็บไซต์ให้สถานประกอบการกรณีศึกษา 2 แห่งแล้ว
พร้อมกับการส่งเสริมธุรกิจผ่านสื ่อออนไลน์ พบว่า
สามารถช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ OTOP 
เป ็นที ่ร ู ้จ ักเพิ ่มข ึ ้น และช่วยลดค่าใช้จ ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าได้ 

บ้านห้วยอีค่างซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลแม่
วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีอาชีพหลักคือ
ประกอบอาชีพเกษตร เช่น การปลูกข้าว การทำไร่
หมุนเวียน การปลูกพืชอื่น ๆ  การเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู ไก ่
วัว ควาย เป็นต้น เกษตรกรบางคนเพาะปลูกและ
จำหน่ายสินค้าเอง  นอกจากนี้กลุ่มสตรีมีรายได้เสริม
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จากการทอผ้าและตัดเย็บเสื้อผ้าตามวัฒนธรรมแบบชน
เผ่ากระเหรี่ยง โดยมีการสั่งซื้อในกลุ่มลูกค้าประจำและ
การจำหน่ายทั่วไปซึ่งมีจำนวนไม่มาก ส่งผลให้มีรายได้
ครอบครัวน้อย การดำเนินงานในโครงการนี้จะเป็นการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาการตลาดของ
ชุมชนบนพื้นฐานของศาสตร์พระราชา โดยจะพัฒนา
โมเดลแผนการตลาดดิจิทัลที่เหมาะสมกับชุมชนและ
นำไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีการตลาดดิจิทัล การ
ดำเนินงานจะให้ชุมชนเป็นผู ้กำหนดและสร้างด้วย
ตนเองเพื่อให้เกิดความพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการนี้จะ
มีการบูรณาการร่วมกับโครงการอื่น ๆ คือ จะนำองค์
ความรู้ที่ได้มาจัดทำหลักสูตรการใช้เทคโนโลยกีารตลาด
ดิจิทัลที ่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนเพื ่อส่งต่อให้
โครงการอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการเพ ิ ่มศ ักยภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการตลาดดิจิทัลนำไปใช้ให้ได้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 2.1 เพื่อพัฒนาโมเดลแผนการตลาดดิจิทัลที่
เหมาะสมกับชุมชน 
 2.2 เพื ่อจัดอบรมการใช้เทคโนโลยีตลาด
ดิจิทัล 
 2.3 นำเทคโนโลย ีตลาดด ิ จ ิท ั ลมา เป็น
เครื่องมือให้ชุมชนสามารถประยุกต์ใช้ส่งเสริมการตลาด
ของชุมชนบนพ้ืนฐานของศาสตร์พระราชาด้วยตนเองได ้
 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

3.1 ศึกษาและประชุมกลุ่มโดยมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ
สร้างโมเดลทางการตลาดตามแนวทางแห่งศาสตร์
พระราชา โดยได้ สัมภาษณ์ผ ู ้นำชุมชนคือ นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
เพื่อหาบริบทของชุมชน ดังภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพที่ 1: ทีมวิจัยพบผู้นำชุมชน 
 
3.2 สังเคราะห์ปญัหาและหาจดุเดน่ซึ่งเป็น 

อัตลักษณ์ของชุมชน บ้านห้วยอีคา่ง จากการสัมภาษณ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ดังภาพท่ี 2  
 

 
 

ภาพที่ 2: สัมภาษณ์รองนายก อบต.แม่วิน 
 

จากการสัมภาษณ์ได้พบว่าบ้านห้วยอีค่างมี
จุดเด่นคือการทอผ้าด้วยมือและย้อมสีจากธรรมชาติ 
โดยสีย้อมได้นำมาจากพืชชนิดต่างๆ มาทำปฏิกิริยากับ
ว ัสด ุจากธรรมชาติ และน้ำที ่ ได ้จากธรรมชาติจะ
กลายเป็นสีต่าง ๆ  

 3.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีตลาดดิจิทัลและ
การโปรโมทผลิตภัณฑ์ การพัฒนาจะใช้วิธีการพัฒนา
ร ะ บ บ ต า ม ว ง จ ร ก า ร พ ั ฒ น า ร ะ บ บ  ( System 
Development Life Cycle : SDLC) วงจรการพัฒนา
ระบบ ประกอบด้วยกระบวนการของการทำงานที่
ชัดเจนและแตกต่างกัน ซึ่งวิศวกรระบบและนักพัฒนา
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ระบบใช้เพื่อวางแผน ออกแบบ สร้าง ทดสอบ และส่ง
มอบระบบสารสนเทศ ขั้นตอนของการพัฒนาระบบ
ด้วยวงจรการพัฒนาระบบมีอยู่ด้วยกัน 5 ขั้น ดังภาพท่ี 
3  คือ  

 

5.บํารุงรักษาโปรแกรม
- แก้ไข Error ที่พบระหว่างการใช้งานโปรแกรม
จริงโดยผู้ใช้
- ปรับปรุงและเพ่ิมเติมความสามารถให้กับ
โปรแกรม

4. ทดสอบโปรแกรม
- เมื่อพอ Error ของโปรแกรมให้ แก้ไขทันที
- การ Error อาจเกิดขึ้นจากการเขียนไวยากรณ์ของ
ภาษาผิดหรืออาจผิดที่อัลกอริทึมก็ได้

3. เขียนโปรแกรม
- เปลี่ยนอัลกอริทึมในขั้นตอนที่ 2 มาเป็นภาษา
โปรแกรมม่ิง
- เขียนโปรแกรมและทดลองรันโปรแกรม

2. ออกแบบโปรแกรม
- แบ่งหน้าที่หลัก (Main Model) ของโปรแกรม
ออกเป็นโมเดลต่างๆ
- ออกแบบอัลกอริทึมให้แต่ละโมดูล
- ทดสอบผลลัพธ์ที่ได้จากอัลกอริท ึ่ม

1.วิเคราะห์ปัญหา
- ตรวจสอบ Program Specific action Package 
- หารือกับนักวิเคราะห์ระบบ (SA) และผู้ใช้
- กําหนดองค์ประกอบของโปรแกรมเช่น อินพุต เอาท์พุต 
การประมวลผล

วงจรการพัฒนาโปรแกรม

 
 
 ภาพที่ 3 :แผนผังวงจรการพัฒนาระบบ 
 

1) เข ้าใจปัญหา (Problem Recognition) 
ขั้นตอนแรกใน SDLC คือการรับรู้และทำความเข้าใจ
กับปัญหา ระบบสารสนเทศจะเกิดขึ ้นได้ก็ต ่อเมื่อ
ผู้บริหารหรือผู้ใช้เกิดความต้องการระบบสารสนเทศมา
ช่วยในการทำงาน หรือระบบงานเดิม ในระหว่าง
ขั้นตอนการรับรู้ปัญหา นักวิเคราะห์ระบบจะใช้การวิจัย
และการตรวจสอบเพื่อกำหนดปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับ
การแก้ไข  

2) ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study) 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาความเป็นไปได้ก็คือ การ
ตัดสินใจว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นมาใหม่ หรือ
การแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมมีความเป็นไปได้หรือไม่ 
โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายและผลที ่คาดว่าจะได้รับของ
ระบบ นอกจากนี้นักวิเคราะห์ระบบจะต้องระบุความ
เป็นไปได้ทางเทคนิค เช่น ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ รวมถึงบุคลากรที่เหมาะสม
ในการพัฒนา ติดตั้ง และใช้งานระบบ ว่ามีเพียงพอ
หรือไม่  

3)วิเคราะห์ (Analysis) การวิเคราะห์ระบบ
เริ่มตั้งแต่การศึกษาระบบการทำงานของธุรกิจนั้น โดย
การศึกษาเอกสารที่มีอยู ่ ตรวจสอบวิธีการทำงานใน
ปัจจุบัน และสัมภาษณ์ผู ้ใช้และผู ้จ ัดการที ่ม ีส ่วน
เกี ่ยวข้องกับระบบ จากนั ้นจึงทำการรวบรวมความ
ต้องการ (Requirements) ของระบบ ซึ่งความต้องการ
ของระบบ คือคุณสมบัติที ่ผู ้ใช้ต้องการให้โปรแกรม
ประยุกต ์ท ี ่กำลังพัฒนาสามารถทำได้ การพัฒนา
รายการความต้องการเป็นกิจกรรมที ่ต้องทำร่วมกัน 
ระหว่างนักวิเคราะห์ระบบและผู้ใช้งานระบบ เครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ระบบ ได้แก่ แผนภาพกระแสข้อมูล 
(Data Flow Diagram) รูปแบบข้อมูล (Data Model) 
พจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) รูปแบบระบบ 
( System Model) แ ล ะ ผ ั ง ง า น ร ะ บ บ   ( System 
Flowcharts) เป็นต้น (Kingsley-Hughes & Kingsley-
Hughes, 2005) สัญลักษณ์ของแผนภาพกระแสข้อมูล 
แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 :สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภาพกระแสข้อมูล 
 

สัญลักษณ ์ ชื่อ 
0

Text

 

ระบบ (System or 
Application) 

Text
 

ผู้เกี่ยวข้องภายนอกระบบ 
(External Entity) 

Text
 

การไหลของข้อมูล (Data 
Flow) Flow)  

 
4) ออกแบบ (Design) การออกแบบเป็นการ

อธิบายถึงว ิธ ีการที ่ซอฟต์แวร ์จะตอบสนองความ
ต้องการที่ได้ตกลงกันไว้ระหว่างนักวิเคราะห์ระบบและ
ผู้ใช้ ขั้นตอนการออกแบบประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนการออกแบบเบื้องต้น ซึ่งเป็นขั้นตอนของการ
นำเสนอลักษณะสำคัญของแอปพลิเคชัน ขั้นตอนต่อไป
คือ การสร้างต้นแบบ เป็นการสร้างโมเดลการทำงาน
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ของแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่า แอปพลิเคชันจะ
ทำงานอย่างไร ขั้นตอนสุดท้ายในขั้นตอนการออกแบบ 
คือ การออกแบบโดยละเอียด การออกแบบโดยละเอยีด 
คือเอกสารที่ชัดเจนว่าแอปพลิเคชันจะได้รับการติดตั้ง
และใช ้งานอย่างไร รวมถ ึงจะกำหนดอินพุตและ
เอาท์พุตของระบบท่ีผู้ใช้ต้องการ ดังภาพท่ี 4 แสดงการ
ออกแบบเชิงแนวคิดcontext data model ของระบบ 

 

payment

product

brand

shipping

product_type

user

sell
make

2

sell
1

has
4

has 8
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6

has 7

unit 

shipping 3

has
5

buy_product
save
9

has
10

 
 

ภาพที่ 4 : การออกแบบ context data model 
 

5)  พัฒนาระบบ (Construction) ขั ้นตอน
การพัฒนา คือ ขั้นตอนในการสร้างระบบโดยการสร้าง
โปรแกรมตามการออกแบบรายละเอียดที ่เกิดขึ ้นใน
ขั้นตอนการออกแบบ โปรแกรมอาจจะถูกเขียนขึ้นมา
ใหม่ทั้งหมดหรือเกิดจากการนำเอาไลบรารีหรือโมดูลที่
สร้างไว้ล่วงหน้ามาประกอบกันให้เกิดแอปพลิเคชันใหม่ 
จากนั้นต้องทำการทดสอบโปรแกรมเพื่อให้แน่ใจว่า
แอปพลิเคชันสอดคล้องกับความต้องการและปราศจาก
ข้อผิดพลาด ซึ ่งขั ้นตอนดังกล่าวทางผู ้ว ิจัยได้มีการ
ประชุมหารือทั้งในส่วนของทีมผู้วิจัยเอง พร้อมทั้งนำ
ตัวอย่างการออกแบบมาสอบถามกับผู้แทนชุมชนเพื่อ
ปร ับให ้ เหมาะสมและตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน ดังภาพท่ี 5 

 
 
ภาพที่ 5: การสอบถามเพื่อปรับเปลี่ยนการออกแบบ 
 

6) ปรับเปลี่ยน (Conversion)  เป็นขั้นตอน
ของการติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่และเตรียมผู้ใช้เพื่อใช้
งาน หากแอปพลิเคชันมีความซับซ้อนมากผู ้ใช้อาจ
จำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมในการดำเนินการ การ
เตรียมเอกสารเพื่อตอบคำถามที่พบบ่อย หรือคู่มือการ
ใช้งานระบบ ระบบงานบางอย่างอาจทำให้ต้องมีการ
เปลี่ยนอุปกรณ์ของผู้ใช้ เช่น การเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์
ฐานข ้อม ูล ใหม ่  อาจจำเป ็นต ้องเปล ี ่ ยนเคร ื ่อง
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ให้มีหน่วยความจำหรือซีพียูที่เร็ว
กว่าเดิม สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในขั้นตอนของ
การปรับเปลี่ยน   

7) บำร ุงร ักษา (Maintenance) ข ั ้นตอน
สุดท้ายของ SDLC คือการวัดประสิทธิภาพของแอป
พลิเคชันและปรับปรุงศักยภาพของ แอปพลิเคชัน ซึ่ง
แอปพลิเคชันขององค์กรส่วนใหญ่ที่พัฒนาและใช้งาน
มาเป็นเวลาหลายปีปรากฏว่า ในช่วงเวลาของการใช้
งานแอปพลิเคชันเหล ่านั ้นต ้องมี ว ิว ัฒนาการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กร 
วิวัฒนาการของแอพพลิเคชั่นนี้จะดำเนินต่อไปจนกว่า
จะมีการแทนที่ด้วยแอปพลิเคชันใหม่  

 3.4 หลังจากขั ้นตอนที่ 3.3 คือการพัฒนา
ระบบแอปพลิเคชันเทคโนโลยีด ิจ ิทัลเพื ่อส ่งเสริม
การตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้นำข้อมูลบริบท
ของชุมชนมาจัดทำหลักสูตรการอบรมเทคโนโลยีตลาด
ดิจิทัลที่เหมาะสมกับชุมชน โดยหลักสูตรประกอบด้วย
การอบรมด้านการตลาด การถ่ายภาพสินค้าเพื่อนำขึ้นสู่
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ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลนอกจากนี้ได้อบรมการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการขายให้สามารถ
เข้าถึงกลุ ่มลูกค้าได้ง่ายขึ ้น โดยนำเครื ่องมือระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล ที่สร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 3.3 มาเป็น
ส่วนหนึ่งของการอบรมด้วย โดยผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้นำ
ชุมชนถึงบริบทการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของชุมชน 
 

 
 

ภาพที่ 6: ผู้วิจัยไดส้ัมภาษณผ์ู้นำชุมชนถึงบริบท 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของชุมชน 

 
 จากภาพที่ 6 ผู้วิจัยได้สอบถามถึงบริบทการ
ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของชุมชน และทราบ
ว่าบริบทของชุมชนยังขาดความรู้ในการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการประชาสัมพันธ์สินค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์  จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง การ
ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลของชุมชนบ้านโป่งสมิ ของบุษราภรณ์ และคณะ  
(บุษราภรณ์ และคณะ, 2562) งานดังกล่าวได้มีการ
จัดทำโมเดลที่เหมาะสมกับชุมชนขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ที่
ยั่งยืนกับชุมชนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 
ของผู ้ว ิจัย ดังนั ้นผู ้ว ิจัยจึงได้นำข้อมูลที ่ได้จากการ
สัมภาษณ์ดังกล่าวจัดทำเป็นโมเดลแผนการตลาดดิจิทัล
ที่เหมาะสมกับชุมชนดังตารางที่ 2

 

ตารางที่ 2 โมเดลธุรกิจ Business Model Canvas  ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือชุมชนบ้านห้วยอีค่าง 
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ภาพที่ 7: การอบรมวิธีการถ่ายภาพสินค้าเพื่อใช้ 
ในการจำหน่ายสินค้าบนตลาดดิจทิัล 

 
จากภาพที่ 7 ทีมงานผู้วิจัยได้จัดอบรมวธิีการ

ถ่ายภาพสินค้าให้น่าสนใจและการถ่ายภาพเพื่อนำไปใช้
ในการจำหน่ายส ินค ้าบนส ื ่อออนไลน ์และระบบ
เทคโนโลยีตลาดดิจิทัล ซึ ่งการอบรมจะมีผู ้จัดอบรม
ประกอบด้วย คณาจารย์จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ และ
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นปี 3 เป็นผู้ช่วย
วิจัย และได้นำสินค้าจากผู้จำหน่ายมาถ่ายรูปจริงเพื่อใช้
ประกอบการนำเข้าสู่ระบบจำหน่ายสินค้าตลาดดิจิทัลที่
ทางผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นต่อไป  
 

 
 
ภาพที่ 8: แสดงกลุ่มชาวบ้านชุมชนบ้านห้วยอีค่าง 

 
 

ภาพที่ 9: การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการตลาดดจิิทัล 
และการใช้เครื่องมือทางการตลาดดิจิทัลให้กับ 
กลุ่มย้อมสีผ้าธรรมชาติและทอผ้าปกากะญอ 

บ้านห้วยอีค่าง 
 

จากภาพที่ 8 แสดงกลุ่มชาวบ้านชุมชนบ้าน
ห้วยอีค่าง ซึ่งเป็นกลุ่มทอผ้าและย้อมสีผ้าจากธรรมชาติ 
และภาพที่ 9 คือกลุ่มชาวบ้านชุมชนบ้านห้วยอีค่าง
พร้อมด้วยทีมผู้วิจัย ซึ่งได้มีการจัดอบรมภายหลังการ
สร้างระบบเทคโนโลยีการตลาดดิจิทัลและได้นำมา
ถ่ายทอดวิธีการจำหน่ายสินค้าบนระบบดังกล่าวพร้อม
การแนะนำวิธีการใช้งานระบบ นอกจากน้ีทางทีมผู้วิจัย
ได้จัดอบรมหลักการตลาดและการทำบัญชีเบื ้องต้น
ให้กับกลุ่มชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า
ผ้าทอมือและย้อมสีธรรมชาติ  
 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

4.1 ได้โมเดลแผนการตลาดที่เหมาะสม 
กับชุมชนตามแนวทางแห่งศาสตร์พระราชา (ดังตารางที่ 
2) ผลการสำรวจ สามารถสรุปแยกเป็นประเด็นหลักๆ 
ดังต่อไปนี้  

• ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ พบว่า  
ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 
40-50 ปี  จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที ่ 6 
หรือต่ำกว่า  

• พฤต ิ ก ร รมกา ร ใช ้ ง า น เ ท ค โน โ ล ยี
สารสนเทศ พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ใน
การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศน้อย ยกเว้น
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เยาวชนและเด็กจะมีความชำนาญในการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่าวัยผู้ใหญ่ ดังนั้นรูปแบบ
ของโมเดลแผนการตลาดคือ การขายสินค้าผ่านทาง
แอปพลิเคชันออนไลน์ท่ีมีลักษณะการขายแบบผู้ซื้อและ
ผู ้ขายติดต ่อกันโดยตรง และใช้หน้าเว ็บเพื ่อการ
ประชาสัมพันธ์สินค้า และแนะนำให้ผู้ซื้อสามารถติดต่อ
กับผู้ขายได้อาจใช้วิธีผ่านทางระบบโทรศัพท์ หรือฝาก
คำถามไว้ในเว็บไซต์ 

• ความต้องการในการอบรม  ผู้วิจัยได้แบ่ง
แบบสอบถามทักษะของผู้ตอบแบบสำรวจ ดังนี้ 

1)ทักษะการใช้งานอุปกรณ์ ผู้ตอบ

แบบสำรวจมีความชำนาญในการใช้งานอุปกรณ์ทาง

คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับน้อย  

2) ทักษะการใช้งานสื่อออนไลน์ มี

ความชำนาญในการใช้อยู่ในระดับน้อย  

3) ความต้องการใช้งานสื่อออนไลน์

เพื่อการตลาดดจิิทัล อยู่ในระดับมาก  

4) ความต้องการความรูด้้าน

การตลาดและการทำบัญชี อยู่ในระดับมาก 

 
4.2 ม ี ระบบเทคโนโลย ีตลาด

ดิจิทัลเพื่อการจำหน่ายสินค้าของชุมชน ดังที่ได้โมเดล
แผนการตลาดในข้อ 4.1 นำมาสู ่การสร ้างระบบ
เทคโนโลยีตลาดดิจิทัล เป็นลักษณะของแอปพลิเคชัน
ออนไลน์ ชื่อ “กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านห้วยอี
ค่าง” ซึ ่งสามารถใช้งานผ่านทางมือถือ หรือ เครื ่อง
คอมพิวเตอร ์ ทาง URL  http://www.ban-huay-i-
khang.cmru.ac.th/ ดังแสดงในภาพที่ 10 แสดงหน้า
แอปพลิเคชันของระบบท่ีพัฒนา  

 
 
ภาพที่ 10: แสดงหน้าแอปพลิเคชนัของกลุ่มผ้าทอมือ

ย้อมสีธรรมชาติบ้านห้วยอีคา่ง ต.แม่วิน อ.แม่วาง  
จ.เชียงใหม่ 

 
 ในแอปพลิเคชันจะประกอบด้วยเมนู สินค้า 
รีวิว การสั่งซื้อ ติดต่อเรา และ ค้นหา เพื่อหาสินค้าท่ี
ต้องการได ้
 

 
 

ภาพที่ 11: แสดงข้อมูลในหน้าแรกประกอบด้วย
รายการสินค้าต่างๆ 

 
 จากภาพท่ี 11 แสดงข้อมูลในหน้าแรกของ
ระบบประกอบด้วยรายการสินค้าต่าง ๆ ซึ่งหากผู้ซื้อ
สนใจสินค้ารายการใดก็สามารถเลอืกที่รายการสินค้า
นั้น เพื่อเลือกขนาด และดูรายละเอียดต่อไป พร้อมทั้ง
วิธีการสั่งซื้อได้ ดังภาพท่ี 12 และ ภาพท่ี 13 
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ภาพที่ 12: แสดงรายละเอียดรายการสินค้าท่ีต้องการ 

 

 
 

ภาพที่ 13: แสดงรายละเอียดราคาและวิธีการสั่งซื้อ 
 
 จากภาพท่ี 13 เป็นการแสดงรายละเอียดของ
สินค้าพร้อมวิธีการสั่งซื้อเมื่อผู้ซื้อเลือกรายการสินคา้ที่
ต้องการ ซึ่งจะมีรายละเอียดแตกตา่งกันไปตามขนาด
ของเสื้อผ้านั้น ๆ เช่น  สี : น้ำตาลเข้ม ย้อมมาจาก : เส่
บอเบ๊อะ (เปลือกต้นกอ)  ระยะเวลาการทำ 10 วัน  

Size S : รอบอก 44” ยาว 25” ราคาขาย
ปลีก : 700 บาท ราคาขายส่ง : 650 บาท(ต้องสั่งซื้อ
อย่างน้อย 5 ช้ิน) 

Size M : รอบอก 48” ยาว 26” ราคาขาย
ปลีก : 750 บาท ราคาขายส่ง : 700 บาท(ต้องสั่งซื้อ
อย่างน้อย 5 ช้ิน) 

Size L : รอบอก 52” ยาว 27” ราคาขาย
ปลีก : 800 บาท ราคาขายส่ง : 750 บาท(ต้องสั่งซื้อ
อย่างน้อย 5 ช้ิน) 

Size XL : รอบอก 56 ”ยาว 28 ” ราคาขาย
ปลีก : 850 บาท ราคาขายส่ง : 800 บาท(ต้องสั่งซื้อ
อย่างน้อย 5 ช้ิน) เป็นต้น  

4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการอบรมความรู้
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีตลาดดิจทิัลโดยยึดแนวทาง
แห่งศาสตร์พระราชา  ในการอบรมในครั้งน้ี ผู้จัดทำ
โครงการได้ทำการเก็บผลการประเมินความพึงพอใจ
จากผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 25 คน เป็นการประเมิน
ความพึงพอใจโดยรวมทั้ง 3 หัวข้อการอบรม  จากนั้น
นำมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ โดยใช้ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สามารถอภิปรายผล
โดยการบรรยายเชิงพรรณนา ได้ดงัต่อไปนี ้

ค่าเฉลี่ยในภาพรวมของการอบรมเชิง
ปฏิบัติการของโครงการนี้ 4.56  จัดอยู่ในระดับความพึง
พอใจในระดับมากท่ีสดุ   โดยมีรายละเอยีดความพึง
พอใจในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้  ผู้เข้าอบรมให้ความพึง
พอใจในระดับมากท่ีสดุในด้านความง่ายในการสมัคร
อบรม  ด้านเจ้าหน้าท่ีให้บริการรับลงทะเบียนด้วยความ
สุภาพ สะดวก รวดเร็ว กระตือรือร้น และเต็มใจ
ให้บริการ  ด้านวิทยากรนำเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วน
และน่าสนใจ  ด้านเอกสารประกอบการอบรมมี
รายละเอียด สามารถปฏิบตัิตามได้  ด้านวิทยากรแต่ง
กายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะท่าทางที่สุภาพ   
ด้านความรู้ทีไ่ดร้ับตรงกับประเด็นความคาดหวัง  ด้าน
ความรู้ที่ได้รับตรงกับประเด็นความคาดหวัง  ด้านความ
เหมาะสมของเวลาแต่ละหัวข้อ  ดา้นความรู้ที่ได้รับ 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้   ด้านอาหารว่างมี
ความเหมาะสม และเพียงพอ ด้านอาหารกลางวันมี
ความเหมาะสม และเพียงพอ  ด้านสถานท่ีจัดฝึกอบรม 
มีความเหมาะสม 

การวิจัยกรณีของบ้านห้วยอีค่างดงักล่าว
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนินทร์ มหัทธนชัย และ
คณะซึ่งทำการวิจัยในปี 2561 เรื่อง การบูรณา
การตลาดดจิิทัลเพื่อส่งเสรมิการตลาดผลติภณัฑ์หนึ่ง
ตำบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ (OTOP) อำเภอแม่ริม จังหวดั
เชียงใหม ่ในด้านการส่งเสรมิความเข้มแข็งแก่ชุมชนใช้
วิธีการสร้างสื่อการขายสินค้าออนไลน์จดัทำการส่งเสริม
ธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์  จัดอบรมถา่ยทอดความรู้การทำ
ตลาดดิจิทัล ผลการดำเนินวิจัยพบว่าเมื่อไดจ้ัดทำ
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เว็บไซต์ใหส้ถานประกอบการกรณศีึกษา 2 แห่งแล้ว
พร้อมกับการส่งเสริมธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ พบว่า
สามารถช่วยให้ผลติภณัฑ์ของผู้ประกอบการ เป็นท่ีรู้จัก
เพิ่มขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
สินค้าได ้
 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

ผลการดำเนินงานของโครงการ พิจารณาจาก
วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1 เพื ่อพัฒนาโมเดล
แผนการตลาดดิจิทัลที่เหมาะสมกับชุมชน 2 เพื่อจัด
อบรมการใช ้ เทคโนโลย ีตลาดด ิจ ิท ัล  และ 3 นำ
เทคโนโลยีตลาดดิจ ิทัลมาเป็นเครื ่องม ือให้ช ุมชน
สามารถประยุกต์ใช้ส่งเสริมการตลาดของชุมชนบน
พื้นฐานของศาสตร์พระราชาด้วยตนเองได้ การวิจัยครั้ง
นี้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้ 

5.1 ผลผลิต (Output)  
1) ได้โมเดลธุรกิจทางการตลาดที่เหมาะสมกับชุมชน
ตามแนวทางแห่งศาสตร์พระราชา 
2) มีระบบเทคโนโลยีตลาดดจิิทัลเพื่อการจำหน่ายสนิคา้
ของชุมชน 
3) ผู ้เข้าร่วมโครงการได้รับการอบรมความรู ้ทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยีตลาดดิจิทัลโดยยึดแนวทางแห่ง
ศาสตร์พระราชา  

 
5.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) โมเดลทางธุรกิจสามารถนำไปปรับใช้ด้านการตลาด
ของชุมชนได้ 
2) ระบบเทคโนโลยีตลาดดิจิทัลช่วยเป็นช่องทางใน
จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้เพิ่มขึ้น  
3) ชุมชนสามารถบริหารจัดการข้อม ูลด ้วยระบบ
เทคโนโลยีตลาดดิจิทัลได้ด้วยตนเอง 
4) ชุมชนมีความรู้ด้านการตลาดดิจิทัล สามารถเพิ่ม
ช่องทางการตลาดนำไปสู ่การเพิ ่มยอดการจำหน่าย
สินค้าได้ 

5.3 ผลกระทบ (Impact) 

1)  ชุมชนสามารถนำเทคโนโลยีตลาดดิจิทัลมาบริหาร
จัดการด้วยตนเองทำให้เกิดความยั่งยืน นำไปประยุกต์
ช่องทางการตลาดขยายโอกาสในเชิงพาณิชย์ได้ 
2) เสริมสร้างศักยภาพขีดความสามารถในการทำ
การตลาดของชุมชนสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ อันจะนำไปสู่
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและยกระดับความเป็นอยู่
ของชุมชนให้ดียิ่งข้ึน 
 5.4 ข้อเสนอแนะ (Suggestion) 
 ระบบเทคโนโลยีตลาดดิจิทัลที ่ย ั ่งยืนและ
สามารถนำไปประยุกต์ทำให้เกิดช่องทางการตลาด
ขยายโอกาสเชิงพาณิชย์ได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือของชุมชนเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
ดังนั ้นผู ้ว ิจ ัยพบว่าการสร้างทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่ช ุมชนจ ึงเป ็นเร ื ่องสำค ัญและต้อง
ดำเน ินการต ่อเน ื ่องท ุกๆป ี  เพ ื ่อให ้ก ้าวท ันการ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 

6. กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ คุณเกษริ
นทร์ ตุ่นแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน 
คุณจันทร์ฉาย โนลอย ท่ีกรุณาให้ความช่วยเหลือผู้วิจัย
เป ็นอย ่างด ี  ตลอดจนสาธ ิตว ิธ ีการย ้อมผ้าส ีจาก
ธรรมชาติด้วยตนเอง เพื ่อให้ผู ้ว ิจัยและทีมงานได้มี
แนวทางในการส่งเสริมการขายสินค้าด้วยตลาดดิจิทัล 
และขอขอบคุณเจ้าหน้าที ่ท ี ่เกี ่ยวข้องขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่วิน ทุกท่าน  
 

7. เอกสารอ้างอิง 

เกวลิน ช่วยบำรุง. (2554). ปัจจัยทางการตลาดผ่าน 
Mobile Marketing ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลติภณัฑ์ของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์บรหิารธุรกิจ
มหาบัณฑิต, บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ. 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมภิาคเอเชียแปซิฟกิ ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) 
10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพือ่ท้องถิ่น  

 

331 

ชนินทร์ มหัทธนชัย และคณะ. (2562). การเพิ่ม
ศักยภาพทางการตลาดด้วยเทคโนโลยตีลาด
ดิจิทัลตามแนวทางแห่งศาสตร์พระราชาของ
ชุมชนลุ่มแม่น้ำวิน (รายงานผลการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่. 

ชนินทร์ มหัทธนชัย และคณะ. (2561). การบูรณา
การตลาดดจิิทัลเพื่อส่งเสรมิการตลาด
ผลิตภณัฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
อำเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ (รายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์). เชียงใหม่: คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่. 

บุษราภรณ์ มหัทธนชัย และคณะ. (2562). การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อสง่เสริม
การตลาดของชุมชนบนพ้ืนฐานของศาสตร์
พระราชา (รายงานผลการวิจัย). เชียงใหม่: 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่. 

วิจารณ์   พานิช.  (2552).  องค์กรแห่งการเรียนรู้และ
การจัดการความรู้.  กรุงเทพฯ :  สำนักงาน
กองทุน 

          สนับสนุนการวิจัย. สบืค้นเมื่อ 10  มิถุนายน  
2552,  จาก http://www.nokkrob. org/ 
index. php? File = forum&obj = forum. 

มนูญ แก้วราตรี. (2541). การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ = System analysis and design. 
ปทุมธานี : ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบนัราชภัฏ
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์. 

รุจิรา อาชวานันทกุล. (2549). การประเมินศักยภาพ
ของผู้ประกอบการสินค้า OTOP กับการนำ
ระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกสม์าใช้ 
กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี.  
อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี. 

สุขสรรค์ กันตะบุตร และคณะ. (2554). การศึกษาเพื่อ
พัฒนาตัวช้ีวัดและกระบวนการมาตรฐานใน
การประเมินองค์กรธุรกจิตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 
มหิดล. 

สุขสรรค์ กันตะบุตร และคณะ (2553). การพัฒนา
แนวทางปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง. 
กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย. 

โอภาส  เอี่ยมสริิวงศ์. (2546). การออกแบบและจดัการ
ฐานข้อมูล. กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยูเคช่ัน. 

โอภาส เอี่ยมสริิวงศ์. (2556). พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(มุมมองด้านการบริหาร) : e-Commerce (A 
Managerial Perspective). กรุงเทพฯ: ซี
เอ็ดยูเคช่ัน. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมภิาคเอเชียแปซิฟกิ ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) 
10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพือ่ท้องถิ่น  

 

332 

การพัฒนาเว็บเชิงความหมายเพื่อการสืบค้นลวดลายตะกร้าเชือกฟางบ้านคลองบางสิงห์ 
Web Semantic Development for Searching the Plastic Rope Basket Patterns  

of Ban-klong-bang-sing 
 

สุรินทร์  อุ่นแสน*, ปัณณรัตน์ วงศพัฒนานิภาส, วราภรณ์ สุขสาร 

สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวศิวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  

*โทรศัพท์ 092-664-8008 E-mail surin@vru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) ออกแบบและพัฒนาออนโทโลยี และ 2) พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสืบค้น
ลวดลายตะกร้าเชือกฟางบ้านคลองบางสิงห์เชิงความหมาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มอาชีพบ้านคลองบางสิงห์ 
จังหวัดปทุมธานี จำนวน 10 คน ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย การระบุขอบเขตองค์ความรู้ การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
การกำหนดคลาส การระบุคุณสมบัติของคลาส การสร้างตัวอย่างข้อมูล และการนำไปติดตั้งใช้งาน ผลการวิจัย พบว่า 
ออนโทโลยีสืบค้นลวดลายตะกร้าเชือกฟางบ้านคลองบางสิงห์ ประกอบด้วยคลาส จำนวน 5 คลาส ได้แก่ คลาสตะกร้า 
คลาสประโยชน์ คลาสลวดลาย คลาสรายละเอียดลวดลาย และคลาสสี ผลการประเมินความเหมาะสมของออนโทโลยี
โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน เท่ากับ 0.83 เว็บไซต์ที่สืบค้นลวดลายตะกร้าเชือกฟางบ้านคลองบางสิงห์ออกแบบและ
พัฒนาโดยการวิเคราะห์ออนโทโลยีสามารถแสดงผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม อย่างไรก็ตามควรมีการเพิ่มเนื้อหา
ในเว็บแอปพลิเคชัน เช่น คลิปวิดีโอ ภาพนิ่ง หรือ ภาพเคลื่อนไหวสาธิตการสานลวดลายตะกร้า เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจ
วิธีการสานลวดลายมากกว่าการดูรูปภาพลวดลายและอ่านคำอธิบาย ซึ่งจะทำให้เว็บแอปพลิเคชันเป็นแหล่งเรียนรู้
ลวดลายตะกร้าสาน ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 

คำสำคัญ: เว็บเชิงความหมาย, ออนโทโลยี, ลวดลายตะกร้าเชือกฟาง, 
 

Abstract 
 

The research objectives were 1) to design and develop the ontology, and 2) develop web 
semantic for searching the plastic rope basket patterns of Ban-klong-bang-sing. The sample of research 
included 10 people of Ban-klong-bang-sing career group. The research methodology was domain 
determination, vocabulary definition, class and hierarchy definition, property definition, creating 
instances and implementation. The research found that the ontology included 5 classes are basket, 
benefits, pattern, details and color. The reliability ability of ontology is 0.83 which provided by 3 experts. 
The semantic web represented pattern details correctly. Moreover, the website content should provide 
understanding in learning the content of making the plastic rope basket by adding some contents, for 
example, video clip, image and animation. Moreover, the semantic website is a source of learning the 
patterns of plastic rope basket and also the culture and traditional of the local. 
 

Keywords: Semantic web, Ontology, Plastic Rope Basket Patterns 
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1. บทนำ  

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อ
ชีว ิตประจำวันหลายด้าน ทั ้งด ้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครอง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินชีวิตในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับชุมชน จนถึงระดับชาติ โดยเฉพาะชุมชนซี่ง
ประกอบไปด้วยประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ อันเป็น
เอกลักษณ์ของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ร่วมกัน การปรับตัว
เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่มี
ความสำคัญ ซึ่งจะทำให้ชุมชนดำรงอยู่ได้อย่างยั ่งยืน 
เทคโนโลยีเว็บเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และสามารถนำเสนอ
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้หลายรูปแบบ เช่น เอกสาร 
ร ูปภาพ และภาพเคล ื ่อนไหว (อ ้างถ ึงใน พ ิ เนศ  
บุตรเต และ วิชัย พัวรุ่งโรจน์, 2559)  เว็บไซต์จัดเป็น
แหล่งการเรียนรู ้ที ่ม ีขนาดใหญ่ ประกอบด้วยข้อมูล
สารสนเทศมากมายมหาศาล การนำข้อมูลสารสนเทศ
มาใช้งานจะต้องพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลเป็น
หลัก การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื ่อคัดกรองและ
ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลจึงเป็นสิ่งท่ีมีความสำคัญ 
 เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมายเป็นเทคโนโลยี
ท ี ่ ได ้ร ับความนิยมในปัจจ ุบ ัน  การพัฒนาเว ็บเชิง
ความหมายที่มีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ
ฐานข้อมูลความรู้ ออนโทโลยีเป็นเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาภาษาเชิงความหมายสมัยใหม่ ซึ ่งเป็นภาษาที่
เคร ื ่องคอมพิวเตอร ์สามารถนำไปประมวลผลได้   
(อ้างถึงใน จุฑาวรรณ สิทธิโชคสถาพร, 2559) การสร้าง
ออนโทโลยีเป็นการสร้างฐานความรู้หรือขอบเขตของ
เรื ่องใดเรื ่องหนึ่ง ออนโทโลยีที่ดีจะต้องอำนวยความ
สะดวกในการใช้งานร่วมกัน การนำข้อมูลกลับมาใช้ได้ 
การถ่ายทอดคุณสมบัติ และการแยกองค์ความรู้จาก
ฐานข้อมูล โครงสร้างของออนโทโลยีประกอบด้วย การ
กำหนดนิยามความหมายหรือการอธิบายเรื่องราวโดย
ใช้แนวคิดหรือคลาส คุณสมบัติ ความสัมพันธ์ ตรรกะ
การแปลงความสัมพันธ์ และตัวอย่างข้อมูลหรือคำศัพท์ 
(อ้างถึงใน ขนิษฐา กุลประจวบ และ นิศาชล จํานงศรี, 

2559) ออนโทโลยีถูกนำไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนอ
ข้อม ูล เช ่น ว ัฒนธรรม ประเพณี ศ ิลปวัฒนธรรม 
สิ่งประดิษฐ์ และพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น  
 จากหล ักการด ังกล ่าวข ้างต ้น  ผ ู ้ว ิจ ัยได้
ออกแบบออนโทโลยี โดยใช้ข้อมูลลวดลายตะกร้าเชือก
ฟางของบ้านคลองบางสิงห์ จังหวัดปทุมธานี มาศึกษา
และพัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน 
โดยจ ัดหมวดหมู ่ของกลุ ่มคำศัพท์  และการสร ้าง
ความสัมพันธ์เชิงความหมาย โดยนำออนโทโลยีไปเป็น
ต้นแบบการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อให้การ
สืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์มีประสิทธิภาพ เว็บไซต์เชิง
ความหมายจะเป็นแหล่งจัดเก็บความรู้ลวดลายตะกร้า
สานและเป็นแหล่งเรียนรู ้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงได้ทุกสถานท่ีและทุกเวลา 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

    1. เพื ่อออกแบบและพัฒนาออนโทโลยีสำหรับ
สืบค้นลวดลายตะกร้าเชือกฟาง  
    2. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสืบค้นข้อมูลลวดลาย
ตะกร้าเชือกฟาง 
 

3.ระเบียบวิธีวิจัย 

    การวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้กระบวนการสร้าง
ออนโทโลยี 7 ขั ้นตอน ของ Noy and McGuinness 
(อ้างถึงใน จุฑาวรรณ สิทธิโชคสถาพร, 2555) โดยเพิ่ม
ขั้นตอนการนำไปใช้งาน (Implement) ดังนี ้
     1. ระบ ุ ขอบ เขตและว ั ต ถ ุ ประส งค ์ ใ น 

การพัฒนา (Domain Determination)    
             1.1 ขอบเขตออนโทโลยี คือ องค์
ความรู้เกี่ยวกับลวดลายตะกร้าเชือกฟาง 
             1.2 การศึกษาข้อม ูลลวดลาย
ตะกร้าสาน รวบรวมข้อมูลลวดลายตะกร้าสานโดย
วิธีการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มอาชีพบ้านคลองบางสิงห์ 
ผู ้เชี ่ยวชาญ จำนวน 10 คน ได้มาจากการเลือกโดย
วิธีการสุ่มแบบเจาะจง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลวดลาย
ตะกร้าสานที ่ได ้จากการรวบรวมประกอบด้วย ช่ือ
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ลวดลายตะกร้าสาน รายละเอียดลวดลาย คำอธิบาย 
ประวัติความเป็นมา วิธีการทำตะกร้า และประโยชน์ 
(สุรินทร์ อุ่นแสน และคณะ, 562 - 565) 
             1.3 การตั้งคำถาม รายละเอียด
ตะกร้าสานดังข้อ 1.2 จะแสดงผลก็ต่อเมื่อผู้ใช้ระบุ ช่ือ
ลวดลาย หรือ ช่ือผลิตภัณฑ์   
     2. กำหนดคำศ ัพท ์สำค ัญ  (Vocabulary 
Definition) 
     คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการสืบค้น
ลวดลายตะกร ้าสาน ได ้แก่  ลวดลายตะกร ้าสาน 
ประกอบด้วย ชื ่อลวดลายตะกร้าสาน รายละเอียด
ลวดลาย สี คำอธิบาย ประวัติความเป็นมา วิธีการทำ
ตะกร้า และประโยชน์ 
     3. กำหนดคลาสและลำดับของคลาส (Class 
and Hierarchy Definition) 
             นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามา
สร้างเป็นคลาส ซึ ่งเป็นเงื ่อนไขในการสืบค้นข้อมูล 
ประกอบด้วย ประวัต ิลวดลาย (History) ร ูปแบบ
ลวดลาย (Pattern)  สีของลวดลาย (Color) วิธีจักร
สาน (Basketry Method) การนำไปใช ้ประโยชน์  
(Benefits) 
     4. ระบ ุค ุณสมบ ัต ิของคลาสและค ่าของ
คุณสมบัติ (Class Property Definition)  
       การระบุคุณสมบัติของคลาสจะ
พิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างคลาส (Object 
Properties) และคุณสมบัติของชนิดข้อมูล (Datatype 
Properties) (Vladimir Geroimenko and Chaomei 
Chen, 2006) ซึ่งเป็นการระบุคุณสมบัติของคลาสใน
เชิงความหมาย นอกจากน้ันยังพิจารณาส่วนประกอบที่
ต้องมีในตัวอย่างข้อมูล (Instance) 
 5. สร ้างต ัวอย ่างข ้อม ูล  (Class Instance 
Definition) 
       สร้างออนโทโลยีโดยการกำหนดคลาสและ
คุณสมบัติของข้อมูล โดยใช้โปรแกรม draw.io และ
กำหนดส ัญล ักษณ ์แทนคลาส แอทร ิบ ิ วต ์  และ
ความสัมพันธ ์ระหว่างคลาส นำออนโทโลยีไปให้

ผ ู ้ เช ี ่ ยวชาญจำนวน 3 ท ่าน ซ ึ ่ งประกอบไปด ้วย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านออนโทโลยี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
เว็บ และผู้เชี ่ยวชาญด้านงานจักรสาน เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม นำผลจากการประเมินมา
คำนวณดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item – 
Objective Congruence) พิจารณาและแก้ไขปรับปรุง
รายการที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตรงกันว่า ไม่แน่ใจ 
(คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 0) และไม่เหมาะสม (คะแนนเฉลีย่
เท่ากับ -1)  
     6. การพ ัฒนาเว ็บแอปพล ิ เคช ัน  (Web 
Application Development) 
     นำออนโทโลย ีท ี ่ปร ับปร ุง  แก ้ ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู ้เชี ่ยวชาญไปออกแบบฐานข้อมูล 
นำไปเป ็นข ้อม ูลในการว ิ เคราะห์  และออกแบบ 
การสืบค้นลวดลายตะกร้าสานของเว็บแอปพลิเคชัน 
พัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้ภาษา PHP และ
ฐานข้อมูล MySQL (จิราวุฒิ วารินทร์, 2556) ขั้นตอน
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ประกอบด้วย วิเคราะห์
และออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ และการ
บำรุงร ักษา ในการทดสอบระบบใช้ว ิธ ีการทดสอบ
ส่วนย่อย (Unit Teat) และการยอมรับจากผู้ใช้ (User 
Acceptance Test) (รังสิต ศิริรังสี, 2555) โดยนำเว็บ
แอปพลิเคชันไปให้ผ ู ้ ใช ้จำนวน 30 คน ทดลองใช้ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) 
 

4. ผลการวิจัยและอธิปรายผล 

    4.1 ผลการวิจัย 
     1. ผลการประเม ินความเหมาะสมของ 
ออนโทโลยี 
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ตารางที่ 1: ผลการประเมินออนโทโลยีสำหรับสืบค้น
ลวดลายตะกร้าเชือกฟาง 
 

รายการประเมิน IOC แปลผล 
1. การจัดกลุม่ของคลาส
ภายในออนโทโลย ี
2. คลาสในออนโทโลย ี
3. ช่ือของคลาสภายในออน
โทโลย ี
4. คุณสมบตัิหรือคณุลักษณะ
ของคลาส 
5. ช่ือคุณสมบัต ิ
6. ความสัมพันธ์ระหว่าง
คลาส 
7. ช่ือความสัมพันธ์ 
8. เนื้อหาของออนโทโลย ี

1.00 
 

0.33 
1.00 
 
1.00 
 
1.00 
1.00 
1.00 
0.33 

เหมาะสม 
 

เหมาะสม 
เหมาะสม 
 
เหมาะสม 
 
เหมาะสม 
เหมาะสม 
เหมาะสม 
เหมาะสม 

รวม 0.83 เหมาะสม 
 

  ผลการประเมินออนโทโลยี พบว่าออนโทโลยี
มีความเหมาะสมเท่ากับ 0.83 โดยการจัดกลุ ่มของ
คลาส ชื่อของคลาส คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของ
คลาส ชื่อคุณสมบัติ ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส ช่ือ
ความสัมพันธ์ มีความเหมาะสมเท่ากับ 1.00 คลาสและ
เนื้อหาของออนโทโลยีมีความเหมาะสมเท่ากับ 0.33 
ตามลำดับ ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้
พิจารณาความครอบคลุมของคลาสและเนื ้อหาของ 
ออนโทโลยี  
 2. ออนโทโลยีสำหรับสืบค้นลวดลายตะกร้า
เชือกฟาง 
 

 

     
 

ภาพที่ 1: ออนโทโลยีสำหรับสืบคน้ลวดลายตะกร้า 
เชือกฟาง 

ออนโทโลย ีส ืบค ้นลวดลายตะกร ้าสาน 
ประกอบด้วยคลาสและคุณสมบัติที่มีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกัน ได้แก่ คลาสลวดลาย (Pattern) เป็นคลาส
ย่อยของคลาสตะกร้า (Basket) คือ ตะกร้า 1 ใบ จะมี
ลวดลาย โดยคลาสลวดลายมีหลายสี (Color) ลวดลาย
แต่ละแบบมีรายละเอียด (Details) และตะกร้าแต่ละใบ
ถูกนำไปงาน (Benefits) หลากหลายรูปแบบ  
 3. เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสืบค้นลวดลาย
ตะกร้าสาน 
 

 
 

ภาพที่ 2: การจัดเก็บข้อมลูลวดลายในฐานข้อมูล 
 

 ข้อมูลลวดลายตะกร้าสานจะถูกจัดเก็บใน
รูปแบบตัวเลขแทนการเก็บเป็นรูปภาพ ตัวเลขแต่ละ
ตัวแทนค่าสี 
 

 
 

ภาพที่ 3: ตัวอย่างการสืบค้นข้อมลูลายพดัใน 
หน้าจอสืบค้นลวดลายตะกร้า 

 
ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลลายพัดในหน้าจอ

สืบค้น ข้อมูลที่แสดงทางหน้าจอประกอบด้วย ลวดลาย 
คำอธิบายหรือลายละเอียด ประวัติความเป็นมา วิธีสาน 
และการนำลวดลายไปใช้งาน  
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 4. ผลประเม ิน เว ็บ เช ิ งความหมายเพื่ อ 
การสืบค้นลวดลายตะกร้าเชือกฟางบ้านคลองบางสิงห์ 
 

 
 

รูปที่ 4 ผลการประเมินเว็บเชิงความหมาย 
 

ผลประเมินเว็บเชิงความหมายโดยผู้ใช้ที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกัน
ว่า การทำงานของเว็บเชิงความหมาย อยู่ในระดับ ดี
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 รองลงมา คือ ฟังก์ชันการ
ทำงานและการออกแบบเว็บเชิงความหมาย อยู ่ใน
ระดับ ดี ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.33 เท่ากับ และเว็บเชิง
ความหมายมีความปลอดภัยระดับ ดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.00 ตามลำดับ 

โดยการจัดกล ุ ่มของคลาส ชื ่อของคลาส 
คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของคลาส ชื ่อคุณสมบัติ 
ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส ชื่อความสัมพันธ์ มีความ
เหมาะสมเท่ากับ 1.00 คลาสและเนื้อหาของออนโทโลยี
มีความเหมาะสมเท่ากับ 0.33 
   4.2 อภิปรายผล 
  1. ผลจากการประเม ินความเหมาะสมของ 
ออนโทโลย ี โดยผ ู ้ เช ี ่ ยวชาญ เท ่าก ับ 0.83 ท ั ้ งนี้
เน ื ่องมาจากการกำหนดชื ่อ คำอธิบายคุณสมบัติ
ความส ัมพ ันธ ์ของคลาสและแอทร ิบ ิวต ์ช ัด เจน  
บ่งบอกคุณลักษณะกลุ ่มข้อมูล คลอบคลุมเนื ้อหาที่
เกี่ยวข้องกับตะกร้าสาน ได้แก่ การใช้งาน สี คำอธิบาย
ลวดลาย และผังลวดลาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วรรษพร อารยะพันธ์ และ พัฑรา พนมนิมิต (2562)   

ที่ได้ศึกษาการพัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านผ้าล้านนา 
พบว่า ออนโทโลยีมีการจัดกลุ่มคลาส คุณสมับติและ
ความสัมพันธ์ระหว่างคลาสมีความเหมาะสม  
 2. ผลการประเมินเว็บเชิงความหมายเพื่อ 
การสืบค้นลวดลายตะกร้าเชือกฟางบ้านคลองบางสิงห์ 
โดยผู้ใช้งานท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผู้ใช้มีความคิดเหน็
ตรงกันว่า การทำงานของระบบอยู ่ในระดับ ดีมาก 
เนื่องมาจาก เว็บเชิงความหมายหรือเว็บแอปพลิเคชัน
สามารถแสดงผลจากการสืบค้นได้ในเวลาอันรวดเร็ว 
เนื่องจากข้อมูลถูกจัดเก็บในลักษณะตัวเลข ผลลัพธ์จาก
การสืบค้นลวดลายตะกร้าสานมีความถูกต้อง และ 
การแสดงรายละเอียดลวดลายตะกร้าสานครอบคลุม
ความต้องการในการใช้งานของ ซ ึ ่งสอดคล้องกับ
งานว ิ จ ั ยของ  เ ดชดน ัย  จ ุ ้ ย ช ุ ม  และ  ด ิ ช ิ ต ชัย  
เมตตาริกานนท์ (2560) ได้ศ ึกษาการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ขอบเขตของเนื้อหา
ที่นำเสนอเป็นไปตามข้อกำหนดของเนื้อหา เช่น ประวัติ
ความเป็นมา ขั้นตอนการผลิต และแหล่งอ้างอิง เป็นต้น   
 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 1. สรุปผลการวิจัย 
    เว็บเชิงความหมายถูกออกแบบและสร้าง
ขึ ้นจากออนโทโลยีสำหรับการค้นหาลวดลายตะกร้า 
เชือกฟาง ซึ ่งรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์จากข้อมูล 
เช ิ งค ุณภาพซ ึ ่ งได ้จากการส ัมภาษณ ์บ ุคคลท ี ่ มี
ประสบการณ์ตรง และตำรา เอกสาร งานวิจ ัยที่
เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง  เ พ ื ่ อ ให ้ ออน โท โลย ี ท ี ่ ส ร ้ า ง ข ึ ้ นมี  
ความครอบคลุม มีความหมาย และนำออนโทโลยีไป
วิเคราะห์และออกแบบเว็บเชิงความหมาย ซึ่งอยู ่ใน
รูปแบบเว็บแอปพลิเคชันที ่สามารถค้นหาลวดลาย
ตะกร้าสาน โดยข้อมูลที ่จะแสดงเมื ่อสืบค้น ได้แก่ 
ลวดลายคำอธิบายหรือลายละเอียด ประวัต ิความ
เป็นมา วิธีสาน และผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏลวดลาย ซึ่งผู้ใช้
สามารถศึกษาข้อมูลวิธีการจักรสานจากแหล่งความรู้

4.33
4.72

4.33 4.00

1
2
3
4
5
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บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งครอบคลุมการใช้งานทุก
เวลาและสถานท่ี 
 2. ข้อเสนอแนะ 
     ควรนำคลาสของออนโทโลยีมาสร้างเป็น
เงื่อนไขหรือตัวเลือกในการค้นหา เพื่อเพ่ิมความสะดวก
ในการใช้งาน  
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การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความคาดหวังข้อมูลข่าวสารภายในสำนักงาน 
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี 

สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
Media Exposure and Expectation for media at Digital Government Development 

Agency (Public Organization) under the supervision of the Prime Minister,  
the Office of Prime Minister 
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บทคัดย่อ 

 
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความคาดหวังข้อมูล

ข่าวสารภายใน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนัก

นายกรัฐมนตรี ประชากรที่ใช้ คือ บุคลากรในองค์กร จำนวน 310 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามที่ผู้

ศึกษาสร้างขึ้น มีค่าดัชนีควสามสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์เท่ากับ 0.85 ทุกข้อ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 

0.95 และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  
 

คำสำคัญ: ความคาดหวัง การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ 

 

Abstract 

 
 The objective of this study is to study the information perception in the Digital Government 

Development Agency (Public organization) under the supervision of the Prime Minister Under the 
Prime Minister's Office. The population used is 310 personnel in the organization. Tools used in the 
study is a questionnaire created by the study. There are three index values corresponding between 
the question and the objective equal to 0.85 for all items. The reliability is 0.95 and the 
questionnaires used for data analysis are the distribution of frequencies, means, percentages and 
standard deviations. 

 

Keywords: expectations, media exposure 
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1. บทนำ  
ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์ผ่านโลกดิจิทัล

หลายองค์กรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากโลกใน
ยุคปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัล 4.0 ซึ่งในประเทศมีความเป็น
ดิจิทัลอยู่แล้วในระดับหนึ ่งเพียงแต่ยังขาด นโนบาย
ภาครัฐและการบังคับใช้กฎเกณฑ์ที่จะกํากับให้เสริมไปใน
ทิศทางเดียวกันอย่างม ีแผนเป็นขั ้น เป็นตอน  และ
อินเทอร์เน็ตจะเปลี่ยนวิถีชีวิตด้านการสื่อสารของ ผู้คน 
อย่างที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อน ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ ทุก
เพศ ทุกวัย จนอาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่ง
ของช ี ว ิ ตประจำว ันไปแล ้วป ัจจ ุบ ันการส ื ่ อสาร
ประชาสัมพันธ์มีการเผยแพร่ข้อมูลทางดิจิทัลอย่าง
รวดเร็วหรือเรียกว่าการสื่อสารแบบไร้พรมแดนโลกของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่จำต้องแบกรับความคาดหวังในอันท่ี
จะนำไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จต่อการประชาสัมพันธ์
ขององค์กรอยู่ไม่น้อย (พรรณพัชร์ เกษประยูร, 2560) 

นอกจากการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรแล้ว 
การประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กรยังช่วยสร้างความ
น่าเชื่อถือ ศรัทธา ความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรกับ
หน่วยงานภายนอกองค์กร ให้มีทัศนคติที ่ดีต่อองค์กร
หลายองค์กร อาทิ หน่วยงานภาครัฐ เอกชนรัฐวิสาหกิจ 
องค์กรไม่แสวงกำไร ทั้งนี้ความสัมพันธ์ที่ดีจะเกิดขึ้นได้
ต้องอาศัยการติดต่อสื่อสารเป็นเครื่องมือที่สำคัญเพื่อนำ
ข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ 
ดังนั้น การประชาสัมพันธ์จึงมีบทบาทและมีความสำคัญ
ต่อองค์กร การมุ่งเน้นการเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว
ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) 
ภายใต ้การกำกับดูแลของนายกร ัฐมนตรี  และการ
ให ้บร ิการแก ่ภาคร ัฐในแต ่ละป ีงบประมาณ การ
ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของ สำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของ
นายกรัฐมนตรี ในปัจจุบันมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่างๆ ได้แก่  

1. สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ โปสเตอร์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 

2. ส ื ่ อ ม ว ล ช น  ไ ด ้ แ ก ่  ว ิ ด ี โ อ
วิทยุกระจายเสียงตามสายในองค์กร    

3. สื ่อด ิจ ิท ัล ได ้แก่ เว ็บไซต์ อีเมล์
ภาครัฐ 

เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด  
ผู้วิจัยจึงศึกษาการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่

ส่งผลต่อความคาดหวังข้อมูลข่าวสารภายใน สำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) ภายใต้การกำกับ
ดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อ
นำไปปรับปรุงและพัฒนาการรับข่าวสาร สาระความรู้ 
นโยบาย วัตถุประสงค์ และการดำเนินงานขององค์กร ให้
ความเข้าใจที่ตรงกัน ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ภายใน
องค์กรจึงเป็นหน้าที่สำคัญในการผลักดันให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
2.1 เพื ่อศึกษาการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์

และความคาดหวังข้อมูลข่าวสารต่อสื่อประชาสัมพันธ์
ของบุคลากรในองค์กร 

2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยพื้นฐานส่วน
บุคคล และความคาดหวังข้อมูลข่าวสารในองค์กร 

2.3 เพื ่อศึกษาเปรียบเทียบการเปิดรับสื่อ
ประชาสัมพันธ์และความคาดหวังข้อมูลข่าวสารของ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) ภายใต้
การกำก ับด ูแลของนายกร ัฐมนตรี  ส ั ง ก ั ด ส ำ น ั ก
นายกรัฐมนตรี 
 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 
  สมมติฐานการวิจัย 

  1. ปัจจัยพื ้นฐานส่วนบุคคลที่
แตกต่างกันมีผลต่อความคาดหวังข้อมูลข่าวสาร
ของสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรแตกต่างกัน 

    2. การเปิดรับสื ่อประชาสัมพันธ์
ภายในองค์กรส ่งผลต่อความคาดหว ังข ้อมูล
ข่าวสารของสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมภิาคเอเชียแปซิฟกิ ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) 
10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพือ่ท้องถิ่น  

 

340 

 ขอบเขตของการวิจัย 
 มีประชากรที ่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้เป็น
บุคลากรสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กร
มหาชน) ในกรุงเทพฯ  มีจำนวนประชากร 310 
คน และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 175 คน 

1. ขอบเขตด้านตัวแปร 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเรื่องการ

เป ิดร ับส ื ่อท ี ่ส่ งผลต ่อความคาดหว ังต ่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยมีตัวแปรที่ใชใ้น
การวิจัย ดังนี้ 

1.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
- ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ 

เพศ อายุ ตำแหน่งงาน ระยะเวลาในการทำงาน   
- การเปิดรับสื ่อประชาสัมพันธ์

ภายในองค์กร ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมวลชน สื่อ
ดิจิทัล 

1.2 ต ั ว แปรตาม  ได ้ แก ่  ค ว าม
คาดหวังข้อมูลข่าวสารของสื ่อประชาสัมพันธ์
ภายในองค์กร ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวการปฏิบัติงาน 
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ 
และผลประโยชน์ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม 
โครงการต่าง ๆ 

2. ขอบเขตด้านพื้นที่หรือสถานที่ในการ
ว ิจ ัยพ ื ้นท ี ่จะใช ้ในการศ ึกษา ค ือ บ ุคลากร
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) 
ในกรุงเทพ 

3. ขอบเขตด ้ านระยะ เวลา ในการ
ดำเนินการวิจัย ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
ตั ้งแต่เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 
2562 
2. ประชากรและหน่วยวิเคราะห์ 

 2.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
คือ บุคลากรสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กร

มหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัด
สำนักนายกรัฐมนตรี  ทั้งเพศหญิง และเพศชาย จำนวน 
310 คน 
 2.2 กลุ่มตัวอย่าง  

  2.2.1 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากร
ภายในสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) 
ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี   

   2.2.2 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
บุคลากรสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) 
ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี  จำนวน 175 คน 
  2.2.3 การสุ่มตัวอย่าง 
   โดยใช้สูตรคำนวณขนาด
กลุ่มตัวอย่างสำหรับที่ใช้ระดับความถูกต้อง ระดับความ
เช่ือมั่นและระดับความแปรปรวน ซึ่งผู้วิจัยใช้สูตรในการ
คำนวณขนาดกล ุ ่ มต ั วอย ่ า งของยามา เน ่  ( Taro 
Yamane, 1973 อ้างถึงใน วาสนา แก้วบุตร, 2553) 
 
สูตรการคำนวณ คือ n =  
 
 เมื่อ  n ค ื อ  ข น า ด ข อ ง ก ล ุ ่ ม
ตัวอย่าง 
    N ค ือ ขนาดของ
ประชากร 

   e ค ื อ  ค ่ า ค ว า ม ค ล า ด
เคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นในการสรุปผล คือ .05 ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 175 คน 
 หล ั งจากน ั ้นส ุ ่ มต ัวอย ่างจากบุคลากร
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) ให้ครบ

N 

1 + N (e)2 
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ตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ ซึ่งจะใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple random sampling) 
 
สูตรการคำนวณ คือ          = 175 คน 
 
 จากการคำนวณได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 310  
คน เพื่อให้ได้ค่าความเชื่อมั่นสูงขึ้นผู ้วิจัยจึงเก็บกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 175 คน 
 2.3 หน่วยวิเคราะห์ คือ หน่วยบุคคล 
ได้แก่ บุคลากรสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กร
มหาชน)  
 

4. ผลการวิจัยและอธิปรายผล 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการเปิดรับสื่อ

ประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความคาดหวังข้อมูลข่าวสาร
ภายใน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) 
ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี ประชากรที่ศึกษาได้แก่ บุคลากรภายใน
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
 ส ่วนท ี ่  1  ผลการศ ึกษาการเป ิดร ับสื่อ
ประชาสัมพันธ์และความคาดหวังข้อมูลข่าวสารต่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของบุคลากรสำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจ ิทัล (องค์กรมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของ
นายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
 ผลการศึกษาในส่วนที ่  1 พบว่า ผ ู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 107 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 61.14) รองลงมาเป็นเพศชาย จำนวน 
68 คน (คิดเป็นร้อยละ 38.86) 
 

ข้อมูลทั่วไป 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 68 38.85 
หญิง 107 61.14 

รวม 175 100 

 
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบ

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล และความคาดหวังข้อมูล
ข่าวสารของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กร
มหาชน) ภายใต้การกำกบัดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัด
สำนักนายกรัฐมนตรี 

ผลการศึกษาในส่วนที่ 2 พบว่า 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ตำแหน่งงาน และระยะเวลาการ
ทำงาน วิเคราะห์โดยใช้สถิติทดสอบ t-test และค่า F-
test  และ One way ANOVA ซึง่ผลการวเิคราะห์ข้อมูล
ปรากฏ พบว่าส่วนใหญ่แตกต่างกัน 

ส่วนท่ี 3 ผลการศึกษาเปรียบเทียบการ
เปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์และความคาดหวังข้อมูล
ข่าวสารของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กร
มหาชน) ภายใต้การกำกบัดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัด
สำนักนายกรัฐมนตรี 

 ผลการศึกษาในส่วนที่ 3 พบว่า คา่สถิติ
ที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อ
ประชาสมัพันธ์ภายในองค์กรกับความคาดหวังข้อมูล
ข่าวสารของสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกบัความคาดหวังข้อมูล
ข่าวสารของสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร (r = 
0.597) 

 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
การครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับ

สื่อประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความคาดหวังข้อมูลข่าวสาร
ภายใน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) 
ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี และหาข้อเสนอแนะ ของบุคลากรภายใน
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) ภายใต้
การกำก ับด ูแลของนายกร ัฐมนตร ี  ส ั งก ัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี จำนวน 310 คน ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ 
การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ได้แก่ สื่อ
สิ ่งพิมพ์ สื ่อมวลชน สื ่อดิจิทัล ความคาดหวังข้อมูล

310 

1+310 (0.05)2 
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ข่าวสารของสื ่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ได้แก่ 
ข้อมูลข่าวสารเกี ่ยวการปฏิบ ัต ิงาน ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และผลประโยชน์ต่างๆ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มี
ค ่ าด ัชน ีควสามสอดคล ้องระหว ่างข ้อคำถามกับ
วัตถุประสงค์เท่ากับ 0.85 ทุกข้อ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.95 และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได ้แก ่  การแจกแจงความถ ี ่ (Frequency) ค ่าเฉล ี ่ย 
(Mean) ร ้อยละ (Percentage) และส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) 
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บทคัดย่อ 
 

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
สายงานสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ( Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื ่องมือในการวิจัย กลุ ่มตัวอย่างที ่ศึกษา คือ บุคลากรสายงานสนับสนุน 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 200 คน โดยสูตรการคำนวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) โดย
มีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 การเก็บรวบรวมข้อมูลได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample random sampling) สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าความถี่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ  
t-test, Independent Samples Test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัย
พบว่าปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายงานสนับสนุน โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำแนกตามตำแหน่ง และฝ่าย โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 
0.05 ส่วนด้านเพศ อายุ และระยะเวลาการทำงานในองค์กร โดยภาพรวมและรายด้านมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  

 

คำสำคัญ: องค์กร  ความผูกพัน บุคลากรสายงานสนับสนุน 
 

Abstract 
 

The objective of this research was to study personal factors affecting organizational 
commitment of supporting officers in King Chulalongkorn Memorial Hospital, The Thai Red Cross 
Society.  This survey research used a questionnaire as a research instrument. The sample was selected 
from 200 supporting officers in King Chulalongkorn Memorial Hospital which used Taro Yamane formula 
as a tool for determining sample size. The reliability value was calculated to be 0.95. Data collection 
was obtained by sample random sampling. The statistics used to analyze data were mean, percentage, 
frequency and standard deviation. In addition, the Hypothesis testing were by using t-test, Independent 
sample test and One-way ANOVA. The results of this research showed that in overall the differences 
amomg personal factors affecting organizational commitment of supporting officers in King 
Chulalongkorn Memorial Hospital, The Thai Red Cross Society classified by positions and departments 
were statistically significant difference at 0.05. Regarding their age, gender, and working experiences in 
the organization, in general, there were no differences in opinions.  
 

Keywords: Organizational, commitment, supporting officers  
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1. บทนำ  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สร้าง

ขึ ้นโดยพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู ่หัว โดยพระองค์มีพระราชประสงค์ที ่จะทรง
บำเพ็ญพระราชกุศล เพื่อสนองพระเดชพระคุณสมเด็จ
พระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ ้ าอย ู ่ ห ั ว  โ ร งพยาบาลจ ุฬาลงกรณ ์ ให ้บร ิการ
รักษาพยาบาลช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ให้บริการ
รักษาผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยไข้ทั้งในยามสงครามและปกติ 
โดยยึดมั่นในปณิธานอันแน่วแน่ที่จะให้ความช่วยเหลือ
ผู ้บาดเจ็บทั ่วไป โดยไม่เลือกชาติ ชั ้น วรรณะ ลัทธิ 
ศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง บุคลากรของ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มี 2 สายงาน คือ สายบริการ
และสายงานสนับสนุน สายงานสนับสนุนนั้นไม่ได้ทำ
หน้าที่ให้บริการคนไข้ดังเช่นบุคลากรทางการแพทย์ผู้ซึ่ง
เป ็นสายงานบร ิการโดยตรง แต ่บ ุคลากรสายงาน
สน ับสน ุนบร ิการน ั ้นก ็ เป ็นกำล ังสำค ัญท ี ่ช ่วยให้
โรงพยาบาลขับเคลื่อนโดยรับภาระงานเอกสาร พัสดุ 
ยกตัวอย่างเช่น ฝ ่ายบร ิหารทรัพยากรบุคคล ฝ ่าย
บริหารงานพัสดุ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
ผู้วิจัยต้องการศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันขององค์กร เพราะถ้าบุคลากรสายงานสนับสนุน
บริการมีคุณภาพชีวิตการทำงานท่ีดี ก็จะส่งผลต่อองค์กร
ไปในทางที่ดียิ่งๆขึ้น (อุสาห์ ศรีบรรณสาร, 2557:2) 

ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 - 2564) ที่มุ่งให้ประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า
เป็นประเทศที ่ม ีความมั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งย ืน และเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงซึ่งเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่กำหนดเป้าหมายใน
การพัฒนาที่สำคัญคือ ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างชนช้ัน
และความยากจนลง ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแขง็และ
สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่
มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใสตรวจสอบได้ มีการ

กระจายอำนาจ และมีส่วนร่วมจากประชาชน รวมทั้ง
นโยบายรัฐบาลที่จะพัฒนาแรงงานให้มีทักษะการเป็น
แรงงานยุค Thailand 4.0 (กรมการจัดหางาน, 2560: ก) 
เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ปัจจัยด้านทรัพยากร
มนุษย์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องให้ความสำคัญ โดยมีการ
ปลูกฝังจิตสำนึก สร้างความรัก ความซื่อสัตย์  ความ
ผูกพัน และความจงรักภักดีในองค์กรให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
เพื ่อให้บุคลากรเกิดความรัก ความผูกพัน และรักใน
องค์กรของตนเอง (อุสาห์ ศรีบรรณสาร, 2557:1-2)  

กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์จ ึงมี
ความสำคัญต่อองค์กร เพราะจะต้องสร้างความผูกพันให้
บุคลากรมีความจงรักภักดี มีความผูกพันต่อองค์กร และ
แสดงศักยภาพในการทำงานอย่างเต็มความสามารถ 
รวมทั ้งลดอัตราการลาออกของบุคลากร รวมถึงการ
รักษาคนดีและคนเก่งไว้ให้คงอยู่กับองค์กรได้เป็นระยะ
เวลานานที่สุด ซึ ่งการที่บุคลากรจะเกิดความรักความ
ผูกพันต่อองค์กรได้นั ้น จะต้องใช้ระยะเวลาและอาศัย
เครื่องมือในการปฏิบัติ จะเห็นได้ว่าบุคลากรที่มีความ
ผูกพันต่อองค์กรสูงยินดีที่จะอุทิศกายและใจเพื่อมุ่งมั่นใน
การปฏิบัติหน้าทีข่องตนเองให้ดีที่สุด แสดงออกให้เห็นถึง
ความจงรักภักดี โดยจะไม่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทำงาน 
หากบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรน้อย ก็อาจจะ
ลาออกหรือในกรณีที่บุคลากรเลือกที่จะอยู่กับองค์กร
ต่อไป บุคลากรเหล่านี้อาจจะปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เต็ม
ความสามารถ โดยไม่ตั้งใจและเกิดความล่าช้าย่อมนำมา
ซึ่งผลเสียต่อองค์กร โดยองค์กรต้องสูญเสียทรัพยากร
ให้แก่บุคลากรในรูปของเงินเดือนหรือสวัสดิการ 

ดังนั ้น ผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษา ความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากรสายงานสนับสนุนโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคล เพราะสามารถนำ
ผลการศึกษานี้ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และปรับไปใช้แก่บุคลากรและองค์กรได้อย่าง
เหมาะสมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อ
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สร้างความผูกพันขององค์กรให้กับบุคลากรในส่วนที่เป็น
สายงานสนับสนุน 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
           เพื่อศึกษาปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายงานสนับสนุน 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
  

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

 ดำเนินการวิจ ัยโดยใช้การวิจ ัยเชิงสำรวจ 
(Survey Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ในการเก็บข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
กลุ ่มตัวอย่างที ่ศ ึกษา ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 200 
คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การคำนวณขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมด้วยการใช้สูตรการคำนวณของ 
ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที ่ระดับความเชื ่อมั่น 
ร้อยละ 95 และยอมให้มีความคลาดเคลื ่อนของกลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 5 ซึ่งผู้วิจัยจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample random 
sampling)  
 สถิต ิท ี ่ ใช ้ว ิ เคราะห์ข ้อมูล ได ้แก่ ค ่าเฉลี่ย 
(Mean) ร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) 
ส ่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test, Independent 
Samples Test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA)  
 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยพื ้นฐานส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ตำแหน่ง ฝ่าย ระยะเวลาการ
ทำงานในองค์กร  
 ตัวแปรตาม คือ ด้านความผูกพันต่อองค์กร 
ได้แก่ การใช้ความพยายามเพื่อทำงานให้องค์กร ความ
เชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 
ความจงรักภักดีต่อองค์กร 
 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
            เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจัยได้ศึกษาข้อมูลเอกสาร ตำรา และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 
น ำ ม า ป ร ะ ก อ บ ใ น ก า ร ส ร ้ า ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม
(Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที ่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี ่ยวกับข้อมูล
พื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ ตำแหน่ง ฝ่าย ระยะเวลาการทำงานในองค์กร โดย
ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามด้านความผูกพันต่อ
องค์กร มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

การเก็บรวบรวมข้อมลู 
ผู ้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการ

ศึกษาวิจัยครั้งนี ้ด้วยการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 250 ชุด โดยขอความอนุเคราะห์จาก
หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องช่วยแจกแบบสอบถามจัดเก็บ
รวบรวมแบบสอบถาม ระหว่างเดือนตุลาคม – เดือน
พฤศจิกายน 2562 และได้แบบสอบถามกลับคืนมา 200 
ชุด ตามที่ได้คิดเป็นร้อยละ 80 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การศึกษาเร ื ่องความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรสายงานสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ที่ ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ความถี่ ร้อยละ 

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 
1. เพศ   
2. อาย ุ  
3. ตำแหน่ง 
4. ฝ่าย 
5. ระยะเวลาการทำงาน

ในองค์กร 
 

ด้านความผกูพนัต่อองค์กร  
1. การใช้ความพยายามเพื่อ
ทำงานให้องคก์ร  
2. ความเชือ่มัน่และยอมรับ
ในเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์กร  
3. ความจงรักภกัดีตอ่องคก์ร  
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1 เพศ   
 ชาย  52 26.0 
 หญิง 148 74.0 

 รวม 200 100.0 

2 อายุ   
 25 – 30 ป ี 60 30.0 
 31 – 35 ป ี 72 36.0 
 36 – 40 ป ี 46 23.0 
 41 – 45 ป ี 19 9.5 
 มากกว่า 46 ป ี 3 1.5 

 รวม 200 100.0 

3 ตำแหน่งงาน 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
บุคลากร 
เจ้าหน้าที่พัสด ุ
เจ้าหน้าที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญช ี
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ ์
เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

 
22 
15 
21 
35 
78 
16 
13 

 
11.0 
7.5 
10.5 
17.5 
39.0 
8.0 
6.5 

 รวม 200 100.0 

4 ฝ่าย 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
ฝ่ายเลขานุการ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
ฝ่ายบริหารงานพัสดุ 
ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ 
ฝ่ายการเงิน 
ฝ่ายพธิีการ 
ฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง 
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
15 
16 
16 
21 
19 
59 
10 
7 
2 
35 

 
7.5 
8.0 
8.0 
10.5 
9.5 
29.5 
5.0 
3.5 
1.0 
17.5 

ที่ ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ความถี ่ ร้อยละ 

 รวม 200 100.0 

5 ระยะเวลาการทำงานใน
องค์กร 
ต่ำกวา่ 5 ป ี
ปฏิบัติงาน 6 ปี – 15 ป ี
ปฏิบัติงาน 16 ป ี– 25 ป ี
มากกว่า 26 ป ี

 
67 
91 
40 
2 

 
33.5 
45.5 
20.0 
1.0 

 รวม 200 100.0 

พบว่าเพศหญิงเป็นเพศที่ตอบแบบสอบถาม
มากที่สุด จำนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 74 อยู่ในช่วง
อายุระหว่าง 31 – 35 ปี จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 
36 ในส่วนของตำแหน่งงานท่ีตอบแบบสอบถามมากทีส่ดุ
คือ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 78 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 39 ฝ่ายที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ ฝ่าย
การเงิน จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 และ
ระยะเวลาการทำงานของบุคลากรสายงานสนับสนุน 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยพบว่าส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลา 6 ปี – 15 ป ีจำนวน 91 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.5 

2. ผลการทดสอบตามสมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองคก์ร
ของบุคลากรสายงานสนับสนุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย จำแนกตามเพศ  

 

 
 
พบว่า ผลการศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยพื้นฐาน

ส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรสายงานสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
สภากาชาดไทย ระหว่างเพศชายและเพศหญิง โดย
ภาพรวมและรายด้านมีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

3. ผลการทดสอบตามสมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อความ
ผ ูกพ ันต ่อองค ์กรของบ ุคลากรสายงานสนับสนุน 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำแนกตาม
อายุ พบว่า ผลการศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยพื้นฐานส่วน
บุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรสายงานสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
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สภากาชาดไทย จำแนกตามอายุ โดยภาพรวมและราย
ด้านมีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
 

 
 
 4. ผลการทดสอบตามสมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อความ
ผ ูกพ ันต ่อองค ์กรของบ ุคลากรสายงานสนับสนุน 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำแนกตาม
ตำแหน่ง  
 

 
 

พบว่า ผลการศึกษาปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่
แตกต่างกันส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
สายงานสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด
ไทย จำแนกตามตำแหน่ง โดยภาพรวมมีความแตกต่าง
กัน และเมื ่อวิเคราะห์รายด้าน พบว่า มีระดับความ
คิดเห็นท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสาย
งานสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
จำแนกตามตำแหน่ง ด้านการใช้ความพยายามเพื่อ
ทำงานให้องค์กรไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านความเชื ่อมั่น

และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และด้าน
ความจงรักภักดีต่อองค์กร มีระดับความคิดเห็นแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
 5. ผลการทดสอบตามสมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อความ
ผ ูกพ ันต ่อองค ์กรของบ ุคลากรสายงานสนับสนุน 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำแนกตาม
ฝ่าย  
 

 
 

พบว่า ผลการศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยพื้นฐาน
ส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรสายงานสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย จำแนกตามฝ่าย โดยภาพรวมมีความ
แตกต่างกัน และเมื่อวิเคราะห์รายด้าน พบว่า มีระดับ
ความคิดเห็นที ่ส ่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรสายงานสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย จำแนกตามฝ่าย ด ้านการใช้ความ
พยายามเพื่อทำงานให้องค์กรและด้านความเชื่อมั่นและ
ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรไม่แตกต่างกนั 
ส่วนด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร มีระดับความคิดเห็น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

 6. ผลการทดสอบตามสมมติฐานการวิจัย
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อความ
ผ ูกพ ันต ่อองค ์กรของบ ุคลากรสายงานสนับสนุน 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำแนกตาม
ระยะเวลาการทำงานในองค์กร  
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พบว่า ผลการศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยพื้นฐาน
ส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรสายงานสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย จำแนกตามระยะเวลาการทำงานใน
องค์กร โดยภาพรวมและรายด้านมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน  
 7. ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาการทำงานในองค์กร มีระดับ
ความคิดเห็นที ่ส ่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรสายงานสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ในภาพรวมไม ่แตกต ่างก ัน ส ่วน
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ ตำแหน่ง และฝ่าย มี
ระดับความคิดเห็นที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรสายงานสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ในภาพรวมแตกต่างกัน 
 8. ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลด้านตำแหน่ง
ของบุคลากรสายงานสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรแตกต่าง
กันสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้นั้น เนื่องด้วยแต่ละ
ตำแหน่งของบุคลากรได้บรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ อีก
ทั ้งย ังมีค่าตอบแทน และความเสี ่ยงในการทำงานที่
แตกต่างกันไป รวมทั้งมีการเลื ่อนระดับตำแหน่งงาน
พร้อมรับค่าตอบแทนสูงมากก็จะเป็นที่รู้จักในองค์กรมาก
ยิ ่งขึ ้น อีกทั ้งยังต้องอาศัยความรู ้ความเชี ่ยวชาญใน
ประสบการณ์ทำงานอย่างหนัก เพื่อให้มีผลการปฏิบัติที่ดี
อย ู ่ เหนือคนอื ่น จนเป็นที ่ยอมร ับของหัวหน้าหรือ
ผู้บังคับบัญชา นอกจากนั้นเมื่อปฏิบัติงานจนเกิดความ

ชำนาญแล้วผู ้บริหารระดับสูงขององค์กรก็จะทำการ
โยกย้าย บุคลากรที่โดดเด่นไปเรียนรู้งานอื่นๆในสังกัด
เพื่อสร้างความก้าวหน้า และเพื่อให้บุคลากรนั้นปรับตัว
เพื่อที่จะเรียนรู้กับสภาพแวดล้อมในการทำงานใหม่ๆ ไม่
ยึดติดและจมอยู่กับสภาพแวดล้อมการทำงานเดิมๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของศราวุธ โภชนะสมบัติ (2559) 
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของ
บุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที ่ 8 จังหวัด
นครสวรรค์ ที ่ศึกษาพบว่า ตำแหน่งงานเป็นตัวแสดง
สถานภาพทางสังคม เมื่อได้ดำรงตำแหน่งหน้าที่การงาน
ที่สูงมากขึ้น ก็จะได้รับการยกย่อง การยอมรับ พร้อมทั้ง
ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น สิทธิการบังคับ
บัญชา อำนาจในการตัดสินใจ เป็นต้น ซึ่งการได้ทำงาน
ในองค์กรของรัฐบาลเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง และได้รับ
สิทธิสวัสดิการ ความก้าวหน้าในสายงาน ตลอดจนเงิน
บำเหน็จ บำนาญตอบแทน ดังนั ้นปัจจัยพื ้นฐานส่วน
บุคคลด้านตำแหน่งของบุคลากรสายงานสนับสนุน 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรที่แตกต่างกัน 

 9. ฝ ่ายท ี ่ส ังก ัดของบ ุคลากรสายงาน
สนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกันสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ได้ตั้งไว้นั้น เนื่องด้วยแต่ละฝ่ายที่บุคลากรได้
เข้าไปอยู่ในสังกัดนั้น ๆ มีคุณภาพชีวิต สภาพการทำงาน 
การบริหารภายใน รวมถึงลักษณะงานที่แตกต่างกัน จึง
สามารถทำให้เกิดความแตกต่างที่มีในแต่ละฝ่ายนั้นส่งผล
ต่อความผูกพันต่อองค์กรได้ ซึ ่งสอดคล้องกับลลิตา 
จันทร์งาม (2559) ศึกษาเรื ่องปัจจัยที ่ส่งผลต่อความ
ผ ูกพ ันต ่อองค์การของพนักงาน  ธนาคารออมสิน 
สำนักงานใหญ่ กลุ่มลูกค้าบุคคล ที่ศึกษาพบว่า ปัจจัย
ด้านหน่วยงานที่สังกัดส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การที่
แตกต่างกัน เนื ่องจากแต่ละหน่วยงานมีลักษณะการ
ทำงาน ภาวะผู้นำ หรือเพื่อนร่วมงานท่ีมีลักษณะแตกตา่ง
กัน จึงทำให้ความแตกต่างที ่มีในแต่ละหน่วยงานนั้น
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การได้ 
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5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย 

 การวิจ ัยเร ื ่อง ความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรสายงานสนับสนุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยพื้นฐาน
ส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบคุลากร
ส า ย ง า น สน ั บ สน ุ น  โ ร งพย าบ าลจ ุ ฬ าล งกรณ์   
สภากาชาดไทย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยพื้นฐานส่วน
บุคคลด้านเพศ อายุ และระยะเวลาการทำงานในองค์กร 
โดยภาพรวมและรายด้านมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
ในส่วนของปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลด้านตำแหน่งและ
ฝ่าย โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันและส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กร เมื่อได้รับการยกย่องการยอมรับจาก
เพ ื ่อนร ่วมงานและห ัวหน ้า ตำแหน ่งงานท ี ่ ทำมี
ความก้าวหน้า มีการบริหารภายในที่ดี เพื่อนร่วมงานให้
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บุคลากรก็จะรู้สึกมีความ
ผูกพันต่อองค์กรมากข้ึน    
 ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้บริหารควรเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็น
จากบุคลากร หรือมีวิธีการสอบถามความคิดเห็นจาก
บุคลากรเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาวิเคราะห์และ
เป็นโอกาสทีจ่ะพัฒนานโยบายต่อไป 

2. ก ำ ห น ด ห ล ั ก เ ก ณ ฑ ์ ห ร ื อ เ ส ้ น ท า ง
ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน เพื่อให้บุคลากร 
มีความกระตือรือร้นท่ีจะทำงาน 
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บทคัดย่อ 

 
การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนนวนครหน้าเมือง 

หมู่ที่ 13 ตำบลเทศบาลท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์
แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เป็นการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในพื้นที่ (Action 
Learning) เพื่อเข้าใจ เข้าถึง วิถีชีวิตชุมชน และยังเกิดกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning Process) 
รวมไปถึงกระบวนการตั้งคำถามและการไตร่ตรองเพื่อสะท้อนความคิดและการรับฟัง (Reflective Questioning and 
Listening) โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งประชาชนได้เห็นพ้องต้องกันว่าควรให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เข้าไปส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ โดยการเสริมสร้างองค์
ความรู้และกระบวนการในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และการผลิตน้ำยาเอนกประสงค์สำหรับใช้ในครัวเรือน ผลการ
ดำเนินโครงการพบว่าประชาชนในชุมชนในความสนใจและร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม และมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง
สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนในการดำเนินโครงการได้เป็นอย่างดี ซึ ่งสามารถยกระดับรายได้ให้กับ
ประชาชนในชุมชน เฉลี่ยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 25.23 ต่อครัวเรือน และสามารถลดรายจ่ายต่อครัวเรือน เฉลี่ยลดลงคิด
เป็นร้อยละ 7.45 ต่อครัวเรือน 
 
คำสำคัญ: พัฒนาท้องถิ่น, ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

Abstract 
 

The local development to solve poverty and enhance the quality of life of people at 
Navanakorn Na-Muang Community, Moo. 13 Thaklong Municipality sub-district, Khlong Luang district, 
Pathum Thani Province, was a subproject under the Mission Relations Project to solve problems of 
poverty and enhance the quality of life of people. It was designed to learn from Action Learning with 
real experiences in order to understand and access to the community way of life and also yield the 
Action Learning Process. It also included the process of Reflective Questioning and Listening process by 
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using questionnaires and in-depth interviews. People in the community agreed that Valaya Alongkorn 
Rajabhat University under the Royal Patronage Pathum Thani Province should act to promote careers 
to increase income by enhancing the knowledge and the production of the sandalwood flowers and 
multi-purpose cleaners for household use. The results of the project found that people in the 
community were interested and cooperated in the activities. Strong community leaders were able to 
inspire people to implement the project very well. The project was able to raise the level of income 
for the people in the community.  The average increase was 25.23 percent per household and could 
reduce expenses per household.  The average household expenses was down to 7.45 percent per 
household. 
 
Keywords: Local Development, Enhance Quality of People Life 
 

1. บทนำ 

ตามที่ภาครัฐได้เช่ือมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 
20 ปี ระหว่างปี 2560 ถึง ปี 2579 โดยน้อมนำเอาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที ่เน้นการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ และใช้หลักการทรง
งานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลย
เดชบรมนาถบพิตร มาเป ็นแนวทางในการดำเนิน
นโยบาย (พิมพงา เพ็งนาเรนทร์, 2558 และ ไชยรัตน์ 
ปราณี และคณะ, 2551) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ยกระดับรายได้ของประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อ
นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประชาชนและ
ประเทศชาติ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระปณิธาน
แน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการในพระราชดำริของพระราช
บิดา เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชาประสงค์ให้
เป ็นมหาว ิทยาล ัย เพ ื ่ อการพ ัฒนาท ้องถ ิ ่ น  ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 มาตรา 
7 ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่นเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้อง
ก ับแผนย ุทธศาสตร ์ เพ ื ่ อยกค ุณภาพมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสู่คุณภาพเป็นเลิศ (วิทยา จันทร์แดง 
และจำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, 2555) โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตสู ่น ักปฏิบัต ิอย่างมืออาชีพ การยก
คุณภาพมาตรฐานชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และพื้นที่ให้มี
ความเข ้มแข ็งและย ั ่ งย ืน พร ้อมทั ้ งสอดคล ้องกับ
ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ร า ช ภั ฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์  และ
ถ่ายทอด  เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   
โดยมีกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจาก
ภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญในการพัฒนาชุมชน 
และท้องถิ่น  

จากผลสำรวจชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายใน
ชุมชนนวนครหน้าเมือง พบว่าชุมชนมีความเข้มแข็งใน
ด้านการปกครองโดยคณะกรรมการบริหารชุมชม และมี
การดำเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันอย่าง
สม่ำเสมอ ด้านเศรฐกิจและรายไดข้องประชาชนในชุมชน
อยู่ในระดับปานกลางถึงดีมาก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เป็นพนักงานบริษัทหรือโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร รับจ้าง และข้าราชการบำนาญ ซึ่งสามารถจัด



 

การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมภิาคเอเชียแปซิฟกิ ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) 
10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพือ่ท้องถิ่น  

 

354 

กิจกรรมส่งเสริมรายได้ให้กับผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดรายได้ ด้านสุขภาพในชุมชนเริ่มมีจำนวนผู้สูงอายุ
ค ่อนข ้างมากทำให ้ช ุมชนก ้าวเข ้าส ู ่ส ังคมผ ู ้ส ูงวัย
จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ นอกจากนี ้ยังมี
ปัญหาด้านสุขภาพด้วยโรคที่เกี ่ยวกับผู้สูงอายุ และยัง
ขาดแคลนบุคคลกรทางการแพทย์และอุปกรณ์ที่จำเป็น 
ด้านสิ ่งแวดล้อมบริเวณชุมชนมีประชากรอาศัยอยู่
หนาแน่นส่งผลให้มีปัญหาด้านการจราจร เสียงรบกวน 
การจัดการขยะ และละอองฝุ่น ด้านการศึกษาประชากร
ที่อยู่ในวัยเรียนได้รับการศึกษาทุกคนไม่พบปัญหาเด็ก
ด้อยโอกาสทางการศึกษาและประชากรส่วนใหญ่ใน
ชุมชนได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นอย่างน้อยแต่ก็ยังคง
ขาดแหล่งค้นหาความรู้เพิ่มเติมในชุมชน ซึ่งชุมชนและ
ครัวเรือนเป้าหมายมีความเห็นพ้องร่วมกันที่จะต้องจัดให้
มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ฝึกอบรมเกี่ยวกับเสริมสร้าง
ท ักษะและพ ัฒนาอาช ีพ เสร ิมภายในคร ั ว เร ือน 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของภัทรเวช ธาราเวชรักษ์ (2562) 
ท ี ่ ได ้ส ่ ง เสร ิมอาช ีพเพาะเห ็ดนางฟ ้าภ ูฐานให ้แก่
กลุ่มเป้าหมายบ้านคลองบางโพธิ์ จังหวัดปทุมธานี 

ดังนั ้นหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี มหาวิทยาล ัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ ึงได ้จ ัดทำ
โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจและรายได้ที่
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ด้วยการส่งเสริมการจัดทำบัญชี
ครัวเรื่อง เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนชีวิตและกิจกรรม
ต่างๆ ในชีวิตครอบครัว และส่งเสริมรายได้แก่ผู้สูงวัยใน
เวลาว่างเป็นอาชีพเสริม ให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรง
อยู่ได้อย่างยั ่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชน
สามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมี
ความเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพิ่มคุณค่าและมูลค่า เสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้
มีความเข้มแข็ง มั ่นคง นำไปสู ่การพึ ่งพาตนเองและ
ช่วยเหลือเกื ้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั ่งยืน ส่งผลให้
ชุมชนหมู ่บ ้านมีค ุณภาพชีว ิตและรายได ้ท ี ่ เพ ิ ่มขึ้ น 

(กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2549) ด้วย
ว ิธ ีการศึกษาเร ียนรู ้จากประสบการณ์จริงในพื ้นที่  
เช่นเดียวกับงานวิจัยของพิมพงา เพ็งนาเรนทร์ (2558) 
อำไพ แสนหมื่น (2556) และฉลาด  จันทรสมบัติ  และ
คณะ (2555) 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้และฝึกปฏิบัติในการ
จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายและบัญชีคร ัวเร ือนกับ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
 2.2 เพื ่อพัฒนาอาชีพให้กับกลุ ่มอาชีพและ
ครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย โดยการอบรมพัฒนาอาชีพ
เสริม 
 2.3 เพื ่อเพิ ่มรายได้ให้กับครัวเร ือนที ่เป็น
เป้าหมาย 
 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน 
นวนครหน้าเมือง หมู่ที่ 13 ตำบลเทศบาลท่าโขลง อำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีขั ้นตอนการศึกษาและ
แผนการดำเนินโครงการดังนี้ 1) การศึกษาประชากรและ
การเล ือกกล ุ ่ มต ั วอย ่ าง  2) การว ิ เคราะห ์ข ้อมูล  
3) ออกแบบแผนกิจกรรมการดำเนินโครงการ และ  
4) แผนการดำเนินโครงการ 
 3.1 การศึกษาและการเลือกกลุ่มประชากร 
 ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนนวนครหน้าเมือง 
มีจำนวน 465 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 3 ,741 คน 
แบ่งเป็นเพศหญิง 1,955 คน และเพศชาย 1,786 คน 
โดยจำนวนประชากรในพื้นที่ชุมชนจะมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอเนื่องจากมีพื้นท่ีส่วนหน่ึงเป็นอาคารพาณิชย์และ
ห้องเช่าทำให้มีประชากรแฝงในชุมชนค่อนข้างมาก 
(เทศบาลเมืองท่าโขลง, 2562) 

การดำเนินโครงการในครั้งนี ้ได้ทำการเลือก
กลุ ่มตัวอย่างแบบเจาะจงมาจำนวน 50 คน เพื ่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริบทชุมชน ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
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ชุมชน และแนวทางการยกระดับขีดความสามารถของ
ประชากรในชุมชน การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทำการเก็บ
รวบรวมมาจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก การ
ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกัน การบันทึกภาพและเสียง และ
การลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อศึกษาบริบทชุมชน ดังแสดงใน
ภาพที่ 1 
 

  

 
ภาพที่ 1: การประชุมกลุ่มย่อยและสัมภาษณเ์ชิงลึก 

  
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการสำรวจพื้นที่คณะผู้ดำเนินโครงการได้

จ ัดการประชุมกลุ ่มย่อย (Focus Group) เพื ่อร ับฟัง
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชนในประเด็น
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม 
การสร ้างแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบ
ส ัมภาษณ ์ เช ิ งล ึ ก  ( In-depth Interview) เพ ื ่ อ เก็บ
รวบรวมข้อมูลครัวเร ือนและแนวทางในการดำเนิน
โครงการตามที ่ประชาชนได้ให้การเสนอแนะ SWOT 
Analysis เพื ่อวิเคราะห์ปัจจัยที ่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค ของประชาชนและพื ้นที ่ชุมชน 
TOWS Matrix เพื ่อสังเคราะห์กลยุทธ์ในการดำเนิน
โครงการ กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic 
Hierarchy Process: AHP) ใช้สำหร ับการสังเคราะห์
และตรวจสอบผลสำเร็จจากข้อเสนอแนะและการแสดง
ความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
ก่อนที่จะเริ่มดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ชุมชนนวนครหน้าเมือง สามารถแสดง
แผนภาพการวิเคราะห์ SWOT ดังภาพท่ี 2 

 
ภาพที่ 2: แผนภาพการวิเคราะห์ SWOT 
 
 3.3 ออกแบบแผนกิจกรรมการดำเนินโครงการ 
 โครงการพันธก ิจส ัมพ ันธ ์แก ้ป ัญหาความ
ยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท
ช ุมชน  นวนครหน ้า เม ือง แบ ่ งออกเป ็น 2 ระยะ 
สอดคล้องกับแผนงานของมหาวิทยาลัย โดยในระยะที่ 1 
โครงการสำรวจบริบทชุมชนและจัดทำฐานข้อมูลในพื้นที่
ช ุ ม ช น 
นวนครหน้าเมือง เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและปัญหา
ของชุมชน รวมทั้งการหาข้อสรุป แนวทางแก้ไขปัญหา 
และการจัดกิจกรรมร่วมกันกับชุมชน โดยมีแผนการ
ดำเนินกิจกรรม ดังนี ้
 
ตารางที่ 1: แผนการดำเนินกิจกรรม (Phase 1) 

กิจกรรม ตัวชี้วัดความคืบหน้า 
1. ลงพ้ืนท่ีพบผู้นำ
ชุมชน 

ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนและ
ข้อมูลตัวแทนชุมชนสำหรับ
ประสานงานในการลงพื้นที่
ครั้งถัดไป 

2. ลงสำรวจพ้ืนท่ี
ชุมชนและเก็บข้อมลู
สัมภาษณ์กลุม่
ตัวอย่างในชุมชน 

แผนการดำเนินการจัด
กิจกรรมร่วมกับตัวแทน
ชุมชน และจัดทำแผนทีเ่ดิน
ดิน 
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กิจกรรม ตัวชี้วัดความคืบหน้า 
3. จัดประชุมเวที
ประชาคม และสรุป
ข้อมูลบริบทชุมชน 

ได้แลกเปลีย่นข้อมูลระหว่าง
ประชาคมกับทีมผู้จัดทำ
โครงการ และได้ข้อสรปุ
ปัญหาหรือสิ่งที่ชุมชน
ต้องการเบื้องต้นเพื่อใช้ใน
การวางแผนพัฒนาชุมชน 

4. สรุปผลและจัดทำ
รายงานฐานข้อมูล
ชุมชน 

รายงานฐานข้อมูลชุมชน 

5. กำหนดแนวทาง
และจัดทำแผนการ
พัฒนาชุมชน 

แผนการดำเนินการพัฒนา
และแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

 
สำหร ับการดำเน ินก ิจกรรมในระยะที ่  2 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนนวนครหน้า
เมือง ในระยะนี้มีการดำเนินการจัดกิจกรรม และติดตาม
ครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อประเมินผลของการจัดกิจกรรมที่
มีต่อครัวเรือนเป้าหมายว่ามีการนำความรู้และทักษะจาก
กิจกรรมไปปรับใช้ในครัวเรือนหรือไม่ โดยมีแผนการ
ดำเนินกิจกรรมดังนี ้

 
ตารางที่ 2: แผนการดำเนินกิจกรรม (Phase 2) 

กิจกรรม ตัวชี้วัดความคืบหน้า 
1. การประชุม
แนวทางปฏิบัติงาน
และเยีย่มครัวเรือน
เพื่อสร้างแรงบันดาล
ใจ/ตรวจสอบความ
มุ่งมั่น 

ครัวเรือนเปา้หมายทีม่ี
ศักยภาพในการพัฒนา 

2. กิจกรรมศึกษาดู
งาน ณ ศูนย์สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
14 จ.ปทุมธานี และ
เยี่ยมชมชุมชน

ครัวเรือนเปา้หมายและกลุ่ม
ผู้นำชุมชนไดเ้รียนรู้มีความ
เข้าใจในการพัฒนาอาชีพ
เสรมิภายในชุมชน และแนว

กิจกรรม ตัวชี้วัดความคืบหน้า 
ต้นแบบ ต.เกาะเกิด 
อ.บางปะอิน จ.
อยุธยา 

ปฏิบัติในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นจากชุมชนต้นแบบ 

3. กิจกรรมฝึกอบรม
การจัดทำบัญชี
รายรับ-รายจ่ายและ
บัญชีครัวเรือนกับ
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ครัวเรือนเปา้หมายและ
สมาชิกในชุมชน มีความรู้
ความเข้าใจในการจดัทำและ
มีการจัดทำบญัชีครัวเรือน  

4. กิจกรรมเสรมิสร้าง
ทักษะและพัฒนา
อาชีพเสริม 

ชุมชนได้มีกลุม่อาชีพและมี
รายได้เสริมจากการ
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และ
การผลิตน้ำยาเอนกประสงค ์

5. ประชุมติดตามผล 
ประเมินผลผลการ
ดำเนินงาน  

ผลความก้าวหน้าในการ
พัฒนาของกลุ่มครัวเรือน
เป้าหมายรายครัวเรือน 

6. จัดทำรายงานผล
การดำเนินโครงการ
และจัดทำบทความ
เรื่องเล่าความสำเร็จ 

เล่มรายงานผลการดำเนิน
โครงการ  

 

4. ผลการวิจัยและอธิปรายผล 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชน 
นวนครหน้าเมือง เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ประชาชนได้
แก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตแบบ
มีส่วนร่วม (Participant Observation) ประกอบไปด้วย 
ร่วมเสนอแนะ ร่วมประเมินผล และร่วมวิเคราะห์ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของชุมชน โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบพื้นที่ทำหน้าที่เป็นปรึกษาและวิเคราะห์ผล
ทางสถิต ิออกมาในเชิงปร ิมาณ โดยมีกระบวนการ
ดำเนินการทางกิจกรรมในรูปแบบ ต้นน้ำ - กลางน้ำ – 
ปลายน้ำ ซึ่งในกระบวนการระดับต้นน้ำในโครงการนี้เริ่ม
จากการวิจัยเอกสาร (Desktop Research) เพื ่อศึกษา
ข้อม ูลทุต ิยภ ูม ิของชุมชน หลังจากนั ้นได ้ลงพ ื ้นที่
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ภาคสนาม โดยการทำ ว ิ จ ั ย เ ช ิ งส ำรวจ  ( Survey 
Research) เพื่อศึกษาข้อมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับบริบทชุมชน 
และสังเคราะห์แนวทางการดำเนินโครงการโดยการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT 
Analysis) จนถ ึ ง ก า ร ไ ด ้ ข ้ อ ส ร ุ ป ขอ งป ัญหาและ
รายละเอียดกิจกรรม ส่วนในกระบวนการระดับกลางน้ำ 
ผู้รับผิดชอบพ้ืนท่ีได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อสร้างแรง
บันดาลใจ จัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี
รายรับรายจ่ายในครัวเรือน เพื่อให้ครัวเรือนสามารถ
วางแผนการเงินและใช้เงินอย่างไม่ประมาท และจัด
ฝึกอบรมทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และการผลิต
น้ำยาเอนกประสงค์ เพื่อเป็นรายได้เสริมและลดคา่ใช้จา่ย
ในครัวเร ือน ซึ ่งในกระบวนการระดับปลายน้ำของ
โครงการนี้ได้นำไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง กลุ่มครัวเรือน
เป้าหมายได้นำความรู้และทักษะไปปรับใช้ตามความ
เหมาะสม เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดบั
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมีส่วนร่วมได้อย่างยั่งยืน  
 4.1 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของ
ประชาชนและบริบทชุมชน 
 จากสังเกตและรวบรวมข้อมูลจากแบบสำรวจ
ข ้อม ู ลช ุมชน พบว ่ าช ุ มชนนวนครหน ้ า เม ื อ งมี
คณะกรรมการชุมชนที่แข็งแรงและร่วมมือกันพัฒนา
ชุมชนอยู่เสมอและสมาชิกในชุมชนก็ให้ความร่วมมือใน
การทำกิจกรรมร่วมกันเป็นอย่างดี แต่อาจจะมีปัญหา
เรื่องการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อยู่บ้างทำให้มีสมาชิก
ในชุมชนบางคนไม่ทราบข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
จากคณะกรรมการชุมชน จากการสำรวจประชากรใน
ชุมชนสามารถแบ่งประชากรแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่
คือ กลุ่มวัยเรียน กลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มผู้สูงอายุและ
ผู้ป่วย โดยสองกลุ่มแรกจะใช้เวลาส่วนใหญ่ภายนอก
ชุมชนจะเหลือแต่กลุ ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยอาศัยอยู่ใน
ชุมชนในช่วงเวลากลางวันตามลำพังโดยไม่มีผู้ดูแล ด้าน
อาชีพและการงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนซึ่ง
ทำให้มีรายได้เพียงพอในการดำรงชีพและสามารถดูแล
ครอบครัวได้ แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางครัวเรือนที่ยัง
ต้องการการสนับสนุนด้านการฝึกอาชีพและการสร้าง

รายได้ในครัวเรือนด้วย ผลการสำรวจด้านสุขภาพของ
ประชากรในชุมชนพบว่ามีจำนวนผู้สูงอายุและผู้ป่วยติด
เตียงค่อนข้างมากทำให้ต้องมีการดูแลคนกลุ่มนี้อย่าง
ใกล้ชิดซึ่งในชุมชนก็มี อมส. คอยสำรวจและดูแลผู้ป่วย
ในพื้นที่ แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับจำนวนประชากรทั้งหมดที่
มี ด้านสิ่งแวดล้อมด้วยความที่เป็นชุมชนเมือง มีการอยู่
อาศัยกันหนาแน่นทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจร ด้าน
การจ ัดการขยะ รวมไปถ ึ งม ีส ุน ัขและแมวจรจัด
ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ชุมชนยังตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขต
อุตสาหกรรมทำให้มีปริมาณฝุ ่นค่อนข้างมาก ด้าน
การศึกษาประชากรส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาอย่างน้อย
ในระดับการศึกษาภาคบังคับ และชุมชนตั้งอยู่ใกล้เคียง
กับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยหลายแห่ง แต่ยังขาดแหล่ง
ความรู้ในชุมชน เช่น ห้องสมุดชุมชนหรือแหล่งสืบค้น
ข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ เป็นต้น 
 4.2 ผลสำเร็จในดำเนินโครงการส่งเสริมรายได้
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
 จากผลการส ั ง เคราะห ์ค ุณล ักษณะของ
ประชาชน บริบทชุมชน ความต้องการในการดำเนินงาน
จากเสียงของประชาชน การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ในพื้นที่ และกลยุทธ์ในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิน่
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน พบว่าโครงการที่เหมาะสมในการพัฒนา
ท้องถิ ่นเพื ่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนนวนครหน้า คือ การ
สร้างกลุ่มอาชีพเสริมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และการ
ผลิตน้ำยาเอนกประสงค์สำหรับใช้ในครัวเรือน เนื่องจาก
เป็นกลุ ่มอาชีพที ่ประชาชนส่วนใหญ่ให ้ความสนใจ 
ประกอบกับมีขั ้นตอนในการดำเนินการที ่ไม่ซับซ้อน 
สามารถหาวัสดุอุปกรณ์ได้ง่าย และสามารถนำผลผลิตไป
ใช้ได้จริง จึงทำให้เกิดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลของ
กระบวนการดำเนินโครงการตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำได้
แสดงดังภาพที่ 3 ซึ ่งเป็นกระบวนการศึกษาปัญหาใน
พื้นที่ การเก็บข้อมูลครัวเรือน และการคัดเลือกอาชีพ
จากเสียงข้อเสนอแนะของประชาชน กระบวนการกลาง
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น้ำได ้แสดงดังภาพที ่  4 ซ ึ ่งจะประกอบไปด้วยการ
ดำเนินการส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทนแ์ละ
และการผลิตน้ำยาเอนกประสงค์สำหรับใช้ในครัวเรือน 
และกระบวนการปลายน้ำ ได้แสดงดังภาพที ่ 5 ซึ่ง
ประกอบไปด้วยความสามัคคีที ่เกิดจากการรวมกลุ่ม
อาชีพในชุมชน ทำให้สร้างรายได้เสริมและลดรายจ่าย
ภายในครัวเรือน สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่าง
ยั่งยืน 
 

  

 
ภาพที่ 3: กระบวนการดำเนินโครงการ “ระดับต้นนำ้” 

 

  

 
ภาพที่ 4: กระบวนการดำเนินโครงการ “ระดับกลางน้ำ” 

  

 

  

 
ภาพที่ 5: กระบวนการดำเนินโครงการ “ระดับปลาย

น้ำ” 
 

 4.3 ผลการวเิคราะห์จุดคุม้ทุนและรายได้จาก
การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
 ในการวิเคราะห์ต้นทุนและรายได้จากการ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และการ
ผลิตน้ำยาเอนกประสงค์สำหรับใช้ในครัวเรือนได้เก็บ
รวบรวมข ้อม ูลช ่วงท ี ่ เร ิ ่มได ้ผลผล ิต ในช ่วงเด ือน
พฤษภาคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดังแสดงในภาพที่ 6 
และ 7 
 

 
ภาพที่ 6: ผลผลิตจากการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน ์

 
ภาพที่ 7: ผลผลิตจากการผลติน้ำยาเอนกประสงค ์
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 จากภาพที่ 6 และ 7 จะเห็นได้ว่าการประดษิฐ์
ดอกไม้จันทน์นั้นสามารถทำได้เรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องตาม
ช่วงเวลาว่างที่มี แต่การผลิตน้ำยาเอนกประสงค์นั้นจะ
จัดทำอย่างไม่ต่อเนื่อง จะผลิตตามความต้องการและ
จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขายได้  
 4.4 ผลของรายได้ที่เพิ่มขึ้นรายครัวเรือน 
 จากการประเมินผลข้อมูลจากบัญชีรายรับ
รายจ่ายของครัวเรือนเป้าหมาย ผลการวิเคราะห์รายได้
เฉลี่ยสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 5 ครัวเรือน (25 
คน) พบว่ารายได้เฉลี ่ยที ่เพิ ่มขึ ้นต่อครัวเรือนทั ้ง 5 
ครัวเรือน โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ 1,410 บาท คิด
เป็นร้อยละ 25.23 ต่อครัวเรือน และมีรายจ่ายครัวเรือน
ลดลงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 520 บาท คิดเป็นร้อยละ 
7.45 ดังแสดงในตารางที ่3 
 จะสังเกตได้ว่ารายได้ที ่เพิ ่มขึ ้นยังไม่เห็นผล
อย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นในส่วนของ
การจำหน่ายดอกไม้จันทน์ ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่
จะรวมผลผลิตไว้ที่กองกลางเพื่อรอจัดจำหน่ายในโอกาส
ต่อไป และเมื ่อมีรายได้ทางคณะกรรมการชุมชนจะ
ดำเนินการปันผลให้กับสมาชิกครัวเรือนตามสัดส่วนที่
ผลิตดอกไม้จันทน์ได้ ซึ่งหากแต่ละครัวเรือนมีการใช้เวลา
ว ่ า ง ในการผล ิ ตดอกไม ้ จ ั นทน์  และผล ิ ตน ้ ำยา
เอนกประสงค์โดยจัดจำหน่ายสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ได้ จะทำ
ให้มีรายได้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น  
 
ตารางที่ 3: รายรับและรายจ่ายครัวเรือนเป้าหมาย 

รายช่ือหัวหน้าครัวเรือน 

รายได้ต ่อคร ัวเร ือน
โดยประมาณ 

รายจ ่ ายต ่ อคร ัว เร ือน
โดยประมาณ 

รายได ้ที่
เพิ่มขึ้น 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ร า ย จ ่ า ยที่
ลดลง 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 ( นายยุทธนา สุดกุศล 1,130 10.27 800 7.27 
2 ( นางสมหมาย แย้มศิริ 1,130 22.60 500 10 
3 ( นางอุไร ขวัญยืน 1,330 26.60 500 10 
4 ( นางสุทธิฉันท์ อรไอยสูรย์ 2,330 38.83 300 5 
5 ( นางสำรวย ครูเกษตร 1,130 28.20 500 5 

ค่าเฉลี่ยต่อครัวเรือน 1,410 25.23 520 7.45 

 
4.5 ผลของการดำเนินการ 

 จากการดำเน ินโครงการดังที่สร ุปผลการ
ดำเนินงานไปแล้วข้างต้น ผู้รับผิดชอบโครงการได้สำรวจ

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการหลังจากเสร็จสิ้น
โครงการ ได้ผลลัพธ์ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4: ผลความพึงพอใจ 

ประเด็นความเห็น ร้อยละความพึง
พอใจ 

ด้านกระบวนการ 4.40 

ด้านความรู้ความสามารถของ
วิทยากร 

4.50 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.48 

ด้านความรู้ความเขา้ใจ 3.85 

ด้านการนำความรู้ไปใช้ 3.48 

ความสำเร็จของโครงการภาพรวม 4.10 (ระดับดี) 

 
จากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ ซึ่งไดจ้ัดทำข้ึนเพื่อประเมินผลโครงการเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาการให้บริการและพัฒนาชุมชนให้
ม ีประส ิทธ ิภาพมากข ึ ้น จากการประเม ินผลจาก
แบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมายและสมาชิกในชุมชน 
จำนวน 100 ชุด พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
โครงการภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีความพึงพอใจจาก
การให้ความรู้ของวิทยากรมากที่สุด ส่วนการนำความรู้ที่
ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอาจจะยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม
ชัดเจนมากนัก 
 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 จากวัตถุประสงค์ของโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 1) 
เพื่อเสริมสร้างความรู้และฝึกปฏิบัติในการจัดทำบัญชี
รายรับ-รายจ่ายและบัญชีครัวเรือนกับแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 2) เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับ
กลุ่มอาชีพ/ครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 3) เพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับกลุ่มอาชีพ/ครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 4) เพื่อให้
ช ุมชนสามารถดำรงอยู ่ได ้อย่างเข ้มแข็งและยั ่งยืน 
หลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้ส่งเสริมทักษะอาชีพ
การประด ิษฐ ์ ดอกไม ้ จ ั นทน์ และการผล ิตน ้ ำยา
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เอนกประสงค์สำหร ับใช้ในคร ัวเร ือน โดยเร ิ ่มจาก
การศึกษาเรียนรู ้ประสบการณ์ในพื ้นที ่จริง (Action 
Learning) เพื่อเข้าใจ เข้าถึง วิถีชีวิตชุมชน และโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่าง
มีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยฯ สามารถ
สรุปผล บทเรียนที่ได้รับ และข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปนี้ 
 5.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ 

การดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีว ิตของ
ประชาชนชุมชนนวนครหน้าเมือง หมู ่ที ่ 13 ตำบล
เทศบาลท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
โดยการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
และการผลิตน้ำยาเอนกประสงค์สำหรับใช้ในครัวเรือน 
จากการตรวจสอบบัญชีครัวเรือนพบว่าประชาชนใน
ชุมชนสามารถมีทักษะในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อ
เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยได้รับความ
ร ่วมมือจากสมาชิกในชุมชนเป็นอย่างดี เน ื ่องจาก
ประชาชนมีความสามัคคีกัน รวมถึงมีผ ู ้นำชุมชนที่
เข้มแข็ง จึงมีการสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนใน
การปฏิบัติการ และยังสามารถยกระดับรายได้ให้กับ
ประชาชนเฉล ี ่ยเพิ ่มข ึ ้นค ิดเป็นร ้อยละ 25. 30 ต่อ
ครัวเรือน หากดำเนินการต่อจนถึงจุดคุ้มทุนก็จะสามารถ
บรรลุเป้าหมายได้ ตลอดยังมีการพัฒนาอาชีพกลุ่มอาชีพ
เสริมในชุมชนอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

5.2 บทเรียนที่ได้รับและข้อเสนอแนะ 
บทเร ียนที ่ได ้ร ับจากความสำเร ็จของการ

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และการ
ผลิตน้ำยาเอนกประสงค์สำหรับใช้ในครัวเรือนให้กับ
ประชาชนชุมชนนวนครหน้าเมือง หมู ่ที ่ 13 ตำบล
เทศบาลท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไม่
อาจประสบผลสำเร็จโดยมหาวิทยาลัยเข้าส่งเสริมเพียง
ลำพัง ส่วนสำคัญที่สุดคือความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนที่
เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน การปรับกระบวนทัศน์ 
และสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยความมุ่งมั ่น และการมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อน
พลังประชาชนให้เป็นไปได้อย่างเรียบง่าย สอดคล้องกับ

งานวิจัยของสุเทพ พันประสิทธ์ิ (2543) ที่ว่าบทบาทและ
ความเข้มแข็งของผู้นำส่งผลต่อการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาชุมชน ยิ่งไปกว่านั้น ความเข้มแข็งของประชาชน
ยังเป็นส่วนสำคัญเช่นเดียวกันที่จำเป็นต้องเรียนรู้แนว
ทางการพัฒนากลุ่มอาชีพศึกษาช่องทางการตลาดอย่างมี
ส่วนร่วม และยึดหลักการยกระดับคุณภาพชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนทำให้ทางมหาวิทยาลยัเข้า
ไปส่งเสริมอาชีพจนประสบผลสำเร็จ 

ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมกลุ ่มอาชีพการ
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และการผลิตน้ำยาเอนกประสงค์
สำหรับใช้ในครัวเรือนให้กับประชาชนชุมชนนวนครหน้า
เมือง หมู่ที่ 13 ตำบลเทศบาลท่าโขลง อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี สามารถผลักดันให้เกิดกลุ่มวิสาหกิจใน
ชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มีกิจการผลิตสินค้าภายในชุมชน 
ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิต
ร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะ
เป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อ
สร้างรายได้และเพื ่อการพึ ่งพาตนเองของครอบครัว 
ชุมชนและระหว่างชุมชนอื ่นๆ บริเวณรอบข้างหรือ
พัฒนาให้สามารถขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มอาชีพ และหนึ่ง
ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ต่อไป นอกจากนี้ควรมี
การพัฒนาชุมชนในด้านอื่นๆ ด้วย เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านสังคมและการเมือง เป็น
ต้น เพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินได้อย่างยั ่งยืนและมี
ความสุข 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าชุมชนในตลาดนัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร 2) เปรียบเทียบความแตกต่างการตัดสินใจซื้อสินค้าชุมชนในตลาดนัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำแนกตาม
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร จำนวน 246 คน จากประชากร 625 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีคัดเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิและ  
แบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง โดยสถิติทดสอบที สถิติทดสอบเอฟ และ 
ใช้การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ (LSD) ทีก่ำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

ผลการวิจัย พบว่า 1) การตัดสินใจซื้อสินค้าชุมชนในตลาดนัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ของนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านกระบวนการ รองลงมา ได้แก่ ด้านบุคคลและพนักงาน 
ด้านการสร้างและการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา ด้ านการจำหน่าย และด้าน
ผลิตภัณฑ์ ตามลำดับ 2) การเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจซื้อสินค้าชุมชนในตลาดนัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร จำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล พบว่า ผู้ที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้าชุมชนที่ไม่แตกต่างกัน 
อย่างไรก็ตาม อายุ ชั้นปีการศึกษา ที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าชุมชนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 

คำสำคัญ: การตัดสินใจซื้อ  สินค้าชุมชน  ตลาดนัด 
 

Abstract 

 
 The purposes of this research were to 1) study the level of buying decision making on community 
products in Phranakhon Rajabhat University plaza, and 2) compare the buying decision making on 
community products in Phranakhon Rajabhat University plaza classified by their personal basic factors. The 
samples consisted of 246 students in general management program of faculty of management science 
collected from a total population 625 students in general management program of faculty of management 
by using stratified and convenient sampling technique.  The instrument used in collecting data was 
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questionnaire. The analysis of collected data was accomplished by the computation of percentage, mean, 
standard deviation, t-test and F-test. If the difference between groups was found, LSD method is employed 
to compare the different in pairs at statistical significance level of .05. 
 The research results revealed that 

1. Overall buying decision making on community products in Phranakhon Rajabhat University plaza 
was found at medium level. When considering each aspect, process was ranked at the highest level, 
followed by people and staff, physical evidence and presentation, promotion, price, place and product 
respectively. 

2. The comparison of buying decision making on community products in Phranakhon Rajabhat 
University plaza classified by personal basic factors was found that the different gender had no different on 
decision making on community products in Phranakhon Rajabhat University plaza. However, the different of 
age and academic year showed differences on decision making on community products in Phranakhon 
Rajabhat University plaza at the statistically significant level of .05. 

 
Keywords:  Buying decision making  Community products  Plaza 
 
 

1. บทนำ  
 ตลาดนัด คือ ตลาดบก หรือตลาดน้ำ ที่จัดให้
มีขึ้นเฉพาะวันและสถานท่ีที่กำหนด อาจเป็นเพียงวันใด 
วันหนึ่งในสัปดาห์ และจะเป็นเช่นนั้นไปเรื่อยๆ จนเป็น
ที่รู้จักของคนในชุมชน ตลาดลักษณะนี้มีอยู่ทั่วไป ทั้งใน
ชนบท และตัวเมืองใหญ่ สำหรับสถานที่ที่ใช้เป็นตลาด
นัด ส่วนใหญ่จะใช้บริเวณลานวัด ข้างๆ สวนสาธารณะ 
หรือบนทางเท้าริมถนน ที่มีรถวิ ่งผ่านไปมา เพื่อให้ผู้
สัญจรไปมา และคนในละแวกนั้น ได้มาจับจ่ายซื้อของ
กันสะดวก ส่วนขนาดของตลาดนัดแต่ละแห่งก็ขึ้นอยู่
กับความเจริญของชุมชนนั้นๆ เป็นสำคัญ สินค้าท่ีพ่อค้า
แม่ค้านำมาวางขายจะมีสารพัดอย่าง เช่นเดียวกับสินค้า 
ที่วางขายในตลาดสด อาจมีสินค้าบางอย่างที่ในตลาด
สด ไม่มีวางขาย แต่จะมีผู้นำมาขาย เฉพาะในวันที่มี
ตลาดนัดเท่านั้น นอกจากนี้ ตลาดนัดบางแห่ง จะขาย
สินค้าเฉพาะอย่างเท่านั้น เช่น ตลาดนัดวัว ตลาดนัด
ควาย ก็จะขายเฉพาะวัวและควายเท่านั้น เวลาที่ขาย 
อาจมีเฉพาะช่วงเช้าครั้งหนึ่ง และช่วงเย็นอีกครั้งหนึ่ง 
หรืออาจจะขายทั้งวันก็ได้ ตลาดนัดที่เป็นที่รู้จักของคน
ไทยมากท่ีสุดในระยะหนึ่ง คือ ตลาดนัดท้องสนามหลวง 
ซึ ่งเป็นแหล่งรวมของสินค้าทุกประเภท โดยเฉพาะ
หนังสือเก่าหายาก สัตว์เลี ้ยง และต้นไม้นานาพันธุ์  
จะติดตลาดทุกวันอาทิตย์ ตลาดนัดท้องสนามหลวงนี้ 
ได้จัดให้มีขึ ้นเป็นครั ้งแรกเมื ่อ พ.ศ. 2491 ในสมัย
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ปัจจุบัน ตลาดนัด 

ท้องสนามหลวง ได้ย้ายไปอยู่ที่สวนจตุจักร บางเขนแล้ว 
ตลาดนัดบริเวณชานเมืองอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมของ
ชาวกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงคือ ตลาดนัดวัด 
ดอนหวาย จังหวัดนครปฐม ซึ่งแต่ก่อนจัดให้มีขึ้นทุกวัน
เสาร์ - อาทิตย์ แต่ปัจจุบันมีการขายสินค้าทุกวัน  
(วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์, 2562 : ออนไลน์) 
 รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำ
ของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
โดยการสร้างโอกาสอาชีพและรายได้ มีการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพทักษะฝีมือให้มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ช ุมชน ผ ู ้ประกอบการ OTOP ที ่ป ัจจ ุบ ันม ีป ัญหา
เกี ่ยวกับสถานที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม่ทั่วถึง และ 
ไม่ถาวร ซึ ่งแนวทางช่วยเหลือดังกล่าวก่อเกิดเป็น 
“ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ ้มได้” และ 
กรมพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการให้เกิด
รูปธรรมชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที ่ประกอบอาช ีพทางการเกษตร และ 
ผู ้ประกอบอาชีพกลุ ่ม OTOP ได้มีสถานที ่จำหน่าย
สินค้าที่แน่นอน และมีระยะเวลาที่ต่อเนื่อง สามารถ
จำหน่ายได้ในราคาที่เป็นธรรม 2) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชนที ่ประกอบอาช ีพทางการเกษตร และ 
ผู ้ประกอบอาชีพกลุ ่ม OTOP และกระจายรายได้สู่
ประชาชนโดยตรง และ 3) เพื่อให้ประชาชนได้ซื้อสินค้า
ราคาถูก มีความเหมาะสมกับสภาพการใช้งานในชุมชน 
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และสามารถลดรายได้ของครัวเรือน (สำนักงานพัฒนา
ชุมชนอำเภอสำโรงทาบ, 2562 : ออนไลน์) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในสมัยก่อนนั้น
ได้จัดตลาดนัดขึ้นทุกๆ วันอังคาร วันพฤหัสบดี และ 
วันเสาร์บริเวณข้างโรงอาหาร สินค้าภายในตลาดเป็น
พวกส ินค ้ าท ั ่ ว ไป  อาทิ เ ส ื ้ อผ ้ า เคร ื ่ องแต ่ งกาย 
เครื่องประดับ กิ๊ฟช้อป ของใช้ อาหาร เครื่องดื่ม รวมไป
ถึงสินค้า OTOP จากชุมชนต่าง ๆ โดยหลักแล้วราคา
สินค้าที่นี่มักเน้นที่สินค้าราคาถูก เพราะกลุ่มลูกค้าส่วน
ใหญ่เป็นนักศึกษาที่ยังไม่มีรายได้หรือยังไม่มีอาชพีหลัก
รองรับเพื่อหาเลี ้ยงตัวเอง ทำให้สินค้าที่ขายควรเป็น
สินค้าราคาย่อมเยาให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้มากที่สุด 
กลุ่มลูกค้าของตลาดนัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ตามที่กล่าวไปในข้างต้นส่วนมากเป็นนักศึกษารวมไปถึง
อาจารย์  และบ ุ คลากรในด ้ าน ต ่ า ง  ๆ  ภาย ใน
มหาวิทยาลัย แต่แล้วก็ได้มีการยกเลิกตลาดนัดใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไปในช่วง 1 ปีที ่ผ่านมา 
และปัจจุบันก็ได้กลับมาจัดขึ้นใหม่อีกครั้งทุกวันจันทร์ 
วันอังคาร และวันพฤหัสบดี แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
สถานที่ไปจัด ณ หอประชุมภัทรมหาราชมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครได้มีการตั้งชื่อว่าตลาดนัด “ตลาดน้ำ
พระนคร" จากท่ีสังเกตและได้ลองไปเดินพบว่าไม่ค่อยมี
ผ ู ้คนไปเดิน และซื ้อสินค้ามากเท่าที ่ควร อาจเป็น
เพราะว่าทำเลที่ตั้งของตลาดนัดนั้นอยู่ไกลเกินไปเดิมที่
สามารถเดินไปได้อย่างสะดวก หรืออาจเพราะไม่ทราบ
ว่ามีตลาดนัดภายในมหาวิทยาลัยจากปัญหาได้กล่าวมา
ข้างต้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะดำเนินการศกึษาวิจัยการ
ตัดสินใจซื ้อสินค้าชุมชนในตลาดนัดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนคร เพื่อทราบถึงพฤติกรรมของนักศึกษา
ที่มาซื ้อสินค้าชุมชนในตลาดนัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร เพ ื ่ อพ ัฒนาส ินค ้ าช ุ มชนในตลาดนัด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจซื้อสินค้า
ชุมชนในตลาดนัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 2.2 เพ ื ่อเปร ียบเท ียบความแตกต่างการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าชุมชนในตลาดนัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร จำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 
 
3.ระเบียบวิธีวิจัย 
 3.1 ขอบเขตของการวิจัย  

 ด้านประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชการ
จ ัดการท ั ่ วไป ภาคปกต ิ  คณะว ิทยาการจ ัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 625 คน ใช้สูตร
ทาโร่ ยามาเน่ในการคำนวณที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ได้ขนาดตัวอย่าง 246 คน และใช้วิธีการเลือกตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified sampling) หลังจากนั้นใช้
วิธีเลือกตัวอยา่งโดยสะดวก  
 ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ 
อายุ และชั้นปี ตัวแปรตาม ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ด้านบุคคลและพนักงาน ด้านการสร้างและการนำเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ 
 ขอบเขตด ้ านพ ื ้นที่  ค ือ ช ุมชนตลาดนัด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยการแจกแบบสอบถาม
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์บน google form 
 3.2 การทบทวนวรรณกรรมและกรอบ
แนวคิดการวิจัย 
 การทบทวนวรรณกรรม 

คณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดส่วนประสมทาง
การตลาด และแนวคิดประชากรศาสตร์ ดังนี้ 

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 
 Kotler and Keller (2012) ไ ด ้ ก ล ่ า ว ว่ า
กระบวนการทางจิตวิทยาพื้นฐานน้ันมีบทบาทสำคัญต่อ
การตัดสินใจซื้อท่ีแท้จริงของผู้บริโภค นักการตลาดควร
จะตั้งคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค องค์กรที่ชาญ
ฉลาดจะพยายามที่จะเข้าใจกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภคอย่างถ่องแท้ ทั้งประสบการณ์ของผู้บริโภค
ในเรื่องของการเรียนรู้ การตัดสินใจเลือก การใช้งาน 
หรือแม้แต่การเลิกใช้งานตัวผลิตภัณฑ์นั้น ๆ นอกจากนี้ 
Kotler (1997:2) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางทางตลาด 
คือ ตัวแปรหรือเครื ่องมือทางการตลาดที ่สามารถ
ควบคุมได้ หรืออีกนัยหนึ่งคือ เครื่องมือทางการตลาดที่
ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
แต่เดิมพื้นฐานจะมีอยู่ 4 ปัจจัย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 
(Product) ด ้ า น ร าค า  (Price) ด ้ า นสถานท ี ่ ห รื อ 
ช่องทางการจ ัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (Place) ด ้าน 
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมาในการตลาด
สมัยใหม่ได้มีปัจจัยเพิ่มอีก 3 ปัจจัย ที่เป็นปัจจัยใน 
การส่งมอบการบริการ คือ ด้านบุคคล (People) ด้าน
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ล ักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และ
กระบวนการ (Process) ดังนี ้

1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่
สนองความจำเป็นและความต้องการของมนุษย์ ซึ่ง
หมายถึง ส ิ ่งท ี ่ผ ู ้ขายมอบให้ล ูกค ้าเพื ่อที ่จะได้รับ
ผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว 
ผลิตภัณฑ์แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ ผลิตภัณฑ์ที่
จับต้องได้ และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ 

2) ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปตัวเงิน ซึ่งลูกค้าจะเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่า (Value) กับ ราคา 

3) ด ้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) 
หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม
ในการนำเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้
และคุณประโยชน์ของสินค้าหรือบริการนั้น โดยจะ
พิจารณาจากทำเลที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการ
นำเสนอบริการ 

4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
หมายถ ึง เคร ื ่องม ือท ี ่ ใช ้ ในการต ิดต ่อส ื ่อสารให้
ผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแจ้งข่าวสารหรือชัก
จูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญ
ของการตลาดสายสัมพันธ์ เครื่องมือที่สำคัญ คือ การ
โฆษณา การขายโดยพนักงานขาย การส่งเสริมการขาย 
การให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

5) ด้านบุคคล (Personnel) หรือพนักงาน 
(Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม 
การจูงใจ เพื ่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้าได้แตกต่างจากคู ่แข่งขัน เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ กับผู้ใช้บริการ ดังนั้น 
เจ้าหน้าที ่หร ือพนักงานจึงต ้องม ีความสามารถ มี
ทัศนคติที ่ด ีที ่สามารถตอบสนองต่อผู ้ใช้บริการ มี
ความคิดริเร ิ ่ม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กรได้ 

6) ด ้านกระบวนการ (Process) หมายถึง 
ก ิจกรรมที ่ เก ี ่ยวข้องกับระเบียบ ว ิธ ีการและการ
ปฏิบัติงาน ที่ถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิด
ความประทับใจ 
 7) ด้านการสร้าง และนำเสนอลักษณะทาง
ก า ย ภ า พ  (Physical evidence and presentation) 
หมายถึง การสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ
ให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวมทั้งด้าน
กายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับ

ลูกค้า เช่น การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้อง
สุภาพอ่อนโยน การให้บริการที่รวดเร็วหรือผลประโยชน์
อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ  
 

แนวคิดประชากรศาสตร์  
 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็นปัจจัยที่
เกี ่ยวข้องโดยตรงกับการเกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้า
หรือบริการและการเลือกร้านค้าปลีกในชีวิตประจำวัน 
เป ็นป ัจจ ัยท ี ่องค ์กรธ ุรก ิจนำมาใช ้ในการอธิบาย
คุณลักษณะของประชากรทางด้านขนาด การกระจาย
และโครงสร้างของประชากร ลักษณะทางประชากรของ
ตลาดผู้บริโภคที่สำคัญประกอบไปดว้ยจำนวนประชากร 
อัตราการเกิด ช่วงอายุ แหล่งที่พักอาศัย การเคลื่อนยา้ย 
รายได้และรายจ่าย อาชีพ การศึกษาและสถานภาพ 
การสมรส นอกจากนี ้เพื ่อให้การมองภาพตลาดได้
ถ ูกต ้องจ ึงต ้องคำน ึงถ ึงความทันสม ัยของข ้อมูล  
ความละเลยในส่วนของโอกาส ความเสี ่ยงและข้อมูล
ไม่ได้พิจารณาถึงปัจจัยทางด้านจิตวิทยาและสังคมที่มี
ต่อผู้บริโภค 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีดังกล่าว จึงได้
นำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 3.3 สมมติฐานการวิจัย 
 ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าชุมชนในตลาดนัดมหาวิทยาลยั
ราชภัฏพระนครที่แตกต่างกัน 
 3.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนพื ้นฐานบุคคล และตอนที ่ 2 เป็นคำถาม
เกี ่ยวกับการตัดสินใจซื ้อสินค้าชุมชนในตลาดนัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และใช้การตรวจสอบ

ปัจจัยพ้ืนฐานส่วน
บุคคล 
-เพศ 
-อายุ 
-ช้ันปี 

 

การตัดสินใจซื้อสินค้าชุมชนใน
ตลาดนัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร 
-ด้านผลิตภัณฑ์ 
-ด้านราคา 
-ด้านการจำหน่าย 
-ด้านการส่งเสริมการตลาด 
-ด้านบุคคลและพนักงาน 
-ด้านการสร้างและนำเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 
-ด้านกระบวนการ 
 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมภิาคเอเชียแปซิฟกิ ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) 
10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพือ่ท้องถิ่น  

 

366 

เนื ้อหาด้วยวิธี IOC หลังจากนั้นใช้วิธีการหาค่าความ
เชื ่อมั ่น ด้วยวิธ ี Cronbach’ alpha coefficient ดัง
ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1: ค่า Cronbach’s alpha 

 ค่าความเชื่อมั่น 
(Cronbach’s alpha) 

ด้านผลิตภัณฑ์  0.864 
ด้านราคา 0.870 
ด้านการจำหน่าย 0.764 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.917 

ด้านบุคคลและพนักงาน 0.920 

ด้านการสร้างและ
นำเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 

0.778 

ด้านกระบวนการ 0.917 
รวม 0.966 

 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยนำข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยใช้วิธีการทาง
สถิติ ดังนี ้
 การวิเคราะห์เช ิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) โดยวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล โดย
ใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบาย
ลักษณะปัจจัยพื ้นฐานส่วนบุคคล ของกลุ ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ
ส่วนประสมทางการตลาด วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (�̅�) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพื่อ
เปรียบเทียบความต่างของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าชุมชนในตลาดนัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร โดยจำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล วิเคราะห์
โดยใช้สถิติทดสอบค่า t-test ระหว่างตัวอย่าง 2 กลุ่ม 
และค่าสถิต ิทดสอบค่า F-test ระหว่างต ัวอย่างที่
มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว  (One Way ANOVA) กรณีพบว่าความแปรปรวน
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทำการทดสอบ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ (Multiple comparison) โดยใช้วิธีของ 
LSD (Least significant difference) โ ด ยกำหนดที่
ระดับนัยสำคัญทางสถิติไว้ท่ีระดับ .05 

4. ผลการวิจัยและอธิปรายผล 
 ผลการวิจัย 

ผลจากการศึกษาวิจัยการตัดสินใจซื้อสินค้า
ช ุมชนในตลาดนัดมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏพระนคร  
สรุปผลการวิจัยดังนี้  

4 .1  ผลการว ิ เ คราะห ์ข ้ อม ู ล เก ี ่ ย วกั บ
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนคร 246 คนพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 18-23 ปี ศึกษาอยู่
ในระดับชั้นปีท่ี 1  

4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการตัดสินใจซื้อ
สินค้าชุมชนในตลาดนัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ของนักศึกษาสาขาการจัดการทั ่วไป คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่มีต่อปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดในภาพรวมทั ้ง 7 ด้านได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจำหน่าย ด้านการส่งเสรมิ
การตลาด ด้านบุคคลและพนักงาน ด้านกระบวนการ 
และด้านการสร้าง/การนำเสนอลักษณะทางกายภาพ 
อยู่ในระดับปานกลาง (�̅�= 3.40) และเมื่อพิจารณาเปน็
รายด้านอยู่ในระดับปานกลางทุกด้านโดยพบว่าด้านที่มี
ค่าเฉลี ่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านกระบวนการ (�̅�= 3.44) 
รองลงมา ได้แก่ ด้านบุคคลและพนักงาน (�̅�= 3.43) 
ด้านการสร้างและการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ 
(�̅�= 3.41) ด ้านการส ่งเสร ิมการตลาด (�̅�= 3.40)  
ด้านราคา (�̅�= 3.35) ด้านการจำหน่าย (�̅�= 3.34) 
และค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (�̅�= 3.24) ดัง
ตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการตัดสินใจซื้อสินค้า
ชุมชนในตลาดนัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 
รายการ ค่าเฉลี่ย S.D แปลผล 
ด้านผลิตภัณฑ์ 3.24 .82 ปานกลาง 
ด้านราคา 3.35 .79 ปานกลาง 
ด้านการจำหน่าย 3.34 .79 ปานกลาง 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.40 .78 ปานกลาง 
ด้านบุคคลและพนักงาน 3.43 .82 ปานกลาง 
ด้านกระบวนการ 3.44 .79 ปานกลาง 
ด ้านการสร ้างและการ
น ำ เ สน อ ล ั ก ษ ณะ ท า ง
กายภาพ 

3.41 .83 ปานกลาง 

รวม 3.40 .74 ปาน
กลาง 
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4.2.1 ระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าชุมชนใน
ตลาดนัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่มีต่อปัจจัย
ส ่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์อย ู ่ ในระดับ 
ปานกลาง เมื ่อพิจารณารายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ คุณค่าทางอาหารที ่มีครบ 5 หมู ่ (�̅�= 3.33) 
รองลงมาได้แก่สินค้าประเภทของใช้มีของใช้มีคุณภาพ - 
เ ส ื ้ อผ ้ า  อ ุ ปกรณ ์ โทรศ ัพท ์ ม ื อถ ื อ  ( �̅�= 3 .27 )  
ความเหมาะสมของขนาดและปริมาณของอาหาร เช่น 
ไก ่ทอด ผ ัดไทย ขนมจีน (�̅�= 3.26) ส ินค้าที ่วาง
จำหน่ายมีให้เลือกหลายประเภท เช่นเครื่องดื่ม และ
ของใช้ (�̅�= 3.22) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ได้แก่ 
สินค้าประเภทอาหารมีคุณภาพ (�̅�= 3.15) ตามลำดับ  

4.2.2 ระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าชุมชนใน
ตลาดนัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่มีต่อปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดด้านราคาอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สินค้า
ประเภทอาหารและของใช ้ม ี ราคาบอกช ัด เจน  
(�̅�= 3.40) รองลงมาได้แก่ สินค้าประเภทอาหารและ
ของใช้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป (�̅�= 3.39) ของใช้มีราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ (�̅�= 3.36) สินค้ามีขนาดและ
ปริมาณให้เลือกซื้อในราคาที่ถูกถึงแพง เช่น ไข่ปลาหมกึ 
เคบับ ยำทะเล (�̅�= 3.32) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 
ได้แก่ ราคามีความเหมาะสมกับปริมาณของอาหาร 
(�̅�= 3.27) ตามลำดับ  

4.2.3 ระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าชุมชนใน
ตลาดนัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่มีต่อปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดด้านการจำหน่ายอยู ่ในระดับ 
ปานกลาง เมื ่อพิจารณารายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ ความสะดวกในการซื้อของกินและของใช้ (�̅�= 
3.37) รองลงมาได้แก่ มีการจัดวางของกินและของใช้ให้
ดูน่าซื้อ (�̅�= 3.36) มีเวลาเปิด-ปิดตลาดนัดที่ชัดเจน 
(�̅�= 3.33) ตลาดนัดมีทำเลที่ตั้งเหมาะสม (�̅�= 3.32) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ได้แก่ สถานที่จำหน่ายมี
บริการที่จอดรถอย่างเพียงพอ (�̅�= 3.30) ตามลำดับ  

4.2.4 ระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าชุมชนใน
ตลาดนัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่มีต่อปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
มีการโฆษณาและประประชาสัมพันธ์ตลาดนัดพระนคร 
ลงในเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และพ่อค้าแม่ค้า
คอยให้คำแนะนำสินค้าและบริการ (�̅�= 3.41) รองลงมา
ได้แก่มีการส่งเสริมการขาย ซื้อ 10 แถม 1 เช่น ร้านขาย 

บาบีคิว (�̅�= 3.39) มีการจัดวางของกินและของใช้ให้
สะดวกต่อการเลือกซื้อ (�̅�= 3.38) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำที ่ส ุด ได้แก่ มีการสะสมแต้มเมื ่อซื ้อสินค้า  เช่น  
ร้านน้ำหอม (�̅�= 3.37) ตามลำดับ  

4.2.5 ระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าชุมชนใน
ตลาดนัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่มีต่อปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดด้านบุคคลและพนักงานอยู ่ใน
ระดับปานกลาง เมื ่อพิจารณารายข้อพบว่าค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ พ่อค้าและแม่ค้าให้บริการต่อลูกค้าด้วย
ความเท่าเทียม (�̅�= 3.53) รองลงมาได้แก่ พ่อค้าและ
แม่ค้าให้บริการต่อลูกค้ายิ ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยเป็น
กันเอง, พ่อค้าและแม่ค้าให้บริการด้วยความรวดเร็ว 
และข้อพ่อค้าและแม่ค้าอธิบายรายละเอียดสินค้าได้
อย่างชัดเจน (�̅�= 3.42) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 
ได้แก่ พ่อค้าและแม่ค้ามีความรู้เกี ่ยวกับสินค้าที่ขาย 
(�̅�= 3.38)  

4.2.6 ระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าชุมชนใน
ตลาดนัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่มีต่อปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการอยู ่ในระดับ 
ปานกลาง เมื ่อพิจารณารายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ได้แก่ การซื้อของกินและของใช้ไม่ยุ่งยากซับซอ้นและมี
ขั้นตอนการทำอาหารที่รวดเร็ว (�̅�= 3.46) รองลงมา
ได ้แก่  ร ้ านค ้ าม ีการให ้บร ิการท ี ่ รวดเร ็ วท ันใจ  
(�̅�= 3. 44) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ได้แก่ ร้านค้ามี
ความถูกต้องในการให้บริการ เช่น การทอนเงินให้ลูกค้า
ต้องครบถ้วนและการทอดอาหารมีความปลอดภัยต่อ
ลูกค้า (�̅�= 3.39) ตามลำดับ  

4.2.7 ระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าชุมชนใน
ตลาดนัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่มีต่อปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดด้านการสร้างและการนำเสนอ
ลักษณะทางกายภาพอย ู ่ ในระด ับปานกลาง  เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ร้านค้ามี
ป้ายบอกชื่อร้านและราคาที่ชัดเจน และความสะอาด
ของตลาดนัดพระนคร (�̅�= 3.42) รองลงมา ได้แก่  
มีการจัดแบ่งพื ้นที ่อย่างเป็นสัดส่วนของตลาดนัด 
พระนคร (�̅�= 3.41) ร ้านค้าม ีการตกแต่งร ้านให้ 
ดูน่าสนใจดึงดูดลูกค้า (�̅�= 3.39) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย 
ต ่ำท ี ่ ส ุด ได ้แก ่  ตลาดน ัดพระนครม ีส ิ ่ งอำนวย 
ความสะดวกอย่างเพียงพอ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ห้องน้ำ  
(�̅�= 3.37) ตามลำดับ 
 4.3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
การตัดสินใจซื้อสินค้าชุมชนในตลาดนัดมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏพระนคร จำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 
เมื่อทำการวิเคราะห์และทดสอบด้วยวิธี t (t-test) และ 
F (F-test) เพื ่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าชุมชนในตลาดนัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร โดยจำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา พบว่า  
 4.3.1 เพศ ภาพรวมมีการตัดสินใจซื้อสินค้า
ชุมชนไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด ้ านราคาม ีความแตกต ่ างก ัน  โดย เพศหญ ิงมี  
การตัดสินใจซื้อสินค้าชุมชน ด้านราคา มากกว่าเพศ
ชาย ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที ่ 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าชุมชนในตลาดนัด จำแนกตามเพศ 
 

การ
ตัดสินใจ

ซื้อ 

ชาย หญิง t Sig 

𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 
  

ด้าน
ผลิตภัณฑ ์

3.12 0.87 3.30 0.79 -1.71 0.09 

ด้านราคา 3.19 0.89 3.43 0.73 -2.26 0.03* 
ด้านการ
จำหนา่ย 

3.24 0.85 3.38 0.76 -1.38 0.17 

ด้านการ
ส่งเสริม
การตลาด 

3.32 0.85 3.44 0.74 -1.14 .25 

ด้านบุคคล
และพนักงาน 

3.36 0.91 3.47 0.77 -1.00 0.32 

ด้าน
กระบวนการ 

3.33 0.89 3.50 0.74 -1.61 0.55 

ด้านการ
สร้างและ
การนำเสนอ
ลักษณะทาง
กายภาพ 

3.36 0.89 3.43 0.70 -0.60 0.55 

รวม 3.33 0.80 3.44 0.70 -1.09 0.28 
*ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 

 
 4.3.2. อายุ ภาพรวมมีการตัดสินใจซื่อสินค้า
ช ุมชนในตลาดนัดมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏพระนคร 
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ในทุกด้าน 
ช่วงอายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไปมีการตัดสินใจซื้อสินค้าชุมชน
มากกว่าทุกช่วงอายุ รองลงมา คือ ช่วงอายุน้อยกว่า 18 
ปี และ 18-23 ปี ตามลำดับ (ตารางท่ี 4) 
 
 
 
 
 

ตารางที ่ 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างการ
ตัดสินใจซื้อ จำแนกตามอายุ 
 

ปัจจัยมีผลต่อ
การตัดสินใจ

ซื้อ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df MS F Sig. 

ด้าน
ผลิตภัณฑ ์
 

ระหว่าง
กลุ่ม 

11.86 2 5.93 9,27 0.00* 

ภายในกลุ่ม 173.36 271 0.64   

รวม 185.22 273    

ด้านราคา ระหว่าง
กลุ่ม 

17.13 2 8.57 15.03 0.00* 

ภายในกลุ่ม 153.93 270 0.57   

รวม 153.93 270    

ด้านการ
จำหนา่ย 

ระหว่าง
กลุ่ม 

18.48 2 9.24 16.44 0.00* 

ภายในกลุ่ม 152.36 271 0.56   

รวม 170.84 273    

ด้านการ
ส่งเสริม
การตลาด 

ระหว่าง
กลุ่ม 

16.38 2 8.19 14.87 0.00* 

ภายในกลุ่ม 148.70 270 0.55   

รวม 165.08 272    

ด้านบุคคล
และ
พนักงาน 

ระหว่าง
กลุ่ม 

12.96 2 6.48 10.28 0.00* 

ภายในกลุ่ม 172.14 273 0.63   

รวม 185.11 275    

ด้าน
กระบวนการ 

ระหว่าง
กลุ่ม 

9.42 2 4.71 7.88 0.00* 

ภายในกลุ่ม 160.83 269 0.60   

รวม 170.25 271    

ด้านการ
สร้างและ
การนำเสนอ
ลักษณะทาง
กายภาพ 

ระหว่าง
กลุ่ม 

18.97 2 9.49 15.33 0.00* 

ภายในกลุ่ม 167.70 271 0.62   

รวม 186.67 273    

รวม ระหว่าง
กลุ่ม 

12.91 2 6.46 13.03 0.00* 

 ภายในกลุ่ม 122.37 247 0.50   

 รวม 135.28 249    

*ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 

 
 4.3.3 ระดับการศึกษา ภาพรวมมีการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าชุมชนแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ในทุกด้าน ระดับช้ันปีท่ี 1 มีการตัดสินใจซื้อสินคา้
ชุมชนมากกว่าทุกชั้นปี รองลงมาคือ ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 4 
และช้ันปีท่ี 3 ตามลำดับ (ตารางที่ 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมภิาคเอเชียแปซิฟกิ ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) 
10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพือ่ท้องถิ่น  

 

369 

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าชุมชนในตลาดนัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
จำแนกตามช้ันปีการศึกษา 
 

ปัจจัยมีผลต่อ
การตัดสินใจ

ซื้อ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS Df MS F Sig. 

ด้าน
ผลิตภัณฑ ์
 

ระหว่าง
กลุ่ม 

26.97 2 8.99 15.34 0.00* 

ภายในกลุ่ม 158.25 271 0.59   

รวม 185.22 273    

ด้านราคา ระหว่าง
กลุ่ม 

32.53 3 10.84 21.05 0.00* 

ภายในกลุ่ม 138.53 269 0.52   

รวม 171.06 272    

ด้านการ
จำหนา่ย 

ระหว่าง
กลุ่ม 

30.42 2 10.14 19.50 0.00* 

ภายในกลุ่ม 140.42 271 0.52   

รวม 170.84 273    

ด้านการ
ส่งเสริม
การตลาด 

ระหว่าง
กลุ่ม 

28.56 3 9.52 14.87 0.00* 

ภายในกลุ่ม 136.52 269 0.51   

รวม 165.08 272    

ด้านบุคคล
และ
พนักงาน 

ระหว่าง
กลุ่ม 

26.44 2 8.81 15.11 0.00* 

ภายในกลุ่ม 158.67 273 0.58   

รวม 185.11 275    

ด้าน
กระบวนการ 

ระหว่าง
กลุ่ม 

26.28 2 8.76 16.31 0.00* 

ภายในกลุ่ม 143.97 269 0.54   

รวม 170.25 271    

ด้านการ
สร้างและ
การนำเสนอ
ลักษณะทาง
กายภาพ 

ระหว่าง
กลุ่ม 

37.77 3 12.59 22.83 0.00* 

ภายในกลุ่ม 148.90 270 0.55   

รวม 186.67 273    

รวม ระหว่าง
กลุ่ม 

24.59 3 8.20 18.21 0.00* 

 ภายในกลุ่ม 110.70 246 0.45   

 รวม 135.28 249    

*ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 

 
อธปิรายผล 

  จากผลการศึกษา การตัดสินใจซื ้อสินค้า
ช ุมชนในตลาดนัดมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏพระนคร 
ภาพรวมอยู ่ในระดับปานกลางทั ้ง 7 ด้าน การวาง 
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื ่อดึงดูดให้คนมาเที ่ยวแล้ว 
ซื้อของในตลาดนัดชุมชนควรให้ความสำคัญที่แต่ละ
ด้าน ดังนี ้ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ เน้นอาหารที่มาขายใน
ตลาดให้คุณค่าทางอาหารที่มีครบ 5 หมู่ 2) ด้านราคา 
สินค้าประเภทอาหารและของใช้ต้องมีราคาบอกชัดเจน 
3) ด้านการจำหน่าย ต้องมีความสะดวกในการซื้อของ
กินและของใช้ 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด เพิ่ม 
การโฆษณาและประประชาสัมพันธ์ตลาดนัดพระนคร
ลงในเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และพ่อค้าแม่คา้
คอยให้คำแนะนำสินค้าและบริการ 5) ด้านบุคคลและ

พนักงาน พ่อค้าและแม่ค้าให้บริการต่อลูกค้าด้วยความ
เท่าเทียม 6) ด้านกระบวนการ การซื้อของกินและของ
ใช้ไม่ย ุ ่งยากซับซ้อนและมีขั ้นตอนการทำอาหารที่
รวดเร็ว 7) ด้านการสร้าง/การนำเสนอลักษณะทาง
กายภาพ ร้านค้ามีป้ายบอกชื่อร้านและราคาที่ชัดเจน 
และความสะอาดของตลาดนัดพระนคร สอดคล้องกับ 
สุภางค์ พงษ์สุวรรณ (2555) ไดศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื ้อกาแฟสำเร็จรูปพร้อมดื ่มบรรจุ
กระป๋องของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผล
การศึกษา พบว่า การตัดสินใจซื้อกาแฟสำเร็จรูปพร้อม
ดื่มบรรจุกระป๋องด้านส่งเสริมการขายอยู่ในระดับปาน
กลาง และสอดคล้องกับ รสวรรณ จงไมตรีพร (2556) 
ได้ศ ึกษาเร ื ่อง ปัจจัยด้านการตลาดที ่ม ีผลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อสินค้าหนึ ่งตำบลหนึ ่งผล ิตภัณฑ์ ของ
ประชาชนในจังหวัดกาญจนบุร ี พบว่า ปัจจัยด้าน
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึง่
ผลิตภัณฑ์ของประชากร จังหวัดกาญจนบุรี ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับปานกลาง 
  ผลการเปร ียบเท ียบความแตกต ่ างของ 
การตัดสินใจซื้อสินค้าชุมชนในตลาดนัดมหาวิทยาลัย 
ราชภ ัฏพระนคร โดยจำแนกตามป ัจจ ัยพ ื ้นฐาน 
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา พบว่า 
มีการตัดสินใจซื้อสินค้าชุมชนแตกต่างกัน สอดคล้องกับ 
ศ ิ รประภา ร ั ตนจ ันทร ์  (2554) ได ้ ศ ึ กษาเร ื ่ อง  
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การต ั ดส ิ น ใจซ ื ้ อผล ิ ตภ ัณฑ ์ หมอนสม ็ อคของ 
กลุ่มแม่บ้านบ้านดง ตำบล ม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัด
สกลนคร ซ ึ ่งผลการศึกษา พบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต่างกันมีการตัดสินใจซื้อทางส่วนประสมทาง
การตลาดผลิตภัณฑ์หมอนสม็อคแตกต่างกัน สอดคล้อง
กับ สุภาภรณ์ พรหมฤาษี และ เกรียงไกร โพธิ์มณี (2558) 
ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้อของลูกค้าเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตบางเขน ซึ่ง
ผลการศึกษา พบว่า ภาพรวมด้านอายุ ที่แตกต่างกันมีผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
กาญจนา คุ้มม่วง (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมะขามเปรี้ยวเข้มข้น
สำเร็จรูป ของผู้บริโภคในเขตบึงกุ ่ม กรุงเทพมหานคร 
พบว่าปัจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมะขามเปรี้ยว
เ ข ้ มข ้ นสำ เ ร ็ จ ร ู ปของผ ู ้ บ ร ิ โภค ใน เขตบ ึ งกุ่ ม 
กรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตามปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน
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แตกต่างกัน ดังนั้น การวางกลยุทธ์ทางการตลาดควรตั้ง
กลุ่มเป้าหมายที่กลุ่ม เพศหญิง ช่วงอายุตั้งแต่ 23 ปีข้ึนไป 
และนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 เพราะกลุ่มนี้มีการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าชุมชนในตลาดนัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มากที่สุด 
 
5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการตัดสินใจซื้อสินค้าชุมชนใน
ตลาดนัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ทำการเก็บ
ตัวอย่าง 246 คน จากประชากร 625 คน ใช้วิธีการ
เลือกตัวอย่างแบบชั้นภูมิและแบบสะดวก ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 18-23 ปี โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจำหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลและพนักงาน 
ด ้านกระบวนการ ด ้านการสร ้างและการนำเสนอ
ลักษณะทางกายภาพอยู่ในระดับปานกลางในทุกด้าน 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกระบวนการ รองลงมา 
คือ ด้านบุคคลและพนักงาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตำ่สุด 
คือ ด้านผลิตภัณฑ์ 
 สำหรับผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อ
สินค้าชุมชนในตลาดนัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
จำแนกเพศ พบว่า ภาพรวมและรายด้านไม่แตกตา่งกัน 
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งใจ ในขณะที่อายุ และ
ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้า
ชุมชนในตลาดนัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่
แตกต ่างกันท ั ้งในภาพรวมและรายด้าน ท ี ่ระดับ
นัยสำคัญทางสถติิ .05 ซี่งเป็นไปตามสมมติฐานตั้งไว้ 
 ข้อเสนอแนะ 
 5.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ควรจัดให้มีการตรวจสอบ
ในกระบวนการทำอาหารจะทำให ้ถ ูกต ้องตาม 
หลักโภชนาการเพื่อให้ผู้บริโภคอาหารเกิดความเชื่อมั่น
ในด้านผลิตภัณฑ์  

5.2 ด้านราคา ควรจัดให้มีบรรจุภัณฑ์ที ่มี
ความเหมาะสมกับปริมาณของอาหารตามราคาที่ได้
กำหนดไว้เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในด้านราคา  

  5.3 ด้านการจำหน่าย ควรจัดให้มีที่จอดรถ
สำหรับผู้ที่จะมาซื้อสินค้าในตลาดนัดพระนครให้ชัดเจน 
เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเช่ือมั่นในด้านการจำหน่าย 
  5.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรจัดให้มี
โปรโมชั ่นที ่หลากหลายมากกว่านี้  เพื ่อให้ผู ้บริโภค 
เกิดความเชื่อมั่นในด้านการส่งเสริมทางการตลาด  
  5.5 ด้านบุคคลและพนักงาน ควรจัดให้มี 
การทำป้ายอธิบายข้อมูลของสินค้าหรือมีการทำโบรชัวร์
ไว้ให้กับลูกค้า เพื ่อให้ผู ้บริโภคเกิดความเชื ่อมั ่นใน 
ด้านบุคคลและพนักงาน  
  5.6 ด้านกระบวนการ ควรจัดให้พ่อค้าแม่มี
การทำแบบสอบถามแล้วมีส่วนลดในการซื้อครั้งต่อไป
จะทำให้เกิดวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าเพื ่อให้
ผู้บริโภคเกิดความเช่ือมั่นในด้านกระบวนการ  
  5.7 ด้านการสร้างและการนำเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ ควรจัดให้มีผ้าไว้เช็ดทำความสะอาดโต๊ะ
เก้าอี้ เพราะคนที่มาใช้ต่อจะได้มีความสะดวกสบายใน
การนั ่งทานอาหาร และโต๊ะจะได้ไม่สกปรก เพื ่อให้
ผู ้บริโภคเกิดความเชื ่อมั ่นในด้านการสร้างและการ
นำเสนอลักษณะทางกายภาพ 
  ข้อเสนอแนะจากการทำวิจ ัยเร ื ่องต ่อไป  
1)การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะการตัดสินใจซื้อ
สินค้าในตลาดนัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครพบว่า 
ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกทั้งควรทำการศึกษาซึ่งมีความสำคญั
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าชุมชนในตลาดนัด
มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏพระนครของน ักศ ึกษาด้วย
เช่นเดียวกัน ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
(8p) ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัด
จำหน่ายการส่งเสริมการตลาดบรรจุภัณฑ์การใช้
พนักงานขายการให้ข่าวสารการใช้พลัง และ 2) ควรมี
การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
ชุมชนในตลาดนัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกับ
ตลาดนัดมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้ทราบข้อมูลความ
คิดเห็นและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้ซื้อ
และจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการตลาดให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยชิ ้นนี้สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือ
ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
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ราชภัฏพระนคร ที่ได้ร่วมมือกันทำงานวิจัยเพื่อเริ่ม
เผยแพร่ตีพิมพ์เป็นปีแรกของสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
ประโยชน์และคุณค่าของงานวิจัยชิ้นนี้ขอมอบแด่ผู้มี
ส่วนร่วมในงานวิจัยทุกคน 
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บทคัดย่อ: 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับพฤติกรรมการใช้บริการซื้อของออนไลน์ของผู้ประกอบรายย่อย
ผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ 2 ) เปรียบเทียบ
พฤติกรรมการใช้บริการซื้อของออนไลน์ของผู้ประกอบรายย่อยผ่านแอพพลิเคช่ัน Shopee ของนักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล  ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 358 คนจากประชากร 2,648 คน เก็บรวบรวมข้อมูลใช้
วิธีคดัเลือกตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิและแบบสะดวก เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างโดยสถิติทดสอบที สถิติ
ทดสอบเอฟ และการใช้การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ (LSD) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) พฤติกรรมการใช้บริการซื้อของออนไลน์ของผู้ประกอบการรายย่อยผ่านแอพพลิเคช่ัน 
Shopee ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการส่งเสริม
การขาย รองลงมา ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้าน
ผลิตภัณฑ์และด้านบุคคล ตามลำดับ  2) การเปรียบเทียบบริการซื้อของออนไลน์ของผู้ประกอบการรายย่อยผ่าน
แอพพลิเคชั่น Shopee จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า  เพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้บริการซื้อของออนไลน์
ของผู้ประกอบการรายย่อยผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee ที่ไม่แตกต่างกัน ส่วนช้ันปีการศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
ใช้บริการซื้อของออนไลน์ของผู้ประกอบการรายย่อยผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee ไม่แตกต่างกันในภาพรวม แต่แตกต่าง
กันในด้านผลิตภัณฑ์ ในขณะที่อายุ และความถี่ของพฤติกรรมการใช้บริการซื้อของออนไลน์ของผู้ประกอบการรายย่อย
ผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee มีความแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 
 
คำสำคัญ: ผู้ประกอบการรายย่อย การซื้อของออนไลน์ แอพพลิเคชั่น 
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Abstract: 
 
 The purposes of this research were to 1) study the level of online shopping services behavior 
on small entrepreneurs through Shopee application of students in faculty of management science, 
Phranakhon Rajabhat University, and 2) compare the level of online shopping services behavior on 
small entrepreneurs through Shopee application of students in faculty of management science, 
Phranakhon Rajabhat University classified by personnel data. The samples consisted of 358 students in 
faculty of management science collected from a total population 2,648 students by using stratified and 
convenient sampling technique.  The instrument used in collecting data was questionnaire. The analysis of 
collected data was accomplished by the computation of percentage, mean, standard deviation, t-test and 
F-test. If the difference between groups was found, LSD method is employed to compare the different in 
pairs at statistical significance level of .05. 
 The research results revealed that: 

1. Overall online shopping services behavior on small entrepreneurs through Shopee 
application was found at a high level. When considering each aspect, promotion was ranked at the 
highest level, followed by place, price, physical evidence, process, product and people, respectively. 
2. The comparison of the online shopping services behavior on small entrepreneurs through Shopee 
application classified by personnel data was found that students with different gender had no difference 
in online shopping service on small entrepreneurs through Shopee application. The different academic 
year had no difference overall in online shopping services behavior except for product. However, the 
students with difference in age and frequency of buying showed differences in online shopping services 
behavior on small entrepreneurs through Shopee application at statistically significant level of 0.05. 
 
Keywords: Small entrepreneurs Online shopping Application 
 
1. บทนำ  
 การค้าขายออนไลน์ได้มีการเติบโตขึ้น
อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว เนื่องมาจากเทคโนโลยี
ท ี ่ ก้ าวหน ้ าและท ันสม ัย ทำให ้การเข ้ าถึ ง
อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคเกิดความสะดวก รวดเร็ว
และง่ายดายมากยิ่งขึ้น มีสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
จำนวนตัวเลขของผู้คนที่ใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นถึง 
57  ล ้ านคน  (Markeing Oops. : 2562) ทำ ให้
ผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆ เริ่มสนใจเข้ามาเพ่ิม
ช่องทางในการขายสินค้าของตนเองเพิ่มสูงขึ้น ทำ
ให้หลายปีที่ผ่านมาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของไทยเจร ิญเต ิบโตข ึ ้นแบบก ้าวกระโดด 
โดยเฉพาะธุรกิจ e-commerce ที่เป็นช่องทางการ
ซื้อขายหลักในการเข้าถึงผู้บริโภค ซึ่งทำให้เกิดโลก
ไร้พรมแดน (globalization) ธุรกิจจากต่างประเทศ

สามารถเข้ามาดำเนินธุรกิจได้ ก่อให้เกิดการ
แข่งขันด้านการบริการ เพื ่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด การเติบโต
ของธุรกิจ e-commerce ส่งผลให้มีการพัฒนาการ
บริการในด้านต่าง ๆ เช่น การชำระเงินผ่านระบบ 
online ของธนาคารหรือผ่านทางช่องทางอ่ืน ๆ ซึ่ง
ผู้รับสินค้าสามารถชำเงินปลายทางทางได้  การ
พัฒนาด้านความปลอดภัย การขนส่งสินค้า และ
การรับประกันสินค้าเมื่อสินค้ามีปัญหาหรือชำรุด 
การเช ็คสถานะของส ินค ้าท ี ่จ ัดส ่ง เป ็นต้น 
นอกจากนี้ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันสามารถทำการ
ซื้อ ขายสินค้าผ่านทางเว็บไชต์หรือแอพพลิเคชั่น 
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ ่งทำให้สามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง ผู้บริโภคจึงมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้บริการการซื้อ
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สินค้าต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น 
เช่น Lazada, Shopee, Ebay, Kaidee หรือ Zilinggo 
เป็นต้น 
 Shopee นับว่าเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการ
ซื้อขายของออนไลน์ โดย Shopee เป็นบริษัทใน
เครือของ Garena ผู้ให้บริการเกมออนไลน์จาก
ประเทศสิงคโปร ์ ท ี ่ม ีการขยายธ ุรก ิจมาทำ
การตลาดแบบผู้บริโภคขายสินค้าระหว่างกันเอง 
หรือที่เรียกว่า C2C ซึ่งเป็นรูปแบบที่แตกต่างกับ
ธุรกิจอื่นที่นิยมทำเป็นธุรกิจขายให้กับผู้บริโภค 
หร ือที่ เร ียกว ่า B2C ทั ้งน ี ้  Shopee ได ้ทำการ
เปิดตัวในประเทศไทยเมื่อปลายปีพ.ศ. 2558 ผู้
ประกอบการายย่อยต่างๆ สามารถวางสินค้า
เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกและเริ่มมามีความนิยม
อย่างมากจนถึงปัจจุบัน Shopee จึงถือเป็นตลาด
ออนไลน ์ในร ูปแบบแอพพล ิเคช ั ่น ม ีส ินค้า
มากมายหลายประเภทของผู้ประกอบการราย
ย่อยต่าง ๆ ให้เลือกสรร เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า 
เครื่องใช้ เครื่องประดับ ของเล่น เครื่องสำอาง
และอื่น ๆอีกมากมาย โดยในระบบการซื้อชาย
ของ Shopee จะมีสินค้าที่เป็นทั้งสินค้ามือหนึ่ง
หรือสินค้ามือสองจากผู้ประกอบการรายย่อยที่
สมัครเข้าระบบเพ่ือลงขายใน Shopee มีการดูแล
ลูกค้าโดยตรง โดยลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูล
ต่าง ๆ ผ่านระบบข้อความสำหรับติดต่อ เพ่ือให้ผู้
ซ ื ้อและผู ้ขายได ้ม ีปฏ ิส ัมพันธ ์ก ัน สามารถ
สอบถามรายละเ อียดส ินค ้ า ได ้ โดยตรงซึ่ ง
ก่อให้เกิดความมั่นใจต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย การมี
ระบบการชำระเงินได้ถึง 3 ช่องทาง คือ บัตร
เครดิต การโอนเงินและการเก็บเงินปลายทาง 
โดย Shopee จะทำหน้าที ่เป็นคนกลางในการ
จัดเก็บเงินดังกล่าว และจะรอจนผู้ซื้อยืนยันการ
ได้รับและตรวจสอบว่า สินค้านั้นถูกต้องตามคำ
สั ่งซื ้อ จากนั ้น Shopee จึงโอนเงินไปให้ผู ้ขาย 
เพื่อป้องกันการที่ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า สินค้าชำรุด 
เสียหายหรือได้รับสินค้าไม่ตรงกับสินค้าที่สั ่งซื้อ  
นอกจากนี้ Shopee ยังไม่ระบบการจัดส่งของให้

สามารถส่งผ่านไปรษณีย์ไทย แบบลงทะเบียน
หร ื อ  EMS, Kerry Express, Ninja Van และ DHL 
เป็นต้น ล่าสุด Shopee ได้เปิดตัว Official Store 
30 พันธมิตรทางธุรกิจในการซื้อขายสินค้า เพ่ือ
เป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภค เช่น 
Visa, Kbank, Ananda Development, FoodPanda, 
Agoda, Nok Air, AIIZ และอ ื ่นๆ โดยผ ู ้บร ิ โภค
สามารถสั ่งซ ื ้อส ินค้าหรือบร ิการ โดยได้รับ
ส่วนลดต่างๆจากแอพพลิเคชั ่นของ Shopee 
เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคใน
หลายๆด้าน และเป็นการยกระดับการซื้อขาย
ส ินค ้าและบร ิการผ ่านทางระบบออนไลน์  
อย่างไรก็ตาม จาการสำรวจปัญหาสั ่งซื ้อของ
ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ พบว่า ผู้ใช้บริการต้องมีความรู้
พอสมควรในขั้นตอนการสั่งซื ้อ ความมั่นใจใน
ความปลอดภัยของข้อมูลในการสั่งซื ้อ การส่ง
ของให้ผู้ซื้ออย่างถูกต้องตามคำสั่งซื้อโดยสินค้า
ไม่ชำรุดหรือเสียหาย ซึ ่งปัญหาดังกล่าว เป็น
ปัญหาที ่ผ ู ้บร ิ โภคหร ือผ ู ้ซ ื ้อของผ ่านระบบ
ออนไลน์ให้ความสำคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้า
และบริการ  
 จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาเร ื ่อง พฤติกรรมการใช ้บร ิการซื ้อของ
ออนไลน ์ของผ ู ้ประกอบการรายย ่อยผ ่ าน
แอพพล ิ เคช ั ่น Shopee ของน ักศ ึกษา คณะ
ว ิ ทยาการจ ั ดการ  มหาว ิ ทยาล ั ยร าชภั ฏ 
พระนคร เพื่อพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการราย
ย่อย และเพิ ่มช่องทางการจัดจำหน่ายในกลุ่ม
เยาวชนรุ่นใหม ่
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการใช้
บริการซื้อของออนไลน์ของผู้ประกอบรายย่อย
ผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee ของนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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 2.2 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้
บริการซื้อของออนไลน์ของผู้ประกอบรายย่อย
ผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee ของนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
 
3. การทบทวนวรรณกรรม 
 คณะผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าวรรณกรรม
ในส่วนของนักว ิชาการที ่ เก ี ่ยวข ้องในเร ื ่อง 
แนวค ิดส ่วนประสมทางการตลาด แนวคิด
ประชากรศาสตร์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 
 คอตเลอร ์  (Kotler, 2011: 434-438) ได้
เสนอแนวค ิดทฤษฎ ีของส ่ วนประสมทาง
การตลาดออกเป็น7 ด้าน คือ 

1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง 
สิ ่งที ่ผู ้ขายเสนอขายต่อตลาดเพื ่อให้ผู ้บริโภค
สนใจอยากได้เป็นเจ้าของและซื้อมาเพื่ออุปโภค 
ซึ่งผลิตภัณฑ์ในไม่ได้จำกัดแต่เพียงวัตถุท่ีมีรูปร่าง
จับต้องได้เท่านั้น แต่ยังหมายถึง บริการ คุณภาพ
ของการบริการ ระดับชั ้นของการบริการตรา
สินค้า สายการบริหาร การรับประกันและบริการ
หลังการขาย ซึ ่งองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
ประกอบออกได้เป็น 5 อย่าง คือ ผลิตภัณฑ์หลัก 
ผลิตภัณฑ์ทั่วไป ผลิตภัณฑ์คาดหวัง ผลิตภัณฑ์
ควบและผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในอนาคต 
 2) ด้านราคา (Price) หมายถึง มูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการในรูปของตัวเงิน ราคา
ผลิตภัณฑ์เกิดจากราคาของผลิตภัณฑ์ที ่เป็น
ราคาทุน ซึ ่งในการตัดสินใจซื ้อผ ู ้บร ิโภคจะ
เปรียบเทียบระหว่างมูลค่าผลิตภัณฑ์กับราคา
และคุณภาพของการบริการ ซึ่งถ้ามูลค่าสูงกว่า
ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ  ในการพิจารณาราคา
รวมถ ึงระด ับราคา ส ่วนลด เง ินช ่วยเหลือ  
ค่านายหน้าและเงื ่อนไขการชำระเงิน สินเชื่อ
การค้า เพราะราคามีส่วนในการทำให้การได้รับ
การบริการมีความแตกต่าง โดยที่ผู ้กำหนดกล

ยุทธ์ด้านราคาต้องคำนึงถึง การยอมรับของ
ลูกค้าในมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที ่ส ูงกว่าราคา
ผลิตภัณฑ์นั้น ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 
การแข่งขัน ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 3) ด้านการจัดจำหน่าย (Place) หมายถึง 
โครงสร้างหรือช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบัน
และกิจกรรมที่ใช้เพื่อการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์
และบร ิการจากองค ์การไปย ั งตลาดท ี ่นำ
ผลิตภัณฑ์ออกสู ่ตลาดเป้าหมาย คือ สถาบัน
ตลาด ส่วนกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ช่วยในการ
กระจายสินค่า ประกอบด้วย การขนส่ง การ
คลังสินค้าและการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การ
จัดจำหน่ายจึงประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ช่องทาง 
การจัดจำหน่าย และการกระจายสินค้า ซึ่ง
รวมถึง การขนส่ง การเก็บรักษาสินค้าแลกการ
บริหารสินค้าคงคลัง 
 4 ) ด ้ า น ก า ร ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร ต ล า ด 
(Promotion) หมายถึง การติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้ขายกับผู้ซื ้อเพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรม
การซื้อขายติดต่อสื่อสารโดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือ
ใน ซึ่งอาจเป็นการโฆษณา การขายโดยพนักงาน
ขาย การส่งเสริมการขายโดยผ่านพนักงานขาย 
หรือกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การให้ข่าว และการ
ทำการตลาดทางตรง 
 5) ด้านบุคลากร (People) หมายถึง การ
บริการที่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและ
พนักงาน การปฏิส ัมพันธ์ส ่งผลต่อการร ับรู้
ทางด้านกายภาพการบริการของลูกค้า รวมถึง
การจัดการลูกค้าของบริษัท เพราะจะส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผู ้บริโภค โดยผู ้ให้บริการ
นอกจากจะทำหน้าที ่ในการผลิตสินค้ าและ
บริการแล้ว ยังมีหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ไปพร้อม ๆ กันด้วย การสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าจึงมีส่วนสำคัญอย่างมาก 
 6)  ล ั กษณะทางกายภาพ (Physical 
evidence) หมายถึง ส่วนที่สัมผัส จับต้องความ
ต้องการของบริการและสิ่งแวดล้อม สิ่งกระตุ้นที่
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จับต้องได้จะส่งผลกระทบต่อความประทับใจ
ของลูกค้าในรูปแบบที่เกี่ยวกับคุณภาพของการ
ให้บริการที ่ได้ร ับจากสภาพแวดล้อมของการ
บริการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อความประทับใจ
ต่อบริษัท ปัจจัยด้านกายภาพจึงจะต้องออกแบบ
ให้เข้ากับบุคลิกภาพขององค์การที ่ต ้องการ
แสดงออกด้วย 
 7) กระบวนการ (Process) หมายถึง การ
ที่ผู้ให้บริการต้องใช้กระบวนการเพื่อส่งมอบการ
บริการของตนให้กับลูกค้า เนื่องจากลูกค้าจะมี
ส ่วนเกี ่ยวข้องกับกระบวนการผลิตของงาน
บริการ มากกว่างานที่ผลิตสินค้า  
 สรุปได้ว่า งานวิจัยนี้จะประยุกต์ใช้ส่วน
ประสมทางการตลาด 7P เน ื ่องจากมีความ
เกี่ยวข้องในเรื่อง บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ
และกระบวนการต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 
 แนวคิดด้านประชากรศาสตร์ 

วศิน สันหกรณ์ (2557) ได้กล่าวว่า 
ประชากรศาสตร์ เป็นทฤษฎีที ่ เก ี ่ยวข้องกับ
หลักการเป ็นเหตุเป ็นผลที ่ส ่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของมนุษย์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัย
ภายนอก แนวคิดด้านประชากรศาสตร์ จึงส่งผล
กระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย ลักษณะทางประชากร
ที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อลักษณะทางจิตวิทยาที่
แตกต่างกันอีกด้วย เช่น  

1) เพศ (Gender) โดยทั ่วไปแล้ว เพศ
หญิงจะมีสภาวะทางจิตใจที่อ่อนโยนกว่า เพศ
ช า ย   ม ี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ส ื ่ อ ส า ร 
ลอกเลียนแบบพฤติกรรมและบุคลิกภาพจาก
ผู ้อื ่นได้ดีกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายจะมี
ความหนักแน่นในการตัดสินใจและการใช้ชีวิต
มากกว่าเพศหญิง  

2) อายุ (Age) เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญ 
เพราะอายุเป็นตัวกำหนดวุฒิภาวะในการใช้ชีวิต 
และสามารถใช้เป็นตัวกำหนดในการตัดสินใจ 
อายุจึงเป็นตัวแปรที่สามารถเปลี่ยนไปได้ตาม

เวลา บุคคลที่อายุน้อยอาจมีการตัดสินใจที ่ใช้
อารมณ์มาเกี่ยวข้องมากกว่าบุคคลที่มีอายุมาก 
ในขณะที่บุคคลที่มีอายุมากได้ผ่านประสบการณ์
ชีวิตมามากอาจส่งผลทำให้มองโลกในแง่ร้ายหรือ
มีความคิดในเชิงอนุรักษ์นิยมมากกว่าบุคคลที่
อายุน้อย  

3) การศ ึกษา (Education) หมายถึ ง 
ระดับการศึกษาและความรู้ที่ได้รับจากสถาบัน 
ซึ่งอาจรวมถึงประสบการณ์ชีวิตของบุคคลนั้น ๆ 
ระดับการศึกษาที ่แตกต่างกัน สาขาว ิชาที่
แตกต่างกัน ยุคสมัยที ่แตกต่างกันจะมีระบบ
การศึกษาที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ความคิดและความต้องการที ่แตกต่างกันอีก
ด้วยจ 

4) สถานะทางสังคม (Socio-economic 
status) หมายถึง ถิ่นกำเนิด ภูมิลำเนา เชื้อชาติ 
รายได้และฐานะทางสังคม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผล
ต่อผู้รับสารกันออกไป 

คุณธรรมและความเชื่อ ผู้ส่งสารจึงต้อง
พิจารณาความแตกต่างของศาสนาอย่างถ่องแท้
เพื่อให้สามารถถ่ายทอดข้อมูลไปสู่ผู ้รับสารที ่มี
ความแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สรุปแนวคิดประชากรศาสตร์ พบว่า มี
ความสำคัญต่อการตัดสินใจ คณะผู้วิจัยจึงมีการ
ใช ้ต ัวแปรด้านประชากรศาสตร ์ท ี ่ส ่งผลต่อ
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สุนิตา อาภาคัพภะกุล (2554) ได้ศึกษา

เรื่องพฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษของ
ล ูกค ้ าธนาคารออมส ิน  สำน ักพหลโยธิ น 
ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการซื้อสลากออม
สินของลูกค้าส่วนใหญ่เป็นประเภทแบบพิมพ์
ราคา โดยมีเหตุผลในการซื้อคือต้องการฝากเงิน
แบบพิเศษที่ได้ลุ้นโชคจากการออกรางวัล ซึ่งใน
การซื้อแต่ละครั้งตัดสินใจด้วยตัวเอง นอกจากนี้
ยังพบว่านิยมซื้อสลากออมสินเมื่อมีการจัดการ
ส่งเสริมการขาย โดยในระยะเวลา 1 ปีจะซื้อเป็น
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จำนวน 1 ครั ้ง เป็นจำนวนเงินครั้งละ 1,000 – 
5,000 บาท โดยนิยมซื ้อสลากออมสินใกล ้ที่
ทำงาน นอกจากน ี ้  ผลการศ ึกษาย ังพบว่า 
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ซึ่งได้แก่ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ส ่วน
บุคคลเฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
สลากออกส ินพิ เศษที ่แตกต ่างก ัน อย ่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สุรีรัตน์ วัชระมงคล (2554) ได้ศึกษาเรื่อง 
ความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการของธนาคารไทย
พาณิชย ์ จำกัด (มหาชน) ผลการว ิจ ัยพบว่า 
ผ ู ้ ใ ช ้ บ ร ิ ก า ร มี  
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร 
สาขาประชาชื่นและสาขาเทสโก้โลตัส ประชาชื่น 
ทั ้งในภาพรวมอยู ่ในระดับมากที ่ส ุด และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด
ใน 4 ด้านและมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก และผลการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ
การให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
(มหาชน) จำแนกตาม สถานภาพส่วนบุคคล ใน
ภ า พ ร ว ม ไ ม ่ มี  
ความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิที่
ระดับ .05 

จากการที ่คณะผู ้วิจัยได้ทำการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง สามารถสรุป
เป็นกรอบแนวคิดได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

4.ระเบียบวิธีวิจัย 
 4.1 แบบของการวิจัยเป็นการวิจัยแบบ
สำรวจ (Survey Research) 
 4.2 ประชากรและหน่วยวิเคราะห์ 
 ประชากร คือ นักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 หน่วยของการว ิเคราะห์ ค ือ ระดับ
บุคคล 
 4.3 การเลือกตัวอย่างและแผนการ
เลือกตัวอย่าง 
 
สาขาวชิา ประชากร ตัวอย่าง 
การจัดการทรัพยากร
มนุษย ์

257 34 

การตลาด 311 41 
การจัดการทั่วไป 626 83 
การจัดการธุรกิจค้าปลีก 62 9 
การจัดการธุรกิจการบิน 47 7 
เศรษฐศาสตร์ 113 15 
บัญชี 411 55 
นิเทศศาสตร์ 418 55 
การท่องเที ่ยวและการ
โรงแรม 

388 51 

การสื่อสารผ่านสื่อใหม่ 15 2 
รวม 2,648 352 

ที่มา : ใบรายชื่อนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  (2562) 
 
การกำหนดขนาดตัวอย่าง ใช้วิธีใช้สูตรใน

การคำนวณ ที่ค่าความเชื่อมั่น 95%  
 

สูตร n = N / 1+N (e)2 = 2,648/ (1+2648 (.05)2) = 348  
    
ได้ขนาดตัวอย่าง 348 คน หลังจากนั้น

คำนวณตามตารางได้ตัวอย่างที่ 352 คน แต่เพ่ือ
เป็นการเพิ ่มค่าความเชื ่อมั ่น คณะผู้วิจัยจึงเก็บ
แบบสอบถามที่ 358 คน 

การเล ือกต ัวอย ่าง ใช ้ว ิธ ีการเล ือก
ตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น แบบแบ่งเป็นชั้น
ภูมิ (Stratified Sampling) หลังจากนั้นใช้วิธีการ
เลือกตัวอย่างโดยสะดวก (Convenient Sampling) 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
-เพศ 
-อายุ 
-ช้ันปี 
-ความถ่ีในการซื้อของ
ออนไลน ์

 

พฤติกรรมการใช้บริการซื้อของ
ออนไลน์ของผู้ประกอบการราย
ย่อยผ่าน Shopee 
-ด้านผลิตภัณฑ์ 
-ด้านราคา 
-ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 
-ด้านการส่งเสริมการขาย 
-ด้านบุคคล 
-ด้านลักษณะทางกายภาพ 
-ด้านกระบวนการ 
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 4.4 เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ ใ น ก า ร ว ิ จ ั ย  คื อ 
แบบสอบถาม โดยครอบคลุมเนื ้อหา 1) ด้าน
ผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย 4) ด้านการส่งเสริมการขาย 5) ด้าน
บุคคล 6) ด้านลักษณะทางกายภาพ และ 7) 
ด้านกระบวนการ 
 4.5 เกณฑ์ในการประเมินพฤติกรรมการ
ใช้บริการซื้อของออนไลน์ของผู้ประกอบการราย
ย ่ อ ย ข อ ง ผ ู ้ ป ร ะ ก อบ ก า ร ร า ย ย ่ อ ย ผ ่ า น
แอพพลิเคชั่น Shopee มี 5 ระดับ โดยการแปล
ความหมายค่าเฉลี่ยใช้วิธีของเบส (Best : 1970) 
ตามระดับคะแนนดังนี้ 

4.51-5.00 คะแนน หมายความว่า มาก
ที่สุด 

3.51-4.50 คะแนน หมายความว่า มาก 
2.51-3.50 คะแนน หมายความว่า ปาน

กลาง 
1.51-2.50 คะแนน หมายความว่า น้อย 
1.00-1.50 คะแนน หมายความว่า น้อย

ที่สุด 
 4.6 การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ
ใช้วิธีการหาค่า IOC (Item-objective congruence 
index) ที่ดัชนีความสอดคล้องที่ 0.5 ขึ้นไป และ
นำแบบสอบถามมา Pre-test จำนวน 30 ชุด เพ่ือ
หาค่าความเชื ่อมั ่น (Reliability) ด้วยวิธีค่าครอ
นบาค (Cronbach’ alpha coefficient)  
  

 ค่าความเชื่อมั่น 
(Cronbach alpha) 

ด้านผลิตภัณฑ์  0.856 
ด้านราคา 0.877 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 0.915 
ด้านการส่งเสริมการขาย 0.893 
ด้านบุคคล 0.934 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 0.954 
ด้านกระบวนการ 0.907 
รวม 0.982 

 

 จากตาราง  พบว ่ า  ค ่ าครอนบาค 
(Cronbach’ alpha coefficient) อยู่ในระดับที่เกิน 
0.8 ในทุกด้าน 
 4.7 คณะผู้วิจัยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ผ่านระบบออนไลน์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 
358 คน โดยให้ผู ้ตอบตอบแบบสอบถามด้วย
ตนเอง และนำข้อมูลที ่ ได ้มาว ิเคราะห์ด ้วย
โปรแกรมสำเร็จรูป 

4.8 การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติพรรณนา 
ใช้ค่าความถี่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติอ้างอิงใช้ค่า t-test และ F-test 
 
5. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 งานว ิจ ัย ได ้ แบ ่ งผลการว ิ เคราะห์
ออกเป็น 3 ตอน คือ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) 
ข้อมูลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของพฤติกรรมการใช้บริการซื้อของ
ออนไลน ์ของผ ู ้ประกอบการรายย ่อยผ ่าน
แอพพลิเคชั่นShopee และ 3) การเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการใช้บริการซื ้อของออนไลน์ของ
ผู้ประกอบการรายย่อยผ่านแอพพลิเคชั่นShopee 
จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล แสดงอยู่ในตาราง 5.1   
ตาราง 5.1 ค่าความถี่และร้อยละของข้อมูลส่วน
บุคคล 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล ความถี ่ ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
124 
234 

 
34.6 
65.4 

อายุ 
ต่ำกว่า 19 ปี 
19-21 ปี 
22-25 ปี 
25 ปีขึ้นไป 

 
48 
216 
85 
9 

 
13.4 
60.3 
23.7 
2.5 

ชั้นปีการศึกษา 
ปีที่ 1 

 
68 

 
19.0 
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ปีที่ 2 
ปีที่ 3 
ปีที่ 4 

63 
104 
123 

17.6 
29.1 
34.4 

ความถี่ใน 
การสั่งซื้อผ่าน
แอพพลิเคช่ัน 
ทุกวนั 
สัปดาห์ละครั้ง 
2-3 สัปดาห์ต่อครั้ง 
เดือนละครั้ง 

 
 
 

21 
49 
109 
179 

 
 
 

5.9 
13.7 
30.4 
50.0 

 
จ า ก ต า ร า ง  5.1  พ บ ว ่ า  ผ ู ้ ต อ บ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 
236 คน คิดเป็นร้อยละ 65  มีอายุอยู่ระหว่าง 
19-21 ปี จำนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 
และเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 123 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.4 โดยมีความถ่ีในการสั่งซื้อเดือน
ละครั้ง จำนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 50  

 
ตอนที่ 2 ข้อมูลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใช้บริการ
ซื้อของออนไลน์ของผู้ประกอบการรายย่อยผ่าน
แอพพลิเคชั่น Shopee แสดงอยู่ในตารางที่ 5.2 
 
ตาราง 5.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ของพฤติกรรมการใช้บริการซื้อของออนไลน์ของ
ผู้ประกอบการรายย่อยผ่านแอพพลิเคชั่นShopee
  
 
 ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

ด้านผลิตภัณฑ์ 3.90 0.70 มาก 

ด้านราคา 3.95 0.68 มาก 
ด้านช่องทาง 
การจดัจำหน่าย 

4.00 0.68 มาก 

ด ้านการส ่ ง เสริม
การขาย 

4.04 0.66 มาก 

ด้านบุคคล 3.84 0.73 มาก 
ด้านลักษณะ 
ทางกายภาพ 

3.94 0.72 มาก 

ด้านกระบวนการ 3.92 0.69 มาก 
รวม 3.94 0.57 มาก 

จากตารางที่ 5,2 พบว่า พฤติกรรมการ
ใช้บริการซื ้อของออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น 
Shopee ของนักศึกษาคณะวิทยาการจ ัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านที ่ม ีค ่าเฉลี่ยส ูงส ุด คือ ด้านการ
ส่งเสริมการขาย รองลงมา คือ ด้านช่องทางการ
จัดการจำหน่าย ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ  
ด้านบุคคล ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า  
1) ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ค่าเฉลี ่ยส ูงส ุด คือ  
การที่ Shopee มีสินค้าที่หลากหลายครอบคลุม 
ความต้องการ รองลงมาก คือ ความมีชื ่อเสียง
และความน ่าเช ื ่อถ ือของ Shopee ส ่วนด ้าน
ผลิตภัณฑ์ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ สามารถส่งสินค้า
ได้หากสินค้ามีปัญหาหรือชำรุด 2) ด้านราคา 
พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การให้ส่วนลดในการ
จัดส่งครั้งแรกของเดือน รองลงมา คือ การให้
ส่วนลดแก่ผู้ใช้บริการในครั้งแรก ส่วนด้านราคา
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ราคาเหมาะสมกับความ
สะดวกและบริการที่ได้รับ 3) ด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัดส่ง
สินค้าที ่ครอบคลุมทุกภูมิภาค รองลงมา คือ 
ระบบที่สามารถสั่งซื้อได้ทุกที่ทุกเวลา ส่วนด้าน
ช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ 
การให้บริการเป็นอย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก 
4) ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ การโฆษณาผ่านทางอินเตอร์เน็ต รองลงมา 
คือ ผ่านระบบโทรศัพท์ ส่วนด้านส่งเสริมการขาย
ที่มีค่าเฉลี ่ยต่ำสุด คือ มีการแจ้งข่าวสารราคา
ผลิตภัณฑ์ในระบบ 5) ด้านบุคคล พบว่า ค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ พนักงานให้บริการด้วยความเป็นมิตร 
ส ุภาพและม ีน ้ำใจ รองลงมา ค ือ พน ักงาน
ให้บริการด้วยความเต็มใจ เวลา ส่วนด้านบุคคลที่
มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
ไ ด้ อ ย ่ า ง ร ว ด เ ร ็ ว  6) ด ้ า น ล ั ก ษ ณ ะ 
ทางกายภาพ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ระบบมี  
ความปลอดภัยในการใช้งาน รองลงมา คือ ระบบ
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ใช้งานง่าย ส่วนด้านลักษณะทางกายภาพที ่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ รูปแบบการแสดงสินค้าชัดเจน 
และ7) ด้านกระบวนการ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
มีค ุณภาพการให้บริการเป ็นมาตรฐานสากล 
รองลงมา คือ ความรวดเร็วในการให้บริการ ส่วน
ด ้ านกระบวนการท ี ่ ม ี ค ่ า เฉล ี ่ ยต ่ ำส ุ ด คือ  
มีการรับประกันหลังจากการใช้บริการ 
 โดยสรุป Shopee มีสินค้าที่หลากหลาย
ครอบคลุมความต้องการ มีการให้ส่วนลดในการ
จัดส่งครั ้งแรกของเดือน มีการจัดส่งสินค้าที่
ครอบคล ุมท ุกภ ูม ิภาค การโฆษณาผ ่านทาง
อินเตอร์เน็ต พนักงานให้บริการด้วยความเป็น
มิตร สุภาพและมีน้ำใจ ระบบมีความปลอดภัยใน
การใช้งาน และมีคุณภาพการให้บร ิการเป็น
มาตรฐานสากล 
 
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการ
ซื้อของออนไลน์ของผู้ประกอบการรายย่อยผ่าน
แอพพลิเคชั ่น Shopee จำแนกตามข้อมูลส่วน
บุคคล 
 
ตารางท ี ่  5.3 การเปร ียบเท ียบค ่าเฉล ี ่ยของ
พฤติกรรมการใช ้บร ิการซื ้อของออนไลน์ของ
ผู้ประกอบการรายย่อยผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee 
จำแนกตามเพศ 
 

 ชาย หญิง t Sig 
ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 

ด้านผลิตภัณฑ์  3.81 0.67 3.94 0.72 -1.61 0.11 
ด้านราคา 3.87 0.67 4.00 0.68 -1.75 0.08 
ด้านช่องทางการ
จัดจำหน่าย 

3.95 0.69 4.02 0.68 -0.94 0.35 

ด้านการส่งเสริม
การขาย 

4.02 0.71 4.05 0.64 -0.42 0.67 

ด้านบุคคล 3.76 0.74 3.87 0.73 -1.33 0.19 
ด้านลักษณะ 
ทางกายภาพ 

3.87 0.72 3.98 0.72 -1.32 0.19 

ด้านกระบวนการ 3.86 0.72 3.95 0.67 -1.12 0.27 
รวม 3.88 0.54 3.98 0.58 -1.56 0.12 

*ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 

 
จากตารางที่ 5.3 พบว่า พฤติกรรมการใช้

บริการซื้อของออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee 
ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร จำแนกเพศ พบว่า ภาพรวมและ
รายด้านไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติ .05 
 
ตารางท ี ่  5.4 การเปร ียบเท ียบค ่าเฉล ี ่ยของ
พฤติกรรมการใช ้บร ิการซื ้อของออนไลน์ของ
ผู้ประกอบการรายย่อยผ่านแอพพลิเคชั่นShopee 
จำแนกอายุ 
 

 แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ด้านผลิตภัณฑ์  ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5.56 
168.47 

3 
351 

1.85 
0.48 

3.86* 0.01 

ด้านราคา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.80 
161.24 
163.07 

3 
351 

0.60 
0.46 

1.30 0.27 

ด ้ านช ่ อ ง ทาง
การจัดจำหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2.04 
1643.03 
166.07 

3 
354 
357 

0.68 
0.46 

1.47 0.22 

ด้านการส่งเสริม
การขาย 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2.07 
152.50 
154.57 

3 
351 
354 

0.69 
0.43 

1.59 0.19 

ด้านบุคคล ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.55 
190.17 
190.72 

3 
353 
356 

0.18 
0.54 

 

0.34 0.80 

ด้านลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.20 
183.92 
185.14 

3 
352 
355 

0.40 
0.52 

0.77 0.51 

ด้าน
กระบวนการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2.25 
166.65 
167.89 

3 
352 
355 

0.75 
0.47 

1.59 0.19 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.53 
110.23 
110.76 

3 
342 
345 

0.18 
0.32 

0.54 0.65 

*ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 

 
จากตารางที่ 5.4 พบว่า พฤติกรรมการใช้

บริการซื้อของออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee 
ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร จำแนกอายุ พบว่า ภาพรวมไม่
แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
แตกต่างกันจำนวน1 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ 
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ตารางที่ 5.5 ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตา่ง
การใช้บริการซื้อของออนไลน์ของผู้ประกอบการ
รายย ่ อยผ ่ านแอพพล ิ เคช ั ่ น  Shopee ของ
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร จำแนกอายุเป็นรายคู่ 
 

  ต่ำกว่า 19 ป ี 19-21 ป ี 22-25 ป ี 25 ปีข้ึนไป 
อายุ ค่าเฉลี่ย 3.98 3.84 3.92 4.60 
ต่ำกว่า 19 ป ี 3.98 - -0.14 -0.05 0.63* 
19-21 ป ี 3.84  - 0.87 0.76* 
22-25 ป ี 3.92   - 0.68 
25 ปีข้ึนไป 4.60    - 

*ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 

  
จากตารางท ี ่  5.5 พบว ่า กล ุ ่มอาย ุที่

แตกต่างกันมีการบริการออนไลน์แอพพลิเคชั่น 
Shopee แตกต่างกัน จำนวน 2 คู่ คือ กลุ่มที่อายุ 
25 ปี ขึ้นไปมีการใช้แอพพลิเคชั่น Shopee ด้าน
ผลิตภัณฑ์มากกว่ากลุ่มที่อายุต่ำกว่า 19 ปี และ 
กลุ่มที่อายุระหว่าง 19-21 ปี 
 
ตารางที ่  5.6 การเปรียบเทียบค่าเฉลี ่ยของ
พฤติกรรมการใช้บริการซื้อของออนไลน์ของ
ผู ้ประกอบการรายย่อยผ่านแอพพลิ เคช ั ่น 
Shopee จำแนกตามชั้นปีการศึกษา 
 

 แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ด้านผลิตภัณฑ์  ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3.41 
170.62 
174.03 

3 
351 
354 

1.14 
0.49 

2.34 0.07 

ด้านราคา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.06 
161.98 
163.04 

3 
351 
354 

0.35 
0.46 

0.77 0.51 

ด ้ านช ่ อ ง ทาง
การจัดจำหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.531 
165.54 
166.07 

3 
354 
357 

0.18 
0.47 

0.38 0.77 

ด้านการส่งเสริม
การขาย 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.76 
152.82 
154.57 

3 
351 
354 

0.59 
0.44 

1.34 0.26 

ด้านบุคคล ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.43 
190.28 
190.72 

3 
353 
356 

0.14 
0.54 

0.27 0.85 

ด้านลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.16 
184.98 
185.14 

3 
352 
355 

0.05 
0.53 

0.10 0.96 

ด้าน
กระบวนการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.68 
167.21 
167.89 

3 
352 
355 

0.23 
0.48 

0.48 0.70 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.53 
110.23 
110.76 

3 
342 
345 

0.18 
0.32 

0.55 0.65 

*ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 

  

จากตารางที่ 5.6 พบว่า พฤติกรรมการใช้
บริการซื้อของออนไลน์ของผู้ประกอบการรายย่อย
ผ่านแอพพลิเคชั ่น Shopee ของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
จำแนกตามชั้นปีการศึกษา ในภาพรวมและราย
ด้านไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทาง
สถิติ .05 
 
ตารางท ี ่  5.7 การเปร ียบเท ียบค ่าเฉล ี ่ยของ
พฤติกรรมการใช้บร ิการซื ้อของออนไลน ์ของ
ผู้ประกอบการรายย่อยผ่านแอพพลิเคชั่นShopee 
จำแนกความถี ่ในการสั ่งซ ื ้อของออนไลน์ผ ่าน
แอพพลิเคชั่น Shopee 
 

 แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ด้านผลิตภัณฑ์  ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5.72 
168.30 
174.03 

3 
351 
354 

1.91 
0.48 

4.00* 0.01 

ด้านราคา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5.46 
157.58 
163.04 

3 
351 
354 

1.82 
0.45 

4.05* 0.01 

ด ้ านช ่ อ ง ทาง
การจัดจำหน่าย 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.96 
165.11 
166.07 

3 
354 
357 

0.32 
0.47 

0.69 0.56 

ด้านการส่งเสริม
การขาย 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3.08 
151.50 
154.70 

3 
351 
354 

1.03 
0.43 

2.38 0.07 

ด้านบุคคล ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5.42 
185.30 
190.72 

3 
353 
356 

1.81 
0.53 

3.44* 0.02 

ด้านลักษณะ 
ทางกายภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

7.12 
178.02 
185.14 

3 
352 
355 

2.37 
0.51 

4.70* 0.00 

ด้าน
กระบวนการ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

6.88 
161.01 
167.89 

3 
352 
355 

2.30 
0.46 

5.02* 0.00 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4.02 
106.73 
110.76 

3 
342 
345 

1.34 
0.31 

4.30* 0.01 

*ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 

  
จากตารางที่ 5.7 พบว่าพฤติกรรมการใช้

บริการซื้อของออนไลน์ของผู้ประกอบการราย
ย่อยผ่านแอพพลิเคชั ่น Shopee ของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร จำแนกตามความถ ี ่ ในการส ั ่ งซ ื ้ อของ
ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ในภาพรวมมีความ
แตกต่างกัน และเมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า มีความแตกต่างกันด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และ
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ด้านกระบวนการ จึงใช้ว ิธ ี LSD เพื ่อหาคู ่ที ่มี 
ความแตกต่างแล้วพบว่า ผู้บริโภคที่ซื้อของทุก
วัน และผู้บริโภคที่ซื้อของระหว่าง 2-3 สัปดาห์
ครั้ง มีความพอใจในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
และด้านลักษณะทางกายภาพมากกว่าผู้บริโภคที่
ซ้ือของเดือนละครั้ง ส่วนผู้บริโภคท่ีซื้อของทุกวัน
และผู้บริโภคท่ีมีซื้อของสัปดาห์ละ 1 ครั้งมีความ
พอใจด้านบุคคลและด้านกระบวนการมากกว่า
ผู้บริโภคที่ซื้อของเดือนละครั้งที่ระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ี .05 

 
 การอภิปรายผล 
 1) พฤต ิกรรมการใช ้บร ิการซ ื ้ อของ
ออนไลน ์ของผ ู ้ประกอบการรายย ่อยผ ่ าน
แอพพล ิ เคช ั ่ น Shopee ของน ักศ ึ กษาคณะ
ว ิ ท ย า ก า ร จ ั ด ก า ร  ม ห า ว ิ ท ย า ลั ย 
ราชภัฏพระนครอยู ่ในระดับมากในทุกด้าน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ มณฑิรา สันภาพ
มณฑล (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจและ
พฤติกรรมของลูกค้าที่มีต่อโรงพยาบาลยันฮี โดย
พบว่า ความพึงพอใจตามแนวคิดส่วนประสมทาง
การตลาด  7P อย ู ่ ในระด ั บมาก  ซ ึ ่ ง จ าก 
การวิจัยจะพบว่า นักศึกษาที่เป็นคน Gen ใหม่มี
การใช้เทคโนโลยีเป็นกิจวัตรประจำวัน ซึ่งแตกต่าง
จากคนใน Gen ยุคก่อนที่ยังไม่มีเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมที่นำสมัย 
 2) ผลการเปรียบเทียบ พฤติกรรมการ
ใช้บริการซื้อของออนไลน์ของผู้ประกอบการราย
ย่อยผ่านแอพพลิเคชั ่น Shopee ของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร จำแนกตามเพศพบว่า ไม่มีความแตกต่าง
กัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุรีรัตน์ วัชระมงคล (2554) ที่ได้
ศึกษา ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการ
ให ้บร ิการของธนาคารไทยพาณิชย ์  จำกัด 
(มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร: กรณีสาขาประชา
ชื่น และสาขาเทสโก้ โลตัส ประชาชื่น พบว่า ผล

การเปรียบความพึงพอใจจำแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคล ไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งปัจจุบันจะ
เห็นว่า เพศไม่ได้ส่งผลต่อความสามารถด้านการ
ใช้เทคโนโลยี แต่แตกต่างกันที่ยุคสมัยมากกว่า 
 3) ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้
บริการซื้อของออนไลน์ของผู้ประกอบการรายย่อย
ผ่านแอพพลิเคชั ่น Shopee ของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
จำแนกตามความถี่ในการสั่งซื้อของออนไลน์ผ่าน
แอพพลิเคชั่น พบว่า ภาพรวมมีความแตกต่างกัน 
และเมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความ
แตกต่างกันด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคคล 
ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ 
ซึ ่งสอดคล้องกับแนวคิดด้านส่วนประสมทาง
การตลาด ของคอตเลอร์ (2001) ที ่ป ัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค 
 
6. ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่องการซื้อของออนไลน์
ของผู ้ประกอบการรายย่อยผ่านแอพพลิเคชั่น 
Shopee ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ธุรกิจ Shopee 
และผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆ สามารถนำไป
ปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจได้ดังต่อไปนี้ 
 ด้านผลิตภ ัณฑ์ จากงานว ิจ ัยพบว่า 
ปัญหาที่ลูกค้าให้ความสำคัญต่อการซื้อของหรือ
บริการจาก Shopee คือ ความสามารถในการส่ง
สินค้าคืนได้หากสินค้ามีปัญหาหรือชำรุด ซึ่ง
กระบวนการรับคืนสินค้าควรติดต่อโดยตรงกับ
ลูกค้า ไม่ผ่านบริษัทขนส่งที่อาจจะใช้เวลานาน
ในการดำเนินการ 
 ด้านราคา Shopee มีลักษณะการขาย
สินค้ามาจากหลายแหล่ง ซึ่งทำให้ราคามีความ
แตกต่างกันแม้จะเป็นสินค้าหรือบริการชนิด
เดียวกัน ดังนั้น ควรมีการกำหนดราคาสินค้าแต่
ละร้านใหม่เหมาะสม และอยู่ในระดับเดียวกัน 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมภิาคเอเชียแปซิฟกิ ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) 
10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพือ่ท้องถิ่น  

 

383 

 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย Shopee 
เ ป ็ น ผ ู ้ ข า ยส ิ น ค ้ า ห ร ื อบ ร ิ ก า ร ผ ่ า นทา ง
แอพพลิเคชั่น ซึ่งถือเป็นข้อดีในเรื่องของการตรง
กลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ควรปรับปรุงใน
เรื ่องขั ้นตอน และความปลอดภัยของการใช้
บริการให้มีความรวดเร็วขึ้น  
 ด้านการส่งเสริมการขาย ควรมีการแจ้ง
ข่าวราคาของผลิตภัณฑ์ในระบบ ซึ ่ง Shopee 
ควรม ีการแจ ้งราคาผล ิตภ ัณฑ์หร ือบร ิการ 
ส่วนลด การให้สิทธิพิเศษต่าง ๆ และการจัด
รายการส่งเสริมการขายให้มีความชัดเจนโดย
ผ่านระบบของ Shopee 
 ด้านบุคคล Shopee เป ็นการซื ้อขาย
สินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหา
ต่างๆข้ึน พนักงานของ Shopee ควรต้องสามารถ
ดูแล บริหารจัดการปัญหาให้กับลูกค้าได้ และ
ทันเวลา 
 ด้านลักษณะทางกายภาพ Shopee ควร
ปรับปรุงร ูปแบบการแสดงรายการสินค้าให้
ชัดเจน และดูน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
 ด้านกระบวนการ Shopee เป็นองค์การ
ที่จัดให้มีการซื้อขายสินค้าผ่านระบบ ดังนั้น การ
รับประกันหลังการขายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ โดย
กระบวนการรับประกันสินค้าควรต้องปรับปรุง
ให้มีความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ 
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ขยะและการจัดการขยะระดับครัวเรือนและแนวทางการ

จัดการขยะระดับครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะชุมชนบ้านนาเจริญใหม่ ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้แทนครัวเรือนในหมู่บ้านนาเจริญใหม่ จำนวน 124 ครัวเรือน โดยใช้แบบสอบถาม และประชากรที่
เป็นผู้นำและแกนนำชุมชน จำนวน 20 คน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ
พรรณนา และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณขยะอินทรีย์ในครัวเรือนมีจำนวนมาก รองลงมาเป็นขยะรีไซเคิลและขยะทั่วไป 
ครัวเรือนส่วนมากกำจัดขยะเองทั้งหมด โดยคัดแยกใส่ถุงพลาสติกหรือถังขยะก่อนนำไปกำจัด ครัวเรือนจะกำจัดขยะทุก
วันเพียง ร้อยละ 36.3 หนึ่งสัปดาห์ต่อครั้ง ร้อยละ 19.4 ทั้งนี้เนื่องจากประสบปัญหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
รวบรวมและกำจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ   

แนวทางการจัดการขยะระดับครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะโดยใช้หลักการ 3 อาร์ คือ การลดปริมาณขยะจากแหลง่
ต้นทาง (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัด
แยกขยะ การทำเสวียนไม้ไผ่ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ธนาคารขยะ และธนาคารความดี ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในชุมชน คือ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา  โรงเรียน วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และ
กลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน และกลุ่มเยาวชน อันจะสร้างความตระหนักจิตสำนึกรับผิดชอบต่อการจัดการขยะของชุมชนที่มีประสิทธิภาพสู่
การเป็นสังคมปลอดขยะอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
คำสำคัญ: การจัดการขยะมลูฝอย การจัดการขยะครัวเรือน ส่งเสรมิการจัดการขยะ  
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Abstract 
 

The purpose of this study was to explore the situation of community waste and solid waste 
man a g e me n t  and the guidelines hygienic of household waste management in Ban Chareonmai 
community, Mae Pao Subdistrict, Phaya Mengrai District, Chiang Rai. The sample included 124 
household representatives in Ban Chareonmai community, whereby the data were collected by using 
the questionnaire. The other group of a population of 20 leaders and community leaders, whereby the 
data were collected by the interview and focus group. The data analysis was made by using descriptive 
statistics and content analysis. 

The result of the study found that there is a lot of organic waste in the household, the 
recyclable waste and general waste, respectively. The most of households get rid of all the garbage 
themselves by separating into plastic bags or trash before disposing. The households will get rid of 
waste daily 36.3%, once a week 19.4, which is due to the problems of understanding of hygienic waste 
collection and disposal methods. 

 The guidelines hygienic of household waste management in Ban Chareonmai community, Mae 
Pao Subdistrict, Phaya Mengrai District, Chiang Rai, the findings that the model was adapting the 3Rs 
principle, which are to reduce the amount of waste from the source (Reduce), reuse and recycle. These 
are waste separation training, waste composting in a bamboo wagon making bio- fermented water and 
Waste recycling banks. This process has relied on all sectors in the community participation process 
which are the administrators of Mea Pao Subdistrict Administratvie Organization, Mea Pao School, Ban 
Chareonmai Temple, Mea Pao Health Promoting Hospital and others group in the community such as 
Village headman and committees, House Wife Group, Elderly group, Village Health Volunteer Group. 
This will create awareness and responsibility for efficient community waste management to become a 
sustainable waste-free society.  

 
Keywords:  Waste management Household waste management Promoting waste management 
 

1. บทนำ  
ปัจจุบันขยะเป็นปัญหาสำคัญในระดับโลกที่

หลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยที่ต้องประสบปัญหา
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี จึงมี
การประดิษฐ์ และพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้อำนวย
ประโยชน์ต่อมนุษย์มากขึ้น เป็นสาเหตุให้มีจำนวนขยะ
เพิ่มขึ ้น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ ้นทุกปี ซึ ่งมีทั ้งขยะจาก
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ครัวเร ือน และ

สารเคมีอันตราย เป็นเหตุให้เกิดขยะเศษสิ่งของเหลือใช้
มีปริมาณมากขึ้น (ณิชชา บูรณสิงห์, 2558) 

สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย ใน 
พ.ศ. 2559 มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน 27.06 ล้านตัน 
หรือประมาณ 74,130 ตันต่อวัน สำหรับสถานการณ์
ขยะมูลฝอยในปี 2560 มีปริมาณขยะเกิดขึ้นท่ัวประเทศ 
ประมาณ 27.40 ล้านตัน เพิ ่มขึ ้นจากปี 2559 ที ่มี
ปร ิมาณ 27.06 ล้านตัน เนื ่องจากการเพิ ่มขึ ้นของ
ประชากรและการขยายต ัวของช ุมชนเม ือง เมื่อ
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พิจารณาในช่วง 10 ปีที ่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) 
พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ ้นต่อวันมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น (กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม , 2561) 
ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ประกาศขับเคลื่อนดำเนินการแก้ไข
อย่างเป็นรูปธรรมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) โดยได้ระบุใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื ่อการพัฒนาอย่างย ั ่งย ืน ม ุ ่งแก้ไขปัญหาวิกฤต
สิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ำเสียและของเสียอันตราย ที่เกิดจากการ
ผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หรือเมืองสีเขียว และ สนับสนุนการจัดการขยะที่ครบ
วงจรตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ส่งเสริมให้เกิดกลไก
การคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุด ซึ่งจะ
มุ่งขยายผลในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้เป็นต้นแบบ
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีถูกต้องตามหลัก 3Rs ( 
Reduce Reuse Recycle) หรือหลัก 3 ช (ใช้น้อย ใช้
ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) โดยให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้มี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม  

โดยการรับฟังข้อมูลปัญหาจากผู ้บร ิหาร 
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ตำบล
แม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันท่ี 5 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ได้จัดเวทีเสวนาชุมชนเพื่อ
พัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่และศึกษาบริบทชุมชน ณ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ตำบลแม่เปา อำเภอ
พญาเม ็ งราย  จ ั งหว ั ด เช ี ย งราย  นำโดยผ ู ้ ช ่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.รณิดา  ปิงเมือง และคณาจารย์สำนัก
วิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลแสดงความ
คิดเห็นร่วมกับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส ่วนตำบลแม่เปา ผ ู ้นำชุมชน แกนนำชุมชน และ
ชาวบ้านในพื้นท่ี ผลการจัดเวทีพบว่าปัญหาการบริหาร
จัดการขยะเป็นปัญหาที่กระทบต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็น
อีกหนึ่งปัญหาเร่งด่วนที่ทางชุมชนต้องการให้หน่วยงาน
ที ่ร ับผิดชอบได้ดำเนินการแก้ไขร่วมกับชุมชน ทั ้งนี้
เนื่องจากในพื้นที่ตำบลแม่เปามีปริมาณขยะเฉลี่ย 4.69 
ตัน/วัน หรือเฉลี่ย  1,711.85 ตัน/ปี (องค์การบริหาร

ส่วนตำบลแม่เปา, 2562) เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวที่
สำคัญคือ ตลาดน้ำร่องเบี้ยหรือกาดฮิมน้ำฮ่องเบี้ย ซึ่ง
เป็นตลาดน้ำแห่งเดียวและแห่งแรกของจังหวัด ตั้งอยู่
ริมถนนสายพญาเม็งราย-เชียงราย (เส้นทางไปภูชี้ฟ้า) 
ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
ในช่วงวันหยุดหรือในเทศกาลต่าง ๆ ก็จะเนืองแน่นไป
ด้วยนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมา
เลือกซื้อสินค้าและอาหารพื้นเมือง พร้อมชมวิถีชีวิตของ
ชุมชนทั้งชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขาในอำเภอ
พญาเม็งราย ก่อให้เกิดปัญหาขยะจากแหล่งท่องเที่ยว 
จึงเป็นอีกสาเหตุที ่ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
ส่งผลทำให้เกิดปัญหาขยะต่าง ๆ ตามมา อีกทั้งในพื้นท่ี
ก็ยังประสบปัญหาต่างๆ เช่น พฤติกรรมของการทิ้งขยะ
ของประชาชน การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การลักลอบทิ้งขยะ และการกำจัดขยะด้วยการเผาและ
ฝังที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล (องค์การบริหารส่วนตำบลแม่
เปา, 2562) ถ้าหากประชาชนในพื้นที่ขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนท่ีไม่
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ซึ ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ค ุณภาพช ี ว ิ ตด ้ านส ุ ขภาวะของประชาชน และ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที 

บ้านนาเจริญใหม่ หมู่ที่ 19 ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่
ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย มี
เนื ้อที ่ประมาณ 5.55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
3,468.75  ไร่ มีจำนวนประชากรทั้งหมด 562 คน รวม
จำนวน 183   หลังคาเรือน (องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่เปา, 2562) ซึ่งมีปริมาณขยะที่ต้องจัดเก็บเฉลี่ยต่อ
วันประมาณ 234.5 กิโลกรัม /วัน หรือเฉลี่ย  85.5 ตัน/
ปี ปัจจุบันประชาชนในหมู ่บ้านนาเจริญใหม่มีการ
จัดการขยะด้วยวิธ ีการฝังกลบในบ่อขยะ โดยทาง
หมู่บ้านได้ทำการจ้างเหมารถบรรทุก 6 ล้อ ของเอกชน
ทำการจัดเก็บและนำไปท้ิงบ่อขยะ ที่มีขนาดความกว้าง 
40 เมตร ความยาว 60 เมตร และลึกประมาณ 30 
เมตร ซึ่งเป็นที่ดินเขตป่าชุมชนและที่ดินกรรมสิทธิ์สว่น
บุคคลที่บริจาคให้กับหมู่บ้าน ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านสบเปา
ใหม่ หมู่ที่ 14 โดยแต่ละหลังคาเรือนต้องเสียค่าบรกิาร



 

การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมภิาคเอเชียแปซิฟกิ ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) 
10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพือ่ท้องถิ่น  

 

387 

จัดเก็บขยะหลังคาเรือนละ 120 บาทต่อปี (องค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่เปา, 2562) ซึ่งทางผู้นำชุมชนและ
กลุ่มแกนนำท่ีสำคัญๆ ในชุมชนมีความประสงค์ต้องการ
ที ่จะมีแผนการบริหารจัดการขยะด้วยชุมชนเองที่
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล แต่ยังขาดการจัดการขยะ
ระดับครัวเรือนและขาดการส่งเสริมการจัดการขยะที่
ต้นทาง คือในระดับครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะจาก
แหล่งต้นทาง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
ชุมชนที่จะต้องเข้ามาร่วมรับรู ้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ และร่วมรับผลประโยชน์  
ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนและจะทำใหคุ้ณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนดีขึ้น จากหลักการ ปัญหา 
สาเหตุและเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนใน
พื้นที่ดังกล่าวข้างต้น การศึกษาและส่งเสริมการจัดการ
ขยะระดับครัวเรือนชุมชนบ้านนาเจริญใหม่ ตำบลแม่
เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ในครั้งนี้ จึง
มุ่งเน้นการศึกษาทั้งสถานการณ์ขยะชุมชน การจัดการ
ขยะชุมชน แนวทางการจัดการขยะระดับครัวเรือนที่ถูก
สุขลักษณะ ส่งเสริมและติดตามการจัดการขยะระดับ
ครัวเรือนชุมชนบ้านนาเจริญใหม่ ตำบลแม่เปา อำเภอ
พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมในพื้นที่ ซึ ่งในบทความนี ้จะนำเสนอเฉพาะ
ผลการวิจัยสถานการณ์ขยะชุมชน การจัดการขยะ
ชุมชน และแนวทางการจัดการขยะระดับครัวเรือนที่ถูก
สุขลักษณะเท่านั้น ทั ้งนี ้เนื ่องจากยังอยู่ระหว่างการ
ดำเนินการวิจัยในวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในพ้ืนท่ี และการติดตามผล  

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

2.1 เพ ื ่อศ ึกษาสถานการณ์ขยะและการ
จัดการขยะระดับครัวเรือนชุมชนบ้านนาเจริญใหม่  
ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย  

2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการขยะระดับ
ครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะชุมชนบ้านนาเจริญใหม่ ตำบล
แม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 
การศ ึกษาคร ั ้ งน ี ้ เป ็นการว ิจ ัยแบบการ

ผสมผสาน (Mixed method research) ม ีการ เก็บ
ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative data) ข้อมูลเชิง
คุณภาพ (Qualitative data) 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร หัวหน้าครัวเรือนหรือผู ้แทนเจ้า

บ้าน ในเขตบ้านนาเจริญใหม่ ตำบลแม่เปา อำเภอพญา
เม็งราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 183 หลังคาเรือน รวม
ประชากรจำนวน 562 คน  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
1. ห ัวหน้าคร ัวเร ือนหร ือผ ู ้แทนเจ ้าบ้าน 

คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคำนวณของ
เครจซ ี ่และมอร ์แกน (1970 : 608-609) ได ้ขนาด
ตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ีจำนวน 124 หลังคาเรือน 

2. กลุ่มผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน และผู้รู้ใน
พื้นที่บ้านนาเจริญใหม่ ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็ง
ราย จังหวัดเชียงราย รวมจำนวน 20 คน ได้แก่  

1. ผู ้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่เปาจำนวน 2 คน  

2.ผู ้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู ่บ ้าน 
จำนวน 3 คน 

3. เจ้าหน้าที ่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลแม่เปา จำนวน 2 คน 

4. ครูโรงเรียนบ้านแม่เปา จำนวน 2 คน 
5. พระสงฆ์ 3 รูป 
6. ประธานและกรรมการกลุ่มแม่บ้าน จำนวน 

2 คน 
7. ประธานและกรรมการกลุ ่มผ ู ้ส ู งอายุ  

จำนวน 2 คน 
8. ประธานและกรรมการกลุ ่มอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 2 คน  
9. ประธานและกรรมการกล ุ ่มเยาวชน 

จำนวน 2 คน  
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถามการจัดการขยะระดับครัวเรือน สำหรับ
หัวหน้าครัวเรือนหรือผู ้แทนเจ้าบ้าน จำนวน 124 
หลังคาเรือน แบ่งเป็น 5 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต ่อเดือน 
จำนวนสมาชิกในครัวเรือน  

ส่วนท่ี 2 ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน  
ส ่วนที ่  3 ว ิธ ีการจ ัดการขยะม ูลฝอยใน

ครัวเรือน  
ส่วนที ่4 ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยใน

ครัวเรือน  
ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะ 
แบบสัมภาษณ์ สำหรับกลุ่มผู้นำชุมชน แกน

นำชุมชน และผู้รู้ในพ้ืนท่ีบ้านนาเจริญใหม่ ตำบลแม่เปา 
อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย รวมจำนวน 20 
คน แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1 การจัดการขยะชุมชน 
ส่วนที่ 2 ปัญหา สาเหตุ และอุปสรรคในการ

ดำเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยของผู้นำชุมชน 
ส่วนท่ี 3 แนวทางแก้ไขการจัดการขยะ 
การสนทนากลุ ่มด้วยกระบวนการจัดเวที

ชุมชนสำหรับกลุ่มผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน และผู้รู้ใน
พื้นที่บ้านนาเจริญใหม่ ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็ง
ราย จังหวัดเชียงราย รวมจำนวน 20 คน แบ่งเป็น 3 
ส่วนคือ  

ส่วนท่ี 1 แนวทางการจัดการขยะสู่การปฏิบัติ
แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน 

ส่วนที่ 2 การติดตามผลการดำเนินงานการ
จัดการขยะของภาคส่วนต่าง ๆ 

ส่วนท่ี 3  ข้อเสนอแนะ 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1.1 ศึกษาจากเอกสารหนังสือ  
ว ิทยาน ิพนธ์  สารน ิพนธ์  บทความ  วารสาร  สื่ อ
อิเล็คทรอนิคส์ และงานวิจัยต่างๆ 

3.2.2 เก็บข้อมูลเกี ่ยวกับประเด็น
การ 

จัดการขยะมูลฝอยระดับครัวเรือนโดยใช้แนวทางการ
ลด การคัดแยก และการนำกลับมาใช้ซ้ำ 

3.3.3 สัมภาษณ์กลุ ่มผู ้นำชุมชน 
แกน 

นำชุมชน และผู้รู้ในพ้ืนท่ีบ้านนาเจริญใหม่ ตำบลแม่เปา 
อำเภอพญาเม็งราย 

3.3.4 ผลจากการสนทนากลุ่มด้วย 
กระบวนการจัดเวทีชุมชนสำหรับกลุ่มผู้นำชุมชน แกน
นำชุมชน และผู้รู้ในพ้ืนท่ีบ้านนาเจริญใหม่ ตำบลแม่เปา 
อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลเชิงข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ด้วยสถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด 
และค่าสูงสุด และจัดระดับจำแนกระดับ 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื ้อหา
(Content analysis) โดยการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลและภาษาที่ใช้ จำแนกคำและประเด็นสำคัญ
ทีเ่กี่ยวข้องกับการวิจัย 

 
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ขยะและการ
จัดการขยะระดับครัวเรือนชุมชนบ้านนาเจริญใหม่  
ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
พบว่า 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 

52.4 มีอายุ 45-54 ปี มีการศึกษาระดับต่ำกว่าปรญิาตรี 
ร้อยละ 83.9 มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 63.7 มี
รายได ้ 5 ,000-10,000 บาท ร ้อยละ 47.6 จำนวน
สมาชิกในครัวเรือน จำนวน 1-4 คน ร้อยละ 82.3 

2. ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
กล ุ ่มต ัวอย ่างม ีปร ิมาณขยะม ูลฝอยใน

ครัวเรือนโดยพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีปริมาณขยะ
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อินทรีย์ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.66, S.D. = 0.94) มี

ปริมาณขยะรีไซเคิล อยู ่ในระดับปานกลาง ( X  = 
3.35, S.D. = 0.12) มีปริมาณขยะทั ่วไป อยู ่ในระดับ

ปานกลาง (X  = 3.28, S.D. = 0.13) และขยะอันตราย

อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด (X  = 1.75, S.D. = 0.75) 
3. วิธีการจัดการขยะมูลฝอยในครวัเรือนกลุ่ม 

ตัวอย่างมีวิธีการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนโดย
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  

3.1 การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
ใส่ 

ในถังพลาสติก ร้อยละ 35.5 ใส่ถุงพลาสติก ร้อยละ 
29.0 ใส่เข่ง ร้อยละ 20.2 และภาชนะแยกประเภทขยะ 
ร้อยละ 15.3  

3.2 วิธีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
เพื่อนำไปทิ้ง ใส่ถุงพลาสติกแล้วนำไปทิ้ง ร้อยละ 78.2 
กองทิ้งไว้ในบริเวณบ้าน ร้อยละ 8.9 ใส่ถังขยะมูลฝอย
หน้าบ้าน ร้อยละ 8.1 และกองทิ้งไว้นอกบริเวณบ้าน 
ร้อยละ 4.8 

3.3 ครัวเร ือนมีการคัดแยกขยะ
ก่อน 

ทิ้ง ร้อยละ 65.3 ไม่คัดแยกก่อนท้ิง ร้อยละ 34.7 
3.4 ครัวเร ือนกำจัดขยะมูลฝอย

ด้วย 
ตนเองทั้งหมด ร้อยละ 91.9 องค์การบริหารส่วนตำบล 
นำไปกำจัดเองบางส่วน ร้อยละ 8.1 

3.5 ครัวเรือนมีการกำจัดขยะมูล
ฝอย 

ทุกวัน ร้อยละ 36.3 วันเว้นวัน ร้อยละ 14.5 สองถึง
สามวันครั้ง ร้อยละ 18.5 หนึ่งสัปดาห์ต่อครั้ง 19.4 และ
ไม่แน่นอน ร้อยละ 11.3 

4. ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรายข้อในรูปค่าเฉลี่ย

พบว่า ส่วนมากครัวเร ือนชุมชนบ้านนาเจร ิญใหม่
ประสบปัญหาเกี ่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมและกำจัด

ขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ (X = 3.60, S.D. = 0.13, 

X = 3.58, S.D. = 0.13) แม ้ว ่าสถานที ่ท ิ ้ งขยะกับ
ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยในครัวเรอืนพบว่าเปน็
ปัญหาเช่นกันแต่ไม่มากนักโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

ปานกลาง ( X = 3.40, S.D. = 0.29, X = 3.36, S.D. 
= 0.15) ในประเด็นอ่ืนยังพบว่าเป็นปัญหาเช่นกัน ได้แก่ 
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอย รวมทั้งการ
จัดเตรียมภาชนะหรือถังขยะตามประเภท  แสดงดัง
ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1: ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน  
 

รายการ X  S.D ค่าระดบั 
4.1 ครัวเรือนประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการ
เก็บรวบรวมขยะมลูฝอย  

3.60 0.13 มาก 

4.2 ครัวเรือนประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับภาชนะ
สำหรับรวบรวมขยะมลู
ฝอย 

3.27 0.92 ปาน
กลาง 

4.3 ครัวเรือนไมม่ีความรู้
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอย 

3.30 0.12 ปาน
กลาง 

4.4 ครัวเรือนประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการคัด
แยกขยะมลูฝอย 

3.31 0.15 ปาน
กลาง 

4.5 ครัวเรือนไมม่ีความรู้
เกี่ยวกับการคดัแยกขยะ
มูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 

3.17 0.29 ปาน
กลาง 

4.6 ครัวเรือนประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับการ
จัดเตรียมถังขยะแยก
ตามประเภทต่างๆ 

3.28 0.19 ปาน
กลาง 

4.7 ครัวเรือนไมม่ีความรู้
เกี่ยวกับวิธีกำจัดขยะมูล
ฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ 

3.58 0.13 มาก 

4.8 ครัวเรือนประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับสถานท่ี
ทิ้งขยะ 

3.40 0.29 ปาน
กลาง 

4.9 ครัวเรือนประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับคา่ใช้จ่าย
ในการกำจัดขยะมูลฝอย
ในครัวเรือน 

3.36 0.15 ปาน
กลาง 
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5. ข้อเสนอแนะ 
กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

5.1 ควรมีการให้ความรู้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ีเกี่ยวกับปัญหาขยะมูลฝอย 
ผลกระทบท่ีเกิดจากขยะมลูฝอย 

5.2 ควรมีการสอบถามประชาชน
ในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือน 

5.3 ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การคัดแยกขยะ การแปรรูปขยะ และจัดกิจกรรมที่ปลกู
จิตสำนึกในการรักษาความสะอาด 

5.4 ควรจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ 
ที ่เพิ ่มคุณค่าและมูลค่าแก่ขยะมูลฝอยใน
ชุมชน เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะและเป็น
รายได้เสริมสำหรับครัวเรือน 
แนวทางการจัดการขยะระดับครัวเรือนที่ถูก

สุขลักษณะชุมชนบ้านนาเจริญใหม ่ตำบลแม่เปา อำเภอ
พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

พบว่าจากการสัมภาษณ์และจัดเวทีเสวนา
แลกเปล ี ่ยนข ้อม ูลแนวทางการจ ัดการขยะระดับ
ครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะชุมชนบ้านนาเจริญใหม่ ตำบล
แม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ร่วมกับกลุ่มผู ้นำชุมชน 
แกนนำชุมชน และผู้รู ้ในพื้นที่บ้านนาเจริญใหม่ ได้แก่ 
ผู ้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา 
ผ ู ้ ใหญ ่บ ้ านคณะกรรมการหม ู ่บ ้ าน เจ ้ าหน ้ าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เปา ครูโรงเรียน
บ้านแม่เปา พระสงฆ์ ประธานและกรรมการกลุ่ม
แม่บ้าน ประธานและกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน
และกรรมการกลุ ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู ่บ ้าน ประธานและกรรมการกลุ ่มเยาวชน รวม
จำนวน 20 คน เพื ่อช่วยกันระดมข้อคิดเห็น ร ่วม
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชน ปัญหา 
สาเหตุ และอุปสรรคในการดำเนินงานในการจัดการ
ขยะมูลฝอยของผู้นำชุมชน แนวทางการจัดการขยะสู่
การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน การ

ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการขยะของภาคส่วน
ต่าง ๆ และรับฟังข้อเสนอแนะ ซึ่งในการจัดเวทีเสวนา
ครั้งนี้ ตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกลุ่มได้นำเสนอ
ข้อคิดเห็นแลกเปลี่ยนที่น่าสนใจสะท้อนให้เห็นถึงความ
ต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง และได้นำเสนอแนว
ทางการบริหารจัดการขยะในระดับครัวเรือนให้ถูก
สุขลักษณะภายใต้แนวคิด 3Rs คือ การลดปริมาณขยะ
จากแหล่งต้นทาง (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และ
การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ทำให้ได ้ร ูปแบบ
กิจกรรมการจัดการขยะที่จะนำไปส่งเสริมให้แต่ละ
ครัวเรือนนำไปปฏิบัติ ได้แก่ กิจกรรมการคัดแยกขยะ 
การทำปุ๋ยหมักในเสวียนไม้ไผ่ การทำน้ำหมักชีวภาพ 
ธนาคารขยะ และธนาคารความดี 
โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่  
การร่วมกันคิด ร่วมวางแผนการดำเนินการ ร่วมลงมือ
ปฏิบัติ  ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินติดตาม
ผล ซ ึ ่ งเป ็นกระบวนการปลูกจ ิตสำน ึกและทำให้
ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ 
ส่งผลให้ชุมชนสะอาด น่าอยู่ จนเป็นชุมชนปลอดขยะ
อย่างยั่งยืน  

จากสภาพป ัญหาการจ ัดการขยะของ
ประชาชนในหมู่บ้านนาเจริญใหม่ ตำบลแม่เปา อำเภอ
พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ประสบปัญหาไม่มีพื้นที่
สาธารณะสำหรับท้ิงขยะของชุมชน ทางองค์การบริหาร
ส ่วนตำบลแม่เปาและผู ้นำชุมชนได้ม ีการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทำการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือนก่อนนำไปกำจัด โดยให้แต่ละครัวเรือนกำจัด
ขยะเองด้วยวิธีการเผาหรือฝังกลบ แต่ปัญหาสำคัญที่
พบคือ ประชาชนบางครัวเรือนไม่มีความรู้เกี่ยวกับการ
คัดแยกขยะมูลฝอยและไม่มีความรู้เกี่ยวกับการกำจัด
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะจึงนำไปทำการ
กำจัดด้วยวิธีการเผาและฝังกลบไม่ถูกวิธี ซึ ่งส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ สอดคล้องกับการศึกษาสถานการณ์ขยะและ
การจัดการที่ต้นทางในชุมชนอำเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ของดิษฐพล ใจซื ่อและคณะ (2560) 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมภิาคเอเชียแปซิฟกิ ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) 
10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพือ่ท้องถิ่น  

 

391 

พบว่าประชาชนในพื้นที่ไม่เข้าใจวิธีการในการจัดการ
ขยะที่ต้นทางอย่างถูกวิธี  ส่วนน้อยจะทำการคัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง การจัดการขยะที่ต้นทางในชุมชนส่วนใหญ่
ใช้วิธีการกำจัดโดยกองขยะบนพื้นแล้วเผา จึงส่งผล
กระทบต่อสุขภาพในระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ อาการ
ไอ คัดจมูก วิงเวียนศีรษะจากการสัมผัสฝุ่นควันจากการ
เผาขยะ และผลกระทบด้านแวดล้อม ได้แก่ เศษขยะ
ปลิวกระจัดกระจาย สุนัขคุ้ยเขี่ยขยะ มีสัตว์แมลงและ
พาหะนำโรค ขยะอุดตันร่องระบายน้ำทิ้งขยะตามไร่นา 
สวนและพื้นที่สาธารณะ อีกทั้งการดำเนินงานที่ผ่านมา
เกี่ยวกับการจัดการขยะในหมู่บ้านนาเจริญใหม่ ตำบล
แม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ยังขาดการ
มีส ่วนร ่วมของประชาชนบางส่วนในพื ้นที ่  ด ังนั้น
กระบวนการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการการทำงานร่วมกัน
จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาขยะชุมชน
ประสบผลสำเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอังคนาง 
ศรีวิชา (2559) ศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนของประชาชนเขต
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากก
แดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ พบว่า ระดับการมีสว่น
ร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนของประชาชน
ตำบลท่ากกแดง อยู่ในระดับปานกลาง โดยประชาชนมี
ส่วนร่วมในการนำวัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ยังสามารถใช้งานได้
กลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) ในระดับมาก มีส่วนร่วมในการ
นำเศษวัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วมาแปรรูปเพื่อนำ
กลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) อยู่ในระดับปานกลาง 
และมีส่วนร่วมในการลดใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์เพื่อลด
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใหม่ (Reduce) อยู่ในระดับปาน
กลาง กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่า
กกแดง พบว่า การให้ข้อมูลข่าวสาร  ทำโดยวิธ ีจัด
ประชุมชี ้แจงผู ้นำหมู ่บ้าน  แจ้งข่าวสารและปัญหา
สิ ่งแวดล้อมให้ประชาชนทราบผ่านหอกระจายข่าว
หมู่บ้าน การรับฟังความคิดเห็น มีการเปิดรับฟังความ
คิดเห็น และจัดอบรมให้ความรู้ การให้เข้ามามีบทบาท 

มีการแต่งตั ้งประชาชนเป็นคณะกรรมการร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตำบล บริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน 
การสร้างความร่วมมือ มีการจัดตั ้งธนาคารขยะ รับ
สมัครประชาชนเข้าเป็นสมาชิก กำหนดแนวทางการ
ดำเนินงาน และการเสริมอำนาจให้กับประชาชน มีการ
ส่งเสริมการทำงานในรูปของคณะกรรมการระดับตำบล
และคณะกรรมการจัดการธนาคารขยะในหมู ่บ ้าน 
สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่าผู้รับผิดชอบและ
ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะ
มูลฝอยตามแนวทางการลด การคัดแยก และการนำ
กลับมาใช้ซ้ำเพื ่อให้เกิดผลต่อการลดปัญหาขยะของ
ชุมชน แนวทางการพัฒนากระบวนการสร้างการมีส่วน
ร่วมในอนาคตจึงควรสร้างภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และบูรณาการการทำงานร่วมกัน มีการอบรมให้
ความรู้ที่ถูกต้องและจัดกิจกรรมให้ประชาชนตื่นตัวเข้า
มามีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ วชิ
รวิชญ์ วรชิษณุพงศ์ และโกมินทร์ วังอ่อน (2561) ศึกษา
การจัดการขยะตามแนวทางประชารัฐเพื่อชุมชนปลอด
ขยะในเขตเทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงราย พบว่า แต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาล
ตำบลเวียงเหนือได้นำหลักแนวคิด 3Rs ประชารัฐ คือ 
การลดปริมาณขยะจากแหล่งต้นทาง (Reduce) การใช้
ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และ
มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชมุชน 
(ประชารัฐ) ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศาสนา 
ภาคการศึกษา และภาคประชาชน ที ่จะร่วมมือกัน
แก้ปัญหาขยะ ซึ่งได้กำหนดรูปแบบกิจกรรมการบริหาร
จัดการขยะที่จะนำไปปฏิบัติในชุมชนตามหลักแนวคิด 
3Rs ประชารัฐ ดังนี้ กลุ่มภาครัฐ ได้แก่ เทศบาลตำบล
เวียงเหนือ ได้นำเสนอรูปแบบการจัดการขยะด้วย
วิธีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการคัดแยกขยะอย่าง
ถูกต้องตามหลัก 3Rs และหลัก 5 ส ให้กับทุกครัวเรือน
ในตำบลเวียงเหนือ ส่งเสริมให้มีก ิจกรรมประกวด
ครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการขยะ จัดจุดทิ้งขยะ
อันตราย ส่งเสริมให้มีการนำขยะรีไซเคิลมาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่
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ชุมชน กลุ่มภาคเอกชน ได้แก่ ร้านค้าประจำหมู่บ้าน
ต่าง ๆ จะร่วมกันสร้างวินัยลดใช้ถุงพลาสติก รณรงค์งด
ใช้บริการถุงพลาสติกแก่ลูกค้าที ่มาใช้บริการ เพื่อ
กระตุ้นให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดใช้
และลดขยะประเภทถุงพลาสติก กลุ่มภาคศาสนา ได้แก่ 
วัด ได้นำเสนอรูปแบบการจัดการขยะตามหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ หลักปริยัติ (การศึกษา) จะ
มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะตามหลัก 
3Rs ให้กับพระภิกษุสามเณรและ ประชาชนที่เข้าไป
ทำบุญในวัดในเทศกาลวันสำคัญทางพุทธศาสนา หลัก
ปฏิบัติ คือ ให้มีการลงมือปฏิบัติคัดแยกขยะ การนำขยะ
รีไซเคิลมาใช้ประโยชน์ ทำปุ ๋ยอินทรีย ์บำรุงต้นไม้ 
ดอกไม้ภายในวัดและหลักปฏิเวธ คือเกิดความเข้าใจ
และตระหนักรู้จนเกิดจิตสำนึกในการจัดการขยะ และ
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน กลุ่ม
ภาคการศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาโรงเรียน จะดำเนิน
โครงการต่าง ๆ ได้แก่ น้ำจุลินทรีย์จากนมโรงเรียนเพื่อ
ใช้ในการบำรุงต้นไม้ ดอกไม้ พืชผักสวนครัว ศูนย์เรียนรู้
โรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school) เพื ่อเป็น
แบบอย่างที่ดีและเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน เป็น
ต้น และกลุ่มประชาสังคม ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสขุ
ประจำหมู ่บ้าน และผู ้ใหญ่บ้านทั ้ง 12 หมู ่บ้าน จะ
ดำเนินโครงการผ้าป่าขยะ และปุ๋ยหมักในเสวียนไม้ไผ่ 

ดังนั ้นการจัดการขยะที่ต้นทางโดยการลด
ปริมาณขยะ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ และการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมนจึงเป็นการวางรากฐาน
สำคัญสำหรับการดำเนินการจัดขยะของชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็น
สังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) อย่างยั ่งยืน
ต่อไป 

 
5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

สภาพปัญหาการจัดการขยะของประชาชนใน
หมู่บ้านนาเจริญใหม่ ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย 
จังหวัดเชียงราย ประสบปัญหาไม่มีพื ้นที ่สาธารณะ
สำหรับท้ิงขยะของชุมชน ทางองค์การบริหารส่วนตำบล

แม่เปาและผู้นำชุมชนได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทำการคัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนนำไป
กำจัด โดยให้แต่ละครัวเรือนกำจัดขยะเองด้วยวิธีการ
เผาหรือฝังกลบ แต่ปัญหาสำคัญที่พบคือ ประชาชนบาง
ครัวเรือนไม่มีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย
และไม่มีความรู ้เก ี ่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนที ่ถูกสุขลักษณะจึงนำไปทำการกำจัดด้วย
วิธีการเผาและฝังกลบไม่ถูกวิธี ซึ ่งส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี 

แนวทางการจัดการขยะระดับครัวเรือนที่ถูก
สุขลักษณะ พบว่า กลุ่มผู้นำและกลุ่มแกนที่สำคัญใน
ชุมชนได้ร่วมกันนำเสนอแนวทางการจัดการขยะโดยใช้
หลักการ 3 อาร์ คือ การลดปริมาณขยะจากแหล่งต้น
ทาง การใช ้ซ ้ำ  และการนำกล ับมาใช ้ ใหม ่  เน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน คือ 
โรงเรียน วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 
และกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ได้แก่ กลุ่มผู ้สูงอายุ กลุ่ม
แม่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
และกลุ่มเยาวชน ที่จะร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ 
อาทิ กิจกรรมอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ การทำ
เสวียนไม้ไผ่ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ธนาคารขยะ และ
ธนาคารความดี ซึ่งกิจกรรมต่างๆ นี้ จะได้นำไปส่งเสริม
การปฏิบ ัต ิอย ่างเป ็นร ูปธรรมในชุมชน โดยอาศัย
กระบวนการมีส ่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ การ
ร่วมกันคิด ร ่วมวางแผนการดำเนินการ ร ่วมลงมือ
ปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินติดตามผล 
ซึ่งเป็นกระบวนที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ
ประชาชน ก ่อให ้ เก ิดจ ิตสำน ึกและประชาชนได้  
ตระหนักถึงความสำคัญของแก้ไขปัญหาขยะร่วมกัน ซึ่ง
จะส่งผลให้ชุมชนสะอาด น่าอยู่ จนเป็นชุมชนปลอด
ขยะอย่างยั่งยืน    

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1. หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ควรส่งเสริมให้

เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะ
ชุมชนแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางหลัก 3 อาร์คือ การ
ลดปริมาณขยะจากแหล่งต้นทาง (Reduce) การใช้ซ้ำ 
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(Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยใช้
ต ้นแบบที ่ด ีในชุมชนมาเป็นแบบอย่าง เพื ่อสร ้าง
แรงจูงใจให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางการบริหาร
จัดการขยะ สู่ชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืน 

2. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ควร
ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมการแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ หรือจากขยะอินทรีย์ 
ขายให้กับนักท่องเที่ยวตลาดน้ำฮ่องเบี้ย เพื่อสร้างมูลค่า
จากผล ิตผลของขยะชุมชน และสร ้างรายได ้ของ
ประชาชน 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจ ัยเร ื ่องการศึกษาและส่งเสร ิมการ
จัดการขยะระดับครัวเรือนชุมชนบ้านนาเจริญใหม่
ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
กำนัน ผู ้ใหญ่บ้าน ผู ้นำชุมชนและประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย 
จ ั งหว ั ด เ ช ี ย งราย  และขอขอบพระค ุณผ ู ้ ช ่ วย
ศาสตราจารย์ ดร. รนิดา ปิงเมือง ที ่ให้คำปรึกษา
งานวิจ ัยเร ื ่องนี ้ได ้ร ับงบประมาณสนับสนุนในการ
ดำ เน ิ นการว ิ จ ั ย จ ากสถาบ ั นว ิ จ ั ยและพ ั ฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทำให้การดำเนินการวจิัย
สำเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดีตามวัตถุประสงค์ที ่ได้
กำหนดไว้ และงานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในด้าน
วิชาการที ่ เก ี ่ยวกับแนวทางการจัดการขยะระดับ
ครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะเพื่อชุมชนปลอดขยะอย่าง
ยั่งยืน  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลชุมชน
ตำบลดอนแก้ว 2. เพื ่อศึกษาปัญหา และอุปสรรค ในการให้บริการแพทย์แผนไทย และ3. เพื ่อศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการให้บริการแพทย์แผนไทย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้รับบริการแพทย์แผนไทยจำนวน 327 คน และบุคลากรแผนก
แพทย์แผนไทยจำนวน 23 คน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quatitative 
Research) ใช้วิธีการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการแพทย์แผนไทยจากผู้รับบริการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจก
แจกความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตรวจสอบข้อมูล
สามเส้าด้านวิธีการ (Methodological triangulation) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
  ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า ความพึงพอใจในการให้บริการแพทย์แผนไทยทั้งหมด 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน

ที่ 1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการรักษาพยาบาล (𝑋 = 4.53 ± SD 0.64) อยู่ในระดับที่พึงพอใจมากที่สุด ด้าน

ที่ 2 ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร (𝑋 = 4.64 ± SD 0.53) อยู่ในระดับที่พึงพอใจมากที่สุด ด้านที่ 3 ด้านสิ่งอำนวยความ

สะดวก (𝑋 = 4.45 ± SD 0.63) อยู่ในระดับที่พึงพอใจมาก และด้านที่ 4 ด้านผลการให้บริการการรักษา (𝑋 = 4.56 ± 

SD 0.52) มีอยู่ในระดับที่พึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาทั้ง 4 ด้านรวมกัน (𝑋 = 4.54 ± SD 2.31) อยู่ในระดับที่พอใจ
มาก  
 การศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า ผู้รับบริการบางส่วนไม่ทราบขั้นตอนการให้บริการในแผนกแพทย์แผนไทย และ
หมอนวดแผนไทยบางคนต้องได้รับการพัฒนาให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญมากขึ้น แนวทางการพัฒนา คือ จัดทำป้าย
ขั้นตอนการให้บริการให้ชัดเจน สนับสนุนให้หมอนวดแผนไทยได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความเช่ียวชาญให้
สูงขึ้น และจัดให้มีระบบการประเมินความรู้ของหมอนวดแผนไทยทุกๆ ไตรมาสโดยผู้บังคับบัญชา เพื่อทบทวนความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องการรักษาโรคด้วยการนวดแผนไทย 
 
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, แพทย์แผนไทย, โรงพยาบาลชุมชน 
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Abstract 
 

The research purposes were 1. To study the satisfaction of the Thai traditional medicine 
services, 2.  To study the problems and obstacles in providing Thai traditional medicine services, and 
3. To study the guidelines for Thai traditional medicine services of Don Kaew Community Hospital, Mae 
Rim District, Chiang Mai Province. The sample consisted of 327 Thai traditional medicine recipients and 
23 Thai traditional medical personnel. This research was a Mix Method. Quantitative Research was used 
to measure patients’ satisfaction of Thai traditional medicine services.  Data were analyzed by 
frequency, frequency distribution, mean, and standard deviation.   Qualitative data used in-depth 
interviews and focus group discussions. The data were analyzed by methodological triangulation and 
content analysis. 

The quantitative study found that user’s Thai traditional medicine services satisfaction in 
highest level for classified in 4 aspects descending by mean level as followings process/procedure (  = 
4.53 ± SD 0.64), staff/ personnel (  = 4.64 ± SD 0.53), treatment service results (  = 4.56 ± SD 0.52) The 
high mean level was the facilities (  = 4.45 ± SD 0.63). The overall satisfaction with Thai traditional 
medicine services was “high” (  = 4.54 ± SD 2.31). 

 The qualitative study found that some clients did not know the process of providing services 
in the Thai traditional medicine department.  Some Thai masseuses had to developed more skills and 
expertise. The development approach was to encourage Thai massage therapists to training their skills 
and expertise and to provide a system for assessing knowledge of Thai massage therapists every quarter 
by supervisor for review knowledge of the treatment with Thai massage. 

 
Keyword: Satisfaction, Service, Thai traditional medicine, Community hospital 
 

1. บทนำ  

ทั่วโลกมีการแพทย์ดั้งเดิมเป็นแนวทางหลักใน
การบริการสุขภาพ หรือเป็นส่วนเสริมของการแพทย์
กระแสหลัก ในบางประเทศอาจเรียกการแพทย์ดั้งเดิม
หรือการรักษาด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การแพทย์แผน
ปัจจุบันว่า การแพทย์เสริม  มติว่าด้วยการแพทย์ดั้งเดิม
ของสมัชชาอนามัยโลก ซึ ่งมีการรับรองในปี 2552 
เร ียกร้องให้ผ ู ้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก
ดำเนินการปรับปรุงยุทธศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิมของ
องค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2545-2548 ให้ท ันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้า

ของประเทศต่าง ๆ และตอบสนองต่อปัญหาท้าท้าย
ใหม่ๆ ในสายการแพทย์ดั้งเดิม (วิชัย โชควิวัฒน, 2559) 

ในพ.ศ. 2551 มีการพัฒนาระบบสาธารณสุข
ยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล (รพ.สต.) กำหนดให้การแพทย์แผนไทยเป็น
ภารกิจเสริมที่ถูกจัดขึ ้นใน รพ.สต. โดยให้มีบริการ
ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ
รักษาโรค และการฟื้นฟูสภาพตามมาตรฐานงานบริการ
แพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ พ.ศ. 
2551 ประกอบด้วย  5 ด้านคือ สถานที ่ เครื ่องมือ 
เครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อม ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการ
ควบคุมคุณภาพ ด้านการจัดบริการและด้านบุคลากร 
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ในแต่ละด้านจะประกอบไปด้วยสาขาของแพทย์แผน
ไทยอีก 4 สาขาคือ สาขาเวชกรรมไทย สาขาเภสัชกรรม
ไทย สาขาผดุงครรภ์ไทยและสาขานวดไทย (กรกช อิน
ทอง ,สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ และกุลทัต หงส์ชยางกูร, 
2561) 
 โรงพยาบาลช ุมชนตำบลดอนแก้ว 
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ
สู ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ตาม  พรบ. แผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2544 มีการให้บริการ
ทั้งในรูปแบบการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย 
ในส่วนของการแพทย์แผนไทย  ให้บริการด้านการตรวจ
และรักษาโรคโดยการใช้ยาสมุนไพร การนวดไทย การ
อบ ไอน ้ ำ สมุ น ไพร  และกา รประคบสม ุ น ไ พ ร 
(โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว, 2554) มีประชาชน
เข้ามารับบริการเฉลี่ย 1,800 คน/เดือน 
 จ า ก ก า ร ท ี ่ ง า น แ พ ท ย ์ แ ผ น ไ ท ย
โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้วมีจำนวนผู ้มารับ
บริการเฉลี่ยต่อเดือนจำนวนมาก ทำให้การบริการใน
ด้านต่างๆ ไม่ทั่วถึง หรือผู้มารับบริการไม่ได้รับความ
สะดวกจากการมาใช้บริการในงานแพทย์แผนไทย ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจเกิดขึ ้น ประกอบกับ
โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้วมีแผนพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการแพทย์แผนไทย ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการที่
จะศึกษาถึงสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการ
ให้บริการแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลชุมชนตำบล
ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื ่อหาแนว
ทางการพัฒนารูปแบบ การให้บริการแพทย์แผนไทย 
ของโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อที่จะได้นำผลการศึกษาท่ีได้มา
ปรับใช้และพัฒนาการให้บริการแพทย์แผนไทยของ
โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้วต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใหบ้ริการ
แพทย์แผนไทย  

2.2 เพื ่อศึกษาปัญหา และอุปสรรค ของ
ให้บริการแพทย์แผนไทย  

2.3 เพ ื ่ อศ ึกษาแนวทางการพ ัฒนาการ
ให้บริการแพทย์แผนไทย  
 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

ขอบเขตเนื้อหา 
การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน 

(Mix Method) ประกอบด ้วยการว ิจ ัยเช ิงปร ิมาณ 
(Quatitative Research) และ การวิจ ัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)  
ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่  

1. ผู ้รับบริการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาล
ชุมชนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง
ม ีผ ู ้มาร ับบร ิการทั ้งหมดจำนวน 1 ,800  คน (เวช
ระเบียนแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอน
แก้ว ช่วงเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2562) หาขนาด
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของยามาเน่ (Taro Yamane, 
1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 327 คน  

2. บุคลากรแผนกแพทย์แผนไทยทั้งหมด 23 
คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ จำนวน 1 คนเจ้าหน้าที่
ธุรการแพทย์แผนไทยจำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูลจำนวน 1 คน แม่บ้านจำนวน 1 คน และหมอ
นวดแผนไทยจำนวน 19 คน  
ขอบเขตพ้ืนที่และระยะเวลา 
 พื้นที ่ในการเก็บข้อมูล โรงพยาบาลชุมชน
ตำบลดอนแก้ว ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 1 สัปดาห์ 
(ตั้งแต่ วันที ่1 มกราคม – 7 มกราคม 2563) 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล  

เคร่ืองมือชุดท่ี 1 ศึกษาความพึงพอใจใน
การให้บริการแพทย์แผนไทย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ใช้วิธีการสำรวจ (Survey 
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Research) โดยใช้แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ดังนี ้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ ได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพประจำ โรค
ประจำตัว รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน ความถี่ของการ
มารับบริการ และการแนะนำการมาใช้บริการ  

ตอนท่ี 2 ศึกษาความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ
แพทย์แผนไทย โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร ์ท (Likert 
Scale) ซึ่งใช้เกณฑ์ 5 ระดับ 

เคร่ืองมือชุดท่ี 2 ศึกษารูปแบบการให้บริการ
แพทย์แผนไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research)  ใ ช้ ก า รส ั มภ าษณ ์ เ ช ิ ง ล ึ ก  ( Indepth 
Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดย
ใช้ประเด็นข้อคำถามปลายเปิด 
การหาคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย  
 เครื ่องมือวิจ ัยทุกชุดผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพโดยมีค่าความเที่ยงตรงโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient; α ) ซึ่งการ
ประเมินความเที่ยงสัมประสทิธ์ิแอลฟาได้มีการพิจารณา
จากเกณฑ์การประเมินความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟา 
ของครอนบาค ค่าความเชื ่อมั ่น (Reliability) เท่ากับ 
0.95  
การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

ก า ร ว ิ จ ั ย เ ช ิ ง ป ร ิ ม า ณ  ( Quantitative 
Research) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจกความถี่ ค่า
ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

การวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
ตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านวิธีการ (Methodological 
triangulation) และการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content 
analysis) 

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนแบ่งเป็น 5 
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด 
ในข้อความแต่ละข้อจะใช้เกณฑ์การตรวจให้คะแนน
ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2549)  
 ระดับความพึงพอใจ 5 หมายถึง มีความพึง
พอใจมากท่ีสุด  

 ระดับความพึงพอใจ 4 หมายถึง มีความพึง
พอใจมาก  
 ระดับความพึงพอใจ 3 หมายถึง มีความพึง
พอใจปานกลาง  
 ระดับความพึงพอใจ 2 หมายถึง มีความพึง
พอใจน้อย  
 ระดับความพึงพอใจ 1 หมายถึง มีความพึง
พอใจน้อยท่ีสุด 

 เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้ว
จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมาพิจารณาระดับ
ความคิดเห็น ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ (กัลยา วา
นิชย์บัญชา, 2540) 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า  
มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า  
มีระดับความพึงพอใจมาก  

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า  
มีระดับความพึงพอใจปานกลาง  

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า  
มีระดับความพึงพอใจน้อย  

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า  
มีระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

4. ผลการวิจัยและอธิปรายผล 

ผลการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 327 
คน 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 
327 คน เป็นผู้รับบริการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาล
ชุมชนตำบลดอนแก้ว แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 136 
คน คิดเป็นร้อยละ 41.59  และเป็นเพศหญิง จำนวน 
191 คน คิดเป็นร้อยละ 58.40 ตามลำดับ อายุ แบ่งเป็น
อายุในช่วง 20-29 ปี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44  
อายุในช่วง 30-39 ปี จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.64 อายุในช่วง 40-49 ปี จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อย
ละ 19.26 อายุในช่วง 50-59 ปี จำนวน 80 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.46 อายุในช่วง 60-69 ปี จำนวน 91 คน คิด
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เป็นร้อยละ 27.82 และอายุในช่วง 70 ปีขึ้นไป จำนวน 
60 คน คิดเป็นร้อยละ 18.34 ตามลำดับ สถานภาพ
สมรส แบ่งเป็น สถานภาพโสด จำนวน 84 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.68  สถานภาพสมรส จำนวน 207 คน คิด
เป็นร้อยละ 63.30 และ สถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกัน
อยู่ จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 ตามลำดับ 
การศึกษาสำเร็จสูงสุด แบ่งเป็น การศึกษาสำเร็จสูงสุด 
ระดับประถมศึกษา จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.58 การศึกษาสำเร ็จสูงสุดระดับมัธยมต้น/ปวช. 
จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.14 การศึกษาสำเร็จ
สูงสุดระดับมัธยมปลาย/ปวส. จำนวน 56 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.12 การศึกษาสำเร็จสูงสุดระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.95 
การศึกษาสำเร็จปริญญาตรี จำนวน 163 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.84 การศึกษาสำเร็จสูงกว่าปริญญาตรี 
จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 18.34 ตามลำดับ อาชีพ
ประจำ แบ่งเป็น ว่างงาน จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.14 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 154 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.09 ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท จำนวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.64 ผู ้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 
จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 ค้าขายรายยอ่ย/
อาช ีพอ ิสระ จำนวน 5 คน ค ิดเป ็นร ้อยละ 1.52 
นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.61 
ร ับจ ้างทั ่วไป จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.91 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.13 เกษตรกร/ประมง จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.91 ตามลำดับ โรคประจำตัว แบ่งเป็น มีโรค
ประจำตัว จำนวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 77.37 ไม่มี
โรคประจำตัว จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 22.62 
ตามลำดับ รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน แบ่งเป็น รายได้
ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 จำนวน 59 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.04 รายได้ส่วนตัวเฉลี ่ยต่อเดือน 
20,001-30,000 จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 20.48 
รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 จำนวน 
46 คน คิดเป็นร้อยละ 14.06 รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อ
เดือน 40,001-50,000 จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 

25.07 รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน 50,001-60,000 
จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 12.23 รายได้ส่วนตัว
เฉลี่ยต่อเดือน 60,001 ขึ้นไป จำนวน 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.09 ตามลำดับ ความถี่ของการมารับบริการ 
แบ่งเป็น ความถี่ของการมารับบริการ 1 ครั้งต่อสัปดาห์
จำนวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 62.38 ความถี่ของการ
มารับบริการ 2 ครั้งต่อสัปดาห์จำนวน 104 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.80 ความถี่ของการมารับบริการ 3 ครั้งต่อ
สัปดาห์จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.97 ความถี่ของ
การมารับบริการ 4 ครั ้งต่อสัปดาห์จำนวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.83 ตามลำดับ และการแนะนำบุคคลที่
รู้จักมาใช้บริการแพทย์แผนไทย แบ่งเป็น แนะนำบุคคล
ที่รู้จักมาใช้บริการแพทย์แผนไทย แนะนำ จำนวน 327 
คน คิดเป็นร้อยละ 100  
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการแพทย์แผน
ไทยของโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่
ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั ้นตอนการให้บริการ
รักษาพยาบาล 

ด้านกระบวนการ / 
ขั้นตอนการ
ให้บริการ

รักษาพยาบาล 

N 𝑋 ̅ S.D
. 

การ
แปล
ผล 

1. ข้ันตอนการ
บริการ  ไมยุ่่งยาก
ซับซ้อนเข้าใจง่าย 

327 
4.6
6 

0.5
7 

มาก
ที่สุด 

2. ความชัดเจนใน
การอธิบาย  ช้ีแจง  
และแนะนำข้ันตอน
ในการให้บริการ
ตรวจรักษา 

327 
4.5
6 

0.6
3 

มาก
ที่สุด 

3. การติดต่อ
ประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานมี
ความสะดวกรวดเร็ว 

327 
4.4
4 

0.7
1 

มาก 

4. ระยะเวลาในการ
รอพบแพทย์เพื่อเข้า
รับการตรวจรักษามี
ความเหมาะสม 

327 
4.4
6 

0.7
0 

มาก 
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5. ระยะเวลารอ
คอยก่อนได้รับการ
รักษาด้วยแพทย์
แผนไทย 

327 
4.2
8 

0.7
9 

พึง
พอใจ
มาก 

6.ความเป็นธรรม
ของขั้นตอน วิธีการ
ให้การรักษา 
(เรียงลำดับก่อนหลัง 
มีความเสมอภาค 
เท่าเทียมกัน) 

327 
4.6
1 

0.6
0 

มาก
ที่สุด 

7.ค่าธรรมเนียม / 
ค่ารักษาพยาบาล  
มีความเหมาะสม 

327 
4.7
5 

0.4
8 

มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 32
7 

4.5
3 

0.6
4 

มาก
ที่สุด 

 

ด ้านกระบวนการ / ข ั ้นตอน  การให ้บร ิการ

รักษาพยาบาล (𝑋 = 4.53 ± SD 0.64) อยู่ในระดับที่

พึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพึงพอใจ

มากที่สุดคือ ค่าธรรมเนียม / ค่ารักษาพยาบาล  มีความ

เหมาะสม   รองลงมาคือ ขั้นตอนการบริการ  ไม่ยุ่งยาก

ซับซ้อนเข้าใจง่าย  และระยะเวลารอคอยก่อนได้รับการ

รักษาด้วยแพทย์แผนไทย 

2. ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร  

ด้านเจ้าหน้าที่ / 
บุคลากร 

N 𝑋 ̅ S.D. 

การ
แปล
ผล 

1.  เจ้าหน้าท่ี
ให้บริการด้วย
คำพูดที่สุภาพ  ยิ้ม
แย้ม  แจ่มใส  
นุ่มนวลไม่แสดง
กิริยารังเกียจ 

327 4.71 0.48 มาก
ที่สุด 

2.  ความเอาใจใส่  
กระตือรือร้น  
และความพร้อมใน
การให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี 

327 4.65 0.50 มาก
ที่สุด 

3.  เจ้าหน้าท่ีมี
ความรู้  
ความสามารถใน
การให้บริการ 

327 4.56 0.53 มาก
ที่สุด 

4.ความซื่อสัตย์
สุจรติในการ
ปฏิบัติงาน เช่น ไม่
เรียกรับเงินหรือไม่
รับสินบนจาก
ผู้รับบริการ 

327 4.75 0.53 มาก
ที่สุด 

5. แพทย์แผนไทย 
/ เจ้าหน้าท่ี
ให้บริการต่อ
ผู้รับบริการ
เหมือนกันทุกราย  
โดยไม่เลือกปฏิบัต ิ

327 4.63 0.53 มาก
ที่สุด 

6.แพทย์แผนไทย 
/ เจ้าหน้าท่ี
ให้บริการอธิบาย
แผนการรักษาของ
ผู้ป่วยแตล่ะรายได้
อย่างละเอียด 

327 4.60 0.53 มาก
ที่สุด 

7. แพทย์แผนไทย 
มีความเช่ียวชาญ
และมีความรู้ความ
ชำนาญในการ
ตรวจรักษา 

327 4.60 0.54 มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 
327 4.64 0.53 

มาก
ที่สุด 

 

  ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากร (𝑋 = 4.64 ± SD 
0.53) อยู่ในระดับที่พึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพึงพอใจมากท่ีสดุคือ คือ ความซื่อสัตย์สุจริตใน
การปฏิบัติงาน เช่น ไม่เรยีกรับเงินหรือไมร่ับสินบนจาก
ผู้รับบริการ รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยคำพูด
ที่สุภาพ  ยิ้มแยม้  แจ่มใส  นุ่มนวลไม่แสดงกิรยิา
รังเกียจ และเจ้าหน้าทีม่ีความรู้  ความสามารถในการ
ให้บริการ 
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3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก   

ด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก N 𝑋 ̅ S.D. 

การ
แปล
ผล 

1. สถานท่ีตั้งของ
โรงพยาบาล  สะดวก
ในการเดินทางมารับ
บริการ 

327 4.59 0.54 
มาก
ที่สุด 

2. ความเพียงพอของ
สิ่งอำนวยความสะดวก  
เช่น  ที่จอดรถ  
ห้องน้ำ  ท่ีนั่งคอยรับ
บริการการรักษา 

327 4.32 0.82 มาก 

3. ความสะอาดของ
สถานท่ีให้บริการ
โดยรวม 

327 4.75 0.44 
มาก
ที่สุด 

4. มีจำนวนแพทย์แผน
ไทย/หมอนวดแผน
ไทย เพียงพอกับความ
ต้องการ 

327 4.39 0.70 มาก 

5. การจัดสถานท่ีมี
ความเป็นระเบียบ  
สะดวกต่อการตดิต่อใช้
บริการ 

327 4.63 0.53 
มาก
ที่สุด 

6.อุปกรณ์มีความเป็น
ระเบียบ  สะดวกต่อ
การติดต่อใช้บริการ 

327 4.61 0.54 
มาก
ที่สุด 

7. ป้ายข้อความบอก
จุดบริการ/ป้าย
ประชาสมัพันธ์  มี
ความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย 

327 3.91 0.83 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 327 4.45 0.63 มาก 
  

 ด้านสิ ่งอำนวยความสะดวก (𝑋 = 4.45 ± 
SD 0.63)  อยู่ในระดับที่พึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพึงพอใจมากที่สุดคือ ความสะอาดของสถานท่ี
ให้บริการโดยรวม รองลงมาคือ การจัดสถานที่มีความ
เป็นระเบียบ  สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ และ ป้าย
ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์  มีความ
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
 

4. ด้านผลการให้บริการการรักษา 
ด้านผลการ
ให้บริการการ
รักษา 

 
N 

 
𝑋 ̅ 

 
S.D. 

การ
แปล
ผล 

1.แพทย์แผนไทย
วินิจฉัยโรค/อาการ
ของผู้ป่วยได้
ถูกต้อง 

327 4.53 0.54 มาก
ที่สุด 

2. ผลที่ได้จากการ
รักษาพยาบาลตรง
ตามความต้องการ  
(บรรเทาอาการ
หรือหายจาก
อาการที่เป็นอยู่) 

327 4.48 0.59 มาก
ที่สุด 

3.หลังไดร้ับการ
รักษาจากแพทย์
แผนไทยสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ 
ใช้ชีวิตประจำวันได้
อย่างปกต ิ

327 4.43 0.58 มาก 

4. ได้รับความ
ปลอดภัยจากการ
รับบริการแพทย์
แผนไทย 

327 4.67 0.49 มาก
ที่สุด 

5.แพทย์แผนไทย
ให้คำแนะนำการ
ปฏิบัติตัวที่
เหมาะสมในการ
ดูแลตนเองเพื่อไม้
ให้กลับมาเป็นซ้ำ 

327 4.46 0.54 มาก 
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6.ได้รับการรักษาที่
คุ้มค่า  คุ้ม
ประโยชน ์

327 4.65 0.52 มาก
ที่สุด 

7. ความพึงพอใจ
โดยภาพรวมที่
ได้รับจาก
ผลการรักษา
พยาบาล 

327 4.75 0.43 มาก
ที่สุด 

     ค่าเฉลี่ยรวม 327 4.5
6 

0.5
2 

มาก
ที่สุด 

   

 ด้านผลการให้บริการการรักษา กลุ่มตัวอย่าง

ที่ตอบแบบสอบถาม (𝑋 = 4.56 ± SD 0.52)  มีอยู่ใน

ระดับที่พึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพึง

พอใจมากที่สุดคือ ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับ

จากผลการรักษาพยาบาล รองลงมาคือ ได้รับความ

ปลอดภัยจากการรับบริการแพทย์แผนไทย และหลัง

ได้รับการรักษาจากแพทย์แผนไทยสามารถช่วยเหลือ

ตนเองได้ ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ 

เมื่อพิจารณาทั้ง 4 ด้านรวมกัน (𝑋 = 4.54 ± 
SD 2.31) อยู่ในระดับที่พอใจมาก  

ผลการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 บุคลากรแผนกแพทย์แผนไทยทั้งหมด 23 คน 
ประกอบด้วย ผู ้อำนวยการ จำนวน 1 คนเจ้าหน้าที่
ธุรการแพทย์แผนไทยจำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูลจำนวน 1 คน และแม่บ้านจำนวน 1 คน และ
หมอนวดแผนไทยโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว
จำนวน 19 คน ผู้วิจัยสรุปผล ดังนี ้
 จากผลการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในการให้บริการแพทย์แผนไทย ทั้งหมด 4 
ด้าน ซึ ่งได้นำมาใช้เป็นประเด็นเพื ่อตั ้งเป็นคำถาม
ปลายเป ิดในการส ัมภาษณ๋และสนทนากล ุ ่มจาก
บุคลากรแพทย์แผนไทย ผลการศึกษามีดังนี้ 
 ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการรักษาพยาบาล ผลการศึกษาพบว่า ระยะเวลา

ในการรอคอยก่อนได้รับการบริการแพทย์แผนไทย มี
การรอคอยนาน เนื ่องจาก มีข้อจำกัดในเร ื ่องของ
บุคลากรในส่วนของการซักประวัติเบื้องต้น บุคลากรมี
จำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อตวามต้องการของผู้มารับ
บริการ แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ จัดระบบงาน โดย
สร้างมาตรฐานในแต่ละงานของแต่ละคน และจัดให้มี
ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ค ุ ณ ภ า พ ก า ร บ ร ิ ก า ร จ า ก
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย รัชดา ตันติสาร
สาสน์ (2542) ที่ได้กล่าวว่า ผู้รับบริการไม่พึงพอใจอย่าง
มาก ถ้ารอรับบริการที่ต้องใช้เวลานาน 
 ด ้านท ี ่  2 ด ้านเจ ้าหน ้าท ี ่ /บ ุคลากร ผล
การศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในด้านการติดต่อ 
ประสานงาน และประชาสัมพันธ์กับผู้มารับบริการ จึง
ทำให้ผู ้มารับบริการไม่เข้าใจขั ้นตอนการรับบริการ
แพทย์แผนไทยที่ถูกต้อง แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ 
พัฒนาบุคลากรโดยการจัดการฝึกอบรม ฝึกทักษะ 
เกี่ยวกับการให้บริการที่ดี ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัย 
ชนม์น ิภา นามแสง และอัจฉราวรรณ โตภาคงาม 
(2559) พบว่า ผู ้ร ับบริการมีความพึงพอใจต่องาน
บริการ แพทย์แผนไทยท่ีระดับพึงพอใจมาก   

ด้านที ่ 3 ด้านสิ ่งอำนวยความสะดวก ผล
การศึกษาพบว่า ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์  ไม่มีความชัดเจน และผู้มารับบริการไม่
ทราบขั้นตอนการให้บริการ เนื่องจากแผนกแพทยแ์ผน
ไทยมีหมอนวดแผนไทยจำนวน 19 คน แต่ละคนจะมี
ห้องประจำ เมื ่อผู ้มาร ับบริการมาใช้บริการจ ึงไม่
สามารถทราบได้ว่าหมอนวดแผนไทยประจำอยู่ห้องใด 
จึงทำให้เกิดการเสียเวลารอหมอนวดแผนไทยออกมารบั
ผู ้มารับบริการ  แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ จัดทำ
แผนผังบุคลากร แผนผังห้องบริการ ป้ายช่ือห้องบริการ 
และป้ายขั้นตอนการให้บริการให้ชัดเจน  

ด้านที่ 4 ด้านผลการให้บริการการรักษา ผล
การศึกษาพบว่า หลังได้รับการรักษาจากแพทย์แผนไทย
ยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปกติ เนื่องจาก
การรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย จะเป็นการรักษาโรค
ทางโครงสร้างกล้ามเนื้อโดยการนวดแผนไทย หมอนวด
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แผนไทยต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการรักษา
โรค แต่หมอนวดแผนไทยบางคนยังขาดยังความรู ้ความ
เชี ่ยวชาญในด้านการรักษาโรค แนวทางการแก้ไข
ปัญหา คือ จัดฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ศักยภาพ ทักษะ 
และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรักษาโรคด้วยการนวด
แผนไทยให้กับหมอนวดแผนไทย และมีการประเมิน
ความร ู ้ของหมอนวดแผนไทยท ุกๆ ไตรมาสโดย
ผู้บังคับบัญชา เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
การรักษาโรคด้วยการนวดแผนไทย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย เสวย  อุคำพันธุ์ (2556) พบว่า ความพร้อม
ของบุคลากรการแพทย์แผนไทยมีความจำเป็นและ
จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรการแพทย์แผนปัจจุบันให้
ความรู้ ความเข้าใจด้านแนวคิดของการแพทย์แผนไทย
และสร้างการยอมรับ การพัฒนา นำการแพทย์แผนไทย 
บูรณาการเข้ากับการแพทย์แผนปัจจุบัน และมีการ
พัฒนาความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่อง 

 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเชิงปริมาณพบว่า ด้านที่ 1 ด้าน

กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการรักษาพยาบาล (𝑋 
= 4.53 ± SD 0.64) อยู่ในระดับที่พึงพอใจมากที่สุด 

ด้านที่ 2 ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร (𝑋 = 4.64 ± SD 
0.53) อยู่ในระดับที่พึงพอใจมากที่สุด ด้านที่ 3 ด้านสิ่ง

อำนวยความสะดวก (𝑋 = 4.45 ± SD 0.63)  อยู่ใน
ระดับที่พึงพอใจมาก และด้านที่ 4 ด้านผลการให้บริการ

การรักษา (𝑋 = 4.56 ± SD 0.52)  มีอยู่ในระดับที่พึง

พอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาทั้ง 4 ด้านรวมกัน (𝑋 = 
4.54 ± SD 2.31) อยู่ในระดับที่พอใจมาก  

การศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า ผู ้ร ับบริการ
บางส่วนไม่ทราบขั้นตอนการให้บริการในแผนกแพทย์
แผนไทย และหมอนวดแผนไทยบางคนต้องได้รับการ
พัฒนาให้มีทักษะและความเช่ียวชาญมากข้ึน  

แนวทางการพัฒนา คือ จัดทำป้ายขั้นตอน
การให้บริการให้ชัดเจน สนับสนุนให้หมอนวดแผนไทย
ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ

ให้สูงข้ึน และจัดให้มีระบบการประเมินความรู้ของหมอ
นวดแผนไทยทุกๆ ไตรมาสโดยผู ้บังคับบัญชา เพื่อ
ทบทวนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการรักษาโรคด้วย
การนวดแผนไทย 
ขัอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษา การพัฒนารูปแบบการ
ให้บริการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลชุมชนตำบล
ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีข้อเสนอแนะ
ดังนี ้
1. เจ ้าหน้าที ่ควรมีความเป็นธรรม ให้บร ิการโดย
เรียงลำดับก่อนหลัง มีความเสมอภาค เท่าเทียมกัน อาจ
มีระบบการแจกบัตรคิว ก่อนหลัง เพื่อลดการขัดแย้ง
และเกิดการเป็นระเบียบมากขึ้น  
2. เจ้าหน้าที่ควรมีความชัดเจนในการอธิบาย ชี ้แจง 
และแนะนำข้ันตอนในการให้บริการตรวจรักษา แก่ผู้มา
รับบริการ เพื่อให้ผู้มารับบริการรู้และเข้าใจในขั้นตอน
ต่างๆ ได้ชัดเจนข้ึน 
3. ควรจัดระบบ และระยะเวลา เพื่อไม่ให้ผูม้ารบับรกิาร
รอคอยก่อนได้รับการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยนาน
เกินไป 
 

6. กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี เนื ่องจาก
ได้รับความกรุณา อาจารย์ ดร.รพีพร เทียมจันทร์ และ
อาจารย์ ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร อาจารย์ที ่ปร ึกษา
งานวิจ ัย ที ่กร ุณาให้คำแนะนำ ปร ึกษา  ตลอดจน
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของงานวิจัย ผู้วิจัย
ตระหนักถึง ความตั้งใจและความทุ่มเทของอาจารย์ ขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี ้ 
 ขอขอบพระค ุณ ผศ.ส ุนทร ี  ส ุร ัตน ์  รอง
อธิการบดี วิทยาลัยเชียงราย อาจารย์ ดร.จิติมา กตัญญู 
อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคุณกฤตพร ศรีแก้ว 
แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 
ซึ ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที ่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ วิจัย รวมถึงขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร 
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เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้วทุกท่านที่ให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และให้ความร่วมมือในการตอม
แบบสอบถามงาน จนทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี  
 ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่
ไม่น้อย สำหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น 
ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียว และยินดีที่จะรับฟัง
คำแนะนำจากทุกท่านที ่ได ้เข้ามาศึกษา เพื ่อเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 

     การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ)มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) ระเบียบวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการแจกแบบสอบโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามถามมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) ที่เข้ารับการอบรม
เปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (เหนือ) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 จำนวน 400 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นมัคคุเทศก์อิสระชาวไทยเพศชาย 
อายุ 31-35 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ภาษาที่ใช้ทำงานส่วนใหญ่เป็นภาษาจีนกลาง 
ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ 3-6 ปี รายได้ต่อเดือน 30,000 บาท และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากสถิติเชิงพรรณนา
จากโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS version 2.0) 
     สรุปผลการวิจัยพบว่ามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านคุณลักษณะส่วนตัว(ด้าน
บุคลิกภาพ)มากที่สุดในเรื่อง 1)มีความซื่อสัตย์สุจริต 2)มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการทำงาน 3)มีความอุตสาหะ ขยันและ
อดทนในการทำงานตามลำดับ ด้านทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์คือ 1)มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) ให้ความสำคัญในการ
บริการนักท่องเที่ยวและจิตบริการที ่ดี3) รู ้จ ักให้อภัย และให้โอกาสต่อเพื ่อนร่วมงาน 4)  มีความจริงใจต่อการมี
สัมพันธภาพกับผู้อื่น ด้านความรู้ คือ1) มีความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ 2) มีความรู้ในการแก้ไขปัญหาระหว่าง
การนำเที่ยว 3) มีความรู้ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ใบจองห้องพัก ร้านอาหาร รายช่ือ
ลูกค้า เป็นต้น คุณลักษณะด้านความวิชาชีพดังนี้ 1) มีทักษะการบริการ ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 2) 
มีความต้องการพัฒนาทักษะการวางแผนก่อนการเดินทางให้เหมาะสมกับจำนวนนักท่องเที่ยวและระยะเวลาที่ท่องเที่ยว 
3) มีความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพ ส่วนคุณลักษณะด้านความวิชาชีพดังนี้ 1) ความสามารถในการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเป็นภาษาไทย 2) ความสามารถในการฟัง เข้าใจ โต้ตอบกับนักท่องเที่ยว 3)ความสามารถ
ในการอ่านใบสั่งงานและเอกสารภาษาต่างประเทศ  
 
คำสำคัญ: การพัฒนาศักยภาพ มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค(ภาคเหนือ)   

 
ABSTRACT 

 

    The purpose of this research was to study the guidelines for developing the potential of regional 
guide (northern region), by quantitative research, collecting data by distributing questionnaires to 400 
regional guides (Northern region) who attended the 2nd training session of changing the guide license 
type from a specific tour guide to a regional guide license (north) at Chiang Mai Rajabhat University, 
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Chiang Mai. Most of the respondents were Thai independent guides, males aged 31-35 years, marital 
status, high school education / vocational certificate. The working language was mainly Mandarin with 
3-6 years experiences, monthly income more than 30,000 baht. And data analysis, was from descriptive 
statistics from software package (SPSS version 2.0). 
      The research revealed that they wanted to develop the potential of personal characteristics 
(personality trait) which should be 1) Having honesty 2) Being determined in work 3) Being diligent and 
patient. The training need about attitude and human relations should be 1) Having professional ethics 
2) Be service of tourists and service-minded 3) knowing how to forgive and give opportunities to 
colleagues 4) Be sincere towards relationships with other people. In terms of knowledge training need; 
1) Develop overall knowledge potential 2) know how to solve problems during conducting a tour 3) 
knowledgeable in the preparation process before performing duties such as rooms reservation, 
restaurants, customer lists, etc. In terms of professional characteristics training need should be as 
follows: 1) Have service skills, taking care and facilitating tourists 2) Develop planning skills before 
traveling to suit the number of tourists and the duration of the trip 3) Develop professional skills. As 
for the professional characteristics training need, as follows: 1) The ability to provide tourist information 
in Thai language 2) the ability to listen, understand, interact with tourists 3) The ability to read job 
orders and foreign language documents.  
 
KEYWORDS: potential development regional guides (Northern region) 
 

1.บทนำ 
ประเทศไทยนับเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม

แห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ส่วน
หนึ ่งเป็นผลจากการมีแหล่งท่องเที ่ยวและบุคคลากร
ทางการท่องเที่ยว โดยเฉพาะมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ดึงดูด
ความสนใจของนักท่องเที่ยวติดอันดับโลกกระจายอยู่ตาม
ภาคต่าง ๆ ทั ่วประเทศ แนวโน้มของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในประเทศไทยเติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ ทุก ๆ ปี 
ด้วยสาเหตุนี ้ทำให้เกิดธุรกิจทางการท่องเที่ยวมากมาย 
หนึ่งในธุรกิจที่เติบโตอย่างกว้างขวางคือ ธุรกิจนำเที่ยว
และมัคคุเทศก์เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการเดินทางใน
ภาคเหนือของไทย นักท่องเที่ยวจำนวนมากเลือกเดินทาง
มาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ อาทิเช่น นักท่องเที่ยวชาวจีน 
ญี่ปุ ่น เกาหลี อเมริกา ยุโรป และอื่น ๆ บางชนชาติไม่
สามารถสื ่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ ดังนั้น
อาชีพมัคคุเทศก์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน
เพราะเป็นอาชีพที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภูมิภาคและ

ประเทศไทย และนำนักท่องเที่ยวไปสู่แหล่งท่องเที่ยวใน
ชุมชน ช่วยกระจายรายได้สู ่ชุมชน นำไปสู ่การพัฒนา
ท้องถิ่นอยา่งยั่งยืน และขจัดปัญหาความยากจนของคนใน
ท้องถิ่นและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และนักท่องเที่ยว
เข้าใจข้อมูลเกี ่ยวกับประเทศไทยได้มากยิ่งขึ ้น อาชีพ
มัคคุเทศก์เป็นอาชีพที ่ม ีความสำคัญต่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

กล่าวคือ เนื่องจากประเทศไทยมีทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว(ฉนัทัช 
วรรณถนอม,2557).  มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สวยงาม
หลากหลาย เป็นที่รู ้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ไม่ว่าจะ
เป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่น ทะเล ภูเขา น้ำตก 
การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม วัดวาอาราม พระราชวัง 
โบราณสถานต่าง ๆ รวมปถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบสนอง
วิถีชีวิตคนเมือง เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง สปา 
เป็นต้น(นิชา ชัชกุล,2554) นอกจากแหล่งท่องเที่ยวแล้ว
การบริการก็เป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนส่งเสริมศักยภาพ
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แหล่งท่องเที่ยว  อีกทั้งอาชีพมัคคุเทศก์ถือว่าเป็นอาชีพ
บริการอาชีพหนึ่งที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแหล่งท่องเที่ยว 
ทำหน้าทีเ่ปรียบเสมือนทูตทางวัฒนธรรม มีบทบาทในการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัย อีก
ทั ้งต้องสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที ่ยว อาชีพ
มัคคุเทศก์เป็นจึงอาชีพสงวนสำหรับคนไทย เนื่องจากต้อง
เป็นผู้ที่มีความรู้จริงเกี่ยวกับประเทศ ทำหน้าที่ถ่ายทอด
ข้อมูลที่แท้จริงให้นักท่องเที่ยวเข้าใจ มัคคุเทศก์นับว่าเป็น
บุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว(กลุวรา 
ส ุวรรณพิมล ,2548) เน ื ่องจากเป ็นผ ู ้ท ี ่อย ู ่ ใกล ้ช ิดกับ
นักท่องเที่ยวมากกว่าบุคคลอื่น ๆ จึงทำให้มีโอกาสสร้าง
ความประทับใจและพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวในระหว่าง
เดินทางท่องเที่ยว    

ในปี พ.ศ 2562 กรมการท่องเที ่ยวได ้ม ีการ
ประกาศกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. 
2561 เรื ่อง การขอเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการ
ฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคสำหรับกรณีเปลี่ยน
ผ ่านประเภทใบอนุญาตจากม ัคค ุ เทศก ์ เฉพาะเป็น
มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค(กรมการท่องเที่ยว,2562) มีผลทำ
ให้ผู ้ได้ร ับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะ ต้องมีการ
เปลี่ยนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค เมื่อมาต่อ
อายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ทั ้งนี ้การเปลี ่ยนผ่าน
ประเภทใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ต้องผ่านการอบรมและ
ทดสอบความร ู ้ความสามารถในการเป็นมัคคุ เทศก์ 
เนื ่องจากอาชีพมัคคุเทศก์เป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อ
ประเทศชาติ อีกทั้งบัตรมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคเป็นบัตร
ที่มัคคุเทศก์สามารถเพิ่มพ้ืนท่ีจังหวัดในการประกอบอาชีพ
ได้มากขึ้น กล่าวคือหากมัคคุเทศก์สังกัดทางภาคเหนือก็
จะสามารถบรรยายได้ทั้ง 17 จังหวัดของภาคเหนือ เป็น
ต้น จากสถานการณ์ในปัจจุบันมีมัคคุเทศก์เป็นจำนวนมาก
ที่เข้าอบรมเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์
เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ผู ้ว ิจัยจึงเห็นถึง
ประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (มัคคุเทศก์)ให้
สามารถพัฒนาศักยภาพสูงสุด ซึ ่งการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์มีคุณค่าเพราะเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้เกิดอาชีพ 
และอาชีพที่มีคุณภาพเกิดจากคนที่มีคุณภาพ สร้างคุณค่า
ต่อผลผลิตและการบริการ (ราณี อิส ิชัยกุล ,2555) และ

พัฒนาประเทศต่อไป มีความสำคัญอย่างมากนำไปสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านอื่นๆด้วย ดังนั้นจึงวิจัยเรื่องแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค 
(ภาคเหนือ) เพื ่อจะได้ทราบถึงความคิดเห็นอย่างไรกับ
ด้านข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของมัคคุเทศก์ที่ควรได้รับ
การพัฒนาเพื่อให้เกิดศักยภาพมากที่สุด จะได้นำมาเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพของอาชีพมัคคุเทศก์ที่ถือได้
ว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย อันจะเป็น
ประโยชน์นักท่องเที่ยว ภูมิภาค ประเทศชาติ และตัวของ
มัคคุเทศก์เองต่อไปในอนาคต 

 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื ่อศึกษาความคิดเห็นเกี ่ยวกับศักยภาพของ
มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) ที ่ควรได้รับการ
พัฒนา 
 
3.ระเบียบวิธีวิจัย 

3.1 กำหนดประชากรและกลุ ่มตัวอย่างที ่จะ
ศึกษา จำนวน 400 คน(Yamane,1973) 

3.2 ตัวแปรในการศึกษา  
3.3 รวบรวมข้อมูลการศึกษาจากเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และการสอบถาม 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลที่ได้จากสถิติเชิง

พรรณนาจากโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS version 2.0)เพื่อ 
การสรุปผลการศึกษาวิจัย 

 
4.ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ข้อมูลทางประชากรศาสตร์จำแนกตามเพศผู้ให้
ข้อมูล คือ1) มัคคุเทศก์ชายมากกว่าเพศหญิงจำนวน 267 
คน 2) มัคคุเทศก์หญิง จำนวน 133 คน มัคคุเทศก์ จำแนก
ตามอายุ คือ1) มัคคุเทศก์อายุ 31-35 ปี มากที่สุดจำนวน 
202 คน 2) มัคคุเทศก์อาย ุ 36-40 ป ีและ46 ป ีข ึ ้นไป 
จำนวน 65 คน 3) มัคคุเทศก์อายุ 26-30 ปี จำนวน 58 
คน  4) มัคคุเทศก์อายุ  41-45 ป ีจำนวน 56 คน   5) 
มัคคุเทศก์อายุ26-30 ปี จำนวน 19 คน 

ด้านระดับการศึกษา ดังนี้ 1) มัคคุเทศก์ระดับ
มัธยมศึกษา/ปวช.มากที่สุด 235 คน 2) มัคคุเทศก์ปริญญา
ตรี 114 คน 3) มัคคุเทศก์อนุปริญญา/ปวส. 33 คน 4) 
มัคคุเทศก์สูงกว่าปริญญาตรี 18 คน สำหรับด้านภาษาที่
ใช้ในการทำงานมัคคุเทศก์ ดังนี้ 1) มัคคุเทศก์ภาษาจีน
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กลางมากที่สุด 212 คน 2)มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ 170 
คน 3)มัคคุเทศก์ภาษาอื่นๆเช่น อาหรับ 6 คน 4)มัคคุเทศก์
ฝรั่งเศส 6 คน 5)มัคคุเทศก์ภาษาสเปน 6 คน 

ด้านสถานภาพ 1)  เป็นมัคคุเทศก์สมรส/อยู่
ด ้วยกันมากที ่ส ุดจำนวน 238 คน 2) มัคคุเทศก์โสด 
จำนวน 135 คน 3) มัคคุเทศก์หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 
จำนวน 27 คน   

ตำแหน่งในปัจจ ุบ ันของมัคคุเทศก์ เป ็น 1)
มัคคุเทศก์อิสระมากที่สุดจำนวน 269 คน 2) มัคคุเทศก์
มัคคุเทศก์สังกัดบริษัททัวร์จำนวน 112 คน 3) มัคคุเทศก์
อื่นๆ เช่น part time  จำนวน 19 คน       

ส่วนด้านรายได้ต่อเดือน 1) มากกว่า 30,000 
บาทขึ้นไปมากที่สุด จำนวน 158 คน 2) รายได้ต่อเดือน 
25,001 – 30,000 บาทจำนวน 74 คน 3)รายได้ต่อเดือน 
15,001-20,000 บาทขึ ้นไปจำนวน 63 คน 4)รายได้ต่อ
เด ือนจำนวน 10,001-15,000 บาทจำนวน 57 คน 5)
รายได้ต่อเดือน 21,001-25,000 บาทจำนวน 33 คน 6)
รายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาทจำนวน 15 คน 

คุณลักษณะของมัคคุเทศก์ที ่ควรได้ร ับการ
พัฒนาเพ่ือให้เกิดศักยภาพมากที่สุด 

ประเด็นคำถามคือ “ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
ต่อคุณลักษณะส่วนตัว(ด้านบุคลิกภาพ)ที่ควรได้รับการ
พัฒนาเพื ่อให้เกิดศักยภาพมากที ่ส ุดผลการศึกษา ผล
การศึกษาพบว่าผู ้ให้ข้อมูลต้องการพัฒนาคุณลักษณะ
ส่วนตัว(ด้านบุคลิกภาพ)ในระดับมากในทุกเรื่อง ยกเว้น1)
ความซื่อสัตย์สุจริตที่ต้องการพัฒนาในระดับมากที ่สุด 
ส่วนการพัฒนาในหัวข้ออื่นต้องการพัฒนาในระดับมาก 
คือ 2)มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการทำงาน 3)มีความอุตสาหะ 
ขย ันและอดทนในการทำงานตามลำด ับ 4)ม ีความ
กระฉับกระเฉงว่องไวในการปฏิบัติหน้าที่5)มารยาทที ่ดี
แบบไทย เช่น มีสัมมาคารวะ สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน 6)
แต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย 7) มีความละเอียด
รอบคอบในการปฏิบัติงาน 8) มีอารมณ์ร่าเริงเบิกบาน  9)
มีปฏิภาณไหวพริบดี10)มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตาม
ตารางที่ 1    

 
 

 

ตารางที่ 1:คุณลักษณะของมัคคุเทศก์ด้านบุคลิกภาพที่ควรได้รับการพัฒนาเพ่ือให้เกิดศักยภาพมากที่สุด 
 

ระเด็นคำถามคุณลักษณะส่วนตัว(ด้านบุคลิกภาพ) 
ระดับความคิดเห็น  

คะแนน ระดับ 
1. มีอารมณร์่าเริงเบิกบาน 4.14 มาก 
2. แต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย 4.23 มาก 
3. มารยาทท่ีดีแบบไทย เช่น มีสมัมาคารวะ สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน 4.24 มาก 
4. มีความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ 4.05 มาก 
5. มีปฏิภาณไหวพริบด ี 4.09 มาก 
6. มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานมีความละเอียดรอบคอบในการ
ปฏิบัติงาน 4.21 มาก 
7. มีความกระฉับกระเฉงว่องไวในการปฏิบัตหิน้าท่ี 4.28 มาก 
8. มีความซื่อสัตย์สุจริต 4.54 มากที่สุด 
9. มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการทำงาน 4.48 มาก 
10. มีความอุตสาหะ ขยันและอดทนในการทำงาน 4.48 มาก 

     ประเด ็นคำถามคือ “ท่านม ีความค ิดเห็น
อย่างไรต่อคุณลักษณะส่วนตัว(ด้านทัศนคติและ
มนุษยสัมพันธ์)ที่ควรได้รับการพัฒนาเพื่อให้เกิด
ศักยภาพมากที่สุด ผลการศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูล
ต้องการพัฒนาคุณลักษณะส่วนตัว(ด้านทัศนคติ
และมนุษยสัมพันธ์)ในระดับมากในทุกเรื่อง  คือ1)มี

จรรยาบรรณวิชาช ีพ  2) ให้ความสำคัญในการ
บริการนักท่องเที ่ยวและจิตบริการที่ดี3) รู้จักให้
อภัย และให้โอกาสต่อเพื ่อนร่วมงาน  4) มีความ
จริงใจต่อการมีสัมพันธภาพกับผู ้อื ่น5) ความพึง
พอใจในหน้าที ่การงาน  6) มีทัศนคติที ่ด ีต่อการ
ปฏิบัติงาน7) ยอมรับความคิดเห็นของผู ้อื ่น8)มี
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ความสามารถในการปร ับต ัวเข ้าก ับผู ้อ ื ่น9) มี
ความสามารถในการตัดสินใจ 10) มีความต้องการ
พัฒนาศักยภาพด้านทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์12) 
มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้อ่ืน 
13)เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี 14)มีความสามารถในการ

ควบคุมอารมณ์ 14)มีความพยายามเพิ่มวิทยฐานะ
ทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์และนันทนาการ เช่น 
การเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษเกี่ยวกับราณสถานบ้าน
เช ียง  หร ือเป ็นผ ู ้ เช ี ่ ยวชาญด ้านศ ิลปะว ัตถุ  
ตามลำดับ แสดงในตารางที่ 2  

 
ตารางท่ี 2: คุณลักษณะของมัคคุเทศก์ด้านทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ควรได้รับการพัฒนาเพื่อให้เกิด
ศักยภาพมากที่สุด 

ประเด็นคำถามคุณลักษณะส่วนตัว(ด้านทัศนคติและมนุษย
สัมพันธ์) 

ระดับความคิดเห็น  

 คะแนน ระดับ 
มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้อ่ืน 4.21 มาก 
มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ 4.18 มาก 
เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี 4.2 มาก 

ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 4.3 มาก 
มีความจริงใจต่อการมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน 4.4 มาก 
รู้จักให้อภัย และให้โอกาสต่อเพ่ือนร่วมงาน 4.4 มาก 
มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 4.37 มาก 
มีความสามารถในการตัดสินใจ 4.26 มาก 
ให้ความสำคัญในการบริการนักท่องเที่ยวและจิตบริการที่ดี 4.46 มาก 
มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.5 มาก 
ความพึงพอใจในหน้าที่การงาน 4.37 มาก 
มีความพยายามเพ่ิมวิทยฐานะทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์และ
นันทนาการ  4.07 มาก 
มีความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ 4.25 มาก 

     ประเด ็นคำถามคือ “ท่านม ีความค ิดเห็น
อย่างไรต่อคุณลักษณะด้านความรู้ที่ควรได้รับการ
พัฒนาเพื่อให้เกิดศักยภาพมากที่สุดผลการศึกษา 
ผลการศึกษาพบว่าผู ้ให ้ข ้อมูลต้องการพัฒนา
คุณลักษณะด้านความรู้ในระดับมากในเรื่อง 1) มี
ความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้  2) มี
ความรู้ในการแก้ไขปัญหาระหว่างการนำเที่ยว 3) มี
ความรู้ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนการ
ปฏิบัติหน้าที ่ เช่น ใบจองห้องพัก ร้านอาหาร 
รายชื่อลูกค้า เป็นต้น4) มีความรู้ในการบรรยาย
หรือการให้คำปรึกษานักท่องเที ่ยว5) มีความรู้

เข้าใจในกิจการธุรกิจการบริการ 6) มีความรู้เข้าใจ
ในลักษณะธรรมชาติ 7) มีความรู้เข้าใจในวิธีการใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆให้เกิดประโยชน์ เพื่อช่วยในการ
จัดการท่องเที ่ยว และประวัติความเป็นมาของ
สถานที่ท่องเที่ยว8) มีความรู้เข้าใจในวิชาจิตวิทยา
ทั่ว ๆ ไปที่ใช้กับนักท่องเที่ยว 9) มีความรู้เข้าใจใน
การจัดทำโครงการท่องเที ่ยวทั ่วๆ ไปและเชิง
นันทนาการ 10) มีความรู ้เข้าใจในหลักวิชาการ
นันทนาการกลางแจ้ง11) มีวุฒิการศึกษาอย่างน้อย
ระดับปริญญาตรี ตามลำดับ ดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3: คุณลักษณะของมัคคุเทศก์(ด้านความรู้)ที่ควรได้รับการพัฒนาเพื่อให้เกิดศักยภาพมาก 
 

ประเด็นคำถามคุณลักษณะด้านความรู้ 
ระดับความคิดเห็น 

คะแนน ระดับ 
มีความรู้เข้าใจในหลักวิชาการนันทนาการกลางแจ้ง 3.68 มาก 
มีความรู้เข้าใจในวิชาจิตวิทยาทั่ว ๆ ไปที่ใช้กับนักท่องเที่ยว 3.87 มาก 
มีความรู้เข้าใจในการจัดทำโครงการท่องเที่ยวทั่วๆ ไปและเชิงนันทนาการ 3.82 มาก 
มีความรู้เข้าใจในกิจการธุรกิจการบริการ 3.95 มาก 
มีความรู้เข้าใจในวิธีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆให้เกิดประโยชน์ เพ่ือช่วยในการ
จัดการท่องเที่ยว 3.92 มาก 
มีความรู้เข้าใจในลักษณะธรรมชาติ และประวัติความเป็นมาของสถานที่
ท่องเที่ยว 3.94 มาก 
มีความรู้ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ใบ
จองห้องพัก ร้านอาหาร รายชื่อลูกค้า เป็นต้น 4.13 มาก 
มีความรู้ในการบรรยายหรือการให้คำปรึกษานักท่องเที่ยว 4.06 มาก 
มีความรู้ในการแก้ไขปัญหาระหว่างการนำเที่ยว 4.14 มาก 
มีความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ 4.15 มาก 

    ประเด็นคำถามคือ “ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
ต่อคุณลักษณะด้านวิชาชีพที่ควรได้รับการพัฒนา
เพื ่อให้เกิดศักยภาพมากที ่ส ุดผลการศึกษา  ผล
การศ ึกษาพบว ่าผ ู ้ ให ้ข ้อม ูลต ้องการพ ัฒนา
คุณลักษณะด้านความวิชาชีพมากตามลำดับดังนี้ 
1) มีท ักษะการบร ิการ ด ูแลและอำนวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยว 2) มีความต้องการพัฒนา
ทักษะการวางแผนก่อนการเดินทางให้เหมาะสม
กับจำนวนนักท่องเที่ยวและระยะเวลาที่ท่องเที่ยว 
3) มีความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านท ักษะ
วิชาชีพ 4) มีทักษะการการตัดสินใจ การแก้ปัญหา
ระหว่างการนำเที่ยว 5) มีทักษะผู้นำ ทำงานทุกชิ้น
ตามตารางงานเสมอ และเตือนให้ผู้อ่ืนตั้งใจกับ 

งานที่ได้รับมอบหมาย 6) มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
กับผู ้ประกอบการและหน่วยงานอื ่นๆ7)มีทักษะ
ผู ้นำเพื ่อสร ้างแรงจ ูงใจและความเช ื ่อม ั ่นให้
น ักท่องเที ่ยวเกิดการยอมรับและยินดีทำตาม
มัคคุเทศก์8)มีทักษะการปฏิบัติงาน มีความสามารถ
ในการแนะนำและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสถานที่ 
และวิธีการเดินทางท่องเที ่ยว อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน9) มีความสามารถในการควบคุมการจัด
กิจกรรมนันทนาการเพ่ือบริการแก่นักท่องเที่ยว10) 
ม ี ความสามารถ ในการ เป ็ นผ ู ้ น ำก ิ จ กร รม
นันทนาการเพื่อความบันเทิงให้แก่นักท่องเที ่ยว 
แสดงในตารางที่ 4
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ตารางท่ี 4:คุณลักษณะของมัคคุเทศก์ด้านวิชาชีพท่ีควรได้รับการพัฒนาเพื่อให้เกิดศักยภาพมากที่สุด 
 

ประเด็นคำถามคุณลักษณะด้านวิชาชีพ 
ระดับความคิดเห็น 

คะแนน ระดับ 
มีทักษะการวางแผนก่อนการเดินทางให้เหมาะสมกับจำนวนนักท่องเที่ยวและ
ระยะเวลาที่ท่องเที่ยว 

4.19 มาก 

มีทักษะการบริการ ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 4.21 มาก 
มีทักษะการติดต่อสื่อสารกับผู้ประกอบการและหน่วยงานอ่ืนๆ 4.13 มาก 
มีทักษะการการตัดสินใจ การแก้ปัญหาระหว่างการนำเที่ยว 4.17 มาก 
มีความสามารถในการเป็นผู้นำกิจกรรมนันทนาการเพ่ือความบันเทิงให้แก่
นักท่องเที่ยว 

3.95 มาก 

มีความสามารถในการควบคุมการจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือบริการแก่
นักท่องเที่ยว 

3.99 มาก 

มีทักษะผู้นำเพ่ือสร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวเกิดการ
ยอมรับและยินดีทำตามมัคคุเทศก์ 

4.14 มาก 

มีทักษะผู้นำ ทำงานทุกชิ้นตามตารางงานเสมอ และเตือนให้ผู้อ่ืนตั้งใจกับงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

4.12 มาก 

มีความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพ 4.19 มาก 

     ประเด็นคำถามคือ “ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
ต่อคุณลักษณะด้านภาษาที ่ควรได้ร ับการพัฒนา
เพื ่อให้เกิดศักยภาพมากที ่ส ุดผลการศึกษา  ผล
การศึกษาพบว่า ยกเว้นการต้องการอบรมด้าน
ความสามารถในการให ้ข ้อม ูลเก ี ่ยวก ับแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศที่สาม 
เช ่น ภาษาจีน ภาษาญี ่ป ุ ่น ภาษาเกาหลี ภาษา
ฝรั ่งเศส อยู ่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านอื ่น การ
ต้องการอบรมด้านความวิชาชีพระดับมากตามลำดับ
ดังนี้  1) ความสามารถในการฟัง เข้าใจ โต้ตอบกับ

นักท่องเที่ยว 2) ความสามารถในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นภาษาไทย 3)ความสามารถในการอ่านใบสั่ง
งานและเอกสารภาษาต่างประเทศ 4) ความสามารถในการ
เข ียนอ ี เมลโต ้ตอบน ักท ่องเท ี ่ ย วหร ือ เอกสาร เป็น
ภาษาต่างประเทศ5)ความสามารถในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยวเป็นภาษาท้องถิ่น 6) ความสามารถในการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเป็นภาษาต่างประเทศที่สาม 
เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส เป็น
ต้น 7)ความสามารถในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
เป็นภาษาอังกฤษ แสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5: คุณลักษณะของมัคคเุทศก์ด้านภาษาที่ควรได้รับการพัฒนาเพ่ือให้เกิดศักยภาพมากที่สุด 
 

ระเด็นคำถามคุณลักษณะด้านภาษา 
ระดับความคิดเห็น 

คะแนน ระดับ 
ความสามารถในการให้ข้อมลูเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเป็นภาษาไทย 4 มาก 
ความสามารถในการให้ข้อมลูเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ 3.31 ปานกลาง 
ความสามารถในการให้ข้อมลูเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเป็นภาษาท้องถิ่น 3.81 มาก 
ความสามารถในการให้ข้อมลูเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเป็นภาษาตา่งประเทศท่ี
สาม เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น 3.47 ปานกลาง 
ความสามารถในการฟัง เข้าใจ โตต้อบกับนักท่องเที่ยว 4.04 มาก 

ความสามารถในการอ่านใบสั่งงานและเอกสารภาษาต่างประเทศ 3.94 มาก 
ความสามารถในการเขียนอีเมลโตต้อบนักท่องเที่ยวหรือเอกสารเป็น
ภาษาต่างประเทศ 3.81 มาก 

จุดแข็งของการท่องเที ่ยวในภูมิภาคเหนือคือ
มัคคุเทศก์ที่มีศักยภาพมากเกือบทุกด้าน นักท่องเที่ยว
เดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อต้องการเรียนรู้คนภาคเหนือซึ่งมี
วิถีชีวิตที่แตกต่างและมีเสน่ห์ในตนเอง มัคคุเทศก์ภูมิภาค
คือทูตทางวัฒนธรรม ซึ่งสามารถแสดงออกความ
เป็นท้องถิ่นของคนเหนือที่นักท่องเที่ยวต้องการ
สัมผัสและเรียนรู้ การท่องเที ่ยวในปัจจุบันจะมี
ความยั ่งยืนได้ต้องสามารถสร้างเอกลักษณ์จาก
บุคคลากรมัคคุเทศก์และมัคคุเทศก์สามารถสร้าง
จิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
แก่นักท่องเที่ยว ทำให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตาม
วิถีคนเหนือ 

กระแสการท่องเที่ยวแบบ Mass Tourism 
ทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากแต่กระจุกตัวอยู่ใน
แหล ่งท ่องเท ี ่ยวท ี ่ม ีช ื ่อเส ียง ส ่งผลให ้แหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นๆเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถ
รองร ับนักท่องเที ่ยวอย่างพอเพียง เพื ่อการ
แก้ปัญหาดังกล่าว ปี ค.ศ 1992 Rio Earth Summit 
จึงการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่ามีหลักการอะไรบ้าง  
ปี ค.ศ 2001 Thailand Sustainable Tourism เป็นปี
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ปี ค.ศ 
2006 CBT standard in Thailand เป็นปีที่มีมาตรฐาน
การท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย ซึ่งเป็นการ
ท ่องเท ี ่ยวท ี ่คำน ึงถ ึงส ิ ่งแวดล้อม ส ังคมและ

วัฒนธรรม โดยกำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการ
โดยชุมชนเพ่ือชุมชน ชุมชนเป็นเจ้าของ เพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้แก่ผู้เยี่ยม แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถ
ลดปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจได้ จึง
เก ิดกระแสการท ่องเที่ ยวย ั ่ งย ืน Sustainable 
tourism  ปี 2558 สหประชาชาติจัดทำเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ข้อโดยมีมิติสังคม มิติ
สิ่งแวดล้อมและมิติเศรษฐกิจ 2 ข้อคือเป้าหมายที่ 8 
การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และเป้าหมายที่ 9 อุตสาหกรรมนวัตกรรมพื้นฐาน 
เพ่ือสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวบนฐานนวัตกรรมที่
ทำให ้น ักท ่องเท ี ่ ยวตะหน ักถ ึ งการอน ุร ักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยผู้ที่ขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมที่ทำ
ให ้เก ิดความยั ่งย ืนคือมัคคุเทศก์ท ้องถ ิ ่นหรือ
มัคคุเทศก์ภ ูม ิภาคเน ื ่องจากเป็นผ ู ้ท ี ่ต ้อนรับ
นักท่องเที่ยวและสื่อสารให้เกิดการตะหนักถึงการ
อนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมได้ ดังนั้นการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะประสบความสำเร็จต้อง
อาศัยองค์ประกอบการพัฒนาบุคคลากรทางการ
ท่องเที่ยว คือมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ที่สร้างจิตสำนึก
ให ้แก ่น ักท ่องเท ี ่ยว และป ัจจ ัยอ ื ่นๆ หาก มี
องค์ประกอบนี้ย่อมทำให้การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ประสบความสำเร็จ.สรุปผลการวิจัยและ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรสร้างบุคลากรให้มีความรู้อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้มีการสานต่อมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) 
ต่อไป  

2. ก่อนฝ ึกอบรมมัคคุ เทศก์ เฉพาะภ ูม ิภาค 
(ภาคเหนือ) ควรเตร ียมความพร้อมก่อนการจัดการ
ฝึกอบรม เช่น คู่มือมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) 
กลุ่มตัวอย่างที่เขา้รับการฝึกอบรม รวมไปถึงควรจัดเตรียม 
เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการฝึกอบรม
ให้เพียงพอ 

3. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มัคคเุทศกเ์ฉพาะ
ภูมิภาค (ภาคเหนือ) เข้าใจในการเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพ
อย่างถูกต้อง คำว่ามัคคุเทศก์มืออาชีพ คือ การทำงานด้วย
ความตั้งใจ และสามารถถ่ายทอดข้อมูลอันเป็นประโยชน์สู่
นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 

4. สนับสนุนให้มัคคุเทศก์อนุรักษ์วัฒนธรรมอัน
เป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาค เช่น ให้มัคคุเทศก์ร่วันใส่ชุด
พื ้นเมืองเมื ่อต้องไปบรรยายในสถานที ่ท่องเที ่ยวด้าน
วัฒนธรรม รวมไปถึงส ่งเสร ิมให้ม ัคค ุเทศก์อนุร ักษ์
ทร ัพยากรทางธรรมชาติ คงไว ้ซ ึ ่งความสวยงามทาง
ธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาค (ภาคเหนือ) 

5. ควรเปลี่ยนมาใช้ภาษาให้เข้าใจง่ายเหมาะสม
กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เนื่องจาก ผู ้เข้ารับการอบรม
ประมาณ 55% เป็นชาวไทยสัญชาติจีน และชนชาติพันธุ์
ที่มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนมากกว่า
ภาษาไทย ดังนั้นในการอบรมในครั้งหน้าผู้บรรยายควรใช้
ภาษาที่ง่ายต่อการฝึกอบรม 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. การพัฒนาฝึกอบรมมัคคุเทศก์ควรจัดทำ
เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถบรรยายนำชมได้ทั้งนักท่องเที่ยวที่เป็น
คนไทยและชาวต่างชาติ 

2. ควรมีการศึกษาในประเด็นอื่น ๆ ที่น่าสนใจ 
และเป็นการท่องเที่ยวแบบใหม่ เช่น แนวคิดเชิงนิเวศแบบ
โฮมสเตย์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิง
อาหาร การท่องเที ่ยวชุมชน การท่องเที ่ยวยั ่งยืนของ
ภูมิภาค เป็นต้น 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยในด้านกระบวนการในการศึกษาควรมี การศึกษาใน
เชิงลึกมากขึ้น เพื ่อนำไปสู ่การพัฒนาการจดัการ
ท่องเที่ยวของภูมิภาค (ภาคเหนือ) ในอนาคต 
 
6.กิตติกรรมประกาศ 

ผู้เขียนขอขอบคุณมัคคุเทศก์ภูมิภาคเหนือที่ให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามงานวิจัย กรมการ
ท่องเที ่ยวและคณะมนุษยศาสตร ์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้จัดการอบรมมัคคุเทศก์
ภูมิภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้เขียน
เอกสาร ตำรา บทความและงานวิจัยที่ผู้เขียนนำมาอ้างอิง 
และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงงานวิจัย 
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ความชุกของภาวะการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
PREVALENCE OF CHILD GROWTH AMOUNG AMONG PRE-SCHOOL CHILDREN IN CHILD 

DEVELOPMENT CENTERS UNDER LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, PHRAO 
DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE 

 
กิ่งกาญจน์ ดวงแค , สายหยุด มูลเพ็ชร์ , และสามารถ ใจเต้ีย 
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
 

บทคัดยอ่ 

 

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความชุก และเปรียบเทียบภาวการณ์ขาดสารอาหารแบบเรื้อรัง (stunting) 
และภาวการณ์มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน (overweight) ของเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัย  
อายุ 3-5 ปี และ ผู้ปกครอง จำนวน 294 คนจากประชากรทั้งหมด 455 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามผู้วิจัยสร้างจากการทบทวนวรรณกรรม และได้ผ่านก ารตรวจสอบจาก
ผู้เชี ่ยวชาญ และมีการทดสอบความเชื่อมั ่นได้ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาที่ระดับความเชื ่อมั่น 0.819 ใช้สถิติวิเคราะห์  
Chi-square เพื ่อเปรียบเทียบสัดส่วน ผลการศึกษา พบว่าอายุเฉลี ่ยของเด็กปฐมวัย 3 ปี เป็นเพศชาย 148 คน  
(ร ้อยละ 50.3) มี stunting จำนวน 27 คน (ร ้อยละ 9) และ overweight จำนวน 11 คน (ร ้อยละ 4) และเมื่อ
เปรียบเทียบ stunting และ overweight พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการเกิด  
stunting (P-value 0.01) และ overweigh (P-value 0.05) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ศพด. 2 มี Stunting มากที่สุด 
ร้อยละ 31.80 และ ศพด. 3 เกิดน้อยที ่ส ุด ร้อยละ 7.10 และปัญหา  Overweigh เกิดขึ ้นใน ศพด. 5 มากที ่สุด 
ร้อยละ 24.10 และ ศพด. 7 เกิดน้อยที่สุด ร้อยละ 3.70 จากการศึกษาแสดงว่าเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พบปัญหาทั้งเด็กที่มีภาวการณ์ขาดสารอาหารแบบเรื้อรัง และ 
ภาวการณ์มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน แตกต่างกันไปในแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรมีการศึกษาเพื่อที่จะหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา และแนวทางการป้องกันต่อไป 
 
คำสำคัญ: ภาวการณ์ขาดสารอาหารแบบเรื้อรัง, ภาวการณ์มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน, เด็กปฐมวัย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
 
 
 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมภิาคเอเชียแปซิฟกิ ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) 
10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพือ่ท้องถิ่น  

 

414 

Abstract 
 

 The purpose of this research was to survey the prevalence of stunting and overweight of 
pre-school children in the child development center under the local administrative Organization Phrao 
District, Chiang Mai Province during November 2018. Th 294 pre-school children and their parents were 
included in the study by stratified random sampling. The content validity of the questionnaire was 
checked by 3 experts and also reliability of behavior questionnaire was tested in a pilot sample of 30 
people. The Cronbach alpha was 0.819. Chi-square analysis statistics were used to compare the 
proportion.  The findings of this research showed that the average age of preschool children was 3 

years. 148 children were males (50.3 percent). There were 27 children ( 9 percent) stunting and 1 1 
children ( 4 percent) overweight. When comparing stunting and overweight found that the Child 

development centers in different areas were significantly associated with stunting (P-value 0.01) and 
overweight (P-value 0.05). The Child development center 2 is the highest prevalence of stunting (31.80 
percent) and center 3 with the lowest (7.10 percent). The Child development center 5 is the most 
overweight (24.10 percent) and center 7 with the least (3.70 percent). Conclusion and discussion; The 
prevalence of stunting and overweight are different in different Child development centers under the 
local administrative Organization Phrao District, Chiang Mai Province, therefore, further studies to 
necessary to prevent childhood growth abnormalities. 
 
Keywords: stunting, overweight, pre-school children, Child Development Center 
 
บทนำ 

เด็กที่ได้รับการเลี ้ยงดูอย่างมีคุณภาพ ย่อม
เติบโตเป็นบุคลากรและกำลังแรงงานที่ดีในการพัฒนา
ประเทศ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยเป็นการ
ลงทุนที่คุ้มค่า เด็กปฐมวัยจัดเป็นทรัพยากรคนท่ีมีคุณค่า 
เป็นรากฐานสำคัญของการมีสุขภาพดีตลอดชีวิต เด็กที่มี
ค ุณภาพ ค ือ เด ็กท ี ่ม ีการเจร ิญเต ิบโตและม ีการ
พัฒนาการสมวัยทุกด้าน การเจริญเติบโตของเด็ก
ปฐมวัย เป็นการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางร่างกาย 
ด้านสมรรถภาพ และหน้าที่ เพื ่อนำไปสู่การเกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพ เกิดทักษะ ความสามารถ 
และการปรับตัวด้านต่างๆ องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ
การเจริญเติบโตของเด็กขึ ้นอยู ่ก ับพันธุกรรม และ
สิ่งแวดล้อม เช่น อาหาร ภาวะโภชนาการ การเลี้ยงดู 
ภาวะสุขภาพ เป็นต้น หากเด็กวัยนี้ขาดอาหารจะทำให้

มีการเจริญเติบโตที่ต่ำกว่าเกณฑ์ เด็กตัวเล็ก ผอม เตี้ย 
แสดงออกทางด้านร่างกาย และมีผลต่อการพัฒนาของ
สมอง (สมพร กิตติโสภากูร,2559) 

            การเจริญเติบโตของเด็กตามเกณฑ์
มาตรฐานขององค์การอนามัยโรค (World Health 
Organization-WHO)  ได ้กำหนดเกณฑ ์มาตรฐาน
ส ่วนส ูงตามเกณฑ ์อาย ุ  (Height for Age) ท ี ่บ ่ ง ช้ี
ภาวการณ์ขาดสารอาหารแบบเรื้อรัง (Stunting)  มีค่า
น้อยกว่า -2 S.D. และเกณฑ์มาตรฐานน้ำหนักตาม
เกณฑ์ส่วนสูง (Weight for Height) ที่บ่งชี้ภาวการณ์มี
น ้ ำหน ัก เก ิน เกณฑ ์มาตรฐาน(Overweight) ม ีค่ า
มากกว่ากว่า +2 S.D. (WHO, 2006) ภาวะโภชนาการ
ถือเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดของโลก เป็นเป้าหมายของ 
Global nutrition target 2025 กำหนดไว้ว่า ต้องลด
จำนวนเด็กที่มีภาวการณ์ขาดสารอาหารแบบเรื้อรังลง
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จากเดิมร้อยละ 40 ในปี 2025 (เทียบการลดลงจากปี 
2 5 5 5 )  ( UNICEF, WHO and World Bank Group, 
2016) จากสถานการณ์ stunting ของเด็กทั่วโลกที่มี
อายุต่ำกว่า 5 ปี ในปี 2558 พบร้อยละ 23.2 มีแนวโน้ม
การลดลง ขณะเดียวกัน ในปี 2558 พบเด็กในทวีป
เอเชียมีภาวะ stunting คิดเป็นร้อยละ 56 สำหรับ
ประเทศไทย ในป ี 2558พบเด็กม ีภาวการณ์ขาด
สารอาหารแบบเรื ้อร ัง คิดเป็นร้อยละ 10.5 (กรม
อนามัย, 2559) ซึ่งพบว่าประเทศไทยมีเป็นปัญหาน้อย
กว่าระดับโลกและเอเชีย แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทย
ยังคงมีปัญหาเด็ก stunting ถึง 4.6 หมื่นคน สถานการ
ภาวการณ์มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน (Overweight) 
ของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ระดับโลกในปี 2543 พบ
ร้อยละ 5.1 และในปี 2558 พบร้อยละ 6.2 มีการเพิ่ม
มากขึ้น ขณะเดียวกันปี 2558 เด็กในทวีปเอเชียพบ 
Overweight ร้อยละ 7.9 เป็นปัญหามากกว่าระดับโลก 
เป้าหมายของ Global nutrition target 2025 กำหนด
ไว้ว่าเด็กที่มีภาวการณ์มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน
ต้องไม่มีการเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับสถานการณ์เดิม ปี 
2 5 5 5  ( UNICEF, WHO and World Bank Group, 
2016)  สำหร ับประ เทศไทย ป ี  2558 พบเด็ ก 
Overweight จำนวน 3.6 หมื่นคน คิดเป็นร้อยละ 8.7 
(กรมอนามัย, 2559) มีภาวการณ์มีน้ำหนักเกินเกณฑ์
มาตรฐานสูงกว่าระดับโลก สูงกว่าระดับทวีปเอเชีย 
เป้าหมายในส่วนของประเทศไทย กำหนดไว้ว่า ภายใน
ปี 2567 การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณด้านอาหาร
และภาวะโภชนาการ ควรจะสามารถลดภาวการณ์มี
น้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานในเด็กลงได้ร้อยละ 0.5 ต่อ
ปีเมื ่อเทียบกับสถานการณ์เดิม หรือควบคุมไม่ให้
ภาวการณ์มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน เกิดขึ้นเพิ่มขึ้น 
(กรมอนามัย,2558)  

 พื้นที่ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด 13 ศูนย์ที่อยู่ภายใต้การ
ดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น อำเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ ที่
ประกอบด้วยส่วนที่เป็นพื้นราบ และภูเขา ประชากรใน

พื้นที่มีประชากรที่เป็นคนพื้นที่ราบ และชาวไทยภูเขา
รวมกัน มีการดำรงชีวิตของประชาชนที่ต่างกัน มีทั้ง
บริบทของสังคมเมือง และชนบท และจากยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไป มีผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนการ
ดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์อาจทำให้
มีผลกระทบต่อการดูแลเด็ก ลูกหลานของตนเอง  

 ถึงแม้จะมีการศึกษาวิจัยจำนวนมาก
ถึงความชุกของภาวการณ์ขาดสารอาหารแบบเรื ้อรัง 
และภาวการณ์มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ของเด็ก
ปฐมวัย แต่ในพื ้นที ่ของอำเภอพร้าว ยังไม่ได้มีการ
ทบทวนปัญหา ศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบถึงปัญหา 
Stunting และ overweight และลักษณะของอำเภอ
พร้าว มีล ักษณะเฉพาะที ่แตกต่างจากที ่อ ื ่น ดังนั้น
นักวิจัยจึงสนใจ ทำการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้เพื่อที่จะได้
ทราบภาวการณ์ขาดสารอาหารแบบเร ื ้อร ัง และ
ภาวการณ์มีน้ำหนักเก ินเกณฑ์มาตรฐาน ของเด็ก
ปฐมวัยในพื้นที่ เพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื ่อสำรวจความชุกของภาวการณ์ขาด

สารอาหารแบบเรื ้อรัง และภาวการณ์มีน้ำหนักเกิน
เกณฑ์มาตรฐาน ของเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม ่

2. เพื่อเปรียบเทียบภาวการณ์ขาดสารอาหาร
แบบเรื้อรัง และภาวการณ์มีน้ำหนักเกนิเกณฑ์มาตรฐาน
ของเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
เป็นการวิจ ัยเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวาง 

(Cross-section survey Study) 
ประชากร(Population) 
เด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี และผู้ปกครองจำนวน 

จำนวน 455 คน ใน 13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
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กลุ่มตัวอย่าง (Sample) 
เด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี และผู้ปกครองจำนวน 

จำนวน 294 คน ใน 7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
ซึ ่งคำนวณโดยใช้สูตรของเครจซี ่และมอร์แกน โดย
กำหนดระดับความเชื่อมันที่  95% ใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งช้ัน มีเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
1. เด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ส ังก ัดองค ์กรปกครองส ่วนท้องถ ิ ่น อำเภอพร ้าว 
จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป 
2. ผู้ปกครอง ที่เป็นผู้เลี้ยงดูใกล้ชิดเด็กมากที่สุด อาจ
ได้แก่ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับเด็กโดยตรง ท่ีอ่านออกเขียนได้  

เคร่ืองมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบ 
ถามผู้วิจัยสร้างจากการทบทวนวรรณกรรม เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตภาวการณ์ขาด
สารอาหารแบบเรื ้อรัง (Stunting) และภาวการณ์มี
น ้ ำ ห น ั ก เ ก ิ น เ ก ณ ฑ ์ ม า ต ร ฐ า น  ( Overweight) 
แบบสอบถามมี 5 ส่วน ดังนี ้
 ส ่วนที่  1 ข ้อม ูลพ ื ้นฐานของผ ู ้ปกครอง
คุณลักษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ต่อเดือน จำนวนบุตร และค่าดัขนีมวลกาย 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของเด็ก คุณลักษณะ
ส่วนบุคคลของเด็กได้แก่เพศ อายุ ว ันเดือนปีเกิด 
ลำดับบุตร ภาวการณ์เจ็บป่วย 
 ส่วนที ่ 3 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของเด็ก จำนวน 10 ข้อ ได้แก่ พฤติกรรมการกิน
อาหาร (หวาน มัน เค็ม) โดยลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นการ
ประมาณค ่าม ี  4 ระด ับ ค ือ ปฏ ิบ ัต ิ เป ็นประจำ 
ปฏิบัติส่วนมาก ปฏิบัติส่วนน้อย และไม่เคยปฏิบัติเลย 
(สุวรรณา เชียงขุนทด และคณะ, 2536) มีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี ้
 ปฏิบัติเป็นประจำ ค่าคะแนน 3 
  ปฏิบัติส่วนมาก  ค่าคะแนน 2 

  ปฏิบัติส่วนน้อย ค่าคะแนน 1 
  ไม่เคยปฏิบัติเลย ค่าคะแนน 0 
 ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านกิจกรรมทางกายของเด็ก 
(Physical activity) ได้แก่ สิ่งสนับสนุนหรือส่งเสริมการ
ออกกำลังกาย กิจกรรมที่เด็กใช้ออกกำลังกาย กีฬาเด็ก
ใช้ออกกำลังกาย เวลาที่เด็กในสนามเด็กเล่น หรือที่
น ันทนาการกลางแจ้ง และเวลาที ่เด ็กใช้ในสนาม 
บริเวณ รอบๆบ้าน หรือท่ีโล่งแจ้ง 
 ส่วนที่ 5 แบบบันทึกการวัดส่วนสูง และช่ัง
น ้ำหน ักของเด ็กเพื่ อประเม ินค ่าภาวการณ ์ขาด
สารอาหารแบบเรื ้อรัง และภาวการณ์มีน้ำหนักเกิน
เกณฑ์มาตรฐานของเด็กปฐมวัย 
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
 ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้น สำหรับ
การศึกษาวิจัยไปทำการทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง 
(Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ดงันี ้
1.ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดย
ผู ้เชี ่ยวชาญ จำนวน 3 ท่านเป็นผู ้พิจารณา ความ
สอดคล ้องระหว ่างว ัตถ ุประสงค์ของการว ิจ ัยกับ
เครื่องมือท่ีปรับปรุงแก้ไขจนสมบูรณ์แล้ว 
2.การตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ(Reliability) 
นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Tryout) กับกลุ่มเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 30 
คน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาหาค่าสถิติ หรือค่าความ
เชื ่อมั ่น Reliability ขอแบบสอบถามพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของเด็กปฐมวัยใช้วิธีการหาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.819 
 
 วิธีดำเนินการวิจัย 

เป็นการเก็บข้อมลูเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามที่ผู้วิจยัสร้างขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนการ
ดำเนินการ ดังนี ้
 1. ผู้วิจัยเสนอโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับรอง 
จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ตาม
เลขท่ีจริยธรรม E๒๕๖๑/๐๒๑ 

 
2. ผู้วิจัยทำการอบรมชี้แจงวัตถุประสงค์ 

แนวทางเก็บข้อมูล และการทำความเข้าใจต่อข้อคำถาม
ต่างๆ ในแบบสอบถามให้กับผู้ปกครองของเด็ก 
ขออนุญาตแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจยั และเก็บ
ข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กับผู้ปกครองของ
เด็ก เพื่อดำเนินการตอบแบบสอบถาม 
 3.ประเมินการเจริญเติบโต โดยการชั่งน้ำหนัก 
และการวดัส่วนสูง ของเด็กปฐมวยั 7 ศูนย์พัฒนา โดย
ตัวนักวิจัยเอง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

งานวิจัยนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา และใช้สถิติเชิง
อนุมานเพื่อใช้เปรียบเทียบสัดส่วนของการเกิด
ภาวการณ์ขาดสารอาหารแบบเรื้อรัง และภาวการณม์ี
น้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานของเดก็ปฐมวัย ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ
พร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้สถติิวิเคราะห์ Chi-square 
กำหนดระดับความมีนัยสำคัญทีร่ะดับ 0.05  

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1.ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ปกครอง 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ปกครอง 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ปกครอง 
จำนวน 
(294) 

ร้อยละ 
(100) 

เพศ 
ชาย 101 34.4 
หญิง 193 65.6 
อาย ุ
อาย ุ15-59 ปี 280 95.2 

ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ปกครอง (ต่อ) 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ปกครอง 
จำนวน 
(294) 

ร้อยละ 
(100) 

อาย ุ60 ปีขึ้นไป 14 4.8 
Min: 15 / Max: 76 / Mean: 37 / SD: 12 
ระดับการศึกษา 
ไม่ได้ศึกษา 31 10.5 
ประถมศึกษา 99 33.7 

มัธยมศึกษา 125 42.5 
ปริญญา 39 13.3 

รายได้ต่อเดือน 
รายได้ต่ำกว่า 2,500 บาท 53 18 

รายได้ 2,500 - 6,000 บาท 123 41.8 
รายได้ 6,000 - 9,600 บาท 81 27.6 

รายได้มากกว่า 9,600 บาท 37 12.6 
Min: 600 / Max: 55,000 / Mean: 6,589.39 / 
SD: 5,794.28 
จำนวนบุตร 
1 คน 130 44.2 

2 คน 106 36.1 
3คนขึ้นไป 58 19.7 

ค่าดัชนีมวลกาย  (BMI) 
น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ ์ 19 6.5 
สมส่วน 103 35 

น้ำหนักเกิน 52 17.7 
โรคอ้วน 84 28.6 

โรคอ้วนอันตราย 36 12.2 
Min: 12.19 / Max: 43.70/ Mean: 24.47 / SD: 
4.69 

 
 จากตารางท ี ่  1 แสดงข ้อม ูลท ั ่ วไปของ
ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.6 ส่วน
ใหญ่อายุ15-59 ปี ช่วงวัยทำงาน ร้อยละ 95.2 ระดับ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร ้อยละ 42.5 รายได้ 
2,500-6,000 บาท ร้อยละ 41.8 มีบุตร1คน ร้อยละ 
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44.2 ค ่าด ัชน ีมวลกาย สมส ่วน ร ้อยละ 35 และ
รองลงมาโรคอ้วน ร้อยละ 28.6 
 

3. ข้อมูลพืน้ฐานของเด็กปฐมวัย 

 
ตารางที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของเด็กปฐมวัย 
 

ปัจจัยพ้ืนฐานส่วน
บุคคลของเด็ก 

จำนวน 
(294) 

ร้อยละ 
(100) 

เพศ 
ชาย 148 50.3 

หญิง 146 49.7 
อาย ุ
3 ป ี 153 52 
มากกว่า 3 ป ี 141 48 
ลำดับบุตร 

คนท่ี 1 175 59.5 
คนท่ี 2 90 30.6 

คนท่ี 3 29 9.9 
 

จากตารางที ่ 2 แสดงข้อมูลทั ่วไปของเด็ก
ปฐมวัย เพศชายและเพศหญิงมีความใกล้เคียงกัน เป็น
เพศชาย ร้อยละ 50.3 เพศหญิง ร้อยละ 49.7 ส่วนใหญ่
อายุ 3  ปี ร้อยละ 52 เป็นบุตรคนท่ี 1 ร้อยละ 59.5 

 

 
 

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงภาวการณข์าดสารอาหาร 
แบบเรื้อรังของเด็กปฐมวยั 

 

จากภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงภาวการณ์ขาด
สารอาหารแบบเรื ้อร ัง (Stunting) ของเด็กปฐมวัย 
พบว่า มีเด็กปฐมวัยร้อยละ 9 พบปัญหาภาวการณ์ขาด
สารอาหารแบบเรื้อรังของเด็กปฐมวัย  

  

 
 
ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงภาวการณม์ีน้ำหนักเกินเกณฑ์

มาตรฐาน (Overweight) ของเด็กปฐมวัย 
 
จากภาพที ่  2 แผนภูม ิแสดงภาวการณ์มี

น้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน (Overweight) ของเด็ก
ปฐมว ัยพบว ่า ม ี เด ็กปฐมว ัยร ้อยละ 4 พบปัญหา
ภาวการณ์มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานของเด็กปฐมวัย 
 
 3.ข้อมูลด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
และกิจกรรมทางกายของเด็ก 
 
ตารางที่ 3 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และ
กิจกรรมทางกายของเด็ก 
 

ลักษณะ 
จำนวน 
(294) 

ร้อยละ 
(100) 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็ก 

พฤติกรรมการบรโิภคอาหาร
อยู่ในระดับควรปรับปรุง 

2 0.7 

พฤติกรรมการบรโิภคอาหาร
อยู่ในระดับปานกลาง 

93 31.6 
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ตารางที่ 3 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และ
กิจกรรมทางกายของเด็ก (ต่อ) 
 

ลักษณะ 
จำนวน 
(294) 

ร้อยละ 
(100) 

พฤติกรรมการบรโิภค
อาหารอยู่ในระดับด ี

175 59.5 

พฤติกรรมการบรโิภค
อาหารอยู่ในระดับดมีาก 

24 8.2 

การออกกำลังกายของเด็ก     
ไม่ออกกำลังกาย 150 51 

ออกกำลังกายน้อยกว่า 3 
วัน/สัปดาห ์

35 11.9 

ออกกำลังกาย 3 วัน/
สัปดาห์ขึ้นไป 

109 37.1 

เด็กดูโทรทัศน์ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ 
ไม่ดโูทรทัศน ์ 51 17.3 
ดูโทรทัศน์ 243 82.7 

เด็กเล่นเกมคอมพิวเตอร์ เล่นโทรศัพท์มือถือในวัน
เสาร์และวันอาทิตย์ 
ไม่เล่น 137 46.6 

เล่น 157 53.4 
 
จากตารางที ่ 3 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารของเด็กส่วนใหญ่จะเด็กมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารอยู่ในระดับดี ร้อยละ 59.5 และรองลงมา
มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ในระดับปานกลาง 
ร้อยละ 31.6 ข้อมูลด้านกิจกรรมทางกายของเด็ก 
(Physical activity) การออกกำลังกายของเด็กส่วน
ใหญ่จะเด็กไม่ออกกำลังกายร้อยละ 51 รองลงมาออก
กำลังกาย 3 วัน/สัปดาห์ขึ้นไป ร้อยละ 37.1 และออก
กำลังกายน้อยกว่า 3 วัน /สัปดาห์ ร้อยละ 11.9 ในวัน
เสาร์และวันอาทิตย์เด็กส่วนใหญ่จะดูโทรทัศน์ ร้อยละ 
82.7 และเล่นเกม ร้อยละ 53.4 

4.เปรียบเทียบภาวการณ์ขาดสารอาหาร
แบบเรื ้อร ัง และภาวการณ์ม ีน ้ำหนักเก ินเกณฑ์
มาตรฐานของเด็กปฐมวัย  

 
ตารางที ่  4 เปรียบเทียบภาวการณ์ขาดสารอาหาร 
แบบเรื้อรัง และภาวการณ์มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน
ของเด็กปฐมวัย 
 

 Stunting* Overweight** 

ศพด. ไม่
เต้ีย 

เต้ีย รวม ไม่
อ้วน 

อ้วน รวม 

1 50 13 63 57 6 63 
79.4
0% 

20.6
0% 

100.0
0% 

90.5
0% 

9.50
% 

100.0
0% 

2 30 14 44 40 4 44 
68.2
0% 

31.8
0% 

100.0
0% 

90.9
0% 

9.10
% 

100.0
0% 

3 39 3 42 38 4 42 
92.9
0% 

7.10
% 

100.0
0% 

90.5
0% 

9.50
% 

100.0
0% 

4 24 3 27 23 4 27 
88.9
0% 

11.1
0% 

100.0
0% 

85.2
0% 

14.8
0% 

100.0
0% 

5 24 5 29 22 7 29 

82.8
0% 

17.2
0% 

100.0
0% 

75.9
0% 

24.1
0% 

100.0
0% 

6 32 3 35 27 8 35 

91.4
0% 

8.60
% 

100.0
0% 

77.1
0% 

22.9
0% 

100.0
0% 

7 50 4 54 52 2 54 

92.6
0% 

7.40
% 

100.0
0% 

96.3
0% 

3.70
% 

100.0
0% 

รว
ม 

249 45 294 259 35 294 
84.7
0% 

15.3
0% 

100.0
0% 

88.1
0% 

11.9
0% 

100.0
0% 
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*ค่า P-value ภาวการณ์ขาดสารอาหารแบบเรื้อรัง 
(Stunting) เท่ากับ 0.01 
**ค่า P-value ภาวการณม์ีน้ำหนกัเกินเกณฑม์าตรฐาน 
(Overweight) เท่ากับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4 เปรียบเทียบภาวการณ์ขาด
สารอาหารแบบเรื ้อรัง และภาวการณ์มีน้ำหนักเกิน
เกณฑ์มาตรฐานของเด็กปฐมวัยพบปัญหาภาวการณ์
ขาดสารอาหารแบบเรื้อรัง ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ที่ 2 ร้อยละ 31.80 รองลงมา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ที ่ 1 ร้อยละ 20.60 และเกิดน้อย
ที่สุดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ที ่ 3 ร้อยละ 7.10 และ
ปัญหาภาวการณ์มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ส่วน
ใหญ่จะเกิดขึ้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ที่ 5 ร้อยละ 
24.10 รองลงมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ที่ 4 ร้อยละ 
14.80 และเกิดน้อยที่สุดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ที่ 7 
ร้อยละ 3.70 

อภิปรายผล  
จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 7 ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเด็กปฐมวัย
และผู้ปกครองจำนวน 294 คน ผู ้ว ิจัยได้ทำการเก็บ
ข้อมูลสมบูรณ์คิดเป็นร้อยละ 100 จากการศึกษาความ
ชุกของภาวการณ์ขาดสารอาหารแบบเรื ้อร ัง และ
ภาวการณ์มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานของเด็กปฐมวัย  

การเปรียบเทียบภาวการณ์ขาดสารอาหาร
แบบเรื ้อรัง (stunting) และภาวการณ์มีน้ำหนักเกิน
เกณฑ์มาตรฐาน (Overweight)  ของเด็กปฐมวัย พบว่า 
ปี 2561 สถานการณ์ stunting ของเด็กปฐมวัยใน
ประเทศไทยพบ ร ้อยละ 2.6 (สำน ักงานกองทุน
สนับสนุนการสร ้างเสร ิมส ุขภาพ, 2561) จังหวัด
เชียงใหม่ พบร้อยละ 15.13 (สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่, 2561) และในการศึกษานี้ของอำเภอ
พร้าว พบ ร้อยละ 9 จะเห็นได้ว่า stunting ของเด็ก
ปฐมว ั ย ในอำ เภอพร ้ า ว  เ ป ็ น ป ัญหามากกว่ า
ระดับประเทศ และน้อยกว่าระดับจังหวัดเชียงใหม่ 
อาจจะเป็นเพราะว่า พื้นที่ของอำเภอพร้าว มีทั้งส่วนที่

เป็นพื้นที่ราบ และภูเขามีประชากรที่เป็นชนชาติพันธุ
อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากมีการดำรงชีวิตที่แตกต่างไป
จากพื้นที่อื่น การได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้อาจไม่
ทั่วถึง อาจส่งผลทำให้มีภาวะโภชนาการไม่เพียงพอต่อ
การเจริญเติบโตของเด็ก เนื่องจากเด็กวัยนี้ต้องได้รับ
สารอาหารที่ช่วยส่งเสริมความสูงตั้งแต่วัยเด็ก ได้แก่ 
โปรตีน แคลเซียม รวมทั้งแร่ธาตุต่างๆ และภาวการณ์ 
Overweight ในประเทศไทยพบร้อยละ 8.2 (การ
สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย, 2561 , 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ) จังหวัดเชียงใหม่พบ ร้อยละ 
4.23 (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , 2561) 
และสำหรับการศึกษานี้ของอำเภอพร้าว พบ ร้อยละ 4 
จะเห็นได้ว่าอำเภอพร้าวพบปัญหามากพอกับจังหวัด
เชียงใหม่ แต ่น ้อยกว่าระดับประเทศ อาจจะเป็น
เพราะว่า อำเภอพร้าวมีลักษณะของพื้นที่เป็นพื้นที่ราบ
และภูเขาปะปนกันมีลักษณะเป็นชุมชนชนบทเป็นส่วน
ใหญ่ เด็กมีโอกาสในการเลือกรับประทานอาหาร ขนม 
นมเนย อาหารฟาสฟู้ด น้อยกว่าเด็กที่อาศัยอยู่ในเมือง     

การเปรียบเทียบภาวการณ์ขาดสารอาหาร
แบบเรื ้อรัง (stunting) และภาวการณ์มีน้ำหนักเกิน
เกณฑ์มาตรฐาน (Overweight)  ของเด็กปฐมวัยแยก
ตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่าการศึกษา stunting ของ
เด็กปฐมวัยในอำเภอพร้าว พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ 
2 เกิดมากที่สุด ร้อยละ 31.80 อาจจะเป็นเพราะว่าพื้น
ที ่ตั ้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนี้ตั ้งอยู่ในชุมชนชนบท 
ประชากรมีทั้งคนพื้นที่ราบ และชาวเขามีลักษณะทาง
กายภาพและสิ่งแวดล้อมโดยรอบชุมชน ที่ไม่ค่อยมีรา้น
ขายของ ทำให้ยากต่อการจัดเตรียม และเลือกอาหารที่
เหมาะสมให้กับเด็ก  เพราะ การรับประทานอาหารของ
เด็กอย่างไม่เหมาะสม ไม่ครบทั้ง 5 หมู่ จะทำให้การ
เจร ิญเต ิบโตหยุดชะงัก  และส่งผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตของเด็ก และการศึกษา Overweight ของ
เด็กปฐมวัยในอำเภอพร้าว แยกตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
พบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ 5 เกิดมากที่สุด ร้อยละ 
24.10 อาจจะเป็นเพราะว่าพื้นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตั ้งอยู่ช ุมชนแบบชนบท มี เฉพาะคนพื ้นที ่ราบ 
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ลักษณะทางกายภาพและสิ ่งแวดล้อมโดยรอบของ
ชุมชน มีร้านค้าตั ้งอยู ่จำนวนมาก เช่น ร้านขายของ 
ร้านขายขนม และร้านกาแฟ ทำให้มีโอกาสเลือกในการ
รับประทานอาหารได้มากกว่าพื้นที่อ่ืน แต่อย่างไรก็ตาม
ภาพรวมในรายละเอียดของการศึกษา จะมีการศึกษาใน
เชิงลึกต่อไป 
 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า เด็กปฐมวัย ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีปัญหาภาวการณ์ขาด
สารอาหารแบบเรื ้อรัง และภาวการณ์มีน้ำหนักเกิน
เกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของ
เด็กปฐมวัย เป็นการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทาง
ร่างกาย ด้านสมรรถภาพ และหน้าที่ เพื่อนำไปสู่การ
เก ิดการ เปล ี ่ ยนแปลงด ้ านค ุณภาพ เก ิดท ักษะ 
ความสามารถ และการปร ับต ัวด ้านต ่างๆ  ด ังนั้น
การศึกษาครั้งนี้ทำให้ทราบข้อมูลความชุกของปัญหา 
ซึ่งสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปทำการศึกษาเพื่อที่จะหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหา และแนวทางการป้องกัน
ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนนวนครวิลล่า-แฟลต จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยใช้แนวคิดการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและยั ่งยืน  
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน และสมาชิกชุมชนวนครวิลล่า-แฟลต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์และประเด็นการ
สนทนากลุ่ม และเครื่องมือศึกษาบริบทชุมชน ได้แก่ โอ่งชีวิต แผนที่เดินดิน ปฏิทินชุมชน และทำเนียบผู้รู้ ผลการวิจัย
พบว่า ครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.25 ผลิตภัณฑ์ได้รับการต่อยอดเพื่อเข้า
สู่โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ชุมชนได้แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่เน้นความยั่งยืน  
 
คำสำคัญ: แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น, การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม, บริบทชุมชน 
 

Abstract 
 
 The purpose of this research was to study the guideline of developing local community for 
solving and improving the quality of life of Navanakorn Villa-flat Pathum Thani. The activities of the 
research was done under the strategy project of Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal 
Patronage, by using the concept of participatory and the sustainable development. The research 
sample were collected by using the purposive sampling. The sample included the leader, the 
committees and the members of Navanakorn Villa-flat, Klong Nueng, Klong Luang, Pathum Thani. 
Research instruments for gathering data were interview form and group discussion.  Tools for learning 
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community contexts were the jar of life, maps, schedules of community, and guru structure. The 
research result found that income of the main household of the project increased by 11.25%. The 
herbal shampoo product was developed by using the product standard criterion of One Tumbon One 
Product. The community has guidelines for local development to solve poverty and improve the 
quality of life which is sustainable. 
 
Keywords: The way of community development, participant development, Community context 
 
 

1. บทนำ  

ชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการ
พัฒนาประเทศ เพราะเป็นแหล่งถ่ายทอดและปลูกฝัง
วัฒนธรรมต่าง ๆ ชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพย่อม
เป ็นแหล ่ งสร ้ างประชากรท ี ่ ม ีค ุณภาพ  ภาครั ฐ
ประกอบด้วยหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการกำหนด 
จัดทำและดำเนินนโยบายเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้
มีความยั่งยืน โดยรายละเอียดการพัฒนาถูกบรรจุอยู่ใน 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย และ
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี 2560 
ถึง ปี 2579 โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที ่เน้นการพัฒนาแบบยั ่งย ืน โดยคำนึงถึง
ส ิ ่ งแวดล ้อมท ี ่อยู่  และใช ้หล ักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิล อดุลยเดชบรม
นาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการดำเนินนโยบาย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ของประชาชน 
แก ้ ไขปัญหาเช ิ ง โครงสร ้ างการผล ิตภาคเกษตร 
เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาโภชนาการ
และความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง 
มั ่งคั ่ง และยั ่งย ืน ของประชาชนและประเทศชาติ  
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2560) 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 
มาตรา 7 ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา  
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ซึ่ง

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสู่คุณภาพเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การ
ยกคุณภาพมาตรฐานชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และพื้นท่ี
ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีกลยุทธ์ในการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อ
ร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริม
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ให้
ความสำคัญในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น  

จากการสำรวจชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย
ในชุมชนนวนครวิลล่า-แฟลต เบื้องต้นพบว่า ลักษณะ
ชุมชนเป็นชุมชนเมือง ที ่พักอาศัยเป็นตึกแถวและ
อาคารหอพัก สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ร ับจ ้าง พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมและค้าขาย 
ประชากรอพยพมาจากภาคต่าง ๆ เพื ่อมาประกอบ
อาชีพ เมื่อการทำงานสิ้นสุดลงมักจะย้ายกลับภูมิลำเนา
เดิมของตนเอง ซึ ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และจำนวนประชากรจึงไม่คงที่ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า
ชุมชนจะมีความซับซ้อนเป็นชุมชนเมืองที ่ม ีความ
หลากหลายทางอาชีพ แต่คนในชุมชนยังต้องการให้มี
การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ ้น มีความ
ต้องการที่จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และชุมชน ครัวเรือน
เป้าหมายมีความเห็นพ้องร่วมกันที่จะต้องจัดให้มีการ
พัฒนาอาชีพให้กับชุมชน โดยเน้นการรวมกลุ่มพัฒนา
และบริหารจัดการกลุ่มโดยสมาชิกที่เข้ามาร่วม เพื่อ
ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ผู ้ท ี ่สนใจ  
ซึ ่งสามารถทำเป็นอาชีพรองได้  และทำให้ชุมชนมี
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ชื ่อเสียงเป็นที ่ร ู ้จ ัก ลักษณะของอาชีพเน้นอาชีพที่
สามารถขยายต่อยอดไปสู่ระดับสากลและใช้วัตถุดิบที่
ชุมชนสามารถร่วมผลิตได้  ซึ ่งครัวเรือนเป้าหมายมี
ความรู ้และความสามารถเกี ่ยวกับการผลิตแชมพู
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่าง  ๆ โดย
ต้องการขยายผลสู่ชุมชนและระดับสากลมากข้ึน 
 ดังนั้น การศึกษาแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน จึงเป็นสิ ่งที ่ม ีความสำคัญ โดยเน้น
การศึกษาบริบทชุมชน ปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที ่ชุมชน
สามารถผลิตได้เอง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
พัฒนาใช้วัตถุดิบที่หาได้จากชุมชน เพื่อขับเคลื่อนให้
ชุมชนมีการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาทางการแก้ไข
ป ัญหาความยากจนและยกระด ับค ุณภาพช ีวิต 
ของประชาชนชุมชนนวนครวิลล่า -แฟลต จ ังหวัด
ปทุมธาน ี
 

3.ระเบียบวิธีวิจัย 

 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเน้นการทำงาน
แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 
ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เป็นการสำรวจบริบทชุมชน เพื่อ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์วิถ ีชีว ิต ความเป็นอยู่  
การประกอบอาชีพ รายได้ครัวเรือน และความต้องการ
ของประชาชนที่ต้องการอยากสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่ม
รายได้ให้แก่ครัวเรือน และระยะที่ 2 เป็นการดำเนิน
กิจกรรมตามที ่วางแผนไว้ ซ ึ ่งข ั ้นตอนการวิจ ัยทั้ง 
สองระยะ มีดังน้ี 

3.1 ประชุมร่วมกับตัวแทนชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่ม
ต ัวอย่างการวิจ ัยที่ ได ้มาจากการส ุ ่มแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) จำนวน 30 คน ประกอบด้วย
ผู้นำชุมชน จำนวน 1 คน คณะกรรมการชุมชน จำนวน 
4 คน ตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน จำนวน 10 คน และสมาชิก

ของช ุ มชน  จำนวน  15 คน  ว ั ตถ ุ ประสงค ์ ของ 
การประชุม ได้แก่ การกำหนดแผนการดำเนินงาน
พัฒนาชุมชน ซึ่งประกอบด้วย การศึกษาชุมชน การลง
มือปฏิบัติ การสรุปผลการปฏิบัติ และการกำหนดแนว
ทางการพัฒนาท่ีมีความยั่งยืน 
 3.2 ลงพื ้นที่ศ ึกษาบร ิบทชุมชน  โดยการ
สำรวจพ้ืนท่ีและสภาพสิ่งแวดลอ้มในชุมชน ศึกษาข้อมูล
ทั่วไปของชุมชนจากรายงานประจำปีของเทศบาลเมือง
ท่าโขลง สรุปรายงานโครงการประจำปีของชุมชน และ
การจัดประชุม ระดมความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
รวบรวมรายละเอียดเกี ่ยวกับชุมชนอย่างละเอียด  
โดยใช ้ เ คร ื ่ อ งม ื อศ ึ กษาช ุมชน ด ั งนี้  ( โกมาตร  
จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ, 2559) 

   1) แผนที่เดินดิน ใช้สำหรับศึกษา สถานที่
ต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อรวบรวมข้อมูลมาจัดทำแผนผัง
ชุมชน 

   2) โอ่งชีวิต ใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจของชุมชน เพื ่อด ูล ักษณะการใช้จ ่ายใน
ครัวเรือน สาเหตุของปัญหาที่เกี ่ยวข้องกับเศรษฐกิจ 
และแนวโน้มในการประกอบอาชีพ 

   3) ปฏิทินชุมชน ใช้สำหรับศึกษาการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ตลอดจนความเชื่อ วัฒนธรรม
ประเพณีที่แฝงอยู่ในกิจกรรมต่าง ๆ ความร่วมมือร่วมใจ 
และความสามัคคีในชุมชน 

   4) ทำเนียบผู้รู้ ใช้สำหรับศึกษาองค์ความรู้
ที่มีอยู่ในชุมชนและความต้องการพัฒนาองค์ความรู้สู่
อาชีพวิเคราะห์ข้อมูล 

3.3 นำข ้อม ูลต ่ าง  ๆ  ที่ รวบรวมได ้จาก
การศึกษา สัมภาษณ์มาจำแนกความต้องการพัฒนา
หรือปัญหาในชุมชน จ ัดทำ SWOT เพื ่อว ิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และความเสี ่ยง โดยจัดทำ
ร่วมกับชุมชน ใช้วิธีการจัดประชุมระดมความคิดจาก
ชุมชน สรุปปัญหาหรือความต้องการพัฒนา จัดทำ
แผนการปฏิบัติการพัฒนาอาชีพครัวเรือนเป้าหมาย  
ผลจากการวิเคราะห์ SWOT พบว่า  
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     1) จุดอ่อน (Weakness) คือ ประชากร
ของชุมชนมีหลายเชื้อชาติ มาจากหลายแหล่ง มาพัก
อาศัยช่ัวคราว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานของโรงงาน  

     2) จุดแข็ง คือ ชุมชน มีความต้องการ
พัฒนาอาชีพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร การทำ 
ไข่เค็ม และการทำน้ำสมุนไพร เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ลกึ พิจารณาความเป็นไปได้และ 

3) โอกาส (Opportunity) ชุมชนตั้งอยู ่ใกล้
มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จึงสามารถประสานงานขอความร่วมมือใน
ด ้ านการส ่ ง เสร ิ มอาช ีพและด ้ านว ิ ชาการจาก
มหาวิทยาลัย และมีโอกาสจะดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ กับ
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้รับความร่วมมืออย่างดี 

4) อุปสรรค (Treat) การพัฒนาอาชีพผลิต
แชมพูสมุนไพร ซึ ่งเป็นกิจกรรมแรกที่จะดำเนินงาน  
มีคู่แข่งทางด้านผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก 

จากข้อมูลด้านอุปสรรค การพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของผู้ผลิตแชมพูสมุนไพรและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ียอมรบั ขั้นตอนการดำเนินงานมีดังนี ้

   1) อบรมเชิงปฏิบัต ิการการดำเนินงาน
วิสาหกิจชุมชนและทำร่างเอกสารขอขึ ้นทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน 
    2) ศึกษาดูงานต้นแบบวิสาหกิจชุมชน  

   3) อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้ 
    4) ทบทวนรายละเอียดการจัดต ั ้ งและ 
การขอขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

    5) ประชุมสรุปโครงการและจัดทำเรื่องเล่า
ความสำเร็จ  

3.4 ลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ดำเนนิการ
ตามแผนงานหรือโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การ ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ 
การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพู
สมุนไพรและการรวมกลุ่มจัดตั ้งวิสาหกิจชุมชน การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่หนึ่งชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

3.5 สร ุปผลการดำเน ินงาน โดยการจัด
ประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน เช่น ผู้นำ

ชุมชน กรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ประชาชนที่ร่วม
พัฒนาและฝ ึกอาช ีพร ่วมก ับคร ัวเร ือนเป ้าหมาย 
พิจารณาและสรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานเรื่อง
เล ่าความสำเร ็จ  เพ ื ่อสร ุป อภ ิปรายผลจากการ
ดำเนินงาน สรุปองค์ความรู้จากการปฏิบัติ แนวทางการ
กำกับติดตามการดำเนินงาน และกำหนดแผนการ
พัฒนาท่ีต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

4. ผลการวิจัยและอธิปรายผล 

    4.1) ผลการวิจัย 
     1) ผลการดำเนินงานพัฒนาครัวเร ือน
เป้าหมาย 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 ประมวลภาพกิจกรรมการทำกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ 

 
จากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนา

อาชีพครัวเรือนเป้าหมาย ซึ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพู
สมุนไพร โดยใช้ระยะเวลา 6 เดือน ครัวเรือนเปา้หมาย
และสมาชิกได้ศ ึกษา เร ียนรู้ ทดลองฝึกปฏิบัติจริง
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เกี ่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร โดยนำ
ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ และเมื่อพิจารณารายได้ที่
เพิ่มขึ้นของครัวเรือนเป้าหมายจากการจำหน่ายแชมพู
สมุนไพรรอบที่ 1 พบว่า รายได้ของครัวเรือนเป้าหมาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.25 (รายได้เดือนกรกฎาคม 2562 
หลังจากหักค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,700 บาท) 

2) ผลจากการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ ่นเพื ่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนนวนครวิลล่า-แฟลต 
จังหวัดปทุมธาน ีมีข้อค้นพบ ดังนี ้
     2.1) จัดเวทีเสวนาเพื่อระดมความคิดเห็น
จากประชากรในชุมชน ทำให้ได้ข้อมูลของชุมชนใน
มุมมองต่าง ๆ มากขึ้น เช่น วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ รายได้ 
อาชีพ ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นข้อมูลที่
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจด้านการพัฒนาอาชีพสำหรับ
ชุมชนที่เป็นชุมชนเมืองและมีความหลากหลายของเชื้อ
ชาติ ศาสนา ข้อสรุปจากการระดมความคิดเห็นและ
การวิเคราะห์ SWOT พบว่า กลุ่มแม่บ้านต้องการทำ
ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรเพื่อจำหน่ายเพิ่มรายได้ใหแ้ก่
ครัวเรือน 
     2.2) เก ิดการรวมกล ุ ่มพ ัฒนาอาช ีพที่
ประชากรในชุมชนมีความเชี ่ยวชาญ โดยได้ผู้นำกลุ่ม
แม่บ้านที่เคยมีประสบการณ์ในการทำผลิตภัณฑ์แชมพู
สมุนไพรมาและผู ้ที ่สนใจมาทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ผู้ผลิตแชมพูสมุนไพร ซึ ่งมีโครงสร้างการทำงานตาม
หลักการวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
และสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกก่อนจะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และขอข้ึนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  
     2.3) พัฒนาจากหน่วยเล ็ก (คร ัวเร ือน
เป้าหมาย) ไปสู่หน่วยใหญ่ เริ่มต้นจากการพัฒนาอาชีพ
เสริมที่ประชาชนในชุมชนมีความรู้ คือ แชมพูสมุนไพร  
โดยคาดหวังให้เพิ่มจำนวนครัวเรือนที่จะเข้ามามีส่วน
ร่วมในการทำผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร 
     2.4) จัดทำแผนปฏิบัติการที ่ครอบคลุม
การพัฒนาองค์ความรู ้ในเชิงทฤษฎี  และการพัฒนา
ทักษะปฏิบัติ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

เนื ่องจากผลิตภัณฑ์ที ่เลือกมาพัฒนาอาชีพเสริม คือ 
แชมพูสมุนไพรมีคู่แข่งทางการตลาดเป็นจำนวนมาก 
ดังนั้นการพัฒนาแชมพูที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จะ
เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงคุณภาพ สร้างความน่าเชื่อถือ อย่างไร
ก็ตามกลุ่มแม่บ้านจะต้องมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็น โดย
การเข้ารับการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม และการศึกษาดู
งานท่ีชุมชนนวัตวิถีเกษตรพอเพียง คลอง 5 
      2.5) การพัฒนาความรู ้ทางทฤษฎีและ
เพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติ โดยผู้เชี ่ยวชาญที่มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาวิสากิจชุมชน การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร และการตลาดออนไลน์ เพื่อ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน มาให้ความรู้และ
ฝึกปฏิบัติในประเด็นข้างต้น นอกจากนั้นยังมีการศกึษา
ดูงานชุมชนต้นแบบ  

4.2 อภิปรายผล 
          การศึกษาวิจัยการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีว ิตของ
ประชาชนชุมชนนวนครวิลล่า-แฟลต จังหวัดปทุมธานี 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
แก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนชุมชนนวนครวิลล่า-แฟลต จังหวัดปทุมธานี 
ผลการศึกษาวิจัย พบว่า แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
แก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน คือ การพัฒนาชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของ
คนในช ุมชน การจ ัดทำแผนพ ัฒนาอาช ีพหรือ
แผนพัฒนาด้านอื ่น ๆ เน้นการกำกับ ติดตามและ
ดำเนินการอย่างต่อเนื ่อง พัฒนาจากจุดเล็ก ๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ 
(2557) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบาง
หัวเสือ จังหวัดสมุทรปราการ ตามแนวคิดพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่า การพัฒนาชุมชนเน้นการ
รวมกลุ่ม เช่น การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ควรมีแผนการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอด
ให้กับชุมชนอื่นที่สนใจ เป็นการแบ่งปันระหว่างชุมชน 
และสร้างเครือข่ายเพื่อการความยั่งยืน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ผานิตย์ ถิรพลงาม และคณะ (2560). 
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ได้ศึกษา การพัฒนาแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเทศบาล
ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  พบว่า 
แนวทางในการพัฒนาชุมชน เช่น การพัฒนาอาชีพ
ให้กับประชากรเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองแบบยั่งยืน 
โดยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ดําเนินชีวิต อบรมสร้างอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
สร้างลานกิจกรรมชุมชน เน้นกิจกรรมที่ประชาชนใน
ช ุมชนม ีส ่ วนร ่ วมในการดำเนิ นก ิจกรรมต ่ าง ๆ 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริกร บุญสังข์ 
และคณะ (2560) ได้ศึกษาการพัฒนาชุมชนต้นแบบใน
การนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อชุมชนอยู่เย็น
เป็นสุข พบว่า ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จ คือ การมี
ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งและการให้ความร่วมมือในการทำ
ก ิจกรรมของช ุมชนอย ่างต ่อเน ื ่องและสม ่ำเสมอ 
ตลอดจนการสนับสนุจากภาคสว่นต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อความสำเร็จ เช่นเดียวกับ
งานวิจัยนี้ที่ได้แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไข
ความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต 
 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
แก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ                                                         
ประชาชนชุมชนนวนครวิลล่า-แฟลต จังหวัดปทุมธานี 
พบว่า ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนาชุมชนที่เน้นมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพ
และแผนพัฒนาด้านอื่น ๆ ร่วมกัน ซึ่งการลงพื้นที่จัด
เวทีเสวนาทำให้ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรม ซึ่ง
ข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาหรือความต้องการของชุมชน ข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ทำให้เกิดการพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อหารายได้ 
คือ แชมพูสมุนไพร ที ่เก ิดจากการรวมตัวของกลุ่ม
แม่บ้านที่มีความเชี่ยวชาญและสนใจ โดยใช้โครงสร้าง
ในการบริหารงานแบบวิสาหกิจชุมชน เพื่อเตรียมพร้อม
เข้าสู ่กระบวนการของวิสาหกิจชุมชน ในด้านของ
มหาวิทยาล ัยได ้เข ้าไปมีบทบาทในการสนับสนุน 

ส่งเสริมองค์ความรู้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็
ตามการจะพัฒนาชุมชนตามแนวทางการมีส่วนร่วมให้
เกิดความยั่งยืนควรมีการกำกับ ติดตามและดำเนินการ
อย่างต่อเนื ่อง พัฒนาจากจุดเล็ก ๆ ซึ ่งจะช่วยสร้าง
ความสามัคคีให้กับคนในชุมชน ให้ประชาชนมสี่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น อธิบายถึงปัญหาของแต่ละ
บุคคล และร่วมกันหาทางออกที่เป็นไปได้สำหรับทุกคน
ที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม   
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) การตัดสินใจซื้อโครงบ้านประชารัฐของการเคหะแห่งชาติ
ในจังหวัดชลบุรี (2) เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อบ้านประชารัฐของการเคหะแห่งชาติในจังหวัดชลบุรี 
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้านประชารัฐ 
จังหวัดชลบุรี ใช้การสุ่มแบบบังเอิญ (Accidential sampling) จำนวน 310 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ
เชิงพรรณนา การวิเคราะห์ไคสแควร์ และ t-test ผลการศึกษาพบว่า ผู้อยู่อาศยัส่วนใหญ่เคยเช่าที่อยู่อาศัย 
ตัดสินใจซื้อโครงการนี้เพราะต้องการมีที่อยู่เป็นของตนเอง และบ้านของโครงการฯ มีราคาถูก ในด้าน
ความสัมพันธ์นั้นพบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมการตลาด อายุมีความสัมพันธ์กับราคา การจัด
จำหน่าย การส่งเสริมการตลาด ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจำนวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการจัดจำหน่าย 
 

คำสำคัญ: การตัดสินใจซื้อ บ้านประชารัฐ การเคหะแห่งชาติ 
 

Abstract 
 

 House is an important element in one’s life. It always requires high complexity in buying 
decision because of the high value and high personal involvement. Baan Pracharath Project is the 
housing project funded by the Thai Government through the National Housing Authority that aims to 
increase living quality and increase a chance of owning a house for people with lower income. However, 
the projects launched by National Housing Authority have both successful and failed. This study aims 
to investigate the buying decision making of Baan Pracharath housing of the National Housing Authority 
in Chonburi Province which is a successful project in term of sales. The research results will help the 
developers to better understand the requirements of their customers. This study is a survey research 
employed the questionnaire surveys from the 310 samples. Data were collected by using accidential 
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sampling of those who are living in Baan Pracharath Project in Chonburi. The analyses use descriptive 
statistic and inferential statistics, Chi-square and t-test. The results revealed that majority of the 
residences rented a house before buying this house and the reason of buying is the wanting to own a 
house as well as the price offered is relatively cheap compare to the others. In term of relationship 
among variables, this study found that gender has relationship with promotion. Age has relationship 
with price, distribution channel, and promotion. Education level has relationship with distribution 
channel and promotion. Number of family member has relationship with distribution channel. 
 
Keywords:  The buying decision making, Pracharat housing, the National Housing Authority 
 

1. บทนำ 
      บ้านเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างชีวิต สร้างอนาคต 
การมีบ้านเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดี และการเริ่มต้นชีวิตที่
ดีย่อมจะนำไปสู่อนาคตที่เจริญก้าวหน้า ดังนั้น มนุษย์  
ทุกคนจึงปรารถนาจะมีบ้านด้วยกันทั้งสิ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากเป็นบ้าน ที่มีมาตรฐาน และปลูกสร้างอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะนั่นเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง
ที ่แสดงให้เห็นถึงความมั ่นคงของชีวิต บ้านยังเป็น
ทรัพย์สินที่มีราคาแพงที่สุดในช่วงชีวิตของคน ๆ หนึ่ง
อีกด้วย การซื้อบ้านหนึ่งหลังจึงอาจจะซื้อได้ครั้งเดียวใน
ชีวิต ดังนั้นการเลือกและการตัดสินใจซื้อบ้านจึงเป็น
เรื่องสำคัญ และมีหลากหลายปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง เช่น 
รายได้ บุคคลแต่ละคนจะมีรายได้ มีอาชีพท่ีแตกต่างกัน
ไป ซึ่งผู้ที่มีรายได้สูงก็จะมีโอกาสเลือกซื้อบ้านได้ตาม
ความต้องการ และอีกปัจจัยหนึ่งคือทำเลที่ตั้ง ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่จะเลือกที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการคมนาคม 
ที ่สะดวกสบาย ใกล ้ท ี ่ทำงาน  ซ ึ ่ งจ ังหว ัดชลบุรี  
(การศึกษาในครั้งนี้จะยกเว้นในพื้นที่เมืองพัทยา) ถือว่า
เป็นทำเลที่อยู่อาศัยที่ได้รับความนิยมมาก เพราะเป็น
ทั้งเมืองท่องเที่ยวและเขตอุตสาหกรรม ส่งผลให้ชุมชน
ส่วนใหญ่แปรเปลี ่ยนเป็นชุมชนพาณิชยกรรมและ
บริการ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว จึง
เกิดปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัยทั้งของคนในท้องถิ่น
และผู้อพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อไปทำงาน  
     รัฐบาลเริ ่มให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาที ่อยู่
อาศ ั ย  มาต ั ้ งแต ่ป ี  พ .ศ .  2483 โดยจ ัดต ั ้ ง  กอง
เ ค ห ะ ส ง เ ค ร า ะ ห ์  ก ร ม ป ร ะ ช า ส ง เ ค ร า ะ ห์  

กระทรวงมหาดไทยขึ้น และต่อมาในปี พ.ศ. 2516 ได้
จัดตั้งการเคหะแห่งชาติขึ้น เป็นหน่วยงานหลักด้านการ
จัดให้มีที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย และรายได้ปาน
กลางของประเทศไทย การพัฒนาการดังกล่าวเกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาที่นานาประเทศ ได้เริ่มให้ความสำคัญด้านที่อยู่
อาศัย ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516 เป็นต้นมา การเคหะแห่งชาติ
ได้ดำเนินการจัดสร้างที่อยู่อาศัยและแก้ไขปัญหาชุมชน
แออัด เช่น จัดทำโครงการเคหะสำหรบัข้าราชการทหาร
หรือตำรวจ โครงการที่อยู่อาศัยช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ภาคใต้ โครงการแก้ไขวิกฤติอสังหาริมทรัพย์โครงการ 
ปรับปรุงในที่ดินเดิม โครงการจัดหาที่อยู ่อาศัยใหม่
โครงการเคหะชุมชน โครงการบ้านเอื้ออาทร ฯลฯ 
     จังหวัดชลบุรี มีความโดดเด่นในหลายด้าน เป็น
เม ืองท ี ่ ได ้ร ับความนิยมด ้านการท ่องเท ี ่ยวและ
ภ า ค อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม  ส ่ ง ผ ล ใ ห ้ ธ ุ ร ก ิ จ ป ร ะ เ ภ ท
อสังหาริมทรัพย์ ได้ร ับความนิยมอย่างมากในพื้นที่
จังหวัดชลบุรีนี้ (การศึกษาในครั้งนี ้จะยกเว้นในพื ้นที่
เมืองพัทยา) โดยอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุด คือ ที่ดิน บ้านเดี่ยว และคอนโด โดยราคาที่ดิน
บริเวณยอดนิยมอย่างที่ดินติดถนนเลียบสุขุมวิทก็มี
ราคาสูงเกิน 60,000 บาท/ ตร.วา ทำให้กลุ่มนักลงทุน 
เจ้าของกิจการทั้งจากใน และนอกพื้นที่ สนใจเข้ามา
ลงทุน สร้างธุรกิจในพื้นที่อย่างมาก เช่น การค้าขายบน
ย่านธุรกิจ ตึกแถว อาคารพาณิชย์ กิจการ ร้านค้า 
กระจายตัว ตามอำเภอต่าง ๆ ที่มีสถานท่ีท่องเที่ยวและ
แหล่งงานรายล้อมจังหวัดชลบุรี ภาพรวมความต้องการ
ที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ในปัจจุบันกำลังเป็นที่
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ต้องการสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งความเป็นเมืองท่องเที่ยว 
การขนส่ง และแหล่งอุตสาหกรรม ที่มีผู้ที่เข้ามาลงทุน
ทั้งผู้ประกอบการใน และต่างประเทศ 
     ในปี พ.ศ. 2556 รัฐบาล ได้มีนโยบายโครงการ
พัฒนาที่อยู ่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู ้มีรายได้น้อย เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อน และยกระดับคุณภาพชีวิต 
ให้แก่ ผู้มีรายได้น้อยภายใต้ชื่อนโยบาย โครงการบ้าน
ประชารัฐ มุ่งเน้นแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้
น้อย ร ัฐบาลดำเนินการผ่านการเคหะแห่งชาติ ที่
จ ัดสร้างที ่อยู ่อาศัยสำหรับผู ้มีรายได้น้อย  280,000 
หน่วย ในกรุงเทพฯ และภูมิภาค แล้วเสร็จใน ปี พ.ศ. 
2560 โดยมีเงื่อนไขการจองคือ มีสัญชาติไทย บรรลนุติิ
ภาวะ ไม ่เป ็นบุคคลล้มละลาย ต ิด Blacklist หรือ
เครดิตบูโรจากสถาบัน การเงิน และมีรายได้ครอบครัว
ไม่เกิน 40,000 บาท/ เดือน (การเคหะแห่งชาติ, 2557) 
ทั้งนี้ โครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยของภาครัฐเหล่านี้ กลับ
มีทั้งที่ประสพความสำเร็จ และไม่ประสพความสำเร็จ 
หรือกลายเป็นหมู่บ้านร้าง จึงเป็นที่น่าสนใจว่าปัจจัยใด
ที่ทำให้โครงการเหล่านี้ประสพความสำเร็จต่างกัน 
     โครงการบ้านประชารัฐ จังหวัดชลบุรี เกิดขึ้นในปี 
พ.ศ. 2557 ในเขตเมืองจังหวัดชลบุรี คือ โครงการ บ้าน
ประชารัฐชลบุรี เป็นบ้านแถว 2 ชั ้น พื ้นที ่ใช้สอย
มาตรฐาน 16 ตารางวา 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ก่อสร้าง
จำนวน 1,280 หน่วย สภาพแวดล้อมในโครงการมี
ระบบสาธารณูปโภค ที ่ด ีม ีระบบไฟฟ้าเข ้าถ ึงทุก
ครัวเรือน และระบบประปา มีถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่ ซึ่ง
การเคหะแห่งชาติจัดทำขึ้น เพื่อรองรับการใช้น้ำของผู้
อยู ่อาศัยในโครงการ มีการคมนาคม สะดวกสบาย มี
เส้นทางสัญจรหลักของชุมชน จำนวน 1 สาย และถนน
สายรอง 4 สาย คือ ถนนซอยต่าง ๆ สำหรับใช้เป็น
เส้นทางสัญจรไปมา ภายในชุมชน และเชื ่อมโยงกับ
พื้นที่นอกชุมชน (การเคหะแห่งชาติ, 2557) มีผู้ซื้อแล้ว
เข้าอยู่อาศัยเต็มโครงการ อันกล่าวได้ว่าเป็นโครงการที่
ประสบความสำเร็จแห่งหนึ่ง จึงเป็นสาเหตุให้ผู ้วิจัย
สนใจที่จะศึกษาการตัดสินใจซื้อโครงการ บ้านประชารฐั 
จังหวัดชลบุรี ของการเคหะแห่งชาติ ในเขตเมืองจังหวัด
ชลบุรี ซึ่งถือว่า เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับข้อมูลที่ได้ เพื่อ

รัฐบาลจะนำไปใช้ประโยชน์ ในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย 
ของผู้มีรายได้น้อย และการกำหนดทิศทางที่อยู่อาศัย
เชิงสวัสดิการในอนาคต เพื่อความเหมาะสม กับความ
ต้องการของผู้บริโภค อันเป็นประโยชน์สูงสุดกับการ
เคหะแห่งชาติ และนักลงทุนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย     
     1.เพื ่อศึกษาระดับการตัดสินใจซื้อบ้านโครงการ
บ้านประชารัฐ ในจังหวัดชลบุรี 
     2. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อบ้านโครงการ
บ้านประชารัฐ ในจังหวัดชลบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 
 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 
     ขอบเขตของการวิจัย  
      ขอบเขตด้านตัวแปร ผู้วิจัยได้ศึกษาการตัดสินใจ
ซื ้อบ้านประชารัฐของการเคหะแห่งชาติ  ในจังหวัด
ชลบุรี โดยตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ตัวแปร
อิสระ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี ่ย ต่อเดือน และจำนวน
สมาชิกในครอบครัว ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับการ
ตัดสินใจซื ้อบ้านประชารัฐของการเคหะแห่งชาติใน
จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (2) ด้าน
ราคา (3) ด้านการจัดจำหน่าย (4) ด้านการส่งเสริม
การตลาด  
      ขอบเขตด้านพื ้นที ่และกลุ ่มเป้าหมาย  ศึกษาผู้
อาศัยอยู ่ในโครงการบ้านประชารัฐ จังหวัดชลบุรี 
จำนวนทั้งหมด 1,280 หน่วย ประชากร (หน่วยในการ
วิเคราะห์) โดยทำการสุ่มตัวอย่างจากผู้ที่อยู ่อาศัยใน
โครงการ  
      ขอบเขตด้านเวลา ในการทำวิจัยและเก็บข้อมูล
ครั้งนี้ อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2562 
       ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
        ประชากร คือ ผู้อาศัยอยู่ในโครงการบ้านประชา
รัฐ จังหวัดชลบุรี จำนวนทั้งหมด 1,280 หน่วย และมี
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หน่วยในการวิเคราะห์ คือ ผู้อยู่อาศัยในโครงการบ้าน
ประชารัฐ จังหวัดชลบุรี  
        กลุ่มตัวอย่าง  คือ ผู ้อาศัยอยู่ในโครงการบ้าน
ประชารัฐ จังหวัดชลบุรี ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คำนวณ
จำนวนตัวอย่างได้จากสูตรของทาโร่ยามาเน่ พบว่า
จำนวนตัวอย่างต้องมีไม่น้อยกว่า 305 ครัวเรือน และใน
การเก็บข้อมูลจริง ผู ้วิจัยได้เพิ ่มจำนวนตัวอย่างเป็น 
310 ครัวเรือน 
     การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
     วิธีการเลือกตัวอย่าง ใช้ทั้งการเลือกตัวอย่างแบบไม่
ใช้หลักความน่าจะเป็นประกอบกัน โดยสุ่มตัวอย่าง
ประชากรครัวเรือนแรก โดยใช้การสุ ่มแบบบังเอิญ 
(Accidential sampling) โดยเล ือกเก ็บข ้อม ูลผ ู ้อยู่
อาศัยในโครงการบ้านประชารัฐ จังหวัดชลบุรี ที่อยู่และ
สะดวกในการให ้ข ้อม ูล โดยจะเก ็บต ัวแทนของ
บ้านเลขที่นั้น ๆ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้
การเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้หลักความน่าจะเป็นร่วม
ด้วย โดยเป็นการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยหาก
หัวหน้าครอบครัวหรือตัวแทนของบ้านเลขที่นั้น ๆ ที่มี
อายุ 18 ปีขึ้นไปไม่อยู่ หรือไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูล ก็จะ
ทำการสอบถามในบ้านเลขท่ีถัดไปแทน 
       เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
       ผู ้ว ิจัย ได้ใช้แบบสอบถามชนิดที ่ม ีโครงสร้าง 
(Structured questionnaires) ซ ึ ่ งแบ ่งเป ็น 3 ส ่วน 
ดังต่อไปนี้   
       ส่วนที ่  1 ข ้อมูลปัจจ ัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ในส่วนข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล และ
เหตุผลในการซื้อที่อยู่อาศัยของโครงการบ้านประชารัฐ 
เป็นคำถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จำนวน 
9 ข้อ   
      ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อบ้านของ
การเคหะแห่งชาติในเขตชลบุรี กรณีศึกษาผู้อยู่อาศัยใน
โครงการบ้านประชารัฐ จังหวัดชลบุรี ใช้ระดับการวัด
ข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
จำนวน 25 ข้อ 
       การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ   
       ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือ ดังต่อไปนี้   

       1.  ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
ป ัจจ ัยส ่วนประสมการตลาด ในการต ัดส ินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อบ้านของการ
เคหะแห่งชาติในเขตชลบุรี กรณีศึกษา ผู้อยู่อาศัยใน
โครงการ บ้านประชารัฐ จังหวัดชลบุรี 
       2.  สร้างแบบสอบถาม โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่
เก ี ่ยวข้องกับปัจจ ัยส่วนบุคคล ปัจจ ัยส่วนประสม
การตลาดและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค   
      3.  นำแบบสอบถามที ่สร้างขึ ้นเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงเกี่ยวกับสำนวนภาษาให้เข้าใจง่าย เพื่อให้
ได้ข้อคำถามที ่มีข้อความตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา   
     4.   นำแบบสอบถามมาปร ับปร ุ งแก ้ ไขตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
      การตรวจสอบเครื่องมือวิจัย  
      ผู้วิจัยได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษาก่อนนำไปเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้   
      1. การหาความเที ่ยงตรงของเนื้อหา (Content 
validity)   
       นำแบบสอบถามท ี ่สร ้างเสร ็จแล ้วเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา ภาษา ความถูกต้องของแบบสอบถาม มีค่า 
IOC = 0.67  
       2.  การหาความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถาม  นำ
แบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try 
out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ซื้อบ้านของ
การเคหะแห่งชาติในเขตอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
จำนวน 30 ราย แล้วนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ของแบบสอบถามตอนที่ 3 หาค่าความ
เที่ยง หรือค่าความเช่ือถือได้ ซึ่งโดยทั่วไปค่าความเที่ยง
หรือค่าความเชื่อถือได้ที่ยอมรับกัน คือ ค่าตั้งแต่ 0.70 
ขึ้นไป และการหาความเชื่อมั่นหรือความเชื่อถือได้แบบ
สัมประสิทธิ ์แอลฟา (Coefficient alpha) ของครอน
บาซ (Cronbach) โดยได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
ของแบบสอบถาม 0.9 
      การวิเคราะห์ข้อมูล 
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      1.  อธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้
อยู่อาศัยในโครงการบ้านประชารัฐ จังหวัดชลบุรี โดยใช้
สถ ิต ิ เช ิ งพรรณนา (Descriptive statistics) ได ้แก่  
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)    
       2.  อธิบายถึงการตัดสินใจซื้อบ้านของการเคหะ
แห่งชาติ ของผู ้อยู ่อาศัยในโครงการบ้านประชารัฐ 
จังหวัดชลบุรี โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อย
ละ (Percentage)    
       3.  อธิบายถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน
การตัดสินใจซื้อบ้านของผู้อยู ่อาศัยในโครงการ บ้าน
ประชารัฐ จังหวัดชลบุร ี โดยใช้สถิต ิเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) คือ ค่าความถี่ (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)    
       4.  ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential statistics) เพื่อหา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลกับส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสินใจซื้อโครงการบ้านประชารัฐ จังหวัดชลบุรี ของ
การเคหะแห่งชาติ ในจังหวัดชลบุรี กรณีศึกษา ผู้อยู่
อาศัยในโครงการบ้านประชารัฐ จังหวัดชลบุรี  โดยใช้
สถิติไคสแควร์ที่ระดับนัยสำคัญ .05 และการหาค่า t-
test     
 

4. สรุปผลการวิจัย 
      ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ผู้อยู่
อาศัยในโครงการฯ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี 
ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/ ห้าง/ ร้าน/ โรงงาน 
ส่วนใหญ่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท 
และมีจำนวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน  
      การตัดสินใจซื้อบ้านของการเคหะแห่งชาติ บ้าน
ประชารัฐ ในจังหวัดชลบุรี  ผลการวิจัยนี้พบว่า ก่อนที่
จะอยู่อาศัยในโครงการฯ ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่อยู่บ้าน
เช่า รองลงมา คือ พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา ในส่วน
ของเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อโครงการฯ คือต้องการมีที ่อยู่

อาศัยเป็นของตนเอง บ้านของโครงการฯ มีราคาถูก ค่า
ผ่อนส่งถูก และที่อยู่เดิมมีความคับแคบ เป็นสัดส่วน
มากที่สุด 
       ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจ
ซื ้อบ้านบ้านประชารัฐของการเคหะแห่งชาติในเขต
จังหวัดชลบุรี ผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ ตัดสินใจซื้อบ้าน
โดยพิจารณาถ ึงป ัจจ ัยด ้านราคาเป ็นอ ันด ับแรก 
รองลงมาคือปัจจัยด้านการจัดจำหน่าย ถัดไป คือปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ และอันดับสุดท้ายคือปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด 
       ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศของผู้อยู่
อาศัยในโครงการฯ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อบ้าน ของการเคหะ
แห่งชาติในจังหวัดชลบุรี ด้านการส่งเสริมการตลาด 
อย ่ างม ีน ัยสำค ัญทางสถ ิต ิท ี ่ ระด ับ  .05 แต ่ ไม ่มี
ความสัมพันธ์กับส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน
การตัดสินใจซื ้อ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และการจัด
จำหน่าย  
      อายุของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ มีความสัมพันธ์
กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อ
บ้านของการเคหะแห่งชาติในจังหวัดชลบุรี ด้านราคา 
การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อ
ด้านผลิตภัณฑ์ สถานภาพสมรสของผู ้อยู ่อาศัยใน
โครงการฯไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในการตัดสินใจซื้อบ้านของการเคหะแห่งชาติ
ในจังหวัดชลบุรี ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาด  
      ระดับการศึกษาของผู ้อยู ่อาศัยในโครงการฯ  มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสินใจซื้อบ้านของการเคหะแห่งชาติในจังหวัดชลบุรี 
ด้านการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อ
ด้านผลิตภัณฑ์และราคา  
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       อาช ีพของผ ู ้ อย ู ่ อาศ ั ย ในโครงการฯ  ไม ่มี
ความสัมพันธ์กับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสินใจซื้อบ้านของการเคหะแห่งชาติในจังหวัดชลบุรี 
ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด รายได้เฉลี ่ยต่อเดือนของผู ้อยู ่อาศัยใน
โครงการฯ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในการตัดสินใจซื้อบ้านของการเคหะแห่งชาติ
ในจังหวัดชลบุรี ด้านการจัดจำหน่ายอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับส่วนปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื ้อ  ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา และการส่งเสริมการตลาด จำนวน
สมาชิกในครอบครัวของผู ้อยู ่อาศัยในโครงการฯ  มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสินใจซื้อบ้านของการเคหะแห่งชาติในจังหวัดชลบุรี 
ด้านการจัดจำหน่าย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 
.05 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับส่วนปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในการตัดสินใจซื้อด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และ
การส่งเสริมการตลาด 
 

5. การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
    การอภิปรายผล 
     จากการวิจ ัย พบว่า ระดับความสำคัญในการ
ตัดสินใจซื้อบ้านโครงการฯ โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยเร ียงลำดับของระดับความสำคัญในการ
ตัดสินใจ ซื้อจากมากไปหาน้อย พบว่า ปัจจัยด้านราคา 
มีระดับความสำคัญมากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยด้าน
การจัดจำหน่าย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการตลาด เนื ่องจากความจริงแล้วผู ้อยู่
อาศัยท่ีจะตัดสินใจซื้อบ้านนั้น ตัวกำหนดความต้องการ
ที่อยู่อาศัยเกิดจากต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 
สามารถสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัย ของวรพรรณ ประนอมเชย (2551) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจซื้อบ้านที่อยู่อาศัยในโครงการ
บ้านเอื้ออาทรในจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัย พบว่า 
ความสำคัญในการตัดสินใจซื้อ โดยรวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง เรียงลำดับรายด้านความสำคัญในการ
ตัดสินใจซื้อจากมากไปหาน้อย คือ ด้านราคา การจัด

จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาด แต่ขัดแย้ง
กับ ผลการวิจัยของเจตนา ศรีมณีรัตน์ (2549) ที ่ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
ของผู้มีสิทธิ์เลือกซื้อบ้านในโครงการบ้านของการเคหะ
แห่งชาติ (บ้านเอื้ออาทร) จังหวัดนครพนม ชูศักดิ์ ชีพ
อรุณ (2549)  ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
การซื้อบ้านจัดสรร: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วน
ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และ ฐานิจดาพร แก้วศรี (2551) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัยของประชาชนใน
การเคหะแห่งชาติ จังหวัดลพบุรี ที่มีระดับความสำคัญ
ในการตัดสินใจซื้อโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก และ
อุรารักษ์ ศรีประเสริฐ (2551) ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี
ผลต่อความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้อ
อาทร ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่มี
ระดับความสำคัญในการตัดสนิใจซื้อ โดยรวมทุกด้านอยู่
ในระดับน้อย สำหรับรายละเอียดของปัจจัยแต่ละดา้นมี
ผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
       ด้านราคา จากการวิจัย พบว่า ระดับความสำคัญ
ในการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่ผู้อยู่
อาศัยให้ความสำคัญในเรื่องราคาบ้านของโครงการ ฯ มี
ราคาถูกกว่าท้องตลาด เมื ่อเทียบกับโครงการอื ่น ๆ 
เพราะบ้านประชารัฐเป็นโครงการบ้านของรัฐบาล ท่ี
ส่งเสริมเชิงสวัสดิการ ซึ่งรัฐบาลให้เงินอุดหนุนทำให้มี
ราคาบ้านที ่ถ ูก และมีการจ่ายเง ินดาวน์ท ี ่ต ่ำกว่า
โครงการอื ่น สอดคล้องกับงานวิจ ัยของวรพรรณ 
ประนอมเชย (2551) ที่ได้ศึกษาเรื ่องการตัดสินใจซื้อ
บ้านที ่อยู ่อาศัยในโครงการบ้านเอื ้ออาทรในจังหวัด
อุบลราชธานี ที่มีการตัดสินใจซื้อเพราะราคาบ้านไม่สูง
เกินไป และมีการจ่ายเงินดาวน์ท่ีต่ำ เพราะเป็นโครงการ
บ้านของรัฐบาลเหมือนกัน แต่ขัดแย้งกับผลการวิจัย 
ของอัมพร ฤทธิกุล (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทาง
การตลาดในการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคใน
เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า 
มีการตัดสินใจซื้อเรื่องความเหมาะสมด้านราคาที่น้อย 
และมีแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อเรื่องการจ่ายเงินดาวน์
ที่น้อยเพราะเป็นโครงการบ้านจัดสรรของเอกชน ทำให้
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มีราคาบ้าน และมีอัตราการจ่ายเงินดาวน์ที่สูง ในส่วน
ของระดับความสำคัญในการตัดสนิใจซื้อท่ีมีอันดับตำ่สดุ
คือมีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ แสดงว่าผู้อยู่อาศัย
เห็นว่า โครงการฯ มีราคาที่ไม่เหมาะสมกับคุณภาพของ
บ้าน ซึ่งขัดแย้งกับผลการวิจัยของฐานิจดาพร แก้วศรี 
(2551) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกที่อยู ่อาศัยของประชาชนในการเคหะแห่งชาติ  
จังหวัดลพบุรี ผลการวิจัย พบว่าบ้านมีราคาที่เหมาะสม
กับคุณภาพ โดยผู้วิจัยคิดว่า ที่ผลเป็นเช่นนี้เพราะในปี 
พ.ศ. 2551 ราคาบ้านของการเคหะแห่งชาติ ตอนนั้นยัง
มีราคาขายเดิม คือ 390,000 บาท และได้ปรับราคา
ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นโครงการฯ ที่มีราคา
ขาย ณ ปีปัจจุบัน มีราคาเท่ากับ 540,000 บาท แต่
คุณภาพการก่อสร้างของบ้านยังคงเดิม ทำให้ผู้อยู่อาศัย
คิดได้ว่าโครงการ ฯ มีราคาที ่ไม่เหมาะกับคุณภาพ 
นอกจากนั้น กลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อที่อยู่อาศัยจากโครงการ
ส่งเสริมต่าง ๆ ของรัฐบาล อาจให้ความสำคัญกับส่วน
ประสมทางการตลาดด้านราคาแตกต่างกับผู้ซื ้อที่อยู่
อาศัยของเอกชนท่ีมีราคาขายโดยทั่วไปสูงกว่า 
        ด้านการจัดจำหน่าย จากการวิจัย พบว่า ระดับ
ความสำคัญในการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก โดยส่วน
ใหญ่ผู้อยู่อาศัยจะให้ความสำคัญในเรื่องการทำสัญญา
ซื้อโครงการได้ที่สำนักงานในเขตพื้นที่ และสำนักงาน
ใหญ่การเคหะแห่งชาติ ซึ่งระดับความสำคัญอยู่ในระดับ
มาก แสดงว่ามีช่องทางที่ลูกค้าสามารถซื้อโครงการฯ 
ติดต่อทำสัญญาได้สะดวก เพราะในเขตพื้นที่จังหวัด
ชลบุรี มีสำนักงานเคหะชุมชน ท่ีดูแลอยู่ถึง 3 สำนักงาน 
และสำนักงานใหญ่ของการเคหะแห่งชาติก็มีการอำนวย
ความสะดวกในการติดต่อทำสัญญาที่สะดวก รวดเร็ว 
ซึ่งสอดคล้อง กับงานวิจัยของสุพจน์ ใยช่ืน (2553) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการซื้อ
บ ้านเอ ื ้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ  ในจ ังหวัด
นครสวรรค์ ที่มีช่องทางในการทำสัญญาได้สะดวก ทั้ง
ในเขตพื้นท่ี และสำนักงานใหญ่ เช่นกัน เพราะมีการจัด
จำหน่ายดำเนินงานภายใต้หน่ายงาน เดียวกัน แต่
ขัดแย้งกับงานวิจัยของพงศกร ใจภักดี (2557) ที ่ได้
ศ ึกษาเร ื ่อง กลยุทธ์ทางการตลาด ที ่ส ่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรร อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มี
ระดับความสำคัญในการตัดสินใจซื้อด้านช่องทางการ
จัดจำหน่ายอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น อาจเป็นเพราะ 
เนื ่องมาจากเป็นโครงการบ้านของเอกชน  ซึ ่งมีการ
แข่งขันที ่ส ูงจึงทำให้ผู ้อยู ่อาศัยมีความคาดหวัง  ใน
ช่องทางการจัดจำหน่ายที่สูงขึ ้น และส่วนใหญ่ ช่อง
ทางการจัดจำหน่ายของเอกชน มักจำกัดอยู่ที่ส่วนของ
สำนักงานขายที่ตั้งอยู่ที่โครงการนั้น ๆ เท่านั้น ในส่วน
ของระดับความสำคัญในการตัดสนิใจซื้อท่ีมีอันดับตำ่สดุ
คือ มีการจัดบูธเปิดขายโครงการในงานมหกรรมต่าง ๆ 
เพื่อเข้าถึงลูกค้าอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจะขัดแย้งกับ
ผลการวิจัยของอัมพร ฤทธิกุล (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของ
ผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมี
การจัดแสดงบูธตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อการเข้าถึงลูกค้า
ได้มาก เนื ่องจากเป็นโครงการของเอกชน จึงมีการ
แข่งขันและงบประมาณ ที่สามารถจัดช่องทางการจัด
จำหน่ายได้หลากหลายกว่าของรัฐบาล 
       ด ้านผล ิตภ ัณฑ์  จากการว ิจ ัย  พบว ่า  ระดับ
ความสำคัญในการตัดสินใจซื้อโดยรวมด้านผลิตภัณฑ์
อยู ่ในระดับปานกลาง โดยส่วนใหญ่ผู ้อยู ่อาศัยให้
ความสำคัญในเรื่องเป็นโครงการที่เป็นบ้านพร้อมที่ดิน 
ทำเลที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนสะดวกในการเดินทาง โดย
ให้ความสำคัญระดับมาก ซึ่งเป็นเพราะว่าเป็นโครงการ
บ้านประชารัฐโครงการเดียวที่เป็นบ้านพร้อมที่ดินใน
จังหวัดชลบุรี และตั ้งอยู ่ใกล้แหล่งชุมชน  เช่น วัด
สุทธาวาส เทศบาลหนองปรือ สนามฟุตบอลพัทยา
ยูไนเต็ด สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ มีเส้นทางที่สัญจร
สะดวก สอดคล้องกับงานวิจ ัยของอัมพร  ฤทธิกุล 
(2554) ที ่ได้ศึกษาเรื ่อง ปัจจัยทางการตลาดในการ
ตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา ที่มีทำเลที่ตั ้งของโครงการบ้าน
จัดสรรที ่เป็นบ้านพร้อมที ่ดินและและอยู่ใกล้แหล่ง
ช ุมชน  สะดวกในการเด ินทาง  ในส ่วนของระดับ
ความสำคัญในการตัดสินใจซื้อที่มีอันดับต่ำสุดคือ วัสดุ
ในการก ่อสร ้ างม ีความแข ็ งแรงคงทน  ม ี ระดับ
ความสำคัญในระดับปานกลาง เพราะการก่อสร้าง
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โครงการบ้านประชารัฐ มักมีการจำกัดงบประมาณ 
เพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต่ำ อันนำมาซึ่งราคาขายที่ต่ำลง ใน
การก่อสร้างจึงมีการใช้วัสดุก่อสร้างที่มีราคาถูก ทำให้
คุณภาพของวัสด ุก ่อสร ้างไม ่ม ีค ุณภาพเท่าที ่ควร 
สอดคล้องกับอุรารักษ์ ศรีประเสริฐ (2551) ที่ได้ศึกษา
เรื ่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อที่อยู ่อาศัยใน
โครงการบ้านเอื ้ออาทรในเขตเทศบาลเมือง  จังหวัด
มหาสารคาม ที่มีระดับความสำคัญในการตัดสินใจซื้อ
อย ู ่ ในระดับปานกลางเช่นก ัน เน ื ่องมากจากเป็น
โครงการบ้านของการเคหะแห่งชาติเหมือนกัน มีวัสดุใน
การก่อสร้าง และเป็นบ้านรูปแบบเดียวกัน แต่ขัดแย้ง
กับผลการวิจัยของพงศกร ใจภักดี (2557) ที่ได้ศึกษา
เรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
บ้านจัดสรร อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีวัสดุที่ใช้
ในการก่อสร ้างม ีค ุณภาพ  แข็งแรงคงทน มีระดับ
ความสำคัญในการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัย
คิดว่า เป็นเพราะเป็นโครงการบ้านจัดสรรของเอกชนท่ี
มีราคาสูงกว่าบ้านของรัฐบาล จึงทำให้วัสดุที่ใช้ในการ
ก่อสร้างมีคุณภาพที ่สูงกว่าที ่ใช้ในการก่อสร้างของ
โครงการบ้านของการเคหะแห่งชาติ 
       ด้านการส่งเสริมการตลาด จากการวิจัยพบว่า 
ระดับความสำคัญในการตัดสินใจซื้อโดยรวมด้านการ
ส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับน้อย โดยส่วนใหญ่ผู้อยู่
อาศัยเห็นว่าโครงการฯ มีการจัดโปรโมชั่น ชิงโชค การ
ส่งเสริมการขายอยู ่ในระดับน้อย  และในเรื ่องการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย ให้
ความสาคัญระดับปานกลาง เนื่องจากเป็นโครงการของ
รัฐบาล จึงมีการอุดหนุนเงินช่วยเหลือเพื่อให้บ้านมีราคา
ที ่ถูกลง มีประชาชนสนใจโครงการเป็นจำนวนมาก 
ดังนั้น จึงทำให้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และมีการ
ออกโปรโมชั่นส่งเสริมการขายค่อนข้างน้อย สอดคล้อง
กับวรพรรณ ประนอมเชย (2551) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การ
ตัดสินใจซื้อบ้านท่ีอยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทร ใน
จังหวัดอุบลราชธานี ที ่ม ีระดับความสำคัญในการ
ตัดสินใจซื้อในเรื่องการออกโปรโมช่ันในการส่งเสริมการ
ขาย อยู่ในระดับน้อย และการโฆษณาประชาสัมพันธ์
อยู ่ในระดับปานกลาง เนื ่องจากเป็นโครงการของ

รัฐบาลเช่นกัน แต่ขัดแย้งกับผลการวิจัยของอัมพร ฤทธิ
กุล (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดในการ
ตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา ที ่ม ีระดับความสำคัญในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขายอยู่
ระดับมาก เนื ่องจากเป็นโครงการบ้านจัดสรรของ
เอกชน ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีการแข่งขันสูง ทำให้ต้อง
มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ที่สูงข้ึน 
       ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศของผู้
อยู่อาศัยในโครงการฯ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ซื้อด้านส่งเสริมการตลาด ผู้วิจัยคิดว่า ผู ้อยู ่อาศัยใน
โครงการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและมักจะมีอิทธิพลใน
การตัดสินใจซื้อบ้าน เพศหญิงส่วนใหญ่มีความสนใจใน
การโฆษณา โปรโมช่ัน และของแถมต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัย ของอัมพร ฤทธิกุล (2554) ที่ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรร
ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
ผลการวิจัย พบว่า เพศของผู้อยู่อาศัย มีความสัมพันธ์
ในการตัดสินใจซื้อบ้านในภาพรวมทุกด้าน 
       ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุของผู ้อยู่
อาศัยในโครงการฯ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
ด้านราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด อาจ
เป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 31-40 ปี เป็นวัย
กาลังทำงาน และกำลังสร้างฐานะ ความมั่นคงให้กับ
ครอบครัว อายุช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่ให้ความสำคัญกับการ
ตัดสินใจซื้อบ้านทั้งในด้านราคา การจัดจำหน่าย และ
การส่งเสริมการตลาด ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ
ชูศ ักดิ์ ชีพอร ุณ (2549) ที ่ได ้ศ ึกษาเร ื ่องปัจจัยที ่มี
ความสัมพันธ ์ต ่อการซื ้อบ ้านจัดสรร : กรณีศ ึกษา 
องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ
น้อยกว่า 36 ปี เป็นวัยทำงานและต้องการสร้างความ
มั่นคงให้กับชีวิต อายุในช่วงนี้จึงมีความสัมพันธ์กับการ
ซื้อบ้าน ผลการทดสอบสมมติฐานสอดคลอ้งกับคำกล่าว 
ของ Kotler (2003, p. 183-198) ที่ว่าการตัดสินใจซื้อ
ได้รับอิทธิพลจากลักษณะสว่นบุคคล คือ อาย ุและวงจร
ชีวิตที่อายุแตกต่างกัน จะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่
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แตกต่างกัน และถ้าวงจรชีว ิต  ซึ ่งเป็นขั ้นตอนการ
ดำรงชีวิตของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว การ
ดำรงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความ
ต้องการทัศนคติ ค่านิยมของบุคคลทำให้เกิดความ
ต้องการในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่าง
กัน แต่ในส่วนของอายุของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อด้านผลิตภัณฑ์ อาจ
เป็นเพราะผู ้อย ู ่อาศัยในทุก  ๆ ช่วงอายุ ให ้ระดับ
ความสำคัญในการตัดสินใจซื้อด้านผลิตภัณฑ์เหมือน ๆ 
กัน นอกจากนั้น ความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
อาจจะสะท้อนได้จากการเลือกเปลี่ยนแปลงประเภท
ของที่อยู่อาศัย ที่จากเดิมส่วนใหญ่เป็นการเช่าอยู่ หรือ
การอย ู ่อาศ ัยกับบ ิดามารดา มาเป ็นการซื ้อบ ้าน
เนื่องจากต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองอีกด้วย 
       ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สถานภาพสมรส
ของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และ
การส่งเสริมการตลาด ซึ่งเป็นเพราะสถานภาพสมรส
ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อบ้านโครงการฯ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ วรพรรณ ประนอมเชย 
(2551) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจซื้อบ้านที่อยู่อาศัย
ในโครงการ บ้านเอื ้ออาทรในจังหวัดอุบลราชธานี ที่
ผลการวิจ ัย พบว่า สถานภาพสมรสต่างกันม ีการ
ตัดสินใจซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรไม่แตกต่างกัน  
      ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับการศึกษา
ของผู้อยู ่อาศัยในโครงการฯ มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อด้านการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ซึ่งมีระดับการศึกษาที่ค่อนข้างสูง จึงมีความ
สนใจในการบร ิการช่องทางจัดจำหน่าย  และการ
ส่งเสริมการตลาดของโครงการซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอัมพร ฤทธิกุล (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทาง
การตลาดในการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคใน
เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่าระดับ
การศึกษาของผู้อยู่อาศัยของโครงการ มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจซื้อบ้าน  

       ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาชีพของผู้อยู่
อาศัยในโครงการฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ซื ้อด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด ซึ่งเป็นเพราะอาชีพไม่ใช่ปัจจัยสำคัญ
ในการตัดสินใจ ซื ้อบ้านโครงการฯ ซึ ่งข ัดแย้งกับ
งานวิจัยของชูศักดิ์ ชีพอรุณ (2549) ที่ได้ศึกษาเรื ่อง 
ปัจจ ัยท ี ่ม ีความส ัมพ ันธ ์ต ่อการซ ื ้อบ ้านจ ัดสรร : 
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม อำเภอ
อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอัมพร ฤทธิกุล 
(2554) ที ่ได ้ศ ึกษาเร ื ่องปัจจัยทางการตลาดในการ
ตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา ที ่ผลการวิจ ัย พบว่า อาชีพมี
ความสัมพันธ์ต่อการซื้อบ้านจัดสรรอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
      ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื้อด้านการจัดจำหน่าย อาจเป็นเพราะ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-
20,000 บาท ให้ความสำคัญกับ การตัดสินใจซื้อด้าน
การจัดจำหน่าย เห็นว่าการเคหะแห่งชาติมีช่องทางการ
จัดจำหน่ายที่สะดวกในการซื้อขายบ้าน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชูศักดิ์ ชีพอรุณ (2549) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัจจ ัยท ี ่มี  ความส ัมพ ันธ ์ต ่อการซ ื ้อบ ้านจ ัดสรร : 
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม อำเภอ
อุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบว่า 
รายได้ครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับการซื้อบ้านจัดสรร 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื ้อด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ซึ่งจะเห็นได้ว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ไม่มีผลในการตัดสินใจ ซื้อบ้านในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา 
และส่งเสริมการตลาด ซึ่งในส่วนนี้จะขัดแย้งกับงานวิจัย
ของอัมพร ฤทธิกุล (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทาง
การตลาดในการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภค 
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัย 
พบว่า รายได้ครัวเรือนมีความสัมพันธ์ต่อการซื้อบ้าน
จัดสรรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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       ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า จำนวนสมาชิก
ในครอบคร ั วของผ ู ้ อย ู ่ อ าศ ั ย ใน โครงการฯ  มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อด้านการจัดจำหน่าย 
อาจเป็นเพราะกลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที ่มีสมาชิกใน
ครอบครัว 3-4 คน ให้ความสำคัญกับการตัดสินใจซื้อ
ด้านการจัดจำหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัมพร 
ฤทธิกุล (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดใน
การตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่าการตัดสินใจซื้อบ้าน
จัดสรรในส่วนของการตัดสินใจซื้อด้านผลิตภัณฑ์ ราคา 
และด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่สัมพันธ์กับจำนวน
สมาชิกในครอบครัว เป ็นเพราะจำนวนสมาชิกใน
ครอบครัวไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อบ้าน 
ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และการส่งเสริมการตลาด แต่มี
ความสัมพันธ์กับช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งสอดคล้อง
กับ ผลการวิจัยของชูศักดิ์ ชีพอรุณ (2549) ที่ได้ศึกษา
เรื ่องปัจจัยที ่มีความสัมพันธ์ต่อการซื้อบ้านจัดสรร : 
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม อำเภอ
อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบว่า 
จำนวนสมาชิกในครอบครัวไม่สัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ซื้อบ้านจัดสรร 
       ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังนี้ 
        จากผลการวิจ ัยเรื ่อง ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในการตัดสินใจซื้อบ้านของการเคหะแห่งชาติ 
จากข้อค้นพบท่ีได้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้  
       ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
        1. ปัจจัยด้านราคาและด้านการจัดจำหน่ายอยู่ใน
ระดับมาก การเคหะแห่งชาติ ควรให้ ความสำคัญ โดย
การส่งเสริมมุ่งเน้นนโยบายในด้านราคา เนื่องจากบ้าน
ของการเคหะแห่งชาติ มีราคาต่ำกว่าท้องตลาด ทำให้
ประชาชนมีกำลังที ่จะซื ้อบ้านได้มากขึ้น และรักษา
มาตรฐาน ในด้านการจัดจำหน่าย ให้มีคุณภาพและ
สะดวกในการติดต่อซื้อขาย 
        2. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ การเคหะแห่งชาติควรมี
การวางแผนกำหนดนโยบายการบริหาร เกี่ยวกับวัสดุใน
การก่อสร้าง การออกแบบตัวบ้าน ขนาดของบ้านที่
เหมาะสม คุณภาพ ในการก่อสร้าง และขั้นตอนการ

ตรวจสอบการก่อสร้างบ้านของฝ ่ายต่าง  ๆ เพื ่อที่
กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อใหไ้ด้
โครงสร้างของบ้านที่สวยงาม มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
และแข็งแรงคงทน  
       3. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ การเคหะแห่งชาติควรมี
การวางแผนกำหนดนโยบายการบริหาร เกี่ยวกับการ
จัดการดูแลโครงการบ้านของการเคหะแห่งชาติ หลังส่ง
มอบบ้านให้ลูกค้าแล้ว เช่น การดูแลสภาพแวดล้อมต่าง 
ๆ ภายในโครงการให้มีความสะอาดปลอดภัย หรือการ
ดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลมาดูแลโครงการฯ  
       4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด การเคหะ
แห่งชาติควรมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับ การโฆษณา
และประชาสัมพันธ์หลายช่องทางมากขึ้น และควรจัด
โปรโมชั่น ส่วนลด ของแถม การชิงโชค เพื่อกระตุ้นให้
ประชาชนสนใจซื้อโครงการฯ มากขึ้น 
       ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
       1. พนักงานการเคหะแห่งชาติควรรักษามาตรฐาน
ในการอำนวยความสะดวก ให ้ก ับล ูกค ้าในการ
ติดต่อสื่อสารและช่องทางในการจัดจำหน่าย  
       2. หัวหน้าสำนักงานการเคหะแห่งชาติควรมีการ
เข้มงวด รัดกุม ในการตรวจรับงานสำหรับการก่อสร้าง
โครงการบ้านของการเคหะแห่งชาติ เพื่อการก่อสร้างที่
มีคุณภาพมากขึ้น  
       3. พนักงานการเคหะแห่งชาติควรมีการดูแล 
ควบคุม เข ้มงวดกับบริษัทบูรณาการ  ที ่การเคหะ
แห ่ งชาต ิจ ้ างมาเพื่ อด ูแลในโครงการฯ  เพ ื ่ อให้
สภาพแวดล้อมในโครงการฯ มีความสะอาดปลอดภัย 
น่าอยู่อาศัย  
       4. พนักงานการเคหะแห่งชาติควรมีการช่วยกัน
ประชาส ัมพ ันธ์  การโฆษณาข ่าวสาร  หร ือข ้อมูล
โปรโมช่ันต่าง ๆ ที่ผู้บริหารกำหนดนโยบาย เพื่อกระตุ้น
การขายโครงการฯ  
       ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ  

         1. ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
ก่อสร้างอาคาร เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไข โครงสร้าง 
และพัฒนาให้งานก่อสร้างมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  
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         2. ควรมีการศึกษาวิจัยในส่วนของการปรับปรุง 
พัฒนาการบริหารงานของบริษัทบูรณาการที่การเคหะ
แห่งชาติจ ้างมาดูแลโครงการฯ  เพื ่อปรับปรุงและ
พัฒนาการดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 3. 
ควรมีการศึกษาปัจจ ัยที ่ม ีผลต่อความต้องการซื้อ
โครงการของการเคหะแห่งชาติ ที่เป็นในรูปของอาคาร
ช ุด และร ูปแบบบ้านแบบอื ่น  ๆ ด ้วย เพ ื ่อนำมา
เปรียบเทียบกันว่า มีปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อท่ี
แตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร 
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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของชุมชนบ้านโป่งสมิ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่ม
ช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนให้กว้างขวางขึ้น การดำเนินวิจัยโดยการศึกษาข้อมูลการตลาดตามแบบจำลองธุรกิจ 
และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักการของวงจรพัฒนาระบบ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ สมาชิกกลุ่มผ้าทอมือบ้าน
โป่งสมิ จำนวน 20 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบเจาะจง ผลการศึกษาข้อมูลการตลาด พบว่า จุดเด่นของสินค้า
เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือที่มีลวดลายผ้าสวยงามมีอัตลักษณ์ตามภูมิปัญญาของชุมชน การจำหน่ายสินค้ายังจำกัดเฉพาะใน
ชุมชนใกล้เคียงและกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้าไปชมธรรมชาติ ชุมชนยังขาดช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าและยังไม่มีการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลสินค้าอย่างเป็นระบบ จากเหตุผลดังกล่าวจึงได้การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การสร้าง
สื่อวีดิทัศน์เพื่อนำเสนอสินค้า และการสร้างเว็บไซต์เพื่อรวบรวมสินค้าเป็นร้านค้าออนไลน์ หลังจาการพัฒนาระบบแล้วมี
การประเมินความพึงพอใจของการใช้ระบบดังนี ้ ความพึงพอใจในภาพรวมอยู ่ในระดับมากที่ส ุด ค่าเฉลี ่ย 4.56  
ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.56 ผลการประเมินจากผู้ใช้งานให้ประเด็นที่ตรงกัน คือ ให้ความพึงพอใจในระดับมากที่สุดใน
ประเด็นด้านประโยชน์ใช้สอยและความน่าเชื่อถือ งานวิจัยนี้จะช่วยให้ชุมชนมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น 

 
คำสำคัญ: เทคโนโลยี  ดิจิทัล  ผา้ทอมือ  การตลาด  บ้านโป่งสม ิ
 

Abstract 
 

The objective of this research is to study the market information of hand woven fabric 
products, and to develop a digital marketing technology of hand-woven fabric products of Ban Pong 
Sami Community, Mae Win Subdistrict, Mae Wang District, Chiang Mai Province in order to increase the 
channels of public relations for wider community products. The research was conducted by studying 
market data based on business models and developing a digital technology systems based on the 
principles of the system development life cycle (SDLC). The samples used are 20 members of Ban Pong 
Smith hand-woven cloth group. The purposive sampling was used as the sample selection method. 
The results of the marketing data study showed that the product features are hand woven products 
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with beautiful patterns and identity according to the wisdom of the community. Product sales are still 
limited to nearby communities and visiting tourists. The community still lacks the means to reach the 
customers. In addition, there is no systematic storage of product databases. From the aforementioned 
reasons, the development of a digital technology is divided into 2 parts: creating video to present 
products and creating websites to gather products into an online store. After the system development, 
a satisfaction assessment of using the system was performed. As a result, the overall satisfaction was 
at the highest level, averaging 4.56  with a standard deviation of 0.5 6 . The evaluation from users gave 
the highest satisfaction in terms of usability and reliability. This research will help the community by 
increasing the channels of product distribution. 

 
Keywords: Technology, Digital, Hand-woven Cloth, Market, Ban Pong Smith 
 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมภิาคเอเชียแปซิฟกิ ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) 
10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพือ่ท้องถิ่น  

 

442 

1. บทนำ  

การดำเนินธุรกิจที่รวดเร็วและเทคโนโลยีที่
ก ้าวนำสม ัยในป ัจจ ุบ ัน ทำให ้ส ังคมในโลกม ีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความสามารถทางด้าน
การตลาดออนไลน์จึงมีความจำเป็นที่ต้องเข้าใจการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใ์นการทำงาน การเช่ือมโยง
สินค้าชุมชนสู่ตลาดด้วยระบบร้านค้าออนไลน์โดยมีการ
วางแผนการตลาด การโฆษณา (ชัยสิทธิ ์ เจริญวงศ์
วิวัฒน์, 2559) รวมถึงการ ส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร
จัดการกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น จะช่วยสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน (แอนนา พายุพัด, ฐัศแก้ว ศรีสด และ 
ธัชกร วงษ์คำชัย, 2560) สินค้าชุมชนมีจุดเด่นจากการ
สร้างสรรค์งานในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่โดดเด่น 
ทำให้เกิดคุณค่าและงานที่มีอัตลักษณ์  จากการศึกษา
การตลาดของชุมชนพบว่าปัญหาการจำหน่ายสินค้าของ
ชุมชนโดยส่วนใหญ่จะม ีข ้อจำก ัดช่องทางในการ
จำหน่ายสินค้า ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื ้นที่
ใกล ้ เค ียง การออกจำหน่ายแสดงส ินค้าในแหล่ ง
ภายนอกมีเพียงบางชุมชน ทำให้การขยายตัวทาง
การตลาดได้ไม่มาก และยังขาดการจัดเก็บข้อมูลสินค้า
อย่างเป็นระบบเพื่อเสนอให้กับลูกค้า (ชนินทร์ มหัทธน
ชัย และคณะ, 2560) 

ชุมชนบ้านโป่งสมิ เป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้าน 
ห้วยข้าวลีบ  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง 
จังหวัดเชียงใหม่ คนในชุมชนเป็นชนเผ่าปกาเกอะญอ 
หรือ กระเหรี่ยง อาชีพหลักของชุมชนคือการเกษตร 
กลุ่มสตรีจะมีอาชีพเสริมคือการทอผ้า ลักษณะเด่นของ
ผ ้าทอของช ุมชนแห ่งน ี ้ค ือ ลวดลายผ ้าทอม ือที่
เป็นอัตลัษณ์ตามวิถีชีวิตและธรรมชาติในพื ้นที ่ของ
ชุมชน โดยส่วนใหญ่กลุ่มสตรีทอผ้าจะเป็นผู้สูงวัยที่มี
ความสามารถในการทอผ้ามือแบบกี่เอว (ชูสิทธ์ ชูชาติ, 
2560) เยาวชนในชุมชนที่มีทักษะการทอมือมีจำนวน
น้อย กลุ่มรุ่นลูกหลานหันไปทำอาชีพอื่นที่ต้องทำงาน
ต่างถิ่นฐานของตน การจำหน่ายผ้าทอมือของชุมชนจะ
เป็นกลุ่มลูกค้าในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงท่ีรู้จัก ยังไม่
เคยประชาสัมพันธ์สินค้าในพื้นที่ห่างไกล หรือการออก

งานแสดงสินค้า และไม่เคยใช้สื ่อการประชาสัมพันธ์
สินค้า การจำหน่ายสินค้าจะเฉพาะสินค้าที่ผลิตไว้แล้ว 
หากลูกค้าต้องการสั่งทำผ้าทอมือ ลูกค้าต้องมีแบบ
ลวดลายหรือต้องจำที่เคยทอไปแล้วมาบอกให้กับผู้ผลิต 
ทางกลุ่มผ้าทอมือยังไม่เคยมีการเก็บข้อมูลสินค้าเพื่อ
เป็นข้อมูลให้ผู้ซื้อตัดสินใจได้ จากการศึกษางานวิจัยอื่น
การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลเพื่อ
การสื ่อสารกับลูกค้าจะช่วยเป็นการเรียนรู ้กันการ
สื ่อสารลูกค้าแต่ละคนเกิดการพัฒนาทางการตลาด 
(ดวงใจ ธรรมนิภานนท์, 2557) การใช้เทคโนโลยีมีผล
ต่อการทำงานเพิ่มประสิทธภาพงาน (นฎกร สุดพิพัฒน์, 
2560) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำตลาด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับ
ลูกค้า ทำให้เกิดโอกาสใหม่ในการทำธุรกิจ (Chaffey, 
2010 ; Taiminen & Karjaluoto, 2015) ก ่อให ้ เกิด
ประโยชน์คุณค่าของประสิทธิภาพ ความง่าย สะดวก
รวดเร็ว ช่วยลดต้นทุน  (Chaffey & Ellis-Chadwick, 
2016) การวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาดก็จะ
ช่วยตอบสนองความต้องการของผู ้บร ิโภคมากขึ้น 
(Leeflang, Verhoef, Dahlstrom, & Freundt, 2014; 
กุณฑลี รื่นรมย,์ 2561) 

งานวิจัยนี้ จึงมีแนวคิดจะส่งเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือโดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประย ุ กต ์ ใ ช ้ ใ นกา รจ ั ด เ ก ็ บข ้ อม ู ลส ิ นค ้ าและ
ประชาสัมพันธ์สินค้า ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ เว็บไซต์ 
เพื ่อให้เป็นฐานข้อม ูลสินค้า เปิดร ้านค้าออนไลน์
ประชาสัมพันธ์สินค้าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น หาก
เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนจะทำให้รุ่นลูกหลานได้
เห็นคุณค่าจะช่วยสืบสานภูมิปัญญาของชุมชนต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพ ื ่อศ ึกษาข้อม ูลทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือชุมชนบ้านโป่งสมิ 
 2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสรมิ
การตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของชุมชนบ้านโป่งสมิ 
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3. ระเบียบวิธีวิจัย 
 คณะผู้วิจัยได้ศึกษาบริบททั่วไปของชุมชน 
โดยการสำรวจ สังเกต สัมภาษณ์จากผู้นำชุมชน นำมา
ดำเนินงานดังน้ี 
 3.1 ประชากร คือ สมาชิกกลุ่มผ้าทอมือบ้าน
โป่งสมิ จำนวน 35 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบ
เจาะจง จำนวน 20 คน 
 3.2 พื้นที่ในการวิจัย คือ ชุมชนบ้านโป่งสมิ 
หมู่บ้านห้วยข้าวลีบ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัด
เชียงใหม ่
 3.3 ขอบเขตเนื้อหาการวิจัย 
 3.3.1 การศึกษาข้อมูลทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือชุมชนบ้านโป่งสมิ โดยจัดโฟกัสกรุ๊ป
ประชุมกลุ่มผ้าทอมือตามรูปแบบโมเดลธุรกิจ โดยใช้
เครื่องมือที่ชื่อว่า Business Model Canvas (BMC) มี
ส่วนที่ต้องศึกษา 9 องค์ประกอบ คือ 1.คุณค่าสินค้า 
(Value Proposition)  2 . ก ล ุ ่ ม ล ู ก ค ้ า  (Customer 
Segments)  3 .ช ่องทางเข ้ าถ ึ งล ูกค ้า  (Channels)  
4.ความสัมพันธ์กับลูกค้า(Customer Relationships)  
5.รายได้หลัก(Revenue Streams) 6.ทรัพยากรหลัก 
(Key Resources ) 7.กิจกรรมหล ัก (Key Activities)  
8.พันธมิตร (Key Partners ) 9.โครงสร้างต้นทุน (Cost 
Structure) โดยมีคำถามในการวิจ ัยคือ เทคโนโลยี
ดิจิทัลมีผลต่อการส่งเสริมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์
ผ้าทอมือชุมชนบ้านโป่งสมิหรือไม่ 
 3.3.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  
จะใช้หลักการของวงจรพัฒนาระบบ (SDLC: System 
development Life Cycle) ซ ึ ่ ง เ ป็ น
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหา
ทางธุรกิจให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน โดยมี
ขั้นตอนคือ การวางแผน การวิเคราะห์ การออกแบบ 
และการพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ ในการ
วิเคราะห์ระบบจะเขียนอธิบายในรูปแบบแผนผังบริบท
(Context Diagram)  การออกแบบฐานข ้อมู ลจะ
อธิบายในรูปแบบแผนภาพการจำลองข้อมูล (Entity 

Relationship Data Model) เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
 3 . 4 เ ค ร ื ่ อ งม ื อ ท ี ่ ใ ช ้ ใ นก า ร ว ิ จ ั ย  คื อ 
แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้าน
การตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ เมื ่อพัฒนาะบบ
เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลแล ้วจะนำแบบสอบถามมาวัด
ประสิทธิภาพ โดยวัดจากผู ้ใช้งาน จำนวน 20 คน 
แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ด้านคือ ด้านประโยชน์ใชส้อย
และความน่าเชื่อถือ  ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันงาน
ของระบบ  ด้านความง่ายต่อการใช้งาน และด้าน
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยข้อมูลในระบบ 
 3.5 การรวบรวมข้อมูล โดยเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามหล ังจากจ ัดก ิจกรรมอบรมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล การประชุมกลุ่มของผู้ประกอบการ 
ผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา
เพื่อจัดเป็นหมวดหมู่  จะได้ทราบลักษณะทั่วไปของ 
กลุ่มตัวอย่าง การรายงานผลจะใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใน
การรายงานผลและจัดอันดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
พิจารณาจากค่าคะแนนของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่
ละข้อ เกณฑ์เปรียบเทียบความพึงพอใจ คือ   

มากที่สุด  = 4.50-5.00      น้อย      = 1.50-
2.49    

มาก        = 3.50-4.49      น้อยที่สุด = 1.00-
1.49 

ปานกลาง = 2.50-3.49   
 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ชุมชนบ้านโป่งสมิมีสภาพภูมิประเทศโดยส่วน

ใหญ่เป็นที่ราบสูง มีภูเขาล้อมรอบ ทิวทัศน์สวยงาม มี
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เช่น น้ำตกโป่งสมิ การก่อตั้ง
หมู่บ้านเริ่มก่อตั้งมาประมาณ 300-350 ปี มีอาชีพหลัก
คือ เกษตรกรรม ได้แก่  การปลูกข้าว ผักสลัดแก้ว  
ดอกฟีคอส ผักกาดขาว กระหล่ำ และผลไม้ เช่น ลูก
พลับ เสาวรส เมื ่อหมดช่วงการทำเกษตรกรรมจะทำ
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อาชีพเสริม เช่น การจักรสาน การทอผ้า จากการศึกษา
ข้อมูลได้ผลดังนี้ 
 4.1 ผลการศึกษาข้อมูลทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือชุมชนบ้านโป่งสมิ เมื่อจัดประชุม
โฟกัสกรุ ๊ปศึกษาผลในการส่งเสริมทางการตลาดตาม
โมเดลธุรกิจ Business Model Canvas  ได้ผลลัพธ์ดัง
ตารางที่ 1 ซึ่งพบว่า คุณค่าของสินค้าเป็นผลิตภัณฑผ์้า
ทอมือที ่ม ีลวดลายผ้าสวยงาม มีอัตลักษณ์ตามภูมิ
ปัญญาของชุมชน กลุ่มลูกค้าจะเป็นคนในชุมชนและ
นักท่องเที่ยวที่เข้าไปเยี่ยมชมธรรมชาติ ช่องทางในการ

เข้าถึงลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอาศัย
จากการรู้จักกัน หากเป็นนักท่องเที่ยวจะทำการสาธิต
การทอผ้าให้เห็นถึงคุณค่าและความปราณีตในการทำ
ผ้าทอ รายได้หลักยังคงเป็นการทำเกษตรกรรม ส่วน
รายได้จากทอผ้าเป็นรายได้เสริม ด้านทรัพยากรที่ใช้ใน
การทอผ้าเช่น เส้นด้ายจากฝ้าย ลูกเดือย การใช้วัสดุ
ธรรมชาติ เป็นต้น ลวดลายผ้าได้จากการทอ การปัก 
เกิดจากภูมิปัญญาของชุมชนและการตบแต่งด้วยวัสดุ
ธรรมชาติ เช่น ลูกเดือย เป็นต้น

 
ตารางที่ 1 โมเดลธุรกิจ Business Model Canvas  ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือชุมชนบ้านโป่งสมิ 
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ตัวอย่างการทำผ้าทอมือแสดงดังภาพที ่ 1 
และตัวอย่างลวดลายผ้าแสดงดังภาพท่ี 2  

 

 
ภาพท่ี 1: การทอผ้าแบบก่ีเอว 

 
ภาพที่ 2: แสดงผลติภณัฑ์เสื้อและลวดลายผ้า 

 
การจัดกิจกรรมทางการตลาดชุมชนยังไม่เคย

การนำสินค้าจัดแสดงนอกสถานท่ี ยังไม่มีแหล่งตลาด มี
เพียงจัดขายในชุมชนและนักท่องเที ่ยวที ่เข ้าไปชม
ธรรมชาติในชุมชน ช่องทางในการติดต่อลูกค้ายังทำได้
เฉพาะกลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง 
ชุมชนมีความต้องการจะเปิดช่องทางการตลาดที่
กว้างขวางขึ้น การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายสะดวกและ
ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถนำเสนอสินค้าของสมาชิก
ในกลุ่มผ้าทอมือท่ีมีหลากหลาย นอกจากประชาสัมพันธ์
สินค้าในชุมชนแล้ว ยังต้องการเสนอวิถีชีวิตภูมิปัญญา
และความเป ็นธรรมชาต ิของช ุมชนเพ ื ่ อด ึ งดูด
นักท่องเที่ยวด้วย จากการศึกษาดังกล่าว จึงนำมาสู่การ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีด ิจ ิทัลในการเพิ ่มช่องทาง
ประชาสัมพันธ์สินค้าในรูปแบบสื่อเว็บไซต์ และนำเสนอ
การผลิตสินค้าและวิถีชีวิตชุมชนในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์  

 4.2 ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล   
จากการประชุมกลุ่มศึกษาข้อมูลทางการตลาด พบว่า  
ช่องทางการจำหน่ายสินค้ามีเพียงจำหน่ายในชุมชน  
หากลูกค้าต้องการสินค้าต้องมาเลือกซื้อท่ีชุมชนเองหรือ
โทรศัพท์ติดต่อ ทำให้ไม่สามารถขยายกลุ่มลูกค้าให้
กว้างขวางได้  ผู้ผลิตไม่เก็บข้อมูลสินค้าเพื่อเป็นข้อมูล
ให้ผ ู ้ซ ื ้อตัดสินใจได้ คณะผู ้ทำวิจ ัยจึงพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล 2 รูปแบบ คือ สื่อวีดิทัศน์เพื่อนำเสนอ
การทอผ้าเป็นรีวิวสินค้าให้ลูกค้าเห็นขั้นตอนในการผลิต
ในสินค้า และจัดทำเว็บไซต์เพื ่อรวบรวมสินค้าเป็น
ร้านค้าออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 4.2.1 ผลการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ ได้นำ
ข้อมูลจากการวิเคราะห์แบบจำลองธุรกิจ Business 
Model Canvas มาเรียบเรียงลำดับเนื ้อหาสร้างสื่อ 
วีดิทัศน์ นำเสนอในรูปแบบข้อความ ภาพ และเสียง 
เพื ่อให้ล ูกค้าเข้าใจและเห็นคุณค่าผลิตภัณฑ์แบบ 
แฮนด์เมด (Handmade) และเกิดความน่าเชื่อถือสินคา้ 
ตัวอย่างสื่อวีดิทัศน์แสดงดังภาพท่ี 3 
 

 
ภาพที่ 3: แสดงสื่อวีดิทัศน์บรรยายการทอผ้า 

 4.2.2 ผลการพัฒนาเว็บไซต์  ได้มกีาร
พัฒนาเว็บไซตเ์พื่อจัดทำเป็นร้านคา้ออนไลน์ ในการ
พัฒนาระบบได้ใช้หลักการของวงจรพัฒนาระบบ ดังนี้ 
      1) การศึกษาปัญหา รวบรวมข้อมูล 
และวางแผนงาน  ได้จัดประชุมกลุม่สัมภาษณเ์ชิงลึก
เพื่อรวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับสินค้า ตัวอย่างแสดงดังภาพ
ที่ 4 
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ภาพที่ 4: สัมภาษณ์ข้อมูลการทอผ้า 

      2) การว ิเคราะห์ระบบ ได ้แสดง
ลักษณะของระบบงาน ข้อมูล และผู้ที่เกี่ยวข้องในผัง
ระบบงาน โดยผู ้เกี ่ยวข้องระบบจะมี 2 กลุ ่มคือ 1. 
ผู้ดูแลระบบ จะเป็นสมาชิกกลุ่มผ้าทอมือมีสามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลได้ให้มีสิทธิ์สามารถปรับปรุงประเภท
สินค้า ข้อมูลสินค้า การรีวิวสินค้า รายละเอียดวิธีการ
สั่งซื้อและการชำระเงิน ระบบนี้ยังไม่มีสั่งซื้อสินค้าแบบ
หยิบไว้ในตะกร้าเนื่องจากสมาชิกกลุ่มผ้าทอยังไม่คุ้นกับ
ใช้ระบบที ่ซับซ้อนการติดต่อกับลูกค้ายังคงใช้ทาง
โทรศ ัพท ์ ไลน ์ และเฟสบุ ๊ก 2. ล ูกค ้า สามารถดู
รายละเอียดสินค้า รายละเอียดสั่งซื้อและชำระเงินได้  
อธิบายเป็นแผนผังบริบทดังภาพที่ 5 
 

 
ภาพที่ 5: แสดงผังบริบท 

 3) การออกแบบฐานข้อมูล ได้วิเคราะห์
ข้อมูลที่ใช้แบ่งออกเป็น 4 ตาราง คือ 1.ผู ้ดูแลระบบ 
(Admin) ประกอบด้วย รหัสผู ้ดูแลระบบ ( Idadmin) 
ช ื ่ อ ผ ู ้ ด ู แ ล ร ะ บ บ  ( Nameadmin) ช ื ่ อ ผู้ ใ ช ้ ง า น 
(Username) รหัสผ่าน (Password) 2. ตารางประเภท
สินค้า (Category) ประกอบด้วย รหัสประเภทสินค้า 
(Idtype) ชื ่อประเภทสินค้า (Nametype) 3. ตาราง
ส ิ น ค ้ า  ( Product) ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย  ร ห ั ส ส ิ น ค้ า 
(Idproduct) ชื่อสินค้า (Nameproduct) รายละเอียด
สินค้า (DetailProduct) ราคา (Price) ส่วนลด (Sale) 
ราคาสุทธิ (Total) รูปภาพ (Pic) รหัสประเภทสินค้า 
(Idtype) รหัสผู ้ดูแลระบบ ( idadmin) 4. ตารางการ

แจ้งรายละเอียด (Detail) ประกอบด้วย รหัสการแจ้ง
รายละเอ ียด ( Iddetail) รายละเอ ียดแจ ้ งส ั ่ งซื้อ 
(DetailOrder)  ร ายละ เอ ี ยดแจ ้ ง การชำระ เ งิ น 
(Detailpay) รหัสผู้ดูแลระบบ (idadmin) ความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลคือ 1. ผู้ดูแลระบบ มีความสัมพันธ์กับ 
สินค้า แบบหน่ึงต่อกลุ่ม 2. ผู้ดูแลระบบ มีความสัมพันธ์
กับ การแจ้งรายละเอียด แบบหนึ่งต่อกลุ่ม 3. ประเภท
สินค้า มีความสัมพันธ์กับ สินค้า แบบหนึ ่งต่อกลุ่ม 
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเป็นแผนภาพการ
จำลองข้อมูลได้ดังภาพที่ 6 
 

 
 
ภาพที่ 6: แผนภาพการจำลองข้อมูล 
 4) การพัฒนาระบบ เมื่อรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลแล้ว จะนำมาพัฒนา
ระบบได้ดังนี ้
   4.1) เมนูหน้าแรก เมื ่อเข้าเว็บไซต์ 
http://www.pongsamit.cmru.ac.th จะปรากฏดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 7: หน้าแรกของเว็บไซต ์
 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมภิาคเอเชียแปซิฟกิ ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) 
10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพือ่ท้องถิ่น  

 

447 

 จากภาพท่ี 7 หน้าแรกของระบบ จะมี
เมนูการทำงานคือ หน้าแรก สินค้า รีวิว การสั ่งซื้อ 
เกี ่ยวกับเรา ส่วนด้านล่างรูปจะปรากฎรายการเลือก
สินค้า 
 4.2) เมนูสินค้า จะปรากฎรายการ
เลือกประเภทสินค้า ดังภาพที่ 8 

 
 

ภาพที่ 8: แสดงเมนูย่อยเลือกประเภทสินค้า 
 

 จากภาพที่ 8 เมื่อเลือกเมนูสินค้า จะ
ปรากฏเมนูย่อยเลือกประเภทสินค้า  กระเป๋า ชุดแซก 
ผ้าถุง เสื ้อผู้ชาย เสื ้อผู ้หญิง ตัวอย่างสินค้าประเภท
กระเป๋า และเสื้อผู้หญิง แสดงดังภาพท่ี 9-12 
 

 
 

ภาพที่ 9: แสดงรายการสินค้าประเภทกระเป๋า 
 

 ภาพที ่  9 จะแสดงรายการส ินค้า
ประเภทกระเป๋า แสดงรหัสสินค้า ช่ือสินค้า และรูปภาพ
ประกอบส ินค ้า  เม ื ่อคล ิกช ื ่อส ินค ้า จะปรากฎ
รายละเอียดสินค้าดังภาพท่ี 10 
 

 
 

ภาพที่ 10: แสดงรายละเอียดสินคา้ประเภทกระเป๋า 
 
 ภาพที ่ 10 แสดงรายละเอียดสินค้า
ประเภทกระเป๋า จะปรากฏรายละเอียดขนาด สี อธิบาย
ลักษณะลายทอผ้า ราคา และรูปภาพประกอบหลายรูป 
 เมื่อเลือกเมนูสินค้าประเภทเสื้อผูห้ญิง 
จะปรากฎดังภาพที่ 11 
 

 
 
ภาพที่ 11: แสดงรายการสินค้าประเภทเสื้อผ้าผู้หญิง 

 
 จากภาพที่ 11 จะแสดงรายการสินค้า

ประเภทเสื้อผ้าผู้หญิง แสดงรหัสสินค้า ชื่อสินค้า และ
รูปภาพประกอบสินค้า  เมื่อคลิกชื่อสินค้า จะปรากฎ
รายละเอียดสินค้าดังภาพท่ี 12 

 

 
 

ภาพที่ 12: แสดงรายละเอียดสินคา้ 
 

ประเภทเสื้อผ้าผูห้ญิง 
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 ภาพที ่ 12 แสดงรายละเอียดสินค้า
ประเภทกเสื้อผ้าผู้หญิง จะปรากฏรายละเอียดขนาด สี 
อธิบายลักษณะลายทอผ้า ราคา และรูปภาพประกอบ 
 4.3) เมนูรีวิว จะปรากฏสื่อวีดิทัศน์ท่ีอัปโหลด
ในโปรแกรมยูทูป เพื ่อนำเสนอสินค้าให้ลูกค้าเห็น
กระบวน การผลิตสินค้า เมื่อคลิกเมนูรีวิวจะปรากฏดัง
ภาพที่ 13  

 
 

ภาพที่ 13: แสดงหน้ารีวิวสินค้า 
 

 4.4) เมนูการสั่งซื้อ และ เมนูเกี่ยวกับ
เราเมนูการสั่งซื้อจะปรากฏรายละเอียดการสั่งซื้อและ
การชำระเงิน ส่วนเมนูเกี่ยวกับเราจะปรากฏรายละเอียด
เกี่ยวกับความเป็นมาบ้านโป่งสมิและข้อมูลการติดต่อ 
แผนที่ ตัวอย่างข้อมูลเกี่ยวกับเราดังภาพที่ 14 
 

 
 

ภาพที่ 14: แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเรา 
ในส่วนประวัตหิมู่บ้าน 

 
 ภาพที่ 14 จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
เราในส่วนประวัติของหมู่บ้าน ความเป็นมา เรื่องเล่า
ตำนาน ให้ผู้อ่านได้เข้าใจวิถีชีวิตของชุมชน  
 5) การทดสอบระบบ เมื่อพัฒนาระบบ
แล้วจะทำการทดสอบระบบจากแบบสอบถามความ 
พึงพอใจการใช้เทคโนโลยีด ิจ ิทัลด้านการตลาดของ

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ โดยวัดจากผู้ใช้งาน จำนวน 20 คน 
แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ด้านคือ 1. ด้านประโยชน์ใช้สอย
และความน่าเช่ือถือ 2. ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันงาน
ของระบบ 3. ด ้านความง่ายต ่อการใช้งาน 4.ด ้าน
ประส ิทธ ิภาพและความปลอดภ ัยข ้อม ูลในระบบ  
ผลความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง 4 ด้านแสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 
X S.D. ระดับ 

1. ผ ล ล ั พ ธ ์ ม ี ค ว า ม
ถูกต้อง 

4.75 0.55 มากที่สุด 

2 .  ส า ม า ร ถน ำ เ อ า
ผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้งานได ้

4.80 0.52 มากที่สุด 

3. ความถ ูกต ้องของ
การประมวลผล 

4.65 0.59 มากที่สุด 

4. ค ว า ม ค ร บ ถ ้ ว น
สมบูรณ์ของข้อมูล 

4.75 0.44 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยทั้ง 4 ด้าน 4.74 0.53 มากที่สุด 
 

 จากตารางที ่ 2 ผลประเมินความพึง
พอใจในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า มีระดับความพึง
พอใจมากที ่ส ุด โดยมีค่าเฉลี ่ย 4.56 ค่าเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน 0.56 ในแต่ละด้านเรียงลำดับจากค่าคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านประโยชน์ใช้สอยและ
ความน่าเชื่อถือ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  รองลงมาคือ 
ด้านความง่ายต่อการใช้งาน ด้านประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยข้อมูลในระบบ และด้านการทำงานได้
ตามฟังก์ชันงานของระบบ ตามลำดับ   
 ผลการความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
เทคโนโลยีดิจิทลั ท้ัง 4 ด้าน ได้อธิบายรายละเอยีดไว้ใน
ตารางที่ 3-6 
 
 
 



 

การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมภิาคเอเชียแปซิฟกิ ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) 
10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพือ่ท้องถิ่น  

 

449 

ตารางที่ 3 ผลความพึงพอใจด้านประโยชน์ใช้สอยและ
ความน่าเชื่อถือ 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. ระดับ 
1. ความเหมาะสมของ

ขั้นตอนในการบันทึก
ข้อมูลนำเข้า 

4.40 0.68 มาก 

2. การป้องกันข้อผิดพลาด
จากการกรอกข้อมลู
นำเข้า 

4.35 0.67 มาก 

3. ความถูกต้องในการ
แสดงและพิมพ์
รายงาน 

4.45 0.69 มาก 

4. ความสะดวกในการ 
เรียกใช้งานโปรแกรม 

4.50 0.51 มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ยทั้ง 4 ด้าน 4.43 0.64 มาก 
 
 จากตารางที่ 3 ผลความพึงพอใจด้าน
ประโยชน์ใช้สอยและความน่าเชื่อถือ พบว่า ภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลี่ย 4.74 
และ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.53  รายการย่อย
เรียงลำดับจากค่าคะแนนเฉลี่ยมากไปน้อย คือ สามารถ
นำเอาผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้งาน ความครบถ้วนสมบรูณ์ของ
ข้อมูล  ผลลัพธ์มีความถูกต้อง และ ความถูกต้องของ
การประมวลผล ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4 ผลความพึงพอใจด้านการทำงานไดต้าม

ฟังก์ชันงานของระบบ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. ระดับ 

1. ด้านประโยชน์ใช้สอย
และความนา่เชื่อถือ 

4.74 0.53 มากที่สุด 

2. ด้านการทำงานไดต้าม
ฟังก์ชันงานของระบบ 

4.43 0.64 มาก 

3. ด้านความง่ายต่อการ
ใช้งาน 

4.56 0.54 มากที่สุด 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. ระดับ 

4. ด้านประสิทธิภาพ
และความปลอดภัย
ข้อมูลในระบบ 

4.53 0.53 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยทั้ง 4 ด้าน 4.56 0.56 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 4 ผลความพึงพอใจด้าน
การทำงานได ้ตามฟ ังก ์ช ันงานของระบบ  พบว่า 
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีคา่เฉลี่ย 
4.43 และ ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 รายการย่อย
เรียงลำดับจากค่าคะแนนเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ความ
สะดวกในการเรียกใช้งานโปรแกรม ความถูกต้องในการ
แสดงและพิมพ์รายงาน ความเหมาะสมของขั้นตอนใน
การบันทึกข้อมูลนำเข้า  และ การป้องกันข้อผิดพลาด
จากการกรอกข้อมูลนำเข้า ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 5 ผลความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งาน 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. ระดับ 
1. เมนูการใช้งานมี

คำอธิบาย ใช้งาน
ง่าย 

4.75 0.44 มาก
ที่สุด 

2. ขั้นตอนลำดับการ
ทำงานก่อนหลังมี
ความเหมาะสม 

4.40 0.50 มาก 

3. การออกแบบหน้าจอ
เหมือนกันทุกหน้า 

4.30 0.47 มาก 

4. คำสั่งที่ใช้ สื่อให้
เข้าใจและปฏิบัตติาม
ได้ง่าย 

4.20 0.62 มาก 

5. การค้นหา หรือการ
เข้าถึงข้อมูลตาม
ความต้องการได้ง่าย 

4.60 0.50 มาก
ที่สุด 

6. ความสวยงาม 
ทันสมัย และความ
น่าสนใจของหน้า
โฮมเพจ 

4.55 0.51 มาก
ที่สุด 
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รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. ระดับ 
7. การจัดวางรูปแบบใน

เว็บไซต์ง่ายต่อการ
อ่านและใช้งาน 

4.80 0.41 มาก
ที่สุด 

8. ขนาดและรูปแบบ
ของตัวอักษร อ่านได้
ง่ายและสวยงาม 

4.65 0.59 มาก
ที่สุด 

9. มีคู่มือการใช้งานท่ี
อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย 

4.65 0.75 มาก
ที่สุด 

10. การใช้งานง่าย 
เรียนรูไ้ดเ้ร็วและ
สะดวก 

4.70 0.57 มาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ยทั้ง 10 ด้าน 
4.56 0.54 

มาก
ที่สุด 

  
จากตารางที่ 5 ผลความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการ
ใช้งาน พบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.56 และ  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 รายการย่อยเรียงลำดับ
จากค่าคะแนนเฉลี่ยมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ การ
จัดวางรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและใช้งาน  
เมนูการใช้งานมีคำอธิบายใช้งานง่าย  การใช้งานง่าย
เรียนรูไ้ดเ้ร็วและสะดวก  ตามลำดบั 
 
ตารางที่ 6 ผลความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพและ

ความปลอดภัยข้อมลูในระบบ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. ระดับ 

1. ความเร็วในการแสดง
ภาพ อักษร และข้อมลู
ต่างๆ รวมทั้งผลลัพธ์ 

4.85 0.37 มากที่สุด 

2. การกำหนดรหสัผู้ใช้
และรหัสผ่านในการ
ตรวจสอบผู้เข้าใช้ระบบ  

4.30 0.66 มาก 

3. มีระบบป้องกันการ
เข้าถึงรหัสผ่าน   

4.30 0.66 มาก 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. ระดับ 

4. การกำหนดว่าข้อมลูที่
กรอกเป็นความลับไม่
เปิดเผยต่อสาธารณชน 

4.30 0.66 มาก 

5. ระบบสามารถเข้าใช้
งานได้ตลอดเวลา 

4.55 0.51 มากที่สุด 

6. ประสิทธิภาพของ
ระบบโดยรวม 

4.90 0.31 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยทั้ง 6 ด้าน 4.53 0.53 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 6 ผลความพึงพอใจด้าน
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยข้อมูลในระบบ พบว่า 
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค ่าเฉล ี ่ย 4.53 และ ค่าเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 
รายการย่อยเรียงลำดับจากค่าคะแนนเฉลี่ยมากไปน้อย 
3 อันดับแรก คือ ประสิทธิภาพของระบบโดยรวม  
ความเร็วในการแสดงภาพอักษรและข้อมูลตา่งๆ รวมทั้ง
ผลลัพธ์ และระบบสามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา 
ตามลำดับ 

จากผลการดำเนินวิจัยการศึกษาข้อมูลทาง
การตลาดม ีความสอดคล ้องก ับงานว ิจ ัยกลย ุทธ์
การตลาด (กุณฑลี รื่นรมย์, 2561; จุฬารัตน์ ขันแก้ว, 
2561) ในการกำหนดปัญหาจากความต้องการของ
ผู้ประกอบการ การสร้างเนื้อหาทางการตลาดและสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ซื้อผู้ขายในเชิงบวก การเพิ่ม
ช่องทางการตลาดดิจิทัลและใช้สื ่อสังคมออนไลน์ให้
ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย (นฎกร สุดพิพัฒน์ , 2560; 
จักรกริช ปิยะ, 2557) การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลมีความสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีพัฒนารูปแบบการ
สร้างสื ่อวีดิทัศน์และเว็บไซต์ (วรพจน์ องค์วิมลการ, 
2561; ชนินทร์ มหัทธนชัย และคณะ, 2560; แอนนา 
พายุพัด, รัศแก้ว ศรีสด และ รัชกร วงษ์คำชัย, 2558) 
ในส่วนลำดับรูปแบบการวางเนื้อหา การจัดหมวดหมู่ให้
สอดคล้องกันและง่ายต่อผู้ใช้งาน การประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้มีความสอดคล้องในข้อคำถามและผลการ
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ประเมิน (ภัควรินทร์ ณรงค์วุฒิภัสร์ และ สุมาลี สว่าง, 
2559; แอนนา พายุพัด, รัศแก้ว ศรีสด และ รัชกร วงษ์
คำชัย, 2558) ได้ผลลัพธ์ความพึงพอใจในส่วนการ
นำไปใช้ประโยชน์ การนำไปใช้งาน และประสิทธิภาพ
ของระบบในทิศทางเดียวกัน 
 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 ผลการวิจัยแบ่งตามวัตถุประสงค์ 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 ผลการศึกษาข้อมูลการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอมือชุมชนบ้านโป่งสมิ จุดเด่นคือสินค้ามีอัตลักษณ์ใน
การทอและปักผ้าสวยงามและปราณีต สินค้าเป็นแบบ
แฮนด์เมดทำให้สามารถสร้างสรรค์งานได้หลากหลาย 
ปัญหาที่พบคือยังขาดช่องทางการตลาดทำให้กลุ่มลูกคา้
ส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนและพื ้นที ่ ใกล ้เค ียงและ
นักท่องเที่ยวบางส่วนที่เข้ามาชมธรรมชาติ ชุมชนมี
ความต้องการในการหาช่องทางในการจัดจำหน่าย
สินค้าด้วยการใช้สื่อออนไลน์ ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึง
สินค้าและนำเสนอสินค้าได้ง่ายขึ้น ซึ่งตอบคำถามการ
วิจัยได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลมีผลต่อการส่งเสริมทาง
การตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือชุมชนบ้านโป่งสมิ จึง
นำมาสู ่การพัฒนาในส่วนที ่ 2 คือ การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอมือของชุมชนบ้านโป่งสมิ โดยชุมชนต้องการให้ลูกค้า
สามารถดูรายละเอียดสินค้าและขั้นตอนการผลิตสินค้า
ได้ จึงได้พัฒนาสื่อในรูปแบบวีดิทัศน์ให้ลูกค้าเกิดความ
มั่นใจและเห็นคุณค่าอัตลักษณ์ของสินค้าชุมชนโดยได้
นำข้อมูลจากศึกษาขั้นตอนการผลิตผ้าทอมือมาลำดับ 
ตัดต่อ และนำเสนอในรูปแบบภาพ เสียง และข้อความ
ประกอบ และพ ัฒนาส ื ่ อ เ ว ็บ ไซต ์ โดยรวบรวม
รายละ เอ ี ยดส ิ นค ้ า เป ิ ด เป ็ นร ้ านค ้ าออนไลน์
ประชาสัมพันธ์สินค้าได้ การพัฒนาสื่อเว็บไซต์ได้แบ่ง
การทำงานเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนผู้ดูแลระบบให้สามารถ
ปรับปรุงรายการสินค้าได้ และส่วนลูกค้าสามารถดู
รายละเอียดสินค้า การออกแบบฐานข้อมูลที่ใช้แบ่งเป็น 
4 ตารางคือ ผู้ดูแลระบบ ประเภทสินค้า สินค้า  และ
การแจ้งรายละเอียดสั่งซื้อสินค้า เมื่อพัฒนาระบบแล้ว

ได้ทดสอบระบบจากการตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้ใช้งานระบบจำนวน 20 คน โดยแบ่งเป็น 4 
ด้าน พบว่าภาพรวมระดับความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ
อยู่ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.56 ค่าเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน 0.56 ในแต่ละด้านเรียงลำดับจากค่าคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านประโยชน์ใช้สอยและ
ความน่าเชื่อถือ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  รองลงมาคือ 
ด้านความง่ายต่อการใช้งาน ด้านประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยข้อมูลในระบบ และด้านการทำงานได้
ตามฟังก์ชันงานของระบบ ตามลำดับ ผลการนำไปใช้
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถนำไปใช้เป็นช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดของชุมชนได้  
 ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
ครั้งนี้ สามารถนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดไป
ปรับสร้างกลยุทธ์และแผนธุรกิจทางการตลาดของชุนชน
ที่เหมาะสม ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาในรูปแบบ
สื่อวีดิทัศน์และสื่อเว็บไซต์นำเสนอเปิดร้านค้าออนไลน์
ของสินค้าชุมชนได้ ข้อเสนอแนะในการต่อยอดใน
อนาคตคือการสร้างสื่อวีดิทัศน์อาจแยกตามองค์ความรู้
ศิลปะลายผ้าแต่ละประเภทเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้
ให้กับคนรุ่นหลัง และสื่อเว็บไซต์ควรนำไปโปรโมทสินค้า
ในสื่อโซเซียลที่หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ถึงกลุ่มลูกค้า
มากขึ้น ปัญหาการขาดทักษะการใช้ภาษาไทยและทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นอุปสรรคในการทำตลาด
ออนไลน์ ดังนั้นควรมีจัดการอบรมให้กับสมาชิกในกลุ่ม
เพื่อเพิ่มทักษะดังกล่าว รวมถึงการสร้างความเข้าใจใน
ชุมชนให้ย ึดหลักปร ัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางทำงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืน    
 

6. กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี คณะผู้วิจัย
ขอขอบคุณกลุ ่มผ้าทอมือ บ้านโป่งสมิ ที ่อนุเคราะห์
ข้อมูลในทุกกิจกรรม ขอขอบคุณศูนย์ศึกษาศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ให้คำแนะนำปรึกษาใน
การทำงานร่วมกับชุมชน  และขอขอบคุณมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ที่สนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัย 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลการตลาดของเสื้อผ้าเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์และ
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กผ่านช่องทางบนเฟซบุ๊ก 2) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็ก
ผ่านช่องทางการตลาดบนเฟซบุ๊ก ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่ใช้สื่อผ่านสังคมออนไลน์จำนวน 3,619,525 
ล้านคน ในการศึกษาใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จากผู้ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้สถิติทดสอบค่า F-test และการทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่
ด้วยวิธีของ LSD ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติไว้ท่ีระดับ .05 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลการตลาดของเสื้อผ้าเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
เด็กผ่านช่องทางบนเฟซบุ๊กภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที ่สุด คือด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 
รองลงมา คือด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านผลิตภัณฑ์ตามลำดับ และ 2) ผลการเปรียบเทียบการตลาด
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กผ่านช่องทางการตลาดบนเฟซบุ๊ก  พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ 
การสมรส ที่แตกต่างกันมีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กผ่านช่องทางการตลาดบนเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน  และ ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กผ่านช่องทางการตลาดบนเฟ
ซบุ๊กแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คำสำคัญ: การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์  การตัดสินใจซื้อ  เสื้อผ้าเด็ก  เฟซบุ๊ก 
 

Abstract 
 
 The objectives of this study were to: 1) study personal factors affecting decision making on 
purchasing baby clothes via an online social media platform, and 2) compare online marketing strategies 
influencing decision making on purchasing baby clothes via the online social media platform. The 
population was a total of 3,619,525 Facebook members. The sample, derived through a convenience 
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sampling, was a total of 400 people who answered the questionnaire. The data were analyzed by using 
percentage, mean, and standard deviation.  Also, the paired sample F-test and the LSD method at the 
significance level .05 were performed. 
 The results revealed as follows: 1) The overall personal factor affecting decision making on 
purchasing baby clothes through Facebook was high. The aspect rated the highest was contribution 
channel, followed by price, and marketing promotion. 2) The comparison of online social media 
marketing affecting decision making on purchasing baby clothes pointed out that there were statistically 
significantly different in overall factor and the individual aspects at the level .05.  
 
Keywords: Online Social Media Marketing, Purchasing Decision, Baby Cloth, Facebook 
 

1. บทนำ 
 ปัจจ ุบ ันโลกม ีการเปลี ่ยนแปลงรวดเร็ว
เทคโนโลยีและการดำรงชีวิต มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ยุคสมัยและกาลเวลา เช่นเดียวกับการดำเนินงานธุรกิจ
ที่ต้องอาศัยการตลาดเพื่อที่จะพัฒนาให้ครอง ผู้บรโิภค 
จะเห็นได้ว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนเครื่องมือทางการสื่อสาร
การตลาดก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ 
การใช้งานและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ปัจจุบันนี้ ต้อง
อาศัยเทคโนโลยีผ่านอินเทอร์เน็ตมาช่วยการดำเนินการ 
ทางการตลาด โดยผ่านเครื ่องมือสื ่อสารการตลาด
ประเภทหนึ่งที ่เรียกว่าการสื ่อสารการตลาดผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) ซึ ่งเป็นตัว
ช่วยที่สำคัญของนักธุรกิจในประเทศไทย และมีอิทธิพล
ต่อผู ้บริโภคเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบันเสื ้อผ้าเป็น
เครื่องนุ่งห่มชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างความอบอุ่นใหก้ับ
ร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กหรือวัยผู้ใหญ่ต่างจะต้องมี
เสื้อผ้า จะเห็นได้ว่าเสื้อผ้ามีความสำคัญอย่างมากใน
การดำรงชีวิตและเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มนุษย์เป็นต้องมี  
ดังนั้น เมื่อเสื้อผ้ามีความสำคัญทำให้เกิดธุรกิจเสื้อผ้า
ขึ ้นมากมายจนกลายเป็นอุตสาหกรรมธุรกิจเสื ้อผ้า
ขนาดใหญ่ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์    
 เมื ่อเกิดเป็นอุตสาหกรรมธุรกิจเสื ้อผ้าแล้ว 
ร้านค้าต่าง ๆ ก็จะมีเป้าหมายในการจัดจำหน่ายเสื้อผ้า
ที่แตกต่างกัน โดยเป้าหมายจะแตกออกเป็นหลายกลุ่ม 
โดยอาศัยเพศและวัยเป็นเกณฑ์ ซึ่งจะประกอบไปด้วย 

ร้านเสื้อผ้าสุภาพบุรุษ ร้านเสื้อผ้าสุภาพสตรี ร้านเสื้อ
เด็ก และร้านเสื ้อผ้าทารก (Catarogy of Clothes, 
2016) ด้วยภาวการณ์แข่งขันของอุตสาหกรรมธุรกิจ
เสื้อผ้าเด็กยังมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง 
นั ้นหมายถึงผ ู ้ประกอบการยังคงจะต้องพยายาม
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ เทคนิคการนำเสนอให้ทันกับทุก
สถานการณ์ ไม่เพียงเท่านั้น อุตสาหกรรมธุรกิจเสื้อผ้า
เด็กจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะอัตราการประชากร
ที่คอยขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีลูกค้าที่คอยรองรับอยู่
แล้ว แต่ยังมักพบประสบปัญหาคือ ลูกค้ามีอำนาจ
ต่อรองค่อนข้างสูง ลูกค้าสามารถเลือกซื้อเองได้ และที่
สำคัญคือลูกค้ามักจะเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาต่ำกว่าและ
มีคุณภาพที่คล้ายคลึงกัน  
 การทำธุรกิจในยุคปัจจุบันยิ่งต้อง
ให้ความสนใจกับเครื่องมือในการสื่อสารประเภทนี้เป็น
อย่างสูง และด้วยการพัฒนาของเฟซบุ๊ก (Facebook) 
ที่มักนำเสนอความแตกต่างและสร้างจุดเด่น อีกทั้งเอื้อ
ต่อการดำเนินธุรกิจของเจ้าของธุรกิจนั้น ทำให้เฟซบุ๊ก 
(Facebook) กลายเป็นเครื ่องมือที ่สำคัญของกลุ่ม
พ่อค้าแม่ค้าในยุคปัจจุบันนอกจากนี้ ข้อมูลที่สอดคล้อง
ต่อการเป็นตัวช่วยในการดำเนินธุรกิจนั้น นอกจาก
จำนวนความนิยมในการใช้เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์
ของประชาชนชาวไทยจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ กิจกรรม
หลักท่ีเป็นที่นิยมในการใช้เครื่องมือสื่อออนไลน์เพื่อการ
ซื้อขายสินค้า โดยจากสถิติรายงานผลสำรวจกิจกรรม
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การใช้งานรูปแบบต่าง ๆ ของประชาชนชาวไทย พบว่า 
ร้อยละ 49.6 มีกิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต
และสื่อออนไลน์เพื่อซื้อขายสินค้าและบริการ ทั้งนี้การ
เจริญเติบโตของการตลาดออนไลน์หรือการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) มีเพิ่มมากขึ้นเรื ่อยๆ 
รวมไปถึงจากรายงานมูลค่ายอดขายสินค้าผ่านการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายในประเทศ ซึ่งปี 2559 มี
มูลค่า 69,444 ล้านบาท และปี 2560 มีมูลค่า 83,520 
ล้านบาท ซึ่งทั้ง 2 ปีนั้นการเพิ่มขึ้นของมูลค่ายอดขาย
สินค้าออนไลน์เป็น 20% (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์, 2561 : ออนไลน์) ทั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า
ความเจริญรุ่งเรืองของการค้าขายสินค้าออนไลน์นั้นมี
การพัฒนา และสร้างอำนาจต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค 

จากข้อมูลของพฤติกรรมการใช้สื่อเครื ่องมือ
สังคมออนไลน์ของคนไทยและการเจริญเติบโตของการ
ซื้อขายผ่านสินค้าออนไลน์ทำให้เห็นว่าการดำเนินธุรกิจ
ปัจจุบันนั้นต้องอาศัยเครื่องมือทางสังคมออนไลน์เป็น
หลัก เนื่องด้วยยุคสมัยที่ผ่านเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคของ
ดิจิทัล รวมไปถึงการค้าขายบนโลกออนไลน์มีความ
สะดวกสบายและง่ายต่อการอุดหนุนสินค้าของลูกค้า 
ทั้งนี้เฟซบุ๊ก(Facebook)ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสื่อสังคม
ออนไลน์ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานแปลกใหม่มากมาย ทำ
ให้เกิดความน่าสนใจ ดึงดูดการใช้งานและก้าวหน้ากว่า
สื ่อประเภทอื ่น ไม่ว่าจะเป็นการสนทนาผ่านกล่อง
ข้อความ หรือการสร้างธุรกิจออนไลน์ผ่านทางโปรไฟล์
ของบริษัทหรือร้าน(Facebook Fanpage) นอกจากนี้ 
เฟซบุ๊ก (Facebook) ยังเอื้ออำนวยต่อการทำการตลาด
ออนไลน์ของธุรกิจได้อย่างง่ายโดยผู้ใช้สามารถใช้เฟ
ซบุ ๊ก(Facebook)ในการส ่งเสร ิมการดำเนินธ ุรกิจ
ออนไลน์  

ธุรกิจสื่อสังคมออนไลน์บนเฟซบุ๊กมีร้านค้า
มากมายในการแสดงสินค้าและบริการผ่านทางเฟซบุ๊ค 
เพื ่อให้ผู้บริโภคพิจารณา อีกทั้งยังเป็นการสร้างการ
กระตุ้นแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อให้กับผู้บริโภค ใน
ความอยากได้ในตัวสินค้านั้น ๆ จากการเข้าดูรูปภาพ
ของสินค้า คำอธิบายนาตัวของสินค้า และรีวิวท่ีมีลูกค้า

ที่เคยใช้บริการมาคอมเมนต์ ซึ่งปัจจุบันมีการนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคบนเฟซบุ๊กในหลาย ๆ รูปแบบ การ
เผยแพร่ภายในหน้าเฟซบุ๊กของร้านค้า หรือแม้แต่การ
สร้างสื่อผ่านทางวิดีโอ และการไลฟ์สดขายของ เพื่อ
แสดงถึงการใช้งานได้จริงของผลิตภัณฑ์ โดยเห็นได้ว่า
เฟซบุ๊กสามารถเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายได้ดีเป็น
อย่างมากอีกทางเลือกหนึ่งซึ ่งสะดวก ประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก ความสามารถของโซเชียล
มีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถกำหนดกลยุทธ์
ทางการตลาด มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ทำให้การ
พิจารณาถึงล ักษณะการนำเสนอที่ ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า จึงเป็นสิ ่งสำคัญ เพื ่อการสร้าง
ยอดขาย การรักษาไว้ซึ่งลูกค้าท่ีจงรักภักดี และการเพิ่ม
ปริมาณผู้บริโภคต่อไป อีกทั้งควรทราบถึงรูปแบบการ
นำเสนอที่ไม่เป็นท่ีพอใจสำหรับลูกค้าเพื่อมิให้เกิดความ
รำคาญในการให้ข้อมูลที่ส่งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผล
ต่อการซื้อเสื้อผ้าเด็ก ซึ่งส่งผลถึงการบอกต่อในแง่ลบ 
หรือการเลิกใช้สินค้านั้นได้  

ดังนั ้นผู ้ศึกษาจึงสนใจที่จะทำการศึกษาถึง 
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผ้าเด็กผ่านช่องทางการตลาดบนเฟซบุ๊กเพื่อเป็น
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ และสำหรับผู้ที่มีความ
สนใจในการทำการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยผู้
ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการศึกษาในครั้งนี ้จะ
เป็นประโยชน์สำหรับองค์กร หรือเจ้าของกิจการ เพื่อ
สามารถใช ้ผลการศ ึกษาในคร ั ้ งน ี ้ เป ็นแนวทาง
ประกอบการตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 
ส่งผลใหส้ามารถประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายและสร้างสรรค์
สิ่งที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้
เป็นอย่างดี 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 2.1  เพื ่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลการตลาดของ
เสื้อผ้าเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าเด็กผ่านช่องทางบนเฟซบุ๊ก  
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 2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการตลาดผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ที ่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อเสื ้อผ้าเด็กผ่าน
ช่องทางการตลาดบนเฟซบุ๊ก 
 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

3.1 ขอบเขตของการวิจัย 
 ด้านประชากร คือ ผู้ที่ใช้สื่อผ่านสังคมออนไลน์
จำนวน 3,619,525 ล้านคน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 
2560 : 151) กลุ ่มตัวอย่าง คือ ผู ้ที ่ใช้สื ่อผ่านสังคม
ออนไลน์  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความสะดวก 
(Convenience Sampling) โดยผู ้ว ิจัยได้ใช้คำนวณ
ของ ทาโร ยามาเน ให้ค่าความคาดเคลื่อนของการสุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ .05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 
ตัวอย่าง 
 ด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ 
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนประสมทางการตลาด
ของสื ่อสังคมออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา 
(Price) ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ระยะเวลาในการเข้า 
เฟซบุ๊ก เหตุผลในการซื้อ  
 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได ้แก่  
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็ก การรับรู้ปัญหา การค้นหา
ข้อมูล การตัดสินใจซื้อ 

3.1.3 ด้านพื้นท่ี 
พื ้นที ่ท ี ่ทำการวิจัยในครั ้งนี้  ค ือ การแจก

แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
โ ด ย แ จ ก แ บ บ ส อ บ ถ า ม ท า ง เ ฟ ซ บุ๊ ก 
(www.facebook.com) 

3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การตลาดผ่านสื ่อสังคมออนไลน์ที ่ม ีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กผ่านช่องทางการตลาดบนเฟซบุ๊ก 
ผู ้วิจัยได้ศึกษา ตำรา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยเน้นเนื้อหาด้านปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
การตลาดของสื่อสังคมออนไลน์ และการตัดสินใจซื้อ

เสื้อผ้าเด็กผ่านช่องทางการตลาดบนเฟซบุ๊กมากำหนด
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที ่1 

 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
3.3 สมมติฐานการวิจัย 
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกัน มีผล

ต่อ การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเดก็ผ่านช่องทางการตลาดบน
เฟสบุ๊กที่แตกต่างกันจำแนกตาม ปัจจัยพื้นฐานส่วน
บุคคล และการตลาดของสื่อสังคมออนไลน์ 

3.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี ้ คือ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี ่ยวกับการศึกษา 
การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผ้าเด็ก ผ่านช่องทางบนเฟซบุ๊ก โดยแบ่งเป็น 3 
ตอน ดังนี ้

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐาน
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ 
การตลาดของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
ซื้อเสื ้อผ้าเด็กผ่านช่องทางบนเฟซบุ๊ก ประกอบด้วย 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด และการตัดสินใจซื้อในเรื่อง

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 
-เพศ 
-อายุ 
-ระดับการศึกษา 
-อาชีพ 
-รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

การตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าเด็กผ่าน

ช่องทางการตลาด
บนเฟซบุ๊ก 

-การรับรู้ปัญหา 
-การค้นหาข้อมูล 
-การตัดสินใจซื้อ 
 

การตลาดของสื่อสังคม
ออนไลน์ 

- ผลิตภัณฑ์ (Product) 
- ราคา (Price) 
- ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) 
- การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 

ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม 
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ของ การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การตัดสินใจซื้อ 
โดยลักษณะของคำถาม  เป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 
ระด ับ (Rating scale) ตามมาตราว ัดแบบ ล ิ เค ิร์ท 
(Likert scale) 
  ผู ้วิจัยได้นำแบบสอบถามที ่แก้ไขแล้วเสนอต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องมือ
วิจัยและด้านการศึกษา เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหาพร้อมทั้งพิจารณาความถูกต้อง ชัดเจน ของ
ภาษาที่ใช้ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 
         1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ ประสิทธ์ิผล 
         2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญมิ่ง คำประเสริฐ 
         3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียงไกร โพธ์ิมณี 
 และวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือโดยหาค่า IOC 
ดัชนีความสอดคล้องที ่ 0.5 นำไปทดลอง (Try out) 
กลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน แล้วนำมาหา
ค่าความเชื ่อมั ่น ได้เท่ากับ 0.827 ค่าความเชื ่อมั่น
ดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์จึงถือว่าแบบสอบถามนี้สามารถ
นำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ได้ 
 
 
 3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  หลังจากผู ้ว ิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฏีและ
ผลงานว ิจ ัยท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง เพ ื ่อนำมาเป ็นแนวทาง 
ในการสร้างเครื ่องมือที ่ใช้ในการศึกษาตามกรอบ
แนวคิดการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการศึกษาวิจัยครั้งนี้อย่างเป็นข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้อมูลทุต ิยภูม ิ เป็นข้อมูลที ่เก ็บรวบรวมจาก
เอกสาร ตำรา แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื ้อเสื ้อผ้าเด็กผ่านช่องทางบนเฟซบุ๊ก
รวมทั้งองค์ประกอบที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
เด็ก เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยครั ้งนี ้และใช้
อ้างอิงในการเขียนรายงานผลการวิจัย โดยข้อมูลปฐม
ภูมิ เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมขึ้นเองโดยการสำรวจโดย
ใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบ
สะดวก จากการแจกแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน

ระบบอินเตอร์เน็ต เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ 
แบบสอบถามโดยให้กลุ ่มตัวอย่างตอบด้วยตัวเอง 
จำนวน 400 คน 
 จากน ั ้ นผ ู ้ ว ิ จ ั ยน ำหน ั งส ื อขออน ุญาตจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
ทำการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างในการแจก
แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
จ ำนวน  400 ช ุ ดและดำ เน ิ นการ เก ็ บรวบรวม
แบบสอบถาม พร้อมดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
ของคำตอบในแบบสอบถามและจัดหมวดหมู่ของข้อมูล
เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ 
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยนำข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปโดยใช้วิธีทางสถิติ
นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ เ ช ิ ง พ ร ร ณ น า  ( Descriptive 
statistics) โดยวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล โดย
ใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบาย
ลักษณะปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ

ส่วนประสมทางการตลาด วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย(�̅�) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ข้อมูลเชิงพรรณนา
จากคำถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) 
  2.สถ ิต ิ เช ิงอน ุมาน( Inferential statistics) เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กผ่านช่องทางการตลาดบนเฟ
ซบุ๊ก วิเคราะห์โดยใช้สถิติทดสอบค่าสถิติทดสอบค่า F-
test ระหว ่างต ัวอย่างท ี ่มากกว ่า 2 กล ุ ่ม ใช ้การ
ว ิ เคราะห ์ความแปรปรวนทางเด ียว (One Way 
ANOVA) กรณีพบว่าความแปรปรวนมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทำการทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ 
(Multiple comparison) โดยใช้วิธีของ LSD (Least 
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significant difference) โดยกำหนดที่ระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติไว้ท่ีระดับ .05 
 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่
ม ีผลต่อการตัดส ินใจซื้ อเส ื ้อผ ้าเด ็กผ ่านช่องทาง
การตลาดบนเฟซบุ๊ก มีผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
 1) ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลการตลาดของ
เสื้อผ้าเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าเด็กผ่านช่องทางบนเฟซบุ๊ก  
  1.1 ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 26-35 ปี มีการศึกษาในระดับ
การศึกษาปร ิญญาตร ี  ม ีอาชีพล ูกจ ้าง/พนักงาน
บริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี ่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 
15,000-25,000 บ า ท   
  1.2 การวิเคราะห์การตลาดของสื่อสังคมออนไลน์ 
ที ่ม ีผลต่อการตัดสินใจซื ้อเสื ้อผ้าเด็กผ่านช่องทาง
การตลาดบนเฟซบุ๊ก ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน 
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมา คือ 
ด ้านราคา  ด ้านการส ่งเสร ิมการตลาด  และด ้าน
ผลิตภัณฑ์ 
  1.2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ เสื้อเด็กมีการตัดเย็บจากวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพและทำ
อย่างประณีต รองลงมา เสื้อผ้าเด็กมีขนาดให้เลือกที่
หลากหลายสวมใส่พอดีต ัว และเสื ้อผ ้าเด็กมีการ
ออกแบบที่สวยงามโดดเด่นหลากหลายและทันสมัย 
ตามลำดับ 
  1.2.2 ด้านราคา ในภาพรวมที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
บอกราคาของเสื้อผ้าเด็กได้ชัดเจน รองลงมาคือ มีความ
หลากหลายของวิธีการชำระเงิน และเรียกเก็บเงินตาม
จำนวนจริงที่ระบุไว้ ตามลำดับ 

  1.2.3 ด ้านช ่องทางการจ ัดจำหน ่าย ใน
ภาพรวมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก โดย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สามารถเลือกดูสินคา้ไดต้ลอด 
24 ชั ่วโมง รองลงมาคือ มีการบริการจัดส่งหลายวิธี 
และ มีความสะดวกในการค้นหา ตามลำดับ 
  1.2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวม
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับเสื้อผ้า
เด็กได้เป็นอย่างดี รองลงมาคือ มีส่วนลดให้กับลูกค้า 
และเสื ้อผ้าเด็กมีข่าวสารที ่น่าสนใจและน่าติดตาม 
ตามลำดับ 
  1.2.5 ด้านการรับรู ้ป ัญหา ที ่ม ีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กผ่านช่องทางการตลาดบนเฟซบุ๊ก 
ในภาพรวมมีผลต่อการตัดสินใจซื้อยู่ในระดับมาก โดย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บริการจัดส่งถึงหน้า รองลงมา
คือต ้องการความสะดวกในการบริการ  และการ
นำเสนอ ที่มีการปรับปรุงข้อมูลทันสมัยเป็นปัจจุบัน
ตลอด ตามลำดับ 
  1.2.6 ด้านการค้นหาข้อมูล ที ่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กผ่านช่องทางการตลาดบนเฟซบุ๊ก 
ในภาพรวมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อยู ่ในระดับมาก 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการเลือกซื้อเสื้อผ้าเด็กทาง
ออนไลน์เป็นเรื่องที่สนุกสนาน รองลงมาคือ จากการ
แนะนำของผู้ใช้บริการซื้อเสื้อผ้าเด็กออนไลน์บนเฟซบุก๊ 
และรายละเอียดเพิ่มเติมในการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ
เสื้อผ้าเด็กทางออนไลน์ ตามลำดับ 
 1.3 การตลาดผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กผ่านช่องทางการตลาดบนเฟซบุ๊ก 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อพิจารณาราย 
การตัดสินใจซื้อเสื ้อผ้าเด็กผ่านช่องทางการตลาดเฟ
ซบุ๊ก โดยการตัดสินใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การรับรู้ 
รองลงมา คือ การตัดสินใจซื้อ และการค้นหาข้อมูล  
      2) ผลการเปรียบเทียบการตลาดผ่านสื ่อสังคม
ออนไลน์ที ่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อเสื ้อผ้าเด็กผ่าน
ช่องทางการตลาดบนเฟซบุ๊ก 
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 2.1 เพศ อายุ สถานภาพ การสมรส ที่แตกต่างกัน
มีม ีผลต่อการตัดสินใจซื ้อเสื ้อผ้าเด็กผ่านช่องทาง
การตลาดบนเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน 
 2.2 ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อเสื ้อผ้าเด็กผ่านช่องทางการตลาดบน 
เฟซบุ๊กแตกต่างกัน โดยที่ ระดับการศึกษาปริญญาตรีมี
การตัดสินใจซื้อซื้อเสื้อผ้าเด็กผ่านช่องทางการตลาดบน 
เฟซบุ๊กมากกว่าระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและสูงกว่า
ปริญญาตรี 
  2.3 อาชีพ แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าเด็กผ่านช่องทางการตลาดบนเฟซบุ๊กแตกต่างกัน 
โดยที่ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีการตัดสินใจซื้อซื้อ
เสื้อผ้าเด็กผ่านช่องทางการตลาดบนเฟซบุ๊กมากกว่า
อาชีพนักเร ียน/น ักศึกษา และลูกจ ้าง/พนักงาน
บริษัทเอกชน 
 2.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อเสื ้อผ้าเด็กผ่านช่องทางการตลาดบน 
เฟซบุ๊กแตกต่างกัน โดยที่รายได้เฉลี่ย15,000 - 25,000 
บาท มีการตัดสินใจซื ้อซื ้อเสื ้อผ้าเด็กผ่านช่องทาง
การตลาดบนเฟซบุ ๊กมากกว่ากลุ ่มรายได้ 25,001 - 
35,000 บาท และ กลุ่มรายได้ 25,001- 35,000 บาท 
การตัดสินใจซื้อซื้อเสื้อผ้าเด็กผ่านช่องทางการตลาดบน 
เฟซบุ๊กมากกว่ากลุ่มรายได้ 35,001 - 45,000 บาท 
 
อภิปรายผล 
      การศึกษา การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กผ่านช่องทางการตลาดบน 
เฟซบุ๊ก สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยและ
นำมาอภิปรายผล มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลการตลาดของเสื้อผ้าเด็กผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์และการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กผ่าน
ช่องทางบนเฟซบุ๊ก ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์
การตลาดของสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซ ื ้อเส ื ้อผ ้าเด ็กผ ่านช ่องทางการตลาดบนเฟซบุ๊ก 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณารายดา้น
พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านราคา ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และด้านผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับ รัต
พงษ์ อัมพวา, ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล, ทวีศักดิ์ รูปสิงห์. 
(2555) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
สำหรับผู ้ใหญ่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ความสำคัญของการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์
ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู ้ใหญ่ของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
และยังสอดคล้องกับ ธรายุทธ กลับรอด (2554) ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปของ
ผ ู ้ บ ร ิ โ ภ ค ใ น ต ึ ก ใ บ ห ย ก  2  ต ล า ด ป ร ะ ต ู น้ ำ 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
สำเร็จรูปในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
      2.เปรียบเทียบการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กผ่านช่องทางการตลาด
บนเฟซบุ๊ก  
   2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลการตลาดของเสื ้อผ้า
เด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
เด็กผ่านช่องทางบนเฟซบุ๊ก ผลการศึกษา พบว่า เพศ 
อายุ สถานภาพ การสมรส ที่แตกต่างกันมีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กผ่านช่องทางการตลาดบนเฟซบุ๊ก
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ธัญญพัสส์ เกตุประดิษฐ์ 
(2554) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื ้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตของผู ้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
  2.2 ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กผ่าน
ช่องทางการตลาดบนเฟซบุ๊กแตกต่างกัน สอดคล้องกับ 
ธนภัทร เรืองขาน (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
ผ่านร้านค้าออนไลน์ ซึ่งผลการศึกษา พบว่า เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลา
การเข้าใช้งานที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
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ผิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพผ่านร้านค้าออนไลน์ที่
แตกต่างกัน ในส่วนของผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล
ทางด ้านการตลาดเป ็นรายด ้าน ม ีรายละเอ ียด
ดังต่อไปนี้ สอดคล้องกับ รัชนี  ไพศาลวงศ์ดี และอิทธิ
กร  ขำเดช(2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าเสื้อผ้าสตรีทางอินเตอร์เน็ตของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อเสื ้อผ้าทางอินเตอร์เน็ต สอดคล้องกับ 
พรรณิสา นิมมานโสภณ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่
ส ่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อเสื ้อผ้าผู ้หญิงจากร้านค้า
ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันอินสตาแกรม ซึ ่งพบว่า 
ปัจจัยด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อเสื ้อผ้าผู ้หญิงจากร้านค้าออนไลน์ผ่าน
แอปพลิเคชั่นอินสตาแกรมแตกต่างกัน วรัญญา โพธิ์
ไพรทอง (2556) ได้ศึกษาเรื ่อง ปัจจัยด้านรายได้ที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้า
ออนไลน์แตกต่างกัน 
 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

      การศึกษาเรื่อง การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่
ม ีผลต่อการตัดส ินใจซื ้อเส ื ้อผ ้าเด ็กผ ่านช่องทาง
การตลาดบนเฟซบุ๊ก ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
     1) ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลการตลาดของ
เสื้อผ้าเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการตัดสินใจซื้อ
เสื ้อผ้าเด็กผ่านช่องทางบนเฟซบุ ๊ก การวิเคราะห์
การตลาดของสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซ ื ้อเส ื ้อผ ้าเด ็กผ ่านช ่องทางการตลาดบนเฟซบุ๊ก 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณารายดา้น
พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีระดับความ
คิดเห็นมากที ่สุด รองลงมา คือ ด้านราคา  ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และด้านผลิตภัณฑ์ และการตลาด
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
เด็กผ่านช่องทางการตลาดบนเฟซบุ๊ก ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน และเมื่อพิจารณาราย การตัดสินใจ

ซื้อเสื้อผ้าเด็กผ่านช่องทางการตลาดเฟซบุ๊ก โดยการ
ตัดสินใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การรับรู้ รองลงมา คือ 
การตัดสินใจซื้อ และการค้นหาข้อมูล  
 ดังนั ้นการตลาดผ่านสื ่อสังคมออนไลน์ ควรให้
ความสำคัญกับ การสร้างการรับรู้เรื่องเสื้อผ้าเด็กผ่าน
ช่องทางบนเฟซบุ๊ก หาช่องทางด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย ให้หลากหลายเพื่อรองรับผู้บริโภค 
      2) ผลการเปรียบเทียบการตลาดผ่านสื ่อสังคม
ออนไลน์ที ่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อเสื ้อผ้าเด็กผ่าน
ช่องทางการตลาดบนเฟซบุ๊ก เพศ อายุ สถานภาพ การ
สมรส ที่แตกต่างกันมีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผา้เดก็
ผ่านช่องทางการตลาดบนเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน ด้าน
ระดับการศึกษา โดยที่ ระดับการศึกษาปริญญาตรีมี
การตัดสินใจซื้อซื้อเสื้อผ้าเด็กผ่านช่องทางการตลาดบน 
เฟซบุ๊กมากกว่าระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและสูงกว่า
ปริญญาตรี ด้านอาชีพ โดยที่ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มี
การตัดสินใจซื้อซื้อเสื้อผ้าเด็กผ่านช่องทางการตลาด
บนเฟซบุ ๊กมากกว่าอาชีพนักเรียน/นักศึกษา และ
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน และรายได้เฉลี ่ยต่อ
เดือน โดยที่รายได้เฉลี่ย 15,000 - 25,000 บาท มีการ
ตัดสินใจซื้อซื้อเสื้อผ้าเด็กผ่านช่องทางการตลาดบนเฟ
ซบุ๊กมากกว่ากลุ่มรายได้ 25,001 - 35,000 บาท และ 
กลุ่มรายได้ 25,001- 35,000 บาท การตัดสินใจซื้อซื้อ
เสื้อผ้าเด็กผ่านช่องทางการตลาดบนเฟซบุ๊กมากกว่า
กลุ่มรายได้ 35,001 - 45,000 บาท 
  จะเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายของการซื้อเสื้อผ้าเด็กผ่าน
ช่องทางการตลาดบนเฟซบุ๊ก คือ ผู้ที่มีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 25,000 บาท  
      จากการสมมติฐาน พบว่า การตลาดผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
เด็กผ่านช่องทางการตลาดบนเฟซบุ๊กที่แตกต่างจำแนก
ตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการเข้าใช้
งาน ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กผ่านช่อง
ทางการจัดจำหน่ายบนเฟซบุ๊ก 
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 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 
         เสื้อผ้าเด็ก ควรมีการตัดเย็บจากวัตถุดิบที่มี
คุณภาพและทำอย่างปราณีต มีการออกแบบที่ทนัสมัย  
ข้อมูลราคาของเสื ้อผ้าเด็กควรมีความสะดวกในการ
ส ั ่งซ ื ้อและชำระเง ิน เป ็นส ิ ่งที ่ควรให้ความสำคัญ
เนื่องจากการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ทั้งรูปของข้อมูล
เกี ่ยวกับเสื ้อผ้าเด็ก ราคาขายที ่ชัดเจน สร้ างความ
สะดวกในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ช่องทางการจัด
จำหน่าย ควรจะมีช่องทางการชำระที ่หลากหลาย 
เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีทางเลือกที่เหมาะสมและสะดวก 
ทำให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น การส่งเสริมการตลาดและ
ความมีชื่อเสียงของแบรนด์ผู้ประกอบการควรสร้างให้
ผ ู ้บร ิ โภคร ู ้จ ักผล ิตภ ัณฑ ์  ร ู ้ จ ักร ้านค ้าผ ่านการ
ประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื ่อง รวมไปถึงกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาด ที ่จะช่วยกระตุ ้นและดึงด ูดให้
ผู้บริโภคสนใจในผลิตภัณฑ์ 
     ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
  มีข้อเสนอแนะเพิ่มเพื่อการวิจัยครั้งต่อไปนี้การ
วิจัย ควรมีการศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการตลาด 
เช่น เสื้อผ้าเด็กที่จำหน่ายผ่านออนไลน์จำเป็นที่จะต้อง
มีคุณภาพอย่างยิ ่ง ควรเป็นผ้าคอตตอนหรือผ้าฝ้าย 
ราคาสมเหตุสมผล จะส่งผลให้เกิดการกลับมาซื้อซ้ำ
และได้ล ูกค้าเพิ ่มขึ้น เพื ่อให้เข้าใจพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เสื้อผ้าเด็กที่มีความทันสมัย เน้นใส่
สบาย และเซ็ทครอบครัว มีความต้องการของตลาด
มาก ยังมีปัจจัยด้านอื่นที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
จึงขอเสนอให้มีการศึกษาเกี ่ยวกับปัจจัยอื ่น  ๆ ใน
อนาคต อาทิปัจจัยเรื ่อง การรับรู้ปัญหา การค้นหา
ข้อมูล และการตัดสินใจซื้อ 
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	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกิดโรคพืชสำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์
	การประดิษฐ์เครื่องรังวัด 3 มิติแบบง่าย ในการจัดทำแผนที่เสี่ยงดินถล่มระดับรายแปลง  บนพื้นที่ปลูกทุเรียน ตำบลแม่พูล จังหวัดอุตรดิตถ์
	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้าน บ้านหัวทุ่ง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
	ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแคบหมู กรณีศึกษา ร้านแคบหมูครัวคุณย่า บ้านหนองพระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
	การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย(MMCAI) เรื่องการดูแลรักษา ผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง เพื่อคุณภาพชีวิต ในระยะสุดท้ายตามหลักของศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม สำหรับญาติผู้ป่วย : กรณีศึกษาญาติผู้ป่วยในจังหวัดยะลา
	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกลุ่มแปรรูปเนื้อแดดเดียวประชารัฐ บ้านกล้วยหลวง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
	ผลของความชื้นไม้ไผ่ต่อคุณภาพของถ่านและน้ำส้มควันไม้ที่ได้จากเตาเผาถ่าน ที่ทำงานร่วมกับหัวเผาแก๊สชีวมวล
	แนวทางการพัฒนาสื่อเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ ในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
	การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งแก้วมังกรด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน
	การสำรวจโซเดียมในอาหารของอาหารประจำถิ่นและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปรุงเค็ม ในประชาชนพื้นที่ชุมชนบ้านแปะ  อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
	พัฒนาการของกลุ่มเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมและ วิถีชีวิตในท้องถิ่น: กรณีศึกษาบ้านห้วยหินลาดใน ตำบลบ้านโป่ง  อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียสำหรับญาติผู้ป่วย เรื่องการดูแล ผู้สูงอายุโรคเบาหวาน : กรณีศึกษาการบริการวิชาการญาติผู้ป่วย ในจังหวัดสงขลา
	พลังของสื่อต่อการพัฒนาทักษะความฉลาดของเด็กในศตวรรษที่ 21 :  ด้านสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อของเด็กในชุมชนแออัด
	การพัฒนาหัวเผาแก๊สเชื้อเพลิงสังเคราะห์แบบไซโคลนที่ทำงาน ร่วมกับแก๊สซิไฟเออร์ขนาด 50 kWth
	การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างระบบ การตลาดออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์จากฮ่อมโดยชุมชนมีส่วนร่วม
	การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดด้วยเทคโนโลยีตลาดดิจิทัล ตามแนวทางแห่งศาสตร์พระราชาของชุมชนบ้านห้วยอีค่าง
	การพัฒนาเว็บเชิงความหมายเพื่อการสืบค้นลวดลายตะกร้าเชือกฟางบ้านคลองบางสิงห์
	การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความคาดหวังข้อมูลข่าวสารภายในสำนักงาน พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
	ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายงานสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
	การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนนวนครหน้าเมือง ตำบลเทศบาลท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
	การตัดสินใจซื้อสินค้าชุมชนในตลาดนัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
	พฤติกรรมการใช้บริการซื้อของออนไลน์ของผู้ประกอบการรายย่อย ผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
	การศึกษาและส่งเสริมการจัดการขยะระดับครัวเรือนชุมชนบ้านนาเจริญใหม่ ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
	การพัฒนารูปแบบการให้บริการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลชุมชน ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
	แนวทางการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ)
	ความชุกของภาวะการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
	การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชนชุมชนนวนครวิลล่า-แฟลต จังหวัดปทุมธานี
	การตัดสินใจซื้อบ้านประชารัฐของการเคหะแห่งชาติในจังหวัดชลบุรี
	การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของชุมชนบ้านโป่งสมิ
	การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็ก ผ่านช่องทางการตลาดบนเฟซบุ๊ก

